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Suomen kasvihuonekaasupäästöt ja
ilmastostrategian tavoite, Mt CO2-ekv., 2001-
tilastot ainostaan polton CO2
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TAUSTA

KIOTON PÖYTÄKIRJA 1997 ja EU:N TAAKANJAKO

KANSALLINEN ILMASTOSTRATEGIA 
� Valtioneuvosto 3/2001
� Eduskunta 6/2001 sis. lausuman sekä täydennys- ja
                                           raportointitarpeita
 
KIOTON PÖYTÄKIRJAN RATIFIOINTI 5/2002

PERIAATEPÄÄTÖS 5. YDINVOIMALAITOSYKSIKÖSTÄ 
� Valtioneuvosto 1/2002 sis. lausuman
� Eduskunta 5/2002 sis. lausumia ja raportointitarpeen



LAUSUMAT sekä TÄSMENTÄMIS- JA KEHITYSTARPEET
ILMASTOSTRATEGIA
Lausuma: Tarkistettu strategia tuodaan tarkistettuna eduskunnan

arvioitavaksi ydinvoimapäätöksen jälkeen

14 täsmennys- ja kehityskohdetta:
� pitkän ajan strategia
� tiedotustoimenpiteet
� kuntien ilmasto-ohjelma
� alue- ja keskushallinnon ilmastopolitiikan koordinointi
� Kioton mekanismien käyttöönottoon varautuminen
� sopeutumisohjelma
� uusiutuvan energian suurempi tukeminen
� energian säästön voimakkaampi edistäminen
� liikenteen päästöjen torjunnan tehostaminen
� yhdyskuntarakenteen hajautumisen estäminen
� rakentamista koskevat toimenpiteet
� jäteveron kehittäminen
� maa- ja metsätalouden toimien kehittäminen
� seurannan kehittäminen jatkuu…
 



LAUSUMAT sekä TÄSMENTÄMIS- JA KEHITYSTARPEET
jatkuu…

YDINVOIMALAITOKSEN PERIAATEPÄÄTÖS

VALTIONEUVOSTON OMA LAUSUMA
� Korostettiin turvallisuuskulttuuria, tiukkoja turvallisuusnormia,

ydinvahinkovastuun nostoa, uusiutuvan energian edistämistä,
sähkön säästöä sekä sähkön ja lämmön yhteistuotannon
kilpailukykyä

EDUSKUNNAN 4 LAUSUMAA:
� kivihiilen käytön hallittu rajoittaminen
� tiukka energiansäästöohjelma (sis. alakohtia)
� uusiutuvan energian edistämisen tehostaminen (sis.alakohtia)
� Selvitys toimista seuraavan vaalikauden aikana
 



TÄMÄN HETKINEN VAIHE
������    EDUSKUNNA INFORMOINTI hallituksen kertomukseen

              liitettävällä erilliskertomuksella v. 2003 alussa
 
�          TYÖN ALLA

- Baseline-skenaarion uusiminen
- Energiansäästöohjelman päivitys 11/2002
- Uusiutuvien energialähteiden ohjelman uusiminen

11/2002
- Kivihiilitoimikunta 12/2003
- Turvetutkimusohjelma 2002-2005 käynnistynyt
- Ilmastonmuutoksen tiedotusohjelma käynnistynyt

� TOTEUTUKSESTA
- Kaikilla osa-alueilla edetty
- Tuki energiainvestoinneille lisääntynyt tuntuvasti
- Asuinrakennussektorille tulossa tuki v. 2003
- Energiaverot nousevat v. 2003
- Tiukemmat rakennusmääräykset voimaan v. 2003
- Ydinvoimalaitoksen periaatepäätös tehty



UUSIA ASIOITA

� Kioton mekanismit (JI, CDM, ET)
o       Selvitystyö mekanismien käyttöönotosta

käynnistynyt
 
 
� EY:n päästökauppa

o       Valmisteluvaiheessa
o       Täysin uuden tyyppinen menettely
o       Vaikutukset moninaisia eivätkä täysin ennakolta

arvioitavissa
o       Tiukka aikataulu

 
� Ilmastonmuutokseen liittyvien viranomaistoimien

organisointi
o       Toimikuntamietintö valmistumassa
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