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1. Climate Leadership Coalition

Personal members
Ben Banerjee, Henrik Ehrnrooth, Jaana Husu-Kallio, Tapio
Kanninen, Pertti Korhonen, Kari Mäkinen, Jorma Ollila,
Sirpa Pietikäinen, Raimo Sailas, Petteri Taalas, Timo
Tyrväinen, Matti Rihko, Veikko Välilä

45 organizational members; gross sales >100 billion euros
and market cap around 50% of Nasdaq OMX Helsinki

International network

2. Ilmastonmuutoksen tilanne ja eteneminen

https://www.youtube.com/watch?v=pVYt9ZDDfBs

2. Ilmastonmuutoksen tilanne ja eteneminen
“The warming has exceeded 1.1 C or 1.3
if the Arctic areas are taken into account.
Economic losses have increased 50 fold
since the 1950’s.
The recent hurricanes have broken single
event records and the trend continues.
Besides economic losses migration,
refugee problems and humanitarian crisis
are matters of concern.”
Petteri Taalas, Secretary-General, World
Meteorological Organization (Zero
Emission Summit, NY, Sept 21, 2017)

https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/201712

3. Tarve entistä nopeammille ja vaikuttavammille toimille kasvaa

- Päätetyillä politiikoilla ollaan menossa kohti +3,6ºC lämpenenistä ja indikoiduilla lupauksilla ja sitoumuksillakin kohti
+3,2ºC astetta (http://climateactiontracker.org/ ).
- Vain kahden maan sitoumukset ovat Pariisin sopimuksen 1,5 C-tavoitteen ja viiden maan 2 C-tavoitteen mukaiset.
- Jos ylitetään +2C astetta, seuraukset ovat todella vakavia. Oheinen kuva havainnollistaa vaikutuksia
viljantuotantoon +3C asteen maailmassa, joka ei ole nykypäästöillä kovinkaan kaukana tulevaisuudessa.

3. Tarve entistä nopeammille ja vaikuttavammille toimille kasvaa

2016

Vietnam: $6.7 billion damage from
its 2016 drought. 4% of Vietnam's GDP
(Image credit: STR/AFP/Getty Images)

Fiji suffered $470 million in damage from Category 5 Cyclone Winston's
impact in February 2016. ~10% of their GDP.
(Image credit: My Fijian Images and Jah Ray.)

U.S. suffered more than $200 billion damages from 17 storms.
> $159 billion, when Hurricane Katrina hit New Orleans.

2017

2017 was the most destructive fire season on record. 9,133 fires
burned 1,381,405 acres (5,590.35 km2 /1,2% SF pinta-alasta).

3. Tarve entistä nopeammille ja vaikuttavimmille toimille kasvaa
Johtavat ilmastotutkijat ja mm. Kansainvälinen Energiajärjestö IEA
sekä uusiutuvan energian järjestö IRENA arvioivat, että jos
haluamme pysyä alle +2C asteessa, voimme päästää ilmakehään
enintään 700-800 GtCO2eq
Nykyisellä päästötasolla >50 GtCO2eq tämä budjetti14–16
vuodessa, suunnilleen vuonna 2032.
Joukko johtavia ilmastotutkijoita on arvioinut, että
säilyttääksemme 66% todennäköisyyden pysyä alle pysyä alle
+2C asteessa, globaalit päästöt pitää puolittaa 2030 mennessä
ja taass 2030-2040 ja 2040-2050 väleillä

Ilmastoneuvotteluissa sovittu prosessi on liian hidas!
Tilanteen globaali kartoitus vasta 2023.
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We need to transform…

Changing taxes and financing

De/recarbonising industry

… almost everything
New materials, active buildings

New energy, storages
Sustainable forestry and land use

Activating citizens

New ”fuels” for transport

New market mechanisms, smart grid

ICT, IoT everywhere

J Keronen, Climate Leadership Council

New agriculture, also C sinks

3. Kaupunkien rooli ja mahdollisuudet – osuus kasvihuonekaasupäästöistä 70%
Useat kaupungit jo suurempia
talousalueita kuin keskikokoiset
valtiot

UN-HABITAT: "Hot Cities: battle-ground for climate change"

Kaupunkien väkiluku ja suhteellinen osuus
väestöstä nopeassa kasvussa
Rakentaminen/asuminen, liikenne ja ruoka
suurimmat päästöjen aiheuttajat

3. Kaupunkien rooli ja mahdollisuudet

– alueellisten päästöjen lisäksi kaupungin ja kaupunkilaisten valinnat tärkeitä

Organisaatioiden hankintojen ja
yksityisen kulutuksen aiheuttamat
päästöt ovat Potsdamin tutkimuksen
mukaan suunnilleen yhtä suuret kuin
kaupungeissa aiheutuvat päästöt.
Oheinen tutkimus osoittaa, että esim.
Berliinissä ja New Yorkissa hankintojen ja
kulutuksen aiheuttamat päästöt ovat
merkittävästi kauounkien alueilla
syntyviä päästöjä suuremmat.

3. Kaupunkien rooli ja mahdollisuudet
Vihreän busineksen osuus kaupunkien
kasvustrategiassa (Demos)
Vancouver: Samalla kun kasvihuonekaasujen päästöt
ovat laskeneet 3.9 tonniin /hlö/vuosi, työpaikkojen määrä
vihreässä busineksessa on kasvanut noin 8.000 vuosina
2010-2016. Vuoden 2016 tasosta (25 000) on tarkoitus
päästä ainakin 32 000:een vuoteen 2020 mennessä.
Vancouverissa toimii yli 250 cleantech – yritystä, jotka
tuottavat yli 2,5 Kanadan dollarin liikevaihdon.
Freiburg: Vihreä business ja tutkimus työllistävät
Freiburgin seudun 230 000 työllisestä yli 12 000 henkeä
n. 2000 organisaatiossa. Vihreän sektorin tuottama arvo
on 650 miljoonaa € vuodessa. Freiburgiin matkustaa
vuosittain yli 25 000 ammattilaista tutustumaan
paikallisiin virheisiin ratkaisuihin.
Tanskan vihreä sektori työllistää n. 67 000 henkeä, ja
kasvun odotetaan jatkuvan voimakkaana. Vihreän
tuotannon ja palvelujen arvoksi arvioidaan 26 miljardia €
vuodessa. State of Green arvioi, että vuoteen 2035
mennessä alalle syntyy yli 95 000 uutta työpaikkaa
samalla kun liikevaihto nousee € 35 miljardiin vuodessa.

Portland: Noin 650 000 asukkaan Portlandissa on Prosper
Portlandin arvion mukaan Green City -toimialalla n. 18 000
työpaikkaa. Laskelma perustuu Portlandin palkkatietoihin,
koska viralliset työllisyystilastojen perusteella ei ole
mahdollista eritellä vihreää tuotantoa tai palveluja muista.

3. Kaupunkien rooli ja mahdollisuudet; Case Vancouver
• Vancouverilla kolme kategoriaa vihreille työpaikoille:
•

•
•

”business-as-usual-työpaikat”; syntyisivät ilman kaupungin tukitoimia, joskin
Vancouveriin on myös kehittynyt vaikuttava cleantech-venture capital klusteri (20%)
”transformaatio-työpaikat”; jossa perinteisen työtehtävän suorittaja uudelleen
koulutetaan kaupungin ja provinssin tukemana (60%)
”uudet työpaikat”; jotka syntyvät pääosin kaupungin toimien tuloksena (20%)

(10,050)

• 2010-2016 välillä uusia ”vihreitä” työpaikkoja syntynyt noin 8.000,
jos samassa suhteessa kuin 2020 tavoite
•
•

uusia työpaikkoja: 3.200 (1.600 ”business-as-usual” ja 1.600 ”uusia työpaikkoja”)
”transformaatio-työpaikat”; 4.800

• Jos vastaava kehitys olisi tapahtunut suomalaisessa kaupungissa
•

•

uudet 3.200 työpaikkaa olisivat tuoneet vuonna 2016 suoria kunnallisverotuloja 29
Me (laskettu 18% verolla ja 50.000e/v tulotasolla) ja jos palkansaajat käyttävät 40%
tuloistaan alueella, 64 Me/v kulutuksen/investointeja
lisäksi uusi toiminta tuo alihankintoja, investointeja ja vientituloja

•

uudet transformoidut 4.800 työpaikkaa ehkäisevät työttömyyttä ja lisäävät alueella
toimivien yritysten kilpailukykyä

•

nämä uudet työpaikat ovat kilpallukykyisiä pitkälle tulevaisuuteen ja niiden tarve
kasvaa

UNEP: Green job = work in agricultural, manufacturing, research and
development (R&D), administrative, and service activities that contribute
substantially to preserving or restoring environmental quality.
Specifically, but not exclusively, this includes jobs that help to protect
ecosystems and biodiversity; reduce energy, materials, and water
consumption through highefficiency strategies; de-carbonize the
economy; and minimize or altogether avoid generation of all forms of
waste and pollution.
http://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/8825/UNE
PGreenJobs_report08.pdf?sequence=3&isAllowed=y

3. Kaupunkien rooli ja mahdollisuudet; Case Vancouver

Vancouver johtaa ja
seuraa kehitystä
tuloskortilla, jossa
mukana sekä ympäristöettä
liiketoimintatavoitteita

3. Kaupunkien rooli ja mahdollisuudet / Houkuttelevuuden kehittäminen
Yritysvetoinen koulutusohjelma
vähähiilisyysstrategioiden kehittämiseksi

Avoin infrastruktuuri

Yhteistyö kansallisissa ja kansainvälisissä
kaupunkiverkostoissa

J Keronen, Climate Leadership Coalition

Rahoitus ja venture capital investoinnit
(kaupunki, yritykset, vc-yritykset)

Kaupunkilaisten aktivointi & osallistaminen

Avoin data

Progressiiviset julkiset hankinnat
(hiilijalanjälki + innovaatiot)

Digitaaliset innovaatioalustat

Kansainvälistymisen tuki
(mm. sijoittajatapahtumat)

Laaja ”scope” kiinnostaa yrityksiä
Osto

Oma toiminta

Myynti

Kaupunki X
Kaupunkilaisten
hankinnat

Kaupunkilaisten
alueelliset päästöt

Muiden organisaatioiden
alueelliset päästöt

Muiden organisaatioiden
hankinnat

Kaupunkikonsernin
hankinnat

Kaupunkikonsernin
alueelliset päästöt

Kaupunkikonsernin
omaisuus ja palvelut
uusien ratkaisujen
edistäjänä

Tavoitteena pieni hiilijalanjälki ….

* Päästöjen vähentämiseen kuuluu myös hiilen talteenotto ja varastointi.

Ulkopuolisen rahoituksen
saaminen uusille ratkaisuille
Kaupungissa kehitettyjen
ratkaisujen edistäminen
kaupunkiverkostoissa
Kaupungissa tehty uusi
ratkaisu kansainvälisenä
referenssinä

… ja suuri hiilikädenjälki!

3. Kaupunkien rooli ja mahdollisuudet
- Green Business – kasvuohjelma johtaville kaupungeille ?

A. Nykytilan kartoitus
- green jobs-työpaikat
- cleantech- ja green-business investoinnit
ja yritysten lukumäärä kaupungeittain

C. Kaupungit valitsevat keinot
joita haluavat hyödyntää
- vrt. sivu 16

2018

2019-

B. Kaupungit valitsevat
strategiset painopistealueensa
- vrt. sivu 10

D. Toimintasuunnitelma
• uusi liiketoiminta: yritykset,
liikevaihto, investoinnit
• uudet työpaikat
• suorat ja epäsuorat hyödyt
kaupungeille

Contact us
Climate Leadership Coalition ry
c/o Sitra
Itämerenkatu 11-13, FI-00180 Helsinki
Finland

Henrik Ehrnrooth
Chairman of the Board
tel. +358 50 4442371
peggy.hagberg@poyry.com

www.clc.fi
@CLC_fi

Board 2018
M Arve, H Ehrnrooth (chairman), P Lundmark, P
Korhonen, M Kosonen (vice chairman), R Murto,
K-H Sundström

Jouni Keronen
Executive Director
p. +358 50 453 4881
jouni.keronen@clc.fi
@keronen_j

Liitteitä

Plan for 2018
Core projects
2017
• Climate positive forestry
2018
• Climate neutral transformation of Finland as part of
the Nordics
• Energy
• Agriculture
• Transportation
• Citizens empowerment

Theme areas
•
Climate financing, risk management and carbon
pricing
•
Carbon footprint and handprint
•
Built environment
•
Transportation
•
Energy
•
Circular economy and
•
Consumer cleantech
•
Forests and land use (new)
•
IT/IOT/Big data (possibly)

• Effective carbon pricing
Task forces
• Energy Think Tank
• Finance Think Tank (to be established in spring 2018)
• Forestry and Agriculture Think Tank (to be established in fall 2018)
Association meetings
• Spring meeting on 18.5.2018 in Aalto University. Main theme: Disruption in climate transformation
• Fall meeting on 21.9.2018. Place open. Main theme (tentatively): Speeding up climate friendly public, private
and consumer choices and innovations

Examples of results and deliverables
Smart & Clean Foundation for the Metropolitan area; target budget 7,5 M euro; 1/3 companies and R&D organisations, 1/3 cities, 1/3 Sitra and
ministeries). Concept development and initial commitments from 11 CLC members. https://smartclean.fi/
Deap Heat geothermal project by ST1 in collaboration with Fortum in Espoo; https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005401467.html
http://www.thinkgeoenergy.com/finnish-geothermal-heating-project-continues-despite-challenges/ Idea was presented and discussed in a CLC
meeting resulting to a concrete project later.
Bio100 - Smart & Clean project effort to decarbonise urban transportation and commercial vehicles in the capial area by enabling a rapid
transition to renewable biofuels by 2020 https://bioenergyinternational.com/biofuels-oils/city-helsinki-shifts-renewable-transportation-fuels The
project was planned and developed within CLC transportation theme area in planning “kick-start” for Smart & Clean foundation.
Carbon footprint for Helsinki stock exchange https://www.sttinfo.fi/tiedote/carbon-footprint-of-nasdaq-helsinki-listed-firms-continues-to-godown?publisherId=1898&releaseId=65683345 Concept planned within CLC finance theme area and executed by Sitra.
A climate risk tool for investment projects based on climate data; https://www.sitra.fi/en/projects/carbon-risk-climate-risk/ Concept planned
within CLC finance theme area and developed by Sitra and piloted by Fortum.
Ilmasto Nyt - Climate Now; http://www.climatenow.fi/ Sitra and CLC initiated the collaboration with academia, resulting to a multidisciplinary
study and teaching module on the basics of climate change.
Zero Emission Summit; New York Climate Week; an event focusing to activate citizens into climate positive actions in their own life.
http://newsroom.unfccc.int/unfccc-newsroom/helping-average-citizens-to-transition-to-low-carbon/ http://www.globalcrisisnow.org/wpcontent/uploads/2017/06/Summary_Zero_Emissions_Summit_210917-final.pdf CLC supported the event by participating into planning and
inviting speakers inclluding president Sauli Niinistö and Secretary General Petteri Taalas, WMO.
Statements and proposals for government, cities, companies and associations; some cases here: http://clc.fi/en/2017/10/clc-fall-meeting-arewe-living-in-the-middle-of-energy-transition/ and https://www.hs.fi/paivanlehti/26062017/art-2000005267652.html

Some highlights and key events

CLC in World Climate
Summit (2014)

First carbon footprint study for
Nasdaq Helsinki by Sitra,
Nasdaq and CLC (2015)

Jeremy Oppenheim visiting
CLC (2015)

President Niinistö at Climate business
event with CLC, Technology Industries
of Finland and Sitra (2016)

ST1 Deep Heat project started
(2016)

Secretary General Patricia Espinosa, UNFCCC and “Team
CLC/Finland” at Zero Emission Summit, New York (2017)

The launch of Smart & Clean Foundation with
ministers Berner, Tiilikainen and Rehn and mayors
Mäkelä, Nenonen and Pajunen mayors (2016)

Helsinki Air Quality Test Bed - project started
by Smart & Clean Foundation (2017)

Secretary General
Patricia Espinosa,
UNFCCC and CEO
Leena Vuotovesi from Ii
Micropolis at COP23,
Bonn (2017)

An honor to meet former
Secretary General Christiana
Figueres, UNFCCC as well
current Secretary General
Patricia Espinosa, in Bonn (2017)

Chairman Pertti Korhonen and Jouni Keronen at COP22, Marrackech
(2016)

Chairman Henrik Ehrnrooth at
COP23, Bonn (2017)

