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 Ilmastonlämpenemisen hillitseminen 1,5°C tasolle edellyttää toimia

kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla.

 Ihmiset ovat yhä tietoisempia omien toimintojensa ilmastovaikutuksista.

 Kiinnostus urheilun ja harrastusten kestävyysvaikutuksista on kasvanut

merkittävästi.

 Tässä esityksessä perehdytään esimerkkien avulla mistä osa-alueista

urheilutoimijoiden ilmastonmuutosvaikutus koostuu ja miten sitä

voidaan pienentää.

JOHDANTO
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 Tie kohti vähähiilisyyttä: Mittaa-Vähennä-Kompensoi

 Toiminnan vaikutuksia ilmaston lämpenemiseen mitataan hiilijalanjäljellä
käyttämällä elinkaarimallintamista menetelmänä.

 Perustuu ISO standardien mukaiseen laskentaohjeistukseen.

 Laskennassa käytettiin apuna GaBi elinkaarimallinnusohjelmaa.

 Tarkastelut toteutettiin pääasiassa LUT:n opiskelijoiden 6 kk diplomitöinä
seuraavasti:

− Sinfonia Lahti 2015 (Pilvi Virolainen)

− Meri-Teijo golf 2017 (Anna Huostila)

− Jääkiekon SM Liiga 2018 (Lotta Hepo-Oja)

− Lahden Pelicans jääkiekkojoukkue 2019

MENETELMÄT
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 Maailmassa on 60 miljoonaa golfin

harrastajaa.

 Meri-Teijossa pelataan vuosittain

noin 14 000 kierrosta.

 Tarkasteltiin yhden vuoden

toiminnasta aiheutuvaa

hiilijalanjälkeä.

Meri-Teijo Golf
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 Meri-Teijo Golfin toiminnasta

aiheutuu noin 210 tCO2e.

 Valtaosaltaan päästöt

aiheutuvat pelaajien

liikkumisesta kentälle.

 Kentän omien toimintojen

hiilijalanjälki on melko matala ja 

siitä noin 46% aiheutuu

työkoneiden käytöstä.

Meri-Teijo Golfin hiilijalanjälki
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(Huostila 2017)



 Biopolttoaineiden käyttöönotto kentänhoitokalustossa.

 Ruohonleikkuu määrien optimointi ja ruohonleikkausjätteen
hyötykäyttö pienentämään lannoitustarvetta. 

 Pelaajien kannustaminen vähähiilisempään liikkumiseen.

 Pelaajien liikkumisen päästöjen kompensoimisen kustannusten
sisällyttäminen jäsenmaksuun.

 Hiilensidonnan lisääminen esimerkiksi puiden avulla.

 Meri-Teijo golf kompensoi toiminnastaan aiheutuneet
kasvihuonekaasupäästöt tukemalla Intian aurinkoenergiahanketta.

 Suomen Golfkentät ry käynnisti hankkeen golfkenttien
hiilijalanjäljen mittaamiselle 20 kentälle.

 Hanke on kansainvälisesti kiinnostava ja esillä Golf Course 
Associationin Euroopan seminaarissa 2019.   

Meri-Teijo Golfin suunnitelmia ja toimenpiteet

hiilijalanjäljen pienentämiseksi
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(Suomen Golfkentät ry)



 Yhteensä yli 2 miljoonaa katsojaa

runkosarja ja play offs otteluissa.

 Tiedot perustuvat liigajoukkueille tehtyihin

kyselyihin (12/15 seurasta vastasi) ja 

avoimesti saatavilla olevaan dataan mm. 

Jäähalliportaalista ja Liigan tilastoista.

Jääkiekon SM Liiga
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 Liigan hiilijalanjälki on noin 6500 tCO2e 

vuodessa.

 63% Hiilijalanjäljestä aiheutuu yleisön

liikkumisesta. 

 Jäähalleihin liittyvä energiankulutus

aiheuttaa noin neljäsosan

kokonaisuudesta.

Jääkiekon SM Liigan hiilijalanjälki
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 Tarkasteltiin Pelicansin liigajoukkueen

toiminnan vuotuisia

kasvihuonekaasupäästöjä Liigalle

tehdyn työn pohjalta.

 Tässä tarkastelussa kerättiin

tarkempaa tietoa mm. yleisön

liikkumisesta ja Lahden isku Areenaan

liittyvistä tekijöistä.

Lahden Pelicans jääkiekkojoukkue
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 Lahden Pelicansin liigajoukkueen

toiminnan hiilijalanjälki on noin 470 tCO2e 

vuodessa.

 Yleisön liikkumisen osuus on noin 72%. 

 Jäähallin energiankulutuksella on myös

keskeinen rooli kokonaishiilijalanjäljessä, 

mutta se on laskenut ja laskee

voimakkaasti lähivuosina.

Lahden Pelicans jääkiekkojoukkueen

hiilijalanjälki

11

Energiaremontti

Lahti Energia luopuu

kivihiilen käytöstä

Siirtyminen uusiutuvaan

sähköön

(Hintukainen & Uusitalo 2019)



 Jäähallit:

− Energiankulutuksen vähentäminen ja uusiutuvan sähkön investoinnit

− Jätteiden määrän vähentäminen

− Ammoniakkipohjaiseen kylmäaineeseen siirtyminen

 Pelaajien ja joukkueiden liikkuminen:

− Otteluohjelman suunnitteleminen siten, että pelimatkat vähenevät

− Uusiutuvien polttoaineiden käyttäminen linja-autoissa ja pelaajien ja toimihenkilöiden
liikkumisessa

− Lentämisen välttäminen

 Yleisön liikkuminen:

− Joukkoliikenneyhteydet otteluihin ja esimerkiksi hinnan alennukset kausikorttilaisille

− Pyöräparkkien kehittäminen jäähalleilla ja ohjeistus jäähalleille saapumisesta julkisella
liikenteellä, pyörällä tai kävellen

− Kimppakyyteihin kannustaminen

 Muuta:

− Varusteiden tehokas hyötykäyttö

− Hyvien käytäntöjen jakaminen seurojen välillä

− Katsojien liikkumisesta aiheutuvien päästöjen kompensoimisen sisällyttäminen
ottelulippuun tai vapaaehtoinen päästöjen kompensointi lipunoston yhteydessä

− Laaja junior toiminta ja sidosryhmäverkostot

− Herättänyt kiinnostusta ulkomaisissa sarjoissa ja seuroissa

Jääkiekon mahdollisuuksia hiilijalanjäljen

pienentämiseksi
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 Ei varsinaisesti urheiluun liittyvä case, mutta samankaltaisia

elementtejä.

 Tarkasteltiin Sinfonia orkesterin yhden vuoden toimintaa:

− 76 henkilöä, joista 66 muusikkoita

− Harjoittelu ja esiintymiset pääasiassa Lahden Sibeliustalossa

− Esityksiä myös muualla Suomessa, Ranskassa, Japanissa ja 

Kiinassa

Sinfonia Lahti
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 Suuri osa päästöistä aiheutuu

yleisön liikkumisesta ja siinä suuri

osa lentämisestä (70%).

 Myös orkesterin omalla

matkustaisella on kohtalaisen

suuri merkitys kokonaispäästöihin

pitkien ulkomaankiertueiden takia.

Sinfonia Lahden hiilijalanjälki
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(Virolainen 2015)



 Lahden Sibeliustalon energiaratkaisuihin ja 

hankintaan vaikuttaminen

 Kestävä työmatkaliikkuminen

 Yleisöllä mahdollisuus kompensoida

päästönsä lipunoston yhteydessä

 Konserttimatkojen liikkumisen suunnittelu

 Päästöjen kompensoiminen

Sinfonia orkesterin mahdollisuuksia

hiilijalanjäljen pienentämiseen
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 Urheilu kuormittaa ympäristöä samalla tavoin kuin monet muutkin ihmisen toiminnot. Pääasiassa tämä 

kuormitus aiheutuu fossiilisten polttoaineiden käytöstä liikkumiseen ja energiantuotantoon. 

 Urheilun hiilijalanjäljessä keskeistä on yleisön liikkumisesta aiheutuvat päästöt. Tähän vaikuttaminen on 

myös hankalaa.

 Oman toiminnan keskeisiä päästöjen aiheuttajia ovat energiankulutus ja liikkuminen.

 Oman toiminnan päästöistä merkittävä osa voidaan välttää kohtalaisen yksinkertaisilla toimenpiteillä. 

 Vähähiilisyyttä tavoiteltaessa loput päästöt voidaan kompensoida, mutta kompensaatioihin liittyy

epävarmuuksia.

 Tarkasteluihin liittyy tietopuutteita mm. varusteiden valmistamiseen ja rakentamiseen liittyen.  

 Tulevaisuudessa hiilijalanjäljen ohella tulisi tarkastella myös toiminnan muita kestävyysvaikutuksia.

 Oman toiminnan lisäksi urheilu ja urheilijat tavoittavat suuria ihmisjoukkoja ja toimivat esikuvina monille, 

joten ne voivat näin toimia suunnannäyttäjinä ilmastonmuutoksen hillinnässä, jolloin myös vaikutukset 

ovat paljon suurempia kuin mitä pelkästään omassa toiminnassa olisi saavutettavissa. 

JOHTOPÄÄTÖKSET
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