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Suomennoksen esipuhe
Carbon Conversations (CC) on Iso-Britanniassa kehitetty ohjelma, jonka tavoitteena on kannustaa osallistujia
oman hiilijalanjäljen puolittamiseen. Ohjelman on tähän mennessä läpäissyt arviolta noin 2000 ihmistä
tehokkaaksi todennetuin tuloksin. Käsillä oleva ohjelma on myös valittu maailman 20 parhaan idean joukkoon
ilmastokriisin hillitsemisessä. Työtapojen lähtökohtana on turvallinen oppimisen tila, jossa ryhmän jäsenten
sisäisiä ristiriitoja halutaan ymmärtää ja emotionaalisia vaikeuksia kunnioitetaan arvostavassa ja hyväksyvässä
vuorovaikutuksessa. Keskeinen toiminta-ajatus mallissa on, että ilmastokriisin edellyttämä elämäntapamuutos
on mielellemme psyykkisesti vaikea tehtävä. Tämän vuoksi itsetuntemuksemme vahvistaminen auttaa
keskeisesti myös ekososiaalisesti sivistynyttä toimintakykyämme vahvistumaan.
Tulin sattumalta tietoiseksi Carbon Conversations -ohjelmasta vaellus- ja meditaatioretriitillä Lapissa
Hammastunturin erämaassa alkusyksyllä 2016. Patikoimme ja mietiskelimme tuolloin noin kolmenkymmenen
ihmisen joukolla villissä erämaaluonnossa viikon ajan, kun minuun iski ilmastoahdistus yllättäen erittäin
voimakkaasti. Hetken vanhassa ja tutussa ahdistuksessani kärvisteltyäni keskustelin asiasta retriitin ohjaajien
kanssa. Kerroin, että minua ahdistaa ilmastonmuutos ja että kansainväliseen lentämiseen ongelmallisesti
perustuva meditaatiokulttuuri mietityttää. Kävi nopeasti ilmi, että kumpikin heistä oli ilmastoaktivisti. Ja
Lontoosta saapunut ohjaaja oli itsekin tuntenut ristiriitaa lentäessään Suomeen matkan päästökompensoinnista
huolimatta. Olin myönteisesti yllättynyt. Erään arvokkaan keskustelun päätteeksi brittiohjaaja kirjoitti minulle
paperilapulle muutaman suosittelemansa kirjan nimen. Yksi näistä oli Rosemary Randallin ja Andy Brownin
kirjoittama In Time for Tomorrow?.
Olen tehnyt parhaani käsillä olevan mielestäni hyvin taitavasti alkuperäiskielellä kirjoitetun tekstin
kääntämistyössä. Jos teksti kuulostaa paikoin kömpelöltä, se on todennäköisesti kääntäjän ansiota. Olen
joiltakin osin täydentänyt kansainvälistä Carbon Conversations -käsikirjaa erityisesti päästölaskennan teknisiltä
osin tärkeimpänä lähteenäni Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämä Ilmastodieetti.fi -palvelu
laskentaperusteineen. Tunnistat ja erotat nämä lisäävät täydennykseni alkuperäiseen tekstiin ja kuviin kursivoinnin
avulla. Kaikki Suomea ja suomalaisia koskevat tiedot ovat suomentajan lisäyksiä, koska Suomea tai suomalaisia
ei ole alkuperäistekstissä kertaakaan mainittu. Luvussa Viitteet olen lisännyt täydentäviä suomenkielisiä
viitteitä lisätietoa kaipaaville ja kaikki suomalaisten tekijöiden tai organisaatioiden lähteet ovat lisäyksiäni ilman
kursiiveja – ainoat suomenkieliset lähteet, jotka löytyvät myös alkuperäisteoksesta, ovat kansainvälisten
kirjoittajien suomennettuja teoksia. Olen myös usein valinnut systemaattisesti ja alkuperäisestä tekstistä
poiketen kääntää käsitteet ilmastonmuutos (climate change) muodossa ilmastokriisi, maapallon lämpeneminen
muodossa maapallon tai ilmaston kuumentaminen sekä luonnon monimuotoisuus muodossa villin luonnon
monimuotoisuus niiden ilmastoviestinnällisen osuvuuden ja merkityksellisyyden vahvistamiseksi. Toivon, että
tekstistä on suomenkielisenä sinulle apua matkallasi kohti kestävää hyvinvointia ja kohtuullisempaa
hiilijalanjälkeä.
Minua Carbon Conversations on ehdottomasti auttanut matkallani maapallon kokoiseen elämään. Olen sen
avulla oppinut ymmärtämään paremmin monitahoisia kestävään hyvinvointiin liittyviä sisäisiä ansoja ja miten
niitä voin ylittää. Vuosien 2006-2018 aikana onnistuin osin tästä johtuen kohtuullistamaan oman
hiilijalanjälkeni keskivertosuomalaisen 10 000kg vuositasolta 2 500kg tasolle - tämä on parhaan tietoni mukaan
vallitseva kestävä taso. Olen toistaiseksi pilotoinut ja ohjannut toimintamallin yhden kerran Jyväskylässä
pienelle ryhmälle ja vakuuttunut sen käyttöarvosta myös muiden kuin itseni kohdalla. Eletystä kokemuksesta
käsin väitän, että tämä koettua turvallisuutta, hyvinvointia ja itsetuntemusta korostava lähestymistapa toimii.
Jyväskylässä syksyllä 2019,
Mikko Valtonen
väitöskirjatutkija, Tampereen yliopisto
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Johdanto
Tieto on kauan ollut kaikenlaisessa kampanjoinnissa tärkein käytetty työkalu. Uskomus siitä, että
ihmisille kertominen maailman vääryyksistä johtaa muutokseen, istuukin meissä lujassa. Tämä
uskomus pysyy huolimatta vuosikymmenien kokemuksestamme siitä, että suurin osa ihmisistä ei
vastaa katastrofitarinoihin niinkään tilannetta ratkaisevalla tarmolla, vaan piittaamattomasti,
epätoivoisesti tai kohauttamalla olkiaan toteamalla 'mitä odotat minun asialle tekevän?'.
Tosiasioiden kokoaminen yhteen on luonteeltaan suoraviivaista puuhaa. Sellaisten tilanteiden
luominen, jossa ihmiset voivat kuulla nämä tosiasiat ja ovat halukkaita muuttamaan omaa
elämäänsä tai ympäröivää yhteiskuntaa, on huomattavasti vaikeampaa. Ihmiset epäonnistuvat
toimimaan, koska he kokevat voimattomuutta - ei koska he ovat itsekkäitä tai haluttomia -, koska
pielessä olevat asiat ovat osa monimutkaisia sosiaalisia ja poliittisia järjestelmiä, ja koska
yksilölliset mielemme ovat yhdistelmä monitahoisia keskenään kilpailevia haluja. Epäitsekkyys
sekoittuu omaan etuun, myötätuntoa kuumentaa turhautuminen, velvollisuus törmää
mielihyvään. Me haluamme elämän muuttuvan, mutta emme halua kärsiä tämän prosessin
aikana.
Ihmismieli on hyvä tukahduttamaan kiusalliset tosiasiat kohdatessaan epämiellyttäviä uutisia. Me
olemme taitavia näkemään ainoastaan sen, mitä haluamme nähdä – omaamme monia kikkoja
ylläpitää harhakuvitelmiamme. Me seulomme sellaista tietoa, joka ei sovi maailmankuvaamme.
Me järkeistämme osuuttamme järjestelmissä, jotka tiedämme aiheuttavan haittaa. Me hylkäämme
ajatukset, jotka haastavat käsityksen omasta identiteetistämme. Me sivuutamme kaiken, joka
törmäyttää tunteemme siitä, että olemme yleisesti ottaen hyviä ihmisiä. Me torjumme ne tosiasiat,
jotka saavat meidät tuntemaan järkytystä tai syyllisyyttä. Ja me teemme suuren osan tästä
tiedostamattamme. Emme huomaa tätä itse, ja voimme olla hyvin yllättyneitä ja loukkaantuneita,
jos joku tästä meille huomauttaa.
Samanaikaisesti ajatuksemme siitä, mikä on oikein ja hyvää, muodostuvat yhteiskunnissa, joissa
olemme itse osallisina. Korkeasti teollistuneissa maissa Euroopassa, USA:ssa, Kanadassa ja
Australiassa individualismi on vahvoilla, markkinat nähdään luonnonvoimana ja lisääntyvä
materiaalinen kulutus nähdään väistämättömänä ja toivottuna suuntana. Tämä elämäntapa
näyttää tavalliselta monille huolimatta siitä, että se on kehittynyt erittäin lyhyessä ajassa.¹
Yhteisölliset ratkaisut ja omakohtainen pidättyväisyys, jota ilmastokriisi edellyttävät, voi tuntua
vaikealta tarkastella ja vielä vaikeammalta saavuttaa.
On selvää, että monia tekijöitä tarvitaan niissä yhteiskunnallisissa muutoksissa, joita ilmastokriisi
meiltä vaatii. Me tarvitsemme johtajia, jotka eivät pelkää puhua totta; kansalaisia ja
yhteiskunnallisia liikkeitä, jotka ovat päättäväisiä vaatimuksissaan; yrityksiä, jotka ovat valmiita
uudelleen ajattelemaan roolinsa yhteiskunnassa; teollisuutta, joka on valmis olemaan luova ja
ottamaan riskejä; valtioita, jotka ovat valmiit toimimaan yhteisen edun puolesta; poliitikkoja, jotka
suuntautuvat suunnitelmissaan pitkälle aikavälille.
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On tärkeä tehdä selväksi, että yksilöt eivät yksin voi tehdä tarvittavia muutoksia yhteiskuntaan
ratkaisten elämänvalinnoillaan ilmastokriisin. Tarvittavien toimijoiden keskuudessa ei vallitse
samanarvoisuutta suhteessa käytettävissä olevaan vaikutusvaltaan. Elämme syvästi eriarvoisissa
suhteissa. Käyttäytymisen muutokseen tähtäävät ohjelmat voivat helposti siirtää vastuun
voimakkailta pois ja sysätä sen vähän vaikutusvaltaa omaavien ihmisten niskaan. Samalla tavoin
kuin ylipaino usein kehystetään yksilölliseksi heikkoudeksi, voi olla kätevää syyttää kestämätöntä
ylikulutusta ihmisten ahneudesta. Ylipainoon vaikuttavat kuitenkin myös köyhyys ja halvan
epäterveellisen ruoan edistäminen sekä mainonta, mikä usein jätetään huomiotta. Mitä
kestämättömään ylikulutukseen tulee, huomiota tulee kiinnittää vanhentuneisiin rakenteisiin,
säälimättömään voitontavoitteluun, heikkoihin poliitikkoihin ja rakenteellisiin vajeisiin toteuttaa
julkista liikennettä, asumista ja kestävää tuotantoa.
Kaikesta huolimatta me uskomme että enemmistö ihmisistä pystyy puolittamaan omakohtaisen
hiilijalanjälkensä, kuten myöhemmin yksityiskohtaisemmin kuvaamme. Loput tarvittavista
päästövähennyksistä kevythiiliseen yhteiskuntaan täytyy tulla poliittisen, sosiaalisen ja
teknologisen muutoksen kautta. Omakohtaisen jalanjäljen puolittaminen tulee todennäköisesti
vaatimaan vaivannäköä. Se on merkittävä haaste ja kaukana tyhjänpäiväisistä 'kymmenen vinkkiä
planeetan pelastamiseen' -listoista, jotka säännöllisesti nousevat esiin käyttäytymismuutosta
koskevissa aloitteissa.
Hiilijalanjälkesi todellinen kohtuullistaminen edellyttää luotettavaa tietoa. Et voi elää
kevytpäästöistä elämää, jos et tiedä, miksi nykyinen elämäsi on korkeapäästöistä; sinun täytyy
ymmärtää, mistä hiilijalanjälkesi koostuu. Olemme tavanneet monia huolestuneita yksilöitä, jotka
eivät ole tajunneet, että heidän risteilynsä Norjan upeissa vuonoissa vahingoittaa yhtä paljon kuin
lentolippu Iso-Britanniasta Etelä-Afrikkaan, tai että heidän asuntonsa koolla on merkitystä
asumisen ilmastovaikutuksen suhteen. Monella ihmisellä ei ole minkäänlaista käsitystä siitä, että
korkea tulotaso on vahvasti yhteydessä elämäntavan korkeaan ilmastovaikutukseen, ja toisille on
uutinen, että lihansyönti on niin haitallista.
Jotta tiedosta olisi hyötyä, täytyy sen tulla oikeaan aikaan, oikeassa paikassa, oikeanlaisin
annoksin ja oikeanlaisen tuen ympäröimänä. Ihmisten tarvitsee avautua ja olla halukkaita
pitämään kiinni seurauksista. Andylta vei monia vuosia ymmärtää, että neuvottaessa
rakennusteollisuutta matalaenergiarakentamisessa olennaista ei ollutkaan annettu tieto, vaan
omat suostuttelutaidot päästä koko työryhmän kanssa asiasta yksimielisyyteen. Kun Rosemary
puolestaan luki ensimmäisen kerran, että keskivertobritin jalanjäljen täytyy vähentyä 80%
nykyisestä 15 tonnista, tämä tuntui hänestä käsittämättömältä ja ensireaktiona oli epäusko, halu
olla uskomatta näitä faktoja todeksi. Kun epäusko hälveni, Rosemary tunsi tulleensa moitituksi ja
arvostelluksi. Tämä tieto vaikutti syyttävän häntä tuhlaavaisuudesta ja itsekkyydestä. Vasta
vähitellen hän kykeni irrottamaan tosiasiat omasta voimakkaasta tunnereaktiostaan ja löytämään
keinoja toimia uuden tiedon pohjalta.
Jos et ole valmis käsittelemään kivuliasta tai vaikeaa tietoa, silloin torjuntakeinosi iskevät kehiin.
Siirrät epämiellyttävät uutiset erilliseen mielesi osaan, jossa ne tiedetään ja ollaan tietämättä
samanaikaisesti. Vaalit näkökulmia, jotka kertovat sinulle, että ei-tervetulleet tosiasiat eivät
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merkitse mitään, ovat väärässä, voidaan hoitaa myöhemmin tai ovat jonkun muun vastuulla.
Tämä on selitys yleiselle välinpitämättömyydelle, jolla ilmastokriisi kohdataan. Me emme kiellä
ilmastonmuutoksen todellisuutta suoraan. Me yksinkertaisesti varastoimme sen jonnekin, jossa se
ei häiritse meitä liian paljon, ja jatkamme sitten elämäämme, kuten tavallista.
Tämä merkitsee, että enemmistö meistä tarvitsee apua ymmärtääkseen monimutkaisia reaktioita
suhteessa ilmastokriisiin. Ympäristön, jossa kivuliaita tunteita on mahdollista tutkia ja käydä läpi.
Hiilijalanjälkesi kohtuullistaminen merkitsee sitä, että kohtaa omat tunteesi siitä, mikä tekee
kodista kodin, millaisia oletuksia sinulla on lomista, autoista ja päivittäisestä työmatkasta,
millaisia kiintymyssuhteita sinulla on tiettyihin ruokiin ja kysymyksen oikeudesta tehdä mitä
haluat tienaamallasi rahalla. Meidän täytyy selvittää itsellemme mutkikas verkko sosiaalisia
voimia, käytännöllisiä rajoitteita ja yksilöllisiä haluja, jotka ylläpitävät elämäämme sellaisena kuin
ne nyt ovat. Meidän tulee paljastaa itsellemme, mitä ajattelemme tulevaisuudesta, joka on
todennäköisesti melko erilainen kuin nykyhetki. Meille saattaa olla tarpeellista tutkia omia
arvojamme, suhdettamme luontoon ja käsitystämme oikeudenmukaisuudesta. Kun pyrimme
tekemään muutoksia elämässämme, tulee tunnistaa, että todennäköisesti tulemme sekä
edistymään että toisinaan perääntymään. Tarvitsemme hyväksyntäämme sille, että ajoittain
suhtaudumme torjuvan defensiivisesti, tunnemme olomme ahdistuneeksi tai toivottomaksi,
haluamme luovuttaa tai ihmettelemme, mitä arvoa koko yrittämisellä ylipäätään on. Vallitsevan
tilan haastaminen on vaikeaa, teit tätä sitten edustuksellisessa politiikassa tai yrittämällä muokata
jokapäiväisen elämäsi rakennetta.
Ryhmiä on pitkää käytetty muutosprosessien tukemisen ympäristönä. Sosiaalisten siteiden
muodostaminen yhteisen haasteen edessä – oli se sitten raskaana oleminen, painonpudotus,
läheisen menetys tai rikoksen uhriksi joutuminen – voi tuoda lohtua, uutta tietoa ja
päättäväisyyttä löytää uusia ratkaisuja. Kun ryhmä tuntee olonsa tarpeeksi turvalliseksi ja
vapaaksi kovasta kritiikistä toivottaen sallivasti tervetulleeksi niin epävarmat kuin
hämmentyneetkin jäsenet, silloin ihmiset alkavat avautua. He kyseenalaistavat vanhoja
oletuksiaan. Pohtivat syvemmin mennyttä. Tutkivat tunteitaan. Myöntävät haavoittuvuuksiaan.
Vaihtavat asenteitaan. Yrittävät jotain uutta. Tällaiset ryhmät ovat monenlaisia kirjoltaan.
Kokemuksemme ensimmäisten Carbon Conversations pilottiryhmien vetämisestä johti meidät
keskittymään aikarajoitettuun ja ohjauksella fasilitioituun ryhmätoimintamalliin. Opimme
käyttämään tehtäviä, jotka auttavat ihmisiä tutkimaan tunteitaan suhteessa ilmastonmuutokseen,
ymmärtämään tosiasioita omasta ilmastovaikutuksestaan ja tarttumaan mahdollisuuteen tehdä
jotakin valitsemaansa toisin.²
Tämän kirjan tulisi auttaa sinua ymmärtämään laajoja kysymyksiä ja tarkastella
puolustusmekanismeja ja esteitä siirtyessä kohti kestävää hiilijalanjälkeä ja hyvinvointia.
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1

Kevythiilistä tulevaisuutta etsimässä

Ilmastonmuutos on liikkunut ristiin rastiin poliittisissa ohjelmissa 1980-luvulta alkaen.
Kansainvälisesti ottaen koko maailma on kamppaillut – ja suurimmaksi osaksi epäonnistunut –
sopimaan mitä tulisi tehdä, vaikkakin puheet Pariisissa vuonna 2015 herättivät toiveikkuutta.
Kyselytutkimukset osoittavat, että suurin osa ihmisistä ovat tietoisia siitä, että ilmastonmuutos on
vakava asia.³ On myös selvää, että se on luonteeltaan monimutkainen ilmiö. Elämäntapamme on
riippuvainen fossiilisista polttoaineista ja tarvittavat muutokset ovat valtavia. Hallitukset
pelkäävät joutuvansa epäsuosioon kansalaistensa silmissä. Liiketoiminta pitää voitontavoittelua
herpaantumatta silmällä. Yksilöt eivät näe, miksi heidän tulisi ottaa vastuu kaikesta niskoilleen.
Kiireellisyydestä huolimatta näyttää lähes mahdottomalta, että kukaan reagoisi asiaan riittävällä
tavalla. Ilmastokriisi nostaa esiin kysymyksiä:
• talouskasvusta
• suhteestamme luontoon
• oikeudenmukaisuudesta ja samanarvoisuudesta
• ihmisten halukkuudesta muuttua
Tässä luvussa tarkastelemme joitakin laajoja kysymyksiä:
• Mikä on ilmastonmuutos?
• Kenen tulisi ottaa ilmastokriisin hillitsemisestä vastuu?
• Miltä kevythiilinen tulevaisuus saattaisi näyttää?
Tutkimme myös joitakin käytännöllisiä kysymyksiä:
• Mikä on hiilijalanjälki?
• Miten yksilöt voivat osallistua tarvittaviin muutoksiin?

Ilmastonmuutos: perusteet
Ymmärtääksemme ongelmaa, meidän täytyy käsittää joitakin perustavia tosiasioita siitä, mikä
aiheuttaa ilmastonmuutoksen ja mitä tulee todennäköisesti tapahtumaan, jos emme
ilmastokriisiä ryhdy estämään.⁴
Elämä maapallolla on riippuvainen ilmakehässä olevasta hiilidioksidista (CO2). Muiden
kasvihuonekaasujen ja vesihöyryn tapaan CO2 varastoi auringon lämpöä luoden olosuhteet
kasveille ja eläimille kukoistaa. Tarvitsemme tietyn määrän hiilidioksidia, jotta elinympäristömme
pysyy vakaana. Liian vähän merkitsisi riskialtista viilenemistä; liian paljon taas maapallon
ylikuumenemista.
CO2 on tärkein kasvihuonekaasu. Muut tärkeät kasvihuonekaasut ovat metaani ja dityppioksidi.
Näiden tasoja voidaan ilmaista hiilidioksidiyhtäpitävinä (CO2e) ilmastovaikutusten helpon
vertailemisen mahdollistamiseksi.⁵
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Kuva 1. Kasvihuoneilmiö⁶
Teollisen vallankumouksen alusta – noin 250 vuotta sitten – asti hiilidioksidin määrä ilmakehässä
on ollut tasaisessa nousussa. Pääsyy on fossiilisten polttoaineiden - kuten hiili, öljy ja maakaasu polttaminen suuressa mittakaavassa. Metsien hävittäminen, maatalous ja jätteenkäsittely ovat
myös osallistuneet tähän merkittävästi. Kun globaali teollinen tuotanto 1950-luvulta lähtien on
lisääntynyt, ongelma on nopeasti laajentunut. Sekä CO2-arvot että maailman keskilämpötila ovat
nousseet, kuten kuviossa alla näkyy.

Kuva 2. CO2 ja lämpötilan muutos⁷
0ºC tai edes 6 ºC ei ole kovinkaan paljon mitä tulee saunan tai keskuslämmityksen päälle tai pois
päältä laittamiseen. Maapallon kuumenemisen suhteen kyseessä on kuitenkin kokonaan eri asia.
Vain muutaman asteen nousu voi aikaansaada valtavan vaikutuksen horjuttaen ilmastoa.
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Fossiiliset polttoaineet mahdollistavat modernin elämän kaikkine erilaisine mukavuuksineen.
Surullista kyllä, niiden käyttö on tuhoamassa luonnon, josta me olemme riippuvaisia. Tieteilijöillä
ei ole epäilystä siitä, etteikö ihmisten toiminta olisi ilmastonmuutoksen syy. Lisäksi he ovat yhtä
mieltä siitä, että ilmasto on alkanut muuttua tavoilla, jotka voivat olla erittäin haitallisia ihmisille,
eläimille ja kasvien elämälle.
• Planeetta saattaisi lämmetä jopa 6ºC verrattuna esiteolliseen aikaan vuoteen 2100
mennessä.
• Merenpinnan nousu voi tehdä joistakin saarista ja rannikkoalueista asumiskelvottomia –
esimerkkinä Malediivit ja Bangladeshin suistoalueet, joka on kotina 110 miljoonalle
ihmiselle.
• Sateessa tapahtuu muutoksia aiheuttaen enemmän kuivuutta, myrskyjä ja tulvia. Säiden
vaihtelu lisääntyy vaikeuttaen maanviljelyä monilla alueilla. Sadot kärsivät.
• Muutoksia tapahtuu puhtaan veden saatavuudessa, lisääntyvässä hellerasituksessa, ja
infektiotautien leviäminen saattaa vahingoittaa ihmisten terveyttä.
• Monet kasvit ja eläimet tulevat katoamaan, jos ne eivät kykene sopeutumaan muuttuviin
olosuhteisiin.
• Sosiaaliset ja poliittinen levottomuudet ovat todennäköisiä, kun maat kilpailevat
resursseista ja kamppailevat paikallisten vaikutusten kuten kuivuuksien, myrskyjen ja
tulvien kanssa.

Tieteilijät ovat huolissaan
Ilmastonmuutos ei välttämättä tapahdu tasaisesti tai hitaasti. Tutkijat ovat huolissaan
takaisinkytkentävaikutuksista, jotka saattaisivat aiheuttaa hallitsemattoman ilmastohäiriön.
Esimerkiksi, nousevat lämpötilat voivat vapauttaa metaania, joka on sitoutunut Siperian
ikiroutaan tai aiheuttaa sademetsien kuihtumisen. Kumpi tahansa näistä kiihdyttäisi maapallon
ilmakehän lämpenemistä dramaattisesti.
Vuonna 2014 maapallo oli lämmennyt 0.85ºC esiteollisista ajoista. Lämpötilan noustessa 2ºC
maailma on todennäköisesti yhä riittävän vakaa kannatellakseen ihmiselämää, vaikka voimmekin
odottaa vakavia ongelmia. Kosteat alueet muuttuvat kosteammiksi, kuivat kuivemmiksi. Arktis ei
ole enää kesäisin jään peitossa. Merenpinnan nousu vaikuttaa moniin yhteisöihin. Vaikutukset
maanviljelyssä ovat haitallisia. Lämpötilan noustessa 3 tai 4 ºC elämä sekä ihmisille että muulle
elonkehälle näyttää kasvamassa määrin ongelmalliselta. Yleisesti ottaen köyhemmät alueet
maailmassa ovat kaikista haavoittuvaisimpia ja tulevat kokemaan erittäin suuria ongelmia
sopeutua. Mikäli lämpeneminen yltää 6ºC, näkymä on todella synkkä.

Onko jo liian myöhäistä?
Sekä CO2-päästöt että keskilämpötilat ovat yhä nousussa. Lämpötilan nousu on tällä hetkellä
kurssilla kohti 2ºC lämpenemistä vuoteen 2050 mennessä ja 4-6 ºC vuoteen 2100 mennessä. Me
emme voi pysäyttää ilmastonmuutosta, mutta ripeä toiminta voisi pysäyttää pahimmat
vaikutukset. Päästöjen täytyy nousta huippuunsa ennen vuotta 2020, jotta mitään mahdollisuutta
rajoittaa lämpötilan nousu 2 ºC on olemassa.
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Rikkaissa maissa – Euroopassa mukaan lukien Suomi, USA:ssa, Kanadassa ja Australiassa – tämä
tarkoittaa, että päästöjen täytyy vähentyä jotakin 3-10% väliltä joka vuosi⁸. Tämä on
ennenkuulumaton tehtävä. Muutokset ovat taloudellisia, poliittisia, teknisiä ja henkilökohtaisia.
Ratkaisut tulevat todennäköisesti sisältämään yhdistelmän:
• kevythiilisen talouden kehittämistä
• yhteiskunnallisia ja poliittisia muutoksia
• parempaa energiatehokkuutta
• energian kysynnän vähentämistä
• uusien teknologioiden käyttöä
• omakohtaisia käyttäytymismuutoksia

Isompi kuva
Ilmastokriisi ei ole ainoa ongelmamme. Se on osa suurempaa kuvaa. Johan Rockström⁹ on
työssään kollegoineen tunnistanut yhdeksän 'planetaarista rajaa': 1) kemiallinen saastuminen, 2)
ilmastokriisi, 3) merten happamoituminen, 4) otsonikato, 5) typpikierto ja fosforikierto, 6) makean
veden käyttö, 7) metsien tuhoutuminen ja muut maankäytön muutokset, 8) villin luonnon
monimuotoisuuden katoaminen ja 9) ilmakehän pienhiukkassaastuminen.

Kuva 3. Planetaariset rajat⁹
Nämä kuvaavat olosuhteita, jotka ovat sallineet ihmissivilisaation kukoistuksen viimeiset 10 000
vuotta. Tällä hetkellä kolme näistä rajoista on rikottu: ilmastonmuutos, villin luonnon
monimuotoisuuden häviäminen ja typen kierto.
Rockström korostaa näiden järjestelmien keskinäistä riippuvaisuutta – kun vahingoitat yhtä,
horjutat myös muita.
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1950-luvulta saakka kaikki nämä järjestelmät ovat olleet paineen alla. Oxfamin tutkija Kate
Raworth laajentaa Rockströmin ajatuksia väittäen, että ihmiskunta tarvitsee ympäristöturvallista
tilaa¹⁰. Tällä hetkellä osa ihmisistä kuormittaa planeettaa enemmän kuin muut: noin 50%
maailman päästöistä syntyy vain 11% maailman kansalaisten toimesta. Raworth esittää, että
ympäristöturvallinen tila tulee olla myös sosiaalisesti oikeudenmukainen. Hänen kaavionsa (kuva
1) sisällyttää ihmisten tarpeet ravintoon, juomaveteen, energiaan, terveyteen ja koulutukseen.

Kuva 4. Turvallinen ja oikeudenmukainen ihmisten tila¹¹
Raworthin näkemyksen mukaan eriarvoisuus on avainongelma. Hän esittää, että suurin osa
ongelmista maksaisi hyvin vähän mitä hiilipäästöihin tulee, jos eriarvoisuus selätettäisiin.
Maailman rikkaimpien kuluttajien elämän tulisi muuttua eniten, mutta elämän keskituloilla
kehitysmaissa tulee muuttua myös. Maailmanlaajuisesti tarkasteltuna monet meistä ovat
varakkaampia kuin ajattelevat.
Talousjärjestelmän, joka on näiden paineiden ajuri, täytyy myös muuttua. Kapitalismi on tuonut
keksintöjä ja edistystä, mutta se on syvästi sotkeutunut sekä luontoon kohdistuviin uhkiin että
eriarvoisuuteen. Miten sen tulisi tarkalleen muuttua on yhteiskunnallisen keskustelun aihe.
Sillä välin sinun hiilijalanjälkesi on hyvä mittari omalle ympäristövaikutuksellesi. Jos pystyt
keventämään sitä, kevennät myös vaikutustasi muihin maapallon luonnonvaroihin.
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Miksi muutos on niin vaikeaa?
Kyselytutkimukset osoittavat, että ihmiset ympäri maailmaa ovat vakuuttuneita siitä, että
teknologia ei yksin tule ratkaisemaan ilmastokriisiä ja että ihmisten elämäntapojen täytyy
muuttua: maailmanlaajuisesti 67% ihmisistä sanovat, että elämäntapamuutos tulee olemaan
välttämätön.¹² Tästä tietoisuudesta huolimatta globaalit päästöt jatkavat kohoamista¹³.
Kehittyneissä maissa mukaan lukien Eurooppa, USA, Kanada ja Australia, jotka ovat vastuussa
korkeimmista päästöistä, enemmistön ihmisistä elämäntavoissa on vain vähän merkkejä
muutoksesta.
Ehkä me salaa toivomme, että joku muu ottaa vastuun niskoilleen. Ehkä me häkellymme
nähdessämme tarvittavien muutosten mittakaavan. Ehkä me olemme haluttomia luopumaan
elämäntavasta, josta nautimme. Ehkä elämämme ovat niin kietoutuneet raskashiilisyyteen, että
emme vain kykene näkemään tietä muutokseen. Ehkä me tunnemme, että elämäntapamme ovat
maltillisia ja niitä ei tulisi syyttää. Ehkä koko aihe tekee meidät niin ahdistuneeksi, että olisimme
mieluummin ajattelematta koko asiaa.

Jaettu vastuu
Todellisuudessa toimintaa tarvitaan monilta tekijöiltä. Alla oleva kuvio Jaettu vastuu
havainnollistaa yhden tavan hahmottaa tämä monen tekijän kokonaisuus.

Kuva 5. Jaettu vastuu
Kansainvälisesti ottaen hallitusten tulee tehdä kansainvälisiä sopimuksia. Kotimaassaan niiden
tulee asettaa kansallisia linjauksia ja toteuttaa ne. Niiden tulee sijoittaa asioihin, kuten uusi
liikennejärjestelmä, asuntokannan päivittäminen ja energiaverkon päivittäminen. Niiden tulee
luoda puitteita, jotka kannustavat liiketoimintaa kehittämään kevythiilisiä vaihtoehtoja ja tekevät
niiden omaksumisen kotitalouksille helpoksi. Kaupallisen alan tulee oppia tulemaan toimeen
ilman fossiilisia polttoaineita. Sen tulee sijoittaa teknologioihin, jotka kykenevät toimittamaan
ihmisille heidän tarvitsemiaan kevythiilisiä tavaroita ja palveluita.
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Mutta myös ihmisten tulee muuttua. Tilastot osoittavat, että kehittyneissä maissa yksilöt ja
kotitaloudet ovat vastuussa lähes puolesta maansa päästöistä¹⁴. Meidän täytyy muuttaa
odotuksiamme ja vähentää vaatimuksiamme. Elämäntavoillamme on merkitystä.

Haitta ei ole ilmeistä
Moni ihminen kokee vaikeaksi hyväksyä sen, että heidän elämänsä täytyy muuttua. Yksi syy tähän
on se, että elämäntapamme vaikutus ei ole ilmeistä. Me emme näe jokapäiväisten toimiemme
seurauksia. Esimerkiksi, on epätavallista olla tietoinen:
• Kongon sodista, jotka johtuvat mineraalien louhimisesta älypuhelimiimme¹⁵
• Aralin meren hävityksestä, joka kuivui kun vesi valjastettiin T-paitojemme puuvillan
tuotantoon¹⁵
• ilmansaasteista erityisesti köyhissä maissa, jotka ovat seurausta jääkaappien, televisioiden
ja huonekalujen tuottamisesta kuluttajille Euroopassa, USA:ssa ja Australiassa¹⁵
Toinen syy on mutkikas tapa, jolla henkilökohtaiset elämäntapamme ovat kietoutuneet
globaaleihin järjestelmiin. Voi tuntua sitä, että valinnan varaa ei juuri ole. Esimerkiksi:
• nykyiset työt vaativat usein joustavuutta ja pitkää työmatkaa
• on vain joitakin ruokakauppoja, jotka eivät ole osa suuria kauppaketjuja
• on vaikea tietää, mistä tuotteiden raaka-aineet ovat peräisin
• normaali sosiaalinen elämä on usein riippuvainen raskaasta kulutustasosta

Tosiasiat sattuvat
Kolmas syy on se, että on kivuliasta ottaa tätä tietoa vastaan. Kun ihmiset tulevat tietoiseksi
traagisesta uutisesta, he ovat tavallisesti tyrmistyneitä. Kun halpoja vaatteita kauppoihin
Euroopassa ja USA:ssa tuottava tehdas Bangladeshissa romahti vuonna 2013 tappaen yli 1 000
työntekijää, järkytys ja vastenmielisyys levisivät laajalle ympäri maailmaa. Enemmistö ihmisistä ei
ollut kysynyt itseltään, miten heidän vaatteensa voivat maksaa niin vähän.
Kun uutisista vierähtää aikaa, ihmiset palaavat nopeasti tavallisiin tottumuksiin. Vaihtoehtojen
puuttuessa on helppo tuntea olonsa lannistetuksi monimutkaisten järjestelmien taholta, joihin
olemme kietoutuneet. Enemmistö meistä ei muuta ostostottumuksiaan, eikä osallistu
kampanjoihin vaateteollisuuden muuttamiseksi. On vaikea tulla muistutetuksi joka kerta
sukkaparia ostaessaan, että joku on kärsinyt tehdäkseen ne sinulle. Enemmistö meistä pitää
parempana vaihtoehtona olla ajattelematta näitä vaikeita ongelmia kovin pitkään.
Ilmastokriisi ei poikkea tästä. Se tuntuu etäiseltä. Se ei tapahdu nyt. Se ei tapahdu minun
kaduillani. Se on abstraktimpi huoli kuin se, miten saada ruoka pöytään tai maksaa laskut. Jos
annat itsellesi luvan ajatella aihetta syvällisesti, ilmastokriisi tekee todennäköisesti olosi
ahdistuneeksi ja levottomaksi. Saatat olla huolissasi omasta, lapsiesi tai lastenlapsiesi
tulevaisuudesta. Saatat tuntea suuttumusta globaaleja järjestelmiä kohtaan, jotka pitävät kaiken
entisellään. Saatat tuntea syyllisyyttä omasta mukavasta elämäntavastasi. Saatat tuntea itsesi
voimattomaksi asioihin vaikuttamisen suhteen. Tällaisia tunteita kohdatessaan suurin osa meistä
etsii tapoja tuntea olonsa hiukan paremmaksi.
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Totuuden välttäminen
Kun ihmiset puhuvat ilmastokriisin kieltämisestä, he ajattelevat yleensä niitä ihmisiä, jotka
uskovat, että ilmastonmuutos ei ole parhaillaan tapahtumassa. On olemassa kuitenkin
hienovaraisempiakin torjunnan muotoja. Ja enemmistö käyttää näitä, ainakin osan ajasta,
suojellakseen itseään kivuliaalta totuudelta. Saatat tuntea tämän kaltaisen mielentilan: kun
jotakin pettymystä herättävää, hälyttävää tai elämää mullistavaa tapahtuu, näyttää kuin
samanaikaisesti tietäisit sen ja et tietäisi sitä. Yksi osa mielestäsi tunnustaa todellisuuden. Toinen
osa käyttäytyy kuin se ei olisi totta.
Terapeutit kutsuvat tätä torjunnan muotoa vähättelyksi (disavowal).¹⁶ Kiusallinen tieto
varastoidaan erilliseen laatikkoon. Siihen suhtaudutaan kuin se olisi samantekevä, merkityksetön
ja unohdettavissa. Esimerkiksi nuoret, jotka ovat epäonnistuneet tärkeässä kokeessa saattavat
sanoa, että tämä ei voi olla totta yrittäen siten vakuuttaa itsensä siitä, että tuloksen täytyy olla
virheellinen. Joku saattaa kertoa, että hän ei välitä; että sillä ei ole väliä; tai että hänen ei edes
tarvitse valmistua kokeeseen. Jos yrität nostaa aiheen esiin, he ärsyyntyvät ja välttävät keskustelua.
Samaan tapaan kuin ihmiset, joita uhkaa irtisanominen, saattavat yrittää suostutella itsensä
uskomaan, että tämä ei heihin vaikuta; jatkavat kuluttamista kuin uusi tilanne ei olisi totta;
sanovat että eivät juuri välitä irtisanomisesta; tai minimoivat mielessään sen todennäköiset
vaikutukset. Ilmastonmuutoksen suhteen ihmiset tunnustavat tyypillisesti tosiasiat, mutta:
•
•
•
•
•
•

kieltävät sen merkityksen: ”En usko, että tilanne on niin vakava.”
kieltävät sen seuraukset: ”Ihmiset ovat aiemmin selviytyneet pahemmastakin. Epäilen,
että se ei tule vaikuttamaan meihin paljoakaan.”
kieltävät ilmiön yhteyden omaan elämään: ”Ilmastokriisi ei ole minun vastuullani – asia on
poliitikoista ja hallituksesta kiinni.”
kieltävät sen merkityksen tunteiden tasolla: ”Itseäni tämä asia ei henkilökohtaisesti
häiritse – minulla on tärkeämpiäkin asioita huolehdittavana.”
kieltävät sen käytännöllisen merkityksen: ”Tiedän, että ilmastonmuutos on totta, mutta en
voi muuttaa elämääni sen takia.”
kieltävät sen peruuttamattomuuden: ”Olen varma, että ilmastonmuutos voidaan ratkaista
myöhemmin/voimme sopeutua siihen/tiede keksii vastauksen.”

Usein ihmiset yliarvioivat muutokset, joita ovat tekemässä, tai yrittävät käydä vaihtoehtoisesti
kauppaa itsensä kanssa:
•
•
•

”Syön lihaa, mutta se on luomua.”
”Tiedän, että lentäminen on paha juttu, mutta pyöräilen töihin, joten se varmaankin tasaa
tilanteen.”
”Auto on suurempi kuin tarvitsemme, mutta sen avulla voin kerätä lannoitetta meidän
puutarhaan.”
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Vähävaraiset ihmiset, joilla on pienemmät jalanjäljet, voivat tuntea suuttumusta niitä kohtaan,
jotka ovat nauttineet raskashiilisestä elämäntavasta ja tallovat nyt heidän toiveitaan:
• ”Olen säästänyt koko elämäni tätä risteilyä varten ja nyt te viherpiipertäjät sanotte, että
minun ei tulisi lähteä ollenkaan.”
• ”Miksi minulla ei voisi olla mukavaa autoa, kunnon kotia ja ulkomaan lomaani? Olen
työskennellyt kovasti näiden eteen.”
• ”Ihmiset kuten minä kamppailevat saadakseen ruoan pöytään – miksi minun tulisi kärsiä
siivotakseni sotkun, jotka muut ihmiset ovat aiheuttaneet?”

Ahdistus, syyllisyys ja identiteetti
Kun haastattelimme joitakin ihmisiä siitä, miten he ovat yrittäneet elää kevythiilistä elämää,
heidän vastauksensa olivat kiinnostavia. Useat heistä välttivät yksinkertaisia
käyttäytymismuutoksia, koska ne muistuttivat heitä kivuliaista tunteista ilmastokriisiin liittyen:
•

•

”Tämän kaltaisten asioiden tekeminen tekee oloni ahdistuneeksi – se saa minut
ajattelemaan ilmastonmuutosta, ja sitten saatan tuntea, että kaikki on toivotonta. Suoraan
sanottuna: jos olen ihan rehellinen, mieluiten en ajattelisi sitä ja jatkuvasti tulisi siitä
muistutetuksi tehdessäni asioita, kuten vedenkeittimen ylitäyttämisen välttäminen.”
”Mitäs sitten kun unohdan? Tuntisin itseni niin syylliseksi. Ajattelisin kaikkea sitä
hiilidioksidia syöksymässä ilmakehään.”

Toiset ovat havainneet, että yksinkertaiset käyttäytymisen muodot kietoutuvat yhteen heidän
itsekäsityksensä kanssa tai ovat tapa kestää toinen ongelma. Eräs mies täytti aina vedenkeittimen
täyteen ollessaan töissä. Tämä oli tapa saada hieman pidempi tauko – varastaa muutama
ylimääräinen minuutti työnantajalta. Laittamalla juuri oikean määrän vettä hän joutui luopumaan
haaveiluun varatusta ajastaan tai se jätti hänet keittiöön pyörimään ahdistuneena johtuen siitä,
että hänet kyseenalaistettaisiin. Vanhempi nainen ylitäytti keittimen ollakseen varma, että vettä
olisi riittävästi myös jokaiselle muulle paikalle ilmaantuvalle. Laittaessaan juuri oikean määrän
vettä hän tunsi olevansa itsekäs. Hänen käyttäytymisensä oli syvästi yhteydessä hänen käsitykseen
itsestään anteliaana henkilönä.
Monimutkaisemmat teot – kuten lomailu lähempänä kotoa ulkomaiden sijasta, tai säästöjen
käyttäminen talon päivittämiseen – sisältävät neuvotteluita perheen tai ystävien kanssa. Eräs
nainen kertoi surullisena, että hän ja hänen aviomiehensä olivat sopineet lomailevansa erillään
tänä vuonna – mies ei luopuisi ulkomaan lomastaan ja nainen ei tuntenut hänellä olevan hyvää
syytä astua lentokoneeseen. Harva ihminen menee näin pitkälle. He löytävät itsensä
todennäköisemmin välttelemästä vaikeita keskusteluita. Keskustelemme tästä enemmän
kappaleessa kolme.
Voi auttaa tunnustaa, että on kivuliasta kohdata ilmastokriisi ja monimutkaista muuttaa omaa
elämäntapaa. Osa ihmisistä tuntee häpeää, että he eivät elä arvojensa mukaisesti. Osa ihmisistä
tuntee olonsa loukkaantuneeksi suhteessa niihin ihmisiin, joiden he ajattelevat tuomitsevan
heidät. Osa ihmisistä on poissa tolaltaan arvostelevan sisäisen äänen takia, joka kertoo että heidän
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tulisi tehdä enemmän kuin he helposti voivat. Syyllisyys on usein julma ja jähmettävä tunne. Voi
olla hyödyllisempää ajatella asiaa huolen liikkeelle panevan voiman kautta. Empatia muita
kohtaan ja tunteva kokemuksellinen käsitys omasta vastuullisesta suhteesta luontoon auttavat
todennäköisesti enemmän kuin kokemus maailman vääryyksien raskaasta kantamisesta.

Motivaatiota etsimässä
Omien myönteisten vaikuttimien tutkiminen suhteessa ilmastonmuutoksen hillitsemisen
puolesta toimimiseen voi auttaa sinua ottamaan askeleita pois syyllisyyden ja häpeän tunteista.
Keskustelemalla motivaatiostasi muiden kanssa voit saada apua arvostaa monia erilaisia
voimavaroja, joita ihmiset käyttävät.
Yhteys luontoon
Joidenkin ihmisten motivaatio juontuu yhteyden kokemuksesta ja tunteesta muuhun luontoon.
He saattavat tuntea syvää kunnioitusta ja ihmeellisyyttä luonnossa. Joskus tämä on henkistä, jopa
uskonnollista yhteyttä. He saattavat turvautua uskomuksiin luonnon hoivaavasta voimasta tai
ihmisten oikeasta paikasta maailmankaikkeudessa. Joskus tämä yhteys on luonteeltaan
moraalinen. Osa ihmisistä tuntee, että kaikki elävät olennot ovat samanarvoisia ja oikeutettuja
elämään. He näkevät luonnon itsessään arvokkaana riippumatta sen hyötyarvosta ihmisille.
Joskus tämä yhteys on esteettinen yhdistäen ihmeellisyyden kokemuksen luonnon kauneuden ja
voiman arvostamiseen.
Oikeudenmukaisuus ja samanarvoisuus
Osalla ihmisistä motivaatio tulee oikeudentajusta ja halusta tasa-arvoon. Joskus tässä on hyötyä
olemassa olevista poliittisista näkemyksistä ja muutoksen haluamisesta. Joillekin ihmisille
yhteydet köyhyyteen ja riistoon tekevät ilmastonmuutoksesta luontevan huolenaiheen. Toisille
keskiössä on puolestaan käsitys omasta hyväosaisuudesta ja halu auttaa muita.
Valistunut oman edun ajattelu
Osalla ihmisistä motivaatio syntyy valistuneen oman edun kokemuksesta ja tunteesta koskien sitä,
että olisi typerää olla toimimatta ilmastonmuutoksen suhteen. Kuka hullu haluaisi 4°C
lämmenneen maailman? Turvallisuuteen kaipuu on usein osa tätä, kuten on myös huoli lapsista ja
tulevista sukupolvista. Kyky kuvitella ja samaistua toisten elämään on osalle voimakas vaikuttaja.
Haastavuus ja luovuus
Osa ihmisistä saattaa nähdä luovia avauksia tai bisnesmahdollisuuksia – kaikki voittavat kun jokin
on ”hyvä minulle ja hyvä planeetalle”. Muut saattavat nauttia merkityksellisyyden kokemuksesta,
joka syntyy uudesta projektista; mielihyvää noustessa vastaamaan haasteeseen, ja tyydytystä hyvin
suoritetusta tehtävästä. Entä sinä? Peilaa hetki sitä, mikä saa sinut liikkeelle ja toimimaan
ilmastoasioissa.
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Enemmistö ihmisistä löytää itsestään sekä liikkeelle panevia syitä toimia ilmaston puolesta että
motiiveja, jotka saavat heitä kääntymään toiminnasta poispäin. Ei ole helppoa elää periaatteiden
ja arvojen mukaista elämää. Enemmistö ihmisistä kokee ristiriitaa omien ihanteiden ja muiden
elämänsä muuttujien välillä. Ristiriita voi vallita:
• arvon ja halun välillä (”Välitän luonnosta, mutta rakastan matkustamista.”)
• arvon ja yhteiskunnan järjestäytymisen tavan välillä (”Välitän ympäristöstä, mutta en pääse
töihin ellen aja autolla.”)
• kahden vastakkaisen arvon välillä (”Haluan kohtuullistaa omaa jalanjälkeäni, mutta minun
täytyy vierailla äitini luona Espanjassa”)

Kevythiilinen tulevaisuus
Valtioiden hallitusten, teknologian ja yksilöiden tulisi kaikkien näytellä osansa kevythiilisessä
tulevaisuudessa, mutta yksi avainkysymyksistä tässä on ottaa huomioon reiluuden näkökulma.
Onko olemassa maita, organisaatioita tai ihmisryhmiä, jotka voisivat helposti käyttää vähemmän
fossiilisia polttoaineita? Onko olemassa myös heitä, joiden tarvitsee tavoittaa muut ja polttaa niitä
hieman enemmän? Ketkä ovat suurimmat saastuttajat?

Mikä on reilu osuus?
Eri maat tuottavat eri määrän päästöjä. Ihmiset rikkaissa maissa ovat suurimpia saastuttajia.
Yhdysvalloissa asuu 5% maailman väestöstä, mutta se on vastuussa noin 25% maailman
kasvihuonekaasupäästöistä. Seuraavalla sivulla joitakin lukuja keskimääräisistä vuosittaisista
CO2e-päästöistä per ihminen:
USA ja Australia
Iso-Britannia ja Suomi
Espanja
Intia
Tansania
Maailman keskiarvo

20 tonnia
15 tonnia
10 tonnia
1,5 tonnia
0,3 tonnia
4 tonnia

Sekä matalampia että korkeampia lukuja on arvioina löydettävissä.¹⁷ Monet matalammat luvut
eivät ota huomioon päästöjä, jotka kytkeytyvät kansainväliseen liikenteeseen sekä ruoan ja
kulutushyödykkeiden tuontiin. Me olemme valinneet käyttää korkeampia lukuja, koska uskomme
niiden antavan totuudenmukaisemman kuvan. Maiden sisällä henkilökohtaiset hiilijalanjäljet
voivat vaihdella paljon eri ihmisten välillä. Tulotasolla ja varallisuudella on suuri vaikutus –
varakkaammilla ihmisillä on useimmiten suuremmat jalanjäljet – mutta myös kotitalouden koko,
ikä ja asuinalue tuottavat vaihtelua.
Tällä hetkellä maailma voi vuosittain sitoa arviolta 2,5 tonnia hiilidioksidia per henkilö. Kun
maailman väestö kasvaa, tämä vuosittainen turvaluku tulee tippumaan 1-1,5 tonnin tasolle per
henkilö. Suomi on sitoutunut vähentämään päästöjään 80-95% vuoden 1990 luvun tasoista vuoteen 2050
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mennessä. Jos tämä saavutetaan, keskivertohiilijalanjälki tulee olemaan noin 2 tonnia vuonna 2050.
Monet tutkijat ja ympäristöaktivistit sanovat, että näiden vähennysten täytyy tapahtua aiemmin ja
ehdottavat, että henkilökohtaisen rajan per henkilö tulisi olla 1 tai 2 tonnia viimeistään vuonna
2030. Viimeisin arvio on, että Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteen toteutuminen ja ilmaston
lämpenemisen rajoittaminen 1,5 asteeseen edellyttää kotitalouksissa 2,5 tonnin tasoa henkilökohtaisessa
hiilijalanjäljessä vuonna 2030.¹⁸
Kansainvälisesti tarkasteltuna kaikki Pariisin sopimuksen 2015 allekirjoittaneet tahot esittivät
kattavat ilmastotoimintasuunnitelmat, jotka selittävät miten he aikovat vähentää päästöjään. Jos
suunnitelmien antamat lupaukset pidetään, niillä on ehdottomasti hyvä vaikutus ongelman
ratkaisuun, mutta ne eivät ole vielä riittäviä suojatakseen meitä vaaralliselta maapallon
kuumenemiselta. Pariisin sopimuksen alla valtioiden hallitusten tulisi myös osallistaa
paikallishallinto, kansalaisyhteiskunta ja yksityinen sektori suunnitelmiinsa, jotta
mahdollisuuksia saada äänensä kuuluviin ja kannustusta suurempaan kunnianhimoon syntyy.
Mitä tämä tulee meille merkitsemään?
Tarkoittaako hiilijalanjäljen kohtuullistaminen kaikesta siitä luopumista, joka tekee elämästä
2000-luvulla mukavaa? Ei. Mutta se merkitsee tiettyjen muutosten hyväksymistä. Teknologian
tulisi pystyä ratkaisemaan osa ongelmista, mutta kevythiilinen tulevaisuus tulee varmaankin
tarkoittamaan:
• vähemmän kulutushyödykkeitä
• vähemmän matkustamista
• lähes olematonta määrää lentomatkustamista
• erittäin hyvin lämpöeristettyjä rakennuksia
• enemmän ruoan ja muiden hyödykkeiden paikallistuotantoa
• hiiliveroja tai hiilibudjetteja

Pelastaako teknologia meidät?
Osa ihmisistä toivoo, että uudet teknologiat sallivat meidän ylläpitää totunnaisia
elämäntapojamme. Paljon toiveikkaita teknologisia ideoita on ehdotettu ilmastokriisin
ratkaisemiseksi. Osa on realistisia, mutta...
Osa on tutkijoiden toiveunia
Epäkäytännöllisiin ideoihin sisältyy esimerkiksi lisätä hiilidioksidin talteenottoa meristä käyttäen
metallipölyä; vähentää auringon vaikutusta pienillä peileillä ylhäällä ilmakehässä; rakentaa
aurinkoenergiavoimaloita maan kiertoradalle välittäen säteilyenergiaa maahan. Huolimatta
näiden ilmastonmuokkausratkaisujen vaaroista, osa harkitsee niitä vakavasti.¹⁹
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Osa on kaukana tulevaisuudessa
Hiilen sidonta hiilivoimaloissa, uudet ydinvoimalat ja valtavat aurinkoenergiavoimalat Saharassa
yhdistettynä Pohjois-Eurooppaan uudella huipputeknologisella verkolla voivat kaikki auttaa,
mutta eivät riittävän nopeasti.
Osa tuo mukanaan uusia ongelmia
Biopolttoaineet ovat hyvä esimerkki ratkaisusta, jolla on tahattomia seurauksia. Kasvipohjaisia
(maissi, palmu) biopolttoaineita voi käyttää öljyn sijasta dieselin tuotantoon. Puulastuja voi
käyttää hiilen korvaamiseen voimalaitoksissa. Ongelmia kuitenkin on.²⁰ Enemmistö maista ei voi
kasvattaa tarpeeksi biopolttoaineita korvatakseen öljyn. Biopolttoaineen tuottaminen yksin IsoBritannian tieliikenteelle edellyttäisi neljä kertaa enemmän viljelyskelpoista maata kuin IsoBritanniassa kokonaisuudessaan on.
Biopolttoaineen hankkiminen ulkomailta ei auta sekään. Trooppisten metsien kaataminen
palmuöljyn viljelemiseksi biopolttoaineita varten johtaa kokonaistasolla kasvihuonekaasujen
lisääntymiseen kun hiili vapautuu maaperästä ilmakehään. Laajamittainen puunpoltto on
itsessään saastuttavaa ja aiheuttaa vahinkoa metsien ekosysteemeille, jos ne hakataan
polttopuuksi. Samaan aikaan maailmalla ruoan hinnat ovat nousseet kun USA:ssa maanviljelijät
ovat siirtyneet tuottamaan biopolttoaineita ruoan kasvattamisen sijasta. Biopolttoaineet voivat
olla auttavassa roolissa kevythiilisessä tulevaisuudessa, jos niiden käyttö rajoitetaan riittävän
pieneen osuuteen nykyisestä kysynnästä.
Osa saattaa auttaa
Korkeatasoiset eristysmateriaalit, aurinkokeräimet, aurinkokennot, tuulivoima ja aaltoenergia,
tehokkaammat autot ja sähköautot voivat kaikki parantaa tilannetta. Vaikea kysymys, joka tulee
kohdata, on kuitenkin energian korkea kysyntä. Teknologia voi auttaa vain, jos myös kysyntää
vähennetään.

Sopivan poliittisen ohjauksen löytäminen
Sääntely tulee tavalla tai toisella olemaan tarpeen kevythiiliseen tulevaisuuteen siirryttäessä.²¹
Taloudellisesti köyhät maat tarvitsevat apua saavuttaakseen kohtuullisen elintason omille
kansalaisilleen. Rikkaat maat tarvitsevat apua taltuttamaan oman liiallinen kulutuksensa. Osa
suunnitelmista tulee olla kansainvälisiä. Toiset voivat olla kansallisvaltioiden säätämiä.
Ilmastopäästöjä voidaan hallita:
• ”yläjuoksulla” eli siellä missä fossiiliset polttoaineet louhitaan tai poltetaan
voimalaitoksissa
• tai ”alajuoksulla” eli siellä missä loppukäyttäjät tekevät valintojaan (ihmiset tankkaamassa
bensiiniä autoihin tai lämmittämässä kotejaan, ja yrityksiä tuottamassa hyödykkeitä
ihmisille käyttöön)
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Monet suunnitelmat ilmastokriisin hillitsemiseksi nojaavat ehdotuksissaan energiatehokkuuteen
ja markkinoiden voimaan. Energiatehokkuus harvoin lunastaa kaikki antamansa lupaukset
paluuvaikutuksen (ks. sivu 22) vuoksi kun taas markkinalähtöiset järjestelmät eivät puutu
piilevään ongelmaan nimeltä rajaton taloudellinen kasvu. Nämä ovat usein kuumia puheenaiheita
Carbon Conversation -ryhmissä ja alla avaamme niitä lisää.
Verotus
Verotus voi kannustaa yrityksiä tai yksilöitä olemaan polttoainetehokkaampia ja tuotot voidaan
käyttää rahoittamaan suuria hankkeita, kuten aaltoenergia, tuulivoima tai julkinen liikenne.
Verotus voidaan kohdistaa joko ”yläjuoksulle” eli öljy-yhtiöihin ja hiilikaivoksiin, tai ”alajuoksulle”
eli yksilöihin ja yrityksiin.
Sijoitukset
Monet tekniset ratkaisut vaativat niihin sijoittamista. New Economics Foundation on tehnyt
työtä, jonka pohjalta se ehdottaa tapoja sijoittaa niin, että tämä tuo paljon kaivattua työtä
paikallisiin yhteisöihin.²²
Hiilibudjetit, laskenta ja ylärajat
Vuoden 2013 raportissa hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli IPCC antoi ensimmäistä kertaa
arvion siitä päästöjen määrästä, jonka voimme turvallisesti polttaa, jotta maailman
kuumeneminen pysyy alle 2°C tasolla.²³ Heidän arvionsa on, että enemmistö hiilen, öljyn ja
maakaasun varastoista tulee jättää maahan ja käyttämättä. Tämä tarkoittaa sitä, että CO2epäästöille tulee laskea yläraja. Laskenta voidaan tehdä joko ylä- tai alajuoksulla. Yläjuoksulla
laskenta viittaa yleensä öljyn ja hiilen tuotannon ylärajaan, tai teollisuuden päästöoikeuksiin
aiheuttaa tietty määrä päästöjä.
Sillä hetkellä kun päästöbudjettien ja hiilenlaskennan idea esitetään, jokaisella maalla,
teollisuudenalalla ja yksilöllä on oma käsityksensä siitä, miltä reilun järjestelmän tulisi näyttää.
Kenen tulisi käyttää vähemmän? Kenelle tulisi sallia enemmän? Mikä on oikeudenmukaista? Mikä
on reilua? Perustelut sille, millainen reilu järjestelmä olisi ja kenen tulisi se maksaa, ovat
vaivanneet kansainvälisiä neuvotteluja vuosikausia.²⁴ Tämä on yksi syy, miksi Pariisin
sopimukseen johtaneet neuvottelut etenivät erilaista reittiä sallimalla maiden tehdä omat
lupauksensa päästövähennyksistä.
Päästökauppa ja omakohtaiset päästökiintiöt
Kattorajat ja laskenta voidaan tehdä miellyttävämmäksi, ja mahdollisesti tehokkaammaksi,
sallimalla päästökiintiöiden kaupittelu. Päästökauppajärjestelmässä yläraja asetetaan valitulle
tasolle, yhtiöille myönnetään tietty määrä oikeuksia ja tuottaessaan päästöjä enemmän, tulee niitä
ostaa toiselta päästöoikeuksien myyjältä. Tällaiset suunnitelmat ovat riippuvaisia siitä, että yläraja
pitää paikkansa. EU:n päästökauppajärjestelmä ei ole toistaiseksi ollut esimerkkinä rohkaiseva.²⁵
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On myös esitetty ehdotuksia yksilöiden vaihdettavista päästökiintiöistä. Tällöin jokaisella
henkilöllä olisi oma hiilibudjetti. Jokainen bensiinin, sähkön tai lentolipun osto käyttäisi osan
tämän henkilön vuosittaisesta kiintiöstä.²⁶ Tällaisten järjestelmien monimutkaisuus on
toistaiseksi merkinnyt niiden epäsuosiota politiikassa.
Luonnon tukijärjestelmistä maksaminen
Eräs toinen markkinalähtöinen ratkaisu antaa rahallisen arvo luonnon ekosysteemipalveluille,
kuten metsille, tapana tunnistaa niiden tärkeys, kannustaa niiden suojelemiseen ja vähentää
päästöjä, jotka syntyvät niiden väärinkäytöstä tai pilaamisesta.²⁷ Tämä nähdään tapana tarjota
apua globaalille etelälle, jonka metsät ovat usein vaarassa tuhoutua. Kriitikot tekevät tälle sekä
periaatteellisia että käytännöllisiä vastaväitteitä. Vaikka saattaisi olla mahdollista asettaa hinta
puulle itsessään, metsän roolille hiilinieluna ja tulvalta puolustautumiselle, on vaikeampaa asettaa
hinta metsän itseisarvolle. Hinnan antaminen saattaisi oikeastaan olla seuraava askel kohti
lisääntyvää luonnon riistoa ohitettaessa sen vaikeasti mitattavissa olevat arvot.
Paluuvaikutuksen ongelma
Monet tekniset ja poliittiset ratkaisut nojaavat energiatehokkuuteen niiden avaintekijänä. Oletus
on, että lisääntynyt tehokkuus tulee vähentämään energian käyttöä. Käytännössä lisääntynyt
tehokkuus kuitenkin johtaa usein suurempaan käyttöasteeseen. Tätä ilmiötä kutsutaan
paluuvaikutukseksi (rebound).²⁸ Yksinkertainen esimerkki suorasta paluuvaikutuksesta on se
tosiasia, että kun moottorit ovat muuttuneet tehokkaammiksi, autot kulkevat pidemmälle samalla
määrällä bensiiniä ja näin ollen autoilijat tekevät tyytyväisenä pidempiä matkoja. Toinen
esimerkki kotitalouden tasolla tapahtuu kun joku säästää rahaa lisäeristämällä kotinsa ja käyttää
sitten säästetyn rahan lentolippuun. Tähän viitataan tyypillisesti epäsuorana paluuvaikutuksena.
Hieman monimutkaisempia esimerkkejä ovat autoteollisuus tekemässä suurempia autoja niiden
tullessa halvemmiksi ajaa ja kulutushyödykkeiden markkinoiden laajeneminen hintojen tippuessa
saavutettavammaksi yhä suuremmalle joukolle ihmisiä. Molemmissa tapauksissa energian
kokonaiskulutus taloudessa ei välttämättä vähene tehokkuuden tuloksena. Toisinaan
energiansäästämisessä saatu hyöty tehdään täysin tyhjäksi lisääntyneellä käytöllä.
Paluuvaikutuksen laajuus on kiihkeä väittelynaihe, mutta ei ole epäilystäkään etteikö se olisi
olemassa. Se on yksi syy siihen, miksi tehokkuuden parannukset eivät ole johtaneet niihin
päästövähennyksiin, joita olisimme toivoneet.

Kasvu, tyytyväisyys ja BKT
Tutkijat ovat lisääntyvässä määrin yhdistäneet ympäristöongelmat laajempiin maailmanlaajuisiin
ongelmiin. Eriarvoisuus, ilmastokriisi, talouskriisi ja lukuisat muut ongelmat näyttävät olevan
yhteydessä toisiinsa. Osa näkee talouskasvun itsessään ongelmaksi: miten voisimme rajallisessa
maailmassa jatkaa luonnonvarojen käytön laajentamista?²⁹ Osa keskittyy kysymyksiin
oikeudenmukaisuudesta ja samanarvoisuudesta. He väittävät, että talousjärjestelmässä on

23
sisäänrakennettua epäreiluutta mahdollistaen menestyksen osalle maista ja ihmisistä toisten
kustannuksella.³⁰ Osa syyttää hallitsemattomia monikansallisia yrityksiä. Öljyjättiläisten, kuten
Shell ja Gazprom, innokkuus käyttää hyväksi öljyhiekkaa ja arktista öljyä herättävät väistämättä
epäilyksen siitä, että markkinamekanismit eivät nyt välttämättä riitä. Keskustelemme näistä
kysymyksistä lisää kappaleessa 2.
Ilmastoa kuumentavat päästöt ovat läheisesti yhteydessä valtion bruttokansantuotteeseen (BKT).
Mitä enemmän taloudellista toimintaa, sitä enemmän aiheutettuja päästöjä. BKT:n nousu
nähdään usein hyvänä asiana, joka tuo lisää töitä, parempia hyödykkeitä ja palveluita sekä
lisääntyvää onnellisuutta. Maat, joissa on korkea BKT, eivät kuitenkaan välttämättä saa hyviä
pisteitä elämänlaatua arvioitaessa. Saasteidenhallinta, tieonnettomuudet ja terveysongelmat,
kuten ylipaino, lasketaan yleensä kustannuksina mukaan osaksi BKT:ta, koska ne ovat osa maan
taloudellista toimintaa. Kun nämä otetaan pois, kuva muuttuu. Kuvio alla näyttää, miten aidon
kehityksen mittari GPI³¹ ja bruttokansantuote BKT ovat irronneet toisistaan maailmanlaajuisesti
1950-luvulta lähtien.³²

Kuva 6. Globaali GPI per henkilö ja BKT per henkilö³²

Tulevaisuuden visiot
Aina siitä lähtien kun me ihmiset aloimme kertoa toisillemme tarinoita, olemme pelotelleet
itseämme dystopioilla – tarinoilla lähestyvästä tuhosta – ja lohduttaneet itseämme utopioilla –
unelmilla ihanteellisesta tulevaisuudesta. Utopiat ilmaisevat usein kaipausta menetettyyn
menneisyyteen, jonka toivotaan palaavan tai ainakin tarjoavan intoa tulevaisuuteen. Roomalaiset
unelmoivat kulta-ajasta. Kristinusko suri Eedenin Paratiisin menetystä. 1700-luvun romantikot
haikailivat esiteollisen maalaiselämän perään. Viime aikoina innoitusta esiteollisista kulttuureista
on haettu esimerkiksi paleoliittisesta eli kivikautisesta ruokavaliosta. Länsimaisessa kulttuurissa
virtaa lävitsemme halu löytää tapa elää sopusoinnussa luonnon kanssa, uskomus että tämä tila on
joskus menneisyydessä vallinnut ja voimakas halu luoda se uudelleen.³³ Dystopiat usein esittävät
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pimeitä puoliamme, joiden pelkäämme karkaavan käsistä ja aiheuttavan vahinkoa, tai
voimattomuuden kokemustamme itseämme suurempien voimien edessä.
Kun ihmiset katsovat menneisyyttä mallina tulevaisuudelle, he tekevät usein saman kahtiajaon.
Omaa lapsuutta muistellessamme kerromme tarinaa vapaudesta leikkiä ulkona, vähäisestä
liikenteestä, yltäkylläisestä luonnosta ja hitaammasta elämänrytmistä. Toisessa tarinassa
puhumme seksismistä, ihmisvihasta, huonoista asunnoista, rasismista ja ennakkoluuloista, jotka
ruokkivat dystooppisempaa mielikuvitustamme.
Voi olla vaikeaa ajatella tulevaisuutta ilman, että mukaan liittyvät menetetyn ihanteen kaipaus ja
tulevien kauhujen pelko. Ilmastokriisin tuoma turvattomuus voi ajaa meidät keskittymään liikaa
haaveisiimme tai painajaisiimme ja tehdä vaikeaksi ajatella todenmukaisesti mitä lopulta
tahdomme ja mikä saattaisi olla mahdollista kevythiilisessä tulevaisuudessa.
Viisi maailmanlaajuista ennustetta
Forum for the Future raportti Climate Futures³⁴ käsittelee lukuisia ”mitä-jos”-kysymyksiä.
Millainen maailma olisi vuonna 2030, jos:
• me toteutamme nopean huipputeknisen muutoksen välittömästi?
• hiilestä tulee maailman kallein kauppatavara?
• kehitys määritellään uudelleen hyvinvoinniksi?
• tarvittavaa toimintaa lykätään myöhemmälle?
• kansainväliset sopimukset epäonnistuvat?
Viisi tulevaisuuden näkymää erittelevät vallitsevia kehityssuuntia ja tarkastelevat erilaisia tapoja,
joilla ilmastonmuutos, asenteet, liike-elämä, kansainvälinen talous, luonnonvarat, teknologia ja
poliittiset reaktiot saattavat vaikuttaa toisiinsa ja tuottavat hyvin erilaisia tulevaisuuksia. Osa
kehityssuunnista luo yksilökeskeistä kulutusyhteiskuntaa kun taas toiset torjuvat paremmin
eriarvoisuutta. Osaan kuuluu korkeasti teknologisia ratkaisuja. Osa uhkaa kansalaisvapauksia.
Yhdessä häämöttää kansainvälisen yhteistyön romahdus, jota seuraavat sodat resursseista. Osa
kehityssuunnista hahmottaa varsin kielteisiä piirteitä, mutta ne auttavat sinua ajattelemaan
tilanteen vakavuutta ja mutkikkuutta.
Mitä sinä mielessäsi kuvittelet?
Tulevaisuuden ajattelemisella on merkitystä, koska se auttaa sinua avaamaan poliittisen äänesi.
Meillä on erilaisia valintoja tehtävänä ja enemmistö meistä vastustaa muutoksia, joiden
pelkäämme saattavan meidät epäedullisempaan asemaan. Suositko sinä tuuli- vai ydinvoimaa?
Mitä tunnet maaseudun muuttumisesta viljeltävien kasvien vaihtuessa? Miten koet sen, että sinut
hinnoitellaan ulos lentämästä lomallasi jonnekin lämpimään? Miltä sinusta tuntuisi, jos sääntely
toisi rajoituksia kansalaisvapauksiisi?
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Joskus ominaisuus, jonka yksi näkee etuna täyttää toisen kauhulla. Toivottaisitko tervetulleeksi
matkustamisen vähentämisen, koska se tekisi kaduista hiljaisemmat ja saattaisi yhteisöjä
lähemmäksi toisiaan? Vai suututtaisiko sinua vapautesi rajoittaminen ja inhoaisitko
pikkukaupungin elämän nurkkakuntaisuutta?
Yritä keskustella ystäviesi, perheen ja työkavereidesi kanssa mahdollisesta kevythiilisestä
tulevaisuudesta, jossa voisit elää:
• Mitä odotat siinä innolla?
• Mistä et siinä pitäisi?
• Mitä tulisit nykyisestä järjestyksestä kaipaamaan?

Uudistumisprosessi
Seuraava luku koskee muutoksia, joita yksilöt voivat tehdä juuri nyt. Valtion ja teollisuuden tulee
tarjota:
• muutoksia energianjakelussa vaihtamalla hiili, öljy ja maakaasu uusiutuviin lähteisiin
voimalaitoksissa
• energiatehokkaita työpaikkoja ja pidempikestoisia sekä tehokkaampia hyödykkeitä
• parempaa julkista liikennettä
• tieverkoston ja lentokenttien laajenemisen pysäyttäminen
• päästövähennyksiä hallituksen toimesta
Yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen tulee tehdä loput. Meidän elämämme täytyy muuttua tavoilla,
jotka saattavat olla varsin haastavia. Tämä merkitsee enemmän kuin muutaman lampun
vaihtamista tai satunnaista junalla matkustamista.
Emme aina pidä uudistumisesta, mutta elämä on sitä täynnä ja suurimalla osalla ihmisistä on oma
tapansa lähestyä sitä. Voi olla avuksi pohtia sitä, miten olet pystynyt käsittelemään:
• Siirtymävaiheet – kuten koulun vaihto, muutto pois kotoa, uuden työn aloittaminen,
naimisiinmeno, oman lapsen syntymä, lasten muutto pois kotoa, eläkkeelle jääminen;
• Kriisit – kuten taloudelliset vaikeudet, sairaus, avioero, työttömyys, konflikti perheessä,
läheisen menetys;
• Hyvät ja onnistuneet ratkaisut – kuten työskenteleminen ahkerammin koulussa, reilun
osuuden tekeminen kotitöistä, painonpudotus ja treeniohjelmat, alkoholin tai huumeiden
käytön vähentäminen tai lopettaminen
Tulet luultavasti huomaamaan, että käsittelytapasi muutokseen oli riippuvainen:
• vaikutusvallan määrästä, joka sinulla oli tähän muutokseen – oli muutos sitten seurausta
omasta valinnasta, välttämättömyydestä tai pakosta
• muiden osallisuudesta – vastustus tai tuki, jonka vastaanotit
• sosiaalisista paineista muutoksen puolesta tai sitä vastaan
Silloin kun muutos oli itse valittu, onnistumisesi oli luultavasti riippuvainen
• motivaatiosi vahvuudesta

26
•
•
•

kuinka valmistauduit muutokseen, ennakoit ja suunnittelit tapasi käsitellä vaikeuksia;
miten pärjäsit ristiriitaisten tunteidesi kanssa suhteessa muutoksen tekemiseen ja
käsittelit omaa sisäistä vastarintaasi
miten neuvottelit ristiriidoista ja ulkoa tulevista paineista sekä heidän kanssa, jotka tukivat
sinua, että heidän kanssa, jotka vastustivat sinua

Muutos sisältää useimmiten oppimista elämään menetyksen kanssa. Tämä on itsestäänselvää
läheisen kuollessa tai irtisanottaessa, jolloin muutos tapahtuu ulkoisesta pakosta. Tällöin shokki,
suuttumus ja hidas kivulias suruprosessi on väistämätöntä. Mutta sama on totta myös
muutoksissa, jotka suunnittelet tai toivotat tervetulleeksi elämääsi. Yhden polun valitseminen
merkitsee toisesta irti päästämistä ja läsnä on usein pitkällinen ikävä suhteessa vanhaan polkuun.
Uusi polku voi olla vaikea. Suru, suuttumus ja turhautuminen voivat ovat todennäköisiä
kanssakulkijoita yhdessä tyytyväisyyden ja saavuttamisen tunteiden kanssa.
Carbon Conversations -ryhmässä pyrimme luomaan turvallisen tilan, jossa ihmiset voivat puhua
vapaasti ilman tuomitsemisen pelkoa. Me kannustamme ihmisiä puhumaan voimakkaista ja
ristiriitaisista tunteistaan, jotka seuraavat hiilijalanjäljen kohtuullistamisen ottamisesta tosissaan.
On tärkeä tunnustaa, että nämä ristiriitaiset tunteet ovat läsnä.
Saatat olla poissa tolaltasi tajutessasi oman vaikutuksesi suuruuden suhteessa ilmastokriisiin.
Saatat tuntea olosi erittäin surulliseksi, jos päätät luopua lennoista paikkoihin, joita olet
rakastanut. Saatat tuntea suuttumusta ystäviä ja työkavereita kohtaan, jotka jatkavat
piittaamatonta käyttäytymistä. Jos työnnät nämä tunteet syrjään, ne tulevat palaamaan muissa
muodoissa. Saatat huomata itse olevasi kyvytön pitäytymään suunnittelemissasi muutoksissa
taivutellen itsesi ulos niistä tai luopuen vaikeuksien aiheuttaman epätoivon vuoksi. Jotta muutos
pysyy, sitä täytyy lähestyä tunnistamalla, mitä siihen liittyy käytännöllisesti, sosiaalisesti ja
tunteiden tasolla. Meidän kokemuksemme on, että kun ihmiset kykenevät tähän, silloin tulokset
ovat hyviä.

Usein kysyttyjä kysymyksiä: Ilmastonmuutos
Eikö ilmasto ole aina muuttunut? Eikö tämä ole vain sen normaalia vaihtelua?
On totta, että ilmasto on aina ollut muutoksessa. Tieteilijät ovat oppineet muutoksista yli satojen
tuhansien vuoden ajalta tutkimalla jään kuorta Grönlannissa ja Etelämantereella. Isoin osa näistä
muutoksista on aiheutunut auringon toiminnan muutoksista. Muutokset viimeisen 200 vuoden
aikana ovat kuitenkin erilaisia. Tieteilijöillä ei ole epäilystäkään, etteivätkö ne olisi seurausta
ihmisen toiminnasta ja että ne ovat vaarallisia.³⁵
Voimmeko estää vaarallisen ilmastonmuutoksen?
Tämä on polttava poliittinen kysymys. Vastaus riippuu siitä, kuinka nopeasti hallitukset toimivat
ja kuinka nopeasti teollisuus ja yksilöt reagoivat. Tapaat sekä optimisteja että pessimistejä tässä
keskustelussa.
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Ovatko viime vuosien pyörremyrskyt, hirmumyrskyt ja kuivuudet ilmastonmuutoksen
aiheuttamia?
Emme voi sanoa varmaksi, että tietty sääilmiö on ilmastonmuutoksen syytä, mutta voimme olla
varmoja, että tulemme näkemään enemmän äärimmäisiä sääilmiöitä seuraavien
vuosikymmenten aikana. Pyörremyrskyt, hirmumyrskyt, kuivuudet ja tulvat tulevat luultavasti
olemaan vakavampia.³⁶ Hallitusten kyvykkyys vastata näihin on ratkaisevassa asemassa. Vuoden
2011 kuivuus Itä-Afrikassa ajatellaan olevan osin ilmastonmuutoksen aiheuttama, mutta sen
vaikutus sodan runtelemaan Somaliaan oli huomattavasti vakavampi kuin Keniaan ja Etiopiaan,
jossa avustusjärjestöt pystyivät järjestämään apua.³⁷
Miksi meidän tulisi vaivautua kun hallituksemme suunnittelee rakentavansa uusia teitä ja
lisäävänsä lentoliikennettä?
Saattaa olla, että haluat vaikuttaa sekä poliittisen että omakohtaisen toiminnan kautta. Carbon
Conversations auttaa ihmisiä usein löytämään itseluottamusta puhua kuuluvasti. Lisää oma
äänesi niiden joukkoon, jotka vastustavat tällaista.
Mikä on IPCC?
Hallitustenvälinen ilmastopaneeli IPCC on YK:n alainen ryhmä tieteilijöitä, jotka säännöllisesti
arvioivat ilmastotiedettä. Sen tehtävänä on raportoida vaaroista ja vaihtoehdoista. Maineeltaan
IPCC:tä pidetään luotettavana, mutta varovaisena arvioissaan.
Miksi minun tulisi vaivautua kun muut eivät vaivaudu?
Vastaukset, joita olemme kuulleet:
• ”koska se on oikein”
• ”koska se saa minut tuntemaan oloni paremmaksi”
• ”ollakseni valmis muutoksiin, joiden täytyy tapahtua”
• ”osoittaakseni, että olen tosissani”
• ”lunastaakseni oman puheeni omissa teoissani”
Yritä aloittaa keskustelu sellaisten ihmisten kanssa, jotka vaikuttavat sinusta sivuuttavan
ongelman. Kuuntele ja yritä ymmärtää heitä sen sijaan, että kerrot heille, mitä heidän tulisi tehdä.
Mikä on ekologisen jalanjäljen ja hiilijalanjäljen ero?
Ekologinen jalanjälki mittaa sitä, kuinka paljon elämäntapasi kuluttaa maapallon luonnonvaroja.³⁸
Se mittaa tämän hehtaareissa tai kertomalla, kuinka monta planeetta tarvittaisiin, jos jokainen
maapallolla eläisi kuin sinä. Eurooppalainen elämäntapa kuluttaa tyypillisesti noin 2,5 planeettaa,
Suomessa 3,8 planeettaa, USA:ssa 4,1 planeettaa ja Australiassa 4,8 planeettaa. Hiilijalanjälki mittaa
vain osuutesi kasvihuonekaasuista, joista olet vastuussa. Sen mittayksikkö on
hiilidioksidiekvivalentti CO2e.
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Eikö 'öljyhuippu' ole tärkeämpi?
On totta, että öljy tulee lopulta loppumaan maailmasta. Ja että olemme parhaillaan ohittamassa
sitä huippua, jossa öljyä tuotetaan enemmän kuin voidaan enää koskaan tuottaa uudestaan.
Tuotannon vähentyminen ei kuitenkaan tapahdu riittävän nopeasti ratkaistakseen
ilmastonmuutoksen ongelman. Kun tuotanto helpoimmin saavutettavilla öljykentiltä hidastuu,
tuotanto vaikeammilta alueilta muuttuu tuottavammaksi. Monet näistä, kuten Kanadan
öljyhiekka-alueet tai Arktiset öljykentät, kantavat mukaan valtavia ympäristövaaroja. Myös
muiden fossiilisten polttoaineiden suhteen on syytä huoleen. Hiiltä on jäljellä valtavat varannot,
samoin kaasua, jota voidaan tuottaa vahingollisella vesisärötyksellä. Ilmastokriisin ongelman
ratkaiseminen tulee hoitamaan öljyhuipun ongelman, mutta emme voi odottaa öljyhuipun
korjaavan ilmastokriisiä. Fossiiliset polttoaineet täytyy jättää maahan. Jotta estämme vaarallisen
ilmastonmuutoksen, 50-75% löydetyistä varannoista tulee luopua.³⁹
Auttaako maakaasun vesisärötys vähentämään päästöjä?
Maakaasulla on alhaisempi päästövaikutus kuin hiilellä, mutta se on silti fossiilinen polttoaine.
Meidän täytyy siirtyä nopeasti kevythiilisiin polttoaineisiin. Kaasun vesisärötys ohjaa sijoittamista
pois uusiutuvista, joita tulee kehittää.
Olin järkyttynyt nähdessäni, miten pieni tansanialaisen jalanjälki on. Heidän täytyisi varmasti
käyttää enemmän eikä vähemmän energiaa?
Olet oikeassa. Oikeudenmukaisuus ja tasa-arvoisuus ovat suuria kysymyksiä, jotka tulee ottaa
huomioon. Yksi syy, miksi länsimaissa täytyy vähentää jalanjälkeä niin paljon, on se, että tämä
sallii maiden, kuten Tansania, ottaa meidät kiinni ja luoda kohtuullinen elintaso omalle
kansalleen.⁴⁰
Tuleeko ilmastokriisi aiheuttamaan lisää pakolaisia?
Ilmastonmuutoksella ja ihmisten liikkuvuudella on yhteyksiä, mutta tämän suhteen on myös
paljon myyttejä. Enemmistö ihmisistä, jotka ilmastokriisi syrjäyttää, tulevat liikkumaan omien
maidensa sisällä. Yhtäkkiset massavaellukset ovat epätodennäköisiä.⁴¹
Suurin ongelma on varmastikin väestönkasvu?
Väestön ja ilmastokriisin välinen suhde on monitahoinen. Avaintekijä ei ole itse väestön määrä,
vaan luonnonvarat, jotka väestö ylikuluttaa. Korkean väestönkasvun maat ovat myös taipuvaisia
olemaan köyhiä. Ne edistävät vähän ilmastonmuutosta, koska niiden luonnonvarojen käyttö on
matalaa. Maailmanlaajuisesti väestönkasvu vauhti on ollut laskussa jonkin aikaa. Nykyisten
kehityssuuntien mukaan maailman ihmispopulaation tulisi asettua noin 10 miljardin paikkeille
seuraavan sadan vuoden aikana. Ratkaiseva tekijä tulee olemaan saavuttaa kevythiiliset
elämäntavat ympäri maailman.⁴²
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Todellinen ongelma on varmasti fossiiliyhtiöiden ote maiden hallituksista?
World Development Movementin tutkimus paljastaa 'liukuoven' hallitusten, fossiiliteollisuuden ja
suurten talousinstituutioiden välillä. Fossiiliteollisuuden lobbausvoima on valtava. Toistaiseksi
enemmistö fossiiliyhtiöistä on suosinut vallitsevan tilan suojelemista sen sijaan että kohtaisivat
tarpeen juuriin menevästä muutoksesta. On myös olemassa huolta siitä tavasta, jolla yhtiöt kuten
Exxon Mobil, ovat rahoittaneet ilmastonmuutosta kieltäviä ajatushautomoita, kuten US Heartland
Institute. Olet luultavasti oikeassa ollessasi tästä huolissasi.⁴³
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2

Omaa jalanjälkeä pohtimassa

Keskiarvo yksilölliselle hiilijalanjäljelle tietyssä maassa lasketaan seuraavalla tavalla: otetaan maan
kokonaispäästöt ja jaetaan tämä luku sen väestöllä ottamalla huomioon myös vienti- ja
tuontituotteiden vaikutukset.⁴⁴ Kuten huomasit luvussa 1, eri maiden keskivertohiilijalanjälkien
välillä on suuria eroja. Myös samassa maassa asuvien ihmisten välillä on suuria eroja. Toisilla
ihmisillä on keskiarvon ylittävä jalanjälki, toisilla alle keskiarvon. Tässä luvussa kuvaillaan niitä
tekijöitä, joista yksilöllinen jalanjälki koostuu, ja käsitellään laaja-alaisia strategioita päästöjen
kohtuullistamiseen näillä osa-alueilla. Voimansa yhdistävät yksityiskohtainen tieto
ilmastopäästöistä omassa maassasi sekä ehdotukset kuinka mitata ja kohtuullistaa niitä
jokapäiväisessä elämässäsi.

Jalanjälkien ymmärtäminen
Elämässäsi on viisi olennaista aluetta, jotka muodostavat omakohtaisen hiilijalanjälkesi:
asuminen, liikkuminen, ruokavalio, ostokset sekä käyttämäsi julkiset palvelut ja infrastruktuuri.

Kuva 7. Suomalaisen hiilijalanjälki, keskiarvo¹⁵⁰
Lähes kaikissa kodeissa käytetään energiaa mukavan lämpötilan ylläpitämiseen ja totuttujen
sähkölaitteiden – jääkaapit, pakastimet, pesukoneet, TV:t, elektroniset laitteet ja niin edelleen –
käyttämiseen. Pohjois-Euroopassa, joissakin osissa Yhdysvaltoja ja suurimassa osassa Kanadaa
suurin energiankäyttö syntyy kotien lämmittämisestä. Etelä-Euroopassa, Australiassa ja
Yhdysvaltojen eteläosissa suurin osa energiankulutuksesta syntyy ilmastoinnista. Suurimmassa
osassa maailmaa pääenergianlähteenä on yhä fossiilinen polttoaine: hiili, öljy tai maakaasu.
Joka kerta kun astut autoon, lentokoneeseen, junaan tai bussiin, fossiilista polttoainetta bensiinin,
dieselin tai lentopetrolin muodossa käytetään sinun siirtämiseksi pisteestä A pisteeseen B. 10 000
kilometrin ajaminen tuottaa noin kaksi tonnia CO2e. Meno-paluulento Helsingistä New Yorkiin
lisää neljä tonnia sinun vuosittaiseen hiilijalanjälkeesi.
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Ruokavalio, jossa on paljon lihaa ja maitotuotteita sekä prosessoituja tai kaukaa kuljetettuja
tuotteita, antaa sinulle raskaan ruoan hiilijalanjäljen. Lihaton ja maidoton ruokavalio ilman
kaukaa kuljetettuja ja raskaasti prosessoituja tuotteita vaikuttaa dramaattisesti.
Yleisesti ottaen mitä korkeammat tulot sinulla on, sitä suuremmat ovat ilmastopäästösi: ihmiset,
jotka tienaavat enemmän kuin yleensä, asuvat isommissa asunnoissa ja kuluttavat enemmän
kodin parannuksiin ja päivityksiin sekä lomiin ja viihdykkeisiin. Myös se, mihin rahasi käytät,
vaikuttaa toki merkittävästi. Rakennustyö, moottoriajoneuvot ja kodin laitteet ovat kaikki raskaita
ilmastovaikutukseltaan. Palvelut (kuten koulutus, terveydenhuolto, hyvinvointi tai puutarhan
hoito) ovat ilmastovaikutukseltaan kevyitä.
Sinulla voi olla melkoinen vaikutus jokaisella ensimmäisestä neljästä alueesta, jotka muodostavat
yksilöllisen hiilijalanjälkesi. Viides alue on suoran hallintasi ulottumattomissa. Se kattaa julkiset
päästöt tarjoten infrastruktuurin ja kaikkien jakamat peruspalvelut – esimerkiksi tiet, koulut,
sairaalat, poliisivoimat ja armeijan. Valtioiden välillä on vaihtelua siinä, miten suuri osa näistä
palveluista ovat julkisesti tarjottuja. Kaksi kuviota alla ja yllä näyttävät, mistä yksilön
keskivertohiilijalanjälki Suomessa ja Iso-Britanniasta koostuvat.

Kuva 8. Iso-britannialaisen hiilijalanjälki, keskiarvo¹⁵⁰

Mikä on sinun hiilijalanjälkesi?
Omassa oppivassa yhteisössäsi lasket ohjaajasi kanssa arvion hiilijalanjäljestäsi. Kun etenet läpi
tapaamisten, tulet oppimaan kuinka tehdä tarkempaa arviointia jokaisella neljästä osa-alueesta,
joissa voit suoraan vaikuttaa. Jos päästösi ovat keskimääräisellä tasolla tai sen yli oman maan
sisällä, ehdotamme sinulle että yrität puolittaa ne. Jos päästösi ovat valmiiksi alle keskiarvon,
ehdotamme että tavoittelet jalanjälkeä, joka on puolet kevyempi oman maasi keskiarvosta.
Älä odota, että saavutat tavoitteesi välittömästi. Monet muutokset tulee suunnitella ja ne eivät
kaikki voi tapahtua samalla kertaa. Ihmiset, jotka ovat osallistuneet Carbon Conversations
-ryhmiin Iso-Britanniassa, ovat tyypillisesti saavuttaneet kolmen tonnin vähennyksen melko
nopeasti. Tämän jälkeen seuraa hitaampi prosessi järjestää vaikeammat muutokset. Neljä tai viisi
vuotta on järkevä aikataulu näiden tavoitteiden saavuttamiseen.
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Miten hiiltä lasketaan?
Osa päästöistä hiilijalanjäljessäsi ovat suoria, osa epäsuoria, osa elinkaarisia ja osa yhtäpitäviä
lukuja muille kasvihuonekaasuille:
• suorat päästöt syntyvät polttamalla fossiilisia polttoaineita kuten öljyä, maakaasua tai
hiiltä autossasi tai asunnossasi
• epäsuorat päästöt syntyvät polttamalla fossiilisia polttoaineita sähkön tai kaukolämmön
tuotannossa
• elinkaariset päästöt tulevat käytetyistä polttoaineista hyödykkeiden valmistuksessa,
palveluiden tarjoamisessa sekä ruoan kasvatuksessa, prosessoinnissa ja pakkaamisessa.
• muut kasvihuonekaasut hiilijalanjäljessäsi ovat metaani (syntyy pääosin maataloudessa),
ilokaasu (syntyy pääosin polttoaineita polttaessa) ja perfluoratut yhdisteet (käytössä
joillakin teollisuuden aloilla sekä osassa jäähdytysjärjestelmiä). Nämä voidaan muuntaa
CO2-yhtäpitäviksi eli hiilidioksidiekvivalenteiksi (CO2e).
On lopulta varsin suoraviivaista mitata omat suorat ja epäsuorat päästöt. Sähkönkulutuksen ja
vedenkulutuksen mittarien lukeminen, oman bensiinin käytön seuranta ja kuljettujen kilometrien
laskeminen junalla, bussilla, lautalla ja lentokoneella antavat sinulle melko tarkan luvun.
On hieman vaikeampaa laskea ilmastovaikutus ruoalle ja muille tavaroille ja palveluille. Me
selitämme myöhemmin tässä kappaleessa, miten tutkijat tämän tekevät.
Sähkön ilmastointensiivisyys vaihtelee maasta toiseen kuten myös päästöt ruoassa, tavaroissa ja
palveluissa. Tässä oppimateriaalissa on tarkkaa tietoa Suomessa sovellettavista luvuista.

Muista paluuvaikutus
Kohtuullistaessasi jalanjälkeäsi yksi tärkeistä asioista muistaa on paluuvaikutus eli rebound-efekti.
Tämä on piilotettu tekijä kaikissa yrityksissämme vähentää energiankulutusta. Jos energialaskusi
tippuvat johtuen paremmasta eristyksestä, saatat vastata (tietoisesti tai tiedostamatta) jättämällä
valot päälle ja pitämällä lämmitystä kovemmalla, vaikka sinun ei tarvitsisi. Tai kuluttamalla rahaa,
jonka olet säästänyt muihin energiaintensiivisiin kohteisiin. Tehokkaampi auto saattaa kannustaa
sinua ajamaan pidemmälle, ja jos säästät rahaa kävelemällä, pyöräilemällä tai tekemällä
vähemmän matkoja, kulutat sen todennäköisesti jossain muualla. Nämä ostokset ovat myös
vastuussa ilmastopäästöistä, vaikka ne ovat todennäköisemmin alhaisempia kuin liikkumisen
päästöt.
Mona Chitnis on kollegoineen⁴⁵ arvioinut kodin energiaparannusten paluuvaikutuksen olevan
tyypillisesti 5-15% keskivertokotitaloudessa. Angela Druckman⁴⁶ arvioi tutkimusartikkelissaan,
että liikkumisen paluuvaikutuskerroin on noin 12%. Ruoan ja muiden ostoksien suhteen on
samanlaisia kysymyksiä. Eräs tutkimus arvioi, että noin puolet säästetystä rahasta ruokahävikissä
kulutetaan kalliimpien ruokien ja juomien ostamiseen, mutta toinen puolisko säästetään tai
kulutetaan muihin asioihin.⁴⁷
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Tämä kaikki merkitsee käytännössä sitä, että on tärkeä ajatella hiilijalanjälkesi kokonaisuutta kun
teet muutoksia. Pohtia huolellisesti mitä tapahtuu kaikelle säästämällesi rahalle. Vaikka
paluuvaikutuksella on merkitystä kohtuullistamisessa, se ei tee päästövähennyksiä tyhjäksi. Se ei
tarkoita, etteivätkö muutokset olisi vaivan arvoisia.
Jos onnistut säästämään rahaa tekemiesi muutoksien kautta, yritä käyttää ne lisäparannuksiin
kotonasi tai tavaroihin ja palveluihin kevyemmällä päästöintensiteetillä. Katso sivu 82 saadaksesi
lisää tietoa siitä, mitkä talouden sektorit ovat kevythiilisiä.
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2.1. Koti ja energia
On olemassa kaksi tapaa kohtuullistaa asumisen hiilijalanjälkeä:
1. Kohtuullistamalla asumisen energian tarvetta eristämällä, tiivistämällä ja varjostamalla
asuntoja, käyttämällä tehokkaampia laitteita ja käyttämällä energiaa taitavammin.
2. Tuottamalla asumisen energia tavoilla, jotka käyttävät kohtuullisemmin hiiltä - uusiutuvat
energiamuodot kuten tuuli, aurinko, vesi, vuorovesi ja maalämpö, ja niihin perustuvat
matalahiiliset vaihtoehdot, kuten sähkön ja lämmön yhteistuotanto.
Molemmat ovat olennaisia. Kumpikaan tapa ei ole itsessään riittävä, mutta ensimmäinen on se,
jolla voimme vaikuttaa yksilöinä eniten. Meillä on melko paljon vaikutusvaltaa asumisen päästöjen
suhteen – erityisesti, jos omistamme asuntomme. Kodit tarjoavat sekä osan helpoimmista ja
halvimmista tavoista vähentää päästöjä että osan monimutkaisimmista ja kalleimmista tavoista.
Kylmässä ilmastossa, kuten Suomessa, hyvä eristys, tiiveys ja kolmilasiset ikkunat voivat vähentää
lämmityksen tarvetta. Lämpimämmässä ilmastossa, painovoimainen ilmanvaihto ja huolellinen
varjostaminen voivat vähentää riippuvuutta ilmastoinnista. Kuumassa ilmastossa hyvä eristys,
tiiveys, sälekaihtimet ikkunoissa ja vaalean värinen katto sekä seinämateriaalit voivat vähentää
tarvetta koneelliselle ilmastoinnille. Muuttamalla käyttäytymistämme voimme myös saavuttaa
paljon. Suomen kaltaisissa kylmissä maissa voimme mahdollisesti laskea sisälämpötilaa ja elää
hieman viileämmässä. Kuumissa maissa voimme nostaa lämpötilaa hieman siten, että ilmastointi
käynnistyy ainoastaan kun todella tarvitsemme sitä. On myös tärkeää ostaa tehokkaimmat ja
pienimmät laitteet, joilla tulemme toimeen, sekä muistaa sulkea energiataitavasti kaikki
tarpeettomat laitteet silloin kun emme niitä todella tarvitse.
Osa valtioista tukee avustuksien ja verohelpotusten muodossa ihmisiä kannustaakseen heitä
päivittämään kotejaan tekemällä niistä tehokkaampia. Suomessa kotitaloudet voivat saada remonttien
työosuudesta kotitalousvähennystä. Joissakin maissa saattaa olla välttämätöntä edetä remontoinnissa
yksin.
Meidän kotimme ja asuntomme ovat myös erittäin henkilökohtaisia tiloja. Teemme asunnosta
kodin itsellemme ja tunnemme usein voimakkaasti kotiamme kohtaan. Näkyvä kädenjälkemme
kotona tekee sen paikkana henkilökohtaisemmaksi. Enemmistö ihmisistä ei pidä siitä, että heille
määritellään, mitä he voivat kotona tehdä ja mitä eivät. Monet ihmiset vastustavat ajatusta siitä,
että heidän tulisi muuttaa kotiaan ilmastosyiden vuoksi. Vaikka olisit halukas päivittämään
kotiasi, saatat olla huolissasi siitä, miten monimutkaiselta se vaikuttaa, hämmentynyt saamistasi
ristiriitaisista neuvoista tai ahdistunut remontin hinnasta ja asumisen häiriintymisestä.

Kodin merkitys
Kun olet harkitsemassa, mitä sinä voit tehdä, voi olla hyödyllistä pohtia, mitä koti sinulle
merkitsee. Sisustustyyli, huonekalut ja tilan käyttö auttavat kaikki kertomaan jotain olennaista
meistä itsestämme. Tämä merkitsee, että on tärkeää pitää mielessä se, mitä haluat kodiltasi sen
lisäksi että se olisi ilmastofiksu.
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Mitä koti sinulle merkitsee?
• ”Lepoa stressiltä ja vaikeuksilta...”
• ”Jäätävässä sateessa juoksemista kohti kotia, vettä valuvien vaatteiden heittämistä yltä pois
ja lämpimälle sohvalle lysähtämistä...”
• ”Kun olen poissa, tuon mieleeni kuvan perheestäni kerääntyneenä keittiön pöydän
ympärille...”
• ”Joku tärkeä, jota halata, joka kuuntelee minua ja jota saan rakastaa...”
• ”Yksityisyyttä, yksin olemista ja hiljaisuutta...”
• ”Maalien valitsemista, värien katselua, kodin sisustamista omalta tuntuvaksi...”
Enemmistölle ihmisistä koti merkitsee tunnetason turvallisuutta. Kodista on kaikki lapsena
alkanut, sieltä olemme hiljalleen uskaltautuneet askel kerrallaan kovempaan maailmaan.
Odotamme kotona, että siellä voimme rentoutua, olla oma itsemme, saada tukea ja päättää
asioista. Se on paikka, jonne vetäytyä, turvallinen tukikohta, joka tekee kaiken muun
mahdolliseksi.
Tämä on tietysti ihanne. Koti on myös paikka perheen ristiriidoille, lähisuhdeväkivallalle,
yksinäisyydelle, laiminlyönneille, ongelmille naapurien kanssa, vastuuttomille vuokranantajille ja
ala-arvoisille asunnoille. Ihanteella on kuitenkin vaikutusvaltaa, koska kaikki muu vertautuu sitä
vasten. Kaipuumme ihanteelliseen kotiin on ajurina TV-ohjelmille kotien muodonmuutoksista ja
polttoainetta teollisuudelle, joka tuottaa kodin tavaroita, joita on ”pakko saada”. Kodin tärkeys
turvallisuuden kokemuksellemme merkitsee myös sitä, että on helppo tuntea olonsa loukatuksi
kun joku muu ehdottaa muutoksia.
Kun ihmiset päättävät muuttaa tai muokata olemassa olevaa kotia, heidän ensimmäiset ajatuksen
koskevat usein sitä, miltä se tulee tuntumaan. Tämä on toisinaan tietoista. Estääkö uusi
makuuhuone lapsia kinastelemasta keskenään? Onko olohuone riittävän suuri perhejuhliin?
Saanko isoäidin ihanan vanhan lipaston mahtumaan tänne? Usein kyse on tuntemuksista: tämä
on se, mikä tuntuu kodilta. Kaikki, mikä tätä tunnetta häiritsee, tulee kohtaamaan vastustusta.
Enemmän kuin tajuammekaan, olemme myös kietoutuneet sosiaalisiin käytäntöihin, jotka
määrittävät ”oikean” tavan tehdä asioita kotona.⁴⁸ 1950-luvun Iso-Britanniassa lapsien
kylvettäminen kahdesti viikossa ja puhtaiden vaatteiden antaminen maanantaisin oli merkki
hyvästä äitiydestä. Vuonna 2014 vallitseva normi on kylpy, suihku ja puhdas vaatekerta joka päivä.
Keskuslämmitys, runsas lämpimän veden käyttö, helppohoitoiset kankaat ja pesukoneteknologia
kaikki myötävaikuttavat järjestelmiin, jotka vaikuttavat meistä luonnollisilta ja itsestään selviltä,
mutta ovat tosiasiassa saapuneet vasta hyvin vähän aikaa sitten.
Osa ilmastokriisin edellyttämistä muutoksista kodeissamme ei sovi helposti vallitseviin
sosiaalisiin käytäntöihin tai toivomuksiimme. Esimerkiksi, vaatteiden kuivattaminen ulkona,
asuminen matalammassa lämpötilassa ja ainoastaan käytössä olevien huoneiden valaiseminen
voivat kaikki häiritä ihmisten syviä tuntemuksia siitä, mikä tekee kodista kodin. Kun muutokset
vaativat lisäksi rakennustöitä, voimme tuntea olomme syvästi loukatuksi. Koti ei enää tunnukaan
kodilta viikkokausiin. Sotku ja häiriöt huojuttavat perusturvallisuuden tunnettamme aiheuttaen
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ahdistusta ja stressiä. Vaikka saatamme olla tyytyväisiä lopputulokseen, prosessi voi olla kivulias ja
vaadimme siltä jotain vastineeksi. Tuhansien eurojen lainaaminen uutta keittiötä varten voi
tuntua rahan arvoiselta. On helppo ennakoida uuden keittiön tuomaa mielihyvää ja kuvitella sen
esittelemistä keittiötä ihaileville ystäville. Tuhansien eurojen lainaaminen lisäeristämiseen ei
kanna samanlaista viehätysvoimaa. Häiriön jälkeen ei ole mitään näytettävää, ja vaikka asunto
tulee olemaan mukavampi ja energialaskut pienemmät, samanlaista ennakoivaa innostusta ei ole
saatavilla. Ja tietysti jos kamppailet asuntolainan kanssa tai asut vuokralla, ajatus tuhansien
eurojen käyttämisestä yhtään mihinkään on vain etäinen haave. Saatat yksinkertaisesti tuntea
olosi ärsyyntyneeksi ehdotuksesta, että on olemassa yhtään mitään sellista, mitä sinä voisit tehdä.
Joten ennen yksityiskohtaista selontekoa siitä, mitä voisit tehdä, saattaa auttaa tutkia sitä, miten
kotia koskevat tunteesi kytkeytyvät rakennuksen ominaisuuksiin ja sen sijaintiin.

Kodin mukavuuksia
Mikä saa kodin tuntumaan sinulle oikeanlaiselta? Pohdi:
• asunnon rakenteita ja sen taloteknisiä järjestelmiä
• tilavuutta
• sijaintia ja lähiyhteisöä
• tyyliä ja muotoilua
Asunnon rakenteet ja sen talotekniset järjestelmät
Asunnon rakenteet viittaavat sen seiniin, lattiaan, ikkunoihin ja kattoon. Ja siihen, mistä ne ovat
tehty – yleensä tiilestä, kivestä, puusta tai betonista. Taloteknisiä järjestelmiä ovat putkisto,
lämmitys, ilmanvaihto, sähkö ja uusimpana tietoliikenne. Jos talo on hyvin rakennettu ja sen
talotekniset järjestelmät toimivat hyvin, enemmistö ihmisistä ei kiinnitä juurikaan huomiota
niihin omassa kodissaan. Kun talo ei toimi hyvin, tulet huomaamaan ongelmia: korkeat
energialaskut, kosteus, veto ja huurtuminen; liian korkea lämpötila, melu, pimeät ja nuhjuiset
huoneet, lämmitysjärjestelmät, jotka eivät lämmitä taloa kunnolla, sekä kuuma vesi, joka loppuu
ennen kuin kaikki ovat ehtineet peseytyä. Tällaiset talot ovat työläitä asua ja ihmiset ovat usein
ymmällään asumisen ongelmien syistä.
•
•
•

Kuinka paljon tiedät taloteknisesti nykyisestä kodistasi?
Olivatko nämä talotekniset seikat yksi tekijä kotisi valinnan hetkellä?
Tiedätkö, mikä kotisi vuosittainen energiankulutus on?

Tilavuus
Tilavuus on iso asia monille ihmisille. Jotkut ihmiset asuvat ahtaasti. Toiset haluavat enemmän
tilaa vapaa-ajan harrastuksilleen, kotitoimiston, ylimääräisen huoneen tai yksinkertaisesti jonkin
paikan, johon varastoida jatkuvasti lisääntyvä omaisuus. Viimeisen 30-40 vuoden aikana
kotitaloudet ovat pienentyneet.⁴⁹ Avio- ja asumuserot ovat yksi syy, mutta myös korkeat odotukset
vaikuttavat tässä. Suuremmat asunnot ovat kalliimpia lämmittää ja valaista. Jos pienet asunnot on
hyvin suunniteltu hyvillä säilytystiloilla, koko voi tuntua vähemmän keskeiseltä kysymykseltä.
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Kysy itseltäsi:
• Kuinka paljon tilaa tarvitset?
• Minkälaisia tiloja tarvitset?
• Voisiko parempi pohjaratkaisu ja säilytystila ratkaista tilaan liittyviä ongelmia?
• Jos olet jumissa suuressa asunnossa, voisitko jakaa sen muiden kanssa?
Sijainti ja yhteisö
Jos kotisi sijainti ei ole sinulle sopiva, et oletettavasti tunne oloasi siellä mukavaksi. Joillekin
ihmisistä puutarha on se, joka on kaikki kaikessa. Toisille koulu, kaupat ja ”hyvä asuinalue” tai
helppo pääsy kaupungin palveluihin, luontoon tai maalle ovat niitä asioita, jotka merkitsevät
eniten.
Myös energiakysymykset ovat tässä pelissä. Osalla ihmisistä on vain vähän mahdollisuuksia
vaikuttaa siihen, miten he elävät: he asuvat vuokralla tai ostavat sieltä, missä heillä on varaa asua.
Toiset tekevät vapaaehtoisesti valintoja, joilla on isoja vaikutuksia. Kaukana työstä tai perheestä
sijaitsevan asuinalueen valitseminen merkitsee suuria kustannuksia ja korkeita päästöjä
esimerkiksi liikkumisessa.
• Mistä pidät eniten nykyisessä kotisi sijainnissa?
• Miten lähellä se on ihannetilannettasi?
• Mitkä olisivat energiankulutukselliset seuraukset, jos valitsisit muuttaa toiseen asuntoon?
Tyyli ja muotoilu
Tyyli ja muotoilu voivat tarjota sinulle käytännöllistä mukavuutta ja tuottaa hyvää oloa suhteessa
itseesi. Kalusteet ja laitteet ovat usein merkittäviä syitä suuntaan tai toiseen asuntoa valitessasi.
Hyvä suunnittelu voi madaltaa energiakustannuksia. On myös tilanteita, joissa tyylikäs muotoilu
ja energiatehokkuus törmäävät toisiinsa. Upotetut halogeenikohdevalot, avoimet tulet, suuret
ikkunat tai lattian tasossa olevat verhot, jotka peittävät termostaatin, heikentävät kaikki kotisi
energiatehokkuutta.
• Mistä pidät eniten nykyisen kotisi tyylissä ja muotoilussa?
• Miten lähellä se on ihannetilannettasi?
• Ovatko jotkut menneisyyden päätökset osoittautuneet energiankäytön painajaisiksi?

Kevythiilistä kotia suunnittelemassa
Kaikkia taloja ja asuntoja voidaan parantaa. Vaihtelu on kuitenkin suurta sen suhteen, miten
helppoa tämä on tehdä ja kuinka kevythiilisiksi kotisi voidaan muuttaa. Osa asunnoista voidaan
muuttaa nollapäästökodeiksi. Joidenkin kohdalla on täysi työ yltää kahteen tai kolmeen tonniin
vuodessa ja tarvittava työ saattaa olla lisäksi kallista. Toisinaan vuokralla asujat ajattelevat, että on
vain vähän sellaista, mitä he voivat tehdä kohtuullistaakseen asumisensa energiankäyttöä. Vaikka
vaihtoehtoja on omistusasujia vähemmän, on kuitenkin olemassa tekoja, joita kaikki voivat tehdä.
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•
•
•

Asumisen tapa kodissasi vaikuttaa asumisen päästöihin suuresti.
Sinulla on vaihtoehtoja sen suhteen, mitä laitteita hankit.
Voit keskustella vuokranantajasi kanssa asuntosi päivittämisestä ja tiedottaa häntä
mahdollisista taloudellisista tuista tai verohelpotuksista, joita on saatavilla.

On olemassa neljä askelta, joilla voit tehdä suunnitelmasi kevythiilisestä kodista – olit sitten kotisi
omistaja tai vuokralainen:
1. seuraa energiankäyttöäsi;
2. opettele tuntemaan asuntosi;
3. ymmärrä ja tunnista asiat, joihin voit vaikuttaa;
4. laadi suunnitelma.
Harva asunnon omistaja tekee energiaremontteja ilman, että tekee samalla joitain muitakin
kunnostustöitä. Enemmistö energiatehokkuustöistä kulkee käsi kädessä muiden projektien
kanssa.⁵⁰ Tämä merkitsee ainakin sitä, että on ratkaisevaa ymmärtää kotiasi paremmin ja
tunnistaa, kuinka tehdä siitä ilmastofiksumpi. Jos sinulla ei ole tällaista ymmärrystä, myös
mahdollisuudet jäävät tunnistamatta. Suunnitelman tekeminen auttaa ja sen havaitseminen,
mitkä energiaparannukset sopivat luonnollisesti yhteen muiden asunnon päivitysten kanssa.
Esimerkiksi seinän eristäminen tapahtuu helposti samalla kun uudet ikkunat asennetaan. Jos olet
joka tapauksessa kunnostamassa kylpyhuoneen, silloin on täydellinen aika valita vettä säästävä
suihku, lämpöä talteen ottava huippuimuri ja tehokkaasti huuhteluvettä käyttävä vessa.
Täyden ekoremontin teettämisessä on etunsa, mutta sinun ei tarvitse tehdä kaikkea kerralla.
Vaiheittaiset muutokset voivat saavuttaa saman lopputuloksen 5-10 vuoden aikavälillä, jos ne ovat
hyvin suunniteltuja.

Seuraa energiankäyttöäsi
Ensimmäinen askeleesi kohti ilmastofiksumpaa kotia on opetella tietämään, kuinka paljon
energiaa ylipäätään kulutat. Tietääksesi tämän sinun tulee seurata kotisi lämpimän veden,
polttopuun, öljyn, kaasun ja sähkön kulutusta.
Jos seuraat energiankulutustasi, sinun on mahdollista:
• nähdä tarkasti, kuinka paljon käytät
• asettaa joitakin saavutettavia tavoitteita asumisen kohtuullistamiselle
• nähdä muutos, jonka voit saada aikaan
Monet tekijät vaikuttava energiankulutukseesi, kuten:
• vuodenaika, ulkolämpötila ja päivän pituus
• sijainti, suunta ja korkeus merenpinnasta
• se, miten kotisi on rakennettu ja eristetty
• lämmityksen, kuuman veden ja valaistuksen järjestelmät
• kuinka monta sähkölaitetta sinulla on, kuinka tehokkaita ne ovat ja kuinka paljon niitä
käytät
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•
•

henkilömäärä kotitaloudessasi ja kuinka paljon vietätte aikaa kotona
tekemäsi valinnat asuntosi sisälämpötilasta ja tapasi käyttää lämmintä vettä

Saadaksesi selvän ja tarkan käsityksen siitä, kuinka hyvin olet onnistunut kohtuullistamaan
energiankäyttöäsi, sinun tulee seurata kulutusta pitkällä aikavälillä – ihannetilanteessa
kokonainen vuosi tai enemmän.

Opettele tuntemaan kotisi
Kunnollisen energiaselvityksen tekeminen on luonteeltaan melko tekninen operaatio. Sinulle
saattaisi olla mahdollista palkata energianeuvoja suorittamaan kartoitus itseäsi varten: pätevä
energia-asiantuntija katsoisi yllä kuvattuja ominaisuuksia, tekisi laskelmia, arvioisi
energiankäyttöäsi ja tekisi suosituksia siitä, mitä sinun tulisi tehdä. Jos näin ei kuitenkaan ole,
voit tehdä tutkivaa selvitystyötä katsomalla omin silmin yllä kuvattuja ominaisuuksia yrittäen
vastata esitettyihin kysymyksiin. Jos mahdollista, sisällytä mukaan saatavilla olevat arkkitehdin
piirustukset, tehtyjen rakennustöiden yksityiskohdat ja laitehankinnat. Oppimisryhmäsi
ohjaajalla tulisi olla tarkentavia neuvoja, miten tehdä yksityiskohtainen tee-se-itse kartoitus.
Rakenteet ja tyyli
Asuntosi rakenteet ovat perustavia. Mistä materiaalista seinät ovat tehty – ovatko ne puuta vai
muurattu? Onko asunto kokonaan tai osin irrallaan muista asunnoista; onko se omakotitalo,
rivitalo vai kerrostalo? Ovatko seinät, lattiat ja katto eristetty? Kuinka paksuja nämä
eristyskerrokset ovat? Ovatko ikkunat yksi-, kaksi-, kolmi- vai nelilasiset? Onko asunnossa
havaittavissa kosteutta tai hometta? Löytyykö kylmiä kohtia? Onko osa rakennuksesta
epämiellyttävän kuuma kesäisin? Kuinka helppoa asunnossasi olisi tehdä muutoksia?
Mahdollistavatko rakenteet toimivan ilmanvaihdon kuumalla säällä? Voisiko asunnon jakaa
toisella tapaa? Onko varjostus riittävää kuumille kesäpäiville? Hyödyntävätkö ikkunat auringon
lämmittävää voimaa lämmityskaudella viileämpinä vuodenaikoina?
Ilmanvaihto
Ilmanvaihto mahdollistaa raikkaan ilman kulkemisen taloon ja vanhan ilman kulkeutumisen ulos.
Sen tulee olla asianmukaisesti hallittua sen sijaan, että se on sattumanvaraista vetoa vuotavista
raoista. Koneellisesti ilmastoiduissa kodeissa vuodot päästävät ei-toivottua lämmintä ilmaa sisään
ja asuntoa lämmittäessä lämmin ilma karkaa näiden vuotojen kautta pois. Kuumemmassa
ilmastossa hyvä ilmanvaihto tarjoaa viileän ilman kierron, kylmemmässä se estää lämmitettyjen
tilojen tunkkaisuutta. Kuinka paljon energiaa kuluu riippuu siitä onko ilmanvaihtoa mahdollista
säädellä. Onko ilmanvaihtosi säädeltävä? Ovatko ovet ja ikkunat tehokkaasti tiivistettyjä? Miten
tuulettimia ja huippuimureita säädellään? Onko rakennuksessa olemassa järjestelmää lämmön
talteenotolle?
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Lämmitys, jäähdytys, kuuma vesi ja ruoanlaitto
Kuinka paljon energiaa käytetään asunnon lämmitykseen, jäähdytykseen ja kuumaan veteen
riippuu käytetystä energianlähteestä (katso FAQ sivulla 43), laitteiden tehokkuudesta ja niiden
säätelyn tehokkuudesta. Mitä polttoainetta käytät? Kuinka vanha kuumavesisäiliö on? Kuinka
vanha on ilmastointijärjestelmä ? Miten hyvät sen säätimet ovat? Miten helppo niitä on käyttää?
Missä termostaatit ovat? Millaiset lämpötilat asetat lämmitys- ja/tai ilmastointijärjestelmääsi?
Käytetyn kuuman veden määrä riippuu otettujen kylpyjen, suihkujen, lavuaarien ja pesualtaiden
määrästä; ovatko nämä ominaisuuksiltaan vettä säästäviä; ja ihmisten määrästä asunnosta sekä
heidän asumistottumuksistaan. Mitä sinä tiedät talosi teknisistä järjestelmistä? Käytkö pitkissä
kuumissa suihkussa vai peseydytkö pikaisesti? Lämpeneekö käyttövetesi aurinkokeräimellä ja
miten tämä vaikuttaa parhaaseen kellonaikaan käyttää lämmintä vettä?
Ruoanlaiton päästöihin vaikuttavat se, käytetäänkö uunia, liettä tai mikroaaltouunia tehokkaasti
suhteessa sen kokoon sekä käytetty energianlähde (sähkö, kaasu, puu jne.).
Kodin laitteet ja valaistus
Valaistuksen energiankulutukseen vaikuttavat valaisinten määrä ja tyyppi. Sopiiko niihin
energiatehokkaat polttimot? Sammutetaanko ne kun niitä ei käytetä? Kodin laitteiden
energiankulutukseen vaikuttavat laitteiden määrä (erityisesti suurta tehoa vaativat laitteet, kuten
sähkökiuas tai kuivausrumpu) sekä niiden ikä ja energialuokitus. Onko nämä laitteet helppo
sulkea kun ne eivät ole käytössä? Mitkä niiden energialuokitukset ovat ja kuinka vanhoja ne ovat?
Millä tavoin niitä on totuttu käyttämään? Onko sinulla aurinkopaneelit käytössäsi tuottamassa
sähköä käyttöösi? Voitko valita parhaat ajankohdat käyttää hyödyntämiäsi laitteita ottaaksesi
parhaan hyödyn uusista paneeleistasi irti?

Laadi suunnitelma
Voit jakaa asumisen ilmastoteot alla olevaan neljään luokkaan ja suunnitella sitten, miten ja
milloin valitset niitä toteuttaa:
Taitava taloudenhoito kattaa koko joukon pieniä muutoksia, jotka eivät maksa mitään ja
vähentävät energiankulutustasi. Asiat, kuten asuinlämpötilan muuttaminen, käyttämättömien
valojen ja laitteiden sammuttamisen muistaminen, sekä saunan ja kuivausrummun
käyttökertojen vähentäminen, voivat kaikki vaikuttaa tässä merkittävästi.
Viikonlopputyöt viittaa kaikkiin niihin pieniin asioihin, jotka voisit tehdä, mutta et ole saanut
vielä aikaiseksi. Näitä ovat ovien ja ikkunoiden tiivistäminen, hehkulamppujen korvaaminen
tehokkailla LED-polttimoilla ja mahdollinen lisäeristäminen kuuluvat kaikki tähän luokkaan.
Hyviin mahdollisuuksiin tarttuminen merkitsee energiatehokkuuden muistamista ja
huomioimista ennakoiden. Ota selvää parhaista laitteista kauan ennen kuin sinun tulee korvata
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vanha laite – muuten huomaat ostavasi helposti tarjolla olevan laitteen parhaimman sijasta, kun
jokin kotona menee rikki. Pidä kotisi energiasuorituskyky mielesi etualalla myös silloin kun ryhdyt
rakennustöihin. On helppoa yhdistää energiaa säästäviä toimenpiteitä maalaamiseen, uuden
keittiön asentamiseen tai uuden lisäosan rakentamisen yhteyteen.
Isot muutokset ovat merkittäviä ekologisen jälleenrakentamisen hankkeita. Ne ovat niitä asioita,
joita ihmiset kuvittelevat ajatellessaan ilmastofiksumpaa kotia, kuten aurinkopaneelit, lämmön
talteenotto tai täydellinen kodin remontti. Nämä hankkeet tulee suunnitella erityisen hyvin
etukäteen. Oppimisryhmäsi ohjaajalla on yksityiskohtaisempaa tietoa asioista, joita voit tehdä.

Peukalosääntöjä
Pieni on kaunista
Pienin, jolla tulet mielekkäästi toimeen, on valintana paras: pienemmät talot, pienemmät laitteet
ja lyhyemmät suihkut ovat kaikki voittajan valintoja.
Seuranta on välttämätöntä
Jos seuraat sitä, voit myös hallita ja ohjata sitä. Ellet lue energiankäyttösi mittareita säännöllisesti,
et voi nähdä tuottavatko tekemäsi muutokset haluamaasi tulosta vai eivät.
Eristys! Eristys! Eristys!
Eristetyt ullakot, seinät, lattiat ja putket ovat kaikki voittajan valintoja. Paksut verhot ja
sälekaihtimet auttavat nekin. On vaikea eristää liikaa. Pyri sitä kohti, että lämmitystä tai
jäähdytystä ei tarvitsisi käyttää ollenkaan.
Suunnittele aurinkoa huomioiden
Muista, että aurinkoenergian hyödyt ovat hyvät myös kylmällä säällä ja suurimman osan vuodesta.
Suunnittele myös mahdollinen varjostaminen estääksesi liika lämpeneminen kuumalla säällä.
Jos sinua epäilyttää, kytke se pois päältä!
Ei ole koskaan tehokkaampaa jättää asioita päälle, kun et niitä käytä.
Päästä eläkeikäiset eläkkeelle
Joskus on parempi hankkiutua eroon tehottomista laitteita, vaikka ne toimisivatkin edelleen.
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Rakenna tiiviisti, tuuleta fiksusti
Vetoiset ilmavirrat eivät ole hyvä tapa saada raikasta korvausilmaa! Varmista, että talosi on
ilmatiivis tarvittavalla ilmanvaihdolla tuulettimien ja aukaistavien ikkunoiden muodossa.
Tunnista ja hyödynnä asiantuntijoiden osaaminen
Etsi rakentajia ja arkkitehtejä, joilla on käytännön kokemusta matalaenergiarakentamisesta. Yritä
olla menemättä päästä pyörälle keskustelupalstojen takia.
Ole ystävällinen itsellesi
Ympäristöfiksut ratkaisusi onnistuvat todennäköisemmin, jos ne ovat myös mukavia ja käteviä.
Puhu, suunnittele, toteuta
Puhu ihmisille, joiden kanssa asut. Tee yhdessä suunnitelmia ja toimi niiden mukaisesti.

Usein kysyttyjä kysymyksiä: Koti ja energia
Mikä lämmitysmuoto tuottaa vähiten päästöjä?
Järjestys parhaasta huonoimpaan per kilowattitunti on: lämpöpumput, kaukolämpö, öljy, hiili,
sähkö. Puuta ja biomassaa sen muissa muodoissa on pidetty päästöttöminä vaihtoehtoina
lämmitykseen, koska ne sitovat uusiutuvasti hiiltä kasvaessaan. Kun puu palaa, se kuitenkin
päästää saman määrän kasvihuonekaasuja hiileen verrattuna muuttuen hiilinielusta
päästölähteeksi. Uusiutuvuus ei siis välttämättä tarkoita päästöttömyyttä. Sinua saattaisi tämän vuoksi
kiinnostaa harkita polttamisesta kokonaan vapaita matalapäästöisiä lämmitystapoja yhdistettynä
huipputehokkaaseen eristämiseen. Lämpöpumput ja sähkölämmitys tulevat olemaan parempia
ratkaisuja sitten kun sähköverkko muuttuu täysin uusiutuvaan energiaan perustuvaksi.
Eikö puu ja muut biomassan muodot ole kestävä ratkaisu?
Silloinkin kun näet ne matalapäästöisinä, puu ja biomassa voivat ratkaista vain pienen osuuden
maailman energiantarpeesta. Ne voivat kyllä olla väliaikaisesti hyväksyttäviä, erityisesti jos sinulla
on mahdollisuus hyvälle paikalliselle puutavaralle tai jätepuuta käytettäväksi.
Onko puupelleteillä lämpenevä kuumavesisäiliö hyvä ratkaisu?
Puupelleteillä toimiva kuumavesisäiliö on tehokkaampi kuin puuta polttavat lämmitysuunit. Niitä
voi käyttää keskuslämmittämiseen. Puupelletit ovat kuitenkin usein peräisin kestämättömistä
lähteistä. Varmista, että tiedät mistä ja mitä pellettejä ostat.
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Rakastan avotulta – onko se hyvä tapa lämmittää kotini?
Avotulet ovat yksi tehottomimpia lämmittämisen muotoja. Lämmin ilma nousee savun kanssa ylös
savupiippua pitkin. Sulje kaikki muut lämmitykset, jos käytät tulta, jotta et ime jo valmiiksi
lämmintä ilmaa savupiippua pitkin harakoille. Hormin pelti estää lämmintä ilmaa karkaamasta
savupiippua pitkin, kun tuli ei pala. Hiili on erittäin raskaspäästöinen polttoaine ja puunpolttoon
liittyviä huolia löytyy, kuten ylhäällä kuvasimme.
Entä ydinvoima?
Ydinvoimalla on voimakkaita puolestapuhujia. Emme ole yhtä innokkaita johtuen uusien
ydinvoimaloiden rakentamisajoista, ratkaisemattomasta ydinjäteongelmasta ja sen
turvallisuusriskeistä. Mielestämme uusiutuvat tarjoavat turvallisemman, nopeamman ja
kokonaisuutena paremman vaihtoehdon.
Onko aurinkokeräimen ja -paneelien hankkiminen vaivan arvoista?
Kyllä: jos sinulla on niihin varaa ja kattosi soveltuu niille.
Onko parempi korvata vanha jääkaappi energiatehokkaammalla mallilla nyt vai odottaa kunnes
se hajoaa?
Jos jääkaappisi on melko vanha (yli 8 vuotta), kannattaa tarkistaa sen energialuokitus. Etsi sen
energiamerkintä tai mittaa sen suorituskyky sähkökulutusmittarilla. Uusi jääkaappi voi säästää
200kWh vuodessa. Tämä säästää nopeasti sen valmistuksessa kulutetun energian takaisin.
Miten minun tulisi kuivata pyykkini talvella?
Yritä vähentää syntyvän pyykin määrää ja kuivaa se ulkona kun mahdollista. Vaatteiden
kuivattaminen sisällä viilentää taloa ja saattaa edellyttää erityistä ilmanvaihtoa, jotta kosteus ei
siirtyisi talon rakenteisiin ja ikkunat huurtuisi. Yritä kuivata vaatteitasi lämmittämättömässä
huoneessa, jossa voit avata tarvittaessa ikkunan menettämättä lämpöä. Uudenaikaisessa täysin
tiiviissä talossa voi olla parempi käyttää kuivausrumpua. Opettele käyttämään sitä
mahdollisimman tehokkaasti ja taitavasti.
Jos estän kaiken vedon, eikö asunnosta tule kamalan tunkkainen?
Ota kotisi ilmanvaihto haltuun. Tarvitset järjestelmän, jolla ikkunoista tuodaan korvausilma
hallitusti sisään sen sijaan, että luotat yleiseen vetoisuuteen raikkaan korvausilman saamisessa.
Tunkkaisuus johtuu usein ilman kuivuudesta ja kylmyydestä sen sijaan, että se olisi varsinaisesti
vanhaa ja ummehtunutta. Näin tapahtuu usein kun kylmä kuiva ilma pääsee vuotamaan sisään
taloon.
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Onko olemassa mitään vaaroja kaiken vedon estämisessä?
Huoneet, joissa on avotulta tai vanhoja kaasupolttimia, tarvitsevat kiinteän ilmanlähteen. Tämä
on usein ratkaistu esimerkiksi tuuletusventtiileillä ikkunoissa. Häkämyrkytyksen vaara on
olemassa, erityisesti kaasutulella, jos tämä jätetään huomioimatta. Jos ostat uuden huonekalun tai
maton tai teetät rakennustyötä lastulevystä, saatat joutua tuulettamaan huoneen päästäksesi
eroon niiden valmistamisessa syntyneistä haihtuvista orgaanisista VOC-yhdisteistä, jotka ovat
terveydellesi haitallisia.
Taloni ei tunnu vetoisalta. Täytyykö minun todella tiivistää ikkunani?
Voi olla, että et tunne vetoa, koska asunto on yleisesti ottaen lämmin. Tämä ei tarkoita, että asunto
on kuitenkaan tiivis. Lämmitetty ilma karkaa ikkunoistasi! Tiivistäminen estää tämän energian
hukkaantumisen.
Ystäväni ovat yhtä mieltä, rakennustyöntekijäni toista, putkiasentajalla on kolmas mielipide ja
internet tarjoaa tusinan lisää. Miten ihmeessä osaan päättää mitä tehdä?
Etsi ihmisiä, joilla on käytännön kokemusta matalaenergiarakentamisesta. Kyseessä voi olla
rakentaja tai arkkitehti tai joku muu, joka on itse teettänyt matalaenergiaremontin. Etsi oppaita
parhaista käytännöistä ja matalaenergiarakentamista vastaavaa vaatimustasoa, jotka ovat
käytössä esimerkiksi passiivitaloissa.⁵¹
Onko parempi tiskata käsin vai tiskikoneella?
Älä tiskaa juoksevan veden alla – käytä mieluummin kulhoa. Se, kuluttaako tiskikone vai käsin
tiskaus vähemmän vettä, riippuu tavastasi pestä astiat. Käsin tiskaajat kuluttavat 5-50 litraa
riippuen tyylistä. Tiskikoneet käyttävät 15-30 litraa riippuen mallista.⁵² Tiskaaminen kylmällä vedellä
on myös suomentajan omakohtaisen kokemuksen mukaan täysin mielekästä, mahdollista ja vaihtoehtona
yhtä hygieeninen lopputulokseltaan.
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2.2. Liikkuminen ja matkustaminen
Oman liikkumisen ja matkustamisen hiilijalanjäljen suuruus on melko helppoa saada selville.
Vaikeampaa on tietää, miten sitä tulisi kohtuullistaa. Yksi keskeinen asia liikkumisen suhteen on
matkustamasi kilometrit. Suurin osa liikkumisesta tapahtuu yksityisautolla, joka on yksi
tehottomimmista liikkumisen muodoista. Autoilu kietoutuu yhteen kaikkien elämän osaalueidemme kanssa luvaten vapautta, mutta tuottaen liikenneruuhkia, tieraivoa ja turhautumista .
Autot kannustavat meitä tekemään pidempiä matkoja. Autottomat ihmiset voidaan ulossulkea
sellaisista mahdollisuuksista, joista autolliset nauttivat. Voitko valita työpaikkasi sijainnin ja oman
asuinympäristösi vapaaasti riippumatta julkisen liikenteen tarjoamista yhteyksistä?
Ongelmat liikkumisessa ja matkustamisessa ovat yhteisvaikutusta kaupallisesta oman edun
tavoittelusta, epäonnistuneesta kansallisesta ja kansainvälisestä politiikasta sekä vapaudesta ja
unelmista, joita autoilu ja ulkomaille matkustaminen meille tarjoavat. Öljy-yhtiöt,
autonvalmistajat ja valtiot ovat työskennelleet yhteistyössä toisesta maailmansodasta lähtien
myydäkseen meille unelmaa, jonka useimmat ihmiset ovat mieluusti ottaneet vastaan. Nykyään
enemmistö ihmisistä matkustaa rikkaissa maissa kauemmas kuin aiemmat sukupolvet. Samalla
jalan tai pyörällä tehtyjen matkojen määrä on tipahtanut merkittävästi. Vielä vähän aikaa sitten
autoilun varjopuolet, kuten ruuhkat, liikenneonnettomuudet ja ilmansaasteet, saattoivat
näyttäytyä kohtuullisena hintana maksaa autoilun tuomista eduista. Tieliikenteen muodostavien
monimutkaisten keskinäisriippuvaisten järjestelmien uudistaminen ei tule olemaan helppoa.
Ilmastokriisi tarkoittaa kuitenkin sitä, että on olennaista että teemme tämän muutoksen.

Status, turvallisuus ja kuuluminen joukkoon
Tapamme matkustaa on selkeästi yhdistynyt statukseen eli sosiaaliseen asemaamme. Auton
omistaminen yhdistyy usein maskuliinisuuteen ja menestykseen – stereotypiaan, johon moni
nauttien samaistuu.
Keskustelut matkustamisesta ovat myös tärkeitä sosiaalisissa siteissämme, tapahtui tämä sitten
työpaikalla tai lasillisen äärellä ystävien kanssa. Näytämme kuuluvamme osaltamme ryhmään
nurisemalla ruuhkista, vertailemalla autoilun kokonaiskilometrejä tai vaihtamalla kokemuksia
ulkomaan lomakohteista. Nämä ovat usein helppoja keskusteluita, jotka seuraavat ennalta
arvattavaa kaavaa. Ihmiset, jotka eivät lennä tai eivät omista autoa, löytävät itsensä tämän
ystävällisen sisäpiirin ulkopuolelta. Saatetaan olettaa, että olet köyhä tai tylsä. Tai vielä pahempaa:
saatetaan myös olettaa, että olet kuin Pentti Linkola - ankaran ehdoton luonnonsuojelija, joka haluaa
syyllistää ja rangaista muita. Eräs nainen kertoi kuinka hän oli sattumalta kuullut kollegansa
sanovan: ”Pitäkää pienempää ääntä lomamatkoista tytöt – Jeannie tulee!”. Häntä kohdeltiin
näennäisen kohteliaasti ja jäätävästi, koska oli yleisessä tiedossa, ettei hän lennä.
Mukavuus ja turvallisuus voivat olla merkitykseltään samanarvoisia. Otetaan esimerkiksi nuori
nainen, jolle auto merkitsee yksityisyyttä ja suojaa. Hän on valinnut sen mieleisensä värin ja tyylin
perusteella. Hän on täyttänyt sen monilla mukavuuksilla – lempimusiikillaan, lempimatollaan,
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maskotilla, vesipullolla ja käden ulottuvilla olevilla nenäliinoilla radion ollessa viritettynä hänen
lempikanavalleen. Sisällä hän tuntee olonsa turvalliseksi ja kodikkaaksi. Päivän aluksi auto
helpottaa häntä siirtymään unisesta olotilasta itsenäisen, vastuullisen ja työssä käyvän naisen
mielentilaan. Päivän päätteeksi sen yksityisyys lohduttaa häntä työelämän kolhuilta. Sen ulkoinen
kiilto ja loiste ovat hänelle merkki menestyksestä. Sen sisäinen lämpö ja miellyttävyys lohduttavat
häntä. Se sekä suojelee että ilmaisee hänen identiteettiään. Ehdotus siitä, että hän voisi mennä
bussilla töihin tai käyttää kimppakyytejä kollegoiden kanssa ei näyttäydy houkuttelevana.

Kansainväliset perheet
Kasvava joukko ihmisiä kuuluu kansainvälisiin perheisiin. 7% Suomen väestöstä, 13% IsoBritannian väestöstä, 28% Australian väestöstä ja 13% USA:n väestöstä on syntynyt ulkomailla.⁵³
Useimmilla heistä on perheet kotimaassaan, joita he haluavat tavata. Esimerkiksi 1,3 miljoonaa
Britanniassa syntynyttä ihmistä elää nyt Australiassa, pitkän ja raskaspäästöisen matkan päässä.⁵⁴
Ulkomailla asuvia Suomen kansalaisia on tällä hetkellä yhteensä 300 000.⁵³
Menneisyydessä maastamuutto merkitsi erossa oloa perheestä. Saattoi olla, että perheet eivät
tavanneet poissaolevaa jäsentään vuosikymmeniin. Kirjeet olivat ainoa yhteydenpidon muoto.
Halvat lennot ja sosiaalinen media ovat muuttaneet tämän täysin. Toiseen Euroopan maahan
muuttaneilta eurooppalaisilta odotetaan kotimaan perheen luona vierailua monta kertaa
vuodessa. Ihmisiltä, joiden sukulaiset asuvat toisella mantereella, odotetaan vierailua vähintään
kerran vuodessa. Erossa olemisen kipu on vähemmän akuuttia näille perheille kuin niille, jotka
muuttivat maasta 50- tai 60-luvuilla. Surullista on, että ilmastokriisi tarkoittaa sitä, että
kansainväliseen perheeseen kuuluminen saattaa jatkossa jälleen kerran tuoda kivuliaita erossa
olemisen kokemuksia kun lennot kallistuvat ja muuttuvat vaikeammaksi oikeuttaa. Kuka tahansa,
joka on sekä huolissaan ilmastokriisistä että kuuluu kansainväliseen perheeseen, tulee
kohtaamaan vaikeita valintoja.

Tarve, vapaus ja valinta
Monet meistä tuntevat että matkustamiseen liittyvät valintamme eivät ole neuvoteltavissa. Voi olla
vaikeaa järjestää elämä ilman autoa ja hankala kuvitella jättävänsä lentämättä. Autoon
hyppääminen hetkenä minä hyvänsä ei ole ainoastaan kätevää. Se yhdistyy mielessämme valinnan
vapauteen. Tilanne on täynnä paradokseja. Toisen vapaus ajaa on toisen liikenneruuhka. Kiireiset
kadut ovat tehneet vaikeaksi lasten kouluun kävelemisen ja ulkona leikkimisen ilman valvontaa.
Monissa kaupungeissa käveleminen on muuttunut painajaismaiseksi pölyävien ajoratojen ja
meluisien rekkojen takia. Iso-Britanniassa tehty tutkimus osoittaa, että yli puolen tunnin
työmatka alentaa ihmisten elämäntyytyväisyyttä ja lisää heidän ahdistuksen ja tyytymättömyyden
tunteitaan.⁵⁵ Todellisuudessa suuri osa siitä vapaudesta, jota autot alun perin ovat meille tuoneet,
on kadonnut.
Pitkällä aikavälillä tarvitaan sosiaalinen ja yhteiskuntapoliittinen muutos. Tämä voi helposti saada
meidät kohauttamaan olkiamme ja toivoa, että joku muu – valtio, liikennöitsijät tai vain

47
epämääräinen ”joku toinen” - maksaa elämäntapamme laskun. Joskus halumme ja
henkilökohtainen mukavuus naamioituvat tarpeiksi. Tuntuu normaalilta asettaa hyvä koulu,
mielenkiintoinen työ tai miellyttävä asuinympäristö toivelistamme kärkeen ja sivuuttaa
liikkumisen tapoihimme sisältyvät seuraukset.
Omakohtaisen vastuun ottaminen omista liikkumisen tavoista ei ole helppoa. Tämä voi:
• olla käytännöllisesti katsoen vaikeaa
• asettaa sinut ristiriitoihin kollegoiden, perheen tai ystävien kanssa
• sisältää kivuliaita valintoja
Jos yhteiskunta kokonaisuutena siirtyisi kohti kestävää liikkumista, tästä olisi kuitenkin monia
hyötyjä. Me saattaisimme saada:
• hiljaisempia ja turvallisempia katuja
• lyhyempiä matkoja töihin ja kauppoihin
• vähemmän ruuhkia
• terveemmän väestön, koska ihmiset kävelisivät ja pyöräilisivät enemmän
• enemmän kiinnostavia lomamahdollisuuksia lähempänä kotoa
Kestävän liikennejärjestelmän toteutuminen edellyttää yhdistelmää teknisiä muutoksia,
uudenlaista poliittista ohjausta ja tavallisten ihmisten omakohtaista toimintaa.

Kevythiiliset ratkaisut
Asiantuntijoilla on erilaisia mielipiteitä tarvittavien ratkaisujen yhdistelmästä kevythiiliselle
liikenteelle. Kaikki ovat yhtä mieltä siitä, että tarvitsemme jonkinlaisen yhdistelmän:
• teknisiä ratkaisuja
• yhteiskuntapoliittisia muutoksia
• liikkumisen ja matkustamisen vähentämistä
Jotkut ovat erityisen toiveikkaita suhteessa teknisiin mahdollisuuksiin. Toiset korostavat
siirtymistä julkiseen liikenteeseen ja sääntelyyn. Kolmas ryhmä arvioi matkustamisen
vähentämisen olevan turvallisin ja nopein vaihtoehtomme. Todennäköisimmin näiden kolmen
näkökulman keskinäinen vuorovaikutus tuo meille tarvittavia vastauksia.

Tekniset ratkaisut
Kevythiiliseen matkustamiseen on olemassa monia teknisiä lähestymistapoja.
Enemmän tehokkaita ajoneuvoja
Modernit ajoneuvot ovat paljon tehokkaampia kuin ne, jotka tehtiin 15 tai 20 vuotta sitten, ja
parannuksia on yhä odotettavissa. Tehokkuus itsessään ei voi kuitenkaan ratkaista ongelmaa.
Ensinnäkin, on olemassa raja kuinka paljon tehokkaammiksi ajoneuvot voivat kehittyä ja me
olemme jo melko lähellä tätä rajaa. Toiseksi, kun moottori tulevat tehokkaammiksi ja halvemmiksi
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käyttää, ihmiset valitsevat suurempia autoja ja pidempiä matkoja – tämä on esimerkki aiemmin
kuvatusta paluuvaikutuksesta (rebound). Verot, jotka kannustavat ihmisiä ostamaan pienempiä ja
vähemmän tehokkaita malleja, saattavat tulla tarpeeseen ehkäistäkseen tätä kehityskulkua.
Biopolttoaineet
Periaatteessa viljelyskasveista valmistetut biopolttoaineet voivat tarjota mahdollisuuksia
kevythiiliseen matkustamiseen. Vuoteen 2020 mennessä EU tavoitteena on 10% uusiutuvien osuus
jokaisen EU-maan tuottamasta liikennepolttoaineesta. Tässä tavoitteessa on kuitenkin vakavia
ongelmia. Maailmanlaajuisesti katsottuna biodieselin kysyntä on johtamassa palmuöljyviljelmien
levittäytymiseen Aasiassa tuhoten paikallisia metsiä ja niiden villieläimiä sekä villiä luontoa.
Ruoantuotanto on myös uhattuna, koska aiemmin sen käytössä ollut viljelysmaa annetaan
biopolttoaineiden viljelyn käyttöön. Joidenkin biopolttoaineiden prosessointi on myös niin
energiaintensiivistä, että ne eivät lopulta tarjoa juurikaan nettohyötyä.⁵⁶ Levä on yksi mahdollinen
biopolttoaineen lähde, mutta tässä on yhä teknisiä haasteita ratkaistavaksi ja sen
massatuotantoon on todennäköisesti vielä 10 tai 15 vuotta aikaa.
Biopolttoaineet näyttelevät pientä tarpeellista roolia, mutta ne eivät voi tarjota koko vastausta.
Sähkö- ja hybridiajoneuvot
Sähköautot ja bussit saattavat olla tulevaisuuden kulkuneuvoja. Ne ovat kolme kertaa
tehokkaampia verrattuna diesel- tai bensiiniajoneuvoihin ja niiden lisäkehittäminen voi yhä
kasvattaa tätä etua. Tällä hetkellä sähköautot ovat kalliita ja niitä voi käyttää vain alle 150
kilometrin matkoilla, vaikkakin niiden kantama on parantumassa. Hyvä verkosto lataus- tai
akunvaihtopisteitä mahdollistaisi niiden helpon käyttämisen pitkillä matkoilla. Periaatteessa
tällaisen infrastruktuurin luomiselle ei ole teknisiä esteitä. Sähköautojen hinnat putoavat kun
niiden valmistuksen määrä kasvaa.
Autojen käyttämän sähkön täytyy valmistua uusiutuvista lähteistä, joten ne ovat vaihtoehto
ainoastaan silloin, jos sähköverkko hiilineutralisoidaan. Koska tarvitsemme uusiutuvaa sähköä
myös kodeissamme ja teollisuudessa, myös matkustettujen kilometrien keskiarvon on
välttämätöntä kohtuullistua.
Hybridiauto on bensiiniauton ja sähköauton välimuoto. Bensiinimoottori lataa akkua osan
ajoajasta. Muina aikoina auto käyttää tätä varastoitunutta sähköä. Tämä on erittäin tehokasta
kaupunkiajossa, jossa käynnistetään ja sammutetaan auto usein. Moottoritiellä tehokkuus ei ole
juuri parempi kuin tavallisessa autossa. Jotkut suurella akulla varustetut hybridit ovat myös
kotona sähköverkosta ladattavia.
Vuoteen 2050 mennessä useimmat autot tulevat olemaan sähköisiä. Raskas liikenne ja
maastoajoneuvot, kuten traktorit ja kaivinkoneet, tulevat yhä tarvitsemaan myös nestemäisiä
polttoaineita. Niin kauan kun ajoneuvojen määrä vähenee ja niiden käyttö minimoidaan,
biopolttoaineet tulevat riittämään voimanlähteeksi.⁵⁷
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Vety
Vety saattaisi olla hyödyllinen polttoaine liikenteessä, jos se valmistettaisiin elektrolyysillä hiilen
tai maakaasun sijasta, ja jos tässä elektrolyysissä käytetty sähkö on valmistettu uusiutuvasti. Tämä
teknologia on yhä kehitteillä. Saattaa kestää useita vuosikymmeniä ennen kuin vedystä on
merkittävää apua. Sen paras käyttökohde tulee todennäköisesti olemaan bussien voimanlähteenä.

Poliittiset muutokset
Moni muutoksista tarvitsee lainsäädäntöä. Jotkut edellyttävät sääntelyä. Jotkut edellyttävät
kannustimia, kuten verohelpotuksia ja valtionapua. Sääntely on harvoin suosittua. Poliitikkoja
hermostuttaa usein puuttua kansalaisten itselleen tärkeäksi kokemiin etuihin tieliikenteessä.
Asumisen rakenteet
Sekä kaupunkiasutuksen leviäminen että kaupassakäynti kaupungin ulkopuolella lisäävät
kysyntää tieverkolle. Sairaalan kaltaisten palveluiden keskittäminen ja paikallisten palveluiden
väheneminen lisäävät samaa ongelmaa. Poliittista painetta kaipaavia linjauksia ovat esimerkiksi:
• kehitys, jossa työvoima, kaupat ja asuminen ryhmittyvät yhteen
• kaupunkiasutuksen leviäminen on sallittua ainoastaan, jos se kytkeytyy julkisen liikenteen
laajenemiseen sekä hyviin kävelyteihin ja pyöräilyreitteihin
• terveydenhoito, koulutus ja muut julkiset palvelut suunnitellaan liikenneratkaisuiltaan
kestäviksi
• suositaan enemmän paikallisia hankintoja vähentäen tarvetta tieliikenteen rahdille
• suositaan enemmän etätyöskentelyä – tämä on jo suosittua joidenkin isojen työnantajien
keskuudessa internetin myötä
• suositaan enemmän sähköistä vuorovaikutusta, kuten videopuhelut, välttäen tarvetta
kasvokkaisiin tapaamisiin
• yhteen sovitetut työajat niin, että autojen yhteiskäyttö ja bussimatkat ovat entistä
käytännöllisempiä
Yhtenäinen kevythiilinen liikenne
Monet julkisen liikenteen muodot (junat, bussit, raitiovaunut, metrot) sekä hyvät edellytykset
kävelemiselle ja pyöräilylle ovat avainaineksia kevythiiliselle liikennejärjestelmälle. Kaikkien osien
täytyy toimia yhteen. Palveluiden pitää olla tiheitä, nopeita ja luotettavia. Ajoneuvojen pitää olla
mukavia ja saavutettavia. Aikataulujen täytyy olla yhteen sovitettuja, jotta hyvät vaihtoyhteydet
mahdollistuvat. Autonkäyttöä täytyy rajoittaa ja julkinen liikenne tulee tehdä houkuttelevaksi.
Poliittista painetta tarvitseviin linjauksiin voisivat kuulua:
• ruuhkamaksut, kuten Lontoossa, Tukholmassa ja Singaporessa, yhdistettynä bussien ja
bussikaistojen parempiin järjestelyihin
• vakavasti otettava investoiminen julkiseen liikenteeseen
• parempien reittien järjestely jalankulkijoille ja pyöräilijöille
• kaupunkipyöräjärjestelmät, kuten Helsingissä, Lontoossa, Amsterdamissa, Berliinissä ja
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•
•
•

Pariisissa, jossa voit napata pyörän hyvin pientä maksua vastaan ja jättää sen halutessasi
johonkin muualle
kannustaminen yhteiskäyttöautoiluun, jotta ihmiset voivat vuokrata auton sillä hetkellä
kun sellaista tarvitsevat oman yksityisauton omistamisen sijasta
tukea maaseudun liikennöintiin kuten koulubusseihin, yhteiskäyttöautoihin,
taksipalveluihin ja maastopyöräilyreitteihin
työpaikkojen liikennesuunnitelmat mukaan lukien yhteiskäyttöautot, bussipalvelut ja
(sähkö)pyöräilyyn kannustaminen

Kaupungit eroavat suuresti toisistaan mitä tulee niiden riippuvaisuuteen autoliikenteestä.
Euroopassa Lontoo sijoittuu heikosti, samoin Rooma. Tukholmassa 79% kaikista ruuhka-aikojen
matkoista tehdään julkisella liikenteellä jakaen tässä kärkisijan Helsingin ja Prahan kanssa.⁵⁸
Investointi ja verotus
Merkittäviä investointeja tarvitaan rakentamaan liikenteen kevyhiilinen infrastruktuuri.
Polttoaineen tai päästöjen verottamista ehdotetaan usein rajoittamaan liiallista matkustamista.
Kun verotus kohdistetaan välttämättömyyksiin, kuten polttoaineeseen, se iskee kuitenkin
raskaimmin kaikista vähätuloisimpiin. Suunnitelmat, jotka yhdistävät verottamisen suoraan
parempaan julkiseen liikenteeseen, saavat todennäköisesti laajempaa hyväksyntää. Lontoon
ruuhkamaksu on tästä hyvä esimerkki. Se on todistetusti onnistunut ja suosittu, vaikka aluksi
kohtasikin kovaa vastustusta ja sillä on yhä arvostelijansa. Tiehinnoittelu, jossa ihmisiä veloitetaan
tiettyjen erityisen ruuhkaisten reittien käytöstä, saattaisi saada aikaan samanlaisia vaikutuksia.
Yksi ajatus reilummasta järjestelmästä on henkilökohtaiset päästökiintiöt. Henkilökohtaisten
päästökiintiöiden järjestelmä antaisi jokaiselle henkilölle vuosittaisen kiintiön verran päästöjä.
Jokaisella olisi päästöoikeuskortti, samaan tapaan kuin meillä on pankkikortti. Aina kun ostaisit
polttoainetta tai käyttäisit julkista liikennettä, käytetyt yksiköt vähennettäisiin kortilta. Ihmiset,
jotka matkustaisivat kiintiötään vähemmän, voisivat myydä kiintiönsä muille, jotka haluaisivat
käyttää niitä enemmän. Kartoitusta tällaisten järjestelmien käyttöönotosta tehdään parhaillaan.
Tällä hetkellä lentopolttoaineita ei veroteta. Lentoliikenteen päästöjen verottaminen edellyttää
niistä kansainvälistä sopimista. Ensimmäinen askel otettiin 2012 kun EU toi lentämisen mukaan
päästökauppajärjestelmäänsä.

Vähentäminen
On tärkeä auttaa ihmisiä:
• lyhentämään matkustettuja välimatkoja
• vähentämään raskashiilisen liikkumista, kuten autoilua ja lentämistä
• käyttämään autoja niiden päästöt minimoiden
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Matalammat nopeusrajoitukset
On arvioitu että moottoritien nopeusrajoituksen alentaminen nykyisestä 120km/h nopeuteen
110km/h tunnissa vähentäisi polttoaineen kulutusta 12% diesel-autoissa ja 18% bensiiniautoissa.⁵⁹
Hitaammat vauhdit lisäävät myös tieturvallisuutta.
Vähemmän automatkoja
Liikenneanalyytikko Lynn Slomanin tekemässä tutkimuksessa⁶⁰ selvisi, että 40% nykyisistä
automatkoista Iso-Britanniassa voitaisiin helposti tehdä pyörällä, jalan tai julkisella liikenteellä.
Lisäksi toiset 40% voitaisiin tehdä näillä samoilla liikkumismuodoilla, jos niiden edellytyksiä
kehitettäisiin. Vain 20% matkoista edellyttää välttämättä henkilöauton käyttöä.
Vähemmän penkkejä tyhjillään
Mitä enemmän ihmisiä on autossa, sitä vähemmän autoja on tiellä. Sama pätee busseihin, juniin
ja lentokoneisiin. Autoilussa kimppakyydit sosiaalisen median kautta voivat auttaa.
Vähemmän ja lyhyempiä matkoja
Muutokset työn, kodin ja kaupassakäynnin tavoissa voivat tässä auttaa. Rahalliset avustukset
kannustaisivat ihmisiä etsimään energiatehokkaimpia vaihtoehtoja liikkumiseensa.
Lisää tehokkaampaa ajamista
Rajun kiihdyttämisen ja jarruttamisen välttäminen voi nipistää 30% polttoaineen kulutuksestasi.
Renkaiden pitäminen asianmukaisessa paineessa, ja tarpeettomien esineiden, kuten kattotelineen
tai raskaiden työkalujen, poistaminen autosta auttavat myös.
Vähemmän lentomatkailua
Lentomatkustamisen ongelmaan ei surullista kyllä ole olemassa helppoa ratkaisua. Huolimatta
parannuksista lentokoneiden tehokkuudessa ja biodieselin käytöstä muun polttoaineen joukossa,
lentäminen tulee pysymään kestämättömänä. Meidän tulisi odottaa loppua halpalennoille ja
lentää huomattavasti vähemmän. Lentäminen ei tule katoamaan, mutta 30 vuoden aikana se tulee
todennäköisesti muuttumaan kalliiksi ja rajoitetuksi. Euroopan maat palaavat vanhoihin hyviin
yhteyksiinsä käyttäen juna- ja bussiyhteyksiä. Maanosien väliset matkat muuttuvat
harvinaisemmiksi tapahtumiksi ja keskittyvät ehkäpä pääasiassa kaukaisten perhesuhteiden
ylläpitämiseen.⁶¹

Yhden tonnin liikkuminen?
Kevythiilisessä tulevaisuudessa ihmiset matkustavat paljon vähemmän. Jos valitset kevythiilisen
vaihtoehdon, voit kuitenkin silti yhä päästä melko pitkälle! Alla oleva lista näyttää karkeasti kuinka
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pitkälle pääsisit käyttäen yhden tonnin CO2e-päästökiintiötä. Matkustaminen junalla, bussilla tai
täydellä autolla vie sinut pisimmälle. Jokainen seuraavista alla kuvaa ”yhden tonnin matkaa”:
•
•
•
•
•
•
•

meno-paluulento Helsingistä Barcelonaan
3 700km isolla bensiini- tai diesel-yksityisautolla
8 850km keskikokoisella bensiini- tai diesel-autolla kyydissä kaksi ihmistä
9 500km matkustettuna paikallisbussilla
17 200km pienellä bensiini- tai diesel-autolla, jonka kolme ihmistä jakaa
20 100km matkustettuna pitkän matkan linja-autolla
71 400km matkustettuna junalla Euroopassa

Miten elämä saattaisi muuttua?
Mitkä liikkumisen tavat ovat yhteensopivia ilmastokriisin kanssa? Minkälaista elämä käytännössä
olisi kevythiilisesti liikkuen?
Kuvittelemamme tulevaisuus⁶² on hiljaisempien katujen maailma, jossa ihmiset elävät lähempänä
työpaikkojaan. Tehokas julkinen liikennejärjestelmä on vastuussa suurimmasta kuormituksesta.
Kuljetut kilometrit ovat vähentynyt 25% vuoden 2014 tasosta. Pyöräily on useimmiten miellyttävää,
koska suurimmassa osassa kaupungeista on nyt rakennettu toimiva pyöräkaistojen verkosto.
Kävelemisestä on tullut normi monilla lyhyillä välimatkoilla. Turvallisemmat kadut tarkoittavat
sitä, että lapset voivat kaikkialla mennä itsekseen kouluun ja koulusta kotiin. Polttoaineen korkeat
hinnat ovat tehneet autolla ajamisesta monille luksusta. Isojen kaupunkien keskustoissa moni on
luopunut oman auton omistamisesta ja vuokraa nykyään auton käyttöönsä silloin kun todella sitä
tarvitsee. Isomoottorisia autoja löytää enää lähinnä museoista. Ihmiset, jotka omistavat auton,
valitsevat pienimmän ja tehokkaimman löytämänsä mallin. Enemmistö autoista ja kaikki
kaupunkibussit ovat sähköisiä.
Paikallisen tuotannon painottaminen on vähentänyt osaltaan tarvetta tierahdille. Suuri osa jäljelle
jääneestä tarpeesta on siirtynyt raiteilla toimitettavaksi. Bussit ovat nyt houkutteleva vaihtoehto
pitkille matkoille. Paikalliset bussit vievät sinut noutopisteelle kohti moottoritietä, jossa on
nopeille tehokkaille linja-autoille omistettu kaista. Tärkeimmillä moottoritietä kulkevilla reiteillä
sinun tarvitsee vain harvoin odottaa linja-autoa viittä minuuttia enempää.
Nopeusrajoitus on tiputettu 80 kilometriin tunnissa moottoriteillä, 35 kilometriin tunnissa
taajama-alueella ja 65 kilometriin muilla maanteillä. Ruuhkien vähenemisen ansiosta
kokonaismatka-aika on kuitenkin lyhyempi kuin aiemmin.
Kaikissa liikkumisen tavoissa on nähty maltillisesti tehokkuuden kehittymistä. Päästöt per
kilometri matkustajaa kohden ovat vähentyneet melkoisesti julkisen liikenteen ja yksityisautojen
ollessa useammin täynnä. Kansallinen lentoliikenne on hävinnyt kokonaan ja enemmistö
Euroopan matkoista tehdään junalla. Pitkät kaukolennot ovat kalliita.
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Miten sinä eläisit tällaisessa maailmassa? Jos liikkumisen jalanjälkesi on jo valmiiksi kevyt, tulet
varmaankin näkemään tämän kaiken uusien saavutettavien etujen näkökulmasta, mutta jos
liikkumisen jalanjälkesi on raskas – koska olet osa kansainvälistä perhettä, koska sinulla on pitkä
työmatka, tai yksinkertaisesti rakastat kaukomatkaten lomailua – saatat todennäköisesti katsoa
tätä kaikkea kauhulla tai uskoa sen olevan täysin mahdotonta.
Kohtuullisempi liikkumisen jalanjälki nyt
Mitä ikinä ajatteletkaan kuvitellusta tulevaisuudestamme, nyt ottamasi askeleet kohtuullistavat
sinun tämänhetkistä liikkumisen jalanjälkeäsi. Tämä tulee varmaankin:
• edellyttämään suunnittelua
• edellyttämään perheen ja/tai läheisten ystäviesi osallistumista
• haastamaan käsityksen itsestäsi tai odotuksistasi liikkumisen suhteen
• olemaan asteittainen uudistumisprosessi
Enemmän kuin mikään muu hiilijalanjälkesi osa-alue, liikkuminen edellyttää ennalta
suunnittelua. Isoihin muutoksiin tarvitset uuden tiedon hankkimista, keskusteluja perheen ja
ystäviesi kanssa sekä mahdollisesti myös vaikeiden päätösten tekemistä. Tarvittavan ajan
salliminen itselle toteuttaa tämä kaikki on olennaista. Ilman etukäteissuunnittelua tulet
huomaamaan päätösten ja hyvien mahdollisuuksien lipuvan ohitsesi. Jos järjestät lomaasi paineen
alla, tulet varaamaan halvan lennon. Jos olet epätoivoinen työnhaussa, tulet vastaanottamaan työn
pitkällä työmatkalla. Jos autosi sanoo yllättäen sopimuksensa irti, tulet valitsemaan ensimmäisen
rahatilanteeseesi sopivan tilalle. Yritä järjestää aikaa keskusteluille läheisten ja rakastamiesi
ihmisten kanssa seuraavista aiheista:
• liikkumisen jalanjäljen sisällyttäminen osatekijänä päätöksentekoon työpaikoista,
asumisesta ja koulunkäynnistä
• miten ja miksi käytät autoa?
• matkojen tekeminen julkisella liikenteellä
• lomailu lähempänä kotia
• parhaat pintamatkustamisen vaihtoehdot lentämiselle
Toisinaan tulet tarvitsemaan uusien taitojen ja tietojen omaksumista. Julkisen liikenteen käyttö,
pyöräily ja jopa kävely edellyttävät erilaisia taitoja verrattuna autolla ajamiseen. Perehtyneisyys
säätiedotussovelluksiin ja julkisen liikenteen aikatauluihin, sopivien kävelykenkien omistaminen,
siistin asukokonaisuuden säilyttäminen työpaikalla ja kyky päättää, onko tänään liian märkää
pyöräillä, ovat vain muutamia mainintoja taidoista, jotka erottavat autoilijat kevythiilisemmistä
liikkujista.
Voi mennä hetki laatia uusi arjen rutiini. Sinun tulee olla kärsivällinen selvittäessäsi, miten saada
tämä kaikki toimimaan sinulle ja läheisillesi. Ben Gardner arvioi tutkimuksessaan, että
yksinkertaisen käyttäytymisen muutoksen automatisoitumiseen menee noin kaksi kuukautta.⁶³
Tätä voi soveltaa moneen pieneen tekoon, kuten aggressiivisen jarruttamistyylin muuttamiseen
tai ajonopeuden kohtuullistamiseen. Älä odota onnistuvasi täydellisesti joka hetki. Etsi tapoja
muistuttaa itseäsi hyvästä aikomuksestasi, ja älä rankaise itseäsi, jos joskus unohdat.
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On myös helpompaa tehdä muutoksia toisten tuen avulla. Jos perheesi, ystäväsi tai kollegasi eivät
kulje rinnallasi, tämä tekee sinulle kaikesta vaikeampaa. Puhu siitä, mitä teet ja miksi olet niin
tekemässä. Etsi ihmisiä, jotka osoittavat sinulle myötätuntoa ja ymmärrystä. Jaa kokemuksesi
muiden oppimisryhmäsi jäsenten kanssa.

Peukalosääntöjä
Välimatkalla on väliä
Pitkät työmatkat tai ulkomaan lomat synnyttävät suurimmat päästöt. Kohtuullista välimatkoja
niin paljon kuin pystyt.
Tunnista matkojen tarpeellisuus
Harkitse vaihtoehtoja ennen kuin nappaat autosi avaimet.
Hitaasti hyvä tulee
Valitse hitaampia liikkumisen muotoja: kävele tai pyöräile autolla ajamisen sijasta; valitse juna
lentämisen sijaan; jos ajat autolla, vähennä ajonopeuttasi. Nauti matkastasi.
Mitä täydempi, sitä parempi
Täydet autot ja bussit ovat tehokkaampia per matkustaja. Tarjoa kimppakyytimahdollisuuksia niin
usein kuin voit.
Tarkastele elämäntapavalintojasi
Pidä ilmastovaikutuksesi mielessäsi kun liikut. Lentomatkailu on käytännössä aina huonompi ja
haitallisempi kuin luulet sen olevan. Vältä lentokoneiden käyttöä aina kun mahdollista.

Usein kysyttyjä kysymyksiä: liikkuminen ja matkustaminen
Enkö voi päästöhyvittää lentomatkustamistani?
Hiilen päästövähennysohjelmat tarjoutuvat hyvittämään lentämisen ilmastovaikutuksen, jonka
olet päästöilläsi aiheuttanut kompensoimalla sen säästäen hiiltä jossain muualla. Kun lennät,
maksat puun istutuksesta tai tehokkaampien liesien hankinnasta jossakin köyhemmässä maassa.
Nämä hankkeet itsessään saattavat olla vaivan arvoisia, mutta on liiallista väittää, että ne
kompensoivat merkityksellisellä tavalla sinun päästöjäsi.
Jotta päästöhyvitysohjelma olisi tehokas, sen täytyy rahoittaa toimintaa, jota ei muuten
toteutettaisi – toimien täytyy olla luonteeltaan täydentävä lisäys jo olemassa olevaan. On erityisen
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vaikeaa todentaa tätä ja harvat ohjelmat täyttävät sitä koskevan vaatimustason tyydyttävästi.
Hiilen päästökompensaatiot ovat myös moraalisesti kyseenalaisia: ne siirtävät päästöjen
vähentämisen taakan muille ihmisille, toisiin paikkoihin ja ajankohtiin. Jos lennät tänään New
Yorkiin, sinun kasvihuonekaasujen jälkesi alkaa lämmittää maapalloa välittömästi. Puun
istuttamisen jälkeen siltä kestää 50-100 vuotta sitoa itseensä riittävästi hiiltä hyvittämään se
polttoaine, joka sinun lennollasi poltettiin.⁶⁴ Päästöt tulee saada laskuun nyt, ei 50 vuoden päästä.
Eivätkö lomani ulkomailla tue köyhempiä maita taloudellisesti?
Turismi tuo paikallisille hyvin rajoitetusti hyötyjä. Suurin osa rahoistasi menee lentoyhtiölle ja
matkatoimistolle, hyvin vähän auttaa paikallista väestöä kohteessasi. Turismi tuo jäljessään
ympäristön pilaantumista rasittaen paikallisia vesijärjestelmiä ja luonnonympäristöjä.⁶⁵
Mitä minun tulisi tehdä työmatkalentojeni kanssa?
Sinun työmatkalentojasi ei lasketa osaksi henkilökohtaista jalanjälkeäsi. Niiden päästöt tulevat
osaksi työnantajasi tuottamien tuotteiden tai palveluiden sisältämää ilmastovaikutusta. Tämä ei
kuitenkaan tarkoita, että sinun tulisi jättää huomiotta kyseiset lennot. Etsi tapoja vaikuttaa
työpaikallasi ja käytä videokonferensseja aina kuin mahdollista sekä kyseenalaista matkan
tarpeellisuus kun sinua pyydetään lentämään ulkomaille.
Onko totta, että hitaammin ajaminen tuottaa vähemmän päästöjä ja luo vähemmän ruuhkia?
Kyllä. Polttoainetta kuluu vähemmän kun ajat hitaammin ja matalammilla nopeuksilla kuljettajilla
on enemmän aikaa reagoida, joten liikenteen virran häiriintyminen on epätodennäköisempää.
Vilkkaalla moottoritiellä ihanteellinen liikenteen virtaus saavutetaan niinkin matalalla nopeudella
kuin 65 kilometriä tunnissa. Vaihtelevat nopeusrajoitukset, joita saattaa usein nähdä vilkkailla
moottoritien osuuksilla, käyttävät monimutkaista tarkkailulaitteistoa ja mallintamista
tunnistaakseen parhaan mahdollisen nopeuden.⁶⁶
Mikä on hyvä päästötehokkuus autolle?
Auton päästötehokkuus ilmaistaan usein grammoina CO2 per kilometri. Jos olet ostamassa uutta
autoa, etsi päästökerrointa 100g/km tai sen alle. Auton suorituskyky on tyypillisesti hieman
huonompi kuin julkaistut luvut, koska testit on toteutettu ihanneolosuhteissa.
Tulisiko minun ostaa sähköauto?
Sähköautot saattavat olla pian mielekkäitä kulkuneuvoja. Tällä hetkellä ne ovat kalliita, ja
latausasemien tai akunvaihtopisteiden verkosto, joka mahdollistaisi niiden käyttämisen
pidemmillä matkoilla, on vielä lapsen kengissä. Osta sähköauto, jos sinulla on varaa ja haluat
kokeilla uutta teknologiaa. Hinta tulee tippumaan kunhan tuotantomäärät kasvavat. Jos
akkujenvaihto voidaan toteuttaa samaan tapaan kuin tankkaamme bensiiniä, tällä on ratkaiseva
vaikutus. Ollakseen erittäin tehokasta akkujen voimanlähteenä tulee olla uusiutuva sähkö. Koska
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tarvitsemme sähköä myös kodeissamme ja teollisuudessa, sähköautot ovat myös mahdollisia
ainoastaan, jos kaikki vähentävät ajettuja kilometrejään.
Miksi matkustajalaivat ovat niin suuri ongelma?
Laivojen päästöt vaihtelevat jossain hirvittävän ja ei niin vaarallisen välillä. Pahimmat
risteilyalukset matkustavat suuria etäisyyksiä kuljettaen vähäisesti matkustajia suurella
nopeudella. Jos ne hidastaisivat ja täytettäisiin kuin sardiinipurkit (kuten
joukkojenkuljetusalukset 1940-luvulla), ne olisivat paljon parempia. Risteilijät sysäävät liikkeelle
valtavan määrän terästä per matkustaja veden vastusta vastaan, joten kulutettu energiamäärä on
erittäin suuri. Pienemmät lautat ja rahtilaivat pärjäävät yleensä paremmin. Enemmistö
pienemmistä lautoista kulkee vain lyhyitä etäisyyksiä, joten jos valitset hitaamman vaihtoehdon,
älä ole kovin huolissasi sen päästöistä. Rahtilaivat matelevat eteenpäin kantaen valtavan määrän
rahtia, joten ne ovat yleisesti ottaen hyvä vaihtoehto hyödykkeiden kuljettamiseen.
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2.3. Ruoka ja juoma
Ruoka ja vesi ovat kaksi elämän välttämättömyyttä. Molemmat ovat uhattuna ilmastokriisin
vuoksi. Luonnolliset vesijärjestelmät monilla maailman alueilla tulevat odotettavasti muuttumaan
tuottaen toisaalla kuivuutta, toisaalla tulvia.⁶⁷ Tämä vaikuttaa maailman ruoantuotantoon ja
merkittävästi niukemmat sadot ovat sen todennäköisiä seurauksia.⁶⁸ Samanaikaisesti
maailmanlaajuinen ruokajärjestelmä ja tyypillinen länsimainen ruokavalio ovat vastuussa suurista
määristä kasvihuonekaasupäästöjä. Syömistottumustemme sellaisenaan täytyy muuttua.

Mikä on ruoan suhteen ongelma?
Ruokajärjestelmällä on yllättävän suuri ilmastovaikutus. Se on vastuussa aiheuttamastaan
metsäkadosta, vesistressistä ja villin luonnon monimuotoisuuden menettämisestä. Kyse ei ole
pelkästään fossiilisista polttoaineista, joita käytetään ruoan kasvattamiseen, prosessointiin,
pakkaamiseen ja kuljetukseen. Metsäkato, joka aiheutuu kun viljelymaata raivataan ruoan
tuotantoon, johtaa päästöjen lisääntymiseen kun metsät eivät enää hiilinieluina sido hiilidioksidia
ja niiden puu poltetaan tai jätetään mätänemään. Ruoan tuotanto vastaa myös muista
kuumentavista kasvihuonekaasuista, kuten metaanista ja ilokaasusta. Metaania syntyy kun karja
röyhtäilee (märehtijät, kuten lehmät ja lampaat, tekevät tätä paljon). Ilokaasu on tulosta
typpilannoitteiden käytöstä ja maankäytön muutoksista. Ilmastovaikutusten yksinkertaisen
vertailtavuuden takia puhumme niistä kaikki kasvihuonekaasut kattavalla yksiköllä CO2e.
Ruoan ilmastovaikutus ei ole ilmeinen. Se on kätketty kaikkiin tapahtumasarjoihin, jotka tuovat
päivällisen lautasellesi – kasvien ja eläinten kasvattamisesta, ruoan jalostamisesta ja
pakkaamisesta sekä sen kuljettamisesta maatilalta jatkojalostukseen, kauppoihin ja koteihin.
Ruoka valintana voi tuntua puhtaasti henkilökohtaiselta tai kulttuuriselta kysymykseltä.
Kuitenkin 1960-luvulta alkaen suurin osa rikkaista maista on nähnyt valtavat muutokset saatavilla
olevan ruoan valikoimassa sekä siinä mistä ne ovat peräisin, miten ne tuotetaan ja miten ne
valmistetaan. Jos kysyt joltain henkilöltä, joka oli lapsi 50- tai 60-luvulla, mitä he silloin söivät,
vastaus on todennäköisesti hyvin erilainen kuin tämänpäiväinen ruokavalio. Tuolloin oli
luultavasti vähemmän lihaa, vähemmän vaihtelua, vähemmän hedelmiä ja kasviksia sesongin
ulkopuolelta, vähemmän prosessoitua ruokaa ja vähemmän valmisruokaa. Monilla ihmisillä ei
ollut jääkaappia ja pakastimet olivat harvinaisia. Monet näistä muutoksista ovat lisänneet ruoan
osallisuutta ilmastokriisin aiheuttajana.
Ruokaa koskevilla valinnoillasi on vaikutusta. Esimerkiksi runsaasti lihaa ja vähän lihaa sisältävän
ruokavalion ero on 1,0 tonnia.⁶⁹ Runsaslihaisen ruokavalion ero vegaaniseen ruokavalioon on 1,7
tonnia vuodessa.⁶⁹ Kevythiilinen ateria, joka perustuu sesonginmukaisiin ja lähellä kasvatettuihin
viljoihin, kasviksiin ja hedelmiin, on ilmastovaikutukseltaan puolet parempi verrattuna ateriaan,
joka perustuu lihaan tai maitotuotteisiin ja sesongin ulkopuolisiin tuotteisiin, jotka ovat
matkustaneet lautasellesi pitkän matkan.
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Voi olla vaikeaa tietää tarkkaan, mikä on tuotteen ilmastovaikutus. Tutkimusta siitä, miten
merkitä ruoka näyttäen sen ilmastovaikutus, on olemassa, mutta kokonaiskattavuudeltaan se on
silti vielä varhaisessa vaiheessaan.⁷¹

Ruoan merkitys
Ruoka herättää voimakkaita tunteita. Se on osa ihmissuhteita ja iskostunut kulttuuriin.
Ihmiselämän alusta lähtien, kun vauva aivan ensimmäisen kerran imee rintaa tai tuttipulloa,
merkitsee se hetkenä enemmän kuin pelkkää ravintoa. Ihmiset ilmaisevat rakkautta antamalla
ruokaa ja torjumista kieltäytymällä siitä. On yleistä tehdä kakku lapsen syntymäpäivänä tai juhlia
vuosipäivää yhteisen aterian äärellä. Vanhemmat ovat mielissään kun lapsi syö hyvin ja
huolestuvat, jos näin ei ole. Joskus ruokaa käytetään tuottamaan lohtua tai annetaan sitä
palkinnoksi. Polvensa naarmuttaneelle lapselle annetaan karkki lohdutukseksi. Ulkona syöminen
pikaruokaravintolassa nähdään palkintona lapsen hyvästä käytöksestä. Aikuinen, joka tuntee
olonsa kurjaksi, rauhoittuu muutamasta tuopista olutta tai lohduttaa itseään kakkupalalla.
Valtakamppailut ovat ruokapöydässä usein läsnä. Tunteet, joita on vaikea ilmaista, ovat kätketty
hienovaraiseen – ja ei niin hienovaraiseen – toimintaan ruoan suhteen. Taaperosta tulee nirso,
perheen nuori kieltäytyy aamiaisesta, kumppani on myöhässä erityisen huolellisesti valmistetulta
illalliselta. Suuttumus, mielipaha ja protestointi voivat kaikki peittyä tapaan, jolla ruoka
valmistetaan, syödään, tarjotaan ja torjutaan.
Myönteisesti katsottuna ruoka yhdistetään rakkauteen ja ystävällisyyteen, kiintymykseen ja
juhlimiseen. Erityinen hetki ei ole täydellinen ilman kunnon ateriaa. Ruoka on myös voimakkaasti
kulttuurinen kysymys. Saatamme arvostaa kansainvälistä ruokakulttuuria, mutta myös meillä on
oletettavasti käytössä jaottelu ”hyviin” ja ”huonoihin” ruokiin, ateriat erityisiin juhlahetkiin sekä
säännöt ja kiellot koskien ruokaa. Ymmärtämällä minkälainen ruoan merkitys on omassa ja
perheesi elämässä voi olla tärkeää tajuta ilmastovaikutusten kohtuullistamisen suhteen.
• Mikä on vaikuttanut sinuun ruokavalinnoissasi? Pohdi lapsuuden tottumuksia, perheen
asenteita, uskonnollisia sääntöjä.
• Kuka päättää mitä sinä syöt? Pohdi kuka käy kaupassa, laittaa ruokaa, omaa erityistarpeita
ruoan suhteen tai tekee ruoasta numeron omassa perheessäsi tai kotitaloudessasi.
• Miten sinä käytät ruokaa ilmaisemaan tai ohjaamaan tunteitasi? Pohdi palkintoja, lohtua,
hyväksyntää ja juhlimista.

Ruokahuolet
Ruoka on myös ahdistuksen lähde. Tuskin päivääkään kuluu ilman uutista uudesta ruokaan
liittyvästä uhasta. Voi olla vaikea tietää, mitä olisi lopulta hyvä syödä – puhumme sitten
terveellisyydestä, maataloudesta tai sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta. Alla oleva lista
ruokahuolista luotiin ihmistenvälisistä keskusteluista Carbon Conversations -ryhmissä. Mitkä
niistä sisältyvät omiin ruokahuoliisi? Entä onko sinulla jotain lisättävää joukkoon?
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Roskaruoka – ihmiset syövät liikaa rasvaa, sokeria ja liian vähän tuoreita hedelmiä ja
vihanneksia⁷²
Heikkolaatuinen ruoka kouluissa, vankiloissa ja sairaaloissa
Syömishäiriöt – anoreksia ja bulimia
Terveysriskit tyypillisessä länsimaisessa ruokavaliossa – ylipaino, diabetes, sydäntaudit ja
syöpä
Eläinten tehotuotanto – häkkikanalat, sikojen porsitushäkit ja ahtaat karsinat
Eläinperäisten tautien leviäminen – hullun lehmän tauti, suu- ja sorkkatauti sekä
lintuinfluenssa
Ruokaturvallisuus – ongelmat kuten salmonella, listeria ja kolibakteeri
Kemialliset lisäaineet ruoassa
Torjunta-aineiden jäämät ruoassa
Epäterveelliset kemikaalien – kuten dioksiinin tai kasvuhormonien – pääsy ruokaketjuun
Geneettisesti manipuloidut ruoat
Suurten kauppaketjujen ylivalta ja pienten paikallisten kauppojen menetys⁷²
Vedenalaisen meriluonnon tuhoutuminen ylikalastuksen vuoksi
Pienviljelijöiden kohtelu ympäri maailman

Kytkeytyneitä ongelmia
Monet kohdat yllä olevassa listassa ovat yhteydessä toisiinsa. Ne ovat kytkeytyneet tehotuotannon
toimintatapoihin, suuryritysten vaikutukseen ja globaaliin ruoanjakelujärjestelmään. Saatamme
olla kiitollisia varmasti saatavilla olevasta halvasta ruoasta, mutta sen kantaa mukanaan myös
kätkettyjä kustannuksia.
•

•
•
•
•

Ympäristö kärsii torjunta-aineiden, lannoitteiden ja muiden kemikaalien käytöstä;
joidenkin kasvien viljelyn korkeasta vesi-intensiivisyydestä; metsien hävittämisestä soijan
ja karjan tuotannon edeltä; ja villin luonnon monimuotoisuuden menettämisestä.
Terveytemme kärsii, koska monet tuottoisimmista ruoista ovat myös täynnä rasvaa ja
sokereita sisältäen vain vähän kuitua ja tuoreita ainesosia.
Pienviljelijät ympäri maailman kärsivät kun heidät ajetaan konkurssiin suurten yritysten
ja kauppaketjujen kysynnän vuoksi.
Järjestelmän hallinta menetetään toimitusketjujen pidentyessä ja monimutkaistuessa,
mikä tekee vastuullisuuden varmistamisesta ja ylläpitämisestä vaikeaa.
Järjestelmä tuottaa paljon kasvihuonekaasuja ollen yksi ilmastokriisin avainaiheuttaja.

Viime vuosina on nähty kasvanutta kysyntää ja kiinnostusta löytää nykyiselle globaalille teolliselle
järjestelmälle vaihtoehto – ei ainoastaan ilmastokriisin vuoksi, vaan myös monien sen
keskinäisriippuvaisten ongelmien takia.⁷³ Mielenilmaukset ympäri maailman ovat nostaneet esiin
kansalaisliikkeen ruokaomavaraisuuden puolesta; järjestelmän, joka olisi ekologisesti vankka ja
jossa ruokaa tuottavat, jakelevat ja kuluttavat ihmiset olisivat päätösvallan ytimessä yritysten ja
markkinajärjestöjen sijasta. Ymmärtämällä se, miten ruoka lautasellasi liittyy ilmastokriisiin ja
nykyiseen ruokajärjestelmään, voi auttaa sinua tekemään päätöksiä.
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Mistä ruoan ilmastovaikutus syntyy?
Voimme tarkastella ruoan ilmastovaikutusta niiden neljän vaiheen kautta, jotka tuovat sen
maatiloilta keittiöihimme.
• Tuotanto – kaikki mikä tapahtuu maatilalla.
• Jalostaminen – kaikki mitä tapahtuu kun raaka-aineet muutetaan tuotteiksi, joita ostamme
kaupasta, sisältäen niiden jäähdyttämisen ja pakastamisen.
• Pakkaaminen – säilyketölkit, pullot, muovi ja kartonki pitävät ruoan tuoreena ja
mahdollistavat sen kuljettamisen.
• Kuljettaminen – taival, jonka ruoka tekee maatilalta jatkojalostukseen, sieltä kauppaan ja
lopulta kotiimme.
Myös ruokahävikki aiheuttaa päästöjä, mutta käsittelemme tätä kysymystä myöhemmin osiossa
Kuluttaminen ja jäte.

Tuotanto
Kasvien ja eläinten kasvatus on vastuussa suurimmasta osuudesta ruoan hiilijalanjäljessäsi. IsoBritanniassa osuus on noin 45% kokonaisvaikutuksesta.⁷⁴ Ruoan tuottaminen kuluttaa energiaa ja
tästä energiankäytöstä aiheutuu kasvihuonepäästöjä. Energiaa voidaan käyttää:
• maatalouskoneiden valmistamiseen ja käyttämiseen (traktorit, sadonkorjuukoneet,
lietteenkäsittelyvälineistö yms.)
• lannoitteiden ja torjunta-aineiden valmistaminen – karkeasti ottaen 1% maailman
energiankulutuksesta käytetään valmistamaan typpilannoitteita⁷⁵
• satojen kasvattaminen laajentamalla satokautta käyttämällä lämmitettyjä kasvihuoneita ja
kasvutunneleita
• rehun kasvattamiseen tuotantoeläinten ruokkimiseksi
• navettojen, häkkikanaloiden ja muiden eläinten tuotantotilojen lämmittämiseen tai
viilentämiseen
Tämä suora energiankulutus ei ole kuitenkaan suurin ongelma. Maan muuttaminen
viljelykäyttöön, maaperän lannoittaminen ja eläinten kasvatus vapauttavat päästöjä ilmakehään.
• Metsät, savannit ja laidunmaat ovat hiilinieluja – ne imevät enemmän hiilidioksidia kuin
vapauttavat. Kun tämä maa muutetaan viljeltäviksi pelloiksi, kyntäminen vapauttaa
varastoituneen hiilen takaisin ilmakehään hiilidioksidina ja maa lopettaa toimimisen
hiilinieluna.
• Typpilannoitteiden käyttö johtaa typpidioksidien vapautumiseen.⁷⁶
• Metaani vapautuu kun nautakarja ja lampaat röyhtäilevät sekä kun riisiä kasvatetaan
vesiviljellyillä pelloilla. Sitä syntyy myös kaikkien tuotantoeläinten lannasta.
Typpidioksidi ja metaani ovat erityisen voimakkaita kasvihuonekaasuja. Vaikka metaani on
suhteellisen lyhytikäinen, tuhat kiloa metaania aiheuttaa huomattavasti suurempaa vahinkoa kuin
monta tuhatta kiloa hiilidioksidia.⁷⁷
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Karjantuotanto on erityisen vahingollista. Yhteensä se on vastuussa arviolta noin 14,5% kaikista
ihmisen aiheuttamista kasvihuonekaasuista.⁷⁸ Kotimaisen villikalan ilmastovaikutus on kuitenkin
kasviproteiinien tasolla ja poikkeus muista eläinperäisistä vaihtoehdoista.
Tarkoittaako tämä, että meidän tulisi luopua kaikesta lihasta, kalasta ja maitotuotteista ja ryhtyä
vegaaneiksi? Ei. Ilmastoystävällinen ruoantuotanto ei tarvitse olla täysin lihaton ja maidoton.
Järkevä, ilmastoystävällinen ruoantuotanto tarkoittaisi todennäköisesti:
• vähäisempää turvautumista lihaan, kalaan ja maidontuotantoon
• paluuta tehotuotannosta vähemmän äärimmäisiin maatalouden muotoihin
• suurempaa monimuotoisuutta viljelyssä – vähemmän monokulttuurista viljelyä ja
enemmän monitoimisia maatiloja
• enemmän tukea pienemmille, vähemmän koneistetuille maatiloille

Jalostaminen ja prosessointi
Kun sato on kasvatettu ja kerätty tai eläimet ovat täysikasvuisia, suuri osa ruoasta jalostetaan
prosessoimalla. Eläimet täytyy ensin teurastaa ja tappaa. Viljellyt kasvit saatetaan kuivata,
hapattaa, pastöroida, pullottaa, säilöä, jäähdyttää tai pakastaa. Ruoka täytyy prosessoida, jotta se
on syötäväksi kelpaavaa, kuljetuskelpoista ja säilyy pitkään. Kaikkea prosessointia ei kuitenkaan
tehdä näistä olennaisista syistä. Sitä tehdään myös kohtaamaan kuluttajien kysyntää liittyen
kätevyyteen ja mukavuuteen. Se on myös äärimmäisen tuottoisaa. Kaikki jalostaminen edellyttää
energiankulutusta ja tuottaa päästöjä.
Osa ruoanvalmistajista väittää, että päästöjä syntyy vähemmän, jos ruoka käsitellään ja
kypsennetään teollisessa mittakaavassa. Tutkimukset osoittavat, että jos kaikki vaiheet otetaan
elinkaarianalyysissä kunnolla huomioon – tuotannosta jalostukseen, pakkaamiseen ja jakeluun –,
lopputulos on, että raskaasti prosessoidulla ruoalla on raskaampi hiilijalanjälki.⁷⁹ Toimiva
peukalosääntö on, että mitä enemmän ainesosia tuotteessa on, sitä suurempi on sen
ilmastovaikutus. Suuri osa tästä muodostuu kaikesta ainesosien kulkemista kilometreistä niiden
keräämiseksi yhteen. On olemassa myös merkittäviä terveyssyitä syödä vähemmän jalostettuja
ruokia niiden ollessa usein sokeri-, suola- ja rasvapitoisuuksiltaan korkeita.
Pakastaminen ja jäähdytys ovat oma ongelmansa. Jäähdytys sisältyy lähes kaikkiin kuljetusketjun
vaiheisiin, joka tuo ruoan maatilalta lautasillemme. Me syömme enemmän helposti pilaantuvia
ruokia, kuten salaatteja, jotka täytyy säilyttää kylmässä. Muutokset työn rakenteissa merkitsevät,
että ihmiset käyvät kaupassa vähemmän säännöllisesti ja varastoivat enemmän ruokaa kotiinsa.
Samanaikaisesti kodit ovat aiempaa lämpimämpiä ja jääkaappi on näin ollen välttämättömyys.⁸⁰
Pakastaminen teollisesti on äärimmäisen energiaa vievää. Kasvisten pakastaminen lisää arviolta
jopa noin 2 kg CO2e per ruokakilo.
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Pakkaaminen
Pakkausten valmistamiseen kuluu energiaa. Ne lisäävät tuotteiden painoa kuljetuksessa ja täytyy
hävittää jätteenä. Kaikki nämä tekijät lisäävät ruoan ilmastovaikutusta. Pakkaukset ovat kuitenkin
vastuussa vain pienestä osuudesta ruoan jalanjälkeä – Iso-Britanniassa esimerkiksi arviolta 7% - ja
osa pakkauksista on välttämättömiä, jotta ruoka pysyy tuoreena ja vahingoittumattomana.
Mitä ilmastovaikutukseen tulee, alumiinitölkit ovat raskaimpia, koska malmin sulattamisessa
kuluu valtava määrä sähköä. Lasi ja muovi tulevat seuraavana, tämän jälkeen paperi ja kartonki ja
muovi.⁸¹ Pullotettu vesi – lähes tuntematon tuote vielä 1990-luvulla suuressa osassa Eurooppaa –
on esimerkki siitä, miten pakkaaminen on muuttanut sellaista perustarvetta, joka aiemmin
täytettiin paljon halvemmalla tavalla ja vähäisemmillä päästöillä. Ei ole todisteita siitä, että
pullovesi olisi hanavettä parempi vaihtoehto, mutta sekä sen pakkaamisella että kuljettamisella on
vakavia ilmastovaikutuksia.

Kuljetus
Kuljettaminen on ruoan jalanjälkesi viimeinen osatekijä. 'Ruokakilometrit' on ilmaisu, joka viittaa
ruoan kulkemiin etäisyyksiin matkalla lautasellesi.
On tärkeä ottaa huomioon kuljettamiseen käytetty liikenteen muoto. Osa ruoista, jotka ovat
matkustaneet pitkän matkaa, ovat tulleet hitaasti rahtilaivalla ja niiden kuljetuksesta vastaavat
päästöt voivat olla yllättävän matalalla tasolla. Esimerkiksi kilo linssejä, jotka on kuljetettu
kuivalastialuksella Intiasta Eurooppaan, on matkustanut yli 10 000 kilometriä. Niiden
kuljettamisen päästöt ovat 46 grammaa CO2e. Sitä vastoin kilo Kaliforniasta lennätettyjä
mansikoita (10 000km) tuottaa peräti 6 kiloa kuljetuspäästöjä.
Tässä muutamia hyödyllisiä peukalosääntöjä valistuneisiin arvauksiin siitä, miten ruokasi on
kuljetettu.
• Helposti pilaantuvat tuotteet toisesta maanosasta (esimerkiksi viinirypäleet) kuljetetaan
tavallisesti lentorahtina
• Helposti pilaantuvat tuotteet omasta maanosasta kuljetetaan yleensä jäähdytetyssä rekassa
• Pilaantumattomat ja pitkän hyllyiän tuotteet (esimerkiksi kuivatut linssit, viini, banaanit,
omenat) toisesta maanosasta kuljetetaan tavallisesti suurissa erissä rahtilaivalla ja sen
jälkeen rekalla
• Pilaantumattomat tuotteet omasta maanosasta kuljetetaan tavallisesti rekalla ja lautalla

Helpot askeleet terveelliseen ilmastofiksuun ruokavalioon
Muista, että ruoka on monitahoinen tunnekysymys. Ruokavaliosi muuttaminen kohtuullistaaksesi
hiilijalanjälkeäsi ei ole sen helpompaa kuin ruokatottumusten muuttaminen painon
pudottamiseksi:
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pikadieetit eivät toimi
rasvan syömiseen perustuvat dieetit eivät toimi
ruokavaliot, jotka saavat olosi kurjaksi, eivät toimi
ahmimisen ja laihduttamisen vuorottelulla saat varmasti pahan olon molemmista

Toimivat muutokset ovat todennäköisesti niitä, jotka:
• sinä itse valitset
• sopivat päivittäisiin rutiineihisi
• saavat sinut tuntemaan olosi hyväksi
• omaksut asteittain maltillisesti
Kuvio alla antaa suuntaa terveelliseen kestävään ruokavalioon.

Kuva 9. Kestävä terveellinen ruokavalio⁸²
Ruoat, joita sinun olisi hyvä syödä paljon terveytesi vuoksi, – hedelmät, vihannekset, leipä, pasta ja
juurekset – ovat myös ilmastovaikutukseltaan kevyitä. Näiden ruokien lisääminen sekä rasva- ja
sokeripitoisuuksiltaan raskaiden ruokien vähentäminen tekevät syömisestäsi terveellisempää ja
ilmastofiksumpaa. Kohtuullistamalla lihan ja maitotuotteiden määrää korvaamalla ne pavuilla,
pähkinöillä, siemenillä ja kauratuotteilla teet vielä tätäkin suuremman korjaavan vaikutuksen. Jos
yrität syödä vielä mahdollisimman paljon läheltä tuotettua satokauden mukaista ruokaa ja vältät
raskaasti prosessoituja tuotteita, ruokavaliosi ilmastovaikutus kohtuullistuu merkittävästi.

Vesi ja ilmastonmuutos
Veden saanti on jo nyt ongelma monin paikoin maailmaa. Joet ovat kuivuneet, järvet ovat
kutistuneet ja pohjavesivarannot tyhjennetty.⁸³ Yli 750 miljoonalla ihmisellä ei ole käytettävissä
luotettavaa puhtaan juomaveden lähdettä.⁸⁴ Ilmastokriisi tekee tilanteesta todennäköisesti vielä
huonomman. Se tuo mukanaan muutoksia vesisateisiin aiheuttaen kuivuuksia ja tulvia eri puolilla
maailmaa. Tästä eniten kärsivät alueet sisältävät osan kaikkein köyhimmistä paikoista, kuten
Saharan eteläpuolinen Afrikka ja Bangladesh, joissa veteen liittyvät ongelmat ovat jo nyt vakavia.
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Piilovesi
Eurooppalaiset käyttävät vettä kotonaan vuosittain keskimäärin 48 000 litraa eli 144 litraa päivässä,
suomalaiset keskimäärin 140 litraa vuorokaudessa.⁸⁵ Australialaiset käyttävät 100 000 litraa vuodessa⁸⁶
ja USA:ssa luku on samankaltainen⁸⁷. Tämä käyttö on kuitenkin pienimuotoista verrattuna
piiloveteen⁸⁸ – veteen, joka sisältyy kaikkeen siihen, joka on meille kasvatettu ruoaksi tai
valmistettu tavaraksi.
Veden määrä, joka tarvitaan kasvattamaan kasvit yhdelle henkilölle ravinnoksi ja vaatteiksi, on
ällistyttävät 1 500-2 000 tonnia vuodessa eli noin 5 000 litraa päivässä. Suurin osa tästä käytetään
tuottamaan lihaa ruoaksi. Kasvisruokavalio kohtuullistaa vesijalanjälkeäsi 2 700 litraan päivässä.
Lisää vettä kuluu teollisuudessa, joka tuo meille joskus itsestään selvältä tuntuvia hyödykkeitä. Osa
tästä vedestä käytetään kasvien kasvattamiseen vaatteiden valmistamista varten. Osa taas
käytetään teollisissa prosesseissa kuten teräksen valmistamisessa.
Kuinka paljon vettä tarvitaan...⁸⁹
Tuote

Määrä

Tuotantoon tarvittava vesi litroissa

Bensiini
Biodiesel soijasta
Kahvi
Peruna
Leipä
Maito
Riisi
Juusto
Naudanliha
Puuvilla, yksi t-paita
Auto

1 litra
1 litra
2,5 dl
1 kilo
1 kilo
1 litra
1 kilo
1 kilo
1 kilo
250 g
1

70
11 400
140
280
1 600
1 000
2 500
3 180
15 000
2 500
80 000

Köyhemmät valtiot menettävät usein viennissä kallisarvoisen vetensä. Tämä tapahtuu
hyödykkeiden – puuvilla, riisi, kahvi sekä vehnä ja soija tuotantoeläinten rehuksi – muodossa,
jotka myydään rikkaampiin valtioihin. Joskus nämä kasvit ovat etusijalla suhteessa paikallisten
ihmisten perustarpeisiin. Yhteydet ovat monimutkaisia, mutta vesiongelmat ovat vielä yksi syy
lisää ajatella omaa korkeaa lihan ja maitotuotteiden kulutusta, riippuvaisuuttamme tuontiruoasta
ja lyhytjänteistä asennettamme suhteessa vaatteisiin ja muihin hyödykkeisiin. Lisäksi
vedenjanoiset biopolttoainekasvit eivät välttämättä ole paras ratkaisu liikenteen ongelmiin.

Mitä sinä voit tehdä?
Lähiruokavalio, jossa on merkittävästi vähemmän lihaa ja maitotuotteita, auttaa sekä
hiilijalanjälkeäsi että piilovedenkulutustasi kohtuullistumaan. Kotona kestävä tavoitetaso
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vedenkäyttöön on 60-80 litraa päivässä, joka saavutetaan helpoiten asentamalla sekä vettä
säästävät suihkupää, hanat, että vessanpönttö, pesukone, tiskikone ja seuraamalla tervettä järkeä.
Ota lyhyitä tehokkaita suihkuja kylpyjen sijaan, älä jätä hanaa juoksemaan, pese autosi tai pyöräsi
vesiämpärillä letkun sijasta, pese vain täysiä koneellisia vaatteita ja astioita sekä korjaa vuotavat
hanat.

Peukalosääntöjä
Kestävä ruokavalio on terveellinen ruokavalio
Kestävän ruokavalion seuraaminen on myös hyväksi terveydellesi.
Käytä vain vähän lihaa ja maitotuotteita
Kohtuullista syömäsi lihan ja maitotuotteiden määrää. Korvaa pavuilla, pähkinöillä, siemenillä ja
muilla kasvipohjaisilla proteiininlähteillä.
Hedelmät ja vihannekset ovat upeita
Aseta ensisijaiseksi pyramidin kaksi alimmaista kerrosta. Tee vihanneksista, hedelmistä ja viljoista
ruokavaliosi ydin.
Vältä lentorahtia: valitse paikallista ja sesongin mukaista
Sesongin ulkopuoliset ja siten usein lentorahdatut helposti pilaantuvat hedelmät ja kasvikset
tuottavat raskaat päästöt. Paikalliset sesongin mukaiset hedelmät ja kasvikset ovat päästöiltään
kaikista kevyimpiä.
Suosi tuoretta ja prosessoimatonta
Vähennä raskaasti prosessoitujen ruokien määrää ruokavaliossasi, erityisesti pakasteiden ja
erittäin paljon ainesosia sisältävien tuotteiden kohdalla.
Vältä hävikkiä
Osta vain ruokaa, jonka tarpeellisuudesta olet varma. Opettele hyödyntämään jäljelle jäänyttä
ruokaa ja arvioimaan tarvitsemasi määrät. Vähennä ruokahävikkisi määrää.

66

Usein kysyttyjä kysymyksiä: Ruoka ja vesi
Jos tekisin vain yhden asian vähentääkseni ruoan jalanjälkeä, mikä sen kannattaisi olla?
Käytä mahdollisimman vähän lihaa ja maitotuotteita.
Onko luomuruoalla kevyempi jalanjälki?
Osa tutkimuksista arvioi, että on. Tämä johtuu pääasiassa vähäisemmästä typpilannoitteiden
käytöstä. Toiset tutkimukset arvioivat, että ei ole. Tämä johtuu pääasiassa matalammasta
tuottavuudesta per viljelty hehtaari. Tutkimus - ja väittely! - tästä teemasta jatkuu.⁹⁰ Jos otat
laajemmin terveys-, ympäristö- ja villin luonnon monimuotoisuuskysymykset huomioon
pienimuotoisella luomutuotannolla on etunsa.
Onko itse kasvattamillani vihanneksilla kevyempi jalanjälki kuin kaupasta ostamillani?
Ei välttämättä. Voit saavuttaa yllättävän raskaan jalanjäljen ajamalla puutarhapalstallesi tai
tilaamalla toimituksen peltosi lannoitteille. Kokemuksen puute merkitsee myös sadon
epäonnistumista, mitä ei tapahtuisi kokeneelle viljelijälle. Tästä huolimatta, omien kasvisten
kasvattaminen on parhaimmillaan upea kokemus. Se tuo sinua lähemmäksi luontoa ja saa sinut
arvostamaan sitä, mistä ruokasi todella tulee ja on peräisin. Tee niin, jos uskot nauttivasi siitä.
Paikallista? Sesongin mukaista? Luomua? Reilua kauppaa? Mikä on paras?
Paikallinen on paras kuljetuksen päästöjen suhteen. Sesongin mukainen on paras varastoinnin
päästöjen suhteen. Luomu saattaa olla parempi päästöjen suhteen tuotantovaiheessa. Parhaan
nimenomaisen tuotteen tietäminen on vaikeaa, joten suosi paikallista, sesongin mukaista ja
halutessasi luomua. Niitä tuotteita, joita ei voi kasvattaa kotimaassasi, voit mahdollisuuksien
mukaan valita Reilun kaupan tuotteina ja tukea näin köyhien maiden viljelijöitä.
Onko ok juoda pullovettä?
Suurimmassa osassa rikkaita maita hanavesi on täysin terveellistä. Jos et pidä hanaveden mausta,
voit myös melko helposti suodattaa sen. Veden pakkaaminen ja kuljettaminen pulloissa maasta
toiseen ja maanosien välillä tuottaa päästöjä täysin turhaan.
Jos ilmastokriisi tuo mukanaan ruokapulaa, auttaako geenimanipuloitu viljely ratkaisemaan
ongelman?
Todennäköisesti ei. YK:n raportti (IASSTD = International Assessment of Knowledge, Science and
Technology) vuodelta 2008 esitteli 400 eri tutkijan näkökulmia ja geenimanipuloidun ruoan osuus
maailman ruokaongelmien ratkaisemiseksi arvioitiin potentiaaliltaan pieneksi.
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Entä ulkona syöminen?
Pikaruokaravintolat ovat osa raskaasti koneistettua teollisuutta ja ne myyvät tavallisesti paljon
lihaa. Ruoka on tehotuotettua, raskaasti prosessoitua ja sisältää todennäköisesti paljon ruoan
kuljettamista. Mitä ravintola-annoksesi sisältävät? Onko ketään riistetty ennen niiden tarjoilua
sinulle? Paikalliset itsenäisten yrittäjien ravintolat, jotka ovat osa paikallista taloutta, tarjoavat
kevythiilisen menun ja yrittävät hankkia raaka-aineet paikallisesti, ovat täysin eri asia. Nauti
juhlahetkistäsi mielellään sellaisessa!⁹²
Auttaako ruokahävikin vähentäminen kohtuullistamaan päästöjä?
Maailmanlaajuisesti 30-50% kaikesta tuotetusta ruoasta ei koskaan päädy ihmisen vatsaan.⁹³ Osa
tästä hukkaantumisesta tapahtuu tuotannossa, osa jalostusvaiheessa ja osa jälleenmyyjien,
ravintoloiden sekä kotitalouksien piirissä. Suomessa ruokahävikki on kotitaloudessa noin 23 kiloa per
henkilö vuodessa.⁹⁴ Tämän ilmastovaikutus on pieni, mutta ei merkityksetön ja riippuu myös osin
ruokavaliosta.
Väitätte, että laivat ovat hyvä tapa kuljettaa ruokaa. Mutta eivätkö ne ole vastuussa muustakin
saastuttamisesta?
Kyllä. Osa kaikkein likaisimmasta öljystä poltetaan juuri laivateollisuudessa. Tämä tuottaa
rikkipäästöjä aiheuttaen happosateita huojuttaen monien ekosysteemien tasapainoa. Uudet
kansainväliset ja EU-tason rajoitukset ovat äskettäin astuneet tässä voimaan.⁹⁵
Ruokaomavaraisuus vai ruokaturvallisuus – mikä niiden ero on?
Ruokaturvallisuus on Maailman terveysjärjestö FAO:n määritelmän mukaan tilanne, jossa ”kaikilla
ihmisillä on kaiken aikaa pääsy riittävään, turvalliseen, ravitsevaan ruokaan ylläpitääkseen
terveyttään ja elääkseen aktiivista elämää”.⁹⁶ Tämä ajatus on kyseenalaistettu, koska pelko siitä,
että ruokaturvallisuus on hallitsevasti suuryritysten ja heidän voitontavoittelunsa käsissä, on
kasvanut. Esimerkiksi G8-maiden ”New Alliance on Food Security and Nutrition”⁹⁷ on hankkeena
laajasti moitittu, koska se johtaa viljeltävän maan pakkolunastamiseen ja pienten viljelijöiden
köyhtymiseen.
Ruokaomavaraisuusliike on liittouma pieniä tuottajia, paikallisia kuluttajia ja ympäristöjärjestöjä.
Kansainvälisesti parhaiten tunnettu esimerkki on La Via Campesina.⁹⁸ Suomessa yksi esimerkki
tällaisesta toiminnasta on Oma Maa -luomuosuuskunta Tuusulassa. Ruokaomavaraisuuden
puolestapuhujat väittävät, että ihmiset, jotka tuottavat, jakelevat ja kuluttavat ruoan, tulisi asettaa
valtaan ja päätöksenteon ytimeen ruokajärjestelmässä – ei suinkaan isoja yrityksiä. He korostavat
pienten tuottajien, paikallisen tiedon, taitavuuden ja valvonnan arvoa sekä suoraan luonnon
kanssa työskentelemisen tärkeyttä.
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2.4. Kuluttaminen ja jäte
Hankinnoillamme on suuri ilmastovaikutus. Kaikkeen, mitä ostat, sisältyy päästöjä aina kengistä
lomamatkoihin. Jossakin vaiheessa tuotantoa kuluu energia, kuten raaka-aineiden louhimisessa,
kun ne muutetaan hyödykkeiksi, kuljetetaan tai myydään. Talosi, autosi, vaatteesi ja tietokoneesi
ovat kaikki syntyneet energiaa kuluttamalla. Jopa palveluilla, kuten kotivakuutus, lippu jalkapallootteluun ja internetyhteys, on ilmastovaikutus. Vakuutusyhtiö tarvitsee toimistoja.
Jalkapalloseuralla on stadion ylläpidettävänä ja edustusjoukkue saattaa lentää ympäri maailmaa.
Internet edellyttää suuren määrän palvelimia kaiken siellä olemassa olevan datan tallentamista
varten. Kaikissa näissä tapauksissa kulutetaan energiaa. Ja jokaisessa vaiheessa syntyy päästöjä.
Kun heität jotain pois, syntyy seurauksena lisää päästöjä. Jätehuolto kuluttaa energiaa oli kyseessä
sitten roskalava täynnä rakennuttajan kivimurskaa, sekajätepussi tai kierrätysastia. Tämän
jälkeen syntyy energiakustannuksia kun jätteet kierrätetään tai poltetaan. Mätänemään jätetty
materiaali synnyttää hitaasti metaania, joka on yksi voimakkaimmista kasvihuonekaasuista.
Yleisellä tasolla mitä enemmän kulutat ja heität pois, sitä enemmän myös kasvihuonepäästöjä
syntyy. Yleisesti ottaen kaikki kuluttaminen merkitsee päästöjä, vaikka osa ostoksista on
raskaspäästöisempiä kuin toiset.
Rikkaat maat kuluttavat paljon enemmän kuin köyhemmät valtiot. Rikkaiden maiden sisällä
suhteellisesti varakkaat ihmiset kuluttavat lisäksi paljon enemmän kuin suhteellisesti köyhemmät
ihmiset. Korkean kulutustason tekee mahdolliseksi:
• fossiilisten polttoaineiden – hiili, öljy ja maakaasu – tarjoama halpa energia, joka tuottaa
päästöjä
• luonnonvarojen eli veden, ilman, metsien, maan, meren ja niiden muodostamien
ekosysteemien vapaa käyttö – näitä kutsutaan ympäristön yhteishyväksi tai globaaliksi
yhteisvauraudeksi⁹⁹, koska niitä vaikea rajata ja jakaa yksilöiden ja maiden välillä
• halpa työvoima köyhemmissä valtioissa
• jatkuva talouskasvu: kun tuotanto laajenee, hyödykkeiden hinta tippuu tehden niistä
saavutettavia yhä suuremmalle joukolle
Nykyinen talousjärjestelmä ikään kuin olettaa, että luonto kykenisi loputtomasti tukemaan ja
ylläpitämään elämää täysin riippumatta siitä, mitä sille tehdään. Sen tapa käyttää ja vaurioittaa
ympäristön yhteishyvää ei näy hinnoissa, jotka maksamme ostoksistamme. Enemmistö ihmisistä
on varsin tietämätön näistä aiheutetuista haitoista.

Ympäristö ja talous
Valtion vauraus ja hyvinvointi mitataan usein sen bruttokansantuotteella (BKT), joka kertoo
kaiken taloudellisen tuotannon kokonaishinnan viimeisen vuoden aikana. Taloustieteilijät
näkevät BKT:n kasvun myönteisenä merkkinä siitä, että valtio vaurastuu ja sen kansalaiset
nauttivat paremmasta elintasosta.
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Toiset väittävät, että BKT on huono mittari valtion hyvinvoinnille ja ympäristön terveydelle. Osa
on huolissaan siitä, että jatkuva talouskasvu voi olla kestämätöntä.¹⁰⁰
• Taloudellinen toiminta tyhjentää ja vahingoittaa luonnonvaroja (ilman ja veden laatua,
metsiä, meriä ja luonnonjärjestelmiä) ilman joutumista tilille aiheuttamastaan vahingosta
osana tuotannon kustannuksia. Tämä hinta jää kokonaan maksamatta.
• BKT ei kerro mitään siitä, tuoko kasvu myönteisiä vaikutuksia (esimerkiksi parempaa
asumista) vai onko se yksinkertaisesti kielteisten ja haitallisten tapahtumien siivoamista.
Esimerkiksi, tulvavaurioiden kustannukset ja tieonnettomuudet lasketaan mukaan
bruttokansantuotteeseen ja ne ovat näin ollen osa talouden kasvua. Samaan tapaan BKT ei
kerro onko taloudellinen toiminta tapahtunut teollisuudessa, joka ratkaisee
ympäristöongelmia, vai teollisuudessa, joka luo ja pahentaa näitä ongelmia.
• BKT ei kerro sinulle hyötyvätkö kasvusta vain harvat vai jokainen. Monissa valtioissa
BKT:n kasvu on jättänyt monet ihmiset köyhyyteen kun hyötyjä ei ole jaettu tasapuolisesti.
• Talouskasvu ei välttämättä tuo parempaa elämänlaatua. Ruuhkat, saasteet ja
luonnonjärjestelmien vaurioituminen ovat kaikki osa kasvun seurauksia.
• Rajoittamattoman talouskasvun puolestapuhujat jättävät huomiotta maapallon
rajoitukset. Jos jokainen maailmassa eläisi kuten eurooppalaiset, tarvitsisimme kolmen
planeetan edestä luonnonvaroja.¹⁰¹

Perinteinen talous
Perinteiset taloustieteilijät ajattelevat, että ilmastokriisi voidaan ratkaista irtikytkemällä
talouskasvu luonnonvarojen käytöstä: parempaa tehokkuutta, enemmän uusiutuvia, huolellista
käyttämistä ja kiertotaloutta niin, että voimme tehdä enemmän vähemmällä energialla.
Pohjimmiltaan talous siis hiilineutralisoidaan. Usein oikeanlaisten markkinoiden, erityisesti
hiilen hinnoittelu, nähdään tässä ratkaisevana tekijänä. Sternin raportti¹⁰² vuonna 2006 perustui
tähän lähestymistapaan. Samanlaisia perusteita esitetään jatkoraportissa Better Growth, Better
Climate vuonna 2014 kansainvälisessä mittakaavassa. Stern ja hänen taloustieteilijöistä koostuva
työryhmänsä väittävät, että jatkuva talouskasvu on yhteensopiva ilmastokriisin hoitamisen
kanssa. Suuri osa heidän ehdottamastaan sisällöstä on järkevää ja tarpeellista, kuten suuret
investoinnit julkiseen liikenteeseen ja uusiutuvaan energiaan, ja keskittyy kaupunkien
kehittämiseen. Suuri kysymys on kuitenkin: riittääkö tämä ehdotus päästöjen vähentämiseen
tarvittavassa mittakaavassa? Valitettavasti vastaus vaikuttaisi olevan: ei. Heidän kymmenen
kohdan suunnitelmansa on suunniteltu ainoastaan tuomaan esiin toimia, jotka ovat yhteensopivia
ylläpitämään talouskasvua. Kuten he itsekin myöntävät, nämä toimet ”eivät ole riittäviä
saavuttamaan päästövähennysten täysimittaisuutta suhteessa siihen, mitä todennäköisesti
tarvitaan vuoteen 2030 mennessä estämään vaarallinen ilmastonmuutos.”
Sternin ensimmäinen raportti otettiin vastaan sen viesti laajamittaisesti hyväksyen. Sitä ei
kuitenkaan ole toimeenpantu sen tilanneen Iso-Britannian hallituksen toimesta. Emme tiedä,
tuleeko myöskään jatkoraportti johtamaan koskaan käytännöllisiin toimiin.
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Kasvun haasteet
Kaikki taloustieteilijät eivät kuitenkaan hyväksy kasvun jatkumisen ajatusta. Herman Daly, joka
työskenteli aikoinaan taloustieteilijänä Maailmanpankissa, oli ensimmäinen vastaväitteen esittäjä
vuonna 1977 ilmestyneessä kirjassaan Steady-State Economics.¹⁰⁴ Hän puolusti vakaan tilan taloutta
– sellaista, joka ei kasva, on kooltaan vakiintunut ja vakaa kuluttamiensa resurssien suhteen.
Olennaisesta on, että siinä on tilaa sekä luonnon että ihmisen hyvinvoinnille. Daly ja hänen
kollegansa ehdottivat, että vakaan tilan taloutta hallinnoitaisiin neljän periaatteen voimin.
1. Ylläpidetään luonnonjärjestelmien ja niiden tarjoamien elämää ylläpitävien palveluiden
terveys.
2. Otetaan uusiutuvia luonnonvaroja (kuten kalat tai puu) käyttöön tahdilla, joka ei ylitä
niiden uusiutumisen vauhtia.
3. Kulutetaan uusiutumattomia luonnonvaroja (kuten fossiiliset polttoaineet ja mineraalit)
matalimmalla mahdollisella tahdilla korvaten ne uusiutuvien vaihtoehtojen keksimisen
kautta mahdollisimman nopeasti.
4. Lasketaan jätteitä ympäristöön tahdilla, jonka luonto kykenee turvallisesti imeyttämään.
Viime aikoina erittäin arvostettu taloustieteilijä Tim Jackson on elvyttänyt kiinnostuksen näihin
ideoihin. Teoksessaan Hyvinvointia ilman kasvua¹⁰⁵ Jackson selittää, että kasvun irtikytkeminen
resurssien käytön vaikutuksista ei kerta kaikkiaan ole riittävässä mittakaavassa mahdollista. Kun
tulot kasvavat ja populaatio kasvaa, päästöt jatkavat kasvuaan, vaikkakin hitaammin. Me
tarvitsemme ehdottomasti energiatehokkuutta. Takuulla tarvitsemme myös uusiutuviin
sijoittamista. Mutta meidän tarvitsee lisäksi jättää enemmistö fossiilisten polttoaineiden
varastoista maahan täysin käyttämättömänä ja pyörittää maailmantaloutta ilman jatkuvaa kasvua.
Meidän tarvitsee oppia elämään mukavasti kuluttamalla vähemmän.
Enemmistö ihmisistä yhdistää mielessään supistuvan talouden köyhyyteen ja epävakauteen. Tämä
on tavallinen kokemus vakavan laman aikana. Työttömyys kasvaa, eriarvoisuus lisääntyy,
olennaiset palvelut katoavat ja ihmiset kärsivät. Vähitellen huomio on alkamassa keskittyä siihen,
miten supistaa taloutta aiheuttamatta näitä ongelmia. Tim Jackson ja hänen kollegansa Peter
Victor ovat tehneet tätä pioneerityötä.¹⁰⁶ Ei ole yllättävää, että on olemassa monia vastustavia
ääniä enemmistön talousjohtajista katsoessa mahdottomaksi kuvitella maailmaa ilman
talouskasvua.

Tulevaisuuteen katsominen
On selvää, että jos me aiomme vähentää päästöjämme, osa vähennyksistä täytyy tulla kulutustason
kohtuullistamisesta rikkaissa maissa. On myös selvää, että voisimme yhä elää mukavaa elämää.
• Osa esineistä olisi kalliimpia, kun ympäristölle aiheutuvat kustannukset olisi jyvitetty
osaksi niiden hintaa.
• Kuluttamisen tasomme tippuisi, mutta laatu saattaisi nousta: hyödykkeiden tulisi kestää
pidempään ja olla korjattavia. Ostaisimme vähemmän ja harvemmin tavaroita, joten
kokonaiskustannukset eivät välttämättä nousisi.
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Meillä olisi ehkä vähemmän tavaraa, mutta enemmän vapaa-aikaa.
Vihreät työpaikat syntyisivät uusien teollisuuden alojen, kuten uusiutuvan energian,
ympärille.
Suurempi osuus hyödykkeistä tuotettaisiin paikallisesti vahvistaen paikallista taloutta.
Perustarpeiden ollessa tyydytetty talouksien täytyisi keskittyä toimiin, jotka ovat kestäviä
suhteessa luonnonvaroihin ja päästöihin.
Eriarvoisuus tulisi huomioida, jotta varallisuus jakautuisi reilusti.

Miksi me ostamme?
Kuluttamisen vähentäminen kasvuun perustuvassa taloudessa ei ole helppoa. Sinun voi olla vaikea
osallistua täysimittaisesti moderniin yhteiskuntaan, jos et osta tarjolla olevia tavaroita ja
palveluita. Ihmisten käsitys itsestään – heidän identiteettinsä – on myös sidottu heidän
ostoksiinsa. Jatkuva paine kuluttaa on tosiasia. Ovelasti rakennetut mainokset vihjaavat, että olisit
onnellisempi, jos ostaisit, ja jäät puolestaan muista jälkeen ja paitsi, jos et osta.
Enemmistö ihmisistä yrittää tehdä viisaita hankintoja, mutta monet sanovat ostavansa asioita,
jotka tuntuvat jälkikäteen katsottuna tarpeettomilta tai eivät tuo paljoakaan tyytyväisyyttä. Osalle
ihmisistä ostoksilla käyminen on yhdessä tehtävä huviretki. Toiset sanovat, että he tuntevat
olevansa pakotettuja ostamaan pysyäkseen osallisena ja mukana tavallisessa elämän menossa.
Samanaikaisesti tutkimukset ehdottavat, että korkea kulutustasomme ei tee meistä onnellisia.
Syymme kuluttaa rahaa ovat monimutkaisia.

Perustarpeisiin vastaaminen
Asumme yhteiskunnassa, jossa monet perustarpeemme – kuten ruoka, vaatteet, suoja ja
turvallisuus – täyttyvät tavoilla, joilla on ilmastovaikutuksien tasolla raskas hinta.
Tarve on itsestään selvä syy mille tahansa hankinnalle, mutta se voi harhauttaa mieltämme. Kun
perustarpeemme ruoan, suojan ja vaatetuksen suhteen ovat tyydyttyneet, monitahoisemmat
sosiaaliset tarpeet rakentuvat tilalle. Lapsi 'tarvitsee' muotilenkkarit, ei koska hän joutuisi muuten
käymään paljain jaloin koulussa, vaan koska hänen elämänsä on kurjaa, jos hän ei sovi joukkoon.
(Samaa logiikkaa voi soveltaa myös moniin vaatteisiin.) Työmatkailija 'tarvitsee' auton, ei koska se on
paras tapa päästä töihin, vaan koska bussiyhteys on epäluotettava. Minun 'tarvitsee' päivittää
tietokoneeni, ei koska se on kulutettu loppuun, vaan koska uusi ohjelmistopäivitys ei ole
yhteensopiva nykyisen koneeni kanssa.
Samanaikaisesti turvallisuuden tarpeemme ovat muuttuneet. Aiemmat sukupolvet pelkäsivät
onnettomuuksia teollisuudessa, köyhyyttä ja sairauksia. He odottivat hyvinvointivaltion tarjoavan
turvaverkon sitä tarvitseville. Tänään pelkomme ovat hämärämpiä. Osa ihmisistä pelkää
sattumanvaraisia ryöstöjä tai terroristien hyökkäyksiä. Ydinonnettomuudet, ilmastokriisi tai
vesisärötys kuuluvat joidenkin meistä listalle. Toisille nykytyöllisyyden ennustamattomuus ja
varmojen työpaikkojen menettäminen muodostavat suurimmat huolet. Toiset ahdistuvat
puolestaan nanoteknologiasta tai geenimuuntelusta. Globaalien tapahtumien armoilla olemisen

72
tunne voi saada ihmiset yrittämään ostaa itselleen turvallisuutta. Isomman auton omistaminen
kattavammilla turvallisuusominaisuuksilla, talo rauhallisella asuinalueella tai kattava
henkivakuutus sopivat kaikki tähän tarkoitukseen. Sosiologi Ulrich Beck viittaa tähän paineeseen
löytää yksilöllisiä ratkaisuja täysin hallitsemattomiin maailmanlaajuisiin riskeihin 'traagisena
yksilöllistymisenä'.¹⁰⁷ Ei ole ihme, että monet meistä kokevat tällaista painetta.
Rakkauden ja huolenpidon tunnetarpeemme selittävät monet hankinnoistamme. Ei ole mitään
väärää haluta parasta perheelleen tai ilmaista rakkautta antamisen kautta niin hyvin kuin osaa.
Vaikeus on siinä, että monet itsestään selvät tavat täyttää nämä yleisinhimilliset mielihalut ovat
myös raskashiilisiä: ylenpalttiset lahjat, lomat ulkomailla, suurempi talo kuin mihin on tosiasiassa
varaa. Mielihalumme tuntuvat omiltamme, mutta yhteiskunta muovaa tavat, joilla ilmaisemme
niitä. Kevythiilisten tapojen löytäminen ilmaista syvimpiä tunteitamme on tärkeä tulevaisuutta
tekevä tehtävä.

Identiteetti, sosiaalinen hyväksyntä ja status
Kaikki haluavat kuulua joukkoon. Edeltävät sukupolvet olisivat ehkä määritelleet sinut
työnkuvasi, seurakuntasi tai synnynnäisen uskonyhteisösi, asuinalueesi tai vanhempiesi
työtehtävien ja yhteiskuntaluokan perusteella. Nyky-yhteiskunnassa tuotteet, joita ostamme,
auttavat määrittelemään ryhmiä, joihin kuulumme. Me ilmaisemme jäsenyyttä erilaisiin
joukkoihin pukeutumistyylillämme, musiikkimaulla ja valitsemalla hankkia tietty puhelin, auto ja
harrastus. Asioiden omistamattomuus tai kykenemättömyys jakaa toimintamahdollisuuksia
ystävien ja kollegoiden kanssa voi olla kärsimyksen lähde. Jo lapset käyttävät usein tiettyjä
vaatteita ja leluja samaistuakseen tiettyyn ryhmään. Osalle aikuisista tietynlainen puhelin (tai
tietokone tai auto) on avain osallistua keskusteluihin viimeisimmistä päivityksistä tai moottorien
tehokkuuksista. Monet ihmiset joutuisivat mieluummin velkoihin kuin myöntäisivät, että heillä ei
ole varaa johonkin, jota monet heidän ystävänsä joko omistavat tai tekevät. Joskus sosiaalinen
paine tai hyväksynnän halu on hyvin ilmeistä. Saatat ostaa uuden puvun tehdäksesi vaikutuksen
työhaastattelijaan. Vielä useammin tämä paine on luonteeltaan hienovaraisempaa.
Itseluottamus ja minäkuva ovat usein pelissä. Ostokset voivat saada ihmiset tuntemaan olonsa
paremmaksi, oli tämä tunne sitten kuinka hetkellinen tahansa. Oikeanlaisten vaatteiden,
puhelimen, auton ja postinumeron omistaminen auttavat ihmisiä tuntemaan itsensä hyväksytyksi
muiden silmissä. Ajattele, miltä sinusta tuntuu, jos löydät itsesi väärin pukeutuneena tärkeässä
tilaisuudessa. Jos olet voimakas hahmo, voit ehkä kohauttaa olkapäitäsi, mutta monet ihmiset
tuntevat syvää häpeän tunnetta.
Käsite 'ostosterapia' vihjaa, että ostoksilla käymisestä on tullut yleinen ratkaisu hallita
epämiellyttäviä tunteita. Ihmiset käyvät ostoksilla paremman olon toivossa toivoen usein
vähemmän masentunutta oloa. Mielialan nousu on aina hetkellinen, eikä se välttämättä kestä
juuri kotimatkaa kauemmin. Nopeasti käy jälleen selväksi, että uusi T-paita tai tietokonepeli ei ole
portti onnellisempaan elämään.
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Aineellinen omaisuutemme on usein myös statuksen merkitsijä. Sen avulla osoitamme, mihin
yhteiskunnassa kuulumme. Enemmän suurempaa, nopeampaa ja uudempaa merkitsee tavallisesti
parempaa, menestyneempää, suositumpaa ja ihaillumpaa. Omaisuuden puuttuminen nähdään
usein merkkinä köyhyydestä tai epäonnistumisesta. Kukaan ei halua näyttäytyä köyhänä tai
epäonnistuneena ja voi olla vaikea löytää tapa vastustaa tätä painetta. Ihmiset, joilla on vähän
omaisuutta, tavoittelevat sitä toistuvasti lisää. Vanhemmat työskentelevät usein uutterasti
tarjotakseen lapsilleen paremman elämän kuin minkä omasta kokemuksestaan tuntevat. Ajatus
siitä, että meidän saattaisi täytyä pärjätä vähemmällä määrällä kulutushyödykkeitä ja kuluttaa
enemmän tuloistamme maailmanlaajuisen sotkun siivoamiseen, on raskas suhteellisesti
vähäisestä materiaalisesta vauraudesta ponnistaneille ihmisille.

Täyttymys
Nyky-yhteiskunnassa enemmistö uusista tai jännittävistä kokemuksista – olivat ne sitten
koskimelontaa, harvinaista ruokaa tai hämmästyttäviä laitteita – sisältävät hintalapun. Uutuudella
on valtava vetovoima. Kuin myös mahdollisuus rikastua kokemuksellisesti matkustamisen,
urheilemisen, kirjojen, musiikin tai taiteen kautta. Monet ihmiset kertovat, että heidän parhaat
muistonsa kohdistuvat ihmisiin kalliin aterian, hotellihuoneen tai urheiluottelun sijasta, mutta
rahaa on tällöinkin usein kulunut jossain vaiheessa tapahtumien etenemistä. Kukaan ei haluaisi,
että elämästämme ryöstetään uudet ja tyydyttävät täyttymyksen kokemukset. Kevythiilisten
tapojen löytäminen tämän saavuttamiseksi on ratkaisevan olennaista.

Löydöt, hukkaostot ja harhakuvitelmat
Voi olla vaikea erottaa todellinen löytö hukkaostoksesta tai harhakuvitelmasta. Markkinoijat ovat
taitavia vetoamaan haluihimme olla fiksuja ostajia hyödyntäen herkkäuskoisuuttamme ja
unelmiamme. He tietävät kuinka saada meidät uskomaan, että elämämme parantuisi ostamalla
heidän tuotteitaan. He kertovat meille hienovaraisesti, että meistä tulee onnellisempia,
seksikkäämpiä ja menestyneempiä, jos teemme tietystä tuotemerkistä merkityksellisen osan
itseämme. Löytöjen mahdollisuus suostuttelee meitä kaupan ikkunoissa. Lupaus suurista
alennuksista, kaksi yhden hintaan tai toinen ostettu tuote puoleen hintaan, suostuttelevat meitä
ostamaan asioita, joita emme todella halua tai tarvitse. Olet vahvatahtoinen ihminen, jos et ole
koskaan joutunut mainostajan viettelevän myyntipuheen uhriksi.¹⁰⁸
Samanaikaisesti nykyaikaiset hyödykkeet ovat usein suunniteltu kestämään lyhyen ajan tai ovat
vaikeita korjattavia. Monet ostosreissut aiheutuvat siitä ärsyttävästä havainnosta, että jokin
aiempi löytö ei näyttäisi toimivan enää.

Vauraus ja hyvä elämä
Enemmistö meistä on tavannut ärsyttävän yli nelikymppisen henkilön, joka kertoo tarinaa kuinka
he olivat kaikista onnellisimpia lapsena leikkiessään pahvilaatikolla tai puuhastellessaan metsässä.
Hokemana on, että ”meillä ei ollut paljoakaan, mutta olimme onnellisia”. Olen riittävän vanha
tunnistamaan, että olen sanonut näin myös itse, muistaen myös vanhempieni (syntyneet 1920-

74
luvulla) ja isovanhempieni (syntyneet 1890-luvulla) sanoneen samaa. Selvästi ihmiset ovat eläneet
hyvää elämää kaikenlaisissa olosuhteissa.
Jos puhut ihmisille, jotka ovat asuneet vähemmän vauraina aikoina tai kasvaneet vähemmän
vauraissa maissa, käy selväksi, että suhde materiaalisen vaurauden ja hyvän elämän välillä on
monimutkainen. Mikä näyttäisi merkitsevän yli sukupolvien enemmistölle ihmisistä on:
• perusturvallisuus asumisessa, terveydessä ja toimeentulossa
• hyvät ja tyydyttävät ihmissuhteet perheeseen ja ystäviin
• elämän merkityksellisyyden kokemus (saattaa juontua työstä, perheestä, yhteisöön
kuulumisesta, yhteiskunnallisesta osallistumisesta tai uskonnollisesta vakaumuksesta)
Kun ihmiset ovat päässeet pois absoluuttisesta köyhyydestä, materiaalisen vaurauden ilot
näyttävät johtuvan vähemmän esineiden tuomasta tyydytyksestä itsessään. Tällöin enemmän
merkitsee niiden sosiaalinen merkitys, joka vahvistaa identiteettiämme tai on meille merkkinä
menestyksestä.
Kun katsoo useita sukupolvia taaksepäin, on selvää että me voisimme olla onnellisia paljon
vähemmällä. Jos siis olisimme osana sosiaalisia ryhmiä, jotka olisivat myös samaan tapaan
onnellisempia vähemmällä. Meidän täytyisikin seuraavaksi löytää sellaisia tapoja tuntea
kunnioitusta, arvostusta ja kuuluvuutta, jotka eivät ole niin riippuvaisia materiaalisista
kulutustavaroista.
Osa ihmisistä kokee helpompana erottua vallitsevia sosiaalisia trendejä vastaan kuin toiset. Miten
sinä itse tämän koet?

Tavaroiden myönteinen puoli
On tärkeää olla leimaamatta kaikkia materiaalisia esineitä huonoiksi. Niiden halveksuminen ei
auta ketään. On olemassa monia myönteisiä puolia tavaroihin, joilla ympäröimme itsemme.
Lähes kaikki käyttämämme esineet on suunniteltu luovasti ja nerokkaasti. Monet ovat muuttaneet
tapaamme elää. Osa on ihmisen kekseliäisyyden ihmeellisyyttä. Esineet kertovat myös suurempaa
tarinaa – tarinaa historiasta, kulttuurista ja ihmisen luovuudesta. Entinen British Museum johtaja
Neil McGregor loi suositun radiokuunnelman 'A History of the World in 100 Objects'¹⁰⁹, jossa hän
kertoi juurikin tätä tarinaa. Hän sovelsi nyrkki-iskuria kuvaamaan ihmiskunnan sisääntuloa
maailman näyttämölle, kun taas viktoriaaninen teeastiasto muodostui lähtöpisteeksi puhua
Brittiläisestä imperiumista. Mitä esineitä sinä käyttäisit kertomaan tarinoita meidän ajastamme?
Polkupyörää tai autoa? Kirjoituskonetta tai kopiokonetta? Pesukonetta tai polyesterpaitaa?
Televisiota tai kännykkää?
Jokainen esine kertoo omaa persoonallista tarinaansa, ilmentää suhdetta ja luo tuntua siitä, kuka
sinä nyt olet ja kuka sinä olet aiemmin ollut. Me emme ole näiden esineiden passiivisia kuluttajia,
vaan käytämme niitä tarkoituksellisesti. Emmekä aina sellaisilla tavoilla, joita niiden valmistaja on
tarkoittanut. Läpi elämän me jatkamme leikittelyä esineidemme kanssa, sijoitamme niihin
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merkityksiä ja suremme niiden loppua. Vanhempi hoiva-asumiseen siirtymässä oleva henkilö
tuskailee sitä, mitä esineitä hän kykenee ottamaan mukaansa ja mitkä hänen täytyy jättää
taakseen. Joskus kaikista tavanomaisimmat esineet täyttyvät merkityksestä: ”Tunsin itseni niin
surulliseksi, kun hankkiuduimme eroon vanhasta autostamme,” kertoi eräs nainen. ”Se on
möhkäle hyödytöntä metallia ja muovia. Mutta me olimme antaneen sille nimen, käyttäneet ja
solvanneet sitä, huolehtineet ja vihanneet sitä yli kymmenen vuotta. Tunsin, että 'hän' oli osa
perhettämme.”
Carbon Conversations -ryhmissä pyydämme ihmisiä kuvailemaan hankintoja, joista he tuntevat
tyydytystä, ja hankintoja, joita he katuvat. Joskus ihmiset tuovat mukanaan kuvia heidän
lempiomaisuudestaan, joskus esineen itsessään. Mitä omia esineitäsi sinä pidät arvossa?

Päästöjä jäljittämässä
Koska kaikkeen ostamaasi sisältyy ilmastovaikutus, ihmiset haluavat toistuvasti tietää kuinka
paljon päästöjä kukin tuote aiheuttaa. Ja ovatko toiset ostokset haitallisempia kuin toiset.
On totta, että osa tuotteista ja toiminnallisuuksista – esimerkiksi tunnin vesiskootteriajelu – ovat
erittäin raskaita ilmastovaikutukseltaan. Toiset taas – kuten lapsenvahdille maksaminen – ovat
kevythiilisiä. Tarkkojen lukujen saaminen jokaisesta tuotteesta ja palvelusta on vaikeaa ja helppoja
tuotekohtaisia vastauksia ei tällä hetkellä kaikesta tehtävästä tutkimuksesta huolimatta ole
saatavilla.

Tulot
Tutkimukset osoittavat, että tulotason ja hiilijalanjäljen välillä on vahva yhteys.¹¹⁰ Kun
kotitalouden tulot nousevat, nousevat myös kotitalouden kasvihuonekaasupäästöt. Kotitalouden
koko vaikuttaa tässä myös. Suuremmissa kotitalouksissa osa hankinnoista (esimerkiksi
pesukoneet, autot, kodin tavarat) ovat jaettuja, mutta toiset (kuten vaatteet, hygieniatarvikkeet,
puhelimet) ovat henkilökohtaisia. Tästäkin huolimatta korkeatuloinen kahden henkilön kotitalous
voi tuottaa suuremman ilmastovaikutuksen kuin matalatuloinen viiden hengen kotitalous.¹¹¹

Tuotteet
Kaikilla valinnoillamme ei kuitenkaan ole samaa päästöjä aiheuttavaa voimaa. Mitä yksittäisiin
tuotteisiin tulee, on olemassa kaksi tapaa laskea niiden päästöt: 1) elinkaarianalyysi (kutsutaan
myös nimellä 'alhaalta-ylös' tai 'kehdosta-hautaan') ja 2) panos-tuotosmalli ('ylhäältä-alas'). Osa
teollisuuden aloista ovat raskashiilisempiä kuin toiset. Eli myös se merkitsee, mihin rahasi käytät.
Kevythiilisiä aloja ovat koulutus ja erilaiset palvelualat. Raskashiilisiä aloja ovat kodinkoneet ja
työkalut, elektroniikka, huonekalut, rakentaminen, moottoriajoneuvot, sisustus ja astiat.¹¹²
Elinkaarianalyysissa katsotaan jokaista tuotteen tuotannon vaihetta ja niissä kulunutta energiaa.
Tarkkuus on rajallinen, jos joidenkin vaiheiden päästöt eivät ole tiedossa, ja aliarvioinnit ovat
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tavallisia siellä, missä asianmukainen data laskennan perusteeksi ei ole saatavilla. Mitä enemmän
tuotteiden päästöjä lasketaan, sitä helpommaksi ja tarkemmaksi laskentaprosessi kehittyy. Tämä
menetelmä on erityisen hyödyllinen osoittamaan merkittäviä eroja samankaltaisten tuotteiden
välillä. Iso-Britanniassa British Standard PAS 2050 tarjoaa sertifikaattia yksittäisille tuotteille,
mutta montaakaan tuotetta ei ole sertifioitu ja yksittäisten tuotteiden määrä tekee koko
tehtävästä arveluttavan.¹¹³ Euroopan komissio on parhaillaan suorittamassa kokeilua
ympäristövaikutusten jalanjäljittämisestä lukuisilla teollisuuden aloilla ja valmistamilla tuotteilla.
On todennäköistä, että vie vielä jonkin aikaa ennen kuin suurin osa tästä tiedosta ilmestyy
tuotteisiin ostopäätöksissä auttavina merkintöinä.¹¹⁴
Vaihtoehtona on ylhäältä-alas suuntautuva panos-tuotosmalli. Tämä lähtee kansallisista ja
teollisuuden alojen tilastoista eli tuotannon taloudellisista kokonaispanoksista (investoinnit)
jokaisella teollisuuden alalla. Malli käyttää näitä tilastoja selvittämään valmistettujen tuotoksien
kokonaispolttoaineen kulutuksen ja ilmastovaikutuksen. Tuontitavarat tulee ottaa huomioon ja
arvioida ilmastovaikutukseltaan lisäten ne kokonaisuuteen. Tällä menetelmällä on vaikeampi
erottaa päästöjen hajontaa samankaltaisten tuotteiden välillä, mutta se on vähemmän altis
hukkaamaan päästöjä laskennassa. Suomen ympäristökeskuksen Ilmastodieetti-laskuri perustuu
kulutuksen päästölaskennassa tähän lähestymistapaan. Alla olevassa listassa on arvioita joidenkin
tyypillisten hankintojen hiilijalanjäljistä. Näiden tuotteiden ilmastovaikutukset ovat
todennäköisesti samansuuntaisia myös muissa taloudellisesti vauraissa maissa.

Yleisten tavaroiden ja palveluiden hiilijalanjälkiä¹¹⁵

Vaatetus ja kodin hankinnat

Kilogrammaa CO2e

Vuoden vaateostot
Kengät, uudet
T-paita, uusi
Vuoden wc-paperit
Polkupyörä, uusi
Pieni auto, uusi, Citroen
Katumaasturi, uusi, Landrover Discovery

300
12
8
75
240
6 000
35 000

Vapaa-aika
Kirja
Kimppu ruusuja (10kpl), lentorahti Keniasta
Kimppu ruusuja (10kpl), lämmitetty kasvihuone Hollannissa
Uimahallissa käynti
Hotelliyö
Televisio, uusi

1
3,5
21
13,5
25-60
220
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Viestintä ja informaatioteknologia

Kilogrammaa CO2e

Kannettava tietokone, uusi
Älypuhelin, uusi
Vuoden sähköpostit
Postipaketti
100 tekstiviestiä
1000 Google-hakua
1000h stream-videota

155
60
135
1
1
2
12

Rakennustyö
Uusi asunto
2 kW aurinkosähköjärjestelmä

15-80 000
3 500

Asioiden pois heittäminen
Monilla ihmisillä on myös ristiriitaisia tunteita sellaisia esineitä kohtaan, jotka ovat elinkaarensa
loppupuolella. Tuntuuko sinusta surullisesta päästää irti? Oletko iloinen kun voit ostaa jotakin
uutta? Huolissasi siitä, mitä tehdä ja mihin ne laittaa? Ihmisten tunteet jätteestä ovat
monitahoisia ja kietoutuneet tunteisiin, joista useimmat ihmiset harvoin puhuvat ääneen ja
tiedostavat itsessään.

Rakkaus vanhaan ja uutuuden houkutus
Tuntemustemme kirjo suhteessa uusien esineiden hankkimiseen ja vanhoista eroon pääsemiseen
vie meidät yllättävän lähelle kuolevaisuuden tunteita. Puhumme niistä elämän ja kuoleman
käsitteiden kautta. Tuotteilla on elinikä. Vanha auto vaikuttaa kuolleelta. Kuten Michael
Braungart toteaa kirjassaan Cradle to Cradle¹¹⁶: ”Länsimaisissa yhteiskunnissa sekä ihmisillä että
tuotteilla on haudat”.
Osa ihmisistä kokee vaikeana heittää mitään pois. Kun uusia esineitä hankitaan, ne täyttävät
ullakon, autotallin ja puutarhavajan yhdessä vanhojen esineiden kanssa, jotka saattaisivat olla
jonain päivänä vielä hyödyllisiä. Näiden tavaroiden pois heittäminen voi tuntua samalta kuin
hylkäisi vanhan ystävän tai osan itsestään. Saatamme:
• suojella itseämme syytöksiltä siitä, että olemme tuhlaavaisia
• pelätä tarpeellisen omaisuuden puutetta johtuen aiemmista köyhyyden kokemuksista ja
jaksoista elämässämme
• suojella itseämme kuoleman pelolta
Jonkin asian sijoittaminen maaperään tai lähettäminen kaatopaikalle voi muistuttaa meitä
omasta kuolevaisuudestamme. Myös me tulemme kohtaamaan loppumme ja kehomme läpi
virtaava aine vapautuu takaisin osaksi maailmankaikkeuden aineellista kiertoa. Jos olet kiintynyt
esineeseen, sen laittaminen roskakoriin voi tuntua kuin osa sinusta kuolisi samalla.
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Kolikon toisella puolella on uutuuden viehätys. Koskematon tuote puhuu meille elinvoimaisuuden,
vallan ja hallinnan tunteen kielellä. Ainoastaan vanhat hylkäämämme esineet ovat mennyttä,
emme me itse. Voimme tällä tavoin uudistaa itsemme loputtomasti hankintojen kautta.

Puhdas ja likainen
Tunteemme jätettä kohtaan liittyvät paljon siihen, miten olemme oppineet ajattelemaan ja
arvioimaan puhdasta ja likaista. Antropologi Mary Douglas väittää, että tämä on yksi perustavista
erotteluista, jota kulttuurit tekevät.¹¹⁷ Me opimme tekemään näitä erotteluja varhaisessa
lapsuudessa. Onko tämä esine hyvä ja puhdas? Vai onko se likainen ja vaarallinen?
Jäte nähdään meidän kulttuurissamme, kuten monissa muissakin kulttuureissa, likaisena ja
vaarallisena. Sen kanssa ollaan tekemisissä säänneltyjen rituaalien kautta opituin tavoin ja
tiettyjen sääntöjen mukaisesti. Pohdi tapaa, jolla tunnet jotakin tiettyä asiaa kohtaan ennen ja
jälkeen sen mieltämistä jätteeksi. Vasta viipaloitu leivänpala lautasellasi mielletään puhtaaksi.
Kymmenen minuuttia myöhemmin siitä jäljellä oleva ei-toivottu annos mielletään likaiseksi.
Aineellisella tasolla leivässä ei ole tapahtunut muutosta. Se ei ole vahingoittunut tai
epähygieenisempi. Se on yksinkertaisesti uudelleen luokiteltu. Samaa voisi sanoa tyhjästä
paputölkistä tai hylätystä puserosta. Kun jokin mielletään jätteeksi, se alkaa näyttäytyä
ominaispiirteiltään erilaiselta. Se tuntuu epäviehättävältä, häpeälliseltä ja likaiselta, ja sitä tulee
käsitellä oikeaksi opitulla tavalla.
Enemmistö ihmisistä pelkää väärin toimimista jätteeseen liittyen, oli kyseessä sitten ulosteet tai
mikä tahansa muu jäte. Häpeän ja nöyryytyksen mahdollisuus ei ole koskaan kovin kaukana, joten
tilanteet, joissa ei ole selvää mihin luokkaan jokin jäte kuuluu, voivat olla ahdistuksen lähde.
Kotitalouksien jätteen kierrättämisen käyttöönotto tuotti juuri tällaista ahdistusta. Säännöt
muuttuivat ja ihmisiä pyydettiin muuttamaan ymmärrystään siitä, mikä on puhdasta, mikä
likaista, mikä on viatonta, mikä vaarallista. Ihmisten valittivat usein siitä, että he eivät tienneet
mikä menee minnekin, että ohjeet olivat käsittämättömiä, epäjohdonmukaisia tai muuttuivat
jatkuvasti sekä kierrättäminen itsessään oli lisäksi vaarallista. Ihmisiä pyydettiin siirtymään
yksinkertaisesta luokittelusta (kaikki jäte laitetaan roskikseen) monitahoiseen jaotteluun: osa
jätteestä oli arvokasta ja osa taas ei niin, että jokaiseen erilaiseen jätetyyppiin sovelletaan sille
tyypillisiä sääntöjä.
Ongelmat pahenivat kun kierrätysohjelmia hoitavat tahot asettivat itsensä rankaisevan pakottajan
asemaan. Ne kieltäytyivät esimerkiksi vastaanottamasta jätettä, joka oli väärässä paikassa
(jäteastian vieressä, ei sen sisällä tai väärin lajiteltuna) jättäen nöyryyttävän sotkun asukkaan
etuoven ulkopuolelle. Pohdi hetki: mikä on oma asenteesi suhteessa jätteeseen? Saat myöhemmin
mahdollisuuden puhua tästä omassa oppivassa yhteisössäsi.
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Kiertotalous?
Esineet, joita heitämme pois, ovat kaikki kuluttaneet valmistusvaiheessa energiaa. Sitten kun niitä
ei enää haluta, myös niistä eroon pääseminen tuottaa ilmastovaikutuksen, vaikkakin tämä on vain
pieni osuus hiilijalanjälkesi kokonaisuudesta. Iso ongelma on se, että nykyaikaiset tuotteet ovat
komposiitteja eli eri materiaalien yhdistelmiä, joita ei voi helposti kierrättää. Jotkin materiaalit
voimme kierrättää vain toisinaan, koska niiden lajittelu on olosuhteista johtuen vaikeaa toteuttaa
tai materiaalien erottelu asianmukaisesti on hankalaa. Esimerkiksi autojen teräs sulatetaan
muiden auton osien kanssa mukaan lukien kupari, maali ja muovipäällysteet. Tämä alentaa
kierrätetyn teräksen laatua, joten sitä ei voida käyttää uuden auton tekemiseen. Vaikka
alkuperäinen tuote ei vielä joudu kaatopaikalle, kierrätetty tuote usein päätyy sinne tai jätteiden
polttoon. Monet tuotteet sisältävät myrkkyjä, jotka jatkavat vahingon aiheuttamista mitä tahansa
niille tehdään. Nykyaikainen TV sisältää 4 360 erilaista kemikaalia, joista osa on myrkyllisiä.¹¹⁶
Muut niistä voidaan uudelleen käyttää, jos TV on suunniteltu sen kierrätettävyyttä silmällä pitäen.
Viime aikoina osa ihmisistä on alkanut puhua kiertotalouden ajatuksesta. Siinä jäte – tai
pikemminkin raaka-aine - on voimavara ja resurssi sen sijaan, että siihen suhtaudutaan jonain
sellaisena, josta tulisi päästä eroon.¹¹⁸ Perinteinen talous on lineaarisen suoraviivaista. Raakaaineet otetaan ympäristöstä, käytetään ja sitten heitetään pois. Kiertotalous ottaa inspiraationsa
elävistä systeemeistä. Jätteet suunnitellaan osaksi järjestelmää niin, että teknologiset 'ravinteet'
kiertävät samalla tavoin kuin biologiset ravinteet maaperässä. Tästä syntyy jatkuva uudistumisen
kierto.
Kiertotaloudessa tuotteet suunniteltaisiin niin, että jokainen osa voidaan erottaa ja uudelleen
käyttää. Sen sijaan, että tuotteita ajatellaan esineinä, jotka tulevat hyödyllisen elinkaarensa
päähän, ne ajatellaan sellaisten palveluiden tarjoamisena, joista ihmiset tahtovat nauttia. Kun
jotkin materiaalit lopettavat yhden palvelun tuottamisen, ne puretaan osiin ja käytetään sen
jälkeen jonkin toisen palvelun tarjoamiseen. Kiertotaloudessa:
•
•
•
•
•

jätettä ei synny, kun se suunnitellaan kokonaan pois
ajatellaan systeemien ja palveluiden muotokielellä yksittäisten tuotteiden sijasta
eliminoidaan myrkyllisten kemikaalien käyttö
korostetaan materiaalien joustavuutta ja kestävyyttä halvan tehokkuuden sijasta
siirrytään kohti uusiutuvan energian käyttöä

Tämä on haastava näkemys teollisuudelle. Moni suuri yritys, joka näkee kiertotalouden
tulevaisuuden todellisuutena, on kuitenkin hyväksynyt ja tukenut sitä.
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Kuva 10. Kiertotalous – teollinen järjestelmä, joka on suunniteltu säilyttämään materia¹¹⁸
Kiertotalouden kriitikot ovat olleet huolissaan siitä, että
• se olettaa talouden jatkuvan kasvun mahdolliseksi
• 'teknologiset ravinteet' lisäävät ekosysteemien kuormitusta
• loputon kierrättäminen ei ole mahdollista: materiaalit hajoavat lopulta ajan mittaan
• se jättää huomioimatta energian kulutuksen, jonka tuotteet elinkaarensa aikana käyttävät
Kriitikot väittävät, että kiertotalous saattaa kannustaa meitä ajattelemaan, että voimme yhä saada
kaiken haluamamme. Vaikka kiertotalous on kiinnostava idea, meidän tulee yhä pitää huolta siitä,
mitä meillä on, ja löytää tapoja tulla tyytyväisesti toimeen myös vähemmällä.

Laajempi vaikuttavuus
Hiilidioksidi ei ole ainoa ongelma suhteessa ostamiimme hyödykkeisiin. Luvussa 1 esittelimme
Johan Rockströmin mallin yhdeksästä planetaarisesta rajasta. Mineraalien ja kallisarvoisten
metallien louhimisella sekä muovin ja muiden jätteiden poisheittämisellä on ollut tuhoisia
vaikutuksia villin luonnon monimuotoisuuden kannalta joillakin maapallon alueilla.
Monet hyödykkeet valmistetaan 'konfliktimineraaleista'. Ne ovat raaka-aineita, jotka hankitaan
maista, joissa niiden louhiminen on kietoutunut korruptioon, aseellisiin konflikteihin,
ihmisoikeusrikkomuksiin ja täydelliseen välinpitämättömyyteen ympäristöstä. Erityisesti
elektroniikkateollisuus on tässä suuri huolenaihe. Esimerkiksi kultaa, tinaa, tantaalia ja volframia
sisällissodan runteleman Kongon demokraattisen tasavallan itäosista käytetään puhelimissamme
ja monissa muissa elektronisissa tuotteissa.
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Monet hyödykkeet ovat myös valmistettu maissa, joissa työolojen vaatimustaso työntekijän
turvallisuuden näkökulmasta on ala-arvoinen ja lapsityövoiman käyttö on yleistä. Jonkun ihmisen
terveys ja hyvinvointi ovat jossakin todennäköisesti kärsineet hänen valmistaessaan meille
luksustavaroita, joita me kohtelemme arkisina esineinä.
On olemassa lukuisia kampanjoita, jotka tekevät työtä estääkseen konfliktimineraalien käytön ja
parantaakseen työntekijöiden olosuhteita kaukaisissa tehtaissa. Voit tukea näitä liittymällä
kampanjoihin, kirjoittamalla tuottajille ja lahjoittamalla rahaa. Voit myös valita fiksuimpia
tuotteita ja käyttää maailman kallisarvoisia resursseja huolehtivalla tavalla.
Jos olet huolissasi näistä laajemmista vaikutuksista, saatat olla kiinnostunut myös kollektiiviseen
toimintaan osallistumisesta. Sinua saattaa kiinnostaa antaa aikaasi yhdelle niistä monista
järjestöistä, jotka työskentelevät muuttaakseen maailmanlaajuista tilannetta. On esimerkiksi
olemassa järjestöjä, jotka keskittyvät työoloihin niissä kaukaisissa tehtaissa, jotka toimittavat
tavaraa tyydyttämään tarpeitamme, sekä järjestöjä, jotka työskentelevät konfliktimineraalien
käytön pysäyttämiseksi. Sinulla on mahdollisuus tukea järjestöä, joka suostuttelee eläkerahastoasi
luopumaan sijoituksistaan fossiiliyhtiöihin; järjestöä, joka tarjoaa mikrolainoja ihmisille köyhissä
talouksissa, jotta he voisivat aloittaa oman liiketoimintansa; tai järjestöä, joka taivuttelee
monikansallisia suuryrityksiä maksamaan voitoistaan reilun osuuden veroja. Valinta on sinun.

Mitä sinä voit omakohtaisesti tehdä?
On olemassa lukuisa joukko käytännöllisiä toimenpiteitä, joita voit omakohtaisesti tehdä
kohtuullistaaksesi kulutuksesi ilmastovaikutusta. On tärkeää, että sinusta tulee mahdollisimman
taitava ostamaan ja tekemään hankintoja. Kysy aina itseltäsi, miksi ostat jotakin. Osta tuotteita,
jotka kestävät. Etsi tuotteita, jotka ovat korjattavissa ja käytä niitä kunnes ne kuluvat loppuun.
Vältä kertakäyttöisiä tuotteita ja varmista tietysti, että kierrätät kaiken raaka-aineen, jonka voi
resurssina kierrättää.
On tärkeä muistaa, että kaikilla ostamillasi tuotteilla ja palveluilla on ilmastovaikutus. On hyvä ja
tärkeä ohjata ylimääräiset tulosi kevythiilisille talouden sektoreille, mutta kohtuullistaaksesi
hiilijalanjälkeäsi merkittävästi, saattaa olla että sinun tarvitsee kohtuullistaa myös
kokonaiskulutustasi ja oppia elämään vähemmällä. Yli keskiarvon tienaavat ihmiset tulevat
kohtaamaan vaikeita valintoja. Matalatuloiset ihmiset aiheuttavat kulutuksellaan lähtökohtaisesti
pienemmän vaikutuksen ilmastolle. Osa ihmistä voi myös kyetä harkitsemaan lyhyempää työaikaa
lisäten elämäänsä vapaa-aikaa, rahojensa sijoittamista uusiutuvan energian hankkeisiin tai rahan
lahjoittamista hyväntekeväisyyksiin, jotka hillitsevät ilmastokriisin vaikutuksia.

Raskas- ja kevythiiliset tuotteet
Raskashiiliset tuotteet käyttävät valmistusvaiheessaan paljon fossiilisia polttoaineita. Näitä ovat
esimerkiksi autot, rakennustyö, koneet ja monet kotitaloushyödykkeistä. Muita esimerkkejä:
• uudet matot tai keittiöremontti
• lihapitoinen ateria ravintolassa, joka remontoidaan vuosittain uudestaan
• lentokoulutus
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Hyvin suurella todennäköisyydellä kevythiilisiä tuotteita ovat: käytetyt tavarat sekä
työvoimaintensiiviset tuotteet ja palvelut. Kevythiilinen kulutus saattaisi sisältää:
• antiikkia, keräilyesineitä tai uusia taideteoksia
• lapsenhoitoa, hierontaa tai puutarhanhoitopalveluita
• käsintehtyjä huonekaluja tai käsintehtyjä vaatteita
Alla olevassa taulukossa näet eri tavara- tai palveluryhmien päästöintensiteetin Suomessa.

Kuva 11. Arviot erilaisten tavara- ja palveluryhmien ilmastovaikutuksista⁶⁹
Muutama pitkäkestoinen käsintehty vaatekappale on ilmastovaikutukseltaan vähäisempi kuin
vaatekomero täynnä pois heitettäviä vaatteita hikipajoista. Tulet toisinaan huomaamaan, että on
olemassa sekä raskashiilinen että kevythiilinen reitti päästä täysin samaan tavoitteeseen. Jos
haluat päästä hyvän kuntoon, lenkkeily puistossa tuottaa vähemmän päästöjä kuin käynti
kuntosalilla. Jos haluat seurustella ystäviesi kanssa, kotona valmistetulla ja jaetulla aterialla on
matalampi vaikutus kuin ravintolassa käynnillä. Käytettynä ostaminen ja asioiden korjaaminen
ovat myös hyviä reittejä kohtuullisempaan ilmastovaikutukseen. On myös tärkeä pohtia
ostopäätöstesi laajempia vaikutuksia. Kysy itseltäsi:
• Minkälainen arvo luonnolla on ollut tätä tuotetta valmistettaessa?
• Kuinka pitkään tämä tuote tulee kestämään?
• Kuka hyötyi sen valmistamisesta? Entä kuka kärsi tai tuli hyväksi käytetyksi?
• Onko olemassa kevythiilisempi vaihtoehto?

Peukalosääntöjä
Korkea tulotaso merkitsee yleensä raskaita päästöjä
Yritä ohjata rahankäyttöäsi kevythiilisille talouden sektoreille.
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Varo paluuvaikutusta
Ole huolellinen sen suhteen, mitä teet säästämälläsi rahalla.
Yritä elää vähemmällä
Pohdi, mikä todella tekee sinut onnelliseksi.
Harkitse ennen kuin ostat
Osta tuotteita, joilla on pitkä ja käyttötarkoitukseltaan monipuolinen elinkaari.
Muista nämä neljä
Kohtuullista, korjaa, kierrätä ja käytä uudelleen.

Usein kysyttyjä kysymyksiä: Kuluttaminen ja jäte
Jos rakennustyö sisältää paljon päästöjä, eikö ekoremontti ole silloin huono idea? Eikö minun
tulisi käyttää rahani kevythiilisemmällä talouden sektorilla?
Kuten mikä tahansa rakennustyö, myös ekoremontti on vastuussa ilmastovaikutuksesta.
Ekoremontoinnissa päästöjä säästyy kuitenkin pitkällä aikavälillä kun rakennuksen energiantarve
madaltuu. Tämän työn tekeminen mieluummin ennemmin kuin myöhemmin on tärkeää, koska
se nopeuttaa päästöjen säästämisen aikataulua. Osa rakennustavoista ja materiaaleista ovat
kevythiilisempiä kuin toiset. Puurunkoiset talot, kalkkilaasti ja luonnonmukaiset
eristysmateriaalit ovat kaikki voittajan valintoja.
Entä säästöni? Kun lainaan rahaa, se tuottaa varmastikin päästöjä?
Tässäkin on jälleen kyse siitä, kenen hiilijalanjälki on kyseessä. Hyödykkeet, joita yritykset
valmistavat, käyttävät säästöjäsi ja tuotteet tulevat ostetuksi niiden toimesta, joiden
hiilijalanjälkien osaksi nämä päästöt lasketaan. Kun käytät säästösi tai kulutat korkotulot, se mitä
ostat lasketaan osaksi sinun jalanjälkeäsi.
Pitäisikö meidän olla huolissaan tietotekniikan ja -liikenteen ilmastovaikutuksesta?
Datakeskukset, jotka varastoivat kaiken internetistä löytyvän informaation, toimivat sähköllä.
Kun kytket kannettavan tietokoneesi pistorasiaan ja yhdistät koneesi internetiin, et käytä
ainoastaan sähköä kotona – käytät sitä myös ympäri maailman. Internetin ja tietoliikenteen
infrastruktuuri vastaa 1-2% maailman päästöistä. Jotkut yritykset ovat ottaneet askeleita siirtää
datakeskuksensa viileämmille alueille, missä ne tarvitsevat vähemmän jäähdytystä, ja liikkua kohti
täysin uusiutuvan sähkön käyttöä.¹²⁰ Nämä infrastruktuuriset päästöt muodostavat pienen osan
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keskivertoeurooppalaisen kulutuksen jalanjäljestä. Yritä kaikesta huolimatta pitää silmällä
tietoliikenteen käyttöäsi ja sen määrää.
Aromaterapeuttini lomailee Thaimaassa. Tekeekö se häneltä ostamistani palveluista
raskaspäästöistä teollisuutta?
Aromaterapia on yhä itsessään kevythiilistä! Mitä ihmiset tekevät tienaamallaan rahalla lasketaan
osaksi heidän hiilijalanjälkeään, ei sinun.
Eikö maksa enemmän kierrättää kuin tehdä uutta?
Ei. Kierrättäminen säästää energiaa ja vettä, vähentää saasteita ja säästää raaka-aineita.
Nautin työstäni, mutta tienaan siitä paljon. Mitä minun tulisi tehdä?
Runsas määrä korkealaatuisia, paikallisia, energiatehokkaita tavaroita ja palveluita odottavat
sinua! Pohdi energiatehokkaan kodin luomisen mahdollisuutta, upean taiteen ostamista tai
ihmisten työllistämistä reiluilla työehdoilla auttamaan sinua niissä työtehtävissä, joita et halua itse
tehdä. Voit myös sijoittaa eettisiin kevythiilisiin rahastoihin. Jos pyöritä omaa firmaa, varmista
että se on johtavassa asemassa omassa kategoriassaan ilmastovaikutusten suhteen. Lahjoita
avokätisesti ympäristön ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden puolesta hyväntekeväisyyksiin, jotka
auttavat ilmastokriisin vaikutuksista eniten kärsiviä maita.
Olen vähävarainen ja minulla ei ole varaa laadukkaisiin tuotteisiin ja palveluihin. Mitä minun
tulisi tehdä?
Vähävaraisilla ihmisillä on yleensä kevyt kuluttamisen hiilijalanjälki, joten älä huoli liikoja. Keskity
uudelleen käyttämiseen ja korjaamiseen, yhteiskäyttöön ja jakamiseen sekä ostamaan
hyvälaatuisia tavaroita silloin kun voit. Voit myös osallistua kampanjoihin, vaikuttaa viesteilläsi
päättäjiin ja teollisuuden ryhmiin vaatimalla kestävämpiä tuotteita kohtuulliseen hintaan.
Jos jokainen lopettaisi tavaroiden ostamisen, eikö talous joutuisi lamaan?
Talouden täytyy muuttaa kokonaisuudessaan suuntansa. Sen tulee tarjota tavaroita ja palveluita,
joita ilmastofiksu yhteiskunta tarvitsee. Tekomme ovat osa sen osoittamista ja ilmentämistä, mitä
tahdomme ja miten elämme linjassa arvojemme mukaisesti.
Eikö todellinen ongelma ole väestönkasvu?
Ei. Maailmanlaajuisesti väestö kasvaa hidastuvasti, koska korkeampi koulutus- ja elintaso johtavat
lasten hankkimisen vähenemiseen. Maailman väestöluvun on ennustettu tasaantuvan 10 miljardin
paikkeille. Ongelma on käytetyt luonnonvarat per henkilö. Jos tätä voidaan vähentää, väestömäärä
itsessään ei ole ongelma. Tilastotieteilijä Hans Rosling perustelee tämän avartavassa TED Talk
-puheenvuorossaan.¹²¹
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2.5. Entä työ?
Tämän kirjan keskiössä on henkilökohtainen hiilijalanjälki. Monet meistä näkevät kuitenkin
vaivaa ja voivat osallistua vähentämään ilmastopäästöjä myös työpaikalla. Tämä voi olla sekä
palkitsevaa että turhauttavaa. Kuten eräs Carbon Conversations -ryhmään osallistunut asian
ilmaisi:
”Miten voin vakuuttaa pomoni siitä, että minun ei tulisi lentää niin paljon? Pelkästään tänä
vuonna minut on lähetetty Uuteen-Seelantiin, Israeliin, Kyprokselle, Ranskaan, Saksaan,
Irlantiin ja Hollantiin – huolimatta siitä, että olen osoittanut mieltäni sen puolesta, että
videoneuvottelut ovat lähes yhtä hyviä!”
Joidenkin organisaatioiden ydintoiminta, kuten teollinen hiilen louhinta, öljyn ja kaasun
talteenotto sekä sähkön tuotanto, myötävaikuttavat suoraan ilmastonmuutokseen. Toiset, kuten
teräksen tuotanto tai typpilannoitteiden tuotanto, tuottavat paljon ilmastopäästöjä
valmistusprosessinsa aikana. Kaikilla organisaatioilla on rakennuksiinsa ja kuljetuksiinsa liittyviä
kustannuksia. Maailmanlaajuiset verkostot merkitsevät, että monet yritykset lennättävät
säännöllisesti henkilökuntaansa konferensseihin ja tapaamisiin ulkomaille. Osalla työpaikoista,
kuten hotellit, ravintolat ja sairaalat, syntyy merkittävästi päästöjä tarjoillusta ruoasta. Toisaalla,
kuten terveyspalveluissa, koko toimitusketju on vastuussa suurimmista päästöistä.
Joissakin organisaatioissa työskentelevät ihmiset saattavat kamppailla etsiessään vaihtoehtoisia ja
parempia tapoja työskennellä. Joskus on vaikea kuvitella sitä, miten tuotteet tai palvelut voitaisiin
tuottaa kevythiilisin tavoin. Samoin, jos ammatti-identiteettisi tuntu on sidoksissa
työorganisaatioosi, pyyntö tarkastella tämän organisaation toimintaa kriittisesti täysin erilaisessa
muodossa voi saada sinut tuntemaan olosi melko epämiellyttäväksi.
Jokapäiväisellä tasolla myös valta, vastuun jakautuminen ja työskentelyn säännöstöt voivat luoda
kehyksiä, joissa ihmiset kamppailevat vaikuttaakseen myönteisesti. Jopa sen selvittäminen, miten
laskea työpisteen lämpötilaa, voi olla joillakin työpaikoilla hämmentävä kokemus sekä jättää olosi
voimattomaksi ja kyynistyneeksi.
Enemmistöllä suurista organisaatioista on kuitenkin suunnitelmia vähentää päästöjään.
Erityisesti Euroopassa, jossa on yhteisesti sovittuja tavoitetasoja saavutettavana. On pohtimisen
arvoista miettiä:
• Miltä työsi saattaisi näyttää kevythiilisessä tulevaisuudessa? Onko se yhä olemassa? Miten
se on ehkä muuttunut?
• Mitä sitoumuksia sinun työpaikkasi on tehnyt päästöjen vähentämiseksi? Voitko selvittää
tämän? Onko edistystä tapahtunut?
• Mitä muutoksia toivoisit eniten näkeväsi omalla työpaikallasi? Voitko keskustella
työkavereidesi kanssa siitä, mitä tahdot?
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2.6. Jumissa?
On olemassa monia syitä siihen, miksi toive päästöjen kohtuullistamisesta ei muutu todeksi.
Keskustelemme seuraavaksi hieman jumiutumisen ja lannistumisen varsin tavallisista
tunnekokemuksista. Tuntuuko mikään seuraavista kuvauksista tutuilta?
•
•
•
•
•
•
•
•

”Tunnen niin suurta häpeää ja syyllisyyttä, että en tiedä mitä tehdä.”
”Kaikki näyttää olevan järjestetty niin, että tämä olisi minulle mahdollisimman vaikeaa.”
”Olen puun ja kuoren välissä.”
”Tämä on epäreilua – edellisen sukupolven ei tarvinnut välittää elämänsä päästöistä.”
”En näe miksi minun tulisi kamppailla toteuttaakseni nämä asiat kun muut ihmiset eivät
vaivaudu samaan.”
”Joudun 'kaikki tai ei mitään' mielentilaan ja sitten luovutan”
”Kaikki vaikuttaa niin monimutkaiselta, en tiedä miten tehdä päätöksiä.”
”On vaikea tehdä mitään, joka tuntuisi riittävältä suhteessa ongelmaan – tunnen oloni niin
voimattomaksi ja merkityksettömäksi.”

Ihmiset, jotka ovat hyötyneet varallisuudesta, saattavat tuntea häpeää ja syyllisyyttä kun he tulevat
tietoiseksi heidän hyväosaisuutensa todellisista kustannuksista. Yhteydet esimerkiksi halpojen
kulutushyödykkeiden, tuhoutuvan luonnon ja kiinalaisten tai bangladeshilaisten tehdastyöläisten
hyväksikäytön välillä eivät ole itsestään selviä. On yleistä tuntea järkytystä ja sen jälkeen häpeää tai
syyllisyyttä kun nämä yhteydet tajutaan. Nämä eivät ole miellyttäviä tunteita, ja ne voivat
toisinaan olla myös musertavia. Vaikka kyseiset tunteet voivat antaa sysäyksen hyvän muutoksen
suuntaan, ne voivat myös olla lamauttavia.
Voimme myös kokea olevamme kaikkien käyttämiemme järjestelmien vankeja. Joskus isojen
järjestelmien valta – tavat, jolla työ ja liikenne ovat järjestetty, ruoka kasvatettu ja myyty tai
asuminen tarjottu – on se, joka pysäyttää meidät toimimasta kuten tahtoisimme. Toisinaan
kyseessä on oletuksemme ihmisistä ympärillämme ja kulttuuriset normit, jotka meitä estävät. Osa
ihmisistä kokee vaikeaksi toimia vastoin sosiaalisia materiaalisen vaurauden normeja
ympärillään. Toiset tuntevat olonsa loukkaantuneeksi, että heitä pyydetään luopumaan
nautinnoista ja tyydytyksen tavoista – kuten ulkomaan matkailusta -, joita aiemmat sukupolvet
pitivät itsestään selvyytenä ja heidän naapurinsa saattoivat nauttien jatkaa. Eräs tutkimus esittää,
että ihmiset suostuvat huomattavasti todennäköisemmin kohtuullistamaan päästöjään tämän
tuntuessa reilulta, joten etujoukossa voi olla vaikea olla.¹²²
Toinen ansa, johon helposti lankeaa, on 'kaikki tai ei mitään' ajattelutapa. Uskomuksesta, että
jokin on vaivan arvoista ainoastaan täydellisesti tehtynä, tulee oikeutus sille, että ei tee mitään.
”En voi pyöräillä joka päivä” muuttuu mielessämme nopeasti muotoon ”En voi pyöräillä
ollenkaan”. Samanlainen ongelma koskee ristiriitaista tai hämmentävää tietoa, joka saa
nostamaan kädet avuttomana ja epätoivoisena pystyyn. Molemmat näistä kokemuksista voivat
ruokkia tunnekokemusta siitä, että ilmastokriisi on musertava ongelma ja että yksi ihminen ei
todellisuudessa voi siihen vaikuttaa.

87

Menettäminen ja uudistumisprosessi
Ratkaisu näihin vaikeisiin tunteisiin on ymmärtää, että olet keskellä uudistumisen prosessia.
Prosessia, joka on luonteeltaan yhtä lailla sosiaalinen kuin omakohtainen, sekä poliittinen että
yksilöllinen samanaikaisesti. Saatat tarvita muita ihmisiä ratkaisuihin, joita etsit, jotta ne ovat
tehokkaita. Valinnat, joita tahdot, saattavat edellyttää kampanjointia ja poliittisia muutoksia.
Ottaa aikaa päättää, mitä haluat tehdä ja miten oma elämäsi voisi olla linjassa laajempien
tavoitteiden ja arvojesi kanssa. On syytä ottaa huomioon että kaikki tämä saattaa sisältää
voimakkaiden tunteiden kanssa jaksamista.
Saatat tajuta, että suret elämää, joka on poissa, tai tulevaisuutta, jota ei ole. Tarve surra
ymmärretään usein väärin. Ihmiset ajattelevat surua jonain sellaisena, joka tapahtuu ainoastaan
kun joku kuolee. Mutta todellisuudessa suremme pienemmällä tavalla joka kerta kun teemme
vaikean päätöksen, luovumme epärealistisesta unelmamme tai olemme pettymyksen kanssa
tekemisissä. Järkytystä tarpeelliselle muutokselle seuraa usein suuttumus, joka vuorostaan antaa
tilaa yrityksille puhua itsesi tilanteesta ulos, syyttää muita tai langeta masennukseen. Tien
löytäminen ristiriitaisten tunteidesi läpi tapahtuu harvoin nopeasti, mutta kun alat päästä niiden
yli, usein myös luovuutesi vapautuu. Uusia tapoja kestää asioita ilmestyy. Uusia merkityksellisiä
suhteita saattaa muodostua, mikä nopeuttaa tätä entisestään. Joskus ihmiset arvioivat uudelleen,
mikä elämässä todella merkitsee.
Kestävä kohtuuhiilinen elämä voi olla kovaa työtä. Voi olla, että tarvitset aikaa, tukea ja hyvää
suunnittelua käsitellä ja käydä läpi siihen liittyvät monitahoiset tunteesi.

Muutosprosessia tutkimassa
Olemme työskennelleet satojen ihmisten kanssa viimeisen 12 vuoden aikana kannustaen heitä
kohtuullistamaan ilmastovaikutustaan ja kuunnellen heidän perustelujaan sekä onnistumisilleen
että vaikeuksilleen tutkien yhdessä miten ylittää esteitä. Neljä asiaa nousee esiin erityisen
tärkeinä:
•
•
•
•

keskusteleminen siitä, mitä tunnemme
merkityksellisten suhteiden ja järjestelmien huomioiminen
aiemmin saavutettujen elämänmuutosten ymmärtäminen
tulevan ennakointi, tavoiteltavien muutosten realistisuuden arviointi ja ajan salliminen
itselle

Omista sisäisistä kokemuksista puhuminen on olennainen osa kestäväksi kehittymistä.
Oikeanlaisten ihmisten löytäminen keskustelukumppaneiksi on ensimmäinen askel. Oppivan
yhteisösi tulisi tarjota sinulle mahdollisuuksia keskustella ajatuksistasi ja kokemistasi
ristiriidoista. Puhuminen perheen, ystävien tai työkaverien kanssa voi olla yhtä tärkeää.
Olennaista on kokea olosi turvalliseksi puhua valitsemiesi ihmisten kanssa. Oletko vapaa
tutkimaan tunteitasi ilman, että sinun kerrotaan olevan väärässä? Voitko kuunnella muita ilman
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halua käännyttää heitä omaan ajattelutapaasi? Voitko sallia epävarmuutta ja olla olematta varma,
mitä tehdä, mutta silti jatkaa yhteistä pohdintaa? Nämä ovat rakennusmateriaaleja parempiin
ratkaisuihin ja puhumme niistä yksityiskohtaisemmin viimeisessä luvussa.
Merkityksellisten suhteiden ja järjestelmien huomioiminen on myös tärkeää. Jos et halua pyörittää
kotiasi kuin diktaattori, et voi tyrkyttää muutosta niille, joiden kanssa jaat elämäsi: tarvitse muita
tekemään kanssasi yhteistyötä. Eräs nuori nainen selitti apeana miten hänen yrityksensä saada
omat asuintoverinsa olemaan tarkkaavaisempia kuuman veden ja valojen sammuttamisen
suhteen oli epäonnistunut: ”Se näytti vain kannustavan heitä tekemään päin vastoin. He
tykkäsivät ärsyttää minua ja saivat minut tuntemaan oloni koulun välkkävalvojaksi omassa
kodissani.” Eräs toinen henkilö kuvasi kuinka hän oli päätynyt valmistamaan kolmea erilaista
ruokaa selviytyäkseen omista huolenaiheistaan huomioiden myös keliaakikkotyttärensä ja lihaa
rakastava aviomiehensä. Kokeilu ei kauan kestänyt.
Suuremmat järjestelmät voivat myös kampata meidät: joskus ei vain ole mahdollista tehdä kaikkia
niitä muutoksia, joita tahtoisimme. Esimerkiksi bussien ja pyöräreittien edellyttämää
infrastruktuuria ei ole, bussien aikataulu on hankala tai matka kestää liian kauan. Toisaalta
ihmiset saattavat myös usein olettaa ilman suurempaa tietämystä asiasta, että julkinen liikenne on
omalla autolla menemistä hitaampi, epäkätevämpi ja kalliimpi vaihtoehto. Tämä tarkoittaa, että
on tärkeä lähestyä näitä ongelmia avoimin mielin ja hankkia pätevää tietoa ennen kuin julistaa
jonkin olevan mahdotonta.

Tulevan ennakointi
Kokeile tarkastella sitä, miten muutos on tapahtunut elämäsi eri vaiheissa. Luvussa 1 käsittelimme
kolmea eri tyyppistä muutosta: muutoksia, jotka tapahtuvat siirtymävaiheissa, kuten muutto pois
kotoa; muutokset, jotka tapahtuvat kriisien hetkellä, kuten avioero; ja muutokset, jotka syntyvät
hyvien ratkaisujen tekemisen kautta, kuten päätös työskennellä ahkerammin opinnoissa tai
päätös harrastaa liikuntaa enemmän. Saatat huomata, että tietyn tyyppiset muutokset ovat
pysyneet yllä helpommin kuin toiset. Sinulle saattaa olla mahdollista hyödyntää tätä tietoa
suunnitellessasi, mitä aiot jatkossa tehdä.
Kokeile valita joukko muutoksia helpoista vaikeisiin ja suunnittele miten tulet ne saavuttamaan.
Sinun täytyy lähes väistämättä hankkia tietoa, jotta voit edistyä. Ilman etukäteen tapahtuvaa
suunnittelua tulet huomaamaan, että tilaisuudet päättää toisin menevät ohitsesi. Esimerkiksi, jos
järjestät lomamatkaa paineen alla, tulet varaamaan totutusti lennot. Tai jos pakastimesi hajoaa,
tulet ostamaan helposti saatavilla olevan sen sijaan, että etsisit kaikkein tehokkainta laitetta.
Sinun saattaa olla tarpeen myös hankkia joitakin uusia taitoja: kasvipohjaisissa ruoissa saattaa olla
tavallista käyttää raaka-aineita, joita et tunne, tai ruoanlaittomenetelmiä, joihin et ole aiemmin
törmännyt. Käveleminen, pyöräileminen ja julkisella liikenteellä matkustaminen edellyttävät
erilaista taitojen kokonaisuutta kuin autolla ajaminen: saattaa olla, että sinun tulee opetella
katsomaan säätiedote tarkemmin, ostaa sopivat kävelykengät, pakata sadevaatteet tai pysyä ajan
tasalla muutoksista julkisten aikatauluissa.
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Muista myös, että muutos ottaa aikansa. Tutkimukset esittävät, että yksinkertaisen
käyttäytymisen muutoksen, kuten valojen sammuttaminen tai ajonopeuden laskeminen,
automatisoituminen kestää noin kaksi kuukautta. Pidä ilmastokriisi mielesi etualalla, jotta haastat
rutinoituneet tottumuksesi – mutta ajattele samalla myös pitkän aikavälin näkökulmaa. Missä
haluaisit olla viiden tai kymmenen vuoden päästä? Miten saattaisit sinne päästä? Miten sinulle
olisi mahdollista asteittain tehdä ne muutokset, jotka puolittaisivat hiilijalanjälkesi?
Saatat myös huomata, että osallistumisesi jonkinlaiseen yhteiseen toimintaan antaa sinulle
voimaa ja koet helpommin, että olet tekemässä suurempaa vaikutusta. Saatat haluta harkita
paikallisryhmään liittymistä, Carbon Conversations -ryhmän perustamista ja ohjaamista,
poliittisen puolueen tai ympäristöjärjestön toimintaan osallistumista, tai osallistumista
mielenosoituksiin sekä suoraan toimintaan.
Sinun Carbon Conversations -ohjaajasi auttavat
• keskustelemaan muutoksista, joita haluat tehdä
• tukevat sinua niiden tekemisessä
• ehdottavat tapoja menetellä tavoitteidesi kanssa
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3

Puhuminen ystävien, perheen ja työkavereiden kanssa

Kun olin nuori nainen minulle kerrottiin, että tietyistä asioista ei ole kohteliasta ja soveliasta
keskustella seurassa. Seksi, kuolema, politiikka, uskonto ja raha olivat tätini listan kärjessä.
Tänään voisimme lisätä ilmastokriisin tabujen joukkoon kahvipöytäkeskusteluissa. Aivan liian
usein sen mainitseminen johtaa kiusaantuneeseen hiljaisuuteen tai vihaiseen väittelyyn.
Vielä tuskallisempaa on kun läheiset ihmiset – ystäväsi ja perheesi – ovat myös haluttomia
puhumaan aiheesta. Vaikka monet sanovat, että perhe ja ystävät ovat vahvin tuki ja voimavara
ilmastokriisin kohtaamisessa, on myös tavallista, että aihe aiheuttaa kitkaa ja hankausta. Tässä
luvussa keskustelemme tuen tarpeesta suhteessa läheisiisi ja ehdotamme joitakin toimintatapoja
selviytyä vaikeista keskusteluista näissä suhteissa.

Ongelman luonne
Suurin osa ihmisistä on huolissaan ilmastonmuutoksesta. Vuonna 2015 tehty tutkimus sai selville,
että enemmistö maailman ihmisistä on samaa mieltä siitä, että kyseessä on vakava ongelma ja
pelkäämme, että se tulee vahingoittamaan meitä henkilökohtaisesti.¹²³ Nämä asenteet eivät aina
muutu kuitenkaan toiminnaksi. Eräs toinen tutkimus kysyi tutkittavilta syvempiä kysymyksiä
siitä, mitä ihmisten kokema huoli heille merkitsee. Johtopäätöksenä oli, että enemmistöä huolta
ilmaisseista ihmisistä kuvasi joukkona parhaiten sana 'liikkumattomuus'.¹²⁴ He puhuivat harvoin
ilmastonmuutoksesta kenellekään, ja jos puhuivat, keskustelut olivat lyhyitä, enimmäkseen alle
kymmenen minuutin pituisia. Nämä ihmiset hyväksyvät, että ilmastokriisi on totta, mutta he eivät
juurikaan vastaa tähän tuntemalla omakohtaista yhteyttä ongelmaan. Tunteet, kiireellisyyden
tuntu ja teot, joita voisi odottaa, loistavat poissaolollaan.
Kuten aiemmin tarkastelimme luvussa 1, nämä reaktiot ovat tuttuja terapeuteille, jotka
työskentelevät tuskallista tietoa elämässään kohtaavien ihmisten kanssa. Ihmiset eivät usein kiellä
tosiasioita kivuliaassa tilanteessa. Sen sijaan he suojelevat itseään kieltämällä näiden tosiasioiden
merkityksen, tärkeyden ja pysyvyyden. Terapeutit viittaavat tähän mielen torjunnan muotoon
vähättelynä (disavowal).¹²⁵ Ihmiset tunnustavat tosiasiat tosina, mutta käyttäytyvät kuin ne eivät
olisi totta. Todennäköisesti keksit esimerkkejä tästä ilmiöstä omasta elämästäsi ja kokemuksistasi.
Nuori ihminen, joka kohtaa jälleen uuden torjunnan työnhaussa, kertoo sinulle, että ei sillä ole
väliä tai että hän ei itse asiasta välitä. Nainen, joka kohtaa todisteita aviomiehensä pettämisestä,
vakuuttelee itselleen, että hänen täytyy olla jollain tavoin erehtynyt. Henkilö, joka kohtaa
velkakierteen, saattaa paeta tilannettaan unelmoiden lottovoitosta tai yksinkertaisesti jatkaen
kuin mitään ei olisi tapahtunut epäonnistuen kertomaan perheelleen huonot uutiset.
Vähättely luo mielen erilaisiin lohkoihin, joka mahdollistaa meidän jatkaa tavalliseen tapaamme.
Voimme sekä tietää että olla tietämättä jotakin samanaikaisesti. Tosiasiat halkeavat irti tunteista.
Teot eriytyvät niiden merkityksestä. Emme aktiivisesti kiellä totuutta. Me yksinkertaisesti
sijoitamme sen erilliseen komeroon mielessämme ja käyttäydymme kuin sillä ei olisi väliä. Tämä
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on juuri se mekanismi, joka mahdollistaa keskustelun liukumisen saumattomasti viimeisimpien
tulvien ja ilmastokriisin suhteen ihmettelystä rupatteluun halvoista lennoista ja tulevista
ulkomaan lomamatkoista. Jos joku haastaa tällaista uudelleen luomalla puuttuvan yhteyden ja
muistuttamalla kaikkia kivuliaasta totuudesta, ihmiset ovat taipuvaisia reagoimaan suuttuneesti.
Torjuntamekanismimme ovat sekä välttämättömiä että käytännöllisiä – välttämättömiä
estäessään meitä musertavalta hämmennykseltä, käteviä mahdollistaessaan meille vaikeiden
tosiasioiden kohtaamisen välttelyn. Saatat tuntea ja tunnistaa tutuiksi joitakin alla olevista
vastareaktioista.
•
•
•
•
•
•
•

Tämä ei ole minun vastuullani, vaan kyseessä on Suomen valtion/Kiinan/Intian/USA:n
velvollisuus.
En keksi, mitä voisin asialle tehdä.
En usko, että tilanne on pakottavan kiireellinen.
En voi vaikuttaa – lentokone lentää joka tapauksessa, olin siinä kyydissä tai en.
En ole silloin enää täällä, joten asia ei minua häiritse.
Tulee aika, jolloin hoidamme tämänkin ongelman, kunhan olemme ensin ratkaisseet
talouskysymykset.
Älä osoittele minua sormellasi – minä välitän – en vain halua osoittaa sitä kasvattamalla
pitkää partaa ja käyttämällä hamppupaitaa joka päivä.

Osassa yllä olevista väittämistä on toki totuuden siemen. Suuremmat rakenteelliset järjestelmät
vaikuttavat aivan kaikkeen aina siitä miten matkustamme ja työskentelemme siihen, miten
kasvatamme lapsemme. Yksin olemme vain pieni osa koko kuvaa. On olemassa lukuisia isompia
toimijoita, jotka ovat myös vastuussa. Lisäksi on olemassa muitakin kiireellisiä poliittisia
ongelmia ja monia tapoja lähestyä ilmastokriisin polttavaa kysymystä.
Tämän kappaleen keskeinen kysymys on:
Miten järjestää sellaisia keskusteluja, jotka auttavat ihmisiä tulemaan osallisiksi
'liikkumattomuuteen' jäämisen sijaan?
Suuri osa neuvoista tässä asiassa keskittyy siihen, miten suostutella suuri yleisö poliittisesti
osalliseksi tai ottamaan pieniä askeleita, jotka saattaisivat auttaa. Me hyödynnämme osaltamme
tätä työtä tässä kappaleessa, mutta huomion keskipisteemme on toisenlainen. Emme puhu
kampanjoinnista tai käyttäytymismuutosten mainostamisesta, vaan tavallista keskusteluista
arjessa päivittäin kohtaamiemme ihmisten kanssa – perheestä, ystävistä ja työkavereista. Tässä
merkitsevät merkitykselliset suhteet ja tunteet sekä pienet että suuret hetket. Mikä on paras tapa:
•
•
•
•

Keskustella ilmastokriisistä niin, että se ei pääty järkyttymiseen tai häpeään?
Auttaa muita tuntemaan, että aihe on heille tärkeä ja he voivat tehdä asialle jotakin?
Käsitellä aiheen herättämiä ristiriitoja rakastamiemme ihmisten kanssa?
Kestää ja sietää omia tummia tunteitamme kun aihe nousee esiin?

Tämä kappale ehdottaa joitakin toimintatapoja, jotka saattavat auttaa.
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Miltä se käytännössä tuntuu?
Jos sinusta on tullut toimeliaampi ja puheliaampi ilmastokriisin suhteen, olet oletettavasti
huomannut joitakin muutoksia ihmissuhteissasi. Yleensä ihmisten mielessä pyörivät kielteiset
muutokset. Esimerkiksi:
• ihmiset ovat kiusaantuneita tai häpeissään, jos nostan aiheen esille
• ihmiset välttelevät minua
• ihmiset näkevät minut omahyväisenä
• ihmiset näkevät minut ankaran puhdasoppisena ja olettavat minun tyrkyttävän heille
näkemyksiäni
• ihmiset yrittävät ärsyttää minua aiheesta
• olet lopettanut aiheesta puhumisen ystäville ja perheelleni
• olet vetäytynyt joistakin sosiaalisista ryhmistä ja yhteisöistä asian vuoksi
Tässä kaikessa on monia asioita meneillään.
Tiedon ansa
Monet meistä kuvittelevat, että tieto ratkaisee. Katsomme, että tehtävämme on 'välittää viesti' tai
'kohottaa tietoisuutta'. Toivomme, että kertomalla muille ihmisille tosiasioita, jotka ovat
järkyttäneet meitä itseämme, riittää muuttamaan myös heidän mielensä. Toisinaan emme voi
estää itseämme purkautumasta: ”Tiesitkö, että...? / Tosiasia on, että... / Tutkimukset sanovat...”
Valitettavasti tosiasiat itsessään eivät muuta ihmisten mieltä. Jos ne muuttaisivat, maailma olisi
hyvin erilainen paikka. Enemmistö ihmisistä on erittäin taitavia:
• karsimaan pois tietoa, jonka he eivät ajattele koskettavan itseään
• välttelemään tietoa, joka saa heidät tuntemaan olonsa epämukavaksi
• välttelemään tietoa, joka haastaa heidän käsityksensä itsestään ja odotuksistaan elämää
kohtaan
• kuuntelemaan 'vahvistusharhasta' käsin – kuullut tosiasiat sulatetaan sopimaan omaan
vallitsevaan maailmankuvaan¹²⁶
Tosiasiat käyvät järkeen kun olemme valmiita kuulemaan ne. Meidän täytyy olla avoimia,
vastaanottavaisessa mielentilassa, vapaana häiriötekijöistä ja muista huolista. Jos haluat jonkun
kuuntelevan puhettasi ilmastokriisistä, sinun täytyy luoda tilanne, jossa on mahdollisuuksia
vastaanottaa sisäisesti haastavia uutisia.
Tämä ei ole se, mitä enemmistö ihmisistä haluaa kuulla, kun he sydän pamppaillen kokevat hätää
ilmastokriisin kiireellisyydestä. Kun olet kerran tunnustanut ilmastonmuutoksen todellisuuden
itsellesi, on vaikea olla tuntematta voimakkaasti muiden ilmastohiljaisuudesta. Tunnet epätoivoa
yrittäessäsi vakuuttaa muita. Heidän toimimattomuutensa ja tekemättä jättämisensä voi näyttää
käsittämättömältä. Eräs nainen kuvaili kävelleensä ostoskeskuksen läpi hämmentyneenä
tuijottaen muita ihmisiä, syvästi ihmetellen miten he saattoivat yhä ottaa tavaroita hyllyiltä. Eräs
mies kuvaili, miten hän ahmi joka ikisen tiedon murusen, johon pääsi vain käsiksi, ja sitten
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kiihtyneenä ”oksensi” tuon tiedon kenen tahansa, joka kuunteli – tai oli kuuntelematta –, päälle.¹²⁷
Kiireellisyyden tuntumme, epätoivomme ja piilevä ahdistuksemme voivat vallata myös toiset ja
tehdä meistä kehnoja vuorovaikuttajia.
Ahdistus johtaa heikkoon vuorovaikutukseen
Ahdistuneessa mielentilassa näytämme olevan keskittyneet itse asiaan, mutta olemme tosiasiassa
keskittyneet itseemme ja omaan tuskaamme. Joskus yritämme päästä näin eroon tuskasta. Joskus
etsimme ketä tahansa, jonka kanssa olla yhdessä vihainen. Joskus anelemme jotain muuta
ottamaan vastuun tilanteesta. Mitä me todella tällöin viestimme on tarpeemme siitä, että joku
muu käsittelisi meidän tunteemme, ja näin ollen ihmiset reagoivat tämän tilanteen mukaisesti.
Joskus he yrittävät vakuutella meidät kertomalla, että tilanne tuskin on niin paha kuin
kuvittelemme sen olevan. Joskus he kostavat aggressiivisuutemme heitä kohtaan. Joskus he
yrittävät lohduttaa meitä tarinoilla miten valtio tulee korjaamaan ongelman. Jos me tämän jälkeen
reagoimme turhautumisestamme käsin, keskustelu on taipuvainen hajoamaan.
Jos tunnistat itsesi tästä kuvauksesta, ensimmäinen askel on etsiä toinen keino käsitellä omaa
tuskaasi. Sinun tarvitsee ensin kohdata ja käydä läpi omat tunteesi aiheesta melko läpikotaisin
ennen kuin voit yrittää vakuuttaa, auttaa tai valistaa ketään asiasta.
Syntipukittaminen ja projisointi eli heijastaminen
Olisi kuitenkin virhe ajatella, että ongelma on yksinkertaisesti tunnereaktioistamme kiinni. Kun
olet kerran kertonut huolestasi ilmastokriisiin liittyen, voit helposti joutua syntipukin rooliin
suhteessa muihin. Terapeutit kutsuvat tätä projisoinniksi, jossa ihmiset heijastavat omat
tunteensa toisen ihmisen ominaisuuksiksi.
Jos joku tuntee ilmastoahdistusta, he saattavat katsoa sinut syyksi ahdistukseensa vallitsevan
epämiellyttävän tilanteen sijaan. 'Älä ärsytä minua', 'Lopeta jankkaaminen', tai 'Puhutaan jostain
mukavasta' ovat kaikki tyypillisiä reaktioita. Jos joku tuntee häpeää omasta
toimimattomuudestaan, he saattavat heijastaa itsekritiikin kohteena olevan omatuntonsa sinua
kohtaan. Jos he näkevät sinut nalkuttavana vanhempana, joka yrittää kertoa kaikille muille, mitä
pitää tehdä, he voivat tuntea vapautuvansa vastuusta. Heidän ei enää tarvitse kokea nalkuttavaa
sisäistä ääntä ja he voivat syyttää sinua niskaansa hengittämisestä. Eräs ystävä aloitti jokaisen
lomakeskustelun ilmaisemalla ”Tiedän, että paheksut tätä, mutta...”. Saattamalla minut
vastuuseen hänen omasta paheksumisestaan suhteessa omaan toimintaansa, hän pystyi
jatkamaan toistuvaa lentämistään puhtaalla omallatunnolla.
Oikeanlaisen mielentilan saavuttaminen
Toisinaan on helppoa unohtaa se, että vuorovaikutus on mennyt hyvin. Tämä näyttäytyy
vähemmän merkityksellisenä kuin niinä hetkinä, jotka päätyvät satuttamiseen tai häpäisemiseen.
Voit oppia paljon pohtimalla näitä hetkiä. On todennäköistä huomata, että:
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•
•
•
•
•
•

olit rauhallinen
et ollut epätoivoinen lopputuloksen suhteen
tunsit olosi itsevarmaksi ja myönteiseksi suhteessa itseesi
olit kiinnostunut toisesta ihmisestä
liityit puheessasi toisen ihmisen tunteisiin ja kokemuksiin
kuuntelit enemmän kuin puhuit

Nämä ovat kaikki asioita, joita tarvitaan luomaan keskusteluun se, mitä kutsumme 'turvalliseksi
tilaksi'. Tämä on huomattavasti helpompi toteuttaa, jos tunnet olosi hyväksi. Jos aloitat
keskustelun ahdistuneena, poissa tolaltasi, vihaisena, tuomitsevana ja defensiivisenä, on
epätodennäköistä että se menee hyvin. Jos jokin näistä tummista tunteista on hallitseva itselläsi,
etsi tukea ennen kuin yrität osallistaa muita.

Turvallisen tilan luominen
Turvallinen tila on sellainen, jossa ihmiset tuntevat olonsa turvalliseksi jakaa kokemuksia, ilmaista
tunteita ja tutkia ajatuksiaan. Se on ympäristö, jossa ihmiset voivat odottaa tulevansa
kuunnelluksi ilman tuomitsemista. Ilmapiiri ja tunnelma on sellainen, jossa ihmiset tuntevat, että
heidän näkökulmiaan ymmärretään, ja heillä on mahdollisuus uskaltaa ottaa riskejä, yrittää ja
kokeilla uusia tapoja ajatella. Tämä saattaa tarkoittaa heikkouden myöntämistä, kykyä nauraa
itselleen tai suostumista jonkin uuden yrittämiseen.
Turvallinen tila ei ole aina mukava tai omaa itseä mairitteleva. Sen ytimessä on ystävällisyys ja
empatia, mutta se voi myös olla luonteeltaan haastava ja kyseenalaistava. Tällaista tilaa Carbon
Conversations -ohjaajat pyrkivät luomaan ryhmässäsi ja etsivät kanssasi. Jos voit itse luoda
tällaista vuorovaikutuksessa toisiin, saatat huomata ilmastokriisiä koskevien keskustelujesi
muuttuvan huomattavasti ja sujuvan useimmiten aiempaa paremmin.

Olemassa olevat ihmissuhteet
Kun puhut perheesi, ystäviesi tai työkavereidesi kanssa, olemassa olevat suhteet ovat aina pelissä.
Perheen ja ystävien keskuudessa enemmistö ihmisistä olettaa, että on olemassa tietty
turvallisuuden perustaso, joka huokuu ja näkyy heistä läpi. Voi olla yllättävää huomata, että näin ei
aina välttämättä olekaan. Meille läheisimmät ihmiset ovat usein myös ne ihmiset, joiden kanssa
kiistelemme eniten. Kun joku tuntee sinut hyvin, hän tietää myös kuinka ärsyttää tai satuttaa
sinua. Kuten mikä tahansa kiistelty puheenaihe, ilmastokriisi voidaan vetää osaksi avioriidan tai
sisarusten välisen kilpailemisen dynamiikkaa. Se voi tarjota aineksia valtapeliin kotitöissä tai
työpaikalla.
Perinteiset sukupuoliroolit muodostavat arkisen ansan. Jos nainen talossa tuntee vastuuta
muistuttaa muita heidän kotityövelvollisuuksistaan (siivoa huoneesi/peseydy/laita vaatteesi
pyykkikoriin), silloin pienet teot, jotka auttavat kohtuullistamaan perheen jalanjälkeä (sulje
tarpeettomat valot/sulje jääkaapin ovi/ota tehokas suihku), voidaan vetää mukaan tähän
dynamiikkaan. Hän tuntee olonsa lisääntyvässä määrin kuormittuneeksi. Muut tuntevat
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vapautuvansa vastuusta ja näkevät hänet nalkuttajan roolista käsin. Peilikuvana tässä on mies,
joka ottaa vastuuta mistä tahansa niin, että hänet nähdään käytännöllisenä tai teknisenä
vastuuhenkilönä. Jos isä lukee mittarit, tiivistää vetoiset ikkunat ja kuolaa aurinkopaneelien
katalogin perään, silloin päästövähennykset voidaan nähdä vain yhtenä hänen harrastuksistaan.
Enemmistössä perheistä on tietenkin myös muita voimasuhteita, joista osa on tylyjä, osa
hienovaraisia. Omat veljeni rakastavat ärsyttää minua. Ilmastokriisi tarjoaa tähän täydellisen
aiheen. Toisessa perheessä teini-ikäiset nuoret tuntevat, että heidän vanhempiansa
kieltäytyminen tarjota loputonta määrää muodikkaita tavaroita ja elektronisia laitteita on
lisätodiste heidän ilkeydestään. Kolmannessa perheessä isä näkee poikansa kieltäytymisen lentää
perhetapaamiseen ulkomaille tahallaan epäkunnioittavana tekona.
Läheiset ystävät voivat olla suurenmoinen tuen lähde. Ryhmien sisällä on kuitenkin usein
voimakkaita käyttäytymissääntöjä. Sellaiset käyttäytymissäännöt, kuten tuhansien kilometrien
lentäminen tyttöjen pitkän viikonlopun vuoksi, uuden asun ostaminen joka viikonloppu tai auton
päivittäminen joka kolmas vuosi, ovat vaikeita haastaa. Ryhmät pitävät yhdenmukaisesta
käyttäytymisestä, ja jos erotut joukosta, voit löytää itsesi paineistetusta tilanteesta. Vitsailu,
pilkkaaminen ja juoruilu ovat joitakin tavallisimpia tapoja, joilla ryhmät painostavat jäseniään
noudattamaan kirjoittamattomia sääntöjään.
Myös työpaikalla on usein voimakkaita kulttuurisia normeja siitä, millaista rupattelua
kahvitauoilla tai työpäivän jälkeen seurusteltaessa odotetaan. Työkavereilta on yleistä tiedustella
heidän lomasuunnitelmistaan, kertoa kodin parannuksista tai viimeisimmistä koetuista
elämyksistä. Nämä keskustelut ovat taipuvaisia seuraamaan ennalta arvattavia kaavoja. Sinulta
odotetaan innostuksen osoittamista eksoottista lomakohdetta tai uutta hankittua kasvihuonetta
kohtaan, ja myötätuntoista osan ottamista huonoon säähän, lennoilta myöhästymiseen ja
rakennustyöntekijöiden virheisiin tai kelvottomuuteen. Ilmoittamalla, että et aio lentää tänä
vuonna mihinkään, että remonttisi on asunnon ekologinen päivitys tai olet luopunut lihan
syömisestä, häiritsee ennustettavaa rupattelun virtausta. Kiusaantuneisuus laskeutuu keskustelun
ylle. Muodollisissa työsuhteissa, valta ja vastuu ovat suuressa roolissa. Kuten mistä tahansa
muustakin, kunnioitusta nauttiva johtaja on kykenevä puhumaan työyhteisölleen ilmastokriisistä
osallistavasti. Jos olemassa on jo valmiiksi kitkaa, johtajan aloitetta ilmastokriisin suhteen
kohdellaan todennäköisesti samalla tavalla kuin mitä tahansa muuta hän yrittää. Voi olla, että
marinaa, välinpitämättömyyttä tai hienovaraista sabotaasia nousee esiin.
Olemme toisinaan naiiveja kaikissa näissä suhteissa, mitä tulee siihen tapaan, jolla puhuessamme
kehystämme ilmastokriisin. Odotamme tukea ja olemme yllättyneitä kun huomaamme, että eräs
ihmissuhteemme täysin toinen puoli on astunut mukaan peliin. Valtatasapaino ystävien kesken,
kodin kiistojen historia tai nuorempien kollegoiden närkästys voivat yllättää meidät. Me
odotamme yhteisymmärrystä ja olemme yllättyneitä kun kitkaa ilmenee. Tunnistaessamme sen,
että keskustelu tapahtuu monilla tasoilla, voi tässä auttaa.
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Keskustelun eri tasot
Suurin osa keskusteluista tapahtuu samanaikaisesti useammalla eri tasolla. Yleensä me
keskitymme sisältöön, kuten loman suunnittelemiseen, tapaamisen järjestämiseen tai
ilmastokriisistä puhumiseen. Tämä on keskustelun pintataso, ja mitä sen alla tapahtuu, voi olla
yhtä tärkeää. Voit ajatella keskustelun tapahtuvan neljällä eri tasolla: sisältö, osallistujien kesken
koettu tunnelma tai tunteet, jokaisen oma päätavoite sekä käsitykset toisista keskustelijoista.
Sisältö on keskustelun aihe – mitä uutisissa kerrottiin, miten perheessä voidaan, mikä on
kiireellistä tehdä alta pois tällä viikolla?
Tunnelma ja tunnetila viittaavat siihen, miten ihmiset kokevat ja tuntevat. Keskustelu voi olla
esimerkiksi tunnelmaltaan hallitseva, kevytmielinen, vakava, masentunut, kiusallinen tai
innostava - tämä voi myös muuttua keskustelun aikana. Jokaisella ihmisellä on heidän erityiset
tunteensa. Esimerkiksi, yksi ihminen voi tuntea olonsa mukavaksi, innostuneeksi ja uteliaaksi.
Toinen ihminen saattaa tuntea samalla tavoin, mutta hän voi myös yhtä hyvin kokea ärtymystä,
ahdistusta, epäilystä tai suuttumusta.
Päätavoite viittaa siihen, mitä ihmiset toivovat saavansa keskustelusta irti. Enemmistö ihmisistä
toivoo saavansa jotain keskustelusta, vaikka vain ajankulua tai osoittaakseen muille tuntevansa
suopeutta toista ihmistä kohtaan. Nämä tavoitteet ovat usein piilossa tai osin tiedostettuja ja
voivat vaihtua keskustelun suunnan aikana. Saattaisit esimerkiksi yrittää suostutella toista
ihmistä, todistaa heidän olevan väärässä, osoittaa paremmuutta tai flirttailla. Joskus päätavoitteet
törmäävät keskenään. Toinen ihminen saattaa mielellään jakaa keskustelun tarkoituksen
kanssasi, mutta yhtä hyvin hän saattaa myös yrittää vaihtaa aihetta, lopettaa keskustelun tai
suostutella sinut päinvastaiseen näkemykseen asiasta.
Käsitykset viittaavat siihen, miten näemme toiset. Aloitamme tässä usein aiheettomista
oletuksista muihin liittyen. Me käsitämme toiset tietyin tavoin, jolla voi olla vain vähän tekemistä
sen kanssa, mitä he todella kantavat sisällään tai mitä he meille sanovat. Saatat esimerkiksi nähdä
jonkun määräilevänä tai pelokkaana käyttäytyen kuin vanhempi tai lapsi. Toisaalta he saattavat
nähdä sinut roolimallina ja haluavat hyväksyntääsi, tai nähdä sinut alempiarvoisena ihmisenä,
jota voi määräillä. Saatamme lokeroida jopa hyvin tuntemamme ihmiset olemassa oleviin
odotuksiimme: isä on vitsailija, Tommi on laiska ja Sari on typerä.
Joitakin esimerkkejä
Tässä kolme esimerkkiä: yksi tilanteesta perheessä ja kaksi muuta, joihin ilmastokriisi kytkeytyy.
1) Vaimo sanoo aviomiehelleen: ”Oletko ajatellut päivällistä?”. Sisältö on tosiasiallinen
kysymys. Hänen tunnetilansa on kireä ja ärtyisä, vaikka hän yrittää kätkeä tämän, koska ei
haluaisi riitaa. Hänen käsityksensä on, että hänen kumppaninsa on laiska ja ajattelematon,
koska on jo myöhä ja hän tarkastaa jälleen sähköpostejaan. Hänen päätavoitteensa on
saada miehensä tekemään illallista. Hän vastaa: ”En oikeastaan”, mikä on tosiasiallisesti
totta (sisältö). Hänen tunnetilansa on vastavuoroisen ärtyisä, koska hän tuntee
joutuneensa hankalaan ja epämiellyttävään asemaan. Hänen käsityksensä vaimostaan on
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vanhemman kaltainen – kuin äiti, joka läksyttää häntä. Hänen päätavoitteensa on olla
menettämättä kasvojaan.
2) Joukko kämppiksiä on sopinut sammuttavansa valot huoneesta sieltä lähtiessään, mutta
Janne tulee tyhjään keittiöön huomaten jokaisen valon olevan päällä. Hän menee
olohuoneeseen puhumaan toisille ja sanoo ”Luulin, että me kaikki sovittiin sulkea valot kun
niitä ei käytetä?”. Sisältönä on sopimus valojen käytöstä. Jannen tunnetila on
loukkaantunut ja hänen sävynsä on moittiva. Hänen käsityksensä ystävistään on, että he
eivät välitä. Hänen päätavoitteensa on häpäisemisen kautta saada heidät toimimaan. Tomi
vastaa ”Rauhoitu, ei muutama minuutti haittaa”. Tomin tunnetila on vastustava ja
ärsyyntynyt, hänen käsityksensä on että Janne käyttäytyy kuin pikku diktaattori. Tomin
päätavoite on osoittaa, että häntä ei voi komennella.
3) Työpaikan kahvitauolla Sanna on rupatellessaan yhdistänyt viime aikaiset läkähdyttävät
helteet ilmastokriisiin. Katriina haastaa häntä: ”Luuletko ihan oikeasti, että meidän teoilla
on mitään merkitystä?” Sisältö on tosiasiallinen kysymys, mutta Katriina tunnetila on
hätäinen, kyseenalaistava ja kärsimätön. Hänen käsityksensä on, että Sanna on harhaan
johdettu hyväntekijä. Hänen päätarkoituksensa on vahvistaa omaa uskomustaan, että ei
ole mitään merkityksellistä, jota hänen itse tulisi ilmastokriisille tehdä.
Kaikissa näissä esimerkeissä voit nähdä, että pelkkään puheen sisältöön keskittyminen vie entistä
syvemmälle ongelmiin. Seurauksena on todennäköisesti taistelu, jossa tunteet tulevat loukatuksi,
josta jokainen henkilö vetäytyy haavoittuneena ja alkuperäistä näkemystään itsessään entistä
voimakkaammin vahvistaen. Pohdi ajassa taaksepäin joitakin omia ilmastokeskusteluitasi ja katso
voitko tunnistaa, mitä niissä tapahtui näillä neljällä tasolla.
Sisältö
• Mistä toinen henkilö puhui?
• Mistä sinä puhuit?
• Puhuitteko samasta asiasta?
Tunnelma/tunnetila
• Olivatko tunteesi erilaiset vai samanlaiset toisen henkilön kanssa?
• Muuttuivatko tunteesi keskustelun aikana?
• Muuttuiko keskustelun tunnetila sen edetessä?
Päätarkoitus
• Mitä yritit saavuttaa?
• Mitä toinen henkilö yritti saavuttaa?
• Olivatko päätavoitteet yhteensopivia?
• Muuttuivatko tavoitteet keskustelun aikana?
Havainto
• Minkälaisten käsitysten kautta hahmotit toisen henkilön?
• Miten uskot, että toinen henkilö käsitti sinut?
• Mitä he kuvittelivat sinun ajattelevan itsestään?
• Muuttuivatko kenenkään käsitykset toisistaan keskustelun aikana?
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Saatat muistaa keskustelun, joka sujui paremmin kuin esimerkeissä, mutta monet ihmiset
muistavat keskusteluja, jotka epäonnistuivat samankaltaisesti kuin esimerkeissä. Miten voit
päästä tämän yli? Aloita keskittymällä tunteisiin ja keskustelun tunnelmaan.

Empatian saavuttaminen
Empatia tarkoittaa
• toisen asemassa olemisen eläytyvää kuvittelemista
• kuuntelemista, hyväksymistä ja toisen näkökulman kunnioittamista
• lämmön ja ymmärryksen osoittamista
• syyttämisen, kyseenalaistamisen ja tuomitsemisen välttämistä
Empatian paradoksi on, että mitä enemmän ihmiset tuntevat tulleensa ymmärretyksi ja
kunnioitetuksi, sitä avoimempia he ovat pohtimaan itseään sekä muuttamaan näkemystään tai
omaa käyttäytymistään. Toisen henkilön tunnetilan tunnistaminen on ensimmäinen askel kohti
empatiaa. Yritä havainnoida tunnetilan muutoksia joissakin keskusteluissa, joihin osallistut.
Saatat yllättyä miten nopeasti ne voivat muuttua. Mikä näyttäisi mahdollistavan toisen
avautumisen tai johtavan sulkeutumiseen? Miten eri ihmiset osoittavat innostusta tai
ärsyyntymistään? Miten he osoittavat hyväksyntäänsä tai paheksuntaansa? Toisinaan kannattaa
tutkia sitä, mitä toinen henkilö tuntee, ja antaa heille aikaa vastata. Yritä kysyä heiltä: ”Vaikutat
ärsyyntyneeltä – pitääkö paikkansa?” tai ”Vaistoan, että tunnet olosi melko nurkkaan ajetuksi
liittyen tähän puheenaiheeseen”. Saatat yllättyä miten tämä voi avata keskustelun, kuten alla
olevassa esimerkissä johtajan ja hänen alaisensa välillä.
Esihenkilö:
Alainen:
Esihenkilö:
Alainen:
Esihenkilö:
Alainen:

”Oletko edistänyt työmatkakyselyä?”
”Se on työlistallani.”
”Vaikutat ärsyyntyneeltä, että nostan tämän jälleen esiin...”
”Ei, ei, ei mitään sellaista...”
”En yllättyisi, jos olisit ärsyyntynyt. On vaikea tilanne, kun pyydän sinua
lisäämään jotain työtehtäviisi.
”No, ehkä olen hieman vihainen sitten. Sain juuri ankaraa vastustusta muilta
työryhmässä.”

Esihenkilö olisi voinut sulkea keskustelun vastaamalla alaisen ärsyyntyneisyyteen vaatimuksella
”Haluan valmiin raportin pöydälleni perjantaihin mennessä”. Valitsemalla empaattisemman reitin
hän avasi mahdollisuuden ongelman ratkaisemiseen. Tässä esimerkki kahdesta ystävästä, joista
Kati on aina ottanut johtavan vastuun kyseisessä ystävyyssuhteessa.
Kati:
Ulriika:
Kati:
Ulriika:

”Luulen, että tunnet ja ajattelet minun jankkaavan tästä joka asiassa.”
”No minulle näyttää, että joka kerta kun ehdotan jotain hauskaa yhdessä tehtävää,
keksit aina syyn miksi se tuhoaa maapallon.”
”Kuulostaa siltä, että sinusta tuntuu, että pilaan puheillani iloasi.”
”Joo – se masentaa minua. Tunnen, että en voi ikinä tehdä mitään oikein. Ihan kuin
kaikki innostukseni elämää kohtaan lytättäisiin.”
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Tässä esimerkissä, Kati onnistuu olemaan kostamatta ja vastaamatta samalla mitalla takaisin.
Tunnistamalla Ulriikan ärsyyntyneisyyden, hän sallii Ulriikan kokea ja ilmaista sen, mitä hän
tuntee. Tämä luo tilaa lisääntyvälle ymmärrykselle heidän välillään. Empaattisissa keskusteluissa
yleensä tarkistetaan, mitä toinen henkilö tuntee havaitun tunnetilan tai tunteen ääneen
pohtimisen kautta. Avoimet kysymykset ovat tässä suljettuja kysymyksiä enemmän käytössä.
Suljetut kysymykset kutsuvat vastaamaan kyllä tai ei. Avoimet kysymykset kutsuvat toista henkilöä
jatkamaan puhumista ja ilmaisemaan, mitä he tuntevat tai ajattelevat. Kokeile kysymyksiä kuten:
•
•
•
•
•
•

Kuulostaa siltä, että tunnet...
Tunnetko niin, että...?
Mitä ajattelet siitä, että...?
Mitä tämä saa sinut tuntemaan?
Mitä seuraavaksi tapahtui?
Miten se onnistui?

Jos voit lopettaa toisen vakuuttamisen yrittämisen ja sen sijaan kiinnostut siitä, mitä he tuntevat
ja ajattelevat, pääset todennäköisesti parempiin keskusteluihin.
Ymmärtävä suhtautuminen todellisiin pulmiin
Toinen tärkeä näkökohta empatiaan on ymmärtää todellisia ihmisten kohtaamia pulmia. Olet
kohdannut monia tällaisia aiemmin tässä kirjassa suhteessa ilmastokriisiin ja kamppaillut itsekin
niiden kanssa. Esimerkiksi:
•
•
•
•
•
•

kansainväliseen perheeseen kuulumisen pulmatilanteet
tunne siitä, että sinua pyydetään rajoittamaan halujasi ja toiveitasi
ristiriita sen välillä mikä tuntuu parhaimmalta teolta omalle perheelle ja mikä oikealta
valinnalta yhteisen tulevaisuuden kannalta
epäreiluuden tajuaminen – että eniten päästöjä aiheuttavat eivät tee paljoakaan
ilmastokriisiä hillitäkseen
järkytys kun tajuat, että korkea tulotaso tekee myös ilmastovaikutuksestasi raskaan
kestämättömyyden loukut, jotka syntyvät siitä, miten yhteiskunnan järjestelmät ovat
toimeenpantu, kuten liikenne, asuttaminen sekä tavaroiden ja palveluiden toimittaminen,
lukiten meidät elämässämme raskaisiin ilmastovaikutuksiin

Jokainen näistä pulmista näyttäytyy eri tavoin ihmisten elämässä. Joskus ne aiheuttavat todellisia
ja kivuliaita esteitä. Joskus ihmiset käyttävät niitä syinä olla tekemättä mitään. Jos tarkastelet
näitä asioita avointen kysymysten kautta kiinnittäen jälleen tarkasti huomiota esiin nouseviin
tunteisiin, olet todennäköisesti lähempänä hedelmällisempiä keskusteluja. Joinain hetkinä tulet
lähes varmasti havaitsemaan vastustusta ja ristiriitaisuutta – sekä itsessäsi että muissa.
Ristiriitaisuus ja sisäinen vastustus
Ei ole yllättävää, jos kohtaat ristiriitaisuutta. Kohdatessaan tarpeen suurelle sosiaaliselle ja
omakohtaiselle muutokselle enemmistöllä ihmisistä tunteet jakautuvat kahtia. Haluamme
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samanaikaisesti sekä tietää että olla tietämättä elämämme vaikutuksesta ilmastoon. Yhtenä
päivänä tunnemme intoa muuttua, seuraavana kaipaamme asioiden pysymistä tuttuna ja
turvallisena. Eräänä hetkenä tunnemme asian olevan äärimmäisen tärkeä, seuraavassa emme
juuri välitä. Olet varmaan havainnut tällaista ristiriitaisuutta itsessäsi. Yhtenä päivänä olet todella
huolissasi. Seuraavana kaikki tuntuu liialliselta. Löydät itsesi sanomasta ”Kyllä, mutta...”
erilaisissa keskusteluissa – toisinaan sinua auttamaan pyrkivän ihmisen kanssa, mutta lähes yhtä
usein sisäisesti mielessäsi.
•
•
•

”Voisin mennä bussilla, mutta...”
”Olen samaa mieltä, että se on tärkeää, mutta...”
”Haluaisin tehdä enemmän, mutta...”

Sinusta tulee mestari todistamaan, miksi mikä tahansa ehdotus on epäkäytännöllinen,
vaarallinen, epäolennainen tai yksinkertaisesti täysin hyödytön. Usein on mahdollista aistia
toisten vastustus ennen kuin se muuttuu sanoiksi. Vääntelehtiminen, pois kääntyvä ja harhaileva
katse, epämukava liikehdintä tuolilla. He nyökkäävät, ikään kuin olisivat kanssasi samaa mieltä,
mutta itse asiassa keräävät ajatuksiaan, jotta voivat torjua sanasi mielessään. William Miller ja
Stephen Rollnich ehdottavat, että tärkein asia näissä tilanteissa on 'toimia vastavoimalle periksi
antaen' (roll with resistance).¹²⁸ Vertauskuva on peräisin judosta, jossa voimalla voimaan
vastaamisen sijasta käytetään vastustajan liikevoimaa eduksi sille periksi antamisen kautta.
Keskustelujen ilmastokriisistä ei tulisi olla taisteluita, vaan vastustus on merkki lähestyä asiaa
toisin. Älä väittele. Älä kosta hyökkääviä sanoja. Älä vastusta vastarintaa suoraan. Sen sijaan yritä
lähestyä teemaa erilaisesta näkökulmasta. Kysy enemmän kysymyksiä. Ehdota toista näkökulmaa,
mutta tyrkyttämättä sitä. Myönnä, että meillä kaikilla on ristiriitaisia tunteita. Selvitä, mitä toinen
henkilö tuntee. Näe hänet voimavarana mahdollisten ratkaisujen löytämiseen.
Kuvittele, että keskustelussa julkisesta liikenteestä, joku sanoo sinulle: ”Haluaisin käyttää bussia,
mutta se on niin hidasta ja aikataulut ovat niin hankalia”. Alla seitsemän mahdollista
vastareaktiota. Ensimmäiset kolme johtavat todennäköisesti poteroituneeseen väittelyyn tai
kiusalliseen hiljaisuuteen. Viimeiset neljät 'liikkuvat vastavoimalle periksi antaen'.
1) Jos katsoisit aikataulut läpi, huomaisit että ne ovat kehittyneet paljon viime aikoina.
2) Kuljen itse pääasiassa bussilla ja minulle se on toiminut todella hyvin.
3) Minun mielestäni meidän täytyy laittaa mukavuudenhalumme syrjään, kun puhumme
ilmastokriisistä.
4) Kuulostaa siltä, että et juurikaan pidä busseista ja niiden ideasta.
5) Kuulostaa siltä, että sinulla on ollut tähän asti huonoja kokemuksia busseista yrittäessäsi
käyttää niitä.
6) Millainen olisi sinun unelmien joukkoliikenne?
7) Aika todellakin tuo paineita. Ehkä se on ensimmäinen asia, jota voimme yhdessä pohtia.
Kiihtyneessä tilanteessa voi olla vaikea seurata viisaita ohjeita. Jos harjoittelet vastustuksen
kuuntelemista, huomaat kuitenkin nopeasti, että keskustelutaktiikkasi muuttuvat. On olemassa
joitakin tyypillisiä reaktiotapoja, joilla vastustetaan ilmastotekoja. Saatat tunnistaa osan näistä
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yhtä lailla niin itsessäsi kuin muissakin. Olemme ehdottaneet jokaisen kohdalla joitakin
mahdollisia siirtoja, joiden avulla voisimme 'toimia vastavoimalle periksi antaen'.
“Haluaisin kyllä kovasti, mutta…”
On yleistä haluta olla poikkeuksellinen. Me kaikki toivomme, että muut ottavat muutoksen
kovimmat iskut vastaan ja voimme itse saada vapautuksen. Tieteentekijät haluavat ajatella, että
heidän työnsä on niin tärkeää, että heillä täytyy olla lupa lentää. Maaseudulla asuvat väittävät, että
heidän ajoneuvonsa on välttämättömyys. Vanhemmat oikeuttavat pitkän työmatkansa tarpeella
asua lähellä hyvää koulua. Nuoret tuntevat, että heillä on aivan yhtä lailla oikeus tutkia maailmaa
aiempien sukupolvien tapaan. Iäkkäämmät ihmiset vakuuttelevat, että heillä on oikeus
palkintoihin pitkän raskaan työuran jälkeen. Muita samankaltaisia ilmaisuja ovat: ”Minulla ei
yksinkertaisesti ole aikaa...”, ”En elä mielestäni tuhlaavaisesti...”, ”Hyvitän sen niin, että...”.
Yritä kysyä:
•
•
•

Miten yhteiskunnan tulisi muuttua, jotta kykenisit muuttumaan?
Onko olemassa mitään, jota voisit tehdä, joka osaltaan edesauttaisi tätä muutosta?
Miltä sinusta tuntuisi, jos tämä muutos toteutuisi?

Jos olet onnekas, keskustelu saattaa siirtyä käsittelemään sitä, mitä ihmiset pelkäävät
menettävänsä, jos ilmastokriisi otetaan vakavasti. Saattaa auttaa, jos puhut omalla äänelläsi
kokemastasi sisäisestä ristiriitaisuudesta tai halustasi tuntea olevasi poikkeuksellinen. Saattaa
myös auttaa keskittyä menetyksiin, joita ihmiset pelkäävät. Kun menetyksistä pystytään
puhumaan, ne alkavat näyttäytyä usein vähemmän merkittäviltä. Kokeile ilmaisuja tai kysymyksiä
kuten:
•
•

•

Kuulostaa siltä, että sinulla on todella ristiriitaisia tunteita suhteessa niihin tekoihin, joita
meidän kaikkien tulee nyt tehdä.
Koin ajatuksen siitä, että minun tulisi luopua tavarasta aluksi äärimmäisen vaikeana.
Närkästyksen tunteet loppuivat itsellä vasta kun tajusin, että sain myös tämän myötä
uudenlaista hyvinvointia elämääni.
Toiveunissani jokaisen muun täytyy tehdä asioita, ja minä voin jatkaa kaikesta huolimatta
totuttuun tapaan. On ollut rankkaa myöntää itselleen, että syyni ajatella olevani
poikkeuksellinen eivät tosiasiassa kestä kriittistä tarkastelua.

“Kaikki on niin monimutkaista…”
Jotkut ihmiset käyttävät hämmennystään syynä vetäytyä. Joskus he keskittyvät pieniin teknisiin
erotteluihin. He hermoilevat pulmatilanteita, kuten onko parempi ostaa paikallisesti kasvatettuja
kasvihuonekukkia sesongin ulkopuolelta vai lentorahdattuja Afrikasta, ja kumpi on parempi, käsin
tiskaaminen vai astianpesukone. (Totuus kukista on, että molemmat vaihtoehdot ovat
kestämättömiä ja totuus tiskaamisesta on, että molemmat vaihtoehdot voidaan toteuttaa hyvin
vähäisellä määrällä kuumaa vettä.) Kysymykset kyllä tarvitsevat kunnollisen vastauksen, mutta
saatat huomata, että hyödylliseen tietoosi suhtaudutaan välinpitämättömästi tai vaihtamalla
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aihetta. Keskittyminen tällaisiin pieniin kysymyksiin voi olla tapa kääntää katse pois isoista
kysymyksistä ja vakuuttaa itsellesi, että tehtävä on aivan liian monimutkainen suoritettavaksi.
Samaan tapaan keskusteluissa, jotka näyttävät teknisiltä kiistoilta, voi olla pohjimmiltaan kyse
tunteista, kuten epätoivo tai ärtymys. On helpompi tuntea itsensä ärsyyntyneeksi siitä, että
asiantuntijat eivät osaa päättää, kuin tuntea suuttumusta itseltäsi edellytettyjen muutosten
laajuutta kohtaan. Kommentit, jotka alkavat...
•
•
•

”Luin lehdestä, että...”
”Rakennusalalla oleva tuttuni sanoi, että...”
”Eräs ihminen kertoi minulle, että...”

...palautuvat usein urbaaniin myyttiin, kuten ajatukseen tuulivoimaloiden toivottomasta
tehottomuudesta tai että lämmityksen jättäminen päälle koko päiväksi käyttää vähemmän
energiaa kuin sen sammuttaminen. Teknisissä keskusteluissa voi myös olla kyse toiveikkaista,
mutta epärealistisista ratkaisuista, joiden avulla voidaan välttää osa kivusta tai vaikeuksista isoissa
muutoksissa. Näihin viitataan yleisesti viherpesuna. Ajatus siitä, että biopolttoaineet riittävät
vastaamaan energian tarpeisiimme tai että ilmastonmuokkaus tulee vielä tarjoamaan ratkaisun,
ovat tästä hyviä esimerkkejä.
Lähestymistapasi tulee tässä olla kaksitahoinen. Sinun tulee käyttää vaistoasi aistia, mikä saattaisi
olla teknisen kysymyksen takana ja suhtautumisessa sen tiedolliseen vastaukseen. Älä vastaa
teknisestä näkökulmasta perustuen mututuntumaan! Älä myöskään vastaa tunteeseen tekniseen
puoleen keskittyvällä monologilla. Tunteiden suhteen voit kokeilla seuraavaa:
•
•
•
•

Kuulostaa siltä, että tunnet epätoivoa ja haluaisit vain luovuttaa.
Osa teknisistä yksityiskohdista on vaikeita, vai mitä?
Ymmärrän, miksi olet ärtynyt/hämmentynyt/suuttunut.
Olisi upeaa, jos ongelmaan olisi olemassa yksinkertaisia vastauksia, vai mitä?

Tunnista rajasi tekniseltä osin, tue ihmisten uteliaisuutta ja kannusta heitä kysymään. Jos todella
tiedät teknisen vastauksen, silloin voi auttaa tarjota sitä itsevarmasti, jos tämä on todella se, mitä
etsitään. Jos et ole kysymyksen tekninen asiantuntija, pyydä esitetyille tiedoille lähteitä. Tämä
usein tekee selväksi, että esitetyille 'faktoille' ei ole todellista pohjaa tai ne herättävät epäilyksen.
Jos on olemassa polku, joka johtaa tiedon lähteelle, seuraa sitä. Selvitä kenen etu on pelissä ja
kyseenalaista epätodennäköiset uudet teknologiat, jotka lupaavat pelastavansa maailman helposti,
nopeasti ja halvalla.
“Yksi ihminen ei voi vaikuttaa”
Muunnelmia tästä ovat: ”Se ei ole minun vastuullani”, ”On todennäköisesti liian myöhäistä” ja
”Minulla on nyt muitakin asioita murehdittavanani”. Nämä väitteet ovat usein merkki
toivottomuuden aiheuttamasta vetäytymisestä. Ihmiset kokevat ilmastokriisin musertavana ja
eivät kykene näkemään, miksi enää tehdä yhtään mitään. Tässä saattaa auttaa peilata toiselle, että
voi olla, että he tuntevat olonsa toivottomaksi tai voimattomaksi. Tilanteessa voi myös auttaa
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kysyä kysymyksiä, jotka palauttavat kosketuksen syvempien syiden kanssa toimia. Kokeile
heijastaa takaisin tunteita, jotka saattaisivat olla ajatusten takana, kuten esimerkiksi:
•
•
•

Kuulostaa siltä, että tunnet olosi varsin
toivottomaksi/voimattomaksi/musertavaksi/merkityksettömäksi.
Kuulostaa siltä, että tunnet ettei kukaan huomioi sinua.
Kuulostaa siltä, että kaipaisit jotakuta muuta siivoamaan koko sotkun.

Sellaisten kysymysten kysyminen, joka luo yhteyttä vastaajan omiin vahvuuksiin, voi myös auttaa:
•
•

Mikä on antanut sinulle voimaa ja vahvuutta aiemmin?
Mikä saa sinut yleensä sietämään vaikeita tehtäviä?

‘Helppo sinun on sanoa…’
Muunnelmia tästä ovat: ”Haluaisit kaikkien olevan kuin sinä...” tai ”Sinua on huijattu ja nyt yrität
vakuuttaa kaikki muut...”. Päällimmäisin tunne on kauna ja mielipaha. Tämä henkilö tuntee
oletettavasti itsensä saarretuksi tai olevansa komentelun kohteena. He heijastavat sinuun, että
elämäsi on helppoa, että olet joko typerä tai pikkumainen ilmastodiktaattori. Tämä tekee eri
mieltä olemisen kanssasi paljon helpommaksi. On houkuttelevaa vastata samalla mitalla tarinoilla
omakohtaisista kamppailuistasi, kieltämällä että olet koskaan yrittänyt muuttaa yhtään ketään tai
värikkäällä selostuksella ilmastokriisin mukanaan tuomista katastrofeista. Ota syvään henkeä ja
yritä pysyä rauhallisena. Joskus voi auttaa heijastaa havaittu tunne takaisin. Kokeile:
•
•

Itselleni kuulostaa siltä, että tunnet olosi saarretuksi/määräillyksi/ärsytetyksi tässä asiassa.
Oletko närkästynyt kaikesta tästä jatkuvasta ilmastopuheesta?

Tämä voi avata keskustelun henkilön tunteisiin, joka on hedelmällistä. Toisinaan tällainen
tunteiden heijastaminen on kuitenkin merkki perääntyä ja lopettaa keskustelu tältä osin. Yritä
jotain tämän kaltaista:
•
•

Luulen, että ärsytin sinua todella paljon. Olen pahoillani.
Ehdotan, että jätetään tämä nyt toistaiseksi ja mennään lounaalle.

Joskus tämä riittää siihen, että toinen henkilö saa uudelleen arvioida käsityksensä sinusta. Saatat
saada anteeksipyynnön myöhemmin tai ainakin mahdollisuuden palata asiaan toisessa hetkessä.

Minäpystyvyyden tukeminen
Jos haluat jonkun toisen liittyvän seuraasi tekemään muutoksia kanssasi tai tekevän niitä
omakohtaisesti, sinun täytyy uskoa heihin. Ihmiset tarvitsevat tässä arvostustasi. Sinun tulee
tukea heidän käsitystään omasta pystyvyydestään. Ajattele hetkiä, jolloin olet yrittänyt tehdä
muutoksia tai selviytyä vaikeasta projektista itse. Miten ylitit itseesi kohdistuvan epäilyksen?
Miten käsittelit vastoinkäymisiä? Millä keinoin pysyit toiveikkaana? Tämä oli varmaankin
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helpompaa, jos joku tuki sinua. Totuudenmukaisella kannustuksella on väliä. Tässä auttaa, jos
pystyt:
• uskomaan ihmisten halukkuuteen toimia
• kannustamaan ihmisten piileviä mahdollisuuksia esiin
• kiittää ihmisiä siitä, mitä he ovat saavuttaneet
• kehua hyvin tehdyistä asioista
Ilmastokriisi voi olla vaikea aihe tässä suhteessa. Oma pettymyksemme poliittisiin
epäonnistumisiin tai enemmistön omahyväisyyteen voi ajaa meidät haukkumaan ensimmäisiä
pieniä askeleita, joita muut ihmiset ottavat. Tarkastele eroja kolmen mahdollisen vastareaktion
välillä teetaukokeskustelussa eräällä työpaikalla. Maria sanoo: ”Olen kyllä itsekin huolissani
ilmastokriisistä – kierrätän aina niin kuin pitää.” Mikä näistä Tonin vastauksista
todennäköisimmin kannustaa Mariaa tekemään enemmän?
1) ”No se ei vielä planeettaa pelasta, vai mitäpä luulet?”
2) ”Hieno ensimmäinen askel – mitä muuta olet suunnitellut tekeväsi?”
3) ”Hyvä juttu – miten sait perheesi lähtemään mukaan?
Ensimmäisessä vastauksessa Toni puhuu ärsyyntymyksestään käsin, jota tuntee Marian
mielestään omahyväistä uskomusta kohtaan, että pelkkä kierrättäminen riittää. Toisessa Toni
kehuu Mariaa, mutta tekee välittömästi selväksi, että hän ajattelee nämä teot riittämättömiksi.
Kolmannessa Toni kehuu häntä ja pyytää häntä kertomaan lisää - lähestymistapa, joka
todennäköisesti avaa keskustelun, saa hänet kosketuksiin organisointikykyjensä kanssa
perheessään ja antaa hänelle vihjeitä siitä, mitä muuta hän voisi jatkossa perheelleen ehdottaa.
Toisten ihmisten tukeminen tällä tavoin perustuu mielentilaan, joka ei ole aina helppo saavuttaa.
Se on riippuvainen koetun toiveikkuuden tasosta ja uskosta muiden hyvään tahtoon sekä kyvystä
pitää oma ahdistus ja suuttumus kurissa. Älä ihmettele, jos et pysty tähän aina. Huomioi
olosuhteet, jotka tekevät tämän saavuttamisen itsellesi helpommaksi. Se, milloin ja missä puhut
ilmastokriisistä, voi tässä auttaa merkittävästi.
Valitse aika ja paikka viisaasti
Ilmastokriisi ja hiilijalanjäljen kohtuullistaminen nousevat usein esiin sellaisella hetkellä, joka
tekee keskustelusta vaikeaa. Ihmiset kertovat usein olevansa varpaillaan, koska keskustelun
normit rajoittavat sitä, mitä on sallittua sanoa. Sosiaalisesti ottaen monet kysymykset ovat
kehystetty tavoilla, jotka olettavat ettei ilmastokriisillä ole niihin mitään yhteyttä. Esimerkiksi, on
tavallista suhtautua verotukseen taakkana sen sijaan, että se nähtäisiin välttämättömänä
toimintatapana hoitaa vaikkapa ilmastokriisiä. Samaan tapaan autolla ajamisen oletetaan olevan
perusoikeus sen sijaan, että kyseessä olisi ympäristöongelma. Tarkastele seuraavia esimerkkejä.
Esimerkkien ääneen lausumattomat taustaoletukset ovat sulkeissa jokaisen esimerkin perässä.
1) Kokoushuoneessa oli kuuma ja pomoni käski minun avata ikkunat. En kokenut, että
olisin voinut hapuilla ympäriinsä etsien lämmityksen säätimiä. (Pääoletus: tärkein asia on
jatkaa kokousta ilman häiriötä.)
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2) Kaikki muut pubissa olivat iloisia ja tyytyväisiä siitä, että hallitus oli poistanut
ympäristöveron polttoaineen verotuksesta. Halusin kertoa olevani eri mieltä, mutta tiesin
olevani vailla mahdollisuuksia. (Pääoletus: vero on taakka – olet hölmö, jos haluat niitä
maksaa.)
3) Isäni kertoi joulupöydässä, että hän kutsuu ja maksaa koko perheen Goalle juhlimaan 60vuotissyntymäpäiviään. (Pääoletus: perhe on tärkein, ja olet epälojaali ja kiittämätön, jos et
tule.)
4) Ystäväni pyysi minua allekirjoittamaan vetoomuksen ruuhkamaksujen estämiseksi.
(Pääoletus: autolla ajaminen missä tahansa milloin tahansa on perusoikeus, ruuhkamaksu
on taakka.)
5) Serkkuni näyttivät minulle vaatelöytöjään, jotka olivat ostaneet alennusmyynnistä, ja
olettivat minun onnittelevan heitä fiksuista ostoksistaan. (Pääoletus: hinta on kaikkein
tärkein valintakriteeri missä tahansa ostoksessa.)
Tällaisissa hetkissä sinun täytyy päättää oletko hiljaa, pidätkö varovaisesti puoliasi vai pidätkö
voimakkaasti puoliasi. Itsensä puolustaminen voi olla vaikeaa, koska asetut keskustelussa sen
virtausta vastaan. Jos ajattelet edellä mainittuja keskustelun tasoja, joista aiemmin puhuimme,
sinun tulee kiinnittää huomiota sekä keskustelun päätarkoitukseen että siihen osallistuvien
ihmisten käsityksiin. Onko oma päätarkoituksesi puhua ilmastokriisistä yhteensopiva muiden
ihmisten sen hetkisen päätarkoituksen, kuten tehokkaan kokouksen pitämisen tai riehakkaan
humaltumisen, kanssa? Jos puolustat omaa tarkoitustasi, miten sinut silloin havaitaan ja
ymmärretään? Oletko tervetullut viestintuoja kokouksen venyttäjänä tai juhlien ilonpilaajana?
Strategialla on vuorovaikutuksessa väliä. Onko todennäköistä, että lopputulos on hyvä, jos nostat
asian esiin? Jos ei, sinun saattaa olla parempi pysyä hiljaa tällä kyseisellä kertaa.
Usein lopputulos on parempi, jos valitset itse ajan ja paikan keskustelulle. Kehystä se, mitä haluat
sanoa myönteisesti, tavalla jonka kuvittelet vetoavan toiseen ihmiseen. Pohdi:
•
•
•

Kenelle haluat puhua – jokaiselle perheessä/työtiimissä/ystäväpiirissä vai ainoastaan
yhdelle tai kahdelle ihmiselle?
Millaisia tuloksia toivot? Haluatko tunnustusta näkökulmillesi? Toisen ihmisen osoittavan
sinulle kiinnostustaan? Punnitse, mikä on mahdollista.
Milloin on todennäköisimmin hyvä hetki? Vältä kiireisiä tilanteita, jolloin ihmiset ovat
väsyneitä ja hermostuneita. Yritä tehdä tilanteesta miellyttävä. Pidä huolta, että kuuntelet.

Ensimmäisessä yllä olevassa esimerkissä henkilö teki kuten hänen pomonsa edellytti. Hän ei
halunnut ottaa riskiä pomonsa ärsyttämisestä tai häpäisemisestä tunnelmaltaan kireässä
kokouksessa. Myöhemmin hän otti yhteyttä tilapalvelujen johtajaan selvittääkseen, missä
lämmönsäätimet sijaitsivat. Tämän jälkeen hän kävi kahdenkeskisen keskustelun pomonsa kanssa
siitä, miten madaltaa lämpötilaa, jos tilanne uusiutuisi. Viimeisimmässä esimerkissä henkilö
ihasteli serkkujensa ostamia vaatteita, mutta keskustelun tauottua selitti, miten hän oli viime
aikoina ajatellut ostamiensa vaatteiden laajempia vaikutuksia ja päättänyt muuttaa omia
ostostottumuksiaan. Toinen serkku sivuutti asian olankohautuksella ”Ihan sama...”, mutta toinen
oli asiasta kiinnostuneempi ja he pystyivät käymään lyhyen keskustelun aiheesta.
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Molemmissa esimerkeissä henkilö kykeni kontrolloimaan keskustelun tarkoitusta ja
käsittelemään sen aikana toisen henkilön todennäköisiä käsityksiä aiheesta. Pidä odotuksesi
samaan tapaan realistisina. Enemmistö ihmisistä inhoaa kasvojensa menettämistä ja nauttii
asioiden päättämisestä itse. He eivät välttämättä muuta kantaansa yhdessä keskustelussa, mutta
jos olet sekä kuunnellut että puhunut, kohdellut heitä empaattisesti ja kunnioittavasti sekä
tukenut heitä hyvissä tarkoitusperissään, olet todennäköisesti vaikuttanut heihin.

Sinun omat tarpeesi
Ihmiset vaihtelevat sen suhteen, miten paljon he haluavat puhua itseään vaivaavista ongelmista.
Meillä kaikilla on omat tapamme käsitellä järkytystä ja ahdistusta. Näillä tavoilla on usein
lapsuuteemme asti ulottuvat juuret. Olitko lapsi, joka etsi aloitteellisesti lohtua toisilta? Vai
vetäydyitkö huoneeseesi ja itkit mieluummin yksin? Kasvoitko tunteiden osoittamista
välttelevässä kulttuurissa purren ylähuultasi päivästä toiseen? Vai puhuttiinko perheessäsi
vaikeista asioista avoimesti? Onko sinulle tyypillistä pyrkiä ratkaisemaan ongelma yksin vai onko
sinun vaikea aloittaa ollenkaan ennen kuin olet vakuuttunut siitä, että saat muilta tukea?
Ilmastokriisi synnyttää voimakkaita tunteita. Saatat tuntea ahdistusta siitä, mitä tulevaisuus tuo
sinulle tai lapsillesi tullessaan. Saatat tuntea häpeää eläessäsi keskellä kulttuuria, joka kiinnittää
niin vähän huomiota niin tärkeään asiaan. Saatat tuntea syyllisyyttä jokapäiväisistä teoistasi, joita
et ole onnistunut toistaiseksi muuttamaan. Saatat tuntea suuttumusta toimintakyvyttömiä
poliitikkoja kohtaan. Saatat tuntea epätoivoa siitä, että ihmiskunta saisi koskaan järjestettyä
asiansa kuntoon. Jos yrität elää kevythiilistä elämää, myös tämä tuottaa kokoelman voimakkaita
tunteita. Ihmiset tuntevat usein surua, suuttumusta, turhautumista ja haikeutta kamppaillessaan
itselleen vaikeiden muutosten keskellä. Osa ihmisistä on halukas puhumaan näistä tunteista. He
tuntevat olonsa paremmin tehdessään niin, mutta me emme kaikki etsi tukea samalla tavoin.
Mikä alla olevista esimerkeistä muistuttavat sinua itseäsi eniten?
Emma tulee perheestä, jossa puhutaan asioista. Hän kokee helpoksi jakaa tunteitaan
kumppaninsa Jennyn kanssa. Kun he illalla kotona kohtaavat, kysyvät he miten toisen päivä on
mennyt. He tuntevat olonsa luontevaksi, jos ilmastokriisi nousee keskustelussa esiin yhdessä
siihen liittyvien tunteiden kanssa.
Joni on melko suorapuheinen käytännön mies. Hän toivoo vaimoltaan Karoliinalta tukea ja kehuja
saavutuksilleen sekä hiljaista yhteisymmärrystä ollessaan vihaisessa tai epätoivoisessa
tunnetilassa. Hän kaipaa ekoremontin onnistumisen ihailemista ja jos hän soimaa TV:ssä
esiintyvää ilmastokriisin kieltäjää, tämä ei ole kutsu yhteiskunnalliseen keskusteluun, vaan
pikemminkin pyyntö sanattomaan yhteisymmärrykseen. Karoliina ei ole itsekään kovin taitava
puhuja. Hän saa lohtua yhteyden kokemista luontoon ja nauttii ajan viettämisestä hiljaa omassa
puutarhassaan – tämä on paras hänen tietämänsä palautumisen muoto. Karoliinalla on yksi
ystävä, jonka puoleen hän kääntyy, jos jokin vaivaa häntä todella paljon. Yleisesti hän kokee
vaikeaksi ilmaista itseään sanoin, ja ahdistuu ajatuksesta, että tuhlaa silloin jonkun toisen aikaa.
Matin poliittinen aktiivisuus on hänen pääasiallinen areenansa ilmastokriisistä keskustelemiseen.
Nämä keskustelut kallistuvat pääasiassa kampanjointiin ja strategisiin kysymyksiin ohittaen
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ihmisten syyt olla osa ryhmää. Hän on esitellyt ajatuksen käyttää lyhyt hetki jokaisesta
tapaamisesta siihen, että vuorollaan kerrotaan ja kuunnellaan mitä ihmiset tuntevat suhteessa
ongelmiin, joita arjessaan kohtaavat. Tämä on lisännyt ryhmän halukkuutta antaa toisilleen
henkilökohtaisempaa tukea yhteiskunnallisen vaikuttamisen ohella.
Tanelin uskonnolliset uskomukset ovat hänen elämänsä peruskivi. Suhteessa ilmastokriisiin hän
nojautuu myös muihin hengellisiin ja eettisiin huolenaiheisiinsa. Hänen tärkein voimavaransa ja
henkinen tukensa ovat säännölliset keskustelut muiden seurakunnan jäsenten kanssa.

Toivon tarve
Kysymys toivosta nousee usein esiin ihmisten keskuudessa, jotka ovat syvästi osallisia
ilmastokriisissä. Miten voimme pitää toivoa yllä? Kuinka voimme suojella itseämme epätoivolta?
Toivon tulee olla totuudellista. Valheellinen optimismi ei auta ketään. Italialainen sosialisti
Antonio Gramsci keksi aikoinaan kuuluisan sanonnan 'älyn pessimismi, tahdon optimismi'¹²⁹,
joka esiintyi hänen sanomalehtensä L'Ordine Nuovo etusivulla 1920-luvun fasistisessa Italiassa.
Hän tarkoitti, että meidän tulisi aina katsoa vaikeaa totuutta, kieltäytyä harhakuvitelmista ja silti
löytää päättäväisyyttä taistella sen puolesta, jonka uskomme oikeaksi ja oikeudenmukaiseksi.
Aktivisti Shaun Chamberlin keksi käsitteen 'tumma optimismi' kuvaamaan tuntemuksiaan:
”...tapa nähdä elämä pelkäämättä totuutta – silloinkin kun totuus on vastenmielinen tai tuntuu
musertavalta. Tutkimalla tuntematonta voimme nähdä sen sellaisena kuin se on sen sijaan, että
uskomme sen olevan siihen kohdistuvien pelkojemme kaltainen. Missä tummuus on läsnä,
kohtaamme sen ja uskomme lannistumatta ihmiskunnan piileviin mahdollisuuksiin.”¹³⁰
Buddhalaiset kirjoittajat Joanna Macy ja Chris Johnstone nimesivät kirjansa Active Hope¹³¹
ilmaisten näkemyksen toivosta toimintana tai tekemisenä uskomuksen tai mielentilan
korostamisen sijasta. Miten ajatteletkin, on tärkeää etsiä jotain tapoja myöntää todelliset
kohtaamamme vaikeudet ja pitää totuudellinen toivo elossa. Alla joitakin asioita, joita ihmiset ovat
kertoneet siitä, miten he tässä pärjäävät:
•
•
•
•
•

”Hyväksyn sen, että tätä ei tule ajatella koko ajan, vaan sallin itselleni myös asian
laittamisen ajoittain sivuun”
”Ajan viettäminen luonnossa auttaa minua ja tarjoaa mielelleni erilaisen näkökulman.”
”Ympäröin itseni ihmisillä, jotka tuntevat samoin kanssani, jotta tunnen kumppanuutta ja
yhteenkuuluvuutta.”
”Luovuus, joka kanavoituu kevythiilisten teknologioiden kehittämiseen, ilahduttaa ja
kannustaa minua.”
”Pidän kaikkea tavallista suuressa arvossa, kuten ateriaa ystävien kanssa, perhesynttäreitä
tai aurinkoista päivää.”

Epätoivon ja toivottomuuden käsitteleminen
Näyttää siltä, että joskus puhuminen laskee mielialaa. Joskus huomaat syyttäväsi hyviä ystäviäsi
tai ärsyttäväsi perhettäsi tavoilla, joihin vain lähisukulaiset pystyvät. Joskus saat itsesi kiinni
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rankaisevasta mielentilasta. Tallaat sanoillasi jonkun naiivin optimismin päälle. Kadehdit toisen
tekemää hyvää työtä. Vaadit mahdottomia ihmisiltä, joita rakastat. Tällaisten kokemusten takaa
löytyy usein epätoivon ja kykenemättömyyden tunteita. Ne voivat myös olla merkkejä
loppuunpalamisesta tai tarpeesta pitää taukoa uuvuttavasta vaikuttamistyöstä. On olennaista
pitää oma osuus sopivana. Maailmassa, jossa monet tekevät vähän ja harvat paljon, on helppo
tuntea tulevaisuuden paino raskaana harteillaan.
Yritä olla rankaisematta itseäsi tai muita. Etsi elämässä kestäviä mielihyvän lähteitä. Tämä voi olla
perheen kanssa vietettyä aikaa, ulkoilua tai rakkaan vanhan harrastuksen parissa puuhastelua.
Muista, että yksi syy ilmastotoimintaan on pyrkiä säilyttämään se, mikä elämässä merkitsee
sinulle paljon. Jos kykenet tasapainottamaan omistautumisesi asialle sellaisen elämän kanssa, joka
on monin tavoin hedelmällistä ja rikasta, et ainoastaan itse nauti ajastasi enemmän, vaan olet
myös parempi roolimalli muille.
Tuen lähteet
Pohdi miten löydät tukea ja kenen puoleen yleensä käännyt. Pohdi voitko jakaa huolesi ilmastosta
niin avoimesti kuin haluaisit niiden ihmisten kanssa, joiden kanssa tyypillisesti jaat ongelmasi
elämässä. Jos kukaan ei koskaan kuuntele sinua, arvosta sinua tai anna sinulle tukea yrityksissäsi
elää tarkoituksenmukaisesti suhteessa ilmastokriisiin, tulet kokemaan elämäsi vaikeaksi. Jos
tukea ei ole välittömässä läheisyydessäsi, ala silloin etsiä sitä laajemmalta alueelta. Harkitse
liittymistä johonkin ryhmään, joka toimii jonkin ilmastoratkaisun hyväksi. Yritä osallistua
tapaamisiin tai tilaisuuksiin aiheesta. Etsi verkosta keskusteluryhmiä. Jossain on joku, joka
arvostaa tukeasi ja voi tarjota sitä myös sinulle!

Kognitiivisista lähestymistavoista opittua
Toistaiseksi olemme keskittyneet ilmastokriisistä puhumisen tunnekokemukseen ja siihen
tapaan, jolla se vaikuttaa suhteissamme ihmisiin, joista välitämme tai joiden kanssa
työskentelemme. Kognitiivisemmasta ja käyttäytymiskeskeisemmästä näkökulmasta on tehty
huomattavasti enemmän tutkimusta ilmastonmuutoksesta suhteessa ihmisten reaktioihin. Nämä
lähestymistavat keskittyvät ihmisten ajatuksiin, asenteisiin ja käyttäytymiseen tunteiden,
suhteiden ja sosiaalisten yhteyksien sijasta. Enemmistö tästä työstä tähtää ymmärtämään miten
isojen kampanjoiden tulisi lähestyä ilmastonmuutoksen ongelmaa. Tämä työ saattaa olla
kuitenkin hyödyllistä myös yhtä lailla pienemmässä mittakaavassa perheen, ystävien ja
työkavereiden keskuudessa. Mihin vetoaminen saa ihmiset istumaan alas ja pohtimaan? Mitkä
lähestymistavat saavat heidän muuttamaan käyttäytymistään? Onko käyttämällämme kielellä
merkitystä? Tulisiko meidän vedota ihmisen omaan etuun vai heidän syvempiin arvoihinsa?
Reagoivatko eri väestöryhmät eri tavoin? Tässä yhteenvetona johtopäätöksiämme kirjallisuudesta.
Tieto ei riitä
Kuten aiemmin mainittiin, ihmiset ohittavat informaatiota, jonka he eivät ajattele koskevan
itseään. Älä luennoi ihmisille tai työnnä väkisin esitteitä heidän käsiinsä. Yritä luoda tilanne, jossa
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ihmiset voivat kiinnostua ja ovat valmiita kuuntelemaan. Vältä myös surullisen kuuluisaa
ristiriitaa, jossa mieli samaistaa jonkin tosiasiaksi hyväksymisen siihen tekemällä vaikuttamiseen.
On helppo tuntea, että jos olet huolissasi jostain, olet myös tehnyt jotain asian eteen.¹³²
Ihmiset tekevät hätäisiä johtopäätöksiä
Enemmistö ihmisistä yrittää sovittaa uusia tosiasioita jo olemassa oleviin näkemyksiinsä sen
sijaan, että muuttaisivat kantojaan uuden tiedon takia. Me käytämme peukalosääntöjä ja
mututuntumaa auttaaksemme itseämme tekemään päätöksiä. Tämä merkitsee sitä, että voi olla
hyödyllistä ajatella, miten tosiasiat ilmastokriisistä sopivat jonkun toisen vallitseviin asenteisiin.
Jos puhut vaikkapa kaupallisen alan yleisölle, sinua ja viestiäsi kuullaan todennäköisemmin
pukeutuessasi tavalla, joka sopii yhteen heidän uskottavaa puhujaa koskevien odotuksiensa
kanssa, ja esität perustelusi yleisölle tutun kehyksen sisällä. Sama pätee mihin tahansa muuhun
yleisöön. Luonnostele esityksesi niin, että se pyrkii vetoamaan juuri niihin ihmisiin, joille puhut.¹³³
Luottamusta herättävät vertaispuhujat
Vertaispuhujat, joihin luotetaan, (trusted messengers) kuullaan viesteineen ja otetaan tosissaan
todennäköisemmin. Ihmiset kuuntelevat todennäköisemmin ihmisiä, jotka ovat jo ennestään
luotettuja johtohahmoja yhteisöissään. Ammattiyhdistysliikkeen jäsenet kiinnittävät huomiota
todennäköisemmin ammattiyhdistysliikkeen johtohahmoon, kirkon jäsenet pappiinsa, yliopistoopiskelijat opiskelutovereihinsa ja niin edelleen.¹³⁴
Mukauta esiintymisesi suhteessa yleisöösi
Viestisi räätälöinti kohdeyleisöllesi auttaa. Kaikki eivät suhtaudu ja reagoi samalla tavalla samaan
viestiin. Yleisöllesi tutulla kielellä puhuminen ja puheesi kehystäminen suhteessa heidän
kiinnostuksen kohteisiinsa auttaa. On olemassa paljon erilaisia tapoja jakaa väestö osiin alkaen
teorioista, jotka kohdistavat huomion sosioekonomiseen luokkaan tai kulttuuriseen identiteettiin,
aina lähestymistapoihin kuten sosiaalinen markkinointi, joka pyrkii selvittämään miten myydä
päästöjen kohtuullistaminen erilaisille yleisöille.¹³⁵
Ilmastokriisi tuntuu etäiseltä
On helppoa tuntea ilmastokriisi etäiseksi ja irralliseksi tavallisesta elämästä. Enemmistön
ihmisistä aikaperspektiivi ei juuri ylitä muutamaa seuraavaa vuotta ja heille on hankalaa olla
huolissaan mahdollisista tapahtumista 30 vuoden kuluttua tulevaisuudessa. Voi olla yhtä vaikeaa
tuntea pitkäaikaista huolta ihmisistä, joita et tule koskaan tapaamaan, paikoissa, joita et ole
koskaan nähnyt.¹³⁶ Yritä muodostaa yhteyksiä ihmisten todellisiin kokemuksiin. Kotipuutarhurit
ja ulkoilmaihmiset saattavat olla tietoisia säässä havaittavista muutoksista. Ihmisillä, joilla on
sukulaisia ulkomailla, voi olla paljonkin tietoa kuivuuksista, tulvista ja myrskyistä näissä maissa.
Vanhemmat saattavat olla mietteliäitä omien lastensa tulevaisuudesta.
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Asenteiden ja käyttäytymisen välinen kuilu
Ihmisten arvojen ja tekojen tai heidän asenteidensa ja käyttäytymisensä välillä on aina kuiluja ja
aukkoja.¹³⁷ Olemme kaikki ristiriitaisia olentoja. Parhaatkin tarkoitusperämme usein
epäonnistuvat niiden kohdatessa omat mielihalumme ja sosiaaliset järjestelmät, jotka tekevät
yksilöille vaikeaksi uudistua itseohjautuvasti. Et tee itsellesi palvelusta osoitellessasi
vahingoniloisesti muiden epäjohdonmukaisuuksia. Yritä tutkia ristiriitoja, joita ihmiset todella
kokevat. Avaa keskustelu näistä vaikeuksista.
Rahallisiin säästöihin vetoaminen on usein haitallista
Rahan säästämiseen ja omaan etuun vetoaminen ei toimi pitkällä aikavälillä. Saatat saada jotain
lyhyen aikavälin voittoja kertomalla ihmisille, että hiilijalanjäljen kohtuullistaminen säästää rahaa.
Ongelma on siinä, että monet teot, joita ihmisten tulee tehdä, maksavat rahaa tai aikaa edellyttäen
merkittävää muutosta elämäntavassa. Jos ihmisiä kannustetaan toimimaan puhtaasti oman edun
nimissä, monet eivät harkitse tilanteen edellyttämiä syvempiä muutoksia.¹³⁸
Arvoilla on väliä
Ihmisten sisäisten arvojen, kuten muista ja luonnosta huolehtiminen sekä oikeudenmukaisuus
itseä laajemmissa kysymyksissä, vahvistaminen auttaa luomaan ympäristöä tarvittavalle
sosiaaliselle toiminnalle ja poliittiselle muutokselle.¹³⁹
Pienet askeleet eivät automaattisesti johda isoihin
Ihmiset toivovat eräänlaisia hyveiden liukuportaita, jotka kuljettavat sinut pienistä askelista
suuriin. Tällaisia portaita ei ole.¹⁴⁰ Jos meiltä pyydetään ainoastaan pieniä askelia, teemme usein
kuten pyydetty, mutta tunnemme olomme tämän jälkeen hyveelliseksi ja lopetamme kehittymisen
siihen. Pienet edistymiset voi kehystää myös suuren matkan ensimmäisinä askeleina.
Kehystämisellä on merkitystä
Kehykset ovat tiedostamattomia rakenteita mielessämme – kimppuja sanoja, ajatuksia ja tunteita
- muodostaen sen, miten näemme maailman. Se tapa, jolla ongelma kehystetään, määrittää miten
me näemme sen. Jos ilmastokriisi on kehystetty ympäristöongelmaksi, se tullaan näkemään
luonnonsuojelijoiden huolenaiheena. Jos tuuliturbiinit voidaan kehystää rumina hökötyksinä,
suuri yleisö voi helposti hylätä ne. Jos ilmastotoiminta nähdään 'ympäristöystävällisyytenä', se
nähdään luonteeltaan vapaaehtoisena. Sen tavan, jolla ongelma on kehystetty, muuttaminen voi
olla vaikeaa. On silti vaivan arvoista huolellisesti pohtia sitä, miten käyttämämme kieli voi johtaa
meidät odottamattomiin ansoihin.¹⁴¹
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Omakohtaisesti puhuminen auttaa
Tarina omasta matkastasi saattaa inspiroida muita. Oman motivaatiosi ymmärtäminen voi auttaa
toisia jakamaan huolen kanssasi. Sydämestä puhuminen on vetoavampaa kuin lista numeroita tai
ruutu täynnä kaavioita.¹⁴²
Pelästyttäminen ei auta
Tarinat onnettomuuksista saa meidät sulkeutumaan. Vaikka kiinnostuksemme nousee lyhyellä
aikavälillä, samoin nousee ahdistuksemme ja mielen defenssit kytkeytyvät pian takaisin päälle.
Joskus vastareaktio pelkoon on ohittaa ilmiö kokonaan, vaikka pelko voi myös johdattaa meidät
tavoittelemaan näennäisiä kuvitteellisia ratkaisuja.¹⁴³
Käytä tarinoita
Tarinat, käytännölliset esimerkit ja myönteinen viesti auttavat.¹⁴⁴ Ihmiset pitävät siitä, että heitä
viihdytetään. Me opimme tarinoiden ja esimerkkien kautta yhtä paljon kuin tosiasioiden ja
kuvioiden avulla. Tarinat tekevät kuivista tosiasioista omakohtaisia ja auttavat ihmisiä
samaistumaan ongelmaan. Tarinan ei tarvitse olla pitkä – osa parhaista tarinoista on vain
muutamia lauseita pitkä. Käytännölliset esimerkit voivat inspiroida, tehdä ongelmasta todellisen
tuntuisen ja käsin kosketeltavan, sekä auttaa ihmisiä näkemään että on olemassa jotain
myönteistä, jota he voivat tehdä. Vaikka kokonaisviestisi olisi vakava, ihmiset tarvitsevat myös
toivon tuntemista totuudellisuuden rajoissa.

Peukalosääntöjä
Kuuntele
Osoita empatiaa ja hyväksyntää, tarjoa tukea, älä tuomitse.
Puhu sydämestäsi
Ilmaise, mitä tunnet, huomaa omat reaktiosi ja pohdi niitä.
Ymmärrä ristiriitaisuutta
Hyväksy, että meillä kaikilla on ristiriitaisia tunteita ja kamppailemme sisäisten ristiriitojemme
kanssa.
Toimi vastavoimalle periksi antaen
Keskity tunteisiin ja etsi uutta tulokulmaa keskusteluun, jos lyöt pääsi seinään.
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Älä odota välitöntä muutosta
Käy monitahoiset tunteet lävitse, jotta muutoksesta tulee pysyvä.
Ruoki luovuuttasi
Pidä huolta itsestäsi ja etsi tukea.

Usein kysyttyjä kysymyksiä: Puhuminen ystävien, perheen ja
työkavereiden kanssa
Muut ihmiset eivät ole empaattisia minua kohtaan – miksi minun tulisi olla heitä kohtaan?
Tuntuu vaikealta, jos toiset ovat aina kylmiä ja arvostelevia. On mahdollista, että he ovat
defensiivisiä. He saattavat suojella itseään paljastetuksi tulemiselta. He saattavat yrittää tehdä
sinusta syntipukkia. Tunnista vastarinta ja peräydy hetkeksi. Muista, että sinun ei tarvitse pitää
jokaisesta ja kaikki eivät ansaitse parasta mahdollista empaattista reaktiotasi!
Kun yritän ymmärtää muiden ihmisten näkökulmia, he olettavat että olen samaa mieltä heidän
kanssaan. Varmaankin meidän täytyisi puolustaa myös näkökantaamme?
Sen välillä on ero, oletko kynnysmattona mihinkään johtamattomassa vihaisessa keskustelussa vai
nautitko assertiivisesta eli myönteisen jämäkästä ajatusten vaihdosta. Joskus kun ihmiset
kamppailevat välttääkseen epämiellyttävää riitaa, he perääntyvät ja päätyvät tuntemaan itsensä
kynnysmatoksi. On olemassa hetkiä, jolloin kannattaa tehdä selväksi, että vaikka haluat kuulla,
mitä toinen ajattelee, tahdot siitä huolimatta olla eri mieltä. Ennen tätä voi olla avuksi tutkia
toisen ihmisen kanssa, miksi he ajattelevat jollain tapaa, mitä he tekevät, mikä heihin on
vaikuttanut ja miten he ovat päätyneet omaan näkemykseensä.
Täytyyhän ihmisten tietää, että olemme kohtaamassa katastrofin?
On totta, että on olemassa monia huolestuttavia ja masentavia näkökohtia tulevaisuuden suhteen.
Pakkomielteinen kiinnostus katastrofeihin ei kuitenkaan auta, jos yrität suostutella muita
parempaan. Joskus ihmiset viehättyvät katastrofaalisesta ajattelusta, koska he ovat itse peloissaan:
pelon siirtäminen toisiin on tapa yrittää käsitellä tätä pelkoa. Joskus ihmiset ovat niin vihaisia
siitä, mitä maailmassa tapahtuu, että katastrofi tuntuu oikeutetulta rangaistukselta: toisten
pelottelemisesta suuronnettomuuksien mahdollisuuksilla tulee tällöin tapa kostaa. Kysy itseltäsi,
miksi olet viehättynyt ajattelemaan suuria onnettomuuksia. Tutkimukset kertovat, että nämä
tarinat eivät johda osallisuuteen. On olemassa parempia tapoja pyrkiä saamaan ihmiset
osallistumaan.¹⁴⁵
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Tieto muutti minun mieleni. Miksi sanotte, että se ei muuttaisi muiden ihmisten mieltä?
Kaikki me unohdamme toisinaan, että sivuutimme tietoa tai ohitimme sen epäolennaisena.
Emme muista tilanteita, joissa lähdimme tekemään voileipää ilmastonmuutoksen ollessa TVuutisisten aiheena tai napatessamme esitteen ja heittäessämme sen välittömästi roskiin. Tieto
merkitsee sinulle jotain vain sellaisella hetkellä, jolloin olet valmis omaksumaan sitä. Ajattele, mikä
on luonut sinulle tällaisia hetkiä. Tieto on tärkeää ja vaikuttavaa vain silloin kun ihmiset ovat
valmiita sen vastaanottamiseen.
Suurin osa vaikeista ilmastokeskusteluista on ilmestynyt elämääni aivan äskettäin. Tuntuu, että
minulla ei ole juurikaan määräysvaltaa näiden keskustelujen suhteen. Mitä ehdottaisitte?
Kokeile tasapainoilla näiden haastavien tilanteiden ja sellaisten, jotka voit itse luoda, välillä. Jos
haluaisit puhua jollekin ilmastokriisistä, pohdi sopivaa aikaa ja tilaa tehdä tämä omilla ehdoillasi.
Arvioi ja tee päätös: mikä olisi sinulle saavutettava lopputulos? Valmistaudu siihen, mitä haluat
sanoa. Ajattele, mitä haluaisit kuulla toiselta ihmiseltä. Kuuntele tarkasti. Pidä ensimmäinen
keskustelu lyhyenä, ellei jatkamiseen ole selvästi halua. Samaan aikaan, valmistaudu joillakin
valmiilla tavoilla toimia niissä vaikeissa hetkissä, jossa sinut yhtäkkiä väijytetään teemaan liittyen.
Osa ihmisistä ajattelee, että he voivat käyttää huumoria estämään keskustelun. Osa kääntää
huomion toisen henkilön toimintatapoihin, esimerkiksi, ”Eikö vain, että haluat ärsyttää minua?”.
Toisinaan tämä saa vastapuolen heltymään ja riisumaan aseensa sallien puheen aiheen
muuttamisen. Osa ihmisistä ottaa suoria haastavia riskejä kuten ”Luulen, että käytät tätä
piikitelläksesi minulle muista asioista, joista olet suuttunut”. Selvitä, miten vetäytyä
keskusteluista, jotka eivät vaikuta johtavan mihinkään.
Eikö meidän täytyisi yksinkertaisesti vain tarttua toimeen jatkuvan puhumisen sijasta?
Meidän täytyy tehdä kumpaakin. Riittämätön määrä ihmisiä – vain 14,5% - on todella tarttunut
toimeen.¹⁴⁶ Enemmistö meistä välttelee kaikenlaista osallisuutta asiaan. Saatat yllättyä, miten
moni ihminen jakaa kyllä huolesi, mutta tuntee samalla itsensä liian voimattomaksi,
toivottomaksi tai pettyneeksi tehdäkseen mitään. Heidän kanssaan keskusteleminen siitä, mitä he
tuntevat, on ensimmäinen askel kohti toisenlaista toimintaa.
Ihmiset sivuuttavat minut päin naamaa, sitten kolme kuukautta myöhemmin he jo luennoivat
minulle ilmastokriisin kiireellisyydestä tai omakohtaisen toiminnan hyödyistä. Mitä ihmettä?
Enemmistö ihmisistä ei uudistu yhdessä yössä. Olet todennäköisesti ollut osa asteittaista
muutosta, jossa ystäväsi asenteet ovat uudistuneet. Monet ihmiset kokevat nöyryyttäväksi
myöntää, että joku toinen on auttanut heitä muuttamaan mieltään. Enemmistö ihmisistä haluaa
ajatella, että he ovat itsenäisesti muodostaneet oman mielipiteensä. Ole imarreltu. Suhtaudu
heidän muuttuneisiin mielipiteisiinsä suopeasti ja hyvällä huumorilla.
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Emmekö tarvitsisi enemmän tarinoita hyvistä uutisista?
Meidän täytyy tehdä ero todellisten innostavien esimerkkien ja näennäisesti haihattelevien
toiveunien välillä. Me todella tarvitsemme näistä ensiksi mainittuja innostavia esimerkkejä. Arvioi
kriittisesti hyvien uutistarinoiden ja tietoosi tulleiden hankkeiden arvokkuutta. Ovatko ne aidosti
hyviä esimerkkejä vai viherpesua? Todellisia ratkaisuja vai päiväunia? Laajasti sovellettavia vai
saavutettavia pienelle vähemmistölle? Keskustele ensiksi mainituista aina kuin voit.
Eikö meidän pitäisi keskittyä opettamaan lapsia? Kyseessä on heidän tulevaisuutensa, jossa
heidän tulee tehdä suuria muutoksia.
Jokainen sukupolvi näyttää toivovan, että seuraava sukupolvi ratkaisisi ne ongelmat, joihin on
epäonnistuttu tarttumaan. On helppoa saada alakoululaiset lapset samaistumaan uhanalaiseen
lajiin ja auttamaan kierrätyksessä, mutta tämä harvoin kestää teinivuosiin asti. On myös erittäin
helppoa saada lapset tuntemaan olonsa ahdistuneeksi ilmastokriisin kaltaisesta aiheesta. Lapsilla
on hyvin vähän valtaa. He eivät voi sanella mihin matkustavat lomallaan, mitä syövät, miten
heidän kotinsa on lämmitetty tai mitkä muotivaatteet saavat heidät tuntemaan olonsa
hyväksytyksi ystäviensä seurassa.
Lasten tarvitsee kokea olonsa turvalliseksi vielä aikuisiakin enemmän, jos nostat esiin
ilmastokriisin kaltaisen mielelle vaikean ja kuumentavan ilmiön. Enemmistö puheenvuoroista
kouluissa ei ota tätä juuri huomioon. Lapset voivat seurauksensa tuntea olonsa levottomaksi ja
pelästyneeksi. Myönteisempi lähestymistapa on kehittää lapsen kiinnostusta luontoa kohtaan ja
tarjota heille monipuolisesti nautinnollisia kokemuksia, jotka voivat toimia vastalääkkeenä
korkean kulutuksen kulttuurillemme ja antaa heille taitoja kohdata epävarma tulevaisuus.
Tutkimukset osoittavat, että ulkona paljon aikaa viettävät ihmiset ovat taipuvaisia ympäristöä
suojeleviin asenteisiin ja syvempään koettuun tunneyhteyteen luonnon kanssa.¹⁴⁷
Emmekö tarvitsisi henkisen ja pyhän yhteytemme elvyttämistä luontoon?
Osa ekopsykologisista kirjoittajista korostavat ajatusta hengellisen yhteyden palauttamisesta
luontoon.¹⁴⁸ Hengelliset yhteydet ovat tärkeitä joillekin ihmisistä, mutta eivät kaikille meistä.
Kaikki pääuskonnot sisältävät näkemyksiä ihmisten ja luonnon välisestä suhteesta. Uskonnolliset
ihmiset etsivät säännöllisesti tukea uskonnollisista käytännöistään. Toisille ihmisille hengellisyys
ja uskonto ovat luotaantyöntäviä ja vievät mielenkiinnon. Tee sitä, mikä tuntuu sinusta oikealta,
mutta älä yritä tyrkyttää omia hengellisiä tai uskonnollisia uskomuksiasi muille – tämä ei
todennäköisesti auta yhtään ketään millään tavoin.
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Lopuksi
Minkä tahansa reitin valitsetkin ilmastokriisin kohtaamisessa, toivomme että tämä kirja on
auttanut sinua tuntemaan itsevarmuutta siitä, että sinun äänelläsi ja panoksellasi on merkitystä –
omakohtaisesti, yhteisöllisesti ja yhteiskunnallisesti. Psykologisesti ottaen meidän tarvitsee löytää
mielemme maastosta Al Goren kuvailema välitila ja paikka torjuvan kiistämisen ja epätoivoon
lankeamisen välillä.¹⁴⁹
Meidän on pakko tulla toimeen inhimillisen taipumuksemme kanssa torjua, sivuuttaa ja halkaista
kahtia kivuliasta todellisuutta. Meidän tulee myös välttää epätoivon mustaa rotkoa, joka johtaa
apatiaan, kyynisyyteen ja lannistumiseen. Tämä ei ole aina helppoa. Me toivomme että tämä kirja
ja oppimisryhmäsi kannustavat sinua ajattelemaan, että se on kuitenkin mahdollista, ja antavat
sinulle joitakin toimivia välineitä tähän tehtävään.
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Se, milloin individualismi on vakiintunut ja juurtunut osaksi yhteiskuntaamme, on
kiistanalaista. Viime aikoina monet ovat kytkeneet elämän yksilökeskeistymisen
globalisaatioon sekä Margaret Thatcherin ja Ronald Reaganin ajamiin taloudellisiin ja
poliittisiin muutoksiin 1980-luvulla. Nämä muutokset pyyhkivät pois sotien jälkeen
vallinneen yksimielisyyden valtiomyönteisyydestä ja sen yhteisen sosiaalipoliittisen
varautumisen tarpeellisuudesta. Sosiologit, kuten Zygmunt Bauman teoksessaan Notkea
moderni (2002) tai Anthony Giddens teoksessaan Modernity and Self-Identity (1991),
yhdistävät individualismin laajoihin maailmansotien jälkeisiin kehityssuuntiin, jotka olivat
poistamassa vanhoja ja merkittäväi itsestäänselvyyksiä yksilön ja yhteiskunnan väliseen
suhteeseen liittyen. Toiset, kuten ekofeministit esimerkkinä Carolyn Merchant
teoksessaan Earthcare: Women and the Environment (1996), jäljittävät yksilökeskeisyyden
vakiintumisen historiallisen ajankohdan huomattavasti kauemmaksi ja yhdistävät sen
tieteellisen vallankumouksen ihmiskeskeiseen ajatteluun. Merchant arvioi, että tämä loi
pohjaa teollistumiselle, jossa maapallo näyttäytyy meille ensisijaisesti ihmisen käyttöön
valjastettavien resurssien näkökulmasta.
Carbon Conversations -ryhmien lähestymistapa yhdistelee elementtejä kokemuksellisesta
oppimisesta, keskustelevasta ja neuvottelevasta dialogisuudesta, ryhmäterapeuttisesta
työskentelystä ja mielenterveyskasvatuksesta. Katso tästä lisää Rosemary Randallin
teoksesta The Carbon Conversations Facilitator’s Guide (2017).
Raportti maailmanlaajuisesti koetusta huolesta Bruce Stokes ym. (2015) Global Concern
about Climate Change. The Pew Centre https://pewrsr.ch/32fc9G1.
Faktat ilmastonmuutokseen liittyen tässä osiossa ovat peräisin Ilmastopaneeli IPCC:n
viidennestä arviointiraportista Climate Change 2013: the Physical Science Basis. Summary
for Policy Makers http://www.ipcc.ch/report/ar5/wg1/ ja www.realclimate.org. Hyvä
johdanto ilmastotieteeseen on löydettävissä esimerkiksi Danny Chiversin teoksesta
The No-Nonsense Guide to Climate Change (2011). Maailman ilmatieteen järjestön
tuottama lyhyt videosarja Weather Reports from the Future antaa havainnollisen kuvan
siitä, millainen sää saattaisi olla vuonna 2050 https://bit.ly/2k4xLEw. Suomeksi katso
esimerkiksi Ilmasto-opas https://bit.ly/2wSO6ze.
Tässä käsikirjassa viitataan yleisesti CO2-päästöihin. Myös yksikköä CO2e käytetään silloin
kun ilmastovaikutus koostuu monista eri kasvihuonekaasuista.
Kuva: https://www.storyboardthat.com/fi/lesson-plans/ilmaston-l%C3%A4mpeneminen
Suomentajan lisäys, sisällöllisesti samankaltainen verrattuna alkuperäistekstin kuvaan.
Kuva: http://fi.opasnet.org/fi/Ilmastopolitiikka_p%C3%A4%C3%A4kaupunkiseudulla
Suomentajan lisäys, sisällöllisesti samankaltainen verrattuna alkuperäistekstin kuvaan.
Lisätietoja 8% tavoitteesta ja siitä, miten se voidaan saavuttaa, organisaation Tyndall
Centre for Climate Change Research raportista the Radical Emissions Reduction
Conference Abstracts (2013) http://bit.ly/tyndallreduct.
Rockström ym. (2009) Planetary Boundaries: Exploring the Safe Operating Space for
Humanity. Ecology and Society 14 (2), 32 http://bit.ly/Rockstorm-2009.
Kuva: https://phys.org/news/2019-02-climate-obsession-plastic-pollution-distracts.html
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Kate Raworth (2012) A Safe and Just Space for Humanity: Can We Live within the
Doughnut? Oxfam http://bit.ly/Raworth-2012.
Kuva: https://www.kateraworth.com/doughnut/
Bruce Stokes ym. (2015) Public Support for Action on Climate Change. Pew Centre
https://pewrsr.ch/2ktlDNm.
Maailman ilmatieteen laitos (2018) Greenhouse Gas Bulletin https://bit.ly/2QfNHlj.
Katso International Energy Agency (2007) Energy Use in the New Millennium: Trends in
IEA Countries http://bit.ly/iea-energyuse.
Tietoa konfliktimineraaleista esimerkiksi kampanjasta Raise Hope for Congo englanniksi
http://bit.ly/congo-minerals ja suomeksi https://bit.ly/2k6oNXp (Finnwatch). Tietoa
puuvillateollisuudesta ja Araljärven kuivumisesta Eettisen kaupan puolesta ry:n raportissa
https://bit.ly/2ZCEXu6. Tietoa ilmansaasteista ja maailman ilmanlaadun tilasta Fingon
artikkelissa https://bit.ly/32dayQY.
Katso esimerkiksi Rosemary Randall (2005) A New Climate for Psychotherapy,
Psychotherapy and Politics International 3 (3), John Wiley http://bit.ly/randall-2005, ja
Sally Weintrobe (2013) The Difficult Problem of Anxiety teoksessa Engaging with Climate
Change: Psychoanalytic and Interdisciplinary Perspectives.
Erot arvioiden välillä riippuvat siitä, miten tuonti- ja vientihyödykkeet lasketaan mukaan
sekä otetaanko laskennassa huomioon maankäyttö, metsäkato ja kaikki ilmastoa
kuumentavat kasvihuonekaasut. Kuviot yksittäisille valtioille perustuvat lähteeseen US
Energy Information Administration: http://bit.ly/eia-energystats.
Katso Akenji, Lettenmeier, Koide, Toivo & Amellina (2019) 1.5-Degree Lifestyles: Targets
and Options for Reducing Lifestyle Carbon Footprints. Institute for Global Environmental
Strategies Aalto University and D-mat ltd https://bit.ly/2JnLCAV.
Techno-Fixes: a Critical Guide to Climate Change Technologies, Corporate Watch, 2008
https://bit.ly/2PkivlK on yksi hyvä johdanto ilmastokriisin teknologisiin kysymyksiin ja
niiden poliittisiin seuraamuksiin. Clive Hamiltonin teos Earthmasters: the Dawn of the
Age of Climate Engineering (2013) keskittyy erityisesti ilmastonmuokkauksen ongelmiin.
'Teknologia pelastaa meidät' argumentin puolustuksena katso esimerkiksi Mark Lynasin
The God Species: How the Planet can Survive the Age of Humans (2011) ja suomeksi
Teknologiateollisuuden ry:n raportti Teknologiat ilmastonmuutoksen torjunnassa (2017)
https://bit.ly/2xWDazX.
Katso George Monbiot (2007) Heat: How we can Stop the Planet Burning, sivut 157-159
ja Action Aid raportti Fuelling Hunger (2013) http://bit.ly/actionaid-hunger. Yksi hyvä
kuvaus biopolttoaineiden käytön ongelmista voimalaitoksissa selityksineen on Charles
Eisensteinin yleistajuinen artikkeli The Campaign Against Drax Aims to Reveal the
Perverse Effects of Biofuels (4/2014) http://bit.ly/eisenstein-2014. Suomeksi katso
esimerkiksi yleistajuinen artikkeli Niko Humaliston väitöksestä https://bit.ly/2m0QEbX.
Monet näistä poliittisen ohjauksen vaihtoehdoista on kuvattu ja käsitelty hyvin Oliver
Tickellin teoksessa Kyoto 2: How to Manage the Global Greenhouse (2008).
Andrew Simms ym. (2008) A Green New Deal.
Ilmastopaneeli IPCC:n viides arviointiraportti Climate Change 2013: the Physical Science
Basis. Summary for Policy Makers http://www.ipcc.ch/report/ar5/wg1/.
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Aubrey Meyerin ajatus 'supistumisesta ja lähentymisestä' kuvaa, miten valtiot voisivat
portaittain siirtyä päästöjen jakautumisessa reiluun lopputulokseen, teoksessa Contraction
and Convergence: the Global Solution to Climate Change (2001).
Katso päästökauppaa kannattavan Sandbagin kriittinen julkilausuma Drifting towards
Disaster: the ETS Adrift in Europe’s Climate Efforts (2013) aiheesta. Suomeksi voi aiheesta
lukea esimerkiksi nämä yleistajuiset artikkelit https://bit.ly/2MLNdBZ (SITRA) ja
https://bit.ly/2HwHrAi (MustRead).
David Fleming (2007) Energy and the Common Purpose: Descending the Energy Staircase
with Tradable Energy Quotas https://bit.ly/2Zujxvn ja Matt Prescott (2008) A Persuasive
Climate: Personal Trading and Changing Lifestyles https://bit.ly/2ND3NDN.
Tätä ajatusta suositaan hankkeissa kuten TEEB (The Economics of Eco-systems and
Biodiversity) https://www.syke.fi/hankkeet/teeb, REDD (Reducing Emissions from
Deforestation and Forest Degradation) (ks. https://yle.fi/uutiset/3-8073263) ja YK:n
kiistellyssä ohjelmassa palkita metsänomistajia globaalissa etelässä puiden pystyssä
pitämisestä kaatamisen sijasta.
Steve Sorrell (2012) Mapping Rebound Effects from Sustainable Behaviours: Key Concepts
and Literature Review, Sustainable Lifestyles Research Group Working Paper 01-10, sekä
Mike Berners-Lee ja Duncan Clark (2013) The Burning Question.
Herman Daly haastoi aikoinaan teoksessaan Steady State Economics (1977) (suom. vakaan
tilan talous) ajatuksen siitä, että talouskasvun on mahdollista jatkua loputtomiin rajallisten
resurssien maailmassa. Tästä lähtien monet ovat tätä ajattelua kehittäneet mukaan lukien
New Economics Foundation, jonka nettisivut ovat hyvä tiedonlähde keskeisistä
kirjoittajista ja ajattelijoista aiheeseen liittyen https://bit.ly/2m1oNbK. Katso myös Naomi
Kleinin teos Tämä muuttaa kaiken (2014), joka tarjoaa voimakastunteisen vakuuttavaa
argumentointia perusteellisen poliittisen uudistumisen ja kohtuutalouden puolesta.
Kate Raworth (2012) A Safe and Just Space for Humanity: Can We Live within the
Doughnut? Oxfam. http://bit.ly/Raworth-2012.
John Talberth ym. (2006) The Genuine Progress Indicator 2006: A Tool for Sustainable
Development http://ase.tufts.edu/gdae/CS/GPI.pdf. Katso suomeksi aiheesta esimerkiksi
Tilastokeskuksen sivuilta https://bit.ly/2ynn5EZ. Katso myös Ida Kubiszewski ym.
(2013) Beyond GDP: Measuring and achieving global genuine progress, Ecological
Economics 93, 57-68 http://bit.ly/Kubiszewski-2013, jos kaipaat lisää tietoja eri maiden
välisistä eroista ja niiden yksityiskohdista.
Maja Göpel (2016) The Anthropocene: Politik—Economics—Society—Science.
Kuvio: https://bit.ly/2Zm6OiU. Suomentajan lisäys, sisällöllisesti samankaltainen
verrattuna alkuperäistekstin kuvioon.
Jonathan Baten teos The Song of the Earth (2000) tarkastelee kaipaustamme elää
harmoniassa luonnon kanssa runoutta ja kirjallisuutta tutkimalla.
Forum for the Future (2008) Climate Futures: Responses to Climate Change in 2030,
https://bit.ly/2Zm6mRT tai https://www.forumforthefuture.org/climate-futures-2030.
Ilmastopaneeli IPCC:n viides arviointiraportti Climate Change 2013: the Physical Science
Basis. Summary for Policy Makers http://www.ipcc.ch/report/ar5/wg1/.
Thomas R. Knutson ym. (2010) ‘Tropical Cyclones and Climate Change’, Nature Geoscience
3, 157-163 http://bit.ly/knutson_2010.
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Jason Straziuson yleistajuinen artikkeli Global warming may have fueled Somali Drought
(2010) Phys.org http://bit.ly/Straziuso-2010.
Nicky Chambers ym. (2000) Sharing Nature’s Interest: Ecological Footprints as an
Indicator of Sustainability. Lyhyt tiivistelmä luettavissa https://bbc.in/1QBcef8.
Mike Berners-Lee & Duncan Clark (2013) The Burning Question. Sivu 32.
Kate Raworth (2012) A Safe and Just Space for Humanity: Can We Live within the
Doughnut? Oxfam. http://bit.ly/Raworth-2012
COIN (2013) Myth Buster. The UK Climate Change and Migration Coalition.
http://bit.ly/COIN-2013
Katso YK:n väestörahasto UNFPA http://bit.ly/1p8EVlA tai Hans Roslingin TED Talk-puhe
http://bit.ly/TED-Rosling. Suomeksi aiheesta luettavissa BIOS-tutkimusyksikön Ville
Lähteen näkökulma väestökysymyksiin https://bit.ly/2jYW6eM ja Niko Humaliston
yleistajuinen artikkeli väestönkasvusta ja ilmastonmuutoksesta https://bit.ly/2kuVUEq.
World Development Movement (2013) Web of Power: the UK Government and the EnergyFinance Complex Fuelling Climate Change https://bit.ly/2ZtaNWc; Greenpeace (2013)
Dealing in Doubt: The Climate Denial Machine vs Climate Science https://bit.ly/30TWNGk;
dokumenttielokuva Merchants of Doubt (2010) https://www.merchantsofdoubt.org
Esimerkiksi Iso-Britannia näyttää tilastojen valossa vähentäneen hiilipäästöjään
alasajettuaan paljon raskasta teollisuudestaan sekä siirryttyään teräksen ja muiden
hyödykkeiden tuontiin erityisesti Kiinasta. Jos nämä tuontituotteet otetaan laskennassa
huomioon, tällä tavoin saavutetut päästövähennykset osoittautuvat kuitenkin vähemmän
merkittäviksi vaikutukseltaan.
Mona Chitnis ym. (2013) Turning Lights into Flights Estimating Direct and Indirect
Rebound Effects for UK Households. Energy Policy 55, 234–250.
Angela Druckman ym. (2011) ‘Missing Carbon Reductions? Exploring Rebound and
Backfire Effects in UK Households’, Energy Policy 39, 3572–3581. Katso myös Mike BernersLee & Duncan Clark (2013) The Burning Question.
Erik Brittton et al, WRAP (2013) Econometric Modelling and Household Food Waste
http://bit.ly/Brittton-2013.
Katso Elizabeth Shove (2003) Comfort, Cleanliness and Convenience: The Social
Organization of Normality.
Katso Tilastokeskus: ”Kotitalouksien määrä, keskikoko . . . Suomessa vuosina 1966–2016”
https://bit.ly/2zugOHt.
Charlie Wilson ym. (2013) Understanding Home Owners’ Renovation Decisions: Findings
of the VERD project http://bit.ly/Wilson-2013.
Passiivitalot mahdollistavat korkean mukavuustason erittäin energiatehokkaalla tavalla.
Mahdollisuuksia uudis- ja korjausrakentamiseen tällä tavoin on olemassa erilaisia. Katso
lisätietoja esimerkiksi https://www.passiivitaloyhdistys.fi.
UK Market Transformation Programme (2009) BNW16: A Comparison of Manual Washing
Up with a Domestic Dishwasher. Toisen käden viittaus teoksesta Mike Berners-Lee (2010)
How Bad are Bananas: The Carbon Footprint of Everything, sivu 64.
Luvut ovat peräisin lähteistä Australian Bureau of Statistics, Brookings Institute
https://brook.gs/2qBsp26 ja Suomen sisäministeriö https://bit.ly/2UgxBaG.
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5.5 miljoonaa Britannian kansalaista asuu vakituisesti ulkomailla ja toiset 500 000 asuu
ulkomailla osan vuodesta pääasiassa toisen asunnon omistamisen kautta. Dhananjayn
Sriskandarajah & Catherine Drew (2006) Brits Abroad: Mapping the Scale of British
Emigration. IPPR.
Office of National Statistics (2014) Commuting and Personal Well-being
http://bit.ly/commuting-stats.
Vaikka EU on asettanut suosituksia ja suuntaviivoja biopolttoaineiden kestävyydelle,
monet arvioivat, etteivät ne ole vielä riittäviä. Katso esimerkiksi Greenpeace (2010) Broken
Biofuel Policies Still Driving Rainforest Destruction http://bit.ly/greenpeace_biofuel.
Lisää sähköajoneuvojen hyödyistä ja haitoista: David Mackay (2009) Sustainability without
the Hot Air. http://www.withouthotair.com ja Zero Carbon Britain (2013) Rethinking the
Future. Centre for Alternative Technology. Suomeksi katso esimerkiksi yleistajuinen koonti
aiheesta https://bit.ly/2k6qsMD ja https://bit.ly/2ky29Hr.
Car Dependency Scorecard (2011) Campaign for Better Transport
http://bit.ly/bettertrans-2011 ja (2012) http://bit.ly/bettertrans-2012.
European Environment Agency https://bit.ly/2MHRp5T.
Lynn Sloman (2006) Car Sick: Solutions for Our Car-Addicted Culture.
Katso lentoliikenteen ilmastopolitiikkaa käsittelevä raportti Peter Lockley (2011) Aviation
and Climate Change Policy in the UK. Airport Watch http://bit.ly/Lockley-2011. Suomeksi
aiheesta luettavissa esimerkiksi https://bit.ly/2kyi8oS (SITRA).
Kuvittelemamme tulevaisuus on kiitollisuuden velassa tutkimushankkeen Zero Carbon
Britain raportille Rethinking the Future (2013). Ajatukset ja kuvitelmat bussimatkailusta
perustuvat Alan Storkeyn esitelmään A Motorway Based National Coach System (2005).
Ben D. Gardner (2011) Busting the 21 Days Habit Formation Myth. University College
London. Yleistajuinen tiivistelmä luettavissa https://bit.ly/2A9vOwa.
Hirtehistä huumoria päästökompensoinnista: Cheat Neutral https://bit.ly/2HxXQ7e.
Leo Hickman (2008) The Final Call: Investigating Who Really Pays for Our Holidays ja
Pamela Nowick (2007) The No-Nonsense Guide to Tourism.
UKERC (2006) raportti Quick Hits: Limiting Speed kuvaa, miten ajetun vauhdin
alentaminen voisi säästää merkittävät määrät päästöjä http://bit.ly/quickhit-2006. Katso
myös The Highways Agency raportti Controlled Motorways http://bit.ly/gov-speed ja
Fox Traffic Simulation http://bit.ly/traffic-sim.
YK:n ympäristöohjelma UNEP (2006) Crop Production in a Changing Climate.
Hallitustenvälinen ilmastopaneeli IPCC arvioi, että ilmastonmuutos tulee vähentämään
satojen määrää 0-2% per vuosikymmen vuosisadan loppuun saakka. Kysynnän arvioidaan
kasvavan samanaikaisesti noin 14% per vuosikymmen. Field ym. (2014) Climate Change
2014: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Osa A: Global and Sectoral Aspects,
Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the
Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press
https://www.ipcc.ch/report/ar5/wg2/.
Suomen ympäristökeskus (SYKE) www.ilmastodieetti.fi. Kuva 11 sivulla 82 suomentajan
lisäyksenä samasta lähteestä ja sen laskentaperusteista http://bit.ly/2kGcy4c.
Katso http://www.eaternity.org/meals/.
Tesco (2012) Product Carbon Footprint Summary https://bit.ly/32jwSYX.
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Eric Schlosserin ja Charles Wilsonin teos Chew on This: Everything You Don’t Want to
Know about Fast Food (2006) avaa pikaruoan merkitystä ja roolia selkeästi. Joanna
Blythman teoksessaan Shopped (2007) ja Andrew Simms teoksessaan Tescopoly: How One
Shop Came Out on Top and Why it Matters tarkastelevat kysymystä siitä, miten isot
supermarketit hallitsevat valtaosaa ruokaketjusta. Suomeksi katso esimerkiksi Ville
Lähteen kirjoitus ruokajärjestelmän kohtalonkysymyksistä https://bit.ly/2lGimdM (BIOS).
Ruokajärjestelmän toimintatavat esitetään pääpiirteissään ansiokkaasti Felicity Lawrencen
teoksessa Eat Your Heart Out: Why the Food Business is Bad for the Planet and Your
Health (2008). Järjestelmään kytkeytyvien maailmanlaajuisten ongelmien tarkastelun
suhteen tutustu Raj Patelin teokseen Stuffed and Starved: Markets, Power and the Hidden
Battle for the Worlds’ Food System (2008) ja ruokaa käsittelevään lukuun John Hilaryn
teoksessa The Poverty of Capitalism: Economic Meltdown and the Struggle for What
Comes Next (2013). Ruokasuvereniteettiin kytkeytyvässä keskustelussa tutustu
pienviljelijöiden liike La Via Campesinaan http://viacampesina.org tai Peter M. Rossetin
teokseen Food is Different: Why We Must Get the WTO Out of Agriculture (2006).
Suomeksi katso esimerkiksi Ville Lähteen kirjoitus ruokajärjestelmän
kohtalonkysymyksistä https://bit.ly/2lGimdM (BIOS).
Tara Garnett (2008) Cooking up a Storm: Food, Greenhouse Gas Emissions and Our
Changing Climate. University of Surrey, Food Climate Research Network.
FAO (2006) Livestock’s Long Shadow: Environmental Issues and Options.
http://bit.ly/Steinfield-2006.
Sunyoung Park ym. (2012) ‘Trends and seasonal cycles in the isotopic composition of
nitrous oxide since 1940’. Nature Geoscience 5, 261–265. http://bit.ly/Park-2012
Sadan vuoden aikajaksolla yhdellä tonnilla metaania on yhtä suuri ilmastovaikutus kuin 25
tonnilla hiilidioksidia. Katso syyt lähteestä The Guardian’s Ultimate Climate Change FAQ
englanniksi http://bit.ly/guardian-cc. Suomeksi metaanin ilmastovaikutuksista luettavissa
esimerkiksi Ari Jokimäen yleistajuinen artikkeli https://bit.ly/2k2BO43.
Luvut kasvihuonekaasupäästöjen suhteellisista osuuksista maataloudessa raportista Zero
Carbon Britain (2013) Rethinking the Future. CAT Publications, 84-85.
Tara Garnett (2003) Wise Moves: Exploring the Relationship between Food, Transport and
CO2. Transport 2000 Trust https://bit.ly/32jrWUf.
Tara Garnett (2008) Cooking up a Storm: Food, Greenhouse Gas Emissions and Our
Changing Climate, 38. Garnett arvioi myös, että Iso-Britannian kylmäketju on vastuussa
15% osuudesta koko ruokaketjun päästöistä, joskin tämä arvioi kattaa myös kodin
kylmälaitteet ja niiden energian kulutuksen. Jyvitämme kodin kylmälaitteet
hiilijalanjäljen laskennassa kuitenkin eri tavoin, osaksi asumista ja sen energiankulutusta.
Sue Jackson & Tamás Bertenyi (2006) Recycling of Plastics. ImpEE Project, University of
Cambridge http://bit.ly/Jackson-2006, ja Mike Berners-Lee (2010) How Bad are Bananas,
180.
Barilla Center for Food & Nutrition, Double Pyramid: Enabling Sustainable Food Choices,
24-25 https://bit.ly/2kdw2gi. Suomentajan lisäys, sisällöllisesti samankaltainen verrattuna
alkuperäistekstin kuvaan.
Tony Allan (2011) Virtual Water: Tackling the Threat to Our Planet’s Most Precious
Resource.
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783 miljoonalla ihmisellä ei ole puhdasta vettä ja jopa 2,5 miljardilta puuttuu
mahdollisuudet riittävään henkilökohtaiseen hygieniaan. United Nations International
Year of Water Cooperation https://bit.ly/2ltYFWN.
European Environment Agency (2018) Water use in Europe — Quantity and quality face
big challenges. https://bit.ly/2QILCvk. Suomalaisten kulutus: https://bit.ly/2y9NqHC
(MOTIVA).
Your Home: Australia’s Guide to Environmentally Sustainable Homes. 5. painos
https://bit.ly/2kpC6SJ.
US Geological Survey Water Science School (2016) Water at Home
http://water.usgs.gov/edu/qa-home-percapita.html
Piilovesi on Tony Allanin kehittämä käsite. Katso häneltä edelläkin mainittu teos Virtual
Water: Tackling the Threat to Our Planet’s Most Precious Resource (2011) sekä Maggie
Black The No-Nonsense Guide to Water (2004) ja Fred Pearcen When the Rivers Run Dry:
What Happens When Our Water Runs Out?. Suomeksi luettavissa WWF - Suomen
vesijalanjälki: globaali kuva suomalaisten vedenkulutuksesta https://bit.ly/2kvP69q.
Luvut seuraavista lähteistä: Virtual Water (Allan emt.); Tim Fox (2013) Global Food: Waste
Not, Want Not (ruoka ja bensiini) https://bit.ly/2lxVI7k; Jon Clift & Amanda Cuthbert
(2006) Water: Use Less, Save More (polkupyörä); Waterfootprint www.waterfootprint.org
(soijapohjainen biodiesel); ja M. Berger ym. (2012) ‘Water footprint of European cars’.
Environ. Sci. Technol., 46 (7), 4091–4099. http://bit.ly/Berger-2012 (auto)
Todistusaineiston ja olemassa olevan näytön arviointia aiheesta Hannah Tuomisto ym.
(2012) ‘Does Organic Farming Reduce Environmental Impacts? A Meta-Analysis of
European Research’, Journal of Environmental Management 112, 309-320.
IAASTD (2008) Agriculture at a Crossroads: Synthesis Report, GM. https://bit.ly/2jZFJyK.
Lue Will Nicholsonin haastattelu saadaksesi nopeasti yleiskäsitys kestävyydestä
ravintolasektorilla https://bit.ly/2kbdCg9
Tim Fox (2013) Global Food: Waste Not, Want Not https://bit.ly/2lxVI7k.
Saa syödä! Ruokahävikki Suomessa http://www.saasyoda.fi/ruokahävikki-suomessa.
Katso näistä rajoituksista englanniksi http://bit.ly/govuk-shipping ja suomeksi
https://bit.ly/2jYWhGW (YLE).
FAO:n määritelmä suomennettuna Antti Puupposen esityksessä Hyvinvointi ja kestävä
ruokaturva Suomessa https://bit.ly/2kpK8el.
Katso New Alliance on Food Security and Nutrition in Africa https://bit.ly/1MHYP0c.
Kriittinen näkökulma ohjelmaan War on Want mediatiedote Africa's Food Sovereignty
Under Attack By Corporate Interests https://bit.ly/2kePXvl.
Katso lisätietoja pienviljelijöiden liikkeestä La Via Campesina ja ruokasuvereniteetistä
osoitteessa https://viacampesina.org/en/.
Garrett Hardin (1968) The Tragedy of the Commons. Science 162 (3859), 1243-1248. Elinor
Ostrom ym. (1999) Revisiting the Commons: Local Lessons, Global Challenges. Science 284
(5412), 278-282. https://bit.ly/2jXjtp4 Ville Lähde (2013) Niukkuuden maailmassa. Niin &
näin: Tampere.
Joitakin olennaisia kriittisiä huomiota talouskasvusta löydettävissä seuraavista lähteistä:
Tim Jackson (2011) Hyvinvointia ilman kasvua: rajallisen planeetan taloustiede; Herman
Daly (1977) Steady-State Economics; Andrew Simms & Victoria Johnson (2010) Growth Isn’t
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Possible: Why We Need a New Economic Direction https://bit.ly/2lY6LqT; ja CASSE: What
Is a Steady State Economy? http://bit.ly/steady-state.
The Guardian: ”EU 'outright dangerous' in its use of natural resources, says WWF”
https://bit.ly/2YhFrBI.
Nicholas Stern (2006) The Economics of Climate Change: the Stern Review. Cambridge
University Press. Laajemmin tätä lähestymistapaa käsittelee teos Edward Barbier & Anil
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Miksi ilmastokriisi on niin helppo jättää huomiotta ja ohittaa? Carbon
Conversations tarjoaa empaattisen, kannustavan ja käytännöllisen polun
kenelle tahansa, joka tuntee huolta ilmastokriisistä ja samalla olevansa
hukassa, suuttunut tai voimaton asian kiireellisyyden vuoksi.
Carbon Conversations -ryhmät auttavat tarttumaan vaikeisiin kysymyksiin ja
siirtymään sisäisesti kamppaillen kohti kevythiilistä elämää, jota meidän
kaikkien tulee oppia elämään. Ryhmät tarjoavat turvallisen tilan, jossa on
mahdollista tutkia ilmastokriisiä avoimesti ja rehellisesti ilman tuomituksi
tulemisen pelkoa. Ryhmissä keskitytään ja kohdistetaan huomio siihen, miten
tunnemme suhteessa ilmastokriisiin, sekä tutustutaan muutosprosessin
psykologiaan ja niihin sosiaalisiin taustatekijöihin, jotka vaikeuttavat
uudistumista. Tapaamiset tarkastelevat omakohtaisen hiilijalanjäljen keskeisiä
osa-alueita kannustavalla, tuomitsemattomalla ja tukeutumisen
mahdollistavalla tavalla antaen sinulle mahdollisuuden tehdä suunnitelmia,
jotka tuntuvat sekä sopivilta että puolittavat omakohtaisen hiilijalanjälkesi.
“Tämä hurmaava käsikirja ohjaa kaiken olennaisen äärelle. Se kannustaa
yhteisölliseen toimintaan ja antaa viisaita neuvoja omakohtaisen
hiilijalanjäljen pienentämiseen sekä ilmastoasioista puhumiseen,
keskustelemiseen ja argumentointiin. Psykologiset vaikutukset ja tapamme
reagoida otetaan rehellisesti huomioon suhteessa ilmastokriisiin. Kriisiin, joka
on monille meistä aivan liian helppo arjessamme torjua mielestämme pois.
Teos auttaa ketä tahansa ottamaan ensimmäisiä askeleita liittyäkseen osaksi
tätä ratkaisevaa keskustelua.”
Naomi Klein, Tämä muuttaa kaiken ja Tuhokapitalismin nousu -teosten
kirjoittaja
“Carbon Conversations on hyödyllinen ja auttaa suhteessa todella moniin
arvokkaisiin asioihin: yhteisötasolla toimimiseen, kevyhiilisen tulevaisuuden
kuvitteluun ja todellisen muutoksen saavuttamiseen. Minulle sen suurin ja
huomattavin arvo on, että se tarjoaa ihmisille viitekehyksen jakaa todelliset
syynsä toimia juuri niin kuin toimivat - omat esteet, motivaation lähteet ja
huolet maailman tilasta. Jotta huominen tulisi ylittää heittämällä arkipäiväiset ja
tekniset neuvot energian säästämisestä tutkimalla toivon maastoja ja
horisonttia. Siksi se onnistuu myös synnyttämään ja saa aikaan niin pysyvää
intoa osallistujissaan.”
George Marshall, Climate Outreach -organisaation perustajajäsen sekä Don't
Even Think About It: Why Our Brains Are Wired to Ignore Climate Change
-teoksen kirjoittaja
“Yksi maailman kahdestakymmenestä lupaavimmasta ratkaisusta
ilmastonmuutokseen.”
The Guardian

