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Lähtökohta: Luonto on elämämme perusta

©Stockholm Resilience Centre (SRC)
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• Luonnon monimuotoisuuden 

heikkeneminen nostaa riskiä 

uusien eläimistä ihmisiin 

tarttuvien tautien leviämiseen. 

• Juurisyinä metsäkato, 

villieläinten elintilan 

pieneneminen ja 

luonnonvarojen ylikulutus.

• Eläimistä peräisin olevat 

infektiosairaudet arviolta 70% 

kaikista nykyisistä 

pandemioista ja epidemioista.

Terveytemme riippuu luonnosta

© Shutterstock



Ruokaturvamme riippuu luonnosta

75% maailman viljelykasveista 
ja 35% ruoantuotannon 
määrästä tarvitsee pölyttäjän
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Ilmastonmuutos voi ajaa

kolmanneksen nykyisestä ruoan

tuotannosta suotuisten ilmasto-

olosuhteiden ulkopuolelle.

Pariisin sopimuksen tavoitteiden

mukaiset päästövähennykset sekä

sopeutumistoimet ovat

välttämättömiä.

Ilmastonmuutos uhkaa ruoantuontatoa – erityisesti haavoittuvilla alueilla

Kummu et al. 2021. Climate change risks pushing one-third of global food production outside the
safe climatic space https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590332221002360



Rannikkokaupungit ongelmissa merenpinnan nousun myötä

Tulvavaara-alue, meri. https://www.vesi.fi/karttapalvelu/ IPCC Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing 
Climate, kuva TS.6 

Helsingin tulvavaara-alueet Tulvat yleistyvät ja vaikutukset kasvavat

https://www.vesi.fi/karttapalvelu/


Kansainvälisen luontopaneelin IPBESin yhteenveto

Ihminen on pilannut tai hävittänyt suuren 
osan luonnosta, sen lajeista ja 
luontotyypeistä

Luonnon monimuotoisuuden ja sen 
tuottamien ekosysteemipalveluiden 
hävittäminen on nyt nopeampaa kuin 
koskaan ihmiskunnan historiassa

Lähestymme kuudetta sukupuuttoaaltoa. 
Ensimmäistä kertaa sen aiheuttajana on 
ihminen
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Keskimääräinen tulotaso noussut

Absoluuttinen köyhyys on vähentynyt

Keskimääräinen elinikä kasvanut

Lapsikuolleisuus laskenut

Lajien sukupuutto (IPBES)

Ekosysteemipalveluiden tuhoutuminen (IPBES)

Ilmaston lämpeneminen (IPPC)

Planetaaristen rajojen ylittyminen (Stockholm 

Resilience Institute)

Taloustieteiden ja monimuotoisuustieteiden synteesi (Dasguptan raportti): 

Olemme  luoneet vaurautemme luonnon kustannuksella



Yritysjohtajat tunnistavat riskit: Taloudellista toimintaa uhkaavat  
suurimmat riskit liittyvät ympäristöön ja luontoon
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Mitkä ovat suurimmat uhat luonnolle?  
- Maankäytön muutokset suurin yksittäinen uhka

Vajaa neljännes maapallon pinta-alasta säästynyt merkittäviltä ihmisvaikutuksilta
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Elintarvikkeet 1,8

Asuminen
2,5

Liikkuminen 2,8

Kodin 
kulutustavarat

1,3

Vapaa-aika 
ja palvelut

2,1

Suomalaisten hiilijalanjälki osa-alueittain
2019, yhteensä n. 10 tCO2e/hlö

Pariisin sopimuksen tavoitteen (1,5 astetta) saavuttaminen vaatii noin 70 % 
vähennyksen suomalaisten hiilijalanjäljessä tällä vuosikymmenellä
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Lettenmeier et al 2019. n 1.5-degrees lifestyles: Targets and options for reducing lifestyle 
carbon footprints



Elintarvikkeet 1,8

Asuminen
2,5

Liikkuminen 2,8

Kodin 
kulutustavarat

1,3

Vapaa-aika 
ja palvelut

2,1

Suomalaisten hiilijalanjälki osa-alueittain
2019, yhteensä n. 10 tCO2e/hlö

Suomalaisten hiilijalanjälki 2019

n. 10 tCO2e/hlö

1,5 asteen tavoitteen mukainen 

hiilijalanjälki vuonna 2030

n. 3 tCO2e/hlö

Kiireellisen siirtymän elementtejä muun 

muassa

• Kasvispainotteinen ruokavalio

• Kävely, pyöräily, joukkoliikenne, autoilun 

vähentäminen ja sähköinen liikenne

• Rakennusten energiatehokkuus ja 

poltosta riippumaton lämpö

Pariisin sopimuksen tavoitteen (1,5 astetta) saavuttaminen vaatii noin 70 % 
vähennyksen suomalaisten hiilijalanjäljessä tällä vuosikymmenellä
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Lettenmeier et al 2019. n 1.5-degrees lifestyles: Targets and options for reducing lifestyle 
carbon footprints



“At the heart of the problem lies deep-rooted, widespread 

institutional failure”, Dasgupta review 2021

“Goals for conserving and sustainably using nature and 

achieving sustainability cannot be met by current trajectories, 

and goals for 2030 and beyond may only be achieved through 

transformative* changes across economic, social, political and 

technological factors”, IPBES 2019, Summary for Policy Makers



Ilmastonmuutos pahentaa 

luonnon ahdinkoa, ja luonnon 

hävittäminen lämmittää 

ilmakehää.

Monimuotoisuus helpottaa 

luonnon sopeutumista säiden 

ääri-ilmiöihin ja ilmaston 

muuttumiseen. 

Koska ongelmat liittyvät 

vahvasti toisiinsa, on ne myös 

ratkaistava yhdessä.

Ilmastonmuutos ja luonnon köyhtyminen pitää ratkaista 
yhdessä



WWF:n tavoitteet
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Muutosajattelun kiihdyttäminen, esimerkkinä poltosta riippumattomat 

ratkaisut WWF Kaupunkinenergiaraportti 2013, Helsinki Energy Challenge 2020
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Tekninen infrastruktuuri erittäin tärkeä – sen 
muuttamiseksi tarvitaan myös tekijät
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http://smartenergytransition.fi/en/clean-district-heating-and-cooling-system-how-can-it-work/

http://smartenergytransition.fi/en/clean-district-heating-and-cooling-system-how-can-it-work/


- Institutionaaliset sijoittajat etenevät 

vähähiilisellä kiinteistösijoitusten 

polulla (66 % sijoittajista 

tavoitepolulla 2020)

- Kuntien energiatehokkuus

- 35 kunnalle tehtiin energiakatselmuksia, 
jotka johtivat 143 investointipäätökseen -
kokonaisarvoltaan 4 572 336€,

- investointien avulla saavutetut 
energiansäästöt ovat 7 126 500 kWh/a,

- loppukäyttäjät säästävät 428 490 € 
vuodessa investointien avulla

- Uusien liiketoimintamallien 

edistäminen, 28 innovatiivista 

projektia

Kentällä monia toimijoita -
Vauhtia energiatehokkuusinvestointeihin EconomisE-hankkeesta (2017-2021)
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Yritysten ilmastovastuun askeleet



Seuraa ja raportoi: Koko arvoketjun päästöt

• Oma toiminta ja arvoketjut (scope 1, 2 & 3)

• GHG Protocol -mukaisesti

• Raportointi: esim CDP, Task Force on Climate-related Financial 

Disclosures (TCFD) ja muut parhaat käytännöt



Pariisin sopimuksen tavoitteiden mukaiset 
päästövähennykset



Arvioi jäljelle jäävien päästöjen hinta



Lisäisten ilmastotoimien arviointi ja valinta



Matti muuttaa maailmaa, olethan mukana?

EconomisE-hanke: https://wwf.fi/economise/#hankkeen-tausta-ja-tavoitteet

Video: https://www.youtube.com/watch?v=nRiW9ICH6zU

https://wwf.fi/economise/#hankkeen-tausta-ja-tavoitteet
https://www.youtube.com/watch?v=nRiW9ICH6zU


Luontokato ja ilmastonmuutos ovat 
aikamme suurimmat kriisit
- Suhtautumisemme niihin ratkaisee 
planeettamme tulevaisuuden


