
HIILIJALANJÄLJEN 
LASKENNALLA KOHTI 
HIILINEUTRAALIUTTA

Ajankohtaista valimoalalta

Webinaari 25.3.2021

Anna-Katri Räihä, Nordic Offset Oy



NORDIC OFFSET – YRITYS LYHYESTI

Nordic Offset Oy on vuonna 2008 perustettu suomalainen yrittäjävetoinen 
asiantuntijayritys, joka on pioneeri kasvihuonekaasupäästöjen laskennan ja päästöjen 
kompensoinnin alalla Suomessa. 

Palvelujamme ovat mm.: 
✓ Hiilijalanjäljen laskenta ja elinkaariarvioinnit
✓ Hiilikädenjäljen määrittäminen
✓ Hiilineutraaliuskonsultointi
✓ Päästöjen kompensoinnit ja hiilinieluprojektit
✓ Ilmastovastuullisuuden viestintä

Referenssiasiakkaita ovat muun muassa: Elisa, Lujabetoni, Lassila & Tikanoja, Sitra, 
Woodia, KAS-telineet, Finnfund, Palvelualojen ammattiliitto PAM, Itella, Slush, Helsingin 
Yliopisto, Hesburger, Finavia, Juustoportti, Nasdaq Helsinki, Nokia, Finn Spring, AMEX 
GBT Finland, FIM pankkiiriyhtiö, Seppälän koulukuvat.

www.nordicoffset.com



SISÄLTÖ

1. Hiilijalanjälki

• Mille hiilijalanjälki voidaan laskea?

• Mitä huomioida laskennassa?

• Miten valita oikea laskentastandardi?

2. Laskennan rajaus: esimerkkejä

3. Ympäristötuoteseloste

4. Askeleet hiilineutraaliuteen

5. Päästöjen kompensointi



Mittari, jolla voidaan määrittää esim. organisaation tai tuotteen ilmastovaikutus. Tarkastelukohteena joko oma 
toiminta vuositasolla tai tuotteen elinkaari. 

Syntyneet kasvihuonekaasupäästöt yhteismitallistetaan hiilidioksidiekvivalenteiksi (CO2e). Hiilidioksidin lisäksi 
huomioon voidaan ottaa esim. metaani- ja typpioksiduulipäästöt.

Hiilijalanjäljen laskennalla saadaan selville suurimmat päästölähteet ja sen perusteella päästöjä pienentävät 
toimenpiteet voidaan kohdistaa oikein. 

Suurimpia päästöeriä voi olla esim. energiankulutus, materiaalihankinnat, logistiikka ja matkustaminen.

Usein päästöjen vähentäminen tuo mukanaan myös säästöjä, kun esimerkiksi energian käyttö tai logistiikka 
tehostuu. Hiilijalanjälki toimii myös relevanttina mittarina arvoketjun ja toiminnan tehokkuuden kehittämiseksi.  

1. MIKÄ HIILIJALANJÄLKI?



• Kunnalle ja kaupungille

• Maankäytölle ja kaavoitukselle

• Alueelle, kaupunginosalle, asuinkorttelille

• Rakennusprojektille, kiinteistön käytölle, rakennuksen kunnostukselle

• Yritykselle, organisaatiolle

• Toimipisteelle, toimistolle

• Tuotantolaitokselle

• Tuotteelle

• Palvelulle

• Tapahtumalle

• Lähes kaikelle!

MILLE HIILIJALANJÄLKI VOIDAAN 
LASKEA?



MITÄ HUOMIOIDA LASKENNASSA?

1. Tarkastelun kohde

2. Laskennan periaatteet: standardit ja ohjeistukset

3. Laskennan rajaus

• Merkittävimmät päästölähteet

• Tarkasteluajanjakso

4. Kulutus-/määrätiedot ja päästökertoimet

5. Laskenta

• Excel

• Valmiit mallinnusohjelmat (Esim. Gabi, Simapro)

6. Raportointi

7. Tulosten analysointi

8. Jatkokehitys



MITEN VALITA OIKEA 
LASKENTASTANDARDI?

• Yleisin laskentaohje kansainvälinen kasvihuonekaasupäästöjen protokolla (Greenhouse Gas Protocol). 

• Corporate Accounting and Reporting Standard

• Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard 

• The Product Life Cycle Accounting and Reporting Standard

• Tuotteiden elinkaariarviointia koskevia laskentastandardeja ja ohjeita ovat mm. 

• ISO 14040: Environmental management. Life cycle assessment. Principles and framework.

• ISO 14044: Environmental management. Life cycle assessment. Requirements and guidelines.

• ISO 14067: Greenhouse gases. Carbon footprint of products. Requirements and guidelines for 
quantification.

• ISO 14025. Environmental labels and declarations. Type III environmental declarations. Principles and 
procedures.

• Julkaistu/kehitteillä toimialaspesifejä ohjeistuksia ympäristötuoteselosteille.

• Ympäristötuoteselosteisiin liittyvät Product Category Rules (PCR)

• SFS-EN 15804: Sustainability of construction works. Environmental product declarations. Core rules for 
the product category of construction products



Scope Sisältö

1. Oman 
toiminnan 
suorat 
päästöt

• Itse tuotettu sähkö ja lämpö
• Polttoaineen kulutus 

(omistetut ajoneuvot, laitteet 
ja työkoneet)

• (prosessipäästöt)

2. Oman 
toiminnan 
epäsuorat 
päästöt

• Ostettu sähkö
• Ostettu lämpö
• Ostettu jäähdytys

3. Muut 
epäsuorat 
päästöt

Olennaisimmat muut 
päästölähteet, esim.
• Hankinnat (raaka-aineet, 

materiaalit jne)
• Logistiikka 
• Jätteet ja niiden käsittely
• Vedenkulutus ja jätevedet
• Työmatkustus
• Ym.
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2. LASKENNAN RAJAUS: ORGANISAATIO

GHG-protokollan yritysstandardi



A1. Raaka-aineiden hankinta: käytetyt raaka-
aineet ja niiden määrät

A2. Raaka-aineiden kuljetukset: etäisyys ja 
kuljetustapa

A3. Tuotteen valmistus
• Prosessin sähkökulutus, alkuperä
• Prosessin lämmönkulutus, alkuperä
• Koneiden polttoaineen kulutus
• Syntyvät jätelajit, -määrät ja käsittely
• Jätteiden kuljetukset

A4. Tuotteen kuljetus asiakkaalle: 
keskim. etäisyys ja kuljetustapa

Tuotevaihe

Energia

Jätteet

Oma tuotantolaitos
Valmis 
tuote

Asennusvaihe

Asiakas: asennus

Materiaali 1

Materiaali 2

Materiaali 3

Materiaali 4

Materiaali 5

Materiaali x

Raaka-aine 1

Raaka-aine 2

Raaka-aine x

Jätteet

Energia

Käytöstäpoistovaihe

Energia

Asiakas: 
käyttö/huolto

Jätteet

Jätteiden 
kierrätys / hävitys

Käyttövaihe

A5. Asennus: laitteen 
sähkönkulutus

B1. Käyttö
• Sähkönkulutus
• Jätteet

C1. Jätteiden kuljetukset 
(keskim. etäisyys ja kuljetustapa)

C2. Kierrätettävien jätteiden
määrä ja käsittely

C3. Hävitettävien jätteiden
määrä ja käsittely

2. LASKENNAN RAJAUS: TUOTTEEN ELINKAARI



3. YMPÄRISTÖTUOTESELOSTE

• Tuotteen elinkaariarvioinnin tulokset voidaan dokumentoida ympäristötuoteselosteeseen 
(Environmental Product Declaration, EPD).

• Standardoitu tapa esittää luotettavasti olennaiset tiedot tuotteen tai tuoteryhmän 
ympäristövaikutuksista. Tuoteselosteiden tiedot ovat verrannollisia.

• Tuoteselosteen tiedot ovat kysyttyjä eri toimialoilla ja sitä voi hyödyntää sellaisenaan B-to-B 
myynnissä.

• Tuoteselosteen voi halutessaan myös julkaista eri tietokannoissa (esim. RTS ja Environdec). Tällöin 
tuoteselosteen tulee olla kolmannen osapuolen verifioima.

Tuotevaihe
Asennus-

vaihe
Käyttövaihe Käytöstäpoistovihe

Elinkaaren ulkopuoliset
vaikutukset

A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 D
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1. Laske oman toiminnan hiilijalanjälki 
ja löydä laskennan perusteella 
potentiaaliset kohteet päästöjen 
vähentämiseen.

2. Toteuta mahdolliset toimenpiteet 
hiilijalanjäljen pienentämiseksi.

3. Kompensoi jäljelle jäävä 
hiilijalanjälki vapaaehtoisen 
päästökaupan avulla.

4. ASKELEET HIILINEUTRAALIUTEEN

Hiilijalanjälki, lähtötilanne 

Päästöjen
vähennystoimenpiteet

Uusi hiilijalanjälki
CO2e=0

Päästöjen kompensointi

Hiilineutraalius

1. Laske 2. Pienennä 3. kompensoi

Hiilineutraalius, nettonolla, 
nettonegatiivisuus, ilmastopositiivisuus



5. PÄÄSTÖJEN KOMPENSOINTI

• Kompensaatio on rahallinen hyvitys, jolla kasvihuonekaasupäästöjen vaikutukset nollataan 
rahoittamalla päästöjen vähentämiseen tähtääviä toimia toisaalla. 

• Päästöjen kompensointi kuuluu YK:n alaisen Kioton ilmastosopimuksen kestävän kehityksen 
mekanismien periaatteisiin. 

• Kompensointi tapahtuu ostamalla omien päästöjen verran päästökredittejä päästöjä vähentävistä tai 
pysyviä hiilinieluja lisäävistä projekteista tai teknisesti toteutetusta hiilidioksidin pysyvästä poistosta 
ilmakehästä. 

• Hankkeita toteutetaan kompensointirahoituksen ansiosta pääsääntöisesti kehittyvissä maissa, joilla ei 
ole säänneltyjä päästövähennystavoitteita.

• Kompensaatioita tulisi hankkia vain standardoiduista ja todennetuista hankkeista, joissa 
kompensaatiomaksuilla saavutetut päästövähennykset ovat pysyviä ja sellaisia, joita ei muussa 
tapauksessa olisi toteutettu. Esim. suomalaisiin metsiin sijoittaminen on ilmastoteko, muttei 
standardin mukainen kompensaatio. Metsät lasketaan Suomen valtion hiilitaseeseen (tuplalaskenta).

• Käytetyimpiä kansainvälisiä standardeja ovat mm. Gold Standard (GS) ja Verified Carbon Standard 
(VCS).

• Gold Standard -sertifioidut kompensointihankkeet tukevat päästöjen vähentämisen lisäksi myös 
muita YK:n kestävän kehityksen tavoitteita.



YHTEYSTIEDOT

Anna-Katri Räihä, Nordic Offset Oy

Senior Advisor

LCA and carbon footprint calculations

Keilaniementie 1, 02150 Espoo, Finland

Tel. +358 44 3089 533

anna-katri.raiha@nordicoffset.com

www.nordicoffset.com

http://www.nordicoffset.com/

