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”Globaalit kasvihuonekaasujen päästöt ovat jo ylittäneet IPCC:n 
suuripäästöisimmän skenaarion ja päätöksenteossa olisi hyvä va-
rautua rajumpaan päästökehitykseen ja ilmastonmuutokseen, kuin 
mitä vähäpäästöisimpien skenaarioiden perusteella olisi odotetta-
vissa. Myös Suomen energiankulutus kasvaa ja kasvihuonekaasu-
päästöt ovat nousussa.”

Näin lausuu YTV:n ilmastoasiantuntija lehtemme jutussa, jossa 
kolme ilmastotyön ammattilaista pohtii YK:n alaisten ilmasto-
neuvotteluiden tilannetta. IPCC:n työhön pohjautuvat hallitusten 
väliset neuvottelut ovat jatkuneet tiiviisti kuluvan vuoden aikana 
ja jatkuvat pitkälle ensi vuoden puolelle. Tähtäin on selvä: ilma-
kehän kasvihuonekaasujen pitoisuudet halutaan vakauttaa turval-
liselle tasolle. Yllä oleva sitaatti kertoo, että tässä on tekemistä.

Neuvottelupöydät täyttyvät asiantuntijoiden skenaarioista ja las-
kelmista, joilla arvioidaan ilmastoon vaikuttavia toimia. Niiden 
pohjalta pyritään sopimaan, mitä eri tahot tekevät ikävien tulevai-
suudenkuvien torjumiseksi. Myös EU:n energia- ja ilmastopaket-
tia solmitaan paraikaa.

Mutta maailmalla on muitakin huolia. Holtiton taloudenhoito ja 
luottokriisit natisuttavat kapitalismin perinteisiä liitoksia ja hal-
litukset on hälytetty apuun pelastamaan rahankäytössään epäon-
nistuneita rahalaitoksia. Maailmanlaajuisen talouskriisin pelätään 
haittaavan hallitusten halua sitoutua tarvittaviin ilmastotoimiin ja 
jotkut EU-maat ovat ilmaisseet halunsa pyristellä irti sitoumuk-
sista.

Suomalainen yleisguru, Nokian hallituksen puheenjohtaja Jorma 
Ollila arvioi televisiohaastattelussa lokakuun puolivälissä, et-
tei EU:lla ole varaa livetä asettamistaan ilmastotavoitteista, jos 
maailman tulevaisuus halutaan turvata. Tästä voi olla vain samaa 
mieltä Ollilan kanssa. Rahaa ja innovaatioita on löydyttävä.

Ainakin liikenteen päästöihin voidaan vaikuttaa. Kesän ja syksyn 
aikana liikennettä on pohdittu kahdessa Ilmansuojeluyhdistyksen 
seminaarissa. Vaikka elämäntapamme synnyttämä liikkumisen 
yhtälö koti-työ-harrastukset onkin monimutkainen, voidaan pääs-
töjä leikata esimerkiksi Älykkään liikenteen verkoston kehittämää 
konseptia käyttäen. Toivoa sopii, että konseptin kokeilu etenee ja 
vältymme kaavamaisilta ruuhka- ja tiemaksuilta.

Aira Saloniemi

Päästöt kasvussa
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1) Mihin oletuksiin tai skenaa-
rioon neuvotteluprosessin ta-
voitteet ja hallitusten välisen 
paneelin päätökset pohjaa-
vat?

Sirkka Haunia: EU:n tavoite neu-
votteluissa on, ettei maailman kes-
kilämpötilan nousu ylittäisi 2 astet-
ta Celsiusta verrattuna esiteolliseen 
aikaan. Tämän tavoitteen saavut-
tamiseksi EU on pitänyt tarpeelli-
sena, että maailman kasvihuone-
kaasupäästöt käännetään laskuun 
viimeistään vuonna 2020 ja että tä-
män jälkeen maailman päästöt vä-

Mikä on YK:n alaisten 
ilmastoneuvotteluiden tilanne? 

Aira Saloniemi
Ilmansuojelu-lehti

henevät nopeasti noin 50 prosenttia 
vuoteen 2050 mennessä. Tällainen 
kehityspolku vastaa ilmakehän kas-
vihuonekaasupitoisuuksien alimpia 
tasoja (450 ppm), jotka IPCC on 
arvioinut neljännessä arviointira-
portissaan.

YK:n alaisen hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin (IPCC) neu-
vottelut ovat jatkuneet vilkkaana sitten viime vuoden, jolloin prosessi 
päätettiin käynnistää joulukuussa 2007 Balilla. Elokuun kokouksessa 
Ghanassa teemana oli ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen so-
peutuminen rahoituksen ja teknologian hyödyntämisen näkökulmis-
ta.

Mutta miten neuvottelut kokonaisuutena ovat edistyneet? Ilmansuoje-
lu-lehti kysyi kolmen asiantuntijan näkemyksiä tilanteesta. Vastaajia 
ovat Suomen ilmastopääneuvottelija Sirkka Haunia ympäristöminis-
teriöstä, yliopistonlehtori Jouni Räisänen Helsingin yliopistosta, joka 
oli yksi IPCC:n viimeisimmän tutkimusraportin kirjoittajista sekä 
ilmastoasiantuntija Susanna Kankaanpää Pääkaupunkiseudun yhteis-
työvaltuuskunta YTV:stä.

Sirkka Haunia
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2) Mille skenaariolle päätösten  
tulisi mielestäsi pohjautua?

Sirkka Haunia: Kyllä tämä mi-
nusta on oikea tavoite ottaen huo-
mioon, että siinä on 50 prosentin 
mahdollisuus pysyä alle 2 asteen. 
Seuraavalla tasolla mennään jo yli 
eikä pysyviä muutoksia voida enää 
estää. Tosin jo nyt on tutkijoita, joi-
den mukaan nyt jo mennään yli 2 
asteen. Tämän vuoksi on hyvä, että 
IPCC arvioisi myös 350 ppm kehi-
tyspolun.

Jouni Räisänen: EU:n niin sanot-
tu 2 asteen tavoite on periaatteessa 
hyvä, vaikka kukaan ei tiedäkään 
tarkasti, mitä se esimerkiksi ’sal-
littujen’ kasvihuonekaasupäästöjen 
suuruuden kannalta tarkoittaa. Jos 
taas ajatellaan konkreettisesti esi-
merkiksi ilmakehän hiilidioksidi-
pitoisuutta, niin jo sen kasvun py-
säyttäminen 450 ppm:n tasolle olisi 
nykytilanteen valossa ihmiskunnal-
ta huima suoritus. Tosin tämäkään 
ei välttämättä riitä mainitun 2 as-
teen tavoitteen saavuttamiseen.

Susanna Kankaanpää: Nykyisis-
tä IPCC:n skenaarioista mielestäni 
päätöksenteon tulisi pohjautua A1/
A2-skenaarioihin, siis suuripääs-

töisimpiin. Ainakin tällä hetkel-
lä globaalit kasvihuonekaasujen 
päästöt ovat jo ylittäneet IPCC:n 
suuripäästöisimmän skenaarion ja 
päätöksenteossa olisi hyvä varau-
tua rajumpaan päästökehitykseen ja 
ilmastonmuutokseen, kuin mitä vä-
häpäästöisimpien skenaarioiden pe-
rusteella olisi odotettavissa. Myös 
Suomen energiankulutus kasvaa ja 
myös kasvihuonekaasupäästöt ovat 
nousussa. 

3) Tulisiko painottaa ilmas-
tonmuutoksen torjuntaa vai 
sopeutumista?

Sirkka Haunia: Molemmat ovat 
tärkeitä, eikä kysymystä ehkä pitäi-
sikään asettaa näin, koska ne ovat 
riippuvaisia toisistaan. On jopa 
sanottu, että ilmastonmuutoksen 
torjunta on parasta sopeutumista. 
Ilmastonmuutoksen torjunta on 
ehdottomasti ensisijainen tehtävä 
ja kaikkien maiden tulee mahdolli-
suuksiensa mukaan vähentää pääs-
töjään. Kuitenkin ilmastonmuutok-
sen vaikutukset ovat jo todellisuutta 
joillakin alueilla ja niihin sopeutu-
minen on välttämättä edessä. Usein 
on kyse maista, joiden omat kasvi-
huonekaasupäästöt ovat pieniä, jo-

Susanna KankaanpääJouni Räisänen
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ten näiden maiden mahdollisuudet 
torjua ilmastonmuutosta päästöjä 
vähentämällä ovat rajalliset. Mui-
den maiden osalta on tärkeää tie-
dostaa sopeutumistarpeet ja pyrkiä 
kehittämään sopeutumiskykyä. 

Jouni Räisänen: Ilmiselvästi mo-
lempia tarvitaan. Kuitenkin tor-
juntatoimet ovat siinä mielessä 
kiireisempiä, että nykyiset kasvi-
huonekaasupäästöt, nyt tehtävät 
energiaratkaisut jne. vaikuttavat 
ilmakehän koostumukseen ja il-
mastoon vähintään satojen vuosien 
ajan. Toisin sanoen mitä hitaammin 
torjuntatoimien kanssa lähdetään 
liikkeelle, sitä suuremmiksi myös 
vaadittavat sopeutumistoimet pit-
källä tähtäimellä kasvavat.

Susanna Kankaanpää: Ilmaston-
muutoksen hillintä on erittäin tär-
keää, jotta pystyisimme välttämään 
vaarallisen ilmastonmuutoksen ja 
sen vakavat vaikutukset. Hillinnäl-
lä on myös kiire, sillä päästöjä pitää 
pystyä leikkaamaan lähivuosina ja 
tuntuvasti, jotta EU:n asettamaa 2 
asteen lämpenemisen rajaa ei ylitet-
täisi. Mikäli hillintä epäonnistuisi, 
olisivat seuraukset vakavat ja ajan 
myötä myös sopeutuminen kävisi 
mahdottomaksi. Olemme kuitenkin 
jo nykyisillä päästöillämme sitoutu-
neet ainakin jonkinasteiseen ilmas-
tonmuutokseen, joten sopeutumi-
nen on myös välttämätöntä. Mikäli 
ilmastonmuutos ei ole liian suuri ja 
raju, on Suomen sopeutumiskyky 
todennäköisesti varsin hyvä. Aina-
kin lyhyellä aikavälillä suurin haas-
te sopeutumisessa Suomelle voikin 
olla ilmastonmuutoksen hillintätoi-
miin sopeutuminen.  

4) Mitkä ovat keskeisimmät 
keinot torjua ilmastonmuu-
tosta?

Sirkka Haunia: Hyvin tärkeää on 
tietysti saada aikaan maailmanlaa-
juinen ja kattava kansainvälinen so-
pimus. Tämä tarkoittaa merkittäviä 
päästövähennyksiä teollisuusmaissa 
ja myöhemmin myös taloudellisesti 
kehittyneimmissä kehitysmaissa. 
Päästökauppaa ja muita markki-
napohjaisia mekanismeja pidetään 
kustannustehokkaina tapoina saa-
da ai-kaan päästöjen vähenemistä. 
Kansallisissa politiikkatoimissa 
avainasemassa ovat energiansäästö 
ja siirtyminen uusiutuvien energia-
muotojen käyttöön. Globaalisti tär-
keitä ovat vähähiilisen teknologian 
kehittäminen ja käyttöönotto ja lii-
kenteen päästöihin vaikuttaminen 
ja trooppisten metsien häviämisen 
estäminen. 

Jouni Räisänen: Muita kasvihuo-
nekaasuja ja nokea unohtamatta: 
keskeisin ongelma ovat hiilidiok-
sidipäästöt, joista yli 80 prosenttia 
tulee fossiilisten polttoaineiden 
käytöstä. Näiden päästöjen vähen-
täminen vaatii toisaalta energiate-
hokkuuden parantamista kaikilla 
elämänaloilla, toisaalta siirtymistä 
valtaosin ei-fossiiliseen energian-
tuotantoon lähimpien 50 vuoden 
aikana. Haaste on valtava, eikä 
mikään yksittäinen keino riitä sen 
ratkaisemi-seen. IPCC:n kolmas 
työryhmä korostaakin raportissaan, 
että päästöt vähenevät tehokkaim-
min ja halvimmalla, kun otetaan 
kaikki keinot käyttöön: parannetaan 
hiili- ja kaasuvoimaloiden hyöty-
suhdetta ja suodatetaan hiilidioksi-
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dia niiden savukaasuista, lisätään 
ydin-, vesi-, tuuli-, bio- ja aurinko-
voimaa, otetaan käyttöön energiaa 
säästävää tekniikkaa, tiivistetään 
yhdyskuntarakennetta jne.

Susanna Kankaanpää: Ener-
giankulutuksen vähentäminen, 
materiaalitehokkuus, kulutuksen 
vähentäminen ja luonnonvarojen 
säästäminen, metsäkadon ja muun 
haitallisen maankäytön muutoksen 
ehkäisy, lihansyönnin vähentämi-
nen. 

5) Onko Balin kokouksen jäl-
keen käydyissä neuvotteluis-
sa edetty suhteessa tavoittei-
siin?

Sirkka Haunia: Neuvottelujahan 
käydään kahdessa eri kokoonpa-
nossa: Balin toimintasuunnitelmaa 
käsitellään omassa työryhmässä 
(sopimustyöryhmä) ja toisessa ryh-
mässä jatketaan jo vuoden 2006 
alusta lähtien käytyjä neuvotteluja 
Kioton pöytäkirjan ratifioineiden 
osapuolien tulevista velvoitteista. 
Luonnollisesti Kioto-työryhmä on 
edennyt enemmän kuin sopimusryh-
mä, joka Balin jälkeen on kokoon-
tunut kolme kertaa neuvotteluihin. 
Niissä on toki edetty, mutta ehkä 
hitaammin kuin olisi toivottavaa. 
Tärkein syy hitaaseen etenemiseen 
on se, että täytyy odottaa USA:n 
uutta hallintoa, koska USA:n mu-
kaantulo uuteen sopimukseen on 
ratkaisevan tärkeää sen suhteen, 
miten teollistuvat kehitysmaat osal-
listuvat päästöjen hillintään. Täytyy 
kyllä myöntää, että vaativiin tavoit-
teisiin nähden paljon on vielä tehtä-
vää edessä.
 

6) Mikä on IPCC-prosessin 
tulevaisuus? Viimeisin asi-
antuntijaraportti lähinnä täs-
mensi näkemystä ilmiöstä ja 
sen syistä sekä seurauksista. 
Mitkä seikat vaativat lisää tut-
kimusta?

Sirkka Haunia: Kyllä IPCC:tä 
tarvitaan, pitäähän meidän pys-
tyä jatkossakin seuraamaan, miten 
päästöjen vähentäminen ja muut 
toimenpiteet vaikuttavat. Ilmaston-
muutokseen vaikuttaa uskomatto-
man suuri määrä tekijöitä, joten ei 
olla vielä tilanteessa, että tiedettäi-
siin läheskään kaikki tarpeellinen. 
IPCC:llä on myös tehtävä tuottaa 
ohjeistoja tutkimuksiin ja rapor-
tointeihin liittyen, mikä on tärkeää 
edellytys tietojen luotettavuuden ja 
vertailtavuuden kannalta.

Jouni Räisänen: Seuraava eli 
viides raportti on suunnitteilla 
vuodeksi 2013. Vaikka ulkopuo-
lisesta voi näyttääkin, että ilmas-
tonmuutosasiat jo oleelliselta osin 
tunnetaan, ei tämä vastaa tutkijan 
käsitystä. Esimerkiksi ’ilmaston 
herkkyys’, ts. se, kuinka paljon 
tietty lisäys ilmakehän kasvihuone-
kaasujen määrässä nostaa maapal-
lon keskilämpötilaa, tunnetaan yhä 
varsin epätarkasti: epävarmuutta 
on karkeasti 50 % parhaan arvion 
molemmin puolin. Kuitenkin ky-
seessä on esim. ilmastoneuvottelu-
jen kannalta aivan ratkaiseva suure. 
Toinen tärkeä luonnontieteellinen 
kysymys liittyy mannerjäätiköihin; 
nykyisinhän tutkijat ovat vielä var-
sin epävarmoja siitä, kuinka paljon 
ja kuinka nopeasti niiden sulami-
nen nostaa merenpintaa ilmaston 
lämmetessä.
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7) Kerro lyhyesti, miten oma 
työsi konkreettisesti sivuaa 
tai on sivunnut IPCC-työtä eli 
mitä käytännössä teet asian 
tiimoilta?

Sirkka Haunia: Kuten jo edellä 
sanoin, ilmastoneuvotteluissa tu-
keudutaan IPCC:n tuloksiin, arvi-
ointeihin ja ohjeistoihin. Omassa 
työssäni joudun siis seuraamaan 
IPCC:n työtä jatkuvasti. Lisäksi 
ympäristöministeriö on IPCC:n 
yhteysviranomainen Suomessa, 
joka mm. asettaa alan tutkijoista 
ja hallinnon edustajista koostuvan 
kansallisen IPCC-työryhmän. Työ-
ryhmän vetovastuu on Ilmatieteen 
laitoksella   

Jouni Räisänen: Olin yksi IPCC:n 
neljännen arviointiraportin (ilmes-
tyi vuonna 2007) luonnontieteelli-
sen osan noin 140 pääkirjoittajasta. 
Samaten olin mukana työstämässä 
tänä vuonna ilmestyvää IPCC:n Il-
mastonmuutos ja vesivarat -raport-
tia.
 
Susanna Kankaanpää: Aiemmas-
sa työpaikassani Suomen ympäris-
tökeskuksessa osallistuin IPCC:n 
työhön mm. keräämällä Suomen 
niin kutsuttuja hallituksen kom-
mentteja 4. arviointiraportin toisen 
osaraportin (Vaikutukset, haavoit-
tuvuus ja sopeutuminen) viimeis-

telyvaiheessa. Osallistuin myös 
kansainväliseen IPCC:n kokouk-
seen, jossa samaisen raportin tiivis-
telmäosa hyväksyttiin. Nykyisessä 
työssäni käytän IPCC:n kokoamaa 
tieteellistä tietoa tausta-aineistona 
työssäni. Arviot tulevaisuuden il-
mastonmuutoksesta Suomessa 
pohjautuvat IPCC:n skenaarioihin; 
näihin arvioihin perustuu myös 
seudullisen sopeutumisstrategian 
valmistelu.

8) Mitä verkko-osoitetta suo-
sittelet hänelle, joka haluaa 
saada lisätietoa neuvotteluis-
ta, tutkimuksesta tai ilmasto-
työstä globaalisti ja paikalli-
sesti?

Sirkka Haunia: www.unfccc.int

Jouni Räisänen: www.ipcc.ch
www.fmi.fi/ilmastonmuutos/
www.ilmasto.org

Susanna Kankaanpää: Ilmatie-
teen laitoksen, ympäristöhallinnon, 
kansalaisjärjestöjen ilmastonmuu-
tossivut, YTV:n sivuilta saa tietoa 
pääkaupunkiseudun ilmastotyöstä. 
Osoitteet ovat: 
www.fmi.fi/ilmastonmuutos/
www.ymparisto.fi/ilmasto
www.ilmasto.org
www.ytv.fi/ilmastonmuutos
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Riitta Pipatilla pitkä ura IPCC-työssä

Aira Saloniemi
Ilmansuojelu-lehti

 

Tilastopäällikkö, tekniikan tohtori Riitta Pipatti edusti suomalaisia 
IPCC-asiantuntijoita vuoden 2007 Nobelin rauhanpalkinnon jakotilai-
suudessa Oslossa. Hallitusten välinen ilmastopaneeli IPCC ja Yhdys-
valtain entinen varapresidentti Al Gore palkittiin ihmisen aiheuttamaa 
ilmastonmuutosta koskevan tiedon kasvattamisesta ja levittämisestä. 
Molemmat tahot luovat työllään perustaa ilmastonmuutoksen vastus-
tamiselle, todettiin palkinnon myöntämisperusteluissa. 

”Kyllä tällä työllä on linkki rau-
hantyöhön. Ilmastonmuutos voi 
tuntuvasti vaikuttaa ihmisten elin-
ehtoihin. On olemassa uhka, että 
puhtaan veden saanti vaikeutuu ja 
maatalousmaat saattavat kuivua ja 
siitä seuraisi ruoan tuotannon vä-
hentyminen. Tämä puolestaan joh-
taisi konflikteihin”, Riitta Pipatti 
pohtii.

Riitta Pipatti on aloittanut työnsä 
ilmastonmuutokseen liittyvien asi-
oiden parissa jo viime vuosikym-
menellä. 

”1990-luvun alussa selvitin ja ke-
hitin ympäristöministeriön sekä 
kauppa- ja teollisuusministeriön 
toimeksiannosta Suomen kansallis-
ten metaani- ja dityppioksidipäästö-
jen laskentaa ja raportointia. Tässä 
yhteydessä osallistuin ensimmäisen 
kerran IPCC-työhön. Osallistuin 
IPCC:n kasvihuonekaasuinventaa-

rio-ohjelman kokouksiin, joissa 
kehitettiin menetelmiä kasvihuone-
kaasuinventaarioita varten.”

Mikä oli sinun osuutesi IPCC-
työssä?

”Olen neljä kertaa osallistunut 
IPCC:n kasvihuonekaasuinventaa-
rioiden päästöarvioita ja raportoin-
tia käsittelevien ohjeiden laadin-
taan. Ne on julkaistu vuosien 1997 
ja 2006 välillä (1).  Olen osallistunut 
myös IPCC:n hiilidioksidin talteen-
ottoa ja varastointia käsittelevän
erikoisraportin (2005) kirjoittami-
seen ja IPCC:n neljännen arvioin-
tiraportin ”Mitigation” (Hillintä, 
2007) -osan kirjoittamiseen. Lisäk-
si vuosina 2001-2004 työskentelin 
IPCC:n kasvihuonekaasuinventaa-
rio-ohjelman sihteeristön (Techni-
cal Support Unit) päällikkönä Japa-
nissa.”

(1) Raportit ovat Revised 1996 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas In-
ventories (1997); IPCC Good Practice Guidance and Uncertainty Mangement for 
National Greenhouse Gas Inventories (2000); IPCC Good Practice Guidance for 
Land-use, Land-Use Change and Forestry (2003); 2006 IPCC Guidelines for Na-
tional Greenhouse Gas Inventories (2006).
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Millainen oli IPCC-
asiantuntijoiden työprosessi?

”Hallitukset nimittävät kirjoittajia 
eri raporttien laadintaan ja IPCC 
valitsee näistä kirjoittajat pyrkien 
tasapainoiseen maantieteelliseen 
edustukseen. Yhdelle luvulle va-
litaan yleensä kaksi koordinoivaa 
johtokirjoittajaa ja sopiva määrä 
johtokirjoittajia. Kirjoittajakokouk-
sissa jaetaan tehtävät, koordinoivat 
johtokirjoittavat ohjaavat työtä ja 
kokoavat tekstit yhteen.”

”Kaikki raportit lähetetään kom-
mentoitavaksi, ensin asiantuntijoil-
le, sitten asiantuntijoille ja hallituk-
sille sekä vielä kerran hallituksille 
tarkistettavaksi ennen IPCC:n työ-
ryhmien ja yleiskokouksen käsitte-
lyä, joissa raportit hyväksytään.”

”Varsinainen kirjoitustyö tehdään 
oman työpöydän ääressä. Kokouk-
sissa sovitaan sisältö ja käsitellään 
kommentteja.”

Kuinka todennäköistä 
mielestäsi on, että 
hiilidioksidimäärä pysyy 
skenaarioiden esittämissä 
rajoissa?

”IPCC ei tehnyt uusia päästöske-
naarioita neljättä arviointiraport-
tia varten vuonna 2007. Nykyinen 

päästökehitys kulkee IPCC-skenaa-
rioiden ylärajoilla. Päästökehitys 
ei pysy skenaarioiden rajoissa ellei 
päästöjen vähentämisestä päästä 
sopimukseen. Myös kehitysmai-
den tulee tulla mukaan talkoisiin. 
Talouden kriisi voi tilapäisesti vai-
kuttaa myönteisesti päästöihin eli 
laskea niitä.”

Onko Nobel-palkinto 
vaikuttanut työhösi? Ovatko 
mahdollisuudet tai resurssit 
kasvaneet?

”Eivät ole.”

Jatkuuko työ 
ilmastopaneelissa sinun 
osaltasi?

”Osittain, mutta nyt ei ole mitään 
merkittävää omaan alaani liittyvää 
meneillään. En usko että jatkos-
sa pyrin aktiivisesti esimerkiksi 
viidennen arviointiraportin kir-
joitustyöhön mukaan, sillä työ on 
rankkaa ja sitovaa. Nuorilla on sitä 
paitsi varmasti enemmän uutta an-
nettavaa kuin minulla.”

Millainen Nobel-palkintojuhla 
oli?

”Arvokas ja juhlallinen, muttei 
Ruotsin Nobel-juhlan kaltainen 
gaala illallisineen ja muine ohjel-
mineen.”

Riitta Pipatti
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Liikennepäästöjen leikkaaminen vaatii 
monia muutoksia

Liikenteen kysymykset yhdistivät tämän vuoden Lappeenrannan Il-
mansuojelupäiviä ja syyskuisten Ympäristötekniikkamessujen yhtey-
dessä pidettyä Ilmansuojeluyhdistyksen seminaaria. 

Liikenneaamupäivä sai Ilmansuoje-
lupäivien yleisöltä kiitosta, eivätkä 
muutkaan Lappeenrannan teemat 
jääneet yleisöpalautteessa siitä juuri 
jälkeen. Päivien ohjelma koostui ta-
valla tai toisella ajankohtaisista tee-
makokonaisuuksista. Aloituksessa 
ympäristöministeri Paula Lehtomä-
ki kertoi aluehallinnon uudistami-
sen tuoreimpia vaiheita ja muissa 
ajankohtaispuheenvuoroissa kartoi-
tettiin ilmastonmuutokseen liittyviä 
seikkoja.

Ensimmäisen iltapäivän rinnakkai-
set sessiot teollisuuden haasteista 
ja terveellisestä hengitysilmasta 
käsittelivät mm. uusia direktiivejä 
ja dieselöitymisen vaikutusta pääs-
töihin sekä mm. hiukkapäästöjen 
terveysriskejä. 

Toisen päivän aamupuheenvuo-
rot sekä paneelikeskustelu sujui-
vat liikenteen merkeissä. Aihetta 
käsiteltiin esityksissä kattavasti 
liikennepoliittisesta selonteosta ja 
liikennejärjestelmien suunnittelusta 
liikennemäärien ja päästöjen pie-
nentämiseen ruuhkamaksuilla sekä 
vero-ohjauksella. 

Paneelikeskustelu on ohjelman 
kestosuosikki ja tänä vuonna se 

pohti, mitä muutoksia tarvitaan, 
jotta liikenteen päästöt kääntyisivät 
laskuun. Keskustelijoiden vastauk-
sen voi tiivistää vaikkapa sanoihin 
”paljon on muututtava”, sillä lii-
kenteen volyymit ja sitä myöten 
päästöt ovat suuret: kaikki suoma-
laiset matkustavat keskimäärin 40 
kilometriä vuorokaudessa. 

Yli-insinööri Leena Silfverberg 
napakasti luotsaamassa keskus-
telussa sanansa saivat kuuluviin 
Tampereen teknisen yliopiston, 
VR:n, HKL:n, Autotuojien, Tu-
run ja Lappeenrannan kaupunkien 
sekä liikenne- ja viestintäministe-
riön edustaja. 

Keskustelussa todettiin, että tarvi-
taan taloudellista ohjausta - keppiä 
ja porkkanaa, asenteiden muutosta, 
uudenlaisia autoja ja polttoaineita, 
kävelyä ja pyöräilyä suosivaa yh-
dyskuntarakennetta, laadukasta jul-
kista liikennettä, tahtoa ja tarmoa, 
tietoista politiikkaa, taloudellisia 
resursseja. Autoiluun kohdistuu 
paljon paineita, sillä esimerkiksi 
Euroopan parlamentissa rakenne-
tun lakialoitteen mukaan uusien 
henkilöautojen hiilidioksidipääs-
töjen tulisi lähes puolittua vuoteen 
2020 mennessä. 
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Ilmansuojelupäivien palauteyh-
teenveto kokonaisuudessaan on 
osoitteessa:
www.isy.fi/ispaivat/Palaute-yh-
teenvetojakommentit.doc

Liikenteen päästöt kuriin -seminaa-
rin luentoesitykset verkossa:
www.isy.fi/seminaareja.html

Teksti ja valokuvat:
Aira Saloniemi

Mitä muutoksia liikenteen päästöjen 
kääntäminen laskuun vaatii? Tätä 
pohti Ilmansuojelupäivien paneeli 
yli-insinööri Leena Silfverbergin (ylin 
kuva, vas.) johdolla. Keskustelijat 
olivat erikoistutkija Hanna Kalenoja 
(Tampereen teknillinen yliopisto), 
Mikael Rehula (Autotuojat ry.), 
ympäristöpäällikkö Otto Lehtipuu 
(VR), tuotantojohtaja Pasi Lemi 
(Lappeenrannan kaupunki, 
keskimmäinen kuva, vas.) ja 
suunnittelija Mikko Laaksonen (Turun 
kaupunki), kalustoinsinööri Petri Saari 
(HKL, alin kuva, vas.) ja ylitarkastaja 
Saara Jääskeläinen (LVM).
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Ympäristötekniikka-messujen liikenneseminaarin otsikko oli Liikenteen 
päästöt kuriin keinolla millä hyvänsä? Seminaarissa alustivat 
suunnittelupäällikkö Outi Janhunen (vas.) YTV:ltä, tutkimusinsinööri Kimmo 
Erkkilä VTT:ltä, yli-insinööri Leena Silfverberg ympäristöministeriöstä, 
suunnittelija Mikko Laaksonen Turun kaupungilta ja erikoistutkija Hanna 
Kalenoja Tampereen teknillisestä yliopistosta sekä toiminnanjohtaja Antti 
Rainio (kuva alla). 

Toiminnanjohtaja 
Antti Rainio Älykkään 
liikenteen verkosto 
ITS Finland ry:stä ja 
ilmansuojeluyhdistyksen 
puheenjohtaja Marja 
Jallinoja.
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Selvityksistä syötettä 
tulevaisuusselonteon laadintaan

Valtioneuvoston kanslia julkaisi kesän lopulla neljä selvitystä ilmas-
to- ja energiapoliittisen tulevaisuusselonteon taustaksi. Hallituksen 
tulevaisuusselontekoa valmistelee asiantuntijaryhmä, joka on tilannut 
työnsä tueksi yhteensä 12 selontekoa.

Pirkko Heikinheimo  
Projektipäällikkö
Valtioneuvoston 
kanslia

 

Valtioneuvoston kanslia julkaisi ke-
sän lopulla neljä selvitystä ilmasto- 
ja energiapoliittisen tulevaisuus-
selonteon taustaksi. Hallituksen 
tulevaisuusselontekoa valmistelee 
asiantuntijaryhmä, joka on tilannut 
taustaksi yhteensä 12 selontekoa.
 
Tulevaisuusselonteon lisäksi hal-
litus laatii myös pitkän aikavälin 
ilmasto- ja energiastrategian, jos-
ta vastaa kauppa- ja teollisuus-
ministeriö. Tulevaisuusselonteko 
ja strategia täydentävät toisiaan. 
Strategia valmistuu syyskaudella 
2008, tulevaisuusselonteko vuotta 
myöhemmin. Strategian tarkastelu 
ulottuu vuoteen 2020, kun selon-
teko puolestaan katsoo siitä eteen-
päin vuosisadan puoliväliin saakka 
ja siitä eteenpäin. Maantieteellisesti 
tulevaisuusselonteko on globaali. 
Se käsittelee torjunnan ohella il-
mastonmuutokseen sopeutumista 
ja se kattaa energian ohella myös 

muut sektorit. Strategia puolestaan 
painottuu Suomeen, keskittyy ener-
giaan ja ilmastonmuutoksen torjun-
taan.

Matti Vanhasen II hallituksen mie-
lestä Suomella on oma ja oikeu-
denmukainen osansa vastattaessa 
maailmanlaajuiseen ilmastonmuu-
toksen haasteeseen. Euroopan 
unioni on linjannut, että maapallon 
keskilämpötilan nousu pyritään ra-
joittamaan kahteen asteeseen esite-
ollisesta ajasta, mikä auttaa rajoit-
tamaan merkittävimpiä ilmaston 
muuttumisesta aiheutuvia haittoja. 
Tämän tavoite merkitsee Suomelle 
vähintään 80 prosentin vähennyksiä 
ilmastopäästöjen määrässä vuoteen 
2050 mennessä.

Yksi selonteon suuntaviivoista edel-
lyttää, että sen valmistelu perustuu 
parhaaseen saatavilla olevaan tie-
toon. Heti ensimmäisissä asiantun-Tu
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tijakokouksissa todettiin, että on 
tarvetta saada ajankohtaisia päivi-
tyksiä tietyiltä alueilta. Katsauksia 
päätettiin tilata myös aiheista, jois-
ta oikeastaan tiedetään vielä varsin 
vähän, mutta jotka saattavat tuoda 
ilmastopolitiikkaan uutta lähivuosi-
na. Selvitysten tulee olla politiikan 
kannalta olennaisia, ymmärrettäviä 
ja niiden tuli antaa aineksia edellä-
kävijyyden rakentamiseen. 

Valtioneuvoston kanslia tilasi sel-
vityksiä sekä kilpailuttamalla että 
suorin toimeksiannoin. Tekijöiksi 
haettiin osaajia sekä yliopistoista, 
tutkimuslaitoksista, konsulttitoi-
mistoista että yksittäisiltä asian-
tuntijoilta. Yhteensä on tilattu 12 
selvitystä. 

Valtioneuvoston kanslia on keskus-
tellut tutkijoiden kanssa tilausvai-
heesta raportin viimeistelyyn asti. 
Toimeksiantoihin kirjattiin politii-
kan kannalta olennaisia teemoja tai 
kysymyksiä, joihin selvityksien tuli 
keskittyä. Erityistä huomiota kiin-
nitettiin siihen, että selvitysten pää-
viestien tulisi olla selkeitä, ne eivät 
saisi edellyttää lukijoilta aiempaa 
perehtyneisyyttä vaativiin aiheisiin. 
Tilaaja kannusti tutkijoita myös 
venymään reippaisiin johtopäätök-
siin, koska niitä tarvitaan antamaan 
sytykkeitä politiikan teolle.

Tulevaisuusselontekoa valmis-
tellaan niin, että se voidaan antaa 
eduskunnalle ennen kesälomia 
2009. Taustaselvitykset päätet-
tiin julkistaa jo ennen selonteon 
määräaikaa, jotta niihin voitaisiin 
perehtyä laajalti ja ne tuottaisivat 
aineksia selonteosta käytävään po-
liittiseen keskusteluun. Selvityk-
set ovat saatavilla valtioneuvoston 
kanslian verkkosivuilla (www.vnk.
fi/hankkeet/tulevaisuusselonteko/
fi.jsp ). Paperiversioita on lähetetty 

ilmasto- ja energiapolitiikan kes-
keisille toimijoille. Tähän asti val-
mistuneitten hankkeiden tuloksia 
on jo esitelty tulevaisuusselonteon 
ministerityöryhmälle. Eri seminaa-
reissa ja työryhmissä esitettävissä 
tulevaisuusselonteon tilannekat-
sauksissa on kerrottu valmistunei-
den selvitysten päähuomioista ja 
keskusteltu niistä. Menettely tukee 
tulevaisuusselonteon osallistavaa 
työtapaa, johon kuuluvat valtion-
hallinnon otakantaa.fi –verkkokes-
kustelu ja keväällä 2008 järjestetyt 
13 sidosryhmäpaneelia.
 
Tulevaisuusselonteon taustatyöhön 
kuuluu myös skenaariohanke, jon-
ka tausta-aineistona selvitykset pal-
velevat. Työn kuluessa järjestetään 
kaksi verkkopohjaista delfoi-kyse-
lyä ja kaksi tulevaisuusverstasta. 
Näihin kutsutaan laajalti asiantunti-
joita ja toimijoita kehittelemään ja 
kommentoimaan vaihtoehtoisia ta-
voitteellisia kehityspolkuja vuoteen 
2050. Skenaariohanke toteutetaan 
syys-joulukuussa 2008, jolloin jär-
jestetään myös laaja verkkokysely, 
johon kutsutaan mukaan tuhansia 
kansalaisia, kun skenaariohank-
keessa osallistujia on reilu 200. 

Taustaselvitysten tuloksia hyödyn-
netään soveltuvin osin ilmasto- ja 
energiapoliittisen tulevaisuusse-
lonteon valmisteluissa. Aika näyt-
tää, mitä taustaselvityksien annista 
siilautuu poliittisen käsittelyn läpi 
itse selontekoon. Valtioneuvoston 
valmistelutiimin näkökulmasta sel-
vitykset antavat eväitä monipuoli-
seen ilmastopolitiikan valmistelua 
tukevaan keskusteluun.
 
Tulevaisuusselonteon asiantunti-
jaryhmään on koottu monipuolista 
ilmasto- ja energiaosaamista. Ryh-
män puheenjohtajana toimii halli-
tuksen ilmastopoliittinen asiantun-

Tulevaisuusselonteko
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tija Oras Tynkkynen ja sihteerinä 
Pirkko Heikinheimo valtioneuvo-
ton kansliasta. 

Ryhmään kuuluvat: ylitarkastaja 
Pekka Tervo työ- ja elinkein-
oministeriöstä, tutkija Sant tu  von 
Bruun Kuntaliitosta; hän on myös 
Tulevaisuuden tutkimuksen seuran 
varapuheenjohtaja, kansliapäällik-
kö Hannele  Pokka ympäristö-
ministeriöstä, tutkija Anna Korp-
poo Ulkopoliittisesta instituutista, 
Ilmansuojeluyhdistyksen puheen-
johtaja Marja  Jal l inoja , ilmas-
toasiantuntija Tuul i  Kaskinen 
Suomen luonnonsuojeluliitosta, 
professori Matt i  Liski  Helsingin 
kauppakorkeakoulusta, professori 
Peter  Lund Teknillisestä kor-
keakoulusta, toimitusjohtaja Sirpa 
Smolsky Metallinjalostajat ry:stä, 
pääjohtaja Pet ter i  Taalas  Ilma-
tieteen laitokselta ja kehityspäällik-
kö Sami Tuhkanen Sitrasta.

Ensimmäiset seitsemän taustasel-
vitystä on jo julkistettu. Loput viisi 
selvitystä julkistetaan syksyn 2008 
kuluessa ( www.vnk.fi/hankkeet/tu-
levaisuusselonteko/fi.jsp ).

Julkaistut raportit ovat:

Ilmastopolitiikan valtavirtaista-
minen ja politiikkakoherenssi 
Selvitys Vanhasen II hallituksen tu-
levaisuusselontekoa varten
Valtioneuvoston kanslian julkaisu-
sarja | 6/2008
ISBN 978-952-5631-63-0 (nid.), 
ISBN 978-952-5631-64-7 (pdf ), 
ISSN 0782-6028

Tekijät: Per Mickwitz, Paula Kivi-
maa, Mikael Hildén, Alec Estlan-
der, Matti Melanen;
Suomen ympäristökeskus

Ilmastoasenteiden muutos ja 
muuttajat
Selvitys Vanhasen II hallituksen tu-
levaisuusselontekoa varten
Valtioneuvoston kanslian julkaisu-
sarja | 9/2008
ISBN 978-952-5631-69-2 (nid.), 
978-952-5631-70-8 (pdf), ISSN 
0782-6028
Tekijät: Outi Kuittinen, Aleksi Neu-
vonen, Roope Mokka, Maria Riala, 
Riku Siivonen; 
Demos Helsinki

Tuotteiden ilmastovaikutuksista 
kertovat merkit
Selvitys Vanhasen II hallituksen tu-
levaisuusselontekoa varten
Valtioneuvoston kanslian julkaisu-
sarja | 11/2008
ISBN 978-952-5631-73-9 (nid.), 
978-952-5631-74-6 (pdf), ISSN 
0782-6028
Tekijät: Ari Nissinen, Jyri Seppälä; 
Suomen ympäristökeskus

Kahden asteen ilmastotavoite –  
mitä riskejä vältetään, miten pal-
jon päästöjä tulee vähentää
Selvitys Vanhasen II hallituksen tu-
levaisuusselontekoa varten
Valtioneuvoston kanslian julkaisu-
sarja | 13/2008
ISBN 978-952-5631-77-7 (nid), 
978-952-5631-78-4 (pdf), ISSN 
0782-6028
Tekijät: Ilkka Savolainen, Sampo 
Soimakallio, Tomi Lindroos, Sanna 
Syri; VTT
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Epälineaariset ja äärimmäiset il-
maston muutokset
Selvitys Vanhasen II hallituksen tu-
levaisuusselontekoa varten 
Valtioneuvoston kanslian julkaisu-
sarja | 14/2008
ISBN 978-952-5631-79-1 (nid), 
978-952-5631-80-7 (pdf), ISSN 
0782-6028
Tekijät: Natalia Pimenoff, Ari Ve-
näläinen, Karoliina Pilli-Sihvola, 
Heikki Tuomenvirta,
Jari Haapala, Jouni Räisänen, Heik-
ki Järvinen ja Kimmo Ruosteenoja

Skenaariot pitkän aikavälin il-
mastopolitiikan laadinnassa
Selvitys Vanhasen II hallituksen tu-
levaisuusselontekoa varten
Valtioneuvoston kanslian julkaisu-
sarja | 15/2008
ISBN 978-952-5631-81-4 (nid), 
978-952-5631-82-1 (pdf), ISSN 
0782-6028
Tekijät: Mikko Halonen, Juha Van-
hanen ja Alina Pathan, Gaia Con-
sulting Oy

Selvitys Ison-Britannian ilmas-
tolakiehdotuksesta ja alustava 
arvio vastaavan sääntelyn sovel-
tuvuudesta Suomen oikeusjärjes-
telmään 
Selvitys Vanhasen II hallituksen tu-
levaisuusselontekoa varten 
Valtioneuvoston kanslian julkaisu-
sarja | 16/2008
ISBN 978-952-5631-83-8 (nid), 
978-952-5631-84-5 (pdf), ISSN 
0782-6028
Tekijä: OTT Robert Utter

Tulossa syksyllä 2008:

Tehokas ilmastopolitiikka, Gaia 
Consulting Oy 
Päästörajoitusten ilmastohyödyt 
rajoitusten ulkopuolisissa maissa, 
Johannes Urpelainen
Energiatehokkuuden esteet, Motiva 
Oy
Ilmastopolitiikan alueelliset vaiku-
tukset, Raija Volk
Ilmastopolitiikan sosiaaliset vaiku-
tukset, Jaakko Kiander

Tulevaisuusselonteko
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Maapallon ilmastojärjestelmän 
muodostavat ilmakehä, hydrosfää-
ri, maa-alueet, biosfääri sekä lumen 
ja jään muodostaman kryosfääri. 
Ilmastojärjestelmän osat ovat joko 
suoraan tai epäsuorasti kytköksissä 
toisiinsa, ja muutos yhdessä osassa 
vaikuttaa myös muihin osiin. Ih-
misten aiheuttamasta ilmaston läm-
penemisestä seuraa ilmastojärjes-
telmässä palauteilmiöitä, joilla voi 
olla alkuperäistä lämpenemistä hil-
litsevä tai voimistava vaikutus. Esi-
merkiksi mannerten lumipeitteen 
pinta-alan pieneneminen ilmaston 
lämmetessä aiheuttaa lämpenemistä 
voimistavan palauteilmiön: paljas 
maa heijastaa auringonsäteilyä huo-
mattavasti vähemmän kuin lumi, ja 
täten aikaisempaa suurempi osuus 
auringonsäteilystä jää lämmittä-

Epälineaaristen ja äärimmäisten 
ilmaston muutosten mahdollisuudesta

Natalia Pimenoff
Tutkija
Ilmatieteen laitos

mään maapalloa ja lämpeneminen 
voimistuu. 

Ilmastonmuutosta ennustetaan il-
mastomalleilla, joissa simuloidaan 
jonkun ulkoisen pakotteen, esimer-
kiksi kasvihuonekaasujen lisäänty-
misen vaikutusta ilmastojärjestel-
mään. Ilmastonmuutosennusteisiin 
liittyy suuria epävarmuuksia, kuten 
ilmaston luonnollinen vaihtelu, 
epävarmuus tulevaisuuden pääs-
töissä ja mallien yksinkertaistuk-
set. Ekosysteemien palauteilmiöitä 
ennustettaessa epävarmuutta aihe-
uttavat lisäksi ihmisten toiminnan 
vaikutus ja luonnon kyky sopeu-
tua muutokseen. Epävarmuuksis-
taan huolimatta, ilmastomallit ovat 
osoittaneet, että tiettyjä ilmiöitä 
niillä voidaan ennustaa. Jo IPCC:n 

Ihmisten aiheuttamasta kasvihuoneilmiön voimistumisesta johtuva 
ilmaston maailmanlaajuinen lämpeneminen voi käynnistää suuria, 
ns. äärimmäisiä ilmastonmuutoksia kuten Pohjoisen jäämeren jää-
peitteen häviämisen kesäisin tai Grönlannin mannerjäätikön täydel-
lisen sulamisen. Valtioneuvoston kanslian raportissa ”Epälineaariset 
ja äärimmäiset ilmaston muutokset” (Pimenoff ym., 2008) esitellään 
kirjallisuuteen perustuen mahdollisia äärimmäisiä ilmaston muutok-
sia ja niitä käynnistäviä ilmaston lämpenemisen kynnysarvoja. Tämä 
artikkeli on lyhennelmä kyseisestä raportista. 
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ensimmäisessä arviointiraportissa 
(Houghton et al., 1990) esitettiin 
mallilaskelmia napa-alueiden voi-
makkaasta lämpenemisestä. Näiden 
perusteella olisi voinut ennakoida 
mm. nähtävissä olevaa merijään 
vähenemistä. 1990-luvun alun jäl-
keen ilmastomallit ovat entisestään 
kehittyneet ja tarkentuneet.

Lineaarinen ilmastonmuutos tar-
koittaa ilmastonmuutosta, jossa 
muutos seuraa lineaarisesti muu-
toksen aiheuttajaa, pakotetta. Ih-
miskunnan kasvihuonekaasupääs-
töjen aiheuttama kasvihuoneilmiön 
voimistuminen ja ilmaston maa-
ilmanlaajuinen lämpeneminen on 
nykykäsityksen mukaan esimerkki 
lineaarisesta ilmastonmuutoksesta, 
sillä maapallon keskilämpötilan 
muutos seuraa melko tasaisesti il-
makehän kasvihuonekaasujen kas-
vua. Epälineaarisessa ilmastonmuu-
toksessa ilmastojärjestelmä ajautuu 
jonkin kynnysarvon, käännepisteen 
yli ja tämän käännepisteen ylittä-
minen käynnistää ulkoista pako-
tetta suuremman, palautumattoman 
muutoksen. 

Lenton et al. (2008) pyrkivät laa-
jentamaan epälineaarisen ilmaston 
muutoksen määritelmää ottamalla 
huomioon ilmaston muutokseen 
liittyviä yhteiskunnallisia ja poliit-
tisia näkökulmia. He määrittelivät 
käänteentekeviksi ilmiöiksi ne, joil-
le on olemassa kriittinen käännepis-
te, minkä saavuttaminen aiheuttaa 
merkittävää haittaa ihmiskunnan 
hyvinvoinnille tai tuhoaa ainut-
laatuisia ekosysteemejä, ja joissa 
muutoksia tullaan havaitsemaan jo 
lähivuosisatojen aikana. Epäline-
aaristen ja äärimmäisten ilmaston 
muutosten vaikutusten arviointi on 
vaikeaa ja epävarmaa. Yleisellä ta-
solla voidaan kuitenkin sanoa, että 

mahdollisiin äärimmäisiin ilmas-
ton muutoksiin liittyy merkittäviä 
yhteiskunnallisia ja luontoa koske-
via vaikutuksia, jotka eivät rajoitu 
muutosilmiön esiintymisalueelle 
vaan vaikutukset tuntuvat kokonai-
sen mantereen tai jopa maapallon 
mittakaavassa.

Seuraavassa on yhteenveto Valtio-
neuvoston kanslian 14/2008 rapor-
tissa käsitellyistä mahdollisista ää-
rimmäisistä ilmaston muutoksista 
ja niiden vaikutuksista. 

Merijää reagoi herkästi

Merijää reagoi herkästi ilmaston 
lämpenemiseen. Tieteellisten mit-
tausten perusteella Pohjoisen jää-
meren merijään pinta-ala on pie-
nentynyt kiihtyvällä nopeudella 
erityisesti kesäisin viimeisten 30 
vuoden aikana. Merijään sulaes-
sa sen alta paljastuu jäätä paljon 
tummempi merenpinta. Merenpin-
ta imee enemmän säteilyä kuin jää 
ja voimistaa lämpenemistä ja jään 
sulamista entisestään. Hallitusten 
välisen ilmastopaneelin (IPCC) 
käyttämät ilmakehä-valtamerimal-
lit ennustavat merijään pinta-alan 
pienenevän sekä pohjoisilla että 
eteläisillä napa-alueilla ilmaston 
lämpenemisen edetessä. Tämän 
vuosisadan loppupuolella Pohjoi-
sen jäämeren jääpeite katoaa mo-
nissa mallisimulaatioissa kesäisin 
lähes kokonaan. Jään viimeaikai-
nen, ennustettua nopeampi vähene-
minen on herättänyt epäilyksiä, että 
kesäisin jäättömään tilanteeseen 
päädyttäisiin jo muutaman vuo-
sikymmenen kuluttua. Jäämeren 
kesäisen jääpeitteen häviämisen 
todennäköisyys noin 30–100 vuo-
den tähtäimellä näyttää siis olevan 
suuri. Eräissä mallisimulaatioissa, 
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joissa ilmakehän hiilidioksidipitoi-
suus on nelinkertaistettu, myös tal-
vinen jääpeite on lopulta hävinnyt. 
Mahdollisuutta, että näin kävisi 
tämän vuosisadan aikana, pidetään 
kuitenkin hyvin pienenä. Merijään 
sulaminen avaa uusia merireitte-
jä, mutta uhkaa jäästä riippuvaisia 
ekosysteemien elämää.

Jäätiköiden muutokset 

Jäätiköiden massataseiden muutok-
set vaikuttavat suoraan valtamer-
ten pinnakorkeuteen. Satelliitti ja 
in situ- mittaukset osoittavat, että 
sulaminen ja jäätikön virtaukset 
ovat voimistuneet sekä Grönlannin 
että Antarktiksen mannerjäätiköllä. 
Grönlannin mannerjäätikön täydel-
linen sulaminen arvioidaan mah-
dolliseksi, jos maapallon keskiläm-
pötila nousee 1–2 astetta nykyistä 
korkeammaksi (Lenton ym., 2008). 
Nykyisten mallilaskelmien mu-
kaan sulaminen veisi vuosituhan-
sia, mutta mallien puutteiden takia 
nopeampaakaan sulamista ei voida 
sulkea pois laskuista ja alarajaksi 
on esitetty 300 vuotta. Grönlan-
nin jäätikön täydellinen sulaminen 
nostaisi merenpintaa noin 7 metriä. 
Tällaisella huomattavalla meren-
pinnannousulla on erittäin vakavia 
taloudellisia seurauksia erityisesti 
merenrannoilla ja saarilla asuvil-
le ihmisille. Länsi-Antarktiksen 
mannerjäätikön täydellinen sulami-
nen arvioidaan mahdolliseksi, jos 
maapallon keskilämpötila nousee 
3–5 astetta nykyistä korkeammaksi 
(Lenton ym., 2008). Myös tämän 
jäätikön sulaminen veisi nykykä-
sityksen mukaan vähintään useita 
satoja vuosia. Länsi-Antarktiksen 
jäätikön täydellinen sulaminen nos-
taisi merenpintaa noin 5 metriä.

Lämpimät merivirrat siirtävät läm-
pöä tropiikista korkeille leveys-
asteille. Suomen kannalta tärkeä 
meressä tapahtuva lämmönsiirto-
mekanismi on Pohjois-Atlantin 
termohaliininen pohjois-eteläsuun-
tainen kiertoliike. Pohjois-Atlantin 
termohaliinisen kiertoliikkeen 
heikkeneminen seuraavan sadan 
vuoden aikana on mallisimulaati-
oiden mukaan hyvin todennäköistä. 
Yhdessäkään mallissa kiertoliike 
ei kuitenkaan pysähdy kokonaan 
ainakaan vuoteen 2100 mennessä, 
vaikka joidenkin simulaatioiden 
mukaan se voisi pysähtyä myö-
hemmin. Asiantuntija-arvioiden 
(Lenton ym., 2008) mukaan kier-
toliikkeen pysähtyminen vaatisi 
maapallon keskilämpötilan nousua 
vähintään 3–5 astetta nykyistä kor-
keammaksi. Tämän kynnysarvon 
ylityttyä pysähtyminen saattaisi 
tapahtua noin vuosisadassa. Poh-
jois-Atlantin alueella kiertoliikkeen 
heikkeneminen hidastaa ilmaston 
lämpenemistä, muttei pysäytä sitä. 
Kiertoliikkeen pysähtyminen vai-
kuttaisi sateiden jakautumiseen 
Etelä- ja Länsi-Euroopassa sekä hi-
dastaisi huomattavasti Grönlannin 
jäätikön sulamista.

Havumetsävyöhykkeen metsille 
ominaista ovat monimutkaiset vuo-
rovaikutusmekanismit puiden fy-
siologian, maaperän koostumuksen, 
roudan sekä metsäpalojen välillä. 
Pahimmillaan ilmastonmuutoksen 
seurauksena kohonneet lämpötilat 
sekä kesäiset kuivuusjaksot yhdis-
tyneenä lisääntyviin metsäpaloihin, 
tuholaisiin ja kasvitauteihin voisi-
vat aiheuttaa havumetsien häviä-
misen laajoilta alueilta. On esitetty 
arvioita (Lenton ym., 2008), joiden 
mukaan maapallon keskilämpötilan 
kohoaminen noin 3 asteella voisi 
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aiheuttaa laajaa havumetsien häviä-
mistä lähinnä manneralueiden si-
säosissa. Toisaalta on tutkimuksia, 
joiden mukaan lisääntyvä hiilidiok-
sidipitoisuus ja pitempi kasvukausi 
edistävät metsien kasvua. Pohjois-
ten maa-alueiden voimistuneen 
yhteyttämisen sitomasta hiilidiok-
sidista suuri osa näyttää kuitenkin 
tätä nykyä vapautuvan syksyisin 
voimistuneen soluhengityksen vai-
kutuksesta.

Amazonin sademetsää uhkaavat 
ilmastonmuutos ja hakkuut sekä 
muut maankäytön muutokset. Näis-
tä tekijöistä johtuen rajutkin muu-
tokset vuoteen 2100 mennessä ovat 
mahdollisia. Asiantuntija-arvioiden 
(Lenton ym., 2008) mukaan maa-
pallon keskilämpötilan kohoaminen 
noin 3 asteella voisi aiheuttaa laajaa 
Amazonin sademetsän häviämis-
tä. Joidenkin tutkimusten mukaan 
nostettaessa ilmakehän hiilidiok-
sidipitoisuuden taso kaksinkertai-
seksi nykyisestä kuluvan vuosisa-
dan loppuun mentäessä Amazonin 
sademetsästä 70 % olisi muuttunut 
savanniksi tai caatinga-metsäksi. 
Amazonin sademetsän kuivuminen 
vaikeuttaisi huomattavasti alueen 
yhdyskuntien makean veden saan-
tia ja aiheuttaisi eliölajien moni-
muotoisuuden menetyksiä.

Ikiroudan sulamisen 
vaikutuksia 

Ikiroudan sulaminen näyttää tutki-
musten mukaan tällä vuosisadalla 
kiihtyvän ilmaston lämpenemisen 
vaikutuksesta molempien pallon-
puoliskojen subarktisella alueella 
sekä vuoristoissa. Ikiroudan su-
laminen nopeuttaa ikiroudassa 

aikaisemmin jäätyneenä olleen 
orgaanisen aineen hajoamista ja va-
pauttaa ilmakehään suuria määriä 
kasvihuonekaasuja, mikä voimis-
taa kasvihuoneilmiötä entisestään. 
Mallilaskelmissa, joissa simuloi-
tiin pinnan läheisen ikiroutaker-
roksen pinta-alan kehitystä (pois 
lukien mannerjäätiköt) kuluvan 
vuosisadan aikana, pinnan lähei-
sestä ikiroudasta on vuonna 2100 
B1-skenaariossa enää jäljellä 40 % 
(A2-skenaariossa enää 10 %). Iki-
roudan sulaminen heikentää maan 
kantavuutta ja vaikeuttaa arktisten 
alueiden luonnonvarojen – kuten 
öljyn ja maakaasun – etsintää, po-
raamista ja kuljettamista maateitse. 
Vuoristoalueilla ikiroudan sulami-
nen epävakauttaa rinteitä ja lisää 
maanvyöryjen riskiä.

Metaaniklatraatit ovat jään kaltaisia 
yhdisteitä, joita on kertynyt elope-
räisen aineen hapettoman hajoami-
sen seurauksena mm. merten pohjil-
le, missä hiiltä niihin sitoutuneena 
arvioidaan olevan enemmän kuin 
kaikissa muissa tunnetuissa fossii-
listen polttoaineiden esiintymissä. 
Esiintymien yläpuolisen meriveden 
lämpötilan kohotessa osan metaa-
niklatraateista oletetaan sulavan ja 
vapauttavan sisältämänsä metaanin 
veteen, mistä osa kulkeutuisi edel-
leen ilmakehään. Nykykäsityksen 
mukaan merten pohjien lämpene-
minen ja siihen liittyvä metaanik-
latraattien vapautuminen on hidas 
prosessi, sillä lämmön tunkeutu-
minen pohjasedimentteihin vie ai-
kaa. Tulevaisuuden lämmenneessä 
ilmastossa merkittäviä määriä me-
taania näyttäisi tutkimusten mu-
kaan vapautuvan merten metaanik-
latraateista todennäköisesti vasta 
tuhansien vuosien aikaskaalassa.
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22 Ilmansuojelu 3/2008

Äärimmäisten ilmaston muutosten 
todennäköisyys kasvaa sitä suu-
remmaksi, mitä enemmän maapal-
lon ilmasto lämpenee. Mikäli EU 
onnistuu tavoitteessaan rajoittaa 
maapallon keskilämpötilan nousu 
2 asteeseen verrattuna esiteolliseen 
aikaan (noin 1,2 asteeseen nykyi-
sestä), ovat suuri osa äärimmäisistä 
ilmaston muutoksista erittäin epä-
todennäköisiä. Viimeaikaiset ha-
vainnot – joiden mukaan maapallon 
keskilämpötilan osalta liikutaan en-
nusteiden ylärajalla ja päästöjen ja 
merenpinnan nousun ennusteet ovat 
olleet aliarvioita – antavat kuiten-
kin aihetta pitää myös äärimmäisiä 
ilmaston muutoksia mahdollisina.
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Euroopan unionin kahden asteen 
ilmastotavoite 
– voidaanko siihen päästä?

Valtioneuvoston kanslian ilmastoselonteon taustaksi VTT teki selvi-
tyksen Euroopan unionin ehdottaman kahden asteen ilmastotavoit-
teella saavutettavista hyödyistä ja toisaalta tavoitteen saavuttamiseen 
vaikuttavista tekijöistä.
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YK:n ilmastosopimuksen (UN-
FCCC) perimmäinen tavoite on 
vakauttaa ilmakehän kasvihuone-
kaasujen pitoisuudet vaarattomalle 
tasolle. Euroopan unioni konkreti-
soi sopimusta, kun se on ehdotta-
nut, että maapallon keskilämpötilan 
nousu rajoitetaan kahteen asteeseen 
esiteolliseen aikaan nähden. Tavoit-
teena on rajoittaa ilmastonmuutok-
sesta aiheutuvia haittoja, kuten kui-
vuutta, rankkasateita, lämpöaaltoja 
ja vaikutuksia ekosysteemeihin, ve-
den saatavuuteen, ravinnon tuotan-
toon ja terveyteen sekä pienentää 
riskejä peruuttamattomista muutok-
sista kuten jäätiköiden sulamisesta. 

Ilmastonmuutoksen haitoille altis-
tuvat voimakkaimmin useat kehi-
tysmaat, joissa myös kyky ja mah-
dollisuudet sopuetua haittoihin ovat 
puutteellisimmat. Myös EU:n alu-
eella haitat voivat olla merkittäviä. 
Monien haittojen kohdalla ei ole 
mitään selvää kynnysarvoa, jonka 
alapuolella haittaa tai muutosta ei 

esiintyisi. Tällaisten haittojen koh-
dalla jokin haittataso voidaan kui-
tenkin arvioida ei-hyväksyttäväksi. 
Joillekin toisille haitoille voidaan 
arvioida kynnysarvo, jonka yläpuo-
lella haitta tai vaikutus ilmenee. 

Kun lämpötila nousee tietyn rajan 
yli, voi myös käynnistyä peruutta-
mattomia muutoksia. Näillä voi olla 
tavattoman suuria vaikutuksia ja 
niihin sopeutuminen voi olla hyvin 
vaikeaa. Valtioneuvoston kanslian 
tulevaisuusselonteon taustaraport-
ti (Pimenoff et al. 2008) käsittelee 
näitä muutoksia ja niiden toteutumi-
sen mahdollisuuksia. Koska ilmas-
ton muuttuminen on aluekohtaista, 
useat vaikutukset ja mahdolliset 
kynnysarvot ovat paremminkin alu-
eellisia kuin globaaleja. Yksittäis-
ten kynnysarvojen määrittämiseen 
liittyy usein huomattavia tieteellisiä 
epävarmuuksia, mutta kokonaisku-
vasta on esitetty yhteenvetoja mm. 
IPCC:n (IPCC WG2 2007) ja Ster-
nin (2006) raporteissa. 
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Hyötyjä kahden asteen 
tavoitteesta

Rajoittamalla maapallon keskiläm-
pötilan nousu kahteen asteeseen 
saavutetaan monien merkittävien 
vaikutusten väheneminen ja mah-
dollisesti ehkäistään suuria peruut-
tamattomia muutoksia. 

Jos maapallon keskilämpötilan nou-
su rajoitetaan kahteen asteeseen, 
pienennetään riskiä merkittävistä 
geofysikaalisista muutoksista kuten 
mannerjään sulamisesta ja Pohjois-
Atlantin kiertoliikkeen hidastumi-
sesta (IPCC WG3 2007). Edelleen 
lämpötilan nousun rajoittuminen 
vähentäisi huomattavasti sukupuut-
toon joutuvien eliölajien määrää ja 
rajoittaisi maaekosysteemien muut-
tumista hiilidioksidin lähteeksi. 

Yhteiskuntien kannalta merkit-
tävää olisi mm. veden saantiin, 
kuivuuteen ja tulviin liittyvien ris-
kien pieneneminen sekä ravinnon 
tuotannon riittävyyteen liittyvien 
riskien väheneminen. Tällaisten 
riskien vähenemisellä olisi myös 
merkittäviä vaikutuksia talouteen. 
Monien kehittyvien maiden yhteis-
kunnissa, joissa sopeutumiskyky 
on pieni, myös mitä ilmeisimmin 
kriisiherkkyys ja paineet poliittisiin 
konflikteihin vähenisivät. Sopeutu-
mista edistämällä voidaan edelleen 
pienentää haittoja, jotka johtuvat 
ilmastonmuuttumisesta. 

Pohjoisella napa-alueella maapal-
lon keskilämpötilan kahden asteen 
rajoite merkitsisi kuitenkin luok-
kaa neljän asteen lämpötilan nou-
sua ja Suomessakin kolmen-neljän 
asteen. Perusteluja olisi siis myös 
alemmalle kuin kahden asteen läm-
pötilarajoitteelle. Tällöin kuitenkin 

päästöjen rajoittamiselle tulisi vielä 
ankarammat tavoitteet kuin kahden 
asteen tapauksessa ja yhteisymmär-
ryksen ja yhteisen näkemyksen löy-
täminen ilmastoneuvotteluissa olisi 
vielä nykyistäkin hankalampaa.

Ilmakehän 
kasvihuonekaasujen 
pitoisuuksien vakauttaminen 
kahta astetta vastaavalle 
tasolle

Jos käytetään ilmaston herkkyy-
destä IPCC:n esittämää ns. parasta 
arvioita 3 astetta, vastaa kahden as-
teen tasapainolämpötilaa noin 450 
ppmCO2ekv pitoisuustaso. Jos ote-
taan huomioon IPCC:n esittämä to-
dennäköinen ilmaston herkkyyden 
alue 2 – 4,5 astetta, vastaa kahta 
astetta 370 - 540 ppm pitoisuusta-
sojen alue. Toisaalta lämpeneminen 
pienentänee hiilidioksidin nettosiir-
tymistä ilmakehästä maaekosystee-
meihin ja mereen (ns. hiilinielua), 
mikä vaikeuttaa pitoisuustavoitteen 
saavuttamista. 

Ilmakehän kasvihuonekaasujen pi-
toisuuksien vakauttamisen edelly-
tyksenä on päästöjen kasvun kään-
tyminen laskuun. Mitä alhaisempi 
vakautustaso, sitä aikaisemmin ja 
jyrkemmin päästöjen tulisi vähen-
tyä. Kahden asteen tavoite mer-
kitsee sitä IPCC:n skenaarioiden 
mukaan (IPCC WG3 2007), että 
maailman päästöjen tulee kääntyä 
laskuun ennen vuotta 2015 ja pieni 
murto-osa nykytasosta vuosisadan 
lopulla (Kuva 1). Seuraavien kah-
den tai kolmen vuosikymmenen 
aikana tehtävillä hillintätoimilla 
tulee olemaan suuri vaikutus mah-
dollisuuksiin saavuttaa alhaisia pi-
toisuustasoja. 
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Kuva 1. Maailman CO2-päästöt jaksolle 1940-2000 ja päästöjen 
vaihteluväli eri vakautusskenaarioiden luokille vuodesta 2000 
vuoteen 2100. Alin pitoisuuden vakautustaso vastaa kahden 
asteen lämpötilannousun rajoitustavoitetta.

Uudet tehokkaat teknologiat 
keskeisiä

Ilmakehän alhaisia kasvihuone-
kaasujen pitoisuustasoja voidaan 
saavuttaa käyttämällä niitä teknolo-
gioita, jotka ovat tällä hetkellä saa-
tavilla tai joiden oletetaan kaupal-
listuvan tulevien vuosikymmenten 
aikana. Tällöin kuitenkin tarvitaan 
tehokkaita kannustimia teknologi-
oiden kehitykseen, hankintaan sekä 
käyttöönottoon. 

Energiatehokkuuden parantamisella 
on tärkeä osuus päästöjen vähentä-
misessä. Kulutuksen muuttumisella 
energian käyttöä ja päästöjä vähen-
tävään suuntaan on suuri merkitys 
päästöjen pienentämisessä. Lisäksi 
merkittäviä keinoja ovat uusiutuvan 

energian ja ydinvoiman lisääminen, 
hiilidioksidin erotus ja varastointi, 
metaani- ja typpioksiduulipäästö-
jen vähentäminen sekä metsäkadon 
vähentäminen ja ekosysteemien 
hiilivaraston lisääminen.

Päästöjen rajoittamisen 
kustannukset jakautuvat 
epätasaisesti

Vuonna 2050 globaalit keskimääräi-
set makrotaloudelliset kustannukset 
useiden kaasujen hillinnästä kohti 
pitoisuuksien vakautustasoa, joka 
vastaa kahden asteen lämpenemis-
rajoitetta (kun oletetaan ilmaston 
herkkyydeksi IPCC:n esittämä ns. 
paras arvio) olisivat suurimmillaan 
5,5 prosenttia globaalista BKT:stä. 
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BKT:n vuosittaisessa kasvussa 
tämä merkitsisi luokkaa 0,12 pro-
senttiyksikön alenemaa (vuosittai-
nen kasvu kehittyneissä maissa on 
tyypillisesti 2-3 prosentin luokkaa).  
Monien sektoreiden ja maiden 
kohdalla kustannukset poikkeavat 
selvästi globaalista keskiarvosta. 
Päästöjen rajoituksen toteuttaminen 
vaatii monenlaisia ohjauskeinoja.

Vaarana on, että viivästyneet 
päästöjen vähennykset johtavat 
investointeihin, jotka lukitsevat 
yhteiskunnan päästöintensiiviseen 
infrastruktuuriin ja kehityspolkui-
hin. Tämä rajoittaa merkittävästi 
mahdollisuuksia saavuttaa alhaisia 
ilmakehän pitoisuuden vakautus-
tasoja sekä nostaa riskiä peruut-
tamattomista ilmastonmuutoksen 
vaikutuksista. Ilmastonmuutokseen 
liittyvät vastatoimet ja kestävän ke-
hitys ovat suureksi osaksi synergis-
tisiä. 

Tarvitaan nopeita toimia

Kasvihuonekaasujen päästöt ovat 
viime vuosina kasvaneet jopa nope-
ammin kuin esimerkiksi on oletettu 
IPCC:n suurimmat päästöt aiheut-
tavissa SRES-skenarioissa (kuva 
2). Tämä aiheutuu pitkälti mm. 
voimakkaasti kehittyvien maiden 
sähköntuotanto- ja liikennesektori-
en kasvusta. Vastaavasti erityisesti 
ilmakehän hiilidioksidipitoisuus 
kasvaa voimakkaasti, noin 2 ppm 
vuodessa (kuva 3). Metaanipitoi-
suus, joka oli vakautunut noin kym-
meneksi vuodeksi teollisuusmaiden 
päästönvähennysten takia, on al-
kanut kasvaa uudestaan. Syynä on 
mahdollisesti, että teollisuusmai-
den metaanipäästöjen vähenemi-

nen on jäänyt aivan viime vuosina 
pienemmäksi kuin kehitysmaiden 
metaanipäästöjen kasvu. Syynä voi 
olla myös luonnon päästöjen kasvu 
lämpenemisen seurauksena. 

Säteilypakote on myös voimak-
kaassa kasvussa. Nykyinen ilmake-
hän pitkäikäisten kasvihuonekaa-
sujen pitoisuus on ylittänyt kahden 
asteen tasapainolämpötilan nousua 
vastaavan tason, jos oletetaan il-
maston herkkyydeksi IPCC:n pa-
ras arvio. Tämän vuoksi tarvitaan 
nopeita päästöjen rajoituksia, jottei 
lämpötilan nousu ehdi toteutua.

Päästörajoitusten 
kohdistaminen

Päästönrajoitusvelvoitteiden koh-
distaminen eri maille ja maaryh-
mille, ns. velvoitteenjako, voidaan 
suorittaa periaatteessa kahdella eri 
lähestymistavalla, joko neuvottele-
malla eri maiden tai maaryhmien 
esittämien tavoitteiden pohjalta tai 
käyttämällä systemaattista menet-
telyä eri maiden tavoitteiden aset-
tamisessa. Käytännössä tullaan 
todennäköisesti käyttämään näiden 
yhdistelmää. 

Velvoitteenjaossa käytettävän tie-
don tulisi olla luotettavuudeltaan 
yleisesti hyväksyttävää ja kriittisen 
käsittelyn kestävästi läpinäkyvää. 
Tämä taas on helposti ristiriidassa 
monimutkaisen ratkaisun vaativien 
velvoitteenjakoperiaatteiden las-
kennan kanssa. Monimutkaisilla 
tarkasteluilla taas on helpompi ot-
taa huomioon maakohtaisia erityis-
piirteitä, mutta mm. lähtöarvojen 
objektiivinen kokoaminen eri mais-
ta voi olla hyvin vaikeaa.
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Kuva 2. Globaalien hiilidioksidipäästöjen kehitys toteumaa kuvaavien arvioiden (CDIAC, 
EIA ja Biopact) sekä skenaarioiden mukaan (Raupach et al. 2007). Toteutuneet globaalit 
päästöt ovat ylittämässä IPCC:n skenaarioiden tason. (http://biopact.com/2007_10_21_
archive.html).

Kuva 3. Hiilidioksidin, typpioksiduulin, metaanin ja kahden CFC-kaasun pitoisuus 
ilmakehässä vuodesta 1978 vuoteen 2008. (NOAA annual greenhouse gas index)
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Kehittyneille maille tiukkoja 
tavoitteita

Esimerkkinä tarkastellussa 450 
ppm -pitoisuuden vakautusskenaa-
riossa ja useilla velvoitteenjakome-
netelmillä EU25-maiden yhteinen 
tavoite päästöjen vähennyksestä 
on velvoitteenjakomenetelmäs-
tä ja talouden kehitysennusteesta 
riippuen vuodelle 2020 välillä  17 
%...-34 % ja vuodelle 2050 välillä 
-70 %...-85 % vuoteen 1990 verrat-
tuna. Suomen tavoite vastaavassa 
tarkastelussa vuodelle 2050 olisi 
-60 %...-85 % vuoteen 1990 ver-
rattuna (Soimakallio et al. 2006). 
Euroopan parlamentti on ehdotta-
nut EU:n tavoitteeksi -30 % vuonna 
2020 ja  60…-80 % vuonna 2050. 
Välitavoitteenaan EU sitoutuu vä-
hentämään yksipuolisesti päästö-
jään 20 % vuoteen 2020 mennessä 
vuoteen 1990 verrattuna, kunnes 
kansainvälinen ilmastosopimus 
saadaan aikaiseksi, jossa muutkin 
teollisuusmaat sitoutuvat ottamaan 
vastaavansuuruisia päästövähen-
nystavoitteita. 

IPCC esittää 450 ppmCO2ekv. 
-pitoisuustasoon pyrittäessä teol-
lisuusmaille -80 %...-95 %:n pääs-
tötavoitteen vuodelle 2050 vuoteen 
1990 verrattuna. Suomen tavoite on 
velvoitteenjakomenetelmästä ja va-
lituista laskentaparametreista riip-
puen todennäköisesti joko hieman 
tiukempi tai hieman löysempi kuin 
EU:n tavoite.

Kulutusperusteisten päästöjen luo-
tettava arviointi on tiedon ja au-
kottomien menetelmien puutteen 
vuoksi hankalaa. Mitkään edellä 
esitetyistä taakanjakotarkasteluista 
eivät suoranaisesti ota huomioon 

energiaintensiivisten tuotteiden 
vientiä ja tuontia.

Yhteenveto

Päätöksenteko sopivasta maail-
manlaajuisesta päästöjen hillinnän 
tasosta on iteratiivinen riskienhal-
lintaprosessi. Tässä prosessissa 
tulee ottaa huomioon hillintä ja so-
peutuminen, toteutuvat ja vältettä-
vät ilmastonmuutoksen aiheuttamat 
haitat sekä sivuhyödyt, kestävyys, 
maiden ja ihmisten välinen oikeu-
denmukaisuus sekä suhtautuminen 
riskeihin. Kahden asteen tavoite 
voidaan nähdä poliittisena ehdo-
tuksena, jolla pyritään rajoittamaan 
ilmastonmuutoksen haittoja. 

Voidaan arvioida, että kahden as-
teen saavuttaminen on mahdollista, 
jos ilmaston herkkyys ei ole kovin 
suuri ja jos päästöjen ohjaus on te-
hokasta. Teknologian kehittämisellä 
voidaan vaikuttaa tavoitteen toteu-
tumiseen ja aiheutuviin kustannuk-
siin. Koska kyse on hyvin pitkistä 
aikajänteistä, ehdotusta kahden 
asteen tavoitteesta voidaan täsmen-
tää ja muuttaa, kun saadaan uutta 
tieteellistä tietoa ilmastonmuutok-
sen etenemisestä, aiheutuvista hai-
toista, ilmaston herkkyydestä sekä 
maailman talouden ja teknologian 
kehityksestä ja kun ihmisten, yri-
tysten ja hallitusten valmius rajoit-
taa päästöjä muuttuu.  
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Skenaarioiden avulla polku 
vähähiiliseen Suomeen 2050?

Kiihtyvä ilmastonmuutos pakottaa meidät etsimään uusia vähähiilisiä 
polkuja tulevaisuuteen. Ilmastotiede on jo vakuuttavasti osoittanut, 
että nykyinen kehitys on vääjäämättömästi romuttamassa kestävän 
hyvinvoinnin perusedellytyksiä niin teollisuusmaissa kuin erityisesti 
kehitysmaissa. Tulevaisuus ei voi rakentua menneisyyden trendeil-
le - tulevaisuuden kehityksen täytyy olla erilainen ainakin ilmasto-
vaikutuksiltaan. Skenaariot voivat auttaa meitä hahmottamaan niin 
yksilön, valtion kuin globaalin yhteisön tasolla, miltä tuo vähähiilinen 
tulevaisuus voisi näyttää ja miten sinne voisimme päästä.

Mikko Halonen
KTM, ympäristö-
asiantuntija
Gaia Consulting Oy
 

Skenaariossa ei ole kyse ennus-
teesta kuten usein virheellisesti 
ymmärretään. Skenaarioita laadit-
taessa mietitään johdonmukaisesti 
sitä, miltä tulevaisuus voisi vaih-
toehtoisin lähtöoletuksin näyttää. 
Avoimessa skenaarioprosessissa 
laadintatyöhön osallistuvien hen-
kilöiden ymmärrys tulevaisuuteen 
vaikuttavista tekijöistä syvenee ja 
tätä kautta mahdollistetaan avoin 
keskustelu vaihtoehtoisista kehi-
tyspoluista. Tulevaisuudenkuvien 
kriittinen vertailu luo edellytyksiä 
paremmalle päätöksenteolle ja täs-
sä skenaariot antavat hyödyllisen 
työkalun käsitellä eri maailmoihin 
ja polkuihin liittyviä epävarmuuk-
sia, jotka nimenomaan ilmastopo-
liittisessa keskustelussa on usein 
nostettu päätöksenteon esteeksi. 

Ilmastonäkökulmasta skenaariot 
voivat tarjota konkreettisen työka-
lun arvioida ilmastonmuutoksen 

vaikutuksia maailmassa, jossa ei 
suoriteta päästövähennystoimia tai 
vaihtoehtoisesti arvioida mahdol-
lisuuksia saavuttaa päästövähen-
nyksiä, joiden avulla pyritään ra-
joittamaan ilmaston lämpeneminen 
tietylle tasolle (esim. EU:n kahden 
asteen tavoite). Skenaarioiden avul-
la voidaan myös arvioida ilmasto-
poliittisten toimenpiteiden - niin 
hillinnän kuin sopeutumisen - vai-
kutuksia sekä toimenpiteiden toteu-
tettavuutta, kustannuksia ja hyötyjä 
eri alueilla ja sektoreilla. Näin ollen 
skenaarioiden avulla voidaan tuot-
taa tärkeää tietoa kansainvälisiin 
ilmastopoliittisiin neuvotteluihin 
sekä tukea ilmastopoliittista pää-
töksentekoa niin kansainvälisesti 
kuin kansallisesti. Päätöksenteko 
epävarmuuden vallitessa on myös 
ilmastopolitiikassa sallittua ja siis 
täysin mahdollista - tässä tilantees-
sa täysin välttämätöntä.Tu
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Miten ilmastoskenaarioita 
laaditaan 

Skenaarioiden laatiminen voidaan 
toteuttaa usealla eri tavalla ja ra-
kennettavien skenaarioiden määrä, 
sisältö, esitystapa ja käyttötarkoitus 
voivat vaihdella. Esimerkiksi laati-
joidensa ja valitun käyttötarkoituk-
sensa mukaan skenaariossa voidaan 
painottaa eri tavoin poliittisia, talo-
udellisia, yhteiskunnallisia, liike-
toiminnallisia, ympäristöllisiä tai 
teknologisia näkökulmia. Skenaa-
rioita vertailtaessa voidaan nostaa 
esiin muun muassa. niiden kvalita-
tiiviset vs. kvantitatiiviset piirteet, 
eksploratiiviset vs. normatiiviset 
lähestymistavat (tässä usein ky-
seessä forecasting vs. backcasting) 
tai baseline vs. politiikkatoimen-
piteisiin liittyvät piirteet. Samoin 
tarkastelun aikahorisontti ja tarkas-
telussa huomioitavat asiat saattavat 
vaihdella hyvinkin paljon.

Ilmastonmuutosta käsittelevät ske-
naariot voidaan rakentamistapansa 
mukaan jakaa karkeasti forecas-
ting- ja backcasting-menetelmiä 
hyödyntäviin skenaarioihin. Fore-
casting-menetelmään perustuvissa 
skenaarioissa pyritään ennakoimaan 
tuleva kehitys valittujen lähtöole-
tusten ja tulevaisuuden ajureiden 
perusteella. Backcasting-menetel-
mään perustuvissa skenaarioissa 
tarkoituksena on kuvata tavoiteltu 
tulevaisuuden maailma sekä polku 
tai useampia vaihtoehtoisia polkuja 
kyseiseen tavoitetilaan: esimerkiksi 
rajata maapallon keskilämpötilan 
nousu 2 asteeseen verrattuna esi-
teolliseen tilanteeseen tai vähentää 
kasvihuonekaasupäästöjä 60-100 
prosenttia vuoteen 2050 mennessä. 
Periaatteessa mikään ei estä ske-
naarioiden luomista forecasting- ja 
backcasting-menetelmien yhdistä-
misellä. Forecasting-menetelmällä 

voidaan esimerkiksi luoda pitkän 
aikavälin ilmastonmuutosta ku-
vaavia skenaariota, joita voidaan 
täydentää keskipitkän aikavälin 
toivottavaa yhteiskuntaa koskevilla 
backcasting-skenaarioilla.

Kansainvälisiä ja kansallisia 
skenaarioprosesseja

Hallitustenvälisen ilmastonmuutos-
paneelin IPCC:n päästöskenaarioi-
den erikoisraportti (SRES, 2000) 
kokosi kansainvälisen tiedeyhtei-
sön näkemyksen mahdollisista tule-
vaisuuden ympäristö- ja ilmastovai-
kutuksista. SRES-skenaariot ovat 
muodostaneet keskeisen skenaa-
rioperheen, jota on tämän jälkeen 
hyödynnetty useissa kansainväli-
sissä (mm. IPCC:n 3. ja 4. arvioin-
tiraportti, 2001 ja 2007) ja kansal-
lisissa (mm. Suomen FINSKEN) 
tarkasteluissa. IPCC:n SRES-ske-
naarioiden jälkeen on tunnistettu 
tarve tarkastella ja ymmärtää syväl-
lisemmin päästöjen ja vaikutusten 
suhdetta, stabilisoinnin tavoitetaso-
ja sekä hillinnän ja sopeutumisen 
toimenpiteitä ja ajoitusta. IPCC:n 
viidennen arviointiraportin uusi-
en skenaarion valmistelutyö onkin 
käynnistynyt vuonna 2008 ja tässä 
skenaarioprosessissa tullaan huo-
mioimaan päästöjen viimeaikainen, 
IPCC:n SRES-skenaarioita nope-
ampi kasvu sekä laatimaan aiem-
pien vuoteen 2100 ulottuvien tar-
kastelujen ohella myös lyhyemmän 
aikavälin skenaariot.

EU on viime vuosina ottanut aktii-
visen roolin kansainvälisen ilmas-
topolitiikan alalla ja mm. IPCC:n 
työhön pohjautuen määritellyt kan-
sainväliseksi ilmastopoliittiseksi 
tavoitteekseen ns. kahden asteen 
tavoitteen. Poliittista päätöksente-
koa tukemaan Euroopan komissio 
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on laatinut vuoteen 2050 ulottuvan 
skenaariotarkastelun (JRC/IPTS, 
2007), jossa tunnistetaan vaihto-
ehtoisia keinoja tarvittavien pääs-
tövähennysten aikaansaamiseksi 
sekä arvioidaan toimenpiteiden 
vaikutuksia energiasektorille ja laa-
jemmin kansantalouksiin. Skenaa-
riossa energiatehokkuus, siirtymi-
nen vähähiilisiin energianlähteisiin 
sekä hiilen talteenotto ja varastointi 
nousevat keskeisiksi toimenpiteiksi 
päästövähennysten aikaansaami-
seksi. 

Kansainvälinen energiajärjestö 
(IEA) laatii säännöllisin väliajoin 
pidemmän aikavälin energias-
kenaarioita. IEA:n vuonna 2006 
julkaistujen ”Energy Technology 
Perspectives 2050”-skenaarioiden 
tavoitteena oli tunnistaa ener-
giateknologioiden mahdollisuuksia 
vastata tulevaisuudessa kasvavaan 
energiantarpeeseen sekä CO2-pääs-
tövähennyksiin. IEA:n baseline-
skenaariossa kasvihuonepäästöt 
ovat yli kaksinkertaiset vuoteen 
2050 mennessä, ajureina mm. lii-
kenteen kasvun perustuminen 
edelleen fossiilisiin polttoaineisiin 
sekä kivihiilen lisääntyvä merkitys 
monien kehittyvien maiden kasva-
van energiantarpeen lähteenä. Op-
timistisimmassakin skenaariossaan 
vuonna 2006 IEA päätyi tunnista-
maan vain reilun 15 prosentin pääs-
tövähennyspotentiaalin vuoteen 
2050 mennessä. Ottaen huomioon 
tämän skenaarioprosessin jälkeiset 
tutkimustulokset ja tiedeyhteisön 
selkeän signaalin huomattavasti 
merkittävämpien päästövähennys-
ten tarpeellisuudesta, IEA:n kesällä 
2008 valmistuneissa skenaariois-
sa tunnistettiin teknologiapolkuja, 
joiden avulla voitaisiin energian-
kulutuksen kasvusta huolimatta 

aikaansaada noin 50 prosentin glo-
baali päästövähenemä vuoteen 
2050 mennessä. 

Teknologisen kehityksen lisäksi 
valmius nopeuttaa eri teknologioi-
den käyttöönottoa ja ennen kaikkea 
poliittinen tahto ottaa käyttöön tar-
vittavia ohjauskeinoja niin kulutus- 
kuin tuotantovalintojen muuttami-
seksi vähähiilisempään suuntaan 
ovat avainasemassa, kun pohditaan 
vaihtoehtoisia polkuja tulevaisuu-
teen. Japanissa ja Iso-Britanniassa 
on laadittu backcasting-menetelmää 
hyödyntäen skenaarioita, joissa 
prosessin lähtökohdaksi on tunnis-
tettu tulevaisuuden maailma, jossa 
kyseisten maiden päästöt vuonna 
2050 ovat 60-70 prosenttia nykyistä 
alhaisemmat. Tämän voidaan myös 
katsoa kuvastavan lähestymista-
paa, jossa tulevaisuuden maailman 
reunaehtona tunnistetaan ilmasto-
rajoite, mutta proaktiivisesti lähde-
tään luomaan tulevaisuuden hyvin-
voivaa ja vähähiilistä yhteiskuntaa 
– ei vain sopeutuman oletettuihin 
ulkoapäin tuleviin muutoksiin.

Esimerkiksi Japanissa skenaa-
riotyön (Low Carbon Society 
Scenarios toward 2050) aikana 
on laadittu kaksi erilaista, mutta 
mahdollista tulevaisuuden tarinaa 
(narrative storylines). Skenaario A 
kuvaa nopeasti muuttuvaa tekno-
logiapainotteista yhteiskuntaa ja 
vastaavasti skenaario B hitaampaa, 
luontokeskeisempää tulevaisuuden 
yhteiskuntaa (ks. kuva 1). Näille 
tarinoille on määritelty kvantitatii-
viset skenaariot erityisesti kattaen 
kaupungit ja rakennetun ympäris-
tön, informaatioyhteiskunnan ja 
liikennejärjestelmän sekä vaiku-
tusten arviot. Skenaariotarkastelun 
keskeisiä johtopäätöksiä on ollut, 
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että 70 prosentin päästövähennyk-
sen saavuttaminen on mahdollis-
ta kotimaisin toimin leikkaamalla 
energiankulutusta 40-50 prosenttia 
ja siirtymällä vähähiilisiin energia-
lähteisiin.

Iso-Britanniassa backcasting-me-
netelmää hyödyntävässä skenaa-
rioprosessissa (Decarbonising the 
UK, 2005) on pyritty osoittamaan 
päätöksentekijöille, että 60 prosen-
tin päästövähennys on Iso-Britan-
niassa niin teknisesti, sosiaalisesti 
kuin taloudellisestikin mahdollinen 
toteuttaa. Skenaariotyöhön osallis-
tui erittäin laaja joukko eri alojen 
asiantuntijoita (mm. teknologia-
asiantuntijoita, taloustieteilijöitä, 
yhteiskuntatieteilijöitä, ympäristö-
asiantuntijoita jne.), joiden avulla 
pyrittiin luomaan bottom-up-lähes-
tymistapaa hyödyntäen mahdolli-

Kuva 1. Vaihtoehtoiset tulevaisuuden maailmat - vähähiilinen Japani 2050 (lähde: Yuzuru 
Matsuokas, Akemi Imagava, Low Carbon Japan 2050)

simman kattava kuva tarvittavista 
toimenpiteistä. Skenaarioissa kiin-
nitettiin erityistä huomiota siihen, 
miten liikenteen nopeasti kasvavat 
päästösektorit, meri- ja lentoliiken-
ne, integroidaan tarkasteluun. Täs-
sä työssä on huomionarvoista, että 
prosessissa laadittiin viisi vaihtoeh-
toista vähähiilistä skenaariota, jotka 
kaikki tarjoavat vaihtoehtoisen po-
lun 60 prosentin päästövähennyk-
sen saavuttamiseksi vuoteen 2050 
mennessä. Tulevaisuuden vähähii-
linen yhteiskunta voi siis olla hyvin 
erilainen ja myös polut sinne voivat 
vaihdella riippuen tekemistämme 
valinnoista.

Miten laatia polku 
vähähiiliseen tulevaisuuteen?

Laadittaessa tiekarttaa vähähiili-
selle Suomelle voimme hyödyn-
tää kokemuksia ja oppeja useista 

Teknologiapainotteinen, urbaani yhteiskunta, 
jossa asuminen ja tuotanto on keskitetty 
ja ihmiset arvostavat talouskasvun ja 
kulutusmahdolisuuksien lisääntymisen 
myötä syntyvää mukavuutta.

Talouskasvu on maltillisempaa, elämäntyyli 
luonto-keskeistä ja hajanaisesti sijoittuneet 
yhdyskunnat elävät omavaraisesti ihmisten 
painottaessa sosiaalisia ja kulttuurisia arvoja. 

Tulevaisuusselonteko
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kansainvälisistä ja kansallisista 
skenaarioprosesseista. Suuntavii-
vat tarvittavien päästövähennysten 
kokoluokan suhteen ovat poliittisen 
päätöksenteon kannalta riittävän 
selkeät - globaalisti tarkastelemme 
vuoteen 2050 mennessä vähintään 
60-80 prosentin päästövähennyk-
siä, joka merkinnee Suomelle teol-
lisuusmaana tätä tiukempia pääs-
tövähennyksiä. Samanaikaisesti 
Suomen on sopeuduttava ilmaston-
muutoksen vaikutuksiin sekä val-
mistauduttava vieläkin tiukempiin 
päästövähennyksiin tulevaisuudessa.

Jo toteutetuissa skenaarioproses-
seissa on tunnistettu päästövähen-
nys- ja sopeutumispolkuja, joiden 
kokonaistaloudelliset kustannuk-
set ovat selkeästi pienemmät kuin 
kiihtyvän ilmastonmuutoksen 
(business-as-usual) kustannukset. 
Näin tulee varmasti käymään myös 
Suomessa.

Hyvin toteutettuna skenaariopro-
sessi tarjoaa läpinäkyvän ja osal-
listavan keinon käsitellä tulevai-
suuteen - niin ilmastonmuutoksen 
muuttujiin (mm. ilmastoherkkyys, 
takaisinkytkennät, ääri-ilmiöt ja 
epäjatkuvuudet) kuin laajemmin 
yhteiskunnan (mm. talous, tek-

nologia, maatalous, turvallisuus, 
terveys, ympäristö) kehitykseen 
- liittyviä epävarmuuksia ja haas-
teita. Useampien skenaarioiden ra-
kentaminen on keino käsitellä näitä 
epävarmuuksia. Se voi myös olla 
tehokas tapa aktivoida ja sitouttaa 
eri toimijoita tulevaisuustyöhön 
Suomessa. 

Skenaarioiden tavoitteena on lähtö-
kohtaisesti osoittaa, että tulevaisuus 
on erilainen kuin menneisyys ja 
tämä tulevaisuus riippuu tekemis-
tämme valinnoista. Haasteena Suo-
messa on luoda kansallisella tasolla 
yhteinen visio siitä, millä keinoin 
Suomi voi kantaa oman vastuunsa 
ilmastotalkoissa ja samanaikaisesti 
löytää kansainvälisellä tasolla oi-
keudenmukainen ja tasa-arvoinen 
polku kestävään ja hyvinvoivaan 
maailmaan.

Listätietoa: Skenaariokatsaus - 
Skenaariot pitkän aikavälin ilmas-
topolitiikan laadinnassa. Selvitys 
Vanhasen II hallituksen tulevaisuus-
selontekoa varten. Valtioneuvoston 
kanslian julkaisusarja 15/2008 (te-
kijät: Mikko Halonen, Juha Van-
hanen ja Alina Pathan, Gaia Con-
sulting Oy). www.vnk.fi/hankkeet/
tulevaisuusselonteko/
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Kun tuokin, niin minäkin!

Outi Kuittinen
Tutkija
Demos Helsinki

 

Ajatushautomo Demos Helsinki käy hallituksen ilmasto- ja energia-
poliittista selontekoa taustoittavassa raportissaan ”Ilmastoasenteiden 
muutos ja muuttajat” läpi tärkeimmät viime vuosina tehdyt tutkimuk-
set suomalaisten ilmastonmuutokseen liittyvistä tiedoista, asenteista ja 
teoista.

Yhteenveto on helppo: suoma-
laisten suuri enemmistö ikään, 
sukupuoleen, tulotasoon tai asuin-
paikkaan katsomatta on hyvin 
huolissaan ilmastonmuutoksesta. 
Monet myös katsovat jo toimivan-
sa ilmastonmuutosta ehkäistäkseen, 
mutta nopeasti kasvanut huoli on 
hitaasti muuttunut teoiksi ja teot 
ovat suhteellisen pieniä. Syvem-
mästä elämäntapamuutoksesta ei 
voi puhua.

Mikä pidättelee ihmisiä toimimas-
ta huoltaan vastaavalla voimalla? 
Kansalaiset uskovat todellisen rat-
kaisun olevan isojen toimijoiden 
käsissä ja ulkoistavat vastuun ja 
teot mielellään niille: valtiolle, teol-
lisuudelle, kansainväliselle yhtei-
sölle, kehittyville maille. Ja meille 
muille. Ajatuspaja e2:n tekemän ha-
vainnon mukaan reilusti alle puolet 
uskoo muiden olevan yhtä valmiita 
toimintaan kuin he itse ovat. Ajatte-
lu kulkee siihen suuntaan, että oma 

panos olisi hukkaan heitetty, kun 
muut eivät tee mitään – miksi siis 
ponnistella.

Tähän lukkoon ratkaisevaksi avai-
meksi Demos Helsingin tutkimus 
tarjoaa sen, että erilainen ilmasto-
viestintä ja -kampanjointi pyrkii 
saamaan ihmiset näkemään, että 
muutkin – ja varsinkin heidän it-
sensä kaltaiset ihmiset –  toimivat. 
Keskeistä pysyviin elämäntapa-
muutoksiin tähtäävissä hankkeissa 
onkin niiden kohdentaminen yh-
teisölle pelkkien yksilöiden sijaan 
ja niiden toteuttaminen vahvasti 
yhdessä yhteisön kanssa.

Koko yhteisöön kohdennetulla 
kampanjoinnilla ei pyritä vain saa-
maan ihmisiä uskomaan kaikkien 
toimivan, vaan pyritään vaikutta-
maan siihen, mikä yhteisössä on 
hyväksyttyä ja toivottua. Siten yh-
teisö voidaan saada tukemaan ha-
luttua käyttäytymistä. Harva meistä 

Tulevaisuusselonteko
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haluaa olla joukosta erottuva pio-
neeri outoine tapoineen – selitellä 
naapureille, miksi perhelomalla ei 
lennetä kolmessa tunnissa Kanari-
alle, vaan körötellään junalla pari 
päivää kohti Pohjois-Espanjaa. 
Yhteisötason hankkeilla saadaan 
yhteisön eri sektorit, instituutiot ja 
organisaatiot tuottamaan palveluita 
ja tuotteita, joita tarvitaan elämän-
tapamuutokseen. Näitä ovat esi-
merkiksi kunnallinen energianeu-
vonta rakentajille tai kasvisruoka 
kaikkien kouluaterioiksi.

Tällaista kampanjointia on tehty 
Suomessa kansanterveystyössä jo 
30 vuotta sitten. Kaikkien tuntema 
Pohjois-Karjala-projekti oli näke-
myksellinen, aidosti kokonaisval-
tainen hanke. Sydän- ja verisuoni-
tautikuolleisuuden vähentämiseksi 
ei rajoituttu vain lisäämään tervey-
denhuoltopalveluiden määrää, vaan 
esimerkiksi ammattilaisten lisäksi 
koulutettiin maallikkoasiantun-
tijoita, jotka pitivät asiaa esillä 
normaalissa päivittäisessä kanssa-
käymisessä. Yhteistyössä elintar-
viketeollisuuden ja joukkoruokai-
luorganisaatioiden kanssa ihmisten 
ulottuville tuotiin vähärasvaisem-
paa ja vähäsuolaisempaa ruokaa.

Demos Helsinki esittääkin, että 
meidän aikamme tarvitsee ilmas-

tonmuutoksen Pohjois-Karjala-
projektin. Vähäpäästöisen Suomen 
saavuttaminen edellyttää koko yh-
teiskuntaa ja kaikkia elämän osa-
alueita koskevaa muutosta. Se ei 
ole vain teollisuuden tai ihmisten 
energiankulutusta koskeva kysy-
mys, joka voidaan ratkaista kulu-
tusta ohjaavilla maksuilla, laeilla ja 
valistuksella.

Demos Helsingin asenteita, tekoja 
ja viestinnän vaikuttavuutta arvi-
oineen raportin perusteella suoma-
laisten ilmastopolitiikan tekijöiden 
kannattaa hahmottaa erilaisten toi-
menpiteiden yhteisvaikutus, tunnis-
taa yhteisöt ja niiden portinvartijat 
ja tehdä yhteisöistä itsenäisiä toimi-
joita. Viestinnässä kannattaa nostaa 
esiin yhteisöjen onnistumisia, pitää 
ylätason viestit selkeinä ja ymmär-
tää lakien voima viestinä. Sen si-
jaan ilmastotekoja ei pidä lokeroida 
ympäristöasiaksi, kuvitella ilmas-
tohaasteen työnjaon olevan valmis 
tai ajatella ratkaisun piilevän yksi-
löissä kuluttajina. Vaikuttajan pes-
tejä on tarjolla kaikille ja monissa 
rooleissa.
 
Raportti on ladattavissa Valtioneu-
voston kanslian verkkosivuilta:
http://www.vnk.fi/julkaisut/julkai-
susarja/julkaisu/fi.jsp?oid=237072
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Biopolttoaineiden viljelyn 
typpioksiduulipäästöt kumoavat 
hiilidioksidisidonnan edullisen 
ilmastovaikutuksen

Janne Rinne
Akatemiatutkija 
Helsingin yliopisto

 

Tammikuussa 2008 eurooppalai-
sessa Atmospheric Chemistry and 
Physics -lehdessä julkaistussa ar-
tikkelissa Paul Crutzen kollegoi-
neen kyseenalaistaa maatalouskas-
veista tuotettujen biopolttoaineiden 
ilmaston lämpenemistä hillitsevän 
vaikutuksen. Heidän analyysinsä 
mukaan typpilannoituksesta ilma-
kehään pääsevän typpioksiduulin 
(N2O) määrä on 3-5 kertaa suurem-
pi kuin aiemmissa elinkaarianalyy-
seissä on oletettu. Tämä merkitsee 
sitä, että sadan vuoden aikajän-
teellä laskettu bioenergiakasvien 
kasvatuksesta johtuva N2O-päästön 
ilmastoa lämmittävä vaikutus on 
suurempi, kuin bioenergialla kor-
vattavan fossiilisen polttoaineen 
hiilidioksidipäästön aiheuttama il-
maston lämpeneminen. 

Ilmastovaikutus riippuu kasvila-
jista, josta biopolttoaine tuotetaan. 
Rapsista tuotettu biodiesel ja mais-
sista tuotettu bioetanoli lämmittävät 
ilmastoa, kun taas sokeriruo’osta 
tuotetulla bioetanolilla on ilmastoa 
viilentävä vaikutus.
 
Biopolttoaineiden ilmastovaikutus-
ta voidaan mahdollisesti parantaa 
esimerkiksi uudistamalla lannoitus-
menetelmiä, käyttämällä enemmän 
lantaa lannoitteena, korvaamalla 
biopolttoaineviljelyn sivutuotteilla 

muita maataloustuotteita, sekä otta-
malla käyttöön bioenergiakasveja, 
joilla on alempi typen määrän suh-
teessa kuivapainoon. 

Crutzenin ym. tutkimuksessa ei 
oteta huomioon mm. biopolttoai-
neen tuotannosta syntyviä hiilidi-
oksidipäästöjä ja he korostavatkin 
koko elinkaaren kattavien elinkaa-
rianalyysien tarvetta. Samalla artik-
keli tuo esiin elinkaarianalyyseissä 
käytettävien parametrien epävar-
muuden. Jo artikkelin käsikirjoitus 
aiheutti avoimessa vertaisarvioin-
nissa huomattavaa keskustelua ja 
keskustelu jatkunee muilla fooru-
meilla.

Lähde:

Crutzen, P.J., Mosier, A.R., Smith, 
K.A., & Winiwarter, W., N2O re-
lease from agro-biofuel production 
negates global warming reduction 
by replacing fossil fuels. Atmosphe-
ric Chemistry and Physics, 8, 389-
395, 2008. 
http://www.atmos-chem-phys.
net/8/389/2008/ 

Käsikirjoituksesta käyty keskustelu 
on luettavissa osoitteessa:
http://www.atmos-chem-phys-
discuss.net/7/11191/2007/acpd-7-
11191-2007.html

Tulevaisuusselonteko
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VTT:n Ilmastonmuutostiimi 
rakentaa kivijalkaa 
ilmastonmuutoksen 
hillinnälle

VTT:n Ilmastonmuutostiimi on 
tehnyt laaja-alaista ja puolueetonta 
tutkimusta ilmastonmuutoksen hil-
lintään liittyen. Tiimi on tutkinut 
mm. liikenteen biopolttoaineket-
jujen päästötaseita ja turpeen elin-
kaaripäästöjä. Se on tehnyt lukuisia 
selvityksiä ilmastopolitiikkaan ja 
päästöjen rajoitustoimia koskevaa 
päätöksentekoa varten niin hallin-
non kuin teollisuudenkin tarpeisiin. 
Tiimi on osallistunut merkittävästi 
hallitusten välisen ilmastonmuu-
tospaneelin (IPCC:n) työhön pääs-
töjen laskenta- ja raportointiohjeis-
ton kehittämisen ja kirjoittamisen 
kautta. Se on kasvattanut yleistä 
tietoisuutta ja arvioinut eri sopi-
musmalleja vuoden 2012 jälkeisen 

kansainvälisen ilmastosopimuksen 
edistämiseksi. Työ globaalin ilmas-
tosopimuksen aikaansaamiseksi 
on merkityksellistä, sillä suurim-
pien päästäjämaiden sitoutuminen 
päästöjen vähentämiseen kasvat-
taisi valtavasti teknologiamarkki-
noita. Ilmastonmuutostiimiä vetää 
VTT:llä erikoistutkija Sampo Soi-
makallio ja tiimin työskentelyä on 
pitkäjänteisesti ohjannut ja kehittä-
nyt tutkimusprofessori Ilkka Savo-
lainen.
  

Tutkimuksen ja teollisuuden 
yhteistyöllä energiankulutus 
pienemmäksi

Tampereen teknillisen yliopis-
ton Energia- ja prosessitekniikan 
laitoksella on tehty merkittävää 
metsäteollisuuden jauhinten ener-
giasäästöön johtanutta tutkimusta, 

Ympäristöpalkinto VTT:n 
ilmastonmuutostiimille sekä 
TTY:n ja metsäteollisuuden 
energiansäästötutkimukselle

Suomen Messusäätiön myöntämä Ympäristön hyväksi –palkinto jaet-
tiin kahden ehdokkaan kesken. VTT:n Ilmastonmuutostiimi ja Tam-
pereen teknillisen yliopiston Energia- ja prosessitekniikan laitoksella 
tehty tutkimus saivat molemmat 5000 euron tunnustuksen ilmaston-
muutokseen vaikuttavasta toiminnasta. Kunniamaininnan energia-
tehokkuuden lisäämisestä yritysten keskuudessa sai Inesco Oy:n 
toimitusjohtaja Eero Siitonen ja koululaisille suunnatusta ilmastotie-
dottamisesta Ilmari-hanke. 
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johon teollisuusyritykset M-real 
Oyj ja Metso Oyj ovat osallistuneet 
aktiivisesti. Työ on vaatinut yrityk-
siltä uusien konstruktioiden valmis-
tusta sekä käytännön kokeita teh-
taissa. Tutkimuksen tarkoituksena 
on ollut jauhimen virtausilmiöiden 
selvittäminen sekä uuden terägeo-
metrian kehittäminen energiate-
hokkaamman jauhatuksen aikaan-
saamiseksi ja energiankulutuksen 
pienentämiseksi. Tutkimustulokset 
on viety käytäntöön ja vaikutukset 
ovat metsäteollisuuden energian-
kulutuksessa merkittävät: massan 
tuotannon sähkönkulutus pienenee 
noin 25 prosenttia ja jauhatuksen 
energiankulutus 40 prosenttia. 

Tutkimustyöryhmää vetävät eri-
koistutkija Juha-Pekka Huhtanen 
ja professori Reijo Karvinen. Muita 
työryhmän jäseniä ovat projekti-
johtaja Kai Vikman M-real Oyj:sta 
ja Global Product Manager Petteri 
Vuorio Metso Oyj:stä. 

Kunniamaininnat

Kilpailun kunniamaininnat myön-
nettiin tietoisuuden lisäämisestä 
teollisuudessa ja kouluissa. Toi-
nen kunniamaininnan saaneista on 
Eero Siitonen. Hän on energia-au-
ditoinnin ja ESCO (Energy Service 
Company) -liiketoiminnan pioneeri 
Suomessa. Siitonen työskentelee 
energian- ja materiaalinkäytön te-
hostamishankkeiden toteuttamiseen 
erikoistuneen Inesco Oy:n toimitus-
johtajana. ESCO-palvelukonsepti 
tähtää energiasäästöön teollisuu-
dessa Suomessa ja soveltuu myös 
vientiin. Inesco Oy on toteuttanut 
vuodesta 2000 alkaen Suomen teol-
lisuuden kaikista energiansäästöin-
vestoinneista noin 10 prosenttia.   

Toisen kunniamaininnan sai 2003 
alkanut Ilmari-hanke, joka koh-
distaa ilmastoviestintää nuorille 
koululaisille – yläasteille, lukioil-
le ja ammatillisiin oppilaitoksiin. 
Lukuvuonna 2007-2008 Ilmari 
laajentui alakoululuihin. Nuorten 
elämäntapoihin voidaan vahvasti 
vaikuttaa. Kysymys ei ole valojen 
sammuttelusta, vaan elämäntapa-
valinnoista. Vuodesta 2003 hanke 
on tavoittanut yli 30 000 nuorta ja 
tuhansia alakoululaisia, kouluttanut 
200 ammattitaitoista ilmastolähetti-
lästä ja kehittänyt oppilaan omista 
kokemuksista lähtevän mallin il-
masto- ja energiansäästöviestin-
tään. Ilmari-hankkeen taustalla ovat 
yhdistykset Dodo, Luonto-Liitto ja 
Maan ystävät. Hanketta on rahoitta-
nut Suomen Kauppa- ja teollisuus-
ministeriön Ilmastonmuutoksen 
viestintäohjelma, joka on päättynyt 
2007. Sen jälkeen hanke on ollut 
satunnaisen julkisen ja yksityisen 
rahoituksen varassa.

Ympäristön hyväksi-palkinto jaet-
tiin nyt ensimmäistä kertaa. Sen 
jakaa Suomen Messusäätiö yhteis-
työssä Elinkeinoelämän keskuslii-
ton, Suomen Messujen, Suomen 
ympäristökeskuksen ja ympäristö-
ministeriön kanssa. Voittajan valitsi 
järjestäjien nimeämä raati, jonka 
puheenjohtajana toimi johtaja Mik-
ko Alestalo Ilmatieteen laitokselta. 
Raadin muita jäseniä olivat Suo-
men ympäristökeskuksen pääjoh-
taja Lea Kauppi, ympäristöministe-
riön viestintäjohtaja Päivi Sihvola, 
Elinkeinoelämän keskusliiton joh-
tava asiantuntija Helena Vänskä, 
Ilmansuojeluyhdistyksen puheen-
johtaja Marja Jallinoja ja Suomen 
Messujen näyttelyryhmäpäällikkö 
Peter Guthwert.
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www.isy.fi
  
 

Verkkosivumme ovat uudistuneet. 

Käy katsomassa



41Ilmansuojelu 3/2008



42 Ilmansuojelu 3/2008



43Ilmansuojelu 3/2008

llmansuojeluyhdistys ry.
toimii alansa valtakunnalli-
sena ympäristönsuojelujär-
jestönä.

llmansuojeluyhdis tyksen 
tarkoituksena on edistää 
ilmansuojelua ja ilman-
suojelun tutkimusta Suo-
messa sekä toimia yh-
dyssiteenä  ilmansuojelun 
parissa työskentelevien 
henkilöiden ja yhteisöjen 
välillä Suomessa ja ulko-
mailla.

llmansuojeluyhdistys pyrkii 
toiminnallaan edistämään 
ilmansuojelualalla toimivien 
henkilöiden ammattitaitoa. 
Ilmansuojeluyhdistys on 
perustettu vuonna 1976.

llmansuojeluyhdistys:
1. seuraa alansa tutkimuk-

sen,  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 julkaisutoimin-
taa

7.  osallistuu kansainväli-
seen tiedonvaihtoon

Luftvårdsföreningen 
fungerar som nationell mil-
jövårdsförening.

Luftvårdsföreningens syf-
temål är att främja luftvår-
den och luftvårdsforsknin-
gen i Finland och fungera 
som förbindelselänk mellan 
personer och samfund som 
arbetar med luftvårdsfrågor 
i Finland och utomlands.

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

FAPPS:
1. follows technical,   

scientific, administratio-
nal  and legislational  
developments of air   
protection

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.  publishes

7.  participates in the   
international  information 
exchange

Finnish Air Pollution Pre-
vention Society (FAPPS) 
is the national air pollution 
prevention association.

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.

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

Luftvårdsföreningen:
1.  följer med den veten- 

skapliga, forsknings- 
mässiga,  tekniska 
samt förvaltnings- och 
lagstiffningsmässiga ut- 
vecklingen i sin bransch

2.  planerar och ordnar  
skolningstillfällen samt  
bedriver publikations - 
verksamhet

3.  ordnar exkursioner   
både i Finland och   
utomlands

4.  rapporterar om aktuella  
luftvårdsfrågor i sin   
medlemstidning

5.  avger utlåtanden och  
tar  initaiativ i  
luftvårdsfrågor

6.  bedriver publikations- 
verksamhet och

7.  deltar i det internatio- 
nella luftvårdssamarbe-
tet
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