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The purpose of this master’s thesis was to design energy and climate actions for small 
and medium-sized enterprises in HINKU -municipalities. Tehomet Ltd. factory in 
Parikkala was a pilot company in this thesis. The work started by familiarising with 
carbon footprint standards and all ready existing methods for energy saving, energy 
efficiency and ways to become carbon neutral. Information for Tehomet Ltd. Parikkala 
product and factory carbon footprints was also gathered. Model for climate and energy 
actions was developed on the basis of collected data, existing carbon footprint standards 
and other practises. It includes spreadsheet that allows companies to calculate their car-
bon footprint and identify greenhouse gasses importance for their business development 
perspective.  
 
Tehomet Ltd. carbon footprint reduction for wooden pole was significant when carbon 
storage in product and disposal were taken into account. In the case of Tehomet Ltd. 
Parikkala factory the biggest source of greenhouse gasses is electricity consumption. 
The most significant energy saving potential is in the use of compressor which is too 
powerful for its need. Buying carbon free electricity or buying carbon offsets are also 
possibilities to make Parikkala factory carbon neutral. Functionality of the model cre-
ated in this master’s thesis can be seen in the future when it can be tested in companies 
in various industries.  
 
 
 



   
 

ALKUSANAT 

 

Tämä diplomityö toteutettiin Parikkalan kunnassa PROHINKU-hankkeeseen. Diplomi-

työn rahoituksesta vastasivat Suomen ympäristökeskus ja Tehomet Oy. Kiitokset dip-

lomityön mahdollistumisesta kuuluvat Suomen ympäristökeskuksen HINKU-tiimille ja 

heistä erityisesti diplomityöni toiselle tarkastajalle Jyrki Tenhuselle, diplomityöni ohjaa-

jalle Olli-Pekka Pietiläiselle, Kaarina Toivoselle ja Jyri Seppälälle sekä Parikkalan kun-

nan elinkeinojohtajalle Aune Ritolalle ja toiselle diplomityöni ohjaajalle Tehomet Oy:n 

Esa Pesarille.  Lisäksi haluan kiittää Lappeenrannan teknillisen yliopiston professoria 

Risto Soukkaa, joka toimi diplomityöni tarkastajana yliopiston puolesta.  

 

Ensimmäisen tutkintoni suoritin Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulussa, josta valmis-

tuin vuonna 2007 nimikkeellä insinööri (AMK). Olin hyvin pettynyt, kun en työllistynyt 

valmistumisen jälkeen ympäristötekniikan alalle. Ajatus jatko-opinnoista Lappeenran-

nan teknillisessä yliopistossa kypsyi ja tulinkin valituksi. Yliopisto-opintojen aikana 

tapahtui elämässä monia mullistuksia, kuten poikani Otson syntyminen. Tuolloin val-

mistuminen ja opintojen loppuun saattaminen alkoi tuntua kaukaiselta haaveelta. Vau-

van hoidon yhteydessä kuitenkin pusersin itsestäni irti harjoitustöitä ja suoritin tenttejä. 

Otso täyttää syksyllä kaksi vuotta. Nyt ymmärränkin, että kaksi vuotta ei ole kaukainen 

haave, vaan realistinen tavoite. Erityisen suuret kiitokset aviomiehelleni Jarille, joka ei 

ole menettänyt uskoaan minuun ja suoriutumiseeni, vaikka sen itse välillä menetinkin. 

Otso olet päivieni paiste, riemun tuoja ja elämäni aurinko.  

 

Parikkalassa 16.6.2011 

 

Anniina Kontiokorpi 



   
 

SISÄLLYLUETTELO  

TÄRKEIMMÄT KÄSITTEET ..................................................................................................... 3 

SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO...................................................................................... 4 

1 JOHDANTO.............................................................................................................................. 6 

1.1 Energia- ja ilmastopolitiikka............................................................................................... 6 

1.2 Elinkaariajattelu näkökulmana............................................................................................ 8 

1.3 Pieni hiilijalanjälki kilpailutekijänä .................................................................................... 8 

1.4 Hiilineutraalius tavoitetilana............................................................................................. 10 

1.5 Tehomet Oy:n Parikkalan tehdas ...................................................................................... 12 

1.6 Työn tavoite ...................................................................................................................... 13 

2 OHJAUSKEINOJA JA TOIMINTAMALLEJA YRITYSTEN ENERGIA- JA 
ILMASTOTOIMENPITEIDEN EDISTÄMISEKSI.................................................................. 15 

2.1 Motivan energia- ja materiaalitehokkuuskatselmukset..................................................... 15 

2.2 Energiatehokkuussopimukset............................................................................................ 19 

2.3 Energiatehokkuuden hallinta parhaan käytettävissä olevan tekniikan avulla ................... 21 

2.4 Uusiutuvien energialähteiden käyttöönotto ...................................................................... 24 

2.5 ESCO-palvelut .................................................................................................................. 25 

2.6 Työ- ja elinkeinoministeriön energiatuet .......................................................................... 26 

2.7 Ympäristöjärjestelmät ja -standardit ................................................................................. 27 

2.7.1 EMAS........................................................................................................................ 27 

2.7.2 ISO 14001.................................................................................................................. 28 

2.7.3 Ekokompassi – kevennetty ympäristöjärjestelmä...................................................... 30 

2.7.4 Green Office............................................................................................................... 31 

3 HIILIJALANJÄLKI KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖJEN MITTARINA .......................... 33 

3.1 Elinkaariarviointi .............................................................................................................. 35 

3.1.1 Tavoitteiden ja soveltamisalan määrittely.................................................................. 36 

3.1.2 Inventaarioanalyysi (LCI).......................................................................................... 37 

3.1.3 Vaikutusarviointi (LCIA)........................................................................................... 38 



   
 

3.1.4 Tulosten tulkinta sekä raportointi ja kriittinen arviointi............................................. 39 

3.2 Tuotteen hiilijalanjälki ...................................................................................................... 39 

3.2.1 PAS 2050-standardi................................................................................................... 40 

3.2.2 Product Accounting and Reporting -standardiluonnos.............................................. 42 

3.3 Yrityksen hiilijalanjälki .................................................................................................... 46 

3.3.1 Corporate Accounting and Reporting -standardi....................................................... 47 

3.3.2 Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting -standardiluonnos..... 52 

3.3.3 ISO 14064 -standardi................................................................................................. 56 

3.4 Hiilijalanjäljen laskentatyökaluja...................................................................................... 58 

3.4.1 Elinkaarimallinnusohjelmat....................................................................................... 59 

3.4.2 CCaLC-työkalu.......................................................................................................... 59 

3.4.3 GHG-protokollan laskentatyökalut............................................................................ 61 

3.4.4 Carbon Trustin laskurit.............................................................................................. 62 

4 KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMINEN JA  

HIILINEUTRAALIUTEEN PYRKIMINEN ............................................................................. 63 

4.1 Energiatehokkuuden arviointi yrityksessä ........................................................................ 64 

4.2 Energiansäästömahdollisuudet yrityksessä ....................................................................... 67 

4.2.1 Tehdaspalvelujärjestelmät.......................................................................................... 68 

4.2.2 Tuotantoprosessit ja -laitteet...................................................................................... 69 

4.2.3 Toimitilojen ja rakennusten suunnittelu..................................................................... 71 

4.2.4 Käytönaikainen energiatehokkuus............................................................................. 72 

4.2.5 Välillisiä energiansäästömahdollisuuksia.................................................................. 74 

4.3 Siirtyminen uusiutuviin energiamuotoihin........................................................................ 76 

4.4 Päästöjen kompensoiminen............................................................................................... 78 

4.4.1 CarbonNeutral Company -sertifikaatti....................................................................... 78 

4.4.2 Carbon Trust -sertifikaatti.......................................................................................... 79 

4.4.3 Nordic Offset -sertifikaatti......................................................................................... 80 

5 AINEISTO JA MENETELMÄT............................................................................................. 81 



   
 

5.1 Hiilijalanjäljen laskeminen Tehomet Oy:n puupylväälle.................................................. 81 

5.2 Hiilijalanjäljen laskeminen Tehomet Oy:n Parikkalan tehtaalle....................................... 84 

5.3 Toimintamallin ja laskurin kehittäminen .......................................................................... 86 

5.4 CCaLC-työkalun käyttäminen hiilijalanjäljen laskennassa .............................................. 89 

6 TULOKSET JA NIIDEN TARKASTELU.............................................................................. 91 

6.1 Tehomet Oy:n puupylvään hiilijalanjälki ......................................................................... 91 

6.2 Tehomet Oy:n Parikkalan tehtaan hiilijalanjälki ja päästövähennysohjelma.................... 96 

6.3 Toimintamalli energia- ja ilmastotoimenpiteiden käynnistämiseksi............................... 102 

6.4 CCaLC-työkalun soveltuvuus yrityksen hiilijalanjäljen laskentaan ............................... 106 

7 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET........................................................................... 107 

LÄHTEET................................................................................................................................. 110 

LIITTEET 

 LIITE I I(VIII)  BAT:n mukaisia polttotekniikoita 

LIITE I II(VIII) BAT:n mukaisia tekniikoita höyryjärjestelmien energiatehokkuuden kas-
vattamiseksi 

LIITE I III(VIII) ENE BREF:n ulkopuolisia BAT:n mukaisia tekniikoita energiatehok-
kuuden kasvattamiseksi 

LIITE I IV(VIII) BAT:n mukaisia energiansäästötoimenpiteitä moottorikäyttöisille järjes-
telmille 

LIITE I V(VIII) BAT:n mukaisia tekniikoita paineilmajärjestelmien energiatehokkuuden 
kasvattamiseksi 

LIITE I VI(VIII) BAT:n mukaisia keinoja pumppausjärjestelmien optimoimiseksi 

LIITE I VII(VIII)BAT:n mukaisia energiansäästötoimenpiteitä ilmanvaihtojärjestelmille 

LIITE I VIII(VIII) BAT:n mukaisia tekniikoita kuivauksen, sakeutuksen ja erotusproses-
sien energiatehokkuuden parantamiseksi 

LIITE II Tehomet Oy:n Parikkalan tehtaan tuottaman puupylvään hiilijalanjäljen lasken-
nassa käytetyt päästökertoimet  

LIITE III Tehomet Oy:n Parikkalan tuotantolaitoksen hiilijalanjäljen laskennassa käytetyt 
päästökertoimet 

LIITE IV Tehomet Oy:n tuottaman keskimääräisen puupylvään hiilijalanjäljen kuvaajia 

LIITE V Tehomet Oy:n tuottaman puupylvään hiilijalanjälki 

LIITE VI Tehomet Oy:n Parikkalan tuotantolaitoksen hiilijalanjälki 

LIITE VII Laskurin välilehdet 1-6 



                                                                                                                                                  3 
 

TÄRKEIMMÄT KÄSITTEET 
 
Akkreditointi: Määrätyn asian pätevyyden toteaminen.  

Allokointi: Jakaminen, esimerkiksi kasvihuonekaasupäästöjen jakaminen sivutuotteelle. 

Benchmarking: Oman toiminnan vertaaminen muiden vastaavaan toimintaan.  

Elinkaari:  Tuotejärjestelmän vaiheet ”kehdosta hautaan”. 

Elinkaariarviointi (LCA): Tuotejärjestelmän syötteiden ja tuotosten sekä mahdollisten 

ympäristövaikutusten kokoaminen ja analysointi elinkaaren ajalta.  

Energiansäästö: Energiansäästöllä tarkoitetaan energiankulutuksen vähentämistä.  

Energiatehokkuus: Energiatehokkuus tarkoittaa energian ominaiskulutusta tuotettua 

palvelua tai tuotetta kohden. Kun energiatehokkuus parantuu, saadaan samalla energia-

määrällä tuotettua enemmän tuotteita tai palveluita, tai tuotettua sama määrä vähemmäl-

lä energian kulutuksella.  

Epäsuorat (välilliset) päästöt: Välillisesti toiminnasta syntyviä päästöjä, kuten ostetun 

sähkön kuluttamisen tai alihankintana ostettujen kuljetusten aiheuttamat päästöt. 

Fossiiliset polttoaineet: Fossiilisiin polttoaineisiin katsotaan kuuluviksi useimmiten 

maaöljy, maakaasu ja kivihiili.  

Hiilijalanjälki:  Tuotteen tai palvelun elinkaaren aikaiset kasvihuonekaasupäästöt ilmoi-

tettuna hiilidioksidiekvivalentteina käsittäen koko tuotantoketjun. 

Hiilidioksidiekvivalentti:  Suure, joka kuvaa kasvihuonekaasujen ilmastovaikutusta. 

Muiden kasvihuonekaasupäästöjen vaikutus on muunnettu vastaamaan hiilidioksidin 

ilmastovaikutusta.   

Hiilineutraali: Toiminto, jonka kasvihuonekaasupäästöt ovat sellaisella tasolla, etteivät 

ne voimista ilmastonmuutosta.  

Hiilivapaa sähkö: Sähköä, jonka tuotannosta ei aiheudu hiilidioksidipäästöjä.  

Hiilivarasto: Luontoon, kuten puihin, kasveihin ja maaperään, sitoutunut hiili.  

Inventaarioanalyysi: Syötteiden ja tuotosten kokoaminen ja kuvaaminen määrällisesti 

elinkaariarvioinnissa. 

Iteratiivinen: Edellinen vaihe vaikuttaa seuraavaan vaiheeseen. 

Kasvihuonekaasuinventaario: Kerätään tietoja rajauksen sisällä aiheutuvista kasvi-

huonekaasupäästöistä.  

Paras käytettävissä oleva tekniikka (BAT): Uutta kehittynyttä tekniikka tai toiminta-

tapoja, joiden avulla pystytään mm. käyttämään energiaa tehokkaammin.  
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Päästökauppa: Kaupankäyntiä toimijoille myönnetyillä päästöoikeuksilla. Voidaan 

ostaa oikeuksia päästörajat ylittäville päästöille tai myydä tarpeettomia oikeuksia.  

Päästökerroin: Päästökerroin on mm. kasvihuonekaasuille määrätty kerroin, jonka 

avulla saadaan laskettua toimintojen aiheuttama päästö.  

Päästökompensaatio: Tuotannosta aiheutuvien päästöjen neutraloimista ostettavilla 

päästöoikeuksilla, joilla rahoitetaan esimerkiksi uusiutuvan energian projekteja muualla.  

Päästöoikeus: Päästökaupassa myytäviä oikeuksia, joiden avulla voidaan neutraloida 

toiminnasta aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä.  

Suorat (välittömät) päästöt: Välittömästi omasta toiminnasta, kuten lämpöenergian 

tuottamisesta polttoaineita polttamalla, aiheutuvat päästöt.  

Syötteet (inputs): Prosessin toimintaan tarvittavat panokset, kuten materiaalit, vesi jne. 

Toiminnallinen yksikkö:  Tuotejärjestelmän mitattavissa oleva suorituskyky.  

Tuotokset (outputs): Prosessista syntyvät jakeet, kuten tuote ja erilaiset päästöt jne.  

Uusiutumaton energia: Fossiilisilla polttoaineilla, ydinenergialla tai turpeella tuotettu 

energia.  

Uusiutuva energia: Energiaa, joka tuotetaan luonnollisien prosessien, kuten auringon, 

tuulen ja veden, avulla tai energiaa, joka tuotetaan biomassaa, kuten puuta, polttamalla. 

Vaikutusalue (scope): GHG-protokollan yrityksen hiilijalanjälkeen liittyvissä standar-

deissa on suorat ja epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt jaoteltu kolmeen eri vaikutusalu-

eeseen (scopeen).  

Vaikutusarviointi: Tuotejärjestelmän potentiaalisten ympäristövaikutusten laajuuden ja 

merkittävyyden ymmärtäminen ja arvioiminen elinkaariarvioinnissa.  

Validointi: Tarkasteltava asia täyttää vaaditut kriteerit.  

Virtauskaavio: Kaavio, jossa tunnistetaan tulevat ja menevät virrat, kuten jäte, energia, 

raaka-aineet, tuotteet jne. 

 

SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO 
 
a Vuosi 
BAT Best Available Techniques, paras käytettävissä oleva tekniikka 
BSI British Standards 
Btu British thermal unit, energiayksikkö, joka vastaa 1,06 kilojoulea 
CCF Corporate Carbon Footprint, yrityksen hiilijalanjälki 
CHP Combined Heat and Power, lämmön ja sähkön yhteistuotanto 
CO2e  Hiilidioksidiekvivalentti (ks. Tärkeimmät käsitteet) 
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CO2 Lyhenne hiilidioksidille 
CH4 Lyhenne metaanille 
GHG Greenhouse Gas 
GJ Gigajoule 
GWh Gigawattitunti 
GWP Global Warming Potential - ilmastonlämmityspotentiaali 
E Kulutus 
EEI Energy Efficiency Index, energiatehokkuusindeksi 
ELY-keskus Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
EMAS the Eco Management and Audit Scheme 
ESCO Energy Service Company 
ETJ Energiatehokkuusjärjestelmä 
EU Euroopan Unioni 
HFC Osittain fluoratut hiilivedyt 
IPCC the Intergovernmental Panel on Climate Change 
ISO the International Organization for Standardization 
kg Kilogrammaa 
kpl Kappaletta 
kWh Kilowattitunti 
LCA Life Cycle Assessment, Elinkaariarviointi 
LCI  Life Cycle Inventory, Inventaarioanalyysi 
LCIA Life Cycle Impact Assessment, Vaikutusarviointi 
LVI Lämpö, vesi, ilma 
MJ Megajoule 
MWh Megawattitunti 
N2O Lyhenne dityppioksidille 
Partial CF Partial Carbon Footprint, osittainen hiilijalanjälki 
PAS Publicly Available Specification 
PCF Product Carbon Footprint, tuotteen hiilijalanjälki 
PFC Perfluorihiilivedyt 
pk Pieni ja keskisuuri 
SEC Spesific Energy Consumption, ominaisenergiankulutus 
SF6 Rikkiheksafluoridi 
t Tonni 
TEM Työ- ja elinkeinoministeriö 
WBCSD  World Business Council for Sustainable Development 
WRI  World Resources Institute 
∆Tmin Lämpötilaerojen minimi 
∑ Sigma, summa 
η Hyötysuhde 
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1 JOHDANTO 
 

1.1 Energia- ja ilmastopolitiikka 
 

Euroopan unionin ilmastopolitiikka perustuu Kioton sopimukseen sekä vuonna 1996 

asetettuun tavoitteeseen rajoittaa ilmaston lämpeneminen kahteen asteeseen. EU:n 15 

vanhalle jäsenmaalle asetettiin päästöjen vähennystavoitteeksi kahdeksan prosenttia 

vuoden 1990 tasosta. Vuonna 2007 Eurooppa-neuvosto päätti Euroopan Unionin pääs-

tötavoitteista vuoteen 2020 asti. Päästötavoitteet koskevat Kioton jälkeistä aikaa ja tule-

vat voimaan 2012. Päästötavoitteeksi asetettiin 20 prosentin vähennys vuoden 1990 

tasosta muista maista huolimatta. Lisäksi uusiutuvien energiamuotojen käyttöä tulee 

nostaa 20 prosenttiin ja energian kulutusta tulee vähentää 20 prosenttia energiatehok-

kuuden avulla. (Euroopan komissio 2010.) Lisäksi liikenteen biopolttoaineiden osuus 

tulisi nostaa kymmeneen prosenttiin (Ympäristöministeriö 2009a).  

 

Tammikuussa 2008 Euroopan Komissio ehdotti sitovaa lainsäädäntöä 20-20-20-

tavoitteiden saavuttamiseksi. Joulukuussa 2008 Euroopan parlamentti vahvisti tämän 

ilmasto- ja energiapaketin ja siitä muodostui laki kesäkuussa 2009. (Euroopan komissio 

2010.) Sovitut toimet toteutetaan asteittain vuoteen 2020 mennessä. On arvioitu, että 

useat paketissa sovituista toimista vauhdittavat työpaikkojen syntymistä, tuottavat ta-

loudellisia säästöjä ja parantavat energiaturvallisuutta sekä taloutta tehokkuuden lisään-

tymisen myötä. (Ympäristöministeriö 2009a.) 

 

Ilmastopaketti käsittää neljä direktiiviä: päästökauppadirektiivin uudistamisen, jäsen-

maiden välinen ponnistustenjako-päätöksen, direktiivin hiilen talteenotosta ja varastoin-

nista sekä direktiivin uusiutuvista energiavaroista. Lisäksi pakettiin kuuluu liikennettä 

koskevia säädöksiä. (Ympäristöministeriö 2009a.) 

 

Suomen vähentämistavoite vuoteen 2020 mennessä on 16 prosenttia vuoden 2005 tasos-

ta. Vähentämistavoite on esitetty kuvassa 1. Energian loppukulutuksesta uusiutuvan 

energian osuudeksi on Suomelle määritelty 38 prosenttia vuonna 2020. Valtioneuvosto 

hyväksyi marraskuussa 2008 pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategian. Tässä stra-

tegiassa määritellään Suomen ilmasto- ja energiapolitiikan keskeisimmät tavoitteet osa-
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na EU:n tavoitteita. Näiden tavoitteiden saavuttaminen vaatii merkittäviä toimenpiteitä 

muun muassa energiankäytön tehostamisessa ja uusiutuvan energian käytön lisäämises-

sä. (Ympäristöministeriö 2009b.)  

 

Yksi tärkeimmistä keinoista energiapaketin vaatimusten täyttämiseen on energiatehok-

kuuden parantaminen. Komission arvioiden mukaan energiatehokkuuden parantaminen 

on taloudellisesti kannattavaa ja samalla saadaan aikaan merkittäviä päästövähennyksiä. 

(Ympäristöministeriö 2009a.) Energiatehokkuuden lisäämiseksi Suomi onkin tehnyt jo 

paljon. Energiansäästöpotentiaalia on kuitenkin vielä jäljellä. Energiatehokkaan teknii-

kan ja säästäväisten käyttötapojen tehokkaampi hyödyntäminen sekä pidemmällä aika-

välillä energiatehokkaat innovaatiot tarjoavat mahdollisuuksia tehostaa energiankäyttöä 

entisestään. Energiatehokkuuden avulla vähennetään energian käyttöä samalla auttaen 

saavuttamaan myös muita tavoitteita, kuten kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen ja 

uusiutuvan energian osuuden lisääminen loppukulutuksesta. (Työ- ja elinkeinoministe-

riö 2008, 58.) 

 

 

Kuva 1. Energiankulutus vuosina 1990–2006 sekä kuvattuna nykyisen kehityksen jatkuessa ja tavoiteti-
lassa (Työ- ja elinkeinoministeriö 2008, 35).  
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1.2 Elinkaariajattelu näkökulmana 
 

Elinkaariajattelun lähtökohtana on tuotteen elinkaaren eri vaiheiden tarkastelu aina raa-

ka-ainelähteeltä valmistuksen ja jalostuksen kautta kulutukseen sekä käytön jälkeiseen 

hyötykäyttöön tai loppusijoitukseen. Jokainen vaihe tarvitsee tapahtuakseen panoksia 

(Inputs), kuten materiaaleja, energiaa ja vettä, mutta samalla aiheuttaa myös erilaisia 

päästöjä ja ympäristökuormitusta (Outputs) ilmaan, veteen tai maaperään. (Suomen ym-

päristökeskus 2010a.) 

 

Elinkaariarvioinnin (Life Cycle Assessment, LCA) avulla pyritään selvittämään tuotteen 

tai palvelun koko elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset. Elinkaariarviointi on kehi-

tetty tuotteiden aiheuttamien ympäristövaikutusten keskinäiseen vertailuun. Nykyään 

elinkaariarviointia osataan hyödyntää laaja-alaisemmin koskemaan kokonaisia prosesse-

ja ja erilaisia järjestelmiä. Sen avulla voidaan myöntää ympäristömerkkejä ja sitä voi-

daan hyödyntää investointipäätöksissä, tiedottamisessa ja markkinoinnissa. (Suomen 

ympäristökeskus 2010a.) 

 

1.3 Pieni hiilijalanjälki kilpailutekijänä 
 

Jokaiselle tuotteelle tai toiminnolle voidaan mitata hiilijalanjälki eli niiden ilmastovai-

kutus syntyneiden kasvihuonekaasupäästöjen määrän avulla. Oikeanlaisista ympäristö-

toimista tulee kertoa avoimesti asiakkaille ja muille sidosryhmille. Useat kansainväliset 

toimijat vaativatkin tavarantoimittajiltaan ja alihankkijoiltaan läpinäkyvyyttä koko toi-

mitusketjun ympäristökuormasta. Hiilijalanjälkilaskennan avulla saavutetaan läpinäky-

vyyttä ja tietoa ympäristövaikutuksista ekologisemman imagon saavuttamiseksi tai il-

mastostrategian luomiseksi.  Hiilijalanjälki on myös erinomainen mittari tuotannon te-

hokkuuden kehittämiseksi, koska sen avulla saadaan arvokasta tietoa tuotannollisista 

yksityiskohdista ja se voi osoittaa piileviä kustannuksia ja säästökohteita. (Apila Group 

2011.) 

 

Hiilijalanjäljen pienentämisellä voidaan saavuttaa säästöjä energiakustannuksissa. Muita 

yritystoimintaan liittyviä etuja ovat tyytyväiset ja motivoituneet työntekijät ja osak-

keenomistajat, kyky noudattaa säännöksiä ennakoivasti ja johtajuus kilpailukyvyssä 
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sekä uusien innovaatioiden suunnittelussa. Pienemmän hiilijalanjäljen ansiosta voidaan 

saavuttaa myös parempi maine kuluttajien keskuudessa. Yhä useampi kuluttaja tekee 

ostopäätöksensä yritysten ympäristötoimien perusteella. (Carbon Trust 2010a.) 

 

GHG-protokollan Corporate Accounting and Reporting -standardin mukaan kasvihuo-

nekaasujen inventaariolla voidaan saavuttaa seuraavanlaisia etuja yritystoiminnassa: 

• Kasvihuonekaasupäästöjen riskien hallinta ja vähentämistapojen tunnistaminen 

o Tunnistetaan tulevaisuuden kasvihuonekaasupäästörajoitukset 

o Tunnistetaan kustannustehokkaat vähennysmekanismit 

o Asetetaan kasvihuonekaasupäästörajat, mitataan kasvihuonekaasujen 

määriä ja raportoidaan edistymisestä 

• Julkinen raportointi ja vapaaehtoiset kasvihuonekaasupäästöohjelmat 

o Vapaaehtoinen raportointi sidosryhmille kasvihuonekaasupäästöistä ja 

tavoitteeseen pyrkimisestä 

o Hallitukselle raportoiminen sekä kansalaisjärjestöjen vapaaehtoiset ra-

portoimisohjelmat, sisältäen päästörekisterit 

o Ympäristömerkit ja kasvihuonekaasupäästösertifikaatit 

• Osallistuminen pakollisiin raportointiohjelmiin 

o Kansallisella, alueellisella tai paikallisella tasolla osallistuminen hallituk-

sen raportointiohjelmiin 

• Osallistuminen päästökauppaan 

o Sisäisten päästöoikeusmarkkinoiden tukeminen (työntekijät käyvät 

kauppaa henkilökohtaisilla päästöoikeuksillaan) 

o Osallistuminen ulkoisiin päästöoikeusmarkkinoihin  

o Kasvihuonekaasu- tai hiilidioksidipäästöjen laskeminen 

• Edelläkävijyys vapaaehtoisessa toiminnassa 

o Tarjotaan informaatiota lähtötilanteesta ja reagoidaan aikaisessa vaihees-

sa. (WRI & WBCSD 2004, 11.) 
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1.4 Hiilineutraalius tavoitetilana 
 

Hiilineutraaliuden vaatiminen on lisääntynyt eri sidosryhmien osalta. Hiilineutraaliutta 

voidaan pitää tärkeänä indikaattorina kuluttajille, jotka haluavat valita vihreämmän tuot-

teen ja palvelun. Hiilineutraaliudella ei ole kuitenkaan ollut yleistä määritelmää, jonka 

seurauksena termin käytössä on ollut ristiriitaisuuksia. Tämän takia hiilineutraaliuteen 

onkin suhtauduttu kyynisesti. (PAS 2060 2010, iii.)  

 

Hiilineutraaliudella tarkoitetaan tilaa, jossa tietty toiminto tai alue päästää saman mää-

rän hiiltä kuin sitoo sitä ilmakehästä eikä hiilenkierrossa tapahdu metaanipäästöjä. Hii-

lineutraalisuus voi tarkoittaa myös tilaa, jossa jonkin toiminnon tai alueen kasvihuone-

kaasupäästöt ovat sellaisella tasolla, etteivät ne kiihdytä ilmastonmuutosta. Kasvihuo-

nekaasupäästöjä voidaan siis sallia sellainen määrä, jonka luonto pystyy sitomaan. 

(Suomen ympäristökeskus 2010b, 13.) 

 

Hiilineutraalius voidaan yhdistää useisiin eri aihepiireihin, kuten tuotteisiin, organisaa-

tioihin, kuntiin, matkustamiseen, tapahtumiin, projekteihin ja rakennuksiin. Hiilineut-

raalin tilan toteen näyttämisessä käytettyjen metodien tulisi olla selkeitä, läpinäkyviä, 

tieteellisesti hyväksyttyjä, dokumentoituja ja mielellään saatavissa siten, että kiinnostu-

neet asianosaiset voivat olla vakuuttuneita selvityksen oikeellisuudesta. (PAS 2060 

2010, iii.) 

 

Kuvassa 2 on esitetty vaiheet, joiden avulla hiilineutraalisuus voidaan saavuttaa. En-

simmäisenä yrityksen johto tulee sitouttaa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen. 

Toisessa vaiheessa kasvihuonekaasupäästöjen määrä tulee selvittää. Sen jälkeen pohdi-

taan kasvihuonekaasupäästöjen vähentämismahdollisuuksia ja tehdään hiilijalanjäljen 

pienentämistä varten ohjelma joko kyseeseen tulevalle tuotteelle tai koko yritykselle. 

Viimeisenä luodaan hallintaohjelma hiilijalanjäljelle, jonka avulla pyritään ylläpitämään 

hiilineutraalitila. Kuva on mukailtu ICF:n hiilineutraalius esitteestä.  
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Kuva 2. Hiilineutraaliuteen pyrkimisen vaiheet mukaillen lähdettä ICF. 

 

Tämä diplomityö on osa PROHINKU (Prosessit hiilineutraaleiksi pyrkivissä kunnissa) -

hanketta, joka on jatkoa aikaisemmalle HINKU (Kohti hiilineutraalia kuntaa) -

hankkeelle. HINKU-hankkeeseen valittiin mukaan 5 kuntaa, joiden tavoitteena on ollut 

vähentää kasvihuonekaasupäästöjänsä muita Suomen kuntia nopeammin. HINKU-

hankkeessa kunnan hiilineutraalius on tila, jossa kunnan päästöt ovat vähentyneet 80 % 

vuoden 2007 tasosta viimeistään vuonna 2030. (Suomen ympäristökeskus 2010b, 13.)  

 

Kuvassa 3 on esitetty esimerkki kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä ja hiilineut-

raalisuuteen pyrkimisestä. Sinisellä katkoviivalla on kuvattu todellisten päästöjen kehi-

tys 20 vuoden tarkkailujakson aikana, harmaalla katkoviivalla on taas kuvattu ennustet-

tu päästökehitys ilman kasvihuonekaasupäästöjen hallitsemiskeinoja tarkasteluajanjak-

son aikana, vihreällä katkoviivalla on kuvattu hiilineutraalitila. Sinisellä värjätty alue 

kuvaa todellisia päästövähennyksiä ja harmaalla värjätty alue päästövähennyskompen-

saatioiden avulla vähennettyjä päästöjä.  
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Kuva 3. Esimerkki kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen (The Carbon Neutral Company 2010, 10).  

 

1.5 Tehomet Oy:n Parikkalan tehdas 

 

Tehomet on Pohjoismaiden suurin puisten ja metallisten erikoisvalaisinpylväiden, mas-

torakenteiden sekä komposiittipylväiden valmistaja. Yritys on perustettu vuonna 1979 

Kangasniemelle. Vuonna 2005 perustettiin Viroon Tehomet Baltic. Vuonna 2007 Te-

homet Oy:stä tuli osa Valmont Industries -yhtiötä, joka on valaisin- ja liikennepylväiden 

maailmanlaajuinen markkinajohtaja. Ainoastaan Parikkalan tehtaalla, jonne toiminta 

siirtyi Keiteleeltä vuonna 2008, Tehomet Oy tuottaa liimapuusta valmistettuja dekora-

tiivisia valaisinpylväitä.  (Tehomet Oy 2011a.) 

 

Tehomet Oy valmistaa Parikkalan tehtaalla pylväitä nykyään vain liimapuusta. Aikai-

semmasta pyöröpuupylväiden valmistuksesta on luovuttu niiden halkeamisherkkyyden 

vuoksi. Pylväiden menekkiä yritetään ennakoida ostamalla liimapuuta varastoon erimit-

taisina. Liimapuu pyritään ostamaan mahdollisimman lähelle oikean mittaisena siten, 

että hukkaa muodostuisi vain minimaalinen määrä. Liimapuu varastoidaan kylmässä 

hallissa. 

 

Pylvään valmistusprosessi vaihtelee pylvään tulevan muodon mukaan. Mikäli pylväs on 

neliskulmainen, menee liimapuupalkki ensimmäisenä muotoiltavaksi. Jos pylväs ei ole 
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muodoltaan neliskulmainen, aloitetaan pylvään valmistaminen palkin jyrsimisellä ja 

poraamisella. Molemmilla tavoilla käsitellyt pylväät jyrsitään tämän jälkeen päästä pää-

hän. Tässä vaiheessa pylväs työstetään oikeaan muotoonsa. Mikäli pylväs on yli 5 met-

riä pitkä, tulee se yhdistää kahdesta tai useammasta osasta sormiliitoksilla. Sormiliitos 

jyrsitään ja liimataan sekä hydraulisesti puristetaan yhteen. Sormiliitoksen tulee kuivua 

ennen kuin prosessia voidaan jatkaa. Kuivumisen jälkeen sormiliitospylväät sekä alle 5 

metrin pylväät menevät hiottavaksi. Tämän jälkeen mahdolliset viat korjataan ja pinta 

sekä sisällä oleva reikä johdoille käsitellään homeenestoaineella. Homeenestoaineen 

kuivumisen jälkeen pylväät maalataan. Maalin kuivuttua pylväät lakataan kahteen tai 

kolmeen kertaan. Kuivumisen jälkeen painetaan paikoilleen teräksestä valmistettu pyl-

vään juuriosa. Tämän jälkeen pylvääseen kiinnitetään muut osat, kuten huoltoaukkoon 

kansi. Pylväät pakataan ja siirretään varastoon odottamaan kuljetusta. Pylvään valmis-

tamisprosessiin kuivumisaikoineen menee noin kolme vuorokautta.  

 

Pylvään valmistuksessa syntyvä puru imetään siiloon. Puru poltetaan ja sillä tuotetaan 

lämpöenergiaa. Tällä hetkellä kapasiteetti ei riitä omavaraisuuteen purun suhteen, joten 

purua ostetaan myös ulkopuolelta. Ongelmatilanteissa lämpöenergiaa tuotetaan öljyllä. 

Tehomet Oy haluaa saattaa Parikkalan tehtaan toiminnan hiilineutraaliksi. Tässä työssä 

selvitetään mahdollisuuksia hiilineutraalisuuden saavuttamiseksi. Tehomet Oy on las-

kettanut Parikkalan tehtaalla valmistettavien liimapuupylväiden hiilijalanjäljen Rejlers 

Oy:llä. Raportti on valmistunut 10.12.2010. Tätä hiilijalanjälkilaskelmaa hyödynnetään 

tässä työssä vertailuaineistona.  

 

1.6 Työn tavoite 

 

Tämän työn tavoitteena on kehittää toimintamalli, jonka avulla pienet ja keskisuuret 

yritykset voivat tunnistaa kasvihuonekaasupäästöjen merkittävyyden liiketoimintansa 

kehittämisen näkökulmasta. Yrityksille kootaan toimintamallin läpiviemiseksi tietopa-

ketti, joka sisältää ohjeita, esimerkkejä ja laskureita. Lisäksi toimintamallin yhteyteen 

luodaan yksinkertainen yrityksen hiilijalanjäljen laskentaan tarkoitettu laskentataulukko, 

jonka avulla yritys voi tunnistaa merkittävimmät kasvihuonekaasupäästölähteensä ja 

pohtia vähentämismahdollisuuksia. Työ toteutetaan Parikkalan kunnan alaisuudessa. 

Työssä esimerkkiyrityksenä käytetään Tehomet Oy:n Parikkalan tehdasta.  
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Tässä työssä selvitetään Tehomet Oy:n Parikkalan tuotantolaitoksen mahdollisuuksia 

tulla hiilineutraaliksi huomioiden suomalaisen puuteollisuuden erityispiirteet. Hiilineut-

raalitila määritellään usein tilaksi, jossa ei synny nettolisäystä maailman ilmakehän kas-

vihuonekaasupäästöjen määrässä. Hiilineutraaliksi pyrkiessään yrityksen tulisi ensisijai-

sesti pyrkiä vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään esimerkiksi teknisillä ratkaisuilla, 

etsimällä energiansäästökohteita, siirtymällä uusiutuvan energian käyttöön, lisäämällä 

tuotteeseen sitoutuvan hiilen määrää jne. Jäljelle jääviä päästöjä voidaan kompensoida 

mm. päästöoikeuksien avulla ja rahoittamalla ilmastohankkeita.  
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2 OHJAUSKEINOJA JA TOIMINTAMALLEJA YRITYSTEN 
ENERGIA- JA ILMASTOTOIMENPITEIDEN EDISTÄMISEKSI 
 

Kansainvälisten ja kansallisten ohjauskeinojen avulla voidaan vaikuttaa energiatehok-

kuuteen, uusiutuvan energian edistämiseen ja päästöjen vähentämiseen. Euroopan unio-

nin jäsenmailla onkin yhteisiä tavoitteita energiankäytön tehostamisessa, päästöjen vä-

hentämisessä ja uusiutuvan energian käytön lisäämisessä. Ilmasto- ja energiastrategian 

toimenpideohjelmat ja kansallinen lainsäädäntö ohjaavat työtä. (Motiva 2011a.) Ilmas-

to- ja energiastrategiaa on esitelty tarkemmin kappaleessa 1.1 Energia- ja ilmastopoli-

tiikka.  

 

Suomessa päästövähennyksiin pyritään myös vapaaehtoisilla keinoilla, kuten energiate-

hokkuussopimuksien ja energiakatselmuksien avulla. Valtio myöntää määrärahojen 

puitteissa tukea energiankäytön tehostamiseen tähtääviin investointeihin ja uusiutuvan 

energian sekä uuden energiatehokkaan teknologian käyttöönottoon. (Motiva 2011a.) 

 

Yleisimmin käytetyt energiatehokkuuden analyysimallit Suomessa ovat Motivan mallin 

mukaiset analyysit ja katselmukset. Katselmusmalli soveltuu erityyppisille rakennus-, 

teollisuuden ja energia-alan kohteille. Valittaessa katselmusmallia, tulee kiinnittää 

huomiota kohteen rakennustyyppiin, -tilavuuteen ja energiakustannuksiin. Lisäksi tulee 

huomioida kohteen erityispiirteet siten, että kaikki kohteeseen liittyvät energiansäästö-

mahdollisuudet on mahdollista selvittää. (Heikkilä et al. 2008, 34.) Jo olemassa olevia 

toimintamalleja yritysten energia- ja ilmastotoimenpiteiden käynnistämiseksi sekä ohja-

uskeinoja energiatehokkuuden parantamiseksi esitellään tämän luvun alaotsikoissa.  

 

2.1 Motivan energia- ja materiaalitehokkuuskatselmukset 
 

Energiakatselmustoiminta käynnistyi Suomessa vuonna 1992, jolloin kauppa- ja teolli-

suusministeriö ryhtyi tukemaan energiakatselmustoimintaa. Varsinainen energiakatsel-

musohjelma lähti liikkeelle vuonna 1993. Toiminnalla on saatu aikaan erinomaisia tu-

loksia, jo vuoden 1999 loppuun mennessä oli saavutettu yli 130 miljoonan euron säästöt 

energia- ja vesikustannuksissa sekä säästettyä lämpö- ja sähköenergiaa noin 4 000 
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GWh. Muut maat ovatkin ottaneet Suomen katselmustoiminnasta mallia. (Motiva 2000, 

28.) 

 

Energiakatselmustoiminnassa analysoidaan katselmuskohteen kokonaisenergiankäyttö, 

selvitetään energiansäästöpotentiaali ja esitetään ehdotettavat säästötoimenpiteet kannat-

tavuuslaskelmineen. Lisäksi selvitetään mahdollisuuksia uusiutuvien energiamuotojen 

käyttöön ja raportoidaan energiansäästöpotentiaalin lisäksi myös toimenpiteiden vaiku-

tuksista hiilidioksidipäästöihin. Energiakatselmuksesta pyritään luomaan työkalu, joka 

palvelee kohdetta myös myöhemmin energiatehokkuuden jatkuvassa seurannassa ja 

ylläpidossa. (Motiva Oy 2010a.) Energiakatselmuksia on tehty erilaisia tarpeita varten. 

Pk-teollisuudelle sopivia energiakatselmusmenetelmiä ovat energiakatsaus, teollisuuden 

energiakatselmus ja teollisuuden energia-analyysi, joita esitellään alla. (Motiva 2000, 

29.) 

 

Energiakatsaus sopii katselmusmenetelmäksi palvelu- ja teollisuussektorin pienille ra-

kennuksille (< 10 000 rm3). Energiakatsauksessa selvitetään rakennusten energiatalou-

den nykytila, suurimmat energiakustannusten aiheuttajat ja kannattavat energiansäästö-

toimenpiteet sekä opastetaan kohteen organisaatiota energiankäyttöön liittyvissä asiois-

sa. Energiakatsauksen tekee yleensä kaksi katselmoijaa LVI- ja sähköasiantuntija. Kat-

saus vaatii kaksi kenttätyöpäivää ja 1-2 raportointipäivää. (Motiva 2000, 30.) 

 

Teollisuuden energiakatselmus on useammin pk-teollisuudessa käytetty menetelmä. 

Siinä arvioidaan kiinteistön lämpöä, sähköä ja vettä käyttävät järjestelmät sekä niiden 

energiansäästöpotentiaali. Myös kaikki tuotantoa tai prosessia palvelevien tehdaspalve-

lujärjestelmien energiansäästömahdollisuudet kartoitetaan. Itse tuotantoprosessia tarkas-

tellaan vain siinä laajuudessa, että sen osuus voidaan esittää kokonaiskulutuksen ja-

kaumissa. Tarvittavia lähtötietoja ovat energian- ja vedenkulutus (3-5 vuotta), suunnitte-

lu-, käyttö- ja huoltoasiakirjat sekä energia-, kunto- ja muut kartoitukset, joita kohteessa 

on tehty.  (Motiva 2000, 31, 33.)  

 

Kohteessa tehdään mittaukset vähintään sisälämpötilasta, vesikalusteiden virtaamista, 

ilmanvaihtokoneiden lämmöntalteenottolaitteiden hyötysuhteesta, ilmanvaihtokoneiden 

sisäänpuhalluslämpötiloista, kattilalaitoksen palamishyötysuhteesta, valaistustasoista, 

sähkön yö- ja päiväenergian suhteista ja laskutuspätötehosta arkipäivinä ja viikonlop-
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puina. (Motiva 2000, 34.) Teollisuuden energiakatselmuksessa on keskimäärin osoitettu 

säästöpotentiaalia lämmössä 16 %, sähkössä 7 % ja vedessä 11 %. Toisissa yrityksissä 

säästöpotentiaalia löytyy paljon keskimääräisiä arvoja enemmänkin. (Motiva 2000, 31.)  

 

Kolmas vaihtoehto pk-teollisuuden energiakatselmuksille on teollisuuden energia-

analyysi, joka on tarkoitettu sellaisille toimialoille ja kohteille, joissa tuotantoprosessi 

kuluttaa paljon energiaa suhteessa kohteen kokonaisenergian käyttöön. Teollisuuden 

energia-analyysi on sisällöltään teollisuuden energiakatselmusta laajempi. Teollisuuden 

energia-analyysissä kartoitetaan koko tuotantoprosessin, tehdaspalvelujärjestelmien ja 

talotekniikan energiansäästöpotentiaali. Tavoitteena on energiavirtojen ja energiansääs-

tömahdollisuuksien selvittäminen koko katselmuskohteessa. Tuotanto- ja kunnossapito-

organisaatioiden tulee osallistua katselmustyöhön. Teollisuuden energia-analyysissä on 

osoitettu keskimäärin 20 % säästömahdollisuus lämmön ja veden osalta. Sähkön osalta 

se on vastaavasti pienempi. Säästöpotentiaaleissa on kuitenkin yrityskohtaisesti suuria 

eroja. (Motiva 2000, 31.) 

 

Materiaalitehokkuuskatselmuksessa analysoidaan koko tuotanto materiaalivirtoineen. 

Katselmuksessa selviää materiaalien käyttöön liittyvät suorat ja välilliset kustannukset 

sekä säästömahdollisuudet toimipaikka- ja tuotantolinjatasolla. Lisäksi katselmuksessa 

esitellään materiaalinsäästöpotentiaalilaskelmat ja ehdotukset säästötoimenpiteiksi. 

Toimipaikoilla kustannussäästöjä voi syntyä esimerkiksi pienenevistä materiaalien han-

kintakustannuksista, prosessointi- ja varastointikustannuksista sekä jätteiden käsittely-

kustannuksista. Toimialasta ja kohteesta riippuen säästöt materiaalitehokkuudessa voi-

vat olla jopa kymmeniä prosentteja. (Motiva Oy 2009a.) Materiaali- ja energiatehok-

kuus ovat hyvin vahvasti kytköksissä toisiinsa, joten niitä kannattaa hyödyntää yhdessä, 

kuten kuvasta 4 voi nähdä.  
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Kuva 4. Yhdistävät teemat materiaali- ja energiatehokkuudessa mukaillen Motiva Oy 2011b.  

 

Yrityksistä voidaan löytää runsaasti materiaalinsäästöpotentiaalia. Tehostamistoimet 

voivat liittyä raaka-aineiden käytön lisäksi myös tuotantotapojen parantamiseen sekä 

innovaatioiden kehittämiseen koko tuotantoketjussa. Keinoja materiaalitehokkuuden 

edistämiseksi on lueteltu alla olevassa luettelossa sekä kuvassa 5. 

• ympäristömyönteinen tuotesuunnittelu 

• haitattomammat materiaalit 

• raaka-aineiden käytön tehostaminen 

• tuotantomenetelmien optimointi 

• siirtyminen korvaavaan teknologiaan 

• jätemäärän ja hukkamateriaalien vähentäminen 

• sivutuotteiden hyötykäyttö ja kierrätys 

• tuotteiden uudelleenkäyttö 

• aineettomiin tuotteisiin ja palveluihin siirtyminen (Motiva Oy 2011c.) 
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Kuva 5. Keinoja materiaalitehokkuuden edistämiseksi yrityksissä (Motiva Oy 2011c).  

 

2.2 Energiatehokkuussopimukset 
 

Energiatehokkuussopimuksien avulla pyritään saavuttamaan päästökaupan ulkopuolella 

olevissa kohderyhmissä energiapalveludirektiivin mukaisesti 9 % suuruinen energian-

säästö vuoteen 2016 mennessä. Vuosien 2001–2005 keskiarvo energiankulutuksessa 

määrää tavoitteen. Tällä toiminnalla halutaan myös nopeuttaa uuden energiatehokkaan 

teknologian käyttöönottoa sekä uusiutuvien energialähteiden käyttöä. Sopimusten ta-

voitteena on ohjata yhteisöjä ja yrityksiä energiatehokkaampaan toimintaan. (Motiva 

2011d.) 

 

Yritykset ja yhteisöt, jotka ovat liittyneet sopimukseen, asettavat omalle energiankäytöl-

leen tehostamistavoitteensa, toteuttavat toimenpiteitä niiden saavuttamiseksi ja rapor-

toivat energiatehokkuustoimenpiteiden toteutumisesta vuosittain sekä muusta sellaisesta 

toiminnasta, joka tähtää energiatehokkuuden parantamiseen. Valtio tukee sopimuksissa 

mukana olevien yritysten ja yhteisöjen energiakatselmuksia ja -analyyseja sekä tapaus-

kohtaisesti energiatehokkuusinvestointeja ja uuden energiatehokkaan teknologian käyt-

töönottoa. (Motiva 2011d.)  
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Energiatehokkuus on jatkuva prosessi, jota ei voida toteuttaa kertaluontoisina toimenpi-

teinä. Johdon tulee sitoutua energiatehokkuuden parantamiseen, mutta myös koko orga-

nisaation sitoutuminen on tavoitteiden kannalta tärkeää. Energiatehokkuuden jatkuva 

parantaminen kohteessa vaatii energiankäytön tuntemista ja seurantaa, tietoa energian-

säästömahdollisuuksista, kannattavien energiansäästötoimien määrittämistä ja toteutta-

mista, energiatehokkuuden huomioimista kaikissa investoinneissa ja hankinnoissa sekä 

toimintatavoissa, eri energianhankintamahdollisuuksien tuntemista sekä energianhan-

kintastrategian luomista ja sen noudattamista. (Motiva 2011d.) 

 

Energiatehokkuusjärjestelmän ETJ:n avulla yritys voi luoda systemaattisen menettely-

tavan energiatehokkuuden jatkuvaan parantamiseen. Energiatehokkuusjärjestelmää vaa-

ditaan elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen energiavaltaisenteollisuuden tai 

energiantuotannon toimenpideohjelmiin liittyneiltä yrityksiltä. Muissa toimenpideoh-

jelmissa sen käyttöönotto on vapaaehtoisuuteen perustuvaa. (Motiva 2011d.) 

 

Energiatehokkuusjärjestelmään liittyneen yrityksen tulee tarkastella seuraavia asioita: 

• energiapolitiikan ottaminen osaksi yrityksen ympäristöpolitiikkaa 

• energiatehokkuuden parantamismahdollisuuksien tunnistaminen ja energiate-

hokkuuden tehostamissuunnitelman laatiminen 

• päämäärien ja tavoitteiden asettaminen 

• energiatehokkuuden huomioiminen suunnittelussa ja hankinnoissa 

• vastuuhenkilöiden organisoiminen yrityksen energiatehokkuudelle sekä tarvitta-

van koulutuksen ja muiden resurssien järjestäminen 

• tarvittavan tiedon (mittaukset, laskelmat jne.) keräämisestä, tallettamisesta ja ja-

kamisesta huolehtiminen 

• ETJ-järjestelmän mukaisen dokumentoinnin varmistaminen 

• poikkeamien käsittelyn sekä korjaavien ja ehkäisevien toimenpiteiden toteutta-

misen varmistaminen 

• energiatehokkuuden käsittely sisäisissä auditoinneissa ja johdon katselmuksessa. 

(Heikkilä et al. 2008, 34.) 
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2.3 Energiatehokkuuden hallinta parhaan käytettävissä olevan teknii-
kan avulla 
 

Vaikka energiatehokkuuden BAT (Best Available Techniques) -vertailuasiakirja koskee 

pääsääntöisesti suuria teollisia tuotantoyksiköitä, on siinä hyvin pienempiinkin teolli-

suusyrityksiin sopivia periaatteita ja ohjeistuksia. Paras käytettävissä oleva tekniikka ei 

ole energiatehokkuuden näkökulmasta vain teknisiä ratkaisuja, vaan siihen sisältyy 

myös erilaisia menetelmiä. Heikkilän et al. mukaan vertailuasiakirjan päätavoitteena on 

energiatehokkuuden hallintajärjestelmän ja muun käytössä olevan parhaan tekniikan 

linkittäminen yhteen tuotantolaitoksella. Mikäli laitostasolla halutaan ottaa käyttöön 

paras käytettävissä oleva tekniikka, edellyttää se laitoksen tai yrityksen johdon sitoutu-

mista jatkuvaan parantamiseen. Johdon sitoutumista energiatehokkuuden parantamiseen 

voi osoittaa esimerkiksi energiatehokkuuden hallintajärjestelmän avulla. (Heikkilä et al. 

2008, 41.) 

 

Parhaaksi käytettävissä olevaksi tekniikaksi on määritelty useita energiatehokkuuden 

hallintamenetelmiä. Prosessien lukumäärä ja niiden energiankulutus sekä paikalliset 

olosuhteet vaikuttavat energiatehokkuuden hallintajärjestelmän kattavuuteen ja yksi-

tyiskohtaisuuteen. Voidaan sanoa, että on parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa ottaa 

käyttöön energiatehokkuuden hallintajärjestelmä, jossa toteutetaan paikallisiin olosuh-

teisiin sopivat ominaisuudet seuraavista: 

• ylimmän johdon suorittama laitostasoinen energiatehokkuuden määrittely ja si-

toutuminen energiatehokkuuden hallintajärjestelmään 

• päämäärien suunnittelu ja toteutus 

• suunnitelmien käyttöön ottaminen, kiinnittäen huomiota erityisesti 

o rakenteisiin ja vastuisiin 

o koulutukseen, tietoisuuteen ja osaamiseen 

o tiedonkulkuun 

o työntekijöiden osallistumiseen 

o dokumentaatioon 

o prosessien tehokkaaseen valvontaan 

o käyttöön ja kunnossapitoon 

o valmistautumiseen ja toimintaan hätätilanteissa 
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o energiatehokkuuteen liittyvään lainsäädäntöön ja sopimusten noudatta-

miseen 

• benchmarking: määritellään energiatehokkuuden mittarit ja suoritetaan jatkuvaa 

arviointia sekä vertailua teollisuuden alan yleiseen, paikalliseen tai kansalliseen 

tasoon, niiltä osin kuin vertailutietoa on saatavilla 

• pyritään kiinnittämään huomiota järjestelmän katselmuksessa ja korjaavien toi-

menpiteiden tekemisessä valvontaan ja mittauksiin, korjaaviin ja ehkäiseviin 

toimenpiteisiin, asiakirjojen ylläpitoon sekä mahdollisuuksien mukaan sisäiseen 

auditointiin, jossa arvioidaan energiatehokkuuden hallintajärjestelmän yhden-

mukaisuus suunnitelmien kanssa sekä sen tarkoituksenmukainen käyttöönotto ja 

päivitykset 

• ylimmän johdon suorittama jatkuva arviointi hallintajärjestelmän sopivuudesta, 

kattavuudesta ja tehokkuudesta 

• huomioidaan suunnitteluvaiheessa uuden laitoksen, yksikön tai prosessien pur-

kamisesta mahdollisesti tulevaisuudessa aiheutuvat ympäristövaikutukset 

• kehitetään energiatehokkaita tekniikoita ja seurataan niiden kehitystä. (Heikkilä 

et al. 2008, 41–42.) 

 
Järjestelmää, jossa on edellä mainitut osa-alueet sisällytettynä osaksi johtamisjärjestel-

mää, voidaan myös kutsua energiatehokkuuden hallintajärjestelmäksi. Energiatehok-

kuuden hallintajärjestelmä voi kuitenkin olla myös erillinen järjestelmä. Hallintajärjes-

telmä voi sisältää myös sellaisia ominaisuuksia, jotka on tarkoitettu järjestelmää tuke-

viksi toimenpiteiksi. Järjestelmä voi olla parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa, vaikka 

se ei sisältäisikään alla mainittuja hyödyllisiä ominaisuuksia. Hallintajärjestelmää tuke-

via vaihtoehtoisia elementtejä energiatehokkuuden BAT-vertailuasiakirjan mukaan on 

• energiatehokkuustodistus/lausunto, jossa kuvataan kaikki merkittävät ympäris-

tönäkökohdat vuosittaisen vertailun helpottamiseksi sekä sen valmisteleminen, 

julkaiseminen ja mahdollinen ulkopuolinen validointi 

• energiatehokkuuden hallintajärjestelmän ja menettelytapojen arviointi sekä vali-

dointi akkreditoidun ja sertifioidun tahon suorittamana 

• laajasti hyväksyttyjen järjestelmien käyttöönotto ja noudattaminen (standardisoi-

tu energianhallintajärjestelmä, energiatehokkuuden sisällyttäminen standardisoi-

tuun ympäristöjärjestelmään energiatehokkuuden hallintajärjestelmän luotetta-

vuuden lisäämiseksi). (Heikkilä et al. 2008, 42.) 
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Ympäristövaikutusten minimoiminen laitostasolla siten, että toimintojen suunnittelu ja 

investoinnit perustuvat lyhyen, keskipitkän ja pitkän tähtäimen kustannusetuihin ja ris-

tikkäisvaikutuksiin, on parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa. Jatkuva suunnittelu tar-

koittaa sitä, että toiminnot toistetaan tietyn aikavälin kuluessa. Investointi- ja suunnitte-

lupäätöksissä tulee aina huomioida haitallisten ympäristövaikutusten vähentäminen. 

Joissain tapauksissa tämä voi jopa tarkoittaa lyhyenaikavälin toimintojen tekemättä jät-

tämistä pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamiseksi. Käytännössä tämä voisi tarkoittaa 

esimerkiksi ydinprosessien korkeampia investointeja, jotka tuottavat suuremmat vähen-

nykset päästöissä ja energiankulutuksessa.  Toisinaan toimenpiteillä voi myös olla ris-

tikkäisvaikutuksia, kuten energiankulutuksen ajoittainen nostaminen ilman saastumisen 

vähentämiseksi. Suunnitelmien päivittäminen tietyllä aikavälillä on tärkeää, koska kus-

tannustehokkaita toimenpiteitä on rajallinen määrä ja esimerkiksi energian hinnan nou-

sut ja teknologian kehittyminen muuttavat tilanteita. (Heikkilä et al. 2008, 43.) 

 

Parhaana käytettävissä olevana tekniikkana voidaan pitää energiatehokkuuteen vaikut-

tavien tekijöiden määrittämistä energiankäytön ja säästömahdollisuuksien kartoituksel-

la, jonka laajuus ja luonne riippuvat prosessin tai laitoksen laajuudesta, monimutkaisuu-

desta ja energiankulutuksesta. Jos kartoitukseen liittyy useita eri prosesseja ja yksittäisiä 

energian kuluttajia, kuten moottoreita, on järkevää kohdistaa tietojen kerääminen vain 

merkittävimpiin energian kuluttajiin. Pienemmissä kohteissa läpikävelytyyppinen kar-

toitus on useimmiten riittävä. BAT:n mukaisen kartoituksen tulee sisältää 

• käytetyn energian määrät ja lajit 

• laitteistot, jotka käyttävät energiaa sekä niiden käyttämän energian määrät ja lajit 

• energiankulutuksen vähentämismahdollisuudet käyttöaikojen valvonnan ja vä-

hentämisen, eristysten riittävyyden varmistamisen sekä hyödykejärjestelmien ja 

muiden varsinaiseen prosessiin liittyvien järjestelmien optimoinnin avulla 

• vaihtoehtoisten energialähteiden käytön mahdollisuudet ja sekundäärienergian 

hyödyntämis- ja käytön lisäämismahdollisuudet  

• lämmön energiasisällön nostamisen mahdollisuudet. (Heikkilä et al. 2008, 43.) 

 

Parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa on energiatehokkuuden optimointi järjestelmä-

lähestymisen kautta. Huomioon otettavia järjestelmiä voivat olla muun muassa proses-

siyksiköt, lämmitysjärjestelmät (höyry, kuuma vesi), jäähdytys- ja tyhjiöjärjestelmät, 
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moottorikäyttöiset järjestelmät (paineilmajärjestelmät, pumppaus), valaistus, kuivaus, 

erotus ja saostaminen. (Heikkilä et al. 2008, 44.) Näiden järjestelmien parasta käytettä-

vissä olevaa tekniikkaa on esitelty taulukoituina liitteessä I I-VIII.  

 

2.4 Uusiutuvien energialähteiden käyttöönotto 

 

Kasvihuonekaasupäästöistä on 80 % peräisin energian tuottamisesta ja kuluttamisesta, 

mukaan lukien liikenne. Energiatalous onkin suuren muutoksen edessä hiilineutraalia 

energiajärjestelmää kohti mentäessä. EU:n ilmastotavoitteisiin pyrittäessä, tulee uusiu-

tuvien energialähteiden käyttöä lisätä, vaikka Suomi onkin yksi johtavia uusiutuvan 

energiankäyttäjiä EU:ssa. Suomea pidetään erityisesti vahvana bioenergianosaamisen 

maana. Kuvasta 6 näkyy Suomen sijoitus verrattuna muihin uusiutuvan energian kärki-

maihin EU-maiden keskuudessa. Vuonna 2005 Suomessa tuotettiin 28 % energiasta 

uusiutuvilla energialähteillä. Vuoden 2020 tavoite on 38 % ja vuoden 2050 jo 60 %, 

mikäli energian kokonaiskulutuksen kasvu saadaan pysäytettyä ja käännettyä laskuun. 

(Mustonen et al. 2009, 2-3.) 

 

 

Kuva 6. Eräiden EU-maiden uusiutuvan energiankäyttö vuonna 2005 ja tavoitteet vuodelle 2020 (Musto-
nen et al. 2009, 2).  

 

Arvioiden mukaan, Suomen luonnonvarat mahdollistavat lisääntyneen uusiutuvien 

energialähteiden käytön. Tavoitteiden saavuttamiseksi tulee tehostaa tuki- ja ohjausjär-

jestelmiä, joiden avulla helpotetaan siirtymistä enenevissä määrin uusiutuvien energia-

lähteiden käyttöön. Tavoitteisiin päästään lisäämällä voimakkaasti puuperäisen energi-

an, jätepolttoaineiden, lämpöpumppujen, biokaasun ja tuulienergian käyttöä. Samalla 
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energian kokonaiskulutusta tulee vähentää energiatehokkuuden avulla. Öljyn, kivihiilen 

ja maakaasun kasvavat maailmanmarkkinahinnat ja EU:n päästöoikeuksien hinnat pa-

rantavat jatkossa uusiutuvan energian kilpailukykyä. Lisäksi lisätään biopolttoaineiden 

määrää liikennepolttoaineissa. (Mustonen et al. 2009, 3-5.)  

 

Suomen tavoitteena on lisätä metsähakkeen käyttöä energiantuotannossa ja biopolttoai-

neiden raaka-aineena tämän hetken 4,7 miljoonasta kiintokuutiometristä runsaaseen 12 

miljoonaan kiintokuutiometriin vuoteen 2020 mennessä. Maataloudessa, kaatopaikoilla 

ja jätevedenpuhdistamoilla tehostetaan biokaasun käyttöä energiantuotannossa edelleen. 

Kotitalouksien lämmityksessä pyritään korvaamaan mineraaliöljyn käyttö uusiutuvilla 

energialähteillä, kuten pelleteillä, jotka on puristettu lähinnä mekaanisen puunjalostuk-

sen tähteistä. Kierrätyspolttoaineiden käyttö on tarkoitus puolitoistakertaistaa vuoteen 

2020 mennessä ensisijaisesti mädättämällä jätettä, mutta myös jätteen rinnakkaispoltto-

na. Tuulivoiman vuotuinen sähköntuotanto pyritään nostamaan vuoteen 2020 mennessä 

6 terawattituntiin tämän hetkisestä 0,2 terawattitunnista. Vesivoiman käyttöä Suomessa 

tehostetaan lähinnä vauhdittamalla jo rakennetuissa vesistöissä olevien laitosten tehon-

korotuksia sekä edistämällä pienvesivoiman käyttöä. Lämpöpumpuilla tuotettavan uu-

siutuvaksi energiaksi laskettavan hyötyenergian käytön tavoitellaan kasvavan 5 terawat-

tituntiin vuoteen 2020 mennessä nykyisestä 2,4 terawattitunnista. (Mustonen et al. 2009, 

6-9.) 

 

2.5 ESCO-palvelut 
 

ESCO (Energy Service Company)-palvelussa ulkopuolinen energia-asiantuntija toteut-

taa investointeja ja toimenpiteitä energian säästämiseksi yrityksessä. ESCO-toimija si-

toutuu pyrkimään kohti sovittuja energiankäytön tehostamistavoitteita. ESCO-palvelun 

aiheuttamat kustannukset katetaan alentuneiden energiakustannusten synnyttämillä sääs-

töillä. (Motiva 2009b.) 

 

ESCO-hanke voi käynnistyä esimerkiksi energiakatselmuksen jatkoksi. Hanke käynnis-

tyy sopimuksesta, jossa ESCO-palveluntuottaja sitoutuu toteuttamaan hankkeen ja tilaa-

ja sitoutuu maksamaan korvauksen ESCO-palvelusta syntyneistä säästöistä. Toteutus-

vaiheeseen kuuluvat suunnittelu, asennukset, käyttöönotot, koulutus ja säästöjen toden-
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taminen. Seurantavaiheessa tarkkaillaan säästöjä sekä toteutettujen toimenpiteiden toi-

mivuutta. ESCO-hankkeisiin on myös mahdollista saada tukea, jolloin yleensä ta-

kaisinmaksuaika lyhenee. (Motiva 2005, 2.) 

 

2.6 Työ- ja elinkeinoministeriön energiatuet 
 

Työ- ja elinkeinoministeriö TEM tarjoaa tukea energiakatselmuksiin valtioneuvoston 

asetuksen 1313/2007 perusteella. Tuki kohdistetaan energiakatselmuksen aiheuttamiin 

kokonaiskustannuksiin, joihin kuuluvat työkustannukset, matkakustannukset sekä tie-

tyin edellytyksin mittalaitevuokrat. Vuonna 2010 tukea myönnettiin korkeintaan 40 % 

tuettavasta katselmuskustannuksesta. Kunnille, kuntayhtymille, mikro- ja pk-yrityksille 

tuki on kuitenkin maksimissaan 50 % tuettavasta katselmuskustannuksesta. Tuettava 

työkustannusosuus määritellään kohteen laajuuden ja/tai energiankäytön ja -

kustannusten perusteella. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2010, 7.)  

 

Työ- ja elinkeinoministeriö myöntää tukea myös energiahankkeisiin, joissa on tarkoi-

tuksena edistää yritysten ja kuntien energiatehokkuutta sekä lisätä uusiutuvan energian 

käyttöä. Kannustimien käyttö on välttämätöntä, että kansallisen ilmasto- ja energiastra-

tegian sekä kansainvälisten ilmastosopimuksien asettamat tavoitteet pystytään saavut-

tamaan. Vuosien varrella tukia on myönnetty 55 % puun energiakäyttöön, 9 % tuuli-

voimaan, 16 % muuhun uusiutuvaan energiaan, 15 % energiansäästöinvestointeihin ja 5 

% energiakatselmuksiin. (EK 2009a.) 

 

Energiatuen myöntämisessä etusijalla ovat hankkeet uuden teknologian parissa. Tavan-

omaisiin energiansäästöinvestointeihin myönnettävä tuki on varattu ensisijaisesti pitkä-

jänteiseen ja tavoitteelliseen energiatehokkuuden parantamiseen sitoutuneille yrityksille 

ja yhteisöille. Tämä tarkoittaa käytännössä ministeriön kanssa energiatehokkuussopi-

muksen solmineita yrityksiä ja yhteisöjä. Hanketyypistä riippuen tavanomaisten energi-

ansäästöinvestointien tuki on ollut 15–20 % (enimmäistaso 30 %). Uuden teknologian 

hankkeissa tukitaso on ollut hankkeen koosta ja tyypistä riippuen 25–40 % (enimmäis-

taso 40 %). Hankkeisiin, jotka toteutetaan ESCO-palvelulla, tukitaso on ollut 20–25 %.  

Uusiutuvan energian käyttöä edistäviin tavanomaisiin investointeihin tuki on ollut han-

ketyypistä riippuen 10–25 % (enimmäistaso 30 %). Hankkeissa, joissa on mukana uutta 
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teknologiaa, tukitaso on ollut 25–35 % (enimmäistaso 40 %). Asetuksen mukainen 

enimmäistaso tuulivoima- ja aurinkoenergiahankkeille on 40 %, mutta käytännössä 

myönnetyt tukitasot ovat olleet hankkeesta riippuen 25–40 %. (EK 2009b.) 

 

2.7 Ympäristöjärjestelmät ja -standardit 
 

Koska energiatehokkuuteen pyrkiminen ja energiatehokkuuden hallintaohjelma voidaan 

sisällyttää osaksi olemassa olevaa ympäristöjärjestelmää, on tässäkin työssä tarpeen 

esitellä pääpiirteittäin olemassa olevia ympäristöjärjestelmiä. Niistä tärkeimpiä ovat ISO 

14001-standardi ja EMAS-asetukseen perustuva järjestelmä. Tässä työssä esitellään 

myös kahta kevennettyä ympäristöjärjestelmää Ekokompassia ja Green Office järjes-

telmää. 

 

Ympäristöjärjestelmän tarkoituksena on auttaa organisaatiota ottamaan ympäristöasiat 

huomioon kaikessa toiminnassaan. Toimiva ympäristöjärjestelmä tuottaa kustannussääs-

töjä samalla tunnistaen ja vähentäen haitallisia ympäristövaikutuksia. Organisaatio aset-

taa ympäristötavoitteet ja toteuttaa toimenpideohjelman sekä seuraa aktiivisesti tavoit-

teiden saavuttamista sekä asettaa uusia tavoitteita ympäristötehokkuuden jatkuvalle pa-

rantamiselle. Ympäristöjärjestelmästä saatavaa tietoa käytetään ympäristöraporteissa, 

viestinnässä ja muussa markkinoinnissa. Ympäristöraportissa kerrotaan toiminnan aihe-

uttamista ympäristövaikutuksista. (Ympäristöministeriö ja Suomen ympäristökeskus 

2010.) 

 

2.7.1 EMAS 

 

EMAS (the Eco-Management and Audit Scheme) on tarkoitettu vapaaehtoiseksi ympä-

ristöjärjestelmäksi sekä yksityisen sektorin että julkishallinnon yrityksille ja organisaa-

tioille. Ympäristöjärjestelmän avulla huomioidaan ympäristöasiat järjestelmällisesti niin 

yrityksen toiminnassa kuin sen suunnittelussakin. Organisaatio sitoutuu noudattamaan 

ympäristölainsäädäntöä, parantamaan jatkuvasti ympäristönsuojelunsa tasoa sekä rapor-

toimaan julkisesti ympäristöasioistaan. (Suomen ympäristökeskus 2010c.) 
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Järjestelmän toimivuus ja raportissa kerrotut tiedot vahvistetaan ulkopuolisen auditoijan 

toimesta. Ulkopuolinen auditointi tuo uskottavuutta yrityksen ympäristötoimiin. Organi-

saatio saa käyttöönsä EMAS-sertifikaatin ja -logon, joita se voi hyödyntää viestinnäs-

sään. EMAS-järjestelmä perustuu EMAS-asetukseen organisaatioiden vapaaehtoisesta 

osallistumisesta EU:n ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään. EMAS-

järjestelmä tarkoittaa käytännössä ISO 14001 -ympäristöjärjestelmästandardin mukaista 

ympäristöjärjestelmää sekä ympäristöraportointia eli EMAS-selontekoa. (Suomen ym-

päristökeskus 2010c.) ISO 14001 -standardi esitellään luvussa 2.7.2 ISO 14001. 

 

Organisaatio voi ympäristöjärjestelmän avulla tunnistaa toiminnasta, tuotteista ja palve-

luista aiheutuvat välilliset ja välittömät ympäristövaikutukset, kuten päästöt ilmaan, 

veteen ja maahan, syntyneet jätteet sekä energian ja luonnonvarojen kulutuksen. Perus-

tietojen selvityksen jälkeen organisaatio voi asettaa päämäärät ja tavoitteet haitallisten 

ympäristövaikutusten vähentämiseksi sekä miettiä toimintatapoja niiden saavuttamisek-

si. Ympäristönsuojelun tason jatkuva paraneminen voidaan osoittaa seuraamalla tavoit-

teiden toteutumista. (Suomen ympäristökeskus 2010c.) 

 

2.7.2 ISO 14001 

 

ISO 14001 on maailman tunnetuin ympäristöjärjestelmä. Sen avulla yritys voi osoittaa 

ympäristöasioiden hyvää hoitoa sekä parantaa ympäristöasioiden hallintaa sekä ympä-

ristönsuojelutoimien tuloksellisuutta. Ympäristöjärjestelmässä 

• sitoudutaan parantamaan jatkuvasti ympäristönsuojelun tasoa 

• tunnistetaan ympäristövaikutukset tuotteista, toiminnoista ja palveluista 

• selvitetään ja huolehditaan lakisääteisten velvoitteiden täyttämisestä 

• asetetaan ympäristötavoitteet ja seurataan niiden toteutumista 

• varataan riittävästi resursseja 

• pidetään yllä henkilökunnan osaamista  

• ohjataan toimintoja ja prosesseja  

• varaudutaan onnettomuustilanteisiin ja ympäristöriskeihin  

• seurataan ja tarkkaillaan ympäristövaikutuksia  

• ennaltaehkäistään ympäristövahinkoja ja niiden toistumista 
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• pidetään yllä hyviä ympäristökäytäntöjä  

• parannetaan toimintaa ja arvioidaan toiminnan tuloksia. (Suomen standardoimis-

liitto SFS 2011.) 

 

ISO 14001 ympäristöjärjestelmää voidaan soveltaa sekä yksityisellä että julkisella sek-

torilla ja minkä tahansa tyyppiseen ja kokoiseen organisaatioon. ISO 14001 mukainen 

ympäristöjärjestelmä tukee EU:n asetukseen perustuvaa EMAS-järjestelmää. ISO 14001 

ympäristöjärjestelmällä saavutettavia liiketoiminnallisia etuja ovat mm. seuraavat asiat: 

• johtamisen ja toiminnan suunnittelun yhdistäminen paremmin osaksi ympäristö-

asioita 

• kustannustehokkuuden lisääminen ja tehostaminen mm. vähentämällä energian 

ja raaka-aineiden käyttöä sekä muodostuvaa jätemäärää 

• henkilöstön ympäristötietoisuuden ja osallistumisen edistäminen 

• ympäristölainsäädännön vaatimusten noudattaminen sekä muutosten ennakointi 

• tuote- ja palveluketjujen eri vaiheiden huomioon ottaminen ympäristövaikutus-

ten edistämiseksi 

• ympäristöriskien parantanut hallinta ja toiminnan jatkuvuuden turvaaminen 

• vastuullisuuden osoittaminen ympäristöasioissa eri sidosryhmille 

• ympäristöviestinnän, yrityskuvan rakentamisen ja markkinoinnin tukeminen 

• vaatimuksenmukaisuuden todentaminen auditoinnin tai riippumattoman osapuo-

len sertifioinnin avulla. (Suomen standardoimisliitto SFS 2011.) 

 

EMAS-asetuksen ja ISO 14001 -standardin suurin ero on suhtautumisessa avoimuuteen 

ja ympäristölainsäädännön noudattamiseen. EMAS-asetus vaatii ja ohjeistaa julkisen 

ympäristöselonteon tekemistä, mutta ISO 14001 -standardissa julkinen raportointi näh-

dään vapaaehtoisena. EMAS-asetuksen mukaan organisaation tulee noudattaa ympäris-

tölainsäädäntöä, mutta ISO 14001 -standardissa riittää, että organisaatio on luonut me-

nettelytavat, joilla se pyrkii lainmukaisuuteen tietyn ajan kuluessa. EMAS-

järjestelmässä tärkeää on myös henkilöstön osallistuminen ja ympäristönsuojelun tason 

jatkuva parantaminen.  (Suomen ympäristökeskus 2009.)  
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2.7.3 Ekokompassi – kevennetty ympäristöjärjestelmä 
 

Kesäkuussa 2008 pääkaupunkiseudulla käynnistyi kuntien kolmevuotinen yhteistyö-

hanke, jonka tarkoituksena on vahvistaa pääkaupunkiseudun pienten ja keskisuurten 

yritysten ympäristöasioiden hallintaa. Hankkeessa luotavan toimintamallin tavoitteena 

on kaupunkien ja pk-yritysten välinen vapaaehtoinen ympäristöyhteistyö sekä räätä-

löidyn ympäristöneuvonnan tarjoaminen. Koordinoijana hankkeessa on Helsingin kau-

pungin ympäristökeskus. ( Helsingin kaupungin ympäristökeskus 2011a.) 

 

Ekokompassi-palvelu käynnistyy tapaamisella, jossa esitellään Ekokompassin kriteerit 

ja pohditaan yhdessä yrityksen kanssa parasta tapaa vahvistaa yrityksen ympäristöasioi-

den hallintaa. Ekokompassin kevennetty ympäristöjärjestelmä käynnistyy täyttämällä 

alkukartoituslomake, jonka avulla tunnistetaan ympäristöasioiden nykytila yrityksessä. 

Alkukartoitusta hyödynnetään ympäristövaikutusten arviointilomakkeessa, jossa pohdi-

taan merkittävimpiä ympäristönäkökohtia sekä tavoitteita ja parantamismahdollisuuksia. 

Ympäristöohjelmaan kerätään yrityksen konkreettiset toimet ympäristökuormituksen 

vähentämiseksi kolmen vuoden ajanjaksolla. Ympäristöohjelmassa kuvataan myös yri-

tyksen ytimekäs ympäristöpolitiikka. Ekokompassiin liittyy myös liitteet, jotka ovat 

lakilista, jätehuoltosuunnitelma, ongelmajätekirjanpito ja kemikaaliluettelo. (Helsingin 

kaupungin ympäristökeskus 2011b.) 

 

Auditointi järjestetään, kun valmista ympäristöohjelmaa on toteutettu noin puolesta 

vuodesta vuoteen. Auditoinnin yhteydessä myönnetään Ekokompassi-todistus, mikäli 

yritys on onnistunut asettamissa tavoitteissaan. Todistuksen voimassaoloaika on kolme 

vuotta kerrallaan. Ympäristöraportointi vuosittaisena toimenpiteenä kuuluu myös Eko-

kompassi-järjestelmään. Yritys näkee ympäristötyönsä kehityksen seurannan ja rapor-

toinnin avulla. Yrityksen ympäristöohjelmaa päivitetään raportoinnin yhteydessä. (Hel-

singin kaupungin ympäristökeskus 2011b.) 

 

Ekokompassi-järjestelmän hyötyjä ovat 

• ekotehokkuus – vähentämällä materiaalien ja energian määrää saadaan enemmän 

tuotteita ja palveluita 

• kustannustehokkuus – optimoimalla resursseja ja prosesseja, saadaan säästöjä 
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• ennakoitavuus – toimintaa pystytään ennakoimaan paremmin, kun yrityksen tie-

tämys ympäristöasioista on helpommin hallittavissa 

• oman yrityksen toimijoiden ympäristötietämyksen kasvaminen ja siirtyminen 

käytännön toimiin  

• yrityksen aiheuttaman ympäristökuorman pieneneneminen 

• yrityksen ympäristöriskien hallinnan parantuminen ja kilpailuedun kasvattami-

sen mahdollistuminen 

• edelläkävijän statuksen ja hyvän maineen saaminen sekä muista erottuminen 

• markkinointietu ja myönteinen julkisuus 

• aseman vahvistuminen arvoketjussa ja alihankkijana. 

• yrityksen, asiakkaan ja ympäristön yhdistyvä hyöty. (Helsingin kaupungin ym-

päristökeskus 2011c.) 

 

2.7.4 Green Office  
 

Green Office on kevyt ja käytännönläheinen ympäristöohjelma, jonka tavoitteena on 

kasvihuonekaasupäästömäärien ja ekologisen jalanjäljen pienentäminen. Green Office 

soveltuu ympäristöohjelmaksi pienille ja suurille toimistoille niin yksityisellä kuin julki-

sellakin sektorilla sekä erilaisille järjestöille. Green Office ympäristöohjelmasta hyöty-

vät sekä organisaatio että ympäristö yhdessä. Toimisto, joka täyttää Green Office oh-

jelman kriteerit, saa WWF:n myöntämän Green Office -merkin. Suomessa mukana on 

noin 190 organisaatiota, joista noin 160 on saanut Green Office -merkin. WWF on luo-

nut valmiita malleja ja lomakepohjia toimistojen avuksi. (WWF 2011a.) 

 

Green Office ympäristöjärjestelmä kattaa kuusi vaihetta. Ensimmäisenä tulee tutustua 

Green Office -ohjelmaan verkkosivuilla tai WWF:n toimistolla. Toisessa vaiheessa 

solmitaan sopimus WWF:n kanssa Green Office-ohjelmasta. Kolmannessa vaiheessa 

luodaan vuoden aikana ympäristöjärjestelmä. Ympäristöjärjestelmän valmistuttua tila-

taan toimistotarkastus WWF:n Green Office -asiantuntijalta. Kun toimisto on saanut 

Green Office -merkin, se raportoi vuosittain valitsemansa tunnusluvut WWF:lle. Vii-

meisenä vaiheena pyritään ympäristöjärjestelmän jatkuvaan kehittämiseen. WWF tar-

kastaa toimistotilat kolmen vuoden välein. (WWF 2011b.) Green Office -merkin kritee-

rit ovat 
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• Green Office -vastaavan ja Green Office -tiimin nimeäminen 

• käytännöllisen ympäristöohjelman laatiminen 

• kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen energiansäästön avulla 

• jätemäärän vähentäminen sekä lajittelu ja kierrätys 

• ympäristönäkökohtien huomioiminen hankinnoissa 

• Green Office -toimintatavoista tiedottaminen ja valistaminen 

• ympäristöasioiden jatkuva parantaminen 

• indikaattoreiden valinta, numeeristen tavoitteiden asentaminen ja niiden seuranta 

• indikaattoritietojen raportoiminen WWF:lle vuosittain. (WWF 2010.) 



                                                                                                                                                  33 
 

3 HIILIJALANJÄLKI KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖJEN  

MITTARINA  

 

Ilmastonmuutoksen jatkuva esillä olo mediassa on tehnyt hiilijalanjäljestä trendikkään 

käsitteen. Yritysten onkin pitänyt panostaa vihreyteen ja tuotteiden hiilijalanjälkien 

määrittämiseen ja pienentämiseen, koska asiakkaat tiedostavat ympäristöasiat entistä 

paremmin ja ovat vaativampia.  

 

Vaikka käytetäänkin sanaa jalanjälki, ei sillä viitata suoraan maapinta-alaan, vaan tuot-

teen ilmastonmuutosvaikutuksiin. Yksikkönä vaikutuksille käytetään kilogrammaa hii-

lidioksidiekvivalenttia. Tuotteen hiilijalanjälki saadaan laskemalla yhteen kaikki tuot-

teen elinkaaren aikaiset hiilidioksidiekvivalenteiksi muutetut kasvihuonekaasupäästöt. 

Kasvihuonekaasupäästöt muutetaan hiilidioksidiekvivalenteiksi kertomalla kunkin kas-

vihuonekaasun päästö sitä vastaavalla nk. GWP (Global Warming Potential) -

kertoimella. (Nissinen & Seppälä 2008, 14.) Tärkeimpien kasvihuonekaasujen ilmaston-

lämmityspotentiaalit löytyvät taulukosta 1. 

 

Taulukko 1. Tärkeimpien kasvihuonekaasujen (CO2, CH4 ja N2O) ilmastonlämmityspotentiaaleja (GWP) 
(IPCC 2007). 

                                                                                  GWP (Global Warming Potential) 

Kasvihuonekaasu Lyhenne Elinikä (a) 20 a 100 a 500 a 

Hiilidioksidi CO2  1 1 1 

Metaani CH4 12 72 25 7,6 

Dityppioksidi N20 114 289 298 153 

 

Hiilijalanjälkeen sisällytettävät kasvihuonekaasut riippuvat käytetystä laskentatavasta. 

Huomion arvoisimmat kasvihuonekaasupäästöt ovat hiilidioksidi CO2, metaani CH4 ja 

dityppioksidi N20, koska ne ovat yleensä määrältään suurimpia. Kioton pöytäkirja ottaa 

lisäksi tarkasteluun rikkiheksafluoridin SF6 ja perfluorihiilivedyt PFC:t, joita käytetään 

alumiini-, sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa, sekä osittain fluoratut hiilivedyt HFC:t, 

joita hyödynnetään mm. jäähdytys- ja ponneaineina. Näillä kasvihuonekaasuilla ilmas-

tonlämmityspotentiaalit ovat moninkertaisia verrattuna taulukon arvoihin, mutta määräl-

lisesti näiden kasvihuonekaasujen päästöt ovat pienempiä.  
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Kasvihuonekaasupäästöt on perinteisesti jaoteltu suoriin (välittömiin), epäsuoriin (välil-

lisiin) ja vältettyihin päästöihin. Nykyään se ei ole enää itsestään selvä luokittelutapa, 

mutta se on edelleen käytössä useimmissa standardeissa. Suorilla (välittömillä) päästöil-

lä tarkoitetaan kasvihuonekaasupäästöjä, jotka aiheutuvat yrityksen omista tai sen hal-

linnoimista lähteistä, kuten jätehuollosta, yrityksen omistamista kulkuneuvoista ja polt-

toaineiden käytöstä. Epäsuorat (välilliset) päästöt eivät ole peräisin yrityksen hallinnoi-

mista prosesseista, mutta ne ovat välillisesti yrityksen toiminnan aiheuttamia. Niitä ai-

heutuu muun muassa sähkön ostamisesta, kuljetusliikkeiden suorittamista kuljetuksista 

sekä tuotteen loppusijoituksesta. Vältettyjä päästöjä syntyy muun muassa energiatehok-

kuutta parantamalla, siirtymällä uusiutuvaan energiaan ja ympäristöystävällisempiin 

materiaaleihin.  

 

Kasvihuonekaasupäästöjä voidaan jaotella myös alueellisesti (kunnallisesti, maakunnal-

lisesti, maittain jne.), sektorikohtaisesti, yrityskohtaisesti, tuotantolaitoskohtaisesti, pro-

sessikohtaisesti, tuotekohtaisesti tai vaikka henkilöä kohden. Tähän vaikuttaa hiilijalan-

jäljelle määritelty rajaus, joka vastaavasti riippuu käytettävästä standardista ja laskenta-

tavasta.  

 

Hiilijalanjälkeä pidetään moniselitteisenä terminä. Eikä ihme, sillä hiilijalanjäljen las-

kentaan löytyy useita eri standardeja ja ohjeita. Hiilijalanjälki voidaan jakaa tuotteen 

(PCF, Product Carbon Footprint) ja yrityksen (CCF, Corporate Carbon Footprint) hiili-

jalanjälkiin. Vaikka tässä työssä keskitytään yrityksen hiilijalanjälkeen, esitellään tässä 

myös tuotteen hiilijalanjälkeen liittyviä standardeja, koska yrityksen ja tuotteiden hiili-

jalanjäljet kulkevat käsi kädessä ja lähestyvät toisiaan.  

 

Hiilijalanjälki tulisi määrittää laskennallisesti tuotteen tai palvelun elinkaareen perustu-

en. Elinkaariarviointi perustuu kansainvälisen standardoimisjärjestön laatimiin ISO-

standardeihin (SFS-EN ISO 14040 ja SFS-EN ISO 14044), jotka määrittävät elinkaa-

riarvioinnin vaatimukset ja ohjeet. Elinkaariarviointi onkin pohjana kaikessa hiilijalan-

jäljen laskennassa. Tuotteen hiilijalanjäljen määrittämisessä yleisimmin käytetty stan-

dardi on PAS 2050. Kansainvälistä tuotteiden hiilijalanjäljen laskentastandardia ISO 

14067 (Carbon footprint of products) valmistellaan parhaillaan. Siihen kuuluu kaksi 

osaa, joista osa 1 liittyy hiilijalanjäljen laskentaan ja osa 2 viestintään hiilijalanjäljestä. 

Molempien osien luonnokset löytyvät Internetistä, mutta tässä työssä niitä ei esitellä, 
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koska niiden käyttäminen luonnosvaiheessa ei ole suositeltavaa. GHG-protokollaan 

kuuluva Product Accounting & Reporting -standardiluonnos ohjeistaa myös tuotteiden 

hiilijalanjäljen laskentaa. GHG-protokollaan kuuluu lisäksi yrityksen hiilijalanjäljen 

laskentastandardi A Corporate Accounting and Reporting Standard. GHG-protokollaan 

valmistellaan myös Scope 3 -standardi, joka kantaa nimeä Corporate Value Chain Ac-

counting and Reporting Standard, jonka avulla voidaan luotettavasti arvioida yrityksen 

alihankintaketjujen aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt. Yrityksen kasvihuonekaasu-

päästöjen määrittämiseksi on olemassa myös standardi ISO 14064. Kaikkia edellä mai-

nittuja standardeja esitellään tässä työssä soveltuvin osin.  

 

3.1 Elinkaariarviointi 
 

Elinkaariarviointi (Life Cycle Assessment, LCA) perustuu SFS-EN ISO 14040 Ympä-

ristöasioiden hallinta, Elinkaariarviointi, Periaatteet ja pääpiirteet ja SFS-EN ISO 14044 

Ympäristöasioiden hallinta, Elinkaariarviointi, Vaatimukset ja suuntaviivoja standardei-

hin. Elinkaariarvioinnissa huomioidaan tuotteen tai palvelun aiheuttamat kasvihuone-

kaasupäästöt koko tuotteen elinkaaren ajalta. Elinkaariarvioinnin avulla voidaan tunnis-

taa tuotteiden ympäristösuorituskyvyn parantamismahdollisuuksia tuotteiden eri elin-

kaaren vaiheissa, tarjota tietoa avuksi päätöksentekoon teollisuudelle, julkishallinnolle 

tai järjestöille, valita olennaisia mittareita ja indikaattoreita ympäristösuorituskyvylle 

sekä kehittää markkinointia (SFS-EN ISO 14040, 8). 

 

Elinkaariarvioinnissa suoritetaan neljä vaihetta, jotka ovat 1. tavoitteiden ja sovelta-

misalan määrittelyvaihe, 2. inventaarioanalyysivaihe, 3. vaikutusarviointivaihe ja 4. 

tulkintavaihe. Soveltamisala, johon sisältyvät järjestelmän rajaus ja yksityiskohtaisuuk-

sien tasot, on riippuvainen aiheesta sekä selvityksen käyttötarkoituksesta. Elinkaariarvi-

oinnin toinen vaihe on inventaarioanalyysivaihe (LCI-vaihe), jossa selvitetään järjes-

telmän syöte- ja tuotostietojen inventaario. Tässä vaiheessa kerätään selvitykseen tarvit-

tava tieto. Elinkaariarvioinnin kolmas vaihe on vaikutusarviointivaihe (LCIA), jonka 

tarkoituksena on tuottaa lisää tietoa inventaarioanalyysin tulosten arvioinnin avuksi si-

ten, että niiden ympäristömerkitykset ymmärrettäisiin entistä paremmin. Elinkaariarvi-

oinnin viimeinen vaihe on tulosten tulkinta. Tässä vaiheessa saadut tulokset yhdistetään 

ja niitä käsitellään johtopäätösten, suositusten ja päätöksenteon pohjaksi tavoitteiden ja 
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soveltamisalan mukaan. Joissakin tapauksissa voi riittää inventaarioanalyysin ja tulkin-

tojen tekeminen. Tätä kutsutaan elinkaari-inventaarioselvitykseksi (LCI-selvitys). (SFS-

EN ISO 14040, 8.) 

3.1.1 Tavoitteiden ja soveltamisalan määrittely 

 

Elinkaariarvioinnin tavoitteita määriteltäessä tulee ottaa huomioon ja kuvata selvityksen 

käyttötarkoitus, syyt selvityksen tekemiselle, kenelle selvityksen tulokset aiotaan esittää 

sekä se käytetäänkö tuloksia julkisesti esitettävissä vertailuväitteissä. Elinkaariarvioin-

nin soveltamisalaa määriteltäessä tulee huomioida ja kuvata seuraavat asiat: 

• tutkittava tuotejärjestelmä 

• tuotejärjestelmän tai tuotejärjestelmien toiminnot 

• järjestelmän rajaus 

• allokointimenettelyt 

• vaikutusarviointimenetelmät ja vaikutustyypit 

• tulkintatapa 

• tiedoille asetetut vaatimukset 

• tehdyt olettamukset 

• tehdyt arvovalinnat ja vapaaehtoiset osat 

• rajoitukset 

• laatuvaatimukset lähtötiedoille 

• käytettävä tyyppi kriittiselle arvioinnille (mikäli käytössä) 

• selvityksen raportin tyyppi ja muoto. (SFS-EN ISO 14044, 22–24.) 

 

Soveltamisalassa tulee määritellä selvitettävän järjestelmän toiminnot (suorituskyky-

ominaisuudet). Toiminnallisen yksikön tulee olla tavoitteiden ja soveltamisalan mukai-

nen. Toiminnallisen yksikön tärkein tehtävä on muodostaa vertailuyksikkö, jonka avulla 

syöte- ja tuotostiedot voidaan normalisoida. Tämän takia toiminnallisen yksikön tulee-

kin olla selvästi määritelty ja mitattavissa. Toiminnallisen yksikön määrittämisen jäl-

keen määritellään vertailuvirta. Eri järjestelmien väliset vertailut tulee tehdä samalla 

toiminnallisella yksiköllä ja vertailuvirralla. (SFS-EN ISO 14044, 24.) 

 

Selvityksen tavoitteiden avulla määritetään järjestelmän rajat, jotka puolestaan määrit-

tävät, mitkä yksikköprosessit elinkaariarviointiin otetaan mukaan. Kriteerit rajojen mää-
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rittämiselle tulee yksilöidä ja selittää. Selvitykseen mukaan otettavien yksikköprosessi-

en syötteiden ja tuotosten yksityiskohtaisuudesta tulee päättää. Elinkaaren vaiheita, 

syötteitä ja tuotoksia saa jättää pois selvityksestä vain, jos niiden pois jättäminen ei 

merkittävästi muuta selvityksen johtopäätöksiä. Selvitykseen mukaan otettavat syötteet 

ja tuotokset tulee myös päättää. (SFS-EN ISO 14044, 24–26.) 

 

Prosessikulkukaavioiden käyttö, joissa kuvataan yksikköprosessit ja niiden väliset suh-

teet, helpottavat järjestelmän kuvaamista. Yksikköprosessit tulisi kuvata siten, että niis-

sä määritellään prosessin alku (raaka-aineiden tai välivalmisteiden vastaanottaminen), 

prosessoinnin ja toiminnan luonne sekä prosessin loppu (välivalmisteiden tai lopputuot-

teiden määränpää). Tuotejärjestelmän mallinnuksessa ihannetapaus olisi sellainen, jossa 

sen rajoilla olevat syötteet ja tuotokset ovat perusvirtoja ja tuotevirtoja. Ympäristöön 

asti seurattavien tuotosten ja syötteiden tunnistaminen on iteratiivinen prosessi, jossa 

tunnistetaan ne yksikköprosessit, jotka tulisi sisällyttää tarkasteltavaan tuotejärjestel-

mään. (SFS-EN ISO 14044, 26.) 

 

Selvityksen tavoitteet ja soveltamisala määrittävät elinkaariarviointiin valittavat tiedot. 

Tiedot voi olla kerätty yksikköprosessien toimipaikoilta tai ne voi olla laskettuja tai saa-

tu muista lähteistä. Syötteitä voivat muun muassa olla mineraalivarojen käyttö (esimer-

kiksi malmista tai kierrätyksestä saadut metallit), palvelut (esimerkiksi kuljetus tai ener-

giahuolto) ja apumateriaalien (esimerkiksi lannoitteiden tai voiteluaineiden) käyttö. 

Päästöinä ilmaan voida erotella häkä, hiilidioksidi, rikin oksidit, typen oksidit jne. Selvi-

tyksen soveltamisalassa määritellään myös kriittisen arvioinnin tarpeellisuus ja sen suo-

rittamistapa ja tyyppi sekä se kuka arvioinnin suorittaa ja minkä tasoista asiantuntemus-

ta häneltä edellytetään (SFS-EN ISO 14044, 28–30.) 

 

3.1.2 Inventaarioanalyysi (LCI) 

 

Jokaisesta järjestelmään kuuluvasta yksikköprosessista tulee kerätä inventaarioon liitty-

vää laadullista ja määrällistä tietoa. Lähtötietoja, jotka voivat olla mitattuja, laskettuja 

tai arvioituja, käytetään yksikköprosessien syötteiden ja tuotosten määrien ilmoittami-

seen. Tietoa luokiteltaessa voidaan pääotsikoina käyttää esimerkiksi energiasyötteet, 

raaka-ainesyötteet, apusyötteet, muut fysikaaliset syötteet; tuotteet, rinnakkaistuotteet ja 
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jäte; päästöt ilmaan, veteen ja maaperään sekä muut ympäristönäkökohdat (SFS-EN 

ISO 14044, 32.) 

 

Tietojen keräämisen jälkeen tiedot varmennetaan laskentamenettelyn avulla sekä suh-

teutetaan yksikköprosesseihin ja toiminnallisen yksikön vertailuvirtaan (SFS-EN ISO 

14040,34). Jos järjestelmiin liittyy useampia tuotteita ja kierrätysjärjestelmiä, tulee har-

kita allokointimenettelyjen tarvetta. Allokointimenettelyä tulee kuitenkin pääsääntöises-

ti pyrkiä välttämään esimerkiksi jakamalla allokoitava yksikköprosessi alaprosesseihin 

ja keräämällä näiden syöte- ja tuotostiedot tai laajentamalla tuotejärjestelmää. (SFS-EN 

ISO 14044, 34.) 

 

3.1.3 Vaikutusarviointi (LCIA) 

 

 

Kuva 7. Vaikutusarvioinnin (LCIA) vaiheet (SFS-EN ISO 14040, 36).  
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Vaikutusarviointivaiheen tarkoituksena on arvioida potentiaalisten ympäristövaikutus-

ten merkittävyyttä inventaarioanalyysissä saatujen tulosten avulla. Yleensä tämä tarkoit-

taa inventaariotietojen yhdistämistä tiettyihin ympäristövaikutusluokkiin ja vaikutus-

luokkaindikaattoreihin, ja pyrkimystä kyseisten vaikutusten ymmärtämiseen. (SFS-EN 

ISO 14040, 34.) Vaikutusarvioinnin vaiheet on esitetty kuvassa 7 edellisellä sivulla.  

 

3.1.4 Tulosten tulkinta sekä raportointi ja kriitti nen arviointi 

 

Inventaarioanalyysin ja vaikutusarvioinnin tuloksia tarkastellaan yhdessä tulosten tul-

kinta vaiheessa. Saatujen tulosten tulee olla yhdensuuntaisia määritellyn soveltamisalan 

ja tavoitteen kanssa, että niiden perusteella voidaan tehdä johtopäätöksiä, selvittää rajoi-

tuksia ja esittää suosituksia. Tulosten tulkinnassa syntyneiden johtopäätösten avulla 

voidaan esittää tulokset helposti ymmärrettävässä, täydellisessä ja johdonmukaisessa 

muodossa. (SFS-EN ISO 14040, 38.) 

 

Raportissa tulee esittää aiotulle yleisölle elinkaariarvioinnin tulokset ja johtopäätökset 

tarkasti, kokonaisuudessaan ja puolueettomasti, käsitellen selvityksessä käytettyjä tieto-

ja, menetelmiä ja oletuksia sekä niihin liittyviä rajoituksia (SFS-EN ISO 14044, 62). 

Kriittisen arvioinnin tarkoituksena on todentaa, että elinkaariarviointi on täyttänyt me-

todologiaan, tietoihin, tulkintaan ja raportointiin liittyvät vaatimukset sekä on johdon-

mukainen noudatettavien periaatteiden kanssa. Kriittisen arvioinnin avulla ei voida to-

dentaa eikä vahvistaa selvityksen tilaajan elinkaariarvioinnille valitsemia tavoitteita eikä 

elinkaariarvioinnin käyttötapoja. Kriittisen arvioinnin soveltamisala ja tyyppi päätetään 

jo elinkaariarvioinnin soveltamisvaiheessa, jolloin tulisi määritellä miksi kriittinen arvi-

ointi tehdään, mitä se kattaa ja kuinka yksityiskohtaisesti sekä sen ketä prosessissa on 

tarpeen olla mukana. (SFS-EN ISO 14040, 40.) 

 

3.2 Tuotteen hiilijalanjälki 
 

Tuotteen hiilijalanjälki määrittelee tuotteen valmistamiseen tarvittavien raaka-aineiden, 

valmistusprosessien, kuljetusten, käytön ja käytöstä poiston aiheuttamia kasvihuonekaa-

supäästöjä. Se kuvaa tuotteen ilmastovaikutusta ja kuluttajat ovatkin alkaneet vaatimaan 
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yhä tarkempaa tietoa tuotteiden alkuperästä. Tuotteen hiilijalanjälkimerkkien kirjo on 

kuitenkin suuri ja kuluttajan saattaa olla vaikeaa tulkita niitä. Siksi onkin tärkeää, että 

hiilijalanjäljen laskennalle on olemassa kansainvälisiä standardeja, jotka ohjaavat las-

kentaa ja siihen tarvittavien lähtötietojen luotettavuutta. Kuluttaja voi luottaa toimittajan 

antamiin tietoihin hiilijalanjäljestä, kun se on määritetty tietyin perustein, ja sen on 

varmentanut ulkopuolinen taho.  

 

3.2.1 PAS 2050-standardi 

 
PAS 2050 on itsenäinen standardi tuotteiden elinkaaren aikaisten kasvihuonekaasupääs-

töjen arvioimiseksi. Standardin on laatinut BSI British Standards. Lisäksi sen laatimista 

ovat tukeneet Carbon Trust ja Department for Environment, Food and Rural Affairs 

(Defra). Kasvihuonekaasupäästöjen arviointitapa on testattu eri sektoreiden yrityksillä 

sekä useilla erilaisilla tuotteilla. (PAS 2050, 2.) 

 

Yritykset voivat hyötyä PAS 2050-standardista muun muassa tuntemalla tuotteensa 

elinkaaren aikana muodostuvien kasvihuonekaasujen ilmastovaikutuksen sekä tunnis-

tamalla vaihtoehtoiset raaka-aineet ja tuotantotavat kasvihuonekaasupäästöjen näkö-

kulmasta, samalla saaden tukea tunnetusta ja standardisoidusta lähestymistavasta tuot-

teiden välisessä kasvihuonekaasupäästöjen vertailussa sekä yritysvastuuraportoinnissa. 

Yritykset voivat viestiä kuluttajille kasvihuonekaasupäästöjen vaikutuksesta ilmastoon, 

jolloin kuluttaja paremmin ymmärtää tuotteiden ympäristövaikutuksia. PAS 2050-

standardi antaa luotettavuutta tuotteen kasvihuonekaasupäästöjen arvioimiselle myös 

kuluttajan näkökulmasta. (PAS 2050, 2.) 

 

Hiilijalanjäljen arviointiprosessi PAS 2050-standardiin (s.3) perustuen etenee seuraavan 

kaavan mukaan: 

1. Aloittaminen (tavoitteiden asettaminen, tuotteiden valitseminen, alihankintaket-

juihin perehtyminen). 

2. Tuotteen hiilijalanjäljen laskeminen (vuokaavion luominen, rajausten ja prio-

risointien tarkastaminen, tarvittavien tietojen kerääminen, hiilijalanjäljen laske-

minen, epävarmuuksien tarkastaminen). 

3. Seuraavat vaiheet (tulosten validointi, päästöjen vähentäminen, hiilijalanjäljestä 

viestiminen ja vähennysten vaatiminen). 
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Tuotantoprosessin elinkaarenvaiheita kuvaavan vuokaavion avulla voidaan ymmärtää 

paremmin elinkaaren eri vaiheita ja osataan priorisoida ja keskittyä oikeisiin asioihin 

(PAS 2050, 10). Vuokaavion luomisen jälkeen muodostetaan rajat hiilijalanjäljelle. 

Pääperiaate systeemin rajaamiseksi on kaikkien valitun tuotteen tai palvelun tuottami-

sesta, käytöstä, käytöstä poistosta tai kierrättämisestä aiheutuvien suorien ja epäsuorien 

materiaalisten päästöjen sisällyttäminen. Systeemin rajaamisen jälkeen aloitetaan tarvit-

tavien tietojen kerääminen. Kaiken, PAS 2050-standardin mukaisessa hiilijalanjäljen 

laskennassa, käytetyn datan tulee olla tarkkaa, toistettavissa sekä vertailtavissa toisiin 

hiilijalanjälkiin. Hiilijalanjäljen laskentaan tarvitaan tietoa toiminnoista sekä päästöyk-

siköistä. Toiminnoista kerättävä tieto on materiaalien ja energian kulutustietoja tuotteen 

elinkaareen liittyen (materiaalien syötteet ja tuotokset, energiankulutus, kuljetukset 

jne.). Päästöyksiköiden avulla toiminnoista kerätty data muutetaan kasvihuonekaasu-

päästöiksi, esimerkiksi CO2-ekv./kWh käytettyä energiaa. Kerätty data voi olla primää-

ristä tai sekundääristä. Primäärisesti kerätty tieto on suoraan kyseessä olevan tuotteen 

elinkaaresta mitattua, kun taas sekundäärisesti kerätty tieto ei ole spesifistä tälle tuot-

teelle ja sen elinkaarelle, mutta kuvaa hyvin keskimääräistä vastaavaa prosessia tai ma-

teriaalia. (PAS 2050, 15–16.) 

 

Tuotteen hiilijalanjälki on yhtälö, jossa kaikkien elinkaaren aikaisten materiaalien, 

energian ja jätteiden summat kerrotaan niitä vastaavalla päästökertoimella. Laskenta 

itsessään on vain toiminnoista kerättävän datan kertomista sopivalla päästökertoimella. 

Lisäksi laskennassa tulee muodostaa massatase, jonka avulla voidaan tarkkailla, ettei 

mikään virta jää laskennan ulkopuolelle. Pääsääntönä pidetään, että sisään tulevien ja 

ulos lähtevien virtojen tulisi olla samansuuruiset. Tietyille monimutkaisille luonnollisil-

le systeemeille, kuten maatalousprosesseille, massatase ei ole käytännöllinen eikä rele-

vantti. (PAS 2050, 20.) 

 

Laskentaa monimutkaistavat viivästetyt päästöt, hiilen sitoutuminen tuotteeseen ja 

maankäytön muutosvaikutus. Viivästetyille päästöille tulee laskea painotettu keskiarvo 

100 vuoden tarkastelujakson pituuden mukaan kertapäästön sijaan. Eloperäisestä mate-

riaalista valmistettuun tuotteeseen on sitoutuneena hiiltä, joka voidaan huomioida nega-

tiivisina päästöinä hiilijalanjäljen laskennassa. PAS 2050-standardin mukaan hiilen si-

toutuminen tuotteeseen voidaan huomioida laskennassa, jos tuote ei ole ihmisravintoa 
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tai eläinten rehua, jos yli 50 % tuotteen biomassaan sitoutuneesta hiilestä säilyy poissa 

ilmakehästä vähintään vuoden, jos tuotteeseen tarvittava biomassa on peräisin siihen 

tarkoitukseen tarkoitetusta hiilinielusta (talousmetsä vs. sademetsä). Hiilivarasto tuot-

teessa säilyy tuotteen oletetun käyttöajan ja käytöstä poiston jälkeinen vaihe (kierrätys, 

poltto, kaatopaikka) tulisi tuntea. Hiilijalanjälkilaskelmaan tulee sisällyttää maankäytön 

muutosvaikutus, mikäli tuotteen hankintaketju aiheuttaa maanmuuttamista maatalous-

maaksi. (PAS 2050, 27–28.) 

 

PAS 2050-standardin mukaan hiilijalanjäljen akreditointi voidaan toteuttaa kolmella eri 

tavalla, joka riippuu siitä kenelle tietoja hiilijalanjäljestä halutaan esitellä. Ensimmäinen 

tapa on hiilijalanjäljen akreditointi auktorisoidun henkilön toimesta. Ulkopuolinen auk-

torisoitu taho myöntää sertifikaatin, jossa varmennetaan tietojen ja laskentatavan oikeel-

lisuus ja todistetaan, että PAS 2050-standardia on tulkittu ja käytetty oikein. Toinen 

tapa hiilijalanjäljen vahvistamiseksi on auktorisoimattoman kolmannen osapuolen suo-

rittama vahvistaminen. Kolmas tapa on vahvistaa hiilijalanjäljen paikkansa pitävyys 

itse. Hiilijalanjäljen vahvistaminen itsensä toimesta, voi kuitenkin heikentää tulosten 

uskottavuutta huomattavasti. (PAS 2050, 37.) 

 

Tuotteen hiilijalanjälki voi osoittaa merkittäviä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämis-

mahdollisuuksia kaikissa elinkaaren vaiheissa. Lisäksi hiilijalanjälki toimii vertailutie-

tona tulevia vuosia varten. Tuotteen hiilijalanjälkianalyysin avulla tunnistetaan ne vai-

heet elinkaaresta, jotka aiheuttavat suurimmat kasvihuonekaasupäästöt. Päästövähen-

nysohjelmassa etsitään keinoja, joiden avulla kasvihuonekaasupäästöjä voidaan vähen-

tää. Löydettyjen vaihtoehtojen vaikuttavuutta, kustannuksia, toteutettavuutta ja markki-

na-arvoja arvioidaan koko tuotteen elinkaaren ajalta. PAS 2050-standardi ei aseta vaa-

timuksia hiilijalanjäljen raportoinnista tai kasvihuonekaasupäästöjen vähennysohjelmas-

ta. Hiilijalanjäljen raportointitarve riippuu alkuperäisestä tavoitteesta. (PAS 2050, 37–

39.) 

 

3.2.2 Product Accounting and Reporting -standardiluonnos 

 

World Resources Institute (WRI) ja World Business Council for Sustainable Develop-

ment (WBCSD) ovat valmistelleet GHG-protokollaan kuuluvaa Product Accounting 
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and Reporting -standardia, joka liittyy tuotteiden hiilijalanjäljen laskentaan. Tässä työs-

sä esitellään standardia luonnokseen perustuen. Luonnokseen voi vielä tulla muutoksia 

ennen kuin se vahvistetaan standardiksi. Luonnos, kuten valmiit standarditkin, ovat saa-

tavilla GHG:n kotisivuilta. Luonnoksesta käytetään jatkossa nimeä standardi.  

 

Standardi tarjoaa vaatimukset ja ohjeistuksen yrityksen tai muiden organisaatioiden 

tuotteiden päästöinventaarion valmisteluun ja julkaisuun. Tämän standardin perusteella 

voidaan määrittää ja raportoida erilaisten tuotteiden aiheuttamat kasvihuonekaasupääs-

töt. Tämän standardin tarkoituksena on tukea yrityksiä kasvihuonekaasupäästöjensä 

pienentämisessä tekemällä tietoisia valintoja tuotteen suunnittelussa, valmistuksessa, 

myynnissä, ostoissa ja käytössä. Tätä standardia ei ole tarkoitettu tukemaan kasvihuo-

nekaasupäästöjen kompensointia eikä hiilineutraaliuteen pyrkimistä. Standardi keskittyy 

tuotteen elinkaaren aikana muodostuneisiin kasvihuonekaasupäästöihin eikä se huomioi 

vältettyjä päästöjä tai tehtyjä toimenpiteitä kasvihuonekaasumäärien pienentämiseksi. 

(WRI & WBCSD 2010a, 6.) 

 

Tuotteiden kasvihuonekaasujen määrittämiseen tarkoitetut standardit ovat vain elinkaa-

riarvioinnin osajoukko, koska ne huomioivat ympäristövaikutuksista ainoastaan vaiku-

tukset ilmastomuutokseen. Standardit noudattavat kuitenkin elinkaariarvioinnin periaat-

teita. Elinkaariarviointi on iteratiivinen prosessi, joka tarkoittaa sitä, että seuraava vaihe 

riippuu aina edellisestä vaiheesta. Liiketoiminnan tavoitteilla on hyvin tärkeä rooli kas-

vihuonekaasuinventaarion toteuttamisessa. Jokaisessa vaiheessa tulee tarkastella pysy-

täänkö liiketoiminnan asettamien tavoitteiden mukaisessa toiminnassa. (WRI & 

WBCSD 2010a, 12–13.) 

 

Standardin vaatimukset ja ohjeistukset noudattavat haitanjaollista lähestymistapaa, joka 

onkin yleisimmin käytetty menetelmä elinkaaren aikaisia päästöjä laskettaessa. Haitan-

jaollinen lähestymistapa huomioi kasvihuonekaasupäästöt tuotteen elinkaaren ajalta 

hyödyntäen historiatietoihin ja faktoihin perustuvaa sekä mitattavissa olevaa dataa, joka 

on kerätty kaikista rajaukseen sisältyvistä prosesseista. (WRI & WBCSD 2010a, 14.) 

Toinen elinkaariarvioinnissa yleisesti käytetty lähestymistapa on seurausvaikutukselli-

nen, joka tarkastelee tulevaisuudessa mahdollisesti esiin tulevia vaikutuksia ympäristöl-

le, mutta se ei sisälly tähän standardiin.  
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Hiilijalanjäljen rajauksen tekemisessä on kolme vaihetta: tuotteen valinta, tuotannollisen 

yksikön määrittäminen ja vertailuvirran valinta. Kaikki rajaukseen kuuluvat prosessit 

tulee ottaa mukaan inventaarioon. Inventaarioraportissa tulee kuvata kaikki edellä mai-

nitut vaiheet sekä prosessit virtauskaavion avulla. Mikäli joku rajaukseen kuuluva pro-

sessi jätetään tarkastelun ulkopuolelle tai tarkasteluun otetaan mukaan prosessi rajauk-

sen ulkopuolelta, tulee se kuvata raportissa. Rajauksessa huomioidaan kaikki tuotteen 

elinkaaren vaiheet kehdosta hautaan. Mikäli rajauksena käytetään tuotteen elinkaarta 

kehdosta portille, sen tulee käydä ilmi raportista.  (WRI & WBCSD 2010a, 21.) 

 

Ennen kuin käydään miettimään prosesseja tai keräämään dataa kasvihuonekaasuinven-

taariota varten, voi olla hyödyllistä hahmottaa kaikki tuotteen elinkaaren aikaiset vai-

heet. Sen jälkeen vasta mietitään elinkaaren vaiheisiin liittyvät prosessit sekä niiden 

energia- ja materiaalivirrat, joiden tulee ilmetä virtauskaaviosta. Virran, jota ei ole huo-

mioitu virtauskaaviossa, tulee täyttää kaikki seuraavat ehdot: siitä ei voida kerätä pri-

määristä eikä sekundääristä dataa, sekundääristä dataa ei voida käyttää täyttämään auk-

koa, data arvioidaan merkityksettömäksi. (WRI & WBCSD 2010a, 30.)  

 

Eniten resursseja vaativa osa on hiilijalanjäljen laskentaan tarvittavien tietojen keräämi-

nen, mutta tämä vaihe vaikuttaa myös hyvin vahvasti hiilijalanjäljen laatuun. Jokaisesta 

rajauksen sisään kuuluvasta prosessista tulee kerätä tietoja. Mikäli jokin prosesseista jää 

tarkastelun ulkopuolelle, tulee se kuvata raportissa. Primääristä dataa kerätään kaikista 

yrityksen hallinnoimista prosesseista. Tietoa tulee kerätä hiilidioksidista CO2, metaanis-

ta CH4, dityppioksidista N2O, rikkiheksafluoridista SF6, perfluorihiilivedyistä PFC ja 

osittain fluoratuista hiilivedyistä HFC. Tietoja tulee kerätä ilmakehään päästetyistä ja 

sieltä poistetuista kasvihuonekaasuista. Kerättävien tietojen laatua tulee valvoa, niin 

toiminnoista kerättävien tietojen, päästökertoimien ja suorista päästöistä saatavan datan 

osalta. Merkittävien prosessien osalta tulee kuvata tietojen lähde, laatu ja tehdyt toi-

menpiteet laadun parantamisessa. Primäärisen ja sekundäärisen (prosesseista ja talou-

desta peräisin olevan) datan prosentuaaliset osuudet kasvihuonekaasupäästöistä ja -pois-

toista tulee raportoida. (WRI & WBCSD 201a0, 50.) 

 

Prosesseista, joita yritys taloudellisesti tai operatiivisesti hallinnoi, tulee kerätä tietoa 

primäärisesti. Primäärisesti kerätty tieto voi olla mitattua tai mallinnettua, kunhan se 

liittyy kyseenomaiseen prosessiin. Primääristä dataa on esimerkiksi prosessin aiheutta-
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ma polttoaineen kulutus litroina, energiankulutus kilowattitunteina, materiaalin kulutus 

kilogrammoina tai kasvihuonekaasupäästön suuruus kemiallisesta prosessista. Primääri-

sen datan avulla parannetaan inventaarion läpinäkyvyyttä, laskettavuutta ja tiedon hal-

lintaa. Lisäksi voidaan havaita tehtyjen muutostoimenpiteiden vaikutukset kasvihuone-

kaasupäästöihin. Primäärisen datan keräämisen voidaankin sanoa auttavan kasvihuone-

kaasupäästöjen vähennystavoitteen saavuttamisessa. (WRI & WBCSD 2010a, 54.) 

 

Sekundääristä dataa ei saada mitattua suoraan prosessista. Taloudelliset tunnusluvut 

kuuluvat sekundäärisen datan piiriin, vaikka tieto olisikin peräisin suoraan prosessista. 

Sekundääristä tietoa on esimerkiksi arvioitu polttoaineen kulutus litroina, vastaavanlai-

sen prosessin energiankulutus kilowattitunteina, teollisuudesta peräisin oleva keskiarvo 

prosessin materiaalin kulutuksesta tai kemiallisen reaktion tuottamista kasvihuonekaa-

supäästöistä. Sekundäärinen data voi olla peräisin eri teollisuusalojen keräämistä tieto-

kannoista tai esimerkiksi toisen yrityksen vastaavanlaisen prosessin päästöinventaarios-

ta. (WRI & WBCSD 2010a, 55.) 

 

Kun tiedot kasvihuonekaasuinventaariota varten on saatu kerättyä ja tietojen laatua on 

parannettu, päästään laskemaan itse kasvihuonekaasuinventaariota. Laskennassa tulee 

käyttää 100 vuoden GWP-arvoja ja tulokset tulee ilmoittaa CO2-ekvivalentteina. Rapor-

tissa tulee ilmoittaa GWP-arvojen lähde ja päivämäärä. Yrityksen tulee raportoida in-

ventaariotuloksista CO2-ekvivalenttimäärä tuotannollista yksikköä kohden, eloperäiset 

ja ei-eloperäiset päästöt ja poistot (soveltuvin osin), maankäytön muutosvaikutus (sovel-

tuvin osin), elinkaaren vaiheiden osuudet koko elinkaaren aikaisista vaikutuksista, pri-

määrisen, sekundäärisen prosessi- ja sekundäärisen taloudellisen datan osuudet. Inven-

taariotuloksiin ei pidä laskea mukaan kertoimia viivästytetyille päästöille, päästöjen 

kompensointeja tai vältettyjä päästöjä. (WRI & WBCSD 2010a, 73.) 

 

Kaavoissa kasvihuonekaasuista käytetään lyhennettä KHK. Kerätystä datasta voidaan 

laskea kasvihuonekaasuvaikutus (WRI & WBCSD 2010a, 73):  









×







×

KHKkg

e-COkg
GWP

yksikkö

KHKkg
oinpäästökerr(yksikkö)datakerätty 2

 

 

 



                                                                                                                                                  46 
 

Mitatusta datasta se lasketaan vastaavasti (WRI & WBCSD 2010a, 74): 









×=

KHKkg

e-COkg
GWPKHKkgpäästödatasuora 2)(  

 

Hiilidioksidiekvivalentteja toiminnallista yksikköä kohden lasketaan (WRI & WBCSD 

2010a, 74): 

yksikkönallinenmintoi

poistote-CO

yksikkönallinenmintoi

e-CO 22 −  

 

Hiilen sitoutuminen tuotteeseen voidaan laskea mukaan kasvihuonekaasuinventaarioon, 

jos tuotteeseen sitoutunut hiili tai prosessista talteenotetut kasvihuonekaasupäästöt eivät 

vapaudu ilmakehään (WRI & WBCSD 2010a, 76). Kasvihuonekaasuinventaarion tulok-

set tulee varmentaa. Tämän standardin ohjeistamaa varmentamisprosessia ei tässä työssä 

kuvata tarkemmin. Varmentamisen jälkeen tuloksista raportoidaan.  

 

Yksi tämän standardin päämääristä on tukea yrityksiä kasvihuonekaasupäästöjen julki-

sessa raportoinnissa ja kannustaa yrityksiä pienentämään tuotteiden aiheuttamia kasvi-

huonekaasupäästöjä. Yritysten, jotka haluavat pienentää kasvihuonekaasupäästömääriä 

ja seurata muutoksia kasvihuonekaasuinventaariossa, tulee tehdä vertailuinventaario 

tämän standardin ohjeiden mukaan ja raportoida siitä sekä laskea vertailuinventaario 

uudestaan tarpeen vaatiessa ja ilmoittaa muutoksista inventaarioraportissa. Yrityksen 

tulee asettaa päästötavoitteet ja päivämäärät näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Yri-

tykset voivat pienentää kasvihuonekaasupäästöjänsä muun muassa tuotesuunnittelulla, 

optimoimalla prosessia tai tekemällä yhteistyötä toimittajien kanssa. (WRI & WBCSD 

2010a, 97–98.) 

 

3.3 Yrityksen hiilijalanjälki 
 

Yrityksen hiilijalanjälki (CCF, Corporate Carbon Footprint) tarkoittaa yrityksen toimin-

nasta aiheutuvaa hiilijalanjälkeä. Yrityksen hiilijalanjäljen rajaus riippuu laskentaan 

käytettävästä standardista. Useimmiten rajaukseen sisältyy sähkön- ja lämmöntuotan-

non, liikematkojen, jätehuollon ja ainakin jossain määrin alihankintaketjujen aiheutta-

mat kasvihuonekaasupäästöt. Tässä työssä esitellään GHG-protokollaan kuuluvaa Cor-



                                                                                                                                                  47 
 

porate Accounting and Reporting -standardia sekä valmisteilla olevaa Scope 3-

standardia, joka kuvaa menetelmän alihankintaketjujen hiilijalanjäljen laskentaan sekä 

ISO 14064 -standardia yrityksen kasvihuonekaasupäästöjen määrittämiseksi.  

 

3.3.1 Corporate Accounting and Reporting -standardi 

 

GHG-protokollaan kuuluva Corporate Accounting and Reporting -standardi on luotu 

pääasiassa yritysten näkökulmasta, jotka haluavat inventoida kasvihuonekaasupäästön-

sä, mutta sitä voidaan soveltaa myös muille toimijoille, kuten yliopistoille ja valtion 

laitoksille. Huolella tehty kasvihuonekaasupäästöjen inventointi voi luoda useita etuja 

yritykselle. Sen avulla voidaan tiedostaa kasvihuonekaasupäästöjen aiheuttamat riskit ja 

tunnistaa niiden hallintamahdollisuuksia, toteuttaa julkista raportointia, osallistua va-

paaehtoisiin kasvihuonekaasupäästöohjelmiin ja pakollisiin raportointiohjelmiin, osal-

listua päästömarkkinoille sekä saada tunnettavuutta edelläkävijänä. (WRI & WBCSD 

2004, 3.)  

 

Kasvihuonekaasuinventaarion tulee kuvata yrityksen kasvihuonekaasupäästöjä totuuden 

mukaisesti ja tarjota apua niin sisäiseen kuin ulkoiseenkin päätöksentekoon. Inventaari-

on tulee sisältää kaikki valitun rajauksen sisään jäävät kasvihuonekaasulähteet ja toi-

menpiteet. Kasvihuonekaasuinventaariota tehtäessä yrityksen tulee käyttää johdonmu-

kaista metodia, jonka avulla pystytään vertailemaan päästöjä ajan saatossa. Kaikki muu-

tokset rajauksessa, kerätyissä tiedoissa, metodeissa tai muissa merkittävissä asioissa 

tulee kuvata läpinäkyvästi. Kaikki relevantit asiat tulee esittää totuuden- ja johdonmu-

kaisesti selkeän auditointiketjun avulla. Kaikki tehdyt olettamukset tulee tuoda esille ja 

viitata sopivalla tavalla käytettyyn laskentametodiin, kerättyihin tietoihin ja kasvihuo-

nekaasupäästöjen laskentaan. Varmistetaan, että kasvihuonekaasupäästölaskelmat eivät 

alita tai ylitä todellista päästömäärää ja, että epävarmuudet on minimoitu niin pitkälle 

kuin se on mahdollista. (WRI & WBCSD 2004, 7.) 

  

Kasvihuonekaasupäästöt voidaan rajata koskemaan joko koko yritystä tai jotain tiettyä 

tuotantoprosessia tai tuotetta. Mikäli päädytään tarkastelemaan kasvihuonekaasupäästö-

jä koko yrityksen näkökulmasta, on lähestymistapoja kaksi. Asiaa voidaan lähestyä 

pääomaosuuden mukaan, jossa kasvihuonekaasupäästöosuus on suoraan verrannollinen 
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operaation omistusprosenttiin. Toinen lähestymistapa tapahtuu kontrolloinnin kautta. 

Tämä tarkoittaa sitä, että kasvihuonekaasupäästöt lasketaan mukaan kokonaisuudessaan 

sellaisista operaatioista, joita yritys tai sen alihankkija kontrolloi. Kasvihuonekaasu-

päästöjä sellaisista operaatioista, joista yritys omistaa osuuden, mutta ei kontrolloi, ei 

lasketa mukaan. (WRI & WBCSD 2004, 17.)   

 

Kun yritys on määrittänyt sen yritystoiminnan rajat, tulee seuraavaksi määrittää tuotan-

non rajat. Tuotannollisen toiminnan rajoja määrittäessä tulee tunnistaa toiminnasta ai-

heutuvat suorat ja epäsuorat päästöt. Yritykset, jotka haluavat selvityksen vastaavan 

GHG-protokollan Corporate Accounting and Reporting -standardin vaatimuksia, tulee 

sisällyttää päästöihin kaikki suorat päästöt sekä epäsuorat päästöt, jotka liittyvät yrityk-

selle toimitetun sähkön ja höyryn tuontiin sekä veden lämmitykseen tai viilentämiseen. 

GHG-protokollan Corporate Accounting and Reporting -standardi vaatii kuitenkin hy-

vin rajallisen määrän epäsuoria päästöjä sisällytettäväksi laskelmiin. (NCASI 2005, 5.) 

 

Corporate Accounting and Reporting -standardissa päästölähteet on jaoteltu kolmeen eri 

vaikutusalueeseen (Scope 1, 2 ja 3). Vaikutusalueeseen 1 kuuluvat suorat päästöt yrityk-

sen omistamista kulkuneuvoista ja polttoaineiden kulutuksesta mm. lämmöntuotantoon. 

Vaikutusalueeseen 2 kuuluvat epäsuorat päästöt sähköntuotannosta. Vaikutusalueeseen 

3 kuuluvat epäsuorat päästöt materiaalien tuotannosta, tuotteen käytöstä, ulkoistetuista 

palveluista, sopimuskumppanin omistamista kulkuneuvoista, jätehuollosta ja työnteki-

jöiden liikematkoista. Vaikutusalue 3:n tarkastelu on vapaaehtoista. (WRI & WBCSD 

2004, 25–27.) GHG protokollaan on valmisteilla myös Scope 3-standardi, jota esitellään 

myöhemmin tässä työssä.  

 

Corporate Accounting and Reporting -standardin mukaan yrityksen hiilijalanjälkeen 

tulee sisällyttää kaikki kuusi Kioton pöytäkirjan mukaista kasvihuonekaasua, jotka ovat 

hiilidioksidi CO2, metaani CH4, dityppioksidi N2O, osittain fluoratut hiilivedyt HFC, 

perfluorihiilivedyt PFC ja rikkiheksafluoridi SF6. (WRI & WBCSD 2004, 25–27.) Pääs-

töt ja niiden muodostuminen eri rajauksista on kuvattu kuvassa 8.  
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Kuva 8. Corporate Accounting and Reporting -standardin mukainen rajaus yrityksen kasvihuonekaasu-

päästöjen laskemiseksi (WRI & WBCSD 2004, 26). 

 

Vaikutusalueen (scope) 3 kuljetuksiin liittyviä toimintoja ovat ostettujen materiaalien ja 

tuotteiden kuljetukset, ostettujen polttoaineiden kuljetukset, työntekijöiden liikematkat, 

työntekijöiden matkat kotoa töihin ja töistä kotiin, myytyjen tuotteiden kuljetukset ja 

jätteiden kuljetukset. Jätehuoltoon kuuluvat tuotantoprosesseissa syntyvän jätteen käsit-

tely sekä myytyjen tuotteiden käsittely elinikänsä päässä. (WRI & WBCSD 2004, 29.) 

Yrityksen tulee myös valita nk. vertailuvuosi, johon sen kasvihuonekaasupäästöjä jat-

kossa verrataan (WRI & WBCSD 2004, 35).  

 

Kun rajaukset on saatu tehtyä, kasvihuonekaasupäästöt lasketaan yleensä seuraavassa 

järjestyksessä: 

1. Tunnistetaan kasvihuonekaasupäästölähteet. 

2. Valitaan kasvihuonekaasupäästöjen laskentamenetelmä. 

3. Kerätään tarvittavat tiedot ja valitaan päästökertoimet. 

4. Syötetään tiedot laskentatyökaluun. 

5. Kerätään kasvihuonekaasupäästödata yrityksen osalta. (WRI & WBCSD 2004, 

40.) 

 

Yritykset ovat kokeneet hyödylliseksi jakaa päästönsä tiettyihin kategorioihin. Tämä 

mahdollistaa kasvihuonekaasupäästöjen laskemisen sopivilla metodeilla jokaiselle kate-

gorialle erikseen. Yleensä kasvihuonekaasupäästöt ovat peräisin seuraavista lähteistä: 
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• Kiinteä poltto: polttoaineiden kulutus kiinteissä laitteissa, kuten boile-

reissa, uuneissa, tulipesissä, turbiineissa, lämmittimissä, jätteenpolttouu-

neissa, moottoreissa, soihduissa jne.  

• Liikkuva poltto: polttoaineiden kulutus kulkuneuvoissa, kuten henkilöau-

toissa, rekoissa, linja-autoissa, junissa, lentokoneissa, laivoissa, proo-

muissa, aluksissa jne. 

• Prosessipäästöt: päästöt fyysisistä ja kemiallisista prosesseista, kuten 

CO2-päästö veden poistosta sementin valmistuksessa, CO2-päästö öljyn 

krakkauksessa, PFC-päästö alumiinin sulattamisesta jne.  

• Hajapäästöt: tarkoitukselliset tai tarkoituksettomat päästöt, kuten vuodot 

koneissa nivelistä, tiivisteistä ja pakkauksista sekä hajapäästöt hiili-

kasoista, jäteveden puhdistamisesta, jäähdytystorneista, maakaasun käsit-

telylaitoksista jne. (WRI & WBCSD 2004, 41.) 

 

Ensimmäisenä tehtävänä yrityksen tulisi tunnistaa toimintansa aiheuttamat suorat pääs-

töt (scope 1) yllä lueteltujen kategorioiden mukaan. Prosessipäästöt ovat tyypillisiä vain 

tietyn sektorin yrityksille, kuten sementin, alumiinin tai öljyn valmistus. Yrityksillä, 

joiden toimitiloihin kuuluu vain toimistorakennuksia, ei välttämättä ole lainkaan suoria 

päästöjä. Suoria päästöjä muodostuu kuitenkin, jos he omistavat kulkuneuvoja, lämmi-

tyskattilan tai ilmastoinnin. Usein yritykset hämmästyvät huomatessaan, että päästöjä 

muodostuu lähteistä, jotka eivät ole alun perin tuntuneet ilmeisiltä päästölähteiltä. Seu-

raavaksi tulisi tunnistaa epäsuorat päästöt, joita muodostuu ostetun sähkön, höyryn tai 

lämmön tuotannosta (scope 2). Epäsuoria päästöjä muodostuu lähes kaikille yrityksille. 

(WRI & WBCSD 2004, 41.) Vaikutusalue (scope) 3 rajauksen epäsuorien päästöjen 

tunnistamisesta löydät lisää tietoa kappaleesta 3.3.2 Corporate Value Chain (Scope 3) 

Accounting and Reporting -standardiluonnos.  

 

Päästöjen mittaaminen prosesseista ei ole yleistä, vaan useammin kasvihuonekaasupääs-

töt määritetään laskennallisesti päästökertoimien avulla. Yritysten tulisi käyttää lasken-

taan metodia, joka on tarkkuudeltaan paras ja sopii parhaiten heidän raportointiinsa. 

Useimmat yritykset laskevat suorat päästöt (scope 1) ostettujen polttoainemäärien ja 

niitä parhaiten vastaavien päästökertoimien avulla. Epäsuorat päästöt (scope 2) ostetun 

sähkön, höyryn ja lämmön osalta lasketaan todelliseen kulutukseen perustuen. Päästö-
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kertoimena voidaan käyttää toimittajan ilmoittamaa, keskimääräistä valtakunnallista 

jakeluverkon tai muuta kuvaavaa kerrointa. Muut epäsuorat päästöt (scope 3) lasketaan 

yleensä toiminnoista kerättävän tiedon perusteella, kuten polttoaineiden kulutus, ja mat-

kustuskilometrit. Laskennassa hyödynnetään kolmannen osapuolen julkaisemia päästö-

kertoimia.  (WRI & WBCSD 2004, 42.) 

 

Standardiin kuuluu kasvihuonekaasupäästöjen laskentaohjeet ja laskentataulukot eri 

teollisuuden aloille sekä toimistoille. Sektorikohtaiset laskentatyökalut eivät ole kaikilta 

osin yhteneväisiä GHG-protokollan kanssa ja useimmissa tapauksissa joudutaan hyö-

dyntämään useampaa laskentatyökalua yrityksen hiilijalanjäljen määrittämiseksi. Las-

kentatyökalut ovat ilmaisessa käytössä GHG:n kotisivuilla. Näitä ja muutamia muita 

laskentatyökaluja esitellään kappaleessa 3.6 Hiilijalanjäljen laskentatyökaluja.  

 

Kasvihuonekaasupäästömäärissä tapahtuneet vähennykset voidaan laskea vertaamalla 

toteutuneita päästölukemia vertailuvuoteen ajansaatossa. Keskittymällä yrityksen tasolla 

aiheutettuihin kasvihuonekaasupäästöihin, pystytään löytämään tehokkaammin niihin 

liittyvät riskit ja mahdollisuudet. Se auttaa myös keskittämään resursseja niihin toimen-

piteisiin, joista löytyy kustannustehokkaimpia kasvihuonekaasupäästöjen vähentämis-

mahdollisuuksia. Mikäli muodostuneita kasvihuonekaasupäästöjä halutaan vähentää 

ilmastoprojekteja rahoittamalla, tulee laskennassa ja raportoinnissa noudattaa GHG pro-

tokollan Project Quantification standardia. (WRI & WBCSD 2004, 59.) 

 

Kasvihuonekaasuinventaarioraportissa tulee kuvata yritys ja inventaarion rajaus, kaikki 

rajauksen (eriteltynä scope 1 ja scope 2) sisällä muodostuvat kasvihuonekaasupäästöt 

(CO2, CH4, N2O, SF6, PFC, HFC), valittu vertailuvuosi, biomassan poltosta muodostuva 

hiilidioksidipäästö eriteltynä muista päästöistä, laskemiseen tai mittaamiseen käytetyt 

metodit, operaatioiden sekä päästölähteiden tai vastaavien pois jättämiset. Halutessaan 

yritys voi raportoida myös muista epäsuorista päästöistä (scope 3), muista Kioton pro-

tokollaan kuulumattomista kasvihuonekaasupäästöistä (NOx, CFC jne.), soveltuvia tuo-

tannollisia tunnuslukuja, kasvihuonekaasuinventaarion hallinta- ja vähennysohjelmasta, 

päästödatan varmentamista koskevista asiakirjoista, vertailu- ja raportointivuosien väli-

sen ajanjakson kasvihuonekaasupäästöistä, tiedot yhdyshenkilöstä jne. (WRI & 

WBCSD 2004, 63.) Raportoidut kasvihuonekaasupäästöt tulee varmentaa. Yrityksen 

tulee myös asettaa päästötavoite tulevaisuutta varten.  
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3.3.2 Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting -
standardiluonnos 

 

Vuonna 2001 julkaistun ja 2004 uudistetun GHG-protokollan Corporate Accounting 

and Reporting -standardin jälkeen on yritysten valmiudet ja tarpeet kasvihuonekaasu-

päästöjen laskennassa ja raportoinnissa kasvaneet merkittävästi. Yritykset ovat aikai-

semmin jo perehtyneet omistamiensa ja kontrolloimiensa kasvihuonekaasulähteiden 

(scope 1) sekä ostetun sähköenergian aiheuttamien kasvihuonekaasupäästöjen lasken-

taan (scope 2). Kun kasvihuonekaasupäästölaskennan taso on kehittynyt, on huomattu 

samalla, että useita merkittäviä kasvihuonekaasulähteitä jää aikaisemmin tarkasteltujen 

rajausten ulkopuolelle. Kun kasvihuonekaasupäästöinventaario vaikutusalueista (scope) 

1 ja 2 osoittaa yrityksen hallinnoimien prosessien aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt, 

osoittaa vaikutusalueen 3 tarkastelu kaikki muut epäsuorat päästöt, joita yrityksen arvo-

ketjussa esiintyy niin myötä- kuin vastavirtaan. (WRI & WBCSD 2010b, 6.) 

 

Vaikutusalueen 3 sisällä aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt ovat yleensä suurimmat 

yrityksen aiheuttamista kasvihuonekaasupäästöistä, joten myös kasvihuonekaasupäästö-

jen poistomahdollisuus on merkittävin tämän rajauksen sisällä. Kokonaisvaltainen lä-

hestymistapa, joka kattaa kaikki kolme vaikutusaluetta, yrityksen kasvihuonekaasupääs-

töjen mittaamiselle, hallinnalle ja raportoimiselle, auttaa yrityksiä keskittymään merkit-

tävimpiin kasvihuonekaasupäästöjen vähentämismahdollisuuksiin koko yrityksen arvo-

ketjun osalta, joka johtaa kestävämpiin päätöksiin yrityksen tuottamien tuotteiden, osto-

jen ja myynnin osalta. (WRI & WBCSD 2010b, 6.) 

 

Yritysten ja muiden sidosryhmien tarve sekä tietoisuus vaikutusalueen kolme (scope 3) 

päästöjen laskentaan ja raportointiin tarkoitetusta yhtenäisestä tavasta on kasvanut. Sco-

pe 3 -standardi tarjoaa ohjeistuksen askel askeleelta yritysten vaikutusalueen kolme si-

sään kuuluvien kasvihuonekaasujen määrittämiseksi ja raportoimiseksi. Standardi on 

tarkoitettu työkaluksi, jonka avulla yritykset voivat kehittää tehokkaita menetelmiä kas-

vihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi tietoisten arvoketjuun vaikuttavien valintojen 

avulla vaikutusalueen kolme sisällä. Lisäksi standardin tarkoituksena on tukea johdon-

mukaista julkista raportointia yrityksen arvoketjun aiheuttamista kasvihuonekaasupääs-

töistä. (WRI & WBCSD 2010b, 6.)  
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Standardin perusteella määritettyjä eri yritysten kasvihuonekaasupäästöjä vaikutusalu-

eelta kolme (scope 3), ei tule vertailla keskenään, koska erot kasvihuonekaasumäärissä 

voivat johtua esimerkiksi valitusta inventaariotavasta tai yrityksen koosta ja rakenteesta. 

Scope 3 -standardia tulisi käyttää yhdessä Corporate Accounting and Reporting -

standardin kanssa, jonka mukaan kaikki vaikutusalueiden 1 ja 2 kasvihuonekaasupäästöt 

tulee raportoida ja vaikutusalue 3 on vapaaehtoinen. (WRI & WBCSD 2010b, 7.) 

 

Tämä standardi on suunniteltu määrittämään tarkastelujakson (yleensä vuosi) aikana 

syntyvät kasvihuonekaasupäästöt eikä se huomioi vältettyjä tai päästöoikeuksilla kom-

pensoituja päästöjä. Standardi noudattaa haitanjaollista lähestymistapaa. Kasvihuone-

kaasupäästöistä tulee huomioida Kioton protokollan mukaiset kasvihuonekaasut, jotka 

ovat hiilidioksidi CO2, metaani CH4, dityppioksidi N2O, rikkiheksafluoridi SF6, osittain 

fluoratut hiilivedyt HFC:t ja perfluorihiilivedyt PFC:t. Yritykset voivat halutessaan ra-

portoida lisäksi muita kasvihuonekaasuja. (WRI & WBCSD 2010b, 7.) 

 

GHG protokollan Scope 3 -standardi ja Product Accounting and Reporting -standardi 

huomioivat koko arvoketjun tai elinkaaren kasvihuonekaasupäästöjen laskennassa. Sco-

pe 3 -standardi huomioi kasvihuonekaasupäästöt yrityksen tasolla ja Product Accoun-

ting and Reporting -standardi yksittäisen tuotteen osalta. Yhdessä nämä standardit tar-

joavat kattavan lähestymistavan kasvihuonekaasupäästöjen hallintaan, joka perustuu 

yrityksen liiketaloudellisiin tavoitteisiin. Yritysten tulisikin hyödyntää molempia stan-

dardeja osana kattavaa kasvihuonekaasujen laskenta- ja hallintatapaa. (WRI & WBCSD 

2010b, 8.) 

 

Ennen kuin yritys laskee vaikutusalueen kolme (scope 3) sisällä syntyvät päästöt, tulisi 

pohtia mitä tavoitteita yritys haluaa saavuttaa. Vaikutusalue kolmen kasvihuonekaasu-

päästöinventaarion avulla yritykset haluavat usein ymmärtää yrityksen arvoketjuun liit-

tyviä riskejä ja mahdollisuuksia, tunnistaa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämismah-

dollisuudet, asettaa päästötavoitteita ja seurata kehittymistä, sitouttaa toimittajat ja mah-

dollistaa hankintaketjun kasvihuonekaasupäästöjen hallinnan sekä raportoida sidosryh-

mille ja osallistua kasvihuonekaasujen raportointiohjelmiin. (WRI & WBCSD 2010b, 

14.) 
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Yrityksen kokonaispäästöt jakautuvat kolmeen vaikutusalueeseen, joita on esitelty tar-

kemmin taulukossa 3. Vaikutusalueet (scope) 1, 2 ja 3 eivät ole päällekkäisiä. Voidaan 

siis todeta, että kaikkien vaikutusalueiden yhteenlaskemisessa ei tapahdu yksittäisten 

päästölähteiden laskemista useampaan kertaan. Yrityksen kokonaiskasvihuonekaasu-

päästö voidaan laskea (WRI & WBCSD 2010b, 17.): 

 

päästöt3scopepäästöt2scopepäästöt1scope ++=  

 
Taulukko 2. Kasvihuonekaasupäästöjen jakautuminen scope 1, scope 2 ja scope 3 rajauksiin (WRI & 
WBCSD 2010b, 17).  

Päästötyyppi Rajaus Määritelmä Esimerkki 
 

Suorat 
päästöt 

 
Scope 1 

Päästöt yrityksen omistamista 
tai kontrolloimista prosesseis-
ta 

Polttoaineiden aiheuttamat 
päästöt mm. kulkuneuvoissa ja 
polttokattiloissa 
 

 
Scope 2 

Päästöt ostetusta tai hankitus-
ta sähköstä, höyrystä ja läm-
möstä, jonka yritys on kulut-
tanut 

Ostetun sähkön, höyryn ja 
lämmön tai viilennyksen käy-
tön aiheuttamat päästöt 

 
 
 

Epäsuorat 
päästöt  

Scope 3 
Kaikki muut epäsuorat pääs-
töt, jotka aiheutuvat yrityksen 
arvoketjussa 

Ostettujen tuotteiden tuottami-
sesta ja kuljetuksesta sekä 
myytyjen tuotteiden käytöstä 
aiheutuvat päästöt 

 

Vaikutusalueen 3 osalta puhutaan myötä- ja vastavirrasta. Myötävirralla (downstream) 

tarkoitetaan epäsuoria päästöjä myydyistä tuotteista ja palveluista sekä yrityksen tuot-

tamasta jälleenmyynnistä. Vastavirralla (upstream) tarkoitetaan epäsuoria päästöjä oste-

tuista tai hankituista tavaroista ja palveluista, päästöjä sellaisista investoinneista, jotka 

eivät kuulu vaikutusalueisiin 1 tai 2 sekä työntekijöiden työmatkoista aiheutuvia päästö-

jä. (WRI & WBCSD 2010b, 19.)  

 

Rajaukset selventyvät paremmin seuraavalla sivulla olevasta kuvasta 9, jossa vaikutus-

alueeseen 3 on mahdutettu 15 kategoriaa, joista vastavirtaan kuuluvat ostetut tavarat ja 

palvelut, tuotantohyödykkeet, polttoaineisiin ja energiaan liittyvät toiminnot, kuljetukset 

ja jakelu, operaatioissa syntyvä jäte, liikematkat, työntekijöiden työmatkat, vuokrattu 

omaisuus ja sijoitukset, myötävirtaan kuuluvat kuljetukset ja jakelu, myytyjen tuottei-

den jalostaminen, käyttö ja käytöstä poisto sekä vuokrattu omaisuus ja franchising. 
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Kuva 9. Kasvihuonekaasupäästöjen jakautuminen vaikutusalueisiin (scope) 1, 2 ja 3 GHG protokollaan 
kuuluvan Scope 3-standardin mukaan (WRI & WBCSD 2010b, 20).  
 

Kun yritys on tunnistanut vaikutusalueeseen 3 kuuluvat prosessit, alkaa tietojen kerää-

minen kasvihuonekaasupäästöjen määrittämiseksi. Kasvihuonekaasupäästöjen määrit-

tämiseksi on olemassa kaksi tapaa, jotka ovat päästöjen mittaaminen ja laskennallinen 

määrittäminen. (WRI & WBCSD 2010b, 37.) Kasvihuonekaasupäästöt määritetään sa-

malla tavalla kuin Product Accounting and Reporting -standardissa, jonka osalta kasvi-

huonekaasupäästöjen määrittämisestä kerrotaan tässä työssä sivuilla 49–51.  

 

Yritysten tulee raportoida myös toimittajiensa päästöt, mikäli ne haluavat selvittää vai-

kutusalueen 3 sisällä syntyvät kasvihuonekaasupäästöt läpinäkyvästi ja sitouttaa tava-

roiden toimittajat yrityksen omiin toimintaperiaatteisiin. Toimittajien toiminnasta aiheu-

tuvat päästöt raportoidaan kuitenkin erillään muista vaikutusalueen 3 rajauksen pääs-

töistä, koska halutaan välttää päästöjen laskemista useampaan kertaan. Toimittajien 

päästöjen raportointi on rajoitettu koskemaan vain vaikutusalueita (scope) 1 ja 2 en-

simmäisen tason toimittajien osalta. (WRI & WBCSD 2010b, 62.) 

 

Vaikutusalueen 3 päästöjä tulee tarkkailla jatkossakin selvittämällä vertailuvuonna ai-

heutuneet kasvihuonekaasupäästöt, asettamalla vaikutusalue kolmen päästövähennysta-

voitteet, päivittämällä vertailuvuoden tietoja sekä laskemalla kasvihuonekaasuinventaa-

rio ja päästöissä tapahtuneet vähennykset uudestaan. (WRI & WBCSD 2010b, 69.) Tie-

tojen varmentamisesta ja raportoinnista ei tässä työssä tämän standardin osalta kerrota 

tämän enempää. Pääpiirteissään raportointi noudattaa Corporate Accounting and Repor-

ting -standardin periaatteita.  
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3.3.3 ISO 14064 -standardi 

 

ISO 14064 Greenhouse Gases -standardiin kuuluu kolme osaa, joista osa 1 liittyy yri-

tyksen hiilijalanjälkeen ja on nimeltään Spesification with guidance at the organization 

level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals. Toinen 

osa käsittelee kasvihuonekaasupäästöjen määrittämistä projektitasolla ja kolmas osa 

ohjeistaa kasvihuonekaasupäästöjen vahvistamista ja validointia. Tässä työssä esitellään 

tarkemmin vain ensimmäistä osaa. 

 

ISO 14064-1 standardi esittelee periaatteet ja vaatimukset yritystason kasvihuonekaasu-

päästöjen inventoimiselle suunnittelun, kehittämisen, hallinnan ja raportoimisen näkö-

kulmista. Standardi ohjeistaa myös kasvihuonekaasupäästöjen rajaamista, kasvihuone-

kaasupäästöjen ja vältettyjen päästöjen määrittämistä sekä vähentämiskeinojen tunnis-

tamista. Siihen kuuluu myös vaatimuksia kasvihuonekaasupäästöinventaarion laadusta, 

raportoimisesta, sisäisestä auditoinnista ja organisaation vastuista varmentamiseen liit-

tyvissä asioissa. (ISO 14064-1, V.) Analyysiin tulee sisällyttää kaikki relevantit kasvi-

huonekaasupäästöt ja -nielut. Puolueellisuutta ja epävarmuutta tulee välttää. Kasvihuo-

nekaasupäästöihin liittyvät tiedot tulee esittää läpinäkyvästi, asianmukaisesti ja riittäväl-

lä tarkkuudella.  (ISO 14064-1, 6.) 

 

Organisaatioon voi kuulua yksi tai useampi tuotantolaitos. Tuotantolaitostasolla kasvi-

huonekaasupäästöt voivat olla peräisin yhdestä tai useammasta lähteestä. Organisaation 

tulee rajata sen tuotantolaitostasoiset kasvihuonekaasupäästöt ja vältetyt päästöt valit-

semallaan tavalla seuraavista: 

a) kontrollointi: organisaatio huomioi kaikki kasvihuonekaasupäästöt ja/tai vältetyt 

päästöt sellaisista tuotantolaitoksista, joihin sillä on taloudellinen tai operatiivi-

nen kontrolli 

b) pääomaosuus: organisaatio huomioi omistusosuutensa mukaan kunkin tuotanto-

laitoksen kasvihuonekaasupäästöt ja/tai vältetyt päästöt.  

 

Mikäli tuotantolaitosta kontrolloi useampi organisaatio, tulisi kaikkien käyttää saman-

laista lähestymistapaa tuotantolaitoksen kasvihuonekaasupäästöjen rajaamisessa. Ra-

jaamistapa tulee dokumentoida ja kaikki mahdolliset muutokset tulee selittää. (ISO 

14064-1, 6.) 
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Organisaation tulee määrittää ja dokumentoida sen operatiivisen toiminnan rajat. Opera-

tiivisen toiminnan rajaamiseen kuuluu toiminnasta aiheutuvien kasvihuonekaasupäästö-

lähteiden sekä vältettyjen päästöjen tunnistaminen ja niiden luokittelu suoriin päästöi-

hin, energiantuotannosta aiheutuviin epäsuoriin päästöihin sekä muihin epäsuoriin pääs-

töihin. Tässä vaiheessa tulee myös päättää mitä muita epäsuoria päästöjä määritetään ja 

raportoidaan. Kaikki muutokset operatiivisen toiminnan rajauksessa tulee selittää. (ISO 

14064-1, 7-8.) 

 

Kaikki suorat päästöt ja vältetyt päästöt, jotka aiheutuvat organisaation asettaman raja-

uksen sisällä tapahtuvasta toiminnasta, tulee huomioida. Suorat päästöt organisaation 

tuottamasta sähköstä, lämmöstä ja höyrystä, jonka organisaatio jakelee tai toimittaa or-

ganisaation rajojen ulkopuolelle, voidaan raportoida erikseen, mutta sitä ei lasketa yh-

teen muiden organisaation suorien päästöjen kanssa. Biomassan poltosta aiheutuvat 

CO2-päästöt määritetään ja raportoidaan erillään muista. Energiantuotannon aiheutta-

miin epäsuoriin päästöihin tulee huomioida kasvihuonekaasupäästöt organisaation rajo-

jen ulkopuolelta ostetun sähkön-, lämmön- ja höyryntuotannosta. Sisällytettävät päästö-

lähteet muihin epäsuoriin päästöihin, organisaatio voi huomioida kasvihuonekaasupääs-

töohjelman, sisäisen raportointitarpeen tai valitun kasvihuonekaasuinventaarion aiotun 

käyttötarpeen mukaan. (ISO 14064-1, 8.) 

 

Organisaation tulee valita käytettäväksi kasvihuonekaasupäästöjen arviointiin metodi, 

joka minimoi epävarmuuksia ja tuottaa tarkkoja, yhdenmukaisia ja toistettavissa olevia 

tuloksia. Arviointitavat jaetaan yleensä kolmen tyyppisiin metodeihin ja ne ovat lasken-

taan, mittaamisen tai niiden sekoitukseen perustuvia metodeja. Organisaation tulee selit-

tää valittu arviointitapa sekä kaikki mahdolliset muutokset siinä. Jos kasvihuonekaasu-

päästöjen laskentaan käytetään toiminnoista peräisin olevaa tietoa, tulee kasvihuonekaa-

supäästöt ja vältetyt päästöt laskea kertomalla toiminnoista peräisin olevan tieto sopival-

la päästö- tai poistokertoimella.  Päästö- ja poistokertoimien valintakriteerit tulee selit-

tää. (ISO 14064-1, 9-10.) 

 

Organisaation tulee dokumentoida erikseen tuotantolaitostasolla ja organisaation tasolla 

suorat kasvihuonekaasupäästöt, vältetyt päästöt, energiantuotannosta peräisin olevat 

epäsuorat päästöt, muut epäsuorat päästöt ja biomassan poltosta aiheutuvat suorat CO2-



                                                                                                                                                  58 
 

päästöt. Yksikkönä tulee käyttää tonnia ja ne tulee muuttaa CO2-ekvivalenteiksi kerto-

malla kasvihuonekaasupäästö sopivalla GWP-kertoimella. (ISO 14064-1, 10.) 

 

Mikäli organisaatio suunnittelee ja toteuttaa suoria toimia kasvihuonekaasupäästömääri-

en vähentämiseksi, tulee niistä raportoida erikseen. Jos organisaatio tukee kasvihuone-

kaasuprojekteja, jotka ovat standardin kakkososan mukaisia, voi organisaatio raportoida 

nämä päästövähennykset erillään. (ISO 14064-1, 11.) 

 

Organisaation tulee valita vuosi, johon kasvihuonekaasupäästömääriä ja -vähennyksiä 

tulevaisuudessa verrataan. Jos historiallista tietoa ei ole saatavissa, tulee vertailuvuo-

deksi valita ensimmäinen kasvihuonekaasupäästöjen inventointivuosi. Vertailuvuotta 

perustettaessa tulee organisaation laskea kasvihuonekaasupäästöt vertailuvuodelta edus-

tavan datan avulla, joka yleensä on yhden tai useamman vuoden tietoihin perustuvaa; 

valita sellainen vuosi, josta löytyy luotettavaa tietoa kasvihuonekaasupäästöistä ja välte-

tyistä päästöistä; selittää miksi ko. vuosi valittiin vertailuvuodeksi sekä tehdä kasvihuo-

nekaasupäästöinventaario tämän standardin perusteella. Vertailuvuotta voidaan vaihtaa, 

mutta se tulee perustella. (ISO 14064-1, 11.) 

 

Organisaation tulee luoda kasvihuonekaasuinventoinnin laadunhallintajärjestelmä, jon-

ka avulla organisaatio muun muassa toimii tämän standardin mukaisesti, kerää ja do-

kumentoi tarvittavan tiedon sekä tunnistaa virheet ja laiminlyönnit. Organisaation tulisi 

valmistella raportti kasvihuonekaasupäästöistä helpottaakseen kasvihuonekaasupääs-

töinventaarion vahvistamista, osallistumista vapaaehtoisiin päästöohjelmiin sekä avuksi 

ulkoiseen ja sisäiseen käyttöön. Raportin tulisi olla kokonainen, johdonmukainen, tark-

ka, relevantti ja läpinäkyvä. Raportointitarve sekä raportin rakenne ja julkisuus määräy-

tyvät käytetyn päästöohjelman, sisäisen raportoinnin tarpeen ja käyttäjäkunnan mukaan. 

Kasvihuonekaasupäästöinventaarion vahvistamista ohjaa tämän standardin osa kolme. 

(ISO 14064-1, 11–12.) 

 

3.4 Hiilijalanjäljen laskentatyökaluja 
 

Hiilijalanjäljen laskentaa pidetään usein monimutkaisempana kuin se oikeasti on. Hiili-

jalanjäljen laskennassa haastavin osuus on edustavan ja läpinäkyvän tiedon keräämises-
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sä sekä oikean päästökertoimen valinnassa. Itse laskeminen on vain kerätyn tiedon ker-

tomista valitulla päästökertoimella. Erityisesti tuotteiden hiilijalanjäljen laskentaa varten 

on kehitetty laskureita. Lisäksi hiilijalanjäljen voi laskea elinkaarimallintamiseen tarkoi-

tetulla ohjelmalla. Elinkaarimallinnusohjelmia pidetään usein vain ammattikäyttöön 

soveltuvina, joten niiden rinnalle on kehitetty yksinkertaisempia laskureita. Tässä työssä 

esitellään lyhyesti elinkaarimallinnusohjelmia, CCaLC-työkalua sekä GHG-protokollan 

ja Carbon Trustin tarjoamia työkaluja.  

 

3.4.1 Elinkaarimallinnusohjelmat 

 

Elinkaarimallinnusohjelmien avulla voidaan tarkastella ympäristövaikutuksia kehdosta 

hautaan. Vaikka hiilijalanjälki onkin vain elinkaarianalyysin osa-alue, voidaan elinkaa-

rimallinnusohjelmia käyttää myös pelkkien ilmastonmuutosvaikutuksien eli hiilijalan-

jäljen määrittämiseen. Elinkaarimallinnusohjelmat on tarkoitettu lähinnä ammattilais-

käyttöön ja ne voivatkin tuntua vaikeaselkoisilta ja raskailta. Tunnetuimmat elinkaari-

mallinnusohjelmat ovat GaBi ja SimaPro.   

 

Elinkaarimallinnusohjelmissa on valmiita tietokantoja, joista saadaan tarvittavia päästö-

kertoimia. Yleensä tietokantoja on useita ja eri ympäristövaikutuksilleen omia. Hiilija-

lanjälkeä laskettaessa voidaan valita sopivimmat päästökertoimet ilmastonmuutosvaiku-

tuksen huomioivista tietokannoista. Mallinnus alkaa luomalla virtauskaavio, jossa pro-

sessit ja niistä aiheutuvat materiaali- ja energiavirrat yhdistetään toisiinsa. Materiaali- ja 

energiavirtojen suuruudet määritellään. Mallinnusohjelma tuottaa valmiita diagrammeja 

ja kuvaajia muodostuvista päästöistä.  

 

3.4.2 CCaLC-työkalu 

 

CCaLC (Carbon Calculations over the Life Cycle of Industrial Activities) -työkalun 

avulla voidaan arvioida nopeasti ja helposti ympäristövaikutuksia koko tuotteen tuotan-

toketjun osalta. CCaLC-työkalu lähestyy asiaa elinkaarinäkökulmasta ja sillä voidaan 

laskea hiilijalanjäljen lisäksi happamoitumis-, rehevöitymis-, otsonikerroksen 

ohenemispotentiaaleja sekä alailmakehän otsonin ja ihmiselle myrkyllisten aineiden 

muodostumista. (The University of Manchester 2010, 3.) 



                                                                                                                                                  60 
 

Työkalu on suunniteltu siten, että hiilijalanjälkeä ja muita ympäristövaikutuksia arvioi-

taessa ei tarvita raskasta elinkaarimallinnusohjelmaa. Mallintamisen pystyy CCaLC-

työkalun avulla tekemään helposti ja nopeasti myös henkilö, jolla ei ole aikaisempaa 

kokemusta elinkaarimallinnusohjelmista. CCaLC-työkalu pohjautuu ISO 14044- ja PAS 

2050-standardeihin. Se sisältää kaksi tietokantaa päästökertoimille (CCaLC ja Ecoin-

vent). CCaLC-työkalun avulla voidaan tunnistaa suurimmat ympäristövaikutukset ja 

niiden aiheuttajat sekä löytää parantamismahdollisuuksia. (The University of Manches-

ter 2010, 4.) CCaLC-työkalun sekä perusteelliset käyttöohjeet voi ladata sivustolta 

http://www.ccalc.org.uk/software.php.  

 

CCaLC-työkalu toimii Microsoft Excelissä ja perustuu makroihin. Taulukoihin voi 

syöttää arvoja erillisten laatikoiden avulla, jotka aukeavat klikkaamalla laskentatauluk-

kopohjalla olevia painikkeita. Laskentataulukkopohjassa näkyy virtauskaavio (Kuva 

10.), jossa on kuvattuna tyypillisimmät elinkaarenvaiheet: raaka-aineet, tuotanto, varas-

tointi, käyttö, kuljetukset ja jätteet. (The University of Manchester 2010, 4.)  

 

 
 Kuva 10. CCaLC-työkalussa avautuva näkymä (The University of Manchester 2010, 5).  

 

Hiilijalanjäljen laskenta CCaLC-työkalulla etenee seuraavan listan mukaisesti: 

1. Määritetään systeemin tiedot (toiminnallinen yksikkö, käytettävät yksiköt) 
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2. Nimetään tuotantoprosessit 

3. Määritetään raaka-aineiden käyttö 

4. Määritetään kuljetukset 

5. Määritetään yksityiskohdat tuotantoprosesseille (tuotokset, energiankulutus, 

pakkausmateriaalien kulutus, muodostuva jäte, maankäytön muutosvaikutus, 

suorat päästöt) 

6. Määritetään käyttövaiheen yksityiskohdat (energiankulutus, hiilen sitoutuminen, 

käytöstä poisto) 

7. Sivutuotteiden allokointi. (The University of Manchester 2010.) 

 

3.4.3 GHG-protokollan laskentatyökalut 

 

GHG-protokollan Corporate Accounting and Reporting -standardiin kuuluu kasvihuo-

nekaasupäästöjen laskentaohjeet ja laskentataulukot eri teollisuuden aloille sekä toimis-

toille. Sektorikohtaiset laskentatyökalut eivät ole kaikilta osin yhteneväisiä standardin 

kanssa ja useimmissa tapauksissa joudutaan hyödyntämään useampaa laskentatyökalua 

yrityksen hiilijalanjäljen määrittämiseksi. Laskentatyökalut ovat ilmaisessa käytössä 

GHG:n kotisivuilla. 

 

Työkaluja ovat arvioineet ja tarkastelleet asiantuntijat ja teollisuuden vaikuttajat, niitä 

päivitetään säännöllisesti ja GHG protocol Initiative pitää niitä parhaina mahdollisina. 

Työkalujen käyttö on kuitenkin standardin mukaan vapaaehtoista. Työkalut jaetaan kah-

teen pääluokkaan: työkaluihin, jotka sopivat useille eri teollisuuden aloille ja prosesseil-

le, kuten kiinteille polttolaitoksille, HFC:n käyttöön jäähdytyksessä ja ilmastointilait-

teissa sekä mittaamiseen ja arviointiin liittyviin epävarmuustekijöihin, sekä työkaluihin, 

jotka on tarkoitettu tietyn sektorin yrityksille, kuten alumiini-, metalli-, sementti-, öljy-, 

sellu- ja paperiteollisuudelle sekä toimistosektorille. (WRI & WBCSD 2004, 42.) 

 

Kaikki työkalut on tehty samalla formaatilla ja niiden käyttöön on olemassa yksityis-

kohtaiset ohjeet. Laskentatyökalu toimii Microsoft Excel taulukkolaskentaohjelmassa. 

Taulukkolaskentapohjaan tulee syöttää toiminnoista peräisin olevat tiedot sekä valita 

niille sopivat päästökertoimet. Laskentataulukossa on olemassa kyseenomaiselle teolli-

suuden alalle parhaiten soveltuvat keskimääräiset päästökertoimet, mutta siihen voi 
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syöttää myös omia paremmin yrityksen prosesseja kuvaavia päästökertoimia. Kaikki 

kasvihuonekaasupäästöt (CO2, CH4, N2O, SF6, HFC, PFC) lasketaan erikseen ja muun-

netaan sen jälkeen CO2-ekvivalenteiksi GWP-arvojen avulla. Joillakin teollisuuden 

aloilla on tarjolla yksinkertaistettu ja kehittyneempi laskentamenetelmä. Kehittyneempi 

laskentatapa vaatii tarkemman, yrityksen toiminnoista peräisin olevan tiedon keräämistä 

ja yrityksen teknologioiden parempaa tuntemista, mutta sen avulla saavutetaan myös 

tarkempaa tietoa kasvihuonekaasupäästöistä. (WRI & WBCSD 2004, 43.) 

 

3.4.4 Carbon Trustin laskurit 

 

Rekisteröitymällä Carbon Trustin kotisivuille voi käyttää heidän luomaansa yrityksen 

hiilijalanjäljen laskentaan tarkoitettua laskuria. Laskuri laskee suorat päästöt yrityksen 

toiminnasta sekä joitain tiettyjä epäsuoria päästöjä, kuten ostetun sähkön tuottamisen ja 

liikematkustamisen aiheuttamat päästöt. Hiilijalanjäljen laskemista varten tulisi olla 

kerättynä tietoa energiankulutuksesta (kaasu, öljy jne.), yrityksen omistamien kulku-

neuvojen käytöstä, sähkönkulutuksesta, työntekijöiden matkustamisesta (juna, auto, 

lentokone jne.) sekä tarpeen mukaan muista yrityksen toimintaan liittyvistä lähteistä. 

(Carbon Trust 2011a.) Laskurilla lasketun hiilijalanjäljen tulosteessa lukee kuitenkin, 

että se ei noudata täydellisesti ISO 14064- ja Corporate Accounting and Reporting- 

standardien vaatimuksia ja, että laskurilla laskettu hiilijalanjälki on vain arvio merkittä-

vimmistä kasvihuonekaasupäästölähteistä.  

 

Carbon Trustilla on Carbon Trust standardi, josta kerrotaan tarkemmin otsikon 4.4.2 

alla. Tähän standardiin kuuluu oma Microsoft Excel pohjainen laskuri, jolla voi laskea 

yrityksen hiilijalanjäljen sekä vuosien varrella tapahtuvan hiilijalanjäljen pienenemisen. 

Laskuri noudattaa GHG-protokollaan kuuluvaa Corporate Accounting and Reporting  

-standardia. Laskuri on saatavissa Carbon Trust standardin kotisivuilta.  
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4 KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMINEN JA  
HIILINEUTRAALIUTEEN PYRKIMINEN 
 

EU:n olisi mahdollista säästää kustannustehokkaalla tavalla vähintään 20 prosenttia 

nykyisestä energiankulutuksestaan. Rahallisesti tämä vastaa noin 60 miljardin euron 

säästöä vuodessa ja energiankulutukselta Saksan ja Suomen yhteenlaskettua vuotuista 

kulutusta. Näiden potentiaalisten säästöjen hyödyntäminen edellyttää suuria investointe-

ja uusiin energiatehokkaisiin laitteisiin ja energiapalveluihin. Tavoitteena on löytää ni-

menomaan kustannustehokkaita toimenpiteitä, jotka tuottavat investoinneista huolimatta 

nettosäästöä, energiatehokkuuden saralla. (Euroopan yhteisöt 2005, 4.) 

 

Vuoteen 2030 mennessä EU on nykysuuntausten perusteella 90-prosenttisesti riippuvai-

nen öljyn tuonnista ja 80-prosenttisesti riippuvainen kaasun tuonnista energiankulutuk-

sen täyttämiseksi. Öljyn ja kaasun hintaa on mahdotonta ennustaa kovin kauaskantoises-

ti. Öljy- ja kaasuriippuvuudesta irrottautumisessa energiatehokkuus onkin avainasemas-

sa. Johdonmukaista ja tasapainoista politiikkaa kehitettäessä tulisi pyrkiä EU:n energian 

tarpeen ja kysynnän vähentämiseen. (Euroopan yhteisöt 2005, 5.) 

 

Merkittävin este energiatehokkuuden lisäämiselle on tiedon puute. Uuden tekniikan 

kustannuksista tai saatavuudesta ei ole tarpeeksi tietoa, ei tunneta tarpeeksi hyvin omaa 

energiankulutusta ja sen aiheuttamia kustannuksia tai ei omata tarvittavaa koulutusta 

uuden tekniikan huoltotoimiin. Investointien näkökulmasta tämä on erityisen hankalaa, 

koska investoinnit ovat usein pitkäaikaisia ja niihin voi vaikuttaa niin sanottu jakautu-

neen kannustimen ongelma, esimerkiksi se, ettei omisteta itse lämmityskattilaa.  Hin-

noittelun osalta ulkoisten kustannusten puuttuminen ja avoimuuden puute voivat olla 

harhaanjohtavia. Energiatehokkaiden tekniikoiden nopea pääsy markkinoille voi estyä 

standardoinnin puutteiden vaikutuksesta. (Euroopan yhteisöt 2005, 11.) 

 

Energiatehokkuuden parantamisella tähdätään kasvihuonekaasupäästöjen vähentämi-

seen, huoltovarmuuden parantamiseen ja kustannusten karsimiseen. Vastaavasti sillä 

tarkoitetaan alhaisemmasta energiankulutuksesta huolimatta saman tuotantomäärän tai 

tuotannon arvon saavuttamista; samalla energiankulutuksella suuremman tuotantomää-

rän tai tuotannon arvon saavuttamista tai energiankulutuksen hillitsemistä siten, että 

saadaan aikaan tuotantomäärän tai tuotannon arvon kasvu (Heikkilä et al. 2008, 20).  
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Tehokkaalla energian hyödyntämisellä voidaan tarkoittaa kahta asiaa: 

1. Tuotannonmäärää, joka aikaansaadaan prosessiin syötetyllä energiapanoksella. 

Termodynamiikan pääsääntöjen perusteella hyötysuhde ei voi koskaan saavuttaa 

100-prosenttia häviöiden takia. Energiatehokkuutta edistävillä tekniikoilla voi-

daan kuitenkin pyrkiä pienentämään häviöitä.  

2. Energiankäyttöön liittyvää tarkkuutta tai tehokkuutta eli kulutetun energiamää-

rän optimointia prosessin energiantarpeen mukaan. Energianhankinnan ja ener-

giantarpeen välinen epätasapaino aiheuttaa energiatehottomuutta, joka johtuu 

puutteellisesta suunnittelusta, käytöstä tai kunnossapidosta. Tehottomuutta ai-

heutuu myös laitteiden turhasta käytöstä, tarpeettoman korkeiden lämpötilojen 

käytöstä, energian varastointimahdollisuuksien puutteesta jne. (Heikkilä et al. 

2008, 20–21.) 

 

4.1 Energiatehokkuuden arviointi yrityksessä 
 

Energiatehokkuutta teollisuudessa mitattaessa käytetään käytetyn energian määrää suh-

teutettuna tuotannon määrään, jolloin puhutaan ominaisenergiankulutuksesta. Ominai-

senergiankulutus (Spesific Energy Consumption, SEC) määritellään seuraavan kaavan 

perusteella: 
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Ominaisenergiankulutus voidaan ilmaista myös pinta-alaa kohden tai työntekijäkohtai-

siin mittareihin perustuen. (Heikkilä et al. 2008, 21.) 

 

Jos tuotetaan useampaa tuotetta, on energiankulutusta hyvä seurata jokaiselle tuotteelle 

erikseen. Mikäli se ei ole mahdollista, voidaan laskea keskimääräinen tuotekohtainen 

ominaisenergiankulutus (Heikkilä et al. 2008, 22.): 
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Vertaamalla ominaisenergiankulutusta valittuun referenssiarvoon, saadaan energiate-

hokkuusindeksi (Energy Efficiency Index, EEI): 

 

SEC

SEC
EEI ref=                                                                                                                

 

Referenssiarvoa kuvaava SECref  voi olla esimerkiksi BAT-arvo (Best Available Techni-

ques, paras käytettävissä oleva tekniikka) tai referenssijaksolla toteutunut keskiarvo tai 

arvo, joka on saatu vertailemalla muiden saman alan toimijoiden arvoja. (Heikkilä et al. 

2008, 22.) 

 

Energiatehokkuusindeksin avulla voidaan määrittää energiankäytön tehostamispotenti-

aali (Heikkilä et al. 2008, 22): 

 

EEIipotentiaaltehostamisytönEnergiankä −= 1                                                          

 

Energiatehokkuusmittarit, jotka esiteltiin edellä, eivät huomioi energian arvoa, vaikka 

teollisuudessa hyödynnetäänkin arvokkaita (polttoaineet ja sähkö) sekä vähemmän ar-

vokkaita (höyry, kaukolämpö, sekundäärilämpö) energiajakeita. Jos energian termody-

naaminen arvo halutaan huomioida laskennassa, sovelletaan siihen niin sanottua toisen 

pääsäännön analyysia, joista yleisimpiä ovat entropiantuotannon minimointi ja exergia-

analyysi. (Heikkilä et al. 2008, 22.)  

 

Primäärienergiaan katsotaan kuuluvaksi polttoaineet ja sekundäärienergiaan mm. pri-

määrienergialla tuotetut sähkö ja lämpö. Energiatehokkuutta tulisi tarkastella primää-

rienergian ominaiskulutukseen perustuen siten, että energian loppukäyttö muunnetaan 

primäärienergiaksi. Teollisuusprosessien, jotka hyödyntävät energialähteinään polttoai-

neita, sähköä ja höyryä, primäärienergiankulutus saadaan laskettua seuraavalla tavalla 

(Heikkilä et al. 2008, 23.): 
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jossa 

Epolttoaine = Polttoaineiden kulutus prosesseissa 
Esähkö = Sähkönkulutus 
Ehöyry = Höyrynkulutus 
ηsähkö = Sähköntuotannon hyötysuhde 
ηhöyry = Höyryntuotannon hyötysuhde 
 

Sähköntuotannon ja höyryntuotannon hyötysuhteet tulisi olla mahdollisimman lähellä 

oman tuotannon oikeaa arvoa. Tyypillinen sähköntuotannon hyötysuhde on 35–58 % ja 

höyryntuotannon 85–95 %. Jos sähkö ostetaan sähkömarkkinoilta, kuvaa 40 % hyö-

tysuhde hyvin Pohjoismaisten sähkömarkkinoiden keskiarvoa. (Heikkilä et al. 2008, 

23.) 

 

Teollisuuden hukkalämpöä kutsutaan myös usein sekundäärienergiaksi. Hukkalämmön 

hyödyntäminen on yksi merkittävimmistä keinoista teollisuuden energiatehokkuuden 

parantamiseksi. Useimmiten onkin hyödyllistä seurata näitä sekundäärivirtoja erillään 

muista lämpövirroista, kuten höyrystä ja kaukolämmöstä. Muuta huomioitavaa on ener-

gialähteiden ylempi- ja alempilämpöarvo. Tyypillisesti Euroopassa käytetään alempaa 

lämpöarvoa. Lisäksi energialähteitä voidaan jaotella myös uusiutuviin ja uusiutumatto-

miin, omaan tai ostettuun polttoaineeseen. (Heikkilä et al. 2008, 23–24.) 

 

Tuotantoyksikkötasolla energiatehokkuutta seurataan laskemalla energian kulutusta 

tuotettua lopputuotetta kohden (ominaisenergiankulutus) ja vertaamalla tuloksia mah-

dollisiin historiatietoihin sekä vastaavien tuotantokoneiden ominaisenergiankulutuksiin. 

Taserajojen tulee olla yksiselitteiset, että saatavasta vertailutiedosta ei tehdä vääriä joh-

topäätöksiä tai toimenpiteitä energiatehokkuuden parantamiseksi. (Heikkilä et al. 2008, 

27.) 

 

Jos tarkastellaan koko tehdasalueen energiankulutusta, seurataan primäärienergiankulu-

tuksen suhdetta kokonaistuotantoon. Koko tehdasalueen energiatehokkuuden mittaami-

nen ei kerro yksittäisistä kulutuskohteista, mutta sen avulla saadaan kuitenkin tietoa 

tehdasalueen energiatehokkuuden kehityssuunnasta. Jos energiatehokkuus kääntyy las-

kuun, pystyy tehtaan johto vaatimaan selvityksiä tuotantoyksiköiltä, joiden tulee tunnis-

taa omien prosessien energiatehokkuutta heikentävät tekijät ja kehittää niitä, jos se on 
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taloudellisesti kannattavaa. Kuvassa 11 esitetään lähestymistapa tehdasympäristön 

energiatehokkuuden parantamiseksi. (Heikkilä et al. 2008, 27.) 

 

 
Kuva 11. Lähestymistapa energiatehokkuuden parantamiseksi (Heikkilä et al. 2008, 28). 

 

4.2 Energiansäästömahdollisuudet yrityksessä 
 

Se, minkälaisia energiansäätöön tähtääviä toimenpiteitä yrityksessä suoritetaan, riippuu 

pitkälti yrityksen toimenkuvasta ja tuotantoprosesseista. Tässä työssä keskitytään esitte-

lemään keinoja teollisuusalalla toimiville pk-yrityksille. Osa näistä toimenpiteistä sovel-

tuu kuitenkin sellaisenaan myös toimistoille ja palvelualan yrityksille. Tärkeintä on löy-

tää ne metodit, jotka istuvat omaan yritykseen parhaiten.  

 

Yrityksen tuotantolaitteiden voidaan sanoa koostuvan tuotantoprosesseista ja niitä tuke-

vista tehdaspalvelujärjestelmistä, jotka tuottavat höyryä, paineilmaa ja muita palveluja 

eli niin sanottuja käyttöhyödykkeitä tuotantoprosesseille ja -laitteille. Tuotannon energi-

ansäästökohteita kartoitettaessa työ voidaankin jakaa kahteen tarkasteltavaan osa-

alueeseen, jotka ovat tehdaspalvelujärjestelmät ja tuotantoprosessit ja -laitteet. (Motiva 

2000, 12.) 
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4.2.1 Tehdaspalvelujärjestelmät 

 

Tehdaspalvelujärjestelmät luovat ne puitteet, joiden avulla harjoitetaan tuotannontoi-

mintaa. Tärkeimpiä tehdaspalvelujärjestelmiä ovat vesilämmitys-, höyry-, kuumaöljy-, 

kaasunjakelu-, paineilma-, prosessi-ilmanvaihto-, prosessijäähdytys-, prosessisähkö- 

sekä prosessivesi- ja viemäröintijärjestelmät. Tehdaspalvelujärjestelmät koostuvat ylei-

sellä tasolla tarkasteltuna tuotantokeskuksesta, jakeluverkosta sekä käyttökohteista, jot-

ka yleensä ovat prosessilaitteita. Kun tarkastellaan tehdaspalvelujärjestelmien energian-

säästöpotentiaalia, voidaan kutakin järjestelmää tarkastella erikseen ja jakaa se pääkom-

ponentteihin (tuotantokeskus, jakeluverkko, tärkeimmät laitteet). Tarkastelussa tulee 

arvioida erikseen jokaisen osan energiankulutus ja toimintakunto. Järjestelmän keskeis-

ten laitteiden hyötysuhdetta tulee verrata määriteltyihin suoritusarvoihin. Jos poik-

keamia havaitaan, tulee niille etsiä syy. (Motiva 2000, 12.) 

 

Energiatehottomuutta tuotantokeskuksissa aiheutuu yleensä epätaloudellisista säätöar-

voista, laitteiden ylitehosta tarpeeseen nähden sekä puutteellisista tai laiminlyödyistä 

huoltotoimenpiteistä. Virheellisten säätöarvojen seurauksena aiheutuu turhaa energian-

kulutusta ja pahimmillaan tuotannon heikentynyttä laatua esimerkiksi paineen tai läm-

pötilojen vaihtelun seurauksena. Huoltotoimien laiminlyönnistä aiheutuu hyötysuhteen 

heikkenemistä ja vuotoja. Joissakin tapauksissa tuotantolaitteet voi olla mitoitettu liian 

suuriksi jo alkuvaiheessa, jolloin ne joutuvat toimimaan osateholla, jonka seurauksena 

hyötysuhde heikkenee. (Motiva 2000, 12–13.) 

 

Jakeluverkostoissa yleisimmät puutteet ovat erilaiset vuodot. Kuumissa ja lämpimissä 

putkistoissa sekä varusteissa vuotoja aiheutuu muun muassa puutteellisen eristyksen 

seurauksena, joka tuhlaa lämpöä ja heikentää sisäilmastoa. Yleensä lämmin ilma nousee 

ylös ja poistuu rakennuksesta poistoilmakanavien kautta. Höyryjärjestelmien osalta vuo-

toja voi esiintyä venttiilien ja liitosten tiivisteiden kautta. Paineilmajärjestelmissä vuoto-

ja ei juurikaan esiinny putkistossa, lukuun ottamatta kierreliitoksia, mutta sitäkin 

enemmän käyttöpäässä. (Motiva 2000, 13.) 
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4.2.2 Tuotantoprosessit ja -laitteet 

 

Teollisuuden pienten ja keskisuurten yritysten energiansäästökohteita etsittäessä ovat 

tuotantoprosessit ja -laitteet keskeisessä asemassa. Tuotantoprosessin elinkaaren eri 

vaiheista, eli suunnittelusta, rakentamisesta, käyttöönotosta, käytöstä ja käytöstä pois-

tamisesta, löytyy useita säästömahdollisuuksia. (Motiva 2000, 13.) 

 

Energiansäästö suunnitteluvaiheessa 

 

Suunnitteluvaiheen aikana tehdyt päätökset vaikuttavat koko käyttöiän energiankulutuk-

seen. Energiatehokkaat ratkaisut suunnittelussa maksavat itsensä takaisin yleensä lyhy-

essä ajassa. Energiatehottomien ratkaisujen korjaaminen jälkikäteen on vastaavasti kal-

lista ja hankalaa, joten toimiminen ennakolta kannattaa. Jo investointipäätöksiä tehtäes-

sä kannattaa huomioida myös käytön aikaiset kustannukset, kuten energiankulutus. 

(Motiva 2000, 13.) Näin huomataan paremmin energiatehokkuudesta aiheutuvat säästöt 

verrattuna hankintahintaan. 

   

Jos laite on säädetty valmistajan toimesta väärällä tavalla, voi siitä aiheutua tarpeetto-

man korkeita puhallin- ja pumppupaineita ja siten myös turhaa energiankulutusta ja ään-

tä. Poistuva jäähdytysvesivirta voi olla tarpeettoman kylmää ja virtaama vastaavasti 

suuri lämmöntalteenottoon liian pienien lämmönsiirtopintojen takia. Liian tiukoista mi-

toituksista aiheutuu pahimmillaan liitinvuotoja, varoventtiilien laukeamisia, kavitaatiota 

ja eroosiota. (Motiva 2000, 13.) 

 

Käyttötehojen muutosmahdollisuus on myös tarpeen selvittää etukäteen. Usein tuotanto-

järjestelmä joudutaan mitoittamaan teoreettisen maksimikapasiteetin mukaan, mutta 

todellisuudessa ajoarvot ovat huomattavasti pienempiä, jolloin pystyttäisiin pienentä-

mään mm. poistoilmavirtaa. Moottoreiden osalta on suositeltavaa selvittää säätötarpeet, 

kuten taajuusmuuntajien käytön kannattavuus. Laitehankintoja tehtäessä kannattaa ver-

tailla energiatehokkaita laitteita tavanomaisiin ja laskea niille takaisinmaksuajat. (Moti-

va 2000, 13.) 
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Suunnitteluvaiheessa voidaan helpoiten vaikuttaa jätelämmön hyödyntämiseen. Yleensä 

jätelämpö käytetään sen prosessin materiaalien tai käyttöhyödykkeiden lämmittämiseen, 

josta se on peräisin, jolloin käytön yhtäaikaisuuskerroin on maksimissaan. Toissijaisesti 

jätelämpö voidaan käyttää toiselle osaprosessille tai kolmantena vaihtoehtona käyttöve-

den ja kiinteistöjen lämmitykseen. (Motiva 2000, 14.) 

 

Käyttöönottovaiheessa prosessi pyritään säätämään siten, että se täyttää tuotannon mää-

rä- ja laatuvaatimukset. Samalla kannattaa suorittaa tarkastus säätöjen ja asetusten oi-

keellisuudesta energiatehokkuuden näkökulmasta. Käyttöönottovaiheessa voidaan vai-

kuttaa myös henkilökunnan työtapoihin energiatehokkuuden suhteen. Käytön ja huollon 

tarpeet tulee huomioida laitteistoihin liittyvien dokumenttien päivityksien ja yksityis-

kohtaisuuksien avulla.  (Motiva 2000, 14.)  

 

Energiansäästö käyttövaiheessa 

 

Ennen kuin voidaan alkaa suunnittelemaan energiansäästöä, tulee selvittää tuotantopro-

sessien todellinen energiankulutus. Tuotantoprosessia tarkasteltaessa osaprosesseina ja 

laitteina, voidaan selvittää energiankulutus ja -muoto (sähkö, lämpö, höyry jne.) jokai-

sessa tarkasteltavassa prosessissa sekä muodostaa energiatase. Energiataseen avulla 

osataan kiinnittää huomiota tärkeimpiin energiankäyttökohteisiin ja energiatehokkuutta 

voidaan arvioida yksityiskohtaisesti. Energiatasetta olisi hyvä tarkastella myös erilaisilla 

kuormitusasteilla. (Motiva 2000, 14.) 

 

Käyttövaiheessa mahdollisia energiansäästökohteita ovat ajo- ja käyttötapojen muutok-

set prosessissa, eri osissa muodostuvien jätelämpöjen hyödyntäminen prosessissa tai 

muilla tavoin, energiatehokkaan tekniikan käyttöönotto vanhentuneiden ja paljon ener-

giaa kuluttavien laitteiden tilalle sekä energia-asioiden huomioon ottaminen suunnitel-

taessa ja ohjatessa tuotantoa (Motiva 2000, 14). 

 

Muutokset ajo- ja käyttötavoissa ovat edullisesti toteutettavissa. Toisinaan voi riittää 

pelkästään ohjeistus sekä käyttöhenkilökunnan koulutus käyttötottumusten muuttami-

seksi. Joissain tapauksissa riittää säätöarvojen optimointi, mutta joskus voi olla syytä 

uusia koko prosessin automatiikka. Yleensä automatiikan uusimiseen päädytään, jos 

nähdään, että samalla voitaisiin parantaa tuotantotehokkuutta tai laatua. Lisäksi proses-
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sien automatisoinnilla voidaan tähdätä energiansäästöön epätaloudellisten käyttötottu-

musten poistamisen kautta. Jos energiatehokkuuden parantaminen ei ole tarpeeksi kan-

nattava syy prosessijärjestelmien uusimiseksi, kannattaa asia pitää mielessä, kun järjes-

telmä uusitaan muista syistä. (Motiva 2000, 14.) 

 

Jätelämmön hyödyntäminen selvitetään samalla tavalla kuin suunnitteluvaiheessa. Syk-

lisissä prosesseissa, joissa poistuu suuria energiamääriä jaksoittain, voidaan käyttää va-

raajia jätelämmön hyödyntämiseen. Huoltotoimien asianmukaisella ja oikea-aikaisella 

suoritustavalla on merkittävä vaikutus prosessilaitteiden suorituskykyyn ja käyttöikään. 

Myös laitteiden energiankulutus pienenee samalla. Ennakoimattomia rajoittavia tekijöi-

tä saattaa tuotannolle aiheutua myös kattiloiden, lämmöntalteenottolaitteiden, lauhdut-

timien ja vastaavien lämmönsiirtopintojen likaantumisesta ja siitä seuraavasta tehon 

heikkenemisestä. Niiden puhtaudesta tuleekin huolehtia hyvin. Verkostojen kunnosta 

tulee myös huolehtia, ettei vuotojen seurauksena energiakeskusten teho lopu kesken. 

(Motiva 2000, 15.) 

 

Energiaa kuluttavaa vanhentunutta teknologiaa aletaan yleensä korvata uudella, kun 

tuotantoprosessi sitä vaatii. Silloin tulee vertailla erilaisia tekniikoita keskenään ja las-

kea takaisinmaksuaika siten, että se huomioi myös energiankulutuksen. Tuotannon 

suunnittelussa ja -ohjauksessa ratkaisevia tekijöitä ovat kokonaiskustannukset ja laatu- 

ja määrävaatimukset. (Motiva 2000, 15.) 

 

4.2.3 Toimitilojen ja rakennusten suunnittelu 

 

Toimitilojen ja rakennusten energiatarpeet ovat hyvin samanlaisia toimialasta riippu-

matta. Energiaa kuluu lämmittämiseen, ilmastointiin, lämpimän käyttöveden tuottami-

seen sekä erilaisiin sähkölaitteisiin (LVI-laitteet, valaistus, kylmäkoneet, tietokoneet, 

kopiokoneet). Energiansäästömahdollisuuksia rakennuksissa ja toimitiloissa löytyy ko-

ko niiden elinkaaren ajalta. Energia-asiat tuleekin huomioida rakennusten suunnittelus-

sa, rakentamisessa, käyttöönotossa, käytössä ja jopa purkamisessa. Elinkaaren aikaisesta 

energiankulutuksesta noin 90 % tapahtuu rakennusten käytön aikana. Rakennusmateri-

aalien tuotannosta, rakentamisesta ja materiaalien kuljetuksista aiheutuu vain noin 10 

prosenttia. (Motiva 2000, 15.) 
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Kokonaisenergiankulutuksen kannalta suunnitteluvaiheessa tehdyt päätökset ovat tär-

keitä. Energiatehokkaat valinnat maksavat itsensä nopeasti takaisin rakennuksen käyt-

töikään nähden, mutta jälkikäteen energiatehokkuuden lisääminen on kallista ja hanka-

laa. Edullisin ratkaisu löydetään vertailemalla elinkaarikustannuksia. Myös lämpöener-

gianlähde päätetään jo suunnitteluvaiheessa, jolloin kannattaakin ajatella kauas kantoi-

sesti ja suunnitella lämmitysverkosto ja lämmittimet siten, että energialähdettä voidaan 

vaihtaa sekä hyödyntää muun muassa varaajia ja tuotannosta tai ilmanvaihdosta peräisin 

olevaa matalalämpötilaista jätelämpöä. (Motiva 2000, 15.) 

 

4.2.4 Käytönaikainen energiatehokkuus 

 

Käytönaikaista energiankulutusta voidaan tarkastella käyttövaiheessa taloteknisten rat-

kaisujen, kuten lämmitys-, ilmanvaihto-, sähkö-, vesi- ja viemäri- sekä kylmäteknisten 

järjestelmien, avulla. Yleensä teollisten toimitilojen ja rakennusten lämmitys perustuu 

vesikiertoiseen lämmitysjärjestelmään. Lämmön tuotanto tapahtuu joko omalla kattilalla 

tai rakennukset on liitetty kaukolämpöverkkoon. Kattilalaitoksen hyötysuhteeseen pys-

tytään vaikuttamaan säännöllisillä huoltotoimilla ja säätöarvojen oikeilla asetuksilla. 

Kaukolämpöön liitetyillä kohteilla tulee huolehtia menoveden oikeasta säädöstä. Ra-

kennuksen sisälämpötilojen oikeassa tasossa pysymiseksi, tulee varmistua oikean läm-

mityskäyrän käytöstä. Säätöyksiköllä voidaan myös alentaa yö- ja viikonloppulämpöti-

loja. Lämpöpattereihin tulee laittaa termostaatit ja niiden kunto tulee tarkastaa säännöl-

lisesti. Teollisuushalleissa kiertoilmalämmittimissä on voitava sulkea lämmitysveden-

kierto magneettiventtiilin avulla, muuten puhaltimen ollessa pysähdyksissä siitä nousee 

hukkalämpöä katonrajaan ja lämmitysveden paluulämpötila nousee turhan korkeaksi, 

joka aiheuttaa ongelmia lämmöntuotantopäässä. (Motiva 2000, 16.) 

 

Mikäli sisälämpötilat rakennuksen eri osissa poikkeavat tarpeettomasti, on lämpöjärjes-

telmän vesivirrat tasapainotettava siten, että rakennukseen saadaan tasainen lämpö ja 

vältytään lämmön tuhlaukselta. Työntekijöiden viihtyvyys ja suorituskyky parantuvat 

oikeassa sisälämpötilassa (18–21 °C) samalla lisäten työn tuottavuutta. (Motiva 2000, 

16.) 

 



                                                                                                                                                  73 
 

Toimitilojen ja rakennusten yksi merkittävin energiansäästökohde on ilmastointi. Oi-

keilla säädöillä ja käyntiaikojen asettamisella voidaan saada merkittäviä energiansäästö-

jä, jopa ilman lisäinvestointeja. Säätöjärjestelmän uusiminen maksaa itsensä takaisin 

parissa vuodessa. Merkittäviä säästömahdollisuuksia löytyy myös ilmanvaihdon tuloil-

man lämmityksestä ja paluuilman lämmön talteenottamisesta, joko vanhoja laitteita pa-

rantamalla tai uusimalla. Lämmön talteenottojärjestelmien takaisinmaksuajat ovat olleet 

tyypillisesti kahdesta kuuteen vuotta. Lämmöntalteenotolla saadaan talteen lämpötehoa 

energiakeskuksissa ja jakeluverkostossa, jonka avulla voidaan esimerkiksi parantaa il-

mastoinnin tasoa ilman lämmönkulutuksen ja tarvittavan lämpötehon lisääntymistä, 

mikäli ilman laatua tai sisäolosuhteita muuten heikentävä kuormitus kasvaa. Lämmön-

talteenottoinvestoinnin avulla voidaan pienentää myös lämmitysjärjestelmän aiheutta-

mia kustannuksia. Mikäli kohteessa tarvitaan kesäisin jäähdytystä, voidaan myös jääh-

dytystehoa säätää. (Motiva 2000, 16.) 

 

Yksi merkittävistä sähkönkuluttajista on valaistus. Siihen voidaan kuitenkin helposti 

vaikuttaa valaisin- ja lampputyyppien sekä liitäntälaitteiden avulla, jotka pienentävät 

kulutusta, pidentävät lamppujen käyttöikää ja samalla vähentävät lämpökuormaa ja siten 

myös kesäajan ylilämpöä. Kulutusta voidaan pienentää ja lamppujen kestoikää pidentää 

valaistuksen ohjauksen ryhmittelyllä ja käyttöaikojen valinnalla. Valaistukseen tehtyjen 

energiansäästöinvestointien takaisinmaksuajat ovat yhdestä viiteen vuoteen kohteesta 

riippuen. (Motiva 2000, 16.) 

 

Energiankulutukseen vesijärjestelmissä pystytään vaikuttamaan rajoittamalla vesikalus-

teiden virtaamaa, laskemalla verkoston painetasoa, uusimalla vanhoja tuhlaavia vesika-

lusteita sekä alentamalla käyttöveden lämpötilaa. Virtaaman rajoituksella ja painetason 

alentamisella voidaan vähentää vedenkulutusta. Käyttöveden lämpötilaa alentamalla 

vältytään tarpeettomalta veden lämmitykseltä sekä lämpöhäviöiltä.  Energiansäästötoi-

met vesikalusteiden virtaaman pienentämiseksi maksavat itsensä takaisin tyypillisesti 

alle puolessa vuodessa. Jos jäähdytyslaitteissa lauhdutukseen on käytetty vettä kunnal-

lisverkostosta, ilmalauhdutukseen siirtymisen takaisinmaksuaika on tyypillisesti ollut 

vuodesta kahteen. Samalla kustannussäästöjä muodostuu muun muassa vesisuodattimi-

en käytössä. (Motiva 2000, 17.) 
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Energiansäästö kylmäteknisissä laitteissa riippuu yrityksen toimialasta ja kylmäteknis-

ten laitteiden kokonaismäärästä. Energiansäästömahdollisuuksia tarjoaa säädön paran-

taminen ja uusiminen, eristyksen parantaminen, lämmönsiirtopintojen puhdistaminen, 

vanhojen laitteiden uusiminen sekä erityisesti lauhdelämmön talteenotto. Ilmavuotojen 

vähentäminen kylmätilojen oviaukoista ja niiden tiiveyden parantaminen säästävät muu-

tenkin kylmäkoneiden sähkönkulutusta ja pienentävät muun muassa huurteenpoiston 

sekä sulatuksen ja huollon kuluja. (Motiva 2000, 17.) 

 

Energiansäästökohteita tarjoavat taloteknisten järjestelmien lisäksi kiinteät rakenteet, 

kuten kuljetin- ja oviaukot, putkien läpiviennit, ikkunat ja rakennusten vaippa. Selvien 

aukkojen sulkeminen tai aukiolon vähentäminen ovat edullisimpia säästökohteita. Ilma-

vuodoista aiheutuu turhaa lämpöenergian kulutusta, lisääntynyttä jäätymisvaaraa ja 

huonontunutta lämpöviihtyvyyttä. Ilmavuodot korkeiden tilojen yläosissa aiheuttavat 

merkittävän alipaineen tilaan, joten vetoisuutta ovien läheisyydessä on vaikea välttää. 

Ovien aiheuttaman vedon torjumiseksi teknisesti toimivin ratkaisu on tuulikaappi, mikä-

li se on mahdollinen kulkemisen ja kuljettamisen kannalta. Puhalluksella varustettu tun-

neliportti, suikaleverhot ja erilaiset ilmaverhot ovat muita mahdollisia menetelmiä. Pi-

karullaovet ja automatiikka lyhentävät oleellisesti ovien aukioloaikaa. Seinien lisäeris-

täminen jälkikäteen on työlästä ja usein kallista, joten se tulisikin ottaa huomioon jo 

suunnitteluvaiheessa. Vanhoja rakenteita voidaan joutua uusimaan muun muassa kon-

denssi-, kosteus- ja vetovaarojen takia. Kannattaa huomioida erityisesti se, että katon 

lisäeristäminen vaikuttaa kesällä jäähdytystarpeeseen. Ikkunoiden uusiminen sen sijaan 

on parantanut työskentelyolosuhteita niin kesällä kuin talvella. Teollisuushalleissa, jois-

sa korkealla olevilla huonokuntoisilla ikkunoilla ei ole luonnonvalon kannalta mitään 

virkaa, voidaan ikkuna-aukot eristää ja levyttää umpeen lämpöhäviöiden ja ilmavuoto-

jen vähentämiseksi. (Motiva 2000, 17–18.) 

 

4.2.5 Välillisiä energiansäästömahdollisuuksia 

 

Edellä esiteltiin suoria energiansäästömahdollisuuksia varsinaisella tehdasalueella. Vä-

lillisillä energiansäästömahdollisuuksilla tarkoitetaan energiansäästömahdollisuuksia, 

jotka vaikuttavat yrityksen omaan, alihankkijoiden tai yhteistyökumppaneiden energi-

ankäyttöön. Yrityksen valmistamat tuotteet voivat myös vaikuttaa välillisesti asiakkaan 
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energiankulutukseen. Useimmin välilliset energiansäästömahdollisuudet liittyvät han-

kintoihin, kuljetuksiin ja tuotesuunnitteluun. (Motiva 2000, 18.) 

 

Hankinnat 

 

Energian näkökulmasta toimittajilta ja alihankkijoilta vaadittavat asiat liittyvät yleensä 

merkittävimpiin energiavaikutuksiin, kuten raaka-aineiden ja puolivalmisteiden, tehdas-

palvelujärjestelmien ja prosessilaitteiden sekä taloteknisten järjestelmien ja -laitteiden 

hankintaan. Raaka-aineiden ja puolivalmisteiden toimittajille ja alihankkijoille voidaan 

luoda kriteeristö, jossa voidaan asettaa vaatimuksia raaka-aineiden ja puolivalmisteiden 

energiasisältöön tai rajoituksia tuotantoprosessien energiankulutukselle. Tehdaspalvelu-

järjestelmien ja prosessilaitteiden sekä myös taloteknisten järjestelmien laitehankinnat, 

jotka vaikuttavat tuotannon, rakennusten ja koko käytönaikaiseen energiankulutukseen, 

painottuvat suunnittelu- ja rakentamisvaiheeseen. Energiatehokkuus pitää ottaa huomi-

oon jo hankintapäätöksiä tehtäessä ja laitteiden valmistajilta onkin vaadittava tarpeeksi 

kattavia tietoja käyttökustannusten laskentaa varten. Laitteiden vertailuissa voidaan 

käyttää tunnettuja energiamerkintöjä sekä standardeja. (Motiva 2000, 18.) 

 

Kuljetukset 

 

Monet yritykset ovat saavuttaneet merkittäviä kustannussäästöjä logistiikan uudelleen-

suunnittelulla. Tyypillisesti kuljetuspalvelut ostetaan ulkopuolelta, jolloin kuljetusliike 

vastaa kuljetusten energiankulutuksesta. Kuljetusliikkeille on olemassa SKAL-

ympäristöohjelma. Kuljetuspalvelun ostaja voikin vaikuttaa kuljetusten energiankäyt-

töön välillisesti pyytämällä tarjouksia vain sellaisilta kuljetusyrityksiltä, joilla on käy-

tössään tämä ympäristöohjelma. Yritys voi vaikuttaa suoraan kuljetusten energiankulu-

tukseen valmistamalla tuotteensa ja niiden pakkaukset painon ja tilantarpeen puolesta 

edullisiksi kuljettaa. Kuljetusten kustannus- ja energiatehokkuus riippuvat toisistaan 

hyvin vahvasti, koska polttoainekustannukset muodostavat suuren osan kuljetusten ko-

konaiskustannuksista. (Motiva 2000, 18.) 

 

Kuljetusmuoto, kuljetettava matka, kuljetettavien tavaroiden paino ja tilavuus sekä itse 

kuljettaja vaikuttavat kuljetuksien energian tarpeeseen. Yritys ja kuljetusliike voivat 

pyrkiä löytämään yhdessä energiatehokkaita ratkaisuja päätettäessä kuljetusmuodosta ja 
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-reiteistä, esimerkiksi hyödyntämällä paluukuormat (tyhjä auto kuluttaa 60–80 % täyden 

auton polttoaineen kulutuksesta). Myös kuljettajien ajokoulutuksella voidaan vaikuttaa 

polttoaineen kulutukseen. (Motiva 2000, 18.) 

 

Tuotesuunnittelu 

 

Tuotteiden ominaisuudet ja niiden tarpeet, muun muassa energian osalta, määritellään jo 

tuotesuunnittelussa. Näitä ominaisuuksia ja tarpeita ovat valmistukseen tarvittavat raa-

ka-aineet ja niiden energiasisältö, tuotteen tekemiseen tarvittavat laitteet energiankulu-

tuksineen, tuotteen käyttämiseen tarvittava energia sekä tuotteen hävittämiseen tai kier-

rättämiseen kuluva energia. Nämä kaikki ominaisuudet ja tarpeet liittyvät vahvasti yri-

tyksen ympäristöasioihin ja mahdolliseen ympäristöjärjestelmään. Energiatehokkuus 

näkökulmana tuotesuunnittelussa voi avata uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja paran-

taa yrityksen kilpailuasemaa. Energiamerkityissä tuotteissa tämä kehitys on jo nähtävis-

sä, koska energiatehokkuudeltaan heikoimmat merkit poistuvat hyvin nopeasti markki-

noilta. Myös muissa tuotteissa käytön aikainen energiatehokkuus voi muodostua tärke-

äksi valintakriteeriksi asiakkaille, esimerkiksi energiansäästölamppujen ja taajuusmuun-

tajilla varustettujen moottoreiden menestyminen perustuu juuri niiden vähäiseen energi-

ankulutukseen. Kulutustietojen vaatiminen tuotteen tekijältä on yleistynyt ja siihen tu-

lisikin varautua hyvissä ajoin. (Motiva 2000, 19.) 

 

4.3 Siirtyminen uusiutuviin energiamuotoihin 
 

Yrityksen toiminnoista aiheutuviin kasvihuonekaasupäästöihin vaikuttaa merkittävästi 

käytetty energia ja sen alkuperä. Hiilijalanjäljen laskentastandardien perusteella uusiu-

tuvien energiamuotojen aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä seurataan erillään muista 

päästöistä eikä niitä sisällytetä varsinaiseen kasvihuonekaasuinventaarioon, koska uu-

siutuvan energian lähteet sitovat itseensä hiiltä ja toimivat näin ollen osana luonnollista 

hiilenkiertoa. Sen sijaan fossiilisten polttoaineiden aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt 

raportoidaan hiilijalanjälkeen sisältyvinä ja hyvin usein ne ovatkin yksi merkittävimmis-

tä tekijöistä hiilijalanjäljen suuruudessa. Mikäli yrityksen kuluttama lämpöenergia tuo-

tetaan fossiilisilla polttoaineilla, kannattaa yrityksen tehdä laskelmia siirtymisestä bio-
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massan polttoon (hake, puru, pelletit jne.) tai vaihtoehtoisesti miettiä liittymistä kauko-

lämpöön.  

 

Kuvassa 12 on nähtävissä eri energiantuotantomuotojen välinen vertailu kasvihuone-

kaasupäästömäärissä. Fossiilisten polttoaineiden aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä, 

voidaan vähentää jonkin verran, ottamalla käyttöön uutta teknologiaa. Vertailussa mu-

kana olevista fossiilisista polttoaineista suurimmat päästöt aiheutuvat kivihiilestä, toi-

seksi suurimmat öljystä ja pienimmät fossiilisten polttoaineiden aiheuttamat päästöt 

muodostuvat maakaasusta. Vertailussa mukana olevista uusiutuvista energiamuodoista 

suurimmat päästöt aiheutuu aurinkokennoista, mutta päästöjä voidaan pienentää huo-

mattavasti käyttämällä uudempaa tekniikkaa.  Tuulivoimaloiden osalta vuotuiset käyttö-

tunnit vaikuttavat niiden aiheuttamiin kasvihuonekaasupäästöihin. Kuvassa on myös 

kuvattu vesivoiman ja ydinvoiman aiheuttamat päästöt, jotka johtuvat lähinnä voimalai-

tosten rakentamisesta ja rakennusmateriaalien tuotannosta. (VTT 2002, 67.) 

 

 
Kuva 12. Eri energiantuotantomuotojen aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt ilmaistuna hiilidioksidie-
kvivalentteina (g/kWh) (VTT 2002, 68).  
 

Yleensä sähköyhtiöt ilmoittavat toimittamansa sähkön aiheuttamat kasvihuonekaasu-

päästöt. Sähköntoimittajien välillä voi olla suuria eroja niin hinnoissa kuin kasvihuone-

kaasupäästöissäkin, joten yritysten kannattaa vertailla eri sähköntuottajien tarjoamia 
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sähkövaihtoehtoja. Uusiutuvalla energialla tuotettu sähkö on yleensä hinnaltaan arvok-

kaampaa, mutta hiilidioksidipäästöiltään 0 g/kWh. Tarjolla on myös muita vaihtoehtoja, 

kuten ydinvoimalla tuotettu sähkö, jonka aiheuttamana kasvihuonekaasupäästönä pide-

tään 0 g/kWh. Ydinvoimaan liittyy paljon muita ympäristökysymyksiä, joten yrityksen 

tulisikin punnita omaa arvomaailmansa ja miettiä, onko hiilivapaa 100-prosenttisesti 

ydinvoimalla tuotettu sähkö heidän ympäristökuvaansa sopiva vaihtoehto. Hiilijalanjäl-

jen laskentastandardien mukaan laskelmissa voidaan hyödyntää sähköntoimittajan an-

tamaa arvoa sähkön aiheuttamista kasvihuonekaasupäästöistä, mikäli toimittaja pystyy 

vakuuttamaan, että hiilettömän energian osuutta ei ole laskettu useampaan kertaan pääs-

tövapaana.   

 

4.4 Päästöjen kompensoiminen 
 

Kasvihuonekaasupäästöjen kompensoimisella tarkoitetaan sitä, että yrityksen toiminnas-

ta aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt neutralisoidaan ostamalla päästövähennysyksiköi-

tä. Päästöjen kompensointi ei ole ilmastonmuutoksen torjumisen näkökulmasta pitkäjän-

teistä toimintaa, vaan lisäksi yritysten tulisi pyrkiä vähentämään toimintansa aiheutta-

mia päästöjä tietoisilla valinnoilla. Päästövähennysyksiköitä muodostuu esimerkiksi 

erilaisten uusiutuvaan energiaan liittyvien projektien rahoittamisesta.  

 

Päästövähennysyksiköitä on käytetty joissain tapauksissa väärin ja ei voida olla aina 

varmoja niiden todellisesta ilmastovaikutuksesta, koska samoja päästövähennysoikeuk-

sia voi olla myyty useampaan kertaan. Sen takia olisikin tärkeää suosia sertifioituja 

päästövähennysyksiköitä, joista pidetään kirjaa ja ne noudattavat tiettyjä sertifioituja 

periaatteita. Sertifioituja päästövähennysyksiköitä tarjoavat useat eri toimijat. Alla esi-

tellään muutamia sertifikaatteja, joihin liittyy päästövähennysohjelman laatiminen ja 

sitä kautta myös päästöjen kompensointi tarpeen mukaan. 

 

4.4.1 CarbonNeutral Company -sertifikaatti 

 

The CarbonNeutral -protokollan avulla yritys voi saada toimialaansa sopivan sertifikaa-

tin yritykselle, palvelulle, tuotteelle jne. Protokollan mukaan ensimmäinen vaihe on 

sertifioitavan aihepiirin kuvaaminen. Toisena vaiheena on määrittää rajauksen sisällä 
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muodostuvat kasvihuonekaasupäästöt. Yrityksen kasvihuonekaasupäästöjen osalta nou-

datetaan GHG-protokollan Corporate Accounting and Reporting -standardia, tuotteiden 

ja palveluiden osalta PAS 2050-standardia. Kolmantena vaiheena on sitoutua hiilineut-

raaliuteen. Neljäntenä vaiheena suunnitellaan kustannustehokkaita päästöjenvähennys-

tapoja sekä kompensoidaan aiheutuneet kasvihuonekaasupäästöt. Viidennessä vaiheessa 

tulee tarjota todenmukaista ja läpinäkyvää tietoa siitä, kuinka CarbonNeutral -

sertifikaatti saavutettiin. (The CarbonNeutral Company 2010, 1-12.) 

 

Yritys saa käyttöönsä kuvassa 13 näkyvistä logoista sertifikaatin mukaisen.  

 

 
Kuva 13. The CarbonNeutral -protokollan mukaiset sertifioidut logot yritykselle, tuotteelle ja palvelulle, 

jotka voidaan myös kääntää yrityksen haluamalle kielelle (The CarbonNeutral Protocol 2010, 12).  

 

4.4.2 Carbon Trust -sertifikaatti 

 

Carbon Trust -standardi on kehitetty tunnistamaan yritysten todellinen kasvihuonekaa-

supäästöjen pieneneminen. Carbon Trust sertifioi yritykset, jotka ovat määrittäneet yri-

tyksen toiminnasta aiheutuvan hiilijalanjäljen sekä sitoutuneet hallitsemaan ja pienen-

tämään sitä vuosi vuodelta. Sertifikaatin saamiseksi yrityksen tulee määrittää hiilijalan-

jälki 2-3 vuoden ajalta, todistaa hiilijalanjäljen pieneneminen sekä kehittää hiilijalanjäl-

jelle toimiva hallintaohjelma. Sertifikaatti tulee uusia kahden vuoden välein (Carbon 

Trust 2011b.) 

 

Carbon Trust -standardiin kuuluu Microsoft Excel taulukkolaskentaohjelmassa toimiva 

hiilijalanjälkilaskuri, josta on kerrottu lyhyesti kappaleessa 3.4.4 Carbon Trustin lasku-

rit. Carbon Trust -standardin mukaan sertifioitu yritys saa käyttöönsä logon, joka on 

kuvattuna kuvassa 14. 
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Kuva 14. Carbon Trust standardin mukaan sertifioidun yrityksen käyttöön tuleva logo (Carbon Trust 
2011b).  

 

4.4.3 Nordic Offset -sertifikaatti 

 

Nordic Offset tarjoaa valmista palvelua toimistojen hiilijalanjäljen kompensoimiseksi. 

Yrityksen tulee liittyä osaksi WWF:n Green Office -ohjelmaa ja laskea yrityksen hiilija-

lanjälki. Laskennassa seurataan toimistoon, työntekoon ja matkustamiseen liittyviä tär-

keimpiä kasvihuonekaasupäästöjä ja tavoitellaan hiilijalanjäljen pienentämistä tietoisten 

tavoitteiden ja valintojen kautta. Nordic Offset tarjoaa myös räätälöityä palvelua yrityk-

sille, joiden toimintaan sisältyy toimiston lisäksi muuta toimintaa. Nordic Offset kom-

pensoi yrityksen kasvihuonekaasupäästöt Gold Standard- verifioiduilla päästövähen-

nyksillä. (Nordic Offset 2011.) Alla olevassa kuvassa 15 näkyy Neutral Office -merkki.  

 

Kuva 15. Nordic Offset -sertifikaatin tarjoama Neutral Office merkki (Nordic Offset 2011).  
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5 AINEISTO JA MENETELMÄT 
 

5.1 Hiilijalanjäljen laskeminen Tehomet Oy:n puupylväälle 
 

Tehomet Oy:n Parikkalan tehtaan valmistamille Pallas Park 3, Pallas Park 6 ja Pallas 

Park 9 puupylväille on laskettu hiilijalanjäljet vuonna 2010. Hiilijalanjäljen laskenta-

standardien kehittymisen ja yrityksen ympäristötietoisuuden kasvamisen myötä nähtiin 

tarpeelliseksi laskea tuotteelle uusi hiilijalanjälki, joka huomioi aikaisemmasta hiilija-

lanjälkilaskennasta poiketen myös hiilen sitoutumisen tuotteeseen ja tuotteen käytöstä 

poiston. Aikaisemmassa hiilijalanjälkilaskelmassa laskennat tehtiin kolmen pituiselle 

pylväälle erikseen. Nyt laskennassa päätettiin käyttää keskimääräistä pylväspituutta. 

Hiilijalanjälkilaskelmassa huomioitiin pelkkä pylväsosa, ei valaisinosaa tai valaisinvart-

ta, koska ne eivät sisälly Tehomet Oy:n toimitukseen.  

 

Hiilijalanjäljen laskennassa huomioitiin koko tuotteen elinkaari ja laskennassa noudatet-

tiin PAS2050-standardin periaatteita. Puupylvään hiilijalanjäljen laskentaa varten kerät-

tiin tietoja vuoden 2009 tuotantomäärästä sekä sähkön ja lämpöenergian kulutuksesta, 

raaka-aineiden (puu, teräs, alumiini) määristä ja puunsuoja-aineiden käytöstä, raaka-

aineiden ja valmiiden tuotteiden kuljetusmatkoista, teräsosien valmistuksesta ja sinkit-

tämisestä, tuotannossa muodostuvista jätteistä, pylväiden käytöstä/huollosta ja pylväi-

den käyttöiästä sekä käytöstä poistosta.  

 

Valaisinpylvään elinkaaren vaiheet ovat materiaalien ja komponenttien valmistus sekä 

niiden kuljetukset, puupylväiden tuotanto Parikkalan tehtaalla ja teräsosien työstö Kan-

gasniemen tehtaalla sekä sinkitys ja maalaus Lievestuoreella, pylväiden kuljetus Rans-

kaan Charmeiliin, pylväiden kunnossapitomaalaus sekä pylväiden käytöstä poisto (puu 

polttoon, teräs ja alumiini kierrätykseen). 

 

Pylväät on valmistettu suurimmaksi osaksi rakenneteräksestä ja liimapuusta. Pylvään 

puuosat käsitellään lahonestoaineella sekä maalataan ja lakataan. Tyvi- ja latvakartiot 

kiinnitetään polyuretaaniliimalla, lisäksi pisimmissä malleissa pylvään sormijatkoksessa 

käytetään liimaa. Sähkökalusteiden kiinnityskisko on alumiinia ja sen lisäksi pylvääseen 

tulee pienehkö määrä metallisia kiinnitystarvikkeita. Puunsuoja-aine, alkydi-
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akryyliperusteinen kuultoväri ja alkydi-akryyliperusteinen värjätty lakka, jota käytetään 

2-3 kerrosta, ovat kaikki vesiohenteisia. Pylvään teräsosat on sinkitty ja pulverimaalattu. 

(Matilainen 2010, 2.)  

 

Laskennassa toiminnallisena yksikkönä käytettiin yhtä pylvästä ja tarkasteluajanjaksona 

pylvään oletettua käyttöikää 30 vuotta. Tulos esitetään hiilidioksidiekvivalentteina, jos-

sa on huomioituna hiilidioksidin CO2 lisäksi metaani CH4 ja dityppioksidi N2O. Metaa-

nin ja dityppioksidin ilmastonlämmitysvaikutusta kuvaavina GWP100-kertoimina käytet-

tiin IPCC:n (2007) mukaisia kertoimia: CH4 25 ja N2O 298.  

 

Sähkön- ja lämpöenergian kulutustiedot perustuvat mitattuun vuotuiseen kulutukseen. 

Raaka-aineiden ja valmiiden tuotteiden kuljetusmatkojen pituudet saatiin aikaisemmin 

tehdystä hiilijalanjälkilaskelmasta. Siitä saatiin tietoja myös teräsosien valmistamiseen 

ja sinkittämiseen liittyvistä tunnusluvuista, kuten lämpö- ja sähköenergian kulutuksesta 

Kangasniemen ja Lievestuoreen tuotantolaitoksissa. Laskennassa käytettyjä kuljetusten 

pituuksia esitellään taulukossa 3.  

 

Taulukko 3. Kuljetusmatkojen pituudet (*sisältää kuljetuksen Kangasniemelle ja Lievestuoreelle). 
Kerättävä tieto Suuruus Yksikkö Lähde 
Kuljetus, liimapuu 240 km Matilainen 2010 
Kuljetus, pintakäsittelyaineet 325 km Matilainen 2010 
Kuljetus, liima  375 km Matilainen 2010 
Kuljetus, metalliosat * 505 km Matilainen 2010 
Kuljetus, Sinkki 510 km Matilainen 2010 
Kuljetus, pylväs, autolla 1625 km Matilainen 2010 
Kuljetus, pylväs, laivalla 1200 km Matilainen 2010 
Kuljetus, polttoaineet (öljy) 200 km arvio 
Kuljetus, polttoaineet (nestekaasu) 100 km arvio 
Kuljetus, polttoaineet (puru) 40 km kartasta 
Kuljetus, käytöstä poisto 200 km arvio 
Kuljetus, jätteet 150 km kartasta 
 

Koska tarkempaa tietoa kuljetuksiin käytettävistä ajoneuvoista ei ollut, oletettiin pylväi-

den ja raaka-aineiden kuljetusten tapahtuvan perävaunullisella rekalla (40 t), jäteauton 

arvoina käytettiin jakelukuorma-auton (6 t) päästökerrointa ja kuljetukset käytöstä pois-

toon oletettiin tapahtuvan kuorma-autolla (15 t). Helsingistä Saksaan pylväät kuljetetaan 

konttialuksella. Polttoaineiden ja jätteiden kuljetusmatkat arvioitiin. Polttoaineiden ku-

lutus (kg) laskettiin jakamalla polttoaineella tuotettu energiamäärä polttoaineen energia-

sisällöllä. Pylvään valmistuksessa tarvittavien raaka-aineiden määrinä käytettiin 3 m, 6 
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m ja 9 m pylväiden keskiarvoja, joihin lisättiin hukka, jota liimapuun työstämisen seu-

rauksena muodostuu 60–70 %. Muiden raaka-aineiden osalta hukan oletettiin olevan 

noin 5 %. Hukka on huomioitu raaka-aineiden määrissä, mutta jos asiaa tarkastellaan 

massataseen näkökulmasta, ei muodostuvaa hukkaa ole huomioitu jätehuollon puolella 

liimapuuta lukuun ottamatta. Muodostuva puru hyödynnetään tehtaalla lämmöntuotan-

nossa. Teräksen ja alumiinin hukka on hyödynnettävissä Kangasniemen tehtaalla eikä 

liiman, maalien ja sinkin osalta muodostu varsinaista jätettä, koska muodostuva hukka 

on näiden raaka-aineiden tapauksissa esimerkiksi poikkeustilanteen aiheuttamaa raaka-

ainehukkaa.   

 

Laskenta suoritettiin CCaLC-laskurilla. CCaLC-laskurin käytöstä hiilijalanjäljen las-

kennassa kerrotaan tarkemmin tämän työn kappaleessa 5.4. Laskennassa on pyritty vält-

tämään epävarmuutta ja arvioita. Raaka-aineiden (teräs, alumiini, sinkki, alkydimaali, 

akryylimaali ja akryylilakka sekä polyesteriliima) päästökertoimet saatiin CCaLC-

laskuriin kuuluvista tietokannoista. Liimapuulle käytetty päästökerroin sekä arvo liima-

puuhun sitoutuvalle hiilelle laskettiin Rakennustietosäätiön (2009) tuottamasta liima-

puun RT-ympäristöselosteesta IPCC:n (2007) GWP100-arvojen avulla. Kuljetuksille 

käytettiin VTT:n (2010) LIPASTO-tietokannan arvoja maantiekuljetusten (6 t kuorma-

auto, 15 t kuorma-auto, 40 t kuorma-auto) ja vesiliikenteen (konttialus) osalta. Maantie-

kuljetusten osalta oletettiin ajon tapahtuvan täydellä kuormalla ja maantieajona. Maan-

tiekuljetusten arvoiksi valittiin vuoden 2009 keskimääräiset arvot, koska tarkempaa tie-

toa kuljetuskalustosta ei ollut saatavilla. Konttialuksen oletettiin olevan mallia 1000 

TEU, johon mahtuu 1 000 konttia. Aluksen oletettiin olevan 65 % täyttöasteella täytetty.  

 

Tehomet Oy:n Parikkalan tuotantolaitoksen lämmöntuotannosta suurin osa muodostuu 

purun poltosta. Varajärjestelmänä toimii öljypoltin. Purun polton aiheuttamia hiilidiok-

sidipäästöjä ei ole huomioitu hiilijalanjäljessä, koska hiilijalanjäljen laskentastandardien 

perusteella niitä pidetään luonnolliseen hiilenkiertoon kuuluvina ja niistä tulee raportoi-

da erikseen. Purun poltossa muodostuvat metaani- ja dityppioksidipäästöt on otettu mu-

kaan hiilijalanjälkitarkasteluun. Niiden päästökertoimet on saatu VTT:n (2006) toimit-

tamasta tutkimuksesta Dityppioksidin (N2O) ja metaanin (CH4) päästökertoimia Suo-

men voimalaitoksille, lämpökeskuksille ja pienpoltolle. Kevyen polttoöljyn hiilidioksi-

dipäästöjen päästökerroin on saatu Tilastokeskuksen (2011) polttoaineluokituksesta. 

Metaanin ja dityppioksidin päästökertoimina hyödynnettiin raskaan polttoöljyn arvoja, 
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koska kevyelle niitä ei VTT:n (2006) tutkimuksesta löytynyt. Aliarviota öljyn poltossa 

muodostuvissa metaani- ja dityppioksidipäästöissä ei ole, koska raskaan polttoöljyn 

poltossa muodostuvat päästöt ovat pääsääntöisesti kevyttä polttoöljyä suuremmat. Öljyn 

kulutusmäärä on myös hyvin pieni, koska se toimii tuotantolaitoksessa vain varajärjes-

telmänä, joten valitun päästökertoimen voidaan katsoa olevan riittävän tarkka tässä tar-

kastelussa. Lisäksi kevyen ja raskaan polttoöljyn päästökertoimien ero on hyvin pieni 

hiilidioksidinkin osalta. Kangasniemen ja Lievestuoreen tuotantolaitosten lämmöntuo-

tanto perustuu nestekaasuun. Myös nestekaasun päästökerroin saatiin Tilastokeskuksen 

(2011) polttoaineluokituksesta. Päästökertoimena polttoaineiden (öljy ja nestekaasu) 

tuotannosta aiheutuville kasvihuonekaasupäästöille käytettiin CCaLC-laskurin tietokan-

tojen valmiita arvoja. Ulkopuolelta ostetun purun tuotannosta aiheutuvana päästöker-

toimena pidettiin nollaa, koska puru muodostuu puun höyläyksessä sivutuotteena eikä 

sitä näin ollen nähdä neitseellisenä raaka-aineena vaan jätteen hyötykäyttönä.  

 

Sähkön päästökerroin saatiin Suomen ympäristökeskuksen tutkimuksesta Suomen säh-

könhankinnan päästöt elinkaarilaskelmissa (2011) kehitetystä sähkönhankintamallista, 

joka huomioi kasvihuonekaasuista tämän hiilijalanjäljen rajauksen mukaisesti CO2, CH4 

ja N2O päästöt. Näille päästöille laskettiin hiilidioksidiekvivalentti hyödyntäen edellä 

mainittuja GWP100-arvoja. Kuiva- ja biojätteenkäsittelyn päästökertoimet otettiin tutki-

muksesta Jätteiden kierrätyksen ja polton käsittelyketjujen ympäristökuormitus ja kus-

tannukset (Myllymaa et al. 2008). Tuotteen käytöstä poistoon liittyvät päästökertoimet 

puutuotteen poltolle (sisältää energiahyvityksen), teräksen kierrättämiselle (sisältää 

hyödyn neitseellisen raaka-aineen korvaamisesta) ja alumiinin kierrättämiselle otettiin 

CCaLC-laskurin tietokannoista, koska suurin osa Tehomet Oy:n tuottamista puupylväis-

tä myydään Keski- ja Etelä-Eurooppaan ja päästökertoimen haluttiin olevan eurooppa-

laista keskiarvoa. Tarkempi listaus päästökertoimista ja niiden suuruuksista löytyy liit-

teestä II.  

 

5.2 Hiilijalanjäljen laskeminen Tehomet Oy:n Parikkalan tehtaalle 
 

Tehomet Oy:n Parikkalan tehtaalle laskettiin Corporate Accounting and Reporting -

standardin mukainen tuotantolaitoksen hiilijalanjälki vuodelle 2009. Laskennassa huo-

mioitiin lämmöntuotannon, sähkönkulutuksen, jätehuollon, liikematkustamisen sekä 
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tuotantolaitokselle tulevien ja sieltä lähtevien kuljetuksien aiheuttamat kasvihuonekaa-

supäästöt. Rajaus tehtiin alun perin CarbonNeutral -protokollan mukaan, joka noudattaa 

Corporate Accounting and Reporting -standardia, koska aikomuksena oli hakea Parik-

kalan tehtaalle hiilineutraalius -sertifikaattia CarbonNeutral Company sertifiointiyrityk-

seltä. Heidän tarjoamaa hiilineutraali yritys -sertifikaattia ei voitu kuitenkaan hakea, 

koska Tehomet Oy:n Kangasniemen tehdas ei ollut mukana kasvihuonekaasuinventaa-

riossa. Koska Kangasniemen tehdas toimii teräksen parissa ja Parikkalan tehtaalla val-

mistetaan puupylväitä, haluttiin tehtaiden kasvihuonekaasuinventaariot pitää erillisinä. 

CarbonNeutral Company -sertifikaattiin olisi kuitenkin vaadittu koko yrityksen kasvi-

huonekaasupäästöjen tarkastelua, päästövähennysohjelman laatimista ja jäljelle jäävien 

päästöjen kompensoimista päästöoikeuksilla. Alun perin päätetyssä rajauksessa haluttiin 

kuitenkin pysyä, koska tulevaisuudessa voisi olla mahdollista hakea sertifikaattia myös 

hiilineutraalille tehtaalle, jolloin vuoden 2009 tuotantolaitoskohtainen hiilijalanjälkitar-

kastelu toimisi vertailuvuoden arvona.  

 

Parikkalan tuotantolaitoksen kasvihuonekaasuinventaariota tarkasteltiin myös siten, että 

siihen sisällytettiin negatiivisina päästöinä hiilen sitoutuminen tuotteeseen. Lisäksi käy-

töstä poiston osalta huomioitiin liimapuun hävittäminen polttamalla. Hiilijalanjäljessä 

huomioitiin myös raaka-aineena pylväisiin käytettävä liimapuu. Muut raaka-aineet ja 

niiden käytöstä poisto jätettiin huomioimatta, koska haluttiin tarkastella nimenomaan 

pylvään puuosan tuotantoa ja välttää kaksoislaskentaa.  

 

Lämmöntuotantoon Parikkalan tehtaalla käytetään pääsääntöisesti purua, joka muodos-

tuu pylvään valmistusprosessissa. Tuotantokapasiteetti ei vielä kata purutarvetta täysin, 

joten purua joudutaan myös ostamaan ulkopuolelta. Puru on puuperäinen polttoaine ja 

näin ollen se määritellään hiilineutraaliksi. Puun poltossa vapautuva hiilidioksidi näh-

dään osaksi luonnollista hiilen kiertoa. Purun osalta kasvihuonekaasupäästöissä huomi-

oidaan kuitenkin poltossa muodostuvat metaani (CH4) ja dityppioksidi (N2O) sekä kul-

jetuksissa ostetun purun kuljetuksista aiheutuvat päästöt. Varalämmöntuotantojärjestel-

mänä tehtaalla on öljypoltin. Tehtaan jätevirtoihin sisältyy kaatopaikalle toimitettava 

kuiva- ja biojäte.  

 

Parikkalan tehdas toimittaa pylväitä pääasiallisesti vientiin. Esimerkiksi vuonna 2010 

pylväitä toimitettiin kahdeksaantoista eri maahan. Parikkalan tehtaan edustajilla kuuluu 
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työhön myös liikematkustamista. Hiilijalanjäljessä on huomioitu myös kaikki Parikka-

lan tehtaalle tulevat ja sieltä lähtevät kuljetukset. Vuoden 2009 hiilijalanjälkitarkastelus-

sa on käytetty vuoden 2010 kuljetustietoja, koska vuoden 2009 tietojen kerääminen olisi 

ollut työlästä ja mahdollisesti kaikkia tietoja ei olisi edes ollut saatavilla. Vuoden 2010 

tuotantokapasiteetti oli vuotta 2009 suurempi, joten vuoden 2009 tehtaan hiilijalanjäl-

jessä ei ole kuljetuksien osalta aliarviota. Sähkönkulutustiedot saatiin kerättyä sähkölas-

kuista ja jätemäärät vuoden 2009 ympäristöluvan vaatimasta raportista, lämmöntuotan-

non osalta jatkuvan mittauksen avulla, liikematkustamisen osalta matkalaskuista ja tie-

dot kuljetusten painoista ja pituuksista tietokannasta, jonne tiedot kuljetuksista kirjautu-

vat. Jos kuljetukselle ei ollut määriteltynä pituutta, niin se mitattiin kartasta määränpään 

perusteella. Myös jätekuljetusten matkat arvioitiin samalla tavalla.  

 

Käytetyt päästökertoimet ovat soveltuvin osin samoja kuin puupylvään hiilijalanjäljen 

laskennassa. Mutta esimerkiksi liikematkustamisen osalta on kasvihuonekaasuinventaa-

riossa käytetty lisäksi VTT:n (2010) LIPASTO-tietokannan arvoja lentomatkustamisel-

le, henkilöauto-, bussi- ja junakilometreille. Käytetyt päästökertoimet ja tehdyt oletta-

mukset on taulukoituna liitteessä III. 

 

5.3 Toimintamallin ja laskurin kehittäminen 
 

Toimintamallin kehittäminen alkoi yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen HINKU-

tiimin kanssa pohtimalla pääpainopisteitä toimintamallin eri vaiheissa ja sen läpivien-

nissä. Toimintamallia kehitettiin edelleen jo olemassa olevien ympäristöjärjestelmien ja 

muiden kevennettyjen toimintamallien avulla. Toimintamalliin kehitettiin myös laskuri, 

jonka avulla yritykset voivat tunnistaa merkittävimmät kasvihuonekaasupäästölähteensä 

ja niiden merkityksen liiketoiminnan kehittämisen näkökulmasta. 

 

Laskurilla laskettavan yrityksen tai tuotantolaitoksen hiilijalanjäljen rajaus perustuu 

GHG-protokollan Corporate Accounting and Reporting -standardiin. Siinä huomioidaan 

standardin mukaiset pakolliset vaikutusalueet (scope) 1 ja 2. Vaikutusalueeseen 1 kuu-

luvat suorat päästöt polttoaineiden kulutuksesta lämmöntuotantoon. Standardin mukaan 

vaikutusalueeseen 1 kuuluisi myös päästöt yrityksen omistamista kulkuneuvoista, mutta 

sitä ei ole huomioitu laskurissa, koska laskurin toiminta haluttiin pitää yksinkertaisena. 
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Mikäli yritys omistaa kulkuneuvoja, voidaan niiden aiheuttamat päästöt laskea mukaan 

hiilijalanjälkeen laskurin välilehdessä kuljetukset. Tuolloin ne huomioidaan laskurissa 

vaikutusalueeseen 3, mutta tällaisessa tapauksessa kannattaa vaikutusaluekohtainen tar-

kastelu suorittaa uudestaan. Vaikutusalueeseen 2 kuuluvat epäsuorat päästöt sähköntuo-

tannosta. Standardin mukaan vaikutusalue 3 on vapaaehtoinen rajaus yrityksen hiilija-

lanjäljen osalta. Laskurissa huomioidaan vaikutusalueesta 3 jätehuolto (ei käytöstä pois-

toa), kuljetukset ja liikematkustaminen. Valitun rajauksen avulla voidaan esittää hiilija-

lanjälki joka muodostuu yrityksen tai tuotantolaitoksen toiminnasta. Se ei sisällä alihan-

kintaketjuja kattavasti. Mikäli hiilijalanjäljen laskentaan halutaan lisää avoimuutta ja 

alihankintaketjujen huomioon ottamista, kannattaa laskennassa noudattaa myös lähiai-

koina valmistuvaa Corporate Value Chain (Scope 3) standardia.  

 

Laskurista haluttiin niin yksinkertainen, että yritykset voivat hyödyntää sitä ilman ulko-

puolista apua. Laskuri toimii Excel-taulukkolaskentaohjelmassa ja siinä on omat väli-

lehdet sähkönkulutukselle, lämmöntuotannolle, jätehuollolle, liikematkustamiselle ja 

kuljetuksille. Laskurissa tarvittavat tiedot syötetään sinisiin kenttiin. Päästökertoimet ja 

laskentakaavat on syötetty laskuriin valmiiksi.  

 

Metaanin ja dityppioksidin ilmastonlämmitysvaikutusta kuvaavina GWP100-kertoimina 

käytettiin IPCC:n (2007) mukaisia kertoimia: CH4 25 ja N2O 298. Niiden avulla voitiin 

muodostaa tarvittavat hiilidioksidiekvivalentit kertomalla metaanin ja dityppioksidin 

päästökertoimet GWP100-arvoilla. Päästökertoimet laskuriin saatiin sähkön osalta Suo-

men ympäristökeskuksen julkaisusta Suomen sähkönhankinnan päästöt elinkaarilaskel-

missa (2011). Lämmöntuotannon osalta hyödynnettiin Tilastokeskuksen polttoaine-

luokitusta 2011, josta saatiin päästökertoimet hiilidioksidille nestekaasun, kevyen ja 

raskaan polttoöljyn, maakaasun, turpeen, puuperäisten ja kasviperäisten polttoaineiden 

sekä biokaasun osalta. Biopolttoaineiden poltosta aiheutuvaa hiilidioksidipäästöä ei 

huomioida kasvihuonekaasuinventaariossa, vaan sitä seurataan erillään muista päästöis-

tä, koska Corporate Accounting and Reporting -standardin perusteella biopolttoaineiden 

aiheuttama hiilidioksidipäästö nähdään osana luonnollista hiilenkiertoa. Koska Tilasto-

keskuksen polttoaineluokituksessa on päästökerroin vain hiilidioksidille, käytettiin me-

taanin ja dityppioksidin päästökertoimien lähteinä VTT:n (2006) julkaisemaa tutkimusta 

Dityppioksidin (N2O) ja metaanin (CH4) päästökertoimia Suomen voimalaitoksille, 

lämpökeskuksille ja pienpoltolle, josta päästökertoimet saatiin edellä mainituille poltto-
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aineille lukuun ottamatta neste- ja maakaasua. Laskuri huomioi biopolttoaineiden pol-

tosta muodostuvan metaanin ja dityppioksidin päästöt mukaan hiilijalanjälkeen.  

 

Jätehuollon osalta laskurissa huomioidaan kuiva- ja biojäte kuljetuksineen. Jätekuljetuk-

sien päästökertoimina käytetään VTT:n LIPASTO tietokannan arvoa jakeluautolle (6 t). 

Lisäksi oletettiin auton olevan maantieajossa ja kuljettavan täyttä kuormaa. Jätteiden 

osalta kuivajätteen oletettiin sisältävän 5 % biojätettä ja erilliskerättävä biojäte oletettiin 

käsiteltävän kompostoimalla. Päästökertoimet bio- ja kuivajätteiden käsittelylle saatiin 

julkaisusta Jätteiden kierrätyksen ja polton käsittelyketjujen ympäristökuormitus ja kus-

tannukset (Myllymaa et al. 2008, 26, 61).  

 

Liikematkustamisen osalta päästökertoimet saatiin VTT:n LIPASTO tietokannasta. Ko-

timaan lentojen oletettiin tapahtuvan potkuriturbiinilla varustetulla lentokoneella ja Eu-

roopan sekä kaukolentojen suihkuturbiinilla. Henkilöauto- ja taksikilometrien (bensiini 

ja diesel) oletettiin muodostuvan 65 % maantieajosta ja 35 % katuajosta. Lisäksi käytet-

tiin v. 2009 keskiarvoa CO2-ekvivalenteille eri vuosimallien ja koneen kokojen sijaan. 

Linja-autokilometrien osalta käytettiin myös v. 2009 keskiarvoa ja oletettiin matkustuk-

sen tapahtuvan kaupunkilinja-autolla, jossa on 18 matkustajaa. Junamatkojen oletettiin 

tapahtuvan sähköisellä Intercity-junalla. Hotelliyöpymisen aiheuttama kasvihuonekaa-

supäästö saatiin tutkimuksesta Suomen kansantalouden materiaalivirtojen ympäristö-

vaikutusten arviointi ENVIMAT-mallilla (Seppälä et al. 2009, Liite 8). Hotelliyöpymi-

sen oletettiin maksavan keskimäärin 80 euroa/vrk. 

 

Kuljetusten osalta päästökertoimet kerättiin LIPASTO tietokannasta. Laskuriin syötet-

tiin päästökertoimet maantiekuljetusten osalta pakettiautolle, jakelukuorma-autoille (6 t 

ja 15 t), puoliperävaunuyhdistelmille ja perävaunullisille yhdistelmille. Maantiekuljetus-

ten osalta oletettiin, että kuormat ovat täysiä ja kuljetukset tapahtuvat maantieajona. 

Laivakuljetusten osalta laskurissa on mukana vain konttialukset. Junakuljetuksista mu-

kana ovat dieselillä ja sähköllä toimivien tavarajunien keskimääräiset arvot. Ilmakulje-

tuksista laskuri huomioi kotimaanlennot, Euroopan lennot ja kaukolennot.  

 

Laskurilla voidaan myös vertailla eri lämmöntuotantotapoja keskenään. Päästökertoimet 

tähän vertailuun ovat samat kuin lämmöntuotannon aiheuttamien kasvihuonekaasupääs-

töjen laskentaan käytetyt. Lisäksi laskurilla voidaan vertailla sähköntuotantotapoja kas-
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vihuonekaasupäästöjen näkökulmasta. Tähän vertailuun päästökertoimet saatiin Kau-

pungin johtajien yleiskokouksen SEAP-lomakkeen täyttöohjeen teknisestä liitteestä.  

 

5.4 CCaLC-työkalun käyttäminen hiilijalanjäljen laskenn assa 
 

CCaLC-työkalulla on muutamia piirteitä, joista on hyvä tietää ennen kuin aloittaa las-

kennan. Ensimmäinen asia, joka tulee huomioida laskentaa aloittaessa, on oman kansion 

luominen CCaLC-tiedostoille. Tällä voi olla merkittävä vaikutus laskentataulukoiden 

toimimiselle. Jo tuhoutuneeksi luultu taulukko palautui toimivaksi, kun kaikki CCaLC-

taulukot siirrettiin omaan kansioonsa. Kun CCaLC-työkalu avataan, tulee huomioida, 

että muita Excel-taulukoita ei ole avoimina eikä niitä tule avata CCaLC-työkalun käytön 

aikana, koska ne saattavat vaikuttaa laskentataulukon toimintaan. Mikäli kesken lasken-

nan saadaan virheilmoitus suojatuista soluista edellä mainituista toimenpiteistä huoli-

matta, tallennetaan työ uudelleen toisella nimellä. Tällöin alkuperäisen version tulisi 

säilyä vahingoittumattomana. CCaLC-työkalu on toteutettu toimimaan Excel 2003 ver-

siossa. Mikäli sitä käytetään uudemmassa versiossa, tulee huomioida se, että laskenta-

taulukko tallennetaan Excel 2003 muodossa (.xls). Mikäli se tallennetaan muussa muo-

dossa, voi siitä aiheutua häiriöitä makrojen toimintaan.  

 

Hiilijalanjälkeen tarvittavat tiedot riippuvat pitkälti tehdystä rajauksesta. Rajauksesta 

huolimatta, ensimmäisenä tulee määrittää toiminnallinen yksikkö kohdasta Enter system 

details. Avautuvassa ikkunassa määritellään myös käytettävät yksiköt (massa: t/kg/g, 

energia: kWh/MJ/Btu, pituus: km/maili, valuutta: euro/punta/dollari). Tämän jälkeen on 

järkevintä nimetä tuotantoprosessit kohdassa Production. Näin saadaan ohjattua materi-

aalivirrat suoraan oikeaan tuotantovaiheeseen. Tuotantovaiheet nimetään avaamalla 

Stage X, jossa avataan ikkuna Define Stage, jossa muutetaan tuotantovaiheen nimi. Näin 

tehdään kaikille tarvittaville tuotantovaiheille. Tämän jälkeen päästään syöttämään raa-

ka-aineita kohdassa Raw Materials. Kohdasta Define Materials syötetään raaka-

aineiden tiedot yksi kerrallaan. Jos sopivaa päästökerrointa ei löydy kummastakaan tie-

tokannasta, voidaan sellainen luoda itse avaamalla välilehti Modify Database. Sieltä 

avataan laatikko Create new item ja syötetään tarvittavat tiedot. Raw Materials ikkunas-

sa voit syöttää rajauksen mukaan tietoja myös raaka-aineiden energiankulutuksesta, 

pakkauksista, jätteistä ja maan käytöstä.  
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Tämän jälkeen palataan tuotantoprosesseihin Production, jossa syötetään energiankulu-

tustiedot kohdassa Define Energy. Tässä kohdassa voidaan rajauksen perusteella myös 

syöttää tietoja jätteistä, pakkauksista ja maan käytön muutoksista sekä allokoida sivu-

tuotteita. Jokainen tuotantoprosessin vaihe käydään läpi samalla tavalla. Mikäli valmiita 

tai keskeneräisiä tuotteita kuljetetaan vaiheesta A vaiheeseen B, tulee kuljetukset mää-

rittää kohdassa Define Stage, josta avataan välilehti Output. Siellä kohtaan Output kir-

joitetaan esimerkiksi valmis tuote ja kohtaan Destination valitaan vaihe, johon tuote 

menee esimerkiksi käyttöön Use. Lopuksi kirjoitetaan valmiin tuotteen paino ja arvo 

kohtiin Amount ja Value.  

 

Tiedot kuljetuksista syötetään niihin Transport laatikoihin, joihin niitä määriteltiin edel-

lisessä vaiheessa. Valitaan laatikko Define Transport, josta valitaan kuljetettava tavara 

ja klikataan Define Transport. Avautuvassa ikkunassa määritetään kuljetuskalusto, kul-

jetusmatkojen pituudet ja tyhjät paluukuormat. Hiilijalanjäljen suuruus eri vaiheissa ja 

kokonaisuudessaan näkyy etusivulla ja päivittyy sinne sitä mukaa, kun tietoja syötetään. 

Etusivulta pääsee myös erilaisiin kuvaajiin, joista näkee muun muassa hiilijalanjäljen 

jakautumisen eri raaka-aineille ja tuotantovaiheille. 
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6 TULOKSET JA NIIDEN TARKASTELU 
 

6.1 Tehomet Oy:n puupylvään hiilijalanjälki 
 

Ennen puupylvään hiilijalanjäljen laskemista luotiin virtauskaavio pylvään elinkaaresta 

helpottamaan laskentaa ja auttamaan kerättävien tietojen hahmottamista. Virtauskaavio 

on esitettynä kuvassa 16.  

 
Kuva 16. Tehomet Oy:n tuottaman puupylvään elinkaari.  

 

 

Puupylvääseen tarvittavien raaka-aineiden jakauma on nähtävissä kuvassa 17. Raaka-

aineiden määrissä on huomioituna tuotannossa muodostuva hukka, joka on liimapuulle 

keskimäärin 65 % ja sen oletettiin olevan muille raaka-aineille 5 %. Pylvään valmistuk-

seen tarvittavista raaka-aineista lähes 98 % on liimapuuta ja terästä.  
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Kuva 17. Raaka-ainejakauma (kg/pylväs) Tehomet Oy:n tuottamalle keskimääräiselle puupyväälle.  
 
 
Pylvään tuotantoon tarvittavien raaka-aineiden aiheuttama kasvihuonekaasupäästö on 

esitettynä kuvassa 18. Raaka-aineiden aiheuttama kasvihuonekaasupäästö on noin 70,2 

kg/pylväs hiilidioksidiekvivalentteina ilmaistuna. Raaka-aineiden osalta laskennassa on 

huomioitu myös tuotannossa muodostuva hukka.  
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Kuva 18. Puupylvään valmistamiseen tarvittavien raaka-aineiden aiheuttama kasvihuonekaasupäästö 
hiilidioksidiekvivalentteina.  
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Eri tuotantovaiheiden aiheuttama sähkö- ja lämpöenergian kulutus on esitettynä kuvassa 

19. Kangasniemen tehtaalla työstetään pylvääseen tarvittavat metalliosat ja pylvään ty-

viputki sinkitään ja maalataan Lievestuoreella. Kangasniemellä ja Lievestuoreella läm-

pöenergia tuotetaan nestekaasulla. Parikkalassa lämpöenergian tuotantoon käytetään 

purua ja varajärjestelmänä öljypoltinta. Parikkalan tuotantolaitoksen osuus puupylvään 

tuotantovaiheiden kasvihuonekaasupäästöissä on suuri, koska Parikkalassa tuotanto 

keskittyy nimenomaan puupylväisiin. Muilla tuotantolaitoksilla tuotetaan myös muita 

tuotteita ja komponentteja. Näin ollen puupylväisiin tarvittavien komponenttien osuus 

kasvihuonekaasupäästöistä muodostuu Kangasniemen ja Lievestuoreen tuotantolaitos-

ten toiminnan osalta varsin pieneksi.  
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Kuva 19. Eri tuotantovaiheiden aiheuttama energiankulutus puupylvään elinkaaressa.  

 

Polttoaineiden tuotannon ja kuljetusten aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt on kuvat-

tuna liitteessä IV, koska niiden aiheuttamat kasvihuonekaasupäästömäärät ovat varsin 

pieniä kokonaisuuteen nähden ja tuloksissa kuvaajina esitetään vain mielenkiintoisim-

mat kasvihuonekaasupäästölähteet. Kuvassa 20 on esitettynä puupylvään käytön aiheut-

tama kasvihuonekaasupäästö hiilidioksidiekvivalentteina. Käyttövaiheessa pylväs kun-

nostetaan maalaamalla. Pylväs on käytöstä poiston jälkeen täysin hyödynnettävissä 

energiana ja raaka-aineena, joka on huomioitu tuotteen käytöstä poiston osalta. Käyttö-

vaiheen kasvihuonekaasutarkasteluun on otettu mukaan myös hiilen sitoutuminen lii-

mapuuhun.  
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Kuva 20. Puupylvään käyttövaiheen aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt.  

 

Liimapuuhun sitoutuva hiili säilyy pylväässä sen oletetun käyttöajan (30 vuotta) koko-

naisuudessaan. Hiilen sitoutuminen liimapuuhun on laskettu PAS2050-standardin 

(2008, 30) mukaan 100 vuoden tarkastelujaksolle. Tuotteeseen sitoutuneen hiilen las-

kemiseksi tulee määrittää kerroin, jonka avulla tarkasteluajanjakso muutetaan 100 vuo-

deksi: 
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Keskimääräisen Tehomet Oy:n tuottaman puupylvään elinkaaren aikainen hiilijalanjälki 

on kokonaisuudessaan 100,4 kg hiilidioksidiekvivalentteina ilmaistuna ja se on kuvattu-

na kuvassa 21.  
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Kuva 21. Tehomet Oy:n tuottaman keskimääräisen puupylvään hiilijalanjälki kehdosta hautaan.  

 

Konsultin aikaisemmin laskemassa hiilijalanjäljessä ei ollut huomioitu muun muassa 

tuotteen käytöstä poistoa eikä hiilen sitoutumista liimapuuhun. Myös käytetyissä pääs-

tökertoimissa on näiden kahden hiilijalanjälkilaskelman välillä eroja. Konsultin laske-

mien Pallas Park 3, Pallas Park 6 ja Pallas Park 9 pylväiden hiilijalanjälkien keskiarvo 

on 199 kg (Matilainen 2010, 12), jota voidaan pitää tässä työssä laskettua hiilijalanjäl-

keä vastaavana lähtöarvoiltaan, esimerkiksi kuljetusmatkojen, raaka-aineiden määrien ja 

energiankulutusten osalta (kuva 22.).  
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Kuva 22. Eri kokoisten pylväiden elinkaaren aikainen hiilijalanjälki mukaillen Matilainen 2010. 
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Voidaan todeta, että valituilla päästökertoimilla on suuri merkitys laskennan lopputu-

lokseen. Tässä työssä tehdyssä laskelmassa pyrittiin käyttämään suomalaisissa tutki-

muksissa tuotettuja päästökertoimia, joiden tiedetään parhaiten sopivan kotimaisten 

tuotteiden tarkasteluun. Lisäksi hiilijalanjäljessä huomioitiin tuotteen käytöstä poiston 

tuomat energia- ja raaka-ainehyvitykset. Näin ollen puupylvään hiilijalanjälki saatiin 

tippumaan lähes 100 kg aikaisempaan hiilijalanjälkilaskelmaan verrattuna. Puupylvään 

hiilijalanjäljen laskenta on esitetty taulukoituna liitteessä V.  

 

6.2 Tehomet Oy:n Parikkalan tehtaan hiilijalanjälki  ja päästövähen-
nysohjelma 
 

Corporate Accounting and Reporting -standardin mukaan yrityksen hiilijalanjälkeä tar-

kasteltaessa vaikutusalueet (scope) 1 ja 2 ovat pakollisia ja vaikutusalue 3 on vapaaeh-

toinen. Vaikutusalueeseen 1 kuuluvat suorat päästöt lämpöenergian tuotannosta (poltto-

aineiden poltosta), vaikutusalueeseen 2 kuuluvat ostetun sähköenergian aiheuttamat 

epäsuorat päästöt ja vapaaehtoiseen vaikutusalueeseen 3 kuuluvat Tehomet Oy:n Parik-

kalan tehtaan tapauksessa jätehuollon, liikematkustamisen sekä tehtaalta lähtevien että 

tehtaalle tulevien kuljetusten aiheuttama kasvihuonekaasupäästö. Rajaus tehtiin siten, 

että pystyttäisiin tarkastelemaan nimenomaan puupylvästuotannon aiheuttamia kasvi-

huonekaasupäästöjä Parikkalan tehtaassa. Sähkönkulutus on suurin yksittäinen kasvi-

huonekaasupäästölähde Parikkalan tehtaalla. Kasvihuonekaasupäästöjen jakautuminen 

edellä esitetyn rajauksen mukaisesti löytyy kuvasta 23. 
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Kuva 23. Corporate Accounting and Reporting –standardin mukainen vuoden 2009 Parikkalan tehtaan 

hiilijalanjälki jakautuneena eri osa-alueisiin.  
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Parikkalan tehtaan kasvihuonekaasupäästöjen jakautuminen eri vaikutusalueisiin (scope 

1, 2 ja 3) voidaan nähdä kuvasta 24. Tämä jaottelu kuvaa hyvin sitä tosiasiaa, että yri-

tyksen tai tuotantolaitoksen toiminnasta aiheutuvista päästöistä valtaosa kuuluu nimen-

omaan Corporate Accounting and Reporting -standardin mukaisiin pakollisiin vaikutus-

alueisiin 1 ja 2. Mikäli yritys haluaa tarkastella alihankintaketjujensa aiheuttamia kasvi-

huonekaasupäästöjä tarkemmin, tulisi hiilijalanjäljen laskennassa vaikutusalueen 3 osal-

ta hyödyntää myös standardia Corporate Value Chain Accounting and Reporting, joka 

on keskittynyt nimenomaan vaikutusalueen 3 päästöjen laskentaan.  

 

Päästöjen jakautuminen vaikutusalueisiin (scope) 1,  2 ja 3

7 %

81 %

12 %

Scope 1 (suorat päästöt
polttoaineiden käytöstä
lämmöntuotantoon)

Scope 2 (epäsuorat päästöt
sähkönkulutuksesta)

Scope 3 (vapaaehtoinen rajaus,
johon kuuluu liikematkustaminen,
jätehuolto, kuljetukset)

 
Kuva 24. Parikkalan tehtaan kasvihuonekaasupäästöjen jakautuminen vaikutusalueisiin.  

 

Kokonaisuudessaan Tehomet Oy:n Parikkalan tehtaan hiilijalanjälki vuonna 2009 oli 

80,1 tonnia hiilidioksidiekvivalenttia. Hiilijalanjäljen tarkemmat laskennalliset yksityis-

kohdat esitetään Liitteessä VI ja kuvassa 25. Sähkönkulutuksen aiheuttama kasvihuone-

kaasupäästö on yksittäisenä päästölähteenä suurin 64 746 kg. Lämmöntuotannon aiheut-

tama kasvihuonekaasupäästö on 5 677 kg. Kuljetuksista aiheutuu 5 093 kg:n suuruinen 

kasvihuonekaasupäästö ja liikematkustamisesta 4 486 kg:aa. Kuivajätteen ja biojätteen 

käsittelystä ja kuljetuksista aiheutuva päästö on suuruudeltaan vain 78 kg:aa. 
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Kuva 25. Tehomet Oy:n Parikkalan tehtaan hiilijalanjäljen jakautuminen eri osa-alueisiin.  

 

Kun tarkastellaan Parikkalan tehtaan hiilijalanjälkeä siten, että siinä huomioidaan Parik-

kalassa valmistettavan puupylvään liimapuuosaan tarvittava liimapuu sekä siihen sitou-

tuva hiili ja liimapuun hävittäminen käytön jälkeen polttamalla, muuttuu kasvihuone-

kaasuinventaario kuvassa 26 esitettävään muotoon.  
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Kuva 26. Tehomet Oy:n Parikkalan tehtaan hiilijalanjälki, kun kasvihuonekaasuinventaariossa huomioi-
daan hiilen sitoutuminen liimapuuhun ja liimapuun tuottaminen sekä käytöstä poisto.  
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Hiilijalanjäljen kokonaissuuruus on 56,4 tonnia hiilidioksidiekvivalenttia, mikä on 23,7 

tonnia vähemmän kuin kasvihuonekaasuinventaariossa, jossa tuotteen käytöstä poistoa 

ja hiilen sitoutumista puuhun ei huomioitu. Puu on raaka-aineena ekologinen ja erittäin 

kilpailukykyinen, koska se sitoo itseensä noin 1,6 kilogrammaa hiilidioksidia aina yhtä 

puukiloa kohden ja varastoi tämän hiilen itseensä. Lisäksi käytöstä poiston yhteydessä 

saadaan puun energiasisältö hyödynnettyä ja energiahyvityksenä negatiivisia päästöjä. 

Parikkalan tehtaan hiilijalanjälkeen ei huomioida pylvääseen tarvittavia muita raaka-

aineita eikä metalliosien työstön, sinkityksen ja maalaamisen energiankulutuksia, koska 

halutaan välttyä Corporate Accounting and Reporting -standardin mukaisesti kaksois-

laskennalta. Hiilijalanjälki on kuvattuna kokonaisuudessaan kuvassa 27 ja taulukoituna 

liitteessä VI.  

 
Kuva 27. Tehomet Oy:n Parikkalan tehtaan hiilijalanjälki, kun huomioidaan liimapuuhun sitoutunut hiili 
ja liimapuun käytöstä poisto. 
 

Päästöjen vähentämiseen tähtäävissä toimissa tulisi keskittyä energiansäästöön ja ener-

giatehokkuuteen. Parikkalan tehtaalla onkin jo tutkittu erilaisia mahdollisuuksia energi-

an säästämiseksi, kuten LED-valaisimia, mutta niiden takaisinmaksuaika on todettu 

liian pitkäksi. Tehomet Oy:n edustajan kanssa keskusteltaessa tuli esille, että heillä on 
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käytössä mitoitukseltaan heidän toimintaansa ajatellen liian suuri kompressori (90 kW) 

paineilman tuottamista varten. Kompressorin käyttöaikojen selvittäminen on vielä kes-

ken ja sen takia tarkastelua kompressorin sähkönkulutuksesta ei tässä työssä voida tehdä 

tarkasti. Oletetaan kompressorin käyttöajaksi 3 tuntia päivässä ja oletetaan tuotannolli-

sia päiviä olevan vuodessa 200. Kompressorin vuotuiseksi sähkönkulutukseksi saadaan: 
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Tämä olisi yli neljännes Parikkalan tehtaan vuotuisesta sähkönkulutuksesta. Kompres-

sorin käyttöajat kannattaakin selvittää ja tehdä laskelmat niiden mukaan sekä miettiä 

vaihtoehtoja kompressorin korvaamiseksi. Olisiko paras tapa vaihtaa kompressori tar-

vetta vastaavaksi vai harkita prosessin muuttamista sellaiseksi, että kompressoria ei 

enää prosessissa tarvittaisi. On kuitenkin selvää, että viimeistään siinä vaiheessa, kun 

prosessilaitteistoja uusitaan, tulee energiatehokkuus huomioida takaisinmaksuaikoja 

laskettaessa ja suunnitelmia tehtäessä.   

 

Yleisesti merkittävinä pidettyjä energiankuluttajia ovat ilmastointi ja valaistus. Ilmas-

toinnin käyttöaikoja optimoimalla ja valaistuksen ohjauksella voidaan säästää suuria 

määriä energiaa. Energiansäästöpotentiaalien etsintään tulisikin tulevaisuudessa panos-

taa esimerkiksi tässä työssä esiteltyjen toimintatapojen avulla.  

 

Corporate Accounting and Reporting -standardin suhtautuminen uusiutuvaan sähköön ei 

ole täysin yksiselitteistä ja tämän seurauksena uusiutuvan sähkön huomioimiseen hiilija-

lanjäljen laskennassa luodaan parhaillaan ohjeistusta GHG-protokollaan liittyen. Tämän 

hetkisen tiedon perusteella hiilijalanjäljen laskentaan voidaan sisällyttää valtakunnalli-

sesta verkosta ostettua hiilivapaata sähköä, mikäli toimittaja pystyy osoittamaan, että 

sitä ei ole laskettu sähkön päästökertoimeen kahdesti (sähkösekoitukseen ja hiilivapaa-

seen sähköön). Yhtenä vaihtoehtona Tehomet Oy:n Parikkalan tehdas näkee hiilivapaan 

sähkön ottamisen osaksi päästövähennysohjelmaansa. Hiilivapaan sähkön määrää voi-

taisiin nostaa vuosittain esimerkiksi viidellä prosenttiyksiköllä vuoteen 2015 asti. Te-

homet Oy:llä on myös tavoittena nostaa puupylväiden tuotantomäärää. Lisäksi oletetaan 

sähkönkulutuksen kasvavan 20 prosenttia vuodessa. Kehitys nähdään kuvasta 28.  
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Kuva 28. Tuotantomäärän, sähkönkulutuksen ja hiilivapaan sähkön määrän kehitys vuoteen 2015 asti.  
 

Tuotantomäärään oletetaan pysyvän tällä tasolla seuraavan kymmenen vuoden ajan. 

Hiilivapaan sähkön määrää nostetaan vuodesta 2016 eteenpäin kolmella prosenttiyksi-

köllä vuosittain. Sähkönkulutuksen oletetaan pysyvän samana. Oletuksien mukainen 

kehitys on nähtävissä kuvassa 29. Vuonna 2025 jo yli puolet Parikkalan tehtaalla kulu-

tetusta sähköstä olisi hiilivapaata.  
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Kuva 29. Hiilivapaan sähkön kehitys verrattuna tuotantomäärään ja sähkönkulutukseen. 
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Tehomet Oy:n Parikkalan tuoatntolaitoksen tapauksessa hiilineutraaliuden osoittamises-

sa CarbonNeutral Company -sertifikaatti ja Carbon Trust -sertifikaatti eivät tule kysee-

seen, koska molempien sertifikaattien vaatimusten täyttämiseksi pitäisi pystyä huomi-

oimaan koko yrityksen aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt ja tämän seurauksena niitä 

ei voida hakea yksittäiselle tehtaalle. Tulevaisuudessa tarjolla voisi kuitenkin olla myös 

sertifikaatti hiilineutraalille tehtaalle. Suomessa toimiva Nordic Offset tarjoaa sertifi-

kaattia hiilineutraaleille toimistoille. Tätä sertifikaattia pystyisi myös Tehomet Parikkala 

halutessaan hakemaan, mutta logo kuvaisi nimenomaan hiilineutraalia toimistoa. Kai-

ken kaikkiaan hiilineutraaliusmerkkejä on olemassa laaja kirjo, eikä niiden tunnettavuus 

ole mitenkään erityisen hyvä. Tehomet Parikkalan tapauksessa kannattaakin miettiä 

saavutetaanko sertifioidulla hiilineutraaliusmerkillä sille asetetut tavoitteet vai voitai-

siinko samoihin tavoitteisiin päästä ostamalla tarvittava määrä päästöoikeuksia luotetta-

valta toimittajalta ja viestimällä läpinäkyvästi hiilijalanjäljestä ja päästökompensaatiois-

ta sidosryhmille eri kanavien kautta. Tarvittaessa hiilijalanjälkilaskennan voi auditoida 

ulkopuolinen taho.  

 

6.3 Toimintamalli energia- ja ilmastotoimenpiteiden käynnistämiseksi 
 

Mikäli yritys on kiinnostunut energia- ja ilmastotoimenpiteiden käynnistämisestä, tulee 

ensimmäiseksi selvittää perustietoja muun muassa yrityksen toiminnasta, toimitiloista, 

energiankulutuksesta ja energian tuotantotavoista. Tärkeintä prosessin käynnistämisessä 

on kuitenkin yrityksen aito kiinnostus energiansäästökohteiden etsintään ja niiden pa-

rantamiseen. Energiatehokkuuteen pyrkimisessä tulee ymmärtää se, että energiatehok-

kuutta ei voida toteuttaa kertaluontoisina korjaustoimenpiteinä, vaan se on jatkuva ja 

kehittyvä prosessi. Tuloksia seurataan ja niihin reagoidaan. Yrityksen johdon ja mielel-

lään koko henkilökunnan tulee sitoutua energiasäästötavoitteiden toteuttamiseen siten, 

että päästään parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen.  

 

Energia- ja ilmastotoimenpiteillä pyritään kohti hiilineutraalisuutta. Hiilineutraalisuus 

standardien mukaan tulisi pyrkiä kohti 100-prosenttista hiilineutraalisuutta oikeiden 

päästövähennysten ja päästökompensaatioiden avulla. Hiilineutraaliksi pyrkiessään yri-

tyksen hiilijalanjälki ja toimintojen vaikutukset ilmastonmuutokseen pienentyvät. Tule-
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vaisuudessa yritykselle voi myös muodostua säästöjä energia- ja materiaalitehokkuuden 

ansiosta.   

 

Toimintamallin läpiviemisessä yhtenä tavoitteena on yrityksen hiilijalanjäljen pienen-

täminen. Mallin soveltamisen kannalta olisi helpointa, että yrityksellä olisi jo valmiiksi 

määritelty hiilijalanjälki, joko yrityksen itsensä tai konsultin toimesta laskettuna. Yri-

tyksen hiilijalanjälkeen voidaan myös hyödyntää tämän toimintamallin puitteissa suun-

niteltua laskuria, joka toimii Microsoft Excel-taulukkolaskentaohjelmassa. Laskenta on 

pyritty pitämään yksinkertaisena, mutta silti se huomioi Corporate Accounting and Re-

porting -standardin pakolliset vaikutusalueet (scope) 1, johon kuuluvat suorat päästöt 

lämmöntuotannosta, ja 2, johon kuuluvat epäsuorat päästöt ostetun sähkön tuotannosta, 

sekä lisäksi vapaaehtoisesta vaikutusalueesta 3 jätehuollon, liikematkat sekä raaka-

aineiden ja tuotteiden kuljetukset. Jätehuollon osalta laskuri ei huomioi tuotteiden käy-

töstä poistoa, koska jokaiselle eri raaka-aineesta valmistetulle tuotteelle pitäisi pystyä 

huomioimaan erilaiset päästökertoimet ja laskurin toiminta muuttuisi monimutkaiseksi. 

Laskuri ei myöskään huomioi negatiivisia tai vältettyjä päästöjä. Kuljetuksia laskettaes-

sa tulee huomioida, että ennen lukujen syöttämistä laskuriin, tulee laskea jokaiselle kul-

jetukselle tonnikilometrit (kuljetuksen paino x kuljetuksen pituus) ja tämän jälkeen las-

kea kuljetuskalustojen tonnikilometrit yhteen. Tulos on väärä, jos kerrotaan vuoden ai-

kana kertyneet kuljetuskilometrit ja niiden yhteispaino.  

 

Laskuria varten tarvittavia tietoja ovat  

• sähkönkulutus (MWh/a)  

• lämpöenergian kulutus (polttoaine, kulutus MJ/a tai kWh/a)  

• Jätehuoltoa koskevat tiedot 

o kaatopaikalle toimitettavan kuivajätteen määrä (t/a) 

o muodostuvan biojätteen määrä (t/a)  

o biojäte- ja kuivajäteastioiden tyhjennyskertojen määrä (kpl/a) 

o tyhjennyksen keskimääräinen paino (kg) 

(vuotuinen jätemäärä/tyhjennyskertojen määrä)  

o jätekuljetusten keskimääräinen pituus (km) 

• Liikematkustamista koskevat tiedot 

o Lentokilometrit (kotimaan-, Euroopan- ja kaukolennot) 
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o Henkilöautokilometrit (diesel- ja bensiini erikseen) 

o Bussikilometrit 

o Junakilometrit 

o Taksikilometrit 

o Hotelliyöpymiset (kpl/a) 

• Kuljetukset 

o Maantiekuljetukset (eri autotyyppien kuljetusten tonnikilometrit (tkm/a)) 

o Laivakuljetukset (laivakuljetusten tonnikilometrit (tkm/a)) 

o Rautatiekuljetukset (diesel- ja sähköjunien tonnikilometrit (tkm/a)) 

o Ilmakuljetukset (kotimaan- ja ulkomaanlentojen tonnikilometrit (tkm/a)). 

 

Laskurissa kysytyt tiedot syötetään sinisiin kenttiin ja muu laskenta tapahtuu automaat-

tisesti. Jokainen aihealue on koottu omalle välilehdelle. Ensimmäiselle välilehdelle 

muodostuu automaattisesti yrityksen hiilijalanjälki kokonaisuudessaan taulukoituna ja 

kuvaajaan. Lisäksi laskurilla voidaan vertailla eri polttoaineilla tuotetun lämmön aiheut-

tamia kasvihuonekaasupäästöjä sekä eri tavoilla tuotetun sähkön aiheuttamia kasvihuo-

nekaasupäästöjä. Laskurin eri välilehdet on esitelty liitteessä VII.  

  

Koska tämän toimintamallin tarkoituksena on olla kevennetty, ei tässä pyritä saattamaan 

koko yrityksen toimintaa hiilineutraaliksi, vaan keskitytään energiansäästöön ja siten 

saamaan itse tuotantolaitoksesta tai toimistosta hiilineutraali. Mikäli yritys on kiinnos-

tunut hiilineutraalisuus-sertifikaatista, on toimintamallia mahdollista toteuttaa siten, että 

yritys voi hakea esimerkiksi CarbonNeutral Company -sertifikaattia tai Carbon Trust -

standardin mukaista sertifikaattia. Tällöin tulee kuitenkin huomioida, että kasvihuone-

kaasuinventaariossa ja päästövähennysohjelmassa tulee huomioida kaikki yrityksen 

tuotantoyksiköt ja toimistot.  

 

Kuvaus toimintamallin pääperiaatteista ja sen läpiviemisestä löytyy kuvasta 30. Yrityk-

sen johdon tulee sitoutua hiilineutraaliuden tavoittelemiseen sekä tehdä päätökset tavoit-

teista ja toimenpiteisiin ryhtymisestä. Yritys voi hyödyntää suunnittelussa yrityksen 

omaa henkilöstöä tai palkata siihen ulkopuolisen suunnittelijan. Mikäli yrityksen hiilija-

lanjälkeä ei ole valmiiksi selvitetty, tulee se tehdä ensimmäisenä. Hiilijalanjäljen selvit-

tämisen jälkeen arvioidaan yrityksen mahdollisuuksia vähentää toimintansa aiheuttamia 

kasvihuonekaasupäästöjä. Tämän jälkeen suunnitellaan tarvittavia toimenpiteitä kasvi-
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huonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Lisäksi tulee arvioida toimenpiteiden aiheuttamia 

kustannuksia sekä mahdollisesti syntyviä säästöjä. Kustannustehokkaita toimenpiteitä 

on rajallinen määrä ja ne tulisikin löytää suunnittelun avulla. Valitut toimenpiteet toteu-

tetaan ja niiden vaikutuksia kustannuksiin sekä kasvihuonekaasupäästöihin seurataan. 

Toimintamallissa on tavoitteena vuosittainen raportointi kasvihuonekaasupäästöjen 

määrästä. Raportti julkaistaan soveltuvin osin muun muassa yrityksen Internet-sivuilla. 

Vuosittaisen raportoinnin avulla yritys itse sekä muut sidosryhmät näkevät tehtyjen 

toimenpiteiden vaikutukset sekä löytää mahdollisesti uusia kehittämiskohteita.  

 

 
Kuva 30. Toimintamallin vaiheet ja eteneminen.  

 

Yleisimpiä energiansäästökohteita yrityksissä ovat tuotantotilojen (seinien, katon, ovi-

en, ikkunoiden) lisäeristäminen, lämmöntalteenotto, valaistus sekä siirtyminen lämmön-

tuotannossa uusiutuviin energialähteisiin fossiilisten sijaan ja ostetun sähköenergian 

vaihtaminen vähemmän kasvihuonekaasupäästöjä tuottavaan sähköön, kuten uusiutu-

vaan vesi- ja tuulienergiaan tai niiden osuuden nostamiseen. Lisäksi optimoimalla il-

manvaihtoa säästetään energiaa. Yrityksen kannattaakin miettiä heille soveltuvia vaih-

toehtoja ja puntaroida niiden kannattavuutta ja takaisinmaksuaikaa. Jos yrityksellä ei 

itsellään ole resursseja energiansäästökohteiden etsintään, voidaan se antaa ulkopuolisen 

suunnittelijan hoidettavaksi.  
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Yrityksen olisi hyvä pohtia motiivejaan hiilineutraaliuden tavoittelemisessa. Yritys voi 

kysyä itseltään muun muassa seuraavanlaisia kysymyksiä. 

• Miksi yritys pyrkii kohti hiilineutraalia tilaa? 

• Onko yrityksen kiinnostus hiilineutraaliuteen ainoastaan taloudellista vai halu-

aako yritys todella vaikuttaa toimintansa aiheuttamiin kasvihuonekaasupäästöi-

hin ja globaaliin ilmastonmuutokseen? 

• Onko yritys valmis sitoutumaan jatkuvaan kehitykseen? 

• Mitä tavoitteita asetamme yritykselle? 

• Miten yritys voi pyrkiä näihin tavoitteisiin hiilineutraaliuden huomioiden? 

• Ovatko tavoitteet ja hiilineutraalius ristiriidassa vai tukevatko ne toisiaan? 

 

Toimintamallia toteuttava yritys voi lähteä mukaan myös HINKU-hankkeen tukijayri-

tykseksi, jolloin yritys saa käyttöönsä ”Mukana HINKU:ssa” -logon. Varsinaista sertifi-

kaattia ei HINKU-hanke ja tämä toimintamalli tarjoa, vaan luo edellytykset yritykselle 

hakea sertifiointia kolmannelta taholta.  

 

6.4 CCaLC-työkalun soveltuvuus yrityksen hiilijalanjäljen laskentaan 
 

Työn yhtenä tarkoituksena oli tutkia CCaLC-työkalun soveltuvuutta yrityksen hiilijalan-

jäljen laskentaan. Työkalu toimii hyvin tuotteen hiilijalanjäljen laskennassa, johon se on 

alun perin tarkoitettukin. CCaLC-työkalu on yksinkertainen käyttää, siihen pääsee no-

peasti sisälle ja, kun oppii tietyt työkalun ominaispiirteet, on laskeminen nopeaa ja 

helppoa. Yrityksen hiilijalanjäljen laskentaan se ei kuitenkaan sovellu. Mikäli yrityksen 

hiilijalanjäljen tarkastelussa halutaan tarkastella kuljetusten aiheuttamia kasvihuonekaa-

supäästöjä, muuttuu laskenta CCaLC-työkalulla vaivalloiseksi. Jokaiselle kuljetukselle 

tulisi muodostaa oma kuljetettava raaka-aine tai tuote ja jokainen kuljetus tulisi syöttää 

omana tietueenaan. Syötettäviä kuljetuksia voi olla yrityksen koosta riippuen jopa tu-

hansia. Toisena vaihtoehtona voisi olla keskiarvojen käyttäminen laskennassa, mutta 

tuolloin ei voida puhua tarkasta ja laadultaan hyvästä lähtötiedosta. Myöskään liikemat-

kojen aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä ei CCaLC-työkalulla voi tarkastella. Sen 

sijaan työkalua voidaan käyttää sähkönkulutuksen ja lämpöenergiankulutuksen tai raa-

ka-aineiden aiheuttamien kasvihuonekaasupäästöjen tarkasteluun vuositasolla. 
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7 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

Tämän diplomityön tarkoituksena oli luoda toimintamalli pienille ja keskisuurille yri-

tyksille energia- ja ilmastotoimenpiteiden käynnistämiseksi. Toimintamallin avulla yri-

tykset voivat tunnistaa toiminnastaan aiheutuvien kasvihuonekaasupäästöjen merkittä-

vyyden liiketoimintansa kehittämisen näkökulmasta. Toimintamalliin kehitettiin laskuri, 

jonka avulla yritykset voivat tarkastella yritystoiminnastaan muodostuvia kasvihuone-

kaasupäästöjä sekä vertailla lämmöntuotantoon käytettävien eri polttoaineiden aiheut-

tamia kasvihuonekaasupäästöjä. Laskurin avulla voidaan myös vertailla uusiutuvilla 

energialähteillä tuotetun sähkön ja tavallisen sähkösekoituksen päästöeroja. Laskuri 

noudattaa Corporate Accounting and Reporting -standardin mukaista yrityksen hiilija-

lanjäljen rajausta.  

 

Diplomityöhön on kerätty tietoa eri toimintamalleista ja ympäristöjärjestelmistä, hiilija-

lanjäljen laskentastandardeista, hiilijalanjälkilaskureista, päästöjen vähentämismenetel-

mistä ja hiilineutraaliuteen pyrkimisestä. Toimintamalli sellaisenaan ei anna valmiita 

ratkaisuja energiansäästöön tai energiatehokkuuden lisäämiseksi. Sen päällimmäisenä 

tarkoituksena on osoittaa pk-yritysten toiminnan kannalta merkittävimmät kasvihuone-

kaasupäästölähteet. Yritys voi etsiä päästöjen vähentämismahdollisuuksia tähän diplo-

mityöhön kerätyn aineiston avulla tai ulkopuolisen suunnittelijan toimesta.  

 

Esimerkkiyrityksenä työssä toimi Tehomet Oy:n Parikkalan tuotantolaitos, jossa valmis-

tetaan puisia valaisinpylväitä. Työssä laskettiin keskimääräiselle puupylväälle hiilijalan-

jälki, jonka suuruudeksi saatiin noin 100 kilogrammaa hiilidioksidiekvivalenttia. Teho-

met Oy:n tuottamille puupylväille oli laskettu hiilijalanjälki jo aiemminkin, mutta siinä 

ei oltu huomioitu puuhun sitoutuvaa hiiltä eikä tuotteen käytöstä poistoa. Näiden puut-

teiden sekä yrityksen kasvaneen ympäristötietoisuuden takia laskettiin tuotteelle uusi 

hiilijalanjälki, jonka suuruus olikin lähes 100 kilogrammaa pienempi kuin aikaisemmin 

laskettu. Laskennassa käytettyjen päästökertoimien valinnalla ja puutuotteeseen liitty-

vällä hiilen sitoutumisella sekä pylvään käytöstä poistossa muodostuvilla negatiivisilla 

päästöillä on erittäin merkittävä vaikutus hiilijalanjäljen suuruuteen.  

 

Lisäksi Tehomet Oy:n Parikkalan tuotantolaitokselle laskettiin hiilijalanjälki toiminta-

malliin kehitetyllä laskurilla. Vuoden 2009 hiilijalanjäljen suuruudeksi saatiin 80,1 ton-
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nia hiilidioksidiekvivalenttia, josta yli 80 % muodostuu sähkönkulutuksesta. Koska Te-

homet Oy:n Parikkalan tuotantolaitos toimii puutuotteen parissa, tehtiin tuotantolaitok-

selle myös sellainen kasvihuonekaasuinventaario, joka huomioi tuotantolaitoksen hiili-

jalanjäljessä puutuotteeseen käytettävän raaka-aineen sekä siihen sitoutuvan hiilen ja 

puun käytöstä poiston polttamalla. Näin saatiin tuotantolaitoksen hiilijalanjäljen suu-

ruudeksi 56,4 tonnia hiilidioksidiekvivalenttia eli lähes 30 % vähemmän kuin hiilijalan-

jäljessä, jossa ei puutuotteen etuja huomioitu.  

 

Tehomet Oy:n Parikkalan tuotantolaitokselle oli tarkoituksena hakea kansainvälistä hii-

lineutraaliussertifikaattia. Yrityksille tarkoitettuja sertifikaatteja ei kuitenkaan voitu ha-

kea yksittäiselle tuotantolaitokselle. Tehomet Oy halusi kuitenkin pitää Parikkalan ja 

Kangasniemen tuotantolaitosten kasvihuonekaasuinventaariot erillisinä, koska Kangas-

niemellä toimitaan metallin parissa ja Parikkalassa keskitytään puutuotteisiin. Lähitule-

vaisuudessa saattaa olla tarjolla myös sertifikaatti hiilineutraalille tehtaalle. Tehomet 

Oy:n kannattaakin pohtia pääseekö se asettamiin tavoitteisiinsa ilman sertifioitua hii-

lineutraaliusmerkkiä. Vaihtoehtona voisi olla päästöjen kompensoiminen sertifioiduilla 

päästöoikeuksilla ja hiilijalanjäljestä sekä ostetuista päästöoikeuksista viestiminen ja 

raportoiminen läpinäkyvästi eri sidosryhmille.  

 

Tehomet Oy:n Parikkalan tuotantolaitoksen tapauksessa sähkönkulutus oli merkittävin 

kasvihuonekaasupäästöjen lähde. Tuotteen osalta sähkönkulutuksen merkitys pienenee 

tuotantomäärän kasvaessa, mutta tuotantolaitostarkastelussa ei tuotantomäärän kasvu 

vaikuta hiilijalanjäljen suuruuteen samalla tavalla, koska sähkökulutus kasvaa tuotan-

tomäärän kasvaessa, ei kuitenkaan oletetusti samassa suhteessa. Parikkalan tuotantolai-

toksella merkittävin energiansäästökohde olisi mitä todennäköisimmin 90 kilowatin 

kompressorin korvaaminen pienemmällä tai prosessin kehittäminen siten, että kompres-

soria ei enää tarvittaisi. Kompressorin teho on joka tapauksessa tarpeeseen nähden liian 

suuri. Parikkalan tuotantolaitos on myös kiinnostunut hiilivapaan sähkön osuuden kas-

vattamisesta vuosittain. Corporate Accounting and Reporting -standardiin liittyen luo-

daan parhaillaan ohjeistusta siitä miten hiilivapaa sähkö voidaan hiilijalanjäljessä huo-

mioida.  

 

Toimintamalli ja laskuri sopivat hyödynnettäviksi muissa yrityksissä sellaisenaan. Toi-

mintamallin toimivuus nähdäänkin vasta tulevaisuudessa, kun sitä on testattu useam-
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missa yrityksissä. Toimintamalli ja laskuri kehittyvät tulevaisuuden trendien, hiilijalan-

jäljen laskentastandardien kehittymisen ja muiden muutostarpeiden myötä. Toiminta-

malli on yksi PROHINKU-hankkeen työkaluista, joiden avulla yritykset voivat auttaa 

HINKU-kuntia pyrkimyksessään kohti hiilineutraalia tilaa.  

 

Kun yritykset saadaan innostumaan hiilineutraaliuteen pyrkimisestä, voitaisiin Parikka-

lan seudulle perustaa hiilineutraaliusklusteri, jonka tarkoituksena olisi luoda alueen yri-

tyksiä yhdistävä yhteistyöverkosto, joka mahdollistaisi ajantasaisen tiedonsaannin hii-

lineutraaliudesta ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämismahdollisuuksista. Klusterin 

jäsenyritykset ja muut toimijat voisivat myös auttaa toisiaan hiilijalanjäljen määrittämi-

sessä sekä energiansäästökohteiden etsimisessä ja energiatehokkuuteen pyrkimisessä. 

Klusteria ohjaisi esimerkiksi kunnan HINKU-yhteyshenkilö. Klusteriin voisi kuulua 

jäseniä myös muista elimistä, kuten ELY-keskuksesta.  

 

Työssä oli myös tarkoituksena tarkastella CCaLC-työkalun soveltuvuutta yrityksen hii-

lijalanjäljen laskentaan. CCaLC-työkalu on tarkoitettu tuotteen hiilijalanjäljen määrit-

tämiseen, jossa se onkin helppo ja nopea käyttää. Yrityksen hiilijalanjäljen määrittämi-

seen se ei kuitenkaan sovellu sellaisenaan. Mikäli yrityksen hiilijalanjäljen tarkastelussa 

halutaan tarkastella kuljetusten aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä, muuttuu laskenta 

CCaLC-työkalulla vaivalloiseksi. Jokaiselle kuljetukselle tulisi muodostaa oma kuljetet-

tava raaka-aine tai tuote ja jokainen kuljetus tulisi syöttää omana tietueenaan. Toisena 

vaihtoehtona voisi olla keskiarvojen käyttäminen laskennassa, mutta tuolloin ei voida 

puhua tarkasta ja laadultaan hyvästä lähtötiedosta. Myöskään liikematkojen aiheuttamia 

kasvihuonekaasupäästöjä ei CCaLC-työkalulla voi tarkastella. Sen sijaan työkalua voi-

daan käyttää sähkönkulutuksen ja lämpöenergiankulutuksen tai raaka-aineiden aiheut-

tamien kasvihuonekaasupäästöjen tarkasteluun vuositasolla. 
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                                                                                                              LIITE I      I(VII)  
 

BAT:n mukaisia polttotekniikoita  (Heikkilä et al. 2008, 49).  

 



                                                                                                          LIITE I         II(VIII)  
 

BAT:n mukaisia tekniikoita höyryjärjestelmien energiatehokkuuden kasvattami-
seksi (Heikkilä et al. 2008, 51).  



                                                                                                  LIITE I       III(VIII)  
 

ENE BREF:n ulkopuolisia BAT:n mukaisia tekniikoita energiatehokkuuden kas-
vattamiseksi (Heikkilä et al. 2008, 52).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                  LIITE I       IV(VIII)  
 

BAT:n mukaisia energiansäästötoimenpiteitä moottorikäyttöisille järjestelmille 
(Heikkilä et al. 2008, 63).  

 



                                                                                                  LIITE I       V(VIII)  
 

BAT:n mukaisia tekniikoita paineilmajärjestelmien energiatehokkuuden kasvat-
tamiseksi (Heikkilä et al. 2008, 64).  

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                  LIITE I       VI(VIII)  
 

BAT:n mukaisia keinoja pumppausjärjestelmien optimoimiseksi (Heikkilä et al. 
2008, 68).  

 

 



                                                                                                  LIITE I       VII(VIII)  
 

BAT:n mukaisia energiansäästötoimenpiteitä ilmanvaihtojärjestelmille  (Heikkilä et 
al. 2008, 71).  

 

 

 



                                                                                                  LIITE I       VIII(VIII)  
 

BAT:n mukaisia tekniikoita kuivauksen, sakeutuksen ja erotusprosessien energia-
tehokkuuden parantamiseksi (Heikkilä et al. 2008, 75).  



                                                                                          LIITE II        I(II) 
 

Tehomet Oy:n Parikkalan tehtaan tuottaman puupylvään hiilijalanjäljen lasken-
nassa käytetyt päästökertoimet  

Kulkuneuvo 
Päästökerroin 
(kg CO 2-ekv.) Yksikkö  Vuosi Lähde Sijainti:  

6 t kuorma-auto 1,01E-01 kg/tkm 2010 LIPASTO 1 Suomi 

15 t kuorma-auto 6,62E-02 kg/tkm 2010 LIPASTO 1 Suomi 

40 t rekka 3,40E-02 kg/tkm  2010 LIPASTO 1 Suomi 

Konttialus 4,20E-02 kg/tkm  2010 LIPASTO 1 Suomi 

Raaka-aine  
Päästökerroin 
(kg CO 2-ekv.) Yksikkö  Vuosi Lähde Sijainti:  

acrylic binder, 34%  
in H2O, at plant  1.46E+00  kg  1995 

Ecoinvent data  
V2.2 (2010)  Europe 

acrylic varnish, 87.5%  
in H2O, at plant 1.88E+00  kg  1995 

Ecoinvent data  
V2.2 (2010)  Europe 

alkyd paint, white, 60%  
in solvent, at plant   2.87E+00  kg  2001 

Ecoinvent data  
V2.2 (2010)  Europe 

Aluminium sheet 3.23E+00  kg  2005 ELCD  Europe 

Liimapuu 0,3248 kg  2009 
RT-

ympäristöseloste 2 Suomi 

polyester resin, unsatu- 
rated, at plant  7.47E+00  kg  2002 

Ecoinvent data  
V2.2 (2010)  Europe 

Steel - hot rolled secti-
on 1.13E+00  kg  2000 ELCD  Global 

Zinc for coating,  
at regional storage 2,32+E00 kg    

Ecoinvent data  
V2.2 (2010)    

Hiilen sitoutuminen 
liimapuuhun -1,62 kg/kg 2009 

RT-
ympäristöseloste 2 Suomi 

Polttoaine  
Päästökerroin 
(kg CO 2-ekv.) Yksikkö  Vuosi Lähde Sijainti:  

light fuel oil, at regional  
storage, Europe  5.09E-01  kg  2000 

Ecoinvent data  
V2.2 (2010)  Europe 

propane/ butane, at  
refinery, Europe  6.05E-01  kg  2000 

Ecoinvent data  
V2.2 (2010)  Europe 

Ostettu puru 0 kg        



                                                                                          LIITE II        II(II) 
 

Energia 
Päästökerroin 
(kg CO 2-ekv.) Yksikkö  Vuosi Lähde Sijainti:  

Nestekaasu 0,01806 kg/kWh 2011 Tilastokeskus 3 Suomi 

Kevyt polttoöljy 0,2625228 kg/kWh 2011 Tilastokeskus 3 Suomi 

Puru 0,0033984 kg/kWh 2006 VTT 4 Suomi 

Sähkö 0,3125 kg/kWh 2011 SYKE 5 Suomi 

Jätelaji 
Päästökerroin 
(kg CO 2-ekv.) Yksikkö  Vuosi Lähde Sijainti:  

Puru polttoon 0 kg/kg       

Biojäte kompostiin 0,127173 kg/kg 2008 Myllymaa et al. 6 Suomi 

Kuivajäte kaatopaikalle 0,00925 kg/kg 2008 Myllymaa et al. 6 Suomi 

Incineration -  
wood products  
(w. energy credit)   -7.82E-01  kg  2006 ELCD  EU-27 

Recycling, aluminium  
(new scrap)   3.17E-01  kg  2008 EAA  Europe 

Recycling, steel   -6.82E-01 kg  2009 PE  DE 

 

1 VTT. 2010. LIPASTO. Liikenteen päästöt. 
2 Rakennustietosäätiö RTS. 2009. RT-ympäristöseloste Liimapuulle. 
3 Tilastokeskus. 2011. Polttoaineluokitus 2011. 
4 VTT. 2006. Dityppioksidin ja metaanin päästökertoimia Suomen voimalaitoksille, lämpökes-
kuksille ja pienpoltolle. 
5 Suomen ympäristökeskus. 2011. Suomen sähkönhankinnan päästöt elinkaarilaskelmissa. 
6 Myllymaa et al. 2008. Jätteiden kierrätyksen ja polton käsittelyketjujen ympäristökuormitus ja 
kustannukset. S. 26 ja 61 

 



                                                                                                            LIITE III         I(II) 
 

Tehomet Oy:n Parikkalan tuotantolaitoksen hiilijalanjäljen laskennassa käytetyt 
päästökertoimet  

Kulkuneuvo 
Päästökerroin  
(kg CO 2-ekv.) Yksikkö  Vuosi Lähde Sijainti:  

6 t kuorma-auto * 1,01E-01 kg/tkm 2010 LIPASTO 1 Suomi 

40 t rekka * 3,40E-02 kg/tkm  2010 LIPASTO 1 Suomi 

Konttialus ** 4,20E-02 kg/tkm  2010 LIPASTO 1 Suomi 

Kulkuväline 
Päästökerroin  

(CO2-ekv.) Yksikkö  Vuosi Lähde Sijainti:  

Kotimaa, lyhyet lennot 
≤ 463 km *** 190 g/hkm 2010 LIPASTO 1 Suomi 

Kotimaa, pitkät lennot 
> 463 km *** 129 g/hkm 2010 LIPASTO 1 Suomi 

Eurooppa, lyhyet lennot  
≤ 463 km **** 271 g/hkm 2010 LIPASTO 1 Suomi 

Eurooppa, pitkät lennot 
> 463 km **** 155 g/hkm 2010 LIPASTO 1 Suomi 

Henkilöautolla ajetut  
km:t (diesel) # 103 g/hkm 2010 LIPASTO 1 Suomi 

Bussi km:t ## 62 g/hkm 2010 LIPASTO 1 Suomi 

Juna km:t ### 15 g/hkm 2010 LIPASTO 1 Suomi 

Taksi km:t (bensa) # 106 g/hkm 2010 LIPASTO 1 Suomi 

Hotelliyöpymiset #### 0,5 kg/€ 2009 Seppälä et al. 2 Suomi 

Raaka-aine  
Päästökerroin  
(kg CO 2-ekv.) Yksikkö  Vuosi Lähde Sijainti:  

Liimapuu 0,3248 kg  2009 
RT-

ympäristöseloste 2 Suomi 

Hiilen sitoutuminen 
liimapuuhun -1,62 kg/kg 2009 

RT-
ympäristöseloste 3 Suomi 

Energia 
Päästökerroin  
(kg CO 2-ekv.) Yksikkö  Vuosi Lähde Sijainti:  

Kevyt polttoöljy 0,2625228 kg/kWh 2011 Tilastokeskus 4 Suomi 

Puru 0,0033984 kg/kWh 2006 VTT 5 Suomi 
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Sähkö 0,3125 kg/kWh 2011 SYKE 6 Suomi 

Jätelaji 
Päästökerroin  
(kg CO 2-ekv.) Yksikkö  Vuosi Lähde Sijainti:  

Puru polttoon 0 kg/kg       

Biojäte kompostiin 0,127173 kg/kg 2008 Myllymaa et al. 7 Suomi 

Kuivajäte kaatopaikalle 
" 0,00925 kg/kg 2008 Myllymaa et al. 7 Suomi 

Jätelaji 
Päästökerroin  
(kg CO 2-ekv.) Yksikkö  Vuosi Lähde Sijainti:  

Incineration -  
wood products  
(w. energy credit)   -7.82E-01  kg  2006 ELCD  EU-27 

1 VTT. 2010. LIPASTO. Liikenteen päästöt. 
2 Seppälä et al. 2009. Suomen kansantalouden materiaalivirtojen ympäristövaikutusten arvi-
ointi ENVIMAT-mallilla, Liite 8 
3 Rakennustietosäätiö RTS. 2009. RT-ympäristöseloste Liimapuulle.  
4 Tilastokeskus. 2011. Polttoaineluokitus 2011.  
5 VTT. 2006. Dityppioksidin ja metaanin päästökertoimia Suomen voimalaitoksille, lämpökes-
kuksille ja pienpoltolle.  
6 Suomen ympäristökeskus. 2011. Suomen sähkönhankinnan päästöt elinkaarilaskelmissa. 
7 Myllymaa et al. 2008. Jätteiden kierrätyksen ja polton käsittelyketjujen ympäristökuormitus ja 
kustannukset. S. 26 ja 61.  
 
Oletukset: 
* Maantieajoa ja täydet kuormat 
** mallia 1000 TEU, täyttöaste 65 % 
*** Potkuriturbiini 
**** Suihkuturbiini 
# maantieajo 65 % ja katuajo 35 %, keskimääräinen v. 2009 CO2ekv arvo 
## Kaupunkilinja-auto, 18 matkustajaa, keskimääräinen v. 2009 CO2ekv arvo 
### Intercity, sähköjuna 
#### hotelliyöpymisen hinta a' 80 €/vrk 
" Kuivajätteen joukossa 5 % biojätettä 
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Tehomet Oy:n tuottaman keskimääräisen puupylvään hiilijalanjäljen kuvaajia 
 

Kuljetusten aiheuttama kasvihuonekaasupäästö hiilidioksidiekvivalentteina: 
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Polttoaineiden tuotannon aiheuttama kasvihuonekaasupäästö: 
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Tehomet Oy:n tuottaman puupylvään hiilijalanjälki 

Parikkalan tehtaalla muodostuvien jätteiden kuljetu kset:   

  
Kuljetus- 

muoto 
Etäisyys  

(km) 
Kuljetuksen  
paino (kg) 

Päästökerroin  
(kg CO 2-
ekv./tkm) 

Hiilijalanjälki  
(kg CO2-

ekv./pylväs) 
Biojätteen  
kuljettaminen 

6 t  
kuorma-auto 150 0,1 1,01E-01 1,52E-03 

Sekajätteen  
kuljettaminen 

6 t  
kuorma-auto 150 2,6 1,01E-01 3,94E-02 

    Yhteensä:  4,09E-02 
Valmiin pylvään kuljettaminen käyttöön:    

  
Kuljetus- 

muoto 
Etäisyys  

(km) 
Kuljetuksen  
paino (kg) 

Päästökerroin  
(kg CO 2-
ekv./tkm) 

Hiilijalanjälki  
(kg CO 2-

ekv./pylväs) 
Valmis pylväs  
käyttöön 40 t rekka 1625 62 3,40E-02 3,43E+00 

Valmis pylväs  
käyttöön Konttialus 1200 62 4,20E-02 3,12E+00 

    Yhteensä:  6,55E+00 
Raaka-aineiden kuljetukset:     

  
Kuljetus- 

muoto 
Etäisyys  

(km) 
Kuljetuksen  
paino (kg) 

Päästökerroin  
(kg CO 2-
ekv./tkm) 

Hiilijalanjälki  
(kg CO 2-

ekv./pylväs) 
Akryylimaali 40 t rekka 325 0,5 3,40E-02 5,53E-03 
Akryylilakka 40 t rekka 325 0,5 3,40E-02 5,53E-03 
Alkydimaali 40 t rekka 325 0,24 3,40E-02 2,65E-03 
Alumiini 40 t rekka 505 0,2 3,40E-02 3,43E-03 
Liimapuu 40 t rekka 240 73 3,40E-02 5,96E-01 
Liima  40 t rekka 375 0,13 3,40E-02 1,66E-03 
Teräs 40 t rekka 505 36 3,40E-02 6,18E-01 
Sinkki 40 t rekka 510 0,78 3,40E-02 1,35E-02 

    Yhteensä:  1,25E+00 
Polttoaineiden kuljetukset:     

  
Kuljetus- 

muoto 
Etäisyys  

(km) 
Kuljetuksen  
paino (kg) 

Päästökerroin  
(kg CO 2-
ekv./tkm) 

Hiilijalanjälki  
(kg CO 2-

ekv./pylväs) 
Kevyt polttoöljy 40 t rekka 200 1,5 3,40E-02 1,02E-02 

Nestekaasu  
Kangasniemelle 40 t rekka 100 0,42 3,40E-02 1,43E-03 

Nestekaasu  
Lievestuoreelle 40 t rekka 100 1,6 3,40E-02 5,44E-03 
Puru Pilkasta 40 t rekka 40 30,88 3,40E-02 4,20E-02 

    Yhteensä:  5,91E-02 
Tuotteen käytöstä poiston kuljetukset:    

  Kuljetusmuoto  

Etäi-
syys  
(km) 

Kuljetuksen  
paino (kg) 

Päästökerroin  
(kg CO 2-
ekv./tkm) 

Hiilijalanjälki  
(kg CO 2-

ekv./pylväs) 

Puuosa polttoon 
15 t  

kuorma-auto 200 25,5 6,62E-02 3,38E-01 
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Alumiini kierrä-
tykseen 

15 t  
kuorma-auto 200 0,19 6,62E-02 2,52E-03 

Teräs kierrätyk-
seen 

15 t  
kuorma-auto 200 34,4 6,62E-02 4,55E-01 

    Yhteensä:  7,96E-01 
Tuotteen valmistamiseen tarvittavat raaka-aineet:  

Raaka-aine 
Määrä  

(kg/pylväs) 

Päästökerroin  
(kg CO 2-ekv./ 
kg raaka-aine) 

Tuotantolaitos,  
jossa hyödyn- 

netään? 

Hiilijalanjälki  
(kg CO 2-

ekv./pylväs) 

Akryylimaali 0,5 1,46 Parikkala 0,73 

Akryylilakka 0,5 1,88 Parikkala 0,94 

Alkydimaali 0,24 2,87 Lievestuore 0,689 

Alumiini 0,2 3,23 Kangasniemi 0,646 

Liimapuu 73 0,3248 Parikkala 23,71 

Liima  0,13 7,47 Parikkala 0,971 

Teräs 36 1,13 Kangasniemi 40,68 

Sinkki 0,78 2,32 Lievestuore 1,810 

   Yhteensä: 70,18 

Tuotantolaitoksissa tarvittavien polttoaineiden val mistus:  

Polttoaine 
Määrä  

(kg/pylväs) 

Päästökerroin  
(kg CO 2-ekv./ 
kg raaka-aine) 

Tuotantolaitos,  
jossa hyödyn- 

netään? 

Hiilijalanjälki  
(kg CO 2-

ekv./pylväs) 

Kevyt polttoöljy 1,5 0,51 Parikkala 0,765 

Nestekaasu 0,42 0,61 Kangasniemi 0,2562 

Nestekaasu 1,6 0,61 Lievestuore 0,976 

Ostettu puru 30,88 0 Parikkala 0 

   Yhteensä:  2,00 

Teräsosien työstö Kangasniemellä:  

Energiamuoto 
Määrä  

(kWh/pylväs) 
Päästökerroin  

(kg CO 2-ekv./kWh) 
Hiilijalanjälki 

(kg CO 2-ekv./pylväs) 
Nestekaasu 5,43 0,01806 0,0980658 
Sähkö 5,03 0,3125 1,571875 
  Yhteensä:  1,67 
Teräsosien sinkitys Lievestuoreella:  

Energiamuoto 
Määrä  

(kWh/pylväs) 
Päästökerroin  

(kg CO 2-ekv./kWh) 
Hiilijalanjälki 

(kg CO 2-ekv./pylväs) 
Sähkö 3,48 0,3125 1,0875 
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  Yhteensä:  1,09 
Teräsosien maalaaminen Lievestuoreella:  

Energiamuoto 
Määrä  

(kWh/pylväs) 
Päästökerroin  

(kg CO 2-ekv./kWh) 
Hiilijalanjälki 

(kg CO 2-ekv./pylväs) 
Nestekaasu 20,53 0,01806 0,3707718 
Sähkö 6,38 0,3125 1,99375 
  Yhteensä:  2,36 
Pylvään tuottaminen Parikkalassa:  

Energiamuoto 
Määrä  

(kWh/pylväs) 
Päästökerroin  

(kg CO 2-ekv./kWh) 
Hiilijalanjälki 

(kg CO 2-ekv./pylväs) 
Kevyt polttoöljy 17,7 0,2625228 4,647 
Puru 303,3 0,0033984 1,0307 
Sähkö 207,2 0,3125 64,75 
  Yhteensä:  70,4 
Jätteiden muodostuminen Parikkalan tuotantolaitokse lla: 

Jätelaji 
Määrä  

(kg/pylväs) 
Päästökerroin  

(kg CO 2-ekv./kg) 
Hiilijalanjälki 

(kg CO 2-ekv./pylväs) 
Biojäte 0,1 0,127173 0,0127 
Sekajäte 2,6 0,00925 0,02405 
Puru polttoon 47,5 0 0 
  Yhteensä:  0,037 
Käyttövaiheessa tarvittavat raaka-aineet:   

Raaka-aine 
Määrä  

(kg/pylväs) 

Päästökerroin  
(kg CO 2-ekv./ 
kg raaka-aine) 

Tuotantovaihe,  
jossa hyödyn-  

netään? 
Hiilijalanjälki  

(kg CO 2-ekv./pylväs) 

Akryylimaali 0,5 1,46 Käyttö 0,73 

Akryylilakka 0,5 1,88 Käyttö 0,94 

   Yhteensä:  1,67 

Tuotteen käytöstä poisto:   

Jätelaji 
Määrä  

(kg/pylväs) 
Päästökerroin 

(CO2-ekv.kg/kg) 
Hiilijalanjälki  

(kg CO 2-ekv./pylväs) 
Puu polttoon 25,5 -0,782 -19,94 
Alumiini kierrätykseen 0,19 0,317 0,0602 
Teräs kierrätykseen 34,4 -0,682 -23,46 
  Yhteensä:  -43,34 
Liimapuuhun sitoutuva hiili:  
  Määrä Yksikkö 
Liimapuuta 25,5 kg/pylväs 
Hiiltä sitoutuneena -1,62 kg/kg puuta 
Tuotteen käyttöaika 30 v 
Kerroin (100 v. tarkastelujakso) 0,3 30/100 

Yhteensä:  -12,39 kg CO 2/pylväs 
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Tehomet Oy:n Parikkalan tuotantolaitoksen hiilijalanjälki 

Kuljetukset:     

Kulkuneuvo 
Päästökerroin 
(kg CO 2-ekv.) Yksikkö  

Tonnikilo- 
metriä (tkm) 

Hiilijalanjälki 
(kg CO 2-ekv.) 

6 t kuorma-auto *  
(kuivajäte) 1,01E-01 kg/tkm 390 39,39 

6 t kuorma-auto *  
(biojäte) 1,01E-01 kg/tkm 15 1,52 
40 t rekka * 3,40E-02 kg/tkm  89721 3050,51 
Konttialus ** 4,20E-02 kg/tkm  48629 2042,42 
Liikematkustaminen:     

Kulkuväline 
Päästökerroin 

(CO2-ekv.) Yksikkö  
Kilometrit  

(km) 
Hiilijalanjälki 
(kg CO 2-ekv.) 

Kotimaa, lyhyet lennot 
≤ 463 km *** 190 g/hkm 1280 243,2 

Kotimaa, pitkät lennot 
> 463 km *** 129 g/hkm 1026 132,354 

Eurooppa, lyhyet lennot  
≤ 463 km **** 271 g/hkm 250 67,75 

Eurooppa, pitkät lennot 
> 463 km **** 155 g/hkm 10640 1649,2 

Henkilöautolla ajetut  
km:t (diesel) # 103 g/hkm 18078 1862,034 
Bussi km:t ## 62 g/hkm 20 1,24 
Juna km:t ### 15 g/hkm 380 5,7 
Taksi km:t (bensa) # 106 g/hkm 45 4,77 

  
Päästökerroin 
(kg CO 2-ekv./€) €/vrk 

Yöpymis- 
vuorokausia 

Hiilijalanjälki 
(kg CO 2-ekv.) 

Hotelliyöpymiset #### 0,5 80 13 520 
Raaka-aineet:       

Raaka-aine  
Päästökerroin 

(kg CO 2-ekv./kg) Kerroin  
Kilogrammaa  

(kg) 
Hiilijalanjälki 
(kg CO 2-ekv.) 

Liimapuu 0,3264   25500 8323,2 

Hiilen sitoutuminen lii-
mapuuhun -1,62 0,3 25500 -12393 
Energiankulutus ja -tuotanto:    

Energia 
Päästökerroin 
(kg CO 2-ekv.) Yksikkö  

Kulutus 
(kWh) 

Hiilijalanjälki 
(kg CO 2-ekv.) 

Kevyt polttoöljy 0,2625228 kg/kWh 17700 4646,65 
Puru 3,40E-03 kg/kWh 303300 1030,73 
Sähkö 0,3125 kg/kWh 207200 64750 
Jätteet:     

Jätelaji 
Päästökerroin 
(kg CO 2-ekv.) Yksikkö  

Jätemäärä 
(kg) 

Hiilijalanjälki 
(kg CO 2-ekv.) 

Puru polttoon 0 kg/kg 47500 0 
Biojäte kompostiin 0,127173 kg/kg 100 12,72 

Kuivajäte kaatopaikal-
le " 0,00925 kg/kg 2600 24,05 
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Käytöstä poisto:     

Jätelaji 
Päästökerroin 
(kg CO 2-ekv.) Yksikkö  Puuta (kg) 

Hiilijalanjälki 
(kg CO 2-ekv.) 

Incineration -  
wood products  
(w. energy credit)   -7.82E-01  kg/kg 25500 -19941 

 
Päästökerroin 
(kg CO 2-ekv.) 

Matka  
(km) Puuta (kg) 

Hiilijalanjälki 
(kg CO 2-ekv.) 

Puun kuljetus polttoon 
(15 t kuorma-auto) 6,62E-02 200 25500 337,62 
     Yhteensä: 80084,24 
 Yhteensä (ilman negatiivisia päästöjä): 56411,06 

1 VTT. 2010. LIPASTO. Liikenteen päästöt. 
2 Seppälä et al. 2009. Suomen kansantalouden materiaalivirtojen ympäristövaikutusten arviointi 
ENVIMAT-mallilla, Liite 8 
3 Rakennustietosäätiö RTS. 2009. RT-ympäristöseloste Liimapuulle.  
4 Tilastokeskus. 2011. Polttoaineluokitus 2011.  
5 VTT. 2006. Dityppioksidin ja metaanin päästökertoimia Suomen voimalaitoksille, lämpökes-
kuksille ja pienpoltolle.  
6 Suomen ympäristökeskus. 2011. Suomen sähkönhankinnan päästöt elinkaarilaskelmissa. 
7 Myllymaa et al. 2008. Jätteiden kierrätyksen ja polton käsittelyketjujen ympäristökuormitus ja 
kustannukset. S. 26 ja 61.  
 
Oletukset: 
* Maantieajoa ja täydet kuormat 
** mallia 1000 TEU, täyttöaste 65 % 
*** Potkuriturbiini 
**** Suihkuturbiini 
# maantieajo 65 % ja katuajo 35 %, keskimääräinen v. 2009 CO2ekv arvo 
## Kaupunkilinja-auto, 18 matkustajaa, keskimääräinen v. 2009 CO2ekv arvo 
### Intercity, sähköjuna 
#### hotelliyöpymisen hinta a' 80 €/vrk 
" Kuivajätteen joukossa 5 % biojätettä 
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Laskurin välilehdet 1-6 
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