Ilmastopaneeli 3.10.2013
Paneelin jäsenet:
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1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen
2. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Edelliseen pöytäkirjaan ei ollut huomauttamista.
3. 'Resurssiviisautta Suomelle'
Jukka Noponen kertoi Sitran toiminnasta.
Resurssitehokkuus, teolliset symbioosit sekä kaivostoiminnan yhteistyö ovat kolme keskeistä
toiminta-aluetta. Sitra työskentelee laajasti sidosryhmien ja yhteistyökumppanien kanssa.
Kaivostoiminnan yhteistyöelimen perustaminen sekä yritysyhteistyö ovat tästä esimerkkejä. Sitra
tekee yhteistyötä myös uuden kestävän kehityksen toimikunnan kanssa.
4. Ilmastopaneelin medianäkyvyys
Lauri Alaviita viestintätoimisto Milttonista kertoi loppukaudesta valmistuvien hankkeiden
viestintäsuunnitelmista.
5. Ilmastolain tilannekatsaus
Kai Kokko kertoi ilmastolakiryhmän valmistelutilanteesta ja aiheesta keskusteltiin.
6. Ilmastopaneelin arvioinnin tilanne, jatkokauden asioita jne. keskustelua
Tuomas Raivio Gaia consultingista kertoi ilmastopaneelin arvioinnista nousseita päähuomioita.
Käytiin keskustelua, jonka pohjalta Gaia jatkaa arvion työstämistä
7. IPCC:n arviointiraportti / työryhmä I raportti, keskustelua
8. Ilmastopaneelin näkemyksiä tutkimustarpeista/ Markku Kulmala
Sovittiin, että ilmastopaneelin jäsenet toimittavat näkemyksiään tutkimustarpeista hyvissä ajoin
ennen seuraavaa kokousta.
9. Hankekuulumisia
Rakennettu ympäristö- hanke järjesti syyskuussa työpajan, johon osallistui noin 30 henkilöä
laajalti eri sidosryhmistä. Substanssiasioiden ohella työpaja tuottaa tietoa siitä, miten asiantuntijat
käsittelevät ristiriitaisia tilanteita pyrkiessään laatimaan yhteisiä näkemyksiä.

Hiilineutraalius-työ on käynnistynyt. Itse hiilineutraaliuteen tähtääminen on kolmivaiheinen
prosessi ja sen osat ovat arviointi, päästöjen vähentäminen ja kompensointi.
Hankkeessa mm. kerätään tietoa muiden maiden hiilineutraaliusmäärittelyistä ja toimista.
Viestinnällisesti selvityksestä saataneen muutamia erillisiä kiinnostavia kokonaisuuksia.
Maatalous-hankkeella on pienimuotoinen seminaari 31.10. Sinne on pyydetty alustajia sekä
tieteen että politiikkavalmistelun puolelta. Selvityksen lisäksi tullaan valmistelemaan yleistajuista
lehtiartikkelia.
10. Muut asiat
Muita asioita ei ollut.
11. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään SYKEssä 24.10.2013 klo 8:30-12
12. Kokouksen päätös

