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Keskilämpötilan 
nousu rajoitetaan 
1,5 asteeseen

Maapallon ilmasto on jo lämmennyt 
noin asteen esiteollisesta ajasta. 
Jos kasvihuonekaasupäästöjä ei 
nopeasti vähennetä merkittävästi, 
1,5 asteen raja ylitetään.



Jotta maapallon 
lämpeneminen voidaan 
rajata 1,5 asteeseen, 
hiilidioksidipäästöt 
pitää viivyttelemättä 
kääntää jyrkkään 
laskuun. Hiilidioksidin 
päästöjen ja poistojen 
tulee olla yhtä 
suuret vuosisadan 
puolivälissä.

NYKYTILANNE

TAVOITE 

Kestävä maankäyttö poistaa
hiilidioksidia ilmakehästä

PÄÄSTÖT

POISTOT
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Hiilidioksidi-
päästöjä mm. 
energia-
teollisuudesta, 
liikenteestä ja 
muusta kulutuksesta

Maankäytöstä 
enemmän 
päästöjä kuin 
poistoja

Hiilidioksidia otetaan talteen 
ilmakehästä uusilla menetelmillä
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Päästöjen vähentäminen ei yksin riitä rajoittamaan maapallon 
keskilämpötilan nousua 1,5 asteeseen. Hiilidioksidia on pystyttävä 
myös poistamaan ilmakehästä. 

HIILIDIOKSIDIN SIDONTA HIILIDIOKSIDIN 
TALTEENOTTO 
JA VARASTOINTI

Ihmiskunnalla ei 
vielä ole keinoja 
laajaan hiili-
dioksidin tekniseen 
talteenottoon.

Sidotaan ilmakehän hiilidioksidia maa- ja 
metsätaloudessa, turvataan luonnonympäristöjen 
hiilinielut. Suositaan materiaaleja, joissa ilmakehän 
hiilidioksidi varastoituu pitkäaikaisesti.



Tarvitaan nopeita ja radikaaleja muutoksia sekä tuotannossa että 
kulutuksessa, jotta maapallon lämpeneminen rajoittuisi 1,5 asteeseen.
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ENERGIA

Energiaa kulutetaan vähemmän 
ja tehokkaammin. Vuoteen 
2050 mennessä suurin osa 
energiasta tuotetaan uusiutuvilla 
energianlähteillä.

MAANKÄYTTÖ

Huolehditaan hiilinieluista ja 
sidotaan hiilidioksidia maaperään. 
Lisätään ruuantuotannon 
tuottavuutta ja kasvisten 
osuutta ruokavaliossa. 

TEOLLISUUS

Teollisuuden päästöjä 
vähennetään 70–90 % 
vuoteen 2050 mennessä 
verrattuna vuoteen 2010.



+2,0 °C +1,5 °C  

Vedenpuutteesta kärsii 
tuplasti enemmän ihmisiä

Kaksinkertainen määrä 
lajeja menettää valtaosan 
elinympäristöstään 

Jäättömien kesien 
määrä Pohjoisnavalla 
kymmenkertaistuu 

Lämpenemisen riskit ovat sitä 
suuremmat, mitä enemmän 
ilmasto lämpenee.                    
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Maapallon keskilämpötilan väliaikainenkin nousu yli 1,5 asteen 
aiheuttaa muutoksia, joista osa on pysyviä.

Sään ääri-ilmiöt yleistyvät

Kuumuuden terveyshaitat lisääntyvät

Maatalous ja kalastus vaikeutuvat

VÄLIAIKAISTA VAHINKOA
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Koralliriuttoja tuhoutuu

Lajeja kuolee sukupuuttoon

Jäätiköt sulavat, rannikkotulvat yleistyvät

PERUUTTAMATONTA VAHINKOA



Maailman köyhät kokevat ilmastonmuutoksen pahimmat seuraukset.

Sään ääri-ilmiöt         Kotien tuhoutuminen                      Siirtolaisuus  

Kuivuus              Sadon menetys                      Ruuan puute

Kuumuus            Veden saannin ja laadun ongelmat          Terveyshaitat
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Useimpien laskelmien mukaan 1,5 asteen tavoite voidaan saavuttaa 
lämpötilarajan väliaikaisen ylityksen jälkeen.

+1,5°C

Maapallon 
keski-
lämpötilan 
nousu esi-
teollisesta 
ajasta

AIKA

Palautuminen 1,5 asteen alapuolelle 
vaatii hiilidioksidin sitomista ilmasta, 

mutta keinoja sen laajamittaiseen 
talteenottoon ei vielä ole.

OVERSHOOT
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GtCO2 = miljardia tonnia hiilidioksidia

Jotta lämpeneminen voidaan rajoittaa 1,5 asteeseen, päästöjen ja poistojen 
tulee olla yhtä suuret vuosisadan puolivälissä. Mitä hitaammin päästöjä 
vähennetään, sitä enemmän hiilidioksidia pitää poistaa ilmakehästä.

Maapallon 
vuosittaiset 
CO2-päästöt, 
GtCO2

Hiilidioksidi-
päästöt

Maankäyttö

Bioenergian 
käytössä 
talteen otettava 
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