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Ilmastonmuutos edelleen tosiasia

• Maapallon keskimääräinen lämpötila noussut 100
vuoden aikana 0,74 °C

• 15 lämpimintä vuotta eletty viimeisen 20 vuoden aikana

• Muutos ei etene lineaarisesti: ääri-ilmiöt

• Vertailun vuoksi: Viime jääkaudella ilmasto 3-5 °C
nykyistä viileämpi

• Vaarantaako kriittinen keskustelu ja virheet IPCC:n
uskottavuuden?



Globaali ongelma vaatii globaalin ratkaisun

• Kööpenhaminan ilmastokokouksessa tavoiteltiin:
– Teollisuusmaiden päästövähennystavoitteet
– Kehitysmaiden sitoumukset kansallisiin

ilmastotoimiin
– Rahoitus ja teknologian siirto
– Metsäkadon pysäyttäminen

• EU haki sopimusta, jossa numerot ja summat – ei
julistusta

• Lisäksi neuvottelijoille tarvittiin mandaatti ja
aikataulu laillisesti sitovan sopimuksen
viimeistelylle



Kööpenhaminan sitoumus (accord)

• Tavoitetaso: lämpötilan nousun rajoittaminen 2ºC
• Päästövähennykset:

– Teollisuusmaihin koko talouden kattavat
päästötavoitteet

– Kehitysmaihin päästövähennystoimia
• Rahoitusta kehitysmaiden ilmastotoimiin teollisuusmaista
• Päästöjen parempi seuranta, raportointi ja todentaminen

kehitysmaissa
• Jatko neuvotteluille sitovasta sopimuksesta joulukuuhun

2010 saakka
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Päästöjen vähentäminen

• Vapaaehtoiset ilmoitukset kansallisista päästö-
vähennystavoitteista (teollisuusmaat) ja
päästövähennystoimista (kehitysmaat)

• USA ja suuret kehitysmaat sitoutuneet kansainväliseen
ilmastoyhteistyöhön
– Kioton pöytäkirjassa velvoitteita vain teollisuusmailla

(pl. USA)

• Haasteena kuitenkin saavuttaa 2 asteen tavoitteeseen
riittävät päästövähennykset – nykyiset ilmoitukset hyvä
alku mutta eivät riitä!
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Teollisuusmaiden päästövähennys-
tavoitteita

Maa Vähintään Ehdollinen
maksimitarjous

Vertailutaso

Australia 5-15 % 25 % 2000

EU 20 % 30 % 1990

Japani 25 % 1990

Norja 30 % 40 % 1990

Kanada 17 % 2005

Venäjä 15  -25 % 1990

Yhdysvallat 17 % 2005
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• => sitoumukset yhteensä 13 – 18 % vuoden 1990 tasosta ja
…”kuuma ilma” ml. 6 – 11 % vuoden 1990 tasosta

• IPCC (2007): 2°C-tavoite vaatii 25 - 40 % vuoden 1990 tasosta



Kehitysmaiden päästövähennystoimia

Maa Päästövähennystoimi Vertailutaso
Brasilia 36,1-38,9 % 2020

Etelä-Afrikka 34 % (poikkeama BAU:sta) 2020

Intia 20-25 % (päästöintensiteetti) 2005

Kiina 40-45% (hiili-intensiteetti) 2005

Meksiko 30 % (BAU:hun verrattuna) 2020
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• Kehitysmaiden päästövähennystoimet ovat vapaaehtoisia ja
suurin osa toimista riippuu teollisuusmaiden rahoituksesta.

• IPCC (2007): 2°C-tavoite vaatii ”merkittävän poikkeaman BAU:hun verrattuna”



Rahoitus kehitysmaille

• Rahoitusta tarvitaan sekä sopeutumiseen että
päästöjen vähentämiseen – painopiste köyhimmissä ja
haavoittuvimmissa maissa

• Lyhyt aikaväli: noin USD 30 miljardia 2010-2012
– EU :n osuus 7,2 mrd EUR (= 2,4 mrd vuodessa)

• Pitkä aikaväli: ehdollinen $100 miljardia/vuosi v. 2020;
sekä julkista että yksityistä rahoitusta

• Uusi rahasto: Copenhagen Green Climate Fund
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Mitä tapahtuu vuonna 2010

• Kööpenhaminan sitoumuksen pohjalta pyritään
päätöksiin:

– Päästövähennykset, lyhyen aikavälin rahoitus
kehitysmaille, raportoinnin kehittäminen…

• Neuvottelut sopimuksesta jatkuvat -> seuraava
osapuolikokous Meksikon Cancunissa joulukuussa
2010

• Muita aloitteita: YK:n pääsihteerin korkean tason
rahoituspaneeli
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EU ja Suomi toimivat jo
• EU:n ilmasto- ja energiapaketin toteutus jatkuu:

– Kasvihuonekaasuja vähennetään 20 prosentilla, uusiutuvaa
energiaa lisätään 20 prosenttiin; energiatehokkuutta lisätään
20 prosentilla; liikenteen biopolttoaineiden osuus 10 prosenttiin

– Päästökauppa 2013 lainsäädännön mukaan, perustana
huutokauppa EU:ssa

• Suomessa kansallinen ilmasto- ja energiastrategia:
– Energiankulutuksen jatkuva kasvu laskuun
– Energiatehokkuus keskeisessä asemassa
– CO2 – päästövähennys EU:n velvoitteiden mukaisesti

päästökauppasektorin ulkopuolella 16 %; uusiutuvan energian
osuus 38 %:iin kulutuksesta;

– Suomi tuottaa keskimäärin jatkossa itse kuluttamansa sähkön
– Mahdollisuus nostaa liikenteen biopolttoaineen käyttötavoite

Suomessa 20 prosenttiin
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Haasteita riittää…

• Luottamuksen palauttaminen YK:n mahdollisuuksiin
sopimuksen aikaansaamiseen, samalla hyödynnettävä
muita foorumeita ja kokouksia

• USA:n kansallisen lainsäädännön aikataulu?

• Lyhyen aikavälin rahoitus uskottavuuden mittarina

• Miten saavuttaa tarvittava kunnianhimon taso
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Tarvitaan vallankumous ilmasto- ja
energiapolitiikkaan

• Tulevaisuusselonteossa sitouduttu vähintään 80 %
päästövähennykseen pitkällä aikavälillä

• Hyvinvoinnista pidetään kiinni

• Ilmastotalkoisiin tarvitaan valtio, kunnat, yritykset ja
yksittäiset ihmiset

• Päästövähennykset erityisesti liikenteessä ja
asumisessa

• Teknologiassa tarvitaan myös jotain, jota ei vielä ole



Entä jos ilmastotiede onkin humpuukia?

• Ilmastopoliittisten toimenpiteiden vuoksi 2020:
– Energiatehokkuus on parantunut
– Energiaomavaraisuus on noussut
– Materiaalitehokkuus ja materiaalikierto tehostunut
– Kasvu kääntynyt ympäristöllisesti kestävälle uralle
– Uusiutuvan energian lisäkäyttö lisännyt työllisyyttä

ja toimeliaisuutta koko maassa



Haittojen minimoinnista hyötyjen
maksimointiin
• Suomella rikkaat luonnonvarat

– Bio- ja materiaalikiertotalous
– Luonnonvarastrategia

• Uusiutuvien tavoite kirittää myös teknologiaa
– Metsäteollisuuden tehtaista biolaitoksia?

• Suomella korkeatasoista osaamista
energiatehokkuuden parantamisessa

• Cleantech-klusterista Suomen uusi Nokia?




