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Esipuhe

Joulukuussa 2009 ihmiset ympäri maailmaa pettyivät 
raskaasti johtajiensa toimintaan YK:n ilmastokokouk-
sessa Kööpenhaminassa. Ilmastokatastrofin torjumi-
sen kannalta riittävän, oikeudenmukaisen ja laillisesti 
sitovan toimintaohjelman sijaan kokouksen lopputulos 
oli löyhä kokoelma aikeita, joita kaikki osapuolet eivät 
edes allekirjoittaneet. Niinkö siinä kävi, että toiveet 
ilmastokatastrofin torjumisesta joutaa haudata hiljai-
sesti? Tuskin. Kokouksen lopputulos osoitti, että kan-
sainvälisellä tasolla voidaan saada sopimuksia aikaan 
vain, jos osapuolilla on riittävä valmius joustaa kansal-
lisesta itsekkyydestä ja sitoutua omaan oikeudenmukai-
seen osaansa välttämättömistä toimista. Tästä syystä 
kunnianhimoiset ilmastotoimet ovat kotimaassa nyt 
arvokkaampia kuin koskaan. 

2000-luvun loppua leimasi kasvava kansalaishuoli 
ilmastosta. Syksyllä 2009 tuhannet ihmiset osallis-
tuivat Helsingissä Ihmistulva-ilmastofestivaaliin ja 
–mielenosoitukseen vaatien ilmastolakia. Joulukuisen 
Kööpenhaminan kokouksen aikaan ilmastokatastro-
fin torjumista vaatineille marsseille osallistui satoja 
tuhansia ihmisiä, ja internetissä erilaisia vetoomuksia 
allekirjoittaneiden määrää lasketaan kymmenissä mil-
joonissa. Milloinkaan aikaisemmin eivät maailman ih-
miset ole yhdistäneet ääntään vastaavasti: me olemme 
valmiit suunnanmuutokseen, ja haluamme sitä.

Internetin mahdollistama tiedonvälitys on tietenkin 
mahdollistanut tällaisen yhtäaikaisen mobilisaation. 
Vastaavalla tavalla aikamme tarjoaa keinot myös ilmas-
tokatastrofin torjuntaan. Stockholm Environment In-
stituten yhteistyössä Euroopan ja Suomen Maan ystävi-
en kanssa toteuttama selvitys osoittaa, että riittävät ja 
oikeudenmukaiset päästövähennykset on mahdollista 
toteuttaa Suomessa ja Euroopassa kotimaisin toimin 
ilman epävarmoja ja kyseenalaisia ratkaisuja, kuten 
ydinvoimaa tai hiilen talteenottoa ja varastointia. Oi-
keudenmukaisiin ilmastotoimiin sitoutuminen ja ilmas-
toystävällisen elämän mahdollistaminen kotimaassa 
on paras tapa varmistaa, että eri maiden neuvottelu-
kannat lähentyvät riittävästi myös kansainvälisellä 
tasolla, jotta riittävä, oikeudenmukainen ja laillisesti 
sitova ilmastosopimus toteutuu viimeistään Meksikon 
ilmastokokouksessa.

Ilmastojärjestelmän kanssa ei voi neuvotella – se 
noudattaa fysiikan lainalaisuuksia kasvihuonekaasujen 
pitoisuuden kokonaismäärän mukaan. Yhteiskunnan 
tomijoiden välinen keskustelu auttaa löytämään par-
haat tavat sovittaa välttämättömät päästövähennysta-
voitteet juuri Suomen oloihin. Toivottavasti skenaarion 
myötä käynnistyy tervetullut keskustelu siitä, miten 
vähintään 40 % päästövähennykset vuoteen 2020 men-
nessä olisi paras toteuttaa.

Laura Jäättelä
Ilmastokampanjavastaava, 

Maan ystävät   
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Tiivistelmä

ma, hiilen talteenotto ja varastointi sekä liikenteen biopolttoai-
neet on suljettu pois. Kotimaisiksi päästövähennyksiksi ei lueta 
päästöjen kompensointia, joka tapahtuu ulkomaisia päästövähen-
nyshankkeita rahoittamalla. Skenaario edellyttää myös kokonais-
valtaisia muutoksia ihmisten kulutus-, liikkumis- ja ruokailutot-
tumuksissa. Tämä ei suinkaan tarkoita sitä, että elämästä tulisi 
ankeaa – päinvastoin.

Kotimaisen päästövähennyspotentiaalin lisäksi selvitys tarkas-
telee, millaiset kansainväliset velvoitteet EU:n jäsenmaille lankea-
vat. Laskelmat perustuvat Greenhouse Development Rights -lähes-
tymistapaan, jossa oikeudenmukainen päästötaakka määräytyy 
historiallisen vastuun sekä taloudellisen maksukyvyn perusteella. 

Nyt silmäilet julkaisua, jossa Maan ystävät esittelee selvityk-
sen päätuloksia Suomen osalta sekä esittää omia johtopäätök-
siään sekä suosituksia tulevaisuuden ilmastopolitiikkaan. SEI:n 
alkuperäiset selvitykset ovat luettavissa internetissä osoitteessa 
www.polttavakysymys.fi/ilmastohaaste. 

Stockholm Environment Instituten (SEI) yhteistyössä 
Euroopan Maan ystävien kanssa toteuttama selvitys Europe’s Share 
of the Climate Challenge: Domestic Actions and International Ob-
ligations to Protect the Planet [1] tarkastelee tulevaisuutta, jossa 
EU:n alueella päästöt vähenevät ilmastotieteen edellyttämää tah-
tia: vähintään 40 % vuoteen 2020 mennessä ja vähintään 90 % 
vuoteen 2050 mennessä vuoden 1990 tasoon verrattuna. Suomea 
tarkasteltiin yhtenä kolmesta maasta, joille laadittiin lisäksi maa-
kohtaiset skenaariot. Osaselvitys Suomen osuus ilmastohaasteesta 
– kotimaan toimet ja kansainväliset velvoitteet planeetan suojelemi-
seksi [2] osoittaa, että Suomessa on mahdollista vähentää kasvihuo-
nekaasujen päästöjä 46 % vuoteen 2020 mennessä ja jopa 100 % 
vuoteen 2050 mennessä vuoden 1990 tasoon verrattuna. 

Päästövähennykset perustuvat energiatehokkuuden paranta-
miseen, energiansäästöön ja uusiutuvaan energiaan. Fossiilisista 
polttoaineista luovutaan mahdollisimman nopeasti. Skenaariossa 
kyseenalaiset, epävarmat ja riskialttiit vaihtoehdot kuten ydinvoi-
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1. Ilmastokatastrofin 
 torjumiseksi on toimittava nyt

Ilmastonmuutos on aikamme ratkaiseva haaste. Ih-
misen toiminnasta aiheutuva ilmaston lämpeneminen 
lähestyy uhkaavasti kynnysarvoa, jonka toisella puolella 
riski ns. epälineaarisista ilmiöistä kasvaa rajusti. Parin-
kin asteen lämpötilan nousun seuraukset ovat jo sinänsä 
äärimmäisen vakavia. Suurin uhkakuva piilee kuitenkin 
epälineaarisissa ilmiöissä ja ns. palautekytkennöissä, 
joiden seurauksena ilmastonmuutos voi alkaa vahvistaa 
itse itseään katastrofaalisin seurauksin.

 Ilmastonmuutos vuorovaikuttaa myös muiden va-
kavien ja kiireellisten ympäristöongelmien ja humani-

tääristen kriisien, kuten aavikoitumisen, metsien hä-
viämisen, ekosysteemien rappeutumisen sekä vesi- ja 
ruokapulan kanssa vaikeuttaen niiden ratkaisemista. 
Maailma on harvoin ollut mistään niin yksimielinen 
kuin siitä, että toimet ilmastonmuutoksen hillitsemi-
seksi ovat välttämättömiä. Nykyisen tieteellisen ym-
märryksen mukaan katastrofaalinen ilmastonmuutos 
voidaan vielä torjua, mikäli pystymme kääntämään 
globaalit kasvihuonekaasupäästöt laskuun muutaman 
seuraavan vuoden aikana. 

1.1. Kahden asteen tavoite karkaamassa

Euroopan unionin tavoite on rajoittaa maapallon 
keskilämpötilan nousu kahteen asteeseen esiteolliseen 
aikaan verrattuna. Kahden asteen lämpenemistä pide-
tään yleisesti ”siedettävänä” ilmastonmuutoksen taso-
na, jonka alapuolella ilmastonmuutoksen pahimmilta 
uhkakuvilta todennäköisesti vältytään. Kahden asteen 
tavoitetta pidetään myös kansainvälisten ilmastoneu-
vottelujen lähtökohtana, vaikka vähiten kehittyneet  
maat ja pienet saarivaltiot ovat ilmaisseet, että jo puo-
lentoista asteen lämpenemisellä on niille kohtalokkaat 
seuraukset [3].

Globaalin keskilämpötilan nousun kannalta keskeis-
tä on, mille tasolle ilmakehän kasvihuonekaasupitoisuus 
vakiintuu pitkällä aikavälillä. Pitoisuustaso riippuu 
siitä, paljonko kasvihuonekaasupäästöjä ilmakehään 
kertyy tiettynä aikana. Hansenin ym. (2008) mukaan 
vaarallisen korkean hiilidioksidipitoisuuden raja on 
noin 350 ppm (parts per million eli miljoonasosaa), jo-
ka ylitettiin 1980-luvun lopulla [4]. Tutkijoiden mukaan 
kasvihuonekaasupäästöjen pitoisuutta ilmakehässä on 
saatava lähivuosikymmeninä laskettua nykyisestä, jos 
vaarallinen ilmastonmuutos halutaan välttää. 

Lämpenemisen rajoittaminen alle kahden asteen 
edellyttää, että globaalit hiilidioksidipäästöt vuosina 

2000–2050 ovat yhteensä korkeintaan 1000 Gt – täl-
löinkin on vielä 25 % todennäköisyys, että 2 astetta 
ylitetään. Vuoteen 2006 mennessä tästä kokonaismää-
rästä oli päästetty jo liki neljännes [5]. Päästöt ovatkin 
2000-luvulla kasvaneet huomattavasti nopeammin kuin 
IPCC:n neljännen arviointiraportin [6] runsaspäästöi-
simmässä skenaariossa [7]. 

Tiedeyhteisön ymmärrys ilmastojärjestelmän käyt-
täytymisestä kasvihuonekaasupitoisuuksien kasvaessa 
täsmentyy huimaa vauhtia. Tähän mennessä suunta-
us on ollut, että tiedon täsmentyessä ennusteet ovat 
muuttuneet miltei yksinomaan huolestuttavammiksi, 
ja tarvittavien päästövähennysten koko ja tahti ovat 
kasvaneet.  

Massachusetts Insitute of Technology (MIT) jul-
kaisi keväällä 2009 arvion, jonka mukaan maapallon 
keskilämpötila nousee 5,2 asteella (ennusteiden kes-
kiarvo eli ns. paras arvio; vaihteluväli 3,5–7,4 astetta) 
vuosisadan loppuun mennessä esiteolliseen aikaan ver-
rattuna, mikäli kasvihuonekaasupäästöjen kasvua ei 
rajoiteta [8]. Vain muutamaa vuotta aiemmin, vuonna 
2003 MIT:n arvio lämpötilan noususta oli keskimäärin 
2,4 astetta.
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1.2. Kansainvälinen yhteistyö ja ilmasto-oikeudenmukaisuus 

Ilmastokatastrofin torjuminen vaatii ennennäke-
mätöntä kansainvälistä yhteistyötä. Fossiilisista poltto-
aineista on päästävä eroon kaikkialla. Teollisuusmaissa 
ja nopeasti teollistuvissa maissa yhteiskuntien raken-
teet ja toimintatavat on muutettava kestäviksi, samalla 
kun kehitystään käynnistävien maiden kehitys on alus-
ta asti rakennettava muiden tekijöiden kuin fossiilisten 
polttoaineiden varaan. 

Kansainvälisissä ilmastotalkoissa työt on jaettava 
oikeudenmukaisesti. Vaikka maailman päästöjen kas-
vusta suuri osa syntyy kehittyvissä maissa, muodos-
tavat teollisuusmaiden päästöt yhä liki 60 % kaikista 
päästöistä nykyhetkellä ja 80 % kaikista päästöistä 
1850-luvulta lähtien [7]. Maapallon väestöstä teollisuus-
maat asuttavat vain viidenneksen. Maailmanpankin 
arvion mukaan 80 % ilmastonmuutoksen kustannuk-
sista lankeaa kehittyville ja vähiten kehittyneille mail-
le. Vakavimpia kustannuksia ei tietenkään voi mitata 
rahassa: ilmastonmuutos tappaa arvioiden mukaan jo 
nyt 300 000 ihmistä vuosittain. Sen seurauksista, kuten 
satotappioista, kuivuudesta ja tautiepidemioista kärsii 
300 miljoonaa ihmistä [9].

Oikeudenmukainen työnjako perustuu historial-
lisiin päästöihin ja maksukykyyn. Suomella ja muilla 
teollisuusmailla on moraalinen ja historiallinen vas-
tuu säätää omat päästönsä kestävälle tasolle sekä tukea 
taloudellisesti kehitysmaiden kehittymistä kestävälle 
pohjalle ja niiden sopeutumista ilmastonmuutoksen 
väistämättömiin seurauksiin. 

Teollisuusmaiden ilmastotoimet on mitoitettava ilmasto-
tieteen perusteella: meidän on tehtävä oma oikeudenmu-
kainen osamme niistä toimista, joita lämpenemisen ra-
joittaminen mahdollisimman kauas alle kahden asteen, 
parhaan saatavilla olevan tiedon mukaan, edellyttää. 

Stockholm Environment Instituten selvitys Europe’s 
Share of the Climate Challenge [1] tarkastelee Euroo-
pan unionin ilmastovastuuta Greenhouse Development 
Rights -mallin avulla. Siinä taakanjako perustuu väki-
lukuun suhteutettuihin kumulatiivisiin päästöihin sekä 
bruttokansantuotteeseen. Suomea tarkasteltiin yhtenä 
kolmesta maasta, joille laadittiin maakohtaiset skenaa-
riot [2]. Suomen päästövähennysvelvoite on mallin mu-
kaan 0,4 % kaikista maailman päästöistä. Tämä vastaa 
88 % Suomen kasvihuonekaasupäästöistä vuonna 1990. 
Päästövähennysvelvoite on mielekästä ymmärtää kah-
talaisena velvollisuutena yhtäältä ryhtyä kotimaisiin 
päästövähennystoimiin ja toisaalta mahdollistaa talou-
dellisella tuella kehittyvien maiden ilmastoystävällinen 
kehitys. Tutkimuksen mukaan Suomessa on mahdollis-
ta saavuttaa kotimaisin toimin 46 % päästövähennykset 
vuoteen 2020 mennessä vuoden 1990 tasosta. Kädessäsi 
olevassa raportissa Maan ystävät käy läpi tutkimukses-
sa esille nousseita mahdollisuuksia toteuttaa Suomen 
kotimainen osuus oikeudenmukaisesta päästövähen-
nysvelvoitteesta sekä Maan ystävien johtopäätöksiä ja 
toimenpidesuosituksia tulosten pohjalta.
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1.3. Suomen osuus globaaleissa ilmastotalkoissa

Suomen mahdollisuuksista vähentää kasvihuone-
kaasupäästöjä on olemassa eri tahojen tuottamaa ai-
neistoa. Suomen hallituksen ilmasto- ja energiastrate-
gian toimilla saavutetaan 5–10 % kotimaiset päästövä-
hennykset vuoteen 2020 mennessä [10]. Työ- ja elinkei-
noministeriön asettama energiatehokkuustoimikunta 
luovutti ministeriölle kesäkuussa 2009 mietintönsä, 
jonka toimilla Suomi voi saavuttaa 11 % vähennyksen 
energian loppukulutuksessa vuoteen 2020 mennessä 
[11]. Luvut eivät noudata ilmastotieteen viitoittamaa 
päästövähennyspolkua lämpötilan nousun rajoittami-
seksi alle kahden asteen. Ilmasto- ja energiastrategiassa 
ei ollut määritelty kokonaisvähennystavoitetta ennalta, 
mikä luonnollisesti vaikeuttaa sen saavuttamista. 

Suomen valtioneuvosto hyväksyi syksyllä 2009 il-
mastopoliittisen tulevaisuusselonteon, joka linjaa ta-
poja ohjailla Suomen päästöjen kehitystä. Selonteossa 
hahmotelluissa skenaarioissa päästöt ovat 80–90 % pie-
nemmät vuonna 2050 kuin vuonna 1990 [12]. Selonteon 
ansio on, että siinä on asetettu kokonaistavoite, joka 
perustuu ilmastotieteeseen. Pitkän aikavälin tavoitteen 
saavuttaminen vaatii johdonmukaista politiikkaa halli-
tuskaudesta toiseen sekä täsmällisen, kokonaisvaltai-
sen ohjauksen käyttöönottoa viipymättä. Pitkän aika-
välin tavoite on merkityksetön ilman lyhyen aikavälin 
ilmastotiedettä vastaavaa tavoitetta (vrt. Kuva 1.). 

Ympäristöjärjestöistä WWF ja Greenpeace ovat jul-
kaisseet omat skenaarionsa vähäpäästöisestä yhteis-
kunnasta. WWF:n Virtaa tulevaisuuteen -skenaariossa 
[13] Suomen päästöt vähenevät 30 % vuoden 1990 ta-
sosta vuoteen 2020 mennessä, Greenpeacen Kestävän 
energian vallankumouksessa esitellyin toimin Suomes-
sa [14] ylletään 35 % päästövähennyksiin vastaavassa 
ajassa. Ilmastotieteen tulosten täsmentymisen ja en-
nustettuakin nopeamman kasvihuonekaasupäästöjen 

KUVA 1. Ilmastotavoitteiden saavuttamisen kannalta ratkaisevaa 
on ilmakehään päästettyjen kasvihuonekaasupäästöjen kokonais-
määrä. Pitkän aikavälin tavoite on merkityksetön ilman lyhyen ai-
kavälin tavoitteita, jotka määräytyvät kumulatiivisten päästöjen 
perusteella.  

globaalin kasvun myötä kahden asteen tavoitteen to-
teutumisen edellytykset ovat kuitenkin tiukentuneet. 
Nykyisen ymmärryksen mukaan teollisuusmaiden on 
vähennettävä päästöjään vähintään 40 % vuoteen 2020 
mennessä ja vähintään 90 % vuoteen 2050 mennessä 
vuoden 1990 tasoon verrattuna.1 

Stockholm Environment Institute (SEI) julkaisi 
1.12.2009 selvityksen siitä, miten EU:n alueella voi-
daan toteuttaa oikeudenmukaiset, alle kahden asteen 
tavoitteen edellyttämät päästövähennykset. Suomea 
tarkasteltiin yhtenä kolmesta maasta, joille laadittiin 
maakohtaiset skenaariot. Selvitys osoittaa, että keinot 
ilmastokatastrofin torjumiseksi ovat olemassa. Niiden 
realisoiminen edellyttää poliittisten voimavarojen 
poikkeuksellisen mittavaa ja määrätietoista käyttöön-
ottoa.

1 ) Jos teollisuusmaat vähentävät päästöjään 25-40 % vuoteen 2020 mennessä 
vuoden 1990 tasoon verrattuna ja kehittyvät maat 15–30 % verrattuna kehityksen 
perusuraan, kasvihuonekaasujen pitoisuus ilmakehässä vakiintuu todennäköisesti 
noin 450 miljoonasosaan (ppm) hiilidioksidiekvivalenttia [6]. Tämä antaisi vain 
noin 50 % mahdollisuuden rajoittaa globaalin keskilämpötilan nousu 2 asteeseen 
ja välttyä ilmastonmuutoksen pahimmilta seurauksilta [15]. Vaikka teollisuusmaat 

vähentäisivät omia päästöjään 40 % vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 men-
nessä ja edelleen vähintään 90 % vuoteen 2050 mennessä, tämä kuluttaisi noin 
kolmanneksen siitä hiilen kokonaismäärästä, joka globaalisti voidaan käyttää, jotta 
lämpeneminen todennäköisesti saataisiin rajoitettua alle kahden asteen. Tämä 
rajoittaa vakavasti kehitysmaiden käytettävissä olevaa ”hiilibudjettia”.
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1.4. Virheratkaisuihin ei ole varaa

Ilmastokeskustelussa ratkaisuiksi on esitetty 
muun muassa ydinvoiman, hiilen talteenoton ja varas-
toinnin sekä biopolttoaineiden hyödyntämisen rajua 
kasvattamista nykyisestä. Teollisuusmaiden mahdolli-
suus ”toteuttaa” omia päästövähennyksiään rahoitta-
malla päästövähennyshankkeita kehittyvissä maissa 
on sekin paljon esillä ollut vaihtoehto, johon useiden 
teollisuusmaiden päästövähennykset tällä hetkellä 
nojaavat vahvasti. Todelliset, pitkän aikavälin tarkas-
telua kestävät ratkaisut ovat kuitenkin kotimaisia – 

sellaisia, jotka johtavat kokonaisvaltaiseen energian 
sekä erityisesti fossiilisten polttoaineiden kulutuksen 
vähenemiseen. Näennäisratkaisujen suosiminen hidas-
taa todellisten ratkaisujen toteuttamista ja vaikeuttaa 
väistämättä edessä olevia muutoksia yhteiskunnan ra-
kenteissa ja toimintatavoissa. Energian ja materiaalien 
käytön tehostaminen ja vähentäminen ovat kestäviä 
vaihtoehtoja, joiden laajamittaiseen toteuttamiseen on 
ryhdyttävä nyt.

1.5. Muutos edellyttää rohkeutta ja määrätietoisuutta

Suomen ensimmäinen tehtävä ilmastohaasteen koh-
taamisessa on sitoutua laillisesti vuosittaisiin päästö-
vähennyksiin, joiden suuruus määräytyy ilmastotie-
teellisen tiedon ja meille historiallisesti kuuluvan oi-
keudenmukaisen päästövähennysosuuden perusteella. 
Nykytiedon mukaan tämä edellyttäisi Suomelta yli 40 % 
kotimaisia päästövähennyksiä vuoteen 2020 mennessä 
ja vähintään 90 % vähennyksiä vuoteen 2050 mennessä 
vuoden 1990 tasosta. SEI:n selvitys osoittaa, että Suo-
men on mahdollista toteuttaa tarpeelliset vähennykset 
hyvin maltillisin kustannuksin – vain murto-osalla tor-
jumattoman ilmastonmuutoksen kustannuksista. Nyt 
on löydettävä poliittinen tahto ja rohkeus, joiden avulla 
tämä mahdollisuus muuttuu todellisuudeksi.

Vähäpäästöiseen yhteiskuntaan siirtyminen tuskin 

onnistuisi, jos tyytyisimme säilyttämään nykyisen toi-
mintamme entisenlaisena ja vain vähentämään sitä. 
Muutos tarkoittaa aivan uudenlaisten tapojen opettele-
mista liikkumisen, asumisen, kuluttamisen, syömisen 
sekä materiaalien ja tuotteiden valmistamisen suhteen. 
Parhaimmillaan ilmastoystävällinen yhteiskunta tarjo-
aa nykyistä paremmat mahdollisuudet tehdä sopivasti 
työtä, elää terveenä ja viettää laadukasta vapaa-aikaa. 
Kyselytutkimusten mukaan yhä useampi suomalainen 
haluaisi mieluummin lisää vapaa-aikaa kuin tulojen 
kasvua [16;17]. 

SEI:n tutkimuksen viitoittama polku on yksi mah-
dollinen tapa toteuttaa tarvittavat päästövähennykset 
Suomessa. Toivotamme tervetulleeksi keskustelun vaih-
toehtoisista tavoista toteuttaa vastaavat vähennykset. 
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2 Keskeiset toimet 
 tarvittavien päästövähennysten  
 saavuttamiseksi

SEI:n päästövähennysskenaariossa Suomen kasvi-
huonekaasupäästöt ovat vuonna 2020 46 % ja vuonna 
2050 100 % pienemmät kuin vuonna 1990. Vuosisadan 
puoleenväliin mennessä ne vähäiset päästöt, joita 
Suomi tuottaa, sitoutuvat siis metsiin ja muihin hiilen 
nieluihin kokonaisuudessaan. Muutos syntyy energia-
tehokkuudesta ja energian säästöstä, fossiilisten polt-
toaineiden korvaamisesta uusiutuvilla energialähteillä 
sekä kokonaisvaltaisesta siirtymisestä uudenlaiseen 
elämäntapaan ja yhteiskuntaan, jossa materiaalinen 
kulutus on vähäisempää kuin nykyään. 

Jos satunnainen suomalainen tempaistaisiin nyky-
hetkestä SEI:n skenaarion mukaiseen vuoteen 2050, 
hänellä tuskin olisi valittamista: kaduilla on helpompi 
kulkea jalan tai pyörällä, siirtyminen kasvispainottei-
seen ruokavalioon on tuottanut terveyshyötyjä, ja työn 
tasaisempi jakautuminen ihmisten kesken on lisännyt 
vapaa-aikaa sekä mahdollistanut tiiviimmän yhtey-
denpidon perheenjäsenten ja muiden läheisten kans-
sa. Kun työpaikkojen määrä vähenee tietyillä aloilla, 
uudet alat työllistävät väestöä myös haja-asutusalueilla 
ja syrjäisillä seuduilla. 

Suomen kasvihuonekaasupäästöt vähenevät SEI:n 
skenaariossa 46 % vuoteen 2020 mennessä ja 100 % 
vuoteen 2050 mennessä vuoden 1990 tasoon verrat-
tuna. Vuosittaisiksi päästövähennyksiksi muutettuna 
tämä tarkoittaa, että päästöt vähenevät 4,7 % vuodessa 
vuosien 2010 ja 2020 välillä (kun hiilinieluja ei lasketa 
mukaan). Tämän jälkeen absoluuttisten vuosittaisten 
vähennysten määrä pysyy vakiona vuoteen 2050 asti. 
Sähkön ja lämmön tuotanto sekä liikenne muodostavat 
tärkeimmät alueet, joilla vähennyksiä saadaan aikaan. 
Primäärienergian kulutus vähenee vuoteen 2020 men-
nessä 24 % ja vuoteen 2050 mennessä 73 % vuoden 2010 
tasosta.

Vuosittaisten vähennysten tahti on SEI:n skenaa-
riossa erilainen kuin esimerkiksi Maan ystävien koor-
dinoiman Polttava Kysymys –ilmastolakikampanjan 
käyttämässä laskentatavassa. Jälkimmäisessä vuosit-
tainen vähennys on tietty prosentuaalinen osuus jäl-
jellä olevista päästöistä. Absoluuttinen vähennys on 
siis vuosi vuodelta pienempi. Kampanjan laskentatavan 
mukaan 6 % vuosittainen vähennys johtaisi 44 % pääs-

KUVA 2. Kasvihuonekaasupäästöjen vähentyminen sektoreittain 
SEI:n skenaariossa perusuraan verrattuna, kun ekosysteemien hii-
linieluvaikutus on otettu huomioon.

tövähennykseen vuoteen 2020 mennessä vuoden 1990 
tasoon verrattuna.

SEI:n skenaario osoittaa, että ilmastokatastrofin 
torjumiseksi tarvittavat päästövähennykset on Suomes-
sa mahdollista toteuttaa olemassaolevilla teknologioilla 
ja ilman ydinvoiman lisärakentamisen tai hiilen talteen-
oton ja varastoinnin kaltaisia kyseenalaisia ratkaisuja. 
Skenaarion toteutuminen edellyttää mittavia poliittis-
ten ja yhteiskunnallisten voimavarojen käyttöönottoa 
sekä laajamittaista muutosta kansalaisten tottumuksis-
sa. Skenaarion toteutuminen ei tarkoita elämänlaadun 
heikentymistä tai kansantalouden romahtamista.
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2.1. Taloudellinen yhdenvertaisuus EU:n sisällä lisääntyy 

a.

b.c.

KUVA 3. Bruttokansantuote henkeä kohti EU:n jäsenmaissa 
a) vuonna 2010, b) perusurassa vuonna 2050 ja c) skenaarios-
sa vuonna 2050 (kiintein hinnoin). Skenaariossa taloudellinen 
yhdenvertaisuus EU:n jäsenmaiden välillä kasvaa, joten ilmasto-
oikeudenmukaisuus toteutuu myös EU:n sisällä. 

 15 000 euroa tai vähemmän/henk.

15 —20 000

20 —25 000
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 35—40 000

40—45 000

45—50 000 tai enemmän 
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Taloudellinen yhdenvertaisuus on tärkeä tekijä 
ilmastokatastrofin torjuntatyössä. Ilmasto-oikeuden-
mukaisuus EU:n sisällä tarkoittaa, että vauraampien 
jäsenmaiden materiaalista elintasoa ryhdytään sopeut-
tamaan maapallon kantokykyyn samalla, kun köyhem-
pien jäsenmaiden elintaso vielä jonkin aikaa lähestyy 
vauraampien maiden elintasoa. SEI:n skenaariossa 
EU:n talous kasvaa vuoden 2008 tasosta 1,3-kertaiseksi 
vuoteen 2050 mennessä (perusurassa 1,8-kertaiseksi). 
Suomalaisten tulotaso taas kasvaa vuoteen 2050 men-
nessä 1,4-kertaiseksi vuoteen 2010 verrattuna (perus-
urassa 1,7-kertaiseksi). Keskiansio kasvaa nykyisestä 
31 600 eurosta 42 700 euroon vuodessa (vuoden 2005 
hinnoin) vuoteen 2050 mennessä. Samassa ajassa 

Suomen väestö kasvaa nykyisestä 5,3 miljoonasta 5,4 
miljoonaan. Vaikka talouskasvu on perusuraan verrat-
tuna maltillista, on huomattava, että perusurassa ei ole 
huomioitu katastrofaalisen ilmastonmuutoksen kustan-
nuksia, jotka voivat muodostaa jopa viidenneksen glo-
baalista bruttokansantuotteesta [17]. Ilmastokatastro-
fi olisi myös taloudellinen katastrofi: sen vaikutukset 
kansantuotteeseen olisivat samaa suuruusluokkaa kuin 
1930-luvun laman ja maailmansotien [17]. Kotimaisten 
päästövähennystoimien kustannukset ovat SEI:n ar-
vion mukaan noin 1–3 % Suomen bruttokansantuot-
teesta vuonna 2020 (rahan nykyarvossa mitattuna), 
mikä tekee noin 1–2,5 euroa jokaista suomalaista kohti 
päivässä (vuoden 2005 hinnoin).

2.2.	Rakennusten energiatehokkuudessa valtava potentiaali

Rakennusten osuus Suomen energiankulutuksesta 
vuonna 2005 oli noin neljännes. Tästä suurin osa (18,6 
% kokonaiskulutuksesta) käytettiin kotitalouksissa ja 
loput (6,7 % kokonaiskulutuksesta) palvelusektorilla. 
Siirtyminen päästöttömään yhteiskuntaan edellyttää, 
että rakennusten energiankulutuksen keskeisiin te-
kijöihin – lämmitystarpeeseen ja sähkönkulutukseen 
– pystytään vaikuttamaan. Lämmitystarpeeseen vai-
kuttavat rakennuksen koko ja ulkoseinien eristämis-
kyky. SEI:n skenaariossa asuinhuoneistojen keskikoko 
palaa vuoden 2005 tasolle vuoteen 2050 mennessä, eli 
vuosikymmenten ajan jatkunut kasvava suuntaus tait-
tuu. Samalla kaupunkien yhdyskuntarakenne kehittyy 
tiiviimmäksi. Rakennusmääräyksiä tiukentamalla voi-
daan saavuttaa merkittävät säästöt niin uusissa kuin 
energiaremontoiduissakin rakennuksissa. Jäljelle jää-
vään lämmityksen tarpeeseen vastaavat biomassalla 
toimiva kaukolämpöverkko sekä sähköllä toimivat 

lämpöpumput. Öljyn ja kivihiilen käytöstä rakennusten 
lämmityksessä luovutaan vuoteen 2050 mennessä ko-
konaan. Sähkölaitteiden parantuva energiatehokkuus 
kompensoi laitteiden määrän kasvun.
Kokonaisuutena kotitalouksien energiankulutus vähe-
nee skenaariossa neljäsosaan vuoden 2010 tasosta vuo-
teen 2050 mennessä. Palvelusektorin energiankulutus 
on vuonna 2050 39 % vuoden 2010 tasosta. 

Esimerkkejä tarvittavista ohjauskeinoista:

•	 Tiukemmat standardit EU:n rakennusten energiatehokkuus- 
 direktiiviin sekä sen laajentaminen koskemaan kaikkia 
 rakennuksia
•	 Suomen kiinteistöveron uudistaminen energiankulutus- 
 perusteiseksi ja veron jyrkkä porrastus
•	 Tukea energiaremontteihin
•	 Energianormit sähkölaitteille
•	 Pienemmän huoneistokoon suosiminen uudisrakentamisessa   
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2.3. Teollisuuden energiaintensiteetti vähenee harppauksin
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KUVA 4. Teollisuuden jalostusarvon (a) ja energiankulutuksen (b) 
kehitys sektoreittain.

Teollisuus muodostaa Suomessa muihin EU:n jä-
senmaihin verrattuna poikkeuksellisen suuren osan 
energiankulutuksesta. Kaikesta energiasta teollisuus 
käytti vuonna 2005 Suomessa 44 %, kun EU:n keski-
taso on 23,5 %. Puolet tästä energiasta käytti sellu- ja 
paperiteollisuus. 

Teollisuuden energiankulutus vähenee skenaarion 
perusurassa vuoteen 2050 mennessä runsaan viiden-
neksen vuoden 2010 tasosta. Tämä johtuu suurimmaksi 
osaksi metsäteollisuuden rakennemuutoksesta: sellu- ja 
paperiteollisuuden tuotanto on kovaa vauhtia siirty-
mässä globaaliin etelään kasvavien markkinoiden ja 
nopeakasvuisten puulajien perässä. Metsäntutkimuslai-
toksen arvion mukaan tuotanto vähenee Suomessa kol-
manneksen vuoteen 2020 mennessä [19]. Tämä kehitys 
vähentää teollisuuden energiankulutusta merkittävästi, 
vaikka muiden vähemmän energiaintensiivisten alojen 
oletetaankin kompensoivan vähennystä osittain omaa 
tuotantoaan kasvattamalla. Teollisuuden energiankäy-
tön oletetaan lisäksi tehostuvan  merkittävästi. 

Päästövähennysurassa energiankäyttö tehostuu 
vielä perusuraa selvästi radikaalimmin: 21 % vuoteen 
2020 mennessä ja 66 % vuoteen 2050 mennessä vuoden 
2010 tasosta. 

Metalli- ja terästeollisuudessa sekä sementintuo-
tannossa vähennetään myös prosessiperäisiä päästöjä. 
Esimerkiksi raudan valmistuksessa hiili voidaan kor-
vata elektrolyysillä rautaa pelkistettäessä. Perinteisten 
masuunien käytöstä voidaan luopua ja kasvattaa direct-
reduced iron (DRI) –menetelmällä valmistetun raudan 
osuutta. Rauta pelkistetään tällöin valokaariuunissa, 
jossa polttoaineena toimii biomassa tai maakaasu. Me-
tallien kierrätysasteen kasvattaminen on luonnollisesti 
tärkeä tapa vähentää metalliteollisuuden päästöjä. Uu-
sien tekniikoiden käyttöönotto ja hiilen ja öljyn korvaa-
minen esimerkiksi biomassalla voivat vähentää myös 
sementintuotannon prosessiperäisiä hiilipäästöjä 42 
% vuoteen 2050 mennessä. Vuonna 2020 vähennys on 
vain 12 %, sillä uusien tekniikoiden käyttöönotto vie 
aikansa. 
 
Esimerkkejä tarvittavista ohjauskeinoista:

•	 Taloudelliset kannustimet energiatehokkuusinvestointeihin 
•	 Tutkimus- ja kehitystyö vaihtoehtoisten tuotantomenetelmien 
 kehittämiseksi ja materiaalien testaamiseksi
•	 EU:n päästökauppajärjestelmän porsaanreikien tukkiminen 
 mm. asettamalla päästökatto tasolle, joka vastaa 40 % 
 päästövähennysten uraa, lopettamalla ilmaisten päästö- 
 oikeuksien jako sekä poistamalla mahdollisuus päästöjen 
 kompensointiin sektorin ulkopuolisilla hankkeilla
•	 Tiukat standardit EU:n alueella myytävien tuotteiden 
 tuotannolle hiilivuodon torjumiseksi
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2.4. Liikenne sähköistyy, kevenee ja siirtyy raiteille  
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Henkilö- ja tavaraliikenne muodostivat Suomen 
energiankulutuksesta yhteensä noin viidenneksen 
vuonna 2005. Liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen 
kasvu on vuoden 1990 jälkeen ollut vähäisempää kuin 
useimmissa muissa Euroopan maissa, sillä Suomessa 
liikenteen päästöt olivat jo tuolloin sangen korkeat. 
Skenaarion perusurassa liikenteen päästöjen maltilli-
nen kasvu jatkuu edelleen. Päästövähennysskenaarios-
sa liikenteen päästöihin vaikutetaan liikennesuoritteen 
ja liikkumisvälineiden valinnan sekä välineiden ener-
giatehokkuuden ja sähköistymisen kautta. Liikenteen 
energiankulutus vähenee skenaariossa 25 % vuoteen 
2020 mennessä ja 75 % vuoteen 2050 mennessä vuoden 
2010 tasosta. Öljyn kulutus liikenteessä vähenee peräti 
88 % vuoteen 2050 mennessä.

Henkilöliikenteessä matkojen pituuden kasvu ta-
saantuu vuoteen 2020 mennessä. Samalla tiivistyvä 
kaupunkirakenne lyhentää matkoja kaupungin sisällä, 
ja entistä suurempi osa matkoista taitetaan jalan tai 
pyörällä. Pidemmät matkat siirtyvät lento- ja tieliiken-
teestä raiteille: vuoteen 2050 mennessä 80 % alle 1000 
kilometrin lennoista on siirtynyt junaliikenteeseen. 
Tämä edellyttää rataverkon mittavaa laajentamista, 
verkon kunnon parantamista ja voimakasta lisäystä 
raideliikenteen saavutettavuudessa.

Sähkö korvaa fossiilisia polttoaineita liikenteen 
energialähteenä. Junaliikenne toimii kokonaan säh-
köllä vuonna 2030. Busseista 65 % kulkee sähköllä 
vuonna 2050. Henkilöautokannan sähköistyminen saa 
lisää vauhtia: jo vuonna 2020 21 % autokannasta on 
hybridejä ja 2 % sähköautoja. Vuoteen 2050 mennes-
sä käytännössä kaikki henkilöautot ovat sähköautoja. 
Lyhyellä tähtäimellä bensa-autojen tehokkuutta on li-
sättävä nykyistä tiukemmalla tahdilla: moottorien ener-
giaintensiivisyyttä voidaan vähentää 30 % nykyisestä 
vuoteen 2020 mennessä. 

Tavaraliikenteessä rahdin määrän kasvu tasaantuu 
vuoteen 2010 mennessä materiaalisen kulutuksen vä-
henemisen ja logistiikan kehityksen ansiosta. Raidelii-
kenteen osuus tavarakuljetuksista kasvaa nykyisestä 9 
%:sta 14 %:iin vuoteen 2020 mennessä ja 26 %:iin vuo-
teen 2050 mennessä. Rekat ja lautat siirtyvät osittain 
käyttämään sähköä fossiilisten polttoaineiden sijaan, ja 
niiden energiatehokkuus kasvaa huomattavasti.   

KUVA 5. Liikenteen energiankulutus liikkumistavan mukaan.

Esimerkkejä tarvittavista ohjauskeinoista:

•	 Kunnianhimoiseen tuotekehitykseen kannustavat standardit 
 liikennevälineiden energiatehokkuudelle
•	 Sähköisen tieliikenteen sekä rataverkon infrastruktuurien 
 nopea kehittäminen
•	 Fossiilisten polttoaineiden, myös turpeen, sekä lentoliikenteen 
 tukien lakkauttaminen
•	 Kaupunkirakenteen kehittäminen kevyen liikenteen käyttöön 
 kannustavaksi
•	 Ajoneuvoveron nykyistä huomattavasti jyrkempi porrastus 
 hiilidioksidipäästöjen perusteella.
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2.5.	Sähköntuotanto perustuu uusiutuvaan energiaan 

KUVA 6. Sähkön kulutus sektoreittain (a), tuotanto (b) sekä tuo-
tantokapasiteetin nimellisteho (c) tuotantotavan mukaan. Tuo-
tantokapasiteetissa ei näy sähkön ja lämmön yhteistuotannon 
kapasiteetti.
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Sähköntuotannon kehitystä SEI:n skenaariossa 
ohjaavat tuotantomenetelmiä koskevat tavoitteet sekä 
sähkönkulutuksen kehitys. Ilmastonmuutoksen torjun-
nan kannalta keskeistä on, että kivihiilen ja turpeen 
käyttö sähköntuotannossa ajetaan alas mahdollisim-
man nopeasti. Koska skenaariossa on haluttu tarkas-
tella päästövähennystavoitteiden saavutettavuutta 
nimenomaan energiansäästön, energiatehokkuuden 
ja uusiutuvan energian avulla, uutta ydinvoimantuo-
tantoa ei rakenneta Olkiluoto 3:n jälkeen, ja vanhakin 
ajetaan alas hieman nopeutetulla aikataululla. Ydin-
voimalla ei tuoteta sähköä Suomessa enää lainkaan 
vuonna 2040. 

Energiatehokkuuden ja energiansäästön ansiosta 
sähkönkulutus vähenee huomattavasti, mutta toisaalta 
fossiilisten polttoaineiden korvaaminen sähköllä liiken-
teessä ja joissain teollisuuden prosesseissa kasvattaa 
sähkön kokonaiskulutusta. Nämä kaksi vastakkaista 
voimaa ovat skenaariossa suunnilleen tasapainossa 
vuoteen 2020 asti. Vuoden 2020 jälkeen energiatehok-
kuuden kulutusta vähentävä vaikutus kasvaa sähköisty-
misen kulutusta kasvattavaa vaikutusta tärkeämmäksi, 
jolloin sähkön kokonaiskulutus vähenee. 

Uusiutuvia energiantuotantomuotoja otetaan käyt-
töön nopealla aikataululla. Tuulivoimalla tuotetun säh-
kön osuus on 20,2 % vuonna 2050, kun vuonna 2008 se 
oli 0,3 %. Biomassan käyttöä lisätään sähkön ja lämmön 
yhteistuotannossa siten, että sillä tuotetaan vuonna 

2050 43 % sähköstä. Vuonna 2050 kaikki sähkön ja läm-
mön yhteistuotanto perustuu biomassaan. Skenaarios-
sa yhteistuotannon osuus sähköntuotannosta pyritään 
pitämään mahdollisimman suurena, sillä lämpö voi-
daan hyödyntää tehokkaasti teollisuuden prosesseissa 
sekä kaukolämpönä. Pitkällä aikavälillä myös yhteis-
tuotannon tarve laskee. Kaiken kaikkiaan biomassan 
energiakäyttö pysyy skenaariossa suhteellisen vakaa-
na, sillä sähkön ja lämmön tuotannossa käytettävän 
biomassan lisääntyessä teollisuuden suora biomassan 
energiakäyttö vähenee. Skenaariossa ei rakenneta uut-
ta vesivoiman tuotantokapasiteettia.

Lyhyellä aikavälillä skenaarion esittämä tuulivoima-
kapasiteetin kehitys on vaatimatonta ja jää kauas jopa 
Suomen pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategian 
tavoitteesta (2000 MW tuotantokapasiteettia vuoteen 
2020 mennessä, [120]). Jo vireillä olevien hankkeiden 
yhteenlaskettu tuotantokapasiteetti on yli 8 000 MW 
[21]. Uusiutuvilla energianlähteillä voitaisiinkin tuottaa 
tämän vuosikymmenen aikana syntyvä sähköntarve 
jopa ilman Olkiluoto 3:n tuomaa lisäystä sähköntuo-
tantokapasiteettiin. 

Skenaariossa ei ole otettu huomioon EU:n uusiu-
tuvan energian direktiivin taakanjakoa, jossa Suomen 
velvoitteena on nostaa uusiutuvan energian osuus 38 
%:iin energian loppukulutuksesta vuoteen 2020 men-
nessä [22].
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2.6.	Energiasektorin ulkopuoliset päästöt 

Energiasektorin ulkopuolisia kasvihuonekaasu-
päästöjä syntyy Suomessa maataloudessa ja kaatopai-
koilla sekä teollisuuden prosesseissa. Maatalouden ja 
kaatopaikkojen päästöt ovat pääasiassa dityppioksidia 
(N2O) ja metaania (CH4), joilla on ilmastoa voimakkaas-
ti lämmittävä vaikutus. Metsiin sitoutuu ja on sitoutu-
neena Suomessa huomattavat määrät hiilidioksidia. 
Energiasektorin ulkopuolisten toimintojen hiilitase on 
metsien muodostaman nielun ansiosta negatiivinen, 
noin -11 Mt CO2-ekvivalenttia, vuonna 2010. 

Metsien nielujen kehityksestä on esitetty usean 

suuntaisia arvioita. SEI:n skenaariossa on tehty hyvin 
varovaisia oletuksia nielun kehittymisestä osin lasken-
taan liittyvien epävarmuuksien vuoksi ja toisaalta kak-
soislaskennan välttämiseksi: jos biomassalla tuotettu 
energia lasketaan päästövähennyksiksi, kun se korvaa 
kivihiiltä, hiilen ei voi laskea poistuneen ilmakehästä 
hiilinieluun. 

Vaikka sektorikohtaiset päästöt vähenevät skenaa-
riossa huomattavasti, varovaisen hiilinielun kehitysen-
nusteen vuoksi hiilitase energiasektorin ulkopuolella 
on enää -4,2 Mt CO2 -ekvivalenttia vuonna 2050.

2.7. Suomen kansainvälinen päästötaakka

SEI:n selvityksessä laskettiin Suomen kansainvä-
linen päästötaakka Greenhouse Development Rights 
-mallilla. Siinä päästövähennysvelvoite lasketaan maan 
historiallisen vastuun eli tuotetun päästökertymän sekä 
taloudellisen kapasiteetin perusteella. Laskentamallilla 
Suomen osuudeksi tulee 0,4 % globaalisti tarvittavista 
päästövähennyksistä vuoteen 2020 mennessä. Tämä 
tarkoittaa 63 Mt hiilidioksidiekvivalentin vähennyksiä, 
mikä vastaa 88 % Suomen päästöistä vuonna 1990.

Kotimaisin toimin Suomi yltää skenaarion mukaan 

46 % päästövähennyksiin vuoteen 2020 mennessä. Tä-
mä on noin 49 % Suomen globaalista päästövähennys-
velvoitteesta. Loppu vähennys on toteutettava rahoi-
tuksen ja teknologian siirron keinoin kansainvälisesti. 
Kansainvälisten päästövähennysten kustannukset 
vuonna 2020 ovat SEI:n arvion mukaan 2–5 miljardia 
euroa (vuoden 2005 hinnoin), mikä vastaa 1–3 % Suo-
men arvioidusta bruttokansantuotteesta vuonna 2020. 
Jokaista suomalaista kohti laskettuna tämä tekee noin 
1–2,5 euroa päivässä.



Vastaamme ilmastohaasteeseen18

3.	Ilmastolaki varmistaa 
 päästövähennysten toteutumisen

Suomen nykylainsäädännössä ilmastoon ja energi-
aan liittyvä ohjaus on hajallaan, ja ohjauskeinoilla voi 
olla jopa toisilleen vastakkaisia vaikutuksia: yhtäällä 
kannustetaan päästämään, kun toisaalla päästöjen 
tuottamista pyritään suitsimaan. SEI:n tutkimus listaa 
joukon ohjauskeinoja, jotka edesauttavat sektorikoh-
taisten tavoitteiden saavuttamista. Erillisten ohjaus-
keinojen lisäksi tarvitaan kansallinen ilmastolaki, joka 
tuo ohjaukseen yhtenäisyyttä ja selkeyttä sekä varmis-
taa, että yksittäiset toimenpiteet todella muodostavat 
johdonmukaisen kokonaisuuden. Valtioneuvosto suo-
sitteleekin ilmastopoliittisessa tulevaisuusselonteossa 
[12] selvitysten käynnistämistä ilmastolain hyvistä ja 
huonoista puolista sekä soveltumisesta Suomeen. 

Vuosittaisiin päästövähennyksiin sitova ilmastola-
ki takaa johdonmukaisena päästövähennyskehikkona, 
että eri ohjauskeinot vievät kohti haluttua kokonaista-
voitetta vuosi vuodelta ja vaalikaudesta toiseen. Ilmas-
tolaki pitää sisällään tietylle ajanjaksolle määritellyn 
”hiilibudjetin”, jonka hallitus jyvittää eri sektoreiden 
kesken. Hiilibudjeteista voidaan tehdä joustavia: nii-

den välillä voi tapahtua lainausta, jos suunnitelmien 
toteuttaminen on jostain syystä vaikeaa, sekä talletus-
ta, jos jollain kaudella vähennysten tekeminen onkin 
ennakoitua helpompaa. Tämä tekee ilmastolaista jous-
tavan ohjauskeinon, joka ottaa huomioon esimerkiksi 
pohjoismaisen vesivoimantuotannon ja talouskasvun 
sekä sääolojen vaihtelut.

Iso-Britanniassa ilmastolaki on ollut voimassa vuo-
den 2008 joulukuusta lähtien. Toimeenpanosta tehty 
arvio ensimmäisen vuoden jälkeen osoitti, että ilmas-
tolaki on onnistunut muuttamaan hallinnon suhtautu-
mista ilmastonmuutoksen torjuntaan: sitä pidetään nyt 
koko hallituksen yhteisenä vastuuna [23].

Vuosittaista päästövähennysprosenttia on tarkistet-
tava ilmastotieteellisen tiedon täsmentyessä. Jos ilmas-
tolakia toteutetaan Suomessa vuodesta 2011 lähtien, 
kuuden prosentin vuosittainen vähennys kunakin vuon-
na jäljellä olevista päästöistä johtaisi 44 % päästövä-
hennyksiin 2020 mennessä ja 91 % vähennyksiin 2050 
mennessä vuoden 1990 tasosta. Tämän suuruusluokan 
vähennyksillä Suomi tekee oman oikeudenmukaisen 
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osansa kotimaan päästövähennyksistä. SEI:n selvitys 
osoittaa, että tällaiset päästövähennykset ovat Suomes-
sa mahdollisia, ja niihin on varaa. 

Suomen ilmastopolitiikka ei nykyisellään anna 
liike-elämän toimijoille riittävän voimakkaita signaa-
leja toimintaympäristön kehittymisestä pitkällä aika-
välillä. Ilmastolaki toisi Suomeen elinkeinoelämän 
peräänkuuluttamaa ennakoitavuutta ja houkuttelisi 
investointeja etenkin energiatehokkuuden ja uusiu-
tuvien energialähteiden aloille. Iso-Britanniassa elin-
keinoelämän etujärjestöt ja ajatushautomot, kuten 
Confederation of British Industry (CBI) sekä Prinssi 
Charlesin johtama Business Leaders’ Group ajoivat 
voimakkaasti ilmastolakia nimenomaan elinkeino-
elämän etuja ajatellen. CBI:n mukaan ilmastolaissa 
yhdistyvät kaksi elinkeinoelämälle tärkeää element-
tiä: pitkän aikavälin varmuus toimintaympäristöstä ja 
lyhyellä aikavälillä päästövähennysten toteuttamisen 
joustavuus [23].

Kansainvälisten, kaikkia koskevien pelisääntöjen 
luominen epäonnistui Kööpenhaminan ilmastokoko-

uksessa joulukuussa 2009. Katastrofaalisen neuvotte-
lulukon purkamiseksi teollisuusmaiden on säädettävä 
oma kunnianhimonsa asianmukaiselle tasolle. Ilmas-
tolakiin ja sen myötä oikeudenmukaisiin kotimaisiin 
päästövähennystoimiin sitoutuminen olisi Suomelta 
tervehdyttävä ja tarpeellinen signaali kansainväliselle 
yhteisölle. Ilman teollisuusmaiden johtajuutta nopeas-
ti kehittyvillä mailla on niukasti syitä sitoutua omien 
päästöjensä vähentämiseen.

Ilmastolailla on laaja yhteiskunnallinen kannatus 
Suomessa. Polttava Kysymys –ilmastolakikampanjan 
takana on 25 järjestön ja yhteisön koalitio, jossa on 
mukana niin ympäristö- ja kehitysjärjestöjä, poliittisia 
nuorisojärjestöjä kuin ylioppilaskuntiakin. Järjestöjen 
jäseninä ja tukijoina on arviolta yhteensä noin 200 000 
suomalaista. Ilmastolakia haluavat suomalaiset ovat 
lähettäneet kansanedustajille yli 27 000 viestiä lain 
puolesta. Kansalaisjärjestöt kampanjoivat vuosittai-
siin päästövähennyksiin sitovan ilmastolain puolesta 
yhteensä 17 Euroopan maassa ja Japanissa. 
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4.	Suomi pystyy – nyt tarvitaan 
 enää poliittista tahtoa

Ilmastokatastrofin torjunta vaatii välittömiä toi-
mia. Oikeudenmukainen työnjako globaaleissa ilmasto-
talkoissa perustuu historialliseen vastuuseen: niiden, 
joiden taloudellinen hyvinvointi perustuu historiassa 
tuotettuihin kasvihuonekaasupäästöihin, on kannettava 
suurin vastuu päästöjen vähentämisessä. Teollisuusmaat 
ovat tähän saakka hyödyntäneet yhteistä ilmakehää oi-
keudenmukaista osuuttaan enemmän, joten niiden on 
tuettava heikompien ja haavoittuvampien maiden ilmas-
tonmuutoksen torjunta- ja sopeutumistoimia.

SEI:n tutkimus osoittaa, että EU:n on mahdollista 
toteuttaa omat oikeudenmukaiset päästövähennyksen-
sä maltillisin kustannuksin. Toimilla on todennäköises-
ti myönteisiä rinnakkaisvaikutuksia EU:n asukkaiden 
terveyteen ja hyvinvointiin. Suomen osalta oikeuden-
mukaiset toimet tarkoittavat yli 40 % päästövähennyk-
siä vuoteen 2020 mennessä ja 90–100 % vähennyksiä 
vuoteen 2050 mennessä vuoteen 1990 verrattuna. Nä-
mä päästövähennykset merkitsevät kokonaisvaltaista 
muutosta yhteiskuntamme tavassa tuottaa ja kuluttaa 
energiaa: energiatehokkuuden parantamista rakennuk-
sissa, teollisuudessa ja liikennevälineissä, energiansääs-

töä ruoantuotannossa, liikenteessä ja kotitalouksissa, 
uusiutuviin energialähteisiin perustuvan energiantuo-
tannon lisäämistä sekä fossiilisten polttoaineiden käy-
tön nopeaa alasajoa. Toimien toteuttamiseksi tarvitaan 
rohkeaa ja johdonmukaista politiikkaa.

Suomalaisten kulutushyödykkeet, kuten vaatteet 
ja elektroniikka, tuotetaan yhä enenevässä määrin 
Kiinassa ja muissa edullisemman työvoiman maassa. 
SEI:n analyysissa ei tarkasteltu päästöjä, jotka aiheutu-
vat tuontituotteiden tuotannosta. Vastaavasti vientiin 
menevät tuotteet, kuten suuri osa metalliteollisuuden 
sekä sellu- ja paperiteollisuuden tuotannosta, lasket-
tiin Suomen päästöiksi. Nykyisellään Suomen vientiin 
menevän tuotannon päästöt ylittävät tuontituotteiden 
päästöt. Myös tuontituotteiden kulutuksesta aiheutu-
viin päästöihin on kuitenkin syytä kiinnittää huomiota, 
jotta suomalaisten kulutuksen kokonaispäästöt vähene-
vät yhtä tehokkaasti kuin suomalaisen tuotannon. 

Ilmastotoimien toteuttamatta jättämistä perustel-
laan usein ”poliittisen realismin” asettamilla rajoitteilla. 
Yhteiskunnallinen muutos, jollaista ilmastokatastrofin 
torjuminen vaatii, edellyttää toki ennennäkemätöntä 
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käännettä poliittisten voimavarojen käytössä. Kysely-
tutkimusten [24–26] mukaan suomalaiset hyväksyvät 
yhteiskunnallisen ohjauksen päästöjen vähentämiseksi 
ja katsovat, että kansallisen tason ilmastopolitiikka on 
tärkeä osa ongelman ratkaisua. Suomalaisten selkeä 
enemmistö piti ilmastonmuutosta talouskriisiä vaka-
vampana ongelmana jopa talouden syvänteen aikaan 
vuoden 2009 alussa [27]. Viivyttelyä ilmastopolitiikassa 
ei voida enää pitää hyväksyttävänä. 

Vuosittaisiin päästövähennyksiin velvoittava il-
mastolaki on ensimmäinen askel kunnianhimoisen ja 
johdonmukaisen ilmastopolitiikan tiellä. Kuuden pro-
sentin vuosittaiset päästövähennykset vuodesta 2011 
alkaen johtaisivat 44 % vähennykseen vuoteen 2020 
mennessä vuoden 1990 tasoon verrattuna.   

SEI:n skenaariossa viitoitetaan Suomelle yksi mah-
dollinen tie toteuttaa ilmasto-oikeudenmukaisuutta. 
Skenaario osoittaa, että tarvittavien päästövähennys-
ten toteuttaminen kotimaisin toimin on teknisesti mah-
dollista, eikä niiden saavuttamiseksi tarvitse turvautua 
ydinvoiman tai hiilen talteenoton ja varastoinnin kal-
taisiin epäluotettaviin näennäisratkaisuihin. Päästövä-

hennysten toteuttamisen tapoja on lukuisia, ja keskus-
telu tässä esitetyn mallin kehittämiseksi ja eteenpäin 
viemiseksi on tarpeellista ja tervetullutta. Keinoja tar-
kasteltaessa on huolehdittava siitä, että ne kohtelevat 
ihmisiä alueellisesti ja sosiaalisesti tasa-arvoisesti sekä 
monimuotoista luontoamme oikeudenmukaisesti. Maan 
ystävät toivoo, että keskustelu vaihtoehtoisista tavoista 
saavuttaa välttämättömät päästövähennykset jatkuu eri 
toimijoiden välillä. Toivotamme tervetulleiksi täydentä-
vät ja vaihtoehtoiset skenaariot, joissa vähintään 40 % 
kotimaiset päästövähennykset toteutuvat vuoteen 2020 
mennessä. 

Suomalainen osaaminen on käsite, josta meillä suo-
malaisilla on tapana olla ylpeitä. Nokian ja maailmal-
la toimivien suomalaisten metsäyhtiöiden esimerkit 
osoittavat – hyvässä ja pahassa – että pienenkin maan 
toimijoilla voi olla hämmästyttävän suuri vaikutus. 
Nyt voimme tehdä suomalaisesta osaamisesta ilmas-
to-oikeudenmukaisuuskysymyksessä kansainvälisen 
menestystarinan tilanteessa, jossa menestystarinoita 
tarvitaan kipeämmin kuin koskaan.
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Suomessa on mahdollista vähentää ilmastopäästöjä yli 40 %  vuoteen 2020 mennessä ja jopa 
100 % vuoteen 2050 mennessä vuoden 1990 tasosta – täysin kotimaisin toimin. Tekninen potenti-
aali on olemassa. Nyt tarvitaan poliittista tahtoa.

Päästövähennystavoitteet voidaan saavuttaa ilman ydinvoiman, hiilen talteenoton ja varas-
toinnin tai liikenteen biopolttoaineiden kaltaisia virheratkaisuja, jotka hidastavat väistämätöntä 
muutosta kohti aidosti ilmastoystävällistä yhteiskuntaa. Oikeat ratkaisut perustuvat energianku-
lutuksen vähentämiseen ja kestävästi tuotettuun uusiutuvaan energiaan. 

Kotimaisten toimien lisäksi Suomen on täydennettävä osaansa globaalista ilmastovastuusta 
tukemalla taloudellisesti päästövähennys- ja puhtaan kehityksen hankkeita kehitysmaissa. 

Ilmastolaki vuosittaisista päästövähennyksistä on ensimmäinen askel aidosti kunnianhimois-
ten ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Vuosittaisten sitovien tavoitteiden avulla varmistetaan, 
että päästöt todella vähenevät ilmastotieteen edellyttämää tahtia kaikilla yhteiskunnan osa-
alueilla.
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