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Miksi teknisestä hiilensidonnasta tulisi puhua?



Mitä ovat negatiivisten päästöjen teknologiat?

Puut sitovat CO2 
ilmasta. Hiili sitoutuu 
rakenteisiin melko 
pitkäksi tai pitkäksi 
ajaksi.

Kasvit sitovat CO2 
ilmasta. Pyrolyysin
avulla hiili sidotaan 
pitkään säilyvään 
muotoon.

Kasvit sitovat CO2 
ilmasta. 
Biomassalla 
tuotetaan 
energiaa, 
palamisen CO2 
otetaan talteen ja 
varastoidaan 
pysyvästi.

Maataloudessa 
painotetaan 
maaperän hiiltä 
lisääviä toimia.

CO2 otetaan ilmasta 
talteen 
suodattimien ja 
kemiallisten 
reaktioiden avulla ja 
varastoidaan 
pysyvästi.

Kiviaines 
murskataan ja 
altistetaan ilmalle. 
CO2 ilmasta 
sitoutuu 
kemiallisesti kiveen 
karbonaateiksi

Bio-CCS



Hiilensidonnan potentiaalit; globaali ja EU
Toimenpide Metsitys Biohiili (PyCCS) Bio-CCS DACCS Hiiliviljely

Mt CO2/a, 2050 700 – 5 500 900 – 4 950 2 400 – 11 000 0 - 11 2 300

Mt CO2 kumul. 2100 80 000 – 260 000 78 000 – 1 468 000 100 000 – 1 170 000 108 000 – 1 000 000 104 000 – 130 000

Lähde: Minx et.al. 2018

Lähde: Euroopan komissio, 2020



Bio-CO2 talteenoton potentiaali merkittävä

Lähde: Arasto, 11/2019

LISÄKSI

- PyCCS biomassoista ja 
lietteistä

- DACCS ilmasta
- Mineralisaatio
- Teollisuuden prosesseista

Yhteensä pelkkä Euroopan Bio-CCS jopa 450 Mt/a



Ruotsissa bio-CCS käytössä Mtn/a tasolla 
lähivuosina



Jätteenpolttolaitoksissa bio-CCS/CCS

Lähde: Fortum 2019



CO2 -varastointi ja logistiikka etenee



Hiilidioksidin talteenotto ja käyttö 
teollisuudessa

Kuvan lähde: Steelanol.eu

Sementtiteollisuudessa 
Norjassa Norcem ja 
Heidelberg Cement
suunnittelevat satojen 
tuhansien CO2tn/a tasoa.

Terästeollisuudessa useita 
toteutuksia bio-CCU/CCS 
tutkinnassa.

Kemianteollisuus ???

Metsäteollisuudessa 
biogeenisen CO2 
talteenottopotentiaali on 
noin 140 Mtn/a



Suomessa (BE)CCU edellä: CO2 + H2 -> CH4



Biohiilen moninaiset mahdollisuudet

• Pyrolysoimalla biomassa 
voidaan tuottaa hyvin 
pysyvää hiiltä = 
hiilensidonta

• Lisäksi energia- ja muut 
tuotteet

• Hiilen käyttö 
vesienpuhdistuksessa, 
maanparannuksessa, 
rakennustuotteissa ym

Kuvan lähde: Carbofex Oy



Miten hiilensidonta koskee kuntapäättäjiä?

• Hiilineutraali kunta on mahdoton saavuttaa lähivuosina ilman 
päästöjen kompensointia tai negatiivisia päästöjä

• Kunnat voivat edistää päätöksillään päästöjen vähentämisen 
lisäksi hiilinielujen syntymistä eri tavoilla

• Välttämällä maankäytön muutosta hiiltä sitovista alueista 
infrakäyttöön

• Metsittämällä sopivia alueita
• Ennallistamalla soita
• Edistämällä biohiilen käyttöä mm. vesienpuhdistuksessa ja 

viheralueilla sekä tuotantoa kuntayhtiöiden ja kehitysyhtiöiden kautta
• Selvittämällä ja edistämällä toimintamahdollisuuksia teknologisten 

hiilensidontaratkaisujen toteuttamiselle kunnan alueella



Kunnissa tehdään käytännön työ

KIITOS !
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