
Yhteisöt edellä kohti kestävää tulevaisuutta: 
Track-It! – työkalu kasvihuonekaasupäästöjen 

arviointiin   

Johdanto
Yksi aikamme avainhaasteista on, kuinka edistää inhimillistä hyvinvointia ja elämänlaatua ja samalla vähentää 
kasvihuonekaasupäästöjä. Kansainvälinen, vähähiilisyyttä tukeva yhteistyö edistyy hitaasti. Samalla 
tutkimuksemme osoittavat, että monet ruohonjuuritason yhteisöaloitteet Europassa tuottavat jo avainpalveluita 
– ruoan- ja energiatuotannon, liikkumisen ja jätteenkäsittelyn aloilla – ja vähentävät samanaikaisesti 
kasvihuonekaasupäästöjä.

Track-It! –laskin antaa ruohonjuuritason yhteisöille ja muille kansalaisaloitteille mahdollisuuden arvioida omaa 
toimintaansa usealla eri toimialalla. Käyttämällä yksinkertaista menetelmää, jossa verrataan aloitteen toimintoja 
suhteessa keskimääräiseen kulutuskäyttäytymiseen, tarvitaan suhteellisen vähän tausta-aineistoa, jotta voidaan 
luoda käyttökelpoista tietoa aloitteen vaikutuksista. Toivomme, että Track-It! –työkalu auttaa yhteisöjä 
viestimään ja pohtimaan omaa rooliaan vähähiilisyyteen siirryttäessä. 

TESS (Towards European Societal Sustainability) on tutkimushanke, jossa perehdytään yhteisöpohjaisten
aloitteiden rooliin siirryttäessä kohti kestävää, vähähiilistä Eurooppaa. Poikkitieteellinen tutkijatiimi on
kehittänyt menetelmiä ja työkaluja, joilla voidaan seurata ja raportoida yhteisöpohjaisten aloitteiden
sosiaalisia, poliittisia, taloudellisia, teknologisia ja ympäristövaikutuksia.

Track-It! -työkalu antaa yhteisöille mahdollisuuden tehdä arviota omien, keskeisten toimintojensa 
kasvihuonekaasuvaikutuksista. Löydät työkalun osoitteesta www.sustainable-communities.eu/tools, myös 
tulevat sivut kertovat siitä lisää.

Kumppanit:

Track-It! antaa yhteisöaloitteille 
mahdollisuuden arvioida, kuinka 
välttää kasvihuonekaasupäästöjä.

http://www.sustainable-communities.eu/track-it/
http://www.sustainable-communities.eu/track-it/
http://www.sustainable-communities.eu/tools


Miten se toimii ja mitä sillä voi tehdä?
– toiminnot ja perusennusteet

Track-It! –laskin tuottaa arvion kasvihuonekaasupäästöistä, joita yhteisönne/aloitteenne omalla 
toiminnallaan jättää tuottamatta. Vertailukohteena on tilanne, jossa yhteisöänne ei ole ja esim. kuluttaja, 
kyläläinen, osuuskunnan jäsen tekee samat toiminnot ilman teitä. Tätä kutsutaan perusennusteeksi. Se on 
eräänlainen (tulevaisuuden) näkymä ilman yhteisöänne/aloitettanne. Esimerkiksi tietty määrä paikallisesti 
tuotettuja (luomu)kasviksia muuntuu tietyksi määräksi kasvihuonekaasupäästöjä. Tuottamalla sama määrä 
kasviksia kauempana, useiden välikäsien kautta tuottaa eri luvun CO₂-päästöjä. Track-It! laskee eron näiden 
kahden vaihtoehdon välille. 

Perusennusteet on laadittu koskemaan seuraavia toimialoja: liikkuminen, jäte, ruoka ja energia.

Kuinka Track-It! toimii?

Mitä se voi tehdä?

ALA TOIMINTO ESIMERKKEJÄ
TARVITTAVA 
AINEISTO

Tavaroiden kuljetus Pyörä, sähköajoneuvo Ajettu
matka/kulkuneuvo

Henkilökohtainen 
liikkuminen

Pyöräilyyn kannustavat 
aloitteet (esim. tapahtumat)

Kierrätys Erilaiset kierrätystä edistävät 
hankkeet, järjestelyt

Kierrätyksen määrät 
ja kuljetusetäisyydet

Luomu-/lähiruoan 
kasvatus tai myynti

Yhteisö-/kaupunkipuutarhat,
ruokaosuuskunnat

Kasvumäärät/tuote, 
kuljetusetäisyys

Ruokajätteen synnyn 
ehkäisy

Hävikkiruoan jälkijakelu, 
kotitalouksien ruokajätteen
synnyn ehkäisy (esim. koti-
/yhteiskompostit)

Tuotekohtaiset
säästömäärät, 
kuljetusetäisyys

Aterioiden valmistus Kasvisruokien tarjoaminen Aterioiden määrä ja 
tyyppi

Lämmöntuotto Maalämpö, puu eri muodoissa 
(hake, pelletti)

Tuotetut
kilowattitunnit ja 
energianlähde

Sähkön tuottaminen Aurinko- /tuulivoimahankkeet



Track-It! –laskimen käyttö ja
tulosten tulkinta

Käyttö on helppoa
1. Valitse aloitteesi/yhteisösi toiminnot (yksi tai 

useampia). Infoikonin takaa löydät lisätietoja 
(eng.).

2. Lisää maa, syötä aineisto ja vuosi, johon 
aineistosi viittaa.

3. Tarkista tulokset (ks. alla)

Tulosten tulkintaa

Aloitteesi 
kokonaispäästö-
vähennykset

Päästövähennykset 
/ toiminto

Jokaisen toiminnon 
perusennuste on 
selitetty. Klikkaa 
infoikonista lisätietoa. 

Ennustepäästöt 
esitetään punaisella 
värillä. 

Aloitteen tuottamat 
päästöt ovat 
sinisellä. 

Säästöt esitetään 
vihreänä palkkina.

Jos aloite tuottaa 
enemmän päästöjä 
kuin ennuste, 
päästösäästöjä ei 
synny.

Laskennan tulokset esitellään seuraavasti: Lataa sama tieto 
.pdf-tiedostona.



LISÄÄ TESS-hankkeesta:
www.tess-transition.eu www.sustainable-communities.eu TESStransition @TESStransition

Tämän tiedotteen sisältö on tuotettu TESS-hankkeessa. Hanke on Seitsemännen Puiteohjelman rahoittama (Grant 
Agreement No.603705, Project TESS). Euroopan Komissio ei vastaa tiedotteen sisällöstä eikä mistään siihen 
liittyvästä käytöstä. 

Luvut kontekstiin :
Vertailua ja varoituksen sana

Kun saadut luvut sijoitetaan johonkin asiayhteyteen, ne on helpompi ymmärtää. Track-It! vertaa saatua 
kokonaissäästömäärää eurooppalaisen hiilijalanjälkeen henkeä kohti (ka 8.85kgCO2e/vuosi). Lisäksi säästöt 
muunnetaan henkilöautolla ajettuun matkaan kilometreissä.

Lopuksi 
On tärkeää muistaa, että Track-It! laskin tuottaa arvioita CO₂-säästöistä. Se ei anna tietoa aloitteenne 
kokonaispäästöistä sinänsä. Ennusteet perustuvat keskivertohenkilön käytökseen tietyssä maassa. Lisäksi 
laskin arvioi ainoastaan suorat vaikutukset eikä ota huomioon epäsuoria vaikutuksia esim. kasvatuksellista 
työtä, mitä aloitteella voi olla (mm. jokapäiväiseen kulutuskäyttäytymiseen). Jossain tapauksissa nämä 
vaikutukset voivat olla jopa suurempia kuin aloitteen suorat vaikutukset. Täten saatuihin tuloksiin tulee 
suhtautua varauksella. TESS-tulosten pohjalta on kuitenkin ilmeistä, että yhteisöpohjaisilla aloitteilla voi olla 
merkittävä vaikutus kasvihuonekaasupäästöihin paikallisesti. Toivomme, että TrackIt –laskin auttaa 
tekemään nämä vaikutukset näkyviksi ja todellisiksi, jotta voimme lisätä tukea ruohonjuuritason 
kestävyyden ponnisteluissa.

Enemmän tietoa laskimesta löydät mm. täältä (englanniksi). Lisätietoa TESS-tapaustutkimuksista ja niiden 
ilmastovaikutuksista löydät täältä (myös englanniksi).

Vertailua

Track-It! myös vertaa aloitteenne 
tekemiä hiilisäästöjä niihin TESS-
aloitteisiin, joilla on samanlaista 
toimintaa. 

Miksi aloitteeni vähennykset 
ovat erisuuruiset kuin TESS-
aloitteilla? Ero(t) voi johtua siitä, 
että aloite on eri maassa, jossa on 
eri kierrätysaste, 
energiaratkaisut, 
kuljetusetäisyydet, erilainen 
palvelu- tai hyödyketarjonta 
samassa toimintokategoriassa.

http://www.tess-transition.eu/
http://www.sustainable-communities.eu/
http://www.sustainable-communities.eu/educational-resources/
http://www.tess-transition.eu/new-report-submitted-calculations-of-greenhouse-gas-reductions-of-community-based-initiatives-deliverable-2-4/

