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Sitra



Ilmastonmuutos

Luonnon 

monimuotoisuus

Luonnonvarojen 

ylikulutus



Jos globaalia kestävyyskriisiä ei ratkaista, 

putoaa pohja kaikelta muulta: 

taloudelta, työllisyydeltä, turvallisuudelta...



Kestävyyskriisin ratkaisemiseksi on lopetettava fossiilisten 
polttoaineiden käyttö, siirryttävä kiertotalouteen ja 
vähennettävä globaalisti eliölajien hyödyntämistä

Luonnonvarojen käyttöönotto ja prosessointi aiheuttaa:

❑ Noin 50 prosenttia globaaleista ilmastopäästöistä

❑ Noin 90 prosenttia eliölajien sukupuuttokuolemista

Silti vain 9,1 % käyttöönotetuista luonnonvaroista 

säilyy kierrossa.



Keskimäärin materiaaleja käytetään Euroopassa vain 
kerran. Heitämme pois noin 80 % kuluttajatuotteista. 

Toimistojen
käyttöaste on noin

40 %

> 50 %
kasvihuonekaasu-
päästöistä liittyy 
materiaaleihin.

Autojen 
keskimääräinen
käyttöaste on 
noin

8 %

10-15 %
rakennusmateriaaleista 
menee jätteeksi 
rakennusaikana

31 % ruuasta menee hukkaan. 

Suomessa määrä tarkoittaa noin 

300-400 miljoonaa kg/v.

Raaka-aineiden tarve 
kasvaa 2030 mennessä

Energia

+ 32 %

Teräs
+ 57 %

Vesi

+ 137 %

Viljelysmaa, yli

+ 200 %

Luonnonvarojen ylikäyttö: maailma on täynnä hukkaa 

vaikka ylitämme jo maapallon kantokyvyn

Lähteet: EEA, GSA, UN FAO, EU, McKinsey, Luke
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Monimuotoisuuskriisi

❑ Luonnon monimuotoisuuden ja sen tuottamien ekosysteemipalveluiden 
häviäminen on nykyisin nopeampaa kuin koskaan ihmiskunnan historiassa. 

❑ Aiheutamme 90 % eliölajien kuolemista. 

❑ Sukupuuttouhassa olevien lajien määrä kasvaa jatkuvasti: miljoona eläin- ja 
kasvilajia on vaarassa hävitä.

❑ 1970–2014 maailman selkärankaisten eläinten määrä on vähentynyt keskimäärin jo 
60 %. Eläinlajien kato on ollut suurinta Etelä- ja Keski-Amerikassa, missä 
selkärankaisista eläimistä on jäljellä enää reilu kymmenesosa.

❑ Romahduksen takana on tuttuja syitä (IPBES): maan- ja merenkäyttö/käytön 
muutokset, eliölajien hyödyntäminen, ilmastonmuutos, saastuminen ja vieraslajit.



Jäljellä oleva 
hiilibudjetti*

420
GtCO2

42
GtCO2

Nykyiset 
vuosittaiset 

päästöt

*) 66 % todennäköisyys rajoittaa lämpeneminen alle 1,5 asteen. Lähde: IPCC 2018

1,5°C polku?

Nykypäästöillä hiilibudjetti kuluu

10 vuodessa



Hiilibudjetti on armoton.

Meillä on kiire. 

Tarvitsemme 
suunnitelman.



Suuren kiihdytyksen jälkeen vielä jyrkempi

jarrutus





2030 target

3 tons/person/a

2050

1 ton/person/a

10.4t

7.6t

4.2t

2.8t

2.0t-89%

-73%

-86%

-63%

-74%

-32%

-61%

-45%

Lähde: IGES, Aalto University, D-mat

Henkilökohtainen hiilijalanjälki



Reilun siirtymän haaste: poleeminen keskustelu

Maaseudun tulevaisuus: 

”Raportin tarkoituksena ei ollut tehdä kieltolistaa, vaan keinolista, josta jokainen voi 
poimia itselleen sopivimmat tavat pienentää ilmastokuormitustaan. Poliitikkojen ja 
yritysmaailman tehtäväksi jää mahdollistaa arjen kestävät valinnat. Sitra uskoo, että 
1,5 oC maailma avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja luo työpaikkoja”



Tarve positiiviselle visiolle



Edellä mainituista huolimatta ilmassa on 

toivoa…

Tiede toi kestävyyskriisin tietoisuuteemme, nuoret sydämiimme.



Miten edistää hiilineutraalia kiertotaloutta?

Tieteen tulosten ja tarvittavien toimenpiteiden viestintä ymmärrettävällä tavalla.

❑ Kestävä arki-projekti

❑ Kiertotalouden tiekartta

❑ Sivistyskäsitteen päivittäminen

Uusien toimijoiden aktivoiminen 

❑Urheiluseurat, liitot, järjestöt

❑Kiertotalouden opetus&koulutuskokonaisuus

❑Elämäntapatesti

Ihmisten innostaminen mukaan positiivisen vision kautta. 

❑ Ratkaisujen esiin nostaminen: Green to Scale, kestävä arki, kiertotalous

❑ Turun kirjamessut, Climate Aid 23.11.2019

❑ 100 fiksua tekoa, 1,5-asteen elämäntavat



Nykyinen
tilanne

Muutos-
haasteet

Tulevaisuus-
näkymä

Akateeminen
sivistyskäsitys, jossa 
tiedot ja taidot
korostuvat ja ihminen
on yksin keskiössä, ja 
sivistyksen yllä yhä
nationalistinen
häivähdys

- Viheliäiset ongelmat, ja 
se, että ihmiskunnan on 
globaalisti sopeuduttava
luonnon asettamiin
rajoihin.
- Sivistysajattelun
ristiriidat tässä suhteessa.
- Kestämättömät
elämäntavat.

- Sivistys luo kaikin tavoin
kestävää yhteiskuntaa eli
uudistaa
hyvinvointiyhteiskunnan
perustaa viheliäisten
ongelmien varalta ja niiden
ratkaisemiseksi. 
- Suomi esimerkkinä muille
maille.

”Iso kuva sivistyksestä”



Yhdessä saamme muutoksen aikaiseksi.

Sinä ja minä.


