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Globaali 1,5 asteen tavoite



Hallitustenvälinen 

ilmastopaneeli (IPCC)

 perustettu 1988

 kokoaa ja arvioi tutkimustietoa 
päätöksentekijöitä varten

 politiikkarelevantti, mutta ei tee 
politiikkasuosituksia

 laajat arviointiraportit noin 7 vuoden 
välein

 arviointisyklin aikana 
erikoisraportteja rajatuista 
teemoista
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natural forcings only

greenhouse gas

forcing only

Ilmastonmuutosta ajavat tekijät tunnetaan 

varsin hyvin









Ilmastonmuutos ja Suomi



Suomen ilmastossa paljon sisäistä 

vaihtelua (jatkossakin)

23.2. 2008

Kuvat: Ilkka Juga (IL)

23.2. 2011



Vaihtelevuudesta huolimatta 

ilmastonmuutos näkyy jo

Muutos Suomessa yli 2°C

Globaali muutos ~1°C

Suomessa muutos suurin 

alkutalvesta (esim. 

joulukuussa lähes 5°C)



Suomen lämpötila 

kohoaa keskiarvoa 

nopeammin

Maapallon keskilämpötilan muutos 

(°C) vrt. 1971-2000

Suomen keskilämpötilan muutos (°C)



Muutokset suurimpia talvella

Talvella

- lämpötila, sademäärät ja pilvisyys 

kasvavat

- jääpeite pienenee ja ohenee

Sopeutumistarpeita esim.

- liukkauden torjunta

- teiden kunnossapito

- kaamosoireiden hoito



Kesäisin kuumempaa ja useammin 

rankkasateita

< 20 ºC

24-28 ºC

20-24 ºC

> 28 ºC

Vrk:n keskilämpötila (ºC)

Nykyilmastossa: kerran/60 

vuotta

Vuonna 2050: kerran/10-15 

vuotta

Kesällä

• korkeat lämpötilat kasvavat samassa 

suhteessa kuin keskilämpötila

• sademäärät ja rankkasateet lisääntyvät

Sopeutumistarpeita esim.

• kuumuuden terveysvaikutukset

• kaupunkien hulevesitulvat



Myrskyjen ja rajuilmojen vaikutukset 

kasvavat

 Tuulen voimakkuudet ennallaan, 
mutta myrskytuhot kasvavat

 Ilmakehän kyky tuottaa 
rajuilmoja kasvaa

Sopeutumistarpeita esim.

 sähkönjakelussa

 metsäteollisuudessa

 pelastustoimessa



Merenpinnan korkeus muuttuu

Muutos Suomen rannikolla

Maankohoaminen: 

4.37 mm/vuosi

Maankohoaminen: 

9.85 mm/vuosi 

+170 cm 

(N2000)

• Korkea kokonaisvesimäärä Itämeressä

(+60 cm keskimääräistä korkeammalla)

• Gudrun myrsky

• Seiche ilmiö

Kuva: Riku Lumiaro

Tammikuu 2005

Vuoden 2005 kaltainen tulva vuonna 2100 joka 2. vuosi  



Ilmastonmuutos ja liikenne

(LVM:n ILMO45 työ)



Liikennesektori

 Myös liikenneala merkittävä energian loppukulutussektori ja 
siten khk-päästöjen lähde

 Globaalisti päästöt kasvaneet viimeisen 50 vuoden aikana 
nopeammin kuin minkään muun sektorin 

 Sektori erittäin riippuvainen öljystä (92% sektorin 
energiatarpeesta)  liikennesektorin dekarbonisointi on 
hankalaa



Liikenteen päästövähennykset

Kolme keskeistä keinoa

1. Liikennesuoritteen (km) 
vähentäminen 

2. Vähäpäästöiset ja 
päästöttömät ajoneuvot 
(esim. sähköautot)

3. Vähäpäästöisemmät tai 
uusiutuvat polttoaineet



Suomen liikennesektori hiilettömäksi 

2045 mennessä? (LVM:n ILMO45-työ)

Vaatisi

 Henkilöautojen ajokilometrien kasvu hienoiseen laskuun 2025

 Raideliikenteen, linja-autoliikenteen, kevyen liikenteen yhteenlasketut 
kilometrit kaksinkertaistuu 2045 mennessä

 Tavaraliikenteessä paketti- ja kuorma-autojen ajoneuvotkilometrit 
kasvaisivat vain vähän 2045 mennessä

 Nolla- ja vähäpäästöisten ajoneuvojen osuus ajoneuvokannasta 100% 
vuoteen 2045 mennessä

 Biokaasua käyttöön niin paljon kuin teknis-taloudellisesti mahdollista



Miten tämän voisi saavuttaa?

 Lyhyellä aikavälillä vaikuttavin toimenpide tiemaksut 
kaupunkiseudulla

 Pitkällä aikavälillä tärkeää investoida kestävään 
liikennejärjestelmään

 Vähäpäästöiset liikkumispalvelut houkuttelevaksi vaihtoehdoksi 
yksityisautoille kaupunkiseudulla ja niiden välillä

 Muita keinoja mm. pysäköinnin hinnoittelu, 
työmatkakuluvähennykset, uusien liikkumispalvelujen 
verotuskäytännöt jne.



Miten tämän voisi saavuttaa?

 Tavaraliikenteessä digitalisaatio- ja energiatehokkuustoimet
• Esim. fossiilisen dieselin verotason nosto, kilometripohjainen tiemaksu

• Kuljetuskustannusten nousun kompensointi

 Polttoaineverot, auto- ja ajoneuvoveron päästöporrastukset
• Vähävaraisten talouksien kustannuksien nousun kompensointi

 Nolla- ja vähäpäästöisten autojen hankintatuet

 EU-päästörajoihin vaikuttaminen

 Vanhojen autojen konvertointi esim. kaasuautoiksi

 Fossiilisten liikennepolttoaineiden kielto 2045?



KIITOS


