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Esityksen runko 1/2
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Ilmastotieto lyhyesti
Ilmaston lämpenemisen tilanne ja skenaariot
Ilmastonmuutoksen pahimman skenaarion suhteuttaminen aiempiin ilmastonmuutoksiin
Luonnonsuojelun paradigmamuutos lajeista ekosysteemeihin
Ilmastonmuutoksen yllättävät kytkennät – esimerkkinä diabeteksen yleistyminen

Esityksen runko 2/2
• Ilmastonmuutoksen odotettuja vaikutuksia Pohjois-Euroopassa ja niiltä suojautuminen
• Ilmastonmuutoksen jo näkyvät vaikutukset Koillis-Afrikassa, Venäjällä ja Lähi-Idässä
• Ilmastonmuutoksen vaikutus talouden tuottavuuteen ja energiajärjestelmän puhdistamisen
kustannukset
• Muut haasteet (kuten väestön ikääntyminen ja heikkenevä tuottavuuskehitys)
• Kasvien jalostus ja ruuantuotannon murros esimerkkeinä ilmastonmuutokseen
sopeutumisesta

Ilmastotieto
• Olemme ilmastotieteestä kiinnostunut joukko eri alojen ammattilaisia
• Blogin tarkoituksenamme on lisätä suomenkielistä tietoa ilmastoon liittyvistä asioista
• Käytämme lähteinä vertaisarvioituja tieteellisiä julkaisuja

• Ilmastotieto on ollut useana vuonna Suomen suosituin ympäristöblogi (M-Brain)
• Twitterissä seuraajia on 1800

CO2-päästöt nyt ja skenaarioissa

Nopea ilmastonmuutos nyt ja aiemmin 1/2
• Yhteistä permikaudella (250 milj. vuotta sitten) ja nyt
•
•
•
•

Globaali ilmakehän lämpeneminen
Merten happamoituminen (CO2 muuttuu hiilihapoksi vedessä)
Merten pinnan kohoaminen
Happikato ja massasukupuutto meressä

Kuva: http://www.ukrigs.org.uk/esos/wiki/index.php5?title=SNA/BT

Nopea ilmastonmuutos nyt ja aiemmin 2/2
• Meristä katosi 90 ja kuivalta maalta 70 prosenttia lajeista 250 miljoonaa vuotta sitten
• Metsät ja koralliriutat katosivat, samoin puolet hyönteisistä
• Toipuminen vei noin 10 miljoonaa vuotta (ihmisapina erosi apinoista 7 miljoonaa vuotta sitten)

• Erojakin on, kuten:
• CO2-pitoisuuden nousu on nyt alkanut alemmalta tasolta
• Syvänmeren kyky sitoa hiiltä on nyt suurempi kalkkipitoisten eliöiden ansiosta
• Permikaudella mantereita oli vain yksi, eliöt pääsivät siirtymään helpommin

• Syytä huoleen kuitenkin on – permikauden lopun katastrofissa päiväntasaajan
lähialueella ei ollut juurikaan elämää
• Permikauden katastrofin voi ottaa eräänlaisena worst case –skenaariona, jos ilmasto pääsee
lämpenemään 6-8 astetta seuraavan 200 vuoden aikana

Biosfäärin faasimuutos edessä?
• Ihminen muokannut jo 43-54 % maa-alasta
• 9-10 miljardia ihmistä vuonna 2050?
• Resurssien käyttö per capita kasvaa?

• Globaalien ja paikallisten pakotteiden
vaikutus toisiinsa tunnetaan huonosti
• Maanviljelystä kokemusta vain holoseenin aikana
• Noin 11 000 vuotta ollut suhteellisen vakaa ilmasto

• Ekosysteemien tuntemus ja ennustuskyky
tärkeää -> tutkimusta lisättävä
• Ihmisen suora ja epäsuora vaikutus
• Esimerkiksi kalastuspaine yksipuolistaa
kalakannan perimää ja ilmastonmuutoksesta
selviäminen edellyttää geneettistä
monimuotoisuutta

Barnosky et al. (2012). Approaching a state shift in Earth’s biosphere. Nature 486: 52-58.

Lajien suojelun sijaan ekosysteemien suojelua
• Perinteisesti luonnonsuojelussa on keskitytty lajien suojelemiseen ja
kunnostamaan ihmisen muuttamia alueita vastaamaan (kuvitteellista)
menneisyyttä

• Nyt huomiota ollaan siirtämässä ekosysteemien säilymiseen ja sopeutumiskyvyn
lisääntymiseen
• Tässä auttaa fossiilijäännösten (paleobiologia) ja ekologian tutkimuksen yhdistäminen

• Ihmisen ja tuotantoeläinten biomassa on nyt kymmenkertainen mammuttien
aikaan verrattuna
• Tämä on mahdollista fossiilisten polttoaineiden ansiosta

• Ihmisten ja karjan suuri määrä tarkoittaa vaatimusta tehokkaille
ekosysteemipalveluille

• Ruuantuotantoa optimoitava, mutta samalla muut ekosysteemipalvelut, kuten veden
puhdistus, hiilensidonta ja luonnon monimuotoisuus varmistettava

Barnosky et al. (2017). Merging paleobiology with conservation biology to guide the future
of terrestrial ecosystems. Science 355.

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen EU-tasolla
• Tavoitteena lisätä EU:n kykyä sopeutua väistämättömään ilmastonmuutokseen
• Sisältää hyötymisen ilmastonmuutoksen vaikutuksista (esimerkiksi koillisväylä)

• Sopeutuminen voidaan jakaa kolmeen eri luokkaan
• Harmaa sopeutuminen
• Tulvavalli esimerkkinä

• Vihreä sopeutuminen
• Puisto, joka maisema- ja virkistysarvojen lisäksi suojaa tulvilta (seuraava kalvo)

• Pehmeä sopeutuminen
• Lainsäädäntö ja vakuutusala

Lisätietoa: Adaptation in Europe Addressing risks and opportunities from climate change in the context of socioeconomic developments. 136 sivua. EEA Report No 3/2013. ISSN 1725-9177.

Ilmastonmuutoksen vaikutukset Pohjois-Euroopassa
• Pohjois-Euroopassa
• Lämpötilat kohoavat globaalia keskiarvoa
nopeammin
• Lumi- ja jääpeitteet vähenevät
• Lajit muuttavat pohjoiseen
• Satotasot nousevat (riskit myös kasvavat)
• Lämmitystarve pienenee
• Talvimyrskyt yleistyvät
• Kesäturismi kasvaa
Kuva oikealla (sivu 27):
https://www.eea.europa.eu/publications/climate-impacts-andvulnerability-2012/at_download/file
Lähteet: Climate change, impacts and vulnerability in Europe 2012 — An indicator-based report, EEA Report No
12/2012, European Environment Agency ja Key findings - Climate change, impacts and vulnerability in Europe 2016.

Muutospaineita Suomessa tällä vuosisadalla
•
•
•
•
•
•

Hellejaksot pitenevät (korkeimmat lämpötilat nousevat)
Lämmitystarve ja kylmän aiheuttamat terveysmenot pienenevät
Maa- ja metsätalouden sadot kasvavat (jos tuhot eivät kasva)
Turismi kasvaa?
Järvien humuspitoisuus kasvaa (järvet samenevat)
Osa kalakannoista paikoin katoamisvaarassa (taimenet, lohet, siiat…)
• Kuha ja ahven kasvavat nopeammin kun vesi lämpenee
• Suurten järvien happipitoisuus voi kasvaa kun aika ilman jääkantta kasvaa

• Pilvisyys kasvaa ja lumen määrä talvella vähenee (vaikuttaa mielenterveyteen)
• Siirtolaispaine todennäköisesti ei ainakaan pienene
• Vesistöjen säännöstelyluvissa säännöstely on usein sidottu kalenteriin
• Ilmastonmuutos saa lumi- ja vesitilanteet aiempaa ennakoimattomammiksi
• -> esimerkki tarpeesta muuttaa sääntelyä

Esimerkki paikallisesta sopeutumisesta – tulvat ja
rankkasateet
• Illenpuisto Kartanonkoskella (Vantaa)
• Puiston halkaisevassa painanteessa on puro lampineen
• Varta vasten suunniteltu hulevesikosteikko, joka pystyy imemään
rankkasateen

Ilmastonmuutoksella yllättäviä kytkentöjä?
• Ennakoimattomat asiat eivät näy analyyseissä
• Esimerkki 1: tyypin 2 diabetes ja ylipaino
• Useampi tutkimus viittaa lämpötilan nousun muuttavan rasva-aineenvaihduntaa
• Noin 3 diagnosoitua diabetesta per asteen lämpeneminen per 10 000 asukasta
• Muut selittävät tekijät, kuten elintason nousu, pyrittiin sulkemaan pois

• Esimerkki 2: Pohjoisen ikiroudan sulaminen altistaa mikrobeille, joille ei
ole vastustuskykyä?
• Hyttyset ja samalla esim. malaria ja dengue siirtyvät uusille alueille

Tarkemmat viitteet diabetes-tutkimuksiin:
http://www.latimes.com/science/sciencenow/la-sci-sn-global-warming-diabetes-20170320-story.html

Koillis-Afrikka esimerkkinä ilmastonmuutoksesta
• Normaalisti kaksi sadekautta: elo-syyskuu ja huhti-toukokuu
• Somalimaassa ei ole satanut kahteen vuoteen kunnolla
• Paimentolaisten elanto vaakalaudalla, sateen sijaan vettä tuovat säiliöautot

• Yli puoli miljoonaa somalialaista paennut kodistaan kuivuuden
vuoksi
• 25 miljoonaa koillis-afrikkalaista avuntarpeessa kuivuuden
aiheuttaman veden ja ruuanpuutteen vuoksi
• Vuodesta 2008 alkaen arviolta 22,5 miljoonaa ihmistä
joutunut jättämään kotinsa ilmastoon tai sääilmiöihin
liittyvän katastrofin vuoksi
• Ilmastopakolaiselle ei ole olemassa juridista määritelmää
• Paimentolaisten elanto vaakalaudalla, sateen sijaan vettä tuovat säiliöautot

Venäjän 2010 lämpöaalto
• Kuolleita 55 000
• Satomenetykset 25 % sinä vuonna
• Miljoona hehtaaria paloi
• Taloudelliset vahingot noin prosentti BKT:sta
• Lämpöaaltojen vaikutusala kymmenkertaistunut vuodesta
1950 ilmastonmuutoksen edetessä
• Lämpöaaltojen esiintyvyys ja kestoaika kasvavat
Euroopassa ja Kiinassakin
• Terveys ja työn tuottavuus kärsivät

Lähde:
World Bank Report 74455 (2012): Turn Down the Heat – Why a 4 °C Warmer World Must be Avoided

Ilmastonmuutos ja Syyria
• Syyriassa oli poikkeuksellisen pitkä kuivuusjakso 2006-2010
• Ilmastonmuutos todennäköisesti pahensi kuivuutta (Kelley et al., 2015)

• Syyrian öljyntuotanto oli laskussa, samalla kun öljy ja ruoka kallistuivat
• Pienentyvien öljytulojen vuoksi hallinto leikkasi tukia polttoaineisiin ja ruokaan
• Rannikkokaupunkien shiiojen ja kuivuutta pakenevien pohjoisen Syyrian sunnien välillä
eripuraa

Graafi: Gail Tverberg
Kelley et al. (2015) Climate change in the Fertile Crescent and implications of the recent Syrian drought.
PNAS 112: 3241–3246.

Ilmastonmuutos ja taloudellinen tuottavuus
• Aiemmin on ajateltu, että vauraat taloudet ovat pitkälti suojassa
ilmastonmuutokselta
• 160 maata koskeva empiirinen tutkimus ei vahvista tätä
• Varallisuuden kasvu ja teknologian kehitys eivät paranna suojaa
• Burken ja kumppaneiden tutkimus sai 2,5-100 X suuremmat tuotannon
menetykset kuin aiemmissa tutkimuksissa

Tarkemmat viitteet:
https://ilmastotieto.wordpress.com/2016/05/26/ilmastonmuutos-heikentaa-talouden-tuottavuutta/

Helleaaltojen kustannuksista
• Helleaallot aiheuttavat suoria terveysmenoja, mutta myös työn tuottavuuden
heikkenemistä
• Kiinassa kuluu 0,2 BKT:sta helleaaltojen tuottavuusheikennysten kompensointiin
• Ylä-arvion mukaan tämä luku tulee olemaan 3 % BKT:sta vuonna 2100

• Useiden tutkimusten mukaan helleaallot altistavat kognitiivisille virheille

Tarkemmat viitteet:
https://ilmastotieto.wordpress.com/2016/05/26/ilmastonmuutos-heikentaa-talouden-tuottavuutta/

Sijoittaminen ja ilmastonmuutos
• Osa sijoittajista huomioi jo ilmastonmuutoksen sijoitussalkussaan
• Metsäomistuksen tuottoihin vaikuttavat esimerkiksi
• Routa, joka suojaa talvimyrskyiltä ja pitää huolta maasta
• Ilmaston lämpeneminen ja CO2-pitoisuuden lannoittava vaikutus edistävät
metsän kasvua
• Kunnon talvi auttaa suojautumaan tuholaisilta, joiden riskiä
ilmastonmuutos lisää

• Suurten öljy- ja energia-yhtiöiden arvossa iso kupla, jos
ilmastonmuutoksen torjunta otetaan vakavasti

HS 4/2017:
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”
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Ilmastonmuutoksen ohella muita taloushaasteita
• Väestön ikääntyminen (esimerkkinä Suomi)
• Tuottavuuskehityksen hidastuminen
• Energiajärjestelmän puhdistaminen
• Synergiaa haasteisiin vastaamisessa?
• Esimerkki: lihankulutuksen raju vähentäminen
vähentäisi
• Ikääntyvän väestön terveysmenoja
• CO2-päästöjä
• Riippuvuutta satojen onnistumisesta

• (viljaa helpompi varastoida kuin lihaa)

• Edullisempi kasvisruoka vapauttaisi varoja muualle?

Graafi: Juha Itkonen, Suomen Pankki

Energiajärjestelmän puhdistamisen kustannukset 1/2
• Energiajärjestelmän puhdistus maksaa arviolta 1-4 % BKT:sta
• Kustannukset etupainotteiset, hyödyt tulevat kustannuksia hitaammin
• Asevarustelu vie noin 2 % globaalista BKT:sta (samoin energia-investoinnit)

• Paljonko 1-4 % BKT:sta on käytännössä?
• 2 % BKT:sta tarkoittaisi Suomessa, että 40 000 työntekijää ja 2 % tuotantopääomasta
siirrettäisiin puhtaan energian tuottamiseen
• Vastalauseiden myrsky olisi melkoinen suurinten häviäjien toimesta?

Tarkemmat viitteet:
https://ilmastotieto.wordpress.com/2016/05/26/ilmastonmuutos-heikentaa-talouden-tuottavuutta/

Energiajärjestelmän puhdistamisen kustannukset 2/2
• Miten 1-4 % BKT:sta suhtautuu aiempiin suurhankkeisiin
• Manhanttan ja Apollo –projektit olivat suurimmillaan 0,4 % USA:n BKT:sta
• Öljykriisien jälkeen meni joitakin vuosia 0,1 % BKT:sta
• Suomi maksoi Neuvostoliitolle sotakorvauksia 4 % BKT:sta vuosina 19461952
• Tämä esimerkki poikkeaa nykyajasta, sillä suurin osa työvoimasta vapautui
sota-ajan tuotannosta

• Sota-aika sekä Suomessa että USA:ssa kertoo suuren mittakaavan
resurssien kohdentamisesta uudelleen kun tavoite on laajasti hyväksytty
• Energiajärjestelmän puhdistaminen vie vuosikymmeniä

Tarkemmat viitteet:
https://ilmastotieto.wordpress.com/2016/05/26/ilmastonmuutos-heikentaa-talouden-tuottavuutta/

Talous ja CO2-päästöt
• Ympäristö- ja luonnonvaraekonomia on taloustieteen osa-alue, jonka ”tavoitteena on
selvittää, kuinka taloudellinen toiminta erilaisissa talousjärjestelmissä vaikuttaa
luonnonvaroihin ja ympäristöön.” [http://blogs.helsinki.fi/yle-ere/] (korostus minun)
• Luonnonvarojen (kuten CO2-päästöjen sitominen) ehtymisen vaikutusta talouteen ei edes kysytä

• Öljykriisien jälkeen kehittyneen ns. biofysikaalisen taloustieteen mukaan talous ei ole
suljettu ikiliikkuja vaan avoin materiaali- ja energiavirtajärjestelmä
• Tässä mallissa talous ei voi kasvaa ikuisesti, vaikka talouskasvun rajojen sijaintia ei tiedetäkään
• CO2-päästöistä voi tulla palautekytkentä, joka pienentää talouskasvua tai jopa talouden kokoa
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Uusiutuva energia, kaupungistuminen ja biodiversiteetti
• Alhainen tehotiheys -> suuri pinta-alatarve, joka on pois jostakin muusta
• Kasvavat kaupungit, kasvava ruuan ja varsinkin lihan tuotanto sekä energian
tuotanto kilpailevat samasta maasta?

• Kaupungeissa energiankulutus suuri, 100-1000 W/m2
Maailman väestön jakautuminen
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Tarkemmat viitteet: Suokko & Partanen. Energian aika – Avain talouskasvuun, hyvinvointiin ja ilmastonmuutokseen
(WSOY, 2017)
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Ruuan ja energian hinta
• Öljyn ja ruuan hinta korreloivat vahvasti (öljy- ja ruokafutuurit ovat
riskinhallinnan ohella yhä enemmän sijoituskohteita)
• Arabikevään taustalla osin öljy- ja ruokakriisi
• Moni entinen öljynviejä subventoi polttoaineita ja ruokaa, mutta öljytulot ovat
kääntyneet menoiksi kun öljyä joudutaan tuomaan (esim. Syyria Egypti)
Ruoan ja öljyn hinnat 1991-2016
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Ilmastonmuutoksen ja muiden haasteiden kustannukset
• Skenaario BKT:n jakautumiselle kun väestö on ikääntyneempää,
ilmastonmuutos edennyt ja luonnonvarojen laatu heikentynyt nykyisestä
• Luvut kuvitteellisia, havainnollistamistarkoitus
• Yhä suurempi osa BKT:sta on jotain todellista hyvinvointia heijastamatonta

BKT 100 yksikköä
nyt.

BKT:n (100 yksikköä)
jakautuminen kun
väestö ikääntynyt,
ilmastonmuutos
edennyt ja
luonnonvarat
heikentyneet.

Kasvien jalostus vastauksena ilmastonmuutokseen
• Syötäviä kasveja ~50 000 kpl. Vain 15 kasvia kattaa 90 % energiasta. Riisi,
maissi ja vehnä 66 %.
• Suuri osa ”munista on samassa korissa”

• 20 % kasvilajeista kuolemassa sukupuuttoon (varsinkin tropiikissa)
• Viljelykasvien geneettinen monimuotoisuus vähäistä ja ravinnepitoisuus
laskussa
• Villilajikkeita seulotaan ja risteytetään tuotantolajikkeiden kanssa
•
•
•
•
•

Vähemmän herkiksi ilmaston muuttumiselle
Suurempi ravinnepitoisuus (vitamiinit, antioksidantit…)
Kasvitautien parempi kesto (30-40 % sadoista menetetään)
Kasvatus suolapitoisemmilla alueilla jne.
Lisätietoa: Nature Vol. 544 No. 7651 (S5-S52)

Ruuantuotanto ja energia
• Energiankulutuksesta 30 % kohdistuu ruuantuotantoon

• Jokainen kcal ruokaa on vaatinut 3-6 kcal fossiilista energiaa
• Ruuantuotanto on energia-alijäämäistä – fossiilinen energia subventoi

• Maatalous 20 % ja lihantuotanto 15 % CO2-päästöistä
• Väestö kasvaa 15 % ja lihankulutus 73 % YK:n arvioissa vuoteen 2050
• Väestö ikääntyy ja syö liikaa lihaa -> win-win mahdollisuus ilmastonmuutoksen
hillinnän ja kansanterveyden kannalta
• Ilmasto lämpenee 1-6 astetta (globaali ka) vuoteen 2050 mennessä
• Jokainen lisäaste globaalissa keskilämpötilassa -> 7 % maailman väestöstä kokee 20
prosenttia pudotusta uusiutuvan veden määrässä*
• Kohoava lämpötila lisää kasvien vedenkulutusta
• Kg linssejä vaatii 1250 kg vettä, kg naudanpihviä 13 000 kg vettä

Lähteenä mm. FAO:n ja YK:n raportit.
* http://www.fao.org/zhc/detail-events/en/c/880881/

Hyönteiset ja keinoliha
• 1,7 kg ravintoa per kg hyönteisiä (naudalla 10/1)
• Ravinnoksi käy periaatteessa lanta (ihmisperäinenkin)

• Sama tai parempi ravintosisältö kuin lihalla
• 2 miljardia ihmistä saa 5-10 prosenttia ravinnostaan hyönteisistä
• Länsimaissa haasteena tuotannon skaalaus ja kuluttajien hyväksyntä
• Keinoliha toistaiseksi vielä kallista ja tuotannon skaalaus voi siinäkin
olla haastavaa

Joitakin ilmastonmuutoksesta kertovia kirjoja
• Tietokirjoja

• Barnosky, A. & E. Hadly. Tipping Point for Planet Earth: How Close Are We to the Edge?
William Collins (2015)
• Lynas, M. Six Degrees: Our Future on a Hotter Planet. HarperCollins e-books (2007).
• Hanna Nikkanen ja 21 muuta. Hyvän sään aikana. Ilmestyy lokakuussa 2017 (Into).
Kirjan valmistumista voi seurata Facebookissa:
https://www.facebook.com/ilmastokirja/
• Kolbert, E. Kuudes sukupuutto – luonnoton historia. Atena (2016)
• Toiviainen, P. Ilmastonmuutos. Nyt. (Otava 2007)

• Kaunokirjallisuutta

• Maja Lunde. Mehiläisten historia. Tammi (2016)
• Ida Rauma. Seksistä ja matematiikasta. Gummerus (2015)
• Emmi Itäranta. Teemestarin kirja. Teos (2012)

KIITOS!

