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LUONTOPÄÄOMA JA 
KESTÄVÄN KEHITYKSEN MÄÄRITELMÄ

Mahdollisuudet voidaan tulkita varallisuudeksi, vauraudeksi tai 
pääomaksi.

Kestävän kehityksen kannalta on tärkeä vahvistaa erityisesti 
inhimillistä ja sosiaalista pääomaa eli yhteiskunnan ja kansalaisten 
innovaatio- ja muutoksenhallintakykyä fyysistä pääomaa niin, ettei 
luontopääoma vähene, vaan se tuottaa ihmisille luontopalveluja 
sukupolvesta toiseen.

"Kestävä kehitys 
tarkoittaa sitä, että 
jätämme tuleville 
sukupolville yhtä paljon 
mahdollisuuksia kuin 
meillä on ollut, ellei jopa 
enemmän." 

Presenter
Presentation Notes
jota voidaan konkretisoida ja mitata neljän pääomalajin avulla. luontopääoma (uusiutuvat ja uusiutumattomat luonnonvarat)inhimillinen pääoma (esim. osaaminen, tiede, tutkimus ja kehitys, patentit)fyysinen pääoma (esim. tuotantokoneistot, infrastruktuuri, rakennettu ympäristö)sosiaalinen pääoma (esim. lainsäädäntö, hallinto, sosiaaliset verkostot, luottamus ja legitimiteetti)



(Yrityksen) ymmärrys sen 
omista vaikutuksista 
luontopääomaan, tulisi siksi olla 
myös yrityksen kestävän 
kehityksen strategian keskeinen 
peruste ja lähtökohta.

Presenter
Presentation Notes
Yrityksen ymmärrys sen omista vaikutuksista luontopääomaan, tulisi olla myös yrityksen kestävän kehityksen strategian keskeinen peruste ja lähtökohta.



”

”We are all asset
managers - olemme 
kaikki varainhoitajia”



LUONTOPÄÄOMAAN JA BIODIVERSITEETTIIN SATSAAMINEN 
ON SIJOITTAMISTA LUONTOPÄÄOMAAN!
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EUROOPAN BIODIVERSITEETTISTRATEGIA 2030 - LUONTO 
TAKAISIN OSAKSI ELÄMÄÄMME

"Luonnon hyvinvoinnin 
palauttaminen on 
elintärkeää omalle fyysiselle 
ja psyykkiselle 
hyvinvoinnillemme. Luonto 
on keskeinen liittolaisemme 
ilmastonmuutoksen ja 
epidemioiden torjunnassa. 
Se on kasvustrategiamme –
Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelman –
ytimessä ja osa Euroopan 
elpymistä, joka antaa 
luonnolle enemmän kuin 
siltä ottaa.”

Avain alat:

• Rakentaminen

• Maatalous

• Elintarvikkeet

30 % maa-alasta suojeltava

30 % meripinta-alasta suojeltava

(Metsien) ennallistamiselle
säädellyt tavoitteet

• Lisäämällä luomuviljelyä ja biodiversiteettiarvoiltaan
merkittäviä elinympäristöjä

• Pölyttäjäkadon pysäyttäminen

• Torjuntaineiden käytön vähentäminen

Ennallistetaan heikentyneitä ekosysteemejä: 

•Kunnostamalla 25,000 km of EU:n jokia vapaana
virtaaviksi

•Istuttamalla 3 miljardia puuta vuoteen 2030 
mennessä



MITEN LÄHDEN HUOMIOIMAAN LUONTOPÄÄOMAA ?

Arvioi ja priorisoi 
(vaikutukset ja 
riippuvuudet) 

Mittaa (ja arvota) ja 
suunnittele toimet Toteuta toimet Seuraa tuloksia

WWF:n kokoama
katsaus soveltuviin
työkaluihin (2019)

Science based 
targets for 
nature  (2021?)

Biological Diversity 
protocol (2021)

Vaikutusten lieventämisen
hierarkia, kompensaatiot

Natural Capital Protocol



KIITOS!

Kaisa Mustajärvi
Johtava asiantuntija
Biodiversiteetti ja luontopääoma
kaisa.mustajarvi@ramboll.fi

FIBS Luontopääomakoulutukset syksyllä 
2021:

9.9.2021 Tunnista luontopääoman mahdollisuudet

7.10.2021 Menesty luontopääomalla

4.11.2021 Hoida sijoitustasi luontopääomaan

mailto:kaisa.mustajarvi@ramboll.fi


LUONTOPÄÄOMA MEDIASSA

The Guardian (maaliskuu 2021) Talouselämä (maaliskuu 2021)

https://www.theguardian.com/environment/2021/mar/08/land-could-be-worth-more-left-to-nature-than-when-farmed-study-finds-aoe


LUMO
YHTEISTYÖKAUPUNKIEN
KANSSA?
… ja vielä viimeisenä tärppinä –

• useat kaupungit tekevät tällä
hetkellä omia LUMO (luonnon
monimuotoisuus) – ohjelmiaan

• olisiko mahdollisuus löytää
yhteistyömahdollisuuksia? 

• Yhteisrahoituksella voi saada
aikaan isompia hankkeita ja
näkyvyyttä toiminnalle!



TUTUSTU DASGUPTAN RAPORTTIIN

HTTPS://ASSETS.PUBLISHING.SERVICE.GOV.
UK/GOVERNMENT/UPLOADS/SYSTEM/UPLOA
DS/ATTACHMENT_DATA/FILE/962785/THE_E
CONOMICS_OF_BIODIVERSITY_THE_DASGUP
TA_REVIEW_FULL_REPORT.PDF

HTTPS://WWW.SITRA.FI/ARTIKKELIT/
ASIANTUNTIJAT-DASGUPTA-
TILAISUUDESSA-LUONTO-PITAA-OTTAA-
HUOMIOON-MYOS-
TALOUSPOLITIIKASSA/

HTTPS://WWW.TALOUSELAMA.FI/UUTISET/IHMISKUNT
A-ON-HOITANUT-LUONTOSALKKUNSA-SIJOITUKSIA-
KEHNOSTI-TUORE-RAPORTTI-HALUAA-LUONNOLLE-
HINTALAPUN-SILLA-MUUTEN-TALOUTEMME-JA-
TOIMEENTULOMME-ON-VAARASSA/D81A13E3-11EE-
4A42-BD9B-5AF4C80BD477

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/962785/The_Economics_of_Biodiversity_The_Dasgupta_Review_Full_Report.pdf
https://www.sitra.fi/artikkelit/asiantuntijat-dasgupta-tilaisuudessa-luonto-pitaa-ottaa-huomioon-myos-talouspolitiikassa/
https://www.talouselama.fi/uutiset/ihmiskunta-on-hoitanut-luontosalkkunsa-sijoituksia-kehnosti-tuore-raportti-haluaa-luonnolle-hintalapun-silla-muuten-taloutemme-ja-toimeentulomme-on-vaarassa/d81a13e3-11ee-4a42-bd9b-5af4c80bd477


TYÖKALUJA JA LISÄLUKEMISTA

• https://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/d
ownloads/natural_capital_tools_guide_for
_companies.pdf

• https://sciencebasedtargetsnetwork.org/
wp-content/uploads/2020/09/SBTN-
initial-guidance-for-business.pdf

• https://capitalscoalition.org/capitals-
approach/natural-capital-
protocol/?fwp_filter_tabs=training_materi
al

• https://www.talouselama.fi/uutiset/ilmast
onmuutoksen-jalkeen-suursijoittajia-
alkaa-kiinnostaa-millaisia-riskeja-
luontokato-tuo-yrityksille-ongelma-on-
mittareiden-puute/717a5abd-1d38-4961-
a345-c6f2e0590561

https://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/natural_capital_tools_guide_for_companies.pdf
https://sciencebasedtargetsnetwork.org/wp-content/uploads/2020/09/SBTN-initial-guidance-for-business.pdf
https://capitalscoalition.org/capitals-approach/natural-capital-protocol/?fwp_filter_tabs=training_material
https://www.talouselama.fi/uutiset/ilmastonmuutoksen-jalkeen-suursijoittajia-alkaa-kiinnostaa-millaisia-riskeja-luontokato-tuo-yrityksille-ongelma-on-mittareiden-puute/717a5abd-1d38-4961-a345-c6f2e0590561
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