
Vähähiilisyys – ajatuksia ja 

keskustelun herättelyä 



Vähähiilisyys 

• Vähähiilinen yhteiskunta on yhteiskunta, jossa fossiilisten 
polttoaineiden käyttö on minimoitu, ja jossa syntyy 
kasvihuonekaasupäästöjä huomattavasti nykyistä 
vähemmän. Se on tärkein keino rajoittaa ilmaston 
lämpeneminen korkeintaan kahteen asteeseen. Sitä 
pidetään välttämättömänä hallitsemattoman 
ilmastonmuutoksen torjumiseksi.  

 

• Vähähiiliseen talouteen siirtyminen on yksi EU:n ja Suomen 
keskeisiä tavoitteita seuraavien kymmenien vuosien aikana. 
EU on asettanut tavoitteen, että vuonna 2050 EU:n 
kasvihuonekaasupäästöt ovat 80 % pienemmät kuin vuonna 
1990. 

 



Resurssiviisaus (wikipedia) 

• Resurssiviisaus on kykyä käyttää erilaisia resursseja 
(luonnonvarat, raaka-aineet, energia, tuotteet ja palvelut, 
tilat ja aika) harkitusti ja hyvinvointia sekä kestävää 
kehitystä edistävällä tavalla. Resurssiviisaus on 
resurssitehokkuutta kokonaisvaltaisempi määritelmä. Siinä 
resurssien kulutusta katsotaan absoluuttisesti yhteiskunnan 
tasolla, jotta päästään kokonaisuuden kannalta parhaaseen 
lopputulokseen. Pelkkä resurssitehokkuuden lisääminen voi 
johtaa resurssien käytön osaoptimointiin. 

 

• Resurssiviisautta voidaan edistää kiertotalouden, 
materiaalien elinkaarihallinnan, energia- ja 
materiaalitehokkuuden ja uusiutuviin energiamuotoihin 
siirtymisen kautta. Resurssiviisaan toimintatavan tarkoitus 
on edistää ihmisten hyvinvointia, samalla kun vähennetään 
ympäristölle ja ihmisille haitallisia vaikutuksia. 

 



Kiertotalous 
• Kiertotalous on talouden uusi malli, jossa materiaalit ja 

arvo kiertävät ja tuotteille luodaan lisäarvoa palveluilla sekä 
älykkyydellä (Sitra). 

 

• Kiertotalouden idea on, että resurssit säilytetään 
taloudessa silloinkin, kun tuote on saavuttanut käyttöikänsä 
lopun, jotta ne voidaan käyttää yhä uudestaan tuottavalla 
tavalla. Kiertotalouden vauhdittajina ovat sekä 
ympäristönsuojelu että taloudelliset perustelut. 
Palauttamalla resurssit tuottavaan käyttöön yhä uudestaan, 
vähentämällä jätteitä ja pienentämällä riippuvuutta raaka-
aineiden epävarmoista toimituksista voidaan parantaa 
yritysten ja yhteiskuntien sopeutumista 
ympäristömuutoksiin ja niiden kilpailukykyä muuttuvassa 
resurssitilanteessa. Näin luodaan mahdollisuuksia vihreälle 
kasvulle (Ympäristöministeriö).   

 



Elämystalous / -teollisuus 

• Joitain tunnuksia, jotka kertovat elämystalouden noususta ja 
elämän muuttumisesta elämysprojektiksi: 

 - TIETOYHTEISKUNTA meni jo, eläköön tarinayhteiskunta. 

 - Tuotteiden imagosta ja ulkomuodosta tulee pääasia, 
 hyödyllisyydestä ja funktiosta liitännäinen. 

 - Nälän tyydyttäminen ei ole enää tärkeintä vaan 
 syömiseen liittyvät elämykset. 
 

• Elämystalous on yksi monista käsitteistä, joilla on pyritty 
kuvaamaan kulutusyhteiskunnan, palvelualojen ja samalla 
aineettoman pääoman roolin kasvua viime vuosina. 
Elämystalouskeskustelua seuratessa pitää kuitenkin muistaa, 
että se perustuu keskiluokkaiseen tapaan ajatella elämyksiä. 
Köyhän ja rikkaan elämyksien eron problematiikka ei kuulu 
tämän keskustelun piiriin. Köyhälle elämässä on kyse monesti 
enemmän selviytymisestä kuin elämyksistä. 
 







Nostoja ajatuspajan raportista: 
Ruokaa, energiaa ja kehitysyhteistyötä 

• Vuoteen 2050 mennessä maailman väestön on 
ennustettu kasvavan 9 miljardiin ja ruuan 
tuotantokapasiteetin laskevan neljänneksellä. 
Maatalouden tuottavuuden pitää tämän vuoksi kasvaa 
vähintään 60 prosenttia. 

• Maatalouden kasvihuonepäästöt muodostavat vajaan 
neljänneksen maailman kasvihuonekaasupäästöistä. 
Suomessa maatalouden päästöt ovat noin 8 prosenttia 
päästöistä. 

• EU on maailman suurin kehitysmaiden 
maataloustuotteiden tuoja. Noin 70 prosenttia EU:n 
maataloustuonnista on peräisin kehitysmaista. 

 



 



27.9.2015 YK:n jäsenmaat allekirjoittavat maailman uudet 

kestävän kehityksen tavoitteet. 

Uusien tavoitteiden ydin: universaalisuus. 







Lisää pohdittavaa 

• Ilmastonmuutokseen varautuminen 

• Väestönmuutos ja -muutto 

• Digitalisaatio 

• Globalisaatio eli kansainvälistyminen 

eli maapalloistuminen 


