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SYMBOLILUETTELO 

 

Merkit: 

CxHyFz fluorihiilivedyt eli HFC-yhdisteet 

CH4 metaani 

CxFy perfluorihiilivedyt eli PFC-yhdisteet 

CO2 hiilidioksidi 

CO2e hiilidioksidiekvivalentti 

N2O typpioksiduuli 

SF6 rikkiheksafluoridi 

 

Lyhenteet: 

BSI British Standards Institution 

GWP Global Warming Potential; ilmaston lämmittämispotentiaali 

IPCC Hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli 

ISO International Organization for Standardization; kansainvälinen standar- 

 doimisjärjestö 

PAS Publicly Available Specification; BSI:n laatima ohjeistus tuotteiden ja  

 palvelujen hiilijalanjäljen laskemiselle 

SFS Suomen standardoimisliitto ry 

VTT Teknologian tutkimuskeskus (ent. Valtion teknillinen tutkimuskeskus) 

 

Termit: 

absorboida sitoa, imeä itseensä 

emittoida päästää lävitseen 

säteilypakote suure, joka kuvaa saapuvan ja poistuvan säteilyn välistä eroa [W/m
2
]  
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1  JOHDANTO 

 

Kestävä kehitys on ohjattua yhteiskunnallista muutosta, jonka tavoitteena on turvata ny-

kyisten ja tulevien sukupolvien hyvät elinolosuhteet. Kestävän kehityksen periaatteena on, 

että ympäristö, ihminen ja talous otetaan tasavertaisesti huomioon kaikessa toiminnassa ja 

päätöksenteossa. (Ympäristöministeriö 2011.) Metsähallituksen Laatumaan tulosalueen 

tavoitteena on määrittää toiminnalleen kestävän kehityksen periaatteet vuoden 2011 aikana 

ja toiminnan hiilijalanjäljen selvittäminen on yksi osa tätä määrittämisprojektia. Hiilijalan-

jäljen selvittämisen tavoitteena on edistää ympäristötietoutta yrityksen sisällä ja toimia 

ensiaskeleena kohti hiilineutraalia yritystoimintaa.  

 

Tässä kandidaatintyössä selvitetään Laatumaan toiminnan ilmastovaikutusta standardiin 

pohjautuvan kasvihuonekaasuinventaarion kautta. Työssä tarkastellaan SFS-ISO 14064-1 

standardin sekä PAS 2050 ohjeistuksen asettamia hiilijalanjäljen laskennan laatuvaatimuk-

sia sekä suoritetaan niiden pohjalta hiilijalanjälkilaskelma toiminnalle. Selvityksen tarkoi-

tuksena on tuottaa tietoa toiminnan ilmastovaikutuksista yrityksen päätöksenteon tueksi ja 

edesauttaa päästövähennys- ja -kompensaatiotavoitteiden asettamista. Työn tarkoituksena 

on myös tukea Laatumaan tavoitteita olla vihreällä liiketoiminnalla edelläkävijä kiinteistö-

liiketoimintamarkkinoilla.  

 

Työn tutkimuskysymyksiä ovat: 

 Miten ilmastokuormitus määritetään? 

 Mitkä Laatumaan toiminnot aiheuttavat ilmastokuormitusta? 

 Millaisia ongelmia ja epävarmuustekijöitä Laatumaan hiilijalanjäljen laskentaan 

liittyy? 

 Miten Laatumaa voi pienentää hiilijalanjälkeään? 

 

Hiilijalanjäljen selvitystyön alkuasetelma oli Laatumaan toiminnasta aiheutuvan hiilijalan-

jäljen laskeminen kansainvälisen ISO-standardin mukaisesti. Prosessin edetessä kuitenkin 

kävi ilmi, ettei hiilijalanjäljen laskemiseksi tarvittavia toimintotietoja ollut kaikilta osa-

alueilta saatavissa eivätkä työn rajaukset olleet täysin yksiselitteisiä. Tästä syystä hiilijalan-

jäljen laskentaprojekti muuttui selvittämisprojektiksi, jossa käydään läpi Laatumaan toi-
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minnan kytköksiä kasvihuonekaasuihin, ja jossa lasketaan ilmastokuormitus niiltä osin, 

kuin se toimintotietojen puitteessa on mahdollista. Laatumaa ei ole aikaisemmin tutkinut 

toimintansa ilmastovaikutuksia. 

 

Opinnäytetyö on rajattu koskemaan Laatumaan toiminnasta aiheutuvaa ilmastokuormitusta 

ottaen huomioon toimistojen energiankulutuksen, työmatkustamisen, toimistotyöskentelys-

tä aiheutuvat jätteet sekä tonttikaupan, tonttirakentamisen ja tuulivoiman hankekehityksen. 

Selvityksen ulkopuolelle on jätetty alihankinnat, konsulttipalveluiden käyttö sekä yhteis-

hankkeet kuntien ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa niiltä osin, kuin hiilijalanjälkeä 

kasvattavien toimintojen voidaan katsoa kuuluvan toisen toimijan hiilitaseeseen. Työssä 

tarkastellaan myös rajausperusteita ja kytköksiä eri toimijoiden välillä, sekä pohditaan, 

miten valitut rajaukset vaikuttavat hiilijalanjälkeen. Kasvihuonekaasuinventaario suorite-

taan ISO 14064-1 standardin ja PAS 2050 -ohjeen mukaisesti, mutta tonttien kunnallistek-

niikan rakentamisen ilmastovaikutusta käsitellään vain teoreettisesti toimintotietojen puut-

teellisuuden vuoksi. Tarkasteluajanjaksona toimii kalenterivuosi 2010.  

 

Suomessa ei varsinaisesti ole vielä kansallisesti voimassa olevaa standardia hiilijalanjäljen 

laskennalle, mutta kasvihuonekaasuinventaariota koskevat standardit soveltuvat tässä kon-

tekstissa myös hiilijalanjäljen selvittämiselle. Termejä kasvihuonekaasuinventaario ja hiili-

jalanjäljen laskenta käytetäänkin tässä työssä synonyymeina. 
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2 HIILIJALANJÄLJEN LASKENTAPERIAATTEET 

 

Hiilijalanjälki kuvaa tietyn toiminnon tai kokonaisuuden aiheuttamia kasvihuonekaasu-

päästöjä. Jotta päästöjen vähentäminen olisi mahdollista, on tärkeää ymmärtää, mistä ja 

minkälaisia päästöjä toiminnasta aiheutuu. Hiilijalanjälki mahdollistaa sen, että organisaa-

tiot ja yksityishenkilöt voivat arvioida heidän myötävaikutustaan ilmastonmuutokseen. 

(Guide to PAS 2050: 2008, 1.) 

 

Hiilijalanjäljen laskentaperiaatteiden määrittämisessä ensimmäinen tässä työssä tarkastel-

tava standardi on kansainvälisen standardoimisjärjestön, International Organization for 

Standardization (ISO), tuottama SFS-ISO 14064-1:2006 ”Greenhouse gases. Part 1: Speci-

fication with guidance at the organization level for quantification and reporting of green-

house gas emissions and removals”. Tämä standardi on vahvistettu Suomessa viralliseksi 

standardiksi (ISO 14064-1: 2006). Toinen tarkasteltava hiilijalanjäljen määrittämisohje on 

Britannian standardoimisinstituutin, British Standard Institutionin (BSI), tuottama Publicly 

Available Specification 2050 eli PAS 2050. 

 

Kansainvälinen standardoimisliitto valmistelee parhaillaan uutta standardia tuotteiden ja 

palveluiden hiilijalanjäljen määrittämiselle ja siitä viestimiselle. ISO 14067 -standardi tulee 

perustumaan jo olemassa oleviin elinkaariarvioinnin standardeihin ISO 14040/44 ja ympä-

ristömerkintöjen ja -tunnustusten standardiin ISO 14025. ISO 14067 -standardin suunnitel-

tu julkaisuajankohta on vuonna 2012. (PCF World Forum 2011.) Julkaisuajankohdan jäl-

keisissä hiilijalanjälkiselvityksissä painopiste voi olla järkevä asettaa ISO 14067 -

standardin soveltamiseen, mutta tässä työssä käytetään jo julkaistuja määritysperusteita. 

 

2.1 ISO 14064-1 

 

Kasvihuonekaasuinventaario on prosessi, jossa selvitetään organisaation kasvihuonekaasu-

lähteet ja -nielut sekä toiminnasta aiheutuneet kasvihuonekaasupäästöt ja -

päästövähennykset. ISO 14064-1 koostuu periaatteista, joita hyödynnetään kasvihuonekaa-

suinventaarion suunnittelussa, kehittämisessä, johtamisessa sekä raportoinnissa. Standardi 
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sisältää vaatimuksia kasvihuonekaasupäästöjen laskennan ja rajauksien määrittämiselle 

sekä yrityksen päästöjä aiheuttavan toiminnan ja toimintojen kehittämiselle johtamisen 

keinoin. Se pitää myös sisällään vaatimuksia ja ohjeita inventaarion laatujohtamiselle, ra-

portoinnille, sisäiselle auditoinnille sekä organisaation vastuun verifiointitoimille. (SFS-

ISO 14064-1: 2006, v, 2.) 

 

ISO 14064-1 määrittelee kasvihuonekaasun ilmakehässä luonnollisesti tai ihmisen toimesta 

esiintyväksi kaasumaisessa olomuodossa olevaksi aineeksi, joka absorboi eli sitoo ja emit-

toi eli päästää lävitseen infrapunasäteilyn spektrillä maanpinnan, ilmakehän ja pilvien hei-

jastamaa ja tietyllä aallonpituudella liikkuvaa säteilyä. Kasvihuonekaasuiksi luetaan hiili-

dioksidi, metaani, typpioksiduuli, rikkiheksafluoridi, fluorihiilivedyt sekä perfluorihiilive-

dyt. (SFS-ISO 14064-1: 2006, 13.) 

 

Jokaisella kasvihuonekaasulla on oma ilmaston lämmittämispotentiaali, global warming 

potential (GWP). GWP-kerroin kuvaa kasvihuonekaasun säteilypakotteen lämmitysvaiku-

tusta massayksikköä kohden suhteessa hiilidioksidin vastaavaan lämmitysvaikutukseen 

tietyllä aikavälillä. Taulukossa 1 on esitetty Hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin eli 

IPCC:n vuonna 1996 julkaisemia GWP-kertoimia, joihin myös 14064-1 standardi viittaa. 

(SFS-ISO 14064-1: 2006, 3, 19.) 

 

Taulukko 1. Kasvihuonekaasujen lämmitysvaikutus. (SFS-ISO 14064-1: 2006, 19.) 

Kaasu 
Kemiallinen 

kaava 

Lämmitysvaikutus 

[GWP / 100 a] 

hiilidioksidi CO2 1 

metaani CH4 21 

typpioksiduuli N2O 310 

rikkiheksafluoridi SF6 23900 

HFC-yhdisteet CxHyFz 140-11700 

PFC-yhdisteet CxFy 7000-11200 
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2.1.1 Laskennan pääperiaatteet 

 

ISO 14064-1 standardi määrittelee 5 pääperiaatetta, jotka ovat keskeisiä varmistamaan, että 

kasvihuonekaasuihin liittyvä informaatio on todenperäistä ja puolueettomasti arvioitua. 

Pääperiaatteet ovat (SFS-ISO 14064-1: 2006, 6.): 

 

 relevanssi 

 täydellisyys 

 johdonmukaisuus 

 tarkkuus 

 läpinäkyvyys 

 

Relevanssilla eli asiaankuuluvuudella tarkoitetaan, että tarkasteltavat kasvihuonekaasuläh-

teet, -nielut ja -varastot sekä käytettävät tiedot ja menetelmät valitaan niin, että ne ovat 

inventaariolle tarkoituksenmukaisia (SFS-ISO 14064-1: 2006, 6). Mikäli esimerkiksi orga-

nisaatio pyrkii selvittämään olemassa olevan toimistorakennuksen hiilijalanjäljen, ei vält-

tämättä ole relevanttia tutkia parkettilattian lautoihin sitoutuneen kasvihuonekaasuvaraston 

kokoa, vaan keskittyä enemmänkin toimistotilojen käytöstä aiheutuneisiin ympäristövaiku-

tuksiin. Toisaalta, uutta toimistorakennusta suunniteltaessa voi nimenomaan parketin ja 

kivilattian väliset erot hiilijalanjäljessä nousta relevanteiksi ja mahdollisesti myös valinta-

kriteereiksi ekologisuutta arvostavan organisaation hankintapäätöksissä.  

 

Täydellisyysperiaatteen mukaisesti inventaarioon tulee sisällyttää kaikki relevantit kasvi-

huonekaasupäästölähteet ja -nielut (SFS-ISO 14064-1: 2006, 6). Tätä periaatetta noudatta-

malla voidaan eliminoida suurimmat virheet laskentatuloksessa, kun kaikki tuloksen kan-

nalta merkittävät päästölähteet ja vähennystoimenpiteet otetaan huomioon.  

 

Johdonmukaisuusperiaatteen noudattaminen inventoinnissa mahdollistaa kasvihuonekaa-

suihin liittyvän informaation mielekkään vertailun (SFS-ISO 14064-1: 2006, 6). Johdon-

mukaisuudella tarkoitetaan muun muassa tulosten esittämistä samassa mittayksikössä ja 

samojen GWP-kertoimien käyttämistä kaikissa inventaarion vaiheissa. 
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Tarkkuusperiaatteella tarkoitetaan, että laskennassa tulee välttää systemaattista virhettä ja 

epävarmuutta niin pitkälle kuin on tarkoituksenmukaista (SFS-ISO 14064-1: 2006, 6). Tu-

losten epävarmuuden ja virheellisyyden minimointi on luonnollisesti tärkeää tulosten luo-

tettavuuden arvioimiseksi, mutta kuinka tarkasti inventaariota lähdetään toteuttamaan, riip-

puu selvitystulosten käyttötarkoituksesta. Mikäli esimerkiksi organisaatio toteuttaa inven-

taarion lähinnä suurimpien päästölähteiden ja päästöjen jakautumisen selvittämiseksi sekä 

käyttää informaatiota sisäiseen viestintään ja kehityskohteiden paikantamiseen, voi olla, 

että suuntaa antavillakin laskelmilla on mahdollista saavuttaa tavoitellut hyödyt. Ulkoises-

sa viestinnässä tarkkuusvaatimus korostuu siinä, kuinka epävarmoja ja osin virheellisiä 

tietoja julkisuuteen voidaan antaa. Tarkkuusvaatimus korostuu myös sellaisessa hiilijalan-

jäljen selvitystyössä, jonka tarkoituksena on tuottaa tarkka ja kattava laskelma päästöjen 

kompensoinnin perustaksi. 

 

Läpinäkyvyysperiaate toteutetaan julkistamalla asianmukaiset ja riittävät kasvihuonekaa-

suinventaariossa hyödynnetyt informaatiot, jotta tulosten käyttäjä pystyisi kohtuullisella 

varmuudella tulosten luotettavuudesta tekemään päätöksiä (SFS-ISO 14064-1: 2006, 6). 

Läpinäkyvyysperiaate korostaa siis erityisesti lähteiden ja valittavien laskentamenetelmien 

luotettavuutta sekä viittausten todenperäisyyttä. 

 

2.1.2 Kasvihuonekaasuinventaarion vaiheet 

 

Kasvihuonekaasuinventaariossa on viisi vaihetta, joita on havainnollistettu kuvassa 1.  

 

 

Kuva 1. Kasvihuonekaasuinventaarion vaiheet. (SFS-ISO 14064-1: 2006, 6–16.) 

 

Organisaatio voi koostua yhdestä tai useasta toimipaikasta ja toimipaikkakohtaiset kasvi-

huonekaasupäästöt ja -vähennykset voivat aiheutua yhdestä tai useammasta päästölähteestä 

tai -nielusta. Siksi kasvihuonekaasuinventaarion suunnittelu- ja kehitysvaiheessa organi-

Suunnittelu- 
ja 

kehitysvaihe 

Inventaario-
vaihe 

Laatu-
johtaminen 

Raportointi Verifiointi 
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saation tulee määrittää itselleen rajat. Organisaation tulee keskittää päästöt ja päästövähen-

nykset toimipaikkakohtaisesti joko inventoimalla kaikki päästöt ja vähennykset sellaisista 

toimipaikoista, joissa sillä on taloudellista tai toiminnallista ohjausta, tai vaihtoehtoisesti 

laskemalla vastaavasta toimipaikasta oman osuutensa kasvihuonekaasupäästöistä ja vähen-

nyksistä. Organisaatio voi kuitenkin käyttää muutakin keskittämismenetelmää, jos sen toi-

menpiteet on määritelty kasvihuonekaasuohjelmassa tai -sopimuksessa. Organisaation tu-

lee myös kirjata ylös, mitä menetelmää se käyttää ja selittää mahdolliset poikkeamat mene-

telmän soveltamisessa. (SFS-ISO 14064-1: 2006, 6.) 

 

Suunnittelu- ja kehitysvaiheessa organisaation tulee myös määrittää toiminnalliset rajansa. 

Tämä tarkoittaa organisaation toimintoihin liittyvien kasvihuonekaasupäästöjen ja -

vähennysten tunnistamista sekä päästöjen luokittelemista suoriin päästöihin, energian epä-

suoriin päästöihin sekä muihin epäsuoriin päästöihin. Suoria päästöjä ovat organisaation 

omistamasta tai hallinnoimasta kasvihuonekaasulähteestä aiheutuvat kasvihuonekaasupääs-

töt. Epäsuoria päästöjä ovat energian epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt, jotka aiheutuvat 

organisaation kuluttaman ostosähkön, -lämmön tai -höyryn tuottamisesta, sekä muut epä-

suorat kasvihuonekaasupäästöt, jotka ovat seurausta organisaation toiminnasta, mutta läh-

töisin jonkin toisen organisaation omistamasta tai hallinnoimasta kasvihuonekaasulähtees-

tä. Toiminnallisten rajojen määrittämisellä valitaan, mitkä muut epäsuorat päästöt otetaan 

mukaan inventaarioon. Organisaatio voi jättää pois inventaariosta suorat tai epäsuorat kas-

vihuonekaasupäästölähteet tai -nielut, joiden panos on marginaalinen tai joiden laskeminen 

ei olisi kustannustehokasta tai teknisesti toteutettavissa. Syyt poisjättämiselle tulee kuiten-

kin esittää laskennan yhteydessä. (SFS-ISO 14064-1: 2006, 2–8.) 

 

Organisaation ja toiminnallisten rajojen puitteissa suoritetaan kasvihuonekaasupäästöjen ja 

vähennysten laskenta sekä dokumentointi. Soveltuvin osin tulee noudattaa seuraavia vai-

heita (SFS-ISO 14064-1: 2006, 8–9.): 

 

 tunnistetaan kasvihuonekaasulähteet ja -nielut 

 valitaan laskentamenetelmä 

 valitaan ja kerätään laskentaa varten tarvittavat tiedot 

 valitaan kasvihuonekaasupäästöille ja -vähennyksille kertoimet 
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 lasketaan kasvihuonekaasupäästöt ja -vähennykset 

 

Laskentamenetelmä voi perustua täysin kasvihuonekaasuja koskeviin tietoihin, malleihin, 

toimipaikkakohtaisiin korrelaatioihin sekä massataseisiin tai perustua jatkuviin tai ajoittai-

siin mittauksiin. Se voi olla myös yhdistelmä eri laskentamenetelmiä. Käytettävien päästö-

kertoimien tulee soveltua laskettaville päästölähteille ja olla johdettuja tunnistetuista läh-

teistä. Kertoimien tulee myös olla ajantasaisia, riittävän tarkkoja sekä johdonmukaisia. 

(SFS-ISO 14064-1: 2006, 9–10.) 

 

Standardin mukaisessa kasvihuonekaasuinventaariossa organisaation tulee dokumentoida 

kaasukohtaisesti suorat kasvihuonekaasupäästöt, päästövähennykset, energian epäsuorat 

päästöt, muut epäsuorat päästöt sekä suorat biomassan polttamisesta aiheutuvat hiilidioksi-

dipäästöt. Päästöt tulee esittää sekä toimitilakohtaisesti että organisaatiotasolla ja tulokset 

ilmoitetaan tonneissa hiilidioksidiekvivalenttia. Kasvihuonekaasuinventaarioon voidaan 

varsinaisen inventoinnin lisäksi ottaa mukaan suunnitelma, kuinka päästöjä voitaisiin vä-

hentää. ISO 14064-standardin toinen osa käsittelee päästövähennysten huomioonottamista 

kasvihuonekaasuinventaariossa. (SFS-ISO 14064-1: 2006, 10–11.) 

 

Jotta organisaatio voisi vertailla kasvihuonekaasuinventaarion tuloksia aiempiin vuosiin tai 

mitata, kuinka laaditun päästöjen vähentämisohjelman tavoitteet on saavutettu, tulee orga-

nisaation laskea vertailussa käytettävälle vuodelle hiilijalanjälki. Mikäli vertailuvuotta ei 

ole mahdollista määrittää tietojen puutteellisuuden vuoksi, voi organisaatio ottaa vertailu-

vuodeksi sen vuoden, miltä ensimmäinen kasvihuonekaasuinventaario on tehty. (SFS-ISO 

14064-1: 2006, 11.) 

 

Kasvihuonekaasuinventaarion laatujohtaminen koostuu kahdesta osa-alueesta; kasvihuo-

nekaasujen tietojohtamisesta sekä dokumenttien säilyttämisestä ja tilaston pitämisestä. Or-

ganisaation tulee edistää ja ylläpitää sellaisia tietojohtamismuotoja, jotka takaavat standar-

din periaatteiden noudattamisen ja kasvihuonekaasuinventaarion johdonmukaisen käytön. 

Organisaation tulee edistää myös tietojohtamismuotoja, jotka tukevat inventaarion tark-

kuutta ja täydellisyyttä varmistavia rutinoituja ja jatkuvia tarkastuksia, tunnistavat ja il-

mentävät virheitä ja poisjättöjä sekä dokumentoivat ja arkistoivat relevantteja kasvihuone-
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kaasuinventaariotilastoja ja tietojohtamistapoja. ISO 14064-1 standardi sisältää myös suo-

situksia tietojohtamisen toteuttamiseksi. Standardin mukaan organisaation tulee myös edis-

tää dokumenttien säilyttämistä ja tilaston ylläpitoa. (SFS-ISO 14064-1: 2006, 12.) 

 

Kasvihuonekaasuinventaarion viimeisissä vaiheissa inventaariosta tuotetaan raportti, joka 

tulee verifioida puolueettomasti ja objektiivisesti. Organisaation tulee määritellä inventaa-

rion käyttötarkoitusta vastaava varmuustaso, jolla raportti verifioidaan. Verifioinnissa käy-

tetään ISO 14064-3 standardia. (SFS-ISO 14064-1: 2006, 14.) 

 

2.1.3 Kasvihuonekaasujen raportointi 

 

Kasvihuonekaasuraportista tulee löytyä seuraavat asiat (SFS-ISO 14064-1: 2006, 13–14.): 

 

 organisaation kuvaus 

 vastuuhenkilö 

 tarkasteltava ajanjakso 

 organisaation rajat 

 suorat kasvihuonekaasupäästöt, jotka on laskettu erikseen jokaiselle kaasulle ton-

neissa hiilidioksidiekvivalenttia 

 kuvaus, kuinka biomassan poltosta aiheutuvat hiilidioksidipäästöt on otettu huomi-

oon kasvihuonekaasuinventaariossa 

 kasvihuonekaasuvähennykset tonneissa hiilidioksidiekvivalenttia, jos laskettu 

 selitys, jos jokin kasvihuonekaasulähde tai -nielu on jätetty laskennan ulkopuolelle 

 energian epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt, jotka johtuvat ostosähkön, -lämmön tai 

-höyryn tuotannosta, ilmoitettuna tonneissa hiilidioksidiekvivalenttia 

 valittu vertailuvuosi ja vertailuvuoden kasvihuonekaasuinventaario 

 selitys, jos vertailuvuotta on muutettu tai sen päästöjä laskettu uudelleen 

 viittaus tai kuvaus laskentamenetelmästä sekä syyt sen valinnalle 

 selitys, jos laskentamenetelmää on muutettu aiemmasta 

 viittaus tai kuvaus käytetyistä kasvihuonekaasujen päästökertoimista 
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 kuvaus epävarmuuden vaikutuksesta kasvihuonekaasupäästöjä tai -vähennyksiä 

koskevan tiedon tarkkuuteen 

 lausunto siitä, että kasvihuonekaasuraportti on tehty ISO 14064 mukaisesti 

 lausunto siitä, onko kasvihuonekaasuinventaario, raportti tai väite verifioitu, miten 

se on verifioitu ja mikä luotettavuustaso on saavutettu 

 

Standardissa on esitetty myös muita inventaariota koskevia tietoja, joita suositellaan sisäl-

lytettäväksi raporttiin, mutta niiden raportointi ei ole välttämätöntä. Tällaisia tietoja ovat 

muun muassa kuvaukset organisaation kasvihuonekaasupolitiikasta, -strategiasta tai -

ohjelmasta, lasketut muut epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt sekä kasvihuonekaasupäästö-

jen vähentämisprojekteilla saavutetut päästövähennykset tai -parannukset. (SFS-ISO 

14064-1: 2006, 14.) 

 

2.2 PAS 2050 

 

PAS 2050 perustuu elinkaariarvioinnin mallinnusmenetelmiin, jotka on määritelty EN ISO 

14040 ja EN ISO 14044 -standardeissa. Sen tarkoituksena on tarkentaa standardien mu-

kaista elinkaariarviointia erityisesti tuotteiden ja palvelujen aiheuttamien kasvihuonekaa-

supäästöjen osalta. (PAS 2050: 2008, i–iv.) 

 

Tuotteen elinkaaren aikaisten kasvihuonekaasupäästöjen määrittämisessä tulee valita, to-

teutetaanko laskelma tuotteen koko elinkaarelle vai vain tiettyyn arvoketjun vaiheeseen 

yltävälle elinkaarelle. Molemmissa rajausvaihtoehtoissa tulee kuitenkin ottaa huomioon 

myös tuotteeseen sitoutuneet hiilivarastot. Yritykseltä kuluttajalle -rajaus on EN ISO 

14044 standardin mukainen kehdosta hautaan (cradle-to-grave) -menetelmä, joka ottaa 

huomioon koko tuotteen elinkaaren ja kaikki sen toimitusketjun vaiheet aina kuluttajalle 

saakka. Yritykseltä yritykselle -rajaus taas on EN ISO 14040 standardin mukainen kehdos-

ta portille (cradle-to-gate) -menetelmä, ja se ottaa huomioon tuotteen elinkaaren aikaiset 

päästöt, jotka ovat aiheutuneet ennen tuotteen siirtymistä toimitus- tai valmistusketjussa 

seuraavalle yritykselle. Toisin sanoen yritykseltä yritykselle -menetelmä huomioi vain ai-

heutuneet päästöt, ei tulevaisuudessa tuotteen jatkojalostuksesta aiheutuvia päästöjä. (PAS 

2050: 2008, 6.) 
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Hiilijalanjäljen selvittämistyö aloitetaan asettamalla tavoitteet ja valitsemalla mille tuotteil-

le hiilijalanjälkiselvitys tehdään (Guide to PAS 2050: 2008, 5). PAS 2050 määrittelee ISO 

14064-1 standardin kanssa yhtenevät laskennan pääperiaatteet, joita hiilijalanjälkiselvityk-

sessä tulee käyttää; relevanssi, täydellisyys, johdonmukaisuus, tarkkuus ja läpinäkyvyys 

(PAS 2050: 2008, 6). PAS 2050 -ohjeistusta voidaan kuitenkin soveltaa käytettäväksi 

myös sellaisiin kasvihuonekaasuinventaarioihin, joiden vaatima täsmällisyystaso on madal-

tunut hiilijalanjäljen käyttötarkoituksen vuoksi. Tällainen suuripiirteinen hiilijalanjälki voi 

palvella esimerkiksi tärkeimpien päästölähteiden määrittämisessä, vaikkei sitä voitaisikaan 

verifioida kolmannen osapuolen toimesta tai käyttää ulkoisessa viestinnässä tuotteen ilmas-

tovaikutuksen mittarina. (Guide to PAS 2050: 2008, 6.) Kasvihuonekaasuinventaario ete-

nee viiden askeleen kautta, jotka on esitetty kuvassa 2. 

 

 

Kuva 2. Kasvihuonekaasuinventaarion eteneminen. (Guide to PAS 2050: 2008, 10.) 

 

Varsinainen hiilijalanjäljen laskenta aloitetaan tekemällä prosessikartta tuotteen elinkaares-

ta, tarvittavista raaka-aineista ja energiasta sekä jätevirroista. Prosessikartan jälkeen asete-

taan tuotteelle ja toiminnoille rajat, joiden tarkoituksena on selvittää, mitä suoria ja epäsuo-

ria päästöjä toiminnasta aiheutuu, ja mitä aineettomia tai epäolennaisia päästölähteitä mah-

dollisesti priorisoinnilla jätetään laskennan ulkopuolelle. (Guide to PAS 2050: 2008, 9–

16.) Esimerkiksi suorasta maankäytön muutoksesta aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt 

tulee ottaa huomioon maatalouteen liittyvien tuotteiden hiilijalanjälkiselvityksissä (PAS 

2050: 2008, 9-11). 

 

Prosessi-
kartta 

Rajaukset ja 
priorisoinnit 

Data Laskeminen Epävarmuus Hiilijalanjälki 
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Kun rajaukset on tehty, tulee laskelman suorittamiseksi kerätä ensisijaiset ja toissijaiset 

toimintotiedot sekä päästökertoimet. Toimintotiedot kuvaavat materiaalien ja energian ku-

lutusta tuotteen elinkaaren aikana ja päästökertoimilla muutetaan nämä tiedot kasvihuone-

kaasupäästöiksi. Ensisijaiset toimintotiedot ovat mittausten perusteella saatuja tuotekohtai-

sia toimintotietoja, kun taas toissijaiset toimintotiedot kuvaavat keskimäärin tai yleisesti 

vastaavanlaisen tuotteen tai toiminnon kulutustietoja. (Guide to PAS 2050: 2008, 9–16.) 

 

Tuotteen tai palvelun hiilijalanjäljen laskentaosuudessa kerrotaan varsinaiset ja toissijaiset 

toimintotiedot toimintoja kuvaavalla päästökertoimella, jolloin tulokseksi saadaan kasvi-

huonekaasupäästöt yhtä tuotteen toiminnallista yksikköä kohden. Kasvihuonekaasupäästöt 

muutetaan hiilidioksidiekvivalenteiksi kertomalla jokainen kasvihuonekaasu sitä vastaaval-

la GWP-kertoimella. Myös tuotteen hiilivarastot lasketaan samalla tavalla, jonka jälkeen 

varastojen koko muunnetaan CO2-ekvivalentiksi ja vähennetään tuotteen kokonaispäästöis-

tä. Saadut tulokset lasketaan yhteen ja tulokseksi saadaan CO2e-päästöt toiminnallista yk-

sikköä kohden. Lopuksi kasvihuonekaasupäästöt skaalataan jakamalla arvioidut päästöt 

lasketuilla päästöillä, jotta poisjätettyjen vähäisten raaka-aineiden ja toimintojen osuus 

päästöistä saataisiin selville. (PAS 2050: 2008, 24.) 

 

PAS 2050 tarkoituksena on kuvata tuotteen kasvihuonekaasuintensiivisyyttä. Tästä syystä 

kompensaatiota (offsetting) ei saa käyttää elinkaarimallintamisessa tuotteesta aiheutuvia 

päästöjä vähentävänä tekijänä vaan mahdolliset vapaaehtoiset päästöjen kompensointime-

kanismit tulee käsitellä elinkaaritarkastelussa omana osionaan. (PAS 2050: 2008, 11.) 

 

Viimeisenä kasvihuonekaasuinventaarion vaiheena on epävarmuuden tarkastelu. Epävar-

muustarkastelun tarkoituksena on parantaa luottamusta hiilijalanjälkilaskelmaan ja sen 

pohjalta tehtävään päätöksentekoon. Virhetarkastelu ei ole kuitenkaan välttämätön osa hii-

lijalanjälkilaskelmaa. (Guide to PAS 2050: 2008, 34.) 

 

Jotta kasvihuonekaasuinventaarion voisi sanoa olevan tehty PAS 2050 mukaisesti, se tulee 

vahvistaa riippumattomalla sertifikaatilla tai toisen toimijan vahvistuksella. Päästöt voi 

vahvistaa myös omalla vahvistuksella, jolloin organisaation tulee demonstroida, että laskut 
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on tehty PAS 2050 mukaisesti ja tehdä inventaariosta julkinen raportti. (PAS 2050: 2008, 

25.) 

 

2.3 Vertailuanalyysi 

 

ISO 14064-1 -standardi ja PAS 2050 -ohjeistus ovat hyvin samankaltaisia ja pitävät sisäl-

lään yhteneviä kasvihuonekaasuinventaariossa noudatettavia periaatteita. Niillä on kuiten-

kin myös eroja. Vaikka PAS 2050 perustuukin elinkaarimallintamisen ISO-standardeihin, 

se ei kuitenkaan ole standardi eikä näin ollen Suomessa kansallisesti tunnistettu laskenta-

ohje, toisin kuin Suomen standardoimisliiton vahvistama SFS-ISO 14064-1 -standardi. 

 

Toinen merkittävä ero ISO 14064-1 ja PAS 2050 välillä on niiden inventaarioiden tarkaste-

lunäkökulmat. ISO 14064-1 soveltuu organisaation toiminnasta aiheutuvien kasvihuone-

kaasupäästöjen määrittämiseen, kun taas PAS 2050 keskittyy valmistettavan tuotteen tai 

palvelun elinkaaren aikaisiin kasvihuonekaasupäästöihin. Organisaatiotasolla tehtävää kas-

vihuonekaasuinventaariota koskevat ohjeet ja määräykset on myös esitetty yleisemmin ja 

säädösten kaltaisesti niin, että ne soveltuvat mahdollisimman monen erilaisen kasvihuone-

kaasuinventaarion ohjeeksi. PAS 2050 asettamat vaatimukset ovat yksityiskohtaisempia, 

jolloin niiden soveltamisala kapenee, mutta toisaalta laskelman tarkkuus lisääntyy. 

 

Hiilijalanjäljen määritysprojekti etenee ISO-standardissa ja PAS-ohjeistuksessa hyvin sa-

mankaltaisesti. Molemmat painottavat rajausten määrittämisen merkittävyyttä ja laskennan 

pääperiaatteiden noudattamista. Eroavaisuuksia kuitenkin on, erityisesti varsinaista lasken-

taa seuraavissa vaiheissa. PAS 2050 edellyttää kasvihuonekaasuinventaarion verifiointia, 

kun taas ISO 14064-1 vain suosittelee sitä. Myöskään ISO-standardissa erittäin olennaise-

na osana oleva virhetarkastelu ei ole välttämätön PAS 2050 -ohjeistukseen pohjautuvassa 

hiilijalanjälkilaskelmassa. 

 

ISO 14064-1 ja PAS 2050 määrittelemät kasvihuonekaasujen GWP-kertoimet poikkeavat 

myös toisistaan jonkin verran. Molemmat GWP-kertoimet ovat IPCC:n julkaisemia, mutta 

PAS 2050 -ohjeistuksen kertoimet ovat uudempia. Kertoimien väliset erot eivät ole kovin 

suuria, ja koska päästökertoimet ovat samaa suuruusluokkaa, ei hiilijalanjälki merkittävästi 
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suurene tai pienene valinnan seurauksesta. Lämmitysvaikutusten eroja on kuvattu kaasu-

kohtaisesti taulukossa 2. 

 

Taulukko 2. Kasvihuonekaasujen lämmitysvaikutus. (SFS-ISO 14064-1: 2006, 19; PAS 2050: 2008, 26–28.) 

Kaasu 
Kemiallinen 

kaava 

Lämmitysvaikutus 

ISO 14064-1 

[GWP / 100 a] 

Lämmitysvaikutus 

PAS 2050 

[GWP / 100 a] 

hiilidioksidi CO2 1 1 

metaani CH4 21 25 

typpioksiduuli N2O 310 298 

rikkiheksafluoridi SF6 23900 22800 

HFC-yhdisteet CxHyFz 140-11700 124-14800 

PFC-yhdisteet CxFy 7000-11200 7390-12200 
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METSÄHALLITUS-KONSERNI 

Pääjohtaja 

Metsähallituksen yhteiset konserniyksiköt ja Palvelukeskus 

METSÄTALOUS 

 

Metsätalous 

 

puun myynti ja markkinointi 
metsäteollisuudelle sekä  

valtion talousmetsien hoito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIIKETOIMINTAPORTFOLIO 

 

Morenia Oy 

maa-aineksen jalostus ja myynti 

 

Villi Pohjola - Eräsetti Wild North 

luonto- ja erämatkailupalvelut,  
kalastus-, metsästys- ja 

moottorikelkkailupien markkinointi 
ja myynti 

 

Laatumaa 

lomatontteihin painottuva 
kiinteistötoiminta 

 

Fin Forelia Oy 

taimituotanto ja -kauppa 

 

Siemen Forelia Oy 

siementuotanto ja -kauppa 

 

Metsähallitus Holding Oy 

Metsähallituksen läheisiin 
toimialoihin liittyvät sijoitukset 

LUONTOPALVELUT 

 

Luontopalvelut 

 

kansallispuistojen ja muiden 
luonnonsuojelu-, erämaa- ja 

retkeilyalueiden hoito, lajien ja 
luontotyyppien suojelu, retkeily-, 
metsästys- ja kalastuspalvelujen 

tuottaminen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 LAATUMAAN TOIMINNAN KUVAUS 

 

Metsähallitus on valtion liikelaitos, joka hoitaa julkisia hallintotehtäviä sekä harjoittaa lii-

ketoimintaa. Toiminnot on jaettu omiin tulosalueisiinsa; metsätalouden, liiketoimintaport-

folion ja luontopalveluiden tulosalueisiin. Laatumaa on osa liiketoimintaportfoliota ja eri-

koistunut tontti- ja kiinteistökauppaan. (Metsähallitus 2010.) Metsähallituksen organisaa-

tiorakennetta on havainnollistettu taulukossa 3.  

 

Taulukko 3. Metsähallituksen organisaatiokaavio. (Metsähallitus 2011a.) 
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Metsähallituksen pääkonttori sijaitsee Vantaan Tikkurilassa, mutta Laatumaan henkilöstöä 

työskentelee ympäri Suomea yhdessätoista eri toimipisteessä. Vuonna 2010 Metsähallituk-

sen 1961 työntekijästä 513 henkilöä työskenteli Laatumaan henkilöstön kanssa yhteisissä 

toimipisteissä. Näistä 42 eli noin 8,2 % kuului Laatumaan henkilöstöön. Henkilöstön ja-

kautumista toimipaikoittain on kuvattu taulukossa 4. 

 

Taulukko 4. Laatumaan toimipisteiden käyttö. (Koponen, sähköpostiviesti 20.5.2011.) 

Toimipiste 

Henkilömäärä 

toimipisteessä 

Laatumaan 

henkilöstö 

Hämeenlinna 17 3 

Jyväskylä 43 1 

Kuopio 34 11 

Mikkeli 12 1 

Oulu 74 7 

Parkano 14 3 

Rovaniemi 95 6 

Savonlinna 17 1 

Sodankylä 27 1 

Taivalkoski 15 1 

Vantaa 165 7 

yht. 513 42 

 

Laatumaan toiminta koostuu kolmesta osa-alueesta; maakaupasta, tonttikaupasta ja tuuli-

voima-alueiden hankekehityksestä. Maakauppa on metsämaiden ja muun jalostamattoman 

maan myynti- ja ostotoimintaa. Maakauppa ei sisällä suoria kasvihuonekaasulähteitä, vaan 

kasvihuonekaasupäästöjä aiheutuu vain toimistotyöstä ja työmatkustamisesta. (Luhtio, 

haastattelu 7.7.2011.) 

 

Tonttikauppa on maa-alueiden kaavoitusta, jalostamista, myyntiä ja vuokrausta lähinnä 

lomarakentamistarkoitukseen. Pääasiallinen tuote on rakennuskelpoinen ranta- tai matkai-

lukeskustontti. Kasvihuonekaasupäästöjä aiheutuu paitsi toimistotyöstä ja työmatkustami-

sesta, myös tontin saattamisesta rakentamiskuntoon. Tonteille rakennetaan tiestöä ja Laa-

tumaa huolehtii yhdessä kunnan ja energiayhtiöiden kanssa alueen kunnallistekniikan to-

teuttamisesta. Tontille rakennettava kunnallistekniikka on pääosin vesijohto-, viemäröinti- 

ja sähköjohtoverkoston rakennuttamista aliurakoitsijoilla. (Luhtio, haastattelu 7.7.2011.) 
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Laatumaa on maanomistajan asemassa myös mukana tuulivoiman tutkimus- ja hankekehi-

tyksessä. Hankekehitykseen kuuluu hankkeen alustava teknis-taloudellinen suunnittelu, 

ympäristövaikutusten arviointi sekä kaavoitus. Tuulivoiman suunnittelualueilla tehdään 

myös tuulimittauksia. Tuulivoiman tutkimus- ja hankekehityksestä aiheutuvat kasvihuone-

kaasupäästöt ovat lähtöisin lähinnä toimistotyöskentelystä ja liikematkustuksesta, mutta 

myös tuulimittauksissa käytettävän laitteiston valmistamisesta aiheutuu kasvihuonekaasu-

päästöjä. (Luhtio, haastattelu 7.7.2011.) 
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4 LAATUMAAN HIILIJALANJÄLJEN SELVITTÄMINEN 

 

Laatumaan hiilijalanjäljen laskennassa päädyttiin käyttämään SFS ISO 14064-1 -

standardia. Se, että ISO-standardi on Suomessa kansallisesti voimassa oleva standardi, oli 

pääperuste sen valinnalle. Lisäksi ISO 14064-1 on tarkoitettu nimenomaan organisaatiota-

solla tehtävään kasvihuonekaasuinventaarioon ja tämän vuoksi soveltuu Laatumaan hiilija-

lanjäljen määrittämiseen paremmin kuin PAS 2050, joka keskittyy pääosin tuotteiden val-

mistamisesta ja kuljetuksesta aiheutuvan hiilijalanjäljen määrittämiseen. PAS 2050 ohjeet 

ovat kuitenkin sovellettavissa tonttirakentamisen kasvihuonekaasuinventaarioon sekä mää-

ritettäessä kenen hiilitaseeseen Laatumaan hankintojen aiheuttama ilmastovaikutus kuuluu. 

PAS 2050 käytetään siis tässä hiilijalanjälki-inventaariossa ISO-standardia täydentävänä 

ohjeena.  

 

ISO 14064-1 standardin mukaisesti hiilijalanjäljen laskennalle tulee määrittää tarkastelu-

ajanjakso. Tämän kasvihuonekaasuinventaarion tarkasteluajanjaksoksi on valittu viimeisin 

kokonainen kalenterivuosi, jolta on saatavissa koko vuoden toimintotiedot, eli vuosi 2010. 

Käytettävät laskentamenetelmät perustuvat täysin kasvihuonekaasuja koskeviin toiminto-

tietoihin, malleihin sekä toimipaikkakohtaisiin tilastotietoihin. 

 

4.1 Toiminnan kasvihuonekaasupäästölähteet 

 

Laatumaan toiminnasta aiheutuvia suoria kasvihuonekaasupäästöjä syntyy tonttien kunnal-

listekniikan rakentamistyöstä sekä maanmuokkauksen seurauksena. Valtaosa toiminnasta 

kuitenkin aiheuttaa energian epäsuoria päästöjä sekä muita epäsuoria päästöjä toimisto-

työskentelystä ja liikematkustamisesta. Kuvassa 3 on havainnollistettu Laatumaan organi-

saationalisia rajoja sekä toiminnan kasvihuonekaasupäästölähteitä. 
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Kuva 3. Laatumaan organisaationaliset ja toiminnalliset rajat. (Luhtio, haastattelu 7.7.2011.) 

 

Toimistotyöskentelystä aiheutuu kasvihuonekaasupäästöjä energiankulutuksen, jätteiden 

sekä hankintojen kautta. Energian epäsuorat päästöt aiheutuvat lämmitysenergian ja sähkön 

kulutuksesta toimistorakennuksissa. Lisäksi toimistorakennusten kasvihuonekaasupääs-

töiksi luetaan jätteiden käsittelystä, kuljetuksista ja jatkosijoittamisesta aiheutuvat muut 

epäsuorat päästöt. 

 

Liikematkustamisesta aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä ovat hiilidioksidi, metaani ja 

typpioksiduuli ja päästöjä aiheutuu kaikista Laatumaan käyttämistä liikematkustamismuo-

doista; henkilöautoilusta, lentoliikenteestä, juna- ja linja-automatkustamisesta sekä laiva-

liikenteestä (VTT). Matkustamisen hiilijalanjäljen selvittäminen kulkuneuvokohtaisten 

matkustuskilometrien perusteella antaa hyvän kuvan eri kulkuneuvojen ilmastokuormituk-

sesta sekä mahdollisesti ohjaa henkilöstöä tekemään ilmaston kannalta järkevämpiä matka-

suunnitelmia. 

Laatumaa 

Toimisto-
työskentely 

●sähkö 
●lämmitys 

●jätteet 
●hankinnat 

Tontin jalostus 
●maanmuokkaus 

●teiden rakentaminen 
●kunnallistekniikka 

Tuulivoiman 
tutkimus- ja 

hankekehitys 
●maanmuokkaus 

●teiden rakentaminen 
●kunnallistekniikka 

Liike-
matkustaminen        
●auto ●lentokone 
●juna        ●laiva 

●yöpyminen 

Maa- ja 
tonttikauppa 
●maa-alueiden 
päästölähteet ja 

-nielut 
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Tontin jalostamisesta aiheutuu kasvihuonekaasupäästöjä maanmuokkauksen, teiden raken-

tamisen ja kunnallistekniikan rakentamisen seurauksena. Kunnallistekniikkaan kuuluu ton-

tin sähköistäminen sekä vesihuollon järjestäminen, jolloin päästöjä voidaan ajatella aiheu-

tuvan sekä verkostojen valmistuksesta että asennuksesta. 

 

4.2 Rajausten määrittäminen 

 

Lähtökohtana hiilijalanjäljen selvittämisessä on rajausten määrittäminen; mitkä kasvihuo-

nekaasupäästöt kuuluvat Laatumaan hiilitaseeseen? 

 

Hiilijalanjälkilaskelma on rajattu koskemaan vain Laatumaan vuoden 2010 toiminnasta 

aiheutuvaa hiilijalanjälkeä. Hiilijalanjälkiselvityksen ulkopuolelle on jätetty siis kiinteät 

kasvihuonekaasunielut, jotka ovat pääosin Laatumaan hallinnoimia metsäalueita. Metsä-

hallituksella valmistui maaliskuussa 2011 Valtion maiden hiilitaselaskelma -projekti, jonka 

tarkoituksena oli selvittää Metsähallituksen omistamien alueiden hiilitase.  

 

Hiilitaselaskelman tutkimustulosten perusteella Metsähallituksen maiden puustoon kertyy 

viidessä vuodessa noin 34 miljoonaa tonnia hiilidioksidia eli keskimäärin 6,8 miljoonaa 

tonnia vuodessa. Kangasmaat toimivat myös pääosin hiilinieluina ja Metsähallituksen kan-

gasmaihin sitoutuneet hiilimäärät vaihtelivat viiden vuoden tarkasteluajanjaksojen välillä 

0,65 miljoonasta hiilidioksiditonnista 2,51 miljoonaan hiilidioksiditonniin. Keskimäärin 

hiilivarasto kasvoi vuodessa 305 tuhatta tonnia. Ojitettujen soiden päästöt olivat keskimä-

rin 0,156 miljoonaa tonnia hiilidioksidia vuodessa. Lisäksi lahopuun hiilivarasto Metsähal-

lituksen mailla vaihteli 0,2- 2,7 tCO2/ha välillä.  Kokonaisuutena Metsähallituksen maa-

alueet toimivat hiilinieluina. (Metla 2011, 14–25.) 

 

Laatumaan osuus Metsähallituksen maiden hiilinieluista ei ole yksiselitteinen. Metsähalli-

tus organisaationa omistaa kaikki maa-alueet, mutta alueet ovat Metsätalouden tai Luonto-

palvelun hallinnassa. Alueiden kaavoituksen yhteydessä taas maa-alueet siirtyvät Laatu-

maan hallintaan. Siirtyykö tällöin Laatumaan hiilitaseeseen myös maa-alueisiin sitoutunut 

hiili vai vain hallinnan siirron jälkeen sitoutuva hiili? Voidaanko nieluja kohdistaa ollen-
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kaan niitä hallinnoivalle yksikölle vai kuuluvatko nielut sittenkin omistajaorganisaation eli 

Metsähallituksen taseeseen? Joka tapauksessa Laatumaan maa-alueiden osuus Metsähalli-

tuksen kaikista maa-alueista on hyvin pieni, alle promillen suuruusluokkaa (Luhtio 2011). 

 

Samanlaisia kysymyksiä herää hankintojen osalta. Kuuluvatko Laatumaan hiilijalanjälkeen 

myös toimistotarvikkeiden valmistamisesta aiheutuvat päästöt vai vain niiden käytöstä ja 

käytöstä poistosta aiheutuvat päästöt? Jos Laatumaa vastaa koko tuotteen hiilijalanjäljestä, 

mikä on valmistajan rooli? Entä mikä on yritykselle aiheutuva hiilijalanjälki liikematkus-

tamiseen olennaisena osana kuuluvasta hotelliyöpymisestä? Myykö tuotteen valmistaja tai 

palveluntarjoaja kaupanpäällisiksi kasvihuonekaasupäästöt, jotka tuotteesta tai palvelusta 

ovat aiheutuneet? 

 

Tässä hiilijalanjälkiselvityksessä jätetään omistussuhteisiin liittyvät rajaukset tarkastelun 

ulkopuolelle ja keskitytään Laatumaan toiminnasta aiheutuviin kasvihuonekaasupäästöihin. 

Hankintojen, eli pääasiassa toimistotarvikkeiden valmistamisen aiheuttamaa hiilijalanjäl-

keä, maa-alueiden hiilinieluja tai hotelliyöpymisen kasvihuonekaasupäästöjä ei siis tässä 

yhteydessä selvitetä. Luonnollisesti työn laajuudenkaan puitteissa ei ole mahdollista selvit-

tää standardin mukaisesti jokaisen toimistotarvikkeen valmistamisesta aiheutuvaa ilmasto-

kuormitusta. Työssä kuitenkin esitetään, kuinka toimistotarvikkeiden hiilijalanjälki olisi 

mahdollista huomioida kasvihuonekaasuinventaariossa, mikäli toimintotiedot olisivat saa-

tavilla. 

 

Samalla perusteella tarkastelun ulkopuolelle jätetään kunnallistekniikan rakentamisen sekä 

tuulimittauslaitteiston valmistamisen aiheuttama ilmastokuormitus. Päästöjen omistussuh-

teet eivät kunnallistekniikan ja mittauslaitteistojen hankintoja koskevissa asioissa ole yksi-

selitteiset, sillä siihen pätevät samat hankintoja koskevat kysymykset kuin toimistotyösken-

telyn hankinnoillekin. Myös tierakentamisen alihankinnat, kuten tiepohjien materiaalit on 

rajattu tämän selvityksen ulkopuolelle. Suorat päästöt maankäytön muutoksesta tienraken-

tamisessa aiheutuvat kuitenkin suoraan Laatumaan tontin jalostuksesta, jonka vuoksi 

maankäytön muutos on huomioitu hiilijalanjälkilaskelmassa. Muun tonttirakentamisen 

osalta hiilijalanjälkeä kasvattavat toiminnot eivät kuulu Laatumaan toimintaan vaan ne 

aiheutuvat rakentajan toiminnasta. Tämän vuoksi esimerkiksi rakennusten maa-alueiden 
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maankäytön muutos sekä rakentamisen hiilijalanjäljen on katsottu kuuluvan rakentajan tai 

rakennuttajan hiilitaseeseen.  
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5 TONTIN JALOSTAMISEN HIILIJALANJÄLKI 

 

Tonttikauppaan kuuluu olennaisena osana tontin jalostaminen rakentamiskuntoon. Teiden, 

kunnallistekniikan ja rakennusten tieltä on kaadettava hiilinieluina toimivaa metsää, jotta 

rakentaminen olisi mahdollista ja tästä maankäytön muutoksesta aiheutuu kasvihuonekaa-

supäästöjä. Metsien raivauksen vuotuinen kasvihuonekaasupäästö on Suomessa keskimää-

rin 15 tCO2e/ha ja ruohoalueiden muokkauksen vuotuinen päästö keskimärin 7,3 tCO2e/ha 

(PAS 2050: 2008, 32). Myös maanmuokkauksen käytännön toteuttamisesta aiheutuu kas-

vihuonekaasupäästöjä, jotka syntyvät muun muassa työkoneiden käytöstä. Maankäytön 

muutoksesta aiheutuva hiilijalanjälki voidaan periaatteessa laskea lähtötiedoilla, joilla sel-

viää kuinka paljon ja millaista kasvillisuutta on raivattu vuoden aikana ja millaisia työko-

neita alueella on käytetty ja kuinka paljon. Laskenta edellyttää, että tonttien ja tuulivoima-

hankkeiden yhteydessä tehdyistä maanmuokkauksista on pidetty kirjaa.  

 

Vaikka maankäytönmuutoksesta aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt on PAS 2050 ohjeis-

tuksessa määriteltykin koskevan maatalouteen liittyviä tuotteita, voidaan maankäytön muu-

tosta pitää Laatumaan teiden rakentamiseen niin olennaisena osana liittyvänä kasvihuone-

kaasupäästölähteenä, ettei sitä voida jättää huomiotta. Toimintotietojen puutteellisuuden 

sekä alihankintoihin liittyvien päästöjen omistusproblematiikan vuoksi ei kuitenkaan ole 

mahdollista laskea tiestön tai kunnallistekniikan rakentamisesta aiheutuvaa hiilijalanjälkeä, 

vaan ainoastaan tiestön alle jäävän maa-alueen maankäytön muutoksesta aiheutuva hiilija-

lanjälki. Tiestön ja kunnallistekniikan rakentamiseen kuuluvia kasvihuonekaasupäästöjä 

aiheuttavia toimintoja ovat muun muassa työkoneiden käyttö, tien päällysainesten ja murs-

keen louhinta ja kuljetus sekä sähkö-, viemäri- ja vesiverkostojen rakenteiden valmistami-

nen ja kuljetus (Luhtio 2011). 

 

Investointilaskelmien mukaan Laatumaa rakensi tiestöä yhteensä 19,2 kilometriä vuonna 

2010 (Oikarinen, puhelinhaastattelu 29.8.2011). Tiestöä varten raivattavan maa-alueen 

leveys on keskimäärin 15 metriä (Kelahaara, lausunto 29.8.2011). Teiden kokonaispituu-

den ja leveyden avulla saadaan vuoden 2010 tiestön rakentamisen aiheuttamaksi maankäy-

tön muutoksen pinta-alaksi 288000 m
2
 eli 28,8 hehtaaria. Maa-alueet ovat pääosin metsä-

maata (Luhtio 2011). Metsien raivauksen vuotuisen kasvihuonekaasupäästöjen ollessa 15 
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tCO2e/ha, saadaan tiestön rakentamisen aiheuttaman maankäytön muutoksen kasvihuone-

kaasupäästöiksi yhteensä 432 tCO2e. 
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6 TOIMISTOTYÖSKENTELYN HIILIJALANJÄLKI 

 

Laatumaan toimistotyöskentelyn hiilijalanjälki muodostuu neljästä osa-alueesta; lämmitys, 

sähkönkulutus, jätteet ja hankinnat. Kasvihuonekaasuinventaariossa on noudatettu ISO 

14064-1 -standardia niin pitkälle kuin oli teknisesti mahdollista, mutta saatavissa olevien 

toimintotietojen puitteissa ei ollut kuitenkaan mahdollista suorittaa täysin standardin mu-

kaista hiilijalanjälkilaskelmaa. Laskelmassa jouduttiin käyttämään toissijaisia toimintotie-

toja sekä laskennallisia suureita keskimääräisten toimintotietojen saamiseksi. Hiilijalanjäl-

kiselvityksen perusteella voidaan kuitenkin muodostaa kuva hiilijalanjäljen suuruusluokas-

ta sekä toimistotyöskentelyn osuudesta Laatumaan kokonaispäästöissä. Tässä kappaleessa 

selostetaan laskennan pääkohdat sekä laskennassa käytetyt päästökertoimet. Tarkat laskel-

mat löytyvät liitteestä I. 

 

6.1 Lämmitys 

 

Laatumaan toimipisteiden lämmitysmuoto oli vuonna 2010 Fortumin kaukolämpö (Kopo-

nen 2011a). Fortum tuottaa kaukolämpöä yhdistetyllä sähkön- ja lämmöntuotannolla 

(CHP). CHP-laitoksissa voidaan polttaa eri polttoaineita, kuten biopohjaisia polttoaineita ja 

jätteitä, ja tämä mahdollistaa paikallisten polttoaineiden hyödyntämisen ja polttoaineen 

kuljetuksista aiheutuvan ympäristökuormituksen vähenemisen. CHP-tuotannolla voidaan 

saada jopa 90 % polttoaineen energiasta hyödynnettyä, ja siksi sillä on tärkeä rooli muun 

muassa kaupunkien ympäristökuormituksen vähentämisessä ja päästötavoitteiden saavut-

tamisessa. Maakaasu, hiili ja biopolttoaineet kattavat yli 60 % Fortumin käyttämistä läm-

mönlähteistä. Polttoaineiden jakautumista on havainnollistettu taulukossa 5. (Fortum 2010) 
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Kuva 4. Fortumin lämmöntuotanto Euroopassa lähteittäin. (Fortum 2010.) 

 

Kaukolämmön kulutustietoja ei energiayhtiöltä saatujen tietojen mukaan voitu eritellä ja 

näin ollen tarkkaa määrää kaukolämmön kulutuksesta ei saatu selville (Koponen, sähkö-

posti 23.6.2011). Kaukolämmön kulutusta arvioitiin laskennallisesti keskimääräisen läm-

mitystarpeen perusteella ja arviota käytettiin toissijaisena toimintotietona.  

 

Lämmitystarpeen arvio perustuu Energiateollisuus ry:n kaukolämpötilastoon vuodelta 

2009, sillä 2010 vuoden tilastoja ei tämän selvitystyön aikaan ole vielä julkaistu. Kauko-

lämmitettyjen rakennusten lämpötilakorjattu ominaislämmönkulutus oli vuonna 2009 40,4 

kWh/m
3
a ja ominaislämmönkulutus on laskenut viimeisen 20 vuoden aikana keskimäärin 

0,5 kWh/m
3
a vuodessa. (Energiateollisuus ry 2010, 5–7.) Vaikka vuoden 2010 tilastoja ei 

ollutkaan mahdollista hyödyntää laskennassa, ei edellisen vuoden ominaislämmönkulutusta 

koskevien tietojen käyttäminen aiheuttane suurta virhettä laskelmaan ominaislämmönkulu-

tuksen hitaan muutoksen vuoksi. 

 

Huonekorkeus Laatumaan toimipisteissä on keskimäärin 2600 mm (Kelahaara, lausunto 

11.8.2011). Lämmitettävien toimitilojen pinta-ala yhdessätoista toimipisteessä on yhteensä 

15585,5 m
2
 (Oikarinen, palaveri 11.8.2011). Huonekorkeuden ja toimistojen lämmityspin-

ta-alan perusteella laskennalliseksi toimistorakennusten tilavuudeksi saatiin 40522,3 m
3
. 

Tilavuuden ja ominaislämmönkulutuksen kautta Laatumaan toimipisteiden kaukolämmön-

kulutuksen arvioitiin olleen vuonna 2010 noin 1637,1 MWh. 

maakaasu 
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Lämmöntuotannon ominaispäästöt olivat vuonna 2010 Fortumilla 213 gCO2/kWh (Fortum 

2011a). Laatumaan toimipisteiden lämmityksestä aiheutuu siis yhteensä noin 349 t CO2e-

päästöjä. Näistä päästöistä jaettiin Laatumaan tulosalueelle sen prosentuaalisen henkilöstö-

osuuden mukainen osuus eli yhteisten tilojen kaukolämmityksen päästöistä Laatumaa ottaa 

vastattavakseen yhteensä 37,67 t CO2ekvivalenttia. Taulukossa 5 on esitetty laskennallisiin 

toimintotietoihin pohjautuvat kaukolämmityksen aiheuttamat CO2ekvavalenttipäästöt toi-

mipistekohtaisesti.  

 

Taulukko 5. Kaukolämmön toimipistekohtaiset kasvihuonekaasupäästöt. 

Toimisto tCO2e/a 

Tikkurila     0,29 

Hämeenlinna 1,71 

Parkano  1,14 

Jyväskylä 0,82 

Mikkeli        2,04 

Savonlinna      2,34 

Kuopio     7,42 

Oulu  2,80 

Taivalkoski 0,49 

Rovaniemi    0,26 

Sodankylä      18,36 

yht. 37,67 

 

6.2 Sähkö 

 

Vuonna 2010 Metsähallituksen sähkönkulutus oli 7 898 882 kWh eli noin 8 GWh. Os-

tosähkö oli Fortumin vesisähköä, josta tilattiin hiilijalanjälkiselvitystä varten toimipaikka-

kohtainen kulutusraportti Fortumilta. Raportista ei kuitenkaan ilmennyt Mikkelin, Oulun 

eikä Rovaniemen toimistojen sähkönkulutusta. Näiden kolmen toimipaikan osalta kulutus-

ta arvioitiin muiden toimipaikkojen keskimääräisen sähkönkulutuksen perusteella niin, että 

sähkönkulutuksesta kilowatteina työntekijää kohden muodostettiin keskiarvo, ja tämä kes-

kiarvo kerrottiin Mikkelin, Oulun ja Rovaniemen työntekijämäärällä. Ensisijaisena toimin-

totietona pystyttiin siis hyödyntämään Fortumin toimittamaa kulutusraporttia, joka kertoo 

todellisen sähkönkulutuksen toimipaikoittain. Toissijaisena toimintotietona kasvihuone-
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kaasujen määrittämisessä käytettiin skaalattua sähkönkulutusta Mikkelin, Oulun ja Rova-

niemen osalta. Metsähallituksen sähkönkulutuksesta Laatumaan osuudeksi saatiin 72134 

kWh eli noin 0,9 % kokonaiskulutuksesta. Sähkönkulutuksen jakautumista on havainnol-

listettu taulukossa 6, jossa on myös esitetty Mikkelin, Oulun ja Rovaniemen skaalatut säh-

könkulutukset. (Fortum 2010b). 

 

Taulukko 6: Laatumaan sähkönkulutustaulukko. (Fortum 2010b.) 

 

Vesivoima on uusiutuva energianlähde, eikä siitä aiheudu juurikaan päästöjä ilmaan, ve-

teen tai maaperään. Vesialtaita energiantuotannossa hyödyntävän vesivoimalan hiilijalan-

jälki on noin 10–30 gCO2e/kWh, kun taas joen juoksutusta hyödyntävän vesivoimalan kas-

vihuonekaasupäästöt ovat huomattavasti pienemmät, alle 5 gCO2e/kWh. Tämä johtuu siitä, 

että vesialtaiden rakentamisessa tarvitaan paljon enemmän raaka-aineita, kuten terästä ja 

betonia, verrattuna joen juoksua hyödyntävien voimalaitosten patojen rakentamiseen. Ve-

den alle jäävien kasvien hajoaminen aiheuttaa myös jonkin verran metaanipäästöjä. Vesi-

voiman muita paikallisia ympäristövaikutuksia ovat tuotantoa varten rakennettavat padot ja 

vesialtaat, jotka muodostavat kulkuesteitä veneilijöille ja kaloille ja vaikuttavat vesistöihin 

Toimipaik-

ka 

Sähkön-

kulutus 

[kWh/a] 

Laa-

tumaan 

osuus 

henki-

löstöstä 

[%] 

Laatu-

maan 

osuus  

 

 

[kWh/a] 

kWh/ 

henkilö 

 

 

[kWh/ 

hlö a] 

skaalattu 

kulutus 

Metsä-

hallitus  

 

[kWh/a] 

skaalattu 

kulutus 

Laatu-

maa  

 

[kWh/a] 

Sähkön-

kulutus-

arvio  

 

 

[kWh/a] 

Hämeen-

linna 

5 020 17,65 885,9 295,3     885,9 

Jyväskylä 36 672 2,33 852,8 852,8     852,8 

Kuopio 28 460 32,35 9 207,7 837,1     9 207,7 

Mikkeli   8,33     18 187 1 515,5 1 515,5 

Oulu   9,46     112 150 10 608,8 10 608,8 

Parkano 45 037 21,43 9 650,8 3216,9     9 650,8 

Rovaniemi   6,32     143 977 9 093,3 9 063,3 

Savonlinna 34 510 5,88 2 030,0 2030,0     2 030,0 

Sodankylä 5 950 3,70 220,4 220,4     220,4 

Taivalkoski 11 510 6,67 767,3 767,3     767,3 

Vantaa 644 248 4,24 27 331,7 3904,5     27 331,7 

yht.           72 134,2 
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vedensäännöstelyn kautta. Toisaalta säännöstely vähentää suurtulvia ja vedenpinnan laskua 

erittäin alhaiseksi ja vesivoiman vaikutuksia kalakantoihin on mahdollista vähentää vesis-

töjen kunnostuksella, kalanistutuksella ja rakentamalla kalaportaita, joilla helpotetaan vael-

luskalojen kulkemista voimalaitosten ohi. (Parliamentary Office of Science and Technolo-

gy 2006, 3; Fortum 2011b.)  

 

Fortumin vesivoimalat hyödyntävät vesialtaita energiantuotannossaan, (Fortum 2011c, 2) 

jolloin Fortumin tuottaman vesivoiman päästöt ovat siis 10–30 gCO2e/kWh. Laskennassa 

käytettiin päästökertoimena keskiarvoa 20 gCO2e/kWh, jolla Laatumaan sähkönkulutuksen 

hiilijalanjäljeksi saatiin 1,44 tCO2e. ISO 14064-1 standardin mukaisesti energian epäsuorat 

päästöt tulee esittää toimipaikkakohtaisesti tonneissa hiilidioksidiekvivalenttia. Sähkönku-

lutusarvioon perustuvat toimipaikkakohtaiset kasvihuonekaasupäästöt ja Laatumaan osuu-

det päästöistä on esitetty taulukossa 7.  
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Taulukko 7: Sähkönkulutuksen toimipaikkakohtaiset kasvihuonekaasupäästöt. 

Toimipaikka Sähkön-

kulutusarvio, 

kaikki toimi-

jat [kWh/a] 

Sähkön-

kulutusarvio, 

Laatumaa 

[kWh/a] 

Toimipaikka-

kohtaiset 

päästöt, 

kaikki toimi-

jat [tCO2e/a] 

Toimipaikka-

kohtaiset 

päästöt, Laa-

tumaa 

[tCO2e/a] 

Hämeenlinna 5 020 885,9 0,100 0,018 

Jyväskylä 36 672 852,8 0,733 0,017 

Kuopio 28 460 9 207,70 0,569 0,184 

Mikkeli  18 187 1 515,50 0,364 0,030 

Oulu  112 150 10 608,80 2,243 0,212 

Parkano 45 037 9 650,80 0,901 0,193 

Rovaniemi  143 977 9 063,30 2,880 0,181 

Savonlinna 34 510 2 030,00 0,690 0,041 

Sodankylä 5 950 220,4 0,119 0,004 

Taivalkoski 11 510 767,3 0,230 0,015 

Vantaa 644 248 27 331,70 12,885 0,547 

yht. 1085721 72 134,20 21,714 1,443 

 

6.3 Jätteet 

 

Metsähallituksella ei ole käytössä jätemäärien seurantajärjestelmää. Toimipisteiden jäte-

huolto kuuluu toimikiinteistöjen vuokrasopimuksiin, eikä jätemääristä näin ollen ole ole-

massa tilasto-, kuljetus- tai kustannustietoa. Jätteiden aiheuttama ilmastokuormitus huomi-

oidaan tässä kasvihuonekaasuinventaariossa Helsingin seudun ympäristöpalvelujen tuotta-

man Petra-jätevertailutilaston pohjalta. ISO 14064-1 standardin mukaan on mahdollista 

toimintotietojen puuttuessa laskea kasvihuonekaasupäästöt ja -vähennykset vastaavan toi-

mipaikan tietojen perusteella. 
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Petra-jätevertailu esittää toimipaikkojen jätemäärien keskiarvotietoja toimialoittain ja kiin-

teistötyypeittäin. Jätevertailussa on mukana noin 500 eri toimipaikkaa, joiden vuosittaiset 

jätetiedot on tilastoitu vuodesta 2003 lähtien. (HSY 2011.) 

 

Toimistoissa syntyy eniten sekajätettä sekä kierrätyskelpoista paperia. Henkilömäärään 

suhteutetut kasvihuonekaasupäästöt olivat vuonna 2010 julkisen hallinnon toimistoissa 

keskimäärin 165 kg CO2-ekvivalenttia / työtekijä. (HSY 2011.) Toimistotyöskentelyn jä-

temäärästä 42 hengen toimistotiloissa aiheutuu siis keskimäärin 6,93 tCO2e. 

 

6.4 Hankinnat 

 

Hankintojen hiilijalanjäljessä tulee ottaa huomioon niin tuotteen valmistamisesta, käytöstä 

kuin käytöstä poistostakin aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt. Hankintojen hiilijalanjäljen 

määrittämiseen sopii PAS 2050 -ohjeistus, jota noudattamalla tuotteen koko elinkaari tulee 

huomioiduksi. Ottaen huomioon toimistotyöskentelyn hankintojen paljouden, ei ostajayri-

tyksen ole tarkoituksenmukaista laskea jokaisen kynän valmistamisesta aiheutuvaa ilmas-

tokuormitusta. Hankintojen hiilijalanjäljen arviointi keskimääräisten päästökertoimien 

avulla on kuitenkin hyvä ottaa huomioon kasvihuonekaasuinventaariossa, jotta kokonaistu-

lokset eivät merkittävästi vääristyisi. Taulukossa 8 on esitetty keskimääräisiä päästöker-

toimia joillekin suurimmille toimistolaitteille, kalusteille sekä paperinkulutukselle. 
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Taulukko 8. Toimistolaitteiden, kalusteiden ja paperinkulutuksen päästökertoimia. (Auvinen 2005, 14–18.) 

Toimistolaitteet kgCO2e/tuote Kalusteet kgCO2e/tuote 

matkapuhelin 16 pöytä 221 

kannettava tieto-

kone 171 tuoli 75,6 

pöytäkone 261 säilytyskaluste 133 

LCD-näyttö 227 sermi 432 

monitoimilaite 410 Paperi gCO2e/kgpaperi 

tulostin 133 Painopaperi 2860 

kopiokone 328 Kopiopaperi 2860 

faksi 22 

Kierrätetystä uu-

siomassasta val-

mistettu paperi 1400 

 

Päästökertoimien laskentaperusteissa selvennetään, että tuotteen hiilijalanjälki tulee huo-

mioida vain kerran, joko hankinnan tai hävittämisen yhteydessä (Auvinen 2005). Laatu-

maan hankintatietoja ei tässä inventaariossa kuitenkaan ollut mahdollista selvittää, jonka 

vuoksi hankinnat jäivät kokonaan inventaarion ulkopuolelle. Pitämällä tulevaisuudessa 

kirjaa käytöstä poistetuista laitteista ja kalusteista sekä paperinkulutuksesta, hankinnat on 

mahdollista sisällyttää kasvihuonekaasuinventaarioon melko yksinkertaisilla laskutoimi-

tuksilla. Hankintoihin liittyy toki merkittäviä epävarmuustekijöitä, sillä keskimääräiset 

päästökertoimet eivät vastaa suoraa eri mallien todellisia elinkaaren aikaisia päästöjä. Li-

säksi keskimääräiset päästökertoimet jättävät huomiotta mahdolliset valmistajayrityksen 

päästöjen kompensoinnit. Epävarmuuden lisäksi hankintojen päästöjen arviointiin liittyy 

myös kattavuusongelma, joka ilmenee siinä, ettei kaikkien mahdollisten toimistotarvikkei-

den hiilijalanjäljen selvittäminen ole työmäärältään kovin kustannustehokasta tai relevant-

tia ja osa toimistotarvikkeista joudutaan mahdollisesti jättämään laskennan ulkopuolelle.  
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7 LIIKEMATKUSTAMISEN HIILIJALANJÄLKI 

 

Laatumaan henkilöstön liikematkustamisesta aiheutuvaa hiilijalanjälkeä selvitettiin kulku-

neuvokohtaisten matkustuskilometrien keskikulutuksen perusteella. Liikematkustamisen 

päästöt on laskettu ISO-standardin mukaisesti, mutta niitä ei esitetä standardin mukaisesti 

toimitilakohtaisesti. Mikäli tulokset esitettäisiin toimipaikkakohtaisesti, pystyisi esityksestä 

yksilöimään yksittäisten työntekijöiden työmatkustamisen, ja työn toimeksiantajan toivees-

ta päästöjä ei eritellä vaan koko Laatumaan henkilöstön matkustamisen päästöt esitetään 

yhdessä. Matkustamisesta aiheutuvien kasvihuonekaasupäästöjen kertoimissa lähteenä 

käytettiin Teknologian tutkimuskeskuksen LIPASTO-laskentajärjestelmää. Yksityiskohtai-

set laskelmat on kuvattu liitteessä II. 

 

7.1 Auto 

 

Työmatkoja on tehty vuonna 2010 henkilöstön sekä omilla että autonvuokrausliikkeiden 

autoilla. Omilla autoilla on matkalaskujen perusteella matkustettu 132000 km ja vuokra-

autoilla 183000 km. Vuokra-autojen osalta toimintotiedot osoittautuivat kuitenkin osin 

puutteellisiksi, sillä yrityksen Eurocard-luottokortilla maksettuja tai eri tileille kirjattuja 

laskuja jäi puuttumaan matkalaskuista, eikä niiden matkustuskilometrejä voitu selvittää. 

Todellista vuokra-autoilla ajettua kilometrimäärää voitiin kuitenkin arvioida ja arvioksi 

saatiin 185000 kilometriä. (Korhonen, sähköpostiviesti 26.5.2011.) 

 

Henkilöstön sijainnin ja kaupunkien koon perusteella arvioitiin maantieajon osuudeksi 97,5 

% matkustuskilometreistä ja loput 2,5 % oli kaupunkiajoa. Todellisen kaupunki-maantieajo 

-suhteen selvittäminen olisi ollut erittäin työlästä, eikä enää tarkoituksenmukaista tai kus-

tannustehokasta, sillä kaupunkiajoa oli käytännössä vain lähtö kaupungista ja tulo toiseen 

kaupunkiin. Muu ajo tapahtui pääosin maanteillä. (Korhonen, sähköpostiviesti 26.5.2011.) 

 

Vuokra-autoista 66 % oli dieselkäyttöisiä ja 34 % bensiinikäyttöisiä (Korhonen, sähköpos-

tiviesti 26.5.2011). Oman auton käytön osalta keskimääräinen diesel-bensa -suhde selvitet-
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tiin henkilöstölle lähetetyn matkustuskyselyn kautta, jonka perusteella 39 % autoista on 

bensiinikäyttöisiä ja 61 % dieselkäyttöisiä. 

 

Laskennassa käytettiin VTT:n LIPASTO -laskentajärjestelmän määrittämiä keskimääräisiä 

päästökertoimia bensiini- ja dieselkäyttöisille autoille. VTT suosittelee keskimääräisten 

päästökertoimien käyttämistä silloin, kun autojen vuosimalleista ei ole tarkkaa tietoa 

(VTT). Laatumaan tapauksessa autojen vuosimalleja ei jälkikäteen ollut teknisesti mahdol-

lista selvittää vuokra-autojen runsaan käytön vuoksi.  

 

Laatumaan liikematkustamisen päästöt laskettiin LIPASTO-laskentajärjestelmän päästö-

kertoimien ja automatkustamisen henkilökilometrien perusteella, jonka jälkeen tuloksena 

saadut kasvihuonekaasupäästöt kerrottiin kaasukohtaisilla GWP-kertoimilla. Autoilun kas-

vihuonekaasupäästöiksi saatiin 28,3 t CO2ekvivalenttia. 

 

7.2 Linja-auto 

 

Lähiliikenteen linja-autojen käyttöä työmatkustamiseen selvitettiin henkilöstölle lähetetyn 

kyselyn perusteella. Linja-autoja käytettiin vuonna 2010 Laatumaan liikematkustamiseen 

melko vähän, sillä vain 1940 henkilökilometriä kuljettiin julkisilla lähiliikennebusseilla 

(Laatumaa 2011).  

 

Lähiliikenteen linja-autot ovat pääosin dieselkäyttöisiä (VTT). Tietolomakkeen perusteella 

linja-autot olivat matkustajamääriltään keskimäärin miltei täynnä ja kaupunki- ja maan-

tieajoa oli reittikuvausten mukaan yhtä paljon. Lähtötietojen perusteella päästökertoimiksi 

soveltuvat dieselkäyttöisen noin 80 hengen matkustajamäärän linja-auton päästökertoimet.  

 

Vuonna 2010 Laatumaan henkilöstön linja-automatkustamisen kasvihuonekaasupäästöt 

olivat 0,03 t CO2ekvivalenttia. Kasvihuonekaasupäästöistä hiilidioksidin osuus oli yli 99 % 

ja selkeästi merkittävin. Ilmakehään vapautui linja-automatkustamisen tuloksena myös 

metaania ja typpioksiduulia, mutta niiden osuus kasvihuonekaasupäästöistä jäi marginaali-

seksi; alle yhden prosentin.  
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7.3 Juna 

 

Junamatkustamisen hiilijalanjäljen selvittäminen aloitettiin matkustettujen kilometrien ja 

junatyyppien selvittämisellä. Kaukojunien osalta tietolähteenä käytettiin Laatumaan matka-

laskutietoja, VR:n toimittamia laskuja sekä yrityksen Eurocard-luottokortin tapahtumia. 

Lähiliikenteestä ei ollut saatavissa laskutustietoja, jonka vuoksi lähijunien matkustustapah-

tumat selvitettiin henkilöstölle lähetetyn kyselyn perusteella. Tähän kyselyyn vastasi 36 

Laatumaan 42 työntekijästä. Työmatkoja kuljettiin kaukojunilla vuonna 2010 yhteensä 

91155 kilometriä ja lähijunalla 6017 km.  Kaukojunamatkat tehtiin InterCityillä, Pendo-

linoilla, pikajunilla sekä yöjunilla. Matkustuskilometrit jakautuivat junatyypeille taulukon 

9 mukaisesti. 

 

Taulukko 9. Junamatkustaminen vuonna 2010. 

Junatyyppi 

matkustus-

kilometrit 

[hkm] 

InterCity 32110 

Pendolino 22325 

Pikajuna 1890 

Yöjuna 34830 

Lähijuna 6017 

yht. 97172 

 

VTT:n LIPASTO-laskentajärjestelmässä on esitetty kaasukohtaiset päästökertoimet Inter-

City-, Pendolino- ja lähijunille. Makuuvaunupaikallisia yöjunia ei ole eritelty Lipasto- jär-

jestelmässä omaksi junatyypikseen, mutta niiden voidaan katsoa olevan lähempänä Inter-

City-junia kuin Pendolinoja teknisten ominaisuuksiensa vuoksi. Esimerkiksi yöjunien 

maksiminopeus 160 km/h on lähempänä InterCityn 140–160 km/h maksiminopeutta kuin 

Pendolinojen 220 km/h maksiminopeutta. VTT ei ole myöskään julkaissut pikajunien pääs-

tökertoimia, mutta teknisiltä ominaisuuksiltaan pikajunat ovat melko yhtenevät InterCity-

junien kanssa. Esimerkiksi maksiminopeus on molemmissa 140–160 km/h. (VR-Yhtymä 

Oy 2011.) Yöjunat ja pikajunat otettiin laskelmassa huomioon InterCity-junina. 
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Junatyyppikohtaiset matkustuskilometrit kerrottiin hiilidioksidin, metaanin ja typpioksi-

duulin päästökertoimilla ja muutettiin hiilidioksidiekvivalenteiksi GWP-kertoimien avulla. 

Laatumaan henkilöstön vuoden 2010 junamatkustamisen kasvihuonekaasupäästöiksi muo-

dostui 1,71 tonnia CO2-ekvivalenttia.  

 

VR:n kaikki junat kulkevat vesivoimalla tuotetulla sähköllä (VR-Yhtymä Oy 2010). n. 

Vesivoiman aiheuttamien kasvihuonekaasujen niukkuus näkyy junamatkustamisen vähä-

päästöisyytenä. Verrattaessa esimerkiksi InterCity-junan päästökerrointa 14 gCO2e/hkm 

bensiinikäyttöisen henkilöauton kaupunkiajon päästökertoimeen 151 gCO2e/hkm, huoma-

taan junamatkustamisen edullisuus kasvihuonekaasupäästöissä suhteessa autoliikenteeseen.  

 

7.4 Lentokone 

 

Lentomatkustamisen päästökertoimet on määritetty LIPASTO-laskentajärjestelmässä erik-

seen suihku- ja potkuriturbiineille. VTT on allokoinut ilmaliikenteen päästöt kokonaan 

henkilöliikenteelle, sillä lentoliikenne on suunniteltu nimenomaan henkilöliikenteen tarpei-

siin ja rahdin määrä on hyvin vähäinen. (VTT 2009.) 

 

Lentokoneella tehtyjen liikematkojen toimintotiedot selvitettiin matkalaskujen kautta. Len-

tomatkat jaettiin 4 ryhmään; kotimaan lyhyisiin lentoihin, kotimaan pitkiin lentoihin, ul-

komaan lyhyisiin lentoihin sekä ulkomaan pitkiin lentoihin. Valtaosa lennoista oli koti-

maan pitkiä lentoja (>463 km), joiden osuus kokonaislentokilometreistä oli yli 71 %. Tau-

lukkoon 10 on luetteloitu lentovälit, matkan pituudet, matkustuskerrat sekä kokonaiskilo-

metrit. Lentoreittien pituudet selvitettiin Finnairin Blue Wings -lehdestä. 
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Taulukko 10. Lentomatkustaminen vuonna 2010. (Finnair 2011, 104; Metsähallitus 2011c.) 

Lentoväli 

Matkan 

pituus 

[km] 

Lentokerrat 

[lkm] 

Yhteensä 

[km] 

Helsinki – Ivalo 931 10 9310 

Helsinki – Joensuu 360 2 720 

Helsinki – Kajaani 464 6 2784 

Helsinki – Kittilä 823 20 16460 

Helsinki – Kuopio 335 189 63315 

Helsinki – Nizza 2202 2 4404 

Helsinki – Oulu 514 147 75558 

Helsinki – Rovaniemi 697 102 71094 

Helsinki – Varsova 940 2 1880 

Jyväskylä – Helsinki 235 1 235 

Kuopio - Rovaniemi – Kittilä 1158 4 4632 

Kuusamo – Helsinki 667 1 667 

Helsinki – Aarhus 1000 2 2000 

yhteensä 

  

253059 

 

Lentokilometrit kerrottiin kunkin lentoryhmän hiilidioksidin, metaanin ja typpioksiduulin 

keskimääräisillä päästökertoimilla, jotka on määritetty suihkuturbiinin ja potkuriturbiinin 

painotetun keskiarvon mukaan. Lopuksi tulokset muutettiin GWP-kertoimen avulla hiilidi-

oksidiekvivalenteiksi ja tulokseksi saatiin 50,06 tCO2e. 

 

7.5 Laiva 

 

Laatumaan henkilöstön koulutuspäivää vietettiin vuonna 2010 Tallinnassa ja risteily Hel-

singin ja Tallinnan välillä tehtiin Tallink Star -lautalla (Oikarinen, palaveri 17.6.2011).  

Tallink Star autolautan nopeus on 27 solmua (Tallink Silja Oy.) ja Helsingin ja Tallinnan 

välisen matkan pituus 80 km (Estonian Tourist Board 2011). VTT:n LIPASTO-

laskentajärjestelmän päästökertoimet soveltuvat Suomen ja Viron välisille autolautoille, 

joiden nopeus on 24–27 solmua, joten niitä käytettiin selvitettäessä laivamatkustamisen 

kasvihuonekaasupäästöjä (VTT 2009). 
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Matkustetut henkilökilometrit kerrottiin laivamatkustamisen päästökertoimilla ja saadut 

tulokset muutettiin GWP-kertoimien avulla hiilidioksidiekvivalenteiksi.  Laatumaan koulu-

tuspäivän laivamatkoista aiheutuvaksi hiilijalanjäljeksi saatiin 2,69 tCO2-ekvavalenttia.  

 

7.6 Työmatkat kodin ja työpaikan välillä 

 

Laatumaan oman hiilijalanjäljen lisäksi selvitettiin henkilöstön kodin ja työpaikan välisen 

matkustamisen aiheuttamaa ilmastokuormitusta. Vaikka tämän hiilijalanjäljen lisäyksen 

voidaan katsoa kuuluvan jokaisen työntekijän henkilökohtaiseen hiilijalanjälkeen, voi 

myös organisaatio ottaa sen vastattavakseen mahdollisissa pyrkimyksissä kohti hiilineut-

raalia liiketoimintaa. 

 

Lähtökohtana laskennalle toimi Laatumaan henkilöstölle lähetetty matkustustietolomake, 

jossa kysyttiin kodin ja työpaikan väliseen matkustamiseen liittyviä tietoja. Kyselyyn vas-

tasi Laatumaan 42:sta työntekijästä 36.  

 

Tarkasteluvuonna 2010 työpäiviä kertyi 256. Vuosilomaa Laatumaan työntekijöille kertyy 

työssäolovuosien mukaisesti 30 päivää alle 15 vuoden työsuhteessa ja 38 yli 15 vuoden 

työssäolon jälkeen. Noin puolet työntekijöistä on oikeutettuja pidempään lomaan. Keski-

määrin työssäolopäiviä kertyi 222, joista arviolta 50 on ollut työmatkapäiviä. (Luhtio, 

haastattelu 7.7.2011.) 

 

Suosituin matkustustapa työn ja kodin välillä oli selkeästi oma auto. Työntekijöistä 25 vas-

tasi matkustustietolomakkeeseen käyttävänsä pääsääntöisesti autoa päivittäiseen työmat-

kaan ja kaksi ilmoitti käyttävänsä autoa toissijaisena matkustusmuotona. Autoilijoista neljä 

ilmoitti kulkevansa työmatkoja myös pyörällä, bussilla tai kävellen. Yhteensä työmatkoja 

autoiltiin 242542 henkilökilometriä, joista 77 % oli maantie- ja loput katuajoa. 

 

Lähiliikenteen busseilla kulki Laatumaan henkilöstöstä vain kolme, joista kahdelle ei jul-

kinen bussi ollut pääasiallinen matkustusmuoto. Linja-autolla matkustamista kertyi vain 

738 henkilökilometriä vuonna 2010, josta 463 hkm eli 63 % oli katuajoa ja loput maan-

tieajoa. Lähijunaa kodin ja työpaikan välisillä matkoilla käytti myös kolme työntekijää, ja 
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lähijunan henkilökilometrejä kertyy vuodessa 34056 hkm. Matkustusmuotojen jakautumis-

ta on havainnollistettu kuvassa 5. 

 

 

Kuva 5. Työpaikan ja kodin välisen matkustamisen kulkuneuvot. (Laatumaa 2011.) 

 

Henkilöstön työn ja kodin välinen henkilöautoilu selvitettiin päästöluokkakohtaisesti. VTT 

on LIPASTO-järjestelmässä määritellyt autoilun aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt pääs-

töluokittain ja luokittelun perusteena on käytetty auton ikää (VTT 2009). Työn ja kodin 

välisen matkustamisen aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt laskettiin kertomalla matkus-

tamisen henkilökilometrit sitä kuvaavalla päästökertoimella ja muuttamalla GWP-

kertoimen avulla tulokset hiilidioksidiekvivalenteiksi. Päästöluokkakohtaiset laskelmat 

autoilulle sekä lähiliikennelinja-autojen ja lähijunien päästölaskelmat on esitetty liitteestä 

III. Autoilusta aiheutui vuonna 2010 12,49 tCO2e, linja-automatkustamisesta 0,03 tCO2e ja 

lähijunaliikenteestä 0,76 tCO2e. 

 

7.7 Matkustamisen päästöt 

 

Laatumaan henkilöstön matkustamisesta aiheutui vuonna 2010 yhteensä 96 t 

CO2ekvivalenttia. Matkustamisen päästöistä yli 86 % johtui henkilöstön liikematkustukses-

ta, ja loput työpaikan ja kodin välisestä matkustamisesta. Merkittävin kasvihuonekaasu-

henkilöauto 
69 % 

juna 
8 % 

linja-auto 
3 % 

kävely/pyörä 
20 % 

Työpaikan ja kodin välisen 
matkustamisen kulkuneuvot 
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päästö oli selkeästi hiilidioksidi, jonka osuus matkustamisen hiilijalanjäljestä nousi yli 99 

prosenttiin. Matkustamisesta aiheutuneet päästöt on koottu kaasukohtaisesti taulukkoon 11. 

 

Taulukko 11. Matkustamisesta aiheutuneet kasvihuonekaasupäästöt. 

Päästölähde 
CO2 

[tCO2e] 

CH4 

[tCO2e] 

N2O 

[tCO2e] 

kaikki 

[tCO2e] 

Automatkustaminen 28,077 0,010 0,200 28,287 

Linja-automatkustaminen 0,030 0,000 0,000 0,030 

Junamatkustaminen 1,694 0,001 0,015 1,710 

Laivamatkustaminen 2,661 0,005 0,023 2,689 

Lentomatkustaminen 49,629 0,007 0,421 50,057 

Työpaikan ja kodin välinen 

matkustaminen 13,170 0,008 0,096 13,274 

Matkustaminen yht. 95,261 0,031 0,755 96,047 

 

Liikematkustamisen päästöt ilmakehään eivät rajoitu vain kasvihuonekaasupäästöihin, 

vaan matkustamisesta aiheutuu myös muita päästöjä. Aiheutuvia päästöjä ilmaan ovat hii-

limonoksidi, hiilivedyt, typen oksidit, hiukkaspäästöt, ammoniakki ja rikkidioksidi. Arvioi-

taessa matkustamisen ilmakehää lämmittävää kokonaisvaikutusta, huomioon tulee ottaa 

kaikkien päästöjen lämmittävät ja viilentävät osavaikutukset. Esimerkiksi hiilidioksidin 

lämmitysvaikutus on positiivinen, kun taas otsonia tuottavat typen oksidit, joilla on lähtö-

kohtaisesti myös positiivinen lämmitysvaikutus, vähentävät metaania ilmakehästä viilentä-

en ilmakehää. (VTT 2009.) Taulukossa 12 on havainnollistettu kulkuneuvokohtaisesti il-

mapäästöjen aiheutumista. 

 

Taulukko 12. Kasvihuonekaasupäästöjen lisäksi matkustamisesta aiheutuvia kaasumaisia päästöjä. (VTT 

2009.) 

 
CO HC NOX PM NH3 SO2 

Bensiiniauto x x x x x x 
Diesel-auto x x x x x x 
Diesel-linja-auto x x x x x x 

Juna x x x x 
 

x 
Laiva x x x x 

 
x 

Lentokone x x x 
  

x 
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Standardien pohjalta tehtävä hiilijalanjälkiselvitys vaatii hyvin spesifioituja toimintotietoja, 

joiden perusteella kasvihuonekaasumäärät voidaan selvittää. Erityisesti ISO 14064-1 -

standardin tarkkuus- ja täydellisyysperiaatteiden noudattaminen edellyttää, että hiilijalan-

jälkilaskelmissa pystytään huomioimaan kaikki kasvihuonekaasulähteet sekä kaikki niistä 

aiheutuvat päästöt. Vaikka tässä selvitystyössä ei ollut mahdollista laskea koko toiminnan 

hiilijalanjälkeä standardin mukaisesti, tulokset kuitenkin antavat kuvaa päästölähteiden 

merkittävyydestä. 

 

8.1 Kokonaistulokset 

 

Tehtyjen organisaationalisten ja toiminnallisten rajausten puitteissa Laatumaan toiminnasta 

aiheutuvaksi hiilijalanjäljeksi saatiin 560,82 tonnia hiilidioksidiekvivalenttia. Taulukkoon 

13 on koottu päästölähteittäin Laatumaan toiminnasta aiheutuneet kasvihuonekaasupäästöt 

hiilidioksidiekvivalentteina. 

 

Taulukko 13. Laatumaan hiilijalanjälkiselvityksen kokonaistulokset. 

Kokonaistulokset t CO2e 

maankäytön muutos 432,00 

sähkö 1,44 

lämmitys 37,67 

lentoliikenne 50,06 

laivaliikenne 2,69 

henkilöautoliikenne 28,29 

linja-autoliikenne 0,03 

junaliikenne 1,71 

jätteet 6,93 

yht. 560,82 

 

Merkittävin yksittäinen päästölähde vuonna 2010 oli teiden rakentamisen aiheuttama 

maankäytön muutos, jonka osuus kokonaistuloksista nousi 77 prosenttiin. Lentomatkusta-

minen aiheutti 9 %, toimistotilojen kaukolämmitys 7 % ja liikematkustaminen henkilöau-
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tolla 5 % kasvihuonekaasupäästöistä. Päästöjen jakautumista päästölähteittäin on havain-

nollistettu kuvassa 6. 

 

 

Kuva 6. Päästöjen jakautuminen päästölähteittäin. 

 

Sähkön ja junamatkustamisen osuudet jäivät alle prosentin luokkaan pääosin siksi, että 

sähkö tuotettiin sekä Laatumaan toimistoihin että VR:n juniin vesivoimalla. Linja-

autoliikenteen päästöt jäivät kuitenkin kaikkein alhaisimmiksi, jota selittää erityisesti vä-

häiset linja-autolla matkustetut henkilökilometrit ja linja-automatkustamisen alhaiset pääs-

tökertoimet. Arvio jätteiden osuudesta kokonaishiilijalanjäljestä on noin 1 %. 

 

Maankäytön muutoksen aiheuttamien kasvihuonekaasupäästöjen jälkeen merkittävin pääs-

tökokonaisuus oli liikematkustaminen, jonka osuus muista kasvihuonekaasupäästöistä oli 

66 %. Muiden kuin maankäytön muutoksesta aiheutuvien päästöjen jakautumista päästö-

lähteittäin on havainnollistettu kuvassa 7. 

77 % 

0 % 
7 % 

9 % 
1 % 5 % 0 % 0 % 1 % 

Kokonaistulokset 

maankäytön muutos sähkö lämmitys

lentoliikenne laivaliikenne henkilöautoliikenne

linja-autoliikenne junaliikenne jätteet
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Kuva 7. Kasvihuonekaasupäästöjen jakautuminen päästölähteittäin. 

 

Hiilijalanjälkiselvityksessä selvitetyt työpaikan ja kodin välisen matkustamisen päästöt 

olivat yhteensä 13,28 t CO2ekvivalenttia. Mikäli Laatumaa ottaa nämä päästöt vastattavak-

seen, työpaikan ja kodin välisen matkustamisen osuus kokonaishiilijalanjäljestä olisi 2 pro-

senttia kuvan 8 mukaisesti. 

 

 

Kuva 8. Laatumaan henkilöstön työpaikan ja kodin välisen matkustamisen suhde Laatumaan kokonaispääs-

töihin. 
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8.2 Epävarmuus- ja virhetarkastelu 

 

ISO 14064-1 ja PAS 2050 mukaisesti hiilijalanjäljen selvittämiseen kuuluu olennaisena 

osana myös selvityksen ja tulosten epävarmuus- ja virhetarkastelu. Tarkkuusperiaatteen 

mukaisesti kasvihuonekaasuinventaariossa tulee välttää systemaattista virhettä ja epävar-

muutta niin pitkälle kuin on tarkoituksenmukaista. 

 

Erityisesti tehdyt rajaukset vaikuttavat hiilijalanjäljen kattavuuteen. Esimerkiksi tiestön ja 

kunnallistekniikan rakennustyön ja materiaalien valmistamisen ja kuljetuksen aiheuttaman 

ilmastokuormituksen poisjättö toimintotietojen puutteellisuuden ja alihankintoja koskevan 

päästöjen kohdistamisproblematiikan vuoksi jättää hiilijalanjäljen todellista pienemmäksi.  

On siis hyvä selventää, ettei saatu kasvihuonekaasuinventaarion tulos ole absoluuttinen 

totuus hiilijalanjäljestä, vaan selvityksen rajausten puitteissa tehty ja saatavilla oleviin toi-

mintotietoihin perustuva laskelma. Todellisuudessa toiminnasta aiheutuu myös muita kas-

vihuonekaasupäästöjä. 

 

8.2.1 Energiankulutus 

 

Merkittävin epävarmuustekijä energiankulutuksen hiilijalanjäljessä voidaan katsoa olevan 

toimintotietojen puutteellisuus. Kaukolämmön kulutusta jouduttiin arvioimaan ominais-

lämmönkulutuksen kautta, eikä tämä laskennallinen tulos perustu todelliseen energiankulu-

tukseen, jota ISO 14064-1 -standardin mukaan tulisi laskelmassa käyttää. Vaikka toimi-

paikkojen lämmitystilavuus perustuu todellisiin toimistopinta-aloihin, jouduttiin laskennas-

sa käyttämään keskimääräistä toimistorakennusten huonekorkeutta 2,6 m. Mahdollisten 

korkeiden aulatilojen, porraskäytävien sekä keskimääräistä korkeampien tai matalampien 

toimistokerrosten vaikutusta ei siis laskennassa huomioitu. Lisäksi energiayhtiö Fortum ei 

ole ilmoittanut kaukolämmön tuotannosta aiheutuvan muita kasvihuonekaasupäästöjä kuin 

hiilidioksidia, joten laskelmassa ei voitu ottaa huomioon mahdollisesti muita aiheutuvia 

kaasupäästöjä.  

 

Sähkönkulutuksen toimintotiedot perustuivat Mikkelin, Oulun ja Rovaniemen toimipisteitä 

lukuun ottamatta todelliseen sähkönkulutukseen. Todellisten toimintotietojen perusteella 
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skaalattu keskimääräinen sähkönkulutus Mikkelin, Oulun ja Rovaniemen toimipisteille on 

vain arvio, ja todellinen kulutus voi olla niin suurempi kuin pienempikin. Näiden kolmen 

toimipisteen todellisen sähkönkulutustietojen puuttuminen Fortumin energiaraportista ai-

heuttaa sähkönkulutuksen hiilijalanjälkeen epävarmuutta.  

 

8.2.2 Matkustaminen 

 

Henkilöautojen aiheuttamat päästöt sekä energiankulutus tunnetaan hyvin. Ongelmia hen-

kilöautoilun päästökertoimien määrittämiseen tuo kuitenkin muun muassa erilaiset auto-

merkit ja -mallit, ajo-olosuhteet ja ajotavat sekä autojen vaihteleva kunto ja ikä. Koska 

päästöt määritetään laboratorio-olosuhteissa, todellisen ajon päästöjen määrittäminen pe-

rustuu arvioihin erityisesti katuajossa, jossa keskimääräinen ajo kuvaa heikosti eri ajotilan-

teissa syntyviä päästöjä. (VTT 2009.) 

 

Päästökertoimet henkilöautomatkustamiselle on VTT:n LIPASTO-laskentajärjestelmässä 

määritetty niin, että maantieajossa auton kuormitus on 1,9 henkilöä ja katuajossa 1,3 henki-

löä. Työmatkojen sekä kodin ja työpaikan välisillä automatkoilla henkilömäärän voidaan 

kuitenkin olettaa poikkeavan laskentajärjestelmän keskimääräisistä kuormituksista ja tämä 

aiheuttaa hiilijalanjäljen laskentatulokseen virhettä. Hiilijalanjälkilaskelmassa virhettä py-

rittiin minimoimaan laskemalla aiheutuneet päästöt ajettujen henkilökilometrien mukaan 

sen sijaan, että olisi laskettu päästöt suoraan keskimääräisellä henkilökuormalla. Henkilö-

kilometrien päästökertoimet aiheuttavat silti pientä virhettä laskuun, sillä kertoimet on 

määritetty tietyllä auton kuormituksella. Tämän virheen voidaan kuitenkin olettaa olevan 

melko pieni, mahdollisesti muutamia kymmeniä tai satoja grammoja hiilidioksidiekviva-

lenttia. Koska tulokset ilmoitetaan ISO 14064-1 -standardin mukaisesti hiilidioksidiekviva-

lenttitonneissa, ei aiheutunut virhe merkittävästi vääristä tulosta eikä tarkempien laskelmi-

en teko liene enää tarkoituksenmukaista. 

 

Suuremman epävarmuuden automatkustamisen hiilijalanjälkeen aiheuttaa laskennan lähtö-

tietojen puutteellisuus siinä, onko työmatkoilla autossa matkustanut useampia Laatumaan 

työntekijöitä. Tätä epävarmuutta voi tulevaisuudessa pienentää tilastoimalla matkalaskujär-

jestelmiin myös kanssamatkustajien lukumäärä. 
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Vaikka työpaikan ja kodin välinen matkustaminen laskettiin standardin periaatteiden mu-

kaisesti, virhettä tulokseen tuo kuitenkin se, ettei koko henkilöstö vastannut kyselyyn, vaan 

vastausprosentti jäi alle 86 prosentin. Tämä luonnollisesti kasvattaa tuloksen epävarmuutta, 

ja todellisuudessa työn ja kodin välisten matkojen hiilijalanjälki voi olla huomattavasti 

suurempikin riippuen vastaamatta jättäneiden työntekijöiden matkustusmuodosta. 

 

Makuuvaunussa matkustettujen junamatkojen hiilijalanjälki, ja näin ollen myös koko mat-

kustamisen hiilijalanjälki, jäi laskelmassa todellista pienemmäksi, sillä päästötietojen puut-

teellisuuden vuoksi ei laskennassa voitu huomioida makuuvaunujen ja tavallisten vaunujen 

välisiä eroja, vaan makuuhytissä matkustetut henkilökilometrit kohdennettiin samansuurui-

silla päästökertoimilla kuin InterCity-junienkin kilometrit. Todellisuudessa yöpymisestä 

makuuvaunussa aiheutuu matkustamisen lisäksi muita päästöjä mm. lakanoiden ja pyyh-

keiden pesun energiankulutuksen kautta. Tässä kuitenkin kamppaillaan samojen palvelui-

hin liittyvien kysymysten kanssa kuin hotelliyöpymisessäkin. Huomioidaanko makuuvau-

nupalvelujen aiheuttama hiilijalanjälkilisäys samalla tavalla VR:n hiilitaseeseen, kuin ho-

telliyöpyminen hotellipalvelujen tarjoajan hiilitaseeseen? 

 

Linja-automatkustamisen osalta tehtiin yleistys, että kaikki linja-autot olisivat olleet die-

selkäyttöisiä, kuten ne VTT:n mukaan pääosin ovatkin. Kuitenkin on mahdollista, että jot-

kin linja-autoista olisivat olleet kaasukäyttöisiä, jolloin käytettävät päästökertoimet olisivat 

olleet erisuuruiset. Lisäksi matkustajamäärät linja-autoissa perustuivat arvioihin eivätkä 

vastanneet tarkasti VTT:n päästökertoimien määrittämisessä käytettyjä henkilökuormituk-

sia. 

 

8.2.3 Muut epävarmuustekijät 

 

Toimistotyöskentelystä aiheutuvien jätteiden hiilijalanjäljen laskennassa käytettiin toissi-

jaisena toimintotietona Petra-jätevertailun keskiarvoja. Näiden toimintotietojen perusteella 

laskettu hiilijalanjälki on vain suuntaa-antava eikä perustu todellisiin Laatumaan jätemää-

riin. Julkisen hallinnon toimistojen jätevirtojen voidaan kuitenkin olettaa olevan jokseenkin 

samankaltaisia, jolloin arvio jätteiden osuudesta Laatumaan hiilijalanjäljessä on ainakin 

suuruusluokaltaan todellisuutta vastaava. 
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Käytettyjä ISO 14064-1 standardissa esitettyjä IPCC:n GWP-kertoimia on päivitetty vuon-

na 2007. Vuodelta 2006 oleva standardi kuitenkin viittaa vielä vuoden 1996 lämmityspo-

tentiaaleihin, joita tässäkin hiilijalanjälkiselvityksessä käytettiin. Uudemmilla GWP-

kertoimilla lasketun hiilijalanjäljen tulos olisi poikennut hieman nyt saadusta tuloksesta, 

mutta suuruusluokaltaan pysynyt samana, sillä kaikkien päästölähteitten merkittävin kasvi-

huonekaasupäästö oli selkeästi hiilidioksidi, jonka GWP-kerroin on aina 1. 

 

Kaikkiin käytettyihin päästökertoimiin liittyy epävarmuustekijöitä, jotka aiheutuvat määrit-

tämisvaiheessa tehdyistä rajauksista, yleistyksistä ja oletuksista. Kriittinen lähestymistapa 

kasvihuonekaasuinventaarioon on epävarmuuden läsnä ollessa aina tarpeen, eikä hiilijalan-

jälkeen tule suhtautua absoluuttisena lukuna aiheutuneista päästöistä vaan merkittävimpien 

päästölähteiden ja päästöjen suuruusluokan kuvaajana. 

 

8.3 Raportointi- ja tilastointijärjestelmän kehitystarve 

 

Hiilijalanjälkiselvityksen yhteydessä havaittiin, miten hankalaa on jälkikäteen lähteä selvit-

tämään toimintotietoja, joita ei aikanaan ole raportoitu tai tilastoitu kyseenomaista käyttö-

tarkoitusta varten. Erityisesti tämä toimintotietojen puutteellisuus kosketti toimistotyösken-

telyn sekä tontin jalostuksen päästölähteitä, kun taas liikematkustamisesta oli saatavilla 

toimintotietoja huomattavasti kattavammin asianmukaisten matkustustietojärjestelmien 

vuoksi. Liitteeseen IV on taulukoitu tämän hiilijalanjälkiselvityksen perusteella esiin tullei-

ta toimintotietoja, joita ISO 14064-1 -standardin mukaisen kasvihuonekaasuinventaarion 

toteuttaminen edellyttää. Näiden toimintotietojen raportoinnin ja tilastoinnin avulla voi-

daan seurata kasvihuonekaasupäästölähteissä tapahtuvia muutoksia ja vähentää hiilijalan-

jälkiselvitysten epävarmuutta. 

 

Yksi mielenkiintoisimmista toimintotietojen saatavuusongelmista liittyi energiankulutuk-

seen. Vaikka energiayhtiöltä tilattiin kaukolämmön- ja sähkönkulutusraportit, jälkikäteen 

tilattavien raporttien toimintotiedot olivat hyvin puutteellisia. Sähkönkulutuksen ja kauko-

lämmönkulutuksen vuosiraporttien automaattinen tilaus energiayhtiöltä mahdollistaa sen, 

että energiankulutustiedot olisivat Metsähallituksella tarvittaessa saatavilla koska vain. 

Raporttien avulla voidaan seurata energiankulutuksen muutosta ja nähdä konkreettisia hyö-
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tyjä energiatehokkuuden parantamisessa kulutusraporttien kautta. Energiankulutuksen vä-

hentämisellä saavutetaan luonnollisesti myös kustannussäästöjä. 

 

Toimintotietojen puutteellisuus näkyi kuitenkin karkeimmin jätehuollossa, jonka toiminto-

tietoja ei pystytty selvittämään lainkaan. Jätteiden seurannan kehittäminen mahdollistaa 

tulevaisuudessa jätteiden ilmastovaikutusten arvioinnin sekä jätteiden määrän vähentämi-

sen seurannan. Jätteiden määrää voidaan arvioida esimerkiksi neljännesvuosittain tehtäväl-

lä jätekatselmuksella, jossa pistokoemaisesti seurataan yhden jäteastioiden tyhjennysvälin 

aikana syntyvän jätteen määrää ja jätelajeja. Vaihtoehtoisesti jätemäärät voidaan myös 

punnita ennen niiden laittamista muiden toimijoiden kanssa yhteisiin jäteastioihin ja kat-

selmuksella kohdentaa tietyille jätelajikkeille. 

 

8.4 Hiilijalanjäljen pienentämismahdollisuudet 

 

Vaikka hiilijalanjälkiselvitys ei yltänytkään standardien vaatimalle tasolle toimintotietojen 

puutteellisuuden vuoksi, voidaan selvityksen perusteella kuitenkin paikantaa merkittävim-

mät päästölähteet sekä suunnitella jatkotoimenpiteitä hiilijalanjäljen pienentämiseksi.  

 

Merkittävimmän päästölähteen eli teiden rakentamisen aiheuttaman maankäytön muutok-

sen päästöjen vähentäminen ei ole yksinkertaista. Tontille on rakennettava tie, jotta sinne 

pääsee myös autolla. Tietysti tien rakennusmateriaalien valinnassa voidaan huomioida nii-

den hiiliniukkuus ja tapauskohtaisesti kaventaa pientareita, mutta itse maankäytön muutos-

ta ei tiestörakentamisessa ole mahdollista välttää kokonaan. Maankäytön muutoksen kasvi-

huonekaasupäästöt tulevatkin olemaan myös tulevaisuudessa merkittävä ilmastokuormitta-

ja Laatumaan toiminnassa. 

 

Vuonna 2010 Laatumaan sähkönkulutuksesta aiheutuva hiilijalanjälki jäi hyvin pieneksi, 

sillä ostosähkö oli täysin vesivoimalla tuotettua. Seuraavalle vuodelle eli vuodelle 2011 

kuitenkin päädyttiin vaihtamaan vesisähkö Bergen Energin tarjoamaan pörssisähköön, jon-

ka tuotantomuotoa ei ole määritelty. Suomen keskimääräistä sähkönhankintaa kuvaava 

päästökerroin on 221,6 gCO2e/kWh (Auvinen 2005, 1). Vuoden 2010 sähkönkulutuksen 

kattaminen pörssisähköllä olisi tuottanut siis noin 16 tonnia hiilidioksidiekvivalenttipäästö-
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jä, kun vesivoiman päästöt olivat vain 1,44 tCO2e eli yli 10 kertaa pienemmät. Tämä vesi-

voimasta luopuminen näkyy huomattavana lisäyksen vuoden 2011 hiilijalanjäljessä. Koko 

Metsähallituksen sähkösopimuksen vaihtaminen takaisin vesivoimaan vähentäisi huomat-

tavasti sähkönkulutuksen aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä ja vakioisivat ne vuoden 

2010 tasolle. Metsähallituksen on mahdollista sitoutua sähkösopimuksissa määrätynlaiseen 

tuotantotapaan, vaikka kustannukset nousisivat kaksin- tai kolminkertaisiksi (Koponen, 

sähköposti 20.5.2011). 

 

Energiankulutuksen aiheuttamaa ilmastokuormitusta on luonnollisesti mahdollista pienen-

tää energiankulutusta vähentämällä. Sähkönkulutusta voidaan pienentää yksinkertaisilla 

toimilla, kuten energiansäästölampuilla, valojen aikakatkaisulla sekä toimistolaitteiden 

virransäästötiloilla. Sähkönkulutuksen pienentämisessä avainasemassa on henkilöstön si-

toutuminen vähennystavoitteisiin, sillä jokainen työntekijä voi vähentää toimiston sähkön-

kulutusta omalla panoksellaan, esimerkiksi asettamalla tietokoneen valmius- tai horrosti-

laan ja sammuttamalla valot työhuoneesta poistuttaessa. Lämmönkulutuksen pienentämi-

nen taas vaatii rakennusten energiatehokkuuden parantamista esimerkiksi tiivistämällä ik-

kunoita ja sulkemalla patterit tuuletuksen ajaksi.  Mahdollisuuksien mukaan myös toimis-

totilojen lämpötilan laskemisella yhdellä asteella voidaan saavuttaa kulutussäästöjä. Tässä 

kuitenkin on huomioitava myös työviihtyvyyden näkökulma. Myös silloin, kun tulee ajan-

kohtaiseksi uusien toimitilojen vuokraus, valintakriteeriksi on mahdollista valita rakennus-

ten energiatehokkuus. 

 

Energiankulutuksen vähentäminen aiheuttaa myös luonnollisesti kustannussäästöjä, kun 

ostosähkön ja -lämmön määrä vähenee. Energiankulutuksen hiilijalanjäljen pienentäminen 

on siis myös taloudellisesti kannattavaa, kun energiatehokkuuden parantamisen vaatimat 

investoinnit suhteutetaan tavoiteltaviin säästöihin. 

 

Vaikka jätteiden aiheuttamasta ilmastokuormituksesta ei saatukaan tarkkaa selvitystä teh-

tyä, jätteiden aiheuttaman ilmastokuormituksen suuruusluokka käy kuitenkin esille selvi-

tyksestä. Jätteiden osuus kokonaishiilijalanjäljestä oli hyvin pieni, mutta entistä aktiivi-

semmalla kierrätyksellä ja paperinkulutuksen vähentämisellä jätteiden määrää on aina 

mahdollista pienentää. Paperinkulutuksen vähentämisessä erityistä huomiota tulee kiinnit-
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tää tulostuksen tarpeellisuuteen sekä sähköisten dokumenttien, tiedotteiden ja laskujen suo-

simiseen. 

 

Vuonna 2010 otettiin Metsähallituksessa käyttöön Microsoft Office Communicator -

ohjelmisto, joka sai samana vuonna ympäristöpalkinnon. Ohjelmiston videopuhelutoiminto 

mahdollistaa kokousten pitämisen eri paikkakunnilla toimivien henkilöiden kesken ilman, 

että henkilöstön tarvitsee matkustaa paikan päälle. Office Communicator on helpottanut 

kokousten järjestämistä ja vähentänyt työmatkustamisen tarvetta. (Oikarinen, palaveri 

11.8.2011.) Koska matkustamisen osuus selvitetystä hiilijalanjäljestä oli maankäytön muu-

toksen jälkeen merkittävin, on matkustamisen vähentämisellä, työmatkojen keskittämisellä 

ja vähempipäästöisten matkustusmuotojen suosimisella mahdollista pienentää Laatumaan 

toiminnasta aiheutuvaa hiilijalanjälkeä merkittävästi. Erityisesti matkustamisen vähentämi-

seen Microsoft Office Communicator tarjoaa hyvän apuvälineen. 

 

Työmatkojen keskittämisellä tarkoitetaan useiden erillisten työmatkojen yhdistämistä yh-

deksi työmatkaksi. Esimerkiksi, jos työntekijän tulee matkustaa kokouksiin tai tonttien 

katselmuksiin useille eri paikkakunnille saman kuukauden aikana, voisi matkustamista 

vähentää yhdistämällä työmatkat yhdeksi työmatkaksi niin, että kokoukset suunniteltaisiin 

järjestettäväksi peräkkäisinä päivinä. Tämä toki lisää Laatumaan matkustuskustannuksia 

hotelliyöpymisen kustannusten sekä päivärahojen muodossa. 

 

Vähempipäästöisten matkustusmuotojen suosiminen liikematkustuksessa on myös keino 

vähentää matkustamisen hiilijalanjälkeä, sillä lentojen ja henkilöautoilun korvaaminen 

juna- ja linja-autoliikenteellä pienentää päästökertoimien perusteella Laatumaan ilmasto-

kuormitusta. Esimerkiksi linja-autoliikenteen yksikköpäästöt olivat katuajossa 14 

gCO2/hkm, kun bensiinikäyttöisen henkilöauton päästöt katuajossa olivat 151 gCO2/hkm. 

Henkilöautoilun korvaaminen julkisella liikenteellä ei ole kuitenkaan aina täysin mahdol-

lista, sillä esimerkiksi metsäalueiden katselmuksissa auton käyttö on välttämätöntä tontille 

pääsemiseksi. Vuokra-autoilun lisääminen mahdollistaisi työmatkojen kulkemisen pääosin 

junalla ja vain tarvittavan matkan verran autolla, mutta vuokra-autoilu aiheuttaa myös 

mahdollisesti lisäkustannuksia erityisesti lyhyillä liikematkoilla. Lisäksi liikematkustami-

seen käytetty työaika voi pidentyä matkustusreittien muuttumisen myötä. 
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Yrityksen toiminnan aiheuttamaa ilmastokuormitusta voi vähentää myös päästöjen kom-

pensoinnilla. Ulkoisten hiilijalanjäljen kompensointia markkinoivien palveluntarjoajien 

lisäksi Metsähallituksen sisällä on hyvät puitteet esimerkiksi puiden istutukselle. Esimerk-

kitapauksessa Laatumaa osoittaa jonkin kaavoittamattoman alueen hiilinieluksi ja ostaa 

Siemen Forelia Oy:ltä siemenet tai FinForelialta taimet, jotka istutetaan alueelle. Laatumaa 

tekee Metsätalouden tulosalueen kanssa palvelusopimuksen, jolla Metsätalous ottaa alueen 

hoitaakseen tietyksi ajanjaksoksi ja kun tavoiteltu hiilimäärä on sitoutettu puihin, Metsäta-

lous myy puun metsäteollisuudelle raaka- tai polttoaineeksi. On kuitenkin hyvä muistaa, 

että päästöjen kompensointi ei vähennä kasvihuonekaasupäästöjen syntymistä, vaan kom-

pensoinnin tavoitteena on sitouttaa päästöjä vastaava määrä hiiltä pois ilmakehästä. 
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9 YHTEENVETO 

 

Tämän kandidaatintyö on osa Laatumaan kestävän kehityksen periaatteiden määrittämis-

projektia ja sen tarkoituksen on tuottaa tietoa toiminnan ilmastovaikutuksista, edesauttaa 

päästövähennys- ja kompensaatiotavoitteita sekä edistää ympäristötietoutta yrityksen sisäl-

lä. Työ koostuu hiilijalanjäljen määritysperusteita kuvaavasta teoriaosasta sekä Laatumaan 

case-osuudesta. 

 

ISO 14064-1 -standardin ja PAS 2050 -ohjeen mukainen kasvihuonekaasuinventaario edel-

lyttää viiden pääperiaatteen noudattamista. Inventaariossa käytettäviä pääperiaatteita ovat 

relevanssi, täydellisyys, johdonmukaisuus, tarkkuus ja läpinäkyvyys. Hiilijalanjäljen selvit-

täminen etenee rajausten määrittämisen, toimintotietojen ja päästökertoimien selvittämisen 

sekä varsinaisen laskentavaiheen kautta inventaarion lopputulokseen, jonka pohjalta teh-

dään epävarmuustarkastelu sekä loppuraportti. Inventaario on myös mahdollista verifioida 

kolmannen osapuolen toimesta. Vaikka ISO 14064-1 -standardin ja PAS 2050 -ohjeen pe-

riaatteet ovat melko yhtenevät, niiden virallinen asema Suomessa on erilainen. Koska ISO 

14064-1 on Suomessa kansallisesti voimassa oleva standardi, se valittiin case-tapauksen 

pääasialliseksi ohjeeksi ja PAS 2050 käytetään standardia täydentävänä ohjeena. 

 

Hiilijalanjälkiselvitykseen liittyy päästöjen omistussuhteiden problematiikka, joka vaikut-

taa merkittävästi rajausten tekoon sekä kokonaishiilijalanjälkeen. Kohdennetaanko alihan-

kintojen kasvihuonekaasupäästöt tuotteen tai palvelun valmistajalle, myyjälle vai ostajalle? 

Tässä työssä jätettiin alihankinnat tarkastelun ulkopuolelle ja keskityttiin Laatumaan vuo-

den 2010 toiminnasta aiheutuvan maankäytön muutoksen, toimistotyöskentelyn sekä lii-

kematkustamisen hiilijalanjälkeen. Lisäksi selvitettiin henkilöstön työpaikan ja kodin väli-

sestä matkustamisesta aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt.  

 

Hiilijalanjälkiselvityksen perusteella Laatumaan toiminnasta aiheutuu 560,82 tCO2e ja 

työpaikan ja kodin välisestä matkustamisesta 13,28 tCO2e. Merkittävin kasvihuonekaasu-

päästölähde on tiestön rakentamisen aiheuttama maankäytön muutos, jonka osuus koko-

naishiilijalanjäljestä oli 77 %. Merkittävästi päästöjä aiheutui myös erityisesti lentokoneel-
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la ja henkilöautolla tapahtuvasta liikematkustamisesta sekä toimistotilojen kaukolämmityk-

sestä. 

 

Hiilijalanjälkiselvitystä toteutettaessa havaittiin saatavuusongelmia jälkikäteen selvitettävi-

en toimintotietojen kohdalla, joita ei aikanaan ole raportoitu tai tilastoitu kyseenomaista 

käyttötarkoitusta varten. Kasvihuonekaasuinventaario ei toimintotietojen puutteellisuuden 

vuoksi ole kattava laskelma Laatumaan absoluuttisesta hiilijalanjäljestä, mutta inventaarion 

voidaan katsoa paikantavan merkittävimmät Laatumaan toiminnan kasvihuonekaasupääs-

tölähteet sekä niiden suuruusluokan. Hiilijalanjäljen avulla voidaan lisätä henkilöstön tie-

toisuutta yritystoiminnan ilmastovaikutuksista sekä paikantaa kehityskohteita. Inventaarion 

epävarmuuden pienentämiseksi sekä erityisesti tulevaisuuden kasvihuonekaasuinventaari-

oiden mahdollistamiseksi on tärkeää kerätä ja tuottaa toimintotietoja, jotka palvelevat pääs-

töjen määrittämistä. 

 

Varsinaisia hiilijalanjäljen pienentämismahdollisuuksia ovat muun muassa energiankulu-

tuksen pienentäminen sähkön säästötoimenpiteillä ja rakennusten energiatehokkuutta pa-

rantamalla, sekä liikematkustamisen suunnittelu, vähentäminen ja korvaaminen vi-

deoneuvotteluilla. Päästöjä on myös mahdollista kompensoida joko ulkoisen kompensaa-

tiopalveluja tarjoavan yrityksen kautta tai Metsähallituksen eri tulosalueiden yhteistoimin-

taprojekteilla. Kompensointi ei kuitenkaan vähennä aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä. 

Ilmaston kannalta parhaimpia kasvihuonekaasuja siis ovat ne kaasut, jotka jäävät tuotta-

matta.  
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Laskelmat energiankulutuksen hiilijalanjäljelle 

Syöte/muu tieto Määrä Yksikkö Lähde 

GWP-kertoimet    

hiilidioksidin (CO2) GWP-kerroin 1    ISO 14064-1: 2006, 19 

metaanin (CH4) GWP-kerroin 21    ISO 14064-1: 2006, 19 

typpioksiduulin (N2O) GWP-kerroin 310    ISO 14064-1: 2006, 19 

    

Laatumaan osuus henkilöstöstä    

Laatumaan osuus henkilöstöstä, Hämeenlinna 0,0233  Koponen Pekka, sähköposti 20.5.2011 

Laatumaan osuus henkilöstöstä, Jyväskylä 0,0833  Koponen Pekka, sähköposti 20.5.2011 

Laatumaan osuus henkilöstöstä, Kuopio 0,0632  Koponen Pekka, sähköposti 20.5.2011 

Laatumaan osuus henkilöstöstä, Mikkeli 0,0946  Koponen Pekka, sähköposti 20.5.2011 

Laatumaan osuus henkilöstöstä, Oulu 0,0588  Koponen Pekka, sähköposti 20.5.2011 

Laatumaan osuus henkilöstöstä, Parkano 0,3235  Koponen Pekka, sähköposti 20.5.2011 

Laatumaan osuus henkilöstöstä, Rovaniemi 0,0667  Koponen Pekka, sähköposti 20.5.2011 

Laatumaan osuus henkilöstöstä, Savonlinna 0,2143  Koponen Pekka, sähköposti 20.5.2011 

Laatumaan osuus henkilöstöstä, Sodankylä 0,0424  Koponen Pekka, sähköposti 20.5.2011 

Laatumaan osuus henkilöstöstä, Taivalkoski 0,0370  Koponen Pekka, sähköposti 20.5.2011 

Laatumaan osuus henkilöstöstä, Tikkurila 0,1765  Koponen Pekka, sähköposti 20.5.2011 

    

Lämmitys    

Lämmitettävä toimistopinta-ala, Hämeenlinna 563,0 m
2
 Oikarinen, palaveri 11.8.2011 

Lämmitettävä toimistopinta-ala, Jyväskylä 920,0 m
2
 Oikarinen, palaveri 11.8.2011 

Lämmitettävä toimistopinta-ala, Kuopio 805,0 m
2
 Oikarinen, palaveri 11.8.2011 

Lämmitettävä toimistopinta-ala, Mikkeli 386,0 m
2
 Oikarinen, palaveri 11.8.2011 

Lämmitettävä toimistopinta-ala, Oulu 1550,0 m
2
 Oikarinen, palaveri 11.8.2011 

Lämmitettävä toimistopinta-ala, Parkano 323,0 m
2
 Oikarinen, palaveri 11.8.2011 

Lämmitettävä toimistopinta-ala, Rovaniemi 4975,0 m
2
 Oikarinen, palaveri 11.8.2011 

Lämmitettävä toimistopinta-ala, Savonlinna 583,0 m
2
 Oikarinen, palaveri 11.8.2011 

Lämmitettävä toimistopinta-ala, Sodankylä 518,0 m
2
 Oikarinen, palaveri 11.8.2011 

Lämmitettävä toimistopinta-ala, Taivalkoski 312,5 m
2
 Oikarinen, palaveri 11.8.2011 

Lämmitettävä toimistopinta-ala, Tikkurila 4650,0 m
2
 Oikarinen, palaveri 11.8.2011 

Toimistotilojen korkeus 2,6 m Kelahaara, lausunto 11.8.2011 

Lämpötilakorjattu ominaislämmönkulutus kauko-

lämmitetyissä rakennuksissa 40,4 kWh/m
3
 Kaukolämpötilasto 2009 

Lämmöntuotannon CO2-ominaispäästöt 213 gCO2/kWh Fortum 2011 

    

Toimiston lämmitystilavuus, Hämeenlinna 1463,8 m
3 

Lasku: Lämmitettävä toimistopinta-ala, 

Hämeenlinna x Toimistotilojen korkeus 

Toimiston lämmitystilavuus, Jyväskylä 2392,0 m
3
 

Lasku: Lämmitettävä toimistopinta-ala, 

Jyväskylä x Toimistotilojen korkeus 

Toimiston lämmitystilavuus, Kuopio 2093,0 m
3
 

Lasku: Lämmitettävä toimistopinta-ala, 

Kuopio x Toimistotilojen korkeus 
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Toimiston lämmitystilavuus, Mikkeli 1003,6 m
3
 

Lasku: Lämmitettävä toimistopinta-ala, 

Mikkeli x Toimistotilojen korkeus 

Toimiston lämmitystilavuus, Oulu 4030,0 m
3
 

Lasku: Lämmitettävä toimistopinta-ala, 

Oulu x Toimistotilojen korkeus 

Toimiston lämmitystilavuus, Parkano 839,8 m
3
 

Lasku: Lämmitettävä toimistopinta-ala, 

Parkano x Toimistotilojen korkeus 

Toimiston lämmitystilavuus, Rovaniemi 12935,0 m
3
 

Lasku: Lämmitettävä toimistopinta-ala, 

Rovaniemi x Toimistotilojen korkeus 

Toimiston lämmitystilavuus, Savonlinna 1515,8 m
3
 

Lasku: Lämmitettävä toimistopinta-ala, 

Savonlinna x Toimistotilojen korkeus 

Toimiston lämmitystilavuus, Sodankylä 1346,8 m
3
 

Lasku: Lämmitettävä toimistopinta-ala, 

Sodankylä x Toimistotilojen korkeus 

Toimiston lämmitystilavuus, Taivalkoski 812,5 m
3
 

Lasku: Lämmitettävä toimistopinta-ala, 

Taivalkoski x Toimistotilojen korkeus 

Toimiston lämmitystilavuus, Tikkurila 12090,0 m
3
 

Lasku: Lämmitettävä toimistopinta-ala, 

Tikkurila x Toimistotilojen korkeus 

Arvio kaukolämmönkulutuksesta, Hämeenlinna 

59 137,52 

kWh 

Lasku: Toimiston lämmitystilavuus, 

Hämeenlinna x Lämpötilakorjattu 

ominaislämmönkulutus kaukolämmite-

tyissä rakennuksissa 

Arvio kaukolämmönkulutuksesta, Jyväskylä 

96 636,80 

kWh 

Lasku: Toimiston lämmitystilavuus,  

Jyväskylä  x Lämpötilakorjattu ominais-

lämmönkulutus kaukolämmitetyissä 

rakennuksissa 

Arvio kaukolämmönkulutuksesta, Kuopio 

84 557,20 

kWh 

Lasku: Toimiston lämmitystilavuus 

Kuopio x Lämpötilakorjattu ominais-

lämmönkulutus kaukolämmitetyissä 

rakennuksissa 

Arvio kaukolämmönkulutuksesta, Mikkeli 

40 545,44 

kWh 

Lasku: Toimiston lämmitystilavuus 

Mikkeli x Lämpötilakorjattu ominais-

lämmönkulutus kaukolämmitetyissä 

rakennuksissa 

Arvio kaukolämmönkulutuksesta, Oulu 

162 812,00 

kWh 

Lasku: Toimiston lämmitystilavuus, 

Oulu x Lämpötilakorjattu ominaisläm-

mönkulutus kaukolämmitetyissä ra-

kennuksissa 

Arvio kaukolämmönkulutuksesta, Parkano 

33 927,92 

kWh 

Lasku: Toimiston lämmitystilavuus, 

Parkano  x Lämpötilakorjattu ominais-

lämmönkulutus kaukolämmitetyissä 

rakennuksissa 

Arvio kaukolämmönkulutuksesta, Rovaniemi 

522 574,00 

kWh 

Lasku: Toimiston lämmitystilavuus, 

Rovaniemi  x Lämpötilakorjattu omi-

naislämmönkulutus kaukolämmitetyis-

sä rakennuksissa 
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Arvio kaukolämmönkulutuksesta, Savonlinna 

61 238,32 

kWh 

Lasku: Toimiston lämmitystilavuus, 

Savonlinna x Lämpötilakorjattu omi-

naislämmönkulutus kaukolämmitetyis-

sä rakennuksissa 

Arvio kaukolämmönkulutuksesta, Sodankylä 

54 410,72 

kWh 

Toimiston lämmitystilavuus, Sodankylä 

x Lämpötilakorjattu ominaislämmönku-

lutus kaukolämmitetyissä rakennuksis-

sa 

Arvio kaukolämmönkulutuksesta, Taivalkoski 

32 825,00 

kWh 

Lasku: Toimiston lämmitystilavuus, 

Taivalkoski x Lämpötilakorjattu omi-

naislämmönkulutus kaukolämmitetyis-

sä rakennuksissa 

Arvio kaukolämmönkulutuksesta, Tikkurila 

488 436,00 

kWh 

Lasku: Toimiston lämmitystilavuus, 

Tikkurila x Lämpötilakorjattu ominais-

lämmönkulutus kaukolämmitetyissä 

rakennuksissa 

Päästöt CO2, Hämeenlinna 12596291,76 g CO2 

Lasku: Arvio kaukolämmönkulutukses-

ta, Hämeenlinna x Lämmöntuotannon 

CO2-ominaispäästöt 

Päästöt CO2, Jyväskylä 20583638,40 g CO2 

Lasku: Arvio kaukolämmönkulutukses-

ta, Jyväskylä x Lämmöntuotannon 

CO2-ominaispäästöt 

Päästöt CO2, Kuopio 18010683,60 g CO2 

Lasku: Arvio kaukolämmönkulutukses-

ta, Kuopio x Lämmöntuotannon CO2-

ominaispäästöt 

Päästöt CO2, Mikkeli 34678956,00 g CO2 

Lasku: Arvio kaukolämmönkulutukses-

ta, Mikkeli x Lämmöntuotannon CO2-

ominaispäästöt 

Päästöt CO2, Oulu 7226646,96 g CO2 

Lasku: Arvio kaukolämmönkulutukses-

ta, Oulu x Lämmöntuotannon CO2-

ominaispäästöt 

Päästöt CO2, Parkano 111308262,00 g CO2 

Lasku: Arvio kaukolämmönkulutukses-

ta, Parkano x Lämmöntuotannon CO2-

ominaispäästöt 

Päästöt CO2, Rovaniemi 13043762,16 g CO2 

Lasku: Arvio kaukolämmönkulutukses-

ta, Rovaniemi x Lämmöntuotannon 

CO2-ominaispäästöt 

Päästöt CO2, Savonlinna 11589483,36 g CO2 

Lasku: Arvio kaukolämmönkulutukses-

ta, Savonlinna x Lämmöntuotannon 

CO2-ominaispäästöt 

Päästöt CO2, Sodankylä 6991725,00 g CO2 

Lasku: Arvio kaukolämmönkulutukses-

ta, Sodankylä x Lämmöntuotannon 

CO2-ominaispäästöt 

Päästöt CO2, Taivalkoski 104036868,00 g CO2 

Lasku: Arvio kaukolämmönkulutukses-

ta, Taivalkoski x Lämmöntuotannon 

CO2-ominaispäästöt 
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Päästöt CO2, Tikkurila 348702495,96 g CO2 

Lasku: Arvio kaukolämmönkulutukses-

ta, Tikkurila x Lämmöntuotannon CO2-

ominaispäästöt 

Laatumaan osuus päästöistä, Hämeenlinna 0,293494 t CO2e 

Lasku: Päästöt CO2, Hämeenlinna x 

Laatumaan osuus henkilöstöstä, Hä-

meenlinna x CO2:n GWP-kerroin / 

(1000 g/kg x 1000 kg / t) 

Laatumaan osuus päästöistä, Jyväskylä 1,714617 t CO2e 

Lasku: Päästöt CO2, Hämeenlinna x 

Laatumaan osuus henkilöstöstä, Hä-

meenlinna x CO2:n GWP-kerroin / 

(1000 g/kg x 1000 kg / t) 

Laatumaan osuus päästöistä, Kuopio 1,138275 t CO2e 

Lasku: Päästöt CO2, Hämeenlinna x 

Laatumaan osuus henkilöstöstä, Hä-

meenlinna x CO2:n GWP-kerroin / 

(1000 g/kg x 1000 kg / t) 

Laatumaan osuus päästöistä, Mikkeli 0,816983 t CO2e 

Lasku: Päästöt CO2, Hämeenlinna x 

Laatumaan osuus henkilöstöstä, Hä-

meenlinna x CO2:n GWP-kerroin / 

(1000 g/kg x 1000 kg / t) 

Laatumaan osuus päästöistä, Oulu 2,039123 t CO2e 

Lasku: Päästöt CO2, Hämeenlinna x 

Laatumaan osuus henkilöstöstä, Hä-

meenlinna x CO2:n GWP-kerroin / 

(1000 g/kg x 1000 kg / t) 

Laatumaan osuus päästöistä, Parkano 2,337820 t CO2e 

Lasku: Päästöt CO2, Hämeenlinna x 

Laatumaan osuus henkilöstöstä, Hä-

meenlinna x CO2:n GWP-kerroin / 

(1000 g/kg x 1000 kg / t) 

Laatumaan osuus päästöistä, Rovaniemi 7,424261 t CO2e 

Lasku: Päästöt CO2, Hämeenlinna x 

Laatumaan osuus henkilöstöstä, Hä-

meenlinna x CO2:n GWP-kerroin / 

(1000 g/kg x 1000 kg / t) 

Laatumaan osuus päästöistä, Savonlinna 2,795278 t CO2e 

Lasku: Päästöt CO2, Hämeenlinna x 

Laatumaan osuus henkilöstöstä, Hä-

meenlinna x CO2:n GWP-kerroin / 

(1000 g/kg x 1000 kg / t) 

Laatumaan osuus päästöistä, Sodankylä 0,491394 t CO2e 

Lasku: Päästöt CO2, Hämeenlinna x 

Laatumaan osuus henkilöstöstä, Hä-

meenlinna x CO2:n GWP-kerroin / 

(1000 g/kg x 1000 kg / t) 

Laatumaan osuus päästöistä, Taivalkoski 0,258694 t CO2e 

Lasku: Päästöt CO2, Hämeenlinna x 

Laatumaan osuus henkilöstöstä, Hä-

meenlinna x CO2:n GWP-kerroin / 

(1000 g/kg x 1000 kg / t) 
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Laatumaan osuus päästöistä, Tikkurila 18,362510 t CO2e 

Lasku: Päästöt CO2, Hämeenlinna x 

Laatumaan osuus henkilöstöstä, Hä-

meenlinna x CO2:n GWP-kerroin / 

(1000 g/kg x 1000 kg / t) 

Lämmityksen päästöt yht. 37,67 t CO2e Lasku: ∑(Laatumaan osuus päästöistä) 

    

Sähkö    

Sähkönkulutus, Hämeenlinna 5020 kWh/a Fortum 2010b 

Sähkönkulutus, Jyväskylä 36672 kWh/a Fortum 2010b 

Sähkönkulutus, Kuopio 28460 kWh/a Fortum 2010b 

Sähkönkulutus, Parkano 45037 kWh/a Fortum 2010b 

Sähkönkulutus, Savonlinna 34510 kWh/a Fortum 2010b 

Sähkönkulutus, Sodankylä 5950 kWh/a Fortum 2010b 

Sähkönkulutus, Taivalkoski 11510 kWh/a Fortum 2010b 

Sähkönkulutus, Tikkurila 644248 kWh/a Fortum 2010b 

Kulutus keskimäärin per työntekijä 1515,54 kWh/hlö a 

∑(Sähkönkulutusi / Laatumaan henki-

löstö) /toimipisteiden lkm (9) 

Skaalattu kulutus, Mikkeli 18187 kWh/a 

Lasku: Kulutus keskimäärin per työnte-

kijä x henkilöstö Mikkelin toimipistees-

sä 

Skaalattu kulutus, Oulu 112150 kWh/a 

Lasku: Kulutus keskimäärin per työnte-

kijä x henkilöstö Oulun toimipisteessä 

Skaalattu kulutus, Rovaniemi 143977 kWh/a 

Lasku: Kulutus keskimäärin per työnte-

kijä x henkilöstö Rovaniemen toimipis-

teessä 

Laatumaan osuus kulutuksesta, Hämeenlinna 558,9 kWh/a 

Lasku: Sähkönkulutus, Hämeenlinna x 

Laatumaan osuus henkilöstöstä, Hä-

meenlinna 

Laatumaan osuus kulutuksesta, Jyväskylä 852,8 kWh/a 

Lasku: Sähkönkulutus, Jyväskylä x 

Laatumaan osuus henkilöstöstä, Jy-

väskylä 

Laatumaan osuus kulutuksesta, Kuopio 9207,7 kWh/a 

Lasku: Sähkönkulutus, Kuopio x Laa-

tumaan osuus henkilöstöstä, Kuopio 

Laatumaan osuus kulutuksesta, Mikkeli 1515,5 kWh/a 

Lasku: Skaalattu kulutus, Mikkeli x 

Laatumaan osuus henkilöstöstä, Mik-

keli 

Laatumaan osuus kulutuksesta, Oulu 10608,8 kWh/a 

Lasku: Skaalattu kulutus, Oulu x Laa-

tumaan osuus henkilöstöstä, Oulu 

Laatumaan osuus kulutuksesta, Parkano 9650,8 kWh/a 

Lasku: Sähkönkulutus, Parkano x 

Laatumaan osuus henkilöstöstä, Par-

kano 

Laatumaan osuus kulutuksesta, Rovaniemi 9063,3 kWh/a 

Lasku: Skaalattu kulutus, Rovaniemi x 

Laatumaan osuus henkilöstöstä, Ro-

vaniemi 
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Laatumaan osuus kulutuksesta, Savonlinna 2030,0 kWh/a 

Lasku: Sähkönkulutus, Savonlinna x 

Laatumaan osuus henkilöstöstä, Sa-

vonlinna 

Laatumaan osuus kulutuksesta, Sodankylä 220,4 kWh/a 

Lasku: Sähkönkulutus, Sodankylä x 

Laatumaan osuus henkilöstöstä, So-

dankylä 

Laatumaan osuus kulutuksesta, Taivalkoski 767,3 kWh/a 

Lasku: Sähkönkulutus, Taivalkoski x 

Laatumaan osuus henkilöstöstä, Tai-

valkoski 

Laatumaan osuus kulutuksesta, Tikkurila 27331,7 kWh/a 

Lasku: Sähkönkulutus, Tikkurila x 

Laatumaan osuus henkilöstöstä, Tikku-

rila 

Laatumaan sähkönkulutusarvio 72134 kWh/a 

Lasku: ∑(Laatumaan osuus kulutuk-

sesta) 

Vesivoiman päästökerroin 10-30 gCO2e/kWh 

Parliamentary Office of Science and 

Technology 2006, 3 

Vesivoiman päästökertoimen keskiarvo 20 gCO2e/kWh Lasku: (10+30) gCO2e/kWh / 2 

Laatumaan päästöt 1442684 gCO2e 

Lasku: Laatumaan sähkönkulutus x 

Vesivoiman päästökerroin 

Sähkönkulutuksen päästöt yht. 1,44 t CO2e 

Lasku: Laatumaan päästöt / (1000 g/kg 

x 1000 kg / t) 
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Laskelmat liikematkustamisen hiilijalanjäljelle 

Syöte/muu tieto Määrä Yksikkö Lähde 

GWP-kertoimet    

hiilidioksidin (CO2) GWP-kerroin 1    ISO 14064-1: 2006, 19 

metaanin (CH4) GWP-kerroin 21    ISO 14064-1: 2006, 19 

typpioksiduulin (N2O) GWP-kerroin 310    ISO 14064-1: 2006, 19 

        

Matkustaminen autolla    

Matkat omalla autolla 132000 hkm Korhonen, sähköpostiviesti 26.5.2011 

Matkat vuokra-autolla 185000 hkm Korhonen, sähköpostiviesti 26.5.2011 

Bensiinimoottori, oma auto 0,39  Korhonen, sähköpostiviesti 26.5.2011 

Dieselmoottori, oma auto 0,61  Korhonen, sähköpostiviesti 26.5.2011 

Bensiinimoottori, vuokra-auto 0,34  Korhonen, sähköpostiviesti 26.5.2011 

Dieselmoottori, vuokra auto 0,66  Korhonen, sähköpostiviesti 26.5.2011 

maantieajo 0,975  Korhonen, sähköpostiviesti 26.5.2011 

katuajo 0,025  Korhonen, sähköpostiviesti 26.5.2011 

päästökerroin CO2 Bensiinikäyttöiset, katuajo 151,2148836 g/hkm VTT 2009 

päästökerroin CH4 Bensiinikäyttöiset, katuajo 0,0085476 g/hkm VTT 2009 

päästökerroin N2O Bensiinikäyttöiset, katuajo 0,0069981 g/hkm VTT 2009 

päästökerroin CO2 Bensiinikäyttöiset, maantieajo 90,6598954 g/hkm VTT 2009 

päästökerroin CH4 Bensiinikäyttöiset, maantieajo 0,0032546 g/hkm VTT 2009 

päästökerroin N2O Bensiinikäyttöiset, maantieajo 0,0014154 g/hkm VTT 2009 

päästökerroin CO2 Dieselkäyttöiset, katuajo 153,4615388 g/hkm VTT 2009 

päästökerroin CH4 Dieselkäyttöiset, katuajo 0,0010342 g/hkm VTT 2009 

päästökerroin N2O Dieselkäyttöiset, katuajo 0,0056242 g/hkm VTT 2009 

päästökerroin CO2 Dieselkäyttöiset, maantieajo 84,8216382 g/hkm VTT 2009 

päästökerroin CH4 Dieselkäyttöiset, maantieajo 0,0003361 g/hkm VTT 2009 

päästökerroin N2O Dieselkäyttöiset, maantieajo 0,0022220 g/hkm VTT 2009 

päästöt CO2 Bensiinikäyttöiset, katuajo 432398,9597 g CO2 

Lasku: (Matkat omalla autolla x bensii-

nimoottori, oma auto + Matkat vuokra-

autolla x bensiinimoottori, vuokra-auto) 

x katuajo x päästökerroin CO2 Bensii-

nikäyttöiset, katuajo 

päästöt CH4 Bensiinikäyttöiset, katuajo 24,4419 g CH4 

Lasku: (Matkat omalla autolla x bensii-

nimoottori, oma auto + Matkat vuokra-

autolla x bensiinimoottori, vuokra-auto) 

x katuajo x päästökerroin CH4 Bensii-

nikäyttöiset, katuajo 

päästöt N2O Bensiinikäyttöiset, katuajo 20,0111 g N2O 

Lasku: (Matkat omalla autolla x bensii-

nimoottori, oma auto + Matkat vuokra-

autolla x bensiinimoottori, vuokra-auto) 

x katuajo x päästökerroin N2O Bensii-

nikäyttöiset, katuajo 
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päästöt CO2 Bensiinikäyttöiset, maantieajo 10110436,86 g CO2 

Lasku: (Matkat omalla autolla x bensii-

nimoottori, oma auto + Matkat vuokra-

autolla x bensiinimoottori, vuokra-auto) 

x maantieajo x päästökerroin CO2 

Bensiinikäyttöiset, maantieajo 

päästöt CH4 Bensiinikäyttöiset, maantieajo 362,9546 g CH4 

Lasku: (Matkat omalla autolla x bensii-

nimoottori, oma auto + Matkat vuokra-

autolla x bensiinimoottori, vuokra-auto) 

x maantieajo x päästökerroin CH4 

Bensiinikäyttöiset, maantieajo 

päästöt N2O Bensiinikäyttöiset, maantieajo 157,845408 g N2O 

Lasku: (Matkat omalla autolla x bensii-

nimoottori, oma auto + Matkat vuokra-

autolla x bensiinimoottori, vuokra-auto) 

x maantieajo x päästökerroin N2O 

Bensiinikäyttöiset, maantieajo 

päästöt CO2 Dieselkäyttöiset, katuajo 777359,4248 g CO2 

Lasku: (Matkat omalla autolla x die-

selmoottori, oma auto + Matkat vuokra-

autolla x dieselmoottori, vuokra-auto) x 

katuajo x päästökerroin CO2 Diesel-

käyttöiset, katuajo 

päästöt CH4 Dieselkäyttöiset, katuajo 5,2387401 g CH4 

Lasku: (Matkat omalla autolla x die-

selmoottori, oma auto + Matkat vuokra-

autolla x dieselmoottori, vuokra-auto) x 

katuajo x päästökerroin CH4 Diesel-

käyttöiset, katuajo 

päästöt N2O Dieselkäyttöiset, katuajo 28,4893851 g N2O 

Lasku: (Matkat omalla autolla x die-

selmoottori, oma auto + Matkat vuokra-

autolla x dieselmoottori, vuokra-auto) x 

katuajo x päästökerroin N2O Diesel-

käyttöiset, katuajo 

päästöt CO2 Dieselkäyttöiset, maantieajo 16756896,32 g CO2 

Lasku: (Matkat omalla autolla x die-

selmoottori, oma auto + Matkat vuokra-

autolla x dieselmoottori, vuokra-auto) x 

maantieajo x päästökerroin CO2 Die-

selkäyttöiset, maantieajo 

päästöt CH4 Dieselkäyttöiset, maantieajo 66,39806745 g CH4 

Lasku: (Matkat omalla autolla x die-

selmoottori, oma auto + Matkat vuokra-

autolla x dieselmoottori, vuokra-auto) x 

maantieajo x päästökerroin CH4 Die-

selkäyttöiset, maantieajo 

päästöt N2O Dieselkäyttöiset, maantieajo 438,966099 g N2O 

Lasku: (Matkat omalla autolla x die-

selmoottori, oma auto + Matkat vuokra-

autolla x dieselmoottori, vuokra-auto) x 

maantieajo x päästökerroin N2O Die-

selkäyttöiset, maantieajo 

CO2-päästöt CO2e:na 28077,09 kg CO2e 

Lasku: ∑(päästöt CO2) x CO2:n GWP-

kerroin / 1000 g/kg 
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CH4-päästöt CO2e:na 9,639699459 kg CO2e 

Lasku: ∑(päästöt CH4) x CH4:n GWP-

kerroin / 1000 g/kg 

N2O-päästöt CO2e:na 200,0467176 kg CO2e 

Lasku: ∑(päästöt N2O) x N2O:n GWP-

kerroin / 1000 g/kg 

Automatkustamisen päästöt yht. 28286,78 kg CO2e 

Lasku: CO2-päästöt CO2e:na + CH4-

päästöt CO2e:na + N2O-päästöt 

CO2e:na 

Automatkustamisen päästöt yht. 28,29 t CO2e 

Lasku: Automatkustamisen päästöt 

yht. / 1000 kg/t 

    

Matkustaminen junalla    

Matkustuskilometrit InterCity 34000 hkm Metsähallitus 2011c 

Matkustuskilometrit InterCity makuuvaunu 34830 hkm Metsähallitus 2011c 

Matkustuskilometrit Pendolino 22325 hkm Metsähallitus 2011c 

Matkustuskilometrit Lähijuna 6017 hkm Laatumaa 2011 

päästökerroin CO2 InterCity 14,8189728 g/hkm VTT 2009 

päästökerroin CH4 InterCity 0,0004940 g/hkm VTT 2009 

päästökerroin N2O InterCity 0,0004322 g/hkm VTT 2009 

päästökerroin CO2 Pendolino 24,2718447 g/hkm VTT 2009 

päästökerroin CH4 Pendolino 0,0008091 g/hkm VTT 2009 

päästökerroin N2O Pendolino 0,0007079 g/hkm VTT 2009 

päästökerroin CO2 Lähijuna 21,9875776 g/hkm VTT 2009 

päästökerroin CH4 Lähijuna 0,0007329 g/hkm VTT 2009 

päästökerroin N2O Lähijuna 0,0006413 g/hkm VTT 2009 

päästöt CO2 InterCity 1019989,7051 g CO2 

Lasku: (matkustuskilometrit InterCity + 

InterCity makuuvaunu)  x päästöker-

roin CO2 InterCity 

päästöt CH4 InterCity 33,7267 g CH4 

Lasku: (matkustuskilometrit InterCity + 

InterCity makuuvaunu)  x päästöker-

roin CH4 InterCity 

päästöt N2O InterCity 29,5969 g N2O 

Lasku: (matkustuskilometrit InterCity + 

InterCity makuuvaunu)   x päästöker-

roin N2O InterCity 

päästöt CO2 Pendolino 541868,932 g CO2 

Lasku: matkustuskilometrit Pendolino x 

päästökerroin CO2 Pendolino 

päästöt CH4 Pendolino 18,062 g CH4 

Lasku: matkustuskilometrit Pendolino x 

päästökerroin CH4 Pendolino 

päästöt N2O Pendolino 15,805 g N2O 

Lasku: matkustuskilometrit Pendolino x 

päästökerroin N2O Pendolino 

päästöt CO2 Lähijuna 132299,255 g CO2 

Lasku: matkustuskilometrit Lähijuna x 

päästökerroin CO2 Lähijuna 

päästöt CH4 Lähijuna 4,410 g CH4 

Lasku: matkustuskilometrit Lähijuna x 

päästökerroin CH4 Lähijuna 

päästöt N2O Lähijuna 3,859 g N2O 

Lasku: matkustuskilometrit Lähijuna x 

päästökerroin N2O Lähijuna 
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CO2-päästöt CO2e:na 1694,158 kg CO2e 

Lasku: ∑(päästöt CO2) x CO2:n GWP-

kerroin / 1000 g/kg 

CH4-päästöt CO2e:na 1,181 kg CO2e 

Lasku: ∑(päästöt CH4) x CH4:n GWP-

kerroin / 1000 g/kg 

N2O-päästöt CO2e:na 15,270 kg CO2e 

Lasku: ∑(päästöt N2O) x N2O:n GWP-

kerroin / 1000 g/kg 

Junamatkustamisen päästöt yht. 1710,61 kg CO2e 

Lasku: CO2-päästöt CO2e:na + CH4-

päästöt CO2e:na + N2O-päästöt 

CO2e:na 

Junamatkustamisen päästöt yht. 1,71 t CO2e 

Lasku: Junamatkustamisen päästöt 

yht. / 1000 kg/t 

    

Matkustaminen laivalla       

Matkustajien lukumäärä  42 hlö Oikarinen, palaveri 17.6.2011 

Matkan pituus Helsinki-Tallinna-Helsinki 80 km Estonian Tourist Board 2011 

Henkilökilometrit yhteensä 6720 hkm 

Lasku: matkan pituus x 2 x matkustaji-

en lkm 

päästökerroin CO2 396 g/hkm VTT 2009 

päästökerroin CH4  0,032 g/hkm VTT 2009 

päästökerroin N2O 0,011 g/hkm VTT 2009 

päästöt CO2 2661120 g CO2 

Lasku: henkilökilometrit yht. x päästö-

kerroin CO2 

päästöt CH4 215,04 g CH4 

Lasku: henkilökilometrit yht. x päästö-

kerroin CH4 

päästöt N2O  73,92 g N2O 

 Lasku: henkilökilometrit yht. x päästö-

kerroin N2O 

CO2-päästöt CO2e:na 2661,12 kg CO2e 

Lasku: päästöt CO2 x CO2:n GWP-

kerroin / 1000 g/kg 

CH4-päästöt CO2e:na 4,51584 kg CO2e 

Lasku: päästöt CH4 x CH4:n GWP-

kerroin / 1000 g/kg 

N2O-päästöt CO2e:na 22,9151 kg CO2e 

Lasku: päästöt N2O x N2O:n GWP-

kerroin / 1000 g/kg 

Laivamatkustamisen päästöt yht. 2688,55  kg CO2e 

Lasku: CO2-päästöt CO2e:na + CH4-

päästöt CO2e:na + N2O-päästöt 

CO2e:na 

Laivamatkustamisen päästöt yht. 2,69 t CO2e 

Lasku: Laivamatkustamisen päästöt 

yht. / 1000 kg/t 

     

Matkustaminen lentokoneella    

Kotimaan lyhyet lennot ≤ 463 km 64270 hkm Metsähallitus 2011c 

Kotimaan pitkät lennot > 463 km 180505  hkm Metsähallitus 2011c 

Euroopan lyhyet lennot ≤ 463 km 0 hkm Metsähallitus 2011c 

Eurooppa pitkät lennot > 463 km 8284 hkm Metsähallitus 2011c 

päästökerroin CO2 Kotimaan lyhyet lennot 256,8615721 g/hkm VTT 2009 

päästökerroin CH4 Kotimaan lyhyet lennot 0,0017526 g/hkm VTT 2009 

päästökerroin N2O Kotimaan lyhyet lennot 0,0070104 g/hkm VTT 2009 
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päästökerroin CO2 Kotimaan pitkät lennot 176,6886225 g/hkm VTT 2009 

päästökerroin CH4 Kotimaan pitkät lennot 0,0012087 g/hkm VTT 2009 

päästökerroin N2O Kotimaan pitkät lennot 0,0048347 g/hkm VTT 2009 

päästökerroin CO2 Euroopan pitkät lennot 148,1817236 g/hkm VTT 2009 

päästökerroin CH4 Euroopan pitkät lennot 0,0010159 g/hkm VTT 2009 

päästökerroin N2O Euroopan pitkät lennot 0,0040636 g/hkm VTT 2009 

päästöt CO2 Kotimaan lyhyet lennot 16508493,241 g CO2 

Lasku: päästökerroin CO2 Kotimaan 

lyhyet lennot x Kotimaan lyhyet lennot 

hkm 

päästöt CH4 Kotimaan lyhyet lennot 112,640 g CH4 

Lasku: päästökerroin CH4 Kotimaan 

lyhyet lennot x Kotimaan lyhyet lennot 

hkm 

päästöt N2O Kotimaan lyhyet lennot 450,558 g N2O 

Lasku: päästökerroin N2O Kotimaan 

lyhyet lennot x Kotimaan lyhyet lennot 

hkm 

päästöt CO2 Kotimaan pitkät lennot 31893179,796 g CO2 

Lasku: päästökerroin CO2 Kotimaan 

pitkät lennot x Kotimaan pitkät lennot 

hkm 

päästöt CH4 Kotimaan pitkät lennot 218,173 g CH4 

Lasku: päästökerroin CH4 Kotimaan 

pitkät lennot x Kotimaan pitkät lennot 

hkm 

päästöt N2O Kotimaan pitkät lennot 872,691 g N2O 

Lasku: päästökerroin N2O Kotimaan 

pitkät lennot x Kotimaan pitkät lennot 

hkm 

päästöt CO2 Eurooppa pitkät lennot 1227537,398 g CO2 

Lasku: päästökerroin CO2 Euroopan 

pitkät lennot x Euroopan pitkät lennot 

hkm 

päästöt CH4 Eurooppa pitkät lennot 8,4158 g CH4 

Lasku: päästökerroin CH4 Euroopan 

pitkät lennot x Euroopan pitkät lennot 

hkm 

päästöt N2O Eurooppa pitkät lennot 33,663 g N2O 

Lasku: päästökerroin N2O Euroopan 

pitkät lennot x Euroopan pitkät lennot 

hkm 

CO2-päästöt CO2e:na 49629,210 kg CO2e 

Lasku: ∑(päästöt CO2) x CO2:n GWP-

kerroin / 1000 g/kg 

CH4-päästöt CO2e:na 7,124 kg CO2e 

Lasku: ∑(päästöt CH4) x CH4:n GWP-

kerroin / 1000 g/kg 

N2O-päästöt CO2e:na 420,643 kg CO2e 

Lasku: ∑(päästöt N2O) x N2O:n GWP-

kerroin / 1000 g/kg 

Lentomatkustamisen päästöt yht. 50056,98 kg CO2e 

Lasku: CO2-päästöt CO2e:na + CH4-

päästöt CO2e:na + N2O-päästöt 

CO2e:na 

Lentomatkustamisen päästöt yht. 50.06 t CO2e 

Lasku: Lentomatkustamisen päästöt 

yht. / 1000 kg/t 
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Matkustaminen linja-autolla    

Matkustuskilometrit yht. 1940 hkm Laatumaa 2011 

Katuajo, n. 80 matkustajaa 970 hkm Laatumaa 2011 

Maantieajo, n. 80 matkustajaa 970 hkm Laatumaa 2011 

CO2-päästökerroin, katuajo, n. 80 matkustajaa 17 gCO2/hkm VTT 2009 

CO2-päästökerroin, maantieajo, n.80 matkustajaa 14 gCO2/hkm VTT 2009 

CH4-päästökerroin, katuajo, n. 80 matkustajaa 0,00054 gCH4/hkm VTT 2009 

CH4-päästökerroin, maantieajo, n.80 matkustajaa 0,00054 gCH4/hkm VTT 2009 

N2O-päästökerroin, katuajo, n. 80 matkustajaa 0,00038 gN2O/hkm VTT 2009 

N2O-päästökerroin, maantieajo, n.80 matkustajaa 0,00038 gN2O/hkm VTT 2009 

CO2-päästöt, katuajo, n. 80 matkustajaa 16490 gCO2 

Lasku: Katuajo, n. 80 matkustajaa x 

CO2-päästökerroin, katuajo, n. 80 

matkustajaa 

CO2-päästöt, maantieajo, n. 80 matkustajaa 13580 gCO2 

Lasku: Maanteiajo, n. 80 matkustajaa x 

CO2-päästökerroin, maantieajo, n. 80 

matkustajaa 

CH4-päästöt, katuajo, n. 80 matkustajaa 0,5238 gCH4 

Lasku: Katuajo, n. 80 matkustajaa x 

CH4-päästökerroin, katuajo, n. 80 

matkustajaa 

CH4-päästöt, maantieajo, n. 80 matkustajaa 0,5238 gCH4 

Lasku: Maanteiajo, n. 80 matkustajaa x 

CH4-päästökerroin, maantieajo, n. 80 

matkustajaa 

N2O-päästöt, katuajo, n. 80 matkustajaa 0,3686 gN2O 

Lasku: Katuajo, n. 80 matkustajaa x 

N2O -päästökerroin, katuajo, n. 80 

matkustajaa 

N2O-päästöt, maantieajo, n. 80 matkustajaa 0,3686 gN2O 

Lasku: Maanteiajo, n. 80 matkustajaa x 

N2O -päästökerroin, maantieajo, n. 80 

matkustajaa 

CO2-päästöt CO2e:na 30,070 kg CO2e 

Lasku: ∑(päästöt CO2) x CO2:n GWP-

kerroin / 1000 g/kg 

CH4-päästöt CO2e:na 0,022 kg CO2e 

Lasku: ∑(päästöt CH4) x CH4:n GWP-

kerroin / 1000 g/kg 

N2O-päästöt CO2e:na 0,229 kg CO2e 

Lasku: ∑(päästöt N2O) x N2O:n GWP-

kerroin / 1000 g/kg 

Linja-automatkustamisen päästöt yht. 30,32 kg CO2e 

Lasku: CO2-päästöt CO2e:na + CH4-

päästöt CO2e:na + N2O-päästöt 

CO2e:na 

Linja-automatkustamisen päästöt yht. 0,03 t CO2e 

Lasku: Linja-automatkustamisen pääs-

töt yht. / 1000 kg/t 
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Laskelmat työpaikan ja kodin välisen matkustamisen hiilijalanjäljelle 

 

Syöte/muu tieto Määrä Yksikkö Lähde 

Matkustaminen autolla    

Bensiinikäyttöiset henkilöautot, katuajo yht. 12687 hkm Laatumaa 2011 

Euro 0 , ei katalysaattoria, vuosimallit --> 1990 5231 hkm Laatumaa 2011 

Euro 1, vuosimallit 1991 – 1996 0 hkm Laatumaa 2011 

Euro 2, vuosimallit 1997 – 2000 0 hkm Laatumaa 2011 

Euro 3, vuosimallit 2001- 2005 57020 hkm Laatumaa 2011 

Euro 4, vuosimallit 2006 – 2009 1754 hkm Laatumaa 2011 

Euro 5, vuosimalli 2010 ja uudemmat 0 hkm Laatumaa 2011 

Bensiinikäyttöiset henkilöautot, maantieajo yht. 43062 hkm Laatumaa 2011 

Euro 0 , ei katalysaattoria, vuosimallit --> 1990 4052 hkm Laatumaa 2011 

Euro 1, vuosimallit 1991 – 1996 0 hkm Laatumaa 2011 

Euro 2, vuosimallit 1997 – 2000 0 hkm Laatumaa 2011 

Euro 3, vuosimallit 2001- 2005 35088 hkm Laatumaa 2011 

Euro 4, vuosimallit 2006 – 2009 3922 hkm Laatumaa 2011 

Euro 5, vuosimalli 2010 ja uudemmat 0 hkm Laatumaa 2011 

Dieselkäyttöiset henkilöautot, katuajo yht. 14850 hkm Laatumaa 2011 

Euro 0, vuosimallit --> 1990 229 hkm Laatumaa 2011 

Euro 1, vuosimallit 1991 – 1996 0 hkm Laatumaa 2011 

Euro 2, vuosimallit 1997 – 2000 2543 hkm Laatumaa 2011 

Euro 3, vuosimallit 2001 – 2005 8260 hkm Laatumaa 2011 

Euro 4, vuosimallit 2006 – 2009 3612 hkm Laatumaa 2011 

Euro 5, vuosimalli 2010 ja uudemmat 206 hkm Laatumaa 2011 

Dieselkäyttöiset henkilöautot, maantieajo yht. 50672 hkm Laatumaa 2011 

Euro 0 , vuosimallit --> 1990 0 hkm Laatumaa 2011 

Euro 1, vuosimallit 1991 – 1996 0 hkm Laatumaa 2011 

Euro 2, vuosimallit 1997 – 2000 774 hkm Laatumaa 2011 

Euro 3, vuosimallit 2001 – 2005 31184 hkm Laatumaa 2011 

Euro 4, vuosimallit 2006 – 2009 18404 hkm Laatumaa 2011 

Euro 5, vuosimalli 2010 ja uudemmat 310 hkm Laatumaa 2011 

    

CO2-päästökerroin, bensiinikäyttöiset henkilöautot, 

katuajo    

Euro 0 , vuosimallit --> 1990 

154 

gCO2/hkm VTT 2009 

Euro 1, vuosimallit 1991 – 1996 

152 

gCO2/hkm VTT 2009 

Euro 2, vuosimallit 1997 – 2000 

151 

gCO2/hkm VTT 2009 

Euro 3, vuosimallit 2001 – 2005 

151 

gCO2/hkm VTT 2009 

Euro 4, vuosimallit 2006 – 2009 

148 

gCO2/hkm VTT 2009 
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Euro 5, vuosimalli 2010 ja uudemmat 

138 

gCO2/hkm VTT 2009 

CO2-päästökerroin, bensiinikäyttöiset henkilöautot, 

maantieajo    

Euro 0 , vuosimallit --> 1990 

92 

gCO2/hkm VTT 2009 

Euro 1, vuosimallit 1991 – 1996 

92 

gCO2/hkm VTT 2009 

Euro 2, vuosimallit 1997 – 2000 

91 

gCO2/hkm VTT 2009 

Euro 3, vuosimallit 2001 – 2005 

91 

gCO2/hkm VTT 2009 

Euro 4, vuosimallit 2006 – 2009 

88 

gCO2/hkm VTT 2009 

Euro 5, vuosimalli 2010 ja uudemmat 

82 

gCO2/hkm VTT 2009 

CH4-päästökerroin, bensiinikäyttöiset henkilöautot, 

katuajo    

Euro 0 , vuosimallit --> 1990 

0,04000 

gCH4/hkm VTT 2009 

Euro 1, vuosimallit 1991 – 1996 

0,01500 

gCH4/hkm VTT 2009 

Euro 2, vuosimallit 1997 – 2000 

0,00600 

gCH4/hkm VTT 2009 

Euro 3, vuosimallit 2001 – 2005 

0,00100 

gCH4/hkm VTT 2009 

Euro 4, vuosimallit 2006 – 2009 

0,00100 

gCH4/hkm VTT 2009 

Euro 5, vuosimalli 2010 ja uudemmat 

0,00100 

gCH4/hkm VTT 2009 

CH4-päästökerroin, bensiinikäyttöiset henkilöautot, 

maantieajo    

Euro 0 , vuosimallit --> 1990 

0,016 

gCH4/hkm VTT 2009 

Euro 1, vuosimallit 1991 – 1996 

0,0046 

gCH4/hkm VTT 2009 

Euro 2, vuosimallit 1997 – 2000 

0,0021 

gCH4/hkm VTT 2009 

Euro 3, vuosimallit 2001 – 2005 

0,0013 

gCH4/hkm VTT 2009 

Euro 4, vuosimallit 2006 – 2009 

0,0008 

gCH4/hkm VTT 2009 

Euro 5, vuosimalli 2010 ja uudemmat 

0,0006 

gCH4/hkm VTT 2009 

N2O-päästökerroin, bensiinikäyttöiset henkilöautot, 

katuajo    

Euro 0 , vuosimallit --> 1990 

0,00770 

gN2O/hkm VTT 2009 

Euro 1, vuosimallit 1991 – 1996 

0,01700 

gN2O/hkm VTT 2009 

Euro 2, vuosimallit 1997 – 2000 

0,00850 

gN2O/hkm VTT 2009 



  Liite III, 3 

 

Euro 3, vuosimallit 2001 – 2005 

0,00230 

gN2O/hkm VTT 2009 

Euro 4, vuosimallit 2006 – 2009 

0,00310 

gN2O/hkm VTT 2009 

Euro 5, vuosimalli 2010 ja uudemmat 

0,00310 

gN2O/hkm VTT 2009 

N2O-päästökerroin, bensiinikäyttöiset henkilöautot, 

maantieajo    

Euro 0 , vuosimallit --> 1990 

0,00260 

gN2O/hkm VTT 2009 

Euro 1, vuosimallit 1991 – 1996 

0,00370 

gN2O/hkm VTT 2009 

Euro 2, vuosimallit 1997 – 2000 

0,00110 

gN2O/hkm VTT 2009 

Euro 3, vuosimallit 2001 – 2005 

0,00053 

gN2O/hkm VTT 2009 

Euro 4, vuosimallit 2006 – 2009 

0,00053 

gN2O/hkm VTT 2009 

Euro 5, vuosimalli 2010 ja uudemmat 

0,00053 

gN2O/hkm VTT 2009 

CO2-päästökerroin dieselkäyttöiset henkilöautot, 

katuajo    

Euro 0 , vuosimallit --> 1990 

153 

gCO2/hkm VTT 2009 

Euro 1, vuosimallit 1991 – 1996 

153 

gCO2/hkm VTT 2009 

Euro 2, vuosimallit 1997 – 2000 

153 

gCO2/hkm VTT 2009 

Euro 3, vuosimallit 2001 – 2005 

153 

gCO2/hkm VTT 2009 

Euro 4, vuosimallit 2006 – 2009 

153 

gCO2/hkm VTT 2009 

Euro 5, vuosimalli 2010 ja uudemmat 

143 

gCO2/hkm VTT 2009 

CO2-päästökerroin, dieselkäyttöiset henkilöautot, 

maantieajo    

Euro 0 , vuosimallit --> 1990 

85 

gCO2/hkm VTT 2009 

Euro 1, vuosimallit 1991 – 1996 

85 

gCO2/hkm VTT 2009 

Euro 2, vuosimallit 1997 – 2000 

85 

gCO2/hkm VTT 2009 

Euro 3, vuosimallit 2001 – 2005 

85 

gCO2/hkm VTT 2009 

Euro 4, vuosimallit 2006 – 2009 

84 

gCO2/hkm VTT 2009 

Euro 5, vuosimalli 2010 ja uudemmat 

81 

gCO2/hkm VTT 2009 

CH4-päästökerroin, dieselkäyttöiset henkilöautot, 

katuajo    

Euro 0 , vuosimallit --> 1990 

0,00060 

gCH4/hkm VTT 2009 
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Euro 1, vuosimallit 1991 – 1996 

0,00170 

gCH4/hkm VTT 2009 

Euro 2, vuosimallit 1997 – 2000 

0,00130 

gCH4/hkm VTT 2009 

Euro 3, vuosimallit 2001 – 2005 

0,00100 

gCH4/hkm VTT 2009 

Euro 4, vuosimallit 2006 – 2009 

0,00090 

gCH4/hkm VTT 2009 

Euro 5, vuosimalli 2010 ja uudemmat 

0,00080 

gCH4/hkm VTT 2009 

CH4-päästökerroin, dieselkäyttöiset henkilöautot, 

maantieajo    

Euro 0 , vuosimallit --> 1990 

0,00131 

gCH4/hkm VTT 2009 

Euro 1, vuosimallit 1991 – 1996 

0,00047 

gCH4/hkm VTT 2009 

Euro 2, vuosimallit 1997 – 2000 

0,00036 

gCH4/hkm VTT 2009 

Euro 3, vuosimallit 2001 – 2005 

0,00029 

gCH4/hkm VTT 2009 

Euro 4, vuosimallit 2006 – 2009 

0,00026 

gCH4/hkm VTT 2009 

Euro 5, vuosimalli 2010 ja uudemmat 

0,00021 

gCH4/hkm VTT 2009 

N2O-päästökerroin, dieselkäyttöiset henkilöautot, 

katuajo    

Euro 0 , vuosimallit --> 1990 

0,00000 

gN2O/hkm VTT 2009 

Euro 1, vuosimallit 1991 – 1996 

0,00150 

gN2O/hkm VTT 2009 

Euro 2, vuosimallit 1997 – 2000 

0,00310 

gN2O/hkm VTT 2009 

Euro 3, vuosimallit 2001 – 2005 

0,00690 

gN2O/hkm VTT 2009 

Euro 4, vuosimallit 2006 – 2009 

0,00690 

gN2O/hkm VTT 2009 

Euro 5, vuosimalli 2010 ja uudemmat 

0,00000 

gN2O/hkm VTT 2009 

N2O-päästökerroin, dieselkäyttöiset henkilöautot, 

maantieajo    

Euro 0 , vuosimallit --> 1990 

0,00000 

gN2O/hkm VTT 2009 

Euro 1, vuosimallit 1991 – 1996 

0,00210 

gN2O/hkm VTT 2009 

Euro 2, vuosimallit 1997 – 2000 

0,00320 

gN2O/hkm VTT 2009 

Euro 3, vuosimallit 2001 – 2005 

0,00210 

gN2O/hkm VTT 2009 

Euro 4, vuosimallit 2006 – 2009 

0,00210 

gN2O/hkm VTT 2009 

Euro 5, vuosimalli 2010 ja uudemmat 

0,00000 

gN2O/hkm VTT 2009 
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CO2-päästöt bensiinikäyttöiset henkilöautot    

Euro 0 , vuosimallit --> 1990 1178358 gCO2 

Lasku: katuajo hkm x CO2-

päästökerroin, bensiinikäyttöiset henki-

löautot, katuajo + maantieajo hkm x 

CO2-päästökerroin, bensiinikäyttöiset 

henkilöautot, maantieajo 

Euro 3, vuosimallit 2001 – 2005 4054010 gCO2 

Lasku: katuajo hkm x CO2-

päästökerroin, bensiinikäyttöiset henki-

löautot, katuajo + maantieajo hkm x 

CO2-päästökerroin, bensiinikäyttöiset 

henkilöautot, maantieajo 

Euro 4, vuosimallit 2006 – 2009 604728 gCO2 

Lasku: katuajo hkm x CO2-

päästökerroin, bensiinikäyttöiset henki-

löautot, katuajo + maantieajo hkm x 

CO2-päästökerroin, bensiinikäyttöiset 

henkilöautot, maantieajo 

CH4-päästöt bensiinikäyttöiset henkilöautot    

Euro 0 , vuosimallit --> 1990 274,072 gCH4 

Lasku: katuajo hkm x CH4-

päästökerroin, bensiinikäyttöiset henki-

löautot, katuajo + maantieajo hkm x 

CH42-päästökerroin, bensiinikäyttöiset 

henkilöautot, maantieajo 

Euro 3, vuosimallit 2001 – 2005 51,3164 gCH4 

Lasku: katuajo hkm x CH4-

päästökerroin, bensiinikäyttöiset henki-

löautot, katuajo + maantieajo hkm x 

CH4-päästökerroin, bensiinikäyttöiset 

henkilöautot, maantieajo 

Euro 4, vuosimallit 2006 – 2009 4,8916 gCH4 

Lasku: katuajo hkm x CH4-

päästökerroin, bensiinikäyttöiset henki-

löautot, katuajo + maantieajo hkm x 

CH4-päästökerroin, bensiinikäyttöiset 

henkilöautot, maantieajo 

N2O-päästöt bensiinikäyttöiset henkilöautot    

Euro 0 , vuosimallit --> 1990 50,8139 gN2O 

Lasku: katuajo hkm x N2O -

päästökerroin, bensiinikäyttöiset henki-

löautot, katuajo + maantieajo hkm x 

N2O -päästökerroin, bensiinikäyttöiset 

henkilöautot, maantieajo 

Euro 3, vuosimallit 2001 – 2005 31,71124 gN2O 

Lasku: katuajo hkm x N2O -

päästökerroin, bensiinikäyttöiset henki-

löautot, katuajo + maantieajo hkm x 

N2O -päästökerroin, bensiinikäyttöiset 

henkilöautot, maantieajo 
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Euro 4, vuosimallit 2006 – 2009 7,51606 gN2O 

Lasku: katuajo hkm x N2O -

päästökerroin, bensiinikäyttöiset henki-

löautot, katuajo + maantieajo hkm x 

N2O -päästökerroin, bensiinikäyttöiset 

henkilöautot, maantieajo 

CO2-päästöt dieselkäyttöiset henkilöautot    

Euro 0 , vuosimallit --> 1990 35037 gCO2 

Lasku: katuajo hkm x CO2-

päästökerroin, dieselkäyttöiset henki-

löautot, katuajo + maantieajo hkm x 

CO2-päästökerroin, dieselkäyttöiset 

henkilöautot, maantieajo 

Euro 2, vuosimallit 1997 – 2000 454869 gCO2 

Lasku: katuajo hkm x CO2-

päästökerroin, dieselkäyttöiset henki-

löautot, katuajo + maantieajo hkm x 

CO2-päästökerroin, dieselkäyttöiset 

henkilöautot, maantieajo 

Euro 3, vuosimallit 2001 – 2005 3914420 gCO2 

Lasku: katuajo hkm x CO2-

päästökerroin, dieselkäyttöiset henki-

löautot, katuajo + maantieajo hkm x 

CO2-päästökerroin, dieselkäyttöiset 

henkilöautot, maantieajo 

Euro 4, vuosimallit 2006 – 2009 2098572 gCO2 

Lasku: katuajo hkm x CO2-

päästökerroin, dieselkäyttöiset henki-

löautot, katuajo + maantieajo hkm x 

CO2-päästökerroin, dieselkäyttöiset 

henkilöautot, maantieajo 

Euro 5, vuosimalli 2010 ja uudemmat 54568 gCO2 

Lasku: katuajo hkm x CO2-

päästökerroin, dieselkäyttöiset henki-

löautot, katuajo + maantieajo hkm x 

CO2-päästökerroin, dieselkäyttöiset 

henkilöautot, maantieajo 

CH4-päästöt dieselkäyttöiset henkilöautot    

Euro 0 , vuosimallit --> 1990 0,1374 gCH4 

Lasku: katuajo hkm x CH4-

päästökerroin, dieselkäyttöiset henki-

löautot, katuajo + maantieajo hkm x 

CH42-päästökerroin, dieselkäyttöiset 

henkilöautot, maantieajo 

Euro 2, vuosimallit 1997 – 2000 3,58454 gCH4 

Lasku: katuajo hkm x CH4-

päästökerroin, dieselkäyttöiset henki-

löautot, katuajo + maantieajo hkm x 

CH42-päästökerroin, dieselkäyttöiset 

henkilöautot, maantieajo 

Euro 3, vuosimallit 2001 – 2005 17,30336 gCH4 

Lasku: katuajo hkm x CH4-

päästökerroin, dieselkäyttöiset henki-

löautot, katuajo + maantieajo hkm x 

CH42-päästökerroin, dieselkäyttöiset 

henkilöautot, maantieajo 
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Euro 4, vuosimallit 2006 – 2009 8,03584 gCH4 

Lasku: katuajo hkm x CH4-

päästökerroin, dieselkäyttöiset henki-

löautot, katuajo + maantieajo hkm x 

CH42-päästökerroin, dieselkäyttöiset 

henkilöautot, maantieajo 

Euro 5, vuosimalli 2010 ja uudemmat 0,2299 gCH4 

Lasku: katuajo hkm x CH4-

päästökerroin, dieselkäyttöiset henki-

löautot, katuajo + maantieajo hkm x 

CH42-päästökerroin, dieselkäyttöiset 

henkilöautot, maantieajo 

N2O-päästöt dieselkäyttöiset henkilöautot    

Euro 0 , vuosimallit --> 1990 0 gN2O 

Lasku: katuajo hkm x N2O -

päästökerroin, dieselkäyttöiset henki-

löautot, katuajo + maantieajo hkm x 

N2O -päästökerroin, dieselkäyttöiset 

henkilöautot, maantieajo 

Euro 2, vuosimallit 1997 – 2000 10,3601 gN2O 

Lasku: katuajo hkm x N2O -

päästökerroin, dieselkäyttöiset henki-

löautot, katuajo + maantieajo hkm x 

N2O -päästökerroin, dieselkäyttöiset 

henkilöautot, maantieajo 

Euro 3, vuosimallit 2001 – 2005 122,4804 gN2O 

Lasku: katuajo hkm x N2O -

päästökerroin, dieselkäyttöiset henki-

löautot, katuajo + maantieajo hkm x 

N2O -päästökerroin, dieselkäyttöiset 

henkilöautot, maantieajo 

Euro 4, vuosimallit 2006 – 2009 63,5712 gN2O 

Lasku: katuajo hkm x N2O -

päästökerroin, dieselkäyttöiset henki-

löautot, katuajo + maantieajo hkm x 

N2O -päästökerroin, dieselkäyttöiset 

henkilöautot, maantieajo 

Euro 5, vuosimalli 2010 ja uudemmat 0 gN2O 

Lasku: katuajo hkm x N2O -

päästökerroin, dieselkäyttöiset henki-

löautot, katuajo + maantieajo hkm x 

N2O -päästökerroin, dieselkäyttöiset 

henkilöautot, maantieajo 

CO2-päästöt CO2e:na 12394,562 kg CO2e 

Lasku: ∑(päästöt CO2) x CO2:n GWP-

kerroin / 1000 g/kg 

CH4-päästöt CO2e:na 7,551 kg CO2e 

Lasku: ∑(päästöt CH4) x CH4:n GWP-

kerroin / 1000 g/kg 

N2O-päästöt CO2e:na 88,800 kg CO2e 

Lasku: ∑(päästöt N2O) x N2O:n GWP-

kerroin / 1000 g/kg 

Automatkustamisen päästöt yht. 12490,91 kg CO2e 

Lasku: CO2-päästöt CO2e:na + CH4-

päästöt CO2e:na + N2O-päästöt 

CO2e:na 

Automatkustamisen päästöt yht. 12,49 t CO2e 

Lasku: Automatkustamisen päästöt 

yht. / 1000 kg/t 
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Matkustaminen linja-autolla    

Matkustuskilometrit yht. 738 hkm Laatumaa 2011 

Katuajo, n. 18 matkustajaa 119 hkm Laatumaa 2011 

Katuajo, n. 80 matkustajaa 344 hkm Laatumaa 2011 

Maantieajo, n. 18 matkustajaa 275 hkm Laatumaa 2011 

Maantieajo, n. 80 matkustajaa 0 hkm Laatumaa 2011 

CO2-päästökerroin, katuajo, n. 18 matkustajaa 62 gCO2/hkm VTT 2009 

CO2-päästökerroin, katuajo, n. 80 matkustajaa 17 gCO2/hkm VTT 2009 

CO2-päästökerroin, maantieajo, n.18 matkustajaa 50 gCO2/hkm VTT 2009 

CH4-päästökerroin, katuajo, n. 18 matkustajaa 0,0024 gCH4/hkm VTT 2009 

CH4-päästökerroin, katuajo, n. 80 matkustajaa 0,00054 gCH4/hkm VTT 2009 

CH4-päästökerroin, maantieajo, n.18 matkustajaa 0,0024 gCH4/hkm VTT 2009 

N2O-päästökerroin, katuajo, n. 18 matkustajaa 0,0017 gN2O/hkm VTT 2009 

N2O-päästökerroin, katuajo, n. 80 matkustajaa 0,00038 gN2O/hkm VTT 2009 

N2O-päästökerroin, maantieajo, n.18 matkustajaa 0,0017 gN2O/hkm VTT 2009 

CO2-päästöt, katuajo, n. 18 matkustajaa 7378 gCO2 

Lasku: Katuajo, n. 18 matkustajaa x 

CO2-päästökerroin, katuajo, n. 18 

matkustajaa 

CO2-päästöt, katuajo, n. 80 matkustajaa 5848 gCO2 

Lasku: Katuajo, n. 80 matkustajaa x 

CO2-päästökerroin, katuajo, n. 80 

matkustajaa 

CO2-päästöt, maantieajo, n. 18 matkustajaa 13750 gCO2 

Lasku: Maanteiajo, n. 18 matkustajaa x 

CO2-päästökerroin, maantieajo, n. 18 

matkustajaa 

CH4-päästöt, katuajo, n. 18 matkustajaa 0,2856 gCH4 

Lasku: Katuajo, n. 18 matkustajaa x 

CH4-päästökerroin, katuajo, n. 18 

matkustajaa 

CH4-päästöt, katuajo, n. 80 matkustajaa 0,18576 gCH4 

Lasku: Katuajo, n. 80 matkustajaa x 

CH4-päästökerroin, katuajo, n. 80 

matkustajaa 

CH4-päästöt, maantieajo, n. 18 matkustajaa 0,66 gCH4 

Lasku: Maanteiajo, n. 18 matkustajaa x 

CH4-päästökerroin, maantieajo, n. 18 

matkustajaa 

N2O-päästöt, katuajo, n. 18 matkustajaa 0,2023 gN2O 

Lasku: Katuajo, n. 18 matkustajaa x 

N2O -päästökerroin, katuajo, n. 18 

matkustajaa 

N2O-päästöt, katuajo, n. 80 matkustajaa 0,13072 gN2O 

Lasku: Katuajo, n. 80 matkustajaa x 

N2O -päästökerroin, katuajo, n. 80 

matkustajaa 

N2O-päästöt, maantieajo, n. 18 matkustajaa 0,4675 gN2O 

Lasku: Maanteiajo, n. 18 matkustajaa x 

N2O -päästökerroin, maantieajo, n. 18 

matkustajaa 

CO2-päästöt CO2e:na 26,976 kg CO2e 

Lasku: ∑(päästöt CO2) x CO2:n GWP-

kerroin / 1000 g/kg 

CH4-päästöt CO2e:na 0,024 kg CO2e 

Lasku: ∑(päästöt CH4) x CH4:n GWP-

kerroin / 1000 g/kg 
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N2O-päästöt CO2e:na 0,248 kg CO2e 

Lasku: ∑(päästöt N2O) x N2O:n GWP-

kerroin / 1000 g/kg 

Linja-automatkustamisen päästöt yht. 27,25 kg CO2e 

Lasku: CO2-päästöt CO2e:na + CH4-

päästöt CO2e:na + N2O-päästöt 

CO2e:na 

Linja-automatkustamisen päästöt yht. 0,03 t CO2e 

Lasku: Linja-automatkustamisen pääs-

töt yht. / 1000 kg/t 

    

Matkustaminen lähijunalla    

Lähijunan henkilökilometrit vuodessa 34056 hkm Laatumaa 2011 

päästökerroin CO2 Lähijuna 21,9875776 g/hkm VTT 2009 

päästökerroin CH4 Lähijuna 0,0007329 g/hkm VTT 2009 

päästökerroin N2O Lähijuna 0,0006413 g/hkm VTT 2009 

päästöt CO2 Lähijuna 748808,944 g CO2 

Lasku: Lähijunan henkilökilometrit 

vuodessa x päästökerroin CO2 Lähiju-

na 

päästöt CH4 Lähijuna 24,960 g CH4 

Lasku: Lähijunan henkilökilometrit 

vuodessa x päästökerroin CH4 Lähiju-

na 

päästöt N2O Lähijuna 21,840 g N2O 

Lasku: Lähijunan henkilökilometrit 

vuodessa x päästökerroin N2O Lähiju-

na 

CO2-päästöt CO2e:na 748,809 kg CO2e 

Lasku: päästöt CO2 Lähijuna x CO2:n 

GWP-kerroin / 1000 g/kg 

CH4-päästöt CO2e:na 0,524 kg CO2e 

Lasku: päästöt CH4 Lähijuna x CH4:n 

GWP-kerroin / 1000 g/kg 

N2O-päästöt CO2e:na 6,770 kg CO2e 

Lasku: päästöt N2O Lähijuna x N2O:n 

GWP-kerroin / 1000 g/kg 

Lähijunan käytön päästöt yht. 756,10 kg CO2e 

Lasku: CO2-päästöt CO2e:na + CH4-

päästöt CO2e:na + N2O-päästöt 

CO2e:na 

Lähijunan käytön päästöt yht. 0,76 t CO2e 

Lasku: Lähijunan käytön päästöt yht. / 

1000 kg/t 
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Laatumaan hiilijalanjälkiselvityksen edellyttämät toimintotiedot 

Päästölähde Toimintotieto Tiedon saatavuus 

Energiankulutus 

Lämmitys 

lämmitysmuoto energiasopimus 

toimipaikkakohtaiset lämmitysenergian 

kulutustiedot 

energiankulutusraportti 

energiayhtiöltä 

päästöraportti jos mahdollista energiayhtiö 

Sähkö 

sähkön tuotantomuoto energiasopimus 

toimipaikkakohtaiset sähkönkulutustiedot 
energiankulutusraportti 

energiayhtiöltä 

päästöraportti jos mahdollista energiayhtiö 

Matkustaminen 

Auto (sis. henkilös-

tön omat autot ja 

vuokra-autot) 

matkustetut henkilökilometrit autotyypeit-

täin 

työntekijän ilmoitus 

matkamääräysten yh-

teydessä 

tiedot autotyypistä; diesel- vai bensiini-

käyttöinen, vuosimalli ja  jos tiedossa, 

myös päästömittauksen tulokset 

työntekijän ilmoitus 

matkamääräysten yh-

teydessä 

matkakohtaiset tiedot maantieajon ja katu-

ajon suhteesta 

työntekijän ilmoitus 

matkamääräysten yh-

teydessä 

Juna 
matkustetut henkilökilometrit junatyypeit-

täin 

työntekijän ilmoitus 

matkamääräysten yh-

teydessä 

Laiva 
matkustetut henkilökilometrit laivatyypeit-

täin 

työntekijän ilmoitus 

matkamääräysten yh-

teydessä 

Lentokone 

  

matkustetut henkilökilometrit matkatyy-

peittäin; kotimaan lento, Euroopan lento 

vai kaukolento 

matkalasku 

jos mahdollista, tieto siitä, onko lentoko-

neessa suihku- vai potkuriturbiini  

työntekijän ilmoitus 

matkamääräysten yh-

teydessä 
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Kaupunkilinja-auto 

matkustetut henkilökilometrit matkalasku 

tiedot jokaisen matkan bussityypistä, eli 

onko bussi dieselkäyttöinen vai maakaa-

sulla kulkeva 

työntekijän ilmoitus 

matkamääräysten yh-

teydessä 

matkakohtaiset tiedot kehäväyläajon ja 

katuajon suhteesta 

työntekijän ilmoitus 

matkamääräysten yh-

teydessä 

arvio matkustajamäärästä linja-autossa 

työntekijän ilmoitus 

matkamääräysten yh-

teydessä 

Pitkän matkan lin-

ja-auto 

matkustetut henkilökilometrit   

matkakohtaiset tiedot maantieajon ja katu-

ajon suhteesta 

työntekijän ilmoitus 

matkamääräysten yh-

teydessä 

arvio matkustajamäärästä linja-autossa 

työntekijän ilmoitus 

matkamääräysten yh-

teydessä 

Jätteet 

toimipaikkakohtaiset tiedot jätteiden mää-

rästä [kg] jätelajeittain 

punnitustieto tai sil-

mämääräinen arvio 

jäteyhtiö 

jätehuoltosopimus tai 

kiinteistön vuokraso-

pimus 

tieto jätteen jatkokäsittelystä (jos tiedossa) 
jätehuoltosopimus tai 

jäteyhtiö 

biojätteen osuus sekajätteestä 

sekajätteen lajittelutut-

kimus tai silmämääräi-

nen arvio 

käytöstä poistetut tuotteet, esim. toimisto-

kalusteet 
henkilöstö 

Hankinnat 

kaikki hankinnat 
hankinnoista vastaava 

henkilö 

hankintojen hiilijalanjälki jos myyjä il-

moittanut 
myyjä tai valmistaja 
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Tontin jalostus 

maankäytön muutos; paljonko maata muo-

kataan ja onko maa-alue metsää vai ruoho-

aluetta 

katselmus tontilla 

paljonko, miten ja mistä materiaaleista 

kunnallistekniikka ja tiestö rakennetaan 

rakentamisen alihank-

kija 

kuljetuskalusto ja kilometrit 

kuljetuksista vastaava 

toimija 

käytetty laitteisto ja konetyötunnit 
rakentamisen alihank-

kija 

Tuulimittaukset 

tuulimittauksissa käytettävän laitteiston 

hiilijalanjälki tai erillinen elinkaarimallin-

nus ko. laitteistolle 

myyjä tai valmistaja 
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