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ESIPUHE 
 
Poliittista päätöksentekoa kritisoidaan toisinaan lyhytjänteisyydestä. Politiikan 
normaalikautena voidaan pitää budjettivuotta tai vaalikautta eli tyypillisesti  
yhdestä neljään vuotta. Ennakoinnissa ja strategiatyössä tarkastellaan tätä  
pitempiäkin ajanjaksoja. Silti päätöksenteossa aikajänne ulottuu vain harvoin 
merkittävästi kymmentä vuotta pitemmälle tulevaisuuteen. 
 
Vaalikausittain laadittava tulevaisuusselonteko on tästä säännöstä merkittävä 
poikkeus. Vanhasen II hallituksen tulevaisuusselonteko linjaa ilmasto- ja ener-
giapolitiikkaa vuosisadan puoliväliin ja jopa sen loppuun asti. Myös työ- ja elin-
keinoministeriön valmistelema ilmasto- ja energiastrategia arvioi politiikan  
reunaehtoja vuosikymmeniä eteenpäin. 
 
Tulevaisuusselonteon tarkastelemalla poikkeuksellisen pitkällä aikavälillä kehitys 
voi edetä hyvin monella eri tavalla ja aikajänteen kasvaessa lisääntyvät epävar-
muudet. Erilaisten tulevaisuuksien kirjon arvioimisessa hyödyllisiä työkaluja ovat 
skenaariot. Skenaariot eivät ole ennusteita, vaan sisäisesti johdonmukaisia  
kuvauksia mahdollisista tulevaisuuspoluista.  
 
Laatimalla useita vaihtoehtoisia skenaarioita voidaan antaa eväitä julkiselle kes-
kustelulle ja poliittiselle päätöksenteolle. Siksi osana tulevaisuusselontekoa esite-
tään useita eri tulevaisuuspolkuja, joilla Suomen päästöt voitaisiin laskea vaiheit-
tain kestävälle tasolle vuosisadan puoliväliin mennessä. 
 
Tämä Gaia Consultingin selvitys esittelee joitakin Suomessa ja muualla laadittuja 
pitkän aikavälin ilmasto- ja energiaskenaarioita. Selvitys liittyy läheisesti kahteen 
muuhun valtioneuvoston kanslian tilaamaan selvitykseen, joissa käsitellään EU:n 
kahden asteen tavoitetta ja mahdollisia epälineaarisia ja äärimmäisiä ilmaston 
muutoksia. 
 
Selvityksen tuloksia hyödynnetään tulevaisuusselonteon valmistelussa laadit-
taessa vähähiilisen Suomen skenaarioita. Kiitämme Gaia Consultingia ilmasto- ja 
energiapoliittisten skenaarioiden kansantajuisesta avaamisesta. 
 
Elokuussa 2008 
 
 
Oras Tynkkynen 
ilmastopoliittinen asiantuntija 
valtioneuvoston kanslia 
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1  JOHDANTO 

Ilmasto- ja energiapolitiikkaa käsitelevässä tulevaisuusselonteossa analysoidaan 
Suomen roolia tarvittavien päästövähennysten aikaansaamisessa pitkällä aika-
välillä. Tulevaisuusselonteossa Suomea tarkastellaan osana globaalia kokonai-
suutta, jossa globaalien kehityspolkujen tarkastelu luo pohjaa Suomen vaihto-
ehtoisten polkujen analyysille. Näitä vaihtoehtoisia ja mahdollisia tulevaisuuden 
kehityspolkuja voidaan tarkastella skenaarioiden avulla systemaattisella ja kohe-
rentilla tavalla1. Skenaariot voivat palvella ilmastopolitiikan valmistelua monella 
eri tavoin. Skenaarioita hyödynnettäessä on huomattava, että ne ovat tapa  
jäsentää mahdollisia kehityskulkuja ja että skenaarioita laadittaessa joudutaan 
tekemään monia valintoja niin lähtöoletusten, menetelmien, prosessien kuin 
käyttötarkoituksen osalta. 
 
Tässä raportissa on esitetty tiivis ja yleistajuinen katsaus selonteon kannalta 
keskeisiin kansainvälisiin ja kansallisiin ilmasto- ja energiapolitiikan skenaarioihin 
sekä kuvattu, miten skenaarioita voidaan hyödyntää ilmastopoliittisessa päätök-
senteossa. Selvityksessä nostetaan esiin ilmastonmuutoksen koko vaikutusketjun 
ymmärtämisen kannalta keskeisiä päästö-, vaikutus-, sopeutumis- ja hillintä-
skenaarioita. Tarkastelun painopiste on erityisesti ilmastopoliittisen päätöksen-
teon kannalta mielenkiintoisissa skenaariotarkasteluissa (ks. kuva 1).  
 
Raportissa on myös verrattu valikoituja ilmastonmuutokseen liittyviä skenaarioita 
keskittyen skenaarioiden aikajänteeseen, lähtöoletuksiin, käytettyihin menetel-
min, valmisteluprosessin ja skenaarion ensisijaiseen käyttötarkoitukseen. Tavoit-
teena on ollut jäsentää näin skenaarioiden moninaista kenttää ja yrittää löytää 
tämän perusteella toimintamalleja, joista olisi hyötyä myös pitkän aikavälin  
ilmastopolitiikan laadinnassa Suomessa.  
 
Työ linkittyy tiiviisti tulevaisuuselonteon yhteydessä tehtäviin muihin skenaario-
työhön liittyviin selvityksiin2. Selvitykset täydentävät toisiaan ja nostavat eri nä-
kökulmista esiin ilmastonmuutoksen riskitekijöitä, vaihtoehtoisia tulevaisuuden-
kuvia sekä keinoja saavuttaa asetettuja tavoitemaailmoja. 
 
Tämän raportin toisessa luvussa luodaan yleiskuvaus skenaarioista, niiden val-
misteluun liittyvistä vaihtoehdoista sekä roolista päätöksenteossa. Raportin kol-
mannessa luvussa esitellään joukko ilmastonmuutoksen ja ilmastopoliittisen pää-
töksenteon kannalta keskeisiä kansainvälisiä ja kansallisia skenaarioita. Kyseisiä 

                                                
1  Ilmastoskenaariot ovat relevantteja, mahdollisia ja sisäisesti johdonmukaisia kuvauksia siitä, 

miltä ilmasto tulevaisuudessa saattaa näyttää (IPCC, 2001). Ks. myös ilmastoskenaarioiden  
valinnan kriteereistä (IPCC 2007): http://www.ipcc-data.org/ddc_scen_selection.html   

2  Epälineaariset ja äärimmäiset ilmaston muutokset, Pimenoff et al. (14/2008) sekä "Kahden  
asteen ilmastotavoite – mitä riskejä vältetään, miten paljon päästöjä tulee vähentää", Savolainen 
et al. (13/2008). 
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Lämpötilan nousu

Merenpinnan nousu
Sadannan muutokset
Kuivuudet ja tulvat

Vaikutukset 
yhteiskuntiin 

ja luonnonjärjestelmiin
Ravinto- ja vesivarat

Ekosysteemit ja monimuotoisuus
Asutus ja infrastruktuurit

Ihmisten terveys

Päästöt ja pitoisuudet
Kasvihuonekaasut

Aerosolit

Sosio-ekonominen 
kehitys

Talouskasvu
Teknologia

Väestönkehitys
Hallinto

Sopeutuminen

Sopeutum
inen

H
ill

its
em

in
en

skenaarioita vertaillaan luvussa neljä pyrkien tunnistamaan mm. skenaarioiden 
lähtöoletuksiin, valmisteluun, tavoitteen asetantaan sekä käyttötarkoitukseen 
liittyviä yhteneväisyyksiä ja eroja. Selvityksen johtopäätökset on esitetty luvussa 
viisi. 
 
Kuva 1 Ilmastonmuutoksen mahdollisia tulevaisuuden kehityskulkuja ja keinoja 
sopeutua muutoksiin sekä hillitä kasvihuonekaasupäästöjä voidaan tarkastella 
erilaisin skenaarioin. Tämän skenaariokatsauksen painopiste (keltaisen soikion 
sisällä) on ilmastopoliittisen päätöksenteon kannalta eräissä erityisen mielenkiin-
toisissa skenaarioissa (muokattu IPCC, 2001). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2  SKENAARIOT ILMASTOPOLIITTISESSA PÄÄTÖKSEN-
TEOSSA 

2.1  Skenaarioista yleisesti 

Skenaario ei ole ennuste, vaan johdonmukainen kuvaus siitä, miten maailma voi 
kehittyä valittujen oletusten valossa. Skenaarioita rakennetaan ennen kaikkea 
sen vuoksi, että niitä voidaan hyödyntää strategisessa suunnittelussa ja päätök-
sentekoprosessin tukena. Skenaarioita rakennettaessa joudutaan miettimään 
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systemaattisesti ja loogisesti, miltä tulevaisuus voisi näyttää, ja tätä kautta ske-
naariotyöhön osallistuvien henkilöiden ymmärrys tulevaisuuteen vaikuttavista 
tekijöistä syvenee. Tällä tavoin mahdollistetaan avoin keskustelu vaihtoehtoisista 
kehityspoluista ja tulevaisuudenkuvien kriittinen vertailu sekä luodaan edellytyk-
set paremmalle päätöksenteolle.  
 
Skenaarioita voidaan rakentaa monista eri lähtökohdista. Niissä voidaan painot-
taa käyttötarkoituksen mukaan poliittisia, taloudellisia, yhteiskunnallisia, ympä-
ristöllisiä tai teknologisia asioita. Parhaimmillaan skenaariot pystyvät ottamaan 
laaja-alaisesti huomioon kaikki edellä mainitut elementit ja muodostamaan näin 
laaja-alaisen ja havainnollisen kuvan tulevaisuudesta. Usein skenaarioiden mah-
dolliset puutteet ja rajoitukset liittyvät siihen, että niissä on keskitytty liian sup-
peasti vain johonkin tai joihinkin yllä mainituista elementeistä. Joissain, varsinkin 
aiemmin toteutetuissa ilmastonmuutokseen liittyvissä skenaariossa, tarkaste-
lunäkökulma on ollut varsin suppea: on painotettu teknologian mahdollisuuksia  
haluttujen päästötavoitteiden saavuttamiseksi ja näistä aiheutuneita kustannuk-
sia. Onneksi viime vuosina tarkastelunäkökulma on kuitenkin laajentunut, ja  
ilmastoskenaariossa on kyetty tarkastelemaan mm. hyötyjä, joita aikaisilla hillin-
tä- ja sopeutumistoimilla voidaan saada aikaan verrattuna tilanteeseen, jossa 
toimet tapahtuvat vasta myöhemmin.  
 
Vastapainona teknistaloudelliselle tarkastelukulmalle joidenkin skenaarioiden 
rakentaminen on puolestaan tapahtunut vahvasti yhteiskunnallisista ja poliittisis-
ta näkökulmista, jolloin ilmastonmuutosta ja sen etenemisnopeutta on tarkastel-
tu lähinnä seurauksena yhteiskunnallisesta ja taloudellisesta kehityksestä. Tällöin 
ilmastonmuutos ei ole välttämättä saanut riittävää painoarvoa skenaarioissa. 
Esimerkiksi Shellin vuonna 2005 julkaisemaa skenaariota on arvosteltu juuri sii-
tä, ettei sen lähtöoletuksissa oltu riittävästi huomioitu poliittista painetta tarttua 
voimakkaasti ilmastonmuutoksen torjuntaan. Tämä on sinänsä ymmärrettävää, 
koska skenaariota tehtäessä poliittinen paine asian ratkaisemiseksi ei ollut lähes-
kään niin voimakas kuin skenaarion julkaisuhetkellä – ja erityisesti sen jälkeen. 
Tämä kuvaa hyvin myös sitä, että skenaariot ovat aina myös voimakkaasti  
sidoksissa tekohetkeensä, vaikka lähtökohtaisesti niiden tarkoituksena olisikin 
tarkastella tulevaisuutta ennakkoluulottomasti. 
 
Toisaalta on olemassa lukuisia esimerkkejä skenaarioista, joissa ilmastonmuutos 
on nostettu jalustalle skenaarioita rakennettaessa. Tällöin on usein kyllä huo-
mioitu teknologisia mahdollisuuksia ja tehty taloudellisia laskelmia ilmastonmuu-
toksen kustannuksista, mutta yhteiskunnalliset asiat on usein sivuutettu varsin 
kevyesti. Tämä on ollut erityisen tyypillistä skenaariossa, joissa lähtökohtana on 
ollut yhden tietyn tavoitetilan määrittäminen – esimerkiksi kasvihuonekaasu-
päästöjen vähentäminen 60 % vuoteen 2050 mennessä. Joissain tapauksissa 
tällaisissa skenaariossa on kuvattu ainoastaan yksi polku, jolla tavoite saavute-
taan ilman, että olisi avoimesti pohdittu useita vaihtoehtoja. Tällaisessa tarkaste-
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lussa päähuomio on usein ollut teknologisissa mahdollisuuksissa ja niissä poliitti-
sissa ohjauskeinoissa, joilla tavoite voidaan saavuttaa sekä ilmastonmuutoksen 
torjunnan kustannuksissa. Käytetyt menetelmät ovat näissä tapauksissa usein 
olleet kvantitatiivisia ja päästökehityksen osalta varsin tarkkojakin, mutta har-
voin näissä skenaarioissa on kuvattu, millaiselta maailma ja yhteiskunta näyttä-
vät niin globaalisti kuin ihmisten arjen tasolla.  
 
Edellä kuvattujen haasteiden valossa on tärkeä pystyä huomioimaan riittävällä 
tarkkuudella ja tasapainoisesti niin teknologiset mahdollisuudet, taloudellinen 
kehitys, ympäristölliset reunaehdot kuin yhteiskunnallinen kehitys ja poliittiset 
tavoitteet.  
 

2.2  Skenaarioiden rakentamisesta 

Skenaarioiden laatiminen voidaan toteuttaa usealla eri tavalla ja rakennettavien 
skenaarioiden määrä, sisältö, esitystapa ja käyttötarkoitus voivat vaihdella. Ske-
naarioita vertailtaessa voidaan nostaa esiin mm. niiden kvalitatiiviset vs. kvanti-
tatiiviset piirteet, eksploratiiviset vs. normatiiviset lähestymistavat (tässä usein 
kyseessä forecasting vs. backcasting) tai baseline vs. politiikkatoimenpiteisiin 
liittyvät piirteet. Samoin tarkastelun aikahorisontti ja tarkastelussa huomioitavat 
asiat saattavat vaihdella hyvinkin paljon.  
 
Ilmastonmuutosta käsittelevät skenaariot voidaan rakentamistapansa mukaan 
jakaa karkeasti forecasting- ja backcasting-menetelmiä hyödyntäviin skenaa-
rioihin. Forecasting-menetelmään perustuvissa skenaarioissa pyritään ennakoi-
maan tuleva kehitys lähtöoletusten ja tulevaisuuden ajureiden perusteella.  
Backcasting-menetelmään perustuvissa skenaarioissa tarkoituksena on kuvata 
tavoiteltu tulevaisuuden maailma sekä polku tai useampia vaihtoehtoisia polkuja 
kyseiseen tavoitetilaan – esimerkiksi rajata maapallon keskilämpötilan nousu 2 
asteeseen verrattuna esiteolliseen tilanteeseen tai vähentää kasvihuonekaasu-
päästöjä 60 % vuoteen 2050 mennessä.3 
 
Molempiin yllä mainittuihin menetelmiin liittyy useita eri vaihtoehtoisia toteutus-
tapoja. Samoin molemmissa menetelmissä on sekä etuja että haittoja. Forecas-
ting-kehityspolut perustuvat yleensä olemassa oleviin trendeihin ja ajureihin, 
joiden pohjalta tulevaisuuden odotetaan muodostuvan. Forecasting-menetel-
mään perustuvissa skenaarioissa on yleensä useampia mahdollisia kehityspolku-
ja, joiden lopputilanteet saattavat poiketa merkittävästikin riippuen mm. tren-
deihin ja ajureihin liittyvistä epävarmuuksista. Mitä pidempi aikahorisontti on, 
sitä enemmän forecasting-menetelmällä tuotetut skenaariot tyypillisesti eroavat 
toisistaan. Lisäksi on huomattava, että pitkällä aikavälillä oletuksina olevat tren-
                                                
3  Kappaleessa 4 vertaillaan selvityksen skenaarioita mm. näistä näkökulmista.  Katso esim. Alcamo 

(2001). 
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dit ja ajurit saattavat muuttua, jolloin lähtöoletusten merkitys vähenee ajan  
kuluessa. Tämä asettaa forecasting-menetelmän käytölle omat rajoitteensa. 
 
Backcasting-menetelmässä yleensä kiinnitetään lopputila tai vaihtoehtoiset lop-
putilat. Käytännössä backcasting-menetelmässä luodaan vaihtoehtoisia loogisia 
kehityspolkuja, joiden mukaan määritelty lopputila tai -tilat voidaan saavuttaa. 
Lopputilanteen kiinnittäminen helpottaa skenaarion rakentamista ja asioiden 
kvantifioimista. Lähtötietojen niin salliessa skenaarion kvantifiointi vahvistaa tie-
teellistä kurinalaisuutta, mutta saattaa samalla rajoittaa skenaarion kykyä ottaa 
huomioon tiettyjä, esimerkiksi kulttuuriin ja arvoihin liittyviä kysymyksiä sekä 
mahdollisia yllättäviä tulevaisuuden polkuja ja epäjatkuvuuksia. Ylipäätään  
backcasting-menetelmän voidaan katsoa soveltuvan hyvin tarkasteluihin, joissa 
on selkeästi määritelty tavoitetila. Forecasting-menetelmä puolestaan on lähtö-
kohdiltaan lopputuloksen suhteen neutraalimpi, jolloin skenaariomalliin voidaan 
haluttaessa yhdistää myös suurempia epävarmuuksia sisältäviä muuttujia esi-
merkiksi ihmisten elämäntapojen muutoksista tai mahdollisten poliittisten pää-
töksien vaikutuksista. 
 
Periaatteessa mikään ei estä skenaarioiden luomista forecasting- ja backcasting  
-menetelmien yhdistämisellä. Forecasting-menetelmällä voidaan esimerkiksi luo-
da pitkän aikavälin ilmastomuutosta kuvaavia skenaariota, joita voidaan täyden-
tää keskipitkän aikavälin toivottavaa yhteiskuntaa koskevilla backcasting-
skenaarioilla.  
 

2.3  Skenaariot päätöksenteon apuvälineenä 

Skenaarioita käytetään päätöksenteon apuvälineinä. Tästä huolimatta menetel-
mällisesti olisi syytä erottaa skenaarioiden rakentaminen ja päätöksenteko.  
Periaatteessa itsenäisesti ja riippumattomasti rakennettuja skenaarioita pitäisi 
käyttää päätöksenteon apuna siten, että erilaisten päätösten soveltuvuutta ja 
onnistuneisuutta arvioitaisiin eri skenaarioiden kuvaamissa maailmoissa.  
 
Käytettäessä skenaarioita apuna poliittisessa päätöksenteossa kohdataan kuiten-
kin käytännössä se tosiasia, että poliittiset päätökset muokkaavat vahvasti tule-
vaisuutta. Tällöin on käytännössä mahdotonta erottaa skenaarioita ja poliittista 
päätöksentekoa toisistaan. Ilmastonmuutos on tyypillinen esimerkki siitä, että 
poliittisilla päätöksillä voidaan vahvasti vaikuttaa siihen, millainen maailma on 
tulevaisuudessa (ks. kuvat 1 ja 25). Tässä tapauksessa kysymys on lähinnä siitä, 
kuinka laajalti valtiot saadaan globaalisti sitoutumaan johonkin yhteiseen tavoit-
teeseen ja kuinka nopeasti toimenpiteisiin ryhdytään. Nämä asiat puolestaan 
vaikuttavat siihen, millainen on yhteiskunnallinen kehitys globaalisti ja paikalli-
sesti. Erityisesti tilanteessa, jossa Eurooppa on yksipuolisesti sitoutunut päästö-
vähennyksiin ja muun maailman toimenpiteistä vallitsee suuri epävarmuus,  
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skenaariot tarjoavat hyvän pohjan arvioida eri kehityskulkumahdollisuuksia  
ennakkoluulottomasti. 
 
Suomessa on tällä hetkellä käynnissä kaksi merkittävää ilmastopoliittista työtä, 
joissa skenaarioilla on keskeinen rooli. Pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrate-
giassa4 keskitytään perusuran haasteisiin päästövähennyspolitiikalle ja siihen 
liittyvään ohjauskeinojen liikkumavaraan, kun taas tulevaisuusselonteossa5 mm. 
tarkastellaan erilaisia uskottavia vaihtoehtoja perusuralle. Olisi erityisen tärkeää, 
että näiden hankkeiden kesken tapahtuisi tiivistä tiedonvaihtoa, jotta hankkeet 
täydentäisivät toisiaan niin, että poliittiset, taloudelliset, teknologiset, yhteis-
kunnalliset ja ympäristölliset asiat tulisivat huomioitua riittävällä tarkkuudella ja 
tasapainoisesti. Lisäksi olisi tärkeää, että skenaarioita rakennettaessa tuotettai-
siin riittävän monta vaihtoehtoista kehityspolkua, jolloin olisi mahdollisuus avoi-
memmin tehdä vertailuja eri tulevaisuuksien kesken sekä arvioida erilaisten  
toimenpiteiden soveltuvuutta erilaisissa tulevaisuuksissa. 
 

3  VALIKOITUJA ILMASTONMUUTOKSEEN LIITTYVIÄ 
SKENAARIOITA 

3.1  Valikoituja kansainvälisiä skenaarioita 

3.1.1  IPCC:n päästöskenaarioiden erikoisraportin (SRES) päästöskenaariot 
 
Hallitustenvälisen Ilmastopaneelin, IPCC:n päästöskenaarioiden erikoisraportti 
(SRES) kokosi kansainvälisen tiedeyhteisön näkemyksen mahdollisista tulevai-
suuden ympäristö- ja ilmastovaikutuksista maailmassa, joka ei sisällä  
nykyisten lisäksi tehtyjä ilmastotoimenpiteitä. Näin olleen SRES-skenaarioihin ei 
ole sisällytetty skenaarioita, jotka olettavat ilmastosopimuksen toteutumisen tai 
Kioton pöytäkirjan mukaiset päästötavoitteet. SRES-skenaariot ovat muodosta-
neet keskeisen skenaarioperheen, jota kansainvälinen tiedeyhteisö ja laajemmin 
yhteiskunnat ovat hyödyntäneet ilmastonmuutoksen vaikutusten tarkastelus-
saan. 
 
SRES-skenaarioita on hyödynnetty IPCC:n kolmannen arviointiraportin lisäksi 
(IPCC TAR, 2001) myös neljännessä (IPCC, AR4, 2007) arviointiraportissa, jossa 
kyseisiä skenaarioita on päivitetty ja verrattu tämän jälkeisiin skenaarioihin. 
Skenaarioiden tarkoitus on – vaikutusten tarkastelun lisäksi – tarjota näkemyksiä 
siitä, minkälainen maailma voisi olla toteutettaessa eri ilmastopoliittisia toimen-

                                                
4   TEM Pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategia http://www.tem.fi/index.phtml?s=2542 
5  VN Tulevaisuusselonteko ilmasto- ja energiapolitiikasta (2008) 

http://www.vnk.fi/hankkeet/tulevaisuusselonteko/fi.jsp 
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piteitä. Lisäksi se tarjoaa alustavia arvioita hillintä- ja sopeutumistoimenpiteiden 
toteutettavuudesta, kustannuksista ja hyödyistä maapallon eri alueilla. 
 
IPCC:n skenaariotyössä lähdettiin liikkeelle neljästä mahdollisia maailmoja  
kuvaavasta tarinasta (storylines), jotka voidaan karkeasti jakaa kahteen pää-
ryhmään, eli ns. kulutusyhteiskuntaskenaariot (skenaariot A1 ja A2) ja kestävään 
kehitykseen tähtäävät skenaariot (skenaariot B1 ja B2). Skenaariot eroavat toi-
sistaan mm. siinä, miten voimakasta globalisaation ja yhteistyön eri maaryhmien 
ja maiden välillä oletetaan olevan, talouskasvun ja väestönkehityksen oletuksis-
ta, teknologiavalinnoista tai siitä, miten päättäväisesti ympäristöongelmia pyri-
tään hillitsemään (ks. kuva 2). 
 
Kuva 2 IPCC SRES tarinat, skenaarioperheet ja keskeiset ajurit (Nakienkovic et 
al. 20006). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hyödyntäen integroituja ilmastonmuutosmalleja ja mm. YK:n, Maailmanpankin ja 
IIASA:n (International Institute for Applied Systems Analysis) lähteitä SRES-  
asiantuntijaryhmä määritteli ja kvantifioi tarinat yksityiskohtaisemmin7. Kullekin 
tarinalle laadittiin useampi skenaario (ns. skenaarioperheet). Kansainvälisen tie-
deyhteisön työtä katalysoiva IPCC valitsi kaiken kaikkiaan laadituista 40 skenaa-
riosta, kustakin skenaarioperheestä esimerkkiskenaarion. Skenaarioihin ei liitetty 
todennäköisyyksiä, ja IPCC painotti, että kaikki esitetyt skenaariot ovat mahdolli-
sia, eikä mitään tiettyä skenaariota voida pitää muita todennäköisempänä (ks. 
                                                
6  Nakicenovic, N. et al (2000). Special Report on Emissions Scenarios: A Special Report of Working 

Group III of the Intergovernmental Panel on Climate Change,  
http://www.grida.no/climate/ipcc/emission/ 

7  IPCC:n WGIII asetti SRES työryhmän tammikuussa 1997. Työryhmään kuului valmistelun aikana 
noin 50 asiantuntijaa 18 eri maasta, edustaen laajaa eri alojen tieteellistä osamista sekä eri 
organisaatioita (mukaan lukien kansalaisjärjestöt).  
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kuva 3). Kyseisten skenaarioiden pohjalta arvioitu maapallon keskilämpötilan 
muutos vuoteen 2100 mennessä asettuu mallinnustuloksien mukaan noin tasolle 
+2...+4 °C suhteessa jakson 1980–1999 keskiarvoon (epävarmuusväli huomioi-
den lämpötilan nousun haarukka noin +1…+6 °C)8. 
 
Kuva 3 Hiilidioksidin päästöjen ja pitoisuuden arvioitu ajallinen kehitys kuuden 
SRES-skenaarion mukaan.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IPCC SRES -skenaarioiden jälkeen on tunnistettu tarve tarkastella ja ymmärtää 
syvällisemmin päästöjen ja vaikutusten suhdetta, stabilisoinnin tavoitetasoja 
(kasvihuonekaasujen pitoisuus ja ilmaston herkkyys pitoisuuksille, säteilypakote, 
lämpötilan muutos ja sen nopeus, merenpinnan nousu ja muutoksen nopeus) 
sekä hillinnän ja sopeutumisen toimenpiteitä ja ajoitusta. Nämä asiat ovat  
nousseet voimakkaasti esiin kansainvälisen yhteisön ja IPCC:n viimeaikaisessa 
työssä.9 
 
IPCC:n viidennen arviointiraportin uusien skenaarion valmistelutyö on käynnisty-
nyt vuonna 2008, ja tässä skenaarioprosessissa tullaan huomioimaan päästöjen 
viimeaikainen IPCC SRES -skenaarioita nopeampi kasvu9, sekä laatimaan aiem-
pien 2100 tarkastelujen ohella myös lyhyemmän aikavälin eli vuoteen 2030 ulot-
tuvat skenaariot. 
 

                                                
8  Katso myös valtioneuvoston kanslian tulevaisuusselontekotyön taustaselvitys 14/2008 "Epäline-

aariset ja äärimmäiset ilmaston muutokset, Pimenoff et al. (2008), erityisesti liitteet 2–4. 
9  Katso myös valtioneuvoston kanslian tulevaisuusselontekotyön taustaselvitys 13/2008 "Kahden 

asteen ilmastotavoite – mitä riskejä vältetään, miten paljon päästöjä tulee vähentää", Savolainen 
et al. (2008), kappaleet 3 ja 4. 
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3.1.2  EU-skenaariot – Global Climate Policy Scenarios for 2030 and beyond 
 
EU on viime vuosina ottanut aktiivisen roolin kansainvälisen ilmastopolitiikan 
alalla ja mm. IPCC:n työhön pohjautuen määritellyt kansainväliseksi ilmasto-
poliittiseksi tavoitteekseen ns. max. kahden asteen tavoitteen10. Näin olleen EU 
on sisäistänyt tavoitteeseensa ilmastonmuutoksen epävarmuustekijöitä ja määri-
tellyt kokonaistavoitteensa mielestään korkeimman sallitun lämpötilan nousun 
kautta11.  
 
Euroopan komission JRC/IPTS (Joint Research Research, Institute for  
Prospective Technological Studies) on vuonna 2007 julkaissut tätä työtä tuke-
maan vuoteen 2050 ulottuvan skenaariotarkastelun, jossa tunnistetaan vaihto-
ehtoisia keinoja tarvittavien päästövähennysten aikaansaamiseksi sekä arvioi-
daan toimenpiteiden vaikutuksia energiasektorille ja laajemmin talouksiin.12  
Skenaarioiden valmistelutyöhön osallistui komission keskeisten pääosastojen, 
erityisesti ympäristöpääosaston lisäksi asiantuntijoita mm. IIASA:sta,  
EEA:sta (European Environment Agency/Euroopan ympäristökeskus) ja IEA:sta 
(International Energy Agency/Kansainvälinen energiajärjestö). 
 
Skenaarioiden valmistelussa hyödynnettiin POLES13 sekä GEM-E314 malleja, joi-
den avulla kyettiin arvioimaan kokonaisvaltaisesti teknologisia ja taloudellisia 
mahdollisuuksia päästövähennysten aikaansaamiseksi. Tarkastelussa on kaksi 
pääskenaariota: i) baseline-skenaario, joka seurasi ”business as usual (BAU)”  
-trendiä, sekä ii) globaali päästövähennysskenaario, jonka avulla saavutettaisiin 
kahden asteen tavoitteen mukainen globaali päästövähennys vuoteen 2050 
mennessä. Päästövähennysskenaariossa pelkästään energiasektorin globaalit, eli 
teollisuus- ja kehitysmaiden yhteenlasketut päästöt (ml. teollisuusprosessit, jä-
tesektori), ovat vuoteen 2050 mennessä 25 % vertailuvuotta 1990 alhaisemmat 

                                                
10  EU on esittänyt maapallon keskilämpötilan nousun rajoittamista korkeintaan tasolle 2 °C suh-

teessa esiteollisella kaudella vallinneeseen tasoon. Sen avulla voisi olla mahdollista välttyä nk. 
vaaralliselta ilmastonmuutokselta. UNFCCC (2003), artiklat 2 ja 3. YK:n kansainvälisen ilmasto-
sopimuksen myötä kansainvälinen yhteisö sitoutui, varovaisuusperiaate huomioon ottaen, va-
kauttamaan kasvihuonekaasujen määrän ilmakehässä sellaiselle tasolle, jolla voidaan välttää 
vaaralliset muutokset ilmastojärjestelmään. Katso ”Limiting Global Climate Change to 2 degrees 
Celsius: the way ahead for 2020 and beyond”, COM (2007)2. 

11  Katso myös komission tiedonanto “Winning the Battle Against Climate Change”, COM (2005) 35. 
12  Global Climate Policy Scenarios for 2030 and beyond. Analysis of Greenhouse Gas Emssion  

Reduction Pathway Scenarios with POLES and GEM-E3 models. Peter Russ, Tobias Wiesenthal, 
Denise van Regermorter, Juan Carlos Ciscar, 2007. ”Limiting Global Climate Change to 2 degrees 
Celsius: the way ahead for 2020 and beyond”, COM (2007)2 sekä sen vaikutusarvio tukeutuvat 
tässä esitettyihin skenaarioihin. 

13  POLES (prospective Outlook for the Long term Energy System) globaalin simulaatiomallin avulla 
analysoidaan energisektoria ja ympäristövaikutuksia, kattaen mm. skenaariot energiakysynnälle- 
ja tarjonnalle, hintakehitykselle, globaalit päästövähennysvaihtoehdot, teknologisen kehityksen 
ja T&K:n vaikutukset. Katso esim.  http://energy.jrc.ec.europa.eu/  

14  GEM-E3 mallin avulla analysoidaan vaikutuksia koko talouteen (ei vain energiasektoriin) sekä 
ilmastopolitiikan vaikutuksia BKT:hen ja kotitalouksien hyvinvointiin. Katso http://www.gem-
e3.net/index.htm  
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ja jatkavat nopeaa laskuaan vuoteen 2100 mennessä. Tämän rinnalla maatalou-
den ja erityisesti maankäytön ja maankäytön muutosten (ns. LULUCF) kasvihuo-
nekaasupäästöjen voimakas vähentäminen ovat skenaariossa edellytyksiä sille, 
että 2 asteen tavoite olisi edelleen mahdollista saavuttaa (ks. kuva 4). 
 
Kuva 4 Globaalit kasvihuonekaasupäästöt (Gt CO2-ekv.) päästölähteittäin poli-
tiikkaskenaariossa15. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ilmastoskenaarioille ei ole lähtökohtaisesti todennäköisyyksiä, mutta rinnakkais-
tarkasteluin ne voivat täydentää ilmastoskenaarioiden analyysiä ja tukea osal-
taan päätöksentekoa. Mikäli kyseisessä skenaariotarkastelussa lämpötilan nou-
sua arvioidaan ilmastoherkkyyden normaalijakauman16 mukaisesti, politiikka-
skenaarion todennäköisyys saavuttaa kahden asteen tavoite on 50 % (ks. kuva 
5). 

 

                                                
15  Global Climate Policy Scenarios for 2030 and beyond. Analysis of Greenhouse Gas Emission  

Reduction Pathway Scenarios with POLES and GEM-E3 models. Peter Russ et al, 2007. 
16  Ks. esim. IPCC (2007), Räisänen (2005). Katso myös "Kahden asteen ilmastotavoite – mitä riske-

jä vältetään, miten paljon päästöjä tulee vähentää” (2008) 
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Kuva 5 Politiikkaskenaarion todennäköisyys saavuttaa 2 °C tavoite eri ilmasto-
herkkyyden oletuksilla. Musta viiva osoittaa mediaanin, varjostettujen alueiden 
reunat kuvaavat 1 %, 10 %, 33 %, 66 % ja 99 % todennäköisyydet17.18 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Energiatehokkuus, siirtyminen vähähiilisiin energianlähteisiin sekä hiilen talteen-
otto ja varastointi (Carbon dioxide Capture and Storage, CCS) ovat skenaarioissa 
esiin nousevat keskeiset toimenpiteet EU:lle asetettujen päästövähennysten  
aikaansaamiseksi. Tärkeimpinä ajureina toimivat hiilen nouseva hinta, vaikka 
hiilimarkkinoiden oletetaankin globalisoituvan vain asteittain, sekä energian-
tuotannon tehostamiseen ja säästöön ohjaavat politiikkatoimenpiteet niin teolli-
suudessa, kotitalouksissa, palvelusektorilla, liikenteessä kuin maa- ja metsä-
taloudessa.  
 
Laajan kansainvälisen osallistumisen välttämättömyys päästövähennyksiin ja 
joustomekanismien merkitys päästövähennysten kustannusten rajoittamisen 
kannalta nousevat skenaariossa vahvasti esiin. Skenaarioiden tulokset osoitta-
vat, että ilmastonmuutoksen aiheuttama lämpötilan nousu on vielä mahdollista 
rajoittaa korkeintaan kahteen asteeseen toimenpitein, joiden vuosittaiset kan-
santaloudelliset kustannukset asettuvat kokoluokkaan noin 0,2–0,4 % BKT:sta 
(kuvassa 6 esitetty kustannusten jakaantuminen eri alueilla suhteessa tulo-
tasoon). EU-skenaariotarkastelu nostaa myös esiin mahdollisia päästövähennys-
ten hyötyjä mm. energiaomavaraisuuteen ja -turvallisuuteen liittyen. 

                                                
17  Global Climate Policy Scenarios for 2030 and beyond. Analysis of Greenhouse Gas Emission  

Reduction Pathway Scenarios with POLES and GEM-E3 models. Peter Russ et al, 2007. 
18  Lähestymistapa noudattaa metodologiaa, jota sovellettu Meinshausen, 2006. 
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Kuva 6 Kahden asteen tavoitteen mukaisen skenaarion kustannus (euro/hlö) eri 
maille ja alueille suhteessa tulotasoon (BKT/hlö). Pallojen koko kuvastaa ostettu-
jen/myytyjen päästöjen määrää – sininen osoittaa myyntiä ja vastaavasti har-
maa ostettuja päästöoikeuksia/päästövähenemiä.19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.3  IEA-skenaariot “Energy Technology Perspectives 2050”  
 
IEA:n vuonna 2006 julkaistujen ”Energy Technology Perspectives 2050”  
-skenaarioiden tavoitteena on tunnistaa energiateknologioiden mahdollisuuksia 
vastata tulevaisuudessa kasvavaan energiantarpeeseen sekä tarvittaviin CO2-
päästövähennyksiin. Skenaarioiden avulla pyritään tunnistamaan lupaavimpia 
teknologioita sekä näiden kehittymistä ja markkina-asemaa tulevina vuosina ja 
vuosikymmeninä kyseisten tavoitteiden saavuttamiseksi.  
 
Erityisenä lähtölaukauksena työlle toimi Gleneagles, G8-maiden johtajien kokous 
vuonna 2005, joka pyysi IEA:ta hahmottelemaan vuoteen 2050 ulottuvia ske-
naarioita ja strategioita, joiden avulla yllä esitetyt kaksi päätavoitetta voitaisiin 
saavuttaa. Skenaariot keskittyvät energiateknologioissa erityisesti sähköntuotan-
toon, rakennusten energiankulutukseen, teollisuuteen sekä liikenteeseen. Ske-
naariot tarkastelevat eri teknologioiden rooleja, eri vaiheissa olevien teknologioi-
den kypsyyttä ja nostavat tarvittavien toimenpiteiden keskiöön energiatehok-
kuuden, hiilen talteenoton ja varastoinnin (CCS), uusiutuvat energialähteet sekä 
ydinvoiman. 

                                                
19   Global Climate Policy Scenarios for 2030 and beyond. Analysis of Greenhouse Gas Emission  

Reduction Pathway Scenarios with POLES and GEM-E3 models. Peter Russ et al, 2007. 
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IEA:n baseline-skenaariossa20 kasvihuonepäästöt ovat yli kaksinkertaiset vuo-
teen 2050 mennessä, ajureina mm. liikenteen kasvun perustuminen edelleen 
fossiilisiin polttoaineisiin sekä kivihiilen lisääntyvä merkitys monien kehittyvien 
maiden kasvavan energiantarpeen lähteenä. IEA:n luomissa vaihtoehtoisissa 
ATC (Accelerated Technology Change) -skenaarioissa energiapohjaiset CO2-
päästöt saadaan vuoteen 2050 mennessä tämän päivän tasolle, keinoina nopea 
energiatehokkuuden parantaminen liikenteessä (ml. biopolttoaineiden lisäänty-
minen), teollisuudessa ja rakennussektorilla (ks. kuva 7). Tarkastelu perustuu 
bottom-up lähestymistapaan ja työssä on hyödynnetty MARKAL-mallia. Skenaa-
riot osoittavat, että jo olemassa olevien sekä markkinoiden kynnyksellä olevien 
teknologioiden avulla on mahdollista saavuttaa kestävämpi energiatalous vah-
vemmilla T&K-panostuksilla sekä vähähiilisen teknologian käyttöönottoa ja 
markkinamenestystä tukevilla ohjauskeinoilla. 
 
Kuva 7 Globaalit CO2-päästöt 2003–2050. IEA:n baseline-skenaario, ACT-
skenaariot sekä TECH Plus -skenaario, jossa optimistisemmat oletukset avain-
teknologioiden kehityksestä. TECH Plus -skenaariossa päästövähennysten avulla 
olisi vuoteen 2050 menneessä mahdollista päästä noin 16 % tämän päivän 
päästötasoa alemmaksi (lähde IEA, 2006). 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
20  Päästökehitys, joka toteutuisi perusskenaariossa (baseline) eli tilanteessa, jossa tiettyä hanketta 

tai ilmastopoliittisia toimenpiteitä ei toteutettaisi. 

Rakennukset 

Teollisuus 

Muut 

Liikenne 

Muunto 

Sähkön tuotanto 
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Energiantuotannossa on mahdollista päästä vähähiilisempään suuntaan kehitys-
maiden nopeasta energiankysynnän kasvusta huolimatta uusiutuvien energialäh-
teiden, ydinvoiman, maakaasun sekä hiilen talteenoton ja varastoinnin (CCS) 
avulla (ks. kuva 8). Skenaarioissa tunnistetaan pullonkauloja talouden eri sekto-
reilla sekä vastaavasti useita konkreettisia toimenpiteitä, joiden avulla vähähiili-
sempi tulevaisuudenkuva voisi toteutua. Tarvittavina ohjauskeinoina nostetaan 
esiin niin selkeän ja pitkäjänteisen regulaation ja taloudellisen ohjauksen, infor-
maation jakamisen kuin mm. tutkimuksen, tuotekehityksen ja demonstraa-
tiohankkeiden eri yhdistelmiä. 
 
Kuva 8 Päästövähennyspotentiaalit teknologia-alueittain (lähde IEA).   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eri toimenpiteiden kustannuksia arvioidaan kussakin skenaarioissa ja näitä verra-
taan mm. tämän päivän päästövähennysten (rajakustannusten) ja päästöoikeuk-
sien hintoihin. Tarkastelun avulla on tunnistettu teknologiaportfolio, jonka avulla 
skenaariossa esitettyjen päästövähennysten kustannus olisi hyvin maltillinen, 
enintään 25 USD/tonni CO2.21 
 
IEA tunnistaa skenaariotarkastelussaan vuoteen 2050 esitettyjen päästövähen-
nysten riittämättömyyden, eli päästöjä olisi edelleen vähennettävä vuodesta 
2050 eteenpäin. Erityisen haasteelliseksi IEA-skenaariot näkevät vähähiilisen 
liikennesektorin luomisen. Laatimisprosessin mandaattina ja tavoitteena oli  
                                                
21  IEA:n skenaariotarkastelun tuloksia hyödynnettiin mm. IPCC:n neljännessä arviointiraportissa, 

erityisesti hillintää koskevissa kysymyksissä. 
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nimenomaan osoittaa skenaarioin, miten päästöjen vähentäminen on konkreetti-
sesti ja kustannustehokkaasti mahdollista, nykyisen ja markkinoiden kynnyksellä 
olevan teknologian avulla. Kesällä 2008 ilmestynyt uusin IEA:n skenaariotarkas-
telu ottaa eksplisiittisesti huomioon uusimman ilmastotutkimuksen tulokset tar-
kastellen vaihtoehtoisia mahdollisuuksia vähentää globaaleja kasvihuonekaasu-
päästöjä 50 % vuoteen 2050 mennessä. 
 
3.1.4  Shellin yhteiskuntaa ja energiaa käsittelevät skenaariot 
 
Shell on viimeisen 30 vuoden aikana laatinut useita globaaleja skenaarioita, jois-
sa yritys on tarkastellut toimintaympäristöänsä sekä tunnistanut nousevia haas-
teita ja sopeutumiskeinoja niihin. Tässä kappaleessa esitellään kaksi tuoreinta 
Shellin skenaariotarkastelua, vuosilta 2005 ja 2008, joiden avulla yritys pyrkii 
säännöllisesti tarkistamaan ja arvioimaan strategiaansa yli pitempien aikajakso-
jen ja asiayhteyksien. 
 
Vuonna 2005 julkaistu Shellin skenaariotyö Jet Stream – The Shell Global  
Scenarios to 2025: The future business environment: trends, trade-offs and 
choices22 tarkasteli ilmiöitä ja trendejä, jotka nähtiin Royal Dutch/Shell Groupin 
liiketoiminnan menestyksen kannalta olennaisina. Vuoden 2025 liiketoiminnan 
ympäristöksi Shell määritteli kolme erilaista skenaarioita: ”vähäisen luottamuk-
sen globalisaatio”, ”avoimet ovet” ja ”liputusyhteiskunta” (ks. kuva 9). Skenaa-
riot painottavat erityisesti turvallisuushuolia, toimivien pääomamarkkinoiden ja 
regulaation merkitystä. Skenaarioiden laadinnassa keskeisimpänä lähtökohtina 
ovat markkinoiden yleinen luottamuspula sekä kansainvälinen turvallisuuskriisi, 
jotka ovat syntyneet syyskuun 11. päivän tapahtumista ja Enronin konkurssista. 
Skenaarioiden laadinnassa keskeisimpänä lähtökohtana on luottamus- ja turvalli-
suuskriisi, joka on syntynyt syyskuun 11. päivän tapahtumista ja Enronin kon-
kurssista. Skenaariot lähtevät olettamuksesta, että länsimaiset yhteiskunnat 
odottavat valtioilta johtavaa roolia fyysisen turvallisuuden ja markkinoiden rehel-
lisyyden palauttamiseksi. Lähi-idässä, Aasiassa, Afrikassa ja Latinalaisessa Ame-
rikassa haetaan rauhanomaisia ratkaisuja sotien ja köyhyyden vähentämiseksi. 
Kansallisvaltiosta siirrytään markkinavaltio-malliin, jossa valtio maksimoi yritys-
ten, sijoittajien, kansalaisyhteiskunnan ja kansalaisten mahdollisuuksia. 
 
 
 
 
 

                                                
22  The Shell Global Scenarios to 2025. The future business environment: trends, trade-offs and 

choices http://www.shell.com/static//aboutshell-
en/downloads/our_strategy/shell_global_scenarios/exsum_23052005.pdf 
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Kuva 9 Avainteemat ja niistä syntyvät ”maailman skenaariot” Shellin vuoden 
2005 skenaariotyössä23. 
 

Vähäisen luottamuksen globalisaatio -
skenaariossa maailma ei ole onnistunut 
ratkaisemaan luottamus- ja turvalli-
suuskriisiä. Markkinoiden vapautuminen 
jatkuu, mutta turvattomuus pysyy ja le-
viää maailmanlaajuisesti.  
Liputusyhteiskunta-skenaariossa maa-
ilma ei ole turvallinen eivätkä ihmiset 
luota toisiinsa. Kansainvälisyyden sijaan 
tärkeintä on valtioiden sosiaalinen va-
kaus, kansallinen suvereniteetti ja itse-
näisyys. Markkinat ovat epäonnistuneet 
tyydyttämään ihmisten sosiaalisia tar-
peita ja valtiot säätelevät markkinoita.  

Avoimet ovet -skenaario on optimistisin. 
Siinä luottamus globalisaatioon on  
palannut. Yritysten maine riippuu kulut-
tajien ja muiden sosiaalisten ryhmien 
mielipiteistä. Hyvä kehitys johtuu siitä, 
että markkinavoimat ja yritykset ovat 
myös itse ratkaisseet luottamus- ja tur-
vallisuuskriisiä. Verkostoitumistaidot ja 
ylivertainen mainehallinta ovat keskei-
siä. 

 
Shellin vuoden 2005 skenaarioissa energiankysyntä on suurinta kehittyvissä  
talouksissa. Kasvava huoli ilmastonmuutoksesta nostaa ”hiilijohtamisen” kehitty-
neen energia- ja hiiliteollisuuden tukipilariksi. Vaikka ihmiset ovat halukkaampia 
toimimaan ilmastonmuutoksen hyväksi avoimien ovien -skenaariossa, tässä ske-
naariossa CO2-päästöt kasvavat nopeimmin nopean talouskasvun vuoksi. Para-
doksaalisesti vähäisen luottamuksen globalisaatio -skenaariossa voi olla nopein 
kehityskulku kohti hiilitehokasta yhteiskuntaa energiatehokkuutta ja uusiutuvien 
energialähteiden kehittämistä lisäävien politiikkatoimien vuoksi. Liputusyhteis-
kunnassa olisi sekalainen valikoima kansallisia lähestymistapoja. Energian oma-
varaisuuteen tähtäävien ratkaisujen vuoksi myös tässä skenaariossa olisi positii-
visia vaikutuksia hiilitehokkuuteen. Hiilipäästöt tulevat sisältymään hintoihin kai-
kissa skenaarioissa. Shellin mukaan tarkasteltujen ”maailman skenaarioiden” 
aikajaksolla energia- ja hiiliteollisuus kehittyy edelleen voimakkaasti.  
 

                                                
23  Katso esim. IPCC (2007), Räisänen (2005). Katso myös "Kahden asteen ilmastotavoite – mitä 

riskejä vältetään, miten paljon päästöjä tulee vähentää” (2008) 
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Shellin vuonna 2008 valmistunut uusi skenaariotarkastelu Shell energy scenarios 
to 2050 tarttuu huomattavasti voimakkaammin nimenomaan ilmastohaasteeseen 
ja tarkastelee vaihtoehtoisin skenaarioin eri keinoja vastata kasvavaan energian-
tarpeeseen sekä ilmastonmuutoksen haasteeseen. Skenaariotarkastelussa tun-
nistetaan kaksi mahdollista vuoteen 2050 ulottuvaa tulevaisuudenpolkua – 
Scramble ja Blueprints (liitteessä 2 on esitetty skenaarioiden yhteenveto ja ver-
tailu). 
 
Scramble-skenaariossa poliittiset päättäjät eivät kiinnitä huomiota energiatehok-
kuuteen eikä kasvihuonekaasupäästöjen lisääntymiseen puututa kuin vasta  
entistä merkittävämpien ilmastonmuutosvaikutusten jälkeen. Energiatehokkuus-
kysymykset jäävät taka-alalle, energiatarpeet tyydytetään vahvasti hiileen sekä 
biopolttoaineisiin nojaten, lyhyen aikavälin ratkaisuin. Epävarmuus energiamark-
kinoilla kasvaa kansallisten etujen ajaessa kansainvälisten päästösitoumusten 
edelle. Erot energian saatavuudessa ja talouden kasvussa eri maiden välillä kas-
vavat, ja kasvihuonekaasujen pitoisuus ilmakehässä nousee selvästi 550 ppm 
tason yläpuolelle. Ilmastonmuutoksen kasvavat vaikutukset pakottavat yhteis-
kunnat ennen vuosisadan puoliväliä kuitenkin päästövähennystalkoisiin, mutta 
päästövähennysten viiveen takia sopeutumistoimet vaativat entistä enemmän 
yhteiskuntien resursseja. 
 
Kuva 10 Energiatikkaat vuoteen 2050. Blueprints-skenaarion mukainen primää-
rienergian kulutus/henkilö. 
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Blueprints-skenaariossa taloudellinen kehitys, energiaturvallisuus sekä huoli  
ympäristöstä nousevat päättäjien prioriteettilistan kärkeen. Tässä jälkimmäisessä 
skenaariossa kasvihuonekaasupäästöille asetetaan kansainvälisen yhteisön toi-
mesta hinta, joka puolestaan kannustaa vähähiilisten teknologioiden kehittämi-
seen, markkinamenestykseen ja alhaisempiin päästöihin (ks. kuva 10). Poliittiset 
päättäjät uskaltavat puuttua myös kysyntäpuolen ratkaisuihin – muutoksen aju-
reina toimivat paikalliset ja alueelliset toimijat, kaupungit ja osavaltiot, jotka tätä 
kautta luovat edellytykset kansainvälisille päästövähennystoimille. Yrityssektori 
osaltaan vaatii selkeää toimintaympäristöä ja säännöstelyä, jonka puitteissa 
kannattavat investoinnit vähähiilisiin ratkaisuihin lisääntyvät, ja puhtaiden tekno-
logioiden kehitys nopeutuu. Markkinoiden toimiessa keskeisenä kehityksen vetu-
rina – energiatehokkuusinvestoinnit lisääntyvät ja päästökauppamarkkinat kas-
vavat – kasvihuonekaasujen päästöt saadaan laskuun ja pitoisuus ilmakehässä 
pidettynä alle 550 ppm. 
 
Skenaariotarkastelut on laadittu Shellin oman skenaarioryhmän toimesta, mutta 
skenaarioiden kehittelyssä on tehty tiivistä yhteistyötä eri huippuyksiköiden ja 
kansainvälisten asiantuntijoiden kanssa. 
 
3.1.5  WWF: Climate Solutions – WWF’s Vision for 2050 
 
WWF:n (Maailman luonnonsäätiö) analyysin24 lähtökohtana on vahva tieteellinen 
yksimielisyys siitä, että ihmisen aiheuttama ilmaston lämpeneminen, ylittäessään 
kaksi astetta esiteollisesta tasosta, aiheuttaisi vaarallisen ja vahingollisen vaiku-
tuksen yhteiskuntiin, talouteen ja globaaliin ympäristöön. WWF:n Climate Solu-
tions -raportissa pyritään selvittämään, onko teknisesti mahdollista tyydyttää 
kasvava, globaali energiantarve käyttämällä puhtaita ja kestäviä energialähteitä 
ja teknologioita, jotka suojelevat ilmastoa. Vuonna 2006 WWF kokosi WWF:n 
Global Task Force -ryhmän, jolle annettiin tehtäväksi kehittää energiavisio vuo-
delle 2050.  
 
WWF:n vision keskeisinä muuttujina energiantarpeen tyydyttämisen kannalta 
ovat väestö, kulutus ja energian kysyntä. Väestön oletetaan kasvavan 9 miljar-
diin vuoteen 2050 mennessä, kuten YK:n väestörahasto on ennustanut. Ener-
giapalvelujen sekä luonnonresurssien kysynnän oletetaan kasvavan kehitysmai-
den talouskasvun ja teollistumisen vuoksi, mutta energiansäästöön ja kysynnän 
loppukulutukseen liittyvin ohjauskeinoin energiankysyntä saadaan vakiintumaan 
noin 10–15 vuoden aikajänteellä (ks. kuva 11). Energiantarpeen suhteen WWF 
on hyödyntänyt IPCC:n SRES-skenaarion A1B-kulkua25. 
                                                
24  Climate Solutions WWF’s vision for 2050 (2007) 

http://assets.panda.org/downloads/climatesolutionweb.pdf 
25  Katso 3.1.1. IPCC:n A1-skenaarioperhe jakaantuu kolmeen eri alaskenaarioon. A1FI-skenaariossa 

oletetaan tulevan energiantuotannon perustuvan edelleenkin nimenomaan fossilisten 
polttoaineitten käyttöön, A1T-skenaariossa taas ei-fossiilisiin energianlähteisiin. A1B-skenaario 
edustaa näitten vaihtoehtojen välimuotoa. 
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Kuva 11 WWF:n Climate Solutions -mallin mukaan energiansäästö sekä kysyn-
tään vaikuttavat politiikkatoimenpiteet pysäyttävät energiankysynnän kasvun 
vuoden 2020 tienoilla. Nolla- ja matalahiiliset energianlähteet lisääntyvät voi-
makkaasti tarjonnan ylittäessä kysynnän jo vuonna 2040. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Koska tutkijoiden esittämää ennustetta ihmisen aiheuttamasta maapallon kah-
den asteen lämpenemisestä esiteolliseen aikaan verrattuna pidetään vaarallisena 
ihmisen ja ympäristön näkökulmasta, WWF on integroinut skenaarioihin ”hiili-
budjetin”, kumulatiivisen enimmäispäästöjen määrän, jotta pahin ilmaston-
muutos voidaan torjua. WWF olettaa, että hiilidioksidipäästöjen rajoittaminen 
vähentää myös samassa suhteessa muita kasvihuonekaasuja, mikäli niiden  
vähennystarpeet tunnistetaan ja sisällytetään samaan sääntelykehikkoon. Tästä 
syystä WWF:n malliin sisältyy vain hiilidioksidi.  
 
Kuvassa 12 on esitetty WWF Climate Solutions mallin pohjalta tunnistetut tekno-
logiat (ns. teknologiakiilat), joiden avulla tarvittavat päästövähennykset voitaisiin 
skenaariossa saavuttaa. Mallissa on noin 15 % liikkumavara, eli käytännössä 
tarvittavien päästövähennysten aikaansaaminen on mahdollista, vaikka jokin 
teknologioista (esim. hiilen talteenottoteknologia) ei saavuttaisi koko päästö-
vähennyspotentiaaliansa tulevina vuosikymmeninä. 
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Kuva 12 WWF:n Climate Solutions -mallin mukainen skenaario, jossa kuvataan 
teknologiakiiloja, joiden avulla voidaan välttää ilmastonmuutoksia vaarallisia vai-
kutuksia. Kukin ilmastonratkaisun kiila kasvaa ajan myötä. Ratkaisujen summa 
muodostuu oleelliseksi, kun teknologioiden teollinen kapasiteetti ja käyttöönotto 
lisääntyvät.26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WWF:n Climate Solutions Model ei ole makro- tai mikrotalouden malli – hiilen 
hintaa ei ole erikseen määritelty eikä teknologioiden hintoja arvioitu, koska ta-
loudellisia skenaarioita on tarkasteltu mm. Sternin ja McKinseyn raporteissa27. 
Mallissa ei erikseen tarkasteltu päästövähennysten realisoimiseksi tarvittavia po-
liittisia toimenpiteitä. Mallin avulla pyrittiin ennemminkin määrittelemään valittu-
jen teknologioiden käyttökelpoisuutta ja soveltuvuutta tarkasteltavassa ajanjak-
sossa pahimpien ilmastovaikutusten torjumiseksi vuoteen 2050 mennessä. Jotta 
valitut skenaariot olisivat kuitenkin taloudellisesti toteutettavissa ja kustannuksil-
taan mahdollisia, tarkasteluihin valittiin vain energialähteitä ja ilmastoratkaisuja, 
jotka ovat jo tällä hetkellä tai lähitulevaisuudessa kilpailukykyisiä.  
 

                                                
26  Katso myös Pacala, S and Socolow, R. (2004) Stabilization Wedges: Solving the Climate Problem 

of the Next 50 Years with Current Technologies. Science 13th August, 2004, Vol. 305. 
27  Stern, N. (2006). The Economics of Climate Change. The Stern Review. Cabinet Office - HM 

Treasury / McKinsey & Company (2007). Reducing US Greenhouse Gas Emissions: How Much at 
What Cost? 
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Skenaariotyön laatimisessa hyödynnettiin viranomaislähteitä, energian kysynnän 
ja ilmaston muutoksen ennusteista, WWF:n asiantuntemusta teknologioiden kes-
tävyyden ja lähteiden arvioimiseksi sekä laajasti kirjallisuuslähteitä ja asiantunti-
joita teknologioiden kehittämisestä ja käyttöönotosta. Tietojen pohjalta luotiin 
malli, jonka avulla arvioitiin, onko teknisesti mahdollista tyydyttää kasvava, glo-
baali energiatarve käyttämällä puhtaita ja kestäviä energialähteitä ja teknologioi-
ta, jotka suojelevat ilmastoa. Työryhmä aloitti työnsä tarkastelemalla 25 erilaista 
vähähiilistä energiateknologiaa, jotka koostuivat niin uusiutuvista energialähteis-
tä kuin energiatehokkaista rakennuksista, hiilen talteenotosta ja varastoinnista ja 
matkustuksen vähentämisestä. Kukin energialähde lajiteltiin ja arvioitiin ympäris-
tövaikutusten, sosiaalisen hyväksyttävyyden ja taloudellisten kustannusten  
näkökulmasta. Teknologiat luokiteltiin tämän jälkeen kolmeen kategoriaan: ne, 
joilla on positiivinen vaikutus hiili-intensiivisyyden vähentämiseksi, ne, joilla on 
negatiivinen vaikutus ja ne jotka ovat näiden väliltä. Ne teknologiat, joiden posi-
tiiviset vaikutukset olivat negatiivisia suurempia, tarkasteltiin WWF:n Climate 
Solutions -mallin avulla.  
 
3.1.6  Stern Review: The Economics of Climate Change 
 
Ison-Britannian hallituksen lokakuussa 2006 julkaisema, pääkirjoittajansa mu-
kaan nimetty asiantuntijaraportti keskittyy ilmastonmuutoksen taloudellisten vai-
kutusten yksityiskohtaiseen arviointiin. Tiedeyhteisön viimeisimmät tulokset 
muodostavat lähtökohdan ilmastonmuutoksen tulevien taloudellisten vaikutusten 
arviointiin, kasvihuonekaasujen stabiloinnin kustannusten ja hyötyjen sekä toi-
saalta vaihtoehtoisten hillintä- ja sopeutumiskeinojen tarkasteluun.  
 
Kyseessä on globaali tarkastelu, joka arvioi näitä vaikutuksia kolmella eri tavalla: 
i) tarkastellen ilmastonmuutoksen fyysisiä vaikutuksia talouteen, ihmisiin ja  
ympäristöön sekä eri päästövähennysteknologioiden ja strategioiden vaatimia 
resursseja, ii) hyödyntäen taloudellisia malleja, ml. integroituja arviointimalleja, 
joiden avulla arvioidaan ilmastonmuutoksen taloudellisia vaikutuksia sekä makro-
talouden malleja, joiden avulla tarkastellaan vähähiilisen energiajärjestelmään 
siirtymisen kokonaistaloudellisia kustannuksia ja vaikutuksia, iii) hyödyntäen ver-
tailuja hiilen nykypäivän yhteiskunnallisen kustannuksen (social cost of carbon) 
ja tulevaisuuden kustannusarvioiden sekä kasvihuonekaasupäästövähennysten 
rajakustannusten välillä.28 
 

                                                
28  Sternin raportti nostaa voimakkaasti esiin perinteisen kustannus-hyötyanalyysin puutteet ilmas-

tonmuutoksen taloudellisten vaikutusten arvioinnissa, johtuen mm. ilmastonmuutoksen pitkän 
aikavälin luonteesta ja sukupolvien yli jakaantuvien vaikutusten arvottamiseen liittyvistä eettisis-
tä valinnoista sekä ilmastonmuutokseen liittyvistä suurista epävarmuustekijäöistä ja riskeistä. 
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Hyödyntäen sekä bottom-up että top-down malleja raportti arvioi ilmastonmuu-
toksen globaalien kustannuksien olevan BAU-skenaariossa29 noin 5–20 % ihmis-
ten keskimääräisestä vuotuisesta kulutuksesta. Arvio on korkeampi kuin useim-
pien aiempien tutkimusten lopputulokset. Tämä johtuu tulevaisuuden vaikutus-
ten arvottamisessa käytetyn alhaisen diskonttauskoron lisäksi ennen kaikkea 
siitä, että a) Sternin tarkastelussa on pyritty kvantifioimaan ilmastonmuutoksen 
suorat vaikutukset ympäristöön ja ihmisten terveyteen (ns. ”non-market”  
impacts), jotka eivät tällä hetkellä näy markkinahinnoissa, b) tarkastelussa on 
pyritty erityisesti ottamaan huomioon nopeampaan ilmastonmuutoksen (nousu 
yli 2–3 astetta 2100 mennessä) sekä takaisinkytkentöihin ja epälineaarisuuksiin30 
liittyviä (mahdollisesti pienemmän todennäköisyyden mutta merkittävien vaiku-
tusten) riskejä, sekä c) tarkastelussa on tunnistettu erityisesti köyhiin väestön-
ryhmiin kohdistuvien vaikutusten merkitys ja painotettu näiden haavoittuvien 
väestöryhmien kohtaamia riskejä aiempaa oikeudenmukaisemmin. Kuvassa 13 
on esitetty koottuna arvioita ilmastonmuutoksen vaikutuksista eri lämpötilojen 
tasoilla.  

                                                
29  Business as usual (BAU) – skenaario, eli perusskenaario jossa kehitys jatkaa aiemman mukaista 

polkua, eli uusia ilmastopoliittisia toimenpiteitä ei toteuteta. 
30  Katso myös valtioneuvoston kanslian tulevaisuusselontekotyön taustaselvitys 14/2008 "Epäline-

aariset ja äärimmäiset ilmaston muutokset, Pimenoff et al. (2008). 



 30 

Kuva 13 Ilmastonmuutoksen vaikutuksia lämpötilan noustessa. Kun lämpötilan 
nousu ylittää kaksi astetta, veden saatavuus, sukupuutot ja peruuttamattomien 
muutosten riski kasvaa (Stern, 2006). Viitteessä Pimenoff et al. (2008) kuvataan 
tarkemmin kuvan alimmassa osassa esitettyjä laaja-alaisia ja epälineaarisia muu-
toksia. Jos maapallon keskilämpötilan nousu jää alle kahden asteen, voidaan 
näitä vaikutuksia vähentää tai muutosten riskiä pienentää.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sternin raportti arvioi, että vuosittaiset päästövähennysten kustannukset stabili-
saatiotasolle 500–550 ppm CO2-ekv. voisivat asettua noin tasolle 1 % maailman 
BKT:sta. Kuvassa 14 on esitetty päästöpolut vaihtoehtoisille stabilointitasoille. 
Kansainvälisen tutkimusyhteisön mukaan tämä pitoisuustaso ei todennäköisesti 
vielä ole yhdenmukainen tavoitellun kahden asteen tavoitteen kanssa31. Tarkas-
telun keskeinen johtopäätös on, että kustannukset ovat selkeästi alhaisemmat 
kuin päättäväisellä ja välittömällä kasvihuonekaasujen vähennystoimenpiteillä 
saavutettavat hyödyt. 
 

                                                
31  Katso myös valtioneuvoston kanslian tulevaisuusselontekotyön taustaselvitys 13/2008 "Kahden 

asteen ilmastotavoite – mitä riskejä vältetään, miten paljon päästöjä tulee vähentää", Savolainen 
et al. (2008). 
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Kuva 14 Päästöpolut eri stabilointitasoille. Tarvittavien päästövähennysten sekä 
kustannusten arvioimiselle raportissa käytetään IEA:n, EPA:n (Environmental 
Protection Agency/ Yhdysvaltojen ympäristönsuojeluvirasto) IPCC:n sekä  
Houghtonin projektiota ”business as usual” -polun laatimisessa.32 Stabilisointi 
alle 450 ppm tasolle edellyttäisi päästöjen huipun osuvan vuoteen 2010 ja  
tämän jälkeisiä noin 6–10 % vuosittaisia päästövähennyksiä. 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sternin raportissa kyseessä on globaali tulevaisuuden tarkastelu, joka painottaa, 
että kansainvälinen yhteistyö päästöjen hillitsemiseksi on välttämätöntä. Päästö-
jen vähentämiskeinoina raportti nostaa sekä kulutuskäyttäytymiseen liittyviä rat-
kaisuja että teknologisia ratkaisuja, jotka on räätälöitävä kullekin talouden sekto-
rille sopivaksi. 
 
Kokonaisuutena hintamekanismin korjaaminen, toimivien hiilimarkkinoiden luo-
minen, teknologioiden kehittäminen, oppimisen nopeuttaminen ja ilmastoystä-
vällisten teknologioiden markkinoille saattaminen (ks. kuva 15) sekä sopeutu-
miskapasiteetin kasvattaminen, erityisesti kehitysmaissa, ovat raportin tunnista-
mat keskeiset toimenpiteet, joilla vähähiilinen yhteiskuntajärjestelmä voidaan 
saavuttaa. 

                                                
32  Tämä BAU edustaa olemassa olleiden tutkimusten keskimääräistä BAU skenaarioita, jossa pääs-

töt ovat noin 84 GtCO2e / vuosi ja ilmakehän pitoisuus vuonna 2050 olisi noin 630ppm CO2e.  
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Kuva 15 Uuden teknologian yleistyessä (sinisellä on kuvattu uuden sähköntuo-
tantoteknologian ”oppimiskäyrää”) sen kustannukset yleensä laskevat, mm. op-
pimisvaikutuksesta ja mittakaavaeduista johtuen. Hinnan luominen kasvuhuone-
kaasupäästöille vähentää vähähiilisten teknologioiden oppimiskustannuksia, kos-
ka uusi ja vähähiilinen teknologia tulee kaupallisesti kannattavaksi jo entistä  
aiemmin. Kaupallistamisen nopeuttamiseksi tarvitaan tämän lisäksi mm. tukea 
teknologioiden T&K-vaiheeseen ja saattamiseen markkinoille. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.2  Kansallisia ilmastopolitiikkaa tukevia skenaarioita 

3.2.1  Hollannin ilmastoskenaariot – KNMI´06 climate scenarios 
 
Hollannin KNMI´06 -ilmastoskenaariot tarkastelevat neljää vaihtoehtoista tule-
vaisuuden kuvaa, joiden avulla voidaan analysoida ja arvioida ilmastonmuutok-
sen vaikutuksia sekä tukea päätöksentekijöitä valittaessa optimaalisia sopeutu-
miskeinoja. Skenaarioissa kuvataan muutoksia lämpötilassa, sateisuudessa, tuu-
lisuudessa sekä meren pinnan nousua 2000-luvulla (lämpötilalle, sateisuudelle, 
haihtumiselle ja tuulisuudelle vuoteen 2050 sekä merenpinnan nousulle vuosille 
2050 sekä 2100).33 
 
Skenaarioiden laadinnassa hyödynnettiin tiedeyhteisön uusimpia tutkimustulok-
sia pyrkien yhdistämään niin globaalien mallien, alueellisten mallien kuin  
havaintosarjojen tuloksia.34 Analyysin avulla kyettiin ensimmäistä kertaa syste-
maattisesti kartoittamaan yhteyksiä globaalin ilmastonmuutoksen, Länsi-
Euroopan alueen ilmankierron sekä ilmastonmuutoksen alueellisten – tässä  

                                                
33  KNMI Climate Change Scenarios 2006 for the Netherlands. KNMI Scientific Report WR 2006-01 
34  Näin ollen uusimmmat tutkimustulokset antoivat mahdollisuuden yhdistää dataa, jota esim. IPCC 

SRES -skenaarioiden valmistelussa ei vielä ollut käytettävissä.  



 33 

tapauksessa Hollannin alueen – vaikutusten välillä. Skenaarioiden valmistelussa 
konsultoitiin aktiivisesti niiden potentiaalisia käyttäjiä mm. vesi-, energia-, maa-
talous-, liikenne-, infrastruktuuri-, teollisuus-, rahoitus- sekä terveyssektoreilla. 
 
Eräs keskeinen syy neljän vaihtoehtoisen skenaarion laatimiseen oli nimenomaan 
epävarmuuksien (niin tuleviin päästömääriin, mallintamiseen kuin itse ilmastojär-
jestelmään liittyen) eksplisiittinen huomioiminen tulosten tulkinnassa ja hyödyn-
tämisessä. Globaalien ja alueellisten mallien laatua tarkasteltiin vertaamalla  
nykyisten ilmastosimulaatioiden tarkkuutta ja johdonmukaisuutta olemassa ole-
viin havaintoihin. Skenaariot (G, G+, W ja W+) eroavat lämpötilan nousuun ja 
alueelliseen ilmakehän kiertoon liittyviltä oletuksiltaan.35 
 
Skenaarioiden tuloksia hyödynnetään päätöksenteossa mm. energiasektorilla 
lämmitystarpeen sovittamisessa lämpimämpään ilmastoon (ks. kuva 16). Vaiku-
tukset maataloudessa muodostuvat skenaarioiden mukaan korkeamman lämpö-
tilan ja CO2-pitoisuuden, pidemmän kasvukauden sekä toisaalta entistä toden-
näköisemmän kuivuuden (erityisesti kesäisin) ja kosteampien talvien yhteisvai-
kutuksesta. Vaihtoehtoiset skenaariot kuvaavat näitä eri tavoin. 
 
Kuva 16 Havaitut kesäpäivät (lukumäärä, max. � 25 °C) vuosina 1971–2000, 
sekä skenaariot neljälle paikkakunnalle vuoteen 2050. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
35  Skenaarioissa G ja G+ globaali lämpötilan nousu arvioidaan noin 1 asteeksi ja vastaavasti ske-

naarioissa W ja W+ globaali lämpötilan nousu arvioidaan 2 asteeksi.  G- ja W-skenaarioissa il-
makehän kierto arvioidaan heikoksi ja vastaavasti G+ ja W+ -skenaarioissa voimakkaaksi. 
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Merenpinnan nousun osalta (ks. kuva 17) kaikki skenaariot antavat samansuun-
taiset tulokset, erot nousun nopeudessa selittyvät ennen kaikkea eroista lämpö-
tilan nousussa. 
 
Kuva 17 Keskimääräinen vuotuinen merenpinnan korkeus Hollannin rannikolla 
verrattuna absoluuttiseen merenpinnan nousuun (vertailuvuosina 1990–2004) 
sekä skenaariot vuosille 2050. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
3.2.2 Japani – Low carbon scenarios for Japan 
 
Japanissa on laadittu useita skenaarioita, joiden avulla on pyritty tarkastelemaan 
Japanin mahdollisuuksia täyttää kansainväliset velvoitteensa sekä pitemmällä 
aikavälillä muokata maastaan vähähiilinen hyvinvointiyhteiskunta. Osana laajaa 
kansallista tutkimusohjelmaa 2004–2008 on laadittu skenaariotarkastelu vaihto-
ehtoisista poluista saavuttaa vähähiilinen yhdyskuntarakenne ja kulutuskäyttäy-
tyminen vuoteen 2050 mennessä36. 
 
Skenaariotarkastelun tavoitteena on tukea Japanin pitkän aikavälin päästötavoit-
teiden asetantaa, tarvittavien kansallisten vähennystoimenpiteiden tunnistamis-
ta, teknologiavaihtojen toteutettavuuden sekä taloudellisten ja ympäristövaiku-
tusten arviointia.37 Skenaariotyön valmistelun yhteydessä on haettu aktiivisesti 
näkemyksiä talouden eri sektoreiden edustajilta, yritysten ja eri teknologioiden 

                                                
36  Research Project on Establishing of Methodology to Evaluate Middle to Long term Environmental 

Policy Options towards Low Carbon Society in Japan (Japan Low Carbon Society Scenarios  
toward 2050). http://2050.nies.go.jp/project_e.html  

37  Liitteessä 1 on esitetty tutkimusohjelman tiivis kuvaus. 
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asiantuntijoilta sekä tutkimuslaitoksilta eri maista, pyrkien tunnistamaan eri 
maissa käytettyjä toimintatapoja sekä parhaita käytäntöjä.38  
 
Japanin skenaariotyössä on käytetty backcasting-menetelmää, jossa tarkas-
tellaan mahdollisuuksia saavuttaa vähähiilinen Japani, jossa kasvihuonepäästöt 
vuonna 2050 ovat 70 % alhaisemmat kuin vertailuvuonna 1990. Työn aikana on 
laadittu kaksi erilaista, mutta mahdollista, tulevaisuuden tarinaa (narrative 
storylines), joista skenaario A kuvaa nopeasti muuttuvaa teknologiapainotteista 
yhteiskuntaa ja vastaavasti skenaario B hitaampaa, luontokeskeisempää tulevai-
suuden yhteiskuntaa (ks. kuva 18). 
 
Kuva 18 Japanilainen visio vähähiilisestä yhteiskunnasta 2050 (Akemi Imagava, 
Low Carbon Japan 2050). Skenaario A kuvaa teknologiapainotteista ja urbaania 
yhteiskuntaa, jossa asuminen ja tuotanto on keskitetty, ja ihmiset arvostavat 
talouskasvun ja kulutusmahdollisuuksien lisääntymisen myötä syntyvää muka-
vuutta. Skenaariossa B talouskasvu on maltillisempaa, elämäntyyli luontokes-
keistä, ja hajanaisesti sijoittuneet yhdyskunnat elävät omavaraisesti ihmisten 
painottaessa sosiaalisia ja kulttuurisia arvoja.  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Näille tarinoille on määritelty kvantitatiiviset skenaariot erityisesti kattaen kau-
pungit ja rakennetun ympäristön, informaatioyhteiskunnan ja liikennejärjestel-
män sekä vaikutusten arviot. Skenaariotarkastelun keskeisiä johtopäätöksiä on 
ollut, että 70 % päästövähennyksen saavuttaminen on mahdollista kotimaisin 
toimin leikkaamalla energiankulutusta 40–50 % ja siirtymällä vähähiilisiin ener-
gialähteisiin (ks. kuva 19). 
 

 

                                                
38  Tässä yhteistyössä keskeinen kokonaisuus muodostuu tutkimusohjelmasta Japan - UK Joint  

Research Project: Developing visions for a Low Carbon Society through sustainable  
development, 2006-2008. 
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Kuva 19 Primäärienergian tuotannon muutos (Mtoe) Japanin vaihtoehtoisissa 
LCS-skenaarioissa, joilla voidaan saavuttaa 70 % päästövähenemä39. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Sektorikohtaisesti energiankulutusta (suhteessa vuoden 2000 kulutustasoon) 
olisi vähennettävä teollisuudessa 20–40 %, matkustajaliikenteessä 80 %, rahti-
liikenteessä 60–70 %, kotitalouksissa 50 % sekä kaupan alalla 40 %. Vastaavas-
ti energiantuotannossa vähähiilisyys olisi saavutettavissa energiantehokkuuteen 
sekä uusiutuviin energialähteisiin sekä hiilen sitomiseen ja talteenottoon liittyviin 
ratkaisuin. Vuosittaiset kustannukset on arvioitu noin 6–10 triljoonaksi jeniksi, 
joka vastaisi noin 1 % vuoden 2050 BKT:tä Japanissa.41 
 
3.2.3  Ison-Britannian ilmastopolitiikan valmistelua tukevat skenaariot 
 
Ison-Britannian ilmastopolitiikan valmistelun yhteydessä on viime vuosina laadit-
tu useita skenaarioita, joita on hyödynnetty mm. Energy White Paperin sekä  
uuden ilmastolain (Climate Change Bill) laatimisessa40. Alla nostetaan esiin kol-
me kokonaisuutta, jotka ovat tuoneet tärkeän panoksen skenaariotyöhön Isossa-
Britanniassa. 
 
Näistä Energy, The Changing Climate (RCEP, 2000) keskittyi vahvasti teknolo-
gianäkökulmaan ja toimi pohjana vuoden 2003 UK Energy White Paperin valmis-
telussa eli tarkastelulle, miten Iso-Britannia voisi vaihtoehtoisin energiaratkaisuin 
saavuttaa 60 % kasvihuonekaasujen päästövähennyksen vuoteen 2050 mennes-
sä. Työssään RCEP laati neljä skenaariota, joissa vaihtoehtoisin energiantuotan-
non ratkaisuin sekä energiankysyntää vähentämällä voitaisiin päästä 60 % pääs-
tövähennystavoitteeseen.  

                                                
39  Feasibility study for 70% CO2 emission reduction below 1990 level- February 2007. Japan  

Scenarios towards Low-Carbon Society (LCS) by 2050. 
40  Climate Change Bill asettaa 60 % sitovan päästövähennystavoitteen vuodelle 2050 sekä 26–32 

% tavoitteen vuodelle 2020. Katso myös Pitkän aikavälin ilmastopolitiikka – lähestymistapoja 
muista maista, Halonen et al. (2007). 
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UK Department of Trade and Industryn (Cabinet Office-DTI) tekemä skenaario 
kvantifioi hallituksen hyväksymän 60 % CO2 päästövähennystavoitteen hyödyn-
täen MARKAL dynaamisen optimoinnin mallia41 (ks. kuvat 20 ja 21). Mallin avulla 
tunnistettiin päästövähennyskeinoja, niiden kustannuksia sekä tarvittavia  
ohjauskeinoja, tiiviissä yhteistyössä eri alojen asiantuntijoiden kanssa. 
 
Kuvat 20 ja 21 Ylhäällä energiapaletti sähköntuotannossa olettaen 60 % pääs-
tövähennyksen vuoteen 2050 sekä alhaalla energiapaletti olettaen vain  
vähäisiä parannuksia energiatehokkuudessa.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Työssä tarkasteltiin kolmea eri vaihtoehtoista skenaarioita: i) BAU, jossa on 2,25 
% BKT kasvu, ii) World Markets, jossa on 3 % BKT kasvu ja vähäinen ympäris-
töhuoli, sekä iii) Global Sustainability, jossa on 2,25 % BKT kasvu sekä vahva 
ympäristöhuoli. Skenaarioiden herkkyyksiä tarkasteltiin useille eri muuttujille; 
mm. energiatehokkuustoimet eivät tuotakaan riittävästi, innovaatioketju ei toimi 
riittävän tehokkaasti vähähiilisyyteen ohjaten, ydinvoiman kustannukset muuttu-
vat merkittävästi tai hiilen talteenotto ja varastointi ei tulisi mahdolliseksi. 

                                                
41  Kyseistä MARKAL-mallia on päivitetty ja hyödynnettiin myös vuoden 2007 Energy White Paperin 

laatimisessa. MARKAL on IEA:n alun perin kehittämä energiasektorin bottom-up teknologiamalli. 
Viimeisin UK MARKAL-malli kuvaa koko Ison-Britannian energiajärjestelmän kattaen energian-
lähteen, hankintaketjun, konversioprosessin ja hyödyntämisen loppukulutuksessa. Malli 
tarkastelee yksityiskohtaisesti eri sektoreita ja näiden roolia energiajärjestelmässä. 
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Osana laajempaa tutkimusohjelmaa Decarbonising the UK (Tyndall Centre, 
2005) puolestaan on hyödynnetty skenaariotyössä backcasting-lähestymistapaa 
(samansuuntaisesti kuin esim. japanilaiset toimijat Low-Carbon Society  
-projektin puitteissa), pyrkien osoittamaan päätöksentekijöille, että 60 % pääs-
tövähennys on Isossa-Britanniassa niin teknisesti, sosiaalisesti kuin taloudellises-
tikin mahdollista toteuttaa42. Skenaariotyöhön osallistui erittäin laaja joukko eri 
alojen asiantuntijoita (mm. teknologia-asiantuntijoita, taloustieteilijöitä, yhteis-
kuntatieteilijöitä, ympäristöasiantuntijoita jne.), joiden avulla pyrittiin luomaan 
bottom-up -lähestymistapaa hyödyntäen mahdollisimman kattava kuva tarvitta-
vista toimenpiteistä.  
 
Skenaarioissa kiinnitettiin erityistä huomiota siihen, miten liikenteen nopeasti 
kasvavat päästösektorit, meri- ja lentoliikenne integroidaan tarkasteluun. Työssä 
laadittiin viisi vaihtoehtoista vähähiilistä skenaariota, jotka nimettiin neutraalisti 
eri värein (punainen, sininen, turkoosi, lila, vaaleanpunainen sekä oranssi, joka 
edustaa nykytilannetta), jotka kaikki tarjoavat vaihtoehtoisen polun 60 % pääs-
tövähennyksen saavuttamiseksi vuoteen 2050 mennessä (ks. kuva 22, jossa on 
esitelty viisi vaihtoehtoista vähähiilistä skenaariota). 
 
Mielenkiintoista on huomata, että 60 % päästövähennystavoite on skenaarioiden 
mukaan mahdollista saavuttaa hyvin erilaisin oletuksin koskien mm. taloutta, 
liikennesektoria ja yhdyskuntarakennetta, talouskasvua (talouskasvun haarukka 
1,6–3,9 %/vuosi) sekä kokonaisenergian kulutusta (haarukka 90–330 Mtoe). 
Keskeinen ero kyseisissä skenaarioissa syntyykin siitä, minkälaisen energiapale-
tin varaan tulevaisuuden vähähiilinen yhteiskunta rakennetaan. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
42  Decarbonising the UK (loppuraportti 2005) kokoaa yhteen ohjelman keskeiset johtopäätökset ja 

suositukset, joiden tuottamiseen osallistui ohjelman aikana noin 70 tutkijaa vajaasta 20 tutki-
muslaitoksesta ja yliopistosta Isossa-Britanniassa.  
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Kuva 22 Tyndall Centerin kehittämien vaihtoehtoisten skenaarioiden kuvaus. 
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3.3  Suomalaisia ilmastoskenaarioita ja ennakointeja 

3.3.1  KTM/TEM:n ilmasto- ja energiaskenaariot 
 
Työ- ja elinkeinoministeriöllä43 on pitkät perinteet energiastrategioiden laadin-
nassa skenaarioita käyttäen. Ilmastoasioiden saatua lisää painoarvoa poliitti-
sessa päätöksenteossa ne yhdistettiin osaksi energiastrategioiden valmistelua. 
Viimeisin valmis ilmasto- ja energiastrategia, joka on nimeltään ”Lähiajan ener-
gia- ja ilmastopolitiikan linjauksia – kansallinen strategia Kioton pöytäkirjan toi-
meenpanemiseksi”44 on vuodelta 2005. Strategian liitteessä on kuvattu lyhyesti 
energian tuotannon ja kulutuksen sekä kasvihuonekaasupäästöjen skenaariot 
vuoteen 2025 asti. Tätä pidemmälle tarkastelu ei ulotu. Ministeriöissä tehtyä 
skenaariotyötä täydentämään teetettiin selvityksiä, joissa arvioitiin skenaarion 
mukaisen kehityksen kansantaloudellisia vaikutuksia45 sekä selvitettiin Kioton 
kauden jälkeisen ajan mahdollisten kiristyvien päästövelvoitteiden ener-
giataloudellisia ja kansantaloudellisia seuraamuksia.46 
 
Vuoden 2005 ilmasto- ja energiastrategian taustana olevien skenaarioiden aika-
horisontti ulottuu vuoteen 2025 asti. Skenaarioita on laadittu kaksi kappaletta, 
joista toinen on luonteeltaan ns. perusskenaario (WM = With Measures) ja  
toinen tehostettuihin toimiin perustuva skenaario (WAM = With Additional  
Measures). WM-skenaario on luonteeltaan viiteskenaario, jota tarvitaan, kun 
arvioidaan uusien politiikkatoimien tarvetta, politiikkatoimien mitoitusta ja politii-
kan kustannuksia. WAM-skenaarioon puolestaan on sisällytetty nykyisiä ja uusia 
toimenpiteitä, joilla energia- ja ilmastopolitiikalle asetettuja päämääriä tavoitel-
laan.  
 
Skenaarioiden laadinnassa keskeisimpiä lähtökohtia ovat arviot talouden kehityk-
sestä kotimaassa ja vientimarkkinoilla, väestön määrästä ja rakenteesta, energi-
an maailmanmarkkinahintojen kehityksestä sekä erityisesti energian hankinnan 
rakenteelle asetetuista reunaehdoista. Kansantalous kasvaa molemmissa ske-
naarioissa vuoteen 2025 keskimäärin 2,2 %:n vuosivauhdilla. Kasvu olisi tarkas-
telujakson alussa nopeampaa ja hidastuisi jakson loppua kohden. Talouden  
kasvun painopiste on skenaarioissa palvelualoilla ja kevyessä teollisuudessa. 
Energiaintensiivisen teollisuuden kasvu on koko tarkastelujaksolla selvästi  
hitaampaa kuin teollisuudessa keskimäärin. Väestön määrän arvioidaan kasva-

                                                
43  Aiemmin kauppa- ja teollisuusministeriö.  
44  Lähiajan energia- ja ilmastopolitiikan linjauksia – kansallinen strategia Kioton pöytäkirjan 

toimeenpanemiseksi; valtioneuvoston selonteko eduskunnalle 24. päivänä marraskuuta 2005. 
45  Honkatukia J., Kemppi H., Kerkelä L. Arvioita ilmasto- ja energiastrategian kansantaloudellisista 

vaikutuksista. VATT-keskustelualoitteita 116. Valtion taloudellinen tutkimuskeskus 2005. 
46  Forsström, J., Lehtilä, A. Skenaarioita ilmastopolitiikan vaikutuksista energiatalouteen – 

Kansallisen ilmasto- ja energiastrategian taustaselvitys. VTT Working Papers 36. VTT Prosessit. 
2005. 
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van koko tarkastelukauden, mutta hitaasti ja tarkastelukauden loppua kohden 
koko ajan hidastuen. Merkittävin väestörakenteellinen kehityssuunta on väestön 
voimakas ikääntyminen, jolla on huomattavat vaikutukset kansantalouteen ja 
myös energiatalouteen.  
 
Energian hankinnan rakenteen osalta skenaarioiden laadinnassa on käytetty seu-
raavia lähtökohtia: ydinvoimakapasiteetti kasvaa 1 600 MW vuosina 2009–2010 
pysyen sen jälkeen ennallaan; vesivoiman tuotanto kasvaa vain pienvesivoiman 
osalta ja tehonkorotuksina nykyisissä voimalaitoksissa; pohjoismaisilla sähkö-
markkinoilla sähkön siirron kapasiteetin pullonkauloja poistetaan, mutta poh-
joismaisten markkinoiden ulkopuolisten yhteyksien lisäämistä harkitaan tapaus 
kerrallaan Suomen energiapolitiikan tavoitteiden näkökulmasta. Maakaasuverkon 
oletetaan laajenevan Turun seudulle Kioton sitoumuskauden aikana. 
 
Skenaariotarkastelu on laadittu eri ministeriöiden yhteistyönä. Kukin ministeriö 
on vastannut omaa hallinnonhaaransa koskevan aineiston tuottamisesta ja 
hankkimisesta. Kauppa- ja teollisuusministeriö on vastannut työn koordinoinnista 
ja raportin kirjoittamisesta ministeriöiden virkamiehistä koostuvan yhdysverkon 
ohjauksessa. Skenaarioiden muodostamisen avuksi on teetetty lukuisia selvityk-
siä eri tutkimuslaitoksilla ja konsulttitoimistoilla. 
 
Uuden, vuonna 2008 valmistuvan ilmasto- ja energiastrategian valmistelu teh-
dään ilmasto- ja energiapolitiikan ministerityöryhmän johdolla. Ministeriöiden 
välistä yhteistyötä koordinoi yhdysverkko, ja kukin sektoriministeriö valmistelee 
laskelmia ja toimenpiteitä oman sektorinsa osalta.47 Tarkastelun aikajänne ulot-
tuu nyt ensimmäistä kertaa useamman vuosikymmen päähän ja vuoden 2020 
lisäksi tarkastelupisteeksi on valittu myös vuosi 2050. Vuoden 2020 konkreetti-
sena lähtökohtana ovat EU:n ”20 20 20” -tavoitteet. Vuoden 2050 lähtökohtana 
on EU:n kollektiivinen tavoite 60–80 % päästöjen vähentämisestä vuoteen 1990 
verrattuna (ks. kuva 23). Tarkastelussa huomioidaan myös perinteiset energia-
politiikan tavoitteet (toimitusvarmuus, energian saatavuus) sekä muut tavoitteet 
(työllisyys, aluekehitys, innovaatiot). Työn osana valmistellaan skenaariolaskel-
mat (baseline- ja politiikkaskenaario) sekä määritellään toimenpiteet ja resurssit 
tavoitteiden saavuttamiseksi. Osana strategian valmistelua järjestetään seminaa-
reja sekä asiantuntijakuulemisia. Niillä pyritään varmistamaan sidosryhmien laaja 
osallistuminen strategian valmisteluun. 

 

                                                
47  Ministeri Pekkarisen taustainfo ilmasto- ja energiastrategian valmistelun nykyvaiheesta 

12.12.2007 
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Kuva 23 Suomen kasvihuonekaasupäästöt TEM:n baseline-skenaariossa vuosi-
na 1990–2050 (vuonna 2008 valmistuvassa ilmasto- ja energiastrategiassa; kuva 
on strategian valmisteluvaiheesta, ja se esittää työn lähtökohtia) sekä EU:n 
energia- ja ilmastopaketin mukainen tavoite kehittyneille maille. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3.2  FINSKEN-projektin skenaariot 
 
FINSKEN-projekti oli osa Suomen Akatemian koordinoimaa Suomen Globaali-
muutoksen tutkimusohjelma FIGARE:a (1999–2002), jonka tehtävänä oli tukea 
korkeatasoista luonnontieteellistä, yhteiskuntatieteellistä, taloudellista ja teknil-
listä tutkimusta tavoitteenaan ymmärtää ja analysoida globaalijärjestelmän muu-
toksia. FINSKEN-projektia koordinoi Suomen ympäristökeskus, ja siihen kuului 
kuusi tutkimusryhmää neljästä tutkimuslaitoksesta, jotka olivat SYKEn lisäksi 
Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Ilmatieteen laitos sekä Merentutkimuslaitos. 
 
FINSKEN-projekti kehitti uusimman tiedon mukaisia skenaarioita Suomen ympä-
ristön muutoksista ja niihin liittyvistä tekijöistä vuoteen 2100 asti ja siitäkin 
eteenpäin. FINSKEN-skenaariot ovat keskenään johdonmukaisia, sillä ne kaikki 
perustuvat samoihin IPCC:n kehittämiin sosio-ekonomisen ja teknologisen kehi-
tyksen globaalitason skenaarioihin (SRES, ks. luku 3.1.1). Näistä sosio-
ekonomisista olettamuksista lähtien voidaan määrittää joukko mahdollisia ske-
naarioita kasvihuonekaasujen ja pienhiukkasten päästöille ilmakehään. Samoin 
annettujen päästöskenaarioiden avulla on mahdollista arvioida kaasujen ja pien-
hiukkasten pitoisuuksia ilmakehässä, niiden vaikutuksia maan säteilytasapainoon 
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ja tämän vaikutuksia ilmastoon ja edelleen merenpinnan tasoon. Koska arvioihin 
sisältyy epävarmuuksia joka tasolla, kehitettiin myös joukko skenaarioita kuvaa-
maan näitä epävarmuuksia.  
 
FINSKEN-projektissa laadittiin sosio-ekonomiset ja teknologiset skenaariot, ilma-
kehän koostumuksen skenaariot, happamoittavan laskeuman skenaariot, ilmas-
toskenaariot sekä merenpinnan korkeuden skenaariot. Kuvassa 24 on esitetty 
esimerkkinä vuoden 2050 tilanne väestön kasvun, BKT:n kasvun, ilmakehän hii-
lidioksidipitoisuuden, keskilämpötilan, meriveden korkeuden sekä ilmakehän 
epäpuhtauksien suhteen neljässä eri skenaariossa, jotka vastaavat aiemmin 
mainittuja SRES-skenaariota. Projektissa tuotettiin myös interaktiivinen työ-
kalu48, jolla käyttäjä voi tarkastella erilaisten asioiden kehittymistä eri skenaa-
rioissa eri aikajänteellä.  

 
Kuva 24 Esimerkki FINSKEN-projektin tuottamasta tuloksesta, jossa on kuvattu 
erilaisten suureiden kehittymistä eri skenaarioissa vuoteen 2050 mennessä, kun 
vertailukohtana on vuosi 2000. 
 

FINSKEN 2050 A1FI A2 B1 B2 
Väestönkasvu (%) 
nykyinen (2000): 5,2 miljoonaa 

 
-0,2 

 
+2,5 

 
-0,2 

 
-0,2 

Bruttokansantuotteen muutos (%) 
nykyinen (2000): 170 mrd US1990$ 

 
+186 

 
+127 

 
+155 

 
+78 

CO2 pitoisuus (ppm) 
nykyinen (2000): 367 ppm 

 
590 

 
545 

 
492 

 
486 

Vuotuisen keskilämpötilan muutos (oC) 
vertailujakso: (1961–1990) 

 
3,8–5,2

 
2,9–4,0

 
1,8–3,5 

 
2,1–3,7 

Vuotuisen sademäärän muutos 
vertailujakso: (1961–1990) 

 
9–28 

 
7–21 

 
4–17 

 
1–20 

Merenpinnan muutos (cm) 
verrattuna vuoteen 2000                  Etelä-Suomi 

 
+1 

 
-1 

 
-3 

 
-3 

 
Pohjois-Suomi 14 850 9 480 

 
5 240 

 
7 130 

Otsonialtistus (ppb.h) 
1996–2001: 4180 ppb.h 
1996–2001: 8040 ppb.h Etelä-Suomi 26 400 18 480 11 290 14 630 

 
Pohjois-Suomi 

 
0,17 

 
0,22 

 
0,13 

 
0,09 

Rikkilaskeutuma (g m-2 yr-1) 
1998: 0,30 g m-2 yr-1 

1998: 0,75 g m-2 yr-1 Etelä-Suomi 0,49 0,64 0,35 0,22 
 
Pohjois-Suomi 

 
0,25 

 
0,20 

 
0,10 

 
0,19 

Typpilaskeutuma (g m-2 yr-1) 
1998: 0,17 g m-2 yr-1 

1998: 0,37 g m-2 yr-1 Etelä-Suomi 0,48 0,39 0,20 0,37 
            lisäys verrattuna nykytilanteeseen 
             vähennys verrattuna nykytilanteeseen 
 

                                                
48  Finessi (2004) http://www.finessi.info/finsken/sce/ 
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Luonteeltaan FINSKEN-projektin tulokset painottuvat luonnontieteellisiin suurei-
siin ja niiden kvantifiointiin eri skenaariossa. Täten projektin tuloksia voidaan 
hyödyntää erityisesti sen arviointiin, millaisessa mahdollisessa luonnonympäris-
tössä elämme eri skenaariossa vuonna 2050. Projekti on esimerkki siitä, että 
muissa laajemmissa hankkeissa tuotettuja skenaarioita voidaan hyödyntää poh-
jatietoina, kun pyritään konkretisoimaan ilmastonmuutoksen vaikutuksia Suo-
messa sekä tukemaan sopeutumista tukevaa päätöksentekoa.49 
 
3.3.3  Tekesin Climbus-teknologiaohjelman skenaariohankkeita 
 
Tekesin Climbus-teknologiaohjelmassa toteutettiin muutamia ilmastonmuutok-
seen liittyviä ennakointi- ja skenaarioprojekteja. Näiden projektien painopiste oli 
lähinnä teknologian tarjoamissa mahdollisuuksissa sekä ilmastonmuutoksen tor-
junnan synnyttämissä liiketoimintamahdollisuuksissa. 
 
Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen (VTT) toteuttamassa ”Energy Visions 
2050”50 -projektissa tavoitteena oli luoda visio teknologian kehittämisen tuomista 
mahdollisuuksista tulevaisuuden energiaongelmien ratkaisijana koko energiaket-
jun osalta. Projektin painotus oli suomalaisessa teknologiakehityksessä ja Suo-
melle tärkeillä teknologia-alueilla. Projektissa tarkasteltiin, mitkä ovat kustannus-
säästöt kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä, kun teknologian kehittämi-
seen panostetaan, ja mitkä ovat puhtaan teknologian mahdollisuudet, mukaan 
lukien puhtaalle teknologialle avautuvat vientimahdollisuudet. Työkaluina käytet-
tiin mm. VTT:n Suomen TIMES-mallia51 ja globaalia TIMES-mallia sekä Valtion 
taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) kansantalousmallia. 
 
VTT:n toteuttamassa ”Suomalaisen energiateknologian kysyntä ja kansainväliset 
liiketoimintamahdollisuudet ilmastopolitiikan kehittyessä” (SETELI)-projektissa 
tavoitteena oli luoda kokonaiskuva suomalaisen ilmastomyönteisen teknologian 
globaaleista liiketoimintamahdollisuuksista. Projektissa arvioitiin ilmastopolitiikan 
vaikutuksia eri teknologioiden kilpailukykyyn ja regulaation aiheuttamia markki-
nariskejä. Hankkeen toteutukseen osallistuivat myös Helsingin kauppakorkea-
koulu ja Suomen ympäristökeskus. Markkinapotentiaalin arviointi tehtiin VTT:n 
Global TIMES-mallilla ja taloudellinen potentiaali arvioitiin Helsingin kauppakor-
keakoulun RICE- ja GTAP-malleilla. Lähtöoletuksina perustilanteessa (baseline) 
käytettiin IEA WEO 2004 -referenssiskenaariota ja IPCC:n SRES B2 -skenaariota. 

                                                
49  Ilmastonmuutoksen alueellisia vaikutuksia tutkivia sekä sopeutumistoimia tukevia skenaarioita on 

tämän jälkeen tuotettu mm. FINADAPT sekä ISTO (Ilmastonmuutoksen sopeutumisen tutkimus-
ohjelma, 2006–2010) tutkimusohjelmissa. 

50 http://akseli.tekes.fi/opencms/opencms/OhjelmaPortaali/ohjelmat/ClimBus/fi/system/projekti.ht
ml?id=9459091&nav=Projekti 

51

  
TIMES-mallit ovat teknistaloudellisia energiajärjestelmämalleja, jotka sisältävät laajan kuvauksen 
eri energiantuotannon ja loppukäytön teknologioista, energiajärjestelmän rakenteesta ja

 resursseista. 
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Politiikkaskenaarion lähtökohtana oli maapallon keskilämpötilan nousun rajoitta-
minen 2 oC:een. Tarkemmin tätä 2 oC:n tavoitetta on tarkasteltu VTT:n valtio-
neuvoston kanslialle tekemässä hankkeessa.52 
 
Turun kauppakorkeakoulun ”Ilmastoliiketoiminta ja energia Suomessa 2050 – 
skenaariot ja strategiat (ILMES)”53 tutkimushankkeen tavoitteena oli skenaarioi-
den avulla hahmottaa, mitkä ilmastonmuutosta hillitsevät teknologiat ja palvelut 
menestyvät nykyhetkestä vuoteen 2050. Hankkeeseen osallistui Tulevaisuuden 
tutkimuskeskuksen, Jyväskylän yliopiston, Tampereen teknillisen yliopiston ja 
VTT:n lisäksi suomalaisia energia-alan yrityksiä. Projektissa kartoitettiin suoma-
laisen osaamisen ja yritystoiminnan roolia ilmastomarkkinoilla. Projektin asian-
tuntijatietoa kerättiin pääosin Delfoi-menetelmän sekä haastattelujen avulla. 
Asiantuntijahaastatteluiden ja tulevaisuusverstaan perusteella muodostetuista 
aineistoista koostettiin kolme erilaista tulevaisuuskuvaa energia-alan teknologi-
oiden ja niihin liittyvien palvelujen kehitysmahdollisuuksista. Kaksi ensimmäistä, 
”toivottava tulevaisuus” ja ”uhkakuva” luotiin pelkästään asiantuntijahaastatte-
luiden pohjalta. Kolmas, ”todennäköinen tulevaisuus” vastasi puolestaan tulevai-
suusverstaassa esitettyjä asiantuntijanäkemyksiä todennäköisimmistä kehitys-
kuluista.  
 

4  SKENAARIOIDEN VERTAILU 

Tässä selvityksessä on nostettu esiin eräitä ilmastopolitiikan, ilmastonmuutoksen 
sopeutumisen ja erityisesti hillinnän kannalta mielenkiintoisia kansainvälisiä ja 
kotimaisia skenaarioita. Luvun lopussa esitettyyn taulukkoon 1 on koottu yhteen 
kyseisten skenaarioiden keskeisiä piirteitä keskittyen käyttötarkoitukseen, tar-
kasteluhorisonttiin, työssä käytettyihin lähtöoletuksiin ja menetelmiin sekä ske-
naarioiden toteutusprosessiin, esitystapaan ja lopputuloksiin. Seuraavissa ala-
luvuissa on tarkasteltu yksityiskohtaisemmin edellä kuvattuja skenaarioiden omi-
naisuuksia pyrkien vertailun avulla löytämään skenaarioita yhdistäviä ja erottavia 
tekijöitä. 
 

                                                
52  "Kahden asteen ilmastotavoite – mitä riskejä vältetään, miten paljon päästöjä tulee vähentää", 

Savolainen et al. (13/2008). 
53  Paula Hakola, Susanna Horn, Sanna Huikuri, Miia Kinnunen, Annukka Näyhä, Mia Pihlajamäki & 

Jarmo Vehmas, Ilmastoliiketoiminta ja energia Suomessa 2050, Skenaariot ja strategiat (ILMES), 
2007. 
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4.1  Käyttötarkoitus ja aikajänne 

Ilmastoskenaariot voidaan jakaa käyttötarkoituksensa mukaan karkeasti kol-
meen ryhmään: 1) Skenaariot, joilla pyritään kuvaamaan ilmastonmuutosta 
(luonnontieteellisenä) ilmiönä ja sen globaaleja vaikutuksia niin luontoon kuin 
ihmisiin, 2) skenaariot, joita käytetään ilmastopoliittisten päätöksenteon tueksi ja 
tavoitteiden asettamiseksi sekä 3) skenaariot, joita hyödynnetään strategisten 
valintojen tekemisessä niin kansallisesti kuin yritystasolla. Ryhmään 1 ja 2 kuu-
luvat skenaariot ovat tyypillisesti julkisesti saatavilla, kun taas ryhmään 3 kuulu-
vat skenaariot ovat vain harvoin julkisia. Poikkeuksena tästä ovat Shellin skenaa-
riot, joiden tavoite on pikemminkin yhteiskunnallisen kehityksen kuvaaminen 
kuin pelkästään yrityksen strategisena työkaluna toimiminen. 
 
Käyttötarkoituksen osalta voidaan nostaa erikseen esiin IPCC SRES -skenaariot, 
jotka ovat muodostaneet keskeisen skenaarioperheen kasvihuonepäästöjen kehi-
tykselle. Näitä skenaarioita on hyödynnetty niin IPCC:n kolmannessa kuin nel-
jännessäkin arviointiraportissa, samoin useissa kansainvälisissä ja kansallisissa 
tarkasteluissa tulevaisuuden päästökehityksen ns. baseline-skenaarioperheenä. 
SRES-skenaarioita vasten on arvioitu niin ilmastonmuutoksen mahdollisia vaiku-
tuksia luontoon ja yhteiskuntiin kuin ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumi-
sen mahdollisuuksia. Hyödyntäen IPCC SRES -skenaarioita mm. FINSKEN ja 
myös tuoreempi Hollannin ilmastoskenaariotyö (KNMI´06) ovat arvioineet ilmas-
tonmuutoksen vaikutuksia tavalla, joka voi jatkotutkimuksen lisäksi tukea sopeu-
tumiseen ja hillintään liittyvää päätöksentekoa. IPCC:n viidennen arviointirapor-
tin skenaarioprosessi on jo käynnistynyt, ja tässä tullaan huomioimaan päästö-
jen viimeaikainen IPCC SRES -skenaarioita nopeampi kasvu. 
 
Useimmat tässä selvityksessä tarkastelluista muista skenaarioista on laadittu 
ilmastopoliittista päätöksentekoa tukemaan ja/tai siihen vaikuttamiseksi, niin 
lyhyellä kuin erityisesti pitemmällä aikajänteellä, ulottuen vuosiin 2030–2100. 
Monet skenaariotarkastelut ovat valinneet aikahorisontiksi nimenomaan vuoden 
2050, jolle on kansainvälisen tiedeyhteisön puolesta tunnistettu noin 60–80 % 
globaali päästövähennystarve, mikäli pyritään välttämään ”vaarallisen ilmaston-
muutoksen taso”54. Kyseinen aikajänne myös mahdollistaa merkittävät raken-
teelliset muutokset, jotka ovat tarpeen vähähiiliseen yhteiskuntaan siirtymiseksi. 
Mm. IEA:n, Ison-Britannian Decarbonising the UK, Japanin Low carbon scenarios 
for Japan sekä EU:n ja WWF:n skenaariot tarkastelevat sellaisia teknologisia, 
taloudellisia ja ilmastopoliittisia keinoja ja edellytyksiä, joilla vähähiilinen yhteis-
kunta voitaisiin saavuttaa.  
 

                                                
54  Katso esim. IPCC (2007) päästövähennystarpeet sekä todennäköisyyksien luokittelu. 
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Pitkä aikajänne tuo menetelmällisesti monia haasteita skenaariotarkasteluihin, 
riippumatta siitä, onko kyse forecasting tai backcasting -menetelmistä. Pitem-
mällä aikajänteellä monien muuttujien osalta tehtävät lähtöoletukset saattavat 
merkittävästi muuttua 20–30 vuoden kuluessa. Lisäksi nykypäivänä määritelty 
tavoiteltava tulevaisuus ja siihen liittyvät arvostukset eivät välttämättä vastaa 
tulevien sukupolvien arvomaailmaa. Edellä kuvatuista syistä, sekä ennen kaikkea 
markkinoiden vaatimista lyhyen aikavälin tuotto-odotuksista johtuen, yksityisen 
sektorin liiketoimintamahdollisuuksia ja toimintaympäristön muutoksia tarkaste-
levat skenaariotyöt ovat usein valinneet tarkasteluaikajänteeksi tätä lyhyemmät 
aikaperspektiivit, jotka soveltuvat kyseisten organisaatioiden strategiseen pää-
töksentekoon. Monissa yksityisen sektorin skenaarioissa ilmastonmuutos ja/tai 
ympäristöongelmat ovat muodostaneet vain yhden monista ulkoisista muuttujis-
ta, joita on lähinnä tarkasteltu skenaarioiden lopputuloksien yhteydessä. Ilmas-
tonmuutos on kuitenkin viime vuosina noussut vahvasti yksityisen sektorin 
agendalle. Sektori näkee enenevässä määrin ilmastoriskin toimintaympäristönsä 
keskeisenä haasteena, joka on aktiivisesti otettava huomioon yhtenä pitemmän 
aikavälin strategisen suunnittelun keskeisenä lähtökohtana. 
 

4.2  Lähtöoletukset ja menetelmät 

Tässä selvityksessä tarkastelluissa skenaarioissa oletetaan melko yhteneväisesti 
kansallisen ja/tai globaalin talouskasvun jatkuvan tulevina vuosikymmeninä mal-
tillisena, muutamien prosenttien vuosittaista vauhtia. Sen sijaan, skenaarioiden 
baseline-poluissa voidaan päästöjen kehityksen suhteen tunnistaa merkittävää 
hajontaa. Esimerkiksi IEA:n baseline-skenaarioissa vuoden 2050 päästöt ovat 
137 % vuoden 2003 vertailuvuotta korkeammat, vastaavasti EU-skenaariossa 
päästöt kasvavat 86 % vuoden 1990 vertailuvuodesta vuoteen 2050 mennessä. 
Hajonta kertoo skenaarioiden eri oletuksista mm. siitä, miten yhdyskuntarakenne 
kehittyy, millaisia valintoja tehdään energiasektorin ja liikennesektorin investoin-
neissa tai mitkä teknologiat saavuttavat markkinamenestystä ns. ”business as 
usual” -tapauksessa. 
 
Nykyisen teknologian ja markkinoiden kynnyksellä olevan teknologian vähennys-
potentiaali nähdään selvityksen skenaarioissa melko samansuuntaisesti ja mm. 
tästä syystä merkittävienkin päästövähennysten aikaansaaminen nähdään tekni-
sesti mahdollisena. Riippuen kuitenkin skenaariotyön kysymyksenasettelusta ja 
vähähiilisen teknologian (ml. energiatehokkuus) laajamittaiselle hyödyntämiselle 
asetetuista tavoitteista, saattavat tunnistetut politiikkatoimet sekä realisoitavissa 
oleva päästövähennyspotentiaali erota huomattavasti eri skenaarioissa. Tämä 
nousee vahvasti esiin analysoitaessa esim. IEA:n skenaariotarkastelun lähtökoh-
tia ja lopputuloksia (noin 16 % globaali päästövähennys mahdollinen vuoteen 
2050 optimistisessa TECH Plus -skenaariossa) sekä toisaalta WWF:n tai EU:n 
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myös vahvasti teknologipainotteisia skenaariotarkasteluja (joissa yli 50 % glo-
baali päästövähennys saavutettavissa vuoteen 2050).  
 
Tätäkin selkeämmin kyseiset erot nousevat esiin kun verrataan IEA:n skenaario-
työtä Japanin tai UK:n backcasting-skenaariotarkasteluihin, joissa nimenomaan 
lähtökohdaksi on tunnistettu tulevaisuuden maailma, jossa kyseisten maiden 
päästöt vuonna 2050 ovat 60–70 % nykyistä alhaisemmat. Tämä kuvastaa tek-
nologiaoletusten lisäksi myös laajempien yhteiskunnallisten valintojen ja oletus-
ten merkitystä skenaariota rakennettaessa – ollaanko lähtökohtaisesti sopeutu-
massa ulkopuolisen toimintaympäristön vaateisiin vai itse luomassa laajempia 
yhteiskunnallisia muutoksia, joiden avulla tavoitteet voitaisiin saavuttaa. 
 
Riippuen valituista taloudellista ohjauskeinoista sekä oletuksista kansainvälisen 
ilmastopolitiikan suhteen (esim. Kioton joustomekanismien käytön laajuus), 
päästövähennysten kustannukset saattavat vaihdella eri skenaarioissa. EU:n 
skenaariotarkastelussa, jossa laajan kansainvälisen osallistumisen ja joustome-
kanismien merkitys päästövähennysten kustannusten rajoittamisen kannalta 
nousevat vahvasti esiin, kahden asteen saavuttamiseksi tarvittavien päästövä-
hennysten vuosittaiset kansantaloudelliset kustannukset arvioidaan hyvin maltil-
lisiksi. Politiikkaskenaariossa tarvittavat toimenpiteet vähentävät vuosittaista 
BKT:tä noin 0,2 %55. EU:n skenaariotarkastelu nostaa myös esiin mahdollisia 
päästövähennysten hyötyjä mm. energiaomavaraisuuteen ja -turvallisuuteen 
liittyen, muttei yksityiskohtaisemmin arvioi niiden vaikutuksia. Japanin skenaario-
tarkastelun keskeisiä johtopäätöksiä on ollut, että 70 % päästövähennyksen 
saavuttaminen on mahdollista kotimaisin toimin leikkaamalla energiankulutusta 
40–50 % ja siirtymällä vähähiilisiin energialähteisiin. Vuosittaiset kustannukset 
on arvioitu noin 6–10 triljoonaksi jeniksi, joka vastaisi noin 1 % vuoden 2050 
BKT:stä Japanissa. 
 
Tarkasteltaessa merkittävien (kokoluokkaa 60–80 % vuoteen 2050 mennessä) 
globaalien päästövähennysten kustannuksia Sternin raportti päätyy samansuun-
taisiin arvioihin kansantaloudellisista kustannuksista. Sternin mukaan päästöjen 
hillinnän globaalit kustannukset ovat luokkaa 1 % BKT:stä, kun tavoitteena on 
rajoittaa lämpeneminen tasolle 2,5–3 astetta (verrattuna esiteolliseen aikaan). 
Erittäin olennainen lähtökohta koko Sternin tarkastelussa on juuri nostaa ilmas-
topolitiikan hyödyt ilmastonmuutoksen hillinnän kustannusten tarkastelun rinnal-
le. Menetelmä, jolla Stern arvottaa ilmastonmuutoksen vaikutuksia pitkällä aika-
välillä, poikkeaa monista aiemmista tarkasteluista ja selittää osaltaan raportin 
johtopäätöksiä voimakkaiden ja välittömien hillintätoimien toteuttamiseksi.56 
Sternin raportin mukaan ilmastonmuutoksen kustannukset, eli ilmastopoliittisen 
toimimattomuuden kustannukset voivat olla luokkaa 5–20 % maailman BKT:stä.  
                                                
55  Vuonna 2020 BKT:n vuosittainen kasvu olisi 0,14 % referenssiskenaariota alhaisempi ja vastaa-

vasti vuonna 2030 alenema olisi noin 0,19 %. 
56  Katso myös Sternin raportti ja sen kritiikki. Matti Liski, Helsingin Kauppakorkeakoulu, 2007. 
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Kuten yllä on todettu, menetelminä tässä selvityksessä esitetyissä skenaarioissa 
on käytetty sekä forecasting että backcasting -menetelmiä. Tarkastelluista ske-
naarioista suurin osa perustui forecasting-menetelmään. Näistä forecasting-
menetelmään perustuvista skenaarioista tunnetuin ja eniten hyödynnetty on 
IPCC SRES -skenaario, jossa on rakennettu neljä erilaista perustarinaa käyttäen 
ajureina väestön, energiankulutuksen, maatalouden ja maankäytön sekä tekno-
logian kehitystä. Myös Shellin skenaariot perustuvat vahvasti forecasting-
ajatteluun – samoin kuin suurin osa muistakin globaaleista skenaarioista. Toi-
saalta taas kansallisissa skenaariotöissä on hyödynnetty kohtuullisen paljon 
backasting-menetelmää. Esimerkiksi Japanin Low carbon scenarios for Japan ja 
Ison-Britannian Decarbonising the UK -skenaarioissa on ollut kyse backcasting 
menetelmistä, joissa on tunnistettu vaihtoehtoisia keinoja saavuttaa vuodelle 
2050 hyväksytty tavoite.  
 

4.3  Toteutusprosessi ja esittämistapa 

Riippuen laadittujen skenaarioiden luonteesta ja käyttötarkoituksesta valmistelu-
prosesseissa on hyödynnetty eri tavoin ns. ulkopuolisia sidosryhmiä. IPCC:n 
SRES-skenaariot laadittiin kansainvälisen SRES-asiantuntijatyöryhmän johdolla. 
Vastaavasti Suomen FINSKEN-hankkeessa skenaariot laadittiin tiiviissä yhteis-
työssä eri sektoreiden tutkimuslaitosten kesken. Niistä kukin toi oman erityis-
osaamisensa sosio-ekonomisten ja teknologisten skenaarioiden, ilmakehän koos-
tumuksen skenaarioiden, happamoittavan laskeuman skenaarioiden, ilmastoske-
naarioiden tai merenpinnan korkeuden skenaarioiden laadintaan. Hollannin  
ilmastoskenaariotyössä (KNMI´06) aktiivisella loppukäyttäjien konsultoinnilla 
valmisteluprosessin aikana pyrittiin varmistamaan, että skenaariot palvelevat 
optimaalisesti sidosryhmiä, jotka hyödyntävät niitä jatkotutkimuksessa ja poliitti-
sessa päätöksenteossa. 
 
Esimerkiksi IEA:n, EU:n ja WWF:n skenaarioiden valmistelussa hyödynnettiin 
talon sisäisen asiantuntijuuden lisäksi erittäin laajasti ulkopuolisia lähteitä ja  
asiantuntijaverkostoja. Niiden avulla pyrittiin varmistamaan erityisen haasteellis-
ten teknologiakysymysten ymmärrys ja integrointi skenaariotyöhön. Vaikka  
Shellin skenaariotyön tavoitteena oli ennen kaikkea tukea yrityksen sisäistä stra-
tegista suunnittelua, skenaarioiden kehittelyssä hyödynnettiin laajalti ulkopuoli-
sia asiantuntijoita ja tutkimusyksiköitä.  
 
Monissa poliittista päätöksentekoa tukemaan tarkoitetussa skenaariotöissä on 
pyritty tunnistamaan useampia vaihtoehtoisia polkuja asetetun tavoitteen  
saavuttamiseksi. Esimerkiksi IEA:n, ja Ison-Britannian Decarbonising the UK ja 
Japanin Low Carbon Scenarios for Japan -skenaarioissa tarjotaan BAU-
skenaariolle 2–6 vaihtoehtoista polkua pyrkien tällä tavalla osoittamaan, että 
vaikka kasvihuonepäästöjen osalta määritellään tiukat rajoitteet tulevaisuuden 
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yhteiskunnalle, on monia eri vaihtoehtoja rakentaa kyseinen yhteiskunta.  
Kyseisissä skenaariotöissä on valmisteluvaiheessa aktiivisesti haettu erittäin laa-
jan asiantuntijajoukon ja eri sidosryhmien näkemyksiä skenaarioprosessiin. Näin 
on pyritty varmistamaan useiden vaihtoehtoisten mahdollisuuksien huomioimi-
nen. Esimerkiksi Ison-Britannian skenaariotyöstä nousee esiin lopputuloksena se, 
että 60 % päästövähennystavoite on mahdollista saavuttaa hyvin erilaisin ole-
tuksin koskien mm. talouden, liikennesektorin ja yhdyskuntarakenteen rakennet-
ta, talouskasvua (talouskasvun haarukka 1,6–3,9 %/vuosi) sekä kokonaisener-
gian kulutusta (haarukka 90–330 Mtoe). Kyseisten vaihtoehtoisten polkujen 
kommunikointi on eräs keskeinen osa skenaariotyöskentelyä ja sen hyödyntä-
mistä avoimen poliittisen päätöksenteon tukena. 
 
Skenaarioiden lopputuloksia ja esittämistapaa tarkasteltaessa voidaan myös 
huomata, että skenaarioissa tavoiteltu päästöjen vähentäminen ja sen määrittely 
vaihtelee. Yleisesti politiikkaskenaarioissa tunnistetaan tavoitteeksi ”vaarallisen 
ilmastonmuutoksen välttäminen” ja/tai EU:n määrittelemä kahden asteen tavoi-
te, mutta sekä tulkinta tämän edellyttämästä kasvihuonekaasujen ilmakehän 
pitoisuustasosta että aikajänteellä 2050–2100 tarvittavista globaalien ja kansal-
listen päästöjen vähennyksistä vaihtelevat selvityksen skenaarioissa. 
 
Skenaarioiden käyttötarkoituksesta ja kohderyhmistä riippuen voidaan esittämis-
tavoissa myös huomata tiettyjä eroja siinä, missä määrin skenaarion tulokset 
esitellään tarinan muodossa, kvantifioituina mallinnustuloksina tai tulevaisuu-
denkuvina. Lähes poikkeuksetta selvityksen skenaarioiden esittämisessä on hyö-
dynnetty kaikkia näitä elementtejä, joiden avulla nostetaan erityisesti esiin pääs-
töjen kehityspolut ja/tai vaikutukset (IPCC SRES, KNMI´06, FINSKEN), tulevai-
suuden yhteiskunnan pääpiirteet (ks. esim. Shell, Japani tai Iso-Britannia), pääs-
tövähennysteknologiat (WWF, IEA, Japani, Iso-Britannia, EU) ja taloudelliset 
vaikutukset ja ohjauskeinot (KTM/TEM, Stern).  
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Taulukko 1 Yhteenveto selvityksen skenaarioista ja vertailu valittujen ominai-
suuksien perusteella. 
 

  Käyttö-
tarkoitus 

Tarkastelu- 
horisontti 

Lähtökohta &  
kysymyksenasettelu 

Menetelmät ja 
avainmuuttujat 

Toteutusprosessi Esittämistapa ja lopputulemat 

IPCC SRES Globaalien 
kasvihuonekaa-
supäästöjen 
vaihtoehtoiset 
polut 

2100 Päästöskenaarioiden 
perusurat, joiden avulla 
voidaan arvioida ilmas-
tonmuutoksen vaikutuk-
sia sekä tarkastella 
vaihtoehtoisia ilma-
kehän pitoisuuden 
stabilointipolkuja, 
hillintä ja sopeutumis-
keinoja.  

Forecasting. Neljän 
perustarinan (storylines) 
kvantifiointi, ajureina 
väestön, energiatuo-
tannon, maatalouden, 
maankäytön ja tekno-
logian kehitys. 

Skenaarioperheet laadit-
tiin IPCC:n kansainväli-
sen SRES työryhmän 
johdolla. 

Neljä perustarinaa joiden pohjalta 
luotu globaalin päästökehityksen 
vaihtoehtoiset perusurat, eli ske-
naarioperheet päädimensioina 
taloudellinen ja ympäristöllinen 
sekä globaali ja paikallinen kehitys-
kulku. Toteutuva päästökehitys 
lukitsee yhteiskunnat eri voimak-
kuuden ilmastonmuutoksen  
poluille. 

EU ske-
naariot 

Globaalin ilmas-
topoliittisen 
päätöksenteon 
tueksi 

2050 EU:n kahden asteen 
tavoitteen edellyttämien 
päästövähennysten 
aikaansaamiseksi 
arvioidaan vaihtoehtoi-
sia politiikkakeinoja 
sekä toimenpiteiden 
vaikutuksia energiasek-
torille ja laajemmin 
talouksiin. 

Forecasting. Teknologi-
set (ml. energiansäästö, 
uusiutuvat, CCS, ydin-
voima) mahdollisuudet 
päästövähennysten 
aikaansaamiseksi sekä 
taloudelliset vaikutuk-
set eri sektoreilla 
kansainvälisen ilmasto-
politiikan eri vaihtoeh-
doissa. 

Skenaarioiden valmiste-
lutyöhön osallistuivat 
komission keskeisten 
direktoraattien, erityises-
ti ympäristödirektoraatin 
lisäksi asiantuntijoita 
mm. IIASA:sta, EEA:sta ja 
IEA:sta. 

Baseline-skenaario sekä politiikkas-
kenaario, jossa teollisuuden (ml. 
teollisuusprosessit, jätesektori), 
maatalouden ja maankäytön kasvi-
huonekaasupäästöjen voimakas 
vähentäminen mahdollistaa kahden 
asteen edellyttämät päästövähen-
nykset vuoteen 2050. Tarkastelu 
nostaa myös esiin mahdollisia 
päästövähennysten hyötyjä mm. 
energiaomavaraisuuteen ja -
turvallisuuteen liittyen. 

IEA Energiateknolo-
gioiden mahdolli-
suudet vastata 
kasvavaan 
energiantarpee-
seen ja tarvitta-
viin CO2- päästö-
vähennyksiin 

2050 Skenaarioiden avulla 
pyritään tunnistamaan 
lupaavimpia teknologi-
oita sekä näiden kehit-
tymistä ja markkina-
asemaa tulevina vuosi-
kymmeninä. 

Forecasting. Teknolo-
giapainotteinen bot-
tom- up, jossa ajureina 
T&K ja vähähiilisen 
teknologian käyttöönot-
toa tukevat ohjausme-
kanismit sähköntuotan-
nossa, rakennusten 
energiankulutuksessa, 
teollisuudessa sekä 
liikenteessä.  

Skenaariot laadittiin 
IEA:n asiantuntijatyönä, 
hyödyntäen laajaa 
ulkopuolisten asiantunti-
joiden verkostoa sekä 
ulkopuolisia tietolähteitä.

ATC (Accelerated Technology 
Change) skenaarioissa energiapoh-
jaiset CO2-päästöt saadaan vuoteen 
2050 mennessä tämän päivän 
tasolle olemassa olevien teknologi-
oiden avulla. TECH Plus  
-skenaariossa vuoteen 2050 men-
neessä mahdollista päästä n. 16 % 
tämän päivän päästötasoa alem-
maksi.  

Shell 2008  Yrityksen toimin-
taympäristön 
selvittäminen, 
strategisen 
suunnittelun 
tueksi 

2050 Tulevaisuuden energia-
huolto maailmassa, 
jossa energiankysyntä 
kasvaa ja ilmastonmuu-
tos keskeinen haaste. 

Forecasting. Avain-
muuttujina markkinoi-
den rooli (ulkoisvaiku-
tukset integroitu/ei), 
energiateknologiat & 
innovaatiot. 

Skenaariotarkastelut 
laadittu Shellin oman 
skenaarioryhmän toimes-
ta, yhteistyössä eri 
huippuyksiköiden ja 
asiantuntijoiden kanssa. 

Kaksi maailmankuvaa vuodelle 
2050 - Scramble, jossa ilmaston-
muutos kiihtyy sekä Blueprints, 
jossa kansainvälisin toimin CO2-ekv 
pitoisuus pysyy alle 550 ppm. 

WWF Ilmastopoliittisen 
vaikuttamisen 
tukena 

2050 Onko teknisesti mahdol-
lista tyydyttää kasvava, 
globaali energiatarve 
käyttämällä puhtaita ja 
kestäviä energialähteitä 
ja teknologioita, jotka 
estävät vaarallisen 
ilmastonmuutoksen. 

Forecasting. Teknolo-
giapainotteinen  
bottom-up, jossa 
ajureina väestö, kulutus 
ja energian kysyntä. 

Työssä hyödynnettiin 
viranomaislähteitä 
energian kysynnän ja 
ilmaston muutoksen 
ennusteista, WWF:n 
asiantuntemusta tekno-
logioiden kestävyyden ja 
lähteiden arvioimiseksi 
sekä teknologia-
asiantuntijoita. 

Climate solutions -mallin perusteel-
la kasvihuonekaasujen globaaleja 
päästöjä voidaan leikata 60–80 % 
vuoteen 2050 mennessä hyödyn-
täen olemassa olevia teknologioita 
ja mahdollistaen kasvihuonekaasu-
jen pitoisuuden stabiloinnin tasolle 
400 ppm CO2-ekv. pitkällä aikajän-
teellä. 
 

Stern 
Review 

Ilmastonmuutok-
sen ja hillinnän 
taloudelliset 
vaikutukset & 
merkitys 

2050 (2100) Ilmastonmuutoksen 
taloudelliset vaikutuk-
set, kasvihuonekaasujen 
stabiloinnin sekä vaih-
toehtoisten hillintä ja 
sopeutumiskeinojen 
kustannukset ja hyödyt. 

Forecasting. Globaali 
tarkastelu, jossa keskei-
senä muuttujana 
hintamekanismi ja sen 
korjaaminen, teknolo-
giat ja niiden markki-
noille saattaminen sekä 
sopeutumiskapasiteetin 
kasvattaminen. 

Ison-Britannian hallituk-
sen julkaisema laaja-
alainen asiantuntijara-
portti, jonka pääkirjoitta-
jana toimi Maailman-
pankin entinen pääeko-
nomisti Sir Nicholas 
Stern. 

Kattavat arviot ilmastonmuutoksen 
(ilmakehän eri pitoisuustasoilla n. 
400–750 ppm CO2-ekv.) ja ilmasto-
politiikan taloudellisista vaikutuk-
sista, joiden pohjalta johtopäätök-
senä, että voimakkaiden, välittömi-
en hillintätoimenpiteiden yhteis-
kunnalliset hyödyt selkeästi ylittä-
vät kyseisten toimenpiteiden kus-
tannukset. 
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  Käyttötarkoi-

tus 
Tarkastelu-
horisontti 

Lähtökohta &  
kysymyksenasettelu 

Menetelmät ja 
avainmuuttujat 

Toteutusprosessi Esittämistapa ja lopputulema 

Hollanti 
KNMI´06  

Ilmastonmuutok-
sen alueellisten 
vaikutusten ja 
sopeutumis-
keinojen tunnis-
tamiseksi 

2050 (-2100) Neljä vaihtoehtoista 
tulevaisuuden kuvaa, 
joiden avulla voidaan 
analysoida ja arvioida 
ilmastonmuutoksen 
alueellisia vaikutuksia 
sekä eri keinoja sopeu-
tua ilmastonmuutok-
seen Hollannissa. 

Forecasting. Kyseessä 
alueellinen tarkastelu, 
hyödyntäen globaalien, 
alueellisten Eurooppa-
laisten ilmastomallien 
sekä paikallisten ha-
vaintosarjojen tuloksia. 

Skenaarioiden laadinnan 
yhteydessä ilmastotutki-
jat konsultoivat potenti-
aalisia käyttäjiä mm. 
vesi-, energia-, maatalo-
us-, liikenne-, infrastruk-
tuuri-, teollisuus-, rahoi-
tus- sekä terveyssekto-
reilla. 

Vaihtoehtoiset tulevaisuudenkuvat 
lämpötilan, sateisuuden, tuulisuu-
den ja meren pinnan nousun muu-
toksille alueellisella tasolla Hollan-
nissa tarjoten sopeutumistoimia 
koskevaan päätöksentekoon sovel-
tuvaa tietoa. 

Japani 
LCS 

Japanin mahdol-
lisuudet täyttää 
kansainväliset 
velvoitteet ja 
muokata maas-
taan vähähiilinen 
hyvinvointiyh-
teiskunta 

2050 Japanin pitkän aikavälin 
päästötavoitteiden taso, 
tarvittavien kansallisten 
vähennystoimenpiteiden 
tunnistaminen, teknolo-
giavaihtoehtojen toteu-
tettavuuden sekä talou-
dellisten ja ympäristö-
vaikutusten arviointi. 

Backcasting. Osana 
laajaa kansallista tut-
kimusohjelmaa laadit-
tiin kaksi tulevaisuuden 
maailmaa & tarinaa 
(narrative storylines) eri 
oletuksin teknologian 
roolista sekä luonnon 
merkityksestä ihmisten 
elämässä. 

Skenaariotyössä haettu 
aktiivisesti näkemyksiä 
talouden eri sektoreiden 
edustajilta, yritysten ja 
eri teknologioiden asian-
tuntijoilta sekä tutkimus-
laitoksilta eri maista, 
pyrkien tunnistamaan 
parhaita käytäntöjä. 

Vaihtoehtoiset tulevaisuuden 
vähähiiliset yhteiskunnat – nopeasti 
muuttuva, urbaani teknologiapai-
notteinen yhteiskunta sekä luonto-
keskeinen hajautetumpi yhteiskunta 
– joissa molemmissa vuoden 2050 
kasvihuonekaasujen päästötaso on 
70 % alhaisempi kuin vuonna 1990. 

Iso-
Britannia - 
Decar-
bonising 
the UK 

Ilmastopoliittisen 
päätöksenteon 
tueksi 

2050 Miten kasvihuonekaa-
supäästöjen vähentämi-
nen 60 %  vuoteen 2050 
mennessä on taloudelli-
sesti, sosiaalisesti ja 
teknologisesti toteutet-
tavissa. 

Backcasting. Tarvitta-
vien päästövähennysten 
tunnistaminen bottom-
up, jossa keskiössä 
energiankysynnän sekä 
energiantarjonnan 
vähähiilisyys ja tässä 
avainmuuttujana 
energiatehokkuus. 

Skenaariotyöhön osallis-
tettiin laaja joukko 
asiantuntijoita (mm. 
teknologia-
asiantuntijoita, taloustie-
teilijöitä, yhteiskuntatie-
teilijöitä, ympäristö-
asiantuntijoita jne.). 

Viisi vaihtoehtoista, vähähiilistä 
tulevaisuudenpolkua 60 % päästö-
vähennyksen toteuttamiseksi 
Isossa-Britanniassa. Skenaarioiden 
perusteella tavoite on mahdollista 
saavuttaa hyvin erilaisin oletuksin 
koskien mm. talouden, liikennesek-
torin ja yhdyskuntarakenteen 
rakennetta, talouskasvua sekä 
kokonaisenergian kulutusta. 

KTM/TEM Kansallisen 
energia- ja 
ilmastopolitiikan 
laatimisen tueksi 

2025  
(vuonna 
2008 tekeillä 
olevassa 
tarkastelu-
pisteet 2020 
ja 2050) 

Kansallisten ilmastovel-
voitteiden kustannus-
tehokas täyttäminen. 

Forecasting. Suomen 
keinot velvoitteen 
täyttämiseksi ottaen 
huomioon eri oletukset 
talouden ja väestön 
kehityksestä, maail-
manmarkkinoiden 
kehityksestä sekä 
energiahankinnan 
rakenteen.  

Ministeriöiden yhteistyö-
nä, kukin ministeriö 
vastaten omasta hallin-
tohaarastaan. Työtä 
tukemaan teetettiin 
useita ulkopuolisia 
asiantuntijaselvityksiä. 

Kansallinen energia- ja ilmastostra-
tegia, jossa esitetty kaksi skenaario-
ta: toinen perusskenaario WM (with 
measures) ja toinen WAM (with 
additional measures), jolla poliitti-
set päämäärät pitäisi saavuttaa. 

FINSKEN Ilmaston-
muutoksen 
vaikutusten 
arviointi  
Suomessa 

2100 ja 
siitäkin 
eteenpäin 

Lähtökohtana IPCC 
SRES -skenaariot, joiden 
avulla arvioitu kaasujen 
ja pienhiukkasten 
pitoisuuksia ilmakehäs-
sä, vaikutuksia maan 
säteilytasapainoon ja 
tämän vaikutuksia 
ilmastoon ja merenpin-
nan tasoon.  

Forecasting. Skenaa-
rioiden kehitteleminen 
päästöjen ja pienhiuk-
kaspitoisuuksien perus-
teella ja niihin liittyvät 
herkkyystarkastelut. 

Tieteellinen tutkimusyh-
teistyö, johon osallistui 
SYKE, Ilmatieteenlaitos, 
Merentutkimuslaitos 
sekä Tulevaisuuden 
tutkimuskeskus. 

FINSKEN-projektissa laadittiin 
sosio-ekonomiset ja teknologiset 
skenaariot, ilmakehän koostumuk-
sen skenaariot, happamoittavan 
laskeuman skenaariot, ilmastoske-
naariot sekä merenpinnan korkeu-
den skenaariot sekä luotiin interak-
tiivinen työkalu, jolla voi tarkastella 
mm. lämpötilan, sademäärien tai 
merenpinnan korkeuden muutoksia 
eri skenaarioissa. 

Tekes - 
Climbus 
skenaa-
rioita 
(Energy 
Visions 
2050, 
SETELI, 
ILMES) 

Ilmasto- ja  
energiateknolo-
giat ja liike-
toiminta-
mahdollisuudet 

n. 2050 Skenaariotöissä pää-
sääntöisesti lähtökohta-
na on tunnistaa tulevai-
suuden avainteknologiat 
sekä liiketoimintamah-
dollisuuksia suomalaisil-
le toimijoille. 

Pääsääntöisesti  
forecasting. 

Tieteellinen tutkimus-
yhteistyö. 

Hankkeissa luotiin visio teknologian 
roolista tulevaisuuden energiaon-
gelmien ratkaisijana, kokonaiskuva 
suomalaisen ilmastomyönteisen 
teknologian globaaleista liiketoi-
mintamahdollisuuksista sekä tie-
karttoja mahdollisuuksien realisoi-
miseksi. 
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5  JOHTOPÄÄTÖKSET 

Skenaariot tarjoavat tärkeän työkalun tarkastella johdonmukaisesti vaihtoehtoi-
sia tulevaisuudenkuvia sekä käsitellä niihin liittyviä epävarmuuksia. Skenaarioita 
rakennettaessa joudutaan miettimään systemaattisesti ja loogisesti, miltä tule-
vaisuus voisi näyttää ja tätä kautta skenaariotyön osallistuvien henkilöiden ym-
märrys tulevaisuuteen vaikuttavista tekijöistä syvenee. Tällä tavoin mahdol-
listetaan avoin keskustelu vaihtoehtoisista kehityspoluista, niiden kriittinen ver-
tailu sekä luodaan edellytykset paremmalle päätöksenteolle. Skenaarioissa voi-
daan painottaa käyttötarkoituksen mukaan poliittisia, taloudellisia, yhteis-
kunnallisia, ympäristöllisiä tai teknologisia asioita. Parhaimmillaan skenaariot 
pystyvät ottamaan laaja-alaisesti huomioon kaikki edellä mainitut elementit ja 
muodostamaan näin laaja-alaisen ja havainnollisen kuvan mahdollisista tulevai-
suuksista. 
 
Ilmastonäkökulmasta skenaariot voivat tarjota työkalun arvioida ilmastonmuu-
toksen vaikutuksia maailmassa, jossa ei harjoiteta aktiivista ilmastopolitiikkaa 
(esim. IPCC:n SRES-skenaariot) tai arvioida mahdollisuuksia saavuttaa päästö-
vähennyksiä, joiden avulla pyritään rajoittamaan ilmaston lämpeneminen tietylle 
tasolle (esim. EU:n kahden asteen tavoite). Skenaarioiden avulla voidaan myös 
arvioida ilmastopoliittisten toimenpiteiden vaikutuksia sekä toimenpiteiden toteu-
tettavuutta, kustannuksia ja hyötyjä eri alueilla ja sektoreilla (esim. Stern  
Review, WWF-skenaario, IEA, EU). Skenaarioiden avulla voidaan tuottaa tärkeää 
tietoa kansainvälisiin ilmastopoliittisiin neuvotteluihin ja päätöksentekoon sekä 
tukea ilmastopoliittista päätöksentekoa niin kansainvälisesti kuin kansallisesti.  
 
Kuvassa 25 on tiivistetysti esitetty ilmastonmuutoksen vaikutusketjun avulla 
päästöjen kehityksen, ilmastonmuutoksen vaikutusten sekä sopeutumisen ja 
hillitsemisen kytkentöjä, joita selvityksen skenaariot tarkastelevat eri näkö-
kulmista (ks. myös kuva 1). Kuva 25 havainnollistaa kytkentöjen moninaisuutta 
ja sitä, että erilaisilla skenaarioilla asiaa voidaan lähestyä eri tarkastelukulmista. 
Samalla se osoittaa, ettei yhdellä skenaariotyöllä pystytä käytännössä kattamaan 
koko ilmiökentän moninaisuutta, vaan käytännössä aina joudutaan tekemään 
valintoja skenaariotyön rajaamiseksi käyttötarkoituksen mukaan. 
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Kuva 25 Selvityksen skenaarioiden lähestymiskulmia ilmastopoliittisen päätök-
senteon tueksi. Sovellettu IPCC 2001 ilmastonmuutoksen vaikutusketjut (IPCC, 
Climate Change 2001, Synthesis Report, Summary for Policy Makers). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaikki tässä selvityksessä tarkastellut ilmastopoliittista päätöksentekoa tukemaan 
laaditut skenaariot hyväksyvät lähtökohdakseen tarpeen vähentää kasvihuone-
kaasujen päästöjä merkittävästi 2000-luvulla – IPCC:n arvioiden mukaan vähin-
tään 60–80 % vuoteen 2050 mennessä, mikäli tavoitteenamme on pyrkiä vält-
tämään vaarallisen ilmastonmuutoksen taso suurella todennäköisyydellä. Tulkin-
ta vaadittavasta pitoisuustasosta kuitenkin vaihtelee edelleen eri skenaarioissa 
(noin 450–550 ppm CO2-ekv. välillä). Kyseisen lähtökohdan tunnistaminen sekä 
valittuihin tavoitetasoihin liittyvät epävarmuudet ovat erittäin keskeinen osa  
ilmastopoliittisten skenaarioiden avointa laadintaprosessia57.  
 
Merkittävien päästövähennysten lisäksi kaikki skenaariot yhtyvät näkemykses-
sään siitä, että teknologialla tulee olemaan erittäin tärkeä rooli päästövähen-
nysten aikaansaamisessa, mutta tämä ei pelkästään riitä, vaan tarvitaan yhteis-
kuntien kattava siirtyminen vähähiiliselle uralle niin kulutuksessa kuin tuotan-
nossa. Tarvittava teknologia on jo pääosin olemassa, ja sen laajamittainen käyt-
töönotto ja taloudellisuuden varmistaminen erilaisin ohjauskeinoin on avain-
asemassa. Tärkeimpinä keinoina päästöjen hillitsemiseksi teknologisin keinoin 
ovat energiatehokkuus sekä uusiutuvien energialähteiden lisääminen. Joissain 
skenaarioissa (mm. IEA) ladataan suuria odotuksia myös CCS-teknologian kehit-
tymiselle. 

                                                
57  Esimerkiksi Ruotsissa, pitkän aikavälin ilmastopolitiikan laadintaa tukevan tieteellisen neuvoston 

selkeä suositus globaaliksi stabilisointitasoksi oli 400 ppm CO2-ekv., kahden asteen tavoitteen 
saavuttamiseksi. Tämä edellyttäisi käytännössä globaalien kasvihuonekaasupäästöjen vähentä-
mistä lähes nollaan vuosisadan loppuun mennessä. Vetenskapligt underlag för klimatpolitiken. 
Rapport från Vetenskapliga rådet för klimatfrågor. Miljövårdsberedningens rapport 2007:03 
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Tarvittavien toimenpiteiden osalta skenaariot nostavat esiin hyvin yhteneväisiä 
ohjauskeinoja ja toimia, joista taloudelliset ohjauskeinot (hiilelle hinnan asetta-
minen eli ilmastonmuutoksen kannalta markkinoiden keskeisen ulkoisvaikutuk-
sen/markkinahäiriön korjaaminen), teknologian kehitystä ja käyttöönottoa tuke-
vat toimenpiteet sekä kaiken kaikkiaan vähähiilisen energia- ja liikennesektorin 
luomista tukevat ohjauskeinot nousevat voimakkaasti esiin. Riippumatta skenaa-
rioiden tietyistä eroista lähtöoletuksissa (esim. väestön kasvu, talouden kasvu, 
energian hinta, kansainvälisen päästökaupan laajuus jne.) useimmat ilmasto-
poliittiset skenaariot tunnistavat päästövähennys- ja sopeutumispolkuja, joiden 
kustannukset ovat selkeästi pienemmät kuin kiihtyvän ilmastonmuutoksen  
(business as usual) kustannukset. Ilmastopolitiikan hyötyjen tunnistaminen  
ja niiden todella tasavertainen tarkastelu ilmastopolitiikan kustannusten rinnalla 
toteutuu kuitenkin ainoastaan Sternin raportissa.  
 
Mikään tarkastelluista skenaarioista ei eksplisiittisesti arvioi tulevaisuudenkuvaa, 
jossa ilmastonmuutos olisi huomattavasti nykyisin ennakoitua nopeampaa. Mm. 
Sternin raportti nostaa näitä kysymyksiä esiin arvioidessaan mahdollisia talou-
dellisia vaikutuksia ja perustellessaan globaalien hillintätoimien välitöntä toteut-
tamista, mutta mikään skenaario ei erikseen pyri kuvaamaan tai halua kuvata 
sitä maailmaa, jossa kiihtyvä ilmastonmuutos, epälineaariset ja äärimmäiset il-
mastonmuutokset olisivat saaneet vallan. Miten tätä maailmaa, jonka pyrimme 
välttämään, pitäisi kuvata – vai pitäisikö ollenkaan – ja miten siitä skenaarioiden 
avulla voisi kommunikoida, voi olla tärkeä kysymys luotaessa tarvittavien ilmas-
topoliittisten toimenpiteiden laajempaa yhteiskunnallista hyväksyttävyyttä.  
 
Suurimmassa osassa skenaarioita on laadittu useita vaihtoehtoisia skenaarioita, 
joiden avulla pyritään saavuttamaan tietty päästövähennys. Useampien skenaa-
rioiden rakentaminen – yhden BAU-skenaarion ja politiikkaskenaarion sijaan – on 
tehokas tapa aktivoida ja sitouttaa eri toimijoita tulevaisuustyöhön. Skenaarioi-
den tavoitteena lähtökohtaisesti on osoittaa, että tulevaisuus on erilainen kuin 
menneisyys ja tämä tulevaisuus riippuu merkittävistä ihmisten valinnoista ja 
toimista.  
 
Harvat tässä selvityksessä esitellyt skenaariot, tai ilmastokysymyksiä käsittelevät 
skenaariot ylipäänsä, tarkastelevat ilmastokysymyksiä laajemmin osana kestävän 
kehityksen haastetta. Esimerkiksi ilmastonmuutoksen sopeutumistutkimuksessa 
tulee tarkastelun kattaa myös muut ympäristönmuutokset, sosio-ekonomiset 
sekä maankäytön skenaariot – pelkät ilmastoskenaariot eivät riitä. Ilmasto-
skenaarioiden osalta  on  myös  tunnistettu  tarvetta  ottaa paremmin huomioon  
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paikallisen ja globaalin skaalan erot, joihin mm. Hollannin KNMI´06  
-skenaariotyö pyrki tuomaan johdonmukaista tulkintaa58. On todennäköistä, että 
tulevaisuudessa tällaiset eri yhteiskunnallisten sektoreiden ja tavoitteiden yli in-
tegroidut skenaariotarkastelut kasvattavat merkitystään. Skenaariot voivat myös 
auttaa vastaaman kysymyksiin, mikä voisi olla Suomen rooli, omien päästövä-
hennysten lisäksi, globaalin vähähiilisen ja YK:n vuosituhattavoitteet saavuttavan 
yhteiskunnan luomisessa ja toisaalta miten Suomen pitäisi varautua ilmaston-
muutoksen suoriin ja välillisiin vaikutuksiin muissa maissa, tai millä tavoin pääs-
tövähennyspolut muissa maissa voivat vaikuttavaa Suomen kehitykseen?  
 
Skenaariot voivat tarjota tärkeän työkalun ilmastonmuutoksen vaikutusten hah-
mottamiseksi sekä yhteiskunnallisen ja poliittisen tahtotilan luomiseksi kansallis-
ten ja kansanvälisten päästövähennysten toteuttamiseksi. Tässä selvityksessä 
tarkastellut skenaariot osoittavat merkittävienkin päästövähennysten olevan ta-
loudellisesti, teknisesti ja sosiaalisesti mahdollisia. Haasteena on luoda kansalli-
sella tasolla yhteinen visio siitä, millä keinoin Suomi voi kantaa oman vastuunsa 
ilmastotalkoissa ja miten samanaikaisesti voidaan löytää kansainvälisellä tasolla 
oikeudenmukainen ja tasa-arvoinen polku, jolla ilmastonmuutoksen vaaralliset 
vaikutukset voidaan rajata mahdollisimman pieniksi. Tässä mielessä tulevaisuu-
dessa rakennettavissa skenaarioissa olisi paremmin pystyttävä huomioimaan 
teknologisten ja taloudellisten kysymysten lisäksi yhteiskunnalliset ja maailman-
poliittiset näkökulmat sekä laajemmin kestävän kehityksen haasteet. 
 
 
 
 
 
 

                                                
58  Ilmastoskenaarioille ei ole lähtökohtaisesti todennäköisyyksiä, mutta rinnakkaistarkasteluin ne 

voivat täydentää ilmastoskenaarioiden analyysiä ja tukea osaltaan päätöksentekoa. Suomessa 
parhaillaan käynnissä olevassa Kansallisen ilmastonmuutoksen sopeutumisen tutkimus-
ohjelmassa (ISTO 2006–2010) esimerkiksi ACCLIM-hankkeessa laaditaan alueellisia  
todennäköisyyspohjaisia ilmastoarvioita. Katso http://www.mmm.fi/fi/index/etusivu/ymparisto/ 
ilmastopolitiikka/sopeutumistutkimusohjelma.html  
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tutkimusohjelmaa59 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
59  Research Project on Establishing of Methodology to Evaluate Middle to Long term Environmental 

Policy Options towards Low Carbon Society in Japan (Japan Low Carbon Society Scenarios  
toward 2050). http://2050.nies.go.jp/project_e.html 
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60  Shell energy scenarios to 2050, 2008 Shell International BV. 



Tätä julkaisua myy ja välittää:
Yliopistopainon kirjamyynti

www.yliopistopaino.fi /kirjamyynti
books@yliopistopaino.fi 

PL 4 (Vuorikatu 3 A)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Puhelin (09) 7010 2363
Fax (09) 7010 2374

ISBN 978-952-5631-81-4 (nid)
 ISBN 978-952-5631-82-1 (pdf)

ISSN 0782-6028
 

ISBN 978-952-5631-81-4

SNELLMANINKATU 1, HELSINKI
PL 23, 00023 VALTIONEUVOSTO

p. (09) 16001, (09) 57811
f. (09) 1602 2165
julkaisut@vnk.fi 

www.vnk.fi /julkaisut

236400 VNK_15_08  Kannet painoon.indd   1 11.8.2008   9:06:55



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.22000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.22000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 900
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 2.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /FIN ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [800 800]
  /PageSize [498.898 708.661]
>> setpagedevice


