Lehdistötiedote 21.5.2019

ECOBIO OY JUHLII 30-VUOTISTA TAIVALTAAN – ASKELEEN EDELLÄ JO
VUOSIKYMMENIÄ
Ecobio on Pohjoismaiden vanhimpia kestävän kehityksen asiantuntija-yrityksiä
Tiistaina 21.5.2019 Kiasmassa järjestetyn juhlaseminaarin terävin kärki pureutui biodiversiteetin
uhanalaisuuteen. Kun Sanna Perkiö 30 vuotta sitten perusti yrityksen, kestävän kehityksen konsultointi oli
vielä uutta, mutta nyt se on arkipäivää. Elonkirjon häviäminen on toistaiseksi suurin ihmiskuntaa kohdannut
uhka ja yritysten rooli puolestaan on noussut kaikkein tärkeimmäksi uusien biodiversiteettiratkaisujen
tarjoajana.
Kuluttajien käyttäytymisen muutos luonnon monimuotoisuuden heikentäjästä sen vahvistajaksi on
mahdollista toteuttaa innovaatioiden ja yhteiskunnallisten arvojen muuttumisen kautta. Jotta kuluttajat
muuttaisivat käytöstään, tulee kestävän kehityksen ratkaisujen olla helppoja omaksua ja inspiroivia käyttää.
Elonkirjon heikentymistä aiheuttavat ennen kaikkea kulutus, väestönkasvu, maan- ja merienkäytön
muutokset, saastuminen ja kemikalisoituminen, vieraslajien leviäminen, organismien hyväksikäyttö sekä
ilmastonmuutos.
Uusi eliölajien uhanalaisuusarviointi osoittaa myös Suomen luonnon köyhtyvän edelleen. Arvioiduista yli 22
000 lajista 11,9 % on uhanalaisia, kun edellisessä arvioinnissa osuus oli 10,5 %. Uhanalaisia on kaikissa
lajiryhmissä, suhteellisesti eniten linnuissa ja sammalissa. Suurin syy uhanalaistumiseen on lajien
elinympäristöjen väheneminen ja laadullinen heikkeneminen.
Kansainvälisillä yhteisöillä kuten katolisella kirkolla on painava rooli kestävässä kehityksessä. Yritysten
velvollisuus puolestaan on mahdollistaa kuluttajille tapa elää ympäristömyönteistä elämää. Mielenkiintoisia
uusia teknologioita kehitetään jatkuvasti vastaamaan tähän tarpeeseen erityisesti bioteknologian alalla.
”Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen siirtyy varmastikin keskiöön yritysten kestävän kehityksen
ohjelmissa, sillä luonnonantimet ovat monen merkittävän teollisuusalan kuten metsäteollisuuden,
elintarviketeollisuuden ja turismin perusta ja elinehto.” ennustaa Ecobion perustaja, tekniikan tohtori
Sanna Perkiö.
”Myös yhteiskunnan asettamat säännökset vaativat päivittämistä. Luonnon monimuotoisuuden arvioinnit
ja niistä johdettavat vaatimukset on vietävä lainsäädäntöön kokonaisvaltaisesti.” Perkiö painottaa.
Kemikalisaatiota voidaan rajoittaa ja ilmastonmuutokseen sopeutua. Tällä hetkellä päätrendi
eurooppalaisissa suuryrityksissä on YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden (SDG, Sustainability Development
Goals) täyttäminen ja varsinkin ilmastonmuutos. Biodiversiteetin alueella yrityksissä on kuitenkin vielä
kovin hiljaista.
”Luonnon monimuotoisuuden vahvistaminen vaatii toimia lainsäätäjältä. Luontoa voidaan suojella,
ennallistaa ja käyttää kestävästi samalla kun toteutetaan globaalit tavoitteet. Vahvistamalla luonnon
monimuotoisuutta vahvistamme elinolosuhteita ilmaston muuttuessa. Köyhtynyt luonto on heikko suoja
ilmaston olosuhteiden muuttuessa.” Perkiö kiteyttää.
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Ecobio Oy tarjoaa ympäristön, kemian ja yritysvastuun syvällistä osaamista kaikenlaisille ja -kokoisille organisaatioille
tehtailta konsernien johtoon. Yhtiön palveluissa yhdistyvät useat tieteenalat kuten kemia, ekologia, biologia,
maantiede, yhteiskuntatieteet ja tietotekniikka. Yhtiön asiantuntijat konsultoivat, mallintavat, laativat
viranomaisasiakirjoja ja kouluttavat asiakkaita – suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Yhtiön 30-vuotisen menestyksen
salaisuutena on luovuuden yhdistäminen insinöörilahjakkuuteen ja taito onnistua vaikeissa tehtävissä. Ecobio toimii
uuden teknologian hyödyntäjänä ja palvelujen tarjoajana alan tiennäyttäjä.
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