
Inka Salmi 

Ilmastonmuutoksen mahdolliset seuraukset synnyttävät synkän tulevaisuuden uhkakuvan. Tänään 

valotamme tätä synkkää tulevaisuutta keskustelemalla ilmastonmuokkauksesta. Ilmastonmuokkaus 

on sananmukaisesti ilmaston muokkaamista. Syvennymme ilmastonmuokkauksen keinoihin ja 

mahdollisiin seurauksiin Ilmatieteen laitoksen erikoistutkija Antti-Ilari Partasen kanssa. Tervetuloa 

lankojen päähän keskustelemaan Antti-Ilari Partanen. 

Antti-Ilari Partanen  

Kiitoksia 

Inka Salmi 

Kello tosiaan tikittää ja yhteiskunnan rakenteet eivät muutu tarvittavaan suuntaan 

silmänräpäyksessä. 

Voisimme mahdollisesti ostaa aikaa ilmastonmuutoksen torjumiseksi ilmastonmuokkauksella. 

Antti-Ilari Partanen, miten ilmastoa voidaan teknisin keinoin muokata? 

Antti-Ilari Partanen 

No yleisesti ilmastonmuokkaus on jaettu tavallaan kahteen tuommoiseen pääryhmään. 

Ensimmäinen niistä, josta ehkä useimmiten puhutaan just ilmastonmuokkauksena, perustuu 

auringonvalon heijastamiseen erilaisilla menetelmillä. Esim. voitaisi vaikka valkaista merellisiä 

pilviä tai sitten sirottaa tommoista sulfaattiaerosolia yläilmakehään. Ja toinen kategoria on sitten 

hiilidioksidin poistaminen ilmakehästä erilaisin menetelmin, kuten meriä lannottamalla tai 

hiilidioksidia pois ilmakehästä ja varastoida se jonnekin vaikka vanhoihin öljyesiintymiin. 

Inka Salmi 

Missä näitä ilmaston muokkauksen keinoja voitaisiin tehdä? 

Antti-Ilari Partanen 

No jos puhutaan tämmöisestä auringonvalon heijastumista, niin ne on nyt aika lailla väistämättä 

sitten aika globaaleja, sillä halutaan saada merkittävä vaikutus globaaliin ilmastoon. 

Eli silloin olisi hyvin suurilla alueilla jotenkin esimerkiksi erikoisvalmisteisilla lentokoneilla 

lennettäisiin yläilmakehässä, stratosfäärissä ja siiroteltais sinne vaikka rikkidioksidia.  

Tää voisi tapahtua vaikka päiväntasaajan seudulla, jolloin saataisi pysymään mahdollisimman 

pitkään ilmakehässä.  

Ja jos tässä puhutaan tuommoisesta hiilensitomis tekniikoista eli sen toisen kategorian 

tekniikoista, niin niitä voitaisiin tehdä tavallaan enemmän paikallisesti, missä nyt sattuu olemaan 

sitten sopivia sopivia kohteita.  

Esimerkiksi halutaan meriin puuttua niin voitaisiin vaikka laittaa sammutettua kalkkia virottaa 

meriin sopiviksi katsotuilla merialueilla, mutta toki näidenkin alueiden pitäisi olla riittävän suuria, 

että sillä sitten mitään globaalia merkitystä.  

Tai sitten vaikka mitään tämmöisiä, helppoja ja hyvin ymmärrettäviä keinoja kun lisää puiden 

metsitystä tai lisää puiden istutusta, niin tätä voitaisiin tehdä alueelle, missä on ennen kasvanut 



metsää ja varsinkin jos se maa ei ole tällä hetkellä missään käytössä. Niin siin olis tavallaan 

saatavissa tuommoista helppoa hiilen sitomista. 

Ja sitten vaikka jos halutaan taas vaikka hiiltä kaupungissa suoraan ilmakehästä jollakin 

kemiallisella teknisellä ratkaisulla, niin tämmöistä voidaan tehdä periaatteessa missä vaan, mutta 

käytännössä varmaan semmoisissa paikoissa, missä on paljon ilmastoneutraalia päästötöntä 

energiaa saatavilla. 

Inka Salmi 

Selvä eli eli aika laajalla skaalalla ympäri maapalloa pystyisi näitä ilmaston muokkauksen keinoja 

toteuttamaan. 

Mitä Antti-Ilari Partanen näillä ilmastonmuokkauksen keinoilla tavoitellaan? 

Antti-Ilari Partanen 

No varmaan niinku pääsy päätavoite on ilmastonmuutoksen vaikutusten minimoiminen ja 

haitallisten vaikutusten vähentäminen. 

Ja toki nää niinku kaksi tekniikkaa vielä eroa sillä tavalla, että esimerkiksi heijastetaan 

auringonvaloa, niin sillä saadaan globaali lämpötila tippumaan alemmaks ja tehtyä joitakin 

muitakin tuommoisia vaikutuksia, mitkä kumoaa sitten hiilidioksidin lisääntymisen aiheuttamaa 

vaikutusta. 

Ja sitten taas jos me ruvetaan sitomaan hiilidioksidia se on luultavasti niin pitkä aika, että se 

tavallaan on sitten enemmän semmoista niinku roskien siivoamista tai pyritään tavallaan 

pikkuhiljaa vähentämään sitä aiheutettua ilmastonmuutosta. Mutta se tapahtuu huomattavasti 

hitaammin kun että auringonvaloa heijastamalla, milloin saatais nopeesti muutoksia.  

Inka Salmi 

Ne kuulostaa hyviltä tavoitteita. 

Mitä vois olla mahdolliset riskit ilmastonmuokkauksessa, jos pohditaan esimerkiksi haittavaikutuksia 

luonnon ekosysteemien toimintaan? 

Antti-Ilari Partanen 

No jos puhutaan ensiksi auringonvalon heijastumisista heijastumisesta, niin sillon vaikka 

vaikutukset sateisiin on semmoinen iso kysymysmerkki, että sateita on ylipäänsä vaikeaa 

mallintaa globaaleilla ilmastomalleilla ja sateisiin liittyy niin paljon semmoista luonnollista 

vaihtelua, että sen mallintaminen, erityisesti erilaisten muutosten mallintaminen on haastavaa. 

Joten jos vaikka monsuunikierto muuttuisi, mitä pidetään yksi suurena riskinä, niin sillä voisi olla 

tosi suuria vaikutuksia sitten niihin paikallisiin ekosysteemeihin nii ei vaikka tulisikaan vetää 

entiseen malliin tai tulisi sitten vielä isompia tulvia. 

Ja sitten jos puhutaan tuommoisesta hiilensitomisesta hiilensitomiseen tähtäävistä tekniikoista, 

niin ne on kanssa hyvin tekniikka spesifejä mitä ongelmia voisi olla, mutta yks semmoinen paljon 

puhuttu hiilensitomistekniikka on, että me tuotettais bioenergiaa entistä suurempia määriä ja 

silloin kun poltetaan biomassaa sen sijaan että hiilidioksidin vapautetaan ilmakehään, niin se 

varastoitais ja sitten jos me ruvetaan merkittävästi lisäämään meidän biomassan tuotantoa, niin 

se saattaisi tarkoittaa sitten vaikka semmoisia eri erilaisia energiakasvi plantaaseja, jolloin 



joudutte sitten ehkä mahdollisesti luonnollisia ekosysteemejä pahimmillaan korvaamaan 

tämmöisellä plantaaseilla. Milloin sitten ymmärrettävästi aika isoja vaikutuksia alueen 

biodiversiteettiin ja ekosysteemeihin. 

Inka Salmi 

Joo, miten sitten jos pohditaan siltä kannalta, että miten ilmaston muokkaus saattaisi viedä ihmisiltä 

vastuuta päästö käyttäytymisestään? 

Miten sä antti ilari partanen uskot ilmaston muokkauksen vaikuttavan ihmisten käyttäytymiseen? 

Antti-Ilari Partanen 

Se on hyvä kysymys, että tavallaan sitä niinku tutkijayhteisössä tavallaan pelätään sitä, että jos 

idea siitä, että me voidaan heijastaa auringonvaloa ja saada laskettua globaalia lämpötilaa ja se on 

suhteellisen halpa suurilta kustannuksiltaan verrattuna päästöjen vähennyksiin.  

Siitä aiheutuu niin sitten ihmisille tulee ajatus, että me voidaan vaan lykätä päästövähennyksiä 

tuonnemmaksi ja voi sitten heijastaa auringonvaloa ja tämmöinen ajatus tietenkin perustuu 

semmoisen virheellisen jotenkin, että vaikka me voitaisiin kumota tuota niin ihmisten 

aiheuttamaa ilmastonmuutosta.  

Niin sillä ei kumminkaan me saada. Tavallaan se, kun vaikutus kumotaan yksi yhteen vaan se 

ilmasto tulee muuttumaan joka tapauksessa, vaikka me voidaan globaalia keskilämpötilaa hillitä 

eli että näitä ei voida tavallaan pitää pitää semmoisina vaihtoehtoina. Ja me voidaan 

ilmastonmuutosta kunnolla hillitä. 

Inka Salmi 

Joo, tää ilmastonmuutoksen torjuminen vaatii siis tässä pisteessä mittavia yhteiskunnan 

rakenteellisia muutoksia. 

Ja muutos tapahtuu kuitenkin hitaasti ja aikataulu on tiukka. Miten ilmastonmuokkaus voisi 

sopeutua meidän yhteiskuntaan. Miten sun mielestä Antti-Ilari Partanen ilmastonmuokkausta 

voitaisiin hyödyntää ja millaisia muutoksia yhteiskunnassa tarvitaan, jotta näitä keinoja voitaisiin 

käyttää? 

Antti-Ilari Partanen 

Joo jos taas käsittelen sillä tavalla näiden kaks kaks pääkategoriaa erikseen, koska ne on hyvin 

erilaisia ja jos puhutaan auringonvalon heijastamisesta niin silloin, ja tä on henkilökohtainen 

näkemys, niin vaatii se varmaan ekaksi jonkun hyvän suunnitelman. Miten me ollaan ylipäänsä 

pääsemässä nollapäästöihin. 

Ja sen päälle tavallaan sitten jos me saadaan se kansainvälinen yhteistyö toimimaan, voitaisiin 

mahdollisesti rakentaa sitten joitakin auringonvalon heijastumistekniikoita, mutta jos meillä ei ole 

semmoista kunnollista suunnitelmaa ja toimintaa siitä, miten me päästään nollapäästöihin, niin se 

saattaa sitten luoda semmoisia tosiaan vaarallisia kehityskulkuja sen suhteen, että päästöjä ei 

saada nolla ja sitten mietitään entistä enemmän turvautumista auringonvalon heijastamiseen. 

Joka sitten luo isoja riskejä muun muassa sen kautta, että jos jostain syystä joudutaan 

lopettamaan se auringonvalon heijastamisen tekeminen, niin silloin se tavallaan sen peittämä 

ilmaston lämpeneminen tapahtuukin muutamassa vuosikymmenessä, vaikka vuosisadan sijaan. 



Ja sitten jos puhutaan hiili hiilensitomisesta niin varmaan se on tavallaan vaatii vähemmän 

yhteiskunnallisia muutoksia. 

Mutta toki vaikka jos EU:n tasolla mietitään niin meillä on varsin hyvin toimiva päästökauppa, että 

miten paljon kukin toimija pystyy päästämään hiilidioksidia ja paljon sitoutuu maksamaan, mutta 

jos jotkut toimijat haluaisi ruveta tekemään tommoisia niin kutsuttuja negatiivisia päästöjä eli 

sitomaan hiiltä ilmakehästä, niin ei ole mitään toimivaa markkinaa, miten tätä voitaisiin tehdä, 

niin varmaan se vaatisi sekä tämmöistä tutkimuksellista että poliittista kehitystä siitä, että miten 

me voitaisiin sitten katsoa, että miten paljon jollakin tekniikalla voidaan tuottaa negatiivisia 

päästöjä ja miten se voidaan sitten verifioida. 

Inka Salmi 

Näeks sä Antti-Ilari Partonen ilmastonmuokkauksen ratkaisuna ilmastonmuutokseen? 

Antti-Ilari Partanen 

No auringonvalon heijastaminen ei ainakaan ole ratkaisu. Sinänsä se voi olla osa ratkaisua, jos me 

saadaan erityisesti sitä vaivaavat kaikki poliittiset ja eettiset ongelmat ratkaistua kansainvälisesti 

reilusti. 

Ja sitten tässä hiilen sitomisessa niin sekin on parhaimmillaan varmasti vain osa ratkaisua, että 

joka tapauksessa pääratkaisuna pitää olla, että me viedään ne päästöt niin lähelle nollaa kuin 

mahdollista. Ja sitten hiiltä sitomalla me voidaan päästä sitten siihen netto nollaan ja jos ne 

päästöt menee merkittävästi negatiiviseksi, niin sitten me voidaan pikkuhiljaa ruveta tavallaan 

kumoamaan jo tapahtunutta ilmaston lämpenemistä. 

Mutta tääkään ei tavallaan poissulje kaikkia mahdollisia haittavaikutuksia mitä on jo ilmaantunut 

lämpenemisestä, jos vaikka koralliriutta tuhoutuu niin mä en tiedä että miten hyvin ne pystyy 

sitten palautumaan siitä edellisestä ajasta, että vaikka me saataisiin globaali keskilämpötila 

laskuun ja juuri päästöjen hillinnän avulla. 

Inka Salmi 

Eli ilmaston muokkaus ei olisi varsinaisesti ratkaisu, mutta helpottamassa tilannetta. 

Antti-Ilari Partanen 

Joo, näin voidaan sanoa. 

Inka Salmi 

Kyllä. Me keskustellaan tänään ilmastonmuokkauksesta, Antti-Ilari Partanen, miksi 

ilmastonmuokkaus ei ole isommin esillä yhteiskunnallisessa keskustelussa? 

Antti-Ilari Partanen 

No se on hyvä kysymys ja varmaan se, että niinku tämänhetkiset haasteet on aika paljon esillä et 

miten saadaan päästöjä vähennettyä ja sitten paljon vielä ylipäänsä vaikka Yhdysvalloissa 

puhutaan siitä, että onko ilmastonmuutosta ollenkaan. Tai että tarvitseeko siihen mitään tehdä. 

Mutta niin. Ehkä se tavallaan, tutkijat on tavallaan jo luonnostaan aina niinku tavallaan 

muutaman askeleen edellä pohtimassa semmoisia tulevaisuuden kuvia, mikä ei ole vielä päässyt 

sitten niin julkiseen keskusteluun. 



Ja ei ole mitään niin kuin, vaikka yksityisellä sektorilla ei ole mitään tavallaan mahdollisuuksia 

tehdä tässä nykyisessä toimintaympäristössä merkittävää merkittävää bisnestä kummallakaan 

tekniikalla ja se on varmasti osasyy että, miksi se ei ole niin rantautunut vielä julkiseen 

keskusteluun. 

Inka Salmi 

Selvä joo. 

Haluaisin vielä tietää, että jos sä voisit nyt tänään aloittaa minkä tahansa ilmastonmuokkaus 

projektin, niin mikä se olisi ja miksi? 

Antti-Ilari Partanen 

No se voisi liittyä esimerkiksi siihen mitä aikaisemmin mainitsin siitä, että miten meillä on toimiva 

päästökauppajärjestelmä nykyisille fossiilipäästöille, mutta ei ole tavallaan vastinetta sitten 

negatiivisille päästöille, joissa esimerkiksi sidotaan hiiltä. 

Niin voisiko tätä sekä mallinnuksen että mittauksin lähteä selvittämään, että mitä tällaisen 

järjestelmän luominen vaatisi. Elikkäs, kun vaikka merten ekosysteemejä muokataan niin, että se 

sitoo enemmän hiiltä, niin miten me voidaan tietää, että miten paljon sinne hiiltä sitoutuu. 

Että voidaanko me jotenkin vaikka mittauksin sitä selvittää. 

Ja sitten että miten helposti se on havaittavissa, että ongelma on että luonnossa tapahtuu 

jatkuvasti paljon kaikkia prosesseja, missä hiiltä vapautuu ja se kiertää siellä ja jos tulee pieniä 

muutoksia niin se helposti hukkuu siihen kohinaan, niin tässä aika paljon tieteellisiä haasteita 

siihen, että miten me voidaan luotettavasti sanoa, että miten paljon joku tietty projektiin sitten 

lisännyt hiilen sitoutumista valtameriin. Niin siinä olis esimerkiksi aika paljon  

Inka Salmi 

Joo, kuulostaa erittäin mielenkiintoiselta ja sä varmaan olet vielä näiden tutkimusten parissa ja 

selvität tätä, mistä on paljon selvitettävää.  

Me tosiaan keskustelimme tänään ilmastonmuokkauksen keinoista sekä mahdollisista tulevaisuuden 

kuvista. Iso kiitos haastattelusta Ilmatieteenlaitoksen erikoistutkija Antti-Ilari Partonen. 

Antti-Ilari Partanen 

Jes kiitokset samoin. 

 

Radio moreeni, Tampere. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


