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Global fossil CO2 emissions: 36.2 ± 2 GtCO2 in 2017, 63% over 1990 

Projection for 2018: 37.1 ± 2 GtCO2, 2.7% higher than 2017 (range 1.8% to 3.7%)

Estimates for 2015, 2016 and 2017 are preliminary; 2018 is a projection based on partial data.
Source: CDIAC; Le Quéré et al 2018; Global Carbon Budget 2018

Global Fossil CO2 Emissions

Uncertainty is ±5% for 
one standard deviation 

(IPCC “likely” range)

http://cdiac.ornl.gov/trends/emis/meth_reg.html
https://doi.org/10.5194/essd-10-2141-2018
http://www.globalcarbonproject.org/carbonbudget/


Atmospheric concentration

The global CO2 concentration increased from ~277ppm in 1750 to 405ppm in 2017 (up 46%)
2016 was the first full year with concentration above 400ppm

Globally averaged surface atmospheric CO2 concentration. Data from: NOAA-ESRL after 1980; 
the Scripps Institution of Oceanography before 1980 (harmonised to recent data by adding 0.542ppm)

Source: NOAA-ESRL; Scripps Institution of Oceanography; Le Quéré et al 2018; Global Carbon Budget 2018

http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/
https://scripps.ucsd.edu/
https://doi.org/10.5194/essd-10-2141-2018
http://www.globalcarbonproject.org/carbonbudget/


Warming so far

-

-



Olosuhteet Suomessa ovat muutoksessa



Sopeutumisvelka kasvaa jatkuvasti: 

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen on 

välttämätöntä
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• Valtamerten pinnannousu kiihtyy ja jatkuu satoja 
vuosia, vaikka Pariisin sopimuksen tavoitteet 
saavutettaisiin. 

• Globaalin valtamerten pinnannousu on 3,2 
mm/vuodessa. 

• Suomessa Suomenlahdella vuosisadan lopussa 
vuoden 2005 kaltaisia tulvia voi esiintyä joka 
toinen vuosi.

• Muita selkeitä esimerkkejä sopeutumistarpeista
• Haitallisia ääri-ilmiöitä esiintyy useammin

• Osa ääri-ilmiöistä on  pitkäkestoisempia

• Ääri-ilmiöt heikentävät elinolosuhteita: aiheuttavat 
satotappioita, sytyttävät laajoja metsäpaloja, johtavat 
teiden sortumisiin, romahduttavat rakennusten kattoja, 
vääntävät telekommunikaatiomastoja, pakottavat 
ihmiset muuttamaan omilta alueiltaan



Ilmastoriskien uskottava torjunta 

vaatii todennettavissa olevia toimia

• Ilmastonmuutosta on hillittävä 

• Väistämättömiin muutoksiin on kuitenkin 
varauduttava jo nyt

• Päästövähennysten lisäksi hiilidioksidia 
on poistettava ilmakehästä (mm. 
hiilinielut)

• Pitkäaikaisten ja luotettavien mittausten 
avulla 

• voidaan seurata ilmastonmuutoksen 
kehittymistä 

• todentaa hillintätoimenpiteiden vaikutuksia

• Euroopan korkeatasoisimpia ilmastoalan
mittausverkostoja johdetaan Suomesta



Esimerkki: Maaperän toiminta hiilinieluna
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Ship emission: CO2 example



Politiikkatoimien vaikutusta voidaan mallintaa

Eliminated sulphur emission, 2020, BAU-Action



Ilmanlaatu OMI-satelliitin 

kuvaamana



Tarkat maanpintamittaukset ja satelliittimittaukset 

muodostavat todentamisen ydinkokonaisuuden

Ilmanlaatu Etelä-Suomessa Tropomi-satelliitista havaittuna



Julkisia palveluitamme:

Reaaliaikainen ilmanlaatusivusto

https://ilmatieteenlaitos.fi/ilmanlaatu

http://en.ilmatieteenlaitos.fi/air-quality

https://sv.ilmatieteenlaitos.fi/luftkvalitet

10. - 11.4.2018 9. - 10.4. 2017

Ilmanlaadun reaaliaikainen seuranta

https://ilmatieteenlaitos.fi/ilmanlaatu
http://en.ilmatieteenlaitos.fi/air-quality
https://sv.ilmatieteenlaitos.fi/luftkvalitet


Suomessa on maailman puhtain ilma

https://waqi.info/ https://ilmatieteenlaitos.fi/avoin-data

https://ilmatieteenlaitos.fi/avoin-data


Globaalit päästöalueet voidaan 

tunnistaa satelliittihavainnoin –

Tiedot pohjoisilta alueilta puutteellisia

Persistent XCO2 anomalies

during 2015–2017
© J. Hakkarainen, FMI

See also:

Hakkarainen et al. (GRL, 2016)

Eldering et al. (Science, 2017)

Hakkarainen et al. (ACPD, 2018)



Ilmastoriskien hallinta vaatii 

sopeutumista ja hillintä-

toimenpiteiden todentamista

• Nykyisten ilmastoriskien hallinta vaatii kiireellisiä ja 
välttämättömiä sopeutumistoimia (esim. tulvariskit ja 
infrastruktuurit). 

• Tulevien ilmastoriskien torjunta vaatii päästövähennyksiä, 
hiilidioksidin poistoa ja niiden todentamista.

• Todentaminen, sopeutuminen ja torjunta edellyttävät 
kansallista ja globaalia ymmärrystä hiilenkierrosta ja 
ilmakehän koostumuksesta, kattavia ja pitkäjänteisiä 
mittauksia sekä modernia laskentaosaamista.

• Hillintä- ja sopeutumistoimien muut ympäristövaikutukset on 
tärkeä huomioida.

• Globaalin tason todentaminen edellyttää kansainvälistä 
verkostoyhteistyötä ja satelliittimenetelmien käyttöä. 

• Vain todentamisen avulla voidaan arvioida politiikka-, 
hillintä- ja sopeutumistoimien tehokkuutta ja uskottavuutta.
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The emission pledges (INDCs) of the top-4 emitters

The emission pledges from the US, EU, China, and India leave no room for other countries to emit in a 
2°C emission budget (66% chance)

Source: Peters et al 2015; Global Carbon Budget 2016

http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/10/10/105004
http://www.globalcarbonproject.org/carbonbudget/


Global carbon budget

The cumulative contributions to the global carbon budget from 1870
The carbon imbalance represents the gap in our current understanding of sources & sinks

Figure concept from Shrink That Footprint
Source: CDIAC; NOAA-ESRL; Houghton and Nassikas 2017; Hansis et al 2015; Joos et al 2013;

Khatiwala et al. 2013; DeVries 2014; Le Quéré et al 2018; Global Carbon Budget 2018

http://shrinkthatfootprint.com/burning-the-carbon-sink
http://cdiac.ornl.gov/trends/emis/meth_reg.html
http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/
https://dx.doi.org/10.1002/2016GB005546
http://dx.doi.org/10.1002/2014GB004997
http://www.atmos-chem-phys.net/13/2793/2013/acp-13-2793-2013.html
https://dx.doi.org/10.5194/bg-10-2169-2013
https://dx.doi.org/10.1002/2013GB004739
https://doi.org/10.5194/essd-10-2141-2018
http://www.globalcarbonproject.org/carbonbudget/


Päästöjen vähennys ei yksin riitä



Uneven economic impact of current warming
Effect of 1°C temperature increase on per capita output

Source: International Monetary Fund (IMF) World Economic Outlook

GDP Change %



Laaja palveluvalikoima

Tutkimus- ja asiantuntijapalvelut

Lakisääteiset viranomaispalvelut 24/7

• LUOVA – luonnononnettomuuksien globaali varoitusjärjestelmä

• Räätälöidyt palvelut eri sektoreille

• Varoitustoiminta

www.ilmatieteenlaitos.fi

• Suomen 2. arvostetuin kotimainen verkkobrändi 2018

Sääsovellus

• Paikallissääennusteet, havainnot, varoitukset ym.

• Kansalaishavainnot

Twitter 

• @meteorologit: >160 000 seuraajaa; tietoa säästä; eritystilanteet

• @IlmaTiede - @FMI_space - @FMI_Marine

Avoin data ja lähdekoodi

• Kaikki IL:n havaintotiedot, ennustetietoja, säämallidata avointa

• Yrityskäyttäjiä lähes 30 toimialalta

• Vuonna 2018: yli 220 miljoonaa pyyntöä latauspalvelussa
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