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1. Ympäristövaikutusten arvioinnin tavoitteet
Ympäristövaikutusten arvioinnin tavoitteena on päivittää aikaisempi vaikutusarviointi niiltä
osin, kuin itse strategiaan on tehty muutoksia.
•
•
•
•
•

Arvioida strategian taustalla olevien skenaarioiden päivitysten vaikutukset
happamoittaviin päästöihin ja hiukkaspäästöihin.
Tarkastella ilmastostrategian päivitykseen sisältyvien uusien ohjauskeinojen,
erityisesti EU:n päästökaupan ja Kioton mekanismien, ympäristövaikutukset
laadullisesti.
Tuottaa kansainvälinen vertailu ilmastomuutokseen sopeutumisen strategioista joihin
Suomen linjauksia voi verrata.
Laatia kooste eri tahojen näkemyksistä ilmastostrategian linjauksista.
Tarjota eri tahoille mahdollisuuksia esittää näkemyksiä ilmastostrategiasta.

2. Tarkasteltavat asiakokonaisuudet ja käytettävät menetelmät
2.1 Skenaarioiden päivityksen vaikutukset happamoittaviin päästöihin ja hiukkaspäästöihin
Tarkastelu perustuu laadittuun herkkyysanalyysiin päästökaupan vaikutuksista (Karvosenoja
ja Hildén 2004), jossa on arvioitu kuinka herkkiä happamoittavien aineiden päästöt ovat
päästökaupan mahdollistaman hiilen käytön lisäykseen. Tarkastelussa on käytetty SYKE:n
tutkimusosastolla kehitettyä alueellista päästöskenaariomallia (Finnish Regional Emission
Scenario model, FRES, Karvosenoja ym. 2003), jolla voidaan arvioida päästöjä osana
ilmansaasteiden arviointimalleja (Johansson ym. 2001; 2003). Laskenta käsittää
energiantuotannon, teollisuuden, liikenteen ja pienpolton aiheuttamat SO2, NOx sekä
primäärihiukkaspäästöt useissa kokoluokissa. Energiantuotannon suurten pistelähteiden
(polttoaineteho yli 50 MWth) ja suurimpien teollisuusprosessien päästöt lasketaan
laitoskohtaisesti eri toimenpideskenaarioilla. Päästölaskelmissa otetaan huomioon käytössä
olevien laitosten nykyiset päästötasot sekä kansallisen ja kansainvälisen lainsäädännön, mm.
LCP-direktiivin (2001/80/EY), vaatimukset uusille ja vanhoille laitoksille. Laskentaperusteet
on dokumentoitu yksityiskohtaisemmin (Karvosenoja ja Johansson 2003).
Tämän lisäksi tarkastellaan eräiden muiden aktiviteettien mahdollista kehitystä. Erityisesti
pyritään tarkastelemaan mitkä tekijät vaikuttavat puun pienpolton pienhiukkasten
päästötasoihin ja oletuksiin niiden kehityksestä.

2.2 Ilmastostrategiaan sisältyvien uusien keinojen ja toimenpiteiden ympäristövaikutukset
Sektoriselvitykset analysoidaan ja verrataan aikaisempiin sektoriselvityksiin. Selvityksissä
tunnistetaan uusia toimenpiteitä ja niiden oletetut vaikutusmekanismit kirjataan.
Toimenpiteiden ympäristövaikutuksia arvioidaan laadullisesti. Samalla toteutetaan
laadullinen epävarmuustarkastelu, jonka tehtävänä on kiinnittää huomiota mahdollisiin
ympäristövaikutuksiin erityisen myönteisten tai ongelmallisten olosuhteiden vallitessa.
Oletuksena on, että tarkastelua varten voidaan käydä keskusteluja sektoriselvityksistä
vastaavien kanssa. Tämän lisäksi oletetaan, että on käytettävissä yleinen taloudellinen
tarkastelu ohjauskeinoista ja niiden toimeenpanon vaikutuksista kasvihuonekaasujen
päästöihin skenaarioiden tasolla.
EU:n päästökaupan ja Kioton mekanismien ympäristövaikutukset tarkastellaan laadullisesti.
Tarkastelun tavoitteena on esittää näiden oletetut vaikutusmekanismit sekä tavoiteltujen että
muiden vaikutusten osalta ja päivittää alkuperäisen strategian arvioinnissa (Hildén ym. 2001)
esitettyä laadullista tarkastelua keinojen vahvuuksista, heikkouksista, mahdollisuuksista sekä
niihin liittyvistä uhkatekijöistä. Tarkastelussa pyritään tunnistamaan kaikki merkittävät
ympäristövaikutukset. Analyysiin liittyy laadullinen tarkastelu päästökauppa ja eipäästökauppasektorin välisistä kytkennöistä ja näiden mahdollisista ympäristöseurauksista.
Kioton mekanismien osalta tehdään myös yleisarvio ympäristövaikutuksista Suomen rajojen
ulkopuolella hyödyntäen tietoja hankkeiden luonteesta. Erityisesti pyritään tunnistamaan ne
kysymykset, jotka tulevat ajankohtaisiksi, jos Kioton mekanismeja pyritään käyttämään
merkittävien päästökiintiöiden saamiseksi Suomelle.

2.3 Ilmastomuutokseen sopeutumisen strategiat – kansainvälinen vertailu ja Suomen
linjaukset
Eduskunta totesi kansallista ilmastostrategiaa koskevasta valtioneuvoston selonteosta (2001),
että yksi ilmasto-ohjelman täsmennystarpeista on ilmastonmuutokseen sopeutumisohjelman
laatiminen. Vuoden 2001 kansallisen ilmastostrategian pääpaino oli ilmastonmuutoksen
rajoittamisessa. Sopeutuminen taas on tarpeellista poliittisiin päätöksiin perustuvaa toimintaa,
jolla yhteiskunta varautuu ilmastonmuutoksen seurauksiin ja joka täydentää
ilmastonmuutoksen rajoittamistoimia. Sopeutumista tarvitaan kaikilla yhteiskunnan osaalueilla, jotta ilmastonmuutoksen haitat voitaisiin minimoida ja toisaalta sen myönteisiä
vaikutuksia vahvistaa.
Maa- ja metsätalousministeriö on vetovastuussa Suomen sopeutumisstrategian laatimisesta.
Sopeutumisstrategian valmistelu käynnistyi vuonna 2003. Suomen sopeutumisstrategia on
suunniteltu laadittavan erillisenä raporttina, josta poimittaneen soveltuvat osat
sisällytettäväksi kansalliseen ilmastostrategiaan.
Tämän arvioinnin yhteydessä tarkoitus on tehdä vertaileva kirjallisuustarkastelu muutaman
maan (Iso-Britannia, Alankomaat, Norja, USA, Kanada) kansallisista ilmastonmuutokseen
sopeutumisen ohjelmista ja niiden mahdollisia vaikutuksista. Erityistä huomiota kiinnitetään
lähestymistapoihin, merkittävimpiin sopeutumistoimiin ja mitä seurauksia
sopeutumistoimilla on arvioitu olevan. Tarkastelussa verrataan Suomen sopeutumisohjelman
linjauksia valittujen maiden sopeutumisstrategioihin. Suomen tilanteen kartoituksessa

hyödynnetään tehtyä esiselvitystä ilmastonmuutoksen sopeutumisen tutkimuksesta (Carter ja
Kankaanpää 2003) sekä ympäristöklusterin tutkimusohjelmassa käynnistynyttä
tutkimushanketta ilmastonmuutokseen sopeutumisesta Suomessa (FINADAPT), jota Suomen
ympäristökeskus koordinoi.

2.4 Kooste eri tahojen näkemyksistä
Ilmastoasioista ja ilmastostrategiaan liittyvistä toimenpiteistä on käyty laajaa julkista
keskustelua ensimmäisen ilmastostrategian julkistamisen jälkeen. Arvioinnin tehtävänä on
tunnistaa pääkysymyksissä ja argumenteissa tapahtuneita muutoksia, kun vertailukohteena
käytetään ensimmäisen strategian valmistelun yhteydessä esitettyjä näkemyksiä. Tätä varten
tarkastellaan strategiasta esitettyjä ja lausuntoja ja muita dokumentoituja keskusteluja. Tämän
lisäksi toteutetaan haastatteluja valikoitujen toimijoiden kanssa ja toteutetaan pienimuotoinen
www-pohjainen kysely.
Haastattelujen ja kyselyn kohdejoukkoon kuuluvat (erityisesti EU:n päästökaupan ja Kioton
mekanismien piiriin kuuluvat) toimijat, esimerkiksi teollisuuden edustajat (prosessiteollisuus
ja energian tuotanto), koulutus-, tuotekehitys- ja tutkimuslaitokset (laitetoimittajat, Tekes,
korkeakoulut, tutkimuslaitokset, Motiva, ESCO-yritys), luonnonsuojelu- ja kansalaisjärjestöt
sekä ministeriöiden edustajat. Haastattelujen keskeisinä teemoina ovat ilmastostrategian
kustannukset ja niiden kohdentuminen, ilmastostrategian toimenpiteet ja teollisuuden
kilpailukyky, energiatehokkuuden kaupallistaminen, energian säästöpotentiaali ja toteutumat,
energian säästöjen ja uusiutuvien energiamuotojen kustannukset ja niiden työllistävä
vaikutus, kuluttajavalistus ja julkisen sektorin rooli energiatehokkuuden ja -tietoisuuden
edistämisessä.

3. Osallistuminen
Osallistumismahdollisuudet varmistetaan
• Tiedottamalla arvioinnista ja perustamalla arvioinnille www-sivut, joiden kautta
kiinnostuneet voivat saada arvioinnista tietoa ja joiden kautta kiinnostuneet voivat
antaa palautetta.
• Toteuttamalla avaintoimijoiden haastatteluja ja toteuttamalla kysely.
• Esittelemällä arviointi ja arviointitulokset ilmastostrategiasta järjestettävissä julkisissa
keskustelutilaisuuksissa.
• Järjestämällä tarvittaessa erillinen arviointia ja arviointituloksia koskeva erillinen
julkinen seminaari.
Tämän lisäksi ylläpidetään säännöllinen vuoropuhelu Kioto yhdysverkon kanssa.

4. Raportointi ja aikataulu
Suunnitelma esitetään Kioto yhdysverkolle, jolle myös raportoidaan työ edistymisestä
Luonnokset esitetään myös ennen julkistamista yhdysverkolle
Lopulliset tulokset esitetään tiiviinä erillisenä "päivitysraporttina" ja varsinaiseen
ilmastostrategiaan tuotetaan tiivistelmät tuloksista.
Aikataulu:
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