
52 T&Y talous ja yhteiskunta 1 | 2015

petteri taalas
Pääjohtaja, professori
Ilmatieteen laitos
petteri.taalas@fmi.fi

artikkeli Kuvat
maarit kytöharju

Ilmastonmuutos on laajaa yleis-
tä mielenkiintoa herättävä tee-
ma; voidaan puhua jopa eräästä 
koko ihmiskuntaa koskettavasta 
aiheesta. Ilmastonmuutoksen 

tieteellinen perusta luotiin jo reilut sata 
vuotta sitten ruotsalaisen fyysikon Arr-
heniuksen osoitettua hiilidioksidin vai-
kutuksen maapallon pintalämpötilaan. 

1960-luvun lopulla tehtiin ensim-
mäiset tietokonepohjaiset ilmakehän 
fysiikkaan perustuvat mallilaskelmat 
ilmaston muutoksista, ja vuonna 1979 
pidettiin Ensimmäinen Maailman Il-
mastokonferenssi, missä päätettiin 
perustaa IPCC eli hallitustenvälinen 
ilmastonmuutospaneeli. Ilmakehä-tie-
deyhteisö oli tullut vakuuttuneeksi aihe-
piirin yhteiskunnallisesta merkittävyy-
destä, ja IPCC alkoi koota tieteellisissä 
sarjoissa julkaistuja tuloksia noin kuuden 
vuoden välein julkaistuihin tiederaport-
teihinsa. Viides ja viimeisin raportti jul-
kistettiin vuosina 2013–14.1 

IPCC-työstä vastaavat maailman joh-
tavat ilmastoasiantuntijat. Itse kirjoi-
tustyöhön osallistuu noin 1000 tutkijaa, 
ja raporttia arvioidaan noin 2000 muun 
asiantuntijan voimin. Myös hallituksilla 
on mahdollisuus kommentoida raporttia 

ennen sen julkaisemista. Kommentointi 
ja itse raportti pohjautuvat tieteellisissä 
sarjoissa julkaistuihin tuloksiin. Raport-
tiin ei oteta mielipiteitä, vaan tieteelli-
seen näyttöön perustuvia tuloksia. 

Ilmastoraporteissa ei ole kyse 
mielipiteistä vaan tieteellisestä 

näytöstä.

Raportteihin tuotetaan myös laskelmat 
ilmaston tulevasta kehityksestä tällä ja 
tulevilla vuosisadoilla erilaiset päästös-
kenaariot huomioiden. Tulevaa ilmasto-
kehitystä arvioidaan fysiikan ja kemian 
lakien pohjalta kehitetyillä malleilla, 
joilla simuloidaan ilmakehän ja merien 
toimintaa sekä vuorovaikutuksia biosfää-
rin ja auringon kanssa. Malleilla ei kyetä 
laskemaan yksittäisen ajanhetken ilmas-
toa sadan vuoden päästä, vaan ilmastol-
listen suureiden jakaumia esimerkiksi 
kymmenen vuoden jaksoille.

Laskelmat tuotetaan toisistaan riip-
pumatta yli 30 keskuksessa eri maissa. 
Laskelmissa on huomioitu erilaisia pääs-
töskenaarioita, joiden ääripäitä edusta-
vat nykyisten päästöjen jatkuminen tai 

päästöjen voimakas leikkaus, niin sanottu 
kahden asteen lämpenemistavoite. Kar-
keasti voidaan sanoa, että eri keskusten 
tuottamat arviot ovat varsin samankaltai-
sia. Malleja testataan myös esimerkiksi 
laskemalla ilmaston kehitys 1800–2000- 
tai 1900–2000-jaksoille. Tällainen ilmas-
tokehitys on onnistuneesti simuloitavissa 
ottaen huomioon päästöjen tiedetty ke-
hitys tähän asti.

IPCC:N VIIDENNEN ARVIOINTIRAPORTIN 
KESKEISIÄ TULOKSIA
IPCC on raporteissaan selkeästi osoit-
tanut, että ihmiskunnan päästöt ovat 
aiheuttaneet ilmakehässä, jäätiköis-
sä ja merissä jo havaitun muutoksen. 
Kuvios sa 1 on koottuna lämpötilan, na-
pa-alueiden jääpeitteen sekä valtameri-
en pinnan nousun havaintoja. Maailman 
keskilämpötila on noussut 0,85 celsiusas-
tetta sitten 1800-luvun puolivälin. Vii-
meksi kulunut vuosikymmen oli jakson 
lämpimin. Maailman ilmatieteen järjes-
tön WMO:n uusimpien arvioiden mukaan 
vuosi 2014 oli maailman mittaushistorian 
lämpimin vuosi, Suomessa toiseksi läm-
pimin (Ilmatieteen laitos; kuvio 2). 

IPCC:n arvion mukaan yli 90 prosent-
tia ihmispäästöjen vaikutuksesta näkyy 

ILMASTONMUUTOS, 
ihmiskunnan keskeinen haaste 

tällä vuosisadalla
Tieteellinen näyttö ilmastonmuutoksesta on entistä vakuuttavampaa. Ihmistoiminta on selkeästi keskeisin syy tähän mennessä 

havaittuun muutokseen. Myös sään ääri-ilmiöiden määrä on kasvanut. Tuleva kehitys riippuu siitä, kyetäänkö fossiilisten 
polttoaineiden käyttöä rajoittamaan merkittävästi. Mikäli nykymeno jatkuu, muutos tulee vaikuttamaan elinolosuhteisiimme jopa 

tuhansien vuosien ajan. Päästöjen vähentäminen on ihmiskunnan tulevan hyvinvoinnin kannalta tavoiteltava tila.
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Petteri Taalas 
tähdentää, että 

ilmastonmuutoksen 
torjunta on järkevä 

investointi.
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Kuvio 1. Lämpätilan, napa-alueiden jääpeitteen sekä valtamerien pinnan muutokset.

Lähde: IPCC (2014).

Kuvio 2. Suomen vuoden keskilämpötilan poikkeamat 1847–2014.

Lähde: Ilmatieteen laitos.

valtamerien lämpenemisenä viimeisten 
vuosikymmenten aikana. Lämpöä on ha-
vaintojen mukaan varastoitunut erityises-
ti meriin, ja meriveden lämpölaajenemi-
nen onkin ollut keskeisin syy havaitulle 
valtamerien pinnan 19 cm:n nousulle.

Koko maailman mittakaavassa suu-
rinta muutosta on havaittu arktisella 
alueella, missä merijään ja lumipeitteen 
sulaminen on tehostanut lämpenemistä. 
Samalla niin sanotun monivuotisen jään 
peittävyys on vähentynyt kolmasosaansa 

sitten 1980-luvun alun. Sen sijaan Ete-
lämantereella ei ole havaittu jään peit-
tävyyden merkittäviä muutoksia. Ete-
lämannerta peittää jopa yli 2 km paksu 
jäätikkö päinvastoin kuin pohjoisessa, 
missä kyse on metrien paksuisesta kel-
luvasta merijäästä.

Myös kasvihuonekaasujen pitoisuuk-
sissa on havaittu muutoksia. Arvioiden 
mukaan tärkeimmän ilmastoa muuttavan 
kasvihuonekaasun eli hiilidioksidin pi-
toisuus ilmakehässä on kasvanut 40 pro-
senttia sitten esiteollisen ajan, ja toisen 
tärkeän kaasun eli metaanin pitoisuus 
on kasvanut 150 prosenttia vastaavasti. 
Kuviossa 3 on havaintoja 16 vuoden ajalta 
CO2-pitoisuuden kehityksestä Pallastun-
turin alueella. Kriittisenä rajana pidetty 

Viime vuosi ja viimeksi 
kulunut vuosikymmen olivat 
maailman mittaushistorian 

lämpimimmät.
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pääasiassa kivihiilellä. Kiinan päästöt 
henkeä kohden ovat jo ylittäneet Eu-
roopan tason. Myös Intian päästöt ovat 
lähteneet kasvuun. Sitä vastoin USA:n 
ja EU:n päästöt ovat hieman laskeneet. 
USA:n henkeä kohti tuotetut päästöt ovat 
edelleen korkeimmat.

Maailman keskilämpötilan odotetaan 
kohoavan vajaalla neljällä asteella vuo-
sisadan loppuun mennessä verrattuna 
nykytilanteeseen, mikäli fossiilisten 
polttoaineiden kulutus jatkuu nykyisen 
kaltaisena. Muutos on noin kaksinker-
tainen arktisella alueella sekä suurempi 
manneralueilla kuin merillä. Mikäli ny-
kyisten fossiilisten polttoaineiden lisäksi 
otetaan käyttöön liuskeöljy- ja kaasuva-
rantoja, muutos voi olla edellä arvioitua 
suurempi. IPCC onkin raportissaan to-
dennut ilmastonmuutoksen hillitsemisen 
edellyttävän, että jätetään käyttämättä 
osa jo tähän mennessä löydetyistä fos-
siilisista luonnonvaroista. Toistaiseksi 
juuri mitään löydöistä ei ole jätetty hyö-
dyntämättä.

Jos fossiilisten polttoaineiden 
käyttö jatkuu nykyisen 

kaltaisena, niin maailman 
keskilämpötila nousee lähes 
4 astetta tällä vuosisadalla.

Mallilaskelmien mukaan myös maailman 
sadejakauma muuttuu siten, että tyypilli-
sesti korkeilla leveysasteilla sataa enem-
män. Kuivuudesta kärsiviä alueita ovat 
Välimeren alue, eteläinen Afrikka, Etelä- 
ja Pohjois-Amerikka sekä Australia. Kor-
keammat lämpötilat lisäävät haihduntaa 
entisestään. Lisäksi vuoristojäätiköiden 
käynnissä olevan sulamisen seurauksena 
maailman suuriin jokiin saadaan jatku-
vasti vähemmän vettä, millä on vaikutuk-
sensa kasteluveden ja muun talousveden 
saantiin.

ILMASTONMUUTOKSEN VAIKUTUKSIA
Koko maailman mittakaavassa IPCC on 
arvioinut, että ravintokasvien tuotta-
vuus nettona heikkenee, vaikka korkeil-
la leveysasteilla olosuhteet muuttuvat-
kin maataloudelle paremmiksi. Samalla 

Kuvio 4. Maailman neljän suurimman CO2-päästäjän päästöt 1960–2010.

Kuvio 3. Hiilidioksidipitoisuus Pallastunturilla 1997–2013.

Lähde: Ilmatieteen laitos.
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400 ppm:n pitoisuus2 on jo ylitetty. Pitoi-
suuden vuosivaihtelu johtuu suuremmas-
ta energian kulutuksesta talvikaudella, 
ja kesäinen matala pitoisuus taas johtuu 
erityisesti yhteyttävien metsien hiilidiok-
sidia poistavasta vaikutuksesta. Trendit 
ovat kaikkialla maailmassa samankaltai-
sia kuin Pallaksella.

WMO ja IPCC ovat osoittaneet, että 
helleaaltojen, rankkasade- ja rannikko-
tulvien sekä osassa maailmaa kuivuus-
jaksojen määrä on lisääntynyt ilmas-
tonmuutoksen seurauksena. Muutos on 

myös johtanut taloudellisten menetysten 
kasvuun.

PÄÄSTÖJEN KASVU JA TULEVA KEHITYS
Muutos on parhaillaan kiihtyvässä vai-
heessa kasvihuonekaasujen, erityisesti 
hiilidioksidipäästöjen odotettuakin no-
peamman kasvun myötä. Kuviossa 4 on 
neljän suurimman CO2-päästäjän pääs-
töjen kehitys viime vuosikymmeninä. 
Kiinan päästöjen kasvu on silmiin pistä-
vää. Tämä liittyy teollisuuden siirtymi-
seen Kiinaan ja energian tuottamiseen 

Lähde: CO2-raportti.
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”ILMASTONMUUTOS TULEE JOHTAMAAN TALOUDELLISTEN 
TAPPIOIDEN KASVUUN.”

maailman väestö kasvaa ja ruokailutot-
tumukset muuttuvat elintason nousun 
myötä kasvisravinnosta liharavinnon 
suuntaan. Eräs keskeisiä kysymyksiä 
onkin, pystymmekö muuttuvan ilmas-
ton olosuhteissa tuottamaan riittävästi 
ravintoa koko ihmiskunnalle.

Sekä IPCC että mm. Sir Isaac Stern 
(2006) ovat osoittaneet, että ilmaston-
muutos tulee johtamaan taloudellisten 
tappioiden kasvuun. Tämä liittyy sään 
ääri-ilmiöiden yleistymiseen, rannikko-
tulvien voimistumiseen, maatalouden 
tappioihin, maa-alan menetyksiin sekä 
rakennetun infrastruktuurin vaurioitu-
miseen. Useat maailman suurista kau-
pungeista on rakennettu rannikoille, ja 
meriveden pinnan nousu yhdessä tul-
vimista aiheuttavien sääolosuhteiden 
kanssa johtaa huomattaviin taloudelli-
siin tappioihin. Tästä ovat esimerkkeinä 
vaikkapa New Orleansiin vuonna 2006 
iskenyt hurrikaani Katrina tai USA:n itä-
rannikkoa koetellut Sandy-myrsky 2010, 
vaikka yksittäisiä sääilmiöitä onkin vai-
kea yhdistää ilmaston muutokseen.

Esimerkiksi useiden Afrikan maiden 
talouksia hallitsee maatalous, ja näi-
den maiden työvoimasta suuri osa saa 
elantonsa maataloustöistä. On olemassa 
arvioita, että osassa Afrikan konflikteja 
osasyyllisenä on ollut kuivuuskausi, mikä 
on aiheuttanut nälänhätää, ruoan hinnan 
nousua ja työväestön tulojen menetyksiä. 
Näiden konfliktien odotetaan lisäänty-
vän, samoin kuin ns. ilmastopakolaisuu-
den. IPCC on arvioinut, että potentiaa-
listen ilmastopakolaisten määrä on jopa 
700 miljoonaa. 

ILMASTONMUUTOKSEN TORJUNTA
On myös osoitettu, että ilmastonmuu-
toksen torjunnan kustannukset ovat 
jopa monikymmenkertaisesti edulli-
sempia kuin sen torjumatta jättäminen. 
IPCC arvioi, että kahden asteen tavoit-
teen saavuttamisen hinta olisi 0,06 pro-
senttia maailman bkt:sta vuoteen 2100 

mennessä, eli yhteensä alle 6 prosenttia 
bkt-asteikolla. Torjunnan kustannukset 
ovat alentuneet muun muassa aurinko-
sähköteknologian halventumisen ja vähä-
päästöisten autojen kehittymisen myötä. 

IPCC on todennut, että päästöjen on-
nistunut rajoittaminen edellyttää ener-
giaa säästävää teknologiaa, uusiutuvaa 
energiaa, hiilen talteen ottoa sekä ydin-
voiman lisärakentamista. Mitään näistä 
keinoista ei voida jättää hyödyntämättä, 
mikäli torjuntatoimissa halutaan onnis-
tua.

Vaikka lämpenemisen 
torjuminen on halventunut 

reilusti, on päästöjen 
kasvu jatkuvasti ylittänyt 

ennusteet.

Toistaiseksi päästöjen kasvu on kerta 
toisensa jälkeen ollut ennakoitua reip-
paampaa huolimatta ilmastonmuutok-
sen tieteellisen perustan ja muutoksen 
riskien entistä vankemmista näytöistä.  

SUOMI
Ilmasto on lämmennyt arktisella alueella 
lumi- ja jääpeitteen kutistumisen aikaan 
saaman palautemekanismin vuoksi yli 
kaksinkertaisesti muuhun maailmaan 
verrattuna. Myös Suomessa lämpöti-
la on kohonnut yli kaksi astetta sitten 
1800-luvun puolivälin. Muutos on ollut 
suurinta talvi- ja kevätkuukausina ja 
vähäisintä kesällä. Suomessa ilmaston 
muutos pidentää kasvukautta maa- ja 
metsätaloudessa sekä lisää vesivoiman 
potentiaalia.

Suomi sijaitsee alueella, jossa sade-
määrät ovat kasvussa; lämpötilan tavoin 
suurimpia muutoksia odotetaan talvel-
la ja vähäisempiä kesällä. Vuosisadan 
loppuun mennessä arvioidaan vuosisa-
dannan kasvavan 20 prosenttia. Tämä 
yhdessä nykyistä leudompien talvien 

kanssa lisää muun muassa ravinteiden 
huuhtoutumista pelloilta vesistöjen kaut-
ta Itämereen. Rankkasadetulvien tilan-
teissa myös kunnallisten viemärivesien 
pääsy Itämereen voi lisääntyä.

Valtamerien pinnat ovat nousseet noin 
20 cm ilmastonmuutoksen seurauksena, 
ja noin 70 cm lisänousu on mahdollinen 
tällä vuosisadalla. Suomen rannikoilla 
maan kohoaminen kompensoi nousua 
siten, että Helsingissä on mahdollista 
nähdä 30–40 cm meriveden pinnan nou-
su tällä vuosisadalla, mutta esimerkiksi 
Vaasassa maan kohoaminen on vielä me-
riveden nousua suurempaa. Meriveden 
pinnan vuosimaksimeissa on jo havaittu 
nouseva trendi viimeisten 100 vuoden 
aikana Helsingissä. 

Itämeren kannalta mielenkiinto koh-
distuu veden lämpötilaan, jääpeitteeseen, 
sadantaan ja veden pinnan muutoksiin. 
Karkeasti voidaan todeta Itämeren läm-
pötilan seuraavan ilman lämpötilan 
kehitystä. Suomessa ilman lämpötilan 
odotetaan kohoavan noin 5 celsiusastet-
ta tämän vuosisadan loppuun mennessä, 
ellei fossiilisten polttoaineiden käyttöä 
rajoiteta merkittävästi. Muutos on suu-
rempaa talvella ja vähäisempää kesällä.

Suomessa lämpötila 
ja varsinkin talvinen 

sademäärä nousevat selvästi 
enemmän kuin maapallolla 

keskimäärin.

Osana yleistä arktista lämpenemiskehi-
tystä myös Itämeren jääpeitteen odote-
taan ohenevan ja jääkauden lyhenevän. 
Ilmatieteen laitoksen liikenne- ja vies-
tintäministeriölle tekemien Itämeren 
jääskenaarioiden mukaan Suomeen tar-
vitaan kuitenkin edelleen ainakin yksi 
uusi sukupolvi jäänmurtajia. Toisaalta 
on syytä varautua myös ilmaston luon-
taiseen vaihtelevuuteen pitäen mielessä 
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”KOHONNEEN HIILIDIOKSIDIPITOISUUDEN PALAAMINEN TAKAISIN 
’NORMAALITASOLLE’ ON ERITTÄIN HIDASTA.”

Suomen viennin ja tuonnin huomattavan 
riippuvuuden sujuvista merikuljetuksis-
ta.

Jos Suomi olisi erillinen saareke irral-
laan maailmantaloudesta ja maailman 
ravintotaloudesta, voisimme pitää itse-
ämme edellä kuvatun pohjalta muutok-
sen voittajina. On arvioitu, että ilmas-
tonmuutos tulee hidastamaan maailman 
talouskasvua kohti vuosisadan loppua 

alati lisääntyvässä määrin. Samalla osa 
maailman keskeisistä ravinnontuotan-
toalueista kärsii. 

Suomen kannattaakin hyödyntää vah-
vuuksiaan cleantech- ja biotalous-aihe-
piireissä taloushyödyn ulosmittaamisek-
si. Suomella on myös runsaasti arktista 
osaamista muun muassa jää- ja sääpal-
velujen alalla. Tälle syntynee kasvavaa 
markkinaa lähivuosikymmeninä riippu-
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PITKÄN AIKAVÄLIN ONGELMA
Kuviossa 5 on kuvattu ilmaston lämpe-
nemiskehitystä vuoteen 2500 mennessä 
ottaen huomioon erilaiset CO2-pitoi-
suustasot. RCP 8.5-skenaariossa fossii-
listen polttoaineiden käyttöä ei rajoiteta, 
jolloin CO2-pitoisuus nousisi 2000 ppm 
tasolle ja maailman keskilämpötila 5–9 
celsiusastetta. Kuvasta nähdään, että 
myös meriveden pinnan taso nousee jat-
kuvasti jäätiköiden sulamisen seuraukse-
na. 2500-luvulla olisi mahdollista näh-
dä noin 2–7 metriä nykyistä korkeampi 
valtamerien pinta, jos fossiilisten polt-
toaineiden käyttöä jatketaan nykyiseen 
tyyliin. Maapallon kehityshistoriasta 
tiedetään, että hiilidioksidipitoisuuden 
oltua 20–40 miljoonaa vuotta sitten noin 
1000 ppm meriveden pinta oli jopa 50 m 
nykyistä korkeampi.

Kohonneen hiilidioksidipitoisuuden 
palaaminen takaisin ”normaalitasolle” on 
erittäin hidasta. Mikäli pitoisuus nousee 
yli 1200 ppm:n tasolle esiteollisen ajan 
270 ppm:n tasolta, takaisin palaamiseen 
kuluu jopa 100 000 vuotta. Joka tapauk-
sessa puhutaan tuhansien vuosien skaa-
lan ilmasto-ongelmasta. Jos 1200 ppm:n 
taso saavutetaan, 100 vuodessa palataan 
900 ppm:n tasolle, 1000 vuodessa 700 
ppm:n ja 10 000 vuodessa 500 ppm:n 
tasolle.

Presidentti Obama totesi YK:n Ilmas-
tohuippukokouksessa syyskuussa 2014, 
että olemme ensimmäinen sukupolvi, 
joka tietää ilmastonmuutoksen vaarat, 
ja olemme samalla viimeinen sukupolvi, 
joka voi ratkaista ongelman. •

Viitteet

1 Ks. http://ilmatieteenlaitos.fi/uusin-arviointi-

raportti 

2 Tässä ppm (parts per million) viittaa miljoonas-

osaan.

Kuvio 5. CO2-pitoisuus, keskilämpötilan muutos ja meriveden pinta 2000–2500.

Lähde: IPCC (2014).


