Ilmasto muuttuu – mikä muu muuttuu?

Ilmastonmuutos on käynnissä
Tutkijat ovat vakuuttuneita ilmastonmuutoksen etenemisestä ja ihmisen vaikutuksesta
siihen. Tämän osoittavat noin viiden vuoden välein julkistetut hallitustenvälisen ilmastopaneelin IPCC:n perusteelliset raportit, joiden tekoon myös SYKE on osallistunut.
EU on linjannut IPCC:n työn pohjalta, ettei maapallon keskilämpötila saisi nousta yli
kahta astetta esiteollisen ajan lukemista. Tutkijoiden mukaan jo tällöinkin ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat vakavia. Viimeisimmät tutkimustulokset viittaavat myös
siihen, ettei kahden asteen rajoissa enää pysytä.

Ilmastonmuutoksen tutkimus Suomen ympäristökeskuksessa

Vaikutukset ovat moninaiset
Ilmastonmuutos saattaa aluksi tuottaa Pohjois-Euroopassa hyötyjä, kuten lämmitystarpeen vähenemisen,
satojen lisääntymisen ja metsien kasvun nopeutumisen. Myöhemmin haitat kuitenkin todennäköisesti
ylittävät hyödyt. Haittoja ovat esimerkiksi talvitulvat, Itämeren rehevöitymisen paheneminen, herkkien ekosysteemien vaarantuminen sekä metsätuholaisten lisääntyminen. Arktisilla alueilla ikiroudan
on huomattu vähenevän nopeasti. Myös muualla
maapallolla tapahtuvat muutokset heijastuvat meille
Pohjois-Eurooppaan muun muassa talousvaikutuksina ja ilmastopakolaisuutena.

Suomi tarvitsee pikaisesti luotettavaa tietoa siitä, kuinka
ilmastonmuutos vaikuttaa yhteiskuntaamme ja luontoomme.

www.ymparisto.fi/syke

ja miten siihen voidaan sopeutua. Näihin tiedontarpeisiin
Suomen ympäristökeskus SYKE pyrkii vastaamaan yhteistyössä
kotimaisten ja kansainvälisten kumppaniensa kanssa.

Muutosta voidaan vielä hillitä

Päästöjä on vähennettävä Suomessakin

Ilmastonmuutosta ei voida enää pysäyttää, mutta sen
etenemistä voidaan hidastaa. Huonosti harkitut hillitsemistoimet voivat kuitenkin aiheuttaa uusia ympäristöongelmia. Siksi tarvitaan tutkimustietoa tehokkaista, mutta ympäristöystävällisistä keinoista.

EU:n ehdotetussa taakanjaossa Suomen tulee vähentää päästökaupan ulkopuolelle jäävien alojen (rakentaminen, asuminen, liikenne, maa- ja metsätalous, jätehuolto) päästöjä 16 prosentilla vuoden 2005 tasosta.
Uusiutuvien energialähteiden osuuden tulisi meillä
olla 38 prosenttia, mikä tarkoittaa lähes kymmenen
prosenttiyksikön lisäystä nykyisestä.

Ilmastonmuutoksen hillintä edellyttää kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä yhteiskunnan kaikilla
toimialoilla. EU on asettanut tavoitteeksi päästöjensä vähentämisen 20 prosentilla vuoden 1990 tasosta
vuoteen 2020 mennessä. Jos Kioton sopimuksen jälkeiselle ajalle syntyy uusi kansainvälinen sopimus,
EU on sitoutunut 30 prosentin päästövähennykseen
2020 – ja vuosisadan puolivälissä päästöleikkaukset
tullevat olemaan merkittävästi tätä suurempia.

On tärkeää ymmärtää, miten ilmastonmuutosta voidaan hillitä

Ilmastonmuutoksen hillinnän ohella muutokseen sopeutuminen on välttämätöntä, jotta haitallisista vaikutuksista voidaan selviytyä. Sopeutumisen tiellä on
kuitenkin esteitä ja kustannuksia, joita ei vielä tunneta hyvin. SYKE pyrkiikin tuottamaan kokonaisarvioita siitä, mitkä ovat hillintä- ja sopeutumistoimien
vaikutukset ympäristöön ja ilmastonmuutokseen.
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SYKE kehittää keinoja ilmastonmuutoksen hillintään

SYKE arvioi ilmastonmuutoksen vaikutuksia

SYKE tutkii ilmastonmuutokseen sopeutumista

SYKEn Ilmastonmuutoksen hillintä -projektissa (SYKE-CCM) kehitetään keinoja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. SYKEllä on osaamista energiajärjestelmien ja polttoaineiden ekologisesta kestävyydestä ja parhaasta käytettävissä olevasta tekniikasta (BAT). Lisäksi tutkimme
kestäviä liikenneratkaisuja ja kuluttajavalintoja sekä jätteiden hyödyntämistä. Maankäytön ja
paikkatietojärjestelmien aineistoamme hyödynnetään laajasti tutkimuksessa ja suunnittelussa.
Hiilinielujen roolin selvittäminen maa- ja vesiekosysteemeissä ja ilmastopolitiikan arviointi
kuuluvat myös työhömme. Lisäksi osallistumme Suomen kasvihuonekaasujen päästöinventaarioiden laadintaan ja tuotamme Kioton mekanismien käytön tukipalveluja Finnder-hankkeessa.

SYKE tutkii ilmastonmuutoksen vaikutuksia hydrologiaan, vesistöjen kuormitukseen, veden laatuun, vesiekosysteemeihin, maaperän hiilitaseeseen, maatalouteen ja luonnon monimuotoisuuteen. SYKEn vesistömallijärjestelmällä, jolla
tehdään vesistöjen vedenkorkeus- ja virtaamaennusteet ja varoitetaan tulvista,
arvioidaan myös ilmastonmuutoksen vaikutusta vesivaroihin. SYKE kehittää myös
ekosysteemimalleja ja erilaisia muutoksia kuvaavia skenaarioita.

SYKE koordinoi Suomen ensimmäistä ilmastonmuutokseen sopeutumista
tutkinutta FINADAPT-hanketta, jonka 11 tutkimuslaitosta toteutti yhdessä.
Sen tuloksien pohjalta aloitettiin maa- ja metsätalousministeriön johdolla
vuonna 2006 Ilmastonmuutoksen viisivuotinen sopeutumistutkimusohjelma
(ISTO) osana Suomen kansallista ilmastonmuutoksen sopeutumisstrategiaa.
SYKE on mukana tässä tutkimusohjelmassa kehittämässä muun muassa
tulvaennusteita ja -karttoja, menetelmiä taloudellisten vahinkojen arviointiin
sekä työkaluja riskien hallintaan.
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Ilmasto mukaan kaikkeen politiikkaan
Euroopan suurten ympäristöntutkimuslaitosten verkosto PEER
käynnisti vuoden 2007 lopulla tutkimusaloitteen, jossa tuotetaan
uutta tietoa ilmastonmuutoksen politiikasta. SYKE vetää toista
aloitteeseen sisältyvistä hankkeista. Siinä selvitetään, kuinka
ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja sen hillintä otetaan huomioon kaikessa politiikassa ja missä määrin eri politiikkatoimet
antavat ristiriitaisia signaaleja paikallistason toimijoille. Projektissa on mukana tutkijoita kaikista seitsemästä PEER-verkoston
tutkimuslaitoksesta. Hankkeesta syntyy tutkimusraportti ja suositukset päätöksentekijöille.
Valtioneuvoston kanslia tilasi SYKEltä vastaavan kansallisen selvityksen hallituksen ilmasto- ja energiapoliittista tulevaisuusselontekoa varten, joka annetaan eduskunnalle vuonna 2009. Raportissa pohditaan, miten ilmastopolitiikka saadaan osaksi kaikkea

Ilmastonmuutoksen vaikutukset vuoteen 2100
politiikkaa Suomessa. Siinä annetaan suosituksia, miten prosesseja ja rakenteita pitäisi uudistaa ja luoda aivan uusia keinoja kuten
ilmastoasiamiehen virka.

Kunnat hiilineutraaleiksi
Viidessä kunnassa on käynnistynyt kansainvälisestikin ainutlaatuinen hanke, jossa vähennetään kuntien kasvihuonekaasupäästöjä EU:n asettamia tavoitteita enemmän ja sovittua aikataulua nopeammin. Ensimmäistä kertaa Suomessa tarkastellaan
samanaikaisesti kuntien, niiden elinkeinoelämän ja asukkaiden
toimintaa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen näkökulmasta. Hankkeeseen lähtivät ensimmäisinä mukaan Mynämäki, Uusikaupunki, Kuhmoinen, Padasjoki ja Parikkala. Hanke perustuu
elinkeinoelämän, tutkijoiden ja julkishallinnon yhteistyölle.
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ilmastonmuutokseen

Miten maailman muutokset heijastuvat Suomeen?

SYKEssä on kehitetty kaikille avoin FINESSI-verkkotyökalu, jolla
voidaan tarkastella ilmastonmuutoksen tulevia vaikutuksia Suomessa vuoteen 2100. Sen ensimmäisessä versiossa esitettävät vaikutukset liittyvät hydrologiaan, järvifysiikkaan, maatalouteen ja
luonnon monimuotoisuuteen. Vaikutukset esitetään Suomen kattavina karttoina ja tuleva ilmasto kuvataan skenaarioina, jotka
perustuvat globaalien ilmastomallien tuloksiin.

tojen keräämisessä. Kansainvälisen mallin mukaan vuonna 2007
luotu FinLTSER-verkosto tehostaa Suomen ympäristötutkimuksen
ja -seurannan kansallista, eurooppalaista ja kansainvälistä verkottumista. Tutkimusta ja seurantaa tekevät yhteistyössä laajapohjaiset konsortiot, jotka muodostuvat yliopistoista, valtion sektoritutkimuslaitoksista, kunnista ja yksityisistä yhteisöistä ja yrityksistä.
Toimintaa koordinoi SYKE.

SYKE koordinoi pitkäaikaisen ympäristötutkimuksen
verkostoa

SYKE tutkii vaikutuksia vesiekosysteemeihin

Pitkäaikaisen ympäristötutkimuksen verkostossa (FinLTSER) seurataan ympäristön tilaa ja siihen vaikuttavia yhteiskunnallisia ja
luonnontekijöitä yhdeksällä hyvin varustellulla tutkimusasemalla
Suomessa. Tutkimusasemilla on pitkät perinteet tutkimusaineis-

Suomi varautuu

Se, miten ilmastonmuutos muuttaa maailmaa, heijastuu myös Suomeen.
SYKE selvitti tätä aihetta osana ISTO-tutkimusohjelmaa IMPLIFIN-hankkeessa. Selvityksessä käytiin läpi ilmastonmuutoksen vaikutuksia maailman eri alueilla, näihin liittyviä riskejä ja haavoittuvuutta sekä vaikutuksia
eräille sektoreille Suomessa, Suomen ulkomaankauppaan ja investointeihin,
talouteen ja turvallisuuteen. Tämän lisäksi tarkasteltiin Suomen kehitysyhteistyön keskeisiä kohdemaita. SYKE osallistuu myös ISTO-ohjelman
johtoryhmän toimintaan.

SYKE osallistuu laajaan eurooppalaiseen tutkimushankkeeseen
EURO-LIMPACS, jossa tutkitaan ilmastonmuutoksen vaikutuksia
vesistöjen kuormituksen muutoksiin ja vedenlaatuun. Hankkeessa
tehdään myös kokeellista tutkimusta ja kehitetään hydrologisia prosesseja ja vedenlaadun muutoksia kuvaavia simulointimalleja.

www.finessi.info/finessi/ • www.ymparisto.fi/syke/lter • www.ymparisto.fi/syke/euro-limpacs
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tojen keräämisessä. Kansainvälisen mallin mukaan vuonna 2007
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Suomi varautuu

Se, miten ilmastonmuutos muuttaa maailmaa, heijastuu myös Suomeen.
SYKE selvitti tätä aihetta osana ISTO-tutkimusohjelmaa IMPLIFIN-hankkeessa. Selvityksessä käytiin läpi ilmastonmuutoksen vaikutuksia maailman eri alueilla, näihin liittyviä riskejä ja haavoittuvuutta sekä vaikutuksia
eräille sektoreille Suomessa, Suomen ulkomaankauppaan ja investointeihin,
talouteen ja turvallisuuteen. Tämän lisäksi tarkasteltiin Suomen kehitysyhteistyön keskeisiä kohdemaita. SYKE osallistuu myös ISTO-ohjelman
johtoryhmän toimintaan.

SYKE osallistuu laajaan eurooppalaiseen tutkimushankkeeseen
EURO-LIMPACS, jossa tutkitaan ilmastonmuutoksen vaikutuksia
vesistöjen kuormituksen muutoksiin ja vedenlaatuun. Hankkeessa
tehdään myös kokeellista tutkimusta ja kehitetään hydrologisia prosesseja ja vedenlaadun muutoksia kuvaavia simulointimalleja.

www.finessi.info/finessi/ • www.ymparisto.fi/syke/lter • www.ymparisto.fi/syke/euro-limpacs

www.ymparisto.fi/syke/finadapt • www.mmm.fi/sopeutumisstrategia

Ilmasto muuttuu – mikä muu muuttuu?

Ilmastonmuutos on käynnissä
Tutkijat ovat vakuuttuneita ilmastonmuutoksen etenemisestä ja ihmisen vaikutuksesta
siihen. Tämän osoittavat noin viiden vuoden välein julkistetut hallitustenvälisen ilmastopaneelin IPCC:n perusteelliset raportit, joiden tekoon myös SYKE on osallistunut.
EU on linjannut IPCC:n työn pohjalta, ettei maapallon keskilämpötila saisi nousta yli
kahta astetta esiteollisen ajan lukemista. Tutkijoiden mukaan jo tällöinkin ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat vakavia. Viimeisimmät tutkimustulokset viittaavat myös
siihen, ettei kahden asteen rajoissa enää pysytä.

Ilmastonmuutoksen tutkimus Suomen ympäristökeskuksessa

Vaikutukset ovat moninaiset
Ilmastonmuutos saattaa aluksi tuottaa Pohjois-Euroopassa hyötyjä, kuten lämmitystarpeen vähenemisen,
satojen lisääntymisen ja metsien kasvun nopeutumisen. Myöhemmin haitat kuitenkin todennäköisesti
ylittävät hyödyt. Haittoja ovat esimerkiksi talvitulvat, Itämeren rehevöitymisen paheneminen, herkkien ekosysteemien vaarantuminen sekä metsätuholaisten lisääntyminen. Arktisilla alueilla ikiroudan
on huomattu vähenevän nopeasti. Myös muualla
maapallolla tapahtuvat muutokset heijastuvat meille
Pohjois-Eurooppaan muun muassa talousvaikutuksina ja ilmastopakolaisuutena.

Suomi tarvitsee pikaisesti luotettavaa tietoa siitä, kuinka
ilmastonmuutos vaikuttaa yhteiskuntaamme ja luontoomme.

www.ymparisto.fi/syke

ja miten siihen voidaan sopeutua. Näihin tiedontarpeisiin
Suomen ympäristökeskus SYKE pyrkii vastaamaan yhteistyössä
kotimaisten ja kansainvälisten kumppaniensa kanssa.

Muutosta voidaan vielä hillitä

Päästöjä on vähennettävä Suomessakin

Ilmastonmuutosta ei voida enää pysäyttää, mutta sen
etenemistä voidaan hidastaa. Huonosti harkitut hillitsemistoimet voivat kuitenkin aiheuttaa uusia ympäristöongelmia. Siksi tarvitaan tutkimustietoa tehokkaista, mutta ympäristöystävällisistä keinoista.

EU:n ehdotetussa taakanjaossa Suomen tulee vähentää päästökaupan ulkopuolelle jäävien alojen (rakentaminen, asuminen, liikenne, maa- ja metsätalous, jätehuolto) päästöjä 16 prosentilla vuoden 2005 tasosta.
Uusiutuvien energialähteiden osuuden tulisi meillä
olla 38 prosenttia, mikä tarkoittaa lähes kymmenen
prosenttiyksikön lisäystä nykyisestä.

Ilmastonmuutoksen hillintä edellyttää kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä yhteiskunnan kaikilla
toimialoilla. EU on asettanut tavoitteeksi päästöjensä vähentämisen 20 prosentilla vuoden 1990 tasosta
vuoteen 2020 mennessä. Jos Kioton sopimuksen jälkeiselle ajalle syntyy uusi kansainvälinen sopimus,
EU on sitoutunut 30 prosentin päästövähennykseen
2020 – ja vuosisadan puolivälissä päästöleikkaukset
tullevat olemaan merkittävästi tätä suurempia.

On tärkeää ymmärtää, miten ilmastonmuutosta voidaan hillitä

Ilmastonmuutoksen hillinnän ohella muutokseen sopeutuminen on välttämätöntä, jotta haitallisista vaikutuksista voidaan selviytyä. Sopeutumisen tiellä on
kuitenkin esteitä ja kustannuksia, joita ei vielä tunneta hyvin. SYKE pyrkiikin tuottamaan kokonaisarvioita siitä, mitkä ovat hillintä- ja sopeutumistoimien
vaikutukset ympäristöön ja ilmastonmuutokseen.

www.ymparisto.fi/syke
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