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Mitä Kööpenhaminan jälkeen?   
WWF:n odotukset Meksikon kokoukselle  

 

Ilmastonmuutos on ihmisen koskaan aiheuttamista ympäristöongelmista suurin. Hallitsemattomalla 
ilmastonmuutoksella on vaikutuksia luontoon, ihmisen hyvinvointiin, terveyteen, talouteen sekä 
turvallisuuteen ja rauhaan.   
 
Ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen sukupolvet ylittävä ja globaalista näkökulmasta reilu kestävyys ei ole 
mahdollista, mikäli maapallon keskilämpötilan nousua ei rajoiteta alle kahteen asteeseen esiteolliseen aikaan 
verrattuna.   
 
WWF toivoi yhdessä muiden järjestöjen ja satojen miljoonien ihmisten kanssa, että Kööpenhaminassa olisi 
saatu aikaan tiedeperusteinen, laillisesti sitova ja globaalisti oikeudenmukainen sopimus. Tällainen sopimus 
olisi ollut osoitus siitä, että puheet kestävästä kehityksestä ja globaalista vastuusta eivät ole ainoastaan 
sanahelinää, vaan että poliittiset päättäjät ovat sitoutuneet niihin aidosti. Kööpenhaminan kokous epäonnistui 
niin varovaisuusperiaatteen, kestävän kehityksen periaatteen kuin myös globaalin vastuun näkökulmasta.  
 
Toisaalta vuoden 2010 aikana on vielä mahdollista korjata tilanne sopimalla Meksikossa kunnianhimoinen ja 
laillisesti sitova ilmastosopimus. 
 
Käsittelen tässä puheenvuorossani viittä keskeistä asiaa, joita käsiteltiin Kööpenhaminassa ja joista maailman 
poliittisten päättäjien tulisi päästä yhteisymmärrykseen viimeistään Meksikossa joulukuussa 2010. Päätettävät 
asiat ovat:  

1) Laillisesti sitova sopimus 
2) Teollisuusmaiden päästövähennykset 
3) Hiilinielujen rooli ilmastosopimuksessa 
4) Kehitysmaiden rahallinen tukeminen 
5) Trooppisen metsäkadon pysäyttäminen  

 
Mikäli näistä asioista ei tehdä kunnianhimoisia päätöksiä, ilmastonmuutoksesta tulee aiheutumaan vakavia 
ekologisia, sosiaalisia ja taloudellisia seurauksia jo seuraavan 50 vuoden aikana.  
 

Tavoite 1: Laillisesti sitova sopimus 
 
YK:n ilmastonmuutosta koskeva puitesopimus astui voimaan vuonna 1994. Sopimuksen perimmäinen tavoite 
oli vakiinnuttaa ilmakehän kasvihuonekaasujen määrä vaarattomalle tasolle. 
 
Ilmastosopimuksen niin sanottu Kioton pöytäkirja, joka astui voimaan 16. helmikuuta 2005 velvoittaa 
teollisuusmaita vähentämään kuuden kasvihuonekaasun päästöjä yhteensä 5,2 prosenttia vuoden 1990 tasosta 



 

  
 

vuosien 2008–2012 aikana. Suomi on sitoutunut ilmastosopimukseen sekä ratifioinut Kioton pöytäkirjan, joka 
velvoitaa päästöjen vähentämiseen. Suomen tavoitteeksi on asetettu päästöjen vakiinnuttaminen vuoden 1990 
tasolle. Ympäristöministeriöllä on koordinointivastuu YK:n ilmastosopimuksen ja Kioton pöytäkirjan alaisista 
ilmastoneuvotteluista.  
 
Kioton sopimuksen ensimmäisen velvoitekauden (2008-2012) jälkeisen ajan sopimusjärjestelmästä aloitettiin 
jatkoneuvottelut Balilla vuonna 2007. Kööpenhaminan joulukuisessa ilmastokokouksessa tavoitteena oli 
aikaansaada sellainen sopimusjärjestelmä vuoden 2012 jälkeiselle ajalle, jossa myös Yhdysvallat ja 
kehitysmaat olisivat osallisina omilla sitoumuksillaan.  Sopimusta vuoden 2012 jälkeisen ajan yhteistyöstä ei 
kuitenkaan vielä syntynyt.  
 
YK:n ilmastoneuvotteluissa Kööpenhaminassa osa neuvotteluosapuolista hyväksyi poliittisen 
yhteisymmärryksen, joka ei ole laillisesti sitova, eikä yksimielinen.   
 
Neuvottelut jatkuvat vuoden 2010 aikana yhtäältä Kioton pöytäkirjan jatkon, ja toisaalta uuden sopimuksen 
osalta. Laillisesti sitova sopimus on tarkoitus saada aikaan Meksikossa joulukuussa 2010.  
 
WWF:n tavoite vuodelle 2010 
 
WWF:n tavoitteena on, että hallitukset luovat laillisesti sitovan järjestelmän, joka koostuu Kioton pöytäkirjan 
jatkosta sekä uudesta Kööpenhaminan sopimuksesta.  
 
Kioton pöytäkirja tulee säilyttää, sillä se on ainoa käytössä oleva laillisesti sitova ilmastosopimus. Sen 
rinnalle tarvitaan kuitenkin toinen laillisesti sitova instrumentti, joka kattaa myös mm. USA:n ja 
kehitysmaiden toimet.  
 

Tavoite 2: Teollisuusmaiden päästövähennykset 
 
Kansainvälinen tiedeyhteisö pitää kahden asteen keskilämpötilan nousua esiteolliseen aikaan verrattuna 
kriittisenä rajana, joka voi pitää ilmastonmuutoksen haitat luonnolle ja ihmisille siedettävinä. Pidättäytyminen 
kahden asteen lämpötilan nousussa vaatii merkittäviä toimenpiteitä, sillä esimerkiksi yhdysvaltalaisen MIT-
yliopiston tuoreen arvion mukaan ilmasto lämpenisi esiteolliseen aikaan verrattuna suurella 
todennäköisyydellä jopa 3,5-7,4 astetta vuosisadan loppuun mennessä, ellei päästöjä rajoiteta.  
 
Kööpenhaminassa joulukuussa 2009 pidetyn ilmastokokouksen tavoitteena oli aikaansaada sopimus, jonka 
avulla maapallon keskilämpötilan nousu voitaisiin rajoittaa kahteen asteeseen esiteolliseen aikaan verrattuna. 
Tämäkään ei ole turvallinen taso ja sen vuoksi WWF pyrki siihen, että lämpötilan nousu rajoitettaisiin 
mahdollisimman paljon alle kahden asteen. 
 
EU ja Suomi sen osana on sitoutunut 20 prosentin päästöleikkauksiin vuoteen 2020 mennessä. EU olisi 
sitoutunut 30 prosentin päästöleikkauksiin, mikäli muut maat olisivat sitoutuneet EU:n näkökulmasta riittäviin 
päästövähennyksiin.  
 

 



 

  
 

WWF:n tavoitteet vuodelle 2010 
 
WWF:n mielestä vuoden 2010 aikana päästötavoitteet tulisi asettaa Kööpenhaminassa sovittua 
kunnianhimoisemmiksi, jotta voidaan varmistaa maapallon keskilämpötilan nousemisen pysyminen alle 
kahdessa asteessa. WWF:n mukaan tämä edellyttää, että:  

- globaalisti kasvihuonekaasupäästöjen tulisi kääntyä laskuun vuoteen 2015 mennessä, ja globaaleja 
päästöjä tulisi vähentää 80 prosenttia vuoden 1990 tasosta vuoteen 2050 mennessä, 

- teollisuusmaiden tulee vähentää päästöjään 40 prosenttia vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä 
ja 95 prosenttia vuoteen 2050 mennessä, ja suurin osa näistä päästövähennyksistä pitää toteuttaa 
kansallisin toimin, 

- ja kehitysmaiden päästöjä tulee rajoittaa Business as Usual –kehitykseen verrattuna 30 prosenttia sen 
alle, mitä ne olisivat ilman toimenpiteitä. 

 
WWF:n mielestä Suomen tulisi omaehtoisesti sitoutua 20 prosenttiyksikköä kunnianhimoisempiin 
päästövähennyksiin ja ottaa käyttöön tehokkaita taloudellisia, hallinnollisia sekä informatiivisia 
ilmastopoliittisia ohjauskeinoja. Näin Suomi voisi omalta osaltaan edistää kansainvälisen ilmastosovun 
syntyä.  Kehitysmaat edellyttävät teollisuusmailta tieteen mukaisia sitoumuksia 
ilmastosopimusneuvotteluissa. Nyt tarvitaan ilmastoesikuvia,  jotta neuvotteluissa päästään eteenpäin. 
 

Tavoite 3: Hiilinielujen rooli ilmastosopimuksessa 
 
Metsät kuuluvat luonnollisena osana maapallon hiilenkiertoon. Kasvaessaan puut sitovat ilmakehän 
hiilidioksidia itseensä sekä maaperään. Näin metsät ja maaperä toimivat hiilinieluna. Metsiä hakattaessa ja 
poltettaessa sekä maaperää muokattaessa niiden sitoma hiili vapautuu takaisin ilmakehään. Tällöin metsät ja 
maaperä ovat hiilen lähteitä.  
 
Suomelle metsien merkitys on valtava. Suomen pinta-alasta n. 70 prosenttia on metsien peitossa. Suomen 
metsät kasvavat tällä hetkellä enemmän kuin niitä hakataan ja ne sitovatkin vuosittain runsaat 30 miljoonaa 
tonnia hiilidioksidia.  
 
Ilmastoneuvotteluissa metsien hiilinieluroolista on tullut mutkikas poliittinen kädenvääntö, josta ei päästy 
yhteisymmärrykseen vielä Kööpenhaminassa. Useat tahot toivovat, että teollisuusmaiden metsien hiilinielun 
suuruutta tulee verrata tiettyyn historialliseen vertailuvuoteen, jotta pystyttäisiin tarkasti arvioimaan kuinka 
paljon metsien hakkuista todellisuudessa aiheutuu päästöjä. Suomi muutamien muiden metsäisten valtioiden 
kanssa ei kannata tätä vaihtoehtoa, sillä Suomen metsien tullessa lähitulevaisuudessa hakkuukypsään ikään, 
tulevat hakkuut olemaan suuremmat kuin koskaan aiemmin. Suomi haluaa, että metsät määritellään 
hiilinieluiksi, jos ne kasvavat tietyllä ajanjaksolla enemmän kuin niitä hakataan. Hiilinielukysymyksessä 
Suomi kannattaa mallia, jossa rangaistuksia ei anneta jos metsien kasvu on tulevaisuudessakin suurempi kuin 
hakkuut, huolimatta siitä, että hiilinielu todellisuudessa pienenee. 
 
Tutkimukset ennakoivat, että ilmaston lämmetessä muun muassa hyönteistuhojen ja metsäpalojen 
todennäköisyys kasvaa. Näistä on nähty merkkejä jo Pohjois-Amerikan laajoissa yhden puulajin 
havumetsissä. Metsien kuollessa suuri hiilinielu saattaa muuttua hiilen lähteeksi, mikä yhä edelleen kiihdyttää 



 

  
 

ilmaston lämpenemistä. Emme siis Suomessakaan voi luottaa siihen, että metsämme olisivat 
tulevaisuudessakin hiilinielu. 
 
WWF:n tavoitteet vuodelle 2010 
 
WWF:n tavoite on, että EU ja muut teollisuusmaat pääsevät mahdollisimman nopeasti sopimukseen siitä 
kuinka metsien ja maaperän hiilinielut lasketaan tulevassa ilmastosopimuksessa. Teollisuusmaiden viivyttely 
nielukysymyksessä vaikuttaa väistämättä negatiivisesti myös kehitysmaiden metsiensuojelutoimiin. 
Kunnianhimoisen ilmastosopimuksen saavuttamiseksi WWF:n tavoite on, että teollisuusmaiden metsien ja 
maaperän muodostamien hiilinielujen laskentatavat perustuisivat historialliseen vertailu-ajanjaksoon. WWF 
muistuttaa, että suurista metsävaroista huolimatta Suomen ei tulisi yrittää kompensoida fossiilisten 
polttoaineiden käytöstä aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjään metsien hiilinieluilla.  
 

Tavoite 4: Kehitysmaiden rahallinen tukeminen  
 
Kööpenhaminassa ei saatu rahoituksen osalta riittävän konkreettisia päätöksiä.  
EU lupasi kehitysmaille lyhyen aikavälin ilmastorahoitusta 7,2 miljardia euroa vuosina 2010–2012.  
 
WWF:n tavoitteet vuodelle 2010  
 
WWF:n tavoitteena on, että EU sitoutuu antamaan kehitysmaiden ilmastotoimiin vähintään 35 miljardia euroa 
julkista rahoitusta vuoteen 2017 mennessä. Kehitysmaiden ilmastotoimiin annettavan rahoituksen tulee olla 
uutta ja lisää suhteessa esimerkiksi kehitysrahoituksen sitoumuksiin (0,7 prosenttia BKT:sta). 
 

Tavoite 5: Trooppisen metsäkadon pysäyttäminen 
 
Trooppisesta metsäkadosta aiheutuu noin 15–20 prosenttia kaikista maailman kasvihuonekaasupäästöistä. 
Tämä on enemmän kuin jokaisesta maailman autosta, rekasta, laivasta, lentokoneesta tai junasta tupruavat 
päästöt yhteensä. Trooppiset metsät ovatkin saaneet viime vuosina yhä suuremman huomion myös kiivaana 
käyvässä ilmastonmuutoskeskustelussa.  
 
Sademetsät eivät kuitenkaan ole pelkkää hiiltä, vaan niillä on suuri merkitys luonnon monimuotoisuuden 
turvaajina, erilaisten sosiaalisten palvelujen tarjoajina sekä miljoonien ihmisten kotina. Monimuotoinen terve 
metsä lieventää esimerkiksi kuivuuden, myrskyjen, tulvien ja makean veden puutteen aiheuttamia uhkia 
erityisesti köyhissä kehitysmaissa. Metsät ovat siis tärkeitä niin ilmastonmuutoksen hidastamisessa kuin 
siihen sopeutumisessakin. Valitettavasti ilmaston lämmetessä kuivuus ja metsäpalot lisääntyvät. Tämä 
aiheuttaa suuren uhan myös trooppisille metsille.  
 
Kööpenhaminassa ilmastoneuvottelijat pääsivät pitkälle muokatessaan ns. REDD -mekanismia määrittelevää 
sopimustekstiä. REDD tulee sanoista Reduced Emissions from Deforestation and Degradation in Developing 
Countries, mikä tarkoittaa suomeksi metsäkadosta ja metsien heikkenemisestä aiheutuvien 
kasvihuonepäästöjen vähentämistä kehitysmaissa. REDD -mekanismin periaate on vähentää metsien 
hävityksestä aiheutuvia kasvihuonepäästöjä tarjoamalla kehitysmaille taloudellisia kannustimia metsien 
suojeluun ja kestävään käyttöön.  



 

  
 

 
Luonnontilaisten metsien suojelua, alkuperäiskansojen oikeuksia sekä metsien suojelun rahoittamista 
painottava REDD-neuvotteluteksti on valmiina sinetöitäväksi vuonna 2010. REDD-neuvotteluteksti on 
kuitenkin hyödytön, jos maailmanlaajuista oikeudellisesti sitovaa ilmastosopimusta ei synny. REDD-
mekanismin lisäksi metsäkadon pysäyttäminen edellyttää myös vastuullisuutta niin globaaleilta paperin-, 
lihan- ja biodieselin tuottajilta kuin myös kansalaisilta, jotka näitä hyödykkeitä kuluttavat. 
 
WWF:n tavoitteet vuodelle 2010 

 
WWF tavoite vuodelle 2010 on, että trooppisten metsien suojelua edistävä REDD-mekanismi sisällytetään 
uuteen laillisesti sitovaan ja kunnianhimoiseen ilmastosopimukseen. Lisäksi WWF:n tavoitteena on, että 
metsäkadosta aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt loppuvat kokonaan vuoteen 2020 mennessä.    
WWF muistuttaa, että 80–85 prosenttia maapallon ilmastoa lämmittävistä kasvihuonepäästöistä aiheutuu 
muusta kuin metsäkadosta. Nämä päästöt on saatava laskemaan, jotta metsilläkin olisi toivoa tulevaisuudessa.  
 

Kööpenhaminan kokouksen arviointia  
 
Kaikesta Kööpenhaminan ilmastokokoukseen kohdistuneesta kritiikistä huolimatta, kokous ei ollut turha. Oli 
historiallista, että valtioiden korkeimmat johtajat kuuntelivat toistensa argumentteja ilmastonmuutoksesta 
ensimmäistä kertaa.  
 
Kööpenhaminan kokous onkin nähtävä virstanpylväänä ja askeleena eteenpäin kansainvälisessä 
ilmastopolitiikassa.  Poliittiset päättäjät voivat vielä osoittaa vastuullisuutensa. Tämän täytyy tosin tapahtua 
vuoden 2010 aikana, sillä ilmastotutkijoiden mukaan aikaa ei ole hukattavissa. Jo kymmenen vuoden viive 
toimien aloittamisessa voi tehdä kahden asteen tavoitteen saavuttamisen mahdottomaksi.  
Kunnianhimoisen ja laillisesti sitovan sopimuksen syntyminen edellyttää, että jotkut maat osoittavat todellista 
johtajuutta. Kööpenhaminassa EU:lla tai USA:lla olisi ollut mahdollisuus osoittaa johtajuutta ja eettistä 
vastuuta maailman tulevaisuudesta. Näin ei kuitenkaan tapahtunut. EU olisi voinut vaatia sinnikkäämmin 
konkretiaa ja olisi voinut seistä 30 prosentin  tai mieluiten 40 prosentin päästövähennysten takana.  
 
Ilmastonmuutoksen torjunta maksaa joka tapauksessa, mutta se maksaa vähemmän kuin toimettomuus. 
Siirtymällä vähäpäästöiseen yhteiskuntaan nopeammin kuin muut maat ja edistämällä teknologian 
kehittämistä, kaupallistamista ja käyttöönottoa Suomen kansallinen kilpailukyky voisi nousta. 
Nyt on tärkeää, että ilmastonmuutoksen torjuntaan sitoutuneet kansalaiset ja yritykset eivät menetä uskoaan 
siihen, että poliittinen suunnanmuutos on mahdollista, ja että tulevia sukupolvia kunnioittava ilmastosopimus 
voidaan saada aikaan vuonna 2010 Meksikossa.  
 
  XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
Huoli ilmaston lämpenemisestä alkoi tiedeyhteisössä jo 1970-luvulla 
 
1979 Maailman ilmatieteen järjestö WMO varoittaa ilmaston lämpenemisestä. 
1988 Perustetaan Hallitusten välinen ilmastopaneeli IPCC, johon kutsutaan tutkijoita eri maista.  



 

  
 

1991 IPCC vaatii 60 prosentin vähennyksiä kasvihuonekaasupäästöihin ja toteaa entistä selväsanaisemmin 
ilmastonmuutoksen olevan ihmisen aiheuttama. 
1992 YK:n ilmastosopimus allekirjoitetaan Rio de Janeirossa. 
1997 Kiotossa saadaan sopu rikkaiden maiden päästöjen vähentämisestä vuosina 2008-2012. Kehitysmaiden 
päästöille ei aseteta rajoituksia. Yhdysvallat ei suostu ratifioimaan sopimusta. 
2001 IPCC ennustaa lämpötilan nousevan 1,4-5,8 astetta sadassa vuodessa. 
2006 Sternin raportti julkaistaan. Raportin mukaan ilmastonmuutos maksaa 20 prosenttia teollisuusmaiden 
bruttokansantuotteesta ja että päästöjen vähentäminen on taloudellisesti kannattavaa. 
2007 Balilla aloitetaan Kööpenhaminan kokouksen valmistelu. 
2007 EU asettaa tavoitteeksi rajoittaa maapallon keskilämpötilan nousu kahteen asteeseen verrattuna 
esiteolliseen aikaan. 
2007 IPCC ja Al Gore saavat Nobelin rauhanpalkinnon. 
2008 EU sitoutuu vähentämään päästöjä 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. EU:n johtajat lupaavat nostaa 
vähennystavoitteen 30 prosenttiin, jos muut maat sitoutuvat riittäviin tavoitteisiin.  
2009 Kööpenhaminassa järjestetään ilmastokokous, jossa on tarkoitus sopia päästövähennyksistä Kioton 
jälkeiselle ajalle. 
2010 Meksikossa järjestetään ilmastokokous.  
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