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Ekologinen jalanjälki ja ympäristövastuu
Jokainen voi vaikuttaa ympäristömme tilaan pienentämällä
ekologista jalanjälkeään ja tekemällä vastuullisia päätöksiä.
Organisaatiotason ratkaisuista muodostuu iso kokonaisuus.

© NATUREPL.COM / ANDY ROUSE / WWF-CANON

Ilmastonmuutos uhkaa ihmisiä ja luontoa

1,6

KULUTAMME
LUONNONVAROJA
YLI PUOLITOISTA
KERTAA MAAPALLON KANTOKYVYN
VERRAN

Ilmasto lämpenee ihmisen toiminnan seurauksena. Kolme viimeistä vuosikymmentä ovat olleet
lämpimämpiä kuin yksikään mitattu vuosikymmen aikaisemmin. Vuosi 2016 oli mittaushistorian lämpimin vuosi – jälleen kerran. Arktinen merijää on huvennut 13,4 prosenttia vuosikymmenessä1. Merten jääpeite on yksi ilmastonmuutoksen tärkeimmistä indikaattoreista. Tutkijat
olettavat, että jääpeite häviää kesän aikana kokonaan lähivuosikymmeninä tai jopa lähivuosina.
Jos lämpenemiseen ei puututa, maapallon keskilämpötila nousee jopa lähes viisi astetta
vuoteen 2100 mennessä2.

Pienillä teoilla on merkitystä
Ekologisella jalanjäljellä tarkoitetaan biologisesti tuottavaa aluetta, jonka ihmiskunta tarvitsee
resurssien tuottamiseksi ja jätteiden hävittämiseksi. Tällä hetkellä kulutamme maailmanlaajuisesti luonnonvaroja niin paljon, että tarvitsisimme 1,6 maapallon luonnonvarat kattamaan
tarpeemme. Ekologisen jalanjäljen pienentämiseen voi jokainen vaikuttaa toiminnallaan. Yksilöiden lisäksi yrityksillä ja organisaatioilla on merkittävä rooli tuotantotapojen muuttamisessa
ja esimerkin näyttäjinä.
Hiilijalanjälki muodostaa 60 prosenttia koko maailman ekologisesta jalanjäljestä3. Tärkeimmät keinot kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen ovat energian säästö ja energiatehokkuus, uusiutuvien energiamuotojen käytön lisääminen, metsäkadon pysäyttäminen, metsien
hiilinielujen säilyttäminen ja lisääminen sekä ruokavalinnat. Julkisen liikenteen suosiminen
vähentää merkittävästi liikkumisen hiilidioksidipäästöjä.
Ruoka aiheuttaa noin 20 % ihmisen ilmastovaikutuksista 4, ja suurin osa tästä syntyy ruoan
alkutuotannossa. Ilmastonmuutoksen kannalta on ratkaisevaa, kuinka paljon eläinkunnasta
peräisin olevaa ruokaa syömme. Suurimmat ruoantuotannon ilmastopäästöt tulevat liha- ja
maitotuotteiden tuotannosta. Valitsemalla useammin lihan sijaan kasviksia ja kestävästi pyydettyä kalaa voi tehdä päivittäin ilmastotekoja omalla lautasellaan.
LÄHTEET: 1) NASA, 2016, 2) IPCC, 2014, 3) Global Footprint Network, 4) WWF:n Ruokaopas

Arktinen neuvosto on korkean tason foorumi, joka edistää arktisten valtioiden ja
alkuperäiskansojen yhteistyötä, pyrkii suojelemaan arktisen alueen ympäristöä ja tukee alueen kestävää kehitystä. Jotta tavoitteet
toteutuvat kaikin tavoin, on tärkeää, että myös neuvoston kokoukset järjestetään ympäristönäkökulmat huomioon ottaen. UM neuvottelee kaikkien palveluntarjoajien kesken
ympäristöystävällisistä vaihtoehdoista käytännön järjestelyissä ja korostaa näin tilaajan
vastuuta valintojen tekemisessä.
Ympäristövastuulliset ratkaisut näkyvät etenkin tarjoiluissa, hankinnoissa ja oheisohjelmien suunnitteluissa.

Tarjoilut
Olemme sitoutuneet:
• Tilaamaan ateriat WWF:n Ruoka-, Kala- ja Lihaoppaiden suositukset huomioiden
• Tilaamaan ateriat lähiruoka- ja luomuperiaatteet huomioiden
• Käyttämään tarjoiluissa sertifioituja tuotteita mahdollisuuksien mukaan
• Välttämään yksittäispakattuja tuotteita ja kertakäyttöastioita

Hankinnat
Olemme sitoutuneet:
•Hankkimaan tuotteet ympäristöystävällisistä materiaaleista valmistettuina
•Rajoittamaan kokouksissa painotuotteiden määrää
•Rajoittamaan tulostetun materiaalin määrää ja suosimaan sähköistä materiaalia

LUE LISÄÄ
formin.fi/arctic
wwf.fi/ilmasto
wwf.fi/vastuullinen-elamantapa
greenoffice.fi
@FiArctic #FiArctic

Kuljetukset ja oheisohjelmat
Olemme sitoutuneet:
• Suunnittelemaan ohjelmat niin, että kuljetuksia tarvitaan mahdollisimman vähän
• Tarjoamaan osallistujille elämyksiä luonnon ehdoilla
• Näyttämään osallistujille kestävän kehityksen ratkaisuja Suomen näkökulmasta
Pienistä teoista syntyy iso kokonaisuus!
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YMPÄRISTÖVASTUUN
OHJEITA NOUDATETAAN
KAIKISSA ARKTISEN
NEUVOSTON KOKOUKSISSA
SUOMESSA 2017–2019.

Ulkoasiainministeriön ympäristöstrategian
ja -ohjelman mukaan ministeriö huomioi
ympäristökysymykset ja kestävän kehityksen kaikessa toiminnassaan. Ympäristöstrategian yksi osa-alue on ministeriön
ulkopuolella järjestettävät tapahtumat.
Ulkoministeriö on yhteistyössä WWF Suomen kanssa kehittänyt ohjeet ympäristövastuullisten kokousten järjestämiseen. Ohjeita
noudatetaan kaikissa ulkoministeriön järjestämissä Arktisen neuvoston kokouksissa
Suomessa 2017–2019.
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Miten ulkoministeriö huomioi
ympäristövastuunsa?

