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Sanoista tekoihin
Kansa huolestui ilmastonmuutoksesta, uutisoivat lehdet vuosi
sitten talvella ja uudestaan viime syksynä ja taas tammikuussa.
Toistuvat mielipidetiedustelut paljastavat, että juuri kukaan ei
enää sulje korviaan ilmastonmuutokselta. Samat tiedustelut kertovat, että kansalaiset patistavat poliitikkoja toimiin muutoksen
hillitsemiseksi. Asiantuntijat eivät siis ole yksin ilmastohuolensa
kanssa. Suuri yleisö toivoo konkreettisia tekoja asiassa ja siten
tie on auki erilaisille toimille ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.
Mutta mistä aloittaa? Onko minun toimittava vai noiden muiden?
Vai voinko vierittää kaiken vastuun hallitukselle ja kansainvälisille päättäjille? Voisiko hallitus päättää tuotannon ja kulutuksen
mahdollisuuksista niin viisaasti, että meille kansalaisille ei jäisi
mahdollisuutta toimia lyhytnäköisesti ja väärin tulevia sukupolvia kohtaan? Siinäpä tuhannen taalan kysymyksiä.
Selväksi on käynyt se, että ilmaston tulevaisuus ei ole luonnontiedettä vaan ennen kaikkea ihmisten yhteistyötä, taloutta ja politiikkaa. Siksi se on mm. YK:n alaisen hallitusten välisen paneelin hoidossa ja siksi se on uuden hallituksemme ohjelmassakin.
On hyvä tilaisuus ryhtyä sanoista tekoihin.
Ilmaston tulevaisuuden näkymien ohella päänsärkynämme ovat
myös tämän päivän pulmat eli hengitysilman laatu. Taas tänä
keväänä ilman laatu on ollut luvattoman kehno useissa Suomen
kaupungeissa ja esimerkiksi Helsingin seudulla. Köhin likaista
ilmaa ja odotan mielenkiinnolla sitä päivää, jolloin viranomaiset
nopeasti ja konkreettisesti reagoivat kohonneisiin hiukkaspitoisuuksiin. Kuka hillitsisi autoilua, puhdistaisi katuja nykyistä useammin tai toimisi muuten tässä asiassa, joka on terveysriski juuri
meille nyt eläville ihmisille? Tähän asiaan puuttuu valmisteilla
oleva Helsingin kaupungin varautumissuunnitelma ilmanlaadun
äkillistä huononemista vastaan. Suunnitelman uudistaminen on
käynnissä ja se on tätä kirjoitettaessa nähtävillä lausuntoja ja
kommentteja varten.
Helsingissä asuvana odotan tässäkin asiassa konkreettisia tekoja, joiden ansiosta minun tai muiden ei vastaisuudessa tarvitsisi
hengittää heikkolaatuista ilmaa edes silloin, kun ilma seisoo ja
eikä sen vaihtuvuus tuuleta liikennepäästöjä ja katupölyjä pois.
Laitankin toivoni valmisteilla oleviin pääkaupunkiseudun ja
Helsingin kaupungin ilmanlaadun parantamisen pitkäntähtäimen
ohjelmiin, jotka tulevat nähtäville ensi vuoden alussa. Ohjelmat
painottavat liikenteen aiheuttamien suorien ja epäsuorien päästöjen vähentämistä. Asiassa tullaan lopulta toimiin, jotka kysyvät
viranomaisten ja kaupungissa liikkuvien kansalaisten yhteistyötä. Emme voi sälyttää asiaa vain viranomaisten harteille.
Aira Saloniemi
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IPCC:n työryhmä I:n neljäs arviointiraportti:

Ilmastonmuutosennusteiden
tietopohjaentistävahvempi

Jouni Räisänen
Yliopistonlehtori
Helsingin yliopisto

Hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin ensimmäinen työryhmä
julkisti neljännen arviointiraporttinsa yhteenvedon helmikuun alussa. Raportin päätuloksissa ei ole suuria muutoksia edelliseen, vuonna
2001 julkaistuun raporttiin verrattuna. Ilmastonmuutosennusteiden
perustana oleva luonnontieteellinen tietopohja on kuitenkin monessakin suhteessa entistä vahvempi.
Hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli eli IPCC perustettiin vuonna 1988. Sen tehtävänä on tiivistää
ilmastonmuutosasioihin liittyvä tieteellinen tieto arviointiraporteiksi,
jotka toimivat sekä lähdeteoksina
tutkijoille että apuvälineenä päätöksentekijöille. Mitään poliittisia
suosituksia IPCC ei kuitenkaan raporteissaan esitä.
IPCC koostuu kolmesta työryhmästä. Niistä ensimmäinen käsittelee
ilmastonmuutoksiin liittyviä luonnontieteellisiä kysymyksiä, toinen
muutosten vaikutuksia sekä niihin
sopeutumista ja kolmas mahdollisuuksia ilmastonmuutosten hillitsemiseen.
IPCC julkaisi ensimmäisen raporttinsa vuonna 1990, toisen vuonna
1995 ja kolmannen vuonna 2001.
Neljännen raportin kirjoitustyö
aloitettiin syksyllä 2004. Ensim-



mäisenä osuutensa valmiiksi saanut
Työryhmä I julkisti raporttinsa päätöksentekijöille suunnatun yhteenveto-osan helmikuun alussa. Varsinainen tieteellinen raportti, johon
yhteenveto pohjautuu, julkaistaan
teknisen viimeistelyn jälkeen toukokuun alkupäivinä.
Työryhmä I:n raportissa on 11 lukua. Niissä käsitellään muun muassa ilmakehän koostumuksessa
ja muissa ilmastoon vaikuttavissa
pakotetekijöissä tapahtuneita muutoksia, ilmakehän ja valtamerten
ilmasto-oloissa havaittuja muutoksia, ilmastojärjestelmässä vaikuttavia palauteilmiöitä, ilmastomallien
luotettavuutta sekä mallitulosten
pohjalta saatuja arvioita tulevista
ilmastonmuutoksista.
Kolmannen arviointiraportin valmistumisen jälkeisinä kuutena vuotena sekä havaintoihin että ilmastomalleihin pohjautuva tutkimus on
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tuonut paljon uutta tietoa kaikista
näistä aiheista. Tässä kirjoituksessa
esitellään joitakin raportin päätuloksista.
Kasvihuonekaasujen
pitoisuudet ja säteilypakote
Ilmakehän hiilidioksidin (CO2)
pitoisuus on noussut viime vuosina aiempaa nopeammin. Vuonna
2005 pitoisuus oli 379 ppm (parts
per million eli miljoonasosaa ilman
tilavuudesta) eli 10 ppm korkeampi
kuin vuonna 2000. Keskimääräinen
kasvuvauhti vuosina 2000-2005
oli siten 2 ppm vuodessa, kun se
1990-luvulla oli 1.6 ppm vuodessa.
Kasvun nopeutuminen osuu yhteen
lisääntyneen fossiilisten polttoaineiden käytön kanssa. 2000-luvun
alkuvuosina fossiilisten polttoaineiden aiheuttamat CO2-päästöt olivat
noin 7.2 GtC (miljardia hiilitonnia)
vuodessa, kun ne 1990-luvulla keskimäärin olivat noin 6.4 GtC vuodessa.
Toiseksi tärkeimmän osittain ”ihmisperäisen”
kasvihuonekaasun
eli metaanin (CH4) pitoisuus on
kasvanut viime vuosina selvästi hitaammin kuin vielä 1980-luvulla ja
1990-luvun alkuvuosina. Vuonna
2005 keskimääräinen CH4-pitoisuus maanpinnalla oli vain 0.6%
korkeampi kuin vuonna 1998. Pitoisuuden kasvun hidastuminen
johtuu ilmeisesti päästöjen tasaantumisesta – CH4:n pitoisuushan
reagoi kaasun melko lyhyen eliniän
takia päästöjen muutoksiin verraten
nopeasti – mutta sen tarkkaa syytä
ei tunneta.
Kasvihuonekaasujen lisääntymiseen liittyvä ilmastoa lämmittävä
säteilypakote tunnetaan varsin tarkasti. Pienhiukkasten lisääntymiseen liittyvä jäähdyttävä pakote
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tunnetaan paljon huonommin, mutta
arviot siitä ovat kuitenkin tarkentuneet jonkin verran. IPCC:n parhaan
arvion mukaan ihmiskunnan hiukkaspäästöt ovat kumonneet noin
puolet kasvihuonekaasujen lisääntymisen
lämmitysvaikutuksesta.
Tulevaisuudessa hiukkaset tuskin
kuitenkaan pystyvät pistämään samalla tavalla kampoihin kasvihuonekaasujen alati kasvavalle lämmitysvaikutukselle kuin tähän asti.
Havaitut ilmastonmuutokset
Maapallon keskilämpötilan kehitystä voidaan arvioida mittarihavaintojen perusteella 1800-luvun
puolivälistä nykypäivään. Kaksi lämpimintä vuotta tänä aikana
ovat olleet 1998 ja 2005 (näiden
keskinäinen järjestys riippuu siitä,
minkä tutkimusryhmän tuloksia
käytetään) ja vuodet 1995-2006
olivat yhtä lukuun ottamatta kaikki
12 lämpimimmän vuoden joukossa. Viimeisten 100 vuoden aikana
tapahtunut lämpeneminen on ollut
lineaarisena trendinä ilmaistuna
0.74 ± 0.18ºC (90% epävarmuusväli). Vuoden 2001 raportissa, jossa
2000-luvun alun lämpimät vuodet
eivät vielä olleet mukana, vastaava
lämpenemisarvio oli 0.6 ± 0.2ºC.
Lämpeneminen ei ole ollut tasaista.
Ensimmäinen nopean lämpenemisen jakso kesti vuoden 1910 tienoilta 1940-luvun alkuun. Sen jälkeen
lämpeneminen pysähtyi muutamaksi vuosikymmeneksi, mutta
1970-luvulta alkaen maapallo on
jälleen lämmennyt nopeasti.
1900-luvun alkupuolen lämpeneminen lienee aiheutunut enimmäkseen
luonnollista tekijöistä (mm. auringon säteilytehon kasvu sekä hiljainen jakso tulivuoritoiminnassa),
joskin myös kasvihuonekaasujen


lisääntyminen lienee vaikuttanut
siihen jonkin verran. 1900-luvun
loppupuolen ja 2000-luvun alun
lämpenemistä luonnolliset tekijät
sen sijaan eivät selitä. Tänä aikana
tapahtunut lämpeneminen onkin
IPCC:n mukaan hyvin todennäköisesti ainakin pääosin kasvihuonekaasujen lisääntymisen aiheuttamaa.
Tekokuista tehdyt havainnot ilmakehän alimman kerroksen eli troposfäärin lämpötiloista näyttivät
vielä 2000-luvun alussa olevan
ristiriidassa pintamittausten kanssa:
troposfääri näytti lämmenneen selvästi maanpintaa hitaammin. Nyt
tämä ristiriita näyttää ratkenneen.
Tekokuuhavainnoista ja niiden tulkinnasta löytyneiden virheiden korjaamisen jälkeen arviot troposfäärin lämpenemisestä sopivat hyvin
yhteen pinnalla havaitun lämpenemisen kanssa.
Merenpinnan korkeus nousi maapallolla keskimäärin 1900-luvun
aikana noin 17 cm (epävarmuusväli
12-22 cm). Vuoden 1993 jälkeen,
jolloin merenpinnan korkeutta on
voitu seurata entistä tarkemmin
tekokuiden avulla, nousuvauhti on
ollut 3 cm vuosikymmentä kohti. Tästä hiukan yli puolet näyttää
selittyvän meriveden lämpölaajenemisella, loput jäätiköiden sulamisella. Ilmastonmuutoksiin nopeasti reagoivien vuoristojäätiköiden
ohella myös Grönlannin ja Etelämantereen mannerjäätiköt näyttävät menettäneen massaansa vuoden
1993 jälkeen. Etenkin Etelämantereen massatase tunnetaan kuitenkin
yhä varsin epätarkasti.
Herkkyysluku
Jo 1970-luvun lopulta alkaen on arvioitu, että ilmakehän hiilidioksidi

pitoisuuden kaksinkertaistuminen
nostaisi – kaikkien muiden tekijöiden pysyessä ennallaan – maapallon
tasapainokeskilämpötilaa
1.5-4.5°C. Vaikka tämä ns. herkkyysluku onkin teoreettinen suure,
sillä on myös suuri käytännön merkitys. Mitä isompi herkkyysluku
on, sitä enemmän voidaan odottaa
kasvihuonekaasujen lisääntymisen
nostavan lämpötilaa myös todellisella maapallolla. Todellisuudessa
on kylläkin otettava huomioon valtamerten hitaaseen lämpiämiseen
liittyvä viive sekä se, ettei hiilidioksidin lisääntyminen ole ilmastonmuutosten ainoa aiheuttaja.
Perinteisesti herkkyysluku on arvioitu ilmastomallien tuloksista.
Viime vuosina on kuitenkin tehty
myös paljon tutkimusta, jossa herkkyysluku on pyritty määräämään
havaintojen perusteella. Hyväksi on
käytetty 1900-luvulla tapahtuneiden lämpötilan vaihteluiden ohella
myös paleoklimatologista tietoa,
kuten arvioita lämpötilaerosta jääkausien ja nykyajan välillä. Näiden
tutkimusten perusteella IPCC arvioi, että herkkyysluku on kahden
kolmasosan varmuudella välillä 24.5°C, parhaan arvion ollessa 3°C.
Todennäköisyys, että herkkyysluku
olisi alle 1.5°C, on enintään 10%.
Maapallon keskilämpötilan
nousu tällä vuosisadalla
IPCC:n uudet ennusteet maapallon
keskilämpötilan noususta kuluvan
vuosisadan aikana esitetään Taulukossa 1. Lämpeneminen riippuu
kasvihuonekaasupäästöjen suuruudesta. Pienimmät päästöt olettavalle B1-skenaariolle epävarmuusväli on 1.1-2.9°C, missä on otettu
huomioon sekä ilmastojärjestelmän
herkkyyteen että hiilen kiertokulkuun liittyvät epävarmuudet. VasIlmansuojelu 1/2007

Skenaario

B1
A1T
B2
A1B
A2
A1FI

CO2-päästöt Paras arvio
lämpenemiselle
983 GtC
1.8ºC
1068 GtC
2.4ºC
1164 GtC
2.4ºC
1499 GtC
2.8ºC
1862 GtC
3.4ºC
2189 GtC
4.0ºC

Lämpenemisen epävarmuusväli
1.1-2.9ºC
1.4-3.8ºC
1.4-3.8ºC
1.7-4.4ºC
2.0-5.4ºC
2.4-6.4ºC

Merenpinnan
nousun epävarmuusväli
18-38 cm
20-45 cm
20-43 cm
21-48 cm
23-51 cm
26-59 cm

Taulukko 1. IPCC:n laskelmat maapallon keskilämpötilan ja
keskimääräisen merenpinnan korkeuden muutoksista kuluvalla
vuosisadalla (ero jaksojen 1980-1999 ja 2090-2099 keskiarvojen
välillä). Taulukon toinen sarake kertoo kunkin SRES-skenaarion
(Nakićenović ja Swart 2000) mukaiset hiilidioksidin kokonaispäästöt
vuosina 1990-2100. Ilmastonmuutoslaskelmat ottavat kuitenkin
huomioon myös muut kasvihuonekaasut sekä ilmakehän
pienhiukkaset.

taava haarukka korkeimmat päästöt
olettavalle A1FI-skenaariolle on
2.4-6.4°C.
Kaikkien kuuden päästöskenaarion
tulokset kattavaksi epävarmuusväliksi saadaan 1.1-6.4°C. Vastaava
epävarmuusväli vuoden 2001 raportissa oli 1.4-5.8°C eli hivenen
kapeampi. Tällöin ei kuitenkaan
vielä otettu huomioon hiilen kiertokulkuun liittyvää epävarmuutta,
joka siis on uusissa luvuissa mukana.
Lähivuosikymmenien aikana tapahtuvaan lämpenemiseen eri
päästöskenaarioiden erot eivät juuri ehdi vaikuttaa. Todennäköisin
lämpenemisvauhti seuraavien 20
vuoden aikana on noin 0.2°C vuosikymmentä kohti, eli samaa suuruusluokkaa kuin muutaman viime
vuosikymmenen aikana havaittu
lämpeneminen.
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Merenpinta nousee edelleen
IPCC:n laskelmat keskimääräisestä merenpinnan noususta kuluvalla
vuosisadalla nähdään Taulukon 1
viimeisessä sarakkeessa. Alimmalle eli B1-skenaariolle epävarmuusväli on 18-38 cm, ylimmälle
eli A1FI-skenaariolle 26-59 cm
– kaiken kaikkiaan siis 18-59 cm.
Vastaava kaikki päästöskenaariot
kattava epävarmuusväli vuoden
2001 raportissa oli 9-88 cm. Epävarmuusväli näyttää siis kaventuneen ja erityisesti sen yläraja on
tullut alaspäin.
IPCC:n ennuste merenpinnan noususta on kuitenkin herättänyt tiedeyhteisön sisällä vilkasta keskustelua, ja jotkin tutkijat epäilevät sen
aliarvioivan todellista merenpinnan
nousua (esim. Rahmstorf 2007).
Ongelma liittyy Etelämantereen ja


Grönlannin mannerjäätiköihin, joiden reunoilta näyttää viime vuosina
valuneen jäätä mereen nopeammin
kuin olisi mallilaskelmien mukaan
pitänyt. Jos jään valuminen kiihtyy
maapallon edelleen lämmetessä,
merenpinta saattaa siis nousta jonkin verran nopeammin kuin IPCC:
n laskelmat antavat olettaa.

kaikki tai lähes kaikki mallit ovat
yksimielisiä ainakin sademäärän
muutoksen suunnasta. Pohjois-Euroopassa vuoden sademäärä kasvaa
tällä vuosisadalla jokseenkin kaikkien mallien mukaan. Välimeren
alue sen sijaan muuttuu jokseenkin
kaikkien mallien mukaan entistä
vähäsateisemmaksi.

Merenpinnan nousu tulee jatkumaan vielä pitkään vuoden 2100
jälkeenkin, siinäkin tapauksessa
että maapallon lämpeneminen jossain vaiheessa pysähtyisi. Tästä pitää huolen toisaalta lämpenemisen
vähittäinen leviäminen valtamerten
syvänteisiin, toisaalta mannerjäätiköiden sulaminen. Etenkin Grönlannin jäätikkö voi olla pitkällä
tähtäimellä hyvin uhanalainen. Jos
maapallo lämpenee liikaa, Grönlanti voi sulaa vähitellen kokonaan, mikä nostaisi merenpintaa 7
metrillä (aikaa tähän tosin kulunee
ainakin 1000 vuotta). Sitä, kuinka
paljon maapallon keskilämpötilan
tulisi nousta, jotta Grönlannin peruuttamaton sulaminen alkaisi, ei
tiedetä tarkasti. Todennäköisesti
raja-arvo on 1.9-4.6°C esiteollisen
ajan keskilämpötilaa korkeampi eli
suunnilleen 1-4°C maapallon nykyisen keskilämpötilan yläpuolella.

Valtameret imevät osan ihmiskunnan synnyttämistä hiilidioksidipäästöistä. Sitä mukaa kun hiilidioksidia liukenee mereen, merivesi
kuitenkin happamoituu. Jo tähän
mennessä merten pintaveden keskimääräinen pH-arvo on laskenut
noin 0.1 yksiköllä, ja vuosisadan
loppuun mennessä sen arvioidaan
alenevan
hiilidioksidipäästöjen
suuruudesta riippuen 0.14-0.35 yksikköä lisää. Näin suuri muutos voi
koitua joillain merialueilla kohtalokkaaksi kalkkikuorisille merieliöille, joiden mahdollisuudet kuorensa ylläpitoon heikkenevät veden
happamuuden kasvaessa.

Muita tuloksia
Raportissa kerrotaan aiempaa tarkemmin muun muassa odotettavissa olevien ilmastonmuutosten
alueellisesta jakaumasta. Koska
käytössä on yli kahdenkymmenen uuden ilmastomallin tulokset,
myös ennusteiden epävarmuuksia
voidaan arvioida aiempaa paremmin. Esimerkkinä mainittakoon,
että vaikka ennusteet sademäärän
muutoksista ovatkin yhä lämpötilaennusteita epävarmempia, niin
maapallolla on monia alueita joilla
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WWF:n mallista suuntaa
kasvihuonekaasupäästöjen
vähentämiseen

Marja Kaitaniemi
Ilmastoassistentti
WWF Suomi

WWF julkaisi helmikuussa Virtaa tulevaisuuteen -mallin, jossa esitellään keinoja kestävän energiapolitiikan toteuttamiseksi Suomessa.
Malli rakentuu energiatehokkuuden nostamiselle ja uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämiselle. Sen mukaan Suomi voi vähentää
kasvihuonekaasupäästöjään 30 prosentilla vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä.
Malli esittelee myös kustannustehokkaita ja puhtaan teknologian
kilpailukykyä parantavia ohjauskeinoja Ohjauskeinot vauhdittavat uusiutuvan energian käyttöä ja
energiansäästöä.
Kilpailukykyä ja
kustannustehokkuutta
Yksi WWF:n mallin pääsanomista
on, että kasvihuonekaasupäästöjen
vähentäminen ei merkitse Suomen
kansainvälisen kilpailukyvyn heikkenemistä, vaan tarjoaa uusia mahdollisuuksia sen vahvistamiseen.
Viime vuosina Suomi on menettänyt osuuksiaan esimerkiksi kasva-
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villa tuulivoimateknologian vientimarkkinoilla. Suomi voisi saada
energiateknologiaviennilleen uutta
potkua teknologioiden kehittyessä, mutta vienti ei onnistu ilman
näyttöjä onnistumisista kotimarkkinoilla. Tämän vuoksi Suomen
tulee tukea innovaatioita ja uusien
teknologioiden
kaupallistumista
ohjauskeinoin. Samoilla linjoilla
on myös Sitra, joka helmikuussa
julkaisemassaan ohjelmassa ympäristöliiketoiminnan kehittämiseksi
peräänkuuluttaa Suomelta edelläkävijyyttä ympäristöosaamisessa ja
sen viennissä (Sitra, 2007).
Virtaa tulevaisuuteen -mallissa esi

Energiankulutuksen ja kasvihuonekaasupäästöjen oletustasot
vuonna 2020
Energiatehokkuudella saavutettavat vähennykset yhteensä alla
esitetyin toimin
Säästötoimet:

Primäärienergian S ä h k ö n k u l u t u s Päästöt 85,1
kulutus 1659 PJ
102,8 TWh
CO2-ekv.
-180 PJ

-16 TWh

Vähennykset prosenttiosuuksina:
Taajuusmuuttajien ja energiate- 35 %
44 %
hokkaampien moottorien käyttöönotto teollisuudessa
Lämpöpumput sähköllä lämmi- 25 %
31 %
tettäviin pientaloihin
Sähkönsäästötoimet rakennusten 15 %
19 %
ja palvelujen laitteissa, valaistuksessa ja pumpuissa
Lämmönsäästötoimet teollisuu- 10 %
dessa ja palvelusektorilla
Julkisen sektorin energiatehok- 2 %
6%
kaat laitehankinnat
Matalaenergiarakentamisen mu- 6 %
kaiset lämmöneristykset uusiin ja
peruskorjattaviin taloihin
Henkilöautokannan polttoaineen 4 %
kulutuksen väheneminen
Lämmönsäästötoimet julkisella 3 %
sektorilla
YHTEENSÄ
100 %
100%

Mt

-15 Mt CO2

33 %*

28 %**
17 %**

10 %*
6 %**
3 %***

2 %**
1 %***
100%

*Korvaa fossiilisia polttoaineita teollisuuden lämmön ja polttoenergian kulutuksessa, käytetty päästökerroin 0,7 MtCO2/TWh
**Korvaa hiililauhdetuotantoa Suomessa ja Pohjois-Euroopassa, käytetty päästökerroin 0,85
MtCO2/TWh (hyötysuhde 38-40 %)
***Korvaa Suomen lämmöntuotannon polttoaineita keskimäärin, käytetty päästökerroin 0,25
MtCO2/TWh tai 0,045 MtCO2/PJ
Päästövähennyslaskelmista vastaa WWF Suomi. . Taustamateriaalina on käytetty Motiva Oy:n ja
Energiateollisuus ry:n päästökertoimia.
Taulukko 1. Energiansäästöpotentiaalit Suomessa vuoteen 2020 mennessä kustannuksilla
10-32 euroa/MWh.
tellään vähäpäästöisen teknologian
edistämiseksi toimenpiteitä, jotka
eivät tulisi Suomelle kohtuuttoman
kalliiksi eivätkä nostaisi energian
hintaa merkittävästi. WWF:n esittämät ohjauskeinot ovat kustannustehokkaita ja markkinaehtoisia.
Uusiutuvan energian tuotantoa ja
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energiatehokkuutta edistävien toimien kustannukset pysyvät pääosin
sähkön tukkumarkkina- ja kuluttajahintatasojen alapuolella. Monesta
mallissa esitellystä ”älykkäästä ohjauskeinosta” ei Suomessa vielä ole
kokemusta, mutta muissa maissa
niitä on käytetty erinomaisin tuloksin.
Ilmansuojelu 1/2007

Energiankulutuksen ja kasvihuonekaasupäästöjen oletustasot vuonna
2020 taulukossa 1 esitettyjen energiansäästötoimien jälkeen
Uusiutuvien energialähteiden tuotanto- ja päästövähennys-potentiaalit
yhteensä
Tuotantomuoto:

Primäärienergian Sähkönkulutus Päästöt 70,1 Mt
kulutus 1479 PJ
86,8 TWh
CO2-ekv.

218 PJ

18,6 TWh

Potentiaalit prosenttiosuuksina:
Biokaasu, metsähake, peltoenergia ja 59 %
54 %
kierrätyspolttoaine sähkön- ja lämmöntuotannossa
Tuulivoima
14 %
44 %
Pientaloissa öljykattiloiden korvaami- 11 %
nen biolämmityksellä tai täydentäminen aurinkolämpökeräimillä
Pelletit lämmöntuotannossa
8%
Liikenteen biopolttonesteet
7%
Vesivoimaloiden tehostaminen ja alle 1 %
2%
10 MW:n pienvesivoiman lisääminen
YHTEENSÄ
100 %
100 %

-20,2 Mt

42 %*

35 %***
9 %**

7 %**
6 %**
2 %***
100 %

*Korvaa vuoden 2004 tuotantojakauman mukaista keskimääräistä kaukolämpöä ja sähkön ja lämmön yhteistuotantoa, käytetty päästökerroin 0,28 MtCO2/TWh tai 0,08 MtCO2/PJ (hyötysuhde 85
%)
**Korvaa kevyttä polttoöljyä, käytetty päästökerroin 0,074 MtCO2/PJ
***Korvaa hiililauhdetuotantoa Suomessa ja Pohjois-Euroopassa, käytetty päästökerroin 0,85
MtCO2/TWh (hyötysuhde 38-40 %)
Päästövähennyslaskelmista vastaa WWF Suomi. Taustamateriaalina on käytetty Motiva Oy:n ja
Energiateollisuus ry:n päästökertoimia.
Taulukko 2. Uusiutuvan energian lisätuotantopotentiaalit Suomessa vuoteen 2020
mennessä kustannuksilla 25-45 euroa/MWh.

Uusiutuvista energialähteistä
50 prosenttia sähköstä
vuonna 2020
WWF:n mallin mukaan Suomen
energiantarpeen kasvu voidaan pysäyttää vuoden 2004 tasolle energiaIlmansuojelu 1/2007

tehokkuutta parantamalla. Energiatehokkuutta voidaan parantaa muun
muassa lisäämällä taajuusmuuttajien käyttöä teollisuudessa, asentamalla lämpöpumppuja pientaloihin
ja suosimalla energiatehokkaita ratkaisuja julkisissa hankinnoissa.
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Uusiutuvan energian osuutta energiantuotannosta voidaan lisätä niin,
että vuonna 2020 uusiutuvan energian osuus primäärienergiasta on
40 prosenttia, kun se vuonna 2004
oli 25 prosenttia. Sähköntuotannosta uusiutuvan energian osuus
vuonna 2020 on mallin mukaan
50 prosenttia vuonna 2004 olleen
29 prosentin sijaan. Uusiutuvista
energialähteistä eniten lisättäisiin
biopolttoaineilla tuotettua energiaa
sekä tuulivoimaa. Näistä tuotantomuodoista Suomessa on merkittävästi potentiaalia käyttämättä.
Energiatehokkuuden ja uusiutuvan
energian lisäykset lähteittäin eritellään tarkemmin taulukoissa 1 ja
2. Taulukoiden mukaisilla toimilla
Suomen vuotuiset kasvihuonekaasupäästöt pienenevät 35,2 miljoonalla tonnilla CO2-ekv. verrattuna
KTM:n arvioon päästökehityksestä
vuoteen 2020.
Ohjauskeinoilla vauhtia
uudistuksille
Suomessa on olemassa päästöjen
vähentämiseen tarvittavaa kestävää
energiateknologiaa ja osaamista.
Energiateknologian potentiaalit eivät kuitenkaan ole tähän mennessä
päässeet lyömään itseään läpi markkinoille tehokkaiden ohjauskeinojen puuttumisen vuoksi. Virtaa tulevaisuuteen -mallissa esitelläänkin
keinoja, joiden avulla yhteiskunta
voi tukea kestävien energiateknologioiden kaupallistumista.
WWF haastatteli mallinsa rakentamista varten korkean tason päättäjiä ja asiantuntijoita yksityiseltä ja
julkiselta sektorilta selvittääkseen,
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mitkä ovat heidän mielestään tärkeimpiä hyvän ohjauskeinon tunnusmerkkejä. Vastauksissa painotettiin muun muassa ohjauskeinon
tehokkuutta päästöjen vähentämisessä suhteessa sen aiheuttamiin
kustannuksiin, myönteisiä vaikutuksia kotimarkkinoiden ja viennin
kehitykseen sekä soveltuvuutta moneen teknologiaan samanaikaisesti.
Näiden periaatteiden mukaisesti
WWF kokosi malliinsa kustannustehokkaita toimia, joilla saadaan
eliminoitua uusiutuvan energian ja
energiatehokkuustoimien käyttöönottoa estäviä pullonkauloja.
Esimerkiksi julkisissa hankinnoissa
voitaisiin painottaa ympäristönäkökohtia nykyistä enemmän. Julkisen
sektorin osuus on 5-10 prosenttia
kaikesta Suomen energiankulutuksesta, ja noin 15 prosenttia Suomen
bruttokansantuotteesta käytetään
julkisiin hankintoihin. Näiden hankintojen painottaminen ympäristökriteerien ja elinkaarikustannusten
mukaisesti auttaisi vähäpäästöisten
tuotteiden ja palveluiden menestymistä markkinoilla.
Toinen esimerkki vihreän teknologian kilpailukyvyn vahvistamisesta
on määräaikainen investointitakuujärjestelmä uusiutuvan energian
tuotannon tukemiseksi. Esimerkiksi
tuuli- ja biokaasuvoimaloissa tuotetulle sähkölle voitaisiin taata tietty
hinta maksamalla investointitakuuta markkinahinnan päälle tiettyyn
rajaan asti. Sähkön markkinahinnan
lähetessä investointitakuun rajaa
maksettavan takuun määrä pienenisi vastaavasti, ja loppuisi kokonaan
sähkön hinnan saavuttaessa rajan.
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Mallin rakentaminen
WWF:n laskelmat perustuvat kauppa- ja teollisuusministeriön perusskenaarioon (ns. WM-skenaario)
päästöjen kehityksestä vuoteen
2025 saakka. KTM:n skenaario
laadittiin alun perin Suomen energia- ja ilmastostrategian valmistelun pohjaksi. Sen arvioita energiankulutuksen kasvusta on kritisoitu
ylimitoitetuiksi, mutta WWF otti
ne silti vertailupohjakseen ja osoittaa mallissaan, että päästötavoite
voidaan näidenkin lukujen pohjalta
saavuttaa - vieläpä kustannustehokkaasti.
Hanke aloitettiin linjausprosessilla
alkusyksyllä 2006, jolloin toteutettiin haastattelukierros energia-alan
päättäjien keskuudessa. Haastattelukierroksen tarkoituksena oli saada
päättäjiltä näkemyksiä ja mielipiteitä kestävän energiamallin laadintaa
varten. Tavoitteena oli laatia malli
mahdollisimman realistiselta pohjalta huomioiden Suomen erityispiirteet.
Mallin arviot puhtaiden energiateknologioiden ja energiansäästön lisäyspotentiaaleista koottiin useasta
tutkimuksesta ja selvityksestä. Esimerkiksi tuulivoimapotentiaalien
arviointiin saatiin apua Teknologiateollisuus ry:n tuulivoimatiekartasta, ja biopolttoaineiden lisäpotentiaalien arvioissa käytettiin hyväksi
Jyväskylän teknologiakeskuksen,
Jyväskylän yliopiston ja VTT:n
selvitystä ”Uusiutuvan energian lisäysmahdollisuudet vuoteen 2015”.
Mallin ohjauskeinoja koskevaan
osuuteen saatiin suuntaviivoja
asiantuntijahaastatteluilla.
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Virtaa tulevaisuuteen –hankeella
oli ohjausryhmä, johon kuului asiantuntijoita muun muassa VATT:
sta, Energiateollisuus ry:stä, Helsingin Energiasta ja Sitrasta. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimi
professori Peter Lund Teknillisestä
korkeakoulusta.
Haaste Suomelle
WWF:n malli osoittaa, että Suomessa on käyttämättä huikeita
mahdollisuuksia parantaa energiatehokkuutta ja lisätä uusiutuvaa
energiaa. Suomessa vuonna 2020
tarvittava lisäenergia voidaan reilusti kattaa uusiutuvalla energialla
ja energiatehokkuudella. Virtaa
tulevaisuuteen –mallin uusiutuvan
energian lisätuotantoa laskettaessa
on otettu huomioon myös tuotannon ekologiset reunaehdot. Esimerkiksi tuulivoiman rakentaminen ei
saa pilata herkkää saaristoluontoa,
ja hakkuutähteen käytössä on otettava huomioon metsäluonnon monimuotoisuuden vaatimukset.
Suomi on jäänyt ilmastonmuutoksen torjunnassa kauas kärkimaista.
Esimerkiksi Suomen perinteisestikin korkea energiaintensiteetti
aleni vuosina 1995-2004 vain 0,6
prosenttia. Samalla aikavälillä
Ruotsin energiaintensiteetti aleni
2,1 prosenttia ja EU-25:n keskimääräinen energiaintensiteetti 1,1
prosenttia. (EEA, 2007) Suomen
osaaminen energiateknologian saralla ei myöskään ole viime vuosina
päässyt oikeuksiinsa kansainvälisillä markkinoilla, vaan energiateknologian viennin kasvu on hidastunut
selvästi vuosien 1990-2000 vauhdista. Nyt tarvitaankin pikaisia ja
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pitkäjänteisiä toimia Suomen nostamiseksi sinne, minne se osana
EU:ta ja korkean teknologian huip-

pumaana kuuluu: kansainväliseen
kärkijoukkoon ilmastonmuutoksen
torjunnassa.

WWF:n Virtaa tulevaisuuteen -julkaisu on ladattavissa internetistä
osoitteesta http://www.wwf.fi/ymparisto/ilmastonmuutos/virtaa_tulevaisuuteen_hanke/virtaa_tulevaisuuteen_energiamalli.html
Lisätietoja: WWF Suomi, ilmasto-ohjelman projektipäällikkö Eeva
Härmä, puh. 0400 982 348, suojelujohtaja Jari Luukkonen, 040 585
0020

Lähteet:
Sitra Suomen itsenäisyyden juhlarahasto. 2007. Cleantech Finland - Ympäristöstä liiketoimintaa. Kansallinen toimintaohjelma ympäristöliiketoiminnan kehittämiseksi. ISBN 978-951-563-589-1. Saatavissa: http://www.
sitra.fi/julkaisut/muut/ympubstrategia1.pdf?download=Lataa+pdf
Teknologiateollisuus ry. Tuulivoima-alan toimittajat. 2005. Tuulivoimatiekartta viennin kehittämiseksi. Saatavissa: http://www.teknologiateollisuus.fi/files/10397_tiekarttatuulivoima.pdf
Asplund, D., Korppi-Tommola, J., Helynen, S. 2005. Uusiutuvan energian
lisäysmahdollisuudet Suomessa vuoteen 2015. Jyväskylän teknologiakeskus Oy, Jyväskylän yliopisto, VTT prosessit. Saatavissa: http://ktm.elinar.fi/ktm_jur/ktmjur.nsf/all/E5063805F1B754D5C22570190028414D/
$file/34642005.pdf
EEA European Environment Agency. 2007. Total energy intensity by
country. Saatavissa: http://dataservice.eea.europa.eu/atlas/viewdata/viewpub.asp?id=2625
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Ilmastonsuojelussa lämpenevää
Martti Hyvönen
Erik. lääk.,
ympäristöjohtaja
Helsingin Energia

Ihmistoiminnan osuus ilmastonmuutoksessa on yhdessä vuodessa
ryöpsähtänyt asiantuntijoiden ja
aktivistien päänvaivasta länsimaisen median, poliitikkojen ja suuren
yleisönkin päällimmäiseksi huoleksi.
Pääkaupunkiseudulla ilmastostrategiatyö alkoi syksyllä 2004. Kaupunginjohtajat antoivat valmistelun
Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan (YTV) tehtäväksi ja
sen johdolla työ käynnistyi eri sektoreiden työryhmissä perustiedon
kokoamisella. Valmistelun aikana
tahti kiristyi, henkilövaihdoksia
tuli, kannanotot kiihtyivät ja lausunnoille lähtenyt luonnos rutistettiin jouluksi 2006. Paperi on nyt
lausunnoilla ja tarkoitus on lausuntokierrosten ja valtuustokäsittelyjen
jälkeen laatia pääkaupunkiseudun
ilmastostrategian aiesopimus ensi
vuoden alkuun mennessä.
Strategia asettaa tavoitteeksi vähentää kaupunkien kasvihuonekaasupäästöjä nykyisestä yli kolmanneksella vuoteen 2030 mennessä.
Strategia keskittyy toimintalinjoihin
ja keinoihin, jotka ovat kaupunkien
omassa päätösvallassa tai toteutettavissa kaupunkien ohjauksella.
Keskitetyn energiantuotannon katsotaan kuuluvan kansallisen ja kiristyvän EU –ohjauksen piiriin.
Strategian päävisio on, että energiatehokkuuden paraneminen ja luonnonvarojen säästävä käyttö johtaa
seudun kasvihuonekaasupäästöjen
vähenemiseen sekä kilpailukyvyn
vahvistumiseen. Toimintalinjat ja
keinot jakautuvat luonnoksessa
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kuuteen kokonaisuuteen: 1) liikenne, 2) maankäyttö, 3) sähkönkulutus, 4) rakennustehokkuus, 5)
kestävä kulutus ja jätteet sekä 6)
energiantuotanto. Kaupungit voivat
vaikuttaa päästöihin mm. vähentämällä energiankulutusta, edistämällä raideliikennettä sekä tiivistämällä kaupunkirakennetta.
Ylikunnallista energiaa
Energiantuotanto on merkittävin
kasvihuonekaasujen lähde pääkaupunkiseudulla. Maakaasua ja
kivihiiltä käyttävät voimalaitokset
sijaitsevat kuntarajojen sisällä eikä
muuta päästävää prosessiteollisuutta seudulla ole. Jo vuosikymmeniä
sitten niin Helsingissä, Espoossa
kuin Vantaallakin päädyttiin kaukolämmitykseen ja siinä sähkön ja
lämmön yhteistuotannon hyödyntämiseen. Polttoaineiden tarve ja
päästöt ovat keskitetyssä ratkaisussa hyvin merkittävästi pienemmät
kuin hajautetussa lämmittämisessä.
Ilmastointimukavuuden
kysyntä
kasvaa. Kaukojäähdytys on uusin
ekotehokas ja monilähteinen ratkaisu kaupunkikeskustassa. Sähköä
tuotetaan Helsingissä muuallakin
tapahtuvaan kulutukseen, muissa
seudun kaupungeissa osa kulutuksesta katetaan yhteispohjoismaisella sähköllä.
Strategiatyön kuluessa ja erityisesti
raporttiluonnoksen julkistamisessa
intohimot ja huomio velloivat asukaskohtaisten päästöjen laskemisessa ja vertailussa Tukholmaan.
Hiilidioksidipäästöjen ilmastovaikutus ei noudata kuntarajaa. Asu15

Pääkaupunkiseudun ilmastovisio jäsentyy hunajakennon tavoin.
kaskohtaisuus on moniselitteinen
vertailuperuste, jota oikeastaan
tulisi käyttää vain saman alueen
seuraamiseen eri vuosina eikä
eri tuotantorakenteen ja historian
omaavien kaupunkien vertailuun
absoluuttisina lukuina.
Lämpö tuotetaan paikallisesti,
paikallisine päästöineen. Mutta
kun sähköstä tehtiin viime vuosikymmenellä markkinatuote, ei
sitä kuulu tarkastella paikallisen
tuotantolaitoksensa
päästökertoimella vaan markkina-alueensa numeroilla. Aiemman suljetun
markkinan Kasvener-mallin sijaan
pääkaupunkiseudun
ilmastostrategiatyöhön otettiinkin koko Suomen sähkön ominaispäästökerroin.
Kulutukseenhan sähkö tulee yhteisestä poolista. Oikeastaan koko
markkina-alueella eli sähkön osalta Pohjoismaissa kuuluisi käyttää
samaa kerrointa ja lämmön osalta
paikallista kerrointa, joka huomioi
16

sekä keskitetyn että hajautetun tuotannon.
Strategiatyön lähtökohtia (kulutusperäinen tarkastelu, kuntien
vaikutuskeinojen esiintuominen ja
päästökauppaohjaus
keskitetylle
tuotannolle) oli vaikea johdonmukaisesti säilyttää eri palavereissa.
Energiantuotannon
paikallinen
erillisohjaus houkutteli monia ympäristöasiantuntijoita, vaikka se
vähintäänkin mutkistaisi jo kiristymässä olevaa EU-ohjausta.
Ilmasto-ongelma on ylikansallinen,
yksityistetyt toiminnanharjoittajat
ovat kuntapäätösten ulottumattomissa ja sähkö ei nykyisellään ole
hintasääntelyssä. Kuntien omiin
hankintapäätöksiin
vaikuttavat
taloudellisten perusteiden lisäksi
ekotehokkuuden ja ilmaston argumentit. Erityisenä haasteena ovat
päästökauppasektorin ulkopuoliset
toimijat kuten hajautettu lämmitys
Ilmansuojelu 1/2007

ja jäähdytys, liikenne ja yksityinen
kulutus. Näissä ilmastostrategialla
on keskeinen merkitys.

energianlähteillä on sivuvaikutuksensa ilmaston lämpenemiseen tai
ilman laatuun.

Ei pelkkää ilmastoa

Mitä itse kukin voi tehdä

Ilmastonsuojelun toimissa tulee
kiinnittää huomiota myös ilmansuojelun tason ylläpitämiseen,
mikä ehkä ei ole riittävästi esillä
ilmastostrategialuonnoksessa. Ilmastonmuutoshuolen itsestäänselvyys johti työryhmiä suuntaamaan
ehdotuksensa tiukan hallinnollisiin
ja teknologisiin keinoihin. Arvokeskustelua ei juuri käyty, vaikka
kaupunkien eroja oli tässä välillisesti havaittavissa.

Varsin usein kehitysideat tulevat
virallisen hallintokoneiston ulkopuolelta. Ehkä on oireellista, että
kansalaisjärjestöjen argumentointi on siirtymässä sähkön värin ja
energiamuotojen hyvyyden tai pahuuden korostamisesta esittämään
keinoja, jotka lisäävät energiatehokkuutta ja vähentävät kiihtyvästi kasvavaa kulutusta. Uusien
kampanjoiden iskulauseet ovat puhuttelevia: päästöistä säästöihin,
ilmastolupaus, ekotehokas arki.
Yksittäisillä ihmisillä on vaikutusmahdollisuuksia liikennevälineiden
ja lämmitystavan valinnassa, energiansäästössä ja välillisessä energiankulutuksessa.

Kasvihuonekaasujen vähentämisen
kannalta tiivis kaupunkirakenne,
kattava kaukolämmitys ja suuri
joukkoliikenneosuus on tietysti
ekologisinta. Kaksi kaupungeista
on tällaisen kaavoitusstrategian valinnut, mutta kolmannessa annetaan
mahdollisuus rakentaa myös muista
erilleen luonnon keskelle tai pienimuotoisina yhteisöinä. Ja toisaalta
monet tiiviin kaupungin kerrostaloasukkaat autoilevat viikonloppuisin
täysin varustelluille maaseutuhuviloilleen.
Jos ihmiset alkavat autojensa lisäksi ilmastoida asuntojaan erillisillä
laitteilla, sähkönkulutus hyppää
taas uudelle kasvukäyrälle kuten
kävi taannoin yhteissaunojen muututtua huoneistokohtaisiksi.
Koko energiaketjua tulee tarkastella kulutuksesta tuotantoon, ja
tässä suunnassa. Sähköä ja lämpöä
ei tehdä varastoon. Naapurimaista
poiketen Suomessa ei ole nykykulutusmäärään nähden riittävää päästötöntä vesivoimaa. Ydinvoimaa
on sovittu lisättäväksi, mutta sillä
ei kaupunkeja lämmitetä. Muilla
Ilmansuojelu 1/2007

Tuotannon vähäpäästöisyyteen tähdätään, mutta voimalaitosten muutokset ovat hitaita prosesseja. Energian järkevä ja säästäväinen käyttö
hillitsee ilmastomuutosta ja on siinä
nopein keino. Sen voi aloittaa heti.
Ellei energiankäyttöä tehosteta voimakkaasti kulutuspäässä, voi käydä
niin, etteivät mitkään muutokset
sen tuotantopäässä riitä.
Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 raporttiluonnos antaa
kokonaiskuvan laajasta aihekokonaisuudesta päättäjille ja kaupunkilaisille keskustelun ja asennemuutosten pohjaksi. Strategian
päävision toteutuminen on tavoiteltava asia. Energian järkevä käyttö
on sekä asukkaitten, tuottajien että
yhteiskunnan etu.
Pääkaupunkiseudun ilmastostrategian luonnos on luettavissa verkossa YTV:n sivuilla: www.ytv.fi
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ISY kysyi ilmastosta,
poliitikot vastasivat
Marja Jallinoja, Aira Saloniemi
Ilmansuojelu-lehti lähestyi vaalien alla kansanedustajia ilmastonmuutosta ja politiikkaa koskevalla kysymyssarjalla. Kysely lähetettiin yhdelle edustajalle kustakin kahdeksasta eduskuntapuolueesta. Kuusi heistä vastasi. Seuraavassa kysymykset ja kuuden kansanedustajan vastaukset ja näkemyksiä ilmastosta, energiasta, politiikasta ja vähän omasta arjestakin.
Kysymykset

1

4

2

5

Asteikolla yhdestä kymmeneen, millä sijalla
ilmastonmuutoksen torjunnan edistäminen
on omalla agendallasi?
Mitä (enintään) kolmea asiaa alla luetelluista
aiot erityisesti edistää kansanedustajakaudellasi? Kuvaile tarkemmin ja perustele.
Ydinvoima
Tuulivoima
Maalämpö
Pienenmittakaavan puulämpö
Puun käyttö sähköntuotannossa
Vetyteknologia
Aurinkosähkö
Biokaasu
Teollisuuden energiansäästö
Kotitalouksien energiansäästö
Julkisen sektorin energiansäästö
Matalaenergiarakennukset
Yhdyskuntarakenteen tiivistäminen
Joukkoliikenne
Pyöräily
Tietullit/ruuhkamaksut
Etanoli liikennepolttoaineena
Vähän kuluttavat ajoneuvot

3

Yllä olevalla listalla ei ole kaikkia mahdollisia vaihtoehtoja. Onko vielä jokin (yksi) listalla mainitsematon asia, jonka edistämiseen aiot
erityisesti panostaa?
18

Onko EU:n ottama edelläkävijän rooli ilmastonmuutoksen torjumisessa Suomen
taloudelle enemmän uhka vai mahdollisuus?
Voidaanko jonkin polttoaineen, esim. turpeen, aiheuttama kasvihuonekaasuvaikutus
määrätä poliittisella päätöksellä?

6

Edellyttääkö
kasvihuonekaasupäästöjen
riittävä vähentäminen lisäydinvoiman rakentamista tai energian tuonnin lisäämistä
Suomeen?

7

Arviosi mukaan, kuinka paljon yhdyskuntajätteen energiahyödyntämisen tehostamisella voitaisiin pienentää Suomen kasvihuonekaasupäästöjä?

8

Kuinka suuri on oman taloutesi sähkönkulutus henkeä kohti vuodessa?

9

Entä autosi (jos sinulla on) polttoaineen kulutus sataa kilometriä kohti?

10

Mitä käytännön valintoja olet itse tehnyt, jotta kasvihuonekaasupäästöjä aiheutuisi vähemmän?
Ilmansuojelu 1/2007

Ruotsalainen kansanpuolue

Stefan Wallin
1. Sijalla 2.
2. Kotitalouksien energiansäästö, joukkoliikenne, vähän kuluttavat ajoneuvot. Energiansäästön saralla on vielä paljon
tekemistä. Tässä korostuu myös yksilön vastuu. Säästämällä
energiaa, sammuttamalla valoja ja valmiustilassa olevia laitteita, laskemalla kodin sisälämpötilaa sekä tekemällä oikeita
kuluttajavalintoja tulet huomaamaan tulosta kukkarossa.
3. Ajoneuvo- ja liikenneverotusta pitää uusia niin, että se vihdoinkin suosii uusia, vähäpäästöisiä autoja.
4. EU:n edelläkävijyys on mahdollisuus. Panostamalla entistäkin enemmän ympäristöteknologiaan voidaan myös Suomessa kehittää ’Ympäristö-Nokiaa’. Tätä teknologiaa tarvitsee
ennen pitkää ne maat, jotka pakostakin tulevat mukaan seuraavaan velvoittavampaan ilmastosopimukseen ja tarvitsevat
uusia energia-investointeja ja ratkaisuja. Yksityinen sektori
on avainroolissa, mutta myös valtiovallan tuki on välttämätön
sekä perustutkimuksessa että auttamaan lähes valmiita, mutta vielä hintakilpailukyvyltään hoipertelevia ratkaisuja markkinoille.
5. Siinä mielessä, jos ajatellaan toimia, millä edistetään tai vaikeutetaan jonkin tietyn polttoaineen
käyttöä voidaan myös määrätä sen polttoaineen kasvihuonevaikutus.
Suomen pitää pyrkiä mahdolliseen korkeaan omavaraisuusasteeseen energianhuollossa. Eduskunnan hyväksymän kannan mukaisesti emme voi jatkossakaan sulkea pois mitään vähäpäästöistä,
kustannustehokasta ja ilmastovelvoitteitamme tukevaa energiamuotoa, kun päätetään Suomen energianhuollosta.
7. Numeroleikkiä on tässä vaikea harrastaa. Yhdyskuntajätteiden energiahyödyntäminen on enemmän jätepoliittinen ratkaisu kuin energiapoliittinen. Tietyissä olosuhteissa voidaan saavuttaa winwin-asetelma polttamalla yhdyskuntajätteitä, jätehierarkian mukaisesti.
8. Talouteni sähkönkulutusta henkeä kohden en osaa tähän hätään laskea.
9. Autoni kuluttaa noin 8-9 litraa.
10. Viime vuosien aikana olen mahdollisimman usein käyttänyt junaa kotikaupunkini Turun ja Helsingin välillä, parhaimmillaan noin tuhat kilometriä viikossa. Sammutan aina stand by-tilassa olevat
sähkölaitteet yöksi. Sisälämpötilaa olen laskenut kotona 2-3 astetta ja Helsingin boksissani jopa 17
asteeseen. Nukun muuten paremmin!
Ilmansuojelu
1/2007
Ilmansuojelu
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Vihreät

Oras Tynkkynen
1. Se on kaikkein tärkein.
2. Tuulivoima, matalaenergiarakennukset, joukkoliikenne.
Päättyneellä vaalikaudella toimin eduskunnassa laajasti energiankäytön tehostamisen, uusiutuvien energianlähteiden edistämisen ja liikenteen kestävöittämisen puolesta. Eri keinojen
kirjosta on vaikea valita vain kolmea yksittäistä tekniikkaa tai
ratkaisua. Eduskunnassa jättämäni valtiopäivätoimet löytyvät
täältä: http://www.orastynkkynen.fi/?page_id=35.
3. Uusiutuvalla energialla tuotetun sähkön syöttötariffit eli takuuhintajärjestelmä.
4. EU:n edelläkävijän rooli on mahdollisuus. Esim. Teknologiateollisuus on arvioinut, että yksin tuulivoimateollisuuden
työpaikkojen määrä voisi yhdeksänkertaistua nykytasosta 18
000:een ensi vuosikymmenen loppuun mennessä, jos tuulivoimaan satsattaisiin tosissaan.
5. Ei. Turpeen päästöt ovat luonnontieteellinen, ei poliittinen asia. On tutkijoiden tehtävä arvioida
turpeenpolton ilmastovaikutuksia.
6. Ei. Ilmastopäästöjä voidaan Suomessa vähentää kestävälle tasolle eli -30 % vuoteen 2020 mennessä ilman lisäydinvoimaa. Tämä onnistuu tehostamalla energiankäyttöä ja lisäämällä uusiutuvaa
energiaa nopeasti ja paljon.
7. Vain vähän. Kierrätyspolttoaineet voivat olla yksi osa laajassa kestävän energian paletissa.
8. Talouteni sähkönkulutus henkeä kohden on noin 1 200 kWh. Muutin nykyiseen asuntooni vuosi
sitten enkä ole ehtinyt vielä tehdä kaikkia energiankäytön tehostamiseen liittyviä toimenpiteitä.
9. Minulla ei ole autoa (eikä ajokorttia).
10. Seuraavia valintoja:
- minulla ei ole autoa eikä ajokorttia, vaan kuljen matkani kävellen, pyörällä, bussilla tai junalla
- en lennä kotimaassa enkä lomamatkoilla
- ulkomaan työmatkoilla pyrin välttämään lentämistä ja maksan matkoista vapaaehtoista lentomaksua (www.lentomaksu.fi) 10 % lipun hinnasta
- molempiin asuntoihini tilaan vihreää sähköä
- säästän energiaa mm. käyttämällä energiansäästölamppuja ja valitsemalla A-luokan energiamerkittyjä laitteita
- olen kasvissyöjä ja käytän enimmäkseen luomu- tai lähiruokaa
- ostan arkivaatteeni käytettyinä
- luonnollisesti myös kierrätän jätteeni perusteellisesti
- tuen ympäristöjärjestöjen toimintaa taloudellisesti.
20

Ilmansuojelu 1/2007

Vasemmistoliitto

Pentti Tiusanen
1. Ilmastonmuutos on kaikkein keskeisin haaste, tärkein eli
numero yksi (olen toiminut ympäristövaliokunnan puheenjohtajana 10 vuotta 4 kuukautta).
2. Teollisuuden energiansäästö, matalaenergiarakennukset,
yhdyskuntarakenteen tiivistäminen.
Teollisuuden energiansäästössä on paljon tehtävää. Edelleen
suuret mahdollisuudet taajuusmuuttajilla, mikä tarkoittaa
kaikkein edullisinta tapaa vähentää päästöjä ja EU:n taannoinen päätös 20 prosentin energiatehokkuuden lisäämiseksi on
merkittävä tavoite, joka on saavutettava.
Matalaenergiarakennukset, laajemmin rakennusten energiatehokkuuden lisääminen on varsin neitseellinen alue, kuitenkin
rakennusten osuus hiilidioksidipäästöistä kaiken kaikkiaan on
40 prosenttia. Rakennusmääräyksiä tulee kehittää, edellisellä
kaudella asiassa edettiin, tekemistä riittää!
Yhdyskuntarakenteen tiivistäminen on erityisen vaikuttava kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen keino. Kehitys on viime vuosin ollut asiassa negatiivinen, hiilidioksidipäästöjä lisäävä, kestävän
tuotannon ja kulutuksen vastainen.
3. Kansalaisille kohdistettava “Mitä kestävä energia merkitsee Minun arkipäivässäni” -tiedotusta.
4. EU:n edelläkävijän rooli on ehdottomasti mahdollisuus, jota Suomen mm. Vanhasen hallitus ei
ole huomannut.
5. Ei tietenkään, ainoastaan puhtaan tieteen ja järjen avulla. Turve ei todellakaan ole uusiutuva energialähde. “Hitaasti uusiutuva” on tietysti poliittinen kompromissitermi.
6. Ei edellytä, ei kumpaakaan. Edellyttää mm. energiatehokkuuden toteuttamista!
7. Metaanin synnyn estäminen (biojäte) on perusteltu. Mikäli todella toteutamme EU:n jätehierarkian eli toteutamme jätteen määrän vähentämisen käytännössä, ei jätepolttolaitoksista voi etsiä vastausta kasvihuoneilmiön ratkaisemiseen.
8. Talouteni sähkönkulutus henkeä kohden on 1000 kWh /v
9. Autoni kulutus: EU-normi Volvo 60 / 2.5 -brosyyreistä, keskikulutus (kaupunkiajo + maantieajo)
on 9.7 litraa 100 kilometrillä.
10. Mm. kotilämpötilan lasku, julkisen liikenteen käyttö Helsingissä, omaehtoinen lentoveron maksu (esimerkiksi Nairobin ilmastokokouksessa marraskuussa 2006).
Ilmansuojelu 1/2007
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Kristillisdemokraatit

Kari Kärkkäinen
1. Sijalla 2. Suomen tulee aktiivisesti toimia ilmastomuutoksen
hillitsemiseksi, tavoitteena ilmaston lämpötilan kohoamisen
pysäyttäminen mahdollisimman pieneksi. Energiataloudessa
on panostettava energian säästöön ja uusiutuviin, kotimaisiin
energiamuotoihin.
2. Maalämpö, kotitalouksien energiansäästö, etanoli liikennepolttoaineena
Kristillisdemokraatit pitävät kiinni tavoitteesta nostaa Suomessa biopolttoaineiden osuus perusenergiantuotannossa 23
prosentista 33 prosenttiin vuonna 2025 ja sähköntuotannossa
27 prosentista 31,5 prosenttiin vuonna 2010. Suomessa liikenteen biopolttoaineita ei pidä kiirehtiä tuottamaan peltoviljelykasveilla, vaan on panostettava VTT:llä kehitetyn kiinteän
orgaanisen aineen kaasutusmenetelmän käyttöönottoon selluja paperitehtaiden tai voimalaitosten yhteydessä. Päämääräksi
tulee asettaa ensimmäisen 250-300 MW laitoksen rakentaminen vuoteen 2011 mennessä.
Tutkimustyö ja tuotekehitys ovat avainasemassa biopolttoaineiden kehittämisessä, koska parhaita
teknisiä ratkaisuja ei ole vielä todennettu. Ympäristötehokkaan tekniikan vientiä on hyvät edellytykset kasvattaa, kun kansainväliset ympäristövelvoitteet lisääntyvät ja fossiilisten polttoaineiden
hinta pysyy korkealla.
Autoverotusta tulee porrastaa hiilidioksidiperusteiseksi. Biopolttoaineisiin siirtymiseksi tarvitaan
verotukia.
3. Asuinrakennuksissa on edistettävä maa- ja ilmalämpöpumppuja, lämmönvaihtimia, öljy- ja sähkölämmityksen korvaamista pelleteillä, aurinkoenergiaa hyödyntäviä ratkaisuja ja puurakentamista
korjaus- ja investointiavustuksin. Rakennusmääräyksiä on muutettava siten, että uudisrakennuksilta
edellytetään entistä parempaa lämmöneristystä. Näin voidaan vähentää lämmitysenergian kulutusta
talvella ja vastaavasti pienentää ilmastoinnin vaatimaa jäähdytysenergian tarvetta kesällä.
Puolueeni tavoitteena on saada Suomeen vaalikauden aikana 1000 biokaasulaitosta navetoiden ja
sikaloiden yhteyteen.
4. Näen EU:n edelläkävijän roolin enemmän mahdollisuutena. Se vaatii myös valtiolta merkittäviä
panostuksia uusiutuvan edistämiseen. EU:n tulee toimia edelleen edelläkävijänä ilmastomuutosten
torjunnassa ja pyrkiä saamaan USA, Intia ja Kiina ja kehitysmaat osallistumaan uuden ilmastosopi22
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muksen kautta kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen ja metsäpinta-alojen vähenemisen ehkäisemiseen.
5. Voidaan. Turvevaroista on kartoitettava ne, jotka ojituksella on muutettu metsitettäviksi, mutta
jotka eivät ole osoittautuneet puuntuotantoon soveltuviksi. Mikäli näitä soita ei kannata ennallistaa, ne tulee voida käyttää energiaturpeen tuotantoon. Samoin turvetuotannossa olevat kuivatut suot
tulee voida käyttää loppuun. Hiukkaspäästöjä on vähennettävä. KD käyttää energiantuotannossa
mieluummin turvetta kuin öljyä ja kivihiiltä.
6. Ei edellytä, jos uusiutuviin ja energian säästöön panostetaan. Mikäli energiansäästöön ja uusiutuviin energiavaroihin perustuvan ohjelman jälkeen vuonna 2011 täytyy yhä tuoda sähköä ulkomailta
yli 1000 MW teholla, Kristillisdemokraatit pitävät kuudetta ydinvoimalaa parempana kuin fossiilisia polttoaineita käyttäviä voimaloita. On parempi tuottaa tarvittava sähkö kotimaassa kuin ostaa se
Venäjän ydinvoimaloista.
7. Mielestäni kaatopaikoille voisi sijoittaa vuonna 2009 enintään 40 prosenttia ja vuonna 2016 enintään 25 prosenttia kyseisenä vuonna syntyväksi arvioidusta biohajoavasta yhdyskuntajätteestä.
Jätteiden kierrätyksen lisäksi tulee tehostaa:
- erilliskerätyn biojätteen ja puhdistamolietteen kompostointia ja mädätystä sekä hyvälaatuisen
kompostin ja mädätteen hyödyntämistä kasvualustoissa ja maaperässä
- sekajätteen esikäsittelyä mekaanis-biologisessa laitoksessa kierrätyspolttoaineeksi ja biologisesti
pysyväksi kaatopaikkajätteeksi,
- jätteen hyödyntämistä energiantuotantoon jätteenpolttolaitoksessa.
Jätteiden polttolaitokset vaativat uusien EU-säännösten mukaan suuret investoinnit ja siten suuren
väestöpohjan. Niitä on perustettava suurimpien kaupunkien yhteyteen ja, mikäli mahdollista, vanhojen voimalaitosten rakenteita hyödyntäen.
8. Talouteni sähkönkulutus henkeä kohden on 4500 Kwh. Asun toistaiseksi sähkölämmitteisessä
talossa. Asiaan on tulossa korjaus kesäkuussa 2007.
9. Autoni kuluttaa 7,8 litraa 100 kilometrillä.
10. Seuraavia valintoja:
- en huuhtele maitopurkkeja vedellä
- kytken valmiustilan pois kodinkoneista
- ostan mahdollisimman paljon lähiruokaa
- käytän julkisen liikenteen palveluita
- olemme vähentäneet veden kulutusta 5 % vuodessa
- käytän energiaa säästäviä lamppuja.
Ilmansuojelu 1/2007
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Sosialidemokraatit

Satu Taiveaho
1. Ilmastonmuutoksen torjunta on sijalla 1 eli erittäin tärkeä!
2. Näistä on väärin valita vain kolmea vaihtoehtoa, koska näiden kaikkien edistäminen on tärkeää. Yleistäen priorisoisin
energian säästön (kaikilla tasoilla), ympäristö- ja energiateknologian kehittämisen ja käyttöön oton edistämisen (olemassa
olevan energian tehokkaampi käyttö ) sekä uusiutuvien energialähteiden käytön edistämisen (eri muodot, myös biokaasu
ja biopolttoaineet).
Erittäin tärkeänä pidän myös joukkoliikenteen edistämistä,
ekotehokkaampaa yhdyskuntasuunnittelua ja – rakennetta.
Myös ympäristötietoisuuden lisääminen on tärkeää. Tarvitaan
myös uusien mahdollisuuksien selvittelyä, kuten vetyteknologian mahdollisuuksia ja hiilen talteen oton selvittämistä. Välttämätöntä on myös aktiivinen kansainvälinen toiminta, jotta
ilmastotalkoisiin saataisiin yhä useampi maa sitoutumaan.
Tässä maamme on oltava aktiivinen. Erityisen tärkeää on Kiinan, USA:n ja Aasian maiden mukaan saaminen, mutta myös
kehitysmaille tulee tarjota tukea ja mahdollisuuksia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.
Jos annetuista vaihtehdoista on valittava vain kolme, valitsen seuraavat: teollisuuden energiansäästö, kotitalouksien energiansäästö ja joukkoliikenne.
3. - Ympäristö- ja energiateknologian edistäminen. Se on tulevaisuuden ala, johon satsaaminen on
tärkeää. Se tarjoaa myös työllisyyden edistämisen kannalta tärkeitä mahdollisuuksia ja nojaa korkeaan osaamiseemme. Se tarjoaa myös yhä kasvavia vientimahdollisuuksia.
- Kansainvälinen näkökulma. Ilmastoasiat edellyttävät aktiivista kansainvälistä toimintaa.
4. Pitkällä aikavälillä EU:n edelläkävijän rooli on ehdottomasti! Talouselämän kuten koko muun
maailman edellytys on, että huolehditaan elinympäristöstämme. Taloudellisestikin ilmastonmuutoksen hillintä on halvempaa kuin ilmastonmuutoksen seuraukset. Sternin raporttikin toi hyvin esiin
sen, kuinka välttämätöntä on talouden kannalta hillitä ilmastonmuutosta.
Mahdollisuuksia se tuo myös ympäristö- ja energiateknologian ja muun vahvan ympäristöosaamisemme kautta. Uusia työpaikkoja on mahdollista synnyttää ympäristösektorille.
5. Osin voidaan esim. rajoittamalla turpeen käyttöä (esim. vain jo käytössä olevat suot) sekä kehittämällä turpeen käsittelyä, niin ettei päästöjä synny turpeen varastoinnista ja minimoimalla sen
24
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käytöstä aiheutuvat päästöt (esim. teknologia). Elinkaarivaikutus tulisi arvioida myös kaikille polttoaineille ja siirtyä mahdollisimman ekotehokkaisiin ja vähäpäästöisiin energialähteisiin.
6. Ei! Energian saatavuuden turvaaminen lyhyellä aikavälillä saattaa edellyttää esim. siirtokapasiteetin parantamista ja siirtymäkautena voidaan joutua harkitsemaan ydinvoimaa, johon itse suhtaudun
hyvin kriittisesti. Uskon, että energiatarpeen kasvua on lyhyemmälläkin aikavälillä mahdollisuus
korvata muilla keinoin, kuten uusiutuvien energialähteiden käyttöä lisäämällä (sekä muilla edellä
mainituilla keinoin).
7. Yhdyskuntajätteen polton hyväksyn viimesijaisena jätteen hyödyntämismuotona, jos jätehierarkian mukaisesti panostetaan ensisijaisesti jätteen määrän vähentämiseen (mm. satsaaminen kestäviin
kulutus- ja tuotantotapoihin), uudelleen käyttöön, kierrätykseen ja muuhun jätteen hyötykäyttöön.
Arviota päästöjen vähentämisen suuruudesta en pysty antamaan, mutta arvioin sen olevan kohtuullisen pieni, mutta tärkeä lisä moninaisessa ja monipuolisessa välttämättömässä energiavyyhdissämme. Jätteen poltolla lienee mahdollista saada muutamia satoja megawatteja energiaa. Parhaan ratkaisun näen tulevankin monipuolisesta kokonaisuudesta, sen sijaan että mentäisiin yhteen helppoon
ratkaisuun, jona usein ydinvoimaa markkinoidaan.
8. Asuntojen energiatehokkuuteen tulee kiinnittää yhä enemmän huomiota. Oma talouteni/taloutemme ei siltä osin ole esimerkillinen, että asumme kahta omakotitaloa, joten kulutus on siten varsin suurta – liian suurta. Käytämme kyllä ekosähköä, puulla lämmitämme osin, kompostoimme ja
muissa arjen valinnoissa pyrimme valitsemaan ekologisemman vaihtoehdon (esim. energiansäästölamput, valvetiloja emme käytä elektroniikkalaitteissa). Myös ilmalämpöpumppujen hankinta on
suunnitelmissa lähitulevaisuudessa.
Sähkönkulutusta henkeä kohti en osaa ulkomuistista arvioida, voin selvittää tarvittaessa, koska sen
olen pyytänyt omaa taloani aikoinani valitessa.
9. Perheessämme on kaksi autoa, toisen kulutus n. 5 l/100 km ja toisen n. 7 l/100 km. Pyrimme
ajamaan enemmän ympäristöystävällisemmällä diesel-autolla. Haaveilen hybridiautosta….Käytän
mahdollisimman paljon junaa esim. työmatkat Hml-Hki.
10. Edellä olenkin jo maininnut useampia käytännön valintoja, esimerkiksi suosin joukkoliikennettä, kierrätän aktiivisesti, kompostoin biojätteen, käytämme ns. vihreää sähköä, käytämme energiansäästölamppuja, vältämme valvetilan käyttöä laitteissa, tulostaessa käytän paperit kaksipuolisesti,
valitsemme ympäristömerkillä varustettuja tuotteita silloin, kun se on mahdollista, olen kasvissyöjä,
toimin ja puhun ympäristöasioista paljon ja politiikassa tämä on yksi painopisteeni (viime kauden
olin ympäristövaliokunnassa sd-ryhmän vastaava, paikallisesti seudullisen ympäristölautakunnan
puheenjohtaja jne.) sekä kuulun ympäristönsuojelu- ja luonnonsuojelujärjestöihin ja joissain niistä
olen myös luottamustehtävissä.
Ilmansuojelu 1/2007
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Kokoomus

Henna Virkkunen
1. Ilmastonmuutoksen torjunta on aivan kärkipäässä, numerolla kaksi.
2. Vaikea valita kolme, näillä kaikilla on merkitystä ilmaston kannalta. Mutta valitaan:
- Aurinkosähkö: Ympäristö- ja energiateknologiasta voi tulla Suomelle uusi vientivaltti. Aurinko on mahtava energialähde, kunhan löydetään malleja, joilla energia
saadaan tehokkaasti kerättyä talteen. Aurinkovoima on erittäin ilmastoystävällistä
energiantuotantoa, kuten tuuli ja vesikin. Näitä energiamuotoja kannattaa hyödyntää.
- Kotitalouksien energiansäästö: Kotitalouksien energiansäästöön on kiinnitetty viime vuosina liian
vähän huomiota. Monet eivät edes tiedä, kuinka voisivat kotona säästää energiaa. Toisaalta sähköstä
on tullut itsestäänselvyys, eikä sen kulutusta välttämättä mietitä, kun kotiin hankitaan erilaisia uusia
sähkölaitteita. Tarvitaan lisää tietoa ja valistusta, sekä myös taloudellisia porkkanoita sähkön säästämiseksi. Voisiko saada esimerkiksi kotitalousvähennyksen, jos vaihdattaisi ammattilaisella kaikki
kotinsa lamput kerralla energiansäästölampuiksi?
- Joukkoliikenne: Suomessa ei ole toimivaa joukkoliikennettä oikeastaan muualla kuin pääkaupunkiseudulla. Väestöpohja on useimmilla alueilla niin pieni, että vuorotiheys jää liian harvaksi, eikä
liikennemuoto palvele. Kunnat ja valtio voisivat olla tässä edelläkävijöitä tarjoamalla henkilöstölleen työsuhdematkalippua henkilöstöetuna, ja toimia samalla mallina ja innostajina myös yrityksille.
Joukkoliikenteen suosiminen työmatkaliikenteessä toisi työnantajille säästöjä mm. parkkipaikkojen
rakentamisessa.
3. Listalla olivat kaikki tärkeimmät asiat. Yhdyskuntasuunnittelu on yksi avaintekijä. Asuminen,
työpaikat ja liikenne tulisi suunnitella niin, että yhdyskuntarakenne olisi mahdollisimman ekotehokas.
4. EU:n edelläkävijän rooli asettaa Suomessa monille toimialoille isoja haasteita, mutta totta kai
Euroopan on tunnettava vastuunsa ja oltava esimerkkinä muillekin. Tämä kannattaa ottaa mahdollisuutena, ja pyrkiä kehityksen kärkeen.
5. Puun osaltahan näin on tehty. Turpeen hyödyntäminen kestävällä tavalla puun seospolttoaineena
on Suomessa järkevää. Se lisää energiaomavaraisuutta maakuntatasollakin. Oleellista on, että voimalaitoksissa tuotettaisiin yhdessä lämpöä ja sähköä, mikä on erittäin ekotehokas tapa energiatuotannossa.
6. Tärkeimmät energiapoliittiset tavoitteet ovat mielestäni: 1) mahdollisimman vähäpäästöisten
energiamuotojen suosiminen ja 2) Suomen energiaomavaraisuuden lisääminen. Saattaa olla, että
tähän päästään tällä hetkellä vain ydinvoiman avulla. Myös muita vaihtoehtoisia, kestäviä energiamuotoja täytyy kehittää.
7. Minulla ei ole laskelmia tästä. Ongelma Suomessa on lähinnä se, että harvan asutuksen ja laajan
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pinta-alan vuoksi kuljetusmatkat tulevat varsin pitkäksi, ja kuljettaminen taas tuottaa liikennepäästöjä. Pääkaupunkiseudulla yhdyskuntajätteen energiahyödyntämisen tehostaminen voi toimia, samoin muutamilla muilla suuremmilla kaupunkialueilla. Myös kotikaupungissani Jyväskylässä tätä
suunnitellaan, mutta tarpeeksi suuren jätemäärän kerääminen on haaste.
8. Talouteni sähkönkulutus henkeä kohden: tästä ei ole vielä kokemusta, talomme pinta-ala noin
kaksinkertaistui viime kesänä. Nyt ensimmäisenä talvena käytimme hyväksi yösähköä, ja varasimme sillä lattioihin yöllä lämpöä, samoin lämmitimme takka-leivinuunin päivittäin. Toivottavasti
sähkönkulutus ei siis aivan kaksinkertaistunut, vaikka talon pinta-ala kaksinkertaistui, ja meille hankittiin uusina sähkölaitteina kuivausrumpu ja tiskikone.
9. Perheessä on yksi auto, jonka polttoaineen kulutus on keskimäärin 7,9 litraa kilometrillä. Harmi,
ettemme löytäneet sopivaa dieselautoa, se olisi ollut parempi.
10. Liikenne: olen pyöräillyt työmatkat kesät talvet viimeiset 13 vuotta, nyt en voi, kun työmatka
Jyväskylästä Helsinkiin on sen verran pitkä. Kuljen työmatkat junalla, mikä on lentämistä parempi
tapa. Elintavat: Ostan laadukkaita vaatteita, jotka kestävät kulutusta. En syö lihaa. Lajittelen jätteet.
Talomme lämpiää osin puilla, samoin meillä on puusauna. Polttoaineena on lähinnä rakennusjätepuu, sillä taloamme laajennettiin viime kesänä ja vanhaa osin purettiin, jonka seurauksena laudanpätkää on isot pinot pressujen alla.

Vastauksien
herättämiä ajatuksia
Marja Jallinoja
Dipl.ins,
puheenjohtaja
Ilmansuojeluyhdistys

Jos sivuutetaan se huoli, joka syntyy eduskunnan suurimman puolueen edustajan vastauksen puuttumisesta, niin kansaedustajien
vastaukset kyselyymme herättävät
enemmän toivoa kuin epätoivoa.
Vastausten perusteella uskaltaisin
antaa Suomen ilmastopolitiikan
tulevaisuuden näiden kansanedustajien hoidettavaksi sillä ehdolla,
että he lupaisivat tarkkaan kuunnella alan riippumattomia tutkijoita
ja asiantuntijoita jokaista päätöstä
pohtiessaan.
Osasta vastauksia kuului jo varsin
hyvä asiantuntemus ja energiankulutuksen vähentämisen painottuminen lupaa odottaa, että tällä päästö-
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jen vähentämisen kannalta kaikkein
kriittisimmällä saralla siirryttäisiin
vihdoin kauniista puheista tekoihin.
Vastaukset paljastivat myös aukkoja tiedoissa, mikä on vähintäänkin
ymmärrettävää, sillä aihepiirin hallinta edellyttää kansanedustajiltamme todella suurta tietomäärää.
Kaikki kyselyyn vastanneet pitivät
ilmastonmuutoksen torjuntaa itselleen vähintään toiseksi tärkeimpänä
ajettavana asiana. Tämä toki kertoo
myös siitä, että kysely osoitettiin
asiasta kiinnostuneille edustajille,
mutta pidän sitä silti ilahduttavana.
Vielä neljä vuotta sitten en uskonut,
että olisi ollut kovinkaan helppoa
löytää edustajia - kenties muualta
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kuin vihreiden joukosta - jotka olisivat ilmoittaneet ilmastonmuutoksen torjunnan edistämisen tärkeimmäksi poliittiseksi päämääräkseen.
Tärkeät painopisteet
Energiankulutuksen pienentämisen
tärkeys on hyvin tunnistettu, kuten
myös joukkoliikenteen edistämisen
merkitys päästöjen vähentämisessä. Neljä vastaajista oli valinnut
energiansäästössä kohderyhmäksi
erityisesti kotitaloudet. Ne olisin
mielelläni nähnyt kaikkien vastaajien ykkösprioriteettien listalla ja
perusteluihin olisin toivonut etenkin näkemyksiä vaikuttamisesta
sähkönkulutukseen. Kotitalouksien
sähkönkulutus kasvaa voimakkaasti ja toistaiseksi täysin rajoittamattomasti. Sähkölämmityksen tehontarve vaihtelee paljon ja sen vuoksi
kotitalouksien aiheuttamat päästöt
ovat selvästi suuremmat kuin mitä
noin viidenneksen osuus sähkön
kokonaiskulutuksesta antaisi olettaa.
Olisi ollut virkistävää, jos edustajat olisivat julkisella sektorilla
työskentelevinä havahtuneet huomaamaan valtion omat erinomaiset
mahdollisuudet
energiansäästön
edistämiseen. Valtion hallinto lienee suuruudeltaan Suomen suurimpia ’yrityksiä’, joka tekee jatkuvasti
huomattavia energiankulutukseen
vaikuttavia hankintoja. Omaa hankintapolitiikkaansa
kehittämällä
valtiolla olisi loistava tilaisuus
edistää mm. energiatehokkaamman
teknologian kaupallistumista, joka
siten leviäisi niin yritys- kuin kotitaloussektorillekin.
Yhdessä vastauksessa oli etanolin
edistäminen liikennepolttoaineena
nostettu tärkeimpien painopisteiden joukkoon, mutta perusteluis28

ta kävi ilmi, että tarkoitettiin ihan
muuta biopolttoainetta kuin etanolia. Väärinkäsitysten synty ei ole
ihme erilaisten biopolttoaineiden
viidakossa. Uskallan väittää, että
useimmat asiantuntijatkaan eivät
ole aivan selvillä siitä, missä mennään. Luotettavan informaation
saaminen muuttuu aina vain vaikeammaksi, kun yhä useammalla
taholla aiheeseen liittyy liiketaloudellisia tai muita intressejä. Tietyn
teknologian puolesta puhumisen
taustalla ei välttämättä olekaan
sen tehokkuus päästöjen vähentämisessä. Biopolttoaineiden käytön
edistämisessä toivon kansanedustajiltamme aivan erityistä malttia
ja harkintaa sekä tiedon hakemista
mahdollisimman riippumattomista lähteistä, sillä kehnot päätökset
käyvät kalliiksi ja johtavat sen lisäksi päästöjen kasvuun.
Joukkoliikenteen edistämisen oli
valinnut listaansa suurin osa vastaajista. Joukkoliikenteen tukeminen
onkin biopolttoaineisiin verrattuna
paljon nopeampi, taloudellisempi sekä tiedollisesti helpompi tapa
vähentää liikenteen päästöjä. Tällä
sektorilla kansanedustajilla on hyvät mahdollisuudet osoittaa, kuinka
siirrytään sanoista tekoihin.
Tiedettä vai politiikkaa
Osa vastaajista oli sitä mieltä, että
polttoaineen kasvihuonekaasuvaikutus voidaan ratkaista poliittisella
päätöksellä. Mieleeni tulee väkisinkin eräs naapurivaltiomme, jossa
aikoinaan päätettiin poliittisesti,
ettei ympäristöongelmia ole. Johtiko tämä päätös ongelmien katoamiseen?
Jotain on mennyt nurinkurin, kun
poliitikkojen kuulee puhuvan
’markkinatalouden laeista’ kuin
Ilmansuojelu 1/2007

luonnonlaeista ja toisaalta alistavan
luonnonlait poliittisille päätöksille.
Vaikutusvaltamme
ulkopuolella
olevat luonnonlait kannattaa jättää
rauhaan ja keskittyä niiden asettamissa rajoissa kehittämään ihmisen
luomia ja siten ihmisen hallinnassa
olevia ’markkinatalouden lakeja’ sellaisiksi, että ne kannustavat
luontomme säästämiseen riistämisen sijaan.
Tosin, on taas todettava, ettei hiilenkiertokaan ole niitä helpommin
ymmärrettäviä asioita. Muistan
oman työurani alkutaipaleelta tuskallisen kiistan, jonka konsulttina
jouduin käymään erään korkea-arvoisen asiakkaan kanssa. Hänen
mielestään harvennuspuun käytöllä
oli erilainen vaikutus ilmakehän hiilidioksidimäärään kuin runkopuun
käytöllä. Tunsin valtavaa ahdistusta, kun minua painostettiin muuttamaan laskelmiani tieteellisesti pätemättömiksi. Entä jos olisin antanut
auktoriteetin edessä periksi? Maailmalle olisi levinnyt totuutena erään
merkittävän tuotteen päästötase
täysin virheellisessä muodossa.
Löytyykö uskoa?
Tavoitteen saavuttaminen edellyttää siihen uskomista. Kysymys lisäydinvoimasta ja sähkön tuonnin
lisäämisestä kertoo, löytyykö vastaajiltamme aitoa uskoa kysymyksessä kaksi valitsemiinsa painopisteisiin. Niitä, jotka uskoivat, löytyi
ilahduttavan monta.
Ydinvoiman yhteydessä jo mantraksi muodostunut lause ”Mitään
päästötöntä vaihtoehtoa ei tule
sulkea pois” kuuluu korvissani selkokielelle käännettynä ”Suomen
ilmastopolitiikka tulee jatkossakin
keskittymään pääasiassa ydinvoimatuotannon lisäämiseen”. Jos poIlmansuojelu 1/2007

litiikkana on, ettei mitään vaihtoehtoja suljeta pois, tarkoittaa se, ettei
tehdä päätöksiä. Päätöksen tekeminen merkitsee jonkin valitsemista
ja jonkin valitsematta jättämistä.
Energiateollisuus investoi uuteen
ydinvoimalaan, jos näkee sen kannattavaksi. Poliitikkoja ei siihen tarvita kuin yhden äänestyksen verran.
Siksi toivon poliitikkojen keskittävän voimansa sellaisiin päästöihin
vaikuttaviin ratkaisuihin, jotka todella ovat heistä kiinni kuten verotus, päästönormit, lait ja tuet.
Sivuraiteella
Yhdyskuntajätteen polton valloittama suuri palstatila ilmastokeskustelussa on suorastaan pelottava
esimerkki keskustelun ajautumisesta sivuraiteelle. Asian vaalitenttejä
myöten saamasta suuresta huomiosta voisi luulla yhdyskuntajätteen
riittävän tyydyttämään kymmeniä
prosentteja maamme energiatarpeesta. Keskustelu on myös hyvä
esimerkki siitä, kuinka heikolla
faktapohjalla jotain aihetta voidaan
käsitellä.
Olen esittänyt kysymyksen yhdyskuntajätteestä saatavan energian
määrästä energia-alan ammattilaisillekin, ja he ovat joutuneet vastaamaan, etteivät tiedä, mutta uskovat
sen olevan merkittävä.
Suurin osa vastaajista osasi aivan
oikein arvioida yhdyskuntajätteen polton merkityksen pieneksi.
Vaikka poltettaisiin myös kaikki tällä hetkellä erilliskerätty ja
kompostoitu biojäte, voitaisiin
yhdyskuntajätteen kasvihuonekaasupäästöttömäksi katsottavalla, eli
biohajoavalla jakeella, tyydyttää
Suomen energiatarpeesta vajaa prosentti. Eli ei edes vuosittaista energiankulutuksen kasvuamme.
29

Elämmekö kuten opetamme?
Vain osalla vastaajista oli tiedossa oman taloutensa sähkönkulutus, vaikka todennäköisesti kaikki
saavat sähkölaskunsa yhteydessä
vuosittain kulutusraportin, josta on
helppo laskea kulutus henkeä kohti. Jos ei tiedä omaa kulutustaan, ei
tiedä myöskään sen kehittymistä.
Maailmanparantaminen olisi aina
aloitettava itsestä.
Erilaisia hyviä käytännön toimia
omien päästöjensä vähentämiseksi
vastaajilta löytyi, mutta jäin kaipaamaan energiankulutuksen huomioon ottamista laitehankinnoissa.
Kuinka monella mahtaa olla kotona
esim. suuri plasma-tv? Vastauksista ilmeni hyvin myös yksi kasvihuonekaasupäästöjen suurimmista
ongelmista:
sähkölämmitettyjen
talojen suuri osuus.
Autojensa polttoaineen kulutus oli
vastaajilla hyvin tiedossa. Kysymys tällaisena oli puutteellinen,
sillä johtopäätösten kannalta olisi
täytynyt kysyä myös ajettujen kilometrien määrää. Suuresta kulutuksesta ei ole haittaa, jos auto seisoo
enimmäkseen
käyttämättömänä.
Autonsa hankinnassa polttoaineenkulutukseen näytti huomiota
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kiinnittäneen vain Satu Taiveaho,
joka toisaalta oli ilmeisesti ainoa,
jonka taloudessa on kaksi autoa.
Ilmastonmuutoksen
torjunnalle
kaikkein omistautuneimmat erottuivat joukosta. En usko, että Oras
Tynkkynen ja Pentti Tiusanen asuvat pimeässä kylmässä luolassa, ja
jos samaan sähkönkulutustasoon
pääsisivät kaikki kotitaloudet (lämmityssähkö pois lukien), Suomi
alittaisi Kioton ensimmäisen kauden päästötavoitteet leikiten.
Uskoa, voimia ja lisää tietoa!
Olisimme saaneet kysymyksiimme
varmaan hyvin erilaisia vastauksia,
jos emme olisi osoittaneet niitä jo
valmiiksi ’valistuneiksi’ tietämillemme henkilöille. Tai mahdollisesti olisimme jääneet ilman vastauksia. Kyselymme ei siis taida
antaa kuvaa kansanedustajiemme
valtavirrasta. Vastanneella joukolla
on kova työsarka viedä tässä esille
tuomiaan ajatuksiaan ja näkemyksiään eteenpäin päätöksenteon rattaissa. Toivon siis vastanneille intoa etsiä lisää tietoa, voimia levittää
sitä eteenpäin ja herättää välinpitämättömiä sekä uskoa siihen, että
voitte tehdä Suomen ilmastopolitiikasta menestystarinan.
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Kaasuvertailumittaukset
valmistuivat
Nab Labs Oy:n yhdessä Ilmansuojeluyhdistys ry:n kanssa järjestämien vuoden 2006
kaasupullovertailumittausten
tulokset ovat valmistuneet.
Vertailumittauksiin osallistui
15 savukaasujen päästömittauksia suorittavaa suomalaista
laboratoriota.
Vertailumittauksissa
kukin
osallistunut laboratorio määritti kahden testikaasupullon
sisällön, joista toisessa oli NO:
a ja SO2:a ja toisessa CO:a,
CO2:a ja O2:a. Pitoisuudet oli
valittu vastaamaan tyypillisiä
polttoprosesseissa
syntyviä
savukaasuja. Laboratoriot ilmoittivat mittaustuloksensa Ilmansuojeluyhdistykselle, joka
puolestaan toimitti ne anonyymeinä Nab Labs Oy:lle yhteenvetoa varten. Yhteenvedossa
kutakin tulosta verrattiin laboratorioiden määrittämien tulosten keskiarvoon tilastollisin
laskentamenetelmin.
Vertailumittauksiin osallistui
sekä akkreditoituja että akkreditoimattomia laboratorioita.
Akkreditoinnin ylläpidon edellytyksenä on säännöllinen vertailumittauksiin osallistuminen.
Ilmansuojelu 1/2007

Vastaavia vertailumittauksia
on Suomessa tehty kahdesti aiemmin, vuosina 2002 ja 2004.
Hyväksytyn tuloksen saavuttaneiden laboratorioiden osuus
näyttää lisääntyneen edellisiin
mittauksiin verrattuna ja se oli
nyt kaasusta riippuen 92 -100
prosenttia. Tämän tyyppiselle säännölliselle edulliselle
vertailumittauskäytännölle on
edelleen tarvetta maassamme
Lisätietoja:
Pauli.Jormanainen@nablabs.fi ja sihteeri@
isy.fi

Uusi verkkosivusto
tiedottaa vaarallisista
sääilmiöistä Euroopassa
Maailman Ilmatieteen päivänä
23. maaliskuuta avattiin Euroopan kansallisten ilmatieteen laitosten meteorologien aloitteesta perustettu eurooppalainen
verkkosivusto, joka tiedottaa
vaarallisista sääolosuhteista.
Suomen tietojen päivityksestä
vastaa Ilmatieteen laitos.
Meteoalarm-sivusto on EUMETNETin eli Euroopan ilmatieteen laitoksista koostuvan
yhteistyöverkon
kehittämä.
Mukana on Suomen lisäksi 20

muuta Euroopan maata. Hanketta tukee myös Maailman
ilmatieteen järjestö WMO.
Ilmastonmuutoksen
myötä
sään ääri-ilmiöiden on arvioitu
lisääntyvän. Tämä lisää sellaisen tiedon tarvetta, jonka avulla
voidaan suojautua vaarallisilta
sääolosuhteilta. Uusi sivusto
yhdistää Euroopan kansallisten
ilmatieteen laitosten tuottaman
tiedon vaaraa aiheuttavista
sääilmiöistä.
Sivuilla annetaan tietoa voimakkaista tuulista, rankkasateista, runsaista lumisateista,
ukkosesta, sumusta, helteestä
ja pakkasesta. Samoin sääoloista, jotka voivat aiheuttaa
myrskytulvia,
metsäpaloja,
lumivyöryjä tai muita vaaratilanteita. Palvelusta arvioidaan
olevan hyötyä etenkin matkailijoille.
Suomen alueella Meteoalarmsivustolla on vaaratasoja maaalueiden tuulesta ja ukkosesta,
huonosta kelistä sekä metsäpaloista. Suunnitelmissa on laajentaa sääilmiöiden määrää kattamaan lähivuosina myös mm.
rankkasateet ja helleaallot.
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Aiempaa tiukempi
ilmanlaatuindeksi
käyttöön YTV:n alueella
Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan YTV:n ilmanlaatuindeksi uudistui huhtikuussa. Uudistettu indeksi ottaa
huomioon myös pienhiukkasten pitoisuudet. Samalla indeksi tiukentuu karkeampien
hiukkasten ja otsonin osalta.
Muissa Suomen kaupungeissa
uudistus otetaan käyttöön kevään kuluessa.
Pienhiukkasten lisääminen ilmanlaatuindeksiin hyödyttää
etenkin niille herkkiä väestöryhmiä kuten ikääntyneitä
hengitys- ja sydänsairaita, astmaatikkoja ja pieniä lapsia. He
voivat estää oireidensa pahenemista välttämällä ulkoilua ja
rasittavaa liikuntaa silloin, kun
ilmanlaatu on huono tai erittäin
huono.
YTV on kehittänyt ilmanlaatuindeksin yhteistyössä Kansanterveyslaitoksen
kanssa.
Indeksi kuvaa ilmanlaadun ja
pitoisuuksien yhteyttä terveysvaikutuksiin ja normeihin. Ilmanlaadun se jaottelee viiteen
luokkaan hyvästä erittäin huonoon. Luokat ottavat huomioon vaikutukset sekä ihmisten
terveyteen että luontoon.
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Indeksin tiukentuminen näkyy
silloin, kun ilmassa on runsaasti katupölyä, kaukokulkeutuneita pienhiukkasia tai otsonia.
Uudistuksen myötä ilmanlaatu
saa aikaisempaa harvemmin
arvosanan ‘hyvä’ ja aiempaa
useammin se on ‘tyydyttävä’,
‘välttävä’ tai ‘huono’.
Ilmanlaatuindeksi näkyy asuk
kaille YTV:n verkkosivuilla (www.ytv.fi/ilmanlaatu) ja
välittyy säännöllisesti mm.
seuraavien tiedotusvälineiden
kautta: Helsingin Sanomat,
Länsiväylä, Ylen aikainen, Radio Helsinki ja YLE1:n aamutelevisio.

Ilmanlaadun raja-arvot
ylittyivät 2006
Ulkoilman hengitettäville hiukkasille ja typpidioksidille annetut raja-arvot ylittyivät vuonna
2006 Helsingin keskustassa
YTV:n Mannerheimintien ja
Töölöntullin mittausasemilla.
Ilmanlaadun raja-arvot ovat
sitovia, ja pitoisuuksien tulee
alittaa ne määräaikaan mennessä. Typpidioksidin rajaarvo on saavutettava 1.1.2010.
Tavoitteeseen
pääsemiseksi
YTV ja pääkaupunkiseudun

kunnat laativat yhteistyössä
ilmansuojeluohjelman, jossa
mm. arvioidaan ylityksen syitä
ja mahdollisuuksia pitoisuuksien alentamiseksi. Lisäksi
Helsinki laatii ilmansuojelun
toimintaohjelman, jossa esitetään toimenpiteet raja-arvon
alittamiseksi. Ohjelmat menevät Uudenmaan ympäristökeskukselle ja sieltä ympäristöministeriölle, joka raportoi ne
EU-komissiolle.
Hengitettävien
hiukkasten
raja-arvo tuli saavuttaa vuoden
2005 alussa. Koska raja-arvo
ylittyy Helsingissä talvihiekoituksen vuoksi, voidaan soveltaa ilmanlaatuasetuksen poikkeamaa, joka sallii raja-arvon
ylittämisen. Tästä huolimatta
on kaupungin toimittava ongelman ratkaisemiseksi.
Sekä vuoden 2003 että 2006
hengitettävien hiukkasten rajaarvon ylitykset Mannerheimintiellä ja Töölöntullissa johtuivat
talvihiekoituksesta. Kesäkuun
2007 loppuun mennessä EUkomissiolle laaditaan selvitys
mitatuista hiukkaspitoisuuksista ja siitä, miten aiemmin laadittua toimenpidesuunnitelmaa
on toteutettu.
Pääkaupunkiseudulla ilma on
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Ilmassa

kuitenkin suhteellisen puhdasta verrattuna muihin Euroopan
suuriin kaupunkeihin. Typpidioksidin ja hengitettävien
hiukkasten raja-arvot ylittyvät
monissa EU-maissa.

Helsingin kaupungin
varautumissuunnitelma
uudistuu
Helsingin kaupungin uudistumassa oleva varautumissuunnitelma ilman epäpuhtauspitoisuuksien kohoamisen varalta
on ollut huhtikuun loppuun asti
nähtävillä ja kommentoitavana.
Suunnitelmassa on ehdotus
toimintamalleista
kolmessa
erityyppisessä tilanteessa: liikenteen päästöjen aiheuttama
typpidioksidipitoisuuden kohoaminen, ka-tupölypitoisuuden
kohoaminen ja maasto- tai rakennuspalon aiheuttama savuisuus.
Typpidioksidipitoisuuden osalta suunnitelmassa on esitetty
toimintamalli, kuvattu tiedottaminen ja vastuut. Lisäksi suunnitelma sisältää toimia, joilla
typpidioksidipäästöjä voidaan
vähentää. Nämä toimet alkavat
Ilmansuojelu 1/2007

tiedottamisesta ja valistamisesta päätyen voimakkaampaan
keinoon eli liikenteen rajoittamiseen. Tällöin ilmanlaatu
olisi jo niin huonoa, että muita keinoja ei käytännössä ole.
Perusperiaatteet toimien käynnistämisessä ja valmiustilojen
rajoissa eivät ole muuttuneet
edelliseen vastaavaan suunnitelmaan verrattuna.
Katupölypitoisuudet kohoavat
hyvin korkeiksi lähes joka kevät lumen ja jään sulaessa. Toimenpiteiden käynnistämisen
edellytyksenä on, että pölypitoisuuksien ennustetaan pysyvän korkeina useiden päivien
ajan. Suunnitelman mukaan
Helsingin kaupungin ympäristökeskus pyrkii antamaan
tilanteen alussa ennakkovaroituksen rakennusvirastolle ja
Tieliikelaitokselle. Jos tilanteen ennustetaan jatkuvan ympäristökeskus esittää rakennusvirastolle pyynnön suurimpien
teiden kastelemisesta. Perusperiaatteet toimien käynnistämisessä eivät ole muuttuneet
edelliseen vastaavaan suunnitelmaan verrattuna.

telma jakautuu kahteen osaan.
Pitkäkestoisessa
tilanteessa
YTV ja ympäristökeskus nostavat ensin valmiutta. Tarkoituksena on pyrkiä ennakoimaan tilanne, jossa pitoisuudet
voivat nousta korkeiksi. Toisessa vaiheessa, jos ilmanlaatu
edelleen
heikennee tai sen ennustetaan
heikkenevän, on varoitetaan
väestöä esimerkiksi alueelle
tulevasta savupilvestä. Tarve
tämän tyyppisen suunnitelman laatimiseksi nousi vuoden
2006 poikkeuksellisen suurten
palojen seurauksena.
Varautumissuunnitelman hyväksyy kaupunginhallitus lausuntokierroksen ja kuntalaisten
palautteiden käsittelyn jälkeen
ja se on tarkoitus päivittää
2008-2009.

Suurten palojen aiheuttama
pienhiukkaspitoisuuksien kohoaminen on uusi osa suunnitelmassa. Tältä osin suunni33

Summaries
IPCC Working Group
I Fourth Assessment
Report
Working Group I of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) published
the Summary for Policymakers of its Fourth Assessment
Report in February 2007. Despite considerable progress in
the science of climate change,
the main findings of the report
largely support the previous
assessment finished in the year
2001. The concentrations of
atmospheric greenhouse gases have continued to rise; in
particular the increase in CO2
has been faster in the ongoing
decade than during the 1990s.
The global mean surface air
temperature has increased by
0.74±0.18ºC during the past
100 years, and the global mean
sea level has risen by 17±5 cm.
Although natural factors likely affected the warming in the
early 20th century, most of the
warming since 1950 has very
likely been anthropogenic. The
projected global mean warming
by the end of the 21st century
depends on the magnitude of
future greenhouse gas emissions. The estimated uncertainty
range for the warming from
1980-1999 to the 2090s for the
lowest SRES scenario (B1) is
1.1-2.9ºC, whereas that for
the highest scenario (A1FI) is
2.4-6.4ºC. The corresponding
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numbers for global mean sea
level rise are 18-38 cm (B1)
and 26-59 cm (A1FI), excluding possible rapid dynamical
changes in ice flow at the margins of the Greenland and Antarctic ice sheets.
Dr. Jouni Räisänen,
Univ. Helsinki
Tel: +358-9-191 50872
Jouni.Raisanen@helsinki.fi

Climate saving and
sensible use of energy
Over the past year, climate
change has heated the debate in
the media and in politics, and it
also aroused the minds of citizens in Western societies. Hopefully this leads to changes in
global and local Governments´
action, and in the ecology of
everyday life of each of us.
The Helsinki metropolitan
area, population 1 Million, creates ten percent of greenhouse
gas emissions in Finland. This
is less than the areas´ share of
population, mainly due to efficient urban planning, functioning public transportation and
extensive use of district heating produced predominantly
through combined heat and power processes.
The

Helsinki

Metropolitan

Area Council YTV, together
with experts of cities of Helsinki, Espoo, Kauniainen and
Vantaa, and specialists from
energy companies operating in
the region is preparing a Climate Strategy 2030 (www.ytv.
fi/eng). The main aims of the
strategy are to reduce greenhouse gas emissions by more
than one third of current levels
by the year 2030 and to produce a joint view of the ways
which are in the competence of
the cities or realisable by their
citizens. The main emitters are
the power plants located inside the municipal boundaries,
and they are to meet the stringent emission reduction targets
through the EU -wide Kyoto
mechanisms.
The whole energy chain, from
consumption to production,
and in that direction, has to become more efficient. Economical and sensible use of energy
and resources mitigates human
contribution to climate change. These measures have fast
effect, and can be carried out
right away.
Martti Hyvönen
MD, Environmental Director, Helsinki Energy
Tel. +358-9-617 2075
martti.hyvonen@helsinginenergia.fi
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WWF shows Finland the
Way to Emissions Cuts
Last February, WWF Finland published a model for a
sustainable energy policy for
Finland called Virtaa tulevaisuuteen. According to the
model, Finland’s greenhouse
gas emissions can be cut by 30
per cent by 2020 by improving
energy efficiency and increasing the share of renewable
energy in energy production.
The estimates of the potentials of energy efficiency and
renewable energy are based on
several Finnish studies and re-

ports. If the energy efficiency
measures proposed by WWF
were taken, the total primary
energy consumption in 2020
would be 1479 PJ instead of
1659 PJ estimated by the Finnish Ministry of Trade and Industry, which means that the
consumption would remain at
the level of 2004. The share of
renewable energy could be increased by 218 PJ, after which
the share of renewable energy
of all primary energy would
be 40 % (currently ca. 25 %).
By following the model of
WWF, the GHG emissions of
Finland would be 35,2 MtCO2

equivalent lower in 2020 when
compared to the estimate of the
2020 level of the Ministry of
Trade and Industry. The model
also presents cost-efficient measures that would help technologies that promote renewable
energy and energy efficiency
enter the market.
Marja Kaitaniemi
WWF Finland
Tel.: + 358 9 7740 100
marja.kaitaniemi@wwf.fi

Tapahtumia
Ilmansuojelupäivät 21.-22.8.2007
Lappeenranta
Päivien aiheita ovat mm. päästöjen mittaus ja laadunvarmistus, lähitulevaisuuden ilmastopolitiikka,
lähialueyhteistyö ilmanlaadun parantamiseksi sekä uusin tieto katujen pölyämisestä. Tarkka ohjelma julkaistaan toukokuussa mm. yhdistyksen verkkosivuilla www.isy.fi
Bioenergy 2007
3.-6.9.2007
Jyväskylä Paviljonki
seminaarit.ohoi.fi/default.asp?seminarID=6
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llmansuojeluyhdistys ry.
toimii alansa valtakunnallisena ympäristönsuojelujärjestönä.

Luftvårdsföreningen
fungerar som nationell miljövårdsförening.

Finnish Air Pollution Prevention Society (FAPPS)
is the national air pollution
prevention association.

llmansuojeluyhdistyksen
tarkoituksena on edistää
ilmansuojelua ja ilmansuojelun tutkimusta Suomessa sekä toimia yhdyssiteenä ilmansuojelun
parissa työskentelevien
henkilöiden ja yhteisöjen
välillä Suomessa ja ulkomailla.

Luftvårdsföreningens syftemål är att främja luftvården och luftvårdsforskningen i Finland och fungera
som förbindelselänk mellan
personer och samfund som
arbetar med luftvårdsfrågor
i Finland och utomlands.

The purpose of FAPPS is
to prevent air pollution and
to promote the research of
air protection in Finland.
FAPPS connects people
and communities working
with air protection issues in
Finland and abroad.

Luttvårdsföreningen strävar
att bättra yrkesskickligheter
hos personer som arbetar
med luftvårdsfrågor. Luftvårdsföreningen är grundad
år 1976.

FAPPS aims to further the
professional skills of the
people working in the field.
FAPPS was founded in
1976.

Luftvårdsföreningen:
1. följer med den vetenskapliga, forskningsmässiga,
tekniska
samt förvaltnings- och
lagstiffningsmässiga utvecklingen i sin bransch

FAPPS:
1. follows technical, 		
scientific, administrational and legislational
developments of air 		
protection

llmansuojeluyhdistys pyrkii
toiminnallaan edistämään
ilmansuojelualalla toimivien
henkilöiden ammattitaitoa.
Ilmansuojeluyhdistys on
perustettu vuonna 1976.
llmansuojeluyhdistys:
1. seuraa alansa tutkimuksen, koulutuksen,
tekniikan sekä hallinnon
ja lainsäädännön
kehitystä
2. suunnittelee ja järjestää
koulutusta sekä
keskustelutilaisuuksia
3. järjestää ekskursioita
kotimaassa ja ulkomaille
4. tiedottaa ajankohtaisista
ilmansuojeluasioista
jäsenlehdessään
5. antaa lausuntoja ja
tekee esityksiä alaansa
kuuluvissa asioissa
6. harjoittaa julkaisutoimintaa
7. osallistuu kansainväliseen tiedonvaihtoon
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2. planerar och ordnar
skolningstillfällen samt
bedriver publikationsverksamhet
3. ordnar exkursioner 		
både i Finland och 		
utomlands
4. rapporterar om aktuella
luftvårdsfrågor i sin 		
medlemstidning
5. avger utlåtanden och
tar initaiativ i
luftvårdsfrågor

2. plans and organizes
education and seminars
3. organizes excursions in
Finland and abroad
4. informs about air
protection issues of 		
current interest in the
magazine of FAPPS
5. gives statements and
prepares proposals 		
about air protection 		
issues

6. bedriver publikationsverksamhet och

6. publishes

7. deltar i det internationella luftvårdssamarbetet

7. participates in the 		
international information
exchange
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