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Voiko hiilinieluja todentaa? 
Voiko hiilinieluille syntyä markkina?



Sisältö

• Määritelmiä: hiilinielu, hiilivarasto, aikaskaalojen merkitys
• Missä hiili piilottelee?
• ”Nettonegatiiviset päästöt” – mitä, miksi, kuinka niihin päästään?
• Hiilensidonnan ja hiilinielujen todentaminen  - menetelmistä
• Ilmastonmuutoksen faktoja
• Hiilinielujen markkinasta ja vihreästä siirtymästä



”Hiilinielu viittaa mihin 
tahansa prosessiin, 
toimintoon tai 
mekanismiin, joka poistaa 
hiilidioksidia ilmakehästä”
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Aikaskaala! 

Kesäpäivänä metsä toimii 
hiilinieluna, koska 
auringonvalossa yhteytys 
suurta.

Yöllä metsä toimii 
lähteenä, koska 
yhteytystä ei ole, on vain 
maan ja kasvien 
hengitystä

CO2-päästö

CO2-nielu

6        12         18

Mitä tarkoittaa hiilinielu?

Kuva: Markkanen ym. 2001
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CO2-päästö

CO2-nielu

Päivittäinen CO2-tase (g CO2 /m2 /päivä)

Vuosi 1 Vuosi 2 Vuosi 3 Vuosi 4

Mitä tarkoittaa hiilinielu?

This Photo by Unknown Author is 
licensed under CC BY-NC

Kuva: Markkanen ym. 2001

https://pngimg.com/download/3477
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
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Mitä hiilinielulle ja –varastolle 
tapahtuu hakkuussa?



Hiilinielu vs. hiilivarasto
Hiilinielu: 
Kuinka monta yksikköä hiiltä 
siirtyy varastosta A (ilmakehä) 
varastoon B (metsäekosysteemi) 
tietyssä ajassa

g CO2 /m2 /v1

Hiilivarasto: 

Kuinka monta yksikköä hiiltä 
varasto B sisältää

g CO2 /m2

Hiilinielu = hiilivaraston 
kasvunopeus 



Missä hiili piilottelee?

7
Scharlemann et al. 2014

Ikirouta
1400-1700 PgC!!

Ilmakehä
850 PgC

Meret
>38000 PgC

Maanpinnan yläpuolinen hiili

Maanpinnan 
alapuolinen hiili

Missä hiili piilottelee?

Pohjoiseen



31%
12.5 GtCO2/yr

•Source: Friedlingstein et al 2020; Global Carbon Budget 2020

23%
9.2 GtCO2/yr

34.4 GtCO2/yr

86%

14%
5.7 GtCO2/yr

18.6 GtCO2/yr

46%

Lähteet =  Nielut

0.4%
0.2 GtCO2/yr

Budget Imbalance: 
(the difference between estimated sources & sinks)

Mihin CO2 päästöt päätyvät?
Keskiarvo
2010-2019

https://doi.org/10.5194/essd-12-3269-2020
http://www.globalcarbonproject.org/carbonbudget/


Tulevaisuus IPCC:n mukaan

Tarvitaan 
uusia 
hiilinieluja!!
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Rosen. 2018. Science.

>40 Pg

>|-10| Pg

Päästöt

CO2 poisto

Gt C = Pg C

Nettonollapäästöt? Nettonegatiiviset 
päästöt?

Nettonollapäästöillä 
tarkoitetaan tilannetta, 
missä ihmisen 
aiheuttamia CO2-päästöjä 
kompensoimaan on 
luotu uusia, yhtä suuria 
nieluja CO2:lle. 



Keinoja nielujen kasvattamiseen
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4 to 12 Pg/yr

7 to 11 Pg/yr

EASAC 2018.
Rosen. 2018. Science.



• Koko ekosysteemin tasolla 
hiilenvaihtoa ja hiilitasetta (esim.
nielu) voidaan mitata mittaamalla 
CO2:n kulkeutumista ilmavirtojen 
mukana tietyllä alueella (ns. 
pyörrekovarianssimenetelmä)

• Nopeavasteiset mittaukset (10 
Hz) ilmapyörteiden suunnasta, 
nopeudesta ja 
kaasupitoisuuksista

• Kammiomittaukset -- > 
komponenttien kaasunvaihto

• Päivätaseet, kuukausitaseet, 
vuositaseet -- > hiilinielujen 
määritys
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TER

GPP

NEE

Photo: Juho Aalto

Kuva: 
https://hub.globalccsinstitute.com/publications/quant
ification-techniques-co2-leakage/22-atmospheric-
monitoring-methods

Ekosysteemin hiilenvaihdon mittaus



Luonnononnettomuudet viimeisen 10 vuoden aikana
• 3750 luonnononnettomuutta, enemmän kuin yksi päivässä
• 84 % sääsidonnaisia

Lähde: The International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC); Natural Disaster Report 2018

Luonnononnettomuuksien aiheuttamat vahingot vuonna 2018 
• 160 miljardia USD taloudellisia tappioita (noin 50% vakuutettuja)
• 10400 ihmistä menetti henkensä
• 134 miljoonaa ihmistä tarvitsi apua 
• Ilmansaasteet aiheuttivat 6,4 miljoonaa kuolemaa

Lähteet: United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR); Economic Losses, Poverty & Disasters 1998-2017 report

The Word Health Organization (WHO)

Ilmastonmuutos ja siirtolaisuus
• Ennusteet vaihtelevat 25 miljoonasta 1 miljardiin ympäristösiirtolaiseen 2050 mennessä
• Laajimmin käytetty arvio on noin 200 miljoonaa 
• Ihmisoikeussopimukset suojaavat ympäristösyistä kotiseuduiltaan liikkeelle lähteviä ihmisiä

Lähde: The International Organization for Migration (IOM)
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Ilmastonmuutoksen faktoja
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Ilmakehän hiilidioksidipitoisuus

Toukokuu 2021:
415.69 ppm

Toukokuu 2020:
413.87 ppm

Toukokuu 2019:
411.43 ppm

Toukokuu 2018:
408.00 ppm
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Ilmakehässä on nyt noin 875 GtC = 875*(44/12) = 3209 GtCO2

• IPCC:n mukaan, CO2 päästöt vuonna 2019 olivat noin 40,1 Gt CO2

• Päästöistä energialähtöisiä 34,4 Gt CO2

• IEA:n mukaan, energialähtöisiä päästöjä vuonna 2019 oli 33,4 Gt CO2

Meidän on sidottava olemassa olevaa hiilidioksidia ilmakehästä, vaikka päästöt olisivat nollassa

• Vain 1/3 vuotuisesta maailman energiankulutuksen kasvusta katetaan uusiutuvalla energialla.

• Viime vuosina ilmakehään on päätynyt noin 20 Gt ylimääräistä hiilidioksidia. Joka vuosi.

• Nykyiset luonnolliset nielut sitovat yhteensä noin 20 Gt hiilidioksidia, josta noin 40% meriin.

• Jokainen hiilensidonnan toimenpide on hyödyllinen ja toimia tarvitaan paljon.

Nieluja voidaan lisätä merkittävästi

• Maankäyttösektorilla saavutettavissa max. -23,8 GtCO2ekv nielu vuositasolla vuoteen 2030 mennessä. 

• Kasvillisuuden hiilivarasto on nyt noin puolet teoreettisesta maksimista 1650 GtCO2 vs 3358 GtCO2. 

• Luonnolliset ratkaisut voivat tuottaa parhaimmillaan 1/3 muutostarpeesta vuoteen 2030 mennessä.

Lähde: Griscom et al. 2017

Hiilineutraalius ei ole mahdollista ilman nieluja!

Päästöjen ja nielujen mittakaava
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Energiantuotannon CO2-historia



Kumulatiivinen CO2-
päästö/nielu 1850-
2019 (PgC)

Keskimääräinen 
vuosittainen lisäys 
(PgC /vuosi)

Päästöt

Fossiiliset polttoaineet ja sementin tuotanto 445 ± 20 9,4 ± 0,5

Maankäytön muutos (netto) 210 ± 60 1,6 ± 0,7

Kokonaispäästöt 655 ± 65 10,9 ± 0,9

Nielut

Ilmakehä 265 ± 5 5,1 ± 0,02

Valtameret 160 ± 20 2,5 ± 0,6

Maaekosysteemit 210 ± 55 3,4 ± 0,9

IPCC ja CO2-budjetti



Tarvitsemme yhteisiä mittaamisen ja todentamisen metodeja parempien päätösten tueksi
• Uskottavuus edellyttää objektiivisia, tieteellisesti testattuja mittausmenetelmiä ja yhteisiä standardeja
• Yhteiset ICOS-protokollat olemassa nielujen mittaamiselle (mittaustavat ja –laitteet)
• Tieteellinen mittausinfrastruktuuri, kuten ICOS hyödynnettävä tehokkaammin
• Parempi mittaaminen ja datan analyysi tuottaa uusia, vielä tuntemattomia ratkaisuja ilmastohaasteisiin

Sekä päästöt että nielut riippumattomasti mitattava ja todennettava
• Tämä on ennakkoedellytys tehokkaan hiilen hinnoittelujärjestelmän tai hiilimarkkinan synnylle
• Ilman tehokasta markkinaa, ei synny tehokkaita toimenpiteitä tarvittavassa laajuudessa
• EU:ssa valmisteilla olevien nielusertifikaattien pitää perustua riippumattomaan todentamiseen

Hiilimarkkina ja hiilen hinnoittelu tarvitsee tuekseen ennakoitavaa ja oikeudenmukaista sääntelyä
• Päästöjen aiheuttaja (tuottaja tai kuluttaja) maksaa, nielujen tuottaja hyötyy
• Markkinamekanismi luotavissa yritysten ja kuluttajien toiminnan tasolle
• Valtioiden rooli markkinassa mietittävä huolella uudelleen – Kuinka luodaan uudistavaa sääntelyä?

Miten hiilinieluille markkina?



Tieteen ja todennetun datan merkitys on keskeistä vihreän siirtymän onnistumiseksi
• Ilmastokeskustelu sisältää liikaa myyttejä ja uskomuksia
• Ilmastonmuutos sisältää useita epävarmuuksia tutkittavaksi
• Muutos ei ole vakaa, eikä täysin ennustettava

Vain yhteisten käsitteiden kautta syntyvä yhteisymmärrys mahdollistaa tehokkaammat toimet
• Hiilinielu, hiilivarasto, hiilivuo, elinkaari, lisäisyys, pysyvyys, hiilen sidonta, hiilibudjetti…

Uusia pilotteja ja käytännön kokemuksia tarvitaan
• Nielujen luominen kansallisten rajojen ulkopuolelle
• Uudet kompensaatiomallit päästövähennysten tueksi 
• Lisää yhteistyötä yksityisen ja julkisen sektorin sekä tieteen kesken

ACCC:n tavoitteena on kehittää uusia yhteistyömuotoja, luoda innovaatioita ja uusia yrityksiä
• Climate Analytics Finland Oy on perustettu hiilinielujen riippumattomaan todentamiseen

Ilmasto ja vihreä siirtymä



Euroopan Unionin johtorooli kansainvälisen markkinamekanismin luomiseksi 
merkittävä

Tieteeseen perustuva mittaaminen ja riippumaton vaikutusten todentaminen 
-> oikeudenmukainen sääntely (insentiivit ja velvoitteet)

-> kestävät ja riittävät investoinnit
-> ennakoitava ja tehokas markkina

-> riittävä määrä ilmastonmuutokseen vaikuttavaa toimintaa

Ilmasto ja vihreä siirtymä



acccflagship.fi acccflagship@helsinki.fi @accc_fs

PUHDAS ILMA JA TURVALLINEN ILMASTO /

CLEAN AIR, SAFE CLIMATE  (choose language)


