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Jäsenehdotus Pohjoismaiden panostuksista luonnollisiin hiilidioksidin 
talteenotto- ja varastointiratkaisuihin 

Ehdotus 

Pohjoismaiden vihreä vasemmisto ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden hallituksille, 

että ne lisäävät toimia, joilla hiiltä otetaan talteen maa- ja metsätaloudessa. 

että toimissa priorisoidaan luonnollisia hiilidioksidin talteenotto- ja varastoin-

tiratkaisuja. 

Taustaa 

Kasvihuonekaasupäästöt ovat olleet viime vuosisadan aikana niin suuria, että vaikka 

päästöjä nyt vähennetään radikaalisti, maapallon lämpötila todennäköisesti nousee 

1,5 astetta. Jotta lämpeneminen voitaisiin pysäyttää alle 1,5 asteeseen, tarvitaan niin 

kutsuttuja ”negatiivisia päästöjä”. 

 

Negatiivisilla päästöillä tarkoitetaan hiilidioksidin talteenottoa ja varastointia. Yksin-

kertaisin menetelmä on niin kutsuttujen luonnollisten ilmastoratkaisujen käyttämi-

nen, mikä tarkoittaa hiilen varastointia ekosysteemeihin ennallistamisen tai suojelun 

avulla. Suurin osa kansainvälisen ilmastopaneelin IPCC:n skenaarioista on perustunut 

siihen, että tulevalla vuosikymmenellä on kiinnitettävä huomiota kahteen asiaan: ih-

miskunnan on vähennettävä fossiilisia päästöjä huomattavasti samalla kun luonnolli-

sia hiilinieluja on lisättävä ja suojeltava. IPCC:n uusi raportti Climate Change and 

Land, joka julkaistiin 8. elokuuta 2019, vahvistaa ja konkretisoi tätä viestiä ja osoit-

taa, että luonnonmetsät, kosteikot ja kestävä maatalous auttavat ilmaston suoje-

lussa.  

 

Biologisen monimuotoisuuden säilyttäminen on siksi välttämätön osaratkaisu ilmas-

tokriisiin, koska se suojelee ja lisää ekosysteemien vuosittaista hiilenvarastointia ja 

hiilivarastoa kokonaisuudessaan. Metsätalous ilman avohakkuita, metsien ja kosteik-

kojen suojelu ja sekä kestävä maatalous – joilla hiilivarastoja voidaan suojella ja lisätä 

– voivat saada uutta tukea IPCC:n raportista.   
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Jos haluamme hyödyntää negatiivisia päästöjä, siihen on kaksi keinoa: niin kutsutut 

luonnolliset ja tekniset ilmastoratkaisut. On tärkeää priorisoida luonnollisia ilmasto-

ratkaisuja, sillä ne ovat yksinkertaisin ja turvallisin tapa ottaa talteen ja varastoida hii-

lidioksidia. 

 

Fotosynteesi on luotettavin menetelmä aikaansaada negatiivisia päästöjä. Kasvaes-

saan uusi metsä lisää vuosi vuodelta hiilivarastoaan, ja näin koko metsäalueen hiilen 

varastointikapasiteetti lisääntyy. Jos metsänhakkuita vähennetään ja puiden anne-

taan kasvaa vanhemmiksi, hiilivarastoista voi tulla huomattavasti suurempia, mikä 

hyödyttää myös biologista monimuotoisuutta. Puut ja maaperä sitovat ja varastoivat 

hiilidioksidia ja siksi myös metsää istuttamalla tai metsämaiseman ennallistamisella 

saadaan suuret ilmastohyödyt. Luonnonmukaisilla ilmastoratkaisuilla voidaan siis 

edistää huomattavasti ilmastonmuutokseen sopeutumista ja lisäksi vahvistaa työtä 

biologisen monimuotoisuuden säilyttämiseksi. Esimerkiksi istuttamalla lehtipuita 

pohjoisiin metsiin voidaan vahvistaa ekosysteemin kuivuudenkestävyyttä ja muita il-

mastonmuutoksia. 

 

Teknisten ratkaisujen toteuttamiskelpoisuuteen ja kustannuksiin liittyy monia suuria 

kysymyksiä. Juuri nyt suunnitellaan suuria panostuksia esimerkiksi bio-CCS:ään (bio-

energy, carbon, capture, storage), mikä tarkoittaa, että bioenergiaa poltetaan, hiilidi-

oksidi otetaan talteen ja varastoidaan geologisiin varastoihin. IPCC:n odotetaan to-

teavan, että laajasti toteutettu bio-CCS edellyttää laajoja maa-alueita biomassan 

tuotantoon, mikä voi uhata ruokaturvaa ja muita YK:n kestävyystavoitteita. Laajasti 

käytettyinä tekniset ratkaisut ovat sekä kalliita että riskialttiita. 

 

Pohjoismaiden vihreä vasemmisto katsoo, että Pohjoismaiden hallitusten tulee prio-

risoida luonnollisia ratkaisuja hiilidioksidin talteenottoon ja varastointiin.  
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