
TkT Mari Pantsar on Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran johtaja, joka 
vetää Sitran Hiilineutraali kiertotalous -teemaa. TkT Jouni Keronen on 
yrityskoalitio Climate Leadership Coalitionin toimitusjohtaja. 

Tienhaarassa-kirjan julkistamisen yhteydessä ilmastoaiheiden parissa 
työskentelevän Tiina ja Antti Herlinin säätiön alaisuuteen on perustettu 
uusi Lasten ja nuorten ilmastorahasto. Kaikki kirjailijatuotot ohjataan rahastoon 
ja rahaston kautta lasten ja nuorten ilmastokoulutukseen, lasten ja nuorten 
omiin ilmastotoimiin sekä ilmastonmuutokseen liittyvän tutkimustiedon 
välittämiseksi lapsille ja nuorille.

Tulevaisuudessa rahastoon voi lahjoittaa kuka tahansa - meistä saa ottaa 
esimerkkiä! (Lisätietoja löytyy Tiina ja Antti Herlinin säätiön 
verkkosivuilta.www.tahsaatio.fi.)
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Ilmastonmuutos vaarantaa ruokahuollon - 11 tärkeän viljalajikkeen sadot romahtaisivat +3C maailmassa

Source: World Bank, Development and Climate Change, 2010



Nouseva merenpinta peittää useita kaupunkeja 2050 mennessä ja pakottaa noin 150 
miljoonan asukkaan muuttamaan

https://www.nytimes.com/interactive/2019/10/29/climate/coastal-cities-underwater.html

https://www.nytimes.com/interactive/2019/10/29/climate/coastal-cities-underwater.html
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Ilmastonmuutoksen hillinnässä … 

Teollisuus de/rekarbonisoituu
Rakennukset varastoivat hiiltä ja 
tuottavat ja varastoivat energiaa

Maanviljely muuttuu: ruokavaliot 
muuttuvat ja hiilensidonta lisääntyy

Hinnat ja verot muuttuvat

Tietotekniikka kaikkialla

Uusiutuva energia kasvaa,
Energiavarastoja kehitetään

Markkinamekanismit muuttuvat, 
älyverkko kehittyy

Liikenteen polttoaineet ja 
käyttövoimat vaihtuvat

Kansalaisten valinnoilla suuri merkitys

Metsien rooli tärkeä mm. uusissa 
materiaaleissa ja hiilinieluina

… melkein kaikki muuttuu!



https://www.outotec.fi/globalassets/sustainability-
report/2018/outotec_sr_2018.pdf

CLCn tavoitteena suuri hiilikädenjälki 
- CLCn yritysjäsenet kehittäneet tuotteita ja palveluja, joilla asiakkaat pienentävät hiilijalanjälkeä

Outotec 6.2 miljoonaa CO2eq tonnia (2018) 

https://www.neste.com/releases-and-news/climate-change/neste-sets-
new-strategic-climate-targets-reduce-own-and-customers-emissions

https://www.vtt.fi/sites/handprint/PublishingIma
ges/Carbon_Handprint_Guide.pdf

Neste 7.9 miljoonaa CO2eq tonnia (2018) 

https://www.neste.com/releases-and-news/climate-change/neste-sets-new-strategic-climate-targets-reduce-own-and-customers-emissions
https://www.vtt.fi/sites/handprint/PublishingImages/Carbon_Handprint_Guide.pdf


.

1. Asetetaan selkeät, kunnianhimoiset ja 
saavutettavissa olevat ilmastotavoitteet.

2. Suunnitellaan ja sovitaan systeemisemmästä 
markkinapohjaisesta ratkaisusta.

3. Vahvistetaan rahoitusmekanismeja, jotka tukevat 
yhteiskunnallista muutosta.

4. Varmistetaan tasavertaisen kilpailun edellytykset.
5. Laaditaan hätäsuunnitelma nopeiden 

päästövähennysten varalta.

CLCn kärkihanke: Systeeminen ilmastoratkaisu EUlle, jota voi hyödyntää laajemminkin

Ursula van der Leyen
Euroopan komission puheenjohtaja

Kunnianhimoisempi unioni – Ohjelma Euroopalle

Viherelvytysohjelma (European Green Deal )

- Ilmastoneutraaliuden saavuttaminen ensimmäisenä maanosana 
- ensimmäinen eurooppalainen ilmastolain - vuoden 2050 

ilmastoneutraaliustavoite  lainsäädäntöön
- päästökauppajärjestelmän laajentaminen
- päästötullit hiilivuotojen välttämiseksi 
- suunnitelma tulevaisuuden taloudesta ja uusi teollisuusstrategia 
- vihreän rahoituksen strategia ja Kestävä Eurooppa -investointiohjelmaa 
- vuoden 2030 tavoitetta kasvatetaan lähelle 55% vastuullisella tavalla 
- maailmanlaajuinen johtoasema kiertotaloudessa

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_fi.pdf

https://www.sttinfo.fi/tiedote/climate-leadership-coalition-vaatii-kunnianhimoisia-
pitkan-tahtaimen-ilmastotavoitteita-seka-systeemista-markkinapohjaista-
ratkaisua?publisherId=32722849&releaseId=69864984

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_fi.pdf
https://www.sttinfo.fi/tiedote/climate-leadership-coalition-vaatii-kunnianhimoisia-pitkan-tahtaimen-ilmastotavoitteita-seka-systeemista-markkinapohjaista-ratkaisua?publisherId=32722849&releaseId=69864984
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European Green Deal – valtava mahdollisuus Suomelle

https://euobserver.com/environment/146213

https://euobserver.com/environment/146213
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Climate Leadership Coalition ja 
Tienhaarassa – kirjailijat onnittelevat
Suomen Lämpöpumppuyhdistystä ! 

- miljoona lämpöpumppua
- 2 miljoonan CO2-tonnin säästö
- 10 TWh lämmön tuotanto
- 5 miljardin euron investoinnit
- 5000 henkilön työllistäminen
- ja lähes kaikki tämä 15 vuodessa

Wau! 

Ja kiitos, että sain kutsun osallistua.


