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Lisäpuhtia
ilmastokysymykseen

M

A A PA LLO LÄ M P EN EE . Jos lämpenemistä
ei pystytä hidastamaan, muutaman
sukupolven kuluttua voi olla mahdotonta oleskella kesäisin alueilla, joilla
tällä hetkellä on asutusta. Merenpinta
saattaa kohota maailmanlaajuisesti
jopa metrin. Talvisateiden odotetaan
lisääntyvän Pohjolassa 30 prosenttia.
Jo 30–40 vuoden kuluttua arktiset jääalueet saattavat sulaa joka kesä.

KUVA: THRON ULLBERG

ILM A STO N kehitys on yksi aikamme
tärkeimmistä kysymyksistä, ja sen
vuoksi päätimme omistaa koko Ifin
vuosikirjan 2014 tälle teemalle. Ilmastonmuutos koskettaa meitä kaikkia:
vanhempina, yritysten työntekijöinä
ja kansalaisina. On äärimmäisen
tärkeää, että ymmärrämme,
mitä on tapahtumassa.
ME VAHINKOVAKUUTUSYHTIÖSSÄ
työskentelevät näemme ilmastonmuutoksen
seuraukset monia muita
aikaisemmin ja selkeämmin. Viimeksi kuluneen
20 vuoden aikana luonnonoloista aiheutuneet
katastrofit eri puolilla
maailmaa ovat kaksinkertaistaneet vakuutusyhtiöiden kustannukset rahan
reaaliarvolla mitattuna.
Jokainen muistaa varmasti
Filippiineillä riehuneen tai-

fuunin, Sandy-myrskyn New Yorkissa tai
Thaimaan tulvat. Pohjoismaissa tehottomat
kunnalliset viemärijärjestelmät aiheuttavat jo
nyt ongelmia, kun vesi rankkasateilla pääsee
talojen kellareihin ja kylpyhuoneisiin. Ongelmia
saattaa aiheuttaa myös rantarakentamisen yleistyminen, koska sateiden odotetaan lisääntyvän
ja vedenpintojen nousevan.
ILM A STO KYSYMYS EDE LLY T T ÄÄ kauaskantoisia ratkaisuja. Olen vakuuttunut siitä,
että monet meidän maanosassamme
odottavat poliitikoilta rohkeutta, ryhtiä
ja kykyä tarttua tarmokkaasti edessämme oleviin haasteisiin. Monet muut
yhteiskunnan ongelmat vaikuttavat
vertailussa melko rajallisilta,
joten meidän on koottava
voimamme ilmastokysymyksen ratkaisemiseksi.
Kaikki oivaltavat, että
kehityksen kääntäminen edellyttää suuria
muutoksia. Meidän
kaikkien on yhdessä
pyrittävä löytämään
keinot vaikuttaa kehitykseen. If toivoo,
että vuosikirjamme
voi viedä tätä työtä
pienen askeleen
eteenpäin.
torbjörn
magnusson,
ifin konsernijohtaja
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ME VOIMME MUUTTAA
KEHITYKSEN SUUNNAN

Nykyinen ilmastonmuutos johtuu
meistä, maapallolla asuvista ihmisistä.
/ Kaikki tutkimukset osoittavat tämän
kiistattomasti. / Ilman lisääntynyt
hiilidioksidipitoisuus vaikuttaa elämämme kaikkiin osa-alueisiin: asuminen, ruoka- ja maatalous, teollisuus,
elinkeinoelämä, konfliktit ja politiikka
ovat tulilinjalla, kun maapallon tasapaino
järkkyy. / Tilanne on vakava. Meidän
vastuullamme on muuttaa kehityksen
suunta.
T Ä M Ä N V U O S I K I R J A N P E R U S TA N A O N

I P C C LY H Y E S T I

IPCC: THE FIFTH ASSESSMENT REPORT.

IPCC, Intergovernmental Panel on Climate
Change, on YK:n yleiskokouksen vuonna 1988 käynnistämä
YK-yhteistyöhanke. IPCC:llä on käytettävissään 850 asiantuntijaa 85 maasta. He raportoivat ilmaston nykytilasta ja ihmisten
vaikutuksesta maapallon ilmastoon. Perustana käytetään
eri alojen tieteellisiä tutkimuksia, joita on julkaistu erilaisissa
tiedejulkaisuissa.

CLIMATE CHANGE 2013: THE PHYSICAL SCIENCE
BASIS. (SYYSKUU 2013)
Seuraa IPCC:n raportteja vuonna 2014: Climate Change 2014:
Impacts, adaptation and vulnerability (maaliskuu 2014), Climate
Change 2014: Mitigation of climate change (huhtikuu 2014),
Climate Change 2014: The synthesis report (lokakuu 2014).

Ifin vuosikirja 2014 T H E H E A T I S O N / 5

CO2

MILJOONASOSIA ILMAN TILAVUUDESTA (PPMV)

2000

SKENAARIO 1
BUSINESS AS USUAL
Jos emme tee mitään,
päästötasot pysyvät ennallaan. Siinä
tapauksessa hiilidioksidipitoisuudet ovat
vuonna 2100 kolmin- tai nelinkertaiset
teollistumisen alkuun verrattuna. Odotettu
lämpötilan nousu: 2,6–4,8 °C.

TÄRKEÄ
MOLEKYYLI

SKENAARIO 3
KASVIHUONEKAASUT
VÄHENEVÄT MERKITTÄVÄSTI

1500
SKENAARIO 2
KASVIHUONEKAASUT
VÄHENEVÄT JONKIN VERRAN

Ilmastonmuutoksen suuruuden ratkaisee ennen kaikkea ilmakehän sisältämä hiilidioksidi. Hiilidioksidimäärien
kasvu riippuu siitä, millaisiin toimenpiteisiin me ryhdymme
päästöjen rajoittamiseksi.

Jos hiilidioksidin määrä vähenee tuntuvasti, kahden asteen tavoite on saavutettavissa. Siinä tapauksessa päästöt
laskevat vuoteen 2080 mennessä puoleen
nykyisestä. Odotettu lämpötilan nousu:
1,1–2,6 °C.

Vaikka onnistuisimme vähentämään päästöjä hieman, hiilidioksidipitoisuuden kasvu
jatkuu vuoteen 2150 asti, minkä jälkeen
se vakiintuu. Odotettu lämpötilan nousu:
1,4–3,1 °C.

1000

SKENAARIO 4
KASVIHUONEKAASUT
VÄHENEVÄT RADIKAALISTI
Kaikkein epätodennäköisimmässä skenaariossa onnistumme nollaamaan päästöt
60 vuoden kuluessa. Siinäkin tapauksessa
lämpötila olisi koholla vielä satojen vuosien ajan, koska ilmakehässä on edelleen
vanhoja päästöjä. Odotettu lämpötilan
nousu: 0,3–1,7 °C.

500

ALKU
Ilmakehän hiilidioksidipitoisuus alkoi kasvaa
teollistumisen
seurauksena. Ennen öljyn
ja hiilen polton aloittamista
pitoisuus oli arviolta 280
miljoonasosaa. Nyt se on
pian jo 400 miljoonasosaa.

VUOSI 2000

2050

2100
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sitovat sitä. Maapallon kyky käyttää
hiilidioksidia on tähän mennessä
pelastanut meidät ja auttanut hillitsemään lämpötilan nousua. Vuoden
1960 tienoilla useimmat maapohjaiset
ekosysteemit alkoivat sitoa enemmän
hiilidioksidia, jolloin niistä tuli entistä
tehokkaampia hiilinieluja. Tämä johtui

2200

KAHDEN ASTEEN TAVOITE

LUMIPALLOEFEKTI / MUUTTUNUT HIILISYKLI
Jos kaikki ilmakehään päästämämme
hiilidioksidi jäisi sinne, maapallo olisi
huomattavasti lämpimämpi. Meret
sitovat paljon hiilidioksidia (noin
30 prosenttia), mutta hiilidioksidia
sitoutuu myös maan päällä. Kasvit ja
puut käyttävät sitä fotosynteesissä,
ja myös maaperän hiilivarastot

2150

pohjoisen pallonpuoliskon uudelleen
metsittymisestä ja kasvukauden pitenemisestä. On kuitenkin olemassa
vaara, että kehitys kääntyy ja että
meret ja maa alkavat erittää hiiltä ja
nopeuttaa maapallon lämpenemistä,
mikä voisi pahimmassa tapauksessa
johtaa lumipalloefektiin.

Tutkijat ovat yhtä mieltä siitä, ettei maapallon
lämpötila saa kohota enempää kuin kaksi astetta
esiteolliseen aikaan verrattuna, jotta ilmastonmuutoksesta ei aiheutuisi vakavia seurauksia.
Kahden asteen tavoitteen 75-prosenttisen
todennäköisyyden saavuttamiseksi maailman
hiilidioksidipäästöt on pystyttävä puolittamaan
vuoden 1990 tasosta vuoteen 2050 mennessä.

Vuosisadan loppuun mennessä päästöjen on
lähenneltävä nollaa. Kehityssuunta on kuitenkin
päinvastainen. Maailman hiilidioksidipäästöt
kasvoivat 36 prosenttia vuosina 1990–2007.
Rikkaiden maiden on vähennettävä päästöjään
vielä nopeammin kuin kehitysmaiden. Ruotsissa
kasvihuonekaasupäästöjä on pienennettävä
85 prosenttia vuoteen 2050 mennessä.

2250

2300
HIILIDIOKSIDI LYHYESTI
(Dioxidum carbonis)
Erittäin tavallinen kaasu,
joka on normaalilämpötilassa
hajuton ja väritön. Koostuu
yhdestä hiiliatomista ja
kahdesta sitä ympäröivästä
happiatomista.
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I

HELLEAALLOT

KYMMENEN VIIME VUODEN AIKANA EI OLE TAPAHTUNUT MITÄÄN, MUTTA...
Maapallon keskilämpötila ei ole kohonnut viime vuosikymmenen aikana. Ilmastonmuutokseen epäilevästi suhtautuvat käyttävät tätä argumenttinaan. Tutkijat
kuitenkin uskovat, että maaperä ja meret ovat sitoneet ilmakehään joutuneen
lämmön, ja tästä syystä lämpötilan nousu on väliaikaisesti pysähtynyt. Tärkeintä
on tarkastella vaikutuksia pitkällä aikavälillä.

MAAPALLO
LÄMPENEE

H I I L I D I O KS I D I P I TO I S U U D E N K ASV U

+150 %
ILMAKEHÄSSÄ VUOSINA 1750–2011:
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VUOSINA 1880–
2013 MAAILMAN
KESKILÄMPÖTILA
ON KOHONNUT

L

ISÄÄ JA PIDEMPIÄ HELLEAALTOJA. Maapallo
lämpenee ihmisten toimien vaikutuksesta.
Jos ilmastokaasujen päästöjä ei saada kuriin,
jotkut maanosat voivat olla muutaman sukupolven kuluttua kesäisin asuinkelvottomia
liian kovan kuumuuden vuoksi.
Maapallon lämpötila tulee kohoamaan
kaikkialla seuraavan vuosisadan aikana. YK:n
ilmastopaneeli on tästä käytännössä täysin varma
(virtually certain). Lämpeneminen johtuu siitä,
että fossiilisten polttoaineiden palaessa erittyvä
pieni molekyyli CO2, eli hiilidioksidi, muodostaa
ilmakehään ohuen suodattimen, joka estää auringon aiheuttamaa lämpöä säteilemästä takaisin
avaruuteen. Tätä kutsutaan kasvihuoneilmiöksi.
Hiilidioksidi jää ilmakehään pitkäksi aikaa, jopa
50–200 vuodeksi, joten vaikka ilmastokaasujen
päästöt saataisiin loppumaan jo huomenna,
maapallon keskilämpötila kohoaisi silti edelleen.
Kukaan ei kuitenkaan osaa sanoa
varmasti, kuinka paljon.
YK:N I LM A STO PANE E LI I P CC arvioi
maapallon keskilämpötilan
Lennart Olsson, nousevan 1,6–4,3 asteella vuoLundin yliopisteen 2100 mennessä (vuoden
ton professori.
1900 tasosta). 2,7 asteen erotus
ratkaisee, onko lämpötilannousu jotakuinkin hallittavissa vai aiheuttaako se
kohtalokkaita seurauksia maapallon elinehdoille
ja globaalille taloudelle.
M O NE T I LM A STOT UT KI JAT kallistuvat valitettavasti
jälkimmäisen skenaarion puoleen.
– Päästöt ovat kasvaneet kymmenen viime
vuoden aikana nopeammin kuin koskaan aikaisemmin. Olemme kollegoideni kanssa sitä mieltä,
että IPCC:n arviot ovat pikemminkin varovaisia
kuin radikaaleja, toteaa Lennart Olsson, Lundin yliopiston Centre for Sustainability Studies
-laitoksen professori ja johtaja. Hän toimii myös
koordinaattorina IPCC:n ryhmässä, joka tutkii
ilmastonmuutoksen vaikutuksia maapallon
köyhään väestöön.

0,85°C
MAAILMAN ENERGIABUDJETTI ON EPÄTASAPAINOSSA. Aurinko
tuo tällä hetkellä enemmän energiaa ilmakehään kuin ilmakehästä säteilee
avaruuteen. Tämän johdosta maaperään ja meriin varastoituu enemmän lämpöenergiaa. Tämä epätasapaino vauhdittaa maapallon lämpenemistä. IPCC:n
johtopäätöksen mukaan yli 90 prosenttia ylijäämälämmöstä varastoituu meriin.

LÄMPÖ KOHOAA
TÄ LL Ä H ETKE LL Ä

TU LEVAIS U U DE S SA

LÄMPIMÄMPÄÄ
KUIN 100 VUOTEEN

LISÄÄ
HELLEAALTOJA

Lähes kautta maapallon ilman lämpötila on
maan ja merenpinnan tuntumassa nykyisin
korkeampi kuin 100 vuotta sitten. Viimeiset
kolme vuosikymmentä ovat olleet lämpimämpiä kuin jokainen vuosikymmen
1850-luvun jälkeen. Vuosien
1880 ja 2012 välillä
maapallon keskilämpötila nousi 0,85 °C.

IPCC pitää käytännössä varmistettuna (virtually certain: 99-100 prosentin varmuus), että
lähes koko maapallolla on tämän vuosisadan
lopussa nykyistä enemmän poikkeuksellisen kuumia ja vähemmän poikkeuksellisen
kylmiä päiviä. Yli 90 prosentin varmuudella
helleaaltoja esiintyy useammin ja ne ovat
pidempiä. Tästä huolimatta talvet voivat olla
hyvin kylmiä tulevaisuudessakin.
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NELJÄ PUHEENVUOROA

I

MIKÄ ON HELLEAALTO?
IPCC:n määritelmän mukaan helleaalto tarkoittaa ”jaksoa, jolloin on äärimmäisen ja epämiellyttävän kuumaa”. Ruotsissa se voi tarkoittaa 32 lämpöastetta, ja Pohjois-Intiassa 40 lämpöastetta.
Helleaaltojen vaarallisuus johtuu mm. siitä, että erityisesti heikkokuntoisten ihmisten on vaikeaa
selviytyä äkillisistä lämpötilanvaihteluista.

VAIKUTUKSET...
IHMISILLE

• Työskentelykapasiteetti ulkotöissä
laskee rajusti. Tämä
koskee muun muassa
rakennustyöläisiä ja
maanviljelijöitä.

Mexico City.

URBAN HEAT – KAUPUNGIT LÄMPENEVÄT ENITEN
Mexico City, Sydney, Kalkutta, Delhi – monien
ennusteiden mukaan ilmastokriisi koettelee eniten
suurkaupunkeja. Kaupungit ovat yleensä 3–5 astetta
ympäristöään lämpimämpiä. Se aiheuttaa sosiaalista
levottomuutta. Miljoonakaupunkien slummialueilla on
pulaa ilmastointilaitteista ja vedestä, ja kuumuus voi
olla tulevaisuudessa armoton.

Lämpötilan kohotessa pakkaspäivät vähenevät
ja helleaallot lisääntyvät. Siitä IPCC on varmempi
kuin mistään muista ennusteistaan. Yhtä varmaa on
se, että helleaalloista aiheutuu vakavia seurauksia.
Tämä kävi selväksi mm. Ranskassa ja sen naapurimaissa äärimmäisen kuumana kesänä vuonna 2003.
Silloin monissa paikoissa, muun muassa Pariisissa,
lämpötila pysytteli 12 päivän ajan yli 40 asteessa.
Sairaaloiden päivystykset täyttyivät potilaista.
Ilmastointilaitteet lakkasivat toimimasta säh
kökatkosten vuoksi. Vanhuksia kuoli koteihinsa, ja
jotkut menehtyneet löydettiin vasta viikkojen kuluttua. Virallisten tietojen mukaan Ranskassa menehtyi
helteen seurauksena 15 000 ihmistä.
– Vuonna 2040 tällaiset kesät voivat
olla Ranskassa aivan tavallisia, ja
vuonna 2070 niitä saatetaan jopa pitää
viileinä, Lennart Olsson ennustaa.

• Unettomuus,
masennus ja muut
mielenterveyshäiriöt
yleistyvät.
• Saattaa esiintyä
lämpöstressiä.
Tietyssä lämpötilassa
ja ilmankosteudessa
hikoilu ei enää
viilennä kehoa, mikä
vaikuttaa verenkiertoon ja sydämen
toimintaan.
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• Pohjois-Amerikassa helleaallot,
kuivuus ja tulipalot aiheuttavat
metsien kuolemista. Kaarnakuoriaisen ja sen sukulaisten
tekemät tuhot uhkaavat metsiä
yhä pohjoisempana. Hyönteiset
sopeutuvat uusiin olosuhteisiin
nopeasti.

ELÄIMILLE

• Kuumuus ja nestehukka
aiheuttavat Yhdysvaltojen
kotieläintuotannolle arviolta
1,7 – 2,4 miljardin dollarin
ansionmenetykset vuosittain,
koska maidontuotanto vähenee
karjan kuolemien takia.
Määrän ennustetaan kasvavan
dramaattisesti vuoteen 2040
mennessä.

suutta hakeutua varjoon. Iso joukko ihmisiä voi
kuolla, jos emme onnistu rajoittamaan ilmastonmuutosta, Lennart Olsson sanoo.
PA HIMMAT S EU R AU KS E T ovat odotettavissa noin 170
vuoden kuluttua. Jos lämpötila kohoaa IPCC:n
pessimistisimmän skenaarion mukaisesti, tällä
hetkellä tiheään asutut alueet, kuten Intia ja
monet Kiinan osat, saattavat olla kesäisin asumiskelvottomia.
Mitä Intian asukkaille tapahtuu, jos maan
keskilämpötila kohoaa 5–6 astetta? Entä
miten käy pakolaisille? Näihin kysymyksiin
ilmastotutkijoilla ei ole vastausta.
– En usko, että kukaan pystyy
täysin vastaamaan näihin kysymyk
siin. Tunnemme Intian ja muiden
vastaavien alueiden yhteiskuntarakenteen liian huonosti. Aivan varmasti siellä voi
kuitenkin tapahtua valtavia mullistuksia. Meidän
on kuitenkin perehdyttävä asiaan paremmin,
toteaa Tanskan ilmatieteen laitoksen vanhempi
ilmastotutkija Martin Stendel.
– Tulevaisuus on monelta osin hämärän
peitossa. Karkeasti voimme kuitenkin todeta,
että kuivuus maailman jo nyt kuivilla alueilla
tulee lisääntymään. Eikä tarvita profeetan kykyjä
arvioimaan, että maailman tulevat konfliktit ja
muuttoliike tulevat monissa tapauksissa johtumaan juomaveden puutteesta, hän sanoo.

”ISO JOUKKO IHMISIÄ
VOI KUOLLA”

R A N S KA LL E KU U M A K E SÄ toimi herätyksenä, ja siellä
laadittiinkin sen jälkeen koko maan kattava toimintasuunnitelma tulevien helleaaltojen varalta. Kovat
helteet yleistyvät kuitenkin myös Pohjois-Euroopassa. Kesällä 2010 Itä-Eurooppaa ja Suomea koetteli
kaikkien aikojen helleaalto. Venäjällä 55 000 ihmistä
kuoli helteen ja sen aiheuttamien metsäpalojen
seurauksena.
Helleaalloista kärsivät erityisen paljon maapallon miljardi köyhintä ihmistä.
– Köyhillä ihmisillä ei ole aina edes mahdolli-

METSILLE

PETTERI TAALAS

Näin me
valmistaudumme
ilmastonmuutokseen
Ilmastonmuutos vaikuttaa maailman ja yhteiskunnan kaikkiin osiin. Kysyimme
neljän eri alan edustajilta, miten he valmistautuvat siihen.

”Kehitys on
pystyttävä
kääntämään
nopeasti”
Voiko ilmastonmuutosta
jarruttaa?
– Kyllä. Ratkaisut ovat
ulottuvillamme, jos vain päätämme
ottaa ne käyttöön. IPCC on useissa
raporteissaan osoittanut, että
jos onnistuisimme energiankäyttöämme uudistamalla tuntuvasti
vähentämään päästöjämme,
maailman talouskasvu vähenisi 20
vuodessa vain 3 prosenttia. Siihen
meillä on varaa.
Meneekö kehitys oikeaan
suuntaan?
– Ei mene. Päästöt kasvavat nyt
nopeammin kuin pahimmassa skenaariossa. Kehitys on pystyttävä
kääntämään nopeasti.
Olen huolissani maailmassa
vallitsevasta taloudellisesta lyhytnäköisyydestä, joka ei ole hyväksi
ilmastolle. Euroopan maat ovat
vähentäneet päästöjään, mutta
se johtuu siitä, että käyttämämme
tuotteet valmistetaan nykyään
muissa maissa. Olemme ulkoistaneet teollisuutemme Aasiaan,
jossa tuotteitamme valmistetaan
pääasiassa vanhanaikaisella
tekniikalla.
Miten maapallon keskilämpötilan
nousu vaikuttaa Pohjoismaihin?
– Aluksi siitä voi olla meille hyötyä. Kasvukausi pitenee, talojemme
lämmityskustannukset pienenevät
ja lisääntyneet sateet helpottavat
vesivoiman saantia. Emme kuitenkaan elä muista eristyksissä vaan
olemme riippuvaisia globaalista
taloudesta.
PETTERI TAALAS on Suomen
Ilmatieteen laitoksen toimitusjohtaja ja Suomen tarkkailija YK:n
IPCC-ilmastopaneelissa.

t e k s t i Johan Persson

Unn Ellefsen

Jens Bjöörn

NORJAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMI
NISTERIÖN VANHEMPI NEUVONANTA
JA JA FRAMTIDENS BYER -VERKOS
TON ILMASTOVASTAAVA

FORTUMIN VOIMATUOTANNON
VIESTINTÄJOHTAJA SUOMESSA
JA RUOTSISSA

Miten ilmastonmuutos vaikuttaa
Norjan kaupunkeihin ja kuntiin?
– Sateiden lisääntyessä on kaikkein tärkeintä pystyä huolehtimaan
sadeveden käsittelystä. Kaupungeissa, joissa on paljon asfalttia,
kivetyksiä ja rakennuksia, vesi ei
pääse valumaan pois luonnollisella
tavalla.
Miten sadeveden käsittely voi
daan ratkaista?
– Helpointa on istuttaa lisää puita
ja kasveja, jolloin sadevesi pääsee
valumaan pois ja kasvit voivat käyttää sen hyödykseen. Niin kutsutut
vihreät katot viivästyttävät veden
virtausta lähes puolella ja toimivat
samalla talojen eristyksenä.
Mitä Framtidens Byer tekee
ilmastovaikutuksien ehkäisemi
seksi?
– Kun verkosto käynnistettiin
vuonna 2008, nämä kysymykset
olivat vielä melko tuntemattomia.
Olemme sen vuoksi tehneet paljon
työtä lisätäksemme Norjan kaupunkien ja kuntien osaamista ja saadaksemme heidät ymmärtämään, miten
he voivat työskennellä ilmastokysymysten parissa pitkäjänteisemmin.
Framtidens Byer on Norjan valtion ja maan
13 suurimman kaupungin yhteistyöhanke, joka
pyrkii vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä
ja parantamaan kaupunkien asumisoloja.

Miten ilmastonmuutos vai
kuttaa vesivoimaan?
– Toiminta on vaikeasti
ennustettavissa, koska vettä voi
tulla paljon kerralla. Emme ehkä
pysty lisäämään vesivoiman
tuotantoa, mutta meidän on
pystyttävä käsittelemään isompia vesimääriä.
Miten vesivoimateollisuus
on valmistautunut näihin
muutoksiin?
– Muun muassa lisäämällä
patojen turvallisuusvaatimuksia. Alan RIDAS-säännöstön
mukaan tärkeimpien patojen on
selvittävä isoista ylivalumista,
joita voi sattua vain kerran kymmenessä tuhannessa vuodessa.
Aikaisemmin puhuttiin kerran
sadassa vuodessa toistuvista
ylivalumista.
Mitä Fortum tekee vastatak
seen ilmastonmuutokseen ja
sääntömuutoksiin?
– Panostamme paljon suurimpien patojemme kunnossapitoon. Olemme esimerkiksi
investoineet yli 45 miljoonaa
euroa Ruotsin ja Norjan rajalla
sijaitsevan Höljesdammenpadon patovallien vahvistamiseen ja virtauskapasiteetin
parantamiseen.

Anette
Engelund Friis

Carina
Håkansson

TANSKALAISEN LANDBRUG &
FØDEVARER -TOIMIALAJÄRJES
TÖN ILMASTOASIANTUNTIJA

RUOTSIN METSÄTEOLLISUUS
YRITYSTEN KESKUSJÄRJESTÖN
SKOGSINDUSTRIERNAN
TOIMITUSJOHTAJA

Mitkä ovat Tanskan suurim
mat ilmastohaasteet?
– Maatalouden suurin haaste
on se, että viljelypalstoille
johtavat vesiväylät täyttyvät vedestä. Meidän on selvitettävä,
miten vilja kestää sen. Ilmojen
lämpenemisen vuoksi myös
uudet sairaudet saattavat iskeä
sekä viljaan että karjaan.
Miten te valmistaudutte
ilmastonmuutokseen?
– Meidän on varoitettava
maanviljelijöitä ja kehitettävä
menetelmiä uusien sairauksien
torjumiseksi ja hoitamiseksi.
Vesi on vaikeampi asia. Tarvitsemme ratkaisun, joka toimii
sekä kaupungissa että maaseudulla. Veden johtaminen pois
kaupungeista rankkasateilla on
vaarassa vahingoittaa maataloutta. Tämän asian merkitys
kasvaa. Kööpenhaminan uusille
asuinalueille on esimerkiksi
rakennettu viheralueita, joihin
vesimassat voidaan johtaa.

Miten Skogsindustrierna
valmistautuu ilmastonmuu
tokseen?
– Voimme lievittää ilmastonmuutoksen vaikutuksia
lisäämällä metsien määrää.
Metsät sitovat fossiilisten polttoaineiden palamisen tuloksena
ilmaan kulkeutuvaa hiilidioksidia
ja toimivat siten maapallon hiilinieluina. Monet niistä asioista,
joiden tuotannossa käytetään
tällä hetkellä öljyä, esimerkiksi
polttoaineet ja muovit, voitaisiin
sen sijaan valmistaa puusta.
Fossiilisista raaka-aineista valmistettujen tuotteiden vaihtaminen uusiutuvista raaka-aineista
valmistettuihin tuotteisiin olisi
eduksi ilmastolle.
Mitä haittavaikutuksia ilmas
tonmuutoksella on metsille?
– Ilmaston lämpeneminen
nopeuttaa puiden kasvua,
mutta se saattaa myös lisätä
tuhohyönteisten ja -sienien
vaaraa. Puutavaran tuonnille on
sen vuoksi laadittava selkeät
säännöt, jotta maahamme ei
tule tuhohyönteisiä, jotka saattavat selviytyä hengissä Ruotsin
lämpenevässä ilmastossa.
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GÖTEBORG

VEDEN VALLASSA
t e k s t i Thomas Heldmark k u vat Jonny Lindh

Maisema-arkkitehti
Ulf Moback vastaa
Göteborgin strategisesta sopeuttamisesta
ilmastonmuutokseen.
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Göteborg joutuu
veden valtaan ilmastomuutoksen seurauksena, jos
kaupungissa ei ryhdytä
varotoimiin. Eri puolilla
maailmaa on aloitettu
kaupunkien sopeuttaminen
ilmastonmuutokseen.
Göteborg valmistautuu nyt
ehkä kaikkien aikojen
suurimpaan haasteeseensa.

P

erustamalla Gota borgarin 1620-luvulla
kuningas Kustaa II Adolf halusi edistää
Ruotsin kaupankäyntiä länteen. Ennen
kaikkea kaupungin oli kuitenkin tarkoitus suojata Ruotsia Norjaa ja Tanskaa vastaan, jotka
siihen aikaan olivat liittolaisia. Samalle paikalle
aikaisemmin rakennettu kaupunki oli tuhoutunut
tanskalaisten sytyttämässä tulipalossa. Hollantilaiset rakennusarkkitehdit sijoittivatkin kaupungin
tärkeimmät osat sen vuoksi Götajoen suulla olevalle
suoalueelle. Tavoitteena oli, että hyökkäystä yrittävien tanskalais-norjalaisten joukkojen hevoset ja
ajoneuvot juuttuisivat mutaan.
Ei siis ole sattumaa, että Göteborgin vapaasataman alla on 100 metrin kerros luisuvaa savea.
Kaupunki toimi myöhemmin mallina hollantilaisten Aasiaan rakentamalle siirtomaakaupunki
Djakartalle.
Nykyisin meri, Vänern-järvi ja Götajoki ovat
vaarassa tulvia Göteborgiin. Kaupungin kaupalliset
keskukset eli Nordstan-ostoskeskus, Linnéstaden,
keskusrautatieasema ja Trädgårdsföreningen sijaitsevat vaarallisen lähellä vedenpintaa.
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KAUPUNKI
VEDEN VALLASSA
100 VUODEN
KULUTTUA
JOS MERENPINTA NOUSEE 70
SENTTIMETRIÄ, TULVISTA VOI TULLA
GÖTEBORGISSA HYVIN YLEISIÄ.

Merenpinnan kohoamisen takia kokonaiset
kaupungit voivat joutua veden varaan. Ruotsissa
suurimmassa vaarassa on Göteborg, koska
se on käytännössä rakennettu suomaalle,
Götajoen alimmalle kohdalle.

– Jos emme ryhdy varotoimiin, joudumme siirtämään osan keskustasta ylemmäksi, mikä tulisi valtavan kalliiksi. Meidän on päätettävä kaupunkimme
tulevaisuudesta parin vuoden aikana.
Näin sanoo maisema-arkkitehti Ulf Moback, joka
vastaa Göteborgin strategisesta sopeuttamisesta
ilmastonmuutokseen. Jotkut laiturit ovat jo nyt alle
metrin merenpinnan yläpuolella, ja jos merenpinta
nousee 70 senttimetriä, kuten IPCC:n raportissa
ennustetaan, tulvista voi tulla Göteborgissa hyvin
yleisiä.

GÖTAJOEN NORMAALI
VEDENKORKEUS

TUH A N N E T M A A I L M A N KAU P U N G I T sijaitsevat veden
äärellä, ja lämpötila on kaupungeissa useita asteita
korkeampi kuin niiden ympäristössä. Göteborg osallistuu yhteistyöverkostoon, johon kuuluvat myös Kapkaupunki, Kisumu, Shanghai ja Manchester. Kaupungit oppivat toistensa kokemuksista ja pyrkivät siten
varmistamaan kaupunkiensa ilmastokestävyyden.
Varautuminen on mahdollista. Ulf Mobackin mukaan Göteborgin on kohotettava kaikkia jokivarsia
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ÄLVSBORGSBRON-SILTA

SUOMI

GÖTEBORGIN
OOPPERA RAUTATIEASEMA

Strategia ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi

NORDSTAN
n
kankale
n- nra Ham
Ham
Sto
Stora

LINDHOLMEN

KESKUSTA
STENATERMINAALI
TANSKA

STENATERMINAALI
SAKSA

Lämpötilan
kohoaminen voi
muuttaa viljelyn
luonnetta.

GÖTA
ÄLVBRON -SILTA

VAPAASATAMA

VE D E N P I N NA N T I L A P Ä I S E ST Ä kohoamisesta johtuvat
suuret tulvat ovat yleistyneet huomattavasti 50
viime vuoden aikana.
Alipaineinen ilma nostaa matalapaineiden
reunamilla vedenpintaa suunnilleen samalla tavalla
kuin puhdistettaessa pesuallasta karhupumpulla. Vuonna 2011 vesi nousi
Götajoen ahtaalla joensuulla
1,7 metriä, eli samalle tasolle
kuin vuoden 2005 Gudrunmyrskyssä.
– Tuuli ei ollut mitenkään
erityisen voimakas, mutta vesi
Ulf Moback,
tulvi silti yli äyräiden, Ulf Momaisema-arkkitehti.
back sanoo.
KA KS I S U U RTA tunnelia, Götatunneln ja Älvsborgstunneln, ovat useaan otteeseen olleet vähällä täyttyä vedestä. Myös Göteborgin keskusrautatieasema
on vaarassa joutua veden alle, eikä 1600-luvulla
nerokkaana pidetty kaupunkisuunnittelu toimi
enää ilmaston muuttuessa.
– Götajoen yläjuoksulla tapahtuva maanvyörymä
voi pahimmassa tapauksessa tukkia joen, joka siinä
tapauksessa tulvisi yli äyräidensä ja peittäisi vedellään
Göteborgin keskustan. Siinä tapauksessa joutuisimme
aloittamaan Göteborgin rakentamisen alusta.

TINGSTADSTUNNELI

VEDEN ALLE JÄÄVÄT
ALUEET

MAJORNA

Rosenlunds

kana

len

GÅRDA

AVENYN

LISEBERG
GRAFIIKKA ESITTÄÄ YHDEN MAHDOLLI
SEN SKENAARION VUODELLE 2110
Edellytykset:
1. Globaali lämpeneminen on kohottanut
merenpintaa 90 senttimetriä.
2. Vedenpinta on erittäin korkealla ja myrsky
on nostanut sitä vielä 180 senttimetriä.

KORKEUSTIEDOT: GÖTEBORGIN KAUPUNGIN RAKENNUSTOIMISTO

FAKTAA KUUMAT KAUPUNGIT
• Kaupungit ovat yleensä 3–5
astetta ympäristöään lämpimämpiä, ja lämpöstressin vaara on
niissä sen vuoksi suurempi.
Oikein rakennetut kaupungit voivat kuitenkin vastata paremmin
tulevaisuuden ilmastohaasteisiin.
• Göteborg osallistuu Mistra
Urban Futures -tutkimusohjelmaan yhdessä Kapkaupungin,
Kisumun, Shanghain ja
Manchesterin kanssa. Ohjelmalla pyritään varmistamaan
kaupunkien ympäristökestävyys
sekä tekemään niistä vihreämpiä, tiheämmin rakennettuja ja
tasavertaisempia.

ja laitureita siten, että ne selviävät vedenpinnan tilapäisestä kohoamisesta. Voidaan myös tehdä kuten
Lontoossa ja Rotterdamissa, joissa on rakennettu
veden esteeksi kaksi suurta porttia, toinen merelle
ja toinen joelle päin. Jälkimmäinen toimenpide veisi
noin 20 vuotta ja maksaisi 550 miljoonasta eurosta
yli 1 miljardiin. Ulf Mobackin mukaan se olisi silti
kustannustehokkain vaihtoehto.
– Tämä on pitkä ja vaikea prosessi. Hisingen,
jonne toinen portti pitäisi rakentaa, rajoittuu Natura
2000 -alueeseen, jota säädellään sekä lintu- että
habitaattidirektiivillä. Portin rakentamiseen tarvittaisiin siis EU:n hyväksyntä.
MU U T SA MA N TA PA IS IA panostuksia tehneet kaupungit
ovat aloittaneet muutokset vasta jo tapahtuneen
luonnonmullistuksen jälkeen. Esimerkiksi Lontoossa rakennettiin patoeste Thamesin varrelle vasta
sen jälkeen, kun suuri tulva oli aiheuttanut useita

kuolemantapauksia. Göteborgissa näitä asioita on
kuitenkin selvitetty jo vuodesta 1999 lähtien, joten
siellä on ehditty hankkia hieman etumatkaa.
Ongelmia ei tosin aiheuta vain merenpinnan
kohoaminen. Lisääntyneet sateet ja kuumuus tulevat muuttamaan Göteborgia mullistavalla tavalla.
Kaupungin ilmasto voi vastata vuonna 2100 EteläRanskan nykyistä ilmastoa.
SAT E I D E N H AI T TAVAI KUT UKSI A VO I DA AN torjua tekemällä
kaupungista vihreämpi. Kivillä ja asfaltilla päällystettyjen kovien pintojen sijaan voidaan istuttaa
nurmikoita, pensaita ja puita tai perustaa kosteikkoja. Rannoilla hiekkadyynit voivat pitää meriveden
poissa, kuten Hollannin Haagissa. Puulajit uudistuvat: Avenyn-katua reunustavat tulevaisuudessa
plataanit ja kiinalaiset temppelipuut. Ja vaikka lämpö
tuo mukanaan uusia tuhohyönteisiä, maatalous voi
samalla hyötyä paljon kasvukauden pitenemisestä.

Maissinviljelyä Suomen pelloilla. Akasioita ja palmuja Helsingin katujen
varsilla. Suomessa oivallettiin ensimmäisten joukossa, että ilmasto on
muuttumassa ja että yhteiskunnan on sopeuduttava muutokseen.

K

oko yhteiskunnan on
otettava ilmastonmuutos
huomioon tulevaisuutta suunniteltaessa. Totesimme
ilmastonmuutoksen tulemisen
jo kauan sitten, sanoo Suomen
maa- ja metsätalousministeriön
luonnonvara-asioiden asiantuntija
Jaana Kaipainen.
Jo vuonna 2005 laadittu kansallinen ilmastonmuutosstrategia
on vaikuttanut hänen mukaansa
yhteiskunnan kehitykseen. Se on
saanut viranomaiset ja yhteiskuntasuunnittelijat liikkeelle. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen on nykyään mukana ohjausasiakirjoissa
ja toimintaohjeissa, ja sillä on ollut
vaikutusta lainsäädäntöön. Erityisen tärkeitä ovat vesikysymykset.
Suomi on jo nyt sateinen maa, ja
tulevien vuosikymmenien aikana
sisämaassa tulee olemaan vieläkin
sateisempaa. Kaupunkisuunnittelu
on haasteellista, kun rankkasateet
tulvivat kaupunkien kaduille ja
toreille ja saattavat aiheuttaa ongelmia viemärijärjestelmille. Päivitetty
ilmastonmuutosstrategia otetaan
käyttöön vuonna 2014.
– On selvitettävä, tarvitsemmeko mahdollisesti uusia ilmastonmuutoksen kestäviä puulajeja,

”ILMASTONMUUTOS ON
VÄISTÄMÄTÖN, VAIKKA
ONNISTUISIMMEKIN SAAMAAN
PÄÄSTÖT KURIIN”
Jaana Kaipainen, suomalainen luonnonvaraasioiden asiantuntija.

sekä analysoitava, miten maatalouden toimintatapoja on tarvetta
muuttaa. Yhden skenaarion mukaan Suomessa voitaisiin viljellä
maissia. On myös vahvistettava
viljan vastustuskykyä tuhohyönteisiä vastaan.
Mutta eikö ole ilmastonmuutokseen alistumista, kun koululaisillekin opetetaan, että heidän on
sopeuduttava siihen?
– Meillä ei ole vaihtoehtoja.
Päästöjä on tietenkin pyrittävä myös vähentämään, mutta
ilmastonmuutos on väistämätön, vaikka onnistuisimmekin
saamaan päästöt kuriin. Kaikkien
on tiedostettava tämä ja opittava
suhtautumaan siihen. Strategia on
myös auttanut meitä suunnittelemaan tulevaisuutta monilla muilla
alueilla, Jaana Kaipainen sanoo.
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JÄÄTIKÖT

JÄÄTÖN
Arktis voi olla kesäisin
täysin jäätön jo 30–40
vuoden kuluttua.

25%

JÄÄTIKKÖ (SUURI JÄÄN KATTAMA MAA-ALUE)
Jäätiköitä on paitsi napa-alueilla myös korkealla
sijaitsevissa vuoristoissa eri puolilla maailmaa.
Suuria maa-alueita peittäviä jäätiköitä kutsutaan
mannerjäätiköiksi, ja niitä on tällä hetkellä muun
muassa Grönlannissa ja Antarktiksessa.

MAAPALLON
JÄÄTIKÖT SULAVAT

M

A APALLO N J ÄÄT I KÖ T ovat sulamassa. Se
vaarantaa juomaveden saannin ja saattaa
heikentää Golfvirtaa.
Selvimmin ilmastonmuutos on havaittavissa arktisella alueella, jossa lämpötila kohoaa 2–3 kertaa nopeammin kuin
muualla. Ilmastotutkijat ennakoivat, että
jos lämpötila kohoaa maailmanlaajuisesti
neljä astetta, se kohoaa Pohjolassa kuusi astetta
ja Arktiksessa peräti kymmenen astetta. Jään

sulaminen napa-alueilta paljastaa meriveden
sekä tumman, paljaan maanpinnan. Tumma maa
vetää puoleensa auringon lämpöä samalla tavalla
kuin musta paita. Lämpötila nousee rajusti, mikä
edelleen nopeuttaa jään sulamista.
– Lämpeneminen on voimakkainta arktisella
alueella, koska sulava jää paljastaa meriveden.
Noin 0-asteinen merivesi joutuu tällöin kosketuksiin kylmän ilman kanssa, joka voi olla talvella
jopa –35-asteista, toteaa Ruotsin ilmatieteen
laitoksen SMHI:n ilmastotutkija Torben Koenigk.
I P CC :N TO D E NNÄKÖ I SI M M ÄN skenaarion mukaan
Arktis voi olla kesäisin täysin jäätön jo 30–40
vuoden kuluttua. Arktiksen jää on viime vuosikymmenen aikana pienentynyt Ruotsin, Norjan ja
Tanskan yhteistä pinta-alaa vastaavalla määrällä.
Antarktiksessa jää ei sula yhtä nopeasti, vaan

ARKTIKSEN JÄÄPEITE KUTISTUU
Lämpötila kohoaa Arktiksessa yli tuplasti nopeammin kuin muualla.
Jään sulamisnopeus on kiihtynyt rajusti vuodesta 2000.

DORTHE DAHL-JENSEN

”Ilmasto voi
muuttua
nopeasti”
Mitä voimme oppia tulevaisuuden
ilmastosta tutkimalla
Grönlannista ja Antarktiksesta
porattuja, 120 000 vuotta vanhoja
kairausnäytteitä?
– Näemme, että jää oli silloin
sulanut niin paljon, että merenpinta
oli 6–9 metriä korkeammalla kuin tällä
hetkellä. Erotus oli toisin sanoen paljon suurempi kuin IPCC:n ennustamat
puoli metriä tai metri. Arktiksen ja
Antarktiksen suuret jäälohkareet ovat
kuin uinuvia jättiläisiä, jotka voivat
muuttaa maapallon ilmastoa nopeasti.
Voitko antaa joitakin esimerkkejä?
– Muutos on nopeinta Grönlannissa. Antarktiksen länsiosassa on
kuitenkin valtava jäälohkare, joka
sijaitsee 1,5 kilometriä merenpinnan
alapuolella. Kun se sulaa, merenpinta
voi kohota nopeasti. Jos meri kohoaa
kuusi metriä sadassa vuodessa, me
emme ehdi sopeutua muutokseen.
– Seuraukset ovat vakavimmat
jokien varsilla asuville ihmisille,
esimerkiksi Bangladeshissa. He eivät
voi jäädä asumaan kotiseudulleen,
mikä saattaa johtaa sotiin ja valtavaan
kärsimykseen.

KESKIMÄÄRÄINEN PINTA-ALA VUODESTA 1979 LÄHTIEN
8 Miljoonaa neliökilometriä
7
6
5
4

Vaikutukset voivat siis olla jopa pahemmat kuin IPCC:n ennusteissa?
– IPCC luottaa erilaisiin malleihin,
mikä saattaa riittää, kun puhutaan
30–80 vuodesta. Me teemme toisenlaista tutkimusta. Analysoidessamme
kairausnäytteissä olevaa ilmaa
olemme todenneet, että aikaisemmilla
lämpimillä kausilla ilmassa oli vähemmän hiilidioksidia kuin nykyisin.

3
2
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0
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LÄHDE: WMO
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IPCC:n mukaan
Golfvirta saattaa
heiketä 25 prosenttia
ilmastonmuutoksen
seurauksena.

DORTHE DAHL-JENSEN on
Kööpenhaminan Niels Bohr -instituutin
jäätikkötutkija ja jääfysiikan professori.
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JÄÄTIKÖT

”MAASTA ERITTYY VALTAVAT MÄÄRÄT
METAANIA, JOKA ON VOIMAKAS
KASVIHUONEKAASU”

MY Ö S A R KT I KS E N YM P Ä R I ST Ö N ikirouta-alueet sulavat,
muun muassa Pohjois-Siperiassa, jossa maasta
erittyy ilmaan valtavat määrät metaania, joka on
voimakas kasvihuonekaasu. Metaani on ilmakehässä hiilidioksidia lyhytikäisempää mutta toimintaaikanaan voimakkaampaa, muun muassa siksi,
että se estää muiden jäähdyttävien aineiden, kuten
rikkidioksidin, toiminnan.
Arktiksen ja Grönlannin jäiden sulaminen
aiheuttaa myös sen, että Atlanttiin valuu paljon
makeaa vettä, mikä taas vaikuttaa Golfvirtaan.
– Merenpinnan lämpeneminen vaikuttaa Golfvirtaan eniten, mutta makea vesi saattaa vahvistaa
vaikutusta, toteaa Torben Koenigk. Hänen mielestään on kuitenkin hyvin epätodennäköistä, että
Euroopan ilmasto sen vuoksi viilenisi.
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Vuosina 2007 ja 2008
Pohjoisella Jäämerellä oli ennätysmäisen vähän merijäätä National
Snow and Ice Data Centren (NSIDC)
mittausten mukaan.

NORJALAINEN
JÄÄTIKKÖ PIENENEE
NOPEASTI
Norjassa sijaitseva 480
neliökilometrin suuruinen
Jostedalsbreen on Euroopan
suurin lakijäätikkö. 1750-luvulla jäätikkö kasvoi niin
nopeasti, että laaksossa asuneet maanviljelijät joutuivat
muuttamaan pois sen tieltä.
Viime aikoina jäätikön sulamisvauhti on kiihtynyt. Monet
jäätikön haaroista ovat jopa
viisi kilometriä lyhyempiä
kuin 1940-luvulla.

} }
RUOTSI
+
TANSKA
+
NORJA

Islanti

VATNAJÖKULL – PIAN MUISTO VAIN?

VATNAJÖKULL

Islannin suurin jäätikkö Vatnajökull vastaa
pinta-alaltaan Kreikan suurinta saarta Kreetaa.
Ilmastonmuutos voi hävittää Vatnajökullin noin
150 vuodessa.

METAANIKAASUN VAPAUTUMINEN
1

METAANIKAASUPÄÄSTÖJEN VAARA
ON SUURIN SYYSKUUSSA, KUN JÄÄTÄ
ON VÄHITEN. MERKINTÄ OSOITTAA
JÄÄN REUNAN SYYSKUUSSA 2012.

2

Metaanikaasun
joutuminen ilmakehään
kiihdyttää
kasvihuoneilmiötä.

3

Auringon lämpö sulattaa
jäätä ja lämmittää merivettä. Ikirouta sulaa.

Siperian rannikko
Tyynimeri

JÄÄN REUNA KESKIMÄÄRIN 1979–2000.

ALASKA
(USA)

KANADA

CH4

Na

Itä-Siperian
meri

MAAPALLON MUSEO. Jäätiköt ovat maapallon museo. Jääkausilla
muodostuneiden jäätiköiden jääytimistä löytyy todisteita ilmasto-olosuhteista
tuhansien vuosien takaa. Analysoimalla ilmakuplia saadaan tietää, kuinka
paljon hiilidioksidia ilmassa oli 8 000 vuotta sitten.

2

Ikiroudan sulaessa
vapautuu metaanikaasua.

Ikirouta
(maaperä
on jäätyneenä
vähintään kaksi
vuotta peräkkäin).

POHJOISNAPA

SIPERIAN IKIROUTA

GRÖNLANTI
(TANSKA)
VENÄJÄ
Atlantti

POHJOISMAAT

1 000 km

Siperian maaperä sisältää runsaasti metaanikaasua, jota vapautuu ilmaan ikiroudan sulaessa. Siperian 7 000 kilometrin mittaisen arktisen rannikon
jäätynyt pintakerros sisältää lisäksi kaksinkertaisen
määrän hiilidioksidia ilmakehässä olevaan määrään
verrattuna. Maaperän sulamisesta johtuvat maanvyörymät ja vajoamat vapauttavat hiiltä.

HIMALAJAN SULAVAT JÄÄTIKÖT AIHEUTTAVAT ONGELMIA
Eri puolilla maailmaa sijaitsevilla jäätiköillä on yleensä aina ratkaiseva merkitys oman alueensa asukkaille. Himalajan jäätiköiltä sulava vesi valuu Ganges-,
Bramaputra-, Indus- ja Mekong-jokiin ja tarjoaa juomavettä ja viljelymahdollisuuksia sadoille miljoonille ihmisille Etu-Intian niemimaalla. Napajäätiköiden
jälkeen Himalajan jäätiköt ovat maapallon suurimpia vesivarastoja. Nykyään ne
vetäytyvät takaisin 10–15 metriä vuodessa. Nepalin joissa on jo nyt vähemmän
vettä ja Kiinan soiden vedenpinta on laskenut. Satojen pienenemisen lisäksi myös
vesivoiman saanti vaikeutuu, mikä vaikuttaa alueen teollisuuteen.

UHKANA
SUKUPUUTTO
Amerikkalaistutkimuksen
mukaan 17 eläinlajia on
vaarassa kuolla sukupuuttoon ilmastonmuutoksen
takia. Tutkijoiden mukaan se
saattaa johtaa sekä planktonien että suurten valaiden
kuolemaan.

50 gigatonnia
metaanikaasua (CH4)
jäätyneenä merenpohjassa.

TT/SVENSKA GRAFIKBYRÅN

LÄHDE : THE NATIONAL SNOW AND ICE DATA CENTER (NSIDC), NE

Sadat miljoonat ihmiset
ovat riippuvaisia
Himalajan jäätiköistä.

Arktiksessa
kymmenen
viime vuoden
aikana
sulaneen
jään koko.

ri
pii
pa

siellä merijään osuus kasvaa hieman. Torben
Koenigkin mukaan tämä johtuu siitä, että Antarktiksen ympäristössä tuulet ovat lisääntyneet ja ne ovat
painaneet jäätä merelle, minkä seurauksena jääalue
on kasvanut. Toinen selitys on se, että Antarktiksen
jäätiköiltä sulava vesi jäätyy uudelleen, kun vesi
joutuu meren pinnalle.
Arktiksen jäiden sulaminen muuttaa kaikkien
alueella asuvien elämää. Merijäiden vetäytyessä
jääkarhut kuolevat nälkään, hylkeet ja mursut
putoilevat veteen ja niiden poikaset kuolevat. Mursujen poikaset saattavat myös jäädä vanhempien
mursujen jalkoihin näiden taistellessa pienenevästä
elintilasta.
Arktiksessa asuville ihmisille jäiden sulaminen
tarkoittaa hylkeenmetsästyksen vaikeutumista. Samalla avautuu uusia alueita merenkäynnille, ja aikaisemmin vaikeasti
saatavilla olleiden luonnonvarojen
hyödyntäminen helpottuu, mikä
merkitsee öljy- ja kaasuporauksien
Torben Koenigk,
Ruotsin ilmatie- lisääntymistä. Norjalainen Statoil
teen laitoksen
poraa jo tällä hetkellä öljyä ja kaasua
SMHI:n ilmasto- alueilta, jotka olivat aikaisemmin aitutkija.
van liian vaikeakulkuisia. Muuttoliike, ja ehkä myös matkailu, arktiselle alueelle saattaa
lisääntyä. Mitkä ovat kehityksen vaarat ja miten niitä
pitäisi arvioida? Arktisen alueen kehitystä tutkitaan
tällä hetkellä intensiivisesti.

Jostedalsbreen 1748. Jäätikkö on
paikoitellen pienentynyt useita kilometrejä 70 viime vuoden aikana.

ALL TIME LOW

HYLJE
JÄÄKARHU

Arktinen merijää sulaa joka vuosi yhä
aikaisemmin, jolloin jääkarhuille jää
vähemmän aikaa saalistaa ja rakentaa
rasvavarastoja kesän varalle.
Amerikkalaistutkijoiden mukaan
Arktiksen merijäiden
sulaminen kesäisin
voi aiheuttaa sen,
että maailman
jääkarhukanta
supistuu vuoteen
2050 mennessä
kolmannekseen
nykyisestä.

Itämeren lämmetessä katoavat
jäälautat, joita hylkeet tarvitsevat
poikastensa synnyttämiseen. Voidakseen lisääntyä norppa ja harmaahylje
ovat kokonaan tai osittain riippuvaisia
jäälautoista.

MURSU

Mursujen poikaset saattavat jäädä vanhempien
mursujen jalkoihin näiden
taistellessa pienenevästä elinalueesta.
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III

MERET

”Valtamerien
vedenpinnan kohoaminen
jatkuu vielä useita
satoja vuosia”

”JOS
LÄMPENEMISTÄ
EI SAADA KURIIN,
MAAILMAN
MERIEN PINTA SAATTAA
KOHOTA
JOPA
METRIN”
2 0 / T H E H E A T I S O N Ifin vuosikirja 2014

ItäJapani

PohjoisAmerikan
itärannikko

Etelä-Afrikka

31

MERENPINNAN
KOHOAMINEN

Tropiikkien alavien alueiden
lisäksi suuria muutoksia on
odotettavissa Pohjois-Amerikan itärannikolla, Itä-Japanissa
ja Etelä-Afrikan rannikoilla.

VALTAMERIEN
PINTA NOUSEE

V

E D E N T I L AVUUS kasvaa veden lämmetessä. Sen vuoksi merenpinta kohoaa, ja
ilmastonmuutoksen seurauksena tämä
kohoaminen jatkuu. IPCC:n laskelmien
mukaan merenpinnan kohoaminen jatkuu useita satoja vuosia, vaikka ilmasto
muuten saataisiin vakiintumaan.
Toinen syy merenpinnan kohoamiseen on maanpäällisten jäätiköiden sulaminen, jolloin makeaa vettä sekoittuu meriveteen ja veden määrä kasvaa.
T ÄM Ä H UO LE ST UT TA A E R I T YI SE N paljon Tyynenmeren Marshallinsaarten asukkaita, koska
saarten korkeinkin kohta on vain kymmenen
metriä merenpinnan yläpuolella. Maan 31
koralliatollia ovat vaarassa joutua veden alle,
jolloin maa katoaisi kokonaan kartalta. Vaihtoehtoisesti saarille tulviva merivesi saattaa sekoittua siellä olevaan makeaan veteen ja tuhota ihmisten elinolot. Sama kohtalo voi odottaa
Intian valtameren Malediiveja ja Seychellejä,
sekä muutamia muita tropiikin saarivaltioita.
Juristit ja kansainvälisen oikeuden asiantuntijat miettivät, mitä tapahtuu sellaisten maiden
kansoille, joiden valtiot uppoavat mereen.
MYÖ S A A SI AN JA AFR I KAN suurien jokien suistoalueilla elävät ihmiset ovat suuressa vaarassa.
Kohoava meri tulvii rannikoille ja tekee näistä
alueista yhä alttiimpia myrskyille. Lähellä rannikkoa sijaitsevat kylät ja kaupungit saattavat
huuhtoutua pois.
– Merenpinnan kohoaminen vaikuttaa moniin ihmisiin. Useimmat heistä ovat erityisen
suojattomia, koska he eivät voi itse vaikuttaa
kehitykseen, toteaa Lundin yliopiston ilmastotieteiden professori ja Ruotsin ilmatieteen
laitoksen SMHI:n ilmastoasiantuntija Markku
Rummukainen.

Marshallinsaarten kaikki 31 koralliatollia voivat
joutua veden alle
ilmastonmuutoksen seurauksena.

P O H J O I S M A AT

MERENPINNAN KOHOAMISEN VAIKUTUKSET
Jos lämpenemistä ei saada
kuriin, maailman merien
pinta saattaa kohota jopa
metrin. Se voi olla tarpeeksi,
jotta Tukholman sulut vuotavat yli ja suolavettä pääsee
tulvimaan Mälaren-järveen.
Helsingissä merenpinta voi
olla ensi vuosikymmenen
vaihteessa 30 senttimetriä

nykyistä korkeammalla.
Kööpenhaminassa ja Tanskan rannikoilla maa ei kohoa
lainkaan, joten siellä meri
voi tulvia rannoille ja suurille
maa-alueille.
Pohjoismaissa
ja Kanadassa
maankohoaminen hillitsee

merenpinnan kohoamista
jonkin verran. Maa kohoaa
Pohjoismaiden pohjoisosissa
enemmän kuin eteläosissa,
joten merenpinta ei kohoa
Perämerellä yhtä paljon
kuin etelämpänä.
Kööpenhamina.

M E R E N P I N N A N KO H O A M I N E N

20 SENTTIMETRIÄ VUODESTA 1901
Meret ovat kohonneet vuodesta
1901 lähtien noin 20 senttimetriä ja
vesi on samalla lämmennyt. Veden
ylimmät 100 metriä ovat lämmenneet
eniten – noin 0,1 astetta kymmenessä vuodessa vuodesta 1970 lähtien.
IPCC arvioi merenpinnan
kohoamisen jatkuvan globaalin
lämpenemisen myötä. Kohoamisen

TÄMÄ
ON TAPAHTUNUT

suuruus riippuu hiilidioksidipäästöjen kehityksestä. Merenpinnan
odotetaan nousevan 2000-luvulla
30–100 senttimetriä. Nousu ei kuitenkaan ole kaikkialla samanlaista,
vaan määrät vaihtelevat. Useimmilla
rannikkoalueilla nousun odotetaan olevan globaalia keskiarvoa
suurempaa.

TÄMÄ ON
ODOTETTAVISSA

30–100 CM
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Ifin vuosikirja 2014 T H E H E A T I S O N / 2 1

PSYKOLOGIA

MERET

III

Tietoa kyllä riittää, mutta toimimme silti väärin. Miksi ihmismielen on niin
vaikea omaksua ilmastotutkimuksen tuloksia? Tutkija Ben Newell vastaa.

MERET HAPPAMOITUVAT

t e k s t i Marie-Louise Olsen

M

ERIVESI SAATTAA tulevaisuudessa muistuttaa
kivennäisvettä, joka on täynnä hiilihappoa.
Se vaikuttaa kaikkiin eläimiin, joilla on
kuori, luuranko tai selkäranka. Lisäksi se
syövyttää maailman herkkiä koralliriuttoja.
Kaikki johtuu siitä, että veteen liuetessaan hiilidioksidi muuttuu hiilihapoksi ja
happamoittaa siten veden. Meret ja järvet imevät
itseensä suuren osan ilmakehään joutuvasta
hiilidioksidista. Ilman tätä apua maapallon keskilämpötila olisi kohonnut huomattavasti enemmän
kuin ne 0,8 astetta, jotka se on tähän mennessä
kohonnut 1800-luvun puolivälistä. Monet merkit
osoittavat, että 1960-luvulta lähtien meriin on
joutunut yhä enemmän hiilidioksidia. Joutuessaan mereen hiilidioksidi muuttuu happamaksi
hiilihapoksi, jolloin meren pH-arvo laskee.
Vasta äskettäin on havaittu, että tämä saattaa
koskea myös valtameriä, eivätkä IPCC:n asiantuntijat tiedä vielä tarkasti, mitä seurauksia siitä
voi aiheutua. Varmaa on kuitenkin, että se uhkaa
monia merten eliöitä.

TINA CHRISTENSEN

”Merenpinnan
nousu
huolestuttaa”
Vibrioosia aiheuttavat
etupäässä murtovedessä
elävät vibriobakteerit.

VIBRIOOSI YLEISTYY
Vibrio cholerae -bakteeria on luonnostaan murtovesissä, mutta se alkaa kasvaa vasta, kun lämpötila
ylittää 20 °C. Vibroosiota esiintyy sitä enemmän, mitä
lämpimämpää vesi on ja mitä pitempään uimakausi
jatkuu. Bakteerit tunkeutuvat ihon alle ja aiheuttavat
suuria haavoja.

VAIKUTUKSET MERIELÄIMIIN
ÄYRIÄISET
Hiilihappo kuluttaa kalkkia, jolloin
merien pohjalla asustavien eläinten, kuten katkarapujen ja rapujen,
kuori heikkenee. Tämä vaikuttaa
ravintoketjuun, koska monet kalat,
esimerkiksi lohet, käyttävät näitä
eläimiä ravintonaan.
SINISIMPUKAT
Kun sateet Pohjoismaiden pohjoisosissa yleistyvät, Itämeren
suolapitoisuus laskee. Tähän
vaikuttavat kuitenkin myös muut
tekijät. Joka tapauksessa Itämeren suolapitoisuuden väheneminen vaikeuttaa muutamien
kalojen ja äyriäisten, esimerkiksi
turskan ja sinisimpukan, elämää.
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Ilmastouhkan
unohtaminen

TURSKA KATOAA
Liikakalastuksen vuoksi turska on jo
uhanalainen laji. Seuraavaksi sitä uhkaa
sisämerien suolapitoisuuden väheneminen.
Nämä vaikeasti havaittavat muutokset tulevat
luultavasti hiipien. Tietyt kynnysarvot saattavat
kuitenkin nopeuttaa vaikutuksia.

KALAT
Vaikutus kaloihin voi olla myös
välitön, koska niiden luut
heikkenevät veden pH-arvon
laskiessa. Tähän mennessä pHarvo on laskenut 0,1 pH-yksikköä, mikä vastaa 26 prosentin
vetyionipitoisuutta. IPCC:n eri
skenaarioiden mukaan merten
pH-arvo laskee jatkossa vielä
lisää.

Miksi joissakin paikoissa sataa
paljon ja muualla vähemmän?
– Sateiden muodostuminen
on monimutkainen järjestelmä.
Ilmojen lämmetessä ilmakehään
joutuu enemmän vesihöyryä,
jolloin kokonaissademäärä maailmassa kasvaa. Sekä sateet että
veden haihtuminen lisääntyvät,
joten koko sadejärjestelmässä
on enemmän vettä. Tästä syystä
sateet lisääntyvät jo nyt runsassateisilla alueilla ja vähenevät
kuivilla alueilla.
Voidaanko olla varmoja siitä,
että ilmastonmuutos on ihmisten aiheuttama?
– Tuhannet tutkijat ovat siitä
yhtä mieltä, ja asiaa koskevissa
julkaisuissakin se on todistettu
97 prosentin varmuudella. Sen
suurempaa varmuutta ei tieteen
avulla voida saavuttaa. Yhtä
varmaa on myös se, että suurimpana syynä ilmastonmuutokseen
on hiilidioksidi.
Mikä sinua huolestuttaa
eniten?
– Olen huolissani merenpinnan kohoamisesta, sekä
Himalajan jäiden sulamisesta,
koska se vaarantaa monien
ihmisten vedensaannin. Merten
happamoitumisen vaikutuksia on
vaikea ennustaa. Tiedämme, että
meriveden pH-arvon aleneminen
saattaa tuhota monien eri lajien
elinmahdollisuudet sekä maailman herkät koralliriutat.
TINA CHRISTENSEN on Tanskan ilmatieteen laitoksen tutkija ja
Tanskan IPCC-yhteyshenkilö.

Kaikkien näkökantojen
kuuleminen

Median pyrkimys valaista
ongelmaa kaikista näkökulmista
ja saada kaikki osapuolet mukaan
keskusteluun antaa sen käsityksen, että globaalia lämpenemistä
tukevia ja vastustavia tutkijoita
on maailmassa yhtä paljon. Itse
asiassa vastustajia on kuitenkin
huomattavasti vähemmän.

Aika-alennus

Ilmastonmuutoksen suuret vaikutukset
ovat odotettavissa ehkä vasta sadan
vuoden päästä. Ihmisten on vaikea
priorisoida niin kaukaisia ongelmia. Jos
taas kuulemme kolmen päivän kuluttua
tulevasta tulvasta, teemme kaikkemme
olohuoneen maton pelastamiseksi.

Numeroiden
kirous

Yleisesti ottaen ihmisten on vaikea
tehdä päätöksiä abstraktien tietojen,
kuten ilmastoraporteissa ilmoitettujen
prosenttilukujen tai astemäärien, perusteella. Jos hiilidioksidi värjäisi pilvet
vaaleanpunaisiksi, me reagoisimme luultavasti välittömästi. Ilmastonmuutoksen
aiheuttaja on kuitenkin näkymätön
kaasu, jonka vaikutuksia me emme ymmärrä. Sitä paitsi vaikutukset näkyvät
vasta tulevaisuudessa, johon me emme
usko voivamme vaikuttaa.

Katastrofiapatia

Ei ole lainkaan epätavallista, että muuten toimintakykyiset ihmiset joutuvat
katastrofitilanteessa apatian valtaan.
Näin tapahtuu usein, kun ihminen
ajattelee, että kaikki toivo on jo menetetty. Esimerkiksi auton vaihtaminen
sähköautoon tuntuu turhalta, kun
naapurit ajavat isoilla bensaa kuluttavilla katumaastureilla ja Kiinassa
rakennetaan uusia hiilivoimaloita.

Millainen sää
tänään on?
BEN NEWELL on kognitiivisen psykologian dosentti
University of New South Wales -yliopistossa Sydneyssä, Australiassa.
Viime vuosina Ben Newell on tutkinut ilmastonmuutokseen perustuvien päätösten taustalla olevaa
psykologiaa, ja hän on yhdessä mm. ilmastotutkija
Andy Pitmanin kanssa kirjoittanut artikkelin ”The
Psychology of Global Warming”. Artikkelissa
selostetaan vaihe vaiheelta, miksi ihmisten on vaikeaa
omaksua jopa aivan kiistattomia tutkimustuloksia.

Globaalin lämpenemisen syy-yhteydet ovat
monimutkaiset. Tietojen käsittelyn helpottamiseksi me vaihdamme vaikeammin hahmotettavan ”ilmasto”-käsitteen arkisempaan ”säähän”
ja toteamme, ettei sää ole juurikaan muuttunut.
Kahden asteen tavoite ei kuulosta monista
kovinkaan vaaralliselta. Se tarkoittaa kuitenkin
keskilämpöä monimutkaisessa globaalissa
ilmastojärjestelmässä, ei sitä, että meillä on
kesällä kaksi astetta lämpimämpää.

NÄIN ME VOIMME
PUHUA ILMASTOKRIISISTÄ
Miten voimme keskustella ilmastokriisistä joutumatta epätoivon
valtaan tai puolustusasemiin?
Norjalainen tutkija Robert Næss
tietää sen.
Miten norjalaiset suhtautuvat
ilmastonmuutokseen?
– Joskus väitetään, että tiedonpuute
ilmastonmuutoksesta aiheuttaa sen,
etteivät ihmiset tee enempää sen
torjumiseksi. Tekemämme tutkimukset
ovat kuitenkin osoittaneet, että ihmisillä
on paljon tietoa ilmastonmuutoksesta.
Monet ovat huolissaan tulevaisuudesta
ja haluavat ottaa vastuuta. Useimmat
tuntevat kuitenkin jo nyt tekevänsä
kaiken voitavansa. He sammuttavat
lamppuja, vähentävät lämpöä öisin ja
lisäeristävät talojaan. Sen sijaan heidän
mielestään valtio ei tee tarpeeksi vaan
sälyttää vastuun kansalaisten harteille.
Miten ihmiset voitaisiin saada
tekemään enemmän?
– On selvää, että ihmiset haluavat
valtion ja kuntien toimivan hyvinä esimerkkeinä ja rakentavan yhdyskuntia,
joissa on helppo toimia ympäristöystävällisesti. Koska ihmiset yleensä eivät
tiedosta toimivansa sellaisella tavalla,
joka kuormittaa ympäristöä liikaa, me
tarvitsemme konkreettisia toimintaehdotuksia; mieluummin henkilökohtaisia
neuvoja kuin yleisiä kampanjoita.
– Emme saa odottaa sitä, että
yksittäiset ihmiset peräävät
meiltä ilmastoystävällisiä
ratkaisuja. Meidän on rakennettava ratkaisut ensin
ja houkuteltava sitten
ihmiset käyttämään niitä.
ROBERT NÆSS toimii lehtorina poikkitieteellisen kulttuuritutkimuksen laitoksella
Norjan teknis-luonnontieteellisessä
yliopistossa NTNU:ssa Trondheimissa. Hän
tutkii mm. ihmisten suhtautumista ilmastonmuutokseen.
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G L O B A A L I dominoefekti

PILVIÄ HIPOVA LASKU
ILMASTONMUUTOKSESTA

Vakuutusyhtiöille ilmastonmuutoksen haittavaikutukset ovat jo
todellisuutta. Luonnonoloista aiheutuvien vahinkojen määrä kasvaa
ja asiakkaat kysyvät yhä useammin, miten he voivat välttää
vahinkoja. Huoli ei ole aiheeton - ilmastonmuutoksen
dominoefektit voivat koitua kohtalokkaiksi.

I

t e k s t i Per Westergård

dar Kreutzer, Norjan vakuutusyhtiöiden ja pankkien toimialajärjestön
Finans Norgen toimitusjohtaja, on
varma asiastaan: sääilmiöt ovat muuttuneet viime aikoina rankemmiksi.
– Ilmastonmuutos ei tapahdu
tulevaisuudessa vaan se on jo todellisuutta.
Norjassa se merkitsee luonnonoloista aiheutuvien vakuutusvahinkojen lisääntymistä. Ennen kaikkea syynä on tulvien yleistyminen, mutta myös kosteuden lisääntyminen.
Tämä on pakottanut vakuutusyhtiöt korottamaan
vakuutusmaksujaan.
– Vahinkokustannusten hillitsemiseksi olemme käynnistäneet läheisen
yhteistyön viranomaisten ja asiakkaidemme kanssa.
Asiantuntemuksemme avulla voimme
antaa neuvoja
Idar Kreutzer,
sopivista rakennusFinans Norgen
toimitusjohtaja. paikoista mutta myös
siitä, miten erilaisten
luonnonoloista aiheutuvien vahinkojen vaikutukset
voidaan minimoida.

voidaan ehkäistä rakennusten ja teiden vahingoittumista, sekä sähkönjakelun ja juomavedensaannin
häiriöitä. Kaikkia näitä tarvitaan elämän sujumiseksi.
Vaikkei kaikkia myrskyjä voidakaan selittää
maapallon lämpenemisellä, myrskyjen määrä tulee
epäilemättä lisääntymään. Haiyan-taifuuni, joka
marraskuussa 2013 aiheutti yli 10 000 ihmisen kuoleman ja tuhosi suuria alueita Filippiineillä, on ikävä
muistutus siitä, miten turvattomia me olemme
luonnonvoimien myllertäessä.
Monet Aasian maat ovat suuressa vaarassa, mutta vaikutukset voivat olla vakavat myös Yhdysvalloissa ja Venäjällä.

KUVA: CF-WESENBERG

”ILMASTONMUUTOS
EI TAPAHDU
TULEVAISUUDESSA
- SE ON JO
TODELLISUUTTA”

VA KU U T U SY H T I Ö I D E N M E R K I T YS yhteiskunnassa on
siis kasvanut. Yhtiöiden asiantuntemuksen avulla
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MON E T YRIT YKS E T OVAT JO joutuneet
todistamaan äärimmäisten sääolojen
tuhoisia vaikutuksia tuotantolaitoksilleen. Yksi näistä yrityksistä
on autoturvallisuusyritys Autoliv.
Syksyllä 2011 heillä oli ongelmia kahdessa tehtaassaan Thaimaassa, kun
rankat monsuunisateet saivat veden
tulvimaan yli äyräidensä.
– Tehtaamme selvisivät joka
tapauksessa hyvin, mutta alihankkijamme eivät
olleet yhtä onnekkaita. Monet joutuivat sulkemaan
tehtaansa, mikä häiritsi meidänkin tuotantoamme,
Autolivin vakuutusasioista vastaava Niclas Nelson
kertoo.

THAIMAA 2011
Valtavat tulvat aiheuttivat Maailmanpankin
mukaan vahinkoa yli
45 miljardin dollarin
arvosta.
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G L O B A A L I dominoefekti

Selviytyäkseen akuutista tilanteesta yritys joutui
ostamaan kalliita raaka-aineita muualta maailmasta.
– Jo pelkästään tämä tulva maksoi meille noin 7,7
miljoonaa euroa. Teemme sen vuoksi nykyään huomattavasti tarkemman riskianalyysin ennen uusien
tehtaiden rakentamista, mutta myös hankkiessamme
uusia alihankkijoita.
Tarkastelemme sekä ilmastonmuutokseen että
maanjäristyksiin liittyviä riskejä.

HÄ N EN MU KA A N SA on melko varmaa, että tulvia tulee
esiintymään huomattavasti nykyistä enemmän.
Selitys on yksinkertainen: kun lämpötila kohoaa,
ilmaan joutuu enemmän vettä, mikä
puolestaan lisää sateita.
– On valitettavasti vaikea sanoa
tarkasti, missä ongelmia tulee esiintymään. Tulemme todennäköisesti
näkemään huomattavasti suurempia
paikallisia vaikutuksia, kuin mihin yleiset ennusteet viittaavat. Rakentamamme padot eivät myöskään aina riitä,
koska veden kulkureittejä on mahdoton ennustaa. Kaikki viitaa siihen, että
aliarvioimme suojautumisen tarpeen.
Björn-Ola Linnér osallistuu muun muassa pohjoismaiseen Nord-Star-tutkimushankkeeseen. Hankkeessa on laadittu visualisointityökalu, jonka avulla
yksityishenkilöt ja yritykset pystyisivät ennakoimaan
ilmastonmuutoksen vaikutuksia.

”MEIDÄN ON YKSITYISHENKILÖINÄ JA
YRITYKSINÄ VALMISTAUDUTTAVA UUTEEN
TODELLISUUTEEN”

TH A I M A A N T U LVAT ja monet muut
tapahtumat ovat aiheuttaneet sen,
että Ifin luonnonoloista aiheutuviin
vahinkoihin liittyvät kustannukset
ovat kasvaneet. Yhtiö tekee sen
vuoksi tiivistä yhteistyötä asiakkaidensa kanssa tällaisten
vahinkojen välttämiseksi sekä vahinkojen
minimoimiseksi mahdollisissa onnettomuustapauksissa.
– Analysoimme koko ajan sääHelene
katastrofien todennäköisyyttä. Jos
LundborgSteinsaphir, asiakkaillamme on tuotantolaitoksia
If.
riskialttiilla alueilla, keskustelemme
heidän kanssaan siitä, miten riskit voidaan minimoida. Voimme keskustella vaikkapa siitä, miten
tehdas tulisi suunnitella esimerkiksi mahdolliset
tulvat huomioon ottaen, tai siitä, pitäisikö yrityksellä
olla varmuusvarasto jossakin muualla tuotantonsa
turvaamiseksi, toteaa Ifin teollisuusvakuutuksista
Ruotsissa vastaava Helene Lundborg-Steinsaphir.
Epävarmuustekijöitä on kuitenkin paljon. Ilmastonmuutoksen vaikutuksia on tutkittu viime vuosina
paljon, mutta tarkkoja ennusteita on silti vaikea tehdä.

IV

– Meidän on yksityishenkilöinä ja yrityksinä
valmistauduttava uuteen todellisuuteen, toteaa Linköpingin yliopiston ilmastopoliittisen tutkimuksen
keskuksen professori Björn-Ola Linnér.

JÄ LL EENVA KU U TU SYHTIÖ Munich Ren mukaan nykyään
tapahtuu kolme kertaa enemmän ilmastonmuutoksesta johtuvia katastrofeja kuin 1980-luvulla. Vuonna
2011 maailman kaikkien luonnonoloista aiheutuneiden vahinkojen kustannukset olivat yhteensä
noin 114 miljardia euroa. Vuonna 2012 kustannukset
kasvoivat vielä lisää – yksistään Yhdysvaltojen itärannikolla riehunut Sandy aiheutti vahinkoja noin 80
miljardin euron arvosta.

VAKUUTUSYHTIÖT TEKEVÄT
YHTEISTYÖTÄ
• Selvitäkseen ilmastonmuutoksen tuomista haasteista
monet maailman vakuutusyhtiöistä tekevät yhteistyötä
Climatewise-järjestössä,
jossa myös If on mukana.
Tavoitteena on selvittää
ilmastokysymyksiä eri
näkökulmista.
• Yhden näkemyksen mukaan
on parempi pyrkiä välttämään riskejä kuin sopeutua
niihin. Vakuutusyhtiöt pyrkivätkin aktiivisesti vähentämään kasvihuonekaasuja.
Se ei kuitenkaan yksin riitä,
ja sen vuoksi vakuutusyhtiöt
myös tiedottavat odotettavissa olevista haasteista
poliitikoille ja vakuutusasiakkaille.
• Vuonna 2006 perustettu Climatewise toimii
yhteistyössä Cambridgen
yliopiston Programme for
Sustainability Leadership
-ohjelman kanssa.

JOS YKSI KAATUU, KAIKKI KAATUVAT
DOMINOEFEKTI / Ilmastonmuutos uhkaa
suoraan maailman talouskehitystä.
Varsinkin niin kutsuttu dominovaikutus
voi olla tuhoisa – globaalissa maailmassa
eri tuotantovaiheet ovat usein maantieteellisesti hajallaan. Yhdessä vaiheessa
esiintyvät ongelmat vaikuttavat yleensä
koko tuotantoketjuun. Brittiläisen riskianalyysiyrityksen Maplecroftin hiljattain
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julkaiseman raportin mukaan lähes kolmannes maailman tuotannosta tapahtuu
maissa, joissa luonnonoloista aiheutuvien
vahinkojen vaara on erittäin suuri. Tilanne
on vakavin Bangladeshissa, jossa pyörremyrskyt ja tulvat ovat yleisiä. Tilanne voi
myös muuttua entistä vakavammaksi – jos
pyörremyrskyjen tuulennopeus kasvaa
10 prosenttia, vahinkokustannukset saat-

tavat kaksinkertaistua. Ilmastonmuutos
uhkaakin sen vuoksi suoraan maan
tekstiiliyrityksiä.
Maplecroft on tehnyt vastaavanlaisen analyysin myös 50:ssä maailman
taloudellisesti tärkeimmässä kaupungissa. Analyysin mukaan ilmastonmuutos
uhkaa erityisesti Dhakaa, Mumbaita,
Manillaa, Kalkuttaa ja Bangkokia.

”SATEET LISÄÄNTYVÄT
POHJOISMAISSA – MYÖS
LÄNSI-NORJASSA, JOKA
ON JO NYT MAAILMAN
SATEISIMPIA ALUEITA”

SADE

+30 %
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AT E E T LI SÄÄNT Y VÄT Pohjoismaissa eri
ilmastoennusteiden mukaan. Esimerkiksi Tukholmassa sadepäivien määrä voi
kasvaa kolmella viikolla. Lisäksi sateista
tulee rankempia ja ne voivat aiheuttaa
enemmän tulvia.
Lumisateiden määrä kuitenkin
vähenee, toteaa Ruotsin ilmatieteen laitoksen
SMHI:n ilmastotutkija Lars Bärring.
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IV

SADE

”SATEISTA TULEE LUULTAVASTI
RANKEMPIA JA NE AIHEUTTAVAT
ENEMMÄN TULVIA”
Sateet lisääntyvät Pohjoismaissa monin paikoin – myös Länsi-Norjassa, joka on jo nyt maailman sateisimpia alueita. Ruotsin eteläosissa ja
Tanskassa sateet saattavat kuitenkin vähentyä.
Vaikka sateita on nykyisillä ilmastomalleilla
vaikea ennustaa, nyrkkisääntönä voidaan pitää
sitä, että meren ja maan lämmetessä sateista
tulee entistäkin runsaampia paikoissa, joissa
jo nyt sataa paljon. Kuivat alueet puolestaan
autioituvat entisestään. Tämä pätee globaalisti,
mutta paikoitellen erot voivat olla suuriakin,
Lars Bärring ennustaa.
SAT E I D E N SY N T Y Y N VA I KU T TA A
meriveden haihtuminen ja
tuulet, joita esiintyy maapallon liikkuessa ja auringon
lämmittäessä maapalloa.
Järjestelmä on melko moniLars Bärring,
Ruotsin ilmatieteen mutkainen. Lämpeneminen
laitoksen SMHI:n
on voimakkaampaa maalla
ilmastotutkija.
kuin merellä. Lämmin ilma
voi sisältää enemmän vettä, ja kun lämmin ja
vesipitoinen ilma lähtee liikkeelle, sateet lisääntyvät paikoissa, joihin lämmin ilma pysähtyy,
kuten vuoristoissa ja metsissä.
– Tilastojen mukaan sateet ovat jo nyt
rankempia, eli mallit täsmäävät havaintojen
kanssa, Lars Bärring toteaa.
Norjan läntisillä alueilla on merituulien
ja alueen topografian vuoksi erityisen vaikea
tehdä ennusteita, mutta sadetakille tulee siellä
todennäköisesti tulevaisuudessa entistäkin
enemmän käyttöä. Sama koskee myös PohjoisRuotsin sisämaata ja monia paikkoja Suomessa.
M U UA LL A M A A I L M A S SA kuivuus epäilemättä
lisääntyy, muun muassa Välimeren ja Itä-Euroopan maissa sekä Australiassa. Vedenpuute tulee
aiheuttamaan vaikeuksia maanviljelylle. EteläEuroopassa ollaan jo nyt huolissaan metsäpalojen lisääntymisestä.
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LOPPUUKO SAMPPANJA?
Jos keskilämpötila kohoaa
vielä asteen Champagnen
alueella, sikäläiset viininviljelijät pelkäävät, ettei seutu
enää sovellu kuohuviinien
valmistukseen.

KOLME VAIHETTA
SATEIDEN LISÄÄNTYMISEN SEURAUKSET
Vedensaanti
helpottuu Ruotsissa, Suomessa
ja Norjassa.
Sähkön hinta
laskee.

2

1

Kaupungit ja vesistöt tulvivat.
Isot vesimäärät eivät pääse
virtaamaan pois kaduilta ja toreilta, eivätkä viemärijärjestelmät pysty käsittelemään niitä.
Sadot mätänevät
yhä voimakkaampien rankkasateiden seurauksena.

3

SATEEN PARADOKSI Ilmojen lämmetessä ja sateiden lisääntyessä tapahtuu yllättäviä asioita; maaperästä alkaa esimerkiksi haihtua enemmän
vettä. Maaperä voi sen vuoksi kuivua, mikä haittaisi maataloutta.

VOIKO SATEISTA OLLA HYÖTYÄ?
Lyhyellä aikavälillä sateiden lisääntymisestä voi olla hyötyä
joillekin Pohjolan elinkeinoille. Vesivoimaa on saatavilla
enemmän, mikä helpottaa uusiutuvaan energiaan siirtymistä.
Lämpötilan kohoaminen ja lisääntyneet sateet myös pidentävät
maan- ja metsänviljelyn kasvukautta.

UUSIA VAIKEITA
HAASTEITA
Sateet lisääntyvät Pohjoismaiden pohjoisosissa arviolta 40-50 prosenttia vuoteen
2100 mennessä IPCC:n
sen skenaarion mukaan,
jossa toimitaan ”business
as usual” -mallin mukaan
eli tehdään vain vähän
päästöjen vähentämiseksi.
Kun sää samalla lämpenee,
Pohjoismaihin leviää uusia
puu- ja viljalajeja.
Samalla tuhohyönteisten
tekemien tuhojen vaara
kasvaa ja juomaveden ottopaikat saattavat myrkyttyä
tai tuhoutua bakteerien
lisääntyessä.

Rankkasateet uhkaavat makean
veden saantia. Maridalsvannet on
Oslon tärkeimpiä juomaveden
ottopaikkoja, josta saadaan noin
80 prosenttia kaupungin vedestä.

ENTISTÄ SATEISEMPIA KESIÄ
Suomesta voi tulla osittain sadevyöhykettä.
Jos lämpötila kohoaa neljä astetta, sateet
voivat monien ennusteiden mukaan lisääntyä
Helsingissä 30-40 prosenttia.

Talvisateiden odotetaan
lisääntyvän Pohjoismaissa
noin 30 prosenttia nykyisestä, ja kesistä puolestaan tulee
noin 10 prosenttia kosteampia. Tämän johdosta kevättulvat ja muut kausittaiset tulvat
yleistyvät ja niistä tulee voimakkaampia. Vakuutusyhtiöt
ovat valmistautuneet tähän,
ja riskialttiilla alueilla talon
omistajilta vaaditaan usein
varautumista ennakkoon.

”Pelottava kokeilu,
jonka panoksena
on koko
ihmiskunta”

VAIKUTUKSET MAAILMALLE
VÄLIMERI

ENITEN
SATEITA
TALVELLA

SANNA SORVARI

Välimeren alueella voi esiintyä mittavia
helleaaltoja ja kuivia kausia, jotka
tuhoavat satoja ja vaikeuttavat tiettyjen
viljalajien viljelyä. Suuret viljavat alueet
saattavat muuttua erämaaksi, ja metsäpalot voivat yleistyä.

SUOMI

Kokemäenjoen suulla sijaitseva Pori on
arvioiden mukaan erityisen alttiina tulville.
Rovaniemi on toinen uhanalainen kaupunki.
Erään kyselytutkimuksen mukaan 10 prosenttia Suomen taajamista on raportoinut
rankkasateiden aiheuttamista tulvista.

AFRIKKA

Vaikutukset ovat luultavasti
vakavimmat Afrikassa.
Monet Sudanin ja Somalian
tähänastisistakin sodista
ovat johtuneet osaltaan
ilmastonmuutoksesta ja
juomaveden puutteesta.

TROPIIKKI

Monissa tropiikin
maissa monsuunisateet
ja hirmumyrskyt tulevat
riehumaan rajumpina ja
kestämään kauemmin.

Miten ilmastonmuutosta
voitaisiin jarruttaa?
– Realistisin mahdollisuus
on saada parhaillaan vahvasti
kehittyvät maat, eli nk. BRICmaat, käyttämään kaikkein
puhtainta ja ympäristöystävällisintä tekniikkaa. Näin ne
välttyisivät käyttämästä samaa
vanhan tekniikan kiertotietä,
jota vanhemmat teollisuusmaat
aikoinaan käyttivät. Kehitys
on kuitenkin niin nopeaa, ettei
tähän aina ole aikaa. Toinen
toimenpide on väestönkasvun
rajoittaminen perhesuunnittelun avulla sekä kouluttamalla
ja valistamalla ennen kaikkea
nuoria tyttöjä.
Mikä sinua huolestuttaa
eniten?
– Minua huolestuttaa se,
ettei kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa onnistuta
solmimaan sitovia sopimuksia
ilmastokaasupäästöjen vähentämiseksi. Vaikuttaa siltä, ettei
näihin asioihin suhtauduta tarpeeksi vakavasti. Meneillään on
erittäin pelottava kokeilu, jonka
panoksena on koko ihmiskunta.
Maapallo planeettana selviää
kyllä, mutta mitä tapahtuu
elämälle maapallolla? Olen
koulutukseltani jäätikkötutkija
ja olen nähnyt, että ilman
hiilidioksidipitoisuus on jo nyt
yli 400 ppm, joka on kaikkien
aikojen suurin pitoisuus.
SANNA SORVARI on jäätikkötutkija ja Suomen Ilmatieteen
laitoksen tutkimusjohtaja.
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H A A S T A T T E L U Connie Hedegaard

CONNIE HEDEGAARD:

”IT’S THE
SCIENCE,
STUPID”

EU:N ILMASTOKOMISSAARI CONNIE HEDEGAARD EI SÄÄSTELE SANOJAAN, KUN IHMISET ETSIVÄT PORSAANREIKIÄ YK:N
ILMASTORAPORTISTA. PARHAILLAAN HÄN VIIMEISTELEE EU:N
VUOTEEN 2030 ULOTTUVIA YMPÄRISTÖTAVOITTEITA.
t e k s t i Marie-Louise Olsen k u va Euroopan komissio

Y

K:n ilmastopaneelin raportti oli vasta julkaistu, kun EU:n ilmastokomissaari Connie
Hedegaard jo toi Twitterissä julki tuohtumuksensa niitä arvostelijoita kohtaan, jotka
parjasivat sitä, että tutkijat olivat asiastaan
vain 95-prosenttisen varmoja:
”It’s the science, stupid! Climate change is
happening, humans are causing it, and action is urgent” ja ”What would you do if your doctor
was 95% sure you had a serious illness? Would you
then do nothing? Or would you seek a cure?” (”Se on
tiedettä, senkin typerykset! Ilmastonmuutos on todellisuutta, ihmiset ovat sen aiheuttaneet ja meillä
on kiire toimia.” ja ”Mitä tekisit, jos lääkärisi olisi
95-prosenttisen varma siitä, että kärsit vakavasta
sairaudesta? Etkö tekisi mitään? Vai alkaisitko etsiä
sopivaa lääkettä?”).
Connie Hedegaardin työnä on varmistaa, että
EU-maat tiedostavat ilmastokriisin vakavuuden.
Miten ilmastoasiat kehittyvät EU:ssa?
– Kehitys kulkee oikeaan suuntaan, mutta talous-

3 0 / T H E H E A T I S O N Ifin vuosikirja 2014

NELJÄ TÄRKEÄÄ
TOIMENPIDETTÄ
1 / Energiatehokkuutta on lisättävä niin teollisuudessa ja kiinteistöissä
kuin autoissa ja kuljetuksissakin. Tämä
on tarpeen riippumatta siitä, uskotaanko globaaliin lämpenemiseen vai ei.
2 / Oikea hinnoittelu päästökauppaan. Saastuttamisen tulee olla riittävän kallista, jotta päästöjä kannattaa
vähentää.
3 / Monia Euroopan energiajärjestelmiä on uudistettava seuraavan
10–20 vuoden kuluessa. Olisi typerää
panostaa muihin kuin ilmastoa hyödyttäviin ratkaisuihin, koska järjestelmiä
on pystyttävä käyttämään 30–60
vuotta.
4 / Energiasuunnittelua ei pidä nähdä
kansallisena asiana, vaan sen sijaan
on rakennettava sähköverkkoja,
jotka mahdollistavat rajat ylittävän
sähkökaupan.

kriisi vaikuttaa tietenkin asiaan. Monet hallitukset
kamppailevat talousongelmien kimpussa ja sanovat, että he tarttuvat ilmasto- ja ympäristöasioihin
taas, kun talous on vakaampi. Se on tietenkin täysin
väärä taktiikka.
Mikä on oikea taktiikka?
– EU on jo 40 vuoden ajan osoittanut, että ympäristötyö ja vahva talouskehitys voivat kulkea käsi
kädessä. Euroopan talouskriisi ei johdu siitä, että
olemme panostaneet liikaa kestävään kehitykseen.
Muutamilla kestävään kehitykseen eniten panostaneilla EU-mailla on tällä hetkellä EU:n paras
kilpailukyky ja paras talous.
Oletko tyytyväinen EU:n nykyisiin tavoitteisiin?
– Kun aloitin ilmastokomissaarina vuonna 2010,
tein kaikkeni saadakseni nostettua kasvihuonekaasupäästöjen vuoteen 2020 ulottuvan vähennystavoitteen 20:stä 30 prosenttiin [vuoden 1990 tasosta
laskettuna, toim. huom.], mutta totesin, etteivät
kaikki maat suostuisi siihen. Ryhdyin sen sijaan

laatimaan konkreettisia ehdotuksia päästöjen vähentämiseksi, esimerkiksi sääntelemällä autokantaa ja asettamalla energiavaatimuksia uudisrakentamiselle. Tähän
mennessä päästöjä on onnistuttu vähentämään EU:ssa
18 pronsenttia. Ennusteiden mukaan saavutamme
25 prosentin vähennyksen vuoteen 2020 mennessä. En
ole tyytyväinen tavoitteisiin, mutta olen melko tyytyväinen saavuttamiimme tuloksiin.
Onko kahden asteen tavoite mahdollista saavuttaa?
– Mahdollisuudet heikkenevät nopeasti. Talouskriisin
aikana on tapahtunut yksi myönteinen asia. Maailmanpankin ja Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n
vuosittaisessa syyskonferenssissa Maailmanpankin puheenjohtaja Jim Kim ja IMF:n johtaja Christine Lagarde
totesivat molemmat, ettei maailman talouskasvu kehity
toivotulla tavalla, jos emme samalla panosta ympäristökysymyksiin. Vuonna 2008 sama toteamus olisi voitu
kuulla Greenpeacen vuosikokouksessa.

”EN OLE TYYTYVÄINEN TAVOITTEISIIN,
MUTTA OLEN MELKO TYYTYVÄINEN
SAAVUTTAMIIMME TULOKSIIN”
Mitä EU:n tulee tehdä?
– Viimeistelen parhaillaan vuoteen 2030 ulottuvia päästötavoitteita. Meidän on osoitettava selkeästi, että EU
jatkaa ilmastotyötään. On myös tärkeää näyttää, miten
yksittäiset kansalaiset voivat toimia. Ilmaston kannalta
nerokkaiden ratkaisujen myönteiset sivuvaikutukset on
myös pystyttävä dokumentoimaan paremmin. Sähköllä
toimivien henkilö- ja linja-autojen yleistyminen vähentää
päästöjä ja samalla myös esimerkiksi lasten allergioita.
Sanoit brittiläisen The Telegraph -päivälehden haastattelussa, että vaikka ilmastotutkijat olisivatkin väärässä, meidän on joka tapauksessa vietävä muutokset
läpi. Mitä tarkoitat?
– Isoäitini syntyessä maailmassa oli kaksi miljardia
asukasta. Lapseni tulevat elämään maailmassa, jonka
asukasmäärä on yhdeksän miljardia. Myös niiden, jotka
epäilevät ilmastonmuutoksen tieteellisiä todisteita,
on oivallettava, miten tärkeää on panostaa energia- ja
resurssitehokkaisiin ratkaisuihin, kun yhä useammat
ihmiset tavoittelevat hyvinvointia.

C O N N I E H E D E G A A R D / Time-lehti nimitti hänet vuonna 2009 yhdeksi niistä 100 ihmisestä, jotka vaikuttavat
eniten maapallon kehitykseen. Hän johti silloin YK:n ilmastokonferenssia Kööpenhaminassa. / Connie Hedegaard on
poliitikko,joka työskenteli välillä toimittajana ja palasi taas politiikkaan. / 2004–2008 Tanskan ympäristöministeri. /
Vuodesta 2010 saakka EU:n ilmastokomissaari. / On kansainvälisissä kokouksissa opastanut lukemattomia huomattavia poliitikoita Grönlannin sulavilla jäätiköillä. / Syntynyt vuonna 1960, naimisissa, kaksi lasta.
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KYSYTÄ ÄN L APSILTA

”En halua maapallon
tuhoutuvan”
1. Oletteko keskustelleet ilmastonmuutoksesta koulussa tai kotona? 2. Huolestuttaako ilmastokriisi sinua? 3. Mitä aikuisten sinusta pitäisi tehdä?

Nimi: Akseli Puustinen
Ikä: 11 v
Asuu: Suomessa
1 / Emme koulussa. Olen nähnyt
sitä käsittelevän televisioohjelman ja jutellut siitä äitini ja
vähän myös kavereiden kanssa.
2 / Kyllä. Isot jäätiköt sulavat
ja kesistä on tullut tosi kuumia.
Monet suuret maat, kuten Kiina,
ovat hyvin saastuneita.
3 / Kaikkien pitäisi kierrättää
eikä autolla saisi ajaa turhaan.
Kaikkien autojen pitäisi toimia
sähköllä.

Nimi: Jens Grundtvig
Jungersen
Ikä: 12 v
Asuu: Tanskassa
1 / Olemme puhuneet koulussa
fossiilisista polttoaineista,
kuten öljystä, hiilestä ja
maakaasusta, ja siitä, että niille
pitäisi löytää ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja.
2 / Meillä päin ei ole tapahtunut
suuria muutoksia, joten en mieti
sitä kovin paljon.

Nimi: Paulina Olrin
Ikä: 13 v
Asuu: Ruotsissa

Nimi: Vegard Houg
Ikä: 11 v
Asuu: Norjassa

1 / Emme kotona, mutta olemme
keskustelleet ympäristön
saastumisesta koulussa.

1 / Olemme puhuneet siitä
koulussa ja olen myös nähnyt
tv-ohjelmia.

2 / Kyllä, koska en halua
maapallon tuhoutuvan. Pelkään,
etteivät omat lapsenlapseni
saa nähdä puita ja eläimiä, joita
meillä nyt on.

2 / Ei.
3 / Olisi hyvä, jos useammat
ajaisivat sähköautoilla. Koko
maailman on tärkeää toimia
yhdessä ja sopia siitä, mitä
meidän pitäisi tehdä.

3 / Minusta pitäisi käyttää
enemmän rahaa tutkimukseen
ilmastonmuutoksen vakavien
seurausten välttämiseksi.

3 / Parannuksia on vaikea
tehdä, koska niin monien ihmisten on osallistuttava niihin.
Monet ovat tyhmiä ja laiskoja ja
ajattelevat, että asiat ratkeavat
ajan mittaan.

Nimi: Teymour Valizadeh
Ikä: 11 v
Asuu: Dubaissa

Nimi: Eva Notebomer
Ikä: 9 v
Asuu: Kanadassa

Nimi: Emma Horter
Ikä: 14 v
Asuu: Ranskassa

Nimi: Alberta Okrah
Ikä: 8 v
Asuu: Ghanassa

1 / Kyllä, olemme oppineet ilmastonmuutoksesta koulussa.

1 / Kyllä, puhumme siitä
koulussa.

1 / Puhuimme siitä paljon koulussa muutama vuosi sitten.

2 / Kyllä huolestuttaa, koska se
on niin vakava asia. Maailmassa
sattuu kamalia asioita, kuten
hirmumyrskyjä ja tsunameja.
Tulevaisuudessa ei ehkä ole enää
puhdasta vettä.

2 / Kyllä. Pelkään, että maapallo
lämpenee liikaa ja että kaikki
eläimet kuolevat.

1 / Kyllä, olemme puhuneet
ilmastonmuutoksesta koulussani.

2 / Kyllä, koska ilmaston
muuttuessa luonto joutuu epä2 / Kyllä, kun ajattelen sitä.
tasapainoon ja elämiä kuolee.
Opettajani sanoo, että jos
Jos luonto ei voi
emme tee
”Meidän pitäisi
hyvin, ihmisetkään
mitään
lopettaa öljyn käyttö” ilmastoneivät voi hyvin.
muutokselle,
3 / Meidän pitäisi lopettaa öljyn
maailmassa ei ole enää puita tai
käyttö, rajoittaa päästöjä ja
jokia, kun olen aikuinen.
vähentää Amazonin sademetsien hakkuita. Ihmiset pitää myös
3 / Aikuisten pitäisi lopettaa
saada ajattelemaan uudella
metsien tuhoaminen ja käyttää
tavalla.
vähemmän vettä.

3 / Jokaisen on otettava enemmän
vastuuta teoistaan. Voimme tehdä
yksinkertaisia asioita, kuten
sammuttaa veden hampaita tai
tukkaa pestessä.

3 / Meidän pitäisi kävellä ja pyöräillä autolla ajamisen sijasta
sekä kierrättää enemmän!

”Pelkään, että
maapallo lämpenee liikaa ja että
kaikki eläimet
kuolevat”
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”Koko maailman
on tärkeää
toimia
yhdessä”
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If 2013

If on Pohjoismaiden johtava vahinkovakuutusyhtiö, jolla on 3,6 miljoonaa asiakasta Pohjoismaissa ja Baltiassa. If tarjoaa noin 6 800 työntekijän
voimin täydellisen valikoiman vahinkovakuutuksia
ja palveluja niin yksityishenkilöille kuin kansainvälisille teollisuusyrityksillekin.
Ifin menestys jatkui vuonna 2013. Yhtiö ylitti
tulostavoitteensa jo kymmenentenä peräkkäisenä
vuonna. Vakuutustekninen tulos oli 5 200 miljoonaa
Ruotsin kruunua. Yhdistetty kulusuhde oli 88,1
prosenttia, eli pitkän aikavälin tavoitetta parempi.
Menestys on seurausta järjestelmällisestä ja pitkäjänteisestä työstä, jossa tärkeimmällä sijalla ovat
vahva asiakaslähtöisyys, valikoiva kasvustrategia ja
kustannustehokkuus.
Ifin liiketoiminta-alueet ovat Henkilöasiakkaat,
Yritysasiakkaat, Suurasiakkaat sekä Baltia.

Toiminta-ajatus, strategia ja taloudelliset tavoitteet

Markkinat ja kilpailijat

Ifin visiona on olla Pohjoismaiden ja Baltian johtava vahinkovakuutusyhtiö, jolla on
alan tyytyväisimmät asiakkaat, kattavin asiantuntemus ja paras kannattavuus.

Pohjoismaissa on Euroopan seitsemänneksi suurimmat vahinkovakuutusmarkkinat,
joiden arvo vakuutusmaksuissa mitattuna on noin 200 miljardia Ruotsin kruunua.
Euroopan vahinkovakuutusmarkkinoiden arvo on yhteensä lähes 4 000 miljardia Ruotsin
kruunua. If on Pohjoismaiden johtava vahinkovakuutusyhtiö.

Toiminta-ajatus

Pohjoismaat 2013

If tarjoaa vakuutusratkaisuja, jotka tuovat asiakkaille turvallisuutta ja vakautta yrittäjyyteen, asumiseen ja arkeen.

Yhdistetty kulusuhde
2013

88,1%

2012

88,9 %

Strategiset tavoitteet

0

Ifin tavoitteena on vakiinnuttaa kilpailijoitaan parempi pitkän aikavälin kannattavuus ja asiakastyytyväisyys sekä hyvä
luottokelpoisuus.

Strategiset painopistealueet
Lisäarvo asiakkaalle
If ylittää asiakkaiden odotukset tarjoamalla parhaita vakuutusratkaisuja, nopeaa ja oikeudenmukaista vahingonkäsittelyä
sekä ystävällistä palvelua.
Keskitetty vakuutusosaaminen
If vahvistaa määrätietoisesti organisaationsa osaamista ja kykyä
kehittää, hinnoitella ja myydä vakuutustuotteita sekä ennaltaehkäistä ja käsitellä vahinkoja.
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Tasapainotetun riskin sijoitusstrategia
Ifin tavoitteena on vakuutus- ja sijoitussalkkuihin liittyvien
riskien tasapainottaminen. Ifin sijoitusstrategiana on sopeuttaa sijoitusten valuuttajakauma ja duraatio vastaamaan vakuutustoiminnan velkoja. Muut varat sijoitetaan tavoitteena
kokonaistuoton lisääminen.

2013

5 200

2012

4 998
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Yhteydenpito helppoa
Ifin henkilöstöön on helppo saada yhteys, ja yhtiön tuotteita
ja palveluja on helppo ymmärtää.

8 040

2012

7 511

0

2 000

4 000

6 000

8 000

MSEK

Henkilöstö 2013
Tanska

557

Viro

1 981

Latvia

164

Liettua

Markkinaosuudet
Ruotsi Q3 2013
Muut 20 %
Länsförsäkringar 30 %
Folksam 16 %
Trygg-Hansa 16 %

146

Norja

Norja Q3 2013
Muut 25 %
Gjensidige 25 %
Sparebank1 10 %
Tryg 15 %

Suomi 2012

2 020

Muut

Luotettava
If pitää lupauksensa ja auttaa asiakasta tarvittaessa.

Henkilöstöä yhteensä: 6 830

46

0

Fennia 10 %

If 26 %

Viron vahinkovakuutusmarkkinoilla If on suurin yhtiö 26
prosentin markkinaosuudellaan. Latviassa If on neljänneksi
suurin (11 prosenttia) ja Liettuan markkinoilla kuudenneksi
suurin (7 prosenttia) toimija.

vuosikertomus 2013

LähiTapiola 27 %

Tryg 20 %
Muut 29 %

Gjensidige 5 %

1 000

1 500

Topdanmark 17 %

If 6 %
Codan 13 %

2 000

Baltia Q3 2013
RSA 23 %
Muut 29 %
If 14 %
Gjensidige 8 %
Ergo 13 %
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Pohjola 29 %

Tanska 2012

Alm. Brand 10 %
500

If 25 %

Muut 8 %

1 599

Sitoutunut
If on aloitteellinen ja välittää asiakkaasta.

If 18 %

Baltia 2013

317

Ruotsi

Uudistava
If vie kehitystä eteenpäin ja kehittää jatkuvasti uusia vakuutustuotteita ja palveluja.

MSEK

Tulos ennen veroja

Suomi

Ydinarvot

%

Vakuutustekninen tulos

2013

Pohjoismainen liiketoimintamalli
If luo kilpailuetuja integroidussa pohjoismaisessa ja baltialaisessa organisaatiossa hyödyntämällä suuryrityksen tuomia
etuja sekä jakamalla osaamista yrityksen sisällä.

100

If on vahinkovakuutustoimintaan keskittynyt yhtiö, jolla on
pohjoismainen organisaatio. Ifin hallussa on yhteensä noin
viidennes Pohjoismaiden markkinoista. If on Ruotsin, Norjan ja Suomen johtavia vahinkovakuutusyhtiöitä. Yrityksen
markkinaosuus on Ruotsissa 18, Norjassa 25 ja Suomessa 26
prosenttia. Tanskassa, jossa markkinat ovat pirstoutuneemmat,
If on viidenneksi suurin yhtiö 6 prosentin markkinaosuudellaan. If omistaa myös 28 prosenttia tanskalaisesta Topdanmarkvakuutusyhtiöstä.
Pohjoismaiset vakuutusmarkkinat ovat suhteellisen yhtenäiset. Neljä suurinta yhtiötä toimii kukin useammassa kuin
yhdessä Pohjoismaassa, ja niillä on hallussaan puolet markkinoista. Kilpailu Pohjoismaiden vakuutusmarkkinoilla on
jatkunut viime vuosina kireänä. Monet toimijat ovat pyrkineet
aktiivisesti vahvistamaan mm. jakeluvoimaansa yhteistyösopimusten ja verkkopalvelujen avulla. Myös pankit ovat laajentaneet tuotetarjontaansa vahinkovakuutustuotteilla ja toimivat
joissakin tapauksissa myös vakuutuksenantajina.
Viime vuodet ovat talouskriisin vuoksi olleet vakuutusalalle
haasteellisia, eikä vuosi 2013 ollut tästä poikkeus. Alhaisen
korkotason vuoksi alalla on jouduttu sopeutumaan sijoitussalkun alhaisempaan tuottoon, jolloin tulosta on saatava
entistä suuremmassa määrin vakuutusliiketoiminnasta. Siksi
underwriting-toiminnan merkitys alan kannattavuuden varmistamisessa on kasvanut. Alhaisten korkojen ja Euroopan
velka- ja pankkikriisin aiheuttaman epävarmuuden odotetaan
leimaavan myös vuotta 2014.

BTA 13 %

Ifin vuosikertomus 2013
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Ifin liiketoiminta-alueet
If harjoittaa liiketoimintaansa pohjoismaisesta näkökulmasta. Toiminta jakautuu eri asiakassegmentteihin Henkilöasiakkaat-, Yritysasiakkaat- ja Suurasiakkaat-liiketoiminta-alueilla. Markkinaedellytyksiltään erilainen Baltia muodostaa
erillisen liiketoiminta-alueen.

Henkilöasiakkaat

Yritysasiakkaat

Suurasiakkaat

Baltia

If on Pohjoismaiden johtava henkilöasiakkaiden vakuutusyhtiö.
Henkilöasiakkaat-liiketoiminta-alueella on Norjassa, Ruotsissa,
Suomessa ja Tanskassa yhteensä yli kolme miljoonaa asiakasta. Vuoden 2013 vakuutustekninen tulos oli 3 118 miljoonaa
Ruotsin kruunua ja yhdistetty kulusuhde 87,8 prosenttia.

Yritysasiakkaat-liiketoiminta-alueen kohderyhmää ovat enintään 500 työntekijän yritykset. Yli 300 000 yritysasiakasta
palveleva liiketoiminta-alue on Pohjoismaiden markkinajohtaja. Vuoden 2013 vakuutustekninen tulos oli 1 432 miljoonaa
Ruotsin kruunua ja yhdistetty kulusuhde 88,6 prosenttia.

Ifin Suurasiakkaat-liiketoiminta-alue on Pohjoismaiden johtava
suurasiakkaiden vakuuttaja ja yksi Euroopan suurimmista yritysvakuutusten välittäjistä. Asiakkaat ovat pohjoismaisia yrityksiä,
joiden liikevaihto on yli 500 miljoonaa Ruotsin kruunua ja joilla on
yli 500 työntekijää. Vuoden 2013 vakuutustekninen tulos oli 376
miljoonaa Ruotsin kruunua ja yhdistetty kulusuhde 91,5 prosenttia.

Baltia-liiketoiminta-alue kattaa Viron, Latvian ja Liettuan. Asiakkaina on yhteensä runsaat 300 000 henkilö- ja
yritysasiakasta. Vuoden 2013 vakuutustekninen tulos oli
128 miljoonaa Ruotsin kruunua ja yhdistetty kulusuhde
88,4 prosenttia.

Miten vuosi 2013 sujui?
– Henkilöasiakkaat-liiketoiminta-alueen tulos oli loistava.
Yhdistetty kulusuhde oli edellisvuoden vahvaa tulosta parempi. Vakuutusmaksujen määrä kasvoi ja tehokkuutemme parani entisestään. Henkilöasiakkaat-liiketoiminta-alue
aloitti viime vuoden aikana Suomessa ja Ruotsissa yhteistyön Nordean kanssa. Nordea alkoi myydä Ifin tuotteita
pankkikonttoreissaan ja verkkopankissaan. Kevään aikana saatiin päätökseen myös Trygin Suomen toimintaa
koskeva kauppa.

Miten vuosi 2013 sujui?
– Yrityspuolella Ifin tulos oli erittäin hyvä, itse asiassa kaikkien aikojen parhaimpia alan yleisen kehityksen
huomioon ottaen.

Miten vuosi 2013 sujui?
– Kokonaisuudessaan hyvin. Kannattavuutemme oli odotetulla tasolla. On myös erittäin mukavaa todeta, että jo ensimmäisenä vuotenani Ifin Suurasiakkaat-liiketoiminta-alueen
johtajana olen saanut työstämme paljon myönteistä palautetta, niin asiakkailta kuin yhteistyökumppaneiltammekin.

Miten vuosi 2013 sujui?
– If menestyi Baltiassa hyvin, toimintamme oli kannattavaa
ja kasvu maltillista. Yhteistyömme autokauppiaiden kanssa
on kehittynyt hyvin. Etenkin moottoriajoneuvovakuutusten
verkkomyynti kasvaa.

Mitä markkinoilla tapahtui?
– Koska korkotaso ja sen myötä
myös pääoman tuotto on alhainen,
Morten Thorsrud,
koko toimiala keskittyy vakuutusHenkilöasiakkaat.
liiketoiminnan kannattavuuteen.
Hintakysymykset, riskien luokittelu
ja kustannustehokkuus ovat kaikkien toiminnassa etusijalla. Vakuutusyhtiöiden tarjoamien sähköisten palveluiden
käyttö yleistyy. Henkilöasiakkaat-liiketoiminta-alueen
verkkomyynti kasvoi 18 prosenttia, ja verkossa tehtiin
13 prosenttia enemmän vahinkoilmoituksia kuin edellisvuonna.
Mihin panostatte tänä vuonna?
– Pyrimme vahvistamaan asiakastyytyväisyyttä entisestään. Henkilöasiakkaat-liiketoiminta-alue tekee suuria
IT-investointeja digitaalisen tarjoomamme kehittämiseksi, mutta pyrimme parantamaan asiakaspalveluamme
ja tehokkuuttamme myös perinteisemmissä kanavissa.
Tämän työn tuloksena muun muassa asiakkaidemme vahingonkäsittelystämme antamat arviot ovat parantuneet
entisestään, jo aikaisemmalta korkealta tasolta.
Vakuutusmaksutulo maittain: Henkilöasiakkaat

Mitä markkinoilla tapahtuu?
– Koko alan kannattavuus on vahva. Alhaisen korkotason
vuoksi vakuutusyhtiöiden investoinnit (enimmäkseen korkoa tuottaviin
arvopapereihin) antavat kuitenkin
vain rajoitetun tuoton. Tämän vuoksi keskitymme entistä enemmän itse
vakuutustoiminnan tulokseen. Ifille
jo perinteisesti tärkeät asiat, kuten
kustannustehokkuus, hinnoittelu ja
Ivar Martinsen,
riskien luokittelu, ovat keskeisellä
Yritysasiakkaat.
sijalla nyt myös muiden yhtiöiden
toiminnassa.
Mihin panostatte tänä vuonna?
– Tärkeimpiin strategisiin tavoitteisiimme, kuten vakuutustoiminnan terveeseen kannattavuuteen, hyvään
asiakastyytyväisyyteen, korkeaan laatuun kaikessa toiminnassamme sekä tietenkin myös kustannustehokkuuteen.
Avainasemassa on moderni IT-tuki: pääsemme nyt keräämään Ifin viime vuosina tekemien isojen investointien satoa. Asiakaspalvelumme on jo nyt ystävällisempää,
nopeampaa ja yksinkertaisempaa kuin monilla kilpailijoillamme, ja vakaana pyrkimyksenäni on vahvistaa tätä
suuntausta entisestään tulevina vuosina.

Vakuutusmaksutulo maittain: Yritysasiakkaat
Tanska 9 %

Tanska 8 %

Ruotsi 19 %

Mitä markkinoilla tapahtuu?
– Monet suuryritykset antavat selvästikin entistä enemmän painoa vakuutusasioille. Riskitietoisuus on lisääntynyt.
Yksi syy tähän on luonnonmullistusten
yleistyminen ja niiden vakavat vaikutukset koko tuotantoketjuun. Kriisitilanteissa vakuutusyhtiöt joutuvat
Niclas Ward,
kovalle koetukselle. Me pystymme ratSuurasiakkaat.
kaisevasti vaikuttamaan siihen, miten
nopeasti ja joustavasti yritys voi taas
aloittaa täyden tuotannon. Toiminnan mukauttamisen kasvava merkitys vaikuttaa myös osaltaan siihen, että konsernien johtoryhmät panostavat enemmän vakuutusasioihin.
Mihin panostatte vuonna 2014?
– Perimmäisenä tehtävänämme on vahvistaa pohjoismaisten suuryritysten maailmanlaajuista kilpailukykyä. Teemme
läheistä yhteistyötä asiakkaidemme kanssa voidaksemme
räätälöidä heille hyviä vakuutusratkaisuja, sekä antaa neuvoja esimerkiksi riskienhallintaan ja vahinkojen käsittelyyn
liittyvissä asioissa. Jatkamme tätä työtä myös tänä vuonna,
ja pyrimme koko ajan kehittymään siinä entistä paremmiksi.

Vakuutusmaksutulo maittain: Suurasiakkaat

Norja 46 %
Norja 35 %

36 / Ifin

vuosikertomus 2013

Vakuutusmaksutulo maittain: Baltia

Liettua 23 %

Suomi 19 %

Suomi 26 %

Mihin panostatte vuonna 2014?
– Ifin strategiana on saavuttaa hyvä tasapaino kannattavuuden ja kasvun välillä. Jatkamme panostuksiamme sähköisiin
kanaviin. Ajoneuvopuolella aiomme kehittää vahingonkäsittelytoimintaamme. Tavoitteenamme on, että asiakkaat, joilla
on merkkivakuutus, voisivat vakuutusvahinkotapauksissa nopeasti ja kätevästi viedä autonsa yhteistyökumppaneidemme
korjaamoihin. Jatkamme yhteisten IT-tukipalvelujen kehittämistä Baltian maihin. Odotan paljon uudelta yhteistyöltämme Nordean kanssa. Olemme parhaillaan käynnistämässä
Virossa ja Liettuassa samantapaista yhteistyötä, jota olemme
tehneet Nordean kanssa Latviassa jo useiden vuosien ajan.

Tanska 14 %

Suomi 20 %
Ruotsi 37 %

Mitä markkinoilla tapahtuu?
– Vakuutusmarkkinoiden odotetaan
kasvavan yleisen talouskasvun tahdissa, noin kuusi prosenttia vuonna
2014. Kilpailu alallamme kiristyy, sekä
uusien tulokkaiden että jo vakiintuneiden maailmanlaajuisten toimijoiden
taholta. Kannattavuus vaihtelee: joillakin yhtiöillä menee hyvin, kun taas
Timo Vuorinen,
toisilla on vaikeampaa. Jotkut uusista
Baltia.
kilpailijoistamme panostavat vahvasti
kasvuun, jopa hyvästä kannattavuudesta tinkimällä. Automyynti kasvaa, mikä hyödyttää Ifiä, joka
on vahva juuri ajoneuvovakuutusmarkkinoilla.

Ruotsi 43 %
Viro 54 %
Latvia 23 %

Norja 24 %
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Viisivuotiskatsaus
Tuloskatsaus
MSEK

2013

2012 1)

2011

2010

2009

Vakuutusmaksutuotot
38 977
37 973
36 966
37 170
38 701		
Korvauskulut
-27 821
-27 347
-27 614
-28 093
-28 856		
Vakuutustoiminnan liikekulut
-6 536
-6 426
-6 380
-6 402
-6 801		
Vakuutustoimintaan kohdistettu sijoitustoiminnan nettotuotto
560
772
1 124
1 606
2 139		
Muut vakuutustekniset tuotot
245
286
277
235
240		
Muut liikekulut
-225
-260
-244
-232
-239		
Vakuutustekninen tulos
5 200
4 998
4 129
4 284
5 184		
							
Sijoitustoiminnan nettotuotto ja muut erät
2 840
2 513
1 443
2 516
1 717		
Tulos ennen veroja
8040
7 511
5 572
6 800
6 901		
							
Verot
-1 568
-1 628
-1 386
-1 815
-1 700		
Tilikauden tulos
6 472
5 883
4 186
4 985
5 201		

Tase, 31. joulukuuta
MSEK

2013

2012 1)

2011

2010

2009

Vastaavaa							
Aineettomat hyödykkeet
1 312
1 289
1 257
1 259
1 358		
Sijoitukset
103 478
100 586
100 449
102 078
106 832		
Jälleenvakuuttajien osuus vakuutusteknisestä vastuuvelasta
3 718
4 951
4 709
4 575
4 892		
Laskennalliset verosaamiset
515
553
453
392
666		
Saamiset
11 010
10 664
10 166
9 367
9 869		
Muu omaisuus ja siirtosaamiset
5 153
5 379
5 155
4 818
4 912		
Vastaavaa yhteensä
125 186
123 422
122 189
122 489
128 529		
							
Vastattavaa							
Oma pääoma
25 948
23 264
21 563
22 818
22 542		
Etuoikeusasemaltaan huonommat velat
3 087
2 776
2 881
3 714
4 240		
Laskennalliset verovelat
3 379
3 337
3 461
4 103
4 054		
Vakuutustekninen vastuuvelka
84 159
84 569
85 085
83 733
87 993		
Velat
4 622
5 544
6 424
5 264
6 663		
Varaukset ja siirtovelat
3 991
3 932
2 775
2 857
3 037		
Vastattavaa yhteensä
125 186
123 422
122 189
122 489
128 529		
							
Vakavaraisuuspääoma
31 899
28 824
27 452
30 243
30 171		
							
Vakuutustoiminnan tunnusluvut							
Vahinkosuhde
71,4 %
72,0 %
74,7 %
75,6 %
74,6 %		
Liikekulusuhde
16,8 %
16,9 %
17,3 %
17,2 %
17,6 %		
Yhdistetty kulusuhde
88,1 %
88,9 %
92,0 %
92,8 %
92,1 %		
Toimintakulusuhde
22,8 %
23,0 %
23,5 %
23,7 %
24,1 %		
							
Sijoitustoiminnan tunnusluvut							
Kokonaistuottoprosentti 2)
5,0 %
6,1 %
1,8 %
7,4 %
12,4 %		
							
Muut tunnusluvut							
Toimintapääoma
29 872
26 791
24 043
26 504
24 886		
Vakavaraisuusvaatimus
7 521
7 366
7 493
6 592
6 504		
Vastuunkantokyky
80,8 %
74,6 %
72,4 %
79,5 %
77,3 %		
Vuoden 2012 luvut on laskettu uudelleen uusien kirjanpitoperiaatteiden mukaisesti (eläkevelkojen muuttuneita tilitysperiaatteita sovelletaan taannehtivasti).
Tilivuosia 2009–2011 koskevat tiedot ovat muuttumattomat, eli niiden vuosien
luvut ilmoitetaan aiemmin voimassa olleiden kirjanpitoperiaatteiden mukaisesti.

1) 
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Laskelmat on tehty niiden
periaatteiden mukaisesti,
joilla If sisäisesti arvioi
sijoitustoimintaansa.

2) 

Julkaisija: Vakuutusyhtiö If. Tuotanto: Spoon. Pääkirjoittaja ja toimituksen neuvonantaja: Thomas Heldmark, joukko tiedetoimittajia.
Paino: Elanders. Painettu ympäristöystävälliselle paperille.
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THEHEAT
ISON
KE H I T Y S O N K Ä Y N N I S S Ä
KAIKKIALLA. ÄÄRIMMÄISET
S Ä Ä I L M I Ö T O VA T A R K I P Ä I VÄ Ä .
K U U L E M M E J A T K U VA S T I U U T I S I A
K U I V U U D E S TA JA H E L L E A A L L O I S TA .
/ T Ä M Ä VA I K U T T A A I H M I S I I N ,
TA L O U T E E N, K AU P U N K E I H I N JA
VA L T I O I H I N . M E I D Ä N O N
S O P E U D U T T AVA T I L A N T E E S E E N ,
J A E N N E N K A I K K E A P Y R I T T ÄVÄ
M U U T TA M A A N K E H I T Y K S E N S U U N TA .
/ TÄ M Ä I L M A S T O N M U U T O S TA
K Ä S I T T E L E VÄ V U O S I K I R J A
P E RU S T U U Y K : N I L M A S T O PA N E E L I N
IPCC:N RAPORTTIIN.

YHTEYSTIEDOT
R U O T S I : 0 7 7 1 4 3 0 0 0 0 , w w w. i f . s e
N O R J A : 0 2 4 0 0 , w w w. i f . n o
TA N S K A : 7 0 1 2 1 2 1 2 , w w w. i f . d k
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