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Tulevaisuusselonteon linjat
kunnossa – toteutus

varmistettava ilmastolailla

Meri Pukarinen, kampanjakoordinaattori
Maan ystävät ry
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“If we don't deal with climate change

decisively, what we're talking about

then is extended world war”

Lord Nicholas Stern, Huffington Post, 21.2.2009
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Pitkän aikavälin hyvä tavoite jää hampaattomaksi
ilman toimeenpanon varmistamista ilmastolailla

Pitkän aikavälin erittäin haastavaan tavoitteeseen pääseminen
vaatii välittömiä toimia (-80-95% 2050)

Vuoden 2020 nykytavoite (-5-10% kotimaisin toimin) on riittämätön
ja tekee pitkän aikavälin tavoitteen saavuttamisesta hyvin vaikeaa

Globaalit päästöt on käännettävä laskuun kuuden vuoden
kuluessa – tarvitsemme järeimmät mahdolliset keinot

Päästöjen vähentyminen johdonmukaisesti, riittävästi ja varmasti
on taattava vuosittaisiin ilmastotieteen edellyttämiin
päästövähennyksiin velvoittavan ilmastolain säätämisellä – ensin
tarvitaan taustaselvityksiä, jotka on käynnistettävä
tulevaisuusselonteon käsittelyn yhteydessä



IPCC: edessä on dramaattisia päästövähennyksiä
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Mikä ilmastolaki?

Vuosittaiset päästövähennykset: jokaisen hallituksen tulee olla
vuorollaan vastuussa ilmastokatastrofin torjumisesta – pitkän
aikavälin tavoitteet tarkoittavat liian usein vastuun siirtämistä
tuleville hallituksille

Vähennykset linjaan ilmastotieteen kanssa: velvoite ilmastotieteen
edellyttämiin vuosittaisiin päästövähennyksiin ja niiden
tarkistamiseen ilmastotiedon lisääntyessä – esim. 5% vuodessa ja
vuotuisen vähennyksen kiristäminen tarvittaessa

Suhde kansainväliseen ilmastopolitiikkaan: edessämme ovat joka
tapauksessa merkittävät päästövähennykset – mitä aiemmin
aloitamme ilmastotieteen edellyttämien päästövähennysten
johdonmukaisen toteutuksen, sitä halvemmaksi talkoot
muodostuvat
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Miten laki vähentäisi päästöjä?

Ilmastotieteen edellyttämillä prosenteilla

Vuosittain, vähintään vuosisadan puoliväliin saakka

Nykyistä varmemmin: laki on järeä sitoumus

Toiminnallisesti hiilibudjetein: 1-, 4- tai 5-vuotisissa hiilibudjeteissa
määriteltäisiin keinot, joilla päästövähennys kunakin kautena
toteutetaan

Ennakoitavasti: erityisesti elinkeinoelämä peräänkuuluttaa
ennakoitavaa ja selkeää toimintaympäristöä

Johdonmukaisesti: ilmastoon vaikuttava laillinen sääntely on
nykyisin hajallaan, mikä mahdollistaa perverssit kannustimet –
tarvitsemme kokonaisvaltaisen lainsäädäntökehikon

Joustavasti: laissa ei sanella päästövähennyskeinoja, ja
hiilibudjettikausien välillä voi lainata ja tallettaa
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Suosituksia vähäpäästöiseen Etelä-Karjalaan

On erinomaista, että Etelä-Karjalassa on ilmasto-ohjelma –
tavoitteena on kuitenkin oltava vähintään 40% päästövähennykset
vuoteen 2020 mennessä vuoden 1990 tasosta

Ilmasto-ohjelman seurantaelimen tulee kiristää tavoitetta
ilmastotiedettä vastaavaksi

Vantaa sitoutui hiljan 5% vuosittaisiin vähennyksiin

Etelä-Karjala voisi kirittää valtiota vastaavaan sitoumukseen
omalla Vantaan kaltaisella sitoutumisellaan ja osoittaa
edelläkävijyyttä ja ilmastovastuun kantoa

Hyviä suuntia: Kaukaan uusi biolaitos, Switchin tuulivoima,
Finnsementin uusiutuvien käytön mahdollistava tekniikka…

Nyt tavoitetaso riittäväksi ja kiriä toteutukseen!
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Kiitos!
meri.pukarinen@maanystavat.fi
050 329 3479

Tarvitsemme ilmastolain vuosittaisista päästövähennyksistä

Etelä-Karjalakin voisi sitoutua vuosittaisiin päästövähennyksiin

Uutta hyvinvointia Switchin, Finnsementin ja Kaukaan malliin

mailto:meri.pukarinen@maanystavat.fi

