
OSBU EHDOTUS:          

”KODIN 
NETTOHIILIMITTARI"

Kysymys on tämän hetken suurimmista 
ongelmista eli ilmaston lämpenemisestä sekä 
luonnon monimuotoisuuden vähenemisestä.

Tutkijat ja julkishallinto ovat jo reagoineet uhkiin. 
Miten saamme motivoitua asukkaat mukaan 
vaikuttamaan omalta osaltaan  
ilmastomuutokseen ja kestävään kehitykseen?

Eero-J Ahonala 26.1.2021 Helsingissä



MIKÄ ON 
NETTOHIILIMITTARI

• Elämäntapakyselyn avulla selvitetään ensin oman talouden hiilipäästöt

• Tuloksesta voi vähentää ne päästöt, joihin asukas ei voi itse vaikuttaa

• Tuloksesta voi vähentää tehdyt hiilikompensaatiot

• Hiilijalanjälkeä voi tarkastella asiantuntijaennusteiden mukaan, miten se pienenee vuosittain hiilipäästöistä 
vastaavien yritysten toimenpiteiden tuloksena (hiilen, öljyn ja kaasun käytön väheneminen)

• Nettotulosta voi tarkastella kokeilemalla miten oman talouden tulos muuttuu jos päättääkin käyttäytyä toisella 
tavalla (vaihto täyssähköautoon, huoneiston lämpötilan pudotus yhdellä asteella)

• Asukas voi verrata omaa hiilijälkeään alueen muiden talouksien, taloyhtiöiden, muiden kaupunginosien tai 
kaupunkien tuloksiin
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AVOIMIA 
KYSYMYKSIÄ

• Miten voimme tukea asukkaiden 
itseohjautuvuutta sekä lisätä kiinnostusta oman 
yhteisönsä hyvinvoinnin kehittämiseen?

• Miten julkishallinnon palveluista saadaan 
ihmiskeskeisiä ja innovatiivisia?

• Miten voimme välittää ja ylläpitää asukkaille 
ajankohtaista tutkimustietoa kiinnostavassa 
muodossa?

• Mistä löytyvät asukkaiden yhteistyökumppanit?
• Mitä työkaluja ja mittareita löytyy valmiina ja 

mitä pitää rakentaa?

• Mitkä tahot ovat kiinnostuneita nettohiilimittarin 
perustamisesta?
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LÄHTÖTILANNE

• Ilmaston lämpeneminen jatkuu
• Luonnon monimuotoisuus heikkenee kiihtyvällä tahdilla 

ja sillä on vaikutuksensa ilmastonmuutokseen

• Tilanteeseen on herätty kansallisesti ja kansainvälisesti
• Talous ja politiikka hidastavat ilmastonmuutoksen 

vastaisia toimenpiteitä
• Tietoa ja hyviä toimenpideohjelmia on runsaasti

• Asukkaat ovat oman alueensa parhaita asiantuntijoita
• Asukkaat ja yhdistykset ovat osin käyttämätön voimavara
• Ilman asukkaiden panosta ilmastonmuutosta ei voida 

hillitä

• Julkishallinto ei ole löytänyt toimivia keinoja vaikuttaa 
asukkaisiin
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POLITIIKKA

• Kestävyys, läpinäkyvyys, tasa-arvo, 
uusin tieto, globaalius, kunnianhimo 

• Tuetaan asukkaiden 
itseohjautuvuutta, voimaantumista 
ja yhteisöllisyyttä

• Tavoitellaan asumisen ja liikkumisen 
kustannussäästöjä

• Vältetään asukkaiden syyllistämistä
• Haetaan julkishallinnon tukea 

asukkaiden ilmastotavoitteille
• Neuvotellaan yritysten kanssa 

innovatiivisten palvelujen 
tuottamisesta

"KODIN NETTOHIILIMITTARI" 26.1.2021 5



ROOLIT

• ASUKKAAT ovat subjekteja ja oman 
alueensa asiantuntijoita

• TALOYHTIÖT ovat taloudellisesti merkittäviä 
päätöksentekijöitä

• ASUKASYHDISTYKSET ovat aloitteellisia, 
neuvottelevat, hallinnoivat ja koordinoivat; 
ajavat asukkaiden etuja

• HELSINKI tuottaa suojelutyössä tarvittavia 
työkaluja, hallinnoi ja koordinoi

• KORKEAKOULUT vastaavat tutkimustyöstä ja 
auttavat tiedottamisessa

• YRITYKSET tuottavat yhä innovatiivisempia 
palveluita ja ottavat vastuuta ja osaa 
ilmastotyöhön
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MISTÄ ALOITETAAN 

• Asukasyhdistys toimii aloitteen tekijänä ja kaupunginosan toiminnan koordinaattorina
• Laaditaan ehdotus asukkaiden/kaupunginosan  ilmasto-ohjelmaksi
• Yhteisöissä käynnistetään keskustelu ohjelman sisällöstä 
• Asukkaat määrittelevät oman ilmasto-ohjelmansa ja sen tavoitteet
• Asukaskysely; selvitetään lähtötilanne, kyselyt ja seurantatutkimus
• Määritellään yhteistyö julkishallinnon ja palvelujen tuottajien kanssa
• Helsinki perustaa kaupunginosille kestävän kehityksen portaalin ja neuvottelee oikeuksista 

elämäntapakyselyyn ja olemassa oleviin mittareihin.
• Etsitään kaupunginosia, jotka haluavat olla mukana pilotoimassa
• Tehdään hiilineutraalisuudesta peli missä me asukkaat kilpailemme keskenämme tuloksista: 

taloudet, taloyhtiöt, kaupunginosat, kunnat, maakunnat ja valtiot.
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ILMASTOPORTAALI
• Helsingin jokaisella kaupunginosalla on omat sivunsa 

portaalissa
• FOORUMI: keskustellaan, vaihdetaan tietoja ja opitaan 

uutta

• UUSIN TIETO: Suora yhteys tutkijoihin. Paikallislehti ja 
asukasyhdistys ovat mukana hankkimassa ja 
toimittamassa tietoa

• YHTEISTYÖKUMPPANIT: Helsingin kaupunki, THL, Kela, 
SYKE, Valtioneuvosto, Tilastokeskus, Ilmatieteen laitos, 
korkeakoulut ja ammattikorkeakoulut, palvelujen 
tuottajat, kaupat, kaupan keskusliikkeet, EU, YK,

• MITTARIT/MITÄ MITATAAN: asukkaiden mielipiteitä, 
asenteita ja toimia , ilmaston muutosta, lajirikkautta, 
lämmityksen, liikenteen, energian-, tavaroiden-, sekä 
ruuantuotannon päästöjä ja muutoksia, kiertotalouden 
etenemistä. Vertaus lähtötilanteeseen.
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