
Ilmasto lämpenee ihmisen toiminnan seurauksena. Kolme viimeistä vuosikymmentä ovat olleet lämpimäm-
piä kuin yksikään mitattu vuosikymmen aikaisemmin.

Huomattava osa arktisen alueen ympärivuotisesta jääpeitteestä on jo hävinnyt. Merten jääpeite on yksi 
ilmastonmuutoksen tärkeimmistä indikaattoreista. Tutkijat olettavat, että jääpeite häviää kesän aikana 
kokonaan lähivuosikymmeninä tai jopa lähivuosina. Meret ovat imeneet vielä enemmän hiilidioksidia kuin 
ilmakehä. Meriin varastoituva hiilidioksidi happamoittaa vesiä, mikä uhkaa ekosysteemejä.

Luonto on ihmistäkin haavoittuvaisempi. Ilmastonmuutoksen seurauksena sään ääri-ilmiöt, kuten rank-
kasateet, myrskyt ja kuivuus yleistyvät. Ruoan tuotanto vaikeutuu niiden vuoksi.

Jos lämpenemiseen ei puututa, maapallon keskilämpötila nousee jopa lähes viisi astetta vuoteen 2100 
mennessä (IPCC, 2014). Suomessa tämä tarkoittaisi talvisin 4–10 ja kesäisin 2–7 asteen lämpötilanousua 
(Ilmatieteen laitos, 2016). Ihmisen ja luonnon selviämismahdollisuudet olisivat todella heikot. 

Kasvihuonekaasujen päästöjä on vähennettävä vuo-
teen 2050 mennessä maailmanlaajuisesti 80 prosent-
tia vuoden 1990 tasosta. Tärkeimmät keinot ovat 
energian säästö ja energiatehokkuus, uusiutuvien 
energiamuotojen käytön lisääminen, metsäkadon 
pysäyttäminen, hiilinielujen säilyttäminen sekä 
lisääminen ja ruokavalinnat.

Muutokseen toteuttamiseksi tarvitaan kuitenkin 
arviolta yli 60 tuhatta miljardia euroa. Siksi keskeis-
tä on, että rahavirrat saadaan ohjattua hiilettömiin 
vaihtoehtoihin.

Kiinteistöt voidaan rakentaa siten, että ne tuotta-
vat ja kuluttavat yhtä paljon energiaa, jolloin ulko-
puolisen energian tarve pienenee. Vanhan rakennus-
kannan energiaremontit ovat avainasemassa.

Liikenteessä on tärkeää edistää pyöräilyä ja jouk-
koliikennettä sekä sähköistää autokantaa. Kestävästi 
tuotettuja biopolttoaineita voidaan käyttää rajallisesti 
kattamaan esimerkiksi kansainvälinen lentoliikenne, 
meriliikenne ja maanteiden raskasliikenne.

Metsien häviämistä voidaan estää hyvällä maan -
käytön suunnittelulla ja vastuullisella metsänhoi-
dolla, kuten FSC-sertifioinnilla ja perustamalla 
suojelualueita.

Ruoantuotannon ilmastovaikutuksia voidaan pie-
nentää ohjaamalla tuotantoa ja kulutusta kestäväm-
pään suuntaan ja vähentämällä hävikkiä. Erityisesti 
kasvisten ja kestävästi pyydetyn kalan lisääminen 
va  linnoissa on tärkeää: liha- ja maitotuotteiden tuo-
tanto aiheuttaa suurimmat kasvihuonekaasupäästöt.

Ilmasto
Ilmastotyömme tärkein tavoite on pysäyttää ilmastonmuutos 
ja torjua sen aiheuttamat riskit ihmisille ja ympäristölle. 
Suomessa tämä tarkoittaa merkittäviä pikaisia päästövä-
hennyksiä.

Ratkaisumme

Ilmastonmuutos uhkaa ihmisiä ja luontoa
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”Ilmastosta huolehtiminen on 
tulevaisuuden ja elämän jatkumisen 

kannalta erittäin tärkeää.”
Pirjetta Salenius, Ilmasto-kummi
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KANTAR TNS

• Vaikutamme ilmastopolitiikkaan Suomessa, EU:ssa ja kansainvälisesti. Edistämme energiate-
hok kuutta ja uusiutuvaa energiaa kaupungeissa, yrityksissä, sijoittajien toiminnassa ja kodeissa. 

• Suomi on vuosina 2017-2019 Arktisen neuvoston puheenjohtajamaa. WWF on neuvoston 
tarkkai lijajäsen. Käytämme asiantuntemustamme, jotta neuvoston päätökset tehdään luonnon 
ja ympäristön kannalta kestävästi.

• Marraskuussa 2017 käynnistimme Euroopan laajuisen kampanjan, jonka tavoitteena on 
lopettaa kivihiilen käyttö energiantuotannossa Euroopassa vuoteen 2030 mennessä. 

Teemme yhteistyötä yritysten kanssa
• Edistämme ilmastokriisin ratkaisua yhdessä suomalaisten yritysten kanssa.
• Edistämme ilmastonmuutosta hillitsevää sijoittamista työskentelemällä yhteistyössä finans-

sialan toimijoiden kanssa. Esimerkiksi työeläkevakuuttaja Varma ja finanssialan edunvalvoja 
Finanssiala ovat sitoutuneet kahden asteen tavoitteeseen.

• Edistämme Science Based Targets -aloitetta (SBT), joka tähtää siihen, että yritykset muok-
kaavat oman toimintansa vastaamaan Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteita. Suomalaisista 
yrityksistä näin ovat tehneet Kesko ja Nokia.

• WWF Green Office -ympäristöjärjestelmä on käytössä 154 organisaatiossa, joissa työskentelee 
yhteensä lähes 58 900 työntekijää. Green Office -toimistot ovat säästäneet yhteensä noin 
 55 320 tonnia kasvihuonekaasupäästöjä Suomessa vuosien 2007–2016 aikana. 

Toimimme kentällä
• Metsillä on merkittävä rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä. Himalajalla, Borneolla ja 

Itä-Afrikassa torjumme metsäkatoa sekä parannamme metsien hiilensidontaa edistämällä 
metsien kestävää käyttöä, suojelua sekä puiden istutusta.

• Autamme saimaannorppaa sopeutumaan vähälumisiin talviin tukemalla Itä-Suomen yli-
opiston tutkimusta ja mm. osallistumalla norpan apukinosten rakentamiseen. 

• Tuemme lumileoparditutkimusta Himalajalla, jossa niiden elintila kapenee lumirajan vetäy-
tyessä ja puurajan noustessa. Tieto esimerkiksi lajin elintavoista auttaa suojelemaan lumileo-
pardeja paremmin. 

Otamme ihmiset mukaan
• WWF:n Earth Hour -tempaus järjestettiin jo 11. kerran vuonna 2017. Mukana oli ennätykselliset 

187 maata. Suomalaisista 1,3 miljoonaa osallistui maailman suurimpaan ilmastotapahtumaan.
• Nuorten tiimimme vapaaehtoiset innostavat nuoria ilmastoystävällisen ruoan pariin. Tiimin 

Vaikuta syömällä -verkkosivustolla oli viime vuonna yli 10 000 kävijää.

Arktisen jääpeitteen pelätään häviävän 
kokonaan kesäaikana tulevaisuudessa. 

Pariisin ilmastosopimus sai lain voiman 
4.11.2016. Valtiot sitoutuivat rajoittamaan 
maapallon lämpötilan nousun 1,5-2 asteeseen. 
Sen saavuttaminen vaatii energiajär jestelmän 
uudistamista ja jo päästetyn hii  lidioksidin 
keräämistä ilmakehästä. Suomi on aikeissa 
lisätä puun käyttöä teollisuudessa ja energian-
tuotannossa. Tämä tarkoittaa, että Suomen 
metsien kyky imeä hiilidioksidia ilmakehästä 
heikkenee huomattavasti ja Pariisin tavoit-
teen saavuttaminen vaikeutuu.

Vaikutamme poliittiseen  päätöksentekoon

Suojelemme luontoa ja ratkaisemme 
ympäristöongelmia – luonnon 
ja ihmisten hyväksi.

wwf.fitogether possible TM

Tykkää, seuraa, jaa ja vaikuta.
facebook.com/wwfsuomi

instagram.com/wwfsuomi

wwf.fi
wwf.fi/ilmastokummiksi
wwf.fi/yritykset

@WWFSuomi
@LiisaRohweder

wwf.fi/uutiskirje
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