
Uusinta tietoa ilmastonmuutoksesta:
Hillintä

Suomen IPCC-ryhmän seminaari 3.2.2010,
Ilmatieteen laitos

Ilkka Savolainen VTT



203/02/2010

Hillinnän tavoitteet

Ilmastosopimus UNFCCC 1992
- Pitoisuuksien rajoittaminen vaarattomalle tasolle

(the ultimate objective is to limit the greenhouse gas concentrations in
atmosphere to a level that would prevent dangerous anthropogenic
interference with the climate system)

Kioton pöytäkirja 1997
- Pienehköjä päästöjen rajoituksia teollisuusmaille

Kööpenhaminan sitoumus 2009
- Kahden asteen rajoite (2015 arvioidaan mm. tulisiko rajoitteen olla 1,5

astetta)
- Päästönrajoitustoimia sekä teollisuusmaissa että kehitysmaissa
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Foto: Matti Nummelin, Finnish delegation, Copenhagen 2009
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Slow progress but important achievements in Copenhagen

:
The temperature increase should be below 2 degrees (in 2015 an
assessment of the implementation of the Accord will be made, including
the consideration of the temperature limit of 1.5 degrees)

Both developed contries and developing countries will contribute to the
emission reduction

Developed countries: Quantified economy-wide emission targets for
2020
Developing countries: Nationally appropriate mitigation actions
(NAMAs)

Progress in other negotiation points, e.g. in financing of developing
countries
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Global greenhouse gas emissions
by sectors in 2005

The emissions sum up to approximately 46,000 MtCO2eq.
Data source: CAIT, cait.wri.org. *) The estimated effect of land use change &
forestry, 8,000 MtCO2, is for the year 2000.
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Raupach et al 2007; Le Quere et al. 2009
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Hiilidioksidipäästöt (fossiilisten polttoaineiden osuus)

Päästöjen kasvu keskittynyt
kehittyviin (Non-Annex B) maihin:
Kiina ym.

LeQuéré et al. (2009)

- v. 2000-2007:  päästöt kasvoivat
n. 26% (3.3% vuodessa)

- v. 2008 päästöt ~2% suuremmat
kuin 2007

- v. 2009: päästöt  taantuman vuoksi
~2.8% pienemmät kuin 2008?
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CHAPTER CONTENTS

Primary energy supply by source
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CO2 emission from fossil energy use

Emission reduction scenarios for limiting the emission by 50% and by 85%
corresponding the overlimit emissions and underlimit emission for
a temperature rise level of 2 C.
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Päästöjen vähentäminen

Parempi teknologia (esim. energian tuotannossa ja käytössä)
Kulutuksen muuttuminen
Eivät aina erillisiä (esim. uusi teknologia voi helpottaa uusien käyttötapojen
omaksumista ja päinvastoin)
Ohjauskeinot

mm. päästöjen hinta, normit, valistus
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Khk-päästöjen vähentäminen

Khk-päästöjen rajoittamisessa tarvitaan laaja keinovalikoima.

Merkittävimpiä keinoja päästöjen rajoittamisessa ovat:
- Energian käytön tehostaminen
- Uusiutuvan energian lisäys
- Ydinvoiman lisäys
- Hiilidioksidin erotus ja varastointi (CCS)
- Muiden khk-kaasujen päästöjen rajoittaminen
- Hiilen varastointi biosfääriin (nielu)

(- Vaikutus säteilytasapainoon: Geoengineering – suuria riskejä)
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Khk-päästöjen vähentäminen

Energian käytön tehostaminen ja uusiutuvan energian lisääminen:

- osa kestävää kehitystä,
- muiden saasteiden väheneminen,
- kotimaisuus, työpaikkavaikutukset,
- energiavarmuuden paraneminen
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WEO 2009
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VTT: Energy Visions 2009
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Relative position within innovation chain (IEA 2008)
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Uusiutuva energia

Bioenergia
Yksi merkittävimmistä uusiutuvan energian lähteistä
Bioenergiaketjujen talouden ja tehokkuuden kehittäminen tärkeää
Sähkön ja lämmön yhteistuotanto yhä pienemmissä kokoluokissa
Tuotetun sähkön määrän lisääminen suhteessa lämpöön
Liikennepolttoaineet vs. biofuel carbon debt
Bioenergian maailmanlaajuisen potentiaalin arviointi vaikeaa
Kilpailu maan käytöstä ja kasteluvedestä
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Aurinkokennojen tuotanto

Produktion av solceller
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Tuulienergia - myllyjen koko kasvaa
Vindkraft – turbinerna blir större
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GLOBAL CAPACITY DEVELOPMENT

EWEA 2009, GWEC 2009, Wiser and Bolinger 2009
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APPROXIMATE WIND PENETRATION IN TOP 20 WIND POWER
COUNTRIES

Wiser and Bolinger 2009
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Visio tulevaisuuden sähköverkosta (Krewitt 2008, Trieb & Müller-Steinhagen 2007)
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VTT: Energy Visions 2009
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Illustrative map of future climate change impacts related to freshwater which threaten the
sustainable development of the affected regions. Ensemble mean change in annual runoff (%)
between present (1980–1999) and 2090–2099 for the SRES A1B emissions scenario. Areas
with blue (red) colours indicate the increase (decrease) of annual runoff. ( Bates et al. 2008.)
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External Costs

Decrease of emissions in the power system depends heavily on the system
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Yhteenveto

Panostus teknologioihin voimakkaassa kasvussa

- Energiatehokuus, uusiutuvat (bio, tuuli, aurinko), CCS

- Syntymässä ovat valtavat uudet teknologiamarkkinat
- Luokkaa 1000 mrd euroa/vuosi vuoden 2050 tasolla
- Suomi voi hyötyä teknologian viennistä

- Päästöjen rajoittamisen kustannukset 1-2 % BKT:stä (vastaa alle vuoden
keskimääräistä talouden kasvua lähivuosikymmenien aikana, viivästää
vaurastumista alle vuoden), voidaan kattaa teknologian viennillä
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VTT creates business from
technology


