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Johdanto 
 
Tämä yhteenvetoraportti (Synthesis Report) perustuu Hallitustenvälisen ilmastopaneelin (IPCC) 
kolmen työryhmän arvioihin. Se on kokonaisnäkemys ilmastonmuutoksesta ja IPCC:n neljännen 
arviointiraportin viimeinen osio. 
 
Tähän tiivistelmään sisältyvät asiat on yksityiskohtaisesti käsitelty yhteenvetoraportissa ja kolmen 
työryhmän raporteissa. 
 
1. Ilmaston havaitut muutokset ja niiden vaikutukset 
 
Ilmaston lämpeneminen on kiistatonta. Havainnot osoittavat, että maapallon keskilämpötila 
on noussut ja valtameret lämmenneet, lumen ja jään sulaminen kiihtynyt ja merenpinta nous-
sut (Kuva SPM.1) {1.1}  
 
Maapallon keskilämpötila voidaan määrittää mittarihavaintojen perusteella vuodesta 1850 alkaen. 
Yksitoista jakson 1995-2006 kahdestatoista vuodesta sijoittuu tässä aikasarjassa 12 lämpimimmän 
joukkoon. Lämpötilan keskimääräinen nousutrendi vuosina 1906-2005 oli 0,74°C [0,56 – 0,92°C]1, 
kun kolmannessa arviointiraportissa julkaistu vastaava sadan vuoden trendi jaksolta 1901-2000 oli 
0,6°C [0,4 – 0,8°C] (Kuva SPM1). Lämpötila on noussut laajoilla alueilla kautta maapallon, kor-
keilla pohjoisilla leveysasteilla enemmän kuin muualla. Maa-alueilla nousu on ollut nopeampaa 
kuin valtamerillä (Kuvat SPM.2, SPM.4). {1.1, 1.2}  
 
Merenpinnan nousu on lämpenemisen kanssa yhdenmukaista (Kuva SPM.1). Valtamerten pinta    
nousi jaksolla 1961-2003 keskimäärin 1,8 mm [1,3 – 2,3 mm] vuodessa, jaksolla 1993-2003 nousu 
oli 3,1 mm/a [2,4 – 3,8 mm/a]. Nousun syinä olivat meriveden lämpölaajeneminen sekä jäätiköiden 
ja mannerjäiden sulamisvedet. Ei ole selvää, johtuuko jaksolla 1993-2003 havaittu nopeutunut nou-
su luonnollisesta vaihtelusta vai onko kyseessä muutos pitkän aikavälin trendissä. {1.1}  
 
Myös lumen ja jään peittämien alueiden havaittu pieneneminen on lämpenemisen kanssa yhdenmu-
kaista (Kuva SPM.1). Satelliittihavainnot osoittavat, että arktisen merijään keskimääräinen laajuus 
on vuoden 1978 jälkeen pienentynyt 2,7 % [2,1–3,3 %] vuosikymmenessä. Kesällä jään pinta-alan 
väheneminen on ollut vieläkin nopeampaa, 7,4 % [5,0–9,8 %] kymmentä vuotta kohti. Vuoristojää-
tiköt ja lumipeite ovat kutistuneet molemmilla pallonpuoliskoilla. {1.1}  
 
Sademäärät lisääntyivät merkittävästi jaksolla 1900-2005 Pohjois- ja Etelä-Amerikan itäosissa, Poh-
jois-Euroopassa sekä Aasian pohjois- ja keskiosissa. Ne pienenivät Sahelin alueella, Välimeren 
maissa, eteläisessä Afrikassa ja osissa Etelä-Aasiaa. Maailmanlaajuisesti, kuivuuden vaivaama alue 
on todennäköisesti2 laajentunut 1970-luvulta lähtien. {1.1}  
 

                                                           
1 Hakasuluissa on ilmoitettu parhaan arvion 90 % epävarmuusväli, ts. 5 % todennäköisyydellä lämpeneminen voi olla 
tämän välin alarajaa pienempi ja 5 % todennäköisyydellä sen ylärajaa suurempi. Epävarmuusväli ei välttämättä ole 
parhaan arvion suhteen symmetrinen. 
2 Tässä tiivistelmässä kursiivilla esitetyt todennäköisyysarviot on tulkittava seuraavasti: lähes varma, > 99 %; erittäin 
todennäköinen, > 95 %; hyvin todennäköinen, > 90 %; todennäköinen, > 66 %; vaihtoehdot lähes samanarvoiset, 66-33 
%; epätodennäköinen, < 33 %; hyvin epätodennäköinen, < 10 %; erittäin epätodennäköinen, < 5 %. 
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On hyvin todennäköistä, että koleat päivät, kylmät yöt ja pakkaset ovat harvinaistuneet laajoilla 
alueilla viimeisten 50 vuoden aikana. On todennäköistä, että lämpöaallot ja rankat sateet ovat yleis-
tyneet monilla alueilla ja että merenpinnan huippukorkeudet3 ovat vuoden 1975 jälkeen kasvaneet 
maailmanlaajuisesti. {1.1}  
 
Havainnot osoittavat voimakkaiden trooppisten myrskyjen yleistyneen Pohjois-Atlantilla vuoden 
1970 jälkeen, muualta näyttöä on rajoitetusti. Trooppisten myrskyjen vuotuisessa lukumäärässä ei 
näytä tapahtuneen selviä muutoksia. Syklonitoiminnan pitkäaikaismuutosten todentaminen on 
vaikeaa, erityisesti ajalta ennen vuotta 1970.  
 
Pohjoisen pallonpuoliskon keskilämpötilat olivat 1900-luvun jälkipuoliskolla hyvin todennäköisesti 
korkeammat kuin millään 50 vuoden jaksolla viimeisten 500 vuoden aikana ja todennäköisesti kor-
keimmat ainakin 1300 vuoteen. {1.1}  
 
 

 
 
Kuva SPM.1. Havaittuja muutoksia vuoden 1850 jälkeen: a) maapallon keskilämpötila, b) valtamerten pin-
nankorkeus (mustalla vedenkorkeuden mittausasemien tiedoista, punaisella satelliittihavainnoista) ja c) poh-
joisen pallonpuoliskon maalis-huhtikuun lumipeitteen laajuus.  

                                                           
3 Tsunameja ei oteta huomioon, koska ne eivät liity ilmastonmuutokseen. Merenpinnan huippukorkeudella tarkoitetaan 
tässä sitä tasoa, jonka yläpuolella on 1 % tuntiarvoista tietyn jakson aikana. Tämän tason poikkeama keskivedenkorkeu-
desta vaihtelee alueella esiintyvien sääilmiöiden mukaan.  
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Kaikki muutokset on ilmaistu suhteessa kauden 1961-1990 keskiarvoon. Tasoitetut käyrät kuvaavat vuosi-
kymmenten välistä vaihtelua, vaaleat ympyrät yksittäisten vuosien arvoja. Sinisellä varjostettu alue kertoo 
kunkin aikasarjan arvioidun epävarmuusvälin. Kohtien a) ja b) osalta tämä arvio perustuu tunnettujen epä-
varmuuksien laajaan analysointiin, kohdan c) osalta aikasarjan ominaisuuksiin. {Figure 1.1} 
 
Kaikilla mantereilla ja useimmilla valtamerillä tehdyt havainnot4 osoittavat, että alueelliset 
ilmastonmuutokset, erityisesti lämpötilan nousu, vaikuttavat moniin luonnon järjestelmiin. 
{1.2}  
 
Lumen, jään ja jäätyneen maaperän muutokset ovat suurella luotettavuudella kasvattaneet jäätikkö-
järvien pinta-alaa ja lukumäärää. Samoin ne ovat lisänneet maaperän epävakautta vuoristoissa ja 
ikirouta-alueilla sekä johtaneet joidenkin arktisten ja antarktisten ekosysteemien muutoksiin. {1.2}  
 
Hydrologinen kierto on suurella luotettavuudella muuttunut eräillä alueilla. Virtaamat ovat kasva-
neet ja kevättulvat aikaistuneet monissa jäätiköiden ja lumipeitteen sulamisen ruokkimissa vesis-
töissä. Joen ja järvet ovat lämmenneet, mikä on vaikuttanut kerrostuneisuuteen ja veden laatuun. 
{1.2} 
 
Maaekosysteemeissä havaittu kevään tulon merkkien aikaistuminen sekä kasvi- ja eläinlajien siir-
tyminen napoja ja vuoristojen lakialueita kohti liittyvät hyvin suurella luotettavuudella viimeaikai-
seen lämpenemiseen. Eräiden meren ja makean veden ekosysteemien siirtymät sekä muutokset levi-
en, planktonin ja kalaston määrässä johtuvat suurella luotettavuudella vesien lämpenemisestä, sa-
moin jääpeitteen, suolaisuuden, happitasojen ja kiertoliikkeen muutokset. {1.2}  
 
Yli 29 000:sta fysikaalisten ja biologisten ilmiöiden havaintosarjasta runsas 89 % osoittaa muutok-
sia, jotka ovat yhdenmukaisia havaitun lämpötilan muutoksen kanssa (Kuva SPM.2) Nämä havain-
tosarjat ovat peräisin 75 eri tutkimuksesta, joiden maantieteellinen jakauma on kuitenkin epätasai-
nen; erityisesti kehitysmaista tutkimuksia on niukalti. {1.3} 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
4 Perustuu pääosin vuoden 1970 jälkeen kertyneisiin aineistoihin. 
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Muutoksia fysikaalisissa ja biologisissa ilmiöissä sekä pintalämpötiloissa jaksolla 1970-2004. 
 

 
 
Kuva SPM.2. Havaitut fysikaalisten ilmiöiden (lumi, jää ja routa; hydrologia; ja rannikkoprosessit) sekä 
biologisten ilmiöiden (maa-, meri- ja makean veden ekosysteemit) muutokset jaksolla 1970-2004. Muutokset 
on esitetty 5x5 asteen hilaruuduittain; kuvasta ilmenevät myös ruutujen lämpötilamuutokset ao. jaksolla. 
Noin 20 000 havaintosarjan osajoukko valittiin noin 80 000 havaintosarjasta ja yhteensä 577 tutkimuksesta. 
Valitut sarjat täyttivät seuraavat kriteerit: (1) ne päättyivät vuonna 1990 tai sitä myöhemmin; (2) niiden pi-
tuus oli vähintään 20 vuotta; ja (3) niissä ilmeni merkitsevä muutos johonkin suuntaan. Aineisto on peräisin 
noin 75 tutkimuksesta, joista noin 70 ei sisältynyt Kolmanteen arviointiraporttiin. Havaintosarjoja on yhteen-
sä noin 29 000, niistä noin 28 000 on Eurooppaa koskevista tutkimuksista. {Figure 1.2} 
 
Valkoisella merkityiltä alueilta ei ole riittävästi ilmastohavaintoja lämpötilatrendin arvioimiseksi. Kuvan 2x2 
-laatikot osoittavat merkitsevän muutoksen sisältävien fysikaalisten ja biologisten havaintosarjojen lukumää-
rät (ylempi rivi) ja lämpötilanmuutoksen kanssa yhdenmukaisten sarjojen prosentuaalisen osuuden (alempi 
rivi).  
 
Maantieteelliset alueet: Pohjois-Amerikka (NAM), Latinalainen Amerikka (LA), Eurooppa (EUR), Afrikka 
(AFR), Aasia (AS), Australia ja Uusi Seelanti (ANZ), ja napa-alueet (PR).  
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Mittakaavat: terrestrinen eli maa-alueita koskeva (TER), meret ja makeat vedet (MFW), maailmanlaajuinen 
(GLO). Seitsemää maantieteellistä aluetta (NAM, …, PR) koskevien havaintosarjojen lukumäärät eivät 
summaudu maailmanlaajuiseksi kokonaislukumääriksi, koska muita kuin napa-alueita koskevat lukumäärät 
eivät sisällä merien ja makeiden vesien havaintoja. Suurten merialueiden sijaintia ei ole osoitettu kartalla. 
Alueellisten ilmastonmuutosten muut vaikutukset luontoon ja ihmisen elinoloihin ovat keski-
tason luotettavuudella tulossa esiin, mutta monia näistä vaikutuksista on vaikea tunnistaa so-
peutumisen ja ei-ilmastollisten tekijöiden takia. 
 
Näihin sisältyvät lämpötilan nousun vaikutukset {1.2} 

• maa- ja metsätalouteen pohjoisen pallonpuoliskon korkeilla leveysasteilla, esimerkiksi kyl-
vöjen aikaistuminen sekä tulen ja tuholaisten metsille aiheuttamien häiriöiden muutokset 

• eräät terveysvaikutukset kuten helleaaltojen aiheuttama kuolleisuus Euroopassa, tartuntatau-
tien levittäjät eräillä alueilla sekä siitepölyallergiat pohjoisen pallonpuoliskon korkeilla ja 
keskileveysasteilla 

• eräät ihmisen toiminnat arktisilla alueilla (esim. metsästys sekä liikkuminen lumella ja jääl-
lä) ja vuoristoissa suhteellisen alhaisilla korkeuksilla (esim. urheilu). 

 
2. Muutoksen syyt 
 
Ilmastojärjestelmän energiatasetta muuttavia tekijöitä ovat ilmakehän kasvihuonekaasujen ja ae-
rosolien pitoisuuksien muutokset, maankäytön muutokset sekä auringon aktiivisuuden vaihtelut. 
 
Ihmisen toiminnasta johtuvat maailmanlaajuiset kasvihuonekaasupäästöt ovat kasvaneet esi-
teollisesta ajasta lähtien. Kasvu oli 70 % vuosien 1970 ja 2004 välillä (Kuva SPM.3).5 {2.1} 
 
Hiilidioksidi (CO2) on tärkein ihmisen toiminnasta johtuva kasvihuonekaasu. Sen vuotuiset päästöt 
kasvoivat noin 80 % jaksolla 1970-2004. Pitkän ajan hiili-intensiteetin laskeva trendi kääntyi nou-
suun vuoden 2000 jälkeen. {2.1}  
 

Ihmisen toiminnan kasvihuonekaasupäästöt 
 

 
 

                                                           
5 Sisältää vain CO2, CH4, N2O, HFC, PFC ja SF6 päästöt, jotka ilmastosopimus kattaa. Nämä kaasut on painotettu niiden 
globaalien sadan vuoden lämmityspotentiaalien mukaan käyttäen ilmastosopimukselle tapahtuvan raportoinnin GWP-
kertoimia. 
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Kuva SPM.3. (a) Ihmisen toiminnasta johtuvat maailmanlaajuiset kasvihuonekaasupäästöt jaksolla 1970-
2004.5 (b) Eri kasvihuonekaasujen osuudet vuoden 2004 päästöistä hiilidioksidiekvivalentin mukaan. (c) Eri 
sektoreiden osuudet vuoden 2004 päästöistä hiilidioksidiekvivalentin mukaan (metsätalous sisältää metsäka-
don). {Figure 2.1} 
 
 
Ilmakehän hiilidioksidin, metaanin (CH4) ja dityppioksidin (N2O) pitoisuudet ovat kasvaneet 
merkittävästi ihmisen toiminnan seurauksena vuoden 1750 jälkeen. Ne ovat nykyään kaukana 
esiteollisista pitoisuuksista, jotka on määritetty mannerjäätiköiden kairausten perusteella 
vuosituhansien ajalta. {2.2}  
 
Ilmakehän CO2-pitoisuus (379 ppm) ja CH4-pitoisuus (1774 ppb) ylittivät vuonna 2005 selvästi 
luonnollisen vaihteluvälin viimeisen 650 000 vuoden ajalta. Hiilidioksidipitoisuuden kasvu johtuu 
pääosin fossiilisten polttoaineiden käytöstä, maankäytön muutosten vaikutus on myös merkittävä, 
mutta vähäisempi. On hyvin todennäköistä, että havaittu CH4-pitoisuuden kasvu johtuu ennen kaik-
kea maataloudesta ja fossiilisten polttoaineiden käytöstä. Metaanin kasvunopeudet ovat alentuneet 
1990-luvun alkupuolelta lähtien; tämä on sopusoinnussa kokonaispäästöjen (ihmistoiminta, luon-
nonlähteet) vakautumisen kanssa. N2O-pitoisuuden kasvu johtuu pääasiassa maataloudesta. {2.2}  
 
Vuoden 1750 jälkeinen lämpeneminen on hyvin suurella luotettavuudella aiheutunut ihmisen toi-
minnasta6 {2.2}  
 
Viime vuosisadan puolivälin jälkeen havaittu maapallon keskilämpötilan nousu johtuu hyvin 
todennäköisesti pääosin ihmiskunnan tuottamien päästöjen aiheuttamasta kasvihuonekaasu-
jen pitoisuuksien lisääntymisestä.7 On todennäköistä, että ihmisen aiheuttama lämpeneminen 
on ollut merkittävää viimeksi kuluneen 50 vuoden aikana kaikissa maanosissa paitsi Etelä-
mantereella (Kuva SPM.4). {2.4}  
 
Auringon ja tulivuoritoiminnan aiheuttamien säteilypakotteiden summa on 50 viime vuoden aikana 
todennäköisesti viilentänyt maapalloa. Lämpenemisen havaittu maantieteellinen jakauma ja sen 
ajallista eteneminen voidaan selittää vain sellaisten ilmastomallikokeiden avulla, joissa ihmisen 
aiheuttamat päästöt on otettu huomioon. Yksittäistä mannerta pienemmillä alueilla havaittuja läm-
pötilan muutoksia ja niiden syitä on edelleen vaikea selvittää malleilla. {2.4}  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
 
6 Kasvihuonekaasujen lisäys kohottaa maapallon pintalämpötilaa, aerosolien lisäyksen nettovaikutus on päinvastainen. 
Koko ihmistoiminnan nettovaikutus esiteollisen ajan jälkeen on ollut lämmittävä (+1,6 W/m2 [+0,6 … +2,4 W/m2] ). 
Tähän verrattuna auringonsäteilyn muutokset ovat aiheuttaneet pienen lämpenemisen (+0,12 W/m2 [+0,06 … +0,30 
W/m2] ). 
7 Jäljellä olevan epävarmuuden käsittely perustuu nykyisin käytössä oleviin menetelmiin. 
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Globaalit ja mantereiden lämpötilan muutokset 
 

 
 
Kuva SPM.4. Havaittujen ja ilmastomalleilla simuloitujen pintalämpötilan muutosten vertailua kuudessa 
maanosassa, koko maapallolla keskimäärin sekä erikseen manner- ja merialueilla. Havaituista vuosien 1906-
2005 lämpötiloista lasketut kymmenvuotiskeskiarvot on kuvissa esitetty mustilla käyrillä, käyttäen nolla-
tasona kauden 1901-1950 keskiarvoa. Katkoviivoja on käytetty silloin, kun havaintojen alueellinen kattavuus 
on ollut alle 50 %. Siniset vyöhykkeet kertovat lämpötilan vaihtelun 90 % (5–95 %) todennäköisyysvälin 
sellaisissa mallikokeissa (19 ajoa viidellä ilmastomallilla), joissa pakotteena on käytetty ainoastaan luonnol-
lisia tekijöitä, so. tulivuoritoimintaa ja auringon säteilyn muutoksia. Punaisin vyöhykkein on merkitty vas-
taavat 90 % todennäköisyysvälit sellaisten mallikokeiden (58 ajoa, 14 mallia) perusteella, joissa pakotteena 
on käytetty sekä luonnollisia että ihmistoiminnasta aiheutuvia tekijöitä. {Figure 2.5} 
 
 
Kolmannen arviointiraportin jälkeen kertynyt lisänäyttö osoittaa, että ihmistoiminnan havait-
tavat vaikutukset ulottuvat keskilämpötilan ohella myös muihin ilmastotekijöihin. {2.4}  
 
Ihmisen toiminta on {2.4} 

• hyvin todennäköisesti kohottanut merenpintaa 1900-luvun jälkipuoliskolla 
• todennäköisesti vaikuttanut tuulten jakaumiin, ei-trooppisten säähäiriöiden reitteihin ja 

lämpötilan jakaumiin 
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• todennäköisesti nostanut kaikkein kuumimpien ja kylmimpien öiden sekä koleimpien 
päivien lämpötiloja  

• yli 50 % todennäköisyydellä lisännyt lämpöaaltojen riskiä, kuivuudesta kärsivien alueiden 
laajuutta 1970-luvulta lähtien sekä rankkojen sadetapausten lukuisuutta. 

 
Ihmisen aiheuttamalla lämpenemisellä on kolmen viime vuosikymmenen aikana todennäköi-
sesti ollut selvä maailmanlaajuinen vaikutus moniin fysikaalisiin ja biologisiin ilmiöihin. {2.4}  
 
Merkittävästi lämmenneiden alueiden yhteensopivuus niiden alueiden kanssa, joilla on havaittu 
selviä lämpenemisestä aiheutuvia fysikaalisia ja biologisia muutoksia, on hyvin epätodennäköisesti 
voinut johtua vain luonnollisesta vaihtelusta. Useissa malleihin perustuvissa tutkimuksissa on löy-
detty selvä linkki fysikaalisten ja biologisten muutosvasteiden ja ihmisen aiheuttaman lämpenemi-
sen välillä. {2.4}  
 
Eri ilmiöissä havaittujen lämpötilavasteiden syiden tätä täydellisempi selvittäminen ei vielä ole 
mahdollista. Esteenä on monien tutkimusten lyhyt aikajänne, ilmaston suuri luonnollinen vaihtelu 
alueellisessa mittakaavassa, muiden kuin ilmastollisten tekijöiden merkitys sekä tutkimusten suppea 
alueellinen kattavuus. {2.4}  
 
3. Tuleva ilmastonmuutos ja sen vaikutukset 
 
Maailmanlaajuiset kasvihuonekaasupäästöt jatkavat tämänhetkisillä ilmastonmuutoksen hil-
lintätoimilla ja niihin liittyvillä kestävän kehityksen käytännöillä kasvuaan seuraavien vuosi-
kymmenten ajan (suuri yksimielisyys, paljon näyttöä). {3.1}  
 
SRES-skenaariot8 ennustavat globaalien kasvihuonekaasupäästöjen kasvavan 25–90 % (CO2-ekv.) 
aikavälillä 2000-2030 (Kuva SPM.5). Näissä skenaarioissa fossiilisten polttoaineiden on ennustettu 
säilyttävän määräävän aseman maailman energiantuotannon rakenteessa vuoteen 2030 ja siitäkin 
eteenpäin. Uudempien skenaarioiden, joissa ei myöskään oteta huomioon päästöjen lisärajoituksia, 
tulokset ovat samansuuntaiset.9 {3.1}  
 
Jos kasvihuonekaasujen päästöt jatkuvat nykytasolla tai sen yläpuolella, lämpeneminen kiih-
tyy. Tästä seuraa monia ilmastojärjestelmän muutoksia, jotka ovat tällä vuosisadalla hyvin 
todennäköisesti suurempia kuin viime vuosisadalla havaitut muutokset (Taulukko SPM.1, 
Kuva SPM.5). {3.2.1}  
 
SRES-skenaariot ennakoivat ilmaston lämpenevän seuraavan kahden vuosikymmenen aikana noin 
0,2°C vuosikymmenessä. Vaikka kaikkien kasvihuonekaasujen ja aerosolien pitoisuudet olisi va-
kautettu vuoden 2000 tasolle, ilmasto lämpenisi noin 0,1°C vuosikymmentä kohti. Vuoden 2030 
jälkeen lämpenemisennuste riippuu yhä selvemmin päästöskenaarion valinnasta. {3.2}  
 
 
 
 
 
 
                                                           
8 The IPCC Special Report on Emission Scenarios, 2000. Nämä skenaariot sisältävät vain nykyisen ilmastopolitiikan, 
eivät lisätoimia. Uudemmat tutkimukset poikkeavat niistä ottamalla huomioon ilmastosopimuksen ja Kioton pöytäkir-
jan. 
9 Hillintäskenaarioiden päästöpolkuja käsitellään kohdassa 5. 
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Kasvihuonekaasujen päästöskenaariot aikavälille 2000-2100 (ilman ilmastopoliittisia lisätoimia) ja 
vastaavat lämpötilan kehityskulut 

 

 
 
Kuva SPM.5. Vasen osio: Globaalit kasvihuonekaasupäästöt (CO2-ekv.), jos ilmastopoliittisia lisätoimia ei 
tehdä. Kuusi SRES-skenaariota (värilliset viivat) ja niiden jälkeen julkaistujen post-SRES-skenaarioiden 80 
% vaihteluväli (harmaa varjostus; koko post-SRES vaihteluväli harmain katkoviivoin). Päästöihin sisältyvät 
CO2, CH4, N2O ja F-kaasut.  
Oikea osio: Yhtenäiset viivat esittävät lämpenemisen skenaarioille A2, A1B ja B1 useiden eri mallien kes-
kiarvoina, jatkeena viime vuosisadalla havaitulle lämpenemiselle. Nämä kehityskulut sisältävät myös lyhyt-
aikaisten kasvihuonekaasujen ja aerosolien vaikutukset. Vaaleanpunainen viiva ei ole skenaario, vaan valta-
meri-ilmastomallien antama tulos, kun ilmakehän khk-pitoisuudet on vakautettu vuoden 2000 tasolle. Kuvan 
oikean reunan pystypalkit osoittavat parhaan arvion (tummemmat poikkipalkit) sekä kuuden SRES-
skenaarion todennäköisen vaihteluvälin jaksolle 2090-2099. Kaikki lämpötilat on esitetty suhteessa jaksoon 
1980-1999. {Figure 3.1, Figure 3.2} 
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Taulukko SPM.1. Ennustettu maapallon keskilämpötilan kohoaminen ja merenpinnan nousu siir-
ryttäessä jaksosta 1980-1999 jaksoon 2090-2099. {Table 3.1} 
 
 Lämpötilan muutos (°C)a,d Merenpinnan nousu (m) 
Pitoisuusskenaario Paras arvio Todennäköi-

nen vaihtelu-
väli 

Malleihin perustuva vaihtelu-
väli ilman mannerjäiden dy-
namiikan nopeita muutoksia 

Vuoden 2000 vakiotasob 0,6 0,3 – 0,9 Ei saatavilla 
B1-skenaarioc 
A1T-skenaario 
B2-skenaario 
A1B-skenaario 
A2-skenaario 
A1FI-skenaario 

1,8 
2,4 
2,4 
2,8 
3,4 
4,0 

1,1 – 2,9 
1,4 – 3,8 
1,4 – 3,8 
1,7 – 4,4 
2,0 – 5,4 
2,4 – 6,4 

0,18 – 0,38 
0,20 – 0,45 
0,20 – 0,43 
0,21 – 0,48 
0,23 – 0,51 
0,26 – 0,59 

 
Huomautuksia: 
a  Lämpötilat ovat parhaita arvioita ja todennäköisiä epävarmuusvälejä erityyppisistä ilmastomalleista, jotka vaihtelevat 
myös havaintotarpeidensa mukaan. 
b  Vuoden 2000 vakiotaso on määritetty ainoastaan ilmakehä-valtamerimallien (AOGCM) perusteella. 
c  Kaikki skenaariot ovat SRES-skenaarioita. Niitä vastaavat vuoden 2100 ekvivalenttihiilidioksidin pitoisuudet ovat 
yllä olevassa järjestyksessä noin 600, 700, 800, 850, 1250 ja 1550 ppm. 
d  Lämpötilan muutokset on esitetty suhteessa kauteen 1980-1999. Jos vertailukautena on 1850-1899, niihin on lisättävä 
0,5°C. 
 
 
 
Taulukon SPM.1 ennusteiden vaihteluväli on likipitäen yhtenevä IPCC:n kolmannen arviointirapor-
tin kanssa. Epävarmuudet ja lämpötilan muutoksen ylärajat ovat suuremmat pääasiassa sen takia, 
että käytettävissä olevien mallien lukumäärä ja hiilen kiertokulun epävarmuushaarukka ovat kasva-
neet. Maaekosysteemien ja valtamerten CO2-sidonta pienenee lämpenemisen myötä, jolloin ilmake-
hään päätyvien ihmisperäisten päästöjen osuus kasvaa. Tämä osuus vaihtelee eri malleissa voimak-
kaasti. {2.3, 3.2.1}  
 
Koska tieto monista tärkeistä merenpinnan nousuun vaikuttavista tekijöistä on liian vähäinen, tässä 
raportissa ei ole arvioitu nousun todennäköisyystasoa eikä annettu parasta arviota tai ylärajaa. Tau-
lukossa SPM.1 esitetyt luvut ovat eri malleilla saatuja keskimääräisiä merenpinnan nousuja jaksolle 
2090-2099.10 Luvut eivät sisällä hiilen kiertokulun muutosten epävarmuutta tai mannerjäiden vir-
tausdynamiikan kaikkia vaikutuksia. Tästä syystä annettujen vaihteluvälien ylärajoja ei pidä tulkita 
pinnannousun ylärajoiksi. Grönlannin ja Etelämantereen jäävirtojen vuosina 1993-2003 havaitusta 

                                                           
10 Kolmannen arviointiraportin ennusteet olivat vuodelle 2100, tässä raportissa jaksolle 2090-2099. Jos epävarmuuksia 
olisi käsitelty molemmissa raporteissa samalla tavalla, tulosten vaihteluvälit olisivat samankaltaiset. 
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nopeutumisesta aiheutuva lisänousu on otettu huomioon, mutta tämän tekijän tuleva kehitys on epä-
varmaa.11 {3.2.1}  
 
Ilmaston lämpenemisen ja muiden tekijöiden alueellista jakautumista osataan nyt ennakoida 
suuremmalla luotettavuudella kuin kolmannessa arviointiraportissa. Tämä koskee muun mu-
assa tuuli- ja sadeoloja sekä eräitä ääri-ilmiöitä ja merten jääpeitettä. {3.2.2}  
Alueellisia muutoksia ovat: {3.2.2} 

• Lämpötilojen odotetaan nousevan eniten maa-alueilla ja erityisesti pohjoisen pallonpuolis-
kon korkeilla leveysasteilla, vähiten eteläisillä valtamerillä ja Atlantin pohjoisosissa, havait-
tuja viimeaikaisia trendejä noudatellen (Kuva SPM.6)  

• Lumipeitteisen alueen havaittu pieneneminen jatkuu, samoin ikiroudan sulavan pintaker-
roksen paksuuntuminen ja merijään kutistuminen. Eräissä SRES-skenaarioiden mukaisissa 
ennakoinneissa Pohjoisen jäämeren jääpeite sulaa tämän vuosisadan jälkipuoliskolla kesäi-
sin lähes kokonaan. 

• Hyvin korkeat lämpötilat, helleaallot ja rankat sateet yleistyvät suurella todennäköisyydellä 
• Trooppiset hirmumyrskyt todennäköisesti voimistuvat; niiden lukumäärä näyttäisi pienene-

vän, joskin tämä tulos on aika epävarma 
• Ei-troopisten myrskyjen reitit siirtyvät napoja kohti, jolloin tuuli-, sade- ja lämpöolot vas-

taavasti muuttuvat 
• Sademäärät tulevat hyvin todennäköisesti kasvamaan korkeilla leveysasteilla, kun taas sub-

trooppisilla manneralueilla ne todennäköisesti pienenevät. Nämä muutokset vastaavat vii-
meaikaisia trendejä. 

 
Vuosisadan puoliväliin mennessä jokien keskivirtaamien ja veden saatavuuden ennakoidaan suurel-
la luotettavuudella lisääntyvän korkeilla leveysasteilla ja paikoin kosteassa tropiikissa, mutta vähe-
nevän eräillä keskileveysasteiden ja tropiikin kuivilla alueilla. Suurella luotettavuudella voidaan 
myös ennakoida, että monet puolikuivat alueet (esim. Välimeren seutu, Yhdysvaltain länsiosat, ete-
läinen Afrikka ja Koillis-Brasilia) tulevat kärsimään ilmastonmuutoksen aiheuttamasta vesivarojen 
vähenemisestä. {3.3.1; Figure 3.5} 
 
 

Lämpenemisen maantieteellinen jakauma 
 

                                                           
11 Merenpinnan nousuun tulevina vuosisatoina palataan myöhemmin tässä tekstissä. 
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Kuva SPM.6. Ennakoidut pintalämpötilan muutokset jaksosta 1980-1999 jaksoon 2090-2099. Tulokset 
edustavat useiden valtameri-ilmakehämallien keskiarvoja SRES-skenaarioiden A1B-vaihtoehdolle. {Figure 
3.2} 
 
 
Uusien tutkimusten ansiosta tunnetaan suuruudeltaan ja nopeudeltaan erilaisten ilmaston-
muutosten vaikutukset nyt järjestelmällisemmin kuin kolmannessa arviointiraportissa. {3.3.1, 
3.3.2}  
 
Kuvassa SPM.7 on esimerkkejä tästä uudesta tiedosta eri järjestelmien ja sektoreiden osalta. Kuvan 
yläosassa on esitetty vaikutuksia, jotka voimistuvat lämpötilan nousun myötä. Niiden ennakoitu 
voimakkuus ja ajoittuminen riippuu myös alaosan mukaisista kehityskuluista. {3.3.1} 
 
 
Esimerkkejä lämpenemiseen liittyvistä vaikutuksista; ne vaihtelevat sopeutumisen määrän, lämpötilan 

muutosnopeuden ja sosioekonomisen kehityskulun myötä 
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Kuva SPM.7. Yläosa: Havainnollisia esimerkkejä ennakoitujen ilmastonmuutosten (ja soveltuvin osin me-
renpinnan ja ilmakehän CO2-pitoisuuksien muutosten) maailmanlaajuisista vaikutuksista tällä vuosisadalla. 
Mustat viivat yhdistävät vaikutusten ketjua, katkoviivanuolet kuvaavat lämpötilannousun myötä jatkuvia 
vaikutuksia. Esimerkit on sijoitettu niin, että tekstin vasen reuna osoittaa vaikutuksen likimääräisen käynnis-
tymisen. Veden niukkuuteen ja tulviin liittyvät lukuarvot kuvaavat ilmastonmuutoksen lisävaikutuksia ver-
rattuna tilanteeseen, jota ennakoitiin SRES-raportin (Special Report on Emission Scenarios, IPCC 2000) 
skenaarioissa A1FI, A2, B1 and B2. Sopeutumistoimien vaikutuksia ei ole otettu huomioon. Kaikkien lau-
sumien luotettavuustaso on suuri.  Alaosa: Ympyrät kuvaavat parasta arviota, viivat lämpenemisen todennä-
köisiä vaihteluvälejä kuudessa SRES-skenaariossa kaudelle 2090-2099, vertailukohtana on kausi 1980-1999. 
{Figure 3.5} 
 
Vesi: 
 - veden saatavuus paranee kosteassa tropiikissa ja korkeilla leveysasteilla 
 - veden saatavuus vähenee ja kuivuus pahenee keskileveysasteilla ja puolikuivilla alueilla tropiikissa 
 - sadat miljoonat ihmiset altistuvat veden niukkuudelle  
 
Ekosysteemit: 
 - jopa 30 prosentilla lajeista on kohonnut sukupuuton riski; merkittävä määrä sukupuuttoja eri puolilla maa-
ilmaa 
 - korallien haalistuminen lisääntyy; useimmat korallit haalistuneita; laaja korallien kuolleisuus 
 - maaekosysteemit muuttumassa hiilen lähteeksi; 15 % (40 %) niistä vaikutusten kohteina  
 - lajien elinalueiden siirtymät lisääntyvät, samoin metsäpalojen riski 
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- ekosysteemien muutoksia valtamerten heikkenevän kiertoliikkeen takia 
 
Ravinto: 
 - monenlaisia paikallisia haittoja pienviljelijöille, toimeentulon rajalla eläville viljelijöille ja kalastajille 
 - joidenkin viljojen sadot pienenevät matalilla leveysasteilla; kaikkien viljojen sadot pienenevät matalilla 
leveysasteilla 
 - joidenkin viljojen sadot kasvavat korkeilla ja keskileveysasteilla; viljasadot pienenevät eräillä alueilla 
 
Rannikot: 
 - kasvavia tulva- ja myrskyvahinkoja 
 - noin 30 % maailman rannikkokosteikoista menetetty 
 - miljoonat uudet ihmiset joutuvat vuosittain rannikkotulville alttiiksi 
 
Terveys: 
 - aliravitsemus, suolistosairaudet, hengitystiesairaudet ja tarttuvat taudit lisääntyvät 
 - helleaaltojen, tulvien ja kuivuuden aiheuttama sairastavuus ja kuolleisuus kasvaa 
 - joidenkin taudinvälittäjien esiintymisalueet muuttuvat 
 - merkittävä kuormitus terveyspalveluille 
 
1  Merkittävä tarkoittaa tässä yli 40 prosenttia. 
2  Perustuu merenpinnan keskimääräiseen 4,2 mm/vuosi suuruiseen nousuun jaksolla 2000-2080. 
 
 
Esimerkkejä ennakoiduista muutoksista alueittain on esitetty taulukossa SPM.2. 
 
 
Taulukko SPM.2. Esimerkkejä joistakin ennakoiduista alueellisista muutoksista.*  
Afrikka • Vuoteen 2020 mennessä arvioidaan 75-250 miljoonan ihmisen altistuvan ilmastonmuutok-

sen pahentamalle vesivarojen niukkuudelle.  
• Sateista riippuva maataloustuotanto voi vähetä joissakin maissa jopa puoleen vuoteen 2020 

mennessä. Maataloustuotanto ja ravinnon saatavuus vaikeutuvat merkittävästi monissa Af-
rikan maissa. Tämä heikentäisi edelleen ravinnon tuotannon varmuutta ja lisäisi aliravitse-
musta. 

• Ennakoitu merenpinnan nousu vaikuttaa alaviin, runsasväestöisiin rannikkoalueisiin tämän 
vuosisadan loppupuolella. Sopeutumisen kustannukset voisivat kasvaa ainakin 5-10 pro-
senttiin bruttokansantuotteesta (BKT).  

• Kuivien ja puolikuivien maa-alueiden alan ennakoidaan monissa ilmastoskenaarioissa laa-
jenevan Afrikassa 5-8 % vuoteen 2080 mennessä (TS). 

 
Aasia • Ilmastonmuutos vähentää makean veden saatavuutta vuoteen 2050 mennessä Keski-, Etelä-, 

Itä- ja Kaakkois-Aasiassa, erityisesti suurilla vesistöalueilla.  
• Riskialtteimpia alueita ovat rannikot, erityisesti Etelä-, Itä- ja Kaakkois-Aasian väkirikkaat 

jokisuistot. Näitä koettelevat mereltä tulevat tulvat, joitakin myös jokitulvat. 
• Ilmastonmuutoksen ennakoidaan kärjistävän muita luonnonvaroihin ja ympäristöön kohdis-

tuvia paineita, joita ovat nopea kaupungistuminen, teollistuminen ja taloudellinen kehitys. 
• Pääasiassa tulvien ja kuivuuden aiheuttaman yleisen sairastavuuden ja kuolleisuuden odote-

taan kasvavan Itä-, Etelä- ja Kaakkois-Aasiassa, koska hydrologisen kierron ennakoidaan 
muuttuvan. 

 
Australia ja 
Uusi Seelanti 

• Luonnon monimuotoisuuden ennakoidaan merkittävästi vähenevän vuoteen 2020 mennessä 
eräillä runsaslajisilla alueilla kuten Isolla Valliriutalla ja Queenslandin kosteassa tropiikissa. 

• Vedenhankinta vaikeutuu vuoteen 2030 mennessä Australian etelä- ja itäosissa sekä Uuden 
Seelannin pohjoiskärjessä ja paikoin itäosissa. 

• Maa- ja metsätaloustuotannon ennakoidaan vähenevän vuoteen 2030 mennessä laajalti Ete-
lä- ja Itä-Australiassa sekä paikoin Uuden Seelannin itäosissa. Syinä ovat kuivuuden pahe-
neminen ja metsäpalot. Muualla Uudessa Seelannissa voi alkuvaiheessa syntyä kuitenkin 
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myös hyötyjä. 
• Paikoin Australiassa ja Uudessa Seelannissa rannikkoseutujen kehitys ja väestönkasvu pa-

hentavat vuoteen 2050 mennessä riskejä, joita aiheuttavat merenpinnan nousu sekä myrsky-
jen ja rannikkotulvien voimistuminen ja yleistyminen.  

 
Eurooppa • Ilmastonmuutoksen odotetaan voimistavan alueellisia eroja Euroopan luonnonvaroissa ja 

niistä saatavan hyödyn jakautumisessa. Kielteisiin vaikutuksiin kuuluvat vesistöjen äkkitul-
vien riskin kasvu, rannikkotulvien yleistyminen ja eroosion kiihtyminen (myrskyisyyden ja 
merenpinnan nousun takia). 

• Vuoristoja koettelee jäätiköiden vetäytyminen, lumipeitteen ohentuminen, talvimatkailun 
väheneminen sekä mittava lajien häviäminen (korkealla päästöskenaariolla paikoin jopa 60 
% vuoteen 2080 mennessä).  

• Etelä-Euroopassa ilmastonmuutoksen arvioidaan pahentavan helteiden ja kuivuuden aiheut-
tamia ongelmia alueilla, jotka jo nyt ovat haavoittuvia ilmaston vaihteluille. Vesivarat niuk-
kenevat, vesivoiman tuotanto vähenee, samoin kesäkauden matkailu ja viljelykasvien sadot. 

• Myös terveysriskien ennakoidaan kasvavan helleaaltojen ja metsäpalojen yleistymisen myö-
tä.  

 
Latinalainen 
Amerikka 

• Lämpötilan nousu ja siihen liittyvä maavesivaraston pieneneminen johtavat asteittain  
trooppisen metsän korvautumiseen savannilla Amazonin alueen itäosissa. Kuivan kasvilli-
suustyypin ennakoidaan levittäytyvän puolikuivan tilalle.  

• Luonnon monimuotoisuuden merkittävä väheneminen ja lajien sukupuutto uhkaavat monia 
alueita maanosan trooppisessa vyöhykkeessä.  

• Eräiden tärkeiden viljelykasvien satojen ennakoidaan pienenevän, samoin karjatalouden 
tuottavuuden. Nämä muutokset heikentävät ravinnon saatavuutta. Lauhkeassa vyöhykkees-
sä soijasadot kasvavat. Yleisesti ottaen arvioidaan nälkäriskille altistuvien ihmisten luku-
määrän kasvavan (TS, keskitason luotettavuus). 

• Sadannan jakauman muutos ja jäätiköiden häviäminen vaikuttavat merkittävästi veden saa-
tavuuteen. Tämä koskee vesihuoltoa, maataloutta ja vesivoimantuotantoa.  

 
Pohjois-
Amerikka 

• Lämpeneminen ohentaa lumipeitettä läntisissä vuoristoissa, lisää talvitulvia ja vähentää ke-
säajan virtaamia. Kilpailu vesivaroista kiihtyy. 

• Kohtuullisena pysyvän ilmastonmuutoksen ennakoidaan kasvattavan sadantaan perustuvan 
maatalouden hyötyjä 5-20 % lähivuosikymmeninä, mutta eri seutujen välillä on suurta vaih-
telua. Sopivan kasvulämpötila-alueen ylärajan tuntumassa olevien kasvien viljelylle on suu-
ria haasteita, samoin niukoista vesivaroista kilpailevien lajien.  

• Nykyilmaston helleaalloista kärsiville kaupungeille tulee lisää haasteita, koska helteet yleis-
tyvät, äärevöityvät ja pitenevät vuosisadan kuluessa. Terveyshaitat ovat ilmeiset. 

• Rannikon taajamiin ja asuinyhteisöihin kohdistuu kasvavia ilmastonmuutoksen vaikutuksia, 
joihin yhdistyy näiden alueiden lisääntyvä käyttö ja saastuminen.  

 
Napa-alueet • Luonnonolojen tärkeimmät ennakoidut muutokset ovat jäätiköiden ja jääkenttien ohenemi-

nen ja pieneneminen sekä ekosysteemien muutokset tuhoisine vaikutuksineen monille eli-
öille (esim. muuttolinnut, nisäkkäät, ravintoketjun yläpään saalistajat).  

• Vaikutukset arktisiin asuinyhteisöihin johtuvat erityisesti lumi- ja jääolojen muutoksista; 
sekä hyötyjä että haittoja ennakoidaan.  

• Vahingollisimmat muutokset liittyvät infrastruktuuriin ja perinteiseen elämäntapaan.  
• Tietyt ekosysteemit ja eliöyhteisöt ovat molemmilla napa-alueilla haavoittuvia, koska il-

mastolliset esteet tulokaslajeille madaltuvat.  
 

Pienet saaret • Merenpinnan nousun arvioidaan pahentavan tulvia, hyökyaaltoja, eroosiota ja muita vaaro-
ja. Se uhkaa näin ollen elintärkeää infrastruktuuria, asuinyhteisöjä ja ihmisten toimeentulon 
kannalta tärkeitä palveluita. 

• Rannikon olosuhteiden heikkeneminen, esimerkiksi hiekkarantojen eroosio ja korallien haa-
listuminen, vaikuttaa paikallisiin luonnonvaroihin. 

• Ilmastonmuutoksen ennakoidaan vähentävän monien pienten saarten vesivaroja vuosisadan 
puoliväliin mennessä esimerkiksi Karibialla ja Tyynellämerellä. On mahdollista, että päädy-
tään tilaan, jossa vesivarat eivät riitä tyydyttämään veden tarvetta vähäsateisina kausina. 
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• Alkuperäiseen luontoon kuulumattomien lajien invaasiota odotetaan tapahtuvan lämpene-
misen myötä erityisesti korkeiden ja keskileveysasteiden saarilla.  

 
 
*  Ellei erikseen ole mainittu, kaikki lausumat ovat IPCC:n toisen työryhmän yhteenvetoraportista ja ne on esitetty 
hyvin suurella tai suurella luotettavuudella. Ne koskevat eri sektoreita (maatalous, ekosysteemit, vesi, terveys, teollisuus 
ja yhdyskunnat). Mainitussa yhteenvetoraportissa on esitetty lähdeviittaukset sekä arviot vaikutusten ajoittumisista ja 
muutoslämpötiloista. Vaikutusten voimakkuus ja ajoittuminen tulevat viime kädessä riippumaan ilmastonmuutoksen 
nopeudesta, päästöskenaarioista, kehityspoluista ja sopeutumisesta. 
 
 
Eräät järjestelmät, sektorit ja alueet ovat todennäköisesti erityisen herkkiä ilmastonmuutokselle.12 
{3.3.3} 
 
Järjestelmät ja sektorit: {3.3.3}  

• tietyt ekosysteemit:  
- maa-alueet: tundra, havumetsät ja vuoristoalueet, jotka ovat herkkiä lämpenemiselle;  
välimerentyypin ekosysteemit, koska sademäärä pienenee; trooppiset sademetsät, sa-
moin pienenevän sademäärän takia 
- rannikot: mangrovet ja suolaisen veden kosteikot, joihin kohdistuu monia paineita 
- meriekosysteemit: koralliriutat monien paineiden takia; merijään ekosysteemi, koska 
se on herkkä lämpenemiselle  

• vesivarat joillakin keskileveysasteiden13 ja tropiikin kuivilla alueilla, koska sadanta ja haih-
dunta muuttuvat, samoin lumen ja jään sulamisesta riippuvat alueet   

• maatalous matalilla leveysasteilla, koska veden saatavuus vaikeutuu 
• alavien rannikoiden järjestelmät, joita uhkaa merenpinnan nousu sekä sään ääri-ilmiöiden 

kasvava riski 
• ihmisen terveys yhteisöissä, joiden sopeutumiskyky on alhainen. 
 

Alueet: {3.3.3}  
• Arktis, jossa ennakoitu voimakas lämpeneminen vaikuttaa luontoon ja ihmisyhteisöihin 
• Afrikka, matalan sopeutumiskyvyn ja ilmastonmuutoksen ennakoitujen vaikutusten takia 
• pienet saaret, joissa väestö ja infrastruktuuri ovat erityisen alttiit ilmastonmuutoksen vaiku-

tuksille 
• Aasian ja Afrikan megadeltat. Ne ovat väkirikkaita ja hyvin alttiita merenpinnan nousulle, 

hyökyaalloille ja jokitulville. 
 
Muilla, myös korkean tulotason alueilla, eräät ihmisryhmät (kuten köyhät, pienet lapset ja vanhuk-
set) voivat kuulua erityisen riskin piiriin, samoin eräät alueet ja toiminnot. {3.3.3}  
 
Valtamerten happamoituminen 
 
Ihmisen toiminnasta peräisin olevan hiilen sitoutuminen valtameriin on vuoden 1750 jälkeen hap-
pamoittanut merivettä keskimäärin 0,1 pH-yksiköllä. Ilmakehän kohoava CO2-pitoisuus voimistaa 
happamoitumista. SRES-skenaarioihin perustuvien ennusteiden mukaan merten pintakerroksen pH 
tulee alenemaan 0,14–0,35 yksikköä tämän vuosisadan aikana. Vaikka havaitun happamoitumisen 

                                                           
12 Ne on tunnistettu läpikäydyn kirjallisuuden pohjalta asiantuntija-arvioina. Tällöin on otettu huomioon ilmastonmuu-
toksen voimakkuus, ajoittuminen ja nopeus sekä ao. ilmiön herkkyys ja sopeutumiskyky. 
13 Sisältää kuivat (aridit) ja puolikuivat (semi-aridit) alueet. 
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vaikutukset meren biosfääriin ovat vielä todentamatta, ilmiön etenemisen odotetaan aiheuttavan 
haittoja kalkkikuorisille eliöille (esim. koralleille) ja niistä riippuville lajeille. {3.3.4} 
 
Sään ääri-ilmiöiden voimakkuuden ja esiintymistiheyden muutokset sekä merenpinnan ko-
hoaminen vaikuttavat etupäässä haitallisesti luontoon ja ihmisen elinoloihin. {3.3.5}   
 
Esimerkkejä tietyistä ääri-ilmiöistä ja vaikutusalueista on esitetty taulukossa SPM.3. {Table 3.2} 
 
 
Taulukko SPM.3. Esimerkkejä ilmastonmuutoksen mahdollisista vaikutuksista, jotka ovat seuraus-
ta sään ja ilmaston ääri-ilmiöiden muutoksista tämän vuosisadan puolivälissä ja jälkipuoliskolla. 
Sopeutumiskyvyn muutoksia ja kehitystä ei ole otettu huomioon. Toisen sarakkeen todennä-
köisyysarviot viittaavat ensimmäisessä sarakkeessa mainittuun ilmiöön. {Table 3.2} 
 
Ilmiöa ja muutok-

sen suunta 
Trendin 
todennä-
köisyys 

tällä vuosi-
sadalla 
SRES-

skenaarioi-
den mu-

kaan 

Esimerkkejä keskeisistä vaikutuksista sektoreittain 

  Maatalous, met-
sätalous ja 

ekosysteemit  

Vesivarat  
 

Ihmisen terveys  
 

Teollisuus, asutus 
ja yhteiskunta  

Entistä vähemmän 
(ja entistä leudom-
pia) kylmiä päiviä ja 
öitä useimmilla 
maa-alueilla. Entistä 
enemmän (ja entistä 
lämpimämpiä) kuu-
mia päiviä ja öitä. 

Lähes var-
mab 

Kylmillä alueilla 
sadot kasvavat; 
lämpimillä sadot 
pienenevät; hyön-
teistuhot lisäänty-
vät 

Vaikutuksia 
lumen sulami-
sesta riippuviin 
vesivaroihin; 
samoin joihin-
kin vesihuolto-
järjestelmiin 

Kuolleisuus pie-
nenee kylmäaltis-
tuksen vähetessä 

Lämmitysenergian 
tarve pienenee; 
jäähdytysenergian 
tarve kasvaa; kau-
punkien ilmanlaatu 
heikkenee; lumen ja 
jään aiheuttamat 
liikennehäiriöt 
vähenevät; vaiku-
tuksia talvimatkai-
luun 

Entistä enemmän 
lämpöjakso-
ja/helleaaltoja 
useimmilla maa-
alueilla 

Hyvin to-
dennäköi-
nen 

Lämpöstressi 
pienentää satoja 
lämpimillä alueil-
la; metsäpalojen 
riski kasvaa 

Vedenkulutus 
kasvaa; veden 
laatuongelmat, 
esim. leväku-
kinnot 

Korkeiden lämpö-
tilojen aiheuttama 
kuolleisuus kas-
vaa, suurimmassa 
vaarassa iäkkäät, 
kroonisesti sai-
raat, hyvin nuoret 
ja sosiaalisesti 
eristyneet 

Elämänlaatu heik-
kenee puutteellisis-
sa asunnoissa läm-
pimillä alueilla; 
vaikutuksia iäkkäi-
siin, hyvin nuoriin 
ja köyhiin 

Rankkasateet yleis-
tyvät useimmilla 
alueilla 

Hyvin to-
dennäköi-
nen 

Vahinkoja vilje-
lykasveille; maa-
perän vettyminen 
estää viljelyn 

Haittoja pinta- 
ja pohjavesien 
laadulle; raaka-
veden pilaantu-
minen; veden 
saatavuus voi 
helpottua 

Kuolemanvaara 
kasvaa, samoin 
loukkaantumiset 
sekä tartuntatau-
tien, hengitystie-
sairauksien ja 
ihotautien riski 

Tulvahaittoja asu-
tukselle, kaupalle, 
liikenteelle ja yh-
dyskunnille; painei-
ta taajamien ja 
maaseudun infra-
struktuurille; omai-
suusvahinkoja  

Kuivuuden vaivaa-
ma alue laajenee 

Todennä-
köinen 

Maaperän laatu 
heikkenee; sadot 
pienenevät, va-

Veden niukkuus 
pahenee entistä 
laajemmilla 

Ruoka- ja vesipu-
la pahenee; alira-
vitsemus lisään-

Veden niukkuutta 
asutukselle, teolli-
suudelle ja yhteis-
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hingoittuvat ja/tai 
epäonnistuvat; 
kotieläinten kuo-
levuus lisääntyy; 
metsäpalojen riski 
kasvaa 

alueilla tyy; veden ja 
ravinnon kautta 
tarttuvat taudit 
yleistyvät 

kunnille; vesivoi-
man tuotantopoten-
tiaali heikkenee; 
väestön muuttoliike 
lisääntyy 

Entistä enemmän 
voimakkaita troop-
pisia myrskyjä 

Todennä-
köinen 

Vahinkoja vilje-
lykasveille; met-
sissä myrskytuho-
ja; koralliriutat 
vahingoittuvat 

Sähkön jakelu-
häiriöt johtavat 
vesikatkoihin 

Kuolemanvaara 
kasvaa, samoin 
loukkaantumiset, 
veden ja ravinnon 
kautta tarttuvat 
taudit sekä järky-
tyksestä aiheutu-
vat stressioireet  

Tulvan ja voimak-
kaiden tuulten 
aiheuttamia häiriöi-
tä; vakuutusten 
kattavuuden supis-
tuminen haavoittu-
villa alueilla; väes-
tön muuttopaineet 
lisääntyvät; omai-
suusvahingot 

Meren pinta nousee 
hyvin korkealle 
entistä useamminc 
(muista syistä kuin 
tsunameista johtuen) 

Todennä-
köinend 

Kasteluvesi suo-
laantuu; samoin 
jokisuistot ja 
makean veden 
ekosysteemit 

Suolaantumisen 
takia vesihuolto 
vaikeutuu 

Hukkumistapauk-
set ja loukkaan-
tumiset lisäänty-
vät; evakkoon 
joutuminen syn-
nyttää terveys-
haittoja 

Rannikonsuojauk-
sen ja maankäytön 
muutosten kustan-
nuksia on vertailta-
va; väestön ja infra-
struktuurin siirtoja 
on harkittava; ks. 
myös edellinen rivi 

 
 
a  Tarkemmat määritelmät, ks. Neljäs arviointiraportti, työryhmä I, Taulukko 3.7  
b  Vuoden äärevimpien päivien ja öiden lämpeneminen  
c  Pinnan keskitaso ja paikalliset säähäiriöt vaikuttavat ylimpiin pinnankorkeuksiin. Ne on tässä määritelty tuntiarvoina, 
jotka sisältyvät ylimpään 1 % osuuteen kaikista havaituista tuntiarvoista annetun jakson aikana.  
d  Ennakoitu merenpinnan keskikorkeus on vuonna 2100 kaikissa skenaarioissa vertailujaksoa ylempänä. Alueellisten 
säähäiriöiden muutosten vaikutusta merenpinnan äärikorkeuksiin ei ole arvioitu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ihmisen aiheuttama lämpeneminen ja merenpinnan nousu tulevat jatkumaan vuosisatoja, 
vaikka kasvihuonekaasujen pitoisuudet vakautettaisiin. Tämä johtuu ilmastoprosessien ai-
kaskaaloista ja palautemekanismeista. {3.2.3} 
 
Arvioitu pitkän ajan (useiden vuosisatojen) lämpeneminen on esitetty kuvassa SPM.8. 
 
 

Arvioitu lämpeneminen vuosisatojen aikaskaalassa jaksoon 1980 verrattuna AR4-vakautustasojen 
mukaan. 
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Kuva SPM.8. Arvioitu pitkän ajan (useiden vuosisatojen) lämpeneminen, joka vastaa kuutta AR4 WGIII-
vakautusskenaariota {Table SPM.6}. Tämän yhteenvetoraportin taulukon SPM.3.* lämpötila-akselia on siir-
retty -0,5ºC, jolla on korjattu lämpeneminen esiteollisesta ajasta jaksoon 1980-1999. Useimmilla vakautus-
tasoilla lämpeneminen on lähellä tasapainotilaa muutaman vuosisadan kuluttua. Niillä päästöskenaarioilla, 
joilla vakautuminen tapahtuu vuoteen 2100 mennessä SRES-vaihtoehtojen B1 ja A1B mukaisesti (tasoille 
600 ja 850 ppm CO2-ekv.; vaihtoehdot IV ja V), mallit ennakoivat että 65–70 % tasapainotilaa vastaavasta 
lämpenemisestä on toteutunut tuohon ajankohtaan mennessä. Ilmaston herkkyydeksi on laskelmissa oletettu 
3ºC. Selvästi näitä alemmilla vakautusskenaarioilla (I ja II) tasapainolämpötila saavutettaneen aiemmin. {Fi-
gure 3.4} 
 
 
Grönlannin mannerjään supistumisen ennakoitu jatkuminen nostaa merenpintaa vuoden 2100 jäl-
keen. Nykyisten mallien mukaan tämä jäämassa sulaa käytännössä kokonaan ja aiheuttaa merenpin-
nan 7 metrin suuruisen nousun, jos maapallon keskilämpötila pysyttelee vuosituhanten ajan 1,9–4,6 
astetta esiteollisen yläpuolella. Grönlannin tulevat lämpötilat olisivat tuolloin verrattavissa viime 
interglasiaalin aikaisiin lämpötiloihin; paleoklimatologisten tutkimusten mukaan napaseutujen 
mannerjäiden vetäytyminen nosti tuolloin merenpintaa 4–6 metrillä. {3.2.3}  
 
Nykyiset mallit ennakoivat Etelämantereen pysyvän niin kylmänä, ettei jään sulaminen pinnalta ole 
merkittävää; lumisateiden lisääntyminen kasvattaa jään määrää. Koko massatase voi kuitenkin olla 
negatiivinen, jos jään dynaaminen purkautuminen osoittautuu tärkeimmäksi tekijäksi. {3.2.3}  
 
Ihmisen aiheuttama lämpeneminen voi johtaa äkillisiin tai peruuttamattomiin vaikutuksiin, 
ilmastonmuutoksen nopeudesta ja voimakkuudesta riippuen. {3.4}  
 
Napa-alueiden mannerjäiden osittainen sulaminen voisi nostaa merenpintaa useilla metreillä. Tämä 
aiheuttaisi rannikoilla vakavia muutoksia ja tulvittaisi alavia maita, merkittävimmin jokisuistoja ja 
matalia saaria. Tämän ennakoidaan toteutuvan vuosituhanten aikajänteellä, mutta sen tapahtumista 
vuosisatojen skaalassa ei voida sulkea pois. {3.4}  
 
Ilmastonmuutos aiheuttaa todennäköisesti joitakin peruuttamattomia vaikutuksia. Keskitason luotet-
tavuudella voidaan todeta, että sukupuuton riski todennäköisesti kasvaa noin 20–30 prosentilla tun-
netuista eliölajeista, jos maapallon lämpeneminen ylittää 1,5–2,5ºC (suhteessa kauteen 1980-1999). 
Jos lämpeneminen ylittää noin 3,5 ºC, lajeja voi mallien mukaan olla maailmanlaajuisesti 40–70 %. 
{3.4} 
 
Nykyisten malliajojen perusteella Pohjois-Atlantin kiertoliike (MOC) tulee hyvin todennäköisesti 
hidastumaan tämän vuosisadan aikana, Atlantin ja Euroopan lämpötilojen ennakoidaan kuitenkin 
nousevan. Kiertoliikkeen äkillinen muutos tällä vuosisadalla on hyvin epätodennäköinen, tätä pi-
temmälle tulevaisuuteen ei voida tehdä luotettavia arvioita. Kiertoliikkeen laajojen ja peruuntumat-
tomien muutosten vaikutukset kohdistuisivat todennäköisesti meren ekosysteemien tuottavuuteen, 
                                                           
* Viittaa siis Neljännen arviointiraportin yhteenvetoraportin taulukkoon (Table SPM.6), ei tämän tiivistelmän taulukoi-
hin. 
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kalastukseen, merten hiilensidontaan ja happipitoisuuksiin sekä maa-alueiden kasvillisuuteen. Mer-
ten ja maa-alueiden hiilensidonnan muutoksilla saattaa olla takaisinkytkentöjä ilmastojärjestelmään. 
{3.4} 
 
4. Sopeutumisen ja hillinnän vaihtoehdot14 
 
Laaja valikoima sopeutumistoimia on käytettävissä, mutta tulevan ilmastonmuutoksen haa-
voittavuuden vähentäminen edellyttää nykyistä kattavampaa sopeutumista. Tämän tiellä on 
esteitä, rajoituksia ja kustannuksia, joita ei täysin ymmärretä. {4.2}  
 
Ihmisyhteisöt ovat kautta historian selviytyneet säähän ja ilmastoon liittyvien ilmiöiden vaikutuk-
sista. Lisää sopeutumistoimia kuitenkin vaaditaan vähentämään ennakoidun ilmaston muutoksen ja 
vaihteluiden haittoja riippumatta siitä, missä mitassa hillintätoimia tehdään seuraavien 2–3 vuosi-
kymmenen aikana. Lisäksi muut tekijät kärjistävät ilmastonmuutoksen haavoittavuutta. Näitä ovat 
esimerkiksi nykyiset ilmastoriskit, köyhyys ja eriarvoisuus, ravinnonsaannin epävarmuus, talouden 
globalisaatiokehitys, konfliktit sekä taudit kuten HIV/AIDS . {4.2}  
 
Suunniteltua sopeutumista tapahtuu jo, mutta rajoitetusti. Sopeutuminen voi vähentää haavoittu-
vuutta erityisesti silloin, kun sisällytetään laajoihin sektorikohtaisiin aloitteisiin (Taulukko SPM.4).  
Suurella luotettavuudella on olemassa mahdollisia sopeutumisvaihtoehtoja, jotka voidaan toteuttaa 
joillakin sektoreilla vähäisin kustannuksia ja/tai korkealla hyöty-kustannussuhteella. Sopeutumisen 
maailmanlaajuisista kustannuksista on kuitenkin rajoitetusti kattavia arvioita. {4.2, Table 4.1}  
 
Sopeutumiskyky liittyy läheisesti sosiaaliseen ja taloudelliseen kehitykseen, mutta se on epäta-
saisesti jakautunut ihmisyhteisöjen sisällä ja niiden kesken.{4.2}  
 
Sopeutumisen toimeenpanolle ja tehokkuudelle on monia esteitä. Sopeutumiskyky on muuttuva ja 
siihen vaikuttaa yhteisön tuotantoperusta: luonnonvarat, talous, sosiaaliset verkostot ja oikeudet, 
inhimillinen pääoma ja instituutiot, hallinto, kansantulo, terveys ja teknologia. Myös korkean so-
peutumiskyvyn yhteisöt ovat haavoittuvia ilmaston muutokselle, vaihtelulle ja ääri-ilmiöille. {4.2}  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taulukko SPM.4. Esimerkkejä suunnitellusta sopeutumisesta sektoreittain.  
 
Sektori Sopeutumisen vaihtoehto 

/strategia 
Politiikkakehys Toimeenpanon keskei-

set rajoitukset (nor-
maalifontti) ja mahdol-
lisuudet (kursiivi) 

Vesi Sadeveden keruun laajentami-
nen; veden varastointi- ja sääs-
tö; uudelleenkäyttö; suolanpois-

Kansalliset vesipolitiikat ja 
kokonaisvaltainen verivaro-
jen hallinta; veteen liittyvi-

Taloudelliset ja inhimilliset 
voimavarat ja fysikaaliset 
esteet; kokonaisvaltainen 

                                                           
14 Vaikka tässä osiossa tarkastellaan sopeutumista ja hillintää erikseen, niiden vaikutukset voivat täydentää toisiaan. 
Tätä aihetta käsitellään osiossa 5. 
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to; vedenkäytön ja kastelun 
tehokkuus 

en riskien hallinta verivarojen hallinta; syner-
giat muiden sektoreiden 
kanssa 

Maatalous Kylvöajankohtien ja kasvilajik-
keiden valinta; viljelyalueiden 
uudelleensijoittaminen; maan-
hoito, esim. eroosiontorjunta ja 
maaperän suojaus puita istutta-
malla 

Tutkimus- ja kehityspolitii-
kat; järjestelmän uudista-
minen; maanvuokraus ja 
maareformi; satovakuutus; 
taloudelliset kannusteet 
kuten tuet ja verohuojen-
nukset 

Teknologiset ja taloudelli-
set rajoitukset; uusien la-
jikkeiden saatavuus; mark-
kinat; kasvukauden piden-
tyminen korkeilla leveysas-
teilla; tulot 'uusista' tuot-
teista 

Infrastruktuuri 
/asutus (sisältää 
rannikot) 

Uudelleensijoittaminen; ranni-
kon suojavallit ja aaltoesteet; 
dyynien sidonta; maan valtaa-
minen ja soiden/kosteikoiden 
luominen puskuriksi merenpin-
nan nousua ja tulvia vastaan; 
luonnollisten esteiden suojelu 

Ilmastonmuutoksen huomi-
oon ottavat normit ja sään-
nökset; maankäytön ohjaus; 
rakennusnormit; vakuutus 

Taloudelliset ja teknologi-
set esteet; uudelleensijoit-
tamiseen sopivan maan 
puute; kokonaisvaltaiset 
politiikat ja toimet; syner-
gia kestävän kehityksen 
tavoitteiden kanssa 

Ihmisen terveys Toimintasuunnitelmat helteiden 
varalle; katastrofipalvelut; il-
mastoherkkien tautien seuranta 
ja hillintä; turvallinen vesi ja 
sanitaation parantaminen 

Ilmastoriskien mukainen 
kansanterveyspolitiikka; 
terveyspalvelujen vahvis-
taminen; alueellinen ja 
kansainvälinen yhteistyö 

Ihmisen sietokyvyn rajat 
(haavoittuvat ryhmät); 
tiedonpuute; taloudelliset 
mahdollisuudet; terveys-
palvelujen vankistaminen; 
elämänlaadun parantami-
nen 

Matkailu Kohteiden ja liiketoiminnan 
monipuolistaminen; hiihtokes-
kusten siirtäminen ylemmäs ja 
jäätiköille; lumetus 

Kokonaisvaltainen suunnit-
telu (esim. kantokyky, 
yhteydet muihin sektorei-
hin); taloudelliset kannus-
teet kuten tuet ja vero-
huojennukset 

Uusien kohteiden vetovoi-
ma/markkinointi; taloudel-
liset ja logistiset haasteet; 
muille sektoreille heijastu-
vat haitat (esi. lumetus voi 
lisätä energiankulutusta); 
tulot 'uusista' kohteista; 
uusien intressitahojen mu-
kaanotto 

Liikenne Uudelleenjärjestely/-
sijoittaminen; teiden, rautatei-
den ja muun infran suunnitte-
lunormit, joissa lämpeneminen 
ja viemäröintitarve on huomioi-
tu 

Kokonaisvaltainen, ilmas-
toperusteinen liikennepoli-
tiikka; TK-panosten koh-
distaminen esim. ikirouta-
alueille 

Taloudelliset ja teknologi-
set esteet; turvallisempien 
reittien saatavuus; teknolo-
gian kehitys ja yhteydet 
muihin sektoreihin (esim. 
energia) 

Energia Siirto- ja jakeluveron vahvista-
minen; maakaapelit; energiate-
hokkuus; uusiutuvien energia-
lähteiden käyttö; monipuoliset 
energialähteet 
 

Vaihtoehtoisia energialäh-
teitä suosivat kansalliset 
energiapolitiikat, säännök-
set ja taloudelliset kannus-
teet; ilmastonmuutoksen 
huomioon ottavat suunnit-
telunormit 

Toimivien vaihtoehtojen 
löytäminen; taloudelliset ja 
teknologiset esteet; uusien 
teknologioiden hyväksymi-
nen; kipinä kehittää uusia 
teknologioita; paikallisten 
luonnonvarojen käyttö 

Huomautus: Muihin esimerkkeihin monilta sektoreilta kuuluvat mm. ennakkovaroitusjärjestelmät. 
 
Sekä bottom-up että top-down tutkimukset osoittavat, että on olemassa merkittävä taloudelli-
nen hillintäpotentiaali, jolla voidaan vähentää globaaleja kasvihuonekaasupäästöjä seuraavi-
en vuosikymmenten aikana. Tämä potentiaali kykenisi kumoamaan ennustetun globaalin 
päästöjen kasvun tai vähentämään päästöjä alle nykyisen tason (suuri yksimielisyys, paljon 
näyttöä). (Kuvat SPM.9, SPM.10)15. Vaikka top-down ja bottom-up tutkimukset ovat globaa-
                                                           
15 Kasvihuonekaasujen ”hillintäpotentiaali” on käsite, jolla arvioidaan kasvihuonekaasujen päästöjen vähentämisen 
suuruutta, joka voitaisiin toteuttaa tietyllä päästöyksikön hinnalla (ilmaistuna vältetyn tai vähennetyn hiilidioksidiekvi-
valentin kustannusta kohden). Potentiaali lasketaan suhteessa päästöjen vähentämättömään tasoon. Hillintäpotentiaali 
on edelleen eroteltu termeihin ”markkinapotentiaali” ja ”taloudellinen potentiaali”.  
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lilla tasolla sopusoinnussa (Kuva  SPM.9), sektoraalisella tasolla niiden välillä on merkittäviä 
eroja. {4.3}  
 
 

Maailman taloudellisen hillintäpotentiaalin ja päästöjen ennakoidun kasvun vertailu  
vuodelle 2030 

 

 
 
Kuva SPM.9. Maailman taloudellinen hillintäpotentiaali vuonna 2030 arvioituna bottom-up (osio a) ja top-
down (osio b) tutkimuksista. Vertailukohtana ovat SRES-skenaarioissa ennakoidut kasvihuonekaasupäästö-
jen kasvut vuodesta 2000 vuoteen 2030 (osio c). Vuonna 2000 päästöt olivat 40,8 Gt CO2-ekv. 
Huomautus: Vuoden 2000 päästöihin ei sisälly sen biomassan hajoaminen, joka jää maanpäälle metsänhak-
kuiden ja metsäkadon jäljiltä, eivät myöskään turvepalojen ja soiden kuivatusten aiheuttamat päästöt. Näin 
on varmistettu yhteenpitävyys SRES-päästötulosten kanssa. {Figure 4.1} 
 
 

Taloudellinen hillintäpotentiaali sektoreittain vuonna 2030 bottom-up tutkimusten mukaan 
 

                                                                                                                                                                                                 
Markkinapotentiaali on hillintäpotentiaali, joka perustuu yksityisiin kustannuksiin ja yksityisiin diskonttauskorkoihin, 
joiden voidaan olettaa esiintyvän ennustetuissa markkinaolosuhteissa tämänhetkiset käytössä olevat ohjauskeinot ja 
toimenpiteet huomioon ottaen ja unohtamatta esteiden rajoittavaa vaikutusta.  
 
Taloudellinen potentiaali on hillintäpotentiaali, joka huomioi yhteiskunnalliset kustannukset ja hyödyt sekä yhteis-
kunnallisen diskonttauskoron olettaen, että markkinoiden tehokkuutta parannetaan ohjauskeinoin ja toimin sekä estei-
den poistoin. Yhteiskunnallista näkökulmaa heijastellen diskonttauskorot ovat tässä alemmat kuin yksityisen sijoittajan 
näkökulmasta. 
 
Hillintäpotentiaalia arvioidaan useilla eri lähestymistavoilla. Bottom-up tutkimukset perustuvat hillintävaihtoehtojen 
arviointiin korostaen tiettyjä teknologioita ja säädöksiä. Ne ovat tyypillisesti sektorikohtaisia tutkimuksia, jotka oletta-
vat makrotalouden muuttumattomana. Top-down tutkimuksissa arvioidaan hillintävaihtoehtojen koko talouden kattavaa 
potentiaalia. Niissä käytetään globaalia johdonmukaista tarkastelukehikkoa ja yhdistettyä tietoa hillintävaihtoehdoista, 
samalla kun ne ottavat huomioon kokonaistalouden ja markkinoiden takaisinkytkennät. 
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Kuva SPM.10. Bottom-up tutkimuksiin perustuva eri sektoreiden taloudellinen hillintäpotentiaali vuonna 
2030 verrattuna kunkin sektorin perusuraan. Ei-teknisiä vaihtoehtoja kuten elämäntyylin muutoksia ei ole 
otettu huomioon. {Figure 4.2}  
 
Huomautuksia: 
a) Kunkin sektorin globaalin taloudellisen potentiaalin arvioitu vaihteluväli on osoitettu pystysuuntaisilla janoilla. Vaih-
teluvälit perustuvat loppukäytön päästöjen kohdentumiseen eli siihen, miten sähkön käytön päästöt on laskettu kutakin 
loppukäytön sektoria kohden eikä siis energian tuotantotavan mukaan.  
b) Arvioituja hillintäpotentiaaleja rajoittaa tutkimusten puute erityisesti korkeiden päästöyksikön hintojen osalta.  
c) Eri sektoreille on käytetty erilaisia perusuria: teollisuudelle SRES A2, energian tuotannolle ja liikenteelle WEO 2004, 
rakennussektorille SRES B2 ja A1B skenaarioiden välimuotoa, jätteelle  SRES A1B (jätehuoltospesifinen variantti), 
maa- ja metsätaloudelle pääasiassa B2.  
d) Liikenteelle on esitetty vain globaali kokonaismäärä johtuen lentoliikenteen sisällyttämisestä sektoriin. 
e) Luokat eivät sisällä: rakennusten ja liikenteen muita kuin CO2-päästöjä, osaa materiaalitehokkuuden vaihtoehdoista, 
energiantuotannossa lämmön tuotantoa ja yhteistuotantoa, raskaita ajoneuvoja, merenkulkua ja joukkoliikennettä, 
useimpia rakennuspuolen kalliita vaihtoehtoja, jäteveden käsittelyä, hiilikaivosten ja kaasuputkistojen päästövähennyk-
siä sekä energian tuotannon ja liikenteen F-kaasuja. Näiden päästöjen poisjättäminen alentaa arvioita noin 10–15 %. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mikään yksittäinen teknologia ei riitä tuottamaan minkään sektorin koko hillintäpotentiaalia. Ta-
loudellinen potentiaali, joka tavallisesti on markkinapotentiaalia suurempi, voidaan saavuttaa vain 
kun asiaankuuluvat politiikkatoimet on tehty ja esteet poistettu. (Taulukko SPM.5). {4.3} 
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Bottom-up tutkimukset osoittavat, että negatiivisin nettokustannuksin voidaan hillitä päästöjä noin 6 
GtCO2-ekv./vuosi vuonna 2030. Tämän toteuttaminen vaatii toimeenpanon esteiden poistamista. 
{4.3}  
 
  
Taulukko SPM.5. Esimerkkejä keskeisten sektoreiden päästöhillinnän teknologioista, politiikka-
toimista, rajoituksista ja mahdollisuuksista. {Table 4.2} 
 
Sektori Keskeiset hillintäteknologiat ja käy-

tännöt, jotka ovat tällä hetkellä kaupal-
lisesti saatavilla/joiden ennakoidaan 
olevan kaupallistettuja ennen vuotta 
2030 

Ympäristön kan-
nalta tehokkaat 
politiikkatoimet ja 
ohjauskeinot 

Keskeiset rajoituk-
set/ mahdollisuudet 

Energiantuo-
tanto 

Tuotannon ja jakelun tehostaminen; kivihiilen 
korvaaminen maakaasulla; ydinvoima; uusiu-
tuvaan energiaan perustuva sähkö ja lämpö 
(vesivoima, aurinko, tuuli, geoterminen ja 
bioenergia); yhdistetty lämmön ja sähköntuo-
tanto; hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin 
(CCS) varhaiset sovellukset (mm. maakaasus-
ta poistetun CO2:n varastointi); CCS:n käyttö 
kaasu-, biomassa- ja hiilikäyttöisessä sähkön-
tuotannossa; kehittynyt ydinvoima; kehittynyt 
uusiutuva energia sisältäen vuorovesi- ja 
aaltoenergian, keskittävän aurinkoenergian ja 
aurinkokennot 

Tukien vähentäminen 
fossiilisilta polttoaineil-
ta; niiden verot ja pääs-
tömaksut 

Etuja nauttineiden 
vastustus vaikeuttaa 
toimeenpanoa 

Uusiutuvan energian 
syöttötariffit, velvoit-
teet/sitoumukset; tuot-
tajien tuet 

Voivat luoda markki-
noita matalapäästö-
teknologioille 

Liikenne Polttoainetehokkaammat ajoneuvot; hybridi-
ajoneuvot; puhtaammat dieselajoneuvot; bio-
polttoaineet; kulkumuodon vaihto tieliiken-
teestä raiteille ja julkiseen liikenteeseen; kevyt 
liikenne (pyöräily, kävely); maankäytön ja 
liikenteen suunnittelu; Toisen sukupolven 
biopolttoaineet; tehokkaammat lentokoneet; 
kehittyneet sähkö- ja hybridiajoneuvot, joissa 
on voimakkaammat ja luotettavammat akut 

Pakollinen polttoaine-
tehokkuus; biokompo-
nenttien sekoittaminen; 
tieliikenteen CO2-
normit 

Keinojen rajoittuminen 
vain osaan ajoneuvois-
ta voi haitata tehok-
kuutta 

Ajoneuvon osto-, rekis-
teröinti-, käyttö- ja 
polttoaineverot; tie- ja 
pysäköintimaksut 

Tehokkuus voi laskea 
tulotason nousun myö-
tä 

Liikkumistarpeisiin 
vaikuttaminen maan-
käytön ja infran suun-
nittelun avulla; inves-
toinnit houkuttelevaan 
kevyeen ja julkiseen 
liikenteeseen 

Erityisen sopiva mail-
le, jotka ovat rakenta-
massa liikennejärjes-
telmiä 

Rakennukset Tehokas valaistus ja päivänvalon hyödyntä-
minen; tehokkaammat sähkölaitteet sekä 
lämmitys- ja jäähdytyslaitteet; tehokkaammat 
liedet; tehokkaampi eristys; passiivinen ja 
aktiivinen auringon hyödyntäminen lämmityk-
seen ja jäähdytykseen; vaihtoehtoiset kylmä-
aineet; F-kaasujen talteenotto ja kierrätys; 

Sähkölaitteiden stan-
dardit ja merkinnät 

Standardit on uusittava 
aika ajoin 

Rakennusmääräykset ja 
sertifioinnit 

Houkutteleva uusille 
rakennuksille. Pakot-
taminen voi olla vaike-
aa 
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Liikerakennusten integroitu suunnittelu älyk-
käin mittausjärjestelmin; rakennuksiin integ-
roidut aurinkokennot 

Kysynnän hallinta Säännöksiä tarvitaan, 
jotta jakeluyhtiöt voi-
sivat hyötyä 

Julkisen sektorin johta-
juusohjelmat, sisältäen 
hankinnat 

Valtion hankinnat 
voivat lisätä energia-
pihien tuotteiden ky-
syntää 

Kannusteet energian-
säästöyrityksille (ES-
COt) 

Menestystekijä: kol-
mannen osapuolen 
rahoitus 

Teollisuus Tehokkaammat sähkölaitteet loppukäytössä; 
lämmön ja sähkön talteenotto; materiaalien 
kierrätys ja korvaus; muiden kasvihuonekaa-
sujen kuin hiilidioksidin päästöjen rajoittami-
nen; monet prosessikohtaiset teknologiat; 
Energiatehokkuuden parantaminen; CCS:n 
käyttö sementin, ammoniakin ja raudan val-
mistuksessa; inertit elektrodit alumiinin val-
mistuksessa 

Benchmark-tiedon 
tarjoaminen; suoritus-
kyvyn standardit; tuet; 
verohyvitykset 

Voivat olla sopivia 
kannustamaan tekno-
logian käyttöönottoa. 
Kansallisten toimien 
vakaus on tärkeää 
kansainvälisen kilpai-
lukyvyn kannalta 

Huutokaupattavat pääs-
töoikeudet 

Ennustettavissa olevat 
jakoperiaatteet ja va-
kaat hintasignaalit ovat 
tärkeitä investoinneille 

Vapaaehtoiset sopi-
mukset 

Menestystekijöitä: 
selkeät tavoitteet, pe-
russkenaario, kolman-
nen osapuolen mu-
kanaolo suunnittelussa, 
arvioinnissa ja valvon-
nan järjestämisessä, 
valtion ja teollisuuden 
tiivis yhteistyö 

Maatalous Maaperän hiilivaraston kasvattaminen viljely- 
ja laidunmenetelmiä kehittämällä; viljeltyjen 
turvemaiden ja kuluneiden maiden ennallista-
minen; kehittyneemmät riisin viljelymenetel-
mät; metaanipäästöjen rajoittaminen riisinvil-
jelyssä, karjataloudessa ja lannankäsittelyssä; 
N2O-päästöjen vähennys parannetuilla lannoi-
tusmenettelyillä; fossiilisten polttoaineiden 
korvaaminen erikoistetuilla energiakasveilla; 
parannettu energiatehokkuus; Viljasatojen 
kasvattaminen 

Taloudelliset kannus-
teet ja säännökset, 
jotka parantavat maan 
hoitoa ja hiilensidon-
taa; lannoitteiden käy-
tön ja kastelun tehos-
taminen 

Saattavat lisätä syner-
giaa kestävän kehityk-
sen ja ilmastonmuu-
toksen haavoittavuu-
den kanssa, samalla 
lievittäen toimeenpa-
non esteitä 

Metsätalous/ 
metsät 

Metsitys; uudelleenmetsitys; metsänhoito; 
metsäkadon vähentäminen; metsien puutuot-
teiden hallinta; puumassan käyttö bioenergia-
na korvaamassa fossiilisia polttoaineita; Puu-
lajikkeiden kehittämisellä saavutettava bio-
massan tuotannon ja hiilensidonnan lisäys; 
parannetut kaukokartoitusteknologiat kasvilli-
suuden/maaperän hiilen sitoutumispotentiaa-
lin analysoimiseen ja maankäytön muutoksen 
kartoitukseen 

Kansalliset ja kansain-
väliset kannusteet lisätä 
metsäalaa, vähentää 
metsäkatoa, hoitaa ja 
ylläpitää metsiä; maan-
käytön säätely ja pakot-
teet 

Rajoituksiin sisältyvät 
sijoituspääoman puute 
ja maanhallintakysy-
mykset. Voivat auttaa 
köyhyyden lievittämi-
sessä. 

Jätehuolto Kaatopaikkojen metaanipäästöjen talteenotto; 
jätteiden energiakäyttö; orgaanisen jätteen 
kompostointi; jätevesien käsittely; kierrätys ja 
jätteiden minimointi; Biopeitteet ja biosuodat-
timet metaanin hapettamisen optimoinnissa 

Taloudelliset kannus-
teet jäte- ja jätevesi-
huollon parantamiseksi 

Voivat kannustaa tek-
nologian levittämiseen 

Uusiutuvan energian 
kannusteet 

Halpojen polttoainei-
den paikallinen saata-
vuus 
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Jätehuollon säännökset Tehokkaimmin sovel-
lettavissa kansallisesti 
toimeenpanostrategi-
oiden kanssa 

 
 
 
Tulevaisuuden energiainfrastruktuurin investointipäätöksillä tulee olemaan vaikutuksia kasvihuone-
kaasupäästöihin pitkällä aikavälillä, koska pääoma sitoutuu energialaitoksiin ja muuhun infrastruk-
tuuriin pitkäksi aikaa. Investointien odotetaan olevan kokonaisuudessaan yli 20 biljoonaa USD16 
nykyhetkestä vuoteen 2030 mennessä. Matalapäästöisten teknologioiden laaja levittäminen saattaa 
viedä useita vuosikymmeniä, vaikka varhaisvaiheen investoinnit näihin teknologioihin tehdään 
houkuttelevaksi. Alustavien arvioiden mukaan globaalien energiaan liittyvien CO2-päästöjen palaut-
taminen vuoden 2005 tasolle vuoteen 2030 mennessä vaatisi suuren muutoksen investointimallei-
hin, vaikka vaadittu lisä nettoinvestointeihin vaihtelee hyvin pienestä 5–10 prosenttiin. {4.3}  
 
Hallituksilla on käytettävissä monenlaisia politiikkatoimia, joilla ne voivat luoda kannustimia 
hillinnälle. Näiden toimien käyttökelpoisuus riippuu kansallisista olosuhteista ja kohteena 
olevasta sektorista (Taulukko SPM.5). {4.3}  
 
Toimivalikkoon sisältyvät ilmastopolitiikan integrointi yleisiin kehityspolitiikkoihin, säännökset ja 
normit, verot ja maksut, lupakauppa, taloudelliset kannusteet, vapaaehtoiset sopimukset, tiedottami-
nen sekä tutkimus, kehitys ja esittelyhankkeet (RD&D). {4.3}  
 
Tehokas päästöyksikön hintasignaali voisi johtaa merkittävään hillintäpotentiaaliin kaikilla sekto-
reilla. Mallinnustutkimukset osoittavat, että päästöyksikön hinnan kohoaminen 20–80 dollariin/t 
CO2-ekv. vuoteen 2030 mennessä vastaa likimain vakautustasoa 550 ppm CO2-ekv. vuoteen 2100 
mennessä. Vauhdittuva teknologinen muutos voi alentaa vuoden 2030 hintahaarukan välille 5–65 
USD/t CO2-ekv.17 {4.3}  
 
Kasvihuonekaasujen vähentämistoimet voivat lähitulevaisuudessa synnyttää sivuhyötyjä (esim. ter-
veyden osalta ilmansaasteiden vähetessä), jotka saattavat kumota huomattavan osan hillintäkustan-
nuksista (suuri yksimielisyys, paljon näyttöä). {4.3}  
 
Annex I -maiden toimilla saattaa olla vaikutusta globaaliin talouteen ja globaaleihin päästöihin, 
vaikka hiilivuodon laajuus jää epävarmaksi18 (suuri yksimielisyys, keskimääräisesti näyttöä). {4.3}  
 
Fossiilisia polttoaineita vievät maat (sekä Annex I- että ei-Annex I-ryhmissä) voivat ennakoida hil-
lintätoimista johtuvaa nykyistä alhaisempaa kysyntää ja hintoja sekä matalampaa BKT:n kasvua. 
                                                           
16 20 biljoonaa = 20 000 miljardia = 20x1012 
17 Tässä raportissa arvioitujen hillintävalikoiden ja makrotaloudellisten kustannusten tutkimukset perustuvat top-down 
mallintamiseen. Useimmissa malleissa lähtökohtana on globaalien kustannusten minimointi. Maailmanlaajuisen päästö-
kaupan oletetaan olevan läpinäkyvää, markkinoilla ei oleteta olevan kaupankäyntikuluja, ja näin hillintätoimenpiteiden 
täytäntöönpano on täydellistä koko vuosisadan. Kustannustiedot annetaan tiettyyn ajanhetkeen liittyen. Mallinnetut 
globaalit kustannukset nousevat, jos tarkasteluun ei sisällytetä joitain alueita, sektoreita (esim. maankäyttö), vaihtoehto-
ja tai kaasuja. Globaalit kustannukset laskevat, jos tarkastelussa käytetään alhaisempaa perusuraa, jos päästöveroista ja 
huutokaupatuista päästöluvista saatuja tuloja hyödynnetään ja jos teknologista oppimista sisällytetään malliin. Nämä 
mallit eivät ota huomioon ilmastohyötyjä, eivät yleensä muitakaan hillinnästä saatuja hyötyjä tai oikeudenmukaisuuteen 
liittyviä asioita. Vauhdittuvan teknologisen muutoksen sisällyttäminen vakautustutkimuksiin on tuonut merkittävää 
edistystä; käsitteellisiä ongelmia on kuitenkin yhä jäljellä. Tietylle vakautustasolle ennakoidut kustannukset alenevat 
tämän tekijän sisältävissä malleissa, eniten matalilla vakautustasoilla.  
18 Tarkempia tietoja Yhteenvetoraportin kohdassa 4. 
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Tämän vaikutuksen laajuus riippuu voimakkaasti ao. hillintätoimia ja öljymarkkinoita koskevista 
oletuksista. 
 
Muutokset elämäntyylissä ja käyttäytymismalleissa sekä johtamiskäytännöissä voivat vaikuttaa il-
mastonmuutoksen hillintään kaikilla sektoreilla (suuri yksimielisyys, keskimääräisesti näyt-
töä).{4.3}  
 
Kansainvälisellä yhteistyöllä voidaan monin tavoin vähentää globaaleja kasvihuonekaasu-
päästöjä. Ilmastosopimuksen (UNFCCC) ja Kioton pöytäkirjan merkittävimmät saavutukset 
ovat maailmanlaajuinen vastareaktio ilmastonmuutokseen, kannustaminen lukuisiin kansalli-
siin toimenpiteisiin, kansainvälisen päästökaupan luominen ja uusien institutionaalisten me-
kanismien perustaminen. Nämä voivat tarjota perustan tulevaisuuden hillintätyölle (suuri 
yksimielisyys, paljon näyttöä). Myös sopeutumisen osalta ilmastosopimuksen puitteissa on edis-
tytty ja uusia kansainvälisiä aloitteita on tehty. {4.5}  
 
Nykyistä suurempi pyrkimys yhteistyöhön ja markkinamekanismien laajentaminen auttavat vähen-
tämään globaaleja kustannuksia pyrittäessä tiettyyn hillintätasoon tai parantamaan hillinnän ympä-
ristötehokkuutta. Pyrkimykset hillitä ilmastonmuutosta voivat sisältää monenlaisia tekijöitä kuten 
päästötavoitteet; sektorikohtainen, paikallinen, kansallinen ja alueellinen toiminta; RD&D-
ohjelmat; yhteisten toimenpideohjelmien käyttöönotto; kehitykseen suuntautuvien toimien toteut-
taminen; tai taloudellisten ohjauskeinojen laajentaminen. {4.5} 
 
Monilla sektoreilla voidaan toteuttaa vaihtoehtoisia ilmastotoimia niin, että saavutetaan sy-
nergiaa ja vältetään ristiriitoja kestävän kehityksen muiden ulottuvuuksien kanssa. Makrota-
loudelliset ja muut ei-ilmastopoliittiset ratkaisut voivat merkittävästi vaikuttaa päästöihin, 
sopeutumiskykyyn ja haavoittuvuuteen. {4.4, 5.8}  
 
Kestävän kehityksen tukeminen voi vahvistaa hillintä- ja sopeutumiskykyä, vähentää päästöjä ja 
pienentää haavoittuvuutta, mutta tälle voi olla esteitä. Toisaalta on hyvin todennäköistä, että ilmas-
tonmuutos voi hidastaa kestävän kehityksen edistymistä. Seuraavan puolen vuosisadan aikana il-
mastonmuutos saattaa hankaloittaa vuosituhattavoitteiden saavuttamista. {5.8} 
 
5. Pitkän aikavälin näkökulma 
 
Mitä tarkoittaa "ihmisen vaarallinen puuttuminen ilmastojärjestelmään"? Tämän määrittely 
suhteessa ilmastosopimuksen toiseen artiklaan on harkinnanvaraista. Tiede voi tukea tutki-
muspohjaista määrittelyä mm. antamalla kriteerit avainhaavoittuvuuksien valinnalle. {Box 
‘Key Vulnerabilities and Article 2 of the UNFCCC’, Topic 5}  
 
Avainhaavoittuvuuksia19 voi liittyä moniin ilmastolle herkkiin järjestelmiin. Tällaisia ovat ravinnon 
saatavuus, infrastruktuuri, terveys, vesivarat, rannikot, ekosysteemit, globaalit biokemialliset aine-
kierrot, mannerjäätiköt sekä valtamerten ja ilmakehän kiertoliikkeiden tilat. {Box ‘Key Vulnerabili-
ties and Article 2 of the UNFCCC’, Topic 5}  
 
Kolmannessa arviointiraportissa tunnistetut viisi "huolestumisen syytä" ovat edelleen avain-
haavoittuvuuksien käsittelyn mahdollisina lähtökohtina. Nämä "syyt" on tässä arvioitu voi-
makkaammiksi kuin kolmannessa raportissa. Monet riskit on nyt tunnistettu kasvaneella luo-
tettavuudella, eräät on ennakoitu aiempaa suuremmiksi tai toteutuviksi pienemmillä lämpöti-
                                                           
19 Ne voidaan identifioida tutkimuksiin perustuvin kriteerein, jollaisia ovat voimakkuus, ajoittuminen, jatkuvuus 
/peruuttamattomuus, sopeutumisen mahdollisuudet, laajuusnäkökohdat, todennäköisyys sekä vaikutusten 'tärkeys'. 
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lan nousuilla. "Huolestumisen syinä" olevien vaikutusten ja haavoittuvuuden (sopeutumisky-
ky huomioon ottaen) välinen suhde ymmärretään paremmin kuin ennen. {5.2}  
 
Tämä johtuu siitä, että järjestelmiä, sektoreita ja alueita erityisesti haavoittavat olosuhteet tunniste-
taan nyt tarkemmin. Lisänäyttöä on kertynyt myös vuosisatojen aikaskaalassa ilmenevien hyvin 
suurten vaikutusten riskeistä. {5.2}  
 

• Harvinaisten ja uhattujen järjestelmien riskit. Ilmastonmuutoksen havaituista vaikutuk-
sista ainutlaatuisiin ja haavoittuviin järjestelmiin on kertynyt uutta ja aiempaa vahvempaa 
näyttöä (esimerkkeinä napa-alueiden ja korkeiden vuoristojen ihmisyhteisöt ja ekosystee-
mit). Lämpötilan nousun myötä näiden vaikutusten haitat kasvavat. Lajien sukupuuton ja 
koralliriuttojen vaurioriskien ennakoidaan lisääntyvän suuremmalla luotettavuudella kuin 
kolmannessa arviointiraportissa. Noin 20–30  prosentilla tunnetuista kasvi- ja eläinlajeista 
on keskitason luotettavuudella kohonnut riski kuolla sukupuuttoon, jos maapallon keskiläm-
pötilan nousu ylittää 1,5–2,5 asteella jakson 1980-1999 tason. Aiempaa luotettavammin voi-
daan myös sanoa, että 1–2ºC lämmönnousu vuoden 1990 tasosta (noin 1,5–2,5ºC esiteolli-
sesta) muodostaa merkittävän riskin monille harvinaisille ja uhatuille järjestelmille, mukaan 
lukien useat luonnon monimuotoisuuden hotspot-alueet. Lämpöstressi haavoittaa koralleja ja 
niiden sopeutumiskyky on alhainen. Merten pintalämpötilan 1–3 asteen nousun ennakoidaan 
lisäävän korallien haalistumista ja menehtymistä, elleivät ne sopeudu lämmönnousuun ja 
muihin ilmastollisiin muutoksiin. Arktisten alueiden alkuperäiskansojen ja pienten saarten 
asuinyhteisöjen haavoittuvuus kasvaa. 

• Sään ääri-ilmiöiden riskit. Eräiden viimeaikaisten ääri-ilmiöiden seuraukset osoittavat 
haavoittuvuuden suuremmaksi kuin edellisessä raportissa oli arvioitu.  Nyt ennakoidaan suu-
remmalla luotettavuudella kuivuuksien, helleaaltojen ja tulvien pahenemista sekä niiden ai-
heuttamia haittoja.  

• Vaikutusten ja haavoittuvuuksien jakautuminen. Eri seutujen välillä on suuria eroja ja 
ilmastonmuutos haavoittaa usein eniten heikoimmassa taloudellisessa asemassa olevia. Li-
sänäytön mukaan erityisryhmät, kuten köyhät ja vanhukset, ovat keskimääräistä haavoittu-
vampia kehitysmaiden ohella myös kehittyneissä maissa. Lisäksi on kertynyt uutta näyttöä 
siitä, että riskit ovat yleisesti suuremmat matalilla leveysasteilla ja heikosti kehittyneillä alu-
eilla, esimerkiksi kuivilla seuduilla ja suurilla suistomailla.  

• Kokonaisvaikutukset. Ilmastonmuutoksen alkuvaiheen nettohyötyjen ennakoidaan saavut-
tavan ylimmän arvonsa vähäisemmällä lämpenemisellä kuin edellisessä raportissa oli arvioi-
tu, suuria lämpötilan nousuja vastaavat vahingot ovat puolestaan kasvaneet. Lämpenemisen 
vaikutusten nettokustannusten ennakoidaan kasvavan ajan myötä.  

• Suurten äkkimuutosten riskit. Lämpeneminen nostaa vuosisatojen kuluessa suurella luo-
tettavuudella merenpintaa pelkästään veden lämpölaajenemisen takia paljon enemmän kuin 
pinta kohosi 1900-luvulla. Vesi tulee peittämään rannikkoalueita, mihin liittyy monia vaiku-
tuksia. Edellistä raporttia paremmin ymmärretään, että Grönlannin ja mahdollisesti Antark-
tiksen mannerjäätikön aiheuttama merenpinnan nousuriski voi vuosisatojen aikajänteellä ol-
la suurempi kuin jäätikkömallit ennakoivat. Tämä perustuu viimeaikaisiin havaintoihin jään 
dynamiikkaa koskevista ilmiöistä, jotka eivät kokonaisuudessaan sisälly tässä raportissa ar-
vioituihin mallituksiin. Nämä ilmiöt voivat kiihdyttää jäämassan pienenemistä.  

 
Kaikkia ilmastonmuutoksen vaikutuksia ei suurella luotettavuudella voida välttää yksinomaan 
sopeutumisella tai hillinnällä. Nämä kuitenkin täydentävät toisiaan ja voivat yhdessä pienen-
tää merkittävästi ilmastonmuutoksen riskejä. {5.3} 
Sopeutuminen on välttämätöntä lyhyellä ja pitemmällä aikavälillä, jotta torjuttaisiin vaikutuksia 
siitä lämpenemisestä, johon alimmillakin vakautustasoilla päädytään. Sopeutumiselle on rajoja, es-
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teitä ja kustannuksia, joita ei täysin tunneta. Hillitsemätön ilmastonmuutos tulisi pitkällä aikavälillä 
todennäköisesti ylittämään luonnon ja ihmisen sopeutumiskyvyn rajat. Tämä tapahtuisi eri alueilla 
ja sektoreilla eri aikaan. Varhaisilla hillintätoimilla voitaisiin välttää lukkiutuminen hiili-
intensiiviseen infrastruktuuriin ja pienentää ilmastonmuutosta sekä sopeutumistarpeita. {5.2, 5.3} 

 
Hillinnällä voidaan vähentää, hidastaa tai välttää monia vaikutuksia. Seuraavan 2-3 vuosi-
kymmenen aikana tehtävät hillintätoimet ja -investoinnit tulevat vaikuttamaan suuresti mah-
dollisuuksiin saavuttaa matalahko vakautustaso. Päästövähennysten viivästyminen rajoittaa 
näitä mahdollisuuksia merkittävästi ja lisää vakavampien ilmastovaikutusten riskiä. {5.3, 5.4, 
5.7} 

 
Ilmakehän kasvihuonekaasupitoisuuksien vakauttaminen edellyttää, että päästöt saavuttavat huip-
punsa ja kääntyvät laskuun. Mitä alhaisempi vakautustaso, sitä pikaisempi käänne on tarpeen.20 
{5.4} 

 
Taulukossa SPM.6 ja kuvassa SPM.11 on esitetty yhteenveto eri vakautuspitoisuuksien edellyttä-
mistä päästötasoista sekä tasapainotilaa vastaavista lämpötilan ja merenpinnan (pelkkä veden läm-
pölaajeneminen otettu huomioon) nousuista. Jos ilmaston herkkyys on suuri, tietyn tasapainolämpö-
tilan edellyttämän hillinnän on oltava nopeampi ja tiukempi kuin jos ilmasto on vähemmän herkkä. 
{5.4, 5.7} 

 
Lämpeneminen johtaa väistämättä merenpinnan nousuun. Veden lämpölaajeneminen jatkuu vuosi-
satoja kasvihuonekaasujen pitoisuuksien vakautumisen jälkeen. Tästä aiheutuva merenpinnan ko-
hoaminen on paljon suurempi kuin tälle vuosisadalle ennakoitu nousu. Jos lämpötila kohoaa esiteol-
lisesta enemmän kuin 1,9 – 4,6 astetta ja pysyy uudella tasollaan vuosisatojen ajan, Grönlannin 
mannerjään vaikutus merenpintaan voi olla useita metrejä ja enemmän kuin lämpölaajenemisen 
aiheuttama nousu. Kasvihuonekaasujen pitoisuuksien vakautus nykyiselle tai sitä ylemmälle tasolle 
ei siis vakauttaisi merenpinnan korkeutta moniin vuosisatoihin. {5.3, 5.4} 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
20 Alimmalla arvioidulla hillintäskenaarioiden luokalla päästöjen olisi käännyttävä laskuun ennen vuotta 2015, ylimmäl-
lä ennen vuotta 2090. Päästöjen kehityskulun muuntelu johtaa merkittäviin eroihin lämpenemisen voimakkuudessa. 
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Taulukko SPM.6. Kolmannen arviointiraportin jälkeen esitettyjen vakautusskenaarioiden ominai-
suudet sekä niitä vastaavat pitkän ajan tasapainolämpötilat ja merenpinnan nousut (vain veden läm-
pölaajeneminen otettu huomioon).a {Table 5.1} 
 
Luokka Vakautettu 

CO2-
pitoisuus 

(2005=379 
ppm)b 

Vakautettu 
ekvivalentti 

CO2-
pitoisuus 

(2005=375 
ppm)b 

CO2-
päästöjen 
huipun 
ajan-

kohtaa,c 

CO2-
päästöjen 
muutos 

2050 (ver-
tailukohta-
na 2000) a,c 

Keski-
lämpö-

tilan 
nousud,e 

Meren-
pinnan 
nousuf 

Skenaa-
rioiden 
luku-
määrä 

 ppm 
 

ppm vuosi % ºC m  

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

350 – 400 

400 – 440 

440 – 485 

485 – 570 

570 – 660 

660 – 790 

445 – 490 

490 – 535 

535 – 590 

590 – 710 

710 – 855 

855 – 1130 

2000-2015 

2000-2020 

2010-2030 

2020-2060 

2050-2080 

2060-2090 

-85…-50 

-60…-30 

-30…+5 

+10…+60 

+25…+85 

+90…+140 

2,0 – 2,4 

2,4 – 2,8 

2,8 – 3,2 

3,2 – 4,0 

4,0 – 4,9 

4,9 – 6,1 

0,4 – 1,4 

0,5 – 1,7 

0,6 – 1,9 

0,6 – 2,4 

0,8 – 2,9 

1,0 – 3,7 

6 

18 

21 

118 

9 

5 

 
Huomautuksia: 
a  Tässä arvioiduissa tutkimuksissa saadut, tiettyä vakautustasoa vastaavat päästövähennykset voivat olla aliarvioituja, 
koska hiilen kierron ja ilmastonmuutoksen välisiä takaisinkytkentöjä ei ole otettu huomioon. 
b  Ilmakehän CO2-pitoisuus oli 379 ppm vuonna 2005. Paras arvio kaikkien pitkäikäisten kasvihuonekaasujen ekviva-
lentille CO2-pitoisuudelle tuona vuonna on noin 455 ppm; kun kaikki ihmistoiminnasta aiheutuvat ilmastopakotteet 
(edellisten lisäksi myös aerosolit) otetaan huomioon, vastaava arvo on 375 CO2-ekv. 
c  Vaihteluvälit vastaavat kolmannen arviointiraportin jälkeisten skenaarioiden jakauman 15. ja 85. prosenttipisteitä. 
Vain CO2-päästöt on esitetty, joten useiden kaasujen skenaarioita voidaan verrata skenaarioihin, joissa on tarkasteltu 
vain hiilidioksidia. 
d  Ilmaston herkkyyden paras arvio on 3°C. 
e  Vertailukohtana on esiteollisen ajan lämpötila. Ilmastojärjestelmän hitauden takia globaali keskilämpötila tasapainoti-
lassa on eri kuin odotusarvo kasvihuonekaasujen pitoisuuksien vakautumisajankohdan keskilämpötilalle. Suurimmassa 
osassa arvioituja skenaarioita pitoisuuksien vakautuminen tapahtuu vuosien 2100 ja 2150 välillä. 
f  Vertailukohtana on esiteollisen ajan merenpinta. Vain veden lämpölaajeneminen on otettu huomioon. Esitettyjen 
tasapainotilaa vastaavien pinnankorkeuksien saavuttamiseen kuluu vähintään useita vuosisatoja. Nämä arvot perustuvat 
suhteellisen yksinkertaisiin ilmastomalleihin (yksi matalan resoluution AOGCM ja useita EMIC-malleja, joissa ilmas-
ton herkkyydeksi on oletettu 3°C). Mannerjäiden ja jäätiköiden vaikutusta ei ole otettu huomioon. Pitkän ajan lämpölaa-
jenemisen on ennakoitu nostavan merenpintaa 0,2–0,6 m/°C. (AOGCM = Atmosphere Ocean General Circulation Mo-
del, EMIC = Earth System Model of Intermediate Complexity) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CO2-päästöt ja tasapainolämpötilan nousu eräillä vakautustasoilla 
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Kuva SPM.11. Vasen osio: Maailman CO2-päästöt jaksolle 1940-2000 ja päästöjen vaihteluväli eri vakau-
tusskenaarioiden luokille vuodesta 2000 vuoteen 2100. Oikea osio: Vastaavat vakautustavoitteiden ja toden-
näköisten globaalien tasapainolämpötilojen nousujen suhteet. Erityisesti korkeilla vakautustasoilla tasapaino-
tilan saavuttaminen voi kestää useita vuosisatoja. Väritetyt alueet osoittavat vakautusskenaariot ryhmiteltyinä 
tavoitetasojen mukaan (vakautusluokat I…VI). Oikea osio kertoo maapallon keskilämpötilojen muutokset 
esiteollisesta käyttäen (i) ilmastoherkkyyden parasta arviota 3ºC (musta viiva väritetyn alueen keskellä), (ii) 
herkkyyden todennäköistä ylärajaa 4,5ºC (punainen viiva), ja (iii) herkkyyden todennäköistä alarajaa 2ºC 
(sininen viiva). Vasemman osion mustat katkoviivat kertovat päästöjen vaihteluvälin SRES-skenaarioiden 
(2000) jälkeen julkaistuissa perusskenaarioissa. Vakautusskenaarioiden päästöjen vaihteluvälit sisältävät 
pelkkä-CO2- ja monikaasuskenaariot ja vastaavat tulosten koko vaihteluvälin 10. ja 90. prosenttipisteitä. 
Huomautus: Useimmissa malleissa CO2-päästöt eivät sisällä sen biomassan hajoamista, joka jää maanpinnal-
le hakkuiden, metsätuhojen, turvepalojen ja soiden kuivatuksen jäljiltä. {Figure 5.1} 
 
 
Kaikki arvioidut vakautustasot voidaan saavuttaa hyödyntämällä teknologioita, jotka ovat jo 
saatavilla tai joiden odotetaan olevan kaupallisessa käytössä lähivuosikymmenten aikana. 
Tämä edellyttää asianmukaisia ja tehokkaita kannustimia teknologioiden kehittämiseen, han-
kintaan, hyödyntämiseen ja levittämiseen sekä näiden tiellä olevien esteiden poistamiseen 
(suuri yksimielisyys, paljon näyttöä). {5.5} 
 
Kaikki arvioidut vakautusskenaariot osoittavat, että 60–80 % päästövähennyksistä tulisi energian 
tuotannosta ja käytöstä sekä teollisuuden prosesseista. Energiatehokkuus on avainasemassa monissa 
skenaarioissa. Muiden kasvihuonekaasujen sekä maankäytön ja metsätalouden CO2-hillinnän mu-
kaanotto lisää joustavuutta ja kustannustehokkuutta. Alhaiset vakautustasot edellyttävät varhaisia 
investointeja ja kehittyneiden matalapäästöteknologioiden merkittävästi nopeutettua levittämistä ja 
kaupallistamista. {5.5} 
 
Laajamittaisia päästövähennyksiä voi olla vaikea saavuttaa ilman merkittäviä investointivirtoja ja 
tehokasta teknologian siirtoa. Matalapäästöteknologioiden aiheuttamien lisäkustannusten rahoitus 
on tärkeä saada käyntiin. {5.5} 
 
Hillinnän makrotaloudelliset kustannukset nousevat yleensä vakautustason kiristämisen myö-
tä (Taulukko SPM.7). Joillakin mailla ja sektoreilla kustannukset poikkeavat huomattavasti 
globaaleista keskiarvoista. {5.6} 
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Vakautustasojen 710 ja 445 ppm CO2 välille tähtäävän hillinnän globaalien makrotaloudellisten 
kustannusten vaihteluväli vuodelle 2050 ulottuu 1 % hyödystä 5,5 % alenemaan maailman BKT:stä 
(Taulukko SPM.7). Tämä vastaa BKT:n vuotuisen kasvun hidastumista keskimäärin alle 0,12 pro-
senttiyksiköllä. {5.6} 
 
 
 
Taulukko SPM.7. Arvioidut makrotaloudelliset kustannukset vuosille 2030 ja 2050 perusuraan 
verrattuna minimikustannusmalleilla tehdyissä arvioissa kohti pitkän aikavälin vakautustavoitteita. 
{Table 5.2} 
 
Vakautustasot 
(ppm CO2-ekv.) 

BKT:n vähennyksen 
mediaania 

(%) 

BKT:n vähennyksen 
vaihteluvälib 

(%) 

BKT:n keskimääräisen 
kasvun vähennysc,e 

(%-yksikköä) 
 2030 2050 

 
2030 2050 2030 2050 

445 – 535d  ei saatavilla <3 <5,5 <0,12 <0,12 
535 – 590  0,6 1,3 0,2…0,5 hieman 

neg…4 
<0,1 <0,1 

590 – 710  0,2 0,5 -0,6…1,2 -1…2 <0,06 <0,05 
 
Huomautuksia: Taulukon arvot vastaavat perusuria ja hillintäskenaarioita kaikissa tutkimuksissa, joissa BKT on rapor-
toitu  
a  Maailman BKT perustuen markkinoiden valuuttakursseihin 
b  Analysoidun tiedon 10. ja 90. prosenttipisteet annettu. Negatiiviset arvot merkitsevät BKT:n kasvua. Ensimmäinen 
rivi (445–535 ppm CO2-ekv.) antaa ainoastaan ylimmät arviot. 
c  Vuosittaisen kasvunopeuden vähennyksen laskeminen perustuu ao. vuoteen saakka määritettyyn keskimääräiseen 
vähennykseen, joka johtaisi osoitettuun BKT:n laskuun. 
d  Tutkimusten lukumäärä on suhteellisen pieni ja niissä on yleisesti käytetty alhaisia perusuria. Korkeammat perusurat 
johtaisivat pääsääntöisesti suurempiin kustannuksiin.  
e  Arvot vastaavat vaihteluvälin ylimpiä lukuja. 
 
 
Ilmastonmuutokseen vastaaminen on iteratiivinen riskinhallintaprosessi, joka sisältää sekä 
sopeutumisen että hillinnän. Se ottaa huomioon ilmastonmuutoksen aiheuttamat vahingot ja 
hyödyt, kestävyyden, tasa-arvon ja asennoitumisen riskeihin. {5.1} 
 
Ilmastonmuutoksen vaikutukset johtavat hyvin todennäköisesti vuotuisiin nettokustannuksiin, jotka 
ajan myötä kasvavat lämpötilojen noustessa. Keskimääräinen tieteellinen arvio hiilen sosiaalisista 
kustannuksista vuonna 2005 on 12 USD hiilidioksiditonnilta, mutta sadan arvion vaihteluväli on 
laaja (-3…+95 USD/t CO2). Tämän selittävät pääosin erot oletuksissa, jotka koskevat ilmaston 
herkkyyttä, vaikutusten viiveitä, riskien ja tasa-arvon käsittelyä, taloudellisia ja ei-taloudellisia vai-
kutuksia, katastrofaalisten menetysten mukaanottoa ja diskonttauskorkoa. Kokonaiskustannusten 
arviointi ei tuo esille vaikutusten huomattavia sektori-, alue- ja väestöryhmäkohtaisia eroja. Se ali-
arvioi hyvin todennäköisesti vahinkojen kustannukset, koska monet hankalasti mitattavat vaikutuk-
set on jätetty käsittelemättä. {5.7} 
 
Alustavat kokonaistarkastelut viittaavat siihen, että hillinnän kustannukset ja hyödyt ovat samaa 
suuruusluokkaa. Tulosten mukaan on kuitenkin liian aikaista pyrkiä määrittämään yksiselitteisesti 
sellainen päästöjen kehityspolku tai pitoisuuksien vakautustaso, jossa hyödyt ylittäisivät kustannuk-
set. {5.7} 
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Ilmaston herkkyys on keskeinen epävarmuuslähde tiettyyn lämpenemistasoon suunnatulle hillintäs-
kenaariolle.  
 
Kasvihuonekaasujen hillinnän määrää ja ajoitusta koskevat valinnat ovat tasapainon etsintää. Kum-
pi tulee kalliimmaksi – nyt tehtävät nopeat päästövähennykset vai ne kustannukset, jotka viivyttelyn 
aiheuttamat ilmastoriskit synnyttävät keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä? {5.4} 
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