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Mitä on musta 
hiili?

Suurin osa (80-95%) 
ilmakehän pienistä 
hiukkasista sirottaa 
auringon säteilyä ja 
viilentää ilmakehää. 

Musta hiili on poikkeus.

• Epätäydellisissä palamisprosesseissa syntyy pieniä
(halkaisijaltaan noin 100 nm) mustia (eli voimakkaasti
auringon valoa imeviä) hiukkasia

• Musta hiili –hiukkaset tarttuvat toisiinsa ja muihin
hiukkasiin ilmakehässä

• Koska hiukkaset imevät voimakkaasti auringon säteilyä, ne 
lämmittävät ilmakehää

• Yleensä hiukkaset ovat niin pieniä, että niitä ei voi nähdä
paitsi lähellä päästölähdettä suurina pitoisuuksina;  
Tiedämme, että niitä on kuitenkin lähes kaikkialla.

• Musta hiili -hiukkasten elinaika
ilmakehässä on tyypillisesti muutamia
päiviä - viikkoja

• Hiukkaset poistuvat esimerkiksi sateen 
mukana ja laskeutuvat pinnoille

• Tummat hiukkaset “tahraavat” lunta ja 
jäätä ja seurauksena, lumen 
heijastavuus vähenee ja valon imentä
voimistuu, ja lumi sulaa nopeammin

Fossiiliset polttoaineet
(diesel autot, laivat, …)Puun pienpoltto Soihdutus

Esimerkkejä lähteistä:

Mustaa hiiltä lumessa ja lumella



Mustan hiilen
pitoisuudet

Musta hiili Suomessa: mitatut
vuosikeskiarvot [ng/m3] eri
mittausasemilla (Hyvärinen et
al., 2011)

Pohjois-Suomessa on mustaa hiiltä
todella vähän koska lähialueella ei juuri

ole lähteitä. Suurimmat mustan hiilen
lähteet ovat kaukokulkeuma Euroopasta

ja idästä sekä talvisin myös puun
pienpoltto.

Maailman pienimmät musta hiili
pitoisuudet mitataan Etelämantereella ja 

valtamerillä kaukana asutuksesta.

Musta hiili maailmalla: mallitulos vasemmalla
ja mittaushavainnot oikealla (Koch et al., 2009).



Mitä tarkoittaa ikirouta, missä sitä on ja mikä vaikutus on sen sulamisella? 

Lähde: https://www.grida.no/resources/13519 GRID-Arendal/Nunataryuk

Kartta: meren ja maa-alueiden ikirouta-
alueet pohjoisella pallonpuoliskolla

Ikirouta on maata joka pysyy jäässä
vähintään kaksi vuotta yhtäjaksoisesti.
Kesäisin ikiroudan ylin kerros (joitakin
kymmeniä cm) saattaa sulaa mutta maa
sen alla pysyy jäässä. Ikiroutaa on
korkeilla leveysasteilla ja vuoristossa.

Ikiroutaan on sitoutunut
kasvihuonekaasuja (metaani,
hiilidioksidi, typpioksiduuli). Näiden
vapautuminen maan sulaessa voisi
kiihdyttää ilmaston lämpenemistä
entisestään.

Suomessa on ikiroutaa mahdollisesti vain
Lapin palsasoilla.

https://www.grida.no/resources/13519


Minkälaista
suotutkimusta
Pallaksella tehdään ja 
mitä tutkimustiedolla
tehdään? Mikä on
kansallispuiston merkitys
hiilinieluna?

• Pallaksen soilla tutkitaan hiilen kiertoa ja 
soiden ilmastovaikutusta jääkaudelta tähän
päivään. Lompolojänkkällä mitataan
esimerkiksi miten maaperän olosuhteet ja 
kasvillisuus vaikuttavat metaanin ja 
hiilidioksidin vaihtoon ilmakehän kanssa eri
vuodenaikoina. Mittaus on osa ICOS 
verkostoa.

• Kansallispuiston alueelle on sitoutunut hiiltä
pitkäaikaisesti, joten puisto toimii hiilen
varastona.

Esimerkki: Mitattu
metaanivuo (punaisella) 
Lompolojänkkällä keväällä
maaperän sulaessa. Ilman
lämpötila (sinisellä) ja 
maaperän lämpötila
(mustalla) myös esitetty
kuvassa. Lähde: 
Sriskantharajah et al., 2013.



Miten ilmasto/puhdas ilma vaikuttaa luonnon 
monimuotoisuuteen/kulumiseen tms.

• Ilmastonmuutos osaltaan vaikuttaa luonnon monimuotoisuuteen.

• Suomessa ja Euroopassa nettovaikutus on enimmäkseen negatiivinen: 
lajisto yhdenmukaistuu ja monimuotoisuus vähenee. 



Jos Pallas-
Yllästunturin 
kansallispuiston 
kävijämäärä 
tuplaantuu niin mitä 
se tarkoittaa alueen 
ilmanlaadun, ilmaston 
ja Pallaksella
tehtävän tutkimuksen 
kannalta?

Pallaksen ilmanlaatua määrittävät erityisesti kaukokulkeuma ja luonnon päästämät kaasut
ja hiukkaset. Paikalliset ihmisperäiset päästöt voivat olla merkittäviä erityisissä tilanteissa
(esimerkiksi erittäin kylmä pakkaspäivä ja paljon puun pienpolttoa). Vaikka paikallispäästöt
tuplautuisivat, ne olisivat silti vähäiset kaukokulkeumaan verrattuna, ja eroa tuskin
ilmanlaadussa voisi huomata, tai edes välttämättä sammalen päällä mitata. Kuvassa eri
mitattujen ilmanlaadun komponenttien mallinnetut lähdealueet.

Lähde: Anttila et al., 2010



Mikä merkitys on 
sillä, että ollaan 
päästy 
kansallispuistona 
öljystä melkein 
irti? (Pallaksen 
luontokeskuksen 
lämmitys on 
Pallashotellin 
kanssa samassa 
öljylämmityksess
ä)

• Suomi pyrkii olemaan hiilineutraali vuonna 2035. 
Fossiiliset polttoaineet eivät ole tulevaisuutta. 
Imagohyöty on varmasti yksi konkreettinen
saavutettu hyöty, ja pitkällä tähtäimellä uusituva
energia on myös taloudellisesti kestävämpi
vaihtoehto. Laskettavissa oleva hyöty ilmastolle
riippuu tietysti ensiksikin siitä, mitä öljyä ja 
millaisella teknologialla aiemmin on poltettu, ja 
toisekseen siitä, millä energialla öljylämmitys
korvataan. Keskimäärin öljylämmitys tuottaa noin
270 g hiilidioksidia / kWh. 

• Öljylämmityksestä luopumisessa saavutetaan
myös ilmanlaatuhyötyä olettaen, että
öljylämmitystä on korvattu sähkö- ja uusiutuvalla
energialla joista ei synny lainkaan paikallista
hiukkas-, Nox- tai SO2 päästöä. 
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