
 

 
Ilmastopaneelin  kokous 

 

Aika:  19.elokuuta 2013, klo 9.00-15.30 

Paikka: Viikin kartano, 

 

Paikalla: Markku Kulmala, Helsingin yliopisto, Petteri Taalas, Ilmatieteen laitos, Hannele Cantell, Helsingin 

yliopisto, Sirkku Juhola, Aalto yliopisto, Marja Järvelä, Jyväskylän yliopisto, Kai T. Kokko, Lapin yliopisto, 

Markku Ollikainen, Helsingin yliopisto, Ilkka Savolainen, VTT, Jyri Seppälä, Suomen ympäristökeskus, 

Miimu Airaksinen, VTT, Pirkko Heikinheimo, Ympäristöministeriö, Bettina Lemström, Työ- ja 

elinkeinoministeriö, Hanna Lappalainen, Helsingin yliopisto/ IL, Karoliina Kinnunen, Ympäristöministeriö 

 

Kutsutut asiantuntijat: Ari Laaksonen, IL, Alina Pathan, Gaia ja Iivo  Vehviläinen, Gaia 

 

Poissa: Pirjo Peltonen-Sainio, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT , Sanna Syri, Aalto 

yliopisto, Markku Kanninen, Helsingin yliopisto, Sanna Sorvari, Ilmatieteen laitos 

 

1. Kokouksen avaus  

Kulmala avasi kokouksen. Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.  

 

2. IPCC:n 5. raportti 

 

Taalas esitteli  syksyllä julkistettavan  IPCC:n 5. raportin fysiikka osion päätuloksia. Ilmatieteen laitos 

järjestää 27.syyskuuta tilaisuuden, jossa päätulokset esitellään tutkijayhteisölle ja medialle. 

 

3. Musta hiili –hanke 

 
Kutsuttu asiantuntija Laaksonen esitteli Musta hiili –hankkeen tuloksia otsikolla ”Musta hiili 
ilmastopakotteena. Hankkeessa järjestään syyskuussa workshop, jonka fokuksena poliittiset toimintakeinot 
projektissa saavutettujen tulosten perusteella. Hankkeen loppuraportti luovutetaan marraskuussa. 
 

4. Ilmastopaneelin arviointi 

 

Heikinheimo taustoitti ilmastopaneelin arviointityötä. Jakson aikana 2 hanketta käynnistetty: Ilmastolaki ja 

Energiajärjestelmä ja päästövähennystavoitteet. Nyt 2-vuotiskauden päättyessä on aika arvioida toiminnan ja 

hankkeistuksen toimintamalleja. 

 

Gaia Consulting esitteli arviointihankkeen. Tilaisuuden aikana panelistit täyttivät itsearviointi lomakkeen. 

Lisäksi käytiin arviointikeskustelu. 

 

Juhola alusti keskustelua esittelemällä tieteen ja politiikan vuoropuhelua: Tiedeyhteisö sidosryhmänä arvioita 

erityyppisistä ilmastopaneeleista / komiteoista. 

 

 

5. Ilmastolaki 

 

Kokko esitteli ilmastolaki valmistelun tilanteen. Panelisteille on lähetetty yhteenveto arvioitavana olevan 

ilmastolakiehdotuksen tavoitteista sekä varsinainen raakaversio lakitekstistä. Panelisteja pyydetään 

lähettämään mahdollisimman pian kommenttinsa Kokolle. Lisäksi sovittiin, että tekstiä (erityisesti käytettyä 



terminologiaa) kommentoivat Ilmatieteen laitoksen ja Helsingin yliopiston ICOS-infrastruktuuri ja 

havaintoverkoston vetäjien avainhenkilöt. 

 

6. Hiilineutraalius 

 
Seppälä esitteli Hiilineutraalius –aiheen alustavaa suunnitelmaa. Hanke sisältää erillisselvitysten tekemisen 
ja kannanotot sisältäen: Ilmastonmuutoksen kehitys ja hiilineutraalisuus, hiilineutraalisuuden arviointitavat 
käytännössä, kompensaatiot, Kuluttajan ja työpaikkojen hiilineutraalisuus (asuminen, rakennukset, liikenne, 
ruokailu, julkinen kulutus). Hankkeen päätteeksi järjestetään workshop ja luovutetaan loppuraportti. Työ 
valmistuu loka-marraskuun aikana. 
 

 

7. 2050 tiekarttatyö tilannekatsaus  

 

Bettina Lemström raportoi 2050 Tiekartta-työn etenemisestä. Toukokuun aloitusseminaarin jälkeen on 

perustettu verkkosivut, verkkokeskustelu jatkuu. ”ota kantaa” ollut avoinna koko kesän. Valtioneuvoston 

energia- ja ilmastotyöryhmän esitys valmistuu keväällä 2014.  

 

8. Paneelin arviot tutkimustarpeista 

 

Paneeli keskusteli lyhyesti rahoittajille ja päätöksentekijöille esitettävistä tutkimustarpeista. Paneelin tulisi 

laatia ehdotus, joka voitaisiin esittää Tekes:lle ja Suomen Akatemialle ja pyytää arvio milloin 

tutkimusavaukset tulisivat rahoittajien tutkimusohjelmiin haettavaksi. Todettiin, että monitieteellisyys ja 

sosiaalinen hyväksyttävyys tulisi olla peruskomponetteja paneelin ehdotuksissa.   

 

9. Seuraavat kokoukset 

 

Seuraava kokous järjestetään SITRA:ssa 3.lokakuuta klo 8-12. 

 

 


