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Global fossil CO2 emissions: 36.2 ± 2 GtCO2 in 2017, 63% over 1990 
Projection for 2018: 37.1 ± 2 GtCO2, 2.7% higher than 2017 (range 1.8% to 3.7%)

Estimates for 2015, 2016 and 2017 are preliminary; 2018 is a projection based on partial data.
Source: CDIAC; Le Quéré et al 2018; Global Carbon Budget 2018

Global Fossil CO2 Emissions

Uncertainty is ±5% for 
one standard deviation 

(IPCC “likely” range)

http://cdiac.ornl.gov/trends/emis/meth_reg.html
https://doi.org/10.5194/essd-10-2141-2018
http://www.globalcarbonproject.org/carbonbudget/


Atmospheric concentration

The global CO2 concentration increased from ~277ppm in 1750 to 405ppm in 2017 (up 46%)
2016 was the first full year with concentration above 400ppm

Globally averaged surface atmospheric CO2 concentration. Data from: NOAA-ESRL after 1980; 
the Scripps Institution of Oceanography before 1980 (harmonised to recent data by adding 0.542ppm)

Source: NOAA-ESRL; Scripps Institution of Oceanography; Le Quéré et al 2018; Global Carbon Budget 2018

http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/
https://scripps.ucsd.edu/
https://doi.org/10.5194/essd-10-2141-2018
http://www.globalcarbonproject.org/carbonbudget/


Warming so far

-

-



Uneven economic impact of current warming
Effect of 1°C temperature increase on per capita output

Source: International Monetary Fund (IMF) World Economic Outlook

GDP Change %



Vaihtelevuudesta huolimatta 
ilmastonmuutos näkyy jo

Muutos Suomessa yli 2°C

Globaali muutos ~1°C

Suomessa muutos suurin 
alkutalvesta (esim. 
joulukuussa lähes 5°C)



Olosuhteet Suomessa ovat muutoksessa



Ilmastoriskien uskottava torjunta 
vaatii todennettavissa olevia toimia

• Ilmastonmuutosta on hillittävä 
• Väistämättömiin muutoksiin on kuitenkin 

varauduttava jo nyt
• Päästövähennysten lisäksi hiilidioksidia 

on poistettava ilmakehästä (mm. 
hiilinielut)

• Pitkäaikaisten ja luotettavien mittausten 
avulla 

• voidaan seurata ilmastonmuutoksen 
kehittymistä 

• todentaa hillintätoimenpiteiden vaikutuksia
• Euroopan korkeatasoisimpia ilmastoalan

mittausverkostoja johdetaan Suomesta



Esimerkki: Maaperän toiminta hiilinieluna
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The emission pledges (INDCs) of the top-4 emitters

The emission pledges from the US, EU, China, and India leave no room for other countries to emit in a 
2°C emission budget (66% chance)

Source: Peters et al 2015; Global Carbon Budget 2016

http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/10/10/105004
http://www.globalcarbonproject.org/carbonbudget/


Global carbon budget

The cumulative contributions to the global carbon budget from 1870
The carbon imbalance represents the gap in our current understanding of sources & sinks

Figure concept from Shrink That Footprint
Source: CDIAC; NOAA-ESRL; Houghton and Nassikas 2017; Hansis et al 2015; Joos et al 2013;

Khatiwala et al. 2013; DeVries 2014; Le Quéré et al 2018; Global Carbon Budget 2018

http://shrinkthatfootprint.com/burning-the-carbon-sink
http://cdiac.ornl.gov/trends/emis/meth_reg.html
http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/
https://dx.doi.org/10.1002/2016GB005546
http://dx.doi.org/10.1002/2014GB004997
http://www.atmos-chem-phys.net/13/2793/2013/acp-13-2793-2013.html
https://dx.doi.org/10.5194/bg-10-2169-2013
https://dx.doi.org/10.1002/2013GB004739
https://doi.org/10.5194/essd-10-2141-2018
http://www.globalcarbonproject.org/carbonbudget/


Päästöjen vähennys ei yksin riitä



2.10.2019



IPCC
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• perustettu 1988
• kokoaa ja arvioitu tutkimustietoa 

päätöksentekijöitä varten
• ”policy relevant, but policy neutral”

• laajat arviointiraportit noin 7 vuoden 
välein

• arviointisyklin aikana erikoisraportteja 
rajatuista teemoista



Kiinteistö- ja rakennussektori
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KIRA-sektori on nykyisellään merkittävä energian loppukuluttaja ja siten 
kasvihuonekaasujen lähde

Energiankulutuksen kasvu johtunut erityisesti taloudellisesta ja 
väestönkasvusta

Sektorikohtaiset tutkimukset indikoivat, että laajalla keinovalikoimalla on 
mahdollista alentaa merkittävästi KIRA-sektorin energiankulutusta 



Mitä siis tehdä?
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Loppukäyttösektorien kolme keskeistä tavoitetta:

1) energiatehokkuuden parantaminen

2) energiankysynnän alentaminen

3) sähköistäminen

Rakennusten pitkäikäisyyden vuoksi vaaditaan välittömiä toimia pois energia- ja 
hiili-intensiivisyydestä

Teknisten ratkaisujen ohella tarvitaan lainsäädäntöä, koulutusta ja tehokkaita 
toimeenpanomekanismeja



Käyttöön laaja keinovalikoima
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• olemassa olevien rakennusten konvertoiminen nollapäästöisiksi, 
perusparannukset

• uusien rakennusten tulee olla passiivi- tai nollapäästötaloja
• rakennusten suunnittelulla alennetaan lämmitys- ja jäähdytystarvetta
• vähähiiliset rakennusmateriaalit, materiaalien uudelleenkäyttö ja kierrätys

• energian säästö rakennusten vaippaa parantamalla, eristys
• energiatehokkaat koneet ja laitteistot, tehokas integrointi
• tehokas asuinpinta-alan ja veden lämmitys, hukan minimointi
• energiatehokas valaistus
• ilmastointilaitteiden huolto ja päivitys



Käyttöön laaja keinovalikoima
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• sähköistäminen
• hiilettömillä energiamuodoilla tuotettu kaukolämpö ja -jäähdytys
• kiinteistökohtaiset uusiutuvan energian lähteet ja varastointi, esim. 

aurinkopaneelit

• kuluttajien valinnat, tarjonnan suuntautuminen 
• fiksujen toimintatapojen mahdollistaminen (esim. alhaisemmat sisälämpötilat, 

pyykkien kuivatus vähäenergisillä tavoilla)
• älykodin mahdollisuudet

• kaupunkisuunnittelu: rakentamisen ja vähäpäästöisen liikenteen integrointi
• energiatehokkuusstandardien kiristäminen



Ilmastonmuutoksen huomiointi
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• merenpinnan nousu, rannikkotulvat
• sään ääri-ilmiöt
• lisääntyvät sateet
• kohoava lämpötila

Suomi: 1971-2000 => 2070-2099
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Muutos Suomen rannikolla



Suomen lämpötila 
kohoaa keskiarvoa 
nopeammin
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Maapallon keskilämpötilan muutos 
(°C) vrt. 1971-2000

Suomen keskilämpötilan muutos (°C)



Sateet runsastuvat
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Suomi: 1971-2000 => 2070-2099
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Sopeutumisvelka kasvaa jatkuvasti: 
Ilmastonmuutokseen sopeutuminen on 
välttämätöntä
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• Valtamerten pinnannousu kiihtyy ja jatkuu satoja 
vuosia, vaikka Pariisin sopimuksen tavoitteet 
saavutettaisiin. 

• Globaalin valtamerten pinnannousu on 3,2 
mm/vuodessa. 

• Suomessa Suomenlahdella vuosisadan lopussa 
vuoden 2005 kaltaisia tulvia voi esiintyä joka 
toinen vuosi.

• Muita selkeitä esimerkkejä sopeutumistarpeista
• Haitallisia ääri-ilmiöitä esiintyy useammin
• Osa ääri-ilmiöistä on  pitkäkestoisempia
• Ääri-ilmiöt heikentävät elinolosuhteita: aiheuttavat 

satotappioita, sytyttävät laajoja metsäpaloja, johtavat 
teiden sortumisiin, romahduttavat rakennusten kattoja, 
vääntävät telekommunikaatiomastoja, pakottavat 
ihmiset muuttamaan omilta alueiltaan



Ilmastonmuutoksen 
vaikutustutkimus

• Muuttuva ilmasto ja sään ääri-
ilmiöt erityisesti Suomessa

• Sopeutuminen ja 
varautuminen sekä riskit 
etenkin maatalous-, metsä-, 
vesi-, liikenne ja 
energiasektoreilla

• Ilmastopalvelut ja niiden 
markkinakehitys



FLOOD
MONITORING
• Annual flooding of rivers in Bothnia 

• Spring floods due snow melt
• Autumn floods due heavy rain

• Use of Synthetic Aperture Radar (SAR) 
provides weather independent
observation

• Detection of Flooded areas both in open 
areas and forested regions

• Operational service for regional 
authorities in collaboration with SYKE

• Flood covered area, Flood depth
• Forest floods



Suomessa on maailman puhtain ilma

https://waqi.info/ https://ilmatieteenlaitos.fi/avoin-data

https://ilmatieteenlaitos.fi/avoin-data


Laaja palveluvalikoima 
yhteiskunnan tukena
Tutkimus- ja asiantuntijapalvelut

Lakisääteiset viranomaispalvelut 24/7
• LUOVA – luonnononnettomuuksien globaali varoitusjärjestelmä
• Räätälöidyt palvelut eri sektoreille
• Varoitustoiminta

www.ilmatieteenlaitos.fi
• Suomen 2. arvostetuin kotimainen verkkobrändi 2018

Sääsovellus
• Paikallissääennusteet, havainnot, varoitukset ym.
• Kansalaishavainnot

Twitter 
• @meteorologit: >160 000 seuraajaa; tietoa säästä; eritystilanteet
• @IlmaTiede - @FMI_space - @FMI_Marine

Avoin data ja lähdekoodi
• Kaikki IL:n havaintotiedot, ennustetietoja, säämallidata avointa
• Yrityskäyttäjiä lähes 30 toimialalta
• Vuonna 2018: yli 220 miljoonaa pyyntöä latauspalvelussa
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Korkeatasoinen tiede 
yhteiskunnan tukena

Väitös: 
Ilmastonmuutoksen terveysriskeihin on 
varauduttava myös Suomessa
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