
 
 
Ilmastopaneelin 5. kokous 
PÖYTÄKIRJA 
 
Aika:  11.kesäkuuta 2012, klo 8.30–12.00 
Paikka: Ilmatieteen laitos, Erik Palménin aukio 1, 00560 Helsinki (Konvergenssi 4. krs)  
 
Paikalla: Paneelin jäsenet: 

professori Markku Kulmala, Helsingin yliopisto (puh.joht.), pääjohtaja Petteri Taalas, 
Ilmatieteen laitos, yliopistolehtori Hannele Cantell, Helsingin yliopisto, tutkija Sirkku 
Juhola, Aalto-yliopisto, professori Marja Järvelä, Jyväskylän yliopisto, professori Kai 
T. Kokko, Lapin yliopisto, professori Markku Ollikainen, Helsingin yliopisto, professori 
Pirjo Peltonen-Sainio, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT, 
tutkimusprofessori Ilkka Savolainen, VTT, professori Jyri Seppälä, Suomen 
ympäristökeskus SYKE. 
 
Sihteeristö:   
Ylitarkastaja Pirkko Heikinheimo (ympäristöministeriö), Tutkimuspäällikkö Sanna 
Sorvari (Ilmatieteen laitos), Tutkimuskoordinaattori Hanna Lappalainen (Helsingin 
yliopisto/ IL, pk), Tiedottaja Karoliina Kinnunen (ympäristöministeriö) 
 
Poissa: 
tutkimusprofessori Miimu Airaksinen, VTT, professori Sanna Syri, Aalto-yliopisto, 
professori Markku Kanninen, Helsingin yliopisto. 

 
 
1. Kokouksen avaus 
 
Paneelin puheenjohtaja Kulmala avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleiksi. 
 
2. Metsänkäytön hiilitase seminaari hanke-esitys 
 
Savolainen esitteli Kannisen metsänkäytön hiilitase seminaarin hanke-esitystä ja ajankohtaa.  
 
3. Energiajärjestelmät, hanke-esitys 

Savolainen esitteli edellisen kokouksen kommenttien perusteella päivitettyä Energiajärjestelmä-
hanke-esitystä.  Paneeli antoi yksimielisen tukensa hanke-esityksen rahoittamiseksi YM:n 
budjetista.  Hanke-esitys etenee tästä eteenpäin YM:n normaalin hanke-hakemus prosessin 
kautta.  
 
4. Ilmastolaki, hanke-esitys 

K. Kokko esitteli päivitettyä paneelin ilmastolakityöryhmän hanke-esitystä. Todettiin, että Ekroosin 
raportti on nyt saatavilla, ja työn olisi hyvä käynnistyä. YM:ssä on valmisteilla lausuntopyyntö 
paneelille, jossa Ilmastopaneelilta pyydetään 21.9. (korjattu päivämäärä) mennessä yleisarviota 
Ekroosin esiselvityksestä. 
 
Ilmastopaneelin ilmastolaki-hankkeen raportin on määrä valmistua 15.10. mennessä. YM järjestää 
syksyllä seminaarin, jonka yhteydessä raportti voidaan julkistaa. Ilmastopaneeli antoi yksimielisen 
tukensa hanke-esityksen rahoittamiseksi YM:n budjetista. Hanke-esitys etenee tästä eteenpäin 
YM:n normaalin hanke-hakemus prosessin kautta. 
 



 
 
5. Rakennettu ympäristö, hanke-esitys 

Seppälä esitteli Airaksisen vetovastuulla olevaa alustavaa hanke-esitystä ”Rakennetun ympäristön 

ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen tarkastelu rakennetusta ympäristöstä”. Hanke-esitys 

rakentuu kolmen workshop:n ympärille. Todettiin, että esitys menee tässä vaiheessa 

jatkovalmisteluun. Todettiin, että aihe on tärkeä kansalaisnäkökulmasta, koska se voi tarjota 

konkreettisia keinoja hillitä ilmaston muutosta. 

6. Musta hiili, policy briefing 

Musta hiili, policy briefingin 1. versio jaettiin paneelin jäsenille kommentoitavaksi. Kulmala totesi, 
että paperin 1. versio sisältää tämän hetkisen tieteellisen näkemyksen perusteet. Panelisteja 
pyydetään kommentoimaan 1. versiota nyt viikon sisään, ja seuraava, päivitetty versio, jaetaan 
syksyn kokouksessa.   
 
7. Paneelin työohjelma ja tutkimuksen suuntaaminen 

Todettiin, että työohjelmaa käsitellään yksityiskohtaisesti syyskuun kokouksessa, Viikissä. 
Tarkoituksena on, että vuoden 2013 selvitysten aiheita ideoidaan hyvissä ajoin jo alkusyksyllä.  
 
8. Hankesuunnitelmista hankkeiksi - raportointiformaatti   

Raportointiformaatista todettiin seuraavat perusasiat: 

- pääkieli suomi, abstrakti lisäksi englanniksi ja ruotsiksi 
- käytettään tieteellisen artikkelin referenssikäytäntöjä (esim, Taalas et al. 2004) 
- julkaisu pdf:nä paneelin nettisivuilla 
- Ilmastopaneelin raportteja No 1 / 2012… 
- viralliset lehdistötiedotteen raporttien julkaisemisen yhteydessä  

Yksityiskohtaisempi keskustelu ja ohjeistus käydään syksyn kokouksessa. 

9. Yhteistyötahojen SA, Tekes, Sitra taustoituskierros  

Todettiin, että keskustelujen käynnistäminen ilmastonmuutostutkimusta rahoittavien tahojen 
kanssa on tarpeen. Kulmala totesi aloittavansa keskustelut rahoittajaorganisaatioiden kanssa 
alkusyksystä.   
 
10. Toimintatavat eri sidosryhmien kanssa  

Kulmala totesi, että useat tahot ovat osoittaneet kiinnostustaan paneelin työhön.  Todettiin, että 

paneelin ensimmäinen ulostulo tapahtuu viimeistään syksyllä, kun ilmastolakityö hankkeen raportti 

kannanottoineen valmistuu.  

11. Q&A  

Kinnunen Mohr esitteli Q&A:n. 
 
 
12. Seuraava kokous 
 



 
 
Seuraava kokous pidetään Viikissä (Pehtoorin talo) 17. syyskuuta klo 9.00–17.00.  
 
Syyskuun kokoukseen toivotaan jokaiselta paneelin jäseneltä lyhyt (1–2 kalvoa) esitys siitä, mitkä 
olisivat keskeisimmät aiheet jatkotyöskentelyn ja työohjelman kannalta.  Keskustelu ilmastolaista 
jatkuu. 
 
Lisäksi seuraavista alustavista hanke-esityksistä odotetaan tarkennettuja suunnitelmia: 

- metsänkäytön hiilitase seminaari (Kanninen) 
- maa- ja metsätalous (Ollikainen) 
- rakennettu ympäristö (Airaksinen) 

 
 

 
 
 


