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Maailmanlaajuiset hiilidioksidipäästöt 1850-2011 



412.14 ppm





Berkley Earth 2018



Seasonality of temperature change





Global temperature anomalies

Space-based Weather and Climate Extremes Monitoring Demonstration Project  Workshop, Jakarta, Indonesia 19-22 March 2018



Arctic vs. global

Shindell & Faluvegi 2009



Only 7% of the ice-
covered area >4 yrs old



Arctic snow cover

The duration of winter snow cover became four days shorter every decade in the 

period between 1972 and 2008. The rate of loss of June snow cover extent 

between 1979 and 2014 was 19.8 per cent per decade, which is greater than the 
loss of September sea ice extent (-13.3 per cent per decade) over the same period.



IPCC AR5/Global Warming of 1.5°C Erikoisraportti:

• Kasvihuonekaasujen määrä ilmakehässä on nyt ennätyksellisen suuri. 

• Maapallon keskilämpötila on noussut noin asteen vuodesta 1880

• Merenpinta on noussut 1900-luvun alusta keskimäärin 19 senttiä. 

• Kulunut 30 vuoden ajanjakso oli pohjoisella pallonpuoliskolla lämpimin 1400 
vuoteen.

• Valtaosa 1950-jälkeisestä ilmastonmuutoksesta on seurausta ihmisen 
toiminnasta

• Ilmastonmuutoksella on ollut vakavia ja kiistattomia vaikutuksia ympäristöön 

kaikkialla maailmassa, ja se on syy moniin äärimmäisiin luonnonilmiöihin.

• Jatkuvan lämpenemisen seurauksena esimerkiksi lämpöaallot, äärimmäinen 

kuivuus, pakolaisongelmat ja ruokapula lisääntyvät.

• Nykyisellä vauhdilla maapallon keskilämpötila kohoaa ainakin neljä astetta 
vuoteen 2100 mennessä. 



IPCC AR5
Ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi on toimittava nopeasti 

• Tavoitteena on pysäyttää globaali lämpötilanousu kahteen celsiusasteeseen. 

• Se vaatii kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 40–70 prosenttia vuoteen 
2050 mennessä. 

• Vuoteen 2100 mennessä maapallon tulisi olla päästötön. Tämä tarkoittaa 
nopeaa siirtymistä pois fossiilisista polttoaineista. Samalla pitäisi investoida 

huomattavasti nykyistä enemmän ympäristöystävälliseen ja 

energiatehokkaaseen teknologiaan ja infrastruktuuriin.



Päästöjen puolittaminen 2030
Hiilineutraali 2050

Negatiiviset emissiot 2050 jälkeen



WAIS = West Antarctic Ice Sheet 
THC = thermohaline circulation
ENSO = El Niño–Southern Oscillation
EAIS = East Antarctic Ice Sheet

Schellnhuber et al. 2016, NCC





Figueres et al. 2017





https://www.carbonbrief.org



Avoimia kysymyksiä ilmastotieteessä

• Mikä aiheutti 1900-luvun alun voimakkaan lämpenemisen?

• Mikä oli 1940-70 voimakkaan viilenemisen taustalla?

• Kuinka suuri on ihmistoiminnan osuus havaitusta lämpenemisestä eri 
aikoina?

• Mikä selittää 2000-luvun hiatuksen globaaleissa lämpötiloissa?

• Onko ilmastoherkkyys estimoitu oikein?

• Mikä selittää eteläisen merijääpeitteen laajenemisen?

• Mikä on ilmastonjärjestelmän luontaisen vaihtelun rooli havaitussa 
ilmastonmuutoksessa?



Ilmastoherkkyys



Miksi ilmasto-ongelmaa ei ole jo ratkaistu?





Ilkeä ongelma





Ilkeä ongelma 
Peters & Tripp (1976) 

• Ongelmaa ei voida määritellä eksaktisti;

• Eri ratkaisut eivät ole joko oikein tai väärin, vaan joko toisiaan 
parempia tai huonompia monien eri kriteerien suhteen;

• Jokaista ilkeää ongelmaa voidaan pitää toisen ongelman oireena;

• Ongelman ratkaisijat myös aiheuttavat sen

• Paikalliset hyvät ratkaisut voivat aiheuttaa suuria ongelmia 
muualla järjestelmässä.



Superilkeä ongelma 
(Levin et al. 2007)

• Ratkaisulla on kiire

• Ei keskitettyä ratkaisijaa



The trajectory of the Anthropocene: The Great Acceleration (Anthropocene Review) 15 January 2015.



Ilmastonmuutos: mikä ongelma?

• Ilmakehän ongelma?

• Väestönkasvun ongelma?

• Talouden ongelma (talouskasvu, talouden rakenne)?

• Energiaongelma?

• Kulutusongelma (tottumukset)?

• Teknologian ongelma?

• Luonnonvarojen käytön ongelma (kustannukset, kehitys, potentiaali)?

• Tasa-arvon ongelma?

• Poliittinen ongelma?

• Tieteellinen ongelma?

• Saaste-ongelma?

• Sosiaalinen ongelma?

• Kommunikaatio-ongelma?



Major flows from extraction to consumption

Flows from location of fossil fuel extraction to location of

consumption of goods and services

Values for 2011. EU is treated as one region. Units: MtCO2

Source: Andrew et al 2013

http://dx.doi.org/10.1088/1748-9326/8/3/034011


Major flows from production to consumption

Flows from location of generation of emissions to location of

consumption of goods and services

Values for 2011. EU is treated as one region. Units: MtCO2

Source: Peters et al 2012

http://www.biogeosciences.net/9/3247/2012/bg-9-3247-2012.html




Hiilidioksidin määrää ilmakehässä 

voidaan rajoittaa vain (Kaya Identity):

F = P(G/P) ∙ (E/G) ∙ (F/E) = Pgef
• Rajoittamalla väestönkasvua (P)

• Rajoittamalla talouskasvua (G)

• Vähentämällä energiaintensiivisyyttä (E/G)

• Vähentämällä energian hiili-intensiteettiä (F/E)



Global CO2 emissions and carbon intensity
Peters et al. Nature Climate Change 2, 2–4 (2012)



https://co2scorecard.org/home/researchitem/31



Fossil CO2 emission intensity

The 10 largest economies have a wide range of emission intensity of economic activity

Emission intensity: Fossil CO2 emissions divided by Gross Domestic Product (GDP)

Source: Global Carbon Budget 2018

http://www.globalcarbonproject.org/carbonbudget/


France in 2006 had 0.30
tonnes CO2 per $1000 GDP

France as an example

Pielke Jr, 2009





Average annual increase of carbon-free electricity per capita during decade of peak scale-up.

Junji Cao et al. Science 2016;353:547-548
Published by AAAS



Published by AAAS S.  Pacala et al.,  Science  305, 968 -972 (2004)    

The top curve is a representative BAU emissions path for global carbon emissions as CO2 from fossil fuel 
combustion and cement manufacture: 1.5% per year growth starting from 7.0 GtC/year in 2004

Efficiency (4)

Decarbonization of power (5)

Decarbonization of fuel (4)

Forest and agricultural soils (2)

http://photobucket.com/


Davis et al. 2013. Rethinking wedges
Environ. Res. Lett. 8 011001 doi:10.1088/1748-9326/8/1/011001 



Alternative rankings of countries

The responsibility of individual countries depends on perspective.
Bars indicate fossil CO2 emissions, population, and GDP.

GDP: Gross Domestic Product in Market Exchange Rates (MER) and Purchasing Power Parity (PPP)
Source: CDIAC; United Nations; Le Quéré et al 2018; Global Carbon Budget 2018

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


https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_en

Possible 80% cut in greenhouse gas emissions in the EU (100%=1990)



Todellinen ongelma:

KIVIHIILI



BP Statistical Review of World Energy 2018

38 %





Energy use by source

Energy consumption by fuel source from 2000 to 2017, with growth rates indicated for the more recent period of 2012 to 2017

Source: BP 2018; Jackson et al 2018; Global Carbon Budget 2018

http://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html
https://doi.org/10.1088/1748-9326/aaf303
http://www.globalcarbonproject.org/carbonbudget/




Fossil CO2 Emissions growth by source

All fossil fuels contributed to the growth in fossil CO2 emissions in 2017

Source: CDIAC; Le Quéré et al 2018; Global Carbon Budget 2018

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








The International Renewable 

Energy Agency (IRENA) arvion

mukaan aurinkopaneelijätettä

kertyi vuonna 2016 yhteensä

250,000 tonnia ja määrän

arvioidaan nousevan 78 

miljoonaan tonniin vuoteen

2050 mennessä. 

Jätettä on vaikea kierrättää, sillä
aurinkopaneelien lasi sisältää

suuret määrät
ympäristömyrkkyjä kuten

kadmiumia, lyijyä ja antimonial.







Global Fossil CO2 Emissions

Global fossil CO2 emissions have risen steadily over the last decades.
The peak in global emissions is not yet in sight.

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

2.7% increase from

2017 to 2018

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




Jones et al.2016. Environmental Research Letter

Summary of changes in the global carbon budget since 1870

2,050 GtCO2

(approximately 

560 PgC) have 

been cumulatively 

emitted to the 

atmosphere by 

humans 



Negatiiviset emissiot, ilmakehän muokkauskeinoja

CCS = carbon
capture and storage

CCU = carbon capture
and utilization

CDR = carbon dioxide removal

Mitigation Removal Modification



Figure 2 from Negative emissions—Part 1: Research landscape and synthesis
Jan C Minx et al 2018 Environ. Res. Lett. 13 063001 doi:10.1088/1748-9326/aabf9b

A taxonomy of negative emissions 
technologies (NETs). 





EASAC 2019





Bronson W. Griscom et al. PNAS 2017;114:44:11645-11650

Natural Climate 

Solutions (NCS) 

has a maximum 

potential of 23.8

PgCO2e y-1

NCS provide 37% 

of the necessary 

CO2e mitigation 

between now and 

2030 and 20% 

between now and 

2050



Climate mitigation potential of 20 natural pathways. 

Bronson W. Griscom et al. PNAS 2017;114:44:11645-11650

©2017 by National Academy of Sciences



Simulated spatial surface temperature differences relative to the Standard experiment in the decade centered on year 2100 
for the Global (A) and linear sum (B) of Boreal (C), Temperate (D), and Tropical (E) deforestation experiments. 

G. Bala et al. PNAS 2007;104:16:6550-6555

©2007 by National Academy of Sciences





Radiative forcing due to perpetual constant year 2000 emissions grouped by sector at (a) 
2020 (b) 2100 showing the contribution from each species.

Unger N et al. PNAS 2010;107:3382-3387
©2010 by National Academy of Sciences

2020

2100



Ydinteknologian mahdollisuuksia

• Pienet modulaariset reaktorit (SMR)

• Suojatut, kapseloidut, maanalaiset reaktorit

• Korkean lämpötilan kaasureaktorit

• Toriumydinreaktorin ja hiukkaskiihdyttimen yhdistelmät 

(ADSNR)

• Suola-jäähdytetyt reaktorit

• Kelluvat reaktorit

• FUUSIOREAKTORIT



Lyhytikäiset ilmastosaasteet

Reductions of 30% for methane 

and 75% for BC would avoid up to 

0.6°C of warming by mid-century, 

while also slowing the rise in sea 

levels, the melting of glaciers, and 

the retreat of the Arctic ice cap.



Obliquity – why our goals are best achieved
indirectly?

Obliquity is the principle that complex goals are best achieved indirectly. 
This book explains why the happiest people aren’t necessarily those who 
focus on happiness, and how the most successful cities aren’t planned 
(look at Paris versus Brasilia). And if a company announces shareholder 

return as its number one goal, perhaps we should beware: the most profit-

orientated companies aren’t usually the most profitable.

John Kay



Esimerkkejä epäsuorista keinoista

• Jopa 40 prosenttia maapallon pinta-alasta uhkaa aavikoituminen. 
Torjumalla aavikoitumista voidaan vahvistaa hiilinieluja ja samalla 

poistaa köyhyyttä. 

• Nokipäästöjä leikkaamalla parannettaisiin ihmisten terveyttä, sillä 

ilmansaasteet aiheuttavat 2-4 miljoonaa ennenaikaista kuolemaa 
maailmanlaajuisesti.

• Metaanipäästöjen vähentämisen taloudelliset hyödyt noin 700-5000 
dollaria vähennettyä päästötonnia kohti.

• Otsonin syntyä estämällä voidaan tuoreiden arvioiden mukaan 

parantaa maailman viljasatoja noin 30-135 miljoonalla tonnilla 
vuodessa. 

• Kaikkien hiilinielujen vahvistaminen (erit. tropiikin metsät, pohjoiset suot)



Talouden haasteet
• Sopeutua nopeasti vähähiiliseen/nollapäästöiseen 

talouteen

• Irrottaa liiketaloudellinen kasvu ja materiaalivirrat 
energian kulutuksen kasvusta

• Paradigman muutos: taloudellinen tehokkuus, 
ekotehokkuus

• Energia- ja ainevirtojen pienentäminen, 
niukkaresurssisuus, dematerialisointi

Kiertotalous



KIITOS!

Ryhdy tiedekummiksi



Atte Korhola

Leader of the Group

The central research themes in the ECRU are long-term Arctic environmental 

changes and their ecological and societal impacts. We are particularly interested 

in climate variability, carbon cycling, ecosystem feedbacks, black carbon 

deposition, freshwater, wetland and coastal ecology, biodiversity, lake optical 

environments, and climate mitigation and adaptation strategies. 

Time


