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Hiili ja elämä
• Hiili on eliöiden tärkein rakennusaine.
Ilman hiiltä ei olisi elämää. Hiiltä on
kaikkialla, niin kasveissa kuin
eläimissä, ilmakehässä hiilidioksidina,
vedessä ja maanpinnan alla.
• Hiili on jatkuvassa kierrossa
elottoman ja elollisen luonnon välillä:
se kulkee ilmakehästä, maaperästä ja
vedestä eliöihin, eliöistä toisiin,
ilmasta veteen, maaperästä takaisin
ilmaan.
https://www.hiilitieto.fi/hiilitietoa/perustietoa-hiilesta/yleista/

Kuva Pixabay: Siggy Nowak

Ympäristön kantokyky
• kulutuksen, tuotannon, jätteiden ja muun ihmisen
toiminnan luonnolle aiheuttaman rasituksen
ylärajaa. Jos tuo raja ylittyy, on seurauksena
ympäristötuhoja, jotka heijastuvat nopeasti myös
omaan hyvinvointiimme ja elinkeinoihimme.
• Tällä hetkellä ihmiset elävät huomattavasti yli
planeettamme ekologisten varojen;
ylikulutuspäivä.
• Populaation raju kasvu
• Luonnonvarojen ylikäyttö ja neitseellisten raakaaineiden vähyys
https://www.sitra.fi/tulevaisuussanasto/maapallon-ekologinen-kantokyky/

Kuva Pixabay: DarkmoonArt

Ilmastonmuutos
• Kasvihuoneilmiö on normaali luonnonilmiö
• Ilmastonmuutos on kasvihuoneilmiön
voimistumista

• IImastonmuutoksen seurauksena
- sademäärät kasvavat ja rankkasateet
lisääntyvät ja hirmumyrskyt nousevat
- lämpötilat nousevat
- ilmakehän kaasukoostumus muuttuvat
maapallolla.
- sääolot äärevöityvät: kuivuudet
- Lumen ja jäätiköiden määrä vähenee ja
merenpinta nousee.
Kuva Pixabay:Tumisu
https://openilmasto-opas.fi/mika-ilmastonmuutos/

Hiiliviisaus
• Hiiliviisaus on ymmärrystä oman toiminnan
vaikutuksista ilmastonmuutokseen, mutta
myös toimintaa ja toiminnan vaikutusten
arvioimista sekä jatkuvaa parantamista.
• Askeleet hiiliviisauden polulla on helppo
aloittaa pienestä, mutta aito vaikuttavuus
syntyy vasta kunnianhimoisen johdon ja
sitoutuneen toiminnan seurauksena.
• Millainen polku sitten johtaa hiiliviisaaseen
yritystoimintaan?

Kuva Pixabay: enriquelopezgarre
https://www.uusiouutiset.fi/hiiliviisaus-on-jokaisen-yrityksen-ulottuvilla/

Hiilijalanjälki
• Hiilijalanjälki tarkoittaa jonkin tuotteen,
toiminnan tai palvelun aiheuttamaa
ilmastokuormaa eli sitä, kuinka paljon
kasvihuonekaasuja tuotteen tai toiminnan
elinkaaren aikana syntyy.
• Hiilijalanjälki voidaan määrittää yritykselle,
organisaatiolle, toiminnalle tai tuotteelle.
• Hiilijalanjälki raportoidaan
hiilidioksidiekvivalentteina (CO2e tai CO2-ekv)

• GHG-protokollan 1,2 ja 3 scopet
Kuva Pixabay
https://www.openco2.net/fi/taustaa

Hiilikompensointi
• Kumotaan aiheutettu ilmastohaitta
vähentämällä tai sitomalla omia päästöjä
vastaava määrä jossain toisaalla.

• Päästövähennysyksikköjen ostamista ja
mitätöimistä jonkun palveluntarjoajan kautta
• Sen on oltava todellinne, mitattavissa, pysyvää
ja sitä ei olisi tapahtunut ilman
kompensaatiota
• Keinoja ovat mm. metsittämällä jättö- ja
hukkamaita tai metaanin kerääminen
kaatopaikoilta
Kuva Pixabay: Gerd Altmann
. https://www.sitra.fi/blogit/onko-paastojen-kompensointi-rahastusta/

Hiilikädenjälki
• Hiilikädenjälki on ilmastotekojen postiviinen
puoli. Se kuvaa tuotteen, prosessin tai palvelun
ilmastohyötyjä sen käyttäjälle. Yrityksen
tuottaessa hiilikädenjälkeä asiakkaalleen,
asiakkaan oma hiilijalanjälkeään pienenee.
• Yritys voi oman toimintansa kehittämisen
ohella parantaa omaa hiilikädenjälkeään
tuomalla aktiivisesti markkinoille uusia
innovaatioita, tuotteita, ratkaisuja ja palveluja,
jotka luovat myönteisiä ympäristövaikutuksia
niiden käytön aikana.
https://www.sitra.fi/artikkelit/mita-nama-kasitteet-tarkoittavat/

Hiilineutraali
• Yleisesti hiilineutraaliudella tarkoitetaan sitä,
että tuotetaan vain sen verran
hiilidioksidipäästöjä kuin niitä pystytään
sitomaan. Hiilineutraalin yhteiskunnan,
tuotteen tai systeemin hiilijalanjälki koko
elinkaaren ajalta on siis nolla.
• Kokonaisvaltainen muuntuminen
hiilineutraaliksi ei ole pelkästään CO2päästöihin tuijottamista. Se vaikuttaa koko
yrityksen toimintaan: strategiaan, johtamiseen
ja ennen kaikkea uuden puhtaan
liiketoiminnan kehittämiseen.
https://www.syke.fi/fiFI/Tutkimus__kehittaminen/Tutkimus_ja_kehittamishankkeet/Hankkeet/Hiilineutraalisuus/Hiilineutraalisuude
n_pelisaannot(33690 https://www.sitra.fi/artikkelit/mita-nama-kasitteet-tarkoittavat/

Kuva Pixabay: andreas N

Nettopositiivisuus
• Nettopositiivisuuden tavoitteena
on pienentää jalanjälki (haitat)
mahdollisimman pieneksi
ja kasvattaa kädenjälki (hyödyt)
mahdollisimman suureksi.
• Siinä missä jalanjälkeä ei koskaan voida
tiputtaa täysin nollaan, kädenjälkeä voidaan
kasvattaa periaatteessa rajattomasti. Voimme
aina yrittää saada aikaan yhä enemmän
hyötyjä. Nettopositiivisuuden ansiosta hyvän
tekemisen tavoite muuttuu yrityksen
kokoiseksi, mahdolliseksi ja konkreettiseksi.”
https://tyrskyconsulting.fi/tiedotteet/nettopositiivisuus-on-vastuullisen-liiketoiminnan-uusi-taso

Kestävä kehitys
• Kestävä kehitys tarkoittaa kehitystä, joka turvaa nykyisille ja
tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet.
• Kestävä kehitys ei kuitenkaan viittaa ainoastaan ympäristön
kestävään kehitykseen, vaan se huomioi myös ihmiset,
taloudelliset näkökohdat ja ihmisoikeudet.
• Sosiaalisen kestävän kehityksen pyrkimyksenä on poistaa
ihmisten välistä eriarvoisuutta ja varmistaa jokaiselle riittävä
toimeentulo, asianmukainen terveydenhuolto, mahdollisuus
koulutukseen sekä turvata perusoikeuksien toteutuminen.
• Taloudellinen kestävä kehitys puolestaan on tasapainoista
talouskasvua ilman velkaantumista ja pääomavarantojen
ylikuluttamista, sekä toimintaa, joka huomioi ympäristön
kantokyvyn ja tulevat sukupolvet.
• Kestävä ja vakaa talous antaa perustan koko muulle kestävälle
kehitykselle.

https://www.ykliitto.fi/yk-teemat/kestava-kehitys

Kuva: UM / Kestävän kehityksen tavoitteet

Kiertotalous
• Kiertotalous on talousmalli, jossa ei tuoteta jatkuvasti lisää
tavaroita, vaan kulutus perustuu omistamisen sijaan
palveluiden käyttämiseen: jakamiseen, vuokraamiseen ja
kierrättämiseen. Siinä materiaaleihin sitoutunut arvo säilyy
mahdollisimman pitkään yhteiskunnassa. Kiertotaloudessa
talouskasvu ei ole riippuvainen luonnonvarojen kulutuksesta.
• Kuluttajat ovat ratkaisevassa asemassa mahdollistamassa
muutosta kohti kiertotaloutta, joka tarjoaa yksilöille ja
kotitalouksille keinoja maapallon kantokyvyn rajoissa
pysymiseen. Kiertotalous vaatii myös yrityksiltä muutosta
asenteissa ja toimintatavoissa, käyttäjälähtöisyyttä ja
uudenlaisia kumppanuuksia. Siirtyminen kiertotalouteen vaatii
myös toimintaympäristön kehittämistä.

https://www.sitra.fi/artikkelit/mita-nama-kasitteet-tarkoittavat/

Lisätieto halutessa
• Kädenjälki – Viesti ympäristöasioista positiivisesti
-webinaari
• https://telaketju.turkuamk.fi/webinaarit/kadenjalkiviesti-ymparistoasioista-positiivisesti/

• Miten hiilineutraali kiertotalous vastaa maapallon
kokoisiin haasteisiin? -webinaari
• https://www.youtube.com/watch?v=rPvzpjlMg98
• Nettopositiivisuus -kirja
• https://tyrskyconsulting.fi/tiedotteet/nettopositiivis
uus-on-vastuullisen-liiketoiminnan-uusi-taso/
• Ympäristöjalanjäljet:
• https://telaketju.turkuamk.fi/webinaarit/ymparistoj
alanjaljet/
https://www.sitra.fi/artikkelit/mita-nama-kasitteet-tarkoittavat/
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