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Suomen ilmastopaneelin puheenjohtaja

1. Aluksi

• Pariisin sopimus: erilaisia arvioita
– historiallinen & käänteentekevä

– epäonnistui käänteen luomisessa

• Muuttuiko mikään ja mitä nyt pitää tehdä?
– Miten sopimusta tulee edistää?

– Millainen on Suomen agenda?

– Kuinka EU jatkaa ilmastopolitiikan 
edelläkävijänä?
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2. Pariisin sopimus 12.12. 2015

Pariisin ilmastokokouksen lopputulos

– Kaksi asiakirjaa: Ilmastosopimus ja osapuolisopimus
– Lisäksi maiden päästövähennyslupaukset

Ilmastosopimus (sovelletaan 2020 jälkeen)

• Oikeudellisesti sitova – ratifioitava valtiosopimus (22.4.2016-21.4.2017)
• Tulee voimaan, kun sen on ratifioinut vähintään 55 maata ja 55 % 

päästöistä

Sopimuksen kattavuus

– 188 maat antanut päästövähennyslupauksen, yli 98 % maailman 
päästöistä, kaikki G20-maat ovat mukana

– Annetut päästövähennyssitoumukset eivät arvioiden mukaan riitä 
rajoittamaan lämpenemistä alle kahden asteen (2.7 astetta)

Sopimuksen on allekirjoittanut YK:ssa 180 valtiota ja ratifioinut 23 
valtiota (kattaa 1,1% päästöistä)

3. Ilmastosopimuksen tärkein tavoite

• Maapallon keskilämpötilan nousu tulee rajoittaa selvästi alle 
kahden asteen ja pyrkiä toimiin, joilla lämpeneminen saataisiin 
rajattua alle 1,5 asteen verrattuna esiteolliseen aikaan

• Koko maailman päästöjen ja hiilinielujen tulee olla tasapainossa 
kuluvan vuosisadan jälkipuoliskolla

• Toteutus: maiden vähennyslupaukset ja asteittain kiristyvät 
tavoitteet

– Viiden vuoden välein järjestetään arviointi- ja tiukennuskierros, 
jolloin maat sitoutuvat valmistelemaan ja toimittamaan uudet 
panokset, joita verrataan tavoitteisiin

– Toteutetut päästövähenemät verifioidaan aina ennen seuraavaa 
kierrosta

– Ensimmäinen tarkistus 2018
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4. Päästöjen vähentämistä tukevat 

mekanismit 

Valtioiden välistä päästökauppaa 
voidaan käydä
• Taattava ympäristöintegriteetti, 

läpinäkyvyys ja kaksoislaskennan 
välttäminen 

Uusi mekanismi päästöjen 
vähentämiseen ja kestävän kehityksen 
edistämiseen 
• Edistetään kestävää kehitystä 

(köyhyys, tasa-arvo ym.) ja samalla 
rajoitetaan päästöjä

• Mahdollinen kaikissa maissa, ei 
ainoastaan kehittyvissä maissa 

• Muistuttaa Kioton pöytäkirjan 
mekanismeja, 

Kummallekin mekanismille

kehitetään säännöt YK:n prosessissa

5. Sopimuksen yleinen merkitys

• Varmuus hiilivapaan talouden luomisesta: sille on globaali 
poliittinen tahto
– Kehitys kulkee kohti kivihiilen aikakauden loppua
– Uusiutuvan energian ja öljyä korvaavien ratkaisujen kysyntä kasvaa
– Uusiutuvat voittavat ja fossiilinen häviää: energiasektorin 

rakennemuutos 

• Kutsu siirtää investointeja ja rahoitusvirtoja pois fossiilisista 
energialähteistä (hiiliriski) uusiutuvaan energiaan
– Suunnitelmissa siirtää suuria summia uusiutuviin 
– Esimerkkejä: Goldman Sachs 150 mrd USD; Bank of America 125 

mrd USD, CITI 100 mrd USD
– Joel Makower (GreenBiz): 3000 mrd USD; 800 suurinta yritystä 

• Kilpailukykyongelma lievenee ja hiilivuotoriski vähenee
– Keskeisten kilpailijamaiden tehostaessa ilmastotoimia kustannukset 

kasvavat sielläkin, jolloin kustannuskilpailu tasoittuu
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6. Päästöjen vähennysvauhti: 2 vs. 1,5 astetta

Alle 2 asteen tavoite edellyttää 
kehittyneiltä mailta:

• Hiilivapaata energiasektoria 
vuoteen 2050 mennessä

• Nieluja neutraloimaan jäljelle 
jäävät päästöt 2100 mennessä

1,5 asteen tavoite edellyttää

• nopeampaa päästöjen 
vähentämistä, lisää nieluja ja 
hiilineutraalisuutta ehkä jo 2050

• IPCC laatii analyysin 1.5 asteen 
tavoitteesta 2018

myös 20 saavuttaminen 

edellyttää, että kunnianhimo 

nousee eikä toimeenpanossa 

vitkastella

7. EU:n omat toimet

• EU:n päästöjen vähennystavoitteet, taakanjako ja 
päästökauppa

• Vähennystavoite: 40%
– EU ilmoitti olevansa valmis enempään, jos sopimus syntyy
– Tavoitetta ei koroteta

• Päästökaupan korjaaminen
– Päästökaupan korjaaminen on tarpeen, jotta 

päästövähennyspolku vuoteen 2050 voidaan saavuttaa 
(investoinnit riittävän ajoissa)

– Tarpeen: päästöleikkurin nostaminen 2,2 prosentista vähintään 
2,7 prosenttiin

Komissio ei ole ehdottanut tavoitteen 

tiukentamista tai päästökaton tiukentamista
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8. Suomen toimet

Suomen hallitus: EU:n tavoitteet 
2020 saavutetaan etuajassa

� Ei-pk-sektori: 16% vähennys 

� Uusiutuva energia: 38% osuus

• Hallitusohjelma

- Irti kivihiilestä ja öljyn 
kotimaisen kulutuksen 
puolittaminen

- Uusiutuvan energian osuuden 
kasvattaminen; biotalous

- Kehittyneet 
liikennepolttonesteet

Kyllä turpeen käytölle 

Ilmastopolitiikka tunkeutuu 

yhä voimakkaammin 

energiamarkkinoille

9. Irti kivihiilestä

Lauhdesähkö: erillistuotantoa 
harjoittaa vain muutama laitos
- Pääkäyttö vain talviaikana
- Markkinat syrjäyttämässä ne pois

CHP (kivihiilen osuus 12%):

- Suurten kaupunkien päätökset!
- Merkittäviä investointeja irti 

hiilestä tarvitaan

Kivihiilen poistaminen tarkoittaa
noin 12 Mt laskua energia-
sektorin päästöissä
- Päästökauppa: saman verran kasvua 
voi syntyä muualla

Maalämpö, aurinko- ja tuulivoima,

energiatehokkuus & geoterminen lämpö 

Kuluttajalähtöisyys
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10. Kotimaisen öljyn käytön puolittaminen

Jos petrokemian tuotteet ja 
jalostamojen oma käyttö suljetaan 
ulos, niin 

- käyttö on 5 70 000 tonnia

- tavoite on 2 85 000 tonnia

Keinoja

• Plug-in hybridit ja sähköautot: 
määrän kasvattaminen

• Diesel: sekoitussuhteen 

kasvattaminen noin 40%

• Bensiini: sekoitussuhteen 

nostaminen 

MYÖS
Omakotitalojen irrottaminen 
öljylämmityksestä

11. CO2  + ilman laatu

Ilmastotoimilla positiivisia 
terveysvaikutuksia 

- ilman laatu paranee hiukkaspäästöjen 
laskun myötä

Suomessa 1600 ennenaikaista kuolemaa 
2015 

- Keskimääräinen elinvuosien menetys 
16 vuotta/tapaus

Hiukkaspäästölähteet

- Puunpoltto suuri hiukkasten 
aiheuttaja (46%)

- Energia, liikenne ja teollisuus 
(16+12+7 = 35%)

Uusiutuva diesel ja sähköautot:
- Hiukkaspäästöt laskevat
Kivihiilen käytön lopettaminen
- Hiukkaspäästöt laskevat
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12. Uudet liiketoimimahdollisuus

• Cleantech –sektorin viennille uusia mahdollisuuksia

- Energiatehokkuusratkaisujen kysyntä kasvaa
- Uusiutuvan energian kysyntä kasvaa
- Samalla muidenkin puhtaiden ratkaisujen (vesi, jätehuolto) 

kasvaa

• Uutta pontta tutkimus- ja kehitystyöhön

- Sähkön varastointi
- Power to gas –ratkaisut {vety, fossiilinen öljy}
- Energiajärjestelmien ICT-pohjaiset käyttäjälähtöiset ratkaisut
- Älykkäät sähköverkot

• Puhtaan prosessiteollisuuden kilpailukyky voimistuu 

- Tuotannon puhtaus, resurssi- ja energiatehokkuus suurempi 
kilpailuvaltti

13. Mahdollisuudet cleantechille

Uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden kysynnän maailmanlaajuinen 

kasvu

2011-2012 2012-2013 2013-2014*
Liikenteen energiatehokkuus -3,1 % 8,8 % 8,5 %
Polttoaineiden tuotanto 25,3 % 2,3 % 3,0 %
Polttoaineiden jakelu -12,7 % 35,3 % 5,8 %
Rakentamisen energiatehokkuus 13,3 % 10,5 % 41,9 %
Teollisuuden energiatehokkuus 9,0 % 15,5 % 6,1 %
Sähkön tuotanto -32,4 % 1,8 % 16,4 %
Sähkön jakelu ja johtaminen 84,7 % -21,8 % 32,7 %
Keskimäärin -9,2 % 4,1 % 16,2 %

Energiatehokkuus ja bioenergia kuuluvat Suomen 
Vahvuusalueisiin ja niiden kysynnän kasvu on voimakas
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14. Sopimuksen mekanismit: kehitysyhteistyö

Ilmastorahoitus

-Yksityisen rahoituksen ja julkisen 
rahoituksen suhde

-Kotimaiset ratkaisut osana kehitysmaille 
menevää rahoitusta

Teknologiasiirrot ja kapasiteetin 
luominen

- Kehittyneen teknologian vieminen ja 
käyttöönoton avustaminen kehitysmaihin

- Osaamispohjan ja infrastruktuurin 
luominen kehitysmaihin; 

- Koulutusvienti

Non-market ratkaisut

- toinen kanava teknologian
siirtoihin ja koulutusvientiin

15. Sopimuksen kunnianhimon nostaminen

• Sopimus: asteittain kiristyvä vähennys
– Maiden Pariisin antamat lupaukset eivät riittäviä (2.7  astetta)
– Uusien vähennystavoitteiden esittäminen tarpeen jo ennen 

2020

• Monitorointi ja verifiointijärjestelmän luominen YK:n 
prosessissa
– Mitattavuus ja päästöjen globaali seuranta välttämättömiä, jotta 

sopimus saadaan toteutettua
– Marrakeshin ilmastokokous 2016 tärkeä etappi

• Pariisin sopimuksen mekanismien kehittäminen
– Kansainvälisen päästökaupan edistäminen
– Kestävän kehityksen mekanismin luominen
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Pidetään EU

edelläkävijänä maailman ilmastopolitiikassa


