Kuntien hiilineutraaliustavoitteet ja
kompensointi
Jyri Seppälä, SYKE

Maaperän ja metsien hiilivarastot ja niiden säilymiseen/kertymiseen vaikuttavat tekijät,
Ympäristöhallinnon koulutuspäivät 27.5., Webinar
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Suomessa on kansainvälisesti katsoen erittäin paljon edelläkävijäkuntia
ja - maakuntia ilmastonmuutoksen hillintätyössä
►

HINKU- kuntia jo 73, joissa asukkaita 1 900 000
►

avoin kaikille kunnille, jota sitoutuvat 80 % päästövähennyksen
tavoitteluun vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 taosta

►

Suomessa jo 4 HINKU-maakuntaa, jotka tavoittelevat 80 %
päästövähennystä vuoteen 2030 mennessä ( alueilla yli 80 % asukkaista
HINKU-kunnissa); 3 maakuntaa, joilla hiilineutraaliustavoite 2030, 2035 ja
2040

►

Suomessa 14 kuntaa/kaupunkia, joilla hiilineutraaliustavoite ennen
Suomen hiilineutraaliustavoitevuotta 2035
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Kuntien ja maakuntien päästötavoitteet
vaihtelevat - mitä päästöjä tavoitellaan alas?
►

-80 % päästötavoite koskee kasvihuonekaasupäästöjä,
joissa ei ole mukana maankäyttösektorin (ns. LULUCFsektorin) päästöjä ja joista puuttuvat käytännössä
päästökauppaan kuuluvat teollisuuslaitokset ja
erillisvoimalaitokset (mukana kuitenkin kuntien
(keskustaajamien) päästökauppaan kuuluvat
energiatuotantolaitokset)
►

►

Käytännössä sovelletaan ns. HINKU-laskentasääntöjä (alueen päästöt ja
energiatuotannon käytön välilliset päästöt alueen ulkopuolella)

hiilineutraaliustavoite = alueen päästöt ovat yhtä suuret
kuin alueen nielut (mahdollisuus kompensaatioiden
käyttöön)
► Mukana myös maankäyttösektorin päästöt ja nielut
kasvihuonekaasuinventaarion mukaisesti
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Päästövähennystavoite esim. HINKU, 2007  2030 - 80 % = 2030 päästöt 249 kt
Kaikki lähtötietojen vähennyspotentiaalit yhteensä (32 kt) + KAISUn perusura  2030 päästöt 672 kt
•

Päästökuilu 423 kt  lisää toimenpiteitä tarvitaan

Osa päästökuilusta
Voidaan ”hoitaa”
kompensaatioilla
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Hiilineutraaliuden tavoittelussa myös maankäyttösektorin
kehitysnäkymät arvioitava toimenpiteineen – jos oman alueen
toimet eivät riitä - > kompensointi apuun
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Mikä on kompensointi?
►

Kompensoinnilla jokin toimija (valtio, maakunta, kunta, yritys, organisaatio tai yksilö)
hankkii oman toimintansa ulkopuolelta päästövähennysyksiköitä, joilla hyvitetään
toimijan jäljelle jääneet kasvihuonekaasupäästöt

►

Päästövähennysyksikkö = mikä tahansa yhden hiilidioksidiekvivalenttitonnin (1 t CO2-ekv.)
suuruista päästövähennystä tai nielunlisäystä vastaava hyvin määritelty yksikkö, jolla
voidaan päästöjen hyvitysnäkökulmasta käydä kauppaa tai josta voi saada yksikköhinnan
tai tuen.

►

Kompensaatio viimeinen vaihe hiilineutraaliuden tavoittelussa:
1) arvioidaan aiheutetut päästöt ja nielut,
2) vältetään/vähennetään päästöjä ja kasvatetaan nieluja
3) käytetään kompensaatioita jäljelle jääneiden päästöjen hyvittämiseen, jotta
päästöt=nielut
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Kompensaatioiden päästövähennys/nielunlisäysyksiköiden (PNY) perusta
►

►

►

Lain velvoittamat markkinat
►

Lakiin perustuvat pelisäännöt , jotka koskevat erikseen määriteltyjä toimijoita.
Esim. Euroopan unionin päästökauppa (EU ETS); EU:n LULUCF-asetuksen
nieluyksiköiden myynti/osto

►

Osa valtioiden ilmastopolitiikkaa – käytetään ilmastotavoitteiden
saavuttamisessa

Vapaaehtoiset markkinat
►

Vapaaehtoisiin standardeihin tai erikseen määriteltyihin ohjeisiin perustuvat pelisäännöt,
joiden toteuttamia päästövähennysyksiköitä kuka tahansa voi hankkia. Esim. VCS (Verified
Carbon Standard) ja Gold Standard

►

Ei kytkentää valtioiden viralliseen ilmastopolitiikkaan – toteuttaa toimijoiden itselleen
asettamaa ilmastopolitiikkaa (ilmastotavoitteita) ilman kansainvälisiä velvoitteita

Kompensaatioiden toteutus: hankeen PNYt – kriteerien verifiointi
– rekisteröinti - myynti – eliminointi
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Päästövähennysyksiköille asetettavia vaatimuksia (kriteerit) - haasteita

►

Todellisia: päästövähennykset/nielulisäykset voidaan osoittaa tapahtuneeksi

►

Mitattavia: päästövähennyksien/nielulisäyksien määrä pystytään arvioimaan hyväksytyillä menetelmillä

►

Pysyviä: vain riittävän kauan (käytännössä 100 vuotta tai kauemmin) ilmakehästä pois pysyvät KHK-päästöt
ovat PY:den lähtökohtana
►

►

Hiilivuodot ulkoisten häiriötekijöiden (esim. sään ääri-ilmiöt, tulipalot) seurauksena

Lisäisiä: päästövähennykset/nielulisäykset ovat ylimääräisiä eli niiden tuloksena syntyy vähemmän KHKpäästöjä ilmakehään kuin ilman kompensaatioprosessia.
►

►

Hiilivuodot PY-kohteen ulkopuolella kompensaatiotoimen seurauksena (ks. seuraava kuva)

Puolueettomasti todennettavia: puolueettoman kolmannen osapuolen, päteväksi osoitetun tahon on
voitava todentaa päästövähennysyksiköön liittyvien kriteerien täyttyminen
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Lisäisyyden haaste LULUCF-sektorin nielunlisäysyksiköissä

Esim. jos joku kasvattaa jollakin alueella metsän hiilinielua ja varaa sen
kompensaation piiriin, niin puuta hakataan viereisissä alueissa enemmän
jos puun kysyntä säilyy entisenlaisena ja puun hakkuuta ei rajoiteta
mitenkään.
LULUCF-alueen kompensaatiot antavat väljyyttä EU:n Suomen LULUCFtavoitteiden saavuttamiseen, mutta toisaalta antavat mahdollisuuden
hyödyntää maankäyttösektoria enemmän, jolloin lopputulos on ilmaston
kannalta sama kuin ilman kompensaatioita.
Suomen ilmastopaneelin ehdotus 2019: LULUCF-alueen kotimaiset
kompensaatiot pitäisi korvamerkitä pois Suomen EU:n LULUCFtavoitteista.
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Kehityssuuntia
►

Kunnat ja alueet hankkivat maamme rajojen ulkopuolelta
päästövähennys/nielunlisäysyksiköitä samoilla pelisäännöillä kuin
mahdollisesti Suomi valtiona – nykyisin ei kuitenkaan ole tälle kv.
pelisääntöjä - ko. maa laskee hyödyn myös itselleen –
kaksoislaskenta

►

Kunnat ja alueet hankkivat päästövähennysyksiköitä vapaaehtoisilta
markkinoilta (kuten yritykset, organisaatiot ja yksilöt)
►

Päästövähennys/nielunlisäysyksiköitä kotimaasta tai ulkomailta sen perusteella mikä
sopii parhaiten omiin tarkoituksiin ja mille löytyy hyväksyttävyys

►

Kotimaassa toteutettavien päästövähennysyksiköiden vaikutukset näkyvät myös
valtion/kunnan/alueen päästötilastoissa jos päästövähennysyksiköiden laskenta on kv.
laskentasäännöissä mukana

10

Suomessa kompensaatiopalveluja tarjoavia yrityksiä ja
kuntien/alueiden omia aloitteitta
►

Mitkä ovat ne toimenpiteet kotimaassa, jotka täyttävät
kompensaatiolle asetettavat yleiset kriteerit? Kuka valvoo sitä, että
ostaja saa sitä mistä maksaa?
►

Maankäyttösektorin mahdollisuudet
►

Nielunlisäysyksiköiden haasteena pysyvyys ja hiilivuodot, EU myös säätelee LULUCF-sektorilta edellytettävää tasoa
kansallisesti
►

Jos joku lisää maanviljelysmaan hiilenvarastointia 20 vuotta (esim. kerääjäkasveilla), ja palaa
omistajavaihdoksen seurauksena normaaliin viljelytoimintaan – varastoitu hiili vapautuu nopeasti takaisin
ilmakehään – mistä maksetaan?

►

Hiilivuoto (ks. kalvo edellä): esim. pidentämällä hakkuukiertoa lisätään metsän hiilivarastoa, mutta samalla
vähennetään hakkuita. Jos hakkuut entisellä tasolla, jostakin muualta hakataan – mistä maksetaan?

►

Metsämaana pois olleen alueen metsitys tuo kiistatta ilmastohyötyjä – mutta mikä on nielunlisäysyksikön
hinta jos esim. 100 vuoden hiilenvarastoinnista maksetaan

►

Suopeltojen hiilipäästöjen päästövähennysyksiköt tavoiteltavaa (ilmaston kannalta fossiilisia päästöjä)– keinojen
tarkka päästövähennys usein vaikeasti arvioitavissa

►

Biohiiltä tuottamalla ja varastoimalla esim. maaperään saadaan puuraaka-aineen hiili lähes pysyvästi pois
metsän hiilenkierrosta - > ongelmana on raaka-aineen alkuperä – hakkaamalla puuta tätä tarkoitusta varten
pienetään helposti metsän hiilinieluja vuosikymmeniksi eteenpäin ((hakatun metsän + biohiilen C) < metsän C)
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Jatkuu …
►

Fossiilisten päästöjen päästövähennysyksiköiden esim. taakanjakosektorissa
haasteena lisäisyys (tehdään kuitenkin EU:n velvoitteesta)
►

►

Fossiilisten päästöjen vähentäminen tavoiteltavampaa kuin lisätä hiilinieluja (joissa hiili voi
purkautua takaisin ilmakehään)

Kompensoinnin hyväksyttävyyden kriteerit täyttyvät helpoiten CCS:n
(Carbon Capture and Storage), BECCS:n (Bio-Energy CCS) ja DACCS:n (Direct
Air CCS) yhteydessä
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Kiitos!
Lisätietoja:
Jyri. seppala@ymparisto.fi
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