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PARIISI KLIIMALEPING

Alus: UNITED NATIONS FRAMEWORK 
CONVENTION ON CLIMATE CHANGE (1992), 
tänaseks 144 ratifitseerinud riiki

Tore edulugu on selja taga: Montreali protokoll 
(jõustus 1989, 197 osapoolt), millega tõepoolest 
õnnestus piirata osooni lagundavate ainete 
emissiooni ja peatada osoonikihi hõrenemine 
aastaks 2006!

Pariisi lepingu eesmärk: hoida globaalne kliima 
soojenemine alla 2 °C, püüelda selle poole et see 
ei ületaks 1,5 °C võrreldes tööstuseeelse ajastuga.

Tööstusriigid lubasid lepet finantseerida 
suurusjärgus $100 miljardit aastas…

On see piisav?!



Inimliik pole nii kõrge CO2 kontsentratsiooniga planeedil varem elanudki.
Käimas on massiline liikide väljasuremine (MEE, Mass Extinction Event) ja tavabisnesi (BAU) 
stsenaarium pole nagunii enam võimalik (üleujutused, liustike kadu, massiline migratsioon, 
veepuudus, sõjad jne)

ANTROPOGEENNE CO2 
EMISSIOON



KLIIMASTSENAARIUMID

Praeguse seisuga oleme 
reipalt teel 4,9 °C soojema 
planeedi poole aastaks 2100. 

2 °C soojenemiseni jõutakse 
aastaks 2050.

Mida hiljem alustame, seda 
raskem on kliimamuutust 
kontrolli alla saada.

Sisuliselt see on küpsuseksam 
inimtsivilisatsioonile. Tuleb 
end kokku võtta!



PARIISI KLIIMALEPPE 
PROBLEEM?

Poliitikutele meeldib alati vastu võtta 
kõlavaid deklaratsioone ja tuua koju 
häid sõnumeid, aga häda on selles, et 
matemaatika lihtsalt ei klapi!

Tööstusriikide poolt võtta lubatud 
kohustused ei taga KHG 
emissioonide vajalikku vähenemist

USA, Hiina ja EL kolmekesi 
emiteerivad isegi koos võetud 
kohustustega aastal 2030 peaaegu 
kogu planeedi jaoks lubatud limiiidi



LAHENDUS? MOORE SEADUS 
KHG EMISSIOONIDELE!

Rootsi teadlased tegid matemaatika 
ära - hiljutine Science artikkel: A 
roadmap for rapid decarbonization, 24 
märts 2017 (Johan Rockström, Owen 
Gaffney, Joeri Rogelj, Malte Meinshausen, 
Nebojsa Nakicenovic et.al)

Tuleb süsinikuemissioone iga dekaadiga 
poole võrra vähendada ja samas 
taastuvenergiat iga viie aastaga 
kahekordistada. St - rakendada Moore 
seadust süsinikuemissioonidele

Ees seisab tõesti väga huvitav periood…



MIS TULEB TEHA?
AASTAD 2017 - 2020

Kõik riigid peavad oma seadusandluse eesmärkidega kooskõlla viima:

Viivitamatult lõpetama fossiilenergia subsideerimise ja söejaamade 
ehitamise (k.a. India ja Indoneesia)

Kõik arenenud riigid peavad omale võtma kohustuse saada 
süsinikuneutraalseks hiljemalt aastaks 2050

Hiljemalt 2020 peavad kõik linnad ja korporatsioonid arenenud 
maailmas omaks võtma süsinikuneutraalsuse saavutamise strateegiaid

Ja see on alles algus… :-)



MIDA TULEB TEHA?
AASTAD 2020 - 2030

Süsinikumaksustamine saab maailmamajanduse üldprintsiibiks. Ligikaudne hind $50 
tonni kohta.

Energiaefektiivsuse agressiivne tõstmine. Dekaadi lõpuks on söejaamad kõikjal 
arenenud riikides suletud, mujal protsess käivitunud.

Arenenud riikides aastaks 2030 enam sisepõlemismootoriga autosid ei müüda. 
Transport on elektrifitseeritud. Lühemad lennureisid on üldiselt asendatud 
raudteetranspordiga.

Taastuvenergia uuringutele pühendatakse suurusjärkude võrra enam. Uued 
salvestustehnologiad ja CCS (süsiniku sekvesteerimise tehnoloogiad).

Aastal 2030 sekvesteeritakse juba suurusjärgus 100-500 Mt CO2 aastas.



MIDA TULEB TEHA?
AASTAD 2030 - 2040

Taastuvenergia all on toimunud suur läbimurre. Eesrindlikumad riigid 
(näiteks Rootsi ja Taani) on kogu oma energeetika dekarboniseerinud 
ja elektrifitserinud kogu transpordi.

Sisepõlemismootoriga autod on muutunud haruldaseks kogu maailmas. 

Lennukid lendavad peamiselt biokütuse või vesinikkütusel.

Nullenergiamajad ja uued ehituslahendused.

Süsiniku sekvesteerimine: 1-2 Gt CO2 aastas.



MIDA TULEB TEHA?
AASTAD 2040 - 2050

2040 aastaks on Euroopa süsinikuneutraalne ja muu maailm selle 
poole teel. Elektritootmine on süsinikuvaba, kohati kasutatakse 
veel maagaasi ajutise varulahendusena. Väikesed tuumareaktorid 
on kasutusel baaskoormuse katmiseks.

Vaesemad riigid kasutavad veel vähesel määral fossiilenergiat (ca 
1/8 praegusest tarbimisest), kuid on teel sellest vabanemiseks.

CCS (sekvesteerimine) maht on aastaks 2050 ca 5 Gt aastas. 
Võimalik et tuleb rakendada tõsiseid piiranguid põllumajandusele.



JÄRELDUSED?

Kõlab hullumeelsena? Võib-olla. Aga ei maksa alahinnata tehnilist 
arengut. Päikeseenergia odavneb praegu kuude, mitte aastatega. Ja 
mis on alternatiiviks?

Mis oleks hädalahendus, variant B? Geoinseneeria (geoengineering) 
- näiteks saastada planeedi atmosfääri saasteaintega (või siis 
peeglitega), et vähendada Maale jõudva päikeseenergia hulka…

Visualiseeritud CO2 emissioon planeedil: https://youtu.be/
fJ0o2E4d8Ts  



BETTER WORLD FOR NOTHING?!


