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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

• Näistä 11 vuoden 1995 jälkeen

• Muutos ei etene lineaarisesti: ääri-ilmiöt

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



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



Ilmastopolitiikka jatkuu Kööpenhaminan
jälkeenkin
• Kööpenhaminan lopputulos ei täyttänyt kaikkia

tavoitteita, mutta:
– Ensimmäistä kertaa maailman valtiot tunnustivat

tarpeen pysäyttää ilmaston lämpeneminen 2 C°
– Ilmastotoimien rahoitus: lyhyt aikaväli 30 mrd $, pitkä

aikaväli 100 mrd $ vuositasolla
– Copenhagen Green Climate Fund
– Trooppisen metsäkadon pysäyttäminen
• Neuvottelut jatkuvat: seuraava kokous kesäkuussa

Bonnissa, COP 16 joulukuussa Meksikossa



Mitä EU tekee nyt?

• EU:ssa sitova lainsäädäntö -20 %:n päästövähennyksiin
sekä valmius siirtyä -30 %

• EU:n tarkasteltava uudelleen omaa strategiaansa
• Yhteistyön tiivistäminen vähiten kehittyneiden valtioiden

kanssa
• Onko kattava, laillisesti sitova ilmastosopimus mahdollinen?

EU:n panostettava Kööpenhaminan
sitoumuksen myönteisiin kohtiin ja niiden
edistämiseen



Suomella kunnianhimoinen ilmasto- ja
energiapolitiikka

• Ilmastopoliittisella todellisuudella suuri merkitys
päätöksenteossa

• Lyhyellä aikavälillä Suomen päästövähennystavoite
-20 %
– IPCC lyhyellä aikavälillä 25-40 %

• Haasteet uusiutuvan energian lisäämisessä
(metsäteollisuus)
– Syöttötariffi, investointituet



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?




