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TIIVISTELMÄ
Tähän katsaukseen on koottu yhteenveto ilmaan johdettavien päästöjen
määristä vuodesta 1986 vuoteen 2013 Siilinjärvellä. Rikkidioksidipäästöt
Siilinjärvellä ovat nykyisin noin 800 tonnia vuodessa, typen oksidien päästöt
noin 500 tonnia vuodessa, hiilimonoksidipäästöt noin 1 700 tonnia vuodessa,
hiukkaspäästöt noin 300 tonnia vuodessa, hiilivetypäästöt noin 350 tonnia
vuodessa ja fluoripäästöt noin 5 tonnia vuodessa. Lisäksi on arvioitu eräiden
metallien ja polyaromaattisten hiilivetyjen päästöjen suuruusluokka.
Kaikki päästöt ovat pienentyneet selvästi 1980-luvun lopun tasosta.
Rikkidioksidi-, typenoksidi- ja hiukkaspäästöt pienenivät merkittävimmän 1980luvun lopulla
Tärkeimmät päästölähteet ovat Yara Suomi Oy:n tuotantolaitokset, tieliikenne
ja erilaiset hajapäästöt sekä kiinteistökohtainen lämmitys. Päästöt keskittyvät
Siilinjärven keskustaajamaan, Vuorelaan sekä pääteiden varsille.
Siilinjärvellä ei ole mitattu ilmanlaatuasetuksen raja-arvojen ylityksiä. Sen
sijaan typpidioksidin ja hengitettävien hiukkasten pitoisuudet ovat ylittäneet
kansalliset ohjearvot 2000-luvulla keskustaajamassa.
Ilmanlaadun arviointikynnykset ovat ylittäneet 2000-luvulla typpidioksidin
pitoisuudet.
Mallilaskelmien perusteella rikkidioksidin tuntiarvot Yara Suomi Oy:n
tuotantolaitosten pohjoispuolella voivat ylittää ohjearvon ja arviointikynnykset.
Niin ikään mallilaskelmien perusteella typpidioksidin alempi arviointikynnys voi
ylittyä keskustaajamassa. Myös hengitettävien hiukkasten pitoisuudet voivat
mallilaskelmien perusteella ylittää ennustetilanteessa 2020 ylittää alemman
arviointikynnyksen keskustaajamassa ja Vuorelassa sekä Yara Suomi Oy:n
kaivos- ja sivukivialueiden vaikutuspiirissä. Yara Suomi Oy:n tuotantoalueiden
eteläosissa ovat mahdollisia myös ohje- ja raja-arvon ylitykset.
Siilinjärvellä keskustaajamassa on tarpeen toteuttaa vuoden pituinen typen
oksidien sekä hengitettävien hiukkasten ja mahdollisesti myös pienhiukkasten
mittauskampanja. Yara Suomi Oy:n tuotantoalueiden ympäristössä on tarpeen
aloittaa pysyvämmät hengitettävien mittaukset siirrettävällä mittausasemalla.
Lisäksi tuotantolaitosten pohjoispuolella on tarpeen mitata vuoden pituisena
kampanjamittauksena rikkidioksidin pitoisuuksia.
Jollakin pientaloalueella, jossa puun pienpoltto on yleistä, suositellaan
tehtävän talviaikaan mittauskampanja, jossa mitattaisiin hengitettävien
hiukkasten ja pienhiukkasten sekä mahdollisesti myös bentseenin ja PAHyhdisteiden pitoisuutta.
Lisäksi Siilinjärven alueelle on tarpeen päivittää typen oksidien ja
hengitettävien hiukkasten mallilaskelmat, joilla saadaan käsitys laajemmin
kunnan ilmanlaadusta. Bentseenin ja PAH-yhdisteiden mallilaskelmia on syytä
harkita lähinnä pientalovaltaisilla alueilla.
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ESIPUHE
Tähän julkaisuun on koottu yhteenveto Siilinjärven ilmanlaadusta 2000luvulla. Yhteenveto sisältää katsauksen tärkeimpiin ilmaan johdettaviin
päästöihin aina 1980-luvun puolesta välistä saakka, katsauksen
ilmanlaadun mittaustuloksiin ensisijaisesti 2000-luvulta sekä
ajantasaisiin leviämismallilaskelmien tuloksiin. Ilmanlaadun arviointi
kattaa kaikki ne epäpuhtaudet, joiden pitoisuuksille
ympäristönsuojelulainsäädännössä on olemassa ohje-, raja- tai
tavoitearvoja.
Päästö- ja ilmanlaatuarvioinnin pohjalta on laadittu esitys Siilinjärven
ilmanlaadun seurannaksi vuosille 2016-2020.
Yhteenveto on laadittu Kuopion kaupungin alueellisissa
ympäristönsuojelupalveluissa. Päästötietojen keräämiseen ja
käsittelyyn sekä ilmanlaadun mittaustulosten käsittelyyn ovat
osallistuneet ympäristönsuojelutarkastaja Erkki Pärjälä ja ins.yo (AMK)
Taneli Mäkelä. Leviämismallilaskelmien tulkinnasta ja esityksestä
ilmanlaadun seurantasuunnitelmaksi on vastannut Erkki Pärjälä.
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1.

ILMANLAADUN ARVIOINTI
Ilmanlaadulle on annettu erilaisia ohje-, raja-, tavoite- ja kynnysarvoja, joihin
ilmanlaadun arviointi perustuu. Ohjearvot on annettu valtioneuvoston
päätöksessä ilmanlaadun ohjearvoista ja rikkilaskeuman tavoitearvosta
(480/1996). Uusimmat raja-arvot on puolestaan annettu valtioneuvoston
asetuksessa ilmanlaadusta (38/2011). Tähän asetukseen sisältyvät myös
tavoitearvot alailmakehän otsonille sekä pienhiukkasia koskevat kansalliset
altistumisen vähentämistavoitteet. Lisäksi arseenille, kadmiumille,
elohopealle, nikkelille ja polysyklisille aromaattisille hiilivedyille on annettu
omat tavoitearvot valtioneuvoston asetuksella (164/2007).
Ohjearvot ovat ilman epäpuhtauksien pitoisuuksia, joiden alittaminen on
tavoitteena. Valtioneuvoston päätöksessä (480/1996) on annettu
kansalliset ohjearvot terveydellisten haittojen ehkäisemiseksi.
Ohjearvojen ylittyminen on pyrittävä estämään ennakolta ja pitkällä
aikavälillä sellaisilla alueilla, joilla ilmanlaatu voi olla ohjearvoa huonompi.
Ohjearvoilla on tilastollinen määritelmä ja jotkut niistä sallivat tietyn määrän
ylityksiä ilman, että ohjearvon tulkitaan ylittyvän. Maailman terveysjärjestö
WHO on antanut omat esityksensä ilmanlaadun ohjearvoiksi, jotka
pohjautuvat viimeisimpään tietoon ilmansaasteiden terveysvaikutuksista.
Raja-arvot ovat valtioneuvoston asetuksessa (38/2011) annettuja ilman
epäpuhtauden pitoisuuksia, jotka on alitettava määräajassa. Raja-arvot ovat
voimassa koko EU:n alueella. Kun raja-arvo on alitettu, sitä ei enää saa
ylittää. Jos raja-arvo ylittyy, on kunnan välittömästi toimeenpantava
suunnitelmia ja ohjelmia, joilla pitoisuuksia pienennetään ja raja-arvojen
ylittyminen estetään. Suunnitelmista ja ohjelmista on myös tiedotettava
alueen asukkaille. Raja-arvot on annettu terveyshaittojen ehkäisemistä
varten. Osalla raja-arvoista on tilastollinen määritelmä, joka sallii tietyn
määrän ylityksiä vuosittain.
Kasvillisuuden ja ekosysteemin suojelemiseksi ilmanlaatuasetuksessa
(38/2011) on annettu erikseen kriittiset tasot rikkidioksidille ja typen
oksideille. Niitä sovelletaan ensisijaisesti laajoilla maa- ja
metsätalousalueilla sekä luonnonsuojelun kannalta merkityksellisillä
alueilla, kuten Natura- ja mulla luonnonsuojelualueilla.
Tavoitearvo on annettu otsonille, arseenille, kadmiumille, nikkelille ja
bentso(a)pyreenille (PAH-yhdiste). Tavoitearvot ovat tasoja, jotka tiettyyn
aikamäärään mennessä on pyrittävä alittamaan. Tavoitearvot on pääosin
annettu terveyshaittojen ehkäisemiseksi, tosin otsonille myös kasvillisuuden
suojelemiseksi. Tavoitearvot ovat voimassa koko EU:n alueella.
Varoituskynnys on pitoisuus, jonka ylittyessä väestöä on varoitettava.
Varoituskynnykset on annettu otsoni-, rikkidioksidi- ja
typpidioksidipitoisuuksille.
Otsonipitoisuudelle on annettu myös tiedotuskynnys, jonka ylittyessä
väestöä on tiedotettava korkeasta otsonipitoisuudesta.
Pienhiukkasille on lisäksi asetettu ilmanlaatuasetuksessa (38/2011)
altistumisen pitoisuuskatto ja altistumisen vähennystavoite. Näiden
tavoitteena on vähentää väestön keskimääräinen altistuminen
pienhiukkasille hyväksyttävään tasoon vaiheittain.

3

Ilmanlaadun mittaustarpeen arviointia varten asetuksissa 164/2007 ja
38/2011 epäpuhtauksille on annettu alemmat ja ylemmät arviointikynnykset.
Ylemmällä arviointikynnyksellä tarkoitetaan ilman epäpuhtauden
pitoisuutta, jota korkeammissa pitoisuuksissa ilmanlaadun jatkuvat
mittaukset ovat ensisijainen ilmanlaadun seurantamenetelmä ja jota
alemmissa pitoisuuksissa jatkuvien mittausten tarve on vähäisempi ja
ilmanlaadun arvioinnissa voidaan käyttää jatkuvien mittausten ja
mallintamistekniikoiden tai suuntaa-antavien mittausten yhdistelmää.
Alemmalla arviointikynnyksellä tarkoitetaan ilman epäpuhtauden
pitoisuutta, jota alemmissa pitoisuuksissa ilmanlaadun arvioimiseksi riittää,
että seuranta-alueella käytetään yksinomaan mallintamista tai muita
menetelmiä, kuten päästökartoituksia.
Ylemmän ja alemman arviointikynnyksen ylittyminen määritellään viiden
edellisen vuoden pitoisuuksien perusteella. Arviointikynnyksen katsotaan
ylittyneen, kun se on ylittynyt vähintään kolmena vuotena viidestä. Jos
pitoisuustietoja ei ole saatavilla viiden vuoden jaksolta, voidaan käyttää
lyhyemmiltä mittausjaksoilta saatuja tietoja yhdistettynä päästökartoituksista
ja mallilaskelmista saatuihin tietoihin. Mittaustietojen tulee edustaa alueita ja
vuodenaikoja, jolloin pitoisuudet ovat tyypillisesti korkeimmillaan.
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2.

ILMAN EPÄPUHTAUKSIEN TERVEYS-, YMPÄRISTÖ- JA
ILMASTOVAIKUTUKSET
Suomessa ilmansaasteiden terveysvaikutukset aiheutuvat valtaosin
hiukkasista, erityisesti pienhiukkasista (PM2,5). Vähäisempää vaikutusta on
ulkoilman otsonilla (O3). Myös PAH-yhdisteille (benzo(a)pyreeni, BaP)
altistumisella voi joillakin olla terveydellistä merkitystä alueilla, joilla
altistutaan puunpolton savukaasuille.

(Kuva EEA, 2013)

Suomessa rikkiyhdisteiden happamoittava vaikutus ja typen oksidien
rehevöittävä vaikutus ekosysteemeihin ei ole enää merkittävä
ympäristövaikutus päästöjen pienentymisen vuoksi.
Osalla ilman epäpuhtauksista on vaikutusta myös ilmastoon. Erityisesti
otsonilla ja hiukkasilla (lähinnä musta hiili) on lyhytaikaisvaikutuksia
ilmastoon (lämmittävä vaikutus). Osalla epäpuhtauksista on myös
epäsuoria vaikutuksia ilmastoon. Esimerkiksi hiukkaset vaikuttavat pilvien
ominaisuuksiin ja sateisuuteen.
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Ilman epäpuhtauksien terveys-, ympäristö- ja ilmastovaikutuksia
Epäpuhtaus
Terveysvaikutukset
Ympäristövaikutukset
Hiukkaset
Voivat aiheuttaa tai
Voivat vaikuttaa eläimiin
(PM)
edistää verenkiertoelin- ja samoin kuin ihmisiin.
keuhkosairauksia,
Vaikuttavat kasvien
sydänkohtauksia,
kasvuun ja
vaikuttaa
ekosysteemeihin. Voivat
keskushermostoon ja
vaurioittaa materiaaleja.
lisääntymiseen. Voivat
aiheuttaa syöpää.
Vaikutukset ilmenevät
ennenaikaisina kuolemina.
Otsoni (O3)
Voi heikentää keuhkojen
Vahingoittaa kasvillisuutta,
toimintaa, edistää astmaa
heikentäen satoisuutta ja
ja muita keuhkosairauksia. kasvien kasvua. Voi
Voi lisätä ennenaikaisia
muuttaa ekosysteemien
kuolemia.
rakenteita, vähentää
biodiversiteettiä ja
vähentää kasvien
yhteytyskykyä.
Typen oksidit
NO2 voi vaikuttaa
Edistää maaperän ja
(NOx)
maksaan, keuhkoihin,
vesistöjen
haimaan ja verenkuvaan.
happamoitumista ja
Voi edistää
eutrofikaatiota muuttaen
keuhkosairauksia
eliölajien esiintymistä.
aiheuttaen
Toimii otsonin ja
hengityselinoireita ja
sekundääristen hiukkasten
altistaa hengitystieesiasteena. Voi vaurioittaa
infektioille.
materiaaleja.
Rikkidioksidi
Edistää astmaa ja voi
Edistää maaperän ja
(SO2)
heikentää keuhkojen
vesistöjen
toimintaa. Voi aiheuttaa
happamoitumista.
päänsärkyä ja yleistä
Vaurioittaa kasvillisuutta ja
epämiellyttävyyden
vesi- ja
tunnetta.
maaekosysteemeissä lajien
häviämistä. Toimii
sekundääristen hiukkasten
esiasteena. Vaurioittaa
materiaaleja.
Hiilimonoksidi Voi aiheuttaa
Voi vaikuttaa eläimiin
(CO)
sydänsairauksia ja
samoin kuin ihmisiin.
vaurioittaa
keskushermostoa.
Aiheuttaa päänsärkyä ja
huimausta.
Aiheuttaa päänsärkyä ja Hapettuu ilmakehässä
Pelkistyneet
pahoinvointia sekä
rikkiyhdisteet
rikkidioksidiksi, jolla omat
silmien,
nenän
ja
kurkun
(TRS)
vaikutuksensa.
ärsytystä
Aiheuttaa jo pienissä
pitoisuuksissa
viihtyisyyshaittaa pahan
hajunsa takia
Bentseeni
(C6H6)

Syöpää aiheuttava yhdiste,
joka voi aiheuttaa
leukemiaa ja
epämuodostumia sikiölle.
Voi vaikuttaa

Akuutisti myrkyllinen
vesieliöille. Kertyy
erityisesti
selkärangattomiin eliöihin.
Heikentää lisääntymiskykyä

Ilmastovaikutukset
Ilmastovaikutukset
vaihtelevat riippuen
hiukkasten koosta ja
koostumuksesta.
Osa edistää ilmaston
lämpenemistä, osa
hidastaa sitä. Voivat
vaikuttaa
sateisuuteen.
Edistää ilmakehän
lämpenemistä.

Edistää otsonin ja
sekundääristen
hiukkasten
muodostumista ja
sitä kautta vaikuttaa
ilmastoon.

Edistää
sulfaattihiukkasten
muodostumista
viilentäen ilmakehää,

Muodostaa
ilmakehässä
hiilidioksidia, joka
on kasvihuonekaasu.
Hapettuu
ilmakehässä
rikkidioksidiksi, jolla
omat vaikutuksensa.

Bentseeni on
kasvihuonekaasu
lämmittäen siis
ilmakehää. Edistää
hapen ja
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keskushermostoon ja
verisolujen
muodostumiseen ja
heikentää vastustuskykyä
sairauksille.
PAH-yhdisteet
(bentzo-apyreeni, BaP)

Syöpää aiheuttava yhdiste.
Ärsyttää silmiä, nenää,
kurkkua ja keuhkoputkia.

Metallit

Monenlaisia
terveysvaikutuksia
yhdisteestä riippuen. Osa
aiheuttaa syöpää. Voivat
vaikuttaa
lisääntymiskykyyn ja
hengityselimiin, maksaan
ja munuaisiin,
ruoansulatuselimiin ja
keskushermostoon. Osa
voi aiheuttaa iho-oireita.
Voivat vaikuttaa
vastuskykyyn muille
sairauksille.

ja aiheuttaa muutoksia
eliöstöihin ja niiden
käytökseen. Voi vaikuttaa
kasvien lehtiin ja satoihin ja
aiheuttaa kasvien
kuoleman.
Myrkyllinen yhdiste
vesieliöille ja linnuille.
Kertyy erityisesti
selkärangattomiin eliöihin.
Monenlaisia
ympäristövaikutuksia
yhdisteestä riippuen. Osa
myrkyllisiä vesieliöstöille,
linnuille ja maalla eläville
eläimille. Osa hyvin
pysyviä ja kertyvät usein
eliöihin. Vaikuttavat
eliöiden lisääntymiskykyyn.

sekundääristen
orgaanisten
aerosolien
muodostumista,
joilla edelleen
ilmastovaikutuksia.
Ei erityisiä
ilmastovaikutuksia.
Ei erityisiä
ilmastovaikutuksia.
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3.

PÄÄSTÖT ILMAAN

3.1 Yleistä
Tässä yhteenvedossa esitetyt päästötiedot perustuvat seuraaviin
tietolähteisiin:
- teollisuus- ja energiantuotantolaitosten osalta ympäristöhallinnon
VAHTI-tietokantaan ja ympäristölupavelvollisten laitosten
vuosiraportteihin
- tieliikenteen osalta VTT:n LIISA-tietokantaan
- raide- ja vesiliikenteen, työ- ja maatalouskoneiden sekä hajapäästöjen
osalta ympäristöhallinnon HERTTA-tietokantaan (viimeisin päivitys
vuodelta 2012).
Hajapäästöihin sisältyy tässä tarkastelussa kiinteistökohtaisen lämmityksen
päästöt sekä erilaisia pienteollisuuden päästöjä, päästöjä maataloudesta
sekä ajoneuvojen jarruista, katupäällysteistä, rakennustöistä jne. Selvyyden
vuoksi kappaleissa 3.2-3.6 kiinteistökohtaisen lämmityksen päästöt
esitetään osin erikseen muista hajapäästöistä.
Joitakin lähinnä hajapäästötietoja on tarkennettu Suomen
Ympäristökeskuksen (SYKE) toimittamasta aineistosta. Muun muassa
hajapäästöjen alueellinen jakautuminen perustuu SYKE:n aineistoihin.
Päästöissä ovat mukana myös haja-asutusalueiden päästöt, joiden osuus
on huomattava erityisesti liikenteen päästöissä ja hajapäästöissä.
Päästötiedot eivät sisällä lentoliikenteen päästöjä, koska niiden
kohdentaminen pelkästään yhteen kuntaan on osin keinotekoista.
Esitetyt päästötiedot kattavat vuodet 1986-2013. Kaikkien päästölähteiden
osalta tilastoituja historiatietoja ei kuitenkaan ole ollut saatavilla koko tältä
ajalta, joten joidenkin epäpuhtauksien osalta esitetyt aikasarjat ovat
lyhyempiä. 1980-luvun lopulta ja 1990-luvun alusta erityisesti erilaisten
hajapäästöjen yms. päästötiedot ovat arvioita, koska tarkkoja tilastoja ei ole
ollut saatavilla.
Päästötiedot kattavat keskeiset, perinteiset ilman epäpuhtaudet, joiden
päästöjä on säädelty ympäristölainsäädännössä. Kartoitukseen eivät sisälly
kasvihuonekaasupäästöt.
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3.2 Rikkidioksidi (SO2)
Siilinjärven rikkidioksidipäästöt (SO2) ovat pienentyneet 1980-luvun
loppupuolen tasosta noin 5 000 t/a:sta nykyiselle noin 800 t/a tasolle.
Merkittävin muutos päästöissä on tapahtunut 1980-luvun lopulla, jolloin
Yara Suomi Oy:n päästöt pienenivät noin 1/5:aan. Jonkin verran
rikkidioksidipäästöt kasvoivat 1990-luvulla ja 2000-luvun alussa, mutta viime
vuosina päästöt ovat kääntyneet taas laskuun
6000

Rikkidioksidipäästöt Siilinjärvellä v. 1986-2013
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Siilinjärven rikkidioksidipäästöistä 96 % on nykyisin peräisin Yara Suomi
Oy:n tuotantolaitoksilta. Kiinteistökohtaisesta öljynpoltosta on peräisin 4 %
rikkidioksidipäästöistä.

Rikkidioksidipäästöt Siilinjärvellä v. 2013
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3.3 Typen oksidit (NOx)
Typen oksidien (NOx) päästöt ovat pienentyneet 1980-luvun lopun tasolta
1 800 t/a nykyiselle tasolle noin 500 t/a. Eniten typen oksidien päästöt ovat
pienentyneet tieliikenteessä sekä Yara Suomi Oy:n tuotantolaitoksilla.
Suurin pudotus päästöissä on tapahtunut 1980-luvun lopussa.

Typen oksidien päästöt Siilinjärvellä v. 1986-2013
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Nykyisin 44 % Siilinjärven typenoksidipäästöistä tulee tieliikenteestä ja
vajaa 30 % Yara Suomi Oy:n tuotantolaitoksilta.
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3.4 Hiilimonoksidi (CO)
Hiilimonoksidipäästöt (CO) ovat pienentyneet 1980-luvun lopun tasolta noin
3 500 t/a:sta nykytasolle noin 1 700 t/a. Eniten hiilimonoksidipäästöt ovat
pienentyneet tieliikenteessä. Siilinjärveltä ei ole käytettävissä teollisuus- ja
energiantuotantolaitosten CO-päästötietoja.

Hiilimonoksidipäästöt Siilinjärvellä v. 1986-2013
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Hiilimonoksidipäästöistä nykyisin reilu ½ on peräisin tieliikenteestä ja noin
1/3 kiinteistökohtaisesta lämmityksestä. Teollisuuden ja
energiantuotantolaitosten päästötietoja ei siis kuitenkaan ole ollut
käytettävissä.

Hiilimonoksidipäästöt Siilinjärvellä v. 2013
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3.5 Hiukkaset (PM)
Hiukkaspäästöt ovat pienentyneet Siilinjärvellä 1980-luvun lopun tasosta
noin 1 100 t/a:sta nykytasolle 300 t/a. Suurin pudotus päästöissä on
tapahtunut 1980-luvun lopulla. Selvästi eniten päästöt ovat pudonneet Yara
Suomi Oy:n tuotantolaitoksilla. 1990-luvun alun jälkeen päästötasossa ei
ole tapahtunut suurta muutosta.
1200

Hiukkaspäästöt Siilinjärvellä v. 1987-2013
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Nykyisin noin 40 % Siilinjärven hiukkaspäästöistä on peräisin erilaisista
hajapäästöistä ja noin 40 % kiinteistökohtaisesta lämmityksestä.
Kiinteistökohtaisen lämmityksen päästöistä suuri osa tulee hajaasutusalueilta.

Hiukkaspäästöt Siilinjärvellä v. 2013
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Tieliikenteen pienhiukkaspäästöt (PM2,5) keskittyvät selvästi Siilinjärven
keskustaajamaan ja Vuorelaan sekä valtateille 5, 75 ja 9. Oheisessa
kuvassa on esitetty tieliikenteen pienhiukkaspäästöjen jakauma vuonna
2010 SYKE:n aineiston pohjalta (yksikkö tonnia/vuosi)
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Pienhiukkaspäästöt puun kiinteistökohtaisesta pienpoltosta keskittyvät
pääosin Siilinjärven keskustaajaman reuna-alueille sekä Vuorelan ja
Toivalan alueelle ja Kuuslahteen. Oheisessa kuvassa on esitetty puun
pienpolton pienhiukkaspäästöjen jakauma vuonna 2010 SYKE:n aineiston
pohjalta (yksikkö tonnia/vuosi)
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3.6 Hiilivedyt (VOC)
Hiilivetypäästöt (VOC) Siilinjärvellä ovat pienentyneet 1980-luvun lopun
tasolta noin 700 t/a:sta nykytasolle noin 350 t/a. Päästöt ovat pienentyneet
erityisesti tieliikenteessä, mutta myös erilaiset hajapäästöt ovat selvästi
pienentyneet.

Hiilivetypäästöt Siilinjärvellä v. 1986-2013
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Nykyisin Siilinjärven hiilivetypäästöistä reilu 40 % on peräisin
kiinteistökohtaisesta lämmityksestä ja noin 1/5 tieliikenteestä.

Hiilivetypäästöt Siilinjärvellä v. 2013
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3.7 Metallit
Erilaisten yksittäisten alkuaineiden, kuten metallien, päästöistä luotettavia
päästötietoja on vasta 2000-luvulta. Erityisesti sinkin, vanadiinin, lyijyn ja
nikkelin päästöt ovat pienentyneet merkittävästi 2000-luvun alun tasosta.
Kaikki nämä alkuaineet ovat pääosin peräisin raskaan polttoöljyn poltosta.
Metallien päästötiedoissa on kuitenkin jonkin verran epävarmuutta, mikä voi
osin selittää tilastoitua päästövaihtelua.

Metallien päästöt Siilinjärvellä v. 2000-2013
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3.8 Polyaromaattiset hiilivedyt (PAH)
Polyaromaattisten hiilivetyjen (PAH) päästöistä luotettavia päästötietoja on
vasta 2000-luvulta. PAH-yhdisteiden kokonaispäästöt Siilinjärvellä ovat
2000-luvulla olleet tasoa 50-65 kg/a. Päästömäärässä ei ole ollut selkeää
muutosta. PAH-päästöt ovat valtaosin peräisin epätäydellisestä palamisesta
mm. puun pienpoltossa.
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3.9 Fluori
Fluoripäästöt Siilinjärvellä ovat kaikki peräsin Yara Suomi Oy:n
tuotantolaitoksilta. Päästöt ovat pienentyneet 1980-luvun lopun tasolta voin
20 t/a:sta nykytasolle, joka on noin 5 t/a. Tietoja fluoripäästöistä vuosilta
2010-2013 ei ole ollut käytettävissä.

Fluoripäästöt Siilinjärvellä v. 1986-2009
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4.

ILMANLAATU

4.1 Yleistä
Tässä yhteenvedossa esitetyt tiedot Siilinjärven ilmanlaadusta perustuvat
ilmanlaadun mittaustuloksiin sekä leviämismallilaskelmien tuloksiin.
Ilmanlaadun mittaustuloksista esitetään mittaustulosten aikasarjat sellaisista
mittauksista, joita on tehty 2000-luvulla.
Oheiseen taulukkoon on koottu ne mittausten aikasarjat, jotka sisältyvät
tähän yhteenvetoon.
Sorakuja
Vuorela
Yaran ympäristö

SO2
2003

NOx
2003-2004 + 2006
2008-2009

PM10
2003-2004 + 2006
2009
2006 ja 2012

Kullekin epäpuhtaudelle on tulostettu kaikki voimassa olevat ohje-, raja- ja
tavoitearvoihin sekä ilmanlaatuasetuksen mukaisiin arviointikynnyksiin
verrattavat tunnusluvut. Vertailua on tehty myös Maailman terveysjärjestön
(WHO) ohjearvoehdotuksiin.
Mittausasemien ja –menetelmien kuvaus löytyy valtakunnallisesta
ilmanlaatuportaalista www.ilmanlaatu.fi
Leviämismallilaskelmien tuloksista yhteenvetoon sisältyvät sellaiset
tulokset, joiden on arvioitu olevan ajantasaisia. Mallilaskelmien tuloksista on
käsitelty vain keskeisimpiä tuloksia, eikä tässä ole esitetty
mallilaskelmaraportteihin sisältyviä kaikkia tuloksia.
Mittaustulosten pohjalta on tehty arvio ilmanlaadun seurantatarpeesta
Siilinjärvelle vuosille 2016-2020. Tämä tarkastelu kattaa seuraavat ilman
epäpuhtaudet: rikkidioksidi (SO2), pelkistyneet rikkiyhdisteet (TRS),
typpidioksidi (NO2), hiilimonoksidi (CO), hengitettävät hiukkaset (PM10),
hengitettävät hiukkaset (PM2,5), bentseeni, bentso-a-pyreeni ja eräät
alkuaineet (mm. raskasmetallit). Niiden epäpuhtauksien osalta, joista
Siilinjärveltä ei ole tietoja, arvio perustuu Kuopiossa tehtyihin mittauksiin,
joiden tuloksia on suhteutettu Varkauden olosuhteisiin ottamalla huomioon
erityisesti kunnan päästötiedot, päästöjen alueellinen jakautuminen ja muut
paikalliset olosuhteet.
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5.

RIKKIDIOKSIDI (SO2)

5.1 Pitoisuudet suhteessa ohjearvoihin
Rikkidioksidin kansalliset ohjearvot ja WHO:n esitys ohjearvoiksi ovat
seuraavat

SO2, Suomi

Viiteaika
tunti

Ohjearvo
250 µg/m

SO2, Suomi

vuorokausi

80 µg/m3

SO2, WHO
SO2, WHO

10 min
vuorokausi

500 µg/m3
20 µg/m3

3

Huom.
Saa ylittyä 1 % ajan
kuukaudessa
Saa ylittyä kerran
kuukaudessa

Rikkidioksidin tuntiarvot (tuntiarvojen 99 % pysyvyystaso kuukausittain)
Sorakujalla v. 2003-2004 olivat pääosin tasoa, joka oli alle 20 ug/m3.

SO2 tuntiarvot Sorakujalla v. 2003-2004
300
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Rikkidioksidin vuorokausiarvot (kuukauden toiseksi korkein
vuorokausikeskiarvo) Sorakujalla v. 2003-2004 olivat alle 10 ug/m3.

SO2 vuorokausiarvot Sorakujalla v. 2003-2004
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5.2 Pitoisuudet suhteessa raja- ja kynnysarvoihin
Ilmanlaatuasetuksen mukaiset rikkidioksidin raja- ja kynnysarvot ovat
seuraavat
Tavoite
Terveydensuojelu

Viiteaika
tunti

Raja- tai kynnysarvo
350 µg/m3

Terveydensuojelu

vuorokausi

125 µg/m3

tunti
vuosi
talvikausi (1.10.31.3.)

500 µg/m3
20 µg/m3
20 µg/m3

Väestön varoituskynnys (*)
Kasvillisuuden suojelu
Kasvillisuuden suojelu (**)

Huom.
Saa ylittyä 24 kertaa
vuodessa
Saa ylittyä 3 kertaa
vuodessa

(*) kun mitataan kolmena peräkkäisenä tuntina koko väestökeskuksessa
(**) Kriittinen taso, jota sovelletaan laajoilla maa- ja metsätalousalueilla ja luonnonsuojelun
kannalta merkityksellisillä alueilla

Rikkidioksidin tuntiarvot Sorakujalla v. 2003-2004 eivät ylittäneet rajaarvotasoa 350 ug/m3, korkeimman yksittäisen tuntiarvon ollessa 48 ug/m3.
Korkein yksittäinen vuorokausiarvo oli 10 ug/m3, mikä on alle 1/10 rajaarvotasosta.
Rikkidioksidin vuosikeskiarvo Sorakujalla v. 2003-2004 oli 1 ug/m3 eli 5 %
vuosiraja-arvosta. Rikkidioksidin talvikauden (1.10.-31.3.) keskiarvo oli
puolestaan 2 ug/m3 eli 10 % talvikauden raja-arvosta.

20

5.3 Pitoisuudet suhteessa arviointikynnyksiin
Ilmanlaatuasetuksen mukaiset rikkidioksidin arviointikynnykset ovat
seuraavat
Tavoite
Terveyshaittojen ehkäisy

Viiteaika
tunti

Kasvillisuuden suojelu (*) talvikausi
(1.10.31.3.)

Ylempi
Alempi
arviointikynnys arviointikynnys
75 µg/m3

50 µg/m3

12 µg/m3

8 µg/m3

Huom.
Saa ylittyä 3
kertaa
kalenterivuodessa

(*) sovelletaan laajoilla maa- ja metsätalousalueilla ja luonnonsuojelun kannalta merkityksellisillä
alueilla

Rikkidioksidin terveyshaittojen ehkäisyä koskeviin arviointikynnyksiin
verrannollinen tuntiarvo (vuoden 4. korkein mitattu tuntiarvo) oli vuosina
2003-2004 38 ug/m3, mikä selvästi alittaa arviointikynnykset.
Kasvillisuuden suojelua koskevat talvikauden (1.10.-31.3.) keskiarvo
vuosina 2003-2004 Sorakujalla oli 2 ug/m3, mikä sekin selvästi alittaa
arviointikynnykset
5.4 Pitoisuudet Yara Suomi Oy:n tuotantolaitosten ympäristössä
Yara Suomi Oy:n rikkihappotehtaan ilmanlaatuvaikutuksia on arvioitu
vuonna 2011 mallilaskelmin (Symo Oy). Tulosten mukaan
rikkihappotehtaan aiheuttamat rikkidioksidin tuntipitoisuudet (vuoden 10.
korkein tuntikeskiarvo) tehtaiden pohjoispuolella ovat tasoa 100-200 ug/m3
eli pitoisuudet ovat varsin lähellä rikkidioksidin kansallista tuntiohjearvoa.
Siilinjärven keskustaajamassa vastaavat tuntipitoisuudet ovat tasoa 70-80
ug/m3. Rikkidioksidin tuntiarvot ylittävät varsin laajalla alueella
rikkidioksidin tuntiarvoa koskevat arviointikynnykset.
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6.

TYPEN OKSIDIT (NOx)

6.1 Pitoisuudet suhteessa ohjearvoihin
Typpidioksidin (NO2) kansalliset ohjearvot ja WHO:n esitys ohjearvoiksi ovat
seuraavat

NO2, Suomi

Viiteaika
tunti

Ohjearvo
150 µg/m

NO2, Suomi

vuorokausi

70 µg/m3

NO2, WHO
NO2, WHO

tunti
vuosi

200 µg/m3
40 µg/m3

3

Huom.
Saa ylittyä 1 % ajan
kuukaudessa
Saa ylittyä kerran
kuukaudessa

Ohjearvoon verrannolliset typpidioksidin tuntiarvot (kuukauden
tuntikeskiarvojen 99 %:n pitoisuustaso) eivät ole ylittäneet keskustaajaman
Sorakujalla tai Vuorelassa ohjearvoa mittaushistorian aikana. Vuorelassa
tuntiarvot ovat olleet hyvin alhaisia.
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NO2 tuntiarvot Sorakujalla v. 2003-2006
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Ohjearvoon verrannolliset typpidioksidin vuorokausiarvot (kuukauden
toiseksi korkein vuorokausiakeskiarvo) ovat ylitäneet ohjearvon talvella
2003 keskustaajamassa Sorakujalla. Vuorelassa vuorokausiarvot ovat
olleet hyvin alhaisia.
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6.2 Pitoisuudet suhteessa raja- ja kynnysarvoihin
Ilmanlaatuasetuksen mukaiset typen oksidien raja- ja kynnysarvot ovat
seuraavat
Tavoite

Viiteaika

Raja- tai
kynnysarvo

Huom.

Terveydensuojelu

tunti

200 µg/m3

Saa ylittyä 18 kertaa
vuodessa

Terveydensuojelu
Väestön varoituskynnys (*)
Kasvillisuuden suojelu (**)

vuosi
tunti
vuosi

40 µg/m3
400 µg/m3
3
30 µg/m

(*) kun mitataan kolmena peräkkäisenä tuntina koko väestökeskuksessa
(**) NO + NO2 laskettuna NO2:ksi. Kriittinen taso, jota sovelletaan laajoilla maa- ja
metsätalousalueilla ja luonnonsuojelun kannalta merkityksellisillä alueilla

Tuntiraja-arvoon verrannolliset typpidioksidin tuntiarvot (vuoden 19. korkein
mitattu tuntikeskiarvo) eivät ole ylittäneet raja-arvoa 200 ug/m3 Sorakujalla
tai Vuorelassa mittaushistorian aikana.

NO2 vuoden 19.korkein tuntikeskiarvo Sorakujalla v.
19. korkein
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Typpidioksidin vuosiraja-arvo ei ole ylittynyt Siilinjärvellä. Typpidioksidin
vuosikeskiarvot ovat jääneet alle puoleen vuosiraja-arvosta 40 ug/m3,
Vuorelassa lähes 1/10:aan vuosiraja-arvosta.

NO2 vuosikeskiarvot Siilinjärvellä v. 2003-2009
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Kasvillisuuden suojelua koskeva typen oksidien (NO + NO2) vuosiraja-arvo
ei ole ylittynyt Siilinjärvellä. Kasvillisuuden suojelua koskevaa raja-arvoa ei
kuitenkaan sovelleta taajamissa.

NO + NO2 vuosikeskiarvot Siilinjärvellä v. 2003-2009
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6.3 Pitoisuudet suhteessa arviointikynnyksiin
Ilmanlaatuasetuksen mukaiset typen oksidien arviointikynnykset ovat
seuraavat
Tavoite

Viiteaika

Ylempi
arviointikynnys

Alempi
arviointikynnys

Huom.

tunti

140 µg/m3

100 µg/m3

Saa ylittyä 18
kertaa
kalenterivuod
essa

vuosi
vuosi

32 µg/m
24 µg/m3

Terveyshaittojen ehkäisy,
NO2

Kasvillisuuden ja
ekosysteemin suojelu,
NOx (*)

3

3

26 µg/m
19,5 µg/m3

(*) sovelletaan laajoilla maa- ja metsätalousalueilla ja luonnonsuojelun kannalta merkityksellisillä
alueilla

Arviointikynnyksiin verrannolliset typpidioksidin tuntiarvot (vuoden 19.
korkein mitattu tuntikeskiarvo) ovat ylittäneet alemman arviointikynnyksen
Sorakujalla vuonna 2003 ja vuonna 2006 alempaa arviointikynnystä
sivuttiin. Vuorelassa arviointikynnykset eivät ole ylittyneet.

NO2 vuoden 19.korkein tuntikeskiarvo Sorakujalla v.
19. korkein
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Typpidioksidin vuosikeskiarvot eivät ole ylittäneet arviointikynnyksiä millään
mittausasemalla vuosina 2003-2009.

NO2 vuosikeskiarvot Siilinjärvellä v. 2003-2009
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Typen oksidien (NO + NO2) vuosikeskiarvot ovat ylittäneet alemman
arviointikynnyksen Sorakujalla vuosina 2003 ja 2006. Vuonna 2003 on
ylittynyt myös ylempi arviointikynnys. Vuorelassa arviointikynnykset eivät
ole ylittyneet. Typen oksidien vuosikeskiarvoa ei kuitenkaan sellaisenaan
sovelleta taajamissa.

NO + NO2 vuosikeskiarvot Siilinjärvellä v. 2003-2009
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6.4 Mallilaskelmien tuloksia
Typen oksidien pitoisuuksia on mallinnettu Siilinjärvelle vuonna 2008.
Tulosten mukaan typpidioksidin ohje- ja raja-arvot eivät ylity Siilinjärven
alueella. Typpidioksidin vuosikeskiarvoa ja tuntiarvoa koskevat alemmat
arviointikynnykset ylittyvät vuoden 2020 ennustetilanteessa aivan
Siilinjärven keskustaajamassa lähellä valtatie 5:ttä. Typpidioksidin
korkeimmat pitoisuudet esiintyvät valtatie 5:n vaikutuspiirissä ja erityisesti
keskustaajamassa ja Vuorelassa.
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7

HENGITETTÄVÄT HIUKKASET (PM10) JA PIENHIUKKASET (PM2,5)

7.1 Pitoisuudet suhteessa ohjearvoihin
Kansalliset ja Maailman terveysjärjestön ohjearvot hengitettäville hiukkasille
(PM10) ja pienhiukkasille (PM2,5) ovat seuraavat
Kokoluokka
PM10, Suomi

Viiteaika
vuorokausi

Ohjearvo
70 µg/m

PM10, WHO
PM10, WHO
PM2,5, WHO
PM2,5, WHO

vuorokausi
vuosi
vuorokausi
vuosi

50 µg/m3
20 µg/m3
25 µg/m3
10 µg/m3

3

Huom.
Saa ylittyä kerran
kuukaudessa
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Hengitettävien hiukkasten vuorokausiarvot (kuukauden toiseksi korkein
vuorokausikeskiarvo) ovat ylittäneet ohjearvon keskustaajaman Sorakujalla
vuonna 2004. Vuorelassa pitoisuustaso on ollut varsin alhainen.

PM10 vuorokausiarvot Siilinjärvellä v. 2003-2009
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7.2. Pitoisuudet suhteessa raja-arvoihin ja altistumisen pitoisuuskattoon
Ilmanlaatuasetuksen mukaiset hengitettävien hiukkasten ja pienhiukkasten
raja-arvot ja pienhiukkasaltistusta koskeva pitoisuuskatto ovat seuraavat
Kokoluokka
PM10, raja-arvo

Viiteaika
vuorokausi

50 µg/m

PM10, raja-arvo
PM2,5, raja-arvo
PM2,5, raja-arvo

vuosi
vuosi
vuosi

40 µg/m
25 µg/m3
20 µg/m3

PM2,5, altistumisen pitoisuuskatto
PM2,5, altistumisen vähennystavoite

Raja-arvo
3

Huom.
Saa ylittyä 35 kertaa
vuodessa

3

Saavutettava 1.1.2020
mennessä
3
Saavutettava 1.1.2015
20 µg/m
mennessä
0-20 % vuoteen 2020 mennessä riippuen referenssivuoden
pitoisuudesta (*)

(*) lasketaan keskimääräisen altistumisindikaattorin avulla kaupunkitausta-aseman vuosien 20092011 pitoisuuksista
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Hengitettävien hiukkasten vuorokausiarvoa koskeva raja-arvo (36. korkein
vuoden vuorokausikeskiarvoista) ei ole ylittynyt Siilinjärvellä vuosina 20032009.
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PM10 36. suurimmat vuorokausiarvot Siilinjärvellä
v. 2003-2009
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Hengitettävien hiukkasten vuosikeskiarvot ovat alittaneet selvästi raja-arvon
koko mittaushistorian ajan.

PM10 vuosikeskiarvot Siilinjärvellä v. 2003-2009
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7.3 Pitoisuudet suhteessa arviointikynnyksiin
Ilmanlaatuasetuksen mukaiset arviointikynnykset hengitettäville hiukkasille
ovat seuraavat
Tavoite

Terveyshaittojen
ehkäisy

Viiteaika

Ylempi
arviointikynny
s

Alempi
arviointikynny
s

Huom.

vuorokausi

35 µg/m3

25 µg/m3

Saa ylittyä 35
kertaa
kalenterivuodess
a

vuosi

28 µg/m3

20 µg/m3

Hengitettävien hiukkasten vuorokausiarvoa koskeviin arviointikynnyksiin
verrannolliset arvot (vuoden 36. korkein vuorokausikeskiarvo) eivät ole
ylittäneet arviointikynnyksiä mittaushistorian aikana.
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Hengitettävien hiukkasten vuosikeskiarvoa koskeviin arviointikynnyksiin
verrannolliset arvot eivät ole ylittäneet arviointikynnyksiä mittaushistorian
aikana.
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7.4 Pitoisuudet Yara Suomi Oy:n tuotantolaitosten ympäristössä
Yara Suomi Oy:n tuotantolaitosten, lähinnä kaivoksen läjitysalueiden,
vaikutuksia hengitettävien hiukkasten pitoisuuksiin on selvitetty mittauksin
läjitysalueiden pohjois- ja itäpuolella kahdessa mittauspisteessä vuosina
2006 (Lehtola ja Pahkamäki) ja 2012 (Varpasenpää ja Pahkamäki).
Mittaukset ovat kattaneet kesäkauden maalis/toukokuusta marraskuulle.
Kansalliseen vuorokausiohjearvoon verrannolliset vuorokausiarvot
(kuukauden toiseksi korkein vuorokausikeskiarvo) ovat olleet olleet
mittauspisteissä enintään tasoa 20-30 ug/m3. Vuonna 2006 korkein
vuorokausiohjearvoon verrannollinen pitoisuus oli 50 ug/m 3. Vuonna 2006
pitoisuudet olivat jonkin verran korkeampia kuin vuonna 2012.
Mitatut pitoisuudet ovat alittaneet ohje- ja raja-arvot. Myös hengitettävien
hiukkasten arviointikynnykset ovat alittuneet, kun otetaan huomioon
vuorokausiarvoa koskeva sallittu ylitysfrekvenssi (35 ylitystä vuodessa).
Tosin tulokset eivät alhaisen ajallisen edustavuuden vuoksi kaikin osin ole
sellaisenaan suoraan verrannollisia em. indikaattoreihin.
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7.5 Mallilaskelmien tuloksia
Hengitettävien hiukkasten pitoisuuksia on mallinnettu Siilinjärvelle vuonna
2007. Tulosten mukaan hengitettävien hiukkasten ohje- ja raja-arvot eivät
ylity Siilinjärven alueella. Hengitettävien hiukkasten vuorokausiarvoa
koskevat alemmat arviointikynnykset ylittyvät vuoden 2020
ennustetilanteessa valtatie 5:n vaikutuspiirissä ja erityisesti Siilinjärven
keskustaajamassa ja Vuorelassa, missä hengitettävien hiukkasten
korkeimmat pitoisuudet esiintyvät
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Yara Suomi Oy:n kaivos- ja sivukivialueiden hiukkaspäästöjen vaikutuksia
hengitettävien hiukkasten pitoisuuksiin on selvitetty mallilaskelmin vuonna
2013 sivukivialueiden laajennuksen YVA-hankkeen yhteydessä. Tulosten
mukaan toiminnasta aiheutuvat hengitettävien hiukkasten pitoisuudet
ylittävät sekä vuosikeskiarvoa että vuorokausiarvoa koskevat ohjearvot ja
raja-arvot sekä arviointikynnykset. Raja-arvoylitykset kuitenkin valtaosin
rajoittuvat kaivos- ja sivukivialueille, mutta jossain määrin ylitysalueet
ulottuvat myös näiden alueiden ulkopuolelle etenkin vuorokausiarvon
osalta. Toiminta-alueiden ulkopuoliset ylitykset painottuvat toiminta-alueen
eteläosiin.
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8 ARVIO ILMANLAADUN SEURANTARPEESTA VUOSILLE 2016-2020
Seuraavassa on arvioitu edellä esitettyjen mittaustulosten ja mallilaskelmien
tulosten perusteella ilmanlaadun seurantatarvetta Siilinjärvellä vuosille
2016-2020. Mittaustulosten osalta arvioinnissa on käytetty pääosin viiden
viimeisimmän vuoden eli vuosien 2009-2013 tuloksia. Jos mittaustuloksia ei
ole ollut käytettävissä tältä ajalta, on arvioinnissa käytetty myös
varhaisempaa mittausaineistoa.
Arviointi on tehty seuraavien kriteerien perusteella
 pitoisuus suhteessa kansallisiin ohjearvoihin
 pitoisuus suhteessa raja-arvoihin
 pitoisuus suhteessa tavoitearvoihin
 pitoisuus suhteessa alempiin ja ylempiin arviointikynnyksiin
 valtakunnallinen seurantatarve (mittaukset ilmanlaatuasetusten
seuranta-alueilla)
 paikallinen seurantatarve (ympäristölupa, valitukset jne.).
Arviointi on tehty kaikille niille epäpuhtauksille, joiden pitoisuuksia
säädellään ilmanlaatuasetuksissa. Niiden ilman epäpuhtauksien
pitoisuuksista, joista Siilinjärveltä ei ole mittaustuloksia tai mallilaskelmien
tuloksia, arvio perustuu asiantuntija-arvioon, jonka pohjana ovat olleet
Siilinjärven päästötiedot suhteessa päästöihin muissa Pohjois-Savon
kunnissa sekä pitoisuustietoihin Kuopiosta ja Varkaudesta.
Rikkidioksidi
Rikkidioksipitoisuudet Siilinjärven keskustassa vuosina 2003-2004 alittivat
ohje- ja raja-arvot sekä arviointikynnykset. Yara Suomi Oy:n
rikkihappotehtaan mallilaskelmien perusteella rikkidioksidin
arviointikynnykset voivat ylittyä tuotantolaitosten pohjoispuolella.
Mahdollisten arviointikynnysten ylitysten vuoksi Yara Suomi Oy:n
tuotantolaitosten vaikutuspiirissä on tarpeen tehdä ainakin yksi vuoden
pituinen rikkidioksidin mittauskampanja rikkidioksidimittauksia
pitoisuustason arvioimiseksi tarkemmin. Mittauspiste tulisi sijaita
ensisijaisesti Yara Suomi Oy:n tuotantolaitosten pohjoispuolella Kuuslahden
alueella asutuksen piirissä. Myös mittausta keskustaajaman itäosassa
voidaan harkita, varsinkin jos mittauskampanjoita toteutetaan useampi kuin
yksi..
Typen oksidit
Typpidioksidin vuorokausiohjearvo ylittyi kerran Siilinjärven
keskustaajamassa vuonna 2003. Samalla ylittyi myös alempi
arviointikynnys. Muutoin pitoisuudet keskustaajamassa ja Vuorelassa eivät
ole ylittäneet ohje- tai raja-arvoja tai arviointikynnyksiä.
Mallilaskelmien perusteella alempi arviointikynnys voi ylittyä Siilinjärven
keskustaajamassa.
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Ohjearvon ja alemman arviointikynnyksen ylityksen vuoksi typen oksidien
pitoisuuksia on tarpeen seurata Siilinjärven keskustassa
kampanjaluonteisesti nykyisen pitoisuustason varmistamiseksi.
Typen oksidien mallilaskelmat Siilinjärvelle on tarpeen päivittää lähivuosina.
Hengitettävät hiukkaset ja pienhiukkaset
Hengitettävien hiukkasten vuorokausiohjearvo ylittyi Siilinjärven
keskustaajamassa vuonna 2004. Muutoin pitoisuudet keskustaajamassa,
Vuorelassa tai Yara Suomi Oy:n tuotantolaitosten vaikutuspiirissä eivät ole
ylittäneet ohje- ja raja-arvoja tai arviointikynnyksiä.
Mallilaskelmien mukaan hengitettävien hiukkasten pitoisuudet voivat ylittää
alemman arviointikynnyksen Siilinjärven keskustaajamassa ja
Vuorelassa valtatie 5:n vaikutuspiirissä. Niin ikään mallilaskelmien mukaan
Yara Suomi Oy:n kaivos- ja sivukivialueiden ympäristössä voivat ylittyä
tuotantoalueiden ulkopuolella sekä hengitettävien hiukkasten
vuorokausiarvoa koskevat ohje- ja raja-arvot sekä arviointikynnykset.
Ohjearvoylityksen sekä mallilaskelmien tulosten perusteella hengitettävien
hiukkasten nykyinen pitoisuustaso on tarpeen selvittää
kampanjaluonteisella vuoden pituisella mittauksella keskustaajamassa.
Yara Suomi Oy:n tuotantolaitosten vaikutuspiirissä on tarpeen aloittaa
pysyvämmät hengitettävien hiukkasten mittaukset. Mittauksia tulisi tehdä
siirrettävällä mittausasemalla lähinnä Rannan, Kuuslahden ja Sikamäen
alueilla. Mittauksia on suositeltavaa tehdä myös pohjoisempana esim.
Pahkamäen alueella. Mittaukset tulee suunnitella niin, että kussakin
kohteessa mittausaika on vuosi.
Hengitettävien hiukkasten mittaukset on suositeltavaa toteuttaa niin, että
samalla voitaisiin mitata pienhiukkasten pitoisuus.
Hengitettävien hiukkasten mallilaskelmat Siilinjärvelle on tarpeen päivittää
lähivuosina. Samalla on syytä mallintaa pienhiukkasten pitoisuudet.
Muut yhdisteet
Hiilimonoksidin, otsonin, pelkistyneiden rikkiyhdisteiden, bentseenin, PAHyhdisteiden ja metallien pitoisuuksista Siilinjärveltä ei ole mittaustuloksia tai
mallilaskelmien tuloksia. Kuopiosta käytettävissä olevien tulosten
perusteella näiden yhdisteiden jatkuvatoimista mittaustarvetta tai
mallilaskelmien tarvetta Siilinjärvellä ei ole.
Pientaloalueet
Bentseenin ja PAH-yhdisteiden (bentso(a)pyreeni) osalta on havaintoja, että
näiden yhdisteiden ja hiukkasten pitoisuudet voivat ainakin ajoittain kohota
korkeiksi alueilla, joilla on paljon puun pienpolttoa. Siilinjärvellä tällaisia,
osin kaukolämpöverkon ulkopuolella olevia alueita, joilla puun pienpolton
vaikutuksia ilmanlaatuun voisi olla perusteltua selvittää kampanjaluonteisin
mittauksin, ovat lähinnä Pyylammen alue, Toivala sekä mahdollisesti
keskustaajaman itä- ja eteläpuoliset pientaloalueet. Mittaukset voisivat
hengitettävien ja pienhiukkasten lisäksi kattaa bentseenin ja PAH-yhdisteet.
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Bentseenin ja PAH-yhdisteiden mallilaskelmia on syytä harkita lähinnä
pientalovaltaisille alueille, varsinkin jos laskentamallien luotettavuus
todetaan jatkossa hyväksi näille yhdisteille.
Leviämismallilaskelmat
Kaikille uusille pistemäisille päästölähteille, joilla voi olla merkittävää
vaikutusta ilmanlaatuun, on syytä vaatia mallilaskelmat
ympäristölupaprosessin yhteydessä.
Mittauskalusto ja mittausten laatutaso
Ilmanlaadun seurannassa käytettävien jatkuvatoimisten mittalaitteiden tulee
täyttää voimassa olevien standardien vaatimukset ja mittausepävarmuudet
niin, että kalusto soveltuu ilmanlaatuasetuksen mukaisiin jatkuviin
mittauksiin.
Lyhytaikaisissa mittauskampanjoissa, joissa halutaan seurata jonkin
yksittäisen päästölähteen vaikutuksia tai alueen ilmanlaatua suuntaaantavalla tasolla, voidaan käyttää suuntaa-antaviin mittauksiin soveltuvaa
mittauskalustoa (esim. siirrettäviä optisia hiukkasmittalaitteita). Suuntaaantavissa mittauksissa voidaan käyttää myös erilaisia mittaussensoreita, jos
niiden tarkkuus on selvitetty riittävin vertailumittauksin.
Kaikille mittauksille on oltava laatujärjestelmää niin, että se täyttää kaikki
lainsäädännöstä tulevat vaatimukset. Mittausten laatutaso
(mittausepävarmuus) määritellään laatujärjestelmässä ja
mittaussuunnitelmassa erikseen.
Esitys mittauksista
Edellä Siilinjärvelle esitetyt kampanjaluonteiset mittaukset esitetään
tehtäviksi vuonna 2017 niin, että mittaukset kattavat koko kalenterivuoden.
Tällöin tehtäisiin jatkuvatoimisia mittauksia seuraavasti:
1. Siilinjärven keskustaajama
 NOx
 PM10/PM2,5
2. Yara Suomi Oy:n tuotantolaitosten pohjoispuoli
 SO2
Seurannan tarve vuoden 2017 jälkeen voidaan arvioida em. mittaustulosten
sekä päivitettyjen mallilaskelmien perusteella vuonna 2018.
Pientaloalueiden osalta mittauskampanjan toteutus on suunniteltava
erikseen. Tässä voidaan hyödyntää Kuopion Niiralassa vuonna 2015
toteutettavan laajan kampanjamittauksen tuloksia, jotka ovat saatavilla
vuonna 2016.
Yara Suomi Oy:n tuotantoalueiden ympäristössä hengitettävien hiukkasten
ja mahdollisesti myös pienhiukkasten mittaus tulisi aloittaa vuonna 2016
niin, että mittauksia tehdään vuosi ainakin seuraavilla alueilla: Ranta,
Kuuslahti, Sikamäki ja Pahkamäki.

