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Tämän kandidaatintyön tavoitteena on laskea pohjoismaisen nuoriso-orkesterin, Orkester 

Nordenin, hiilijalanjälki vuodelle 2021. Työssä selvitetään, mistä orkesterin toiminnoista 

syntyy kasvihuonekaasupäästöjä ja kuinka ne vaikuttavat orkesterin hiilijalanjälkeen. Työn 

lopussa pohditaan, kuinka Orkester Nordenin hiilijalanjälkeä voitaisiin pienentää.  

 

Valittujen rajausten mukaan Orkester Nordenin hiilijalanjälki koostuu osallistujien ja henki-

lökunnan matkustamisesta Lahteen ja Lahdesta takaisin asuinpaikkakunnalleen ja orkesterin 

matkustamisesta konserttipaikoille, kiinteistöjen energiankäytöstä, majoituksen energian-

käytöstä, ruokailusta, jätteistä, oheistuotteista ja yleisön matkustamisesta konserttipaikoille.  

 

Yhteensä Orkester Nordenin hiilijalanjälki on n. 17 700 kgCO2-ekv, kun yleisön matkusta-

mista ei oteta huomioon. Suurimman hiilijalanjäljen aiheuttaa osallistujien (soittajien) ja 

henkilökunnan matkustaminen. Tämän osuus hiilijalanjäljestä on n. 71 %. Ruokailun osuus 

hiilijalanjäljestä on n. 13 % ja oheistuotteiden 10 %. Kiinteistöjen ja majoituksen energian-

kulutuksen sekä jätteiden käsittelyn osuus hiilijalanjäljestä on yhteensä n. 6 %.  

 

Mikäli yleisön matkustaminen otetaan huomioon, on Orkester Nordenin hiilijalanjälki n. 

20 900 kgCO2-ekv. Tällöin osallistujien ja henkilökunnan matkustamisen osuus hiilijalan-

jäljestä on n. 61 % ja yleisön matkustamisen osuus n. 15 %. Ruokailun osuus hiilijalanjäljestä 

olisi 11 % ja oheistuotteiden 8 %. Kiinteistöjen ja majoituksen energiankulutuksen sekä jät-

teiden käsittelyn osuus hiilijalanjäljestä on yhteensä n. 5 %. 
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Syftet med denna kandidatavhandling är att räkna Orkester Nordens koldioxidavtryck för 

året 2021. För att räkna ut koldioxidavtrycket kartläggs de viktigaste funktionerna inom or-

kestern som leder till utsläpp av växthusgaser och hur dessa påverkar orkesterns koldioxid-

avtryck. I slutet av detta arbete diskuteras olika åtgärder genom vilka orkesterns koldioxid-

avtryck kunde minskas.   

   

Orkester Nordens koldioxidavtryck utgörs av följande delområden enligt de avgränsningar 

som gjorts i arbetet: deltagarnas (musikernas) och personalens resor till Lahtis och tillbaka 

till sin hemort samt resorna till konsertplatserna, fastigheternas och boendets energiförbruk-

ning, kost, avfallshantering, merchandise samt av publikens resor till konsertplatsen.  

   

Sammanlagt är Orkester Nordens koldioxidavtryck ca 17 700 kgCO2-ekv, om inte publikens 

resor beaktas i koldioxidavtrycket. Musikernas och personalens resor samt resorna till kon-

sertplatserna står för 71 % av orkesterns hela koldioxidavtryck. Kosten står för 13 % 

och merchandise för 10 % av koldioxidavtrycket. Fastigheternas och boendets energiför-

brukning samt avfallshanteringen står sammanlagt för 6 % av koldioxidavtrycket. Då man 

räknar med publikens resor i koldioxidavtrycket uppgår Orkester Nordens koldioxidavtryck 

till ca 20 900 kgCO2-ekv. I detta fall står musikernas och personalens resor samt resorna till 

konsertplatserna för 61 % av koldioxidavtrycket och publikens resor för 15 % av koldioxid-

avtrycket. Kostens andel av koldioxidavtrycket är då 11 % och merchandisens 8 %. Fastig-

heternas och boendets energiförbrukning samt avfallshanteringen står sammanlagt för 5 % 

av koldioxidavtrycket.  
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The aim of this bachelor’s thesis is to calculate the carbon footprint of Orkester Norden, a 

Nordic youth orchestra. The carbon footprint is calculated for the year 2021. Furthermore, it 

will be reviewed which functions of the orchestra cause greenhouse gas emissions, and how 

they affect the carbon footprint. Ways, in which the carbon footprint of Orkester Norden can 

be reduced, are presented towards the end of this thesis.   

 

Based on selected system boundaries and assumptions, the carbon footprint of Orkester Nor-

den consists of the following sub-areas: the musicians’ and staff’s travels to Lahti and back 

to their hometown, the energy consumption of the properties and accommodation used by 

Orkester Norden, nourishment, waste management, merchandise and the audience’s travel-

ling to the concert venue.  

 

The carbon footprint for Orkester Norden is ca. 17 700 kgCO2-ekv, if the audience’s travel-

ling isn’t taken into account. 71 % of the carbon footprint is caused by the travelling of the 

musicians and staff. The food accounts for 13 % and the merchandise accounts for 10 % of 

the carbon footprint. The properties’ and accommodation’s energy consumption and waste 

management account for approx. 6 % of the carbon footprint. 
 

The carbon footprint for Orkester Norden is ca. 20 900 kgCO2-ekv, if the audience’s travels 

are taken into account. In this case, 61 % of the carbon footprint is caused by the travelling 

of the musicians and staff. The audience’s travels account for 15 % of the carbon footprint, 

the nourishment accounts for 11 % and the merchandise accounts for 8 % of the carbon 

footprint. The properties’ and accommodation’s energy consumption and waste management 

account for approx. 5 % of the carbon footprint. 
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SYMBOLILUETTELO 

 

Yhdisteet 

CO2  Hiilidioksidi 

CH4  Metaani 

N2O  Dityppioksidi 

 

Yksiköt 

CO2-ekv hiilidioksidiekvivalentti 

g  gramma 

hkm  henkilökilometri 

kg  kilogramma 

km  kilometri 

kWh  kilowattitunti 

m2  neliömetri 

m3  kuutiometri 

MWh  megawattitunti 

v  vuosi 

%  prosentti 

   

Lyhenteet 

EU  Euroopan unioni 

GWP  Global Warming Potential, ilmaston lämmityspotentiaali 

Hlö  Henkilö 

ICAO International Civil Aviation Organization, kansainvälinen siviili-ilmailujär-

jestö 

IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change, hallitustenvälinen ilmaston-

muutospaneeli 

ISO International Organization for Standardization, kansainvälinen standardisoi-

misjärjestö 

SFS  Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 

WBCSD  World Business Council for Sustainable Development 
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WRI   World Resources Institute 

WWF  World Wide Fund for Nature; Maailman luonnonsäätiö 
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1 JOHDANTO 

 

Yksi tämän hetken ajankohtaisimmista aiheista on ilmastonmuutos. Ilmastonmuutoksen hil-

litsemiseen tarvitaan toimenpiteitä. Maapallon keskilämpötila on noussut 1,18 celsiusastetta 

1800-luvun loppupuolelta ihmiskunnan aiheuttamien kasvihuonekaasupäästöjen seurauk-

sena (NASA 2021). Ilmastonmuutoksen seurauksena maapallon keskilämpötila nousee ja 

sään ääri-ilmiöt, kuten voimakkaat sateet, trooppiset myrskyt ja helleaallot, yleistyvät ja voi-

mistuvat (IPCC 2021).  

 

Pariisin ilmastosopimus solmittiin vuonna 2015. Sopimus on maailmanlaajuinen ja oikeu-

dellisesti sitova. Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteena on, ettei maapallon keskilämpötila 

nousisi yli 1,5 celsiusastetta verrattuna esiteolliseen aikaan. Euroopan unioni (EU) ratifioi 

sopimuksen lokakuussa 2016, ja Suomi hyväksyi sopimuksen marraskuussa 2016. (Ympä-

ristöministeriö a.) Tällä hetkellä Suomen hallituksen (Sanna Marinin hallitus) tavoitteena 

on, että Suomi olisi hiilineutraali viimeistään vuonna 2035 (Ympäristöministeriö b). Jotta 

tämä tavoite voidaan saavuttaa, kasvihuonekaasupäästöjen pitäisi vähentyä jokaisella sekto-

rilla.  

 

Hiilijalanjäljen laskeminen on oiva tapa tunnistaa toiminnan aiheuttamat kasvihuonekaasu-

päästöt. Hiilijalanjäljen laskennan avulla voidaan tunnistaa ne toiminnot, jotka aiheuttavat 

suurimmat kasvihuonekaasupäästöt. Hiilijalanjäljen pienentäminen on vaikeaa, jos ei tun-

neta toiminnan keskeisempiä päästölähteitä. Tunnistamalla keskeisimmät päästölähteet voi-

daan niihin kohdistaa myös pienennystoimenpiteitä.  

 

Viime aikoina myös kulttuurialalla on alettu kiinnittämään huomiota toiminnan aiheuttamiin 

kasvihuonekaasupäästöihin. Sinfonia Lahti selvitti hiilijalanjälkensä noin 5 vuotta sitten ja 

on pyrkinyt toimimaan esimerkkinä muille kulttuurialan toimijoille (Sinfonia Lahti 2018). 

Sekä Sinfonia Lahti että Orkester Norden toimivat Lahdessa, mutta niiden toimintatavat ovat 

hyvin erilaiset. Suurimpana erona on, että Sinfonia Lahti on ympäri vuoden harjoitteleva ja 

esiintyvä kaupunginorkesteri, kun taas Orkester Nordenilla on toimintaa kerran vuodessa 
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noin kahden viikon aikana. Tässä työssä selvitetään enemmänkin projektiluontoisesti toimi-

van orkesterin hiilijalanjälki. Projektiluontaisuus on tyypillistä kulttuurialalle, joten tämän 

työn tavoitteena on herättää ajatuksia erityyppisten projektien ilmastovaikutuksista. 

 

Tämän kandidaatintyön tavoitteena on laskea pohjoismaisen nuoriso-orkesterin, Orkester 

Nordenin, toiminnan hiilijalanjälki. Orkester Nordenin toimintaa ei pystytty järjestämään 

vuonna 2020, ja se peruttiin myös vuonna 2021 COVID-19 pandemian takia. Tämä vaikeut-

taa jonkin verran orkesterin toiminnan hiilijalanjäljen laskemista. Orkesterin toimintaa eh-

dittiin suunnitella tarkasti vuodelle 2021, joten tämä mahdollisti toiminnan hiilijalanjäljen 

laskemisen vuodelle 2021. Tässä työssä lasketaan Orkester Nordenin hiilijalanjälki vuodelle 

2021, mikäli orkesterin toimintaa olisi voitu järjestää normaalisti.  

 

Hiilijalanjäljen laskemiseen tarvittavat tiedot saadaan Orkester Nordenin toiminnan järjes-

täjältä pääosin sähköpostilla. Hiilijalanjälki saadaan kertomalla saadut tiedot sopivilla pääs-

tökertoimilla. Tässä työssä hiilijalanjälki lasketaan orkesterin toiminnan kuudelle keskei-

selle osa-alueelle: matkustukselle, kiinteistöjen energiakäytölle, majoituksen energiakäy-

tölle, ruokailulle, jätteille ja oheistuotteille. Lisäksi arvioidaan Orkester Nordenin tärkeim-

män sidosryhmän, yleisön, matkustamisesta aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt. Kappa-

leessa 3 esitetään tarkemmin hiilijalanjäljen laskennan rajaukset. Työn lopussa arvioidaan 

vielä, miten orkesterin hiilijalanjälkeä saataisiin pienennettyä ja pohditaan, miten hiilineut-

raalius voitaisiin saavuttaa.  
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2 HIILIJALANJÄLJEN LASKENTA 

 

Hiilijalanjälki kuvaa yrityksen, organisaation toiminnan, palvelun tai tuotteen vaikutusta il-

mastoon. Hiilijalanjälki kertoo, kuinka paljon kasvihuonekaasupäästöjä syntyy esimerkiksi 

yrityksen tai organisaation toiminnan seurauksena, tai palvelun ja tuotteen elinkaaren aikana. 

Merkittävimmät kasvihuonekaasut ovat hiilidioksidi (CO2), metaani (CH4) ja dityppioksidi 

(N2O) (Tilastokeskus 2021, 14).  

 

Kasvihuonekaasut lämmittävät eri voimakkuudella ilmakehää: jotkin kaasut ovat voimak-

kaampia kuin toiset, kun taas toiset lämmittävät ilmakehää pidemmällä aikavälillä. Jotta kas-

vihuonekaasujen ilmastovaikutuksia voidaan vertailla, ne yhteismitallistetaan hiilidioksi-

diekvivalenteiksi (CO2-ekv) (Tilastokeskus 2021, 14). Kasvihuonekaasut yhteismitalliste-

taan käyttämällä GWP-kertoimia (Global Warming Potential -kertoimia) (Tilastokeskus 

2021, 14). Yleensä käytetään joko GWP20 tai GWP100-kertoimia. GWP100 -kerroin kertoo 

kasvihuonekaasun lämmityspotentiaalin 100 vuoden ajanjaksolla. GWP-kertoimia määrit-

telee mm. IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). Hiilijalanjäljen laskennassa 

tulee käyttää uusimpia GWP100 -kertoimia (SFS-EN ISO 14064-1: 2019, 18). Tällä hetkellä 

uusimmat kertoimet löytyvät IPCC:n viidennestä arviointiraportissa. Hiilidioksidin 

GWP100 on 1, metaanin 28 ja dityppioksidin 265 (Myhre et al. 2013). Käytännössä tämä 

tarkoittaa, että metaani lämmittää ilmakehää 28 kertaa voimakkaammin kuin hiilidioksidi 

100 vuoden ajanjaksolla. Yhden kilogramman metaanipäästöt lämmittävät ilmastoa siis yhtä 

paljon kuin noin 28 kilogramman hiilidioksidipäästöt 100 vuoden aikana.  

 

Hiilijalanjälki on eräänlainen elinkaariarviointi, jossa tarkastellaan ainoastaan yhtä vaiku-

tusluokkaa, ilmastonmuutosta (SFS-EN ISO 14067:2018, 10). Hiilijalanjälkilaskennassa ei 

siis huomioida organisaation toiminnan tai tuotteiden aiheuttamia muita ympäristövaikutuk-

sia, kuten veden kulutusta, rehevöitymistä tai biodiversiteetin katoa. Hiilijalanjälkiselvityk-

sen tulee sisältää elinkaariarvioinnin neljä vaihetta: tavoitteiden ja soveltamisalan määrittely, 

elinkaari-inventaarioanalyysi, vaikutusarviointi ja tulosten tulkinta. (ISO 14067:2018, 22.) 

 

Hiilijalanjäljen laskennassa noudatetaan yleensä kansainvälisiä standardeja. Standardisarja 

ISO 14060 on yksi näistä. Standardit selkeyttävät ja yhtenäistävät hiilijalanjälkilaskentaa. 
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Standardeissa ohjeistetaan, kuinka kasvihuonekaasupäästöt ja -poistumat lasketaan, ja 

kuinka näitä tulee seurata, raportoida ja todentaa. Näin olleen hiilijalanjälkiä voidaan verrata 

toisiinsa. Hiilijalanjäljen laskeminen auttaa organisaatioita tunnistamaan kasvihuonekaasu-

jen vähentämismahdollisuuksia, ja mahdollistaa siten kasvihuonekaasupäästöjen vähentämi-

seen pyrkivien strategioiden ja suunnitelmien laatimisen ja toteuttamisen. ISO 14064-1 -

standardissa määritellään, kuinka organisaatioiden hiilijalanjälki tulee laskea ja raportoida 

(SFS-EN ISO 14064-1:2019, 1). Tuotteiden hiilijalanjäljen laskennassa voidaan vastaavasti 

käyttää ISO 14067 -standardia. (SFS-EN ISO 14067:2018, 5.) 

 

Organisaation hiilijalanjäljen laskennassa on tärkeää tunnistaa suorat ja epäsuorat kasvihuo-

nekaasupäästöt ja -poistumat, jotka liittyvät organisaation toimintaan/syntyvät organisaation 

toiminnan johdosta.  Tunnistamisen jälkeen pitää päättää, mitä epäsuoria kasvihuonekaasu-

päästöjä ei mahdollisesti oteta huomioon laskennassa. On tärkeää perustella, miksi jätetään 

pois tiettyjä epäsuoria kasvihuonekaasupäästöjä laskennasta. Rajauksessa on syytä huoleh-

tia, ettei suuria epäsuoria päästölähteitä jää pois laskennasta. Epäsuoria päästöjä syntyy esi-

merkiksi energian käytöstä, liikkumisesta, organisaation käyttämistä tuotteista ja organisaa-

tion muille tuottamista tuotteista. (SFS-EN ISO 14064-1:2019, 16.) 

 

GHG-protokolla on kansainvälisesti käytetyin työkalu kasvihuonekaasujen laskemiseen 

(European Commission/EMAS 2021). GHG-protokolla on WRI:n (World Resources Insti-

tute) ja WBCSD n (World Business Council for Sustainable Development) kehittämä kan-

sainvälinen standardi organisaatioiden päästöjen laskentaan ja raportointiin. GHG-protokol-

lassa kasvihuonekaasupäästöt jaetaan luokkiin Scope 1, 2 ja 3 niiden lähteen perusteella. 

Scope 1 -luokka sisältää organisaation suorat kasvihuonekaasupäästöt. Scope 2 -luokka si-

sältää epäsuorat energiantuotannon päästöt (ostettu sähkö, lämmitys, jäähdytys). Scope 3 – 

luokaan kuuluu loput epäsuorista kasvihuonekaasupäästöistä, kuten jätehuollon ja ostettujen 

tuotteiden valmistuksen kasvihuonekaasupäästöt. GHG-protokollan mukaan kasvihuone-

kaasujen laskeminen ja raportoiminen pitää noudattaa seuraavia periaatteita: relevanssi, täy-

dellisyys, johdonmukaisuus, läpinäkyvyys ja tarkkuus. (World Resources Institute 2021; 

The Greenhouse Gas Protocol 2015.) 
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3 ORKESTER NORDENIN HIILIJALANJÄLJEN LASKENTA 

 

Tässä luvussa kerrotaan enemmän Orkester Nordenista ja sen toiminnasta. Tämän lisäksi 

kappaleessa esitetään laskennassa käytetyt rajaukset ja lasketaan orkesterin eri osa-alueiden 

hiilijalanjälkeä.  

 

3.1 Orkester Norden 

 

Orkester Norden on pohjoismainen sinfoniaorkesteri, jossa nuoret muusikot soittavat. Or-

kester Norden perustettiin vuonna 1993 (Karhos & Keihäs 2019a). Orkesterin toiminta jär-

jestetään Pohjoismaissa. Orkesterin kotipaikka vaihtuu viiden vuoden välein, ja vuodesta 

2019 lähtien orkesteri on toiminut Lahdessa, Suomessa. Tätä ennen orkesteri toimi viisi 

vuotta Tanskassa.  

 

Orkester Norden toimii Pohjoismaisen Lions-organisaation alaisuudessa. Orkesterin koordi-

noi tällä hetkellä Suomen Lions-liitto ry ja Lahden kaupungin kulttuuripalvelut. Pohjoismai-

nen ministerineuvosto on orkesterin päärahoittaja. (Karhos & Keihäs 2019a.) 

 

Orkesteriin voivat hakea nuoret soittajat, jotka opiskelevat jossakin pohjoismaisessa tai bal-

tialaisessa musiikkioppilaitoksessa tai joilla on jonkun Pohjoismaan tai Baltiaan maan kan-

salaisuus (Karhos & Keihäs 2019b). Orkesteriin kuuluu yhteensä hieman yli 70 henkilöä. 

Orkesterin kokoonpano vaihtuu joka vuosi. Orkesteri kokoontuu vuosittain harjoitusleirille, 

jonka kesto on noin kymmenen päivää. Tämän jälkeen alkaa konserttikiertue, jonka kesto on 

noin viisi päivää.   

 

Orkester Norden tarjoaa osallistujille majoituksen ja ruoat. Orkester Norden harjoittelee pää-

osin Lahden konservatorion tiloissa, silloin kun orkesterin toimintaa järjestetään Suomessa. 

Sibeliustalo, joka sijaitsee Lahdessa, on yksi konserttipaikoista. Muut konserttipaikat vaih-

televat vuosittain. Tänä vuonna tarkoitus olisi ollut pitää konsertit Järvenpäässä ja Luhan-

gassa.  
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3.2 Rajaukset 

 

Hiilijalanjäljen laskennassa tärkeää on määrittää laskennan rajaukset. Tässä hiilijalanjälki-

laskennassa on otettu huomioon matkustamisesta aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt, kiin-

teistöjen sekä majoituksen energiankulutuksen aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt, osallis-

tujien ruoan valmistuksesta aiheutuvat päästöt, orkesterin jätteiden käsittelyn aiheuttamat 

kasvihuonekaasupäästöt sekä yleisön matkustamisesta aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt. 

Jokaiselle osallistujalle annetaan painettu t-paita ja kangaskassi, ja näiden valmistuksen ja 

kuljetuksen aiheuttama hiilijalanjälki otetaan huomioon hiilijalanjälkilaskennassa. Osallis-

tujilla tarkoitetaan tässä työssä orkesterin jäseniä eli nuoria soittajia. Taulukossa 1 on esitetty 

hiilijalanjälkilaskennan rajaukset.  

 

Taulukko 1. Hiilijalanjälkilaskennan rajaukset. 

Suorat päästöt Energian epäsuorat pääs-

töt 

Muut epäsuorat päästöt 

Konserttimatkoihin liittyvä 

matkustaminen 

Ostettu sähkö Osallistujien ja henkilökun-

nan matkustus Lahteen ja ta-

kaisin 

 Ostettu lämmitys Ruoan valmistus 

 Ostettu jäähdytys Majoituksen energiankulu-

tus 

  Jätehuolto 

  Ostetut palvelut ja tuotteet 

  Yleisön matkustaminen 

 

Rajauksen ulkopuolelle jää kiertuematkojen konserttisalien energiankulutus. Tämä on ra-

jattu laskennan ulkopuolelle, koska näissä orkesteri on vain pari tuntia, eivätkä välttämättä 

käytä koko rakennusta, jolloin hiilijalanjäljestä tulee oletettavasti hyvin pieni. Kiertueiden 

konserttipaikat vaihtelevat myös vuosittain. Kiertueen aikainen ruokailu jää myös pois hiili-

jalanjälkilaskennasta, koska sitä on hyvin vaikea laskea, eikä vaikutus luultavasti ole kovin-

kaan suuri. Kiertuematkojen aikainen majoituksen hiilijalanjälkeä ei lasketa, koska tätä on 
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vaikea arvioida. Lisäksi majoituspaikat vaihtelevat vuosittain. Oheistuotteiden eli tässä ta-

pauksessa t-paidan ja kangaskassin pakkaukset jäävät myös laskennan ulkopuolelle. Soitti-

mien ja muiden orkesterin tarvitsemien tarvikkeiden (nuottitelineet, kielet ym.) valmistuksen 

aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt jäävät rajauksen ulkopuolelle, koska näin lyhytaikai-

sessa toiminnassa niitä ei varsinaisesti voida hallita. Soittimet ovat henkilökohtaisia ja niiden 

elinikä on varsin pitkä. Laskennassa ei myöskään oteta huomioon mediaan ja viestintään 

liittyviä kasvihuonekaasupäästöjä eikä orkesterin toimintaan liityttäviä toimistotyön kasvi-

huonekaasupäästöjä. Tällä hetkellä Orkester Norden ei tuota äänityksiä, joten tästä ei synny 

kasvihuonekaasupäästöjä. Taulukossa 2 on esitetty kaikki hiilijalanjälkilaskennan ulkopuo-

lelle rajatut toiminnot. 

 

Taulukko 2. Hiilijalanjälkilaskennan ulkopuolelle rajatut toiminnot 

Hiilijalanjälkilaskennan ulkopuolelle rajatut toiminnot 

Kiertuematkojen konserttisalien energiankulutus 

Kiertueen aikainen ruokailu 

Kiertueen majoituksen aiheuttamat kasvihuonekaasut 

Oheistuotteiden pakkaukset 

Soittimien ja muiden tarvikkeiden valmistus 

Media ja viestintä 

Toimistotyön aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt 

Konserttilippujen ja esitteiden myynti 

Äänitykset 

 

3.3 Lähtötietojen keruu 
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3.3.1 Matkustaminen 

 

Matkustuksen hiilijalanjälkilaskennassa otetaan huomioon Orkester Nordenin toimintaan 

osallistuvien henkilöiden matkustamisesta koituvat kasvihuonekaasupäästöt. Matkustami-

sen hiilijalanjälkilaskennassa on otettu huomioon osallistujien ja henkilökunnan matkusta-

minen heidän ilmoittamaltaan paikkakunnalta Lahteen ja Lahdesta takaisin ilmoittamalleen 

paikkakunnalle. Laskennassa on myös otettu huomioon osallistujien liikkuminen Lahden si-

sällä sekä matkustaminen konserttipaikkakunnille. 

 

Matkustuksen päästöjen osalta huomioidaan ainoastaan kulkuneuvon käytön aiheuttamat 

polttoaineen palamisen suorat kasvihuonekaasupäästöt. Tässä työssä ei siis huomioida kul-

kuneuvon valmistuksessa syntyviä kasvihuonekaasupäästöjä, taikka polttoaineen valmistuk-

sen ja kuljetuksen kasvihuonekaasupäästöjä. Tämä tarkoittaa myös, että sähkökäyttöiset kul-

kuneuvot, kuten junat lasketaan tässä työssä päästöttömiksi. Tyypillisesti suurin osa matkus-

tuksen kasvihuonekaasupäästöistä ovat niin sanottuja suoria päästöjä, joita tässä työssä tar-

kastellaan.  

 

Osallistujien ja henkilökunnan matkustustapaa asuinpaikkakunnalta Lahteen selvitettiin ky-

selyllä. Ainoastaan 24 % osallistujista vastasi kyselyyn. Noin 20 henkilöä kuvaili matkus-

tustapaansa perusteellisemmin. Tämän takia osallistujien ja henkilökunnan matkustustapaa 

jouduttiin arvioimaan heidän ilmoittamansa asuinpaikkakunnan perusteella. Tässä työssä 

oletetaan, että osallistujat matkustavat leirin jälkeen takaisin asuinpaikkakuntaan samalla ta-

valla kuin he matkustavat Lahteen. Osallistujat ovat lähinnä opiskelijoita, joten silloin kuin 

tarkempaa tietoa ei ollut saatavilla, oletettiin, että osallistujat matkustavat nopeinta mahdol-

lisinta reittiä julkisia liikennevälineitä käyttäen. Henkilökunnan osalta osa asui paikoissa, 

joissa julkisen liikenteen saatavuus on heikkoa, tai niillä matkustaminen kestää kauan. Näi-

den henkilöiden oletettiin käyttävän autoa liikkumiseen lähimmälle lentokentälle. Kaupun-

gin tai paikkakunnan sisällä tapahtuvaa matkustusta ei huomioitu, kun kuljettu matka oli alle 

15 km. Tämä rajaus tehtiin, koska alle 15 km matkojen matkustustapaa oli hankala arvioida, 

koska tarkempaa tietoa ei ollut saatavilla. Lisäksi suurin osa näistä lyhyistä matkoista oli 

kaupunkien sisäisiä matkoja, jolloin matkoja pystyisi kulkemaan linja-autolla, metrolla tai 
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raitiovaunulla. Näiden hiilijalanjälki arvioitiin olevan niin pieni, ettei se vaikuttaisi huomat-

tavasti matkustuksen kokonaishiilijalanjälkeen. Liitteissä 1 ja 2 on esitetty osallistujien ja 

henkilökunnan matkustamiseen käytetyt matkustusreitit Lahteen. Osallistujien ja henkilö-

kunnan on arvioitu matkustavan samaa reittiä takaisin asuinpaikkakunnalleen.   

 

Orkesteriin osallistuvat olisivat tulleet monesta eri maasta, mikäli orkesterin toimintaa olisi 

pystytty järjestämään Lahdessa. Peräti 55 % osallistujista olisi tullut Ruotsista ja Suomesta. 

Kuvassa 1 on esitetty lähtömaiden jakauma tarkemmin. Muut -kategoriaan kuuluu esimer-

kiksi Itävalta, Irlanti ja Espanja. Henkilökunta olisi saapunut Lahteen ainoastaan Pohjois-

maista. Henkilökunnan lähtömaiden tarkempi jakauma on esitetty kuvassa 2.  

 

 

Kuva 1. Osallistujien lähtömaat, eli maat, josta he matkustavat Lahteen. 

 

28 %

27 %

9 %

9 %

9 %

5 %

2 %
11 %

Osallistujien lähtömaat

Suomi

Ruotsi

Norja

Tanska

Latvia

Albania

Islanti

Muut
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Kuva 2. Henkilökunnan lähtömaat. 

 

Lentomatkustamisen hiilijalanjäljen laskennan osalta tässä työssä on käytetty pääosin 

ICAO:n (International Civil Aviation Organization) Carbon Emissions Calculatoria, ja muu-

tamassa tapauksessa Finnairin (2021) päästölaskuria. Näissä laskureissa on huomioitu aino-

astaan suorat hiilidioksidipäästöt. Näissäkään luvuissa ei ole mukaan polttoaineen valmis-

tuksen ja kuljetuksen aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt. 

 

Ylivoimaisesti suurin osa osallistujista ja henkilökunnasta matkustaa junien pääreiteillä, 

jotka on sähköistetty. Tässä työssä laskentaa on yksinkertaistettu hieman laskemalla niin, 

että kaikki matkustajat matkustavat sähköjunilla, jonka hiilijalanjälki on 0 CO2-ekv tämän 

työn rajauksella. Suomessa toimiva VR-yhtiö käyttää pääosin uusiutuvaa sähkö, samoin 

Ruotsin SJ -yhtiö (VR 2021; SJ AB 2021). Norjassa suurin osa sähköstä tuotetaan uusiutu-

villa energianlähteillä (Energy Facts Norway 2021). Muissa maissa sähköntuotanto saattaa 

aiheuttaa päästöjä. Pieni osa osallistujista saattavat kuitenkin matkustaa osan matkasta säh-

köttömillä reiteillä, jolloin junan käyttövoima saattaa olla diesel. Ne, jotka matkustavat au-

tolla on oletettu matkustavan yksin (auton kuormitus 1,0 henkilöä), koska samalta paikka-

kunnalta tulevia ei ole kovinkaan paljon. Näin ollen kimppakyytejä ei todennäköisesti käy-

tetä. Linja-autojen, autojen ja laivan päästökertoimet on saatu VTT lipasto (2017) -tietokan-

nasta.  

 

37 %

27 %

27 %

9 %

Henkilökunnan lähtömaat

Suomi

Ruotsi

Norja

Tanska
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Osallistujien matkustamisen hiilijalanjälki on n. 10 567 kgCO2-ekv. Taulukkoon 3 on koottu 

eri kulkuvälineiden päästökertoimet ja niiden aiheuttamat hiilijalanjäljet. Lentomatkustus ai-

heuttaa suurimman hiilijalanjäljen. Sen osuus hiilijalanjäljestä on n. 83 %. Toiseksi suurim-

man hiilijalanjäljen aiheuttaa laivamatkustus, jonka osuus matkustuksen päästöistä on n. 15 

%. Laiva- ja lentomatkustuksen osuus koko matkustuksen hiilijalanjäljestä on n. 98 %. Osal-

listujien matkustuksen hiilijalanjäljen jakautuminen kulkuneuvojen kesken on esitetty tar-

kemmin kuvassa 3. 

 

Taulukko 3. Osallistujien matkustuksen päästökertoimet ja hiilijalanjälki. Päästökertoimien lähteenä käytetty 

ICAO:n päästölaskuria sekä VTT lipasto (2017) -tietokantaa. 

Kulkuneuvo Päästökerroin 

(gCO2-ekv/hkm) 

Hiilijalanjälki 

(kgCO2-ekv) 

Lentokone ICAO:n päästö-

laskuri 

8814 

Laiva 144 1578 

Juna 0 0 

Linja-auto 41 43 

Auto (diesel ja bensiini) 141–159 (autossa 

1,0 hlö) 

132 

YHTEENSÄ - 10 567 
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Kuva 3. Osallistujien matkustuksen hiilijalanjäljen jakautuminen kulkuneuvojen kesken. Hiilijalanjälki on yh-

teensä 10 567 kgCO2-ekv. 

 

Henkilökunnan matkustamisen hiilijalanjäljeksi saadaan n. 1451 kgCO2-ekv. Taulukoon 4 

on koottu henkilökunnan hiilijalanjäljen laskentaan käytetyt kulkuneuvojen päästökertoimet 

ja näiden hiilijalanjälki. Lentokoneella matkustaminen aiheuttaa n. 87 % hiilijalanjäljestä, 

laivalla matkustaminen n. 10 %, ja autolla matkustaminen n. 3,5 %. Henkilökunnan matkus-

tuksen hiilijalanjäljen jakautuminen kulkuneuvojen kesken on esitetty tarkemmin kuvassa 4.  

 

Taulukko 4. Henkilökunnan matkustuksen päästökertoimet ja hiilijalanjälki. Päästökertoimien lähteenä käy-

tetty ICAO:n päästölaskuria sekä VTT lipasto (2017) -tietokantaa. 

Kulkuneuvo Päästökerroin 

(gCO2-ekv/hkm) 

Hiilijalanjälki 

(kgCO2-ekv) 

Lentokone ICAO:n päästö-

laskuri 

1260 

Laiva 144 141 

Juna 0 0 

Linja-auto 41 0 

Auto (diesel ja bensiini) 141–159 50 

83 %

15 %

0 %
1 %

1 %

Osallistujien matkustuksen hiilijalanjäljen 
jakautuminen kulkuneuvojen kesken

Lentokone

Laiva

Juna

Linja-auto

Auto
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YHTEENSÄ - 1451 

 

 

Kuva 4. Henkilökunnan matkustuksen hiilijalanjäljen jakautuminen kulkuneuvojen kesken. Hiilijalanjälki on 

yhteensä 1451 kgCO2-ekv. 

 

Konserttimatkat kuljetaan kahdella linja-autolla, josta yksi on täysi (50 matkustajaa) ja toi-

nen puolillaan (25 matkustajaa) (Keihäs, sähköpostiviestit 6/2021-9/2021). Soittimet ja muut 

tarvikkeet kuljetetaan konserttipaikoille noin 12 tonnin kuorma-autolla (Keihäs, sähköposti-

viestit 6/2021-9/2021). Konserttimatkojen hiilijalanjälki on laskettu sillä oletuksella, että 

konserttipaikalle matkustetaan mahdollisimman lyhyttä reittiä (km) pitkin. Laskennassa 

käytetyt kilometrimäärät on esitetty liitteessä 3. Linja-autojen ja kuorma-auton päästötiedot 

on saatu VTT lipasto (2017) -tietokannasta. Taulukossa 5 kulkuneuvojen päästökertoimet 

on kerrottu tarkemmin. Kuorma-auton päästökerroin on laskettu lineaarisella interpolaati-

olla, koska VTT lipasto -tietokannassa on päästökertoimet vain 6 tonnin ja 15 tonnin 

kuorma-autoille. Konserttimatkojen hiilijalanjälki on noin 634,8 kgCO2-ekv. Linja-auton 

osuus hiilijalanjäljestä on n. 77 % ja kuorma-auton n. 23 %. Matka Järvenpäähän vastaa n. 

37 % hiilijalanjäljestä ja matka Luhankaan n. 63 % hiilijalanjäljestä. 

 

 

 

 

87 %

10 %

3 %

Henkilökunnan matkustuksen hiilijalanjäljen 
jakautuminen kulkuneuvojen kesken

Lentokone

Laiva

Auto
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Taulukko 5. Konserttimatkojen kulkuneuvojen päästökertoimet. 

Kulkuneuvo Päästökerroin [kgCO2-ekv] 

Linja-auto, 50 matkustajaa, pitkän matkan 

ajo 

0,733 

Linja-auto, 25 matkustajaa, pitkän matkan 

ajo 

0,608 

Kuorma-auto, 12 tonnia, maantieajo 0,40142 

 

Lahden sisäisestä liikkumisesta ei oleteta aiheutuvan kasvihuonekaasupäästöjä. Forenom 

Lahti, jossa osallistujat majoittuvat, konservatorion tilat ja Sibeliustalo sijaitsevat kävely-

matkan etäisyydellä toisistaan. Osallistujat kävelevät tiloista toiseen. 

 

Yhteensä matkustamisen hiilijalanjälki on n. 12 653 kgCO2-ekv. Osallistujien matkustami-

nen Lahteen ja takaisin asuinpaikkakunnaltaan vastaa suurimmasta osasta päästöistä: peräti 

84 % matkustuksen hiilijalanjäljestä syntyy tästä. Henkilökunnan matkustus Lahteen ja ta-

kaisin vastaa 11 % hiilijalanjäljestä ja konserttimatkat 5 %. Matkustuksen hiilijalanjäljen 

jakautuminen on esitetty kuvassa 5.  
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Kuva 5. Matkustuksen hiilijalanjäljen jakautuminen: osallistujien matkustus Lahteen ja takaisin asuinpaikka-

kunnalleen, henkilökunnan matkustus Lahteen ja takaisin asuinpaikkakunnalleen sekä konserttimatkat. Hiili-

jalanjälki on yhteensä 12 653 kgCO2-ekv.  

 

3.3.2 Kiinteistöt 

 

Orkester Norden harjoittelee Lahden konservatorion tiloissa sekä Sibeliustalolla. Orkester 

Norden käyttää arviolta yhden kolmasosan konservatorion tiloista noin 10 tuntia päivässä 

kymmenen päivän ajan. Sibeliustalolla Orkester Nordenin käytössä on pääsali ja pukutilat 

kongressisiivessä sekä esityspäivänä Metsähalli. Yhteensä Orkester Norden käyttää Sibe-

liustaloa kolme päivää seitsemän tunnin ajan. (Keihäs, sähköpostiviestit 6/2021-9/2021.) 

 

Kiinteistöjen päästöt aiheutuvat käytetyn energian tuotannosta. Kiinteistöjen osalta laske-

taan ostetun energian tuotannon aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt. Tällä tarkoitetaan kas-

vihuonekaasupäästöjä, jotka syntyvät, kun energiaa tuotetaan energialaitoksessa. Orkester 

Norden ei missään vaiheessa käytä tiloja kokonaan itse, joten hiilijalanjälki lasketaan Orkes-

ter Nordenin osuuden mukaan.  

 

Lahden konservatorion sähkönkulutus heinäkuussa 2021 oli 12 357,20 kWh (Laine 

12.8.2021). Heinäkuussa on 31 päivää, joten keskimäärin sähköä kului 398,6 kWh päivässä. 

Orkester Nordenin osuus tästä on noin 1/3, eli 132,9 kWh. Orkester Norden käyttää tiloja 

84 %

11 %

5 %

Matkustuksen hiiijalanjäljen jakautuminen

Osallistujat

Henkilökunta

Konserttimatkat

12 653 
kgCO2-ekv
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kymmenen päivän ajan, jolloin Orkester Nordenin sähkönkulutus on 1329 kWh, eli 1,329 

MWh. Keskimääräinen sähköntuotannon päästökerroin Suomessa on 131 kgCO2/MWh 

(Motiva oy 2021). Sähkön hiilijalanjäljeksi saadaan 174,1 kgCO2-ekv. Lahden konservato-

rion tiloissa on käynnissä mittava remontti, joka nostaa sähkönkulutusta merkittävästi nor-

maalikäyttöön verrattuna (Pulkkinen 3.8.2021). Tämän takia sähkön todellinen hiilijalan-

jälki saattaa olla laskettua hiilijalanjälkeä pienempi. 

 

Lahden konservatorion tilat lämmitetään kaukolämmöllä, jonka toimittaa Lahden Energia 

(Pulkkinen 3.8.2021). Konservatorion remontin takia lämmityksen hiilijalanjälki lasketaan 

vuoden 2019 kulutuksen perusteella, koska nämä tiedot ovat saatavilla tosin kuin heinäkuun 

2019 sähkönkulutus. Heinäkuussa 2019 lämmitysenergian kulutus oli 13,519 MWh (Toj-

kander 8/2021). Keskimäärin lämmitysenergiaa kului heinäkuun aikana 0,436 MWh päi-

vässä. Orkester Nordenin osuus tästä on 1/3, eli 0,145 MWh/päivä. Orkester Norden harjoit-

telee konservatorion tiloissa kymmenen päivän ajan, jolloin energiankulutus on 1,45 MWh. 

Lahden energian kaukolämmön päästökerroin on 58,48 kgCO2 /MWh (Lahden energia 

31.8.2021). Hiilijalanjäljeksi saadaan 85 kgCO2-ekv. Taulukossa 6 on esitetty Lahden kon-

servatorion energiankulutus, Orkester Nordenin osuus energiankulutuksesta, laskennassa 

käytetyt päästökertoimet sekä konservatorion energiankulutuksen hiilijalanjälki.  

 

Taulukko 6. Lahden konservatorion energiankulutus, Orkester Nordenin osuus energiankulutuksesta, hiilija-

lanjälkilaskennassa käytetyt päästökertoimet sekä Orkester Nordenin energiankulutuksesta syntyvä hiilijalan-

jälki. 

 Konservato-

rion kulutus 

[MWh/päivä] 

Orkester 

Nordenin 

osuus, yksi 

harjoitus-

päivä 

[MWh] 

Orkester 

Nordenin 

osuus, 10 

päivää 

[MWh] 

Päästöker-

roin 

[kg/MWh] 

Hiilijalan-

jälki 

[kgCO2-

ekv] 

Sähkö (Hei-

näkuu 

2021) 

0,3986 0,1329 1,329 131 174,1  
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Kauko-

lämpö (Hei-

näkuu 

2019) 

0,436 0,145 1,45 58,48 85 

YH-

TEENSÄ 

0,8346 0,2779 2,779 - 259,1 

 

Sibeliustalon sähkö tule Oomi oy:ltä. Sibeliustalon lämmitykseen käytetään kaukolämpöä ja 

jäähdytykseen kaukokylmää. Kaukolämmön ja -kylmän toimittaa Lahden Energia (Kau-

nisto, Pöllänen & Nissinen 7/2021-8/2021). Kaukolämmön päästökerroin on 58,48 

kgCO2/MWh (Lahden energia 31.8.2021). Sibeliustalon kaukokylmä otetaan pohjavesistä. 

Kaukokylmän päästökerroin on 0 kgCO2/MWh (Lahden energia 31.8.2021). Orkester Nor-

denin osuus Sibeliustalon energiankulutuksesta lasketaan käytettyjen tilojen tilavuuden pe-

rusteella, koska tilojen korkeus vaihtelee paljon, ja näin ollen pinta-ala on huono mittari 

energiankulutuksen kannalta. Harjoituspäivinä Orkester Norden käyttää noin 59 % Sibelius-

talon tilavuudesta. Esityspäivänä, kun käytössä on lisäksi Metsähalli, tilavuusosuus on noin 

78,6 %. Tilavuusosuudet on laskettu KOKO Lahti -yhtiön työntekijöiden tietojen avulla 

(Kaunisto, Pöllänen & Nissinen 7/2021-8/2021).  

 

Heinäkuussa 2020 (heinäkuun 2021 tietoja ei saatavilla) Sibeliustalon sähkönkulutus oli 

58 966 kWh, eli keskimäärin 1,9 MWh päivässä (Pyökkilehto 17.8.2021). Orkester Norde-

nin osuus Sibeliustalon sähkönkulutuksesta on kirjattu taulukkoon 7. Orkester Nordenin säh-

könkulutuksen hiilijalanjälki kolmen päivän aikana on tilavuusosuuksien perusteella noin 

489,8 kgCO2-ekv kun laskennassa käytetään Suomen keskimääräistä sähköntuotannon pääs-

tökerrointa (Motiva 2021). 

 

Lämmityksen ja jäähdytyksen osalta heinäkuun 2021 tiedot olivat saatavilla. Heinäkuussa 

2021 Sibeliustalossa kului kaukolämpöä 18,86 MWh ja kaukokylmää 93,78 MWh (Tojkan-

der 19.8.2021). Päivässä kului siis keskimäärin 0,608 MWh kaukolämpöä ja 3,025 MWh 

kaukokylmää. Orkester Nordenin osuus kaukolämmön ja -kylmän kulutuksesta on kirjattu 

taulukkoon 6. Lämmityksen ja jäähdytyksen hiilijalanjälki on yhteensä 69,81 kgCO2-ekv. 
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Yhteensä Orkester Nordenin energiankulutuksen hiilijalanjälki Sibeliustalossa on 559,64 

kgCO2-ekv.  

 

Taulukko 7. Sibeliustalon energiankulutus, Orkester Nordenin osuus energiankulutuksesta, laskennassa käy-

tetyt päästökertoimet ja hiilijalanjälki. 

 Sibeliustalon 

kulutus 

[MWh/päivä] 

Orkester 

Nordenin 

osuus, yksi 

harjoitus-

päivä 

[MWh] 

Orkester 

Nordenin 

osuus, esitys-

päivä 

[MWh] 

Pästöker-

roin 

[kg/MWh] 

Hiilijalan-

jälki 

[kgCO2-

ekv] 

Sähkö (Hei-

näkuu 

2020) 

1,902 1,122 1,495 131 489,83 

Kauko-

lämpö (Hei-

näkuu 

2021) 

0,608 0,358 0,477 58,48 69,81 

Kauko-

kylmä (Hei-

näkuu 

2021) 

3,025 1,785 2,377 0 0 

YH-

TEENSÄ 

5,535 3,265 4,349 - 559,64 

 

Yhteensä kiinteistöjen energiankulutuksen hiilijalanjälki on n. 819 kgCO2-ekv. Sibeliustalon 

sähkönkulutus aiheuttaa 60 % kiinteistöjen hiilijalanjäljestä. Konservatorion sähkönkulutus 

aiheuttaa 21 % hiilijalanjäljestä. Konservatorion lämmitys aiheuttaa 10 % kiinteistöjen hii-

lijalanjäljestä ja Sibeliustalo 9 %. Kiinteistöjen hiilijalanjäljen jakautuminen on esitetty ku-

vassa 6.  
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Kuva 6. Kiinteistöjen hiilijalanjäljen jakautuminen Konservatorion sähkönkulutuksen ja lämmityksen sekä Si-

beliustalon sähkönkulutuksen, lämmityksen ja jäähdytyksen kesken. Näiden hiilijalanjälki on yhteensä 819 

kgCO2-ekv.  

 

3.3.3 Majoitus 

 

Orkester Norden majoittuu Forenom Lahden huoneissa. Orkesterin käytössä on 36 kappa-

letta kahden hengen huoneita. Huoneet ovat noin 20 m2 (Keihäs, sähköpostiviestit 6/2021-

9/2021). Majoituksen osalta tähän hiilijalanjälkilaskuun lasketaan ostetun energian (sähkö, 

lämmitys) kasvihuonekaasupäästöt. Valitettavasti Forenom Lahdelta ei saatu tähän työhön 

tietoa energiankulutuksesta. Tämän takia laskennassa joudutaan käyttämään keskimääräisiä 

lukuja.  

 

Kotitaloussähköä kuluu vuodessa keskimäärin 1400 kWh yhden asukkaan kerrostaloasun-

nossa, jonka pinta-ala on 30 m2 (Energiaekspertti 2013, 5). Yhden päivän aikana sähköä ku-

luu tällöin n. 3,8 kWh. Osallistujat eivät juurikaan vietä aikaa huoneissa, vaan niitä käytetään 

lähinnä yöpymiseen. Tämän takia arvioidaan, että todellinen sähkönkulutus on noin kolmas-

osan yllä mainitusta luvusta, eli 1,3 kWh päivässä. Kymmenen päivän aikana sähkönkulutus 

on 12,8 kWh. Huoneita on 36, joten majoituksen sähkönkulutus on noin 460,3 kWh. Keski-

määräinen sähköntuotannon päästökerroin on 131 gCO2-ekv/kWh (Motiva Oy 2021). Säh-

könkulutuksen hiilijalanjäljeksi saadaan 60,3 kgCO2-ekv.  

60 %21 %

10 %

9 %

0 %

Kiinteistöjen hiilijalanjäljen jakautuminen

Sibeliustalon sähkö

Konservatorion sähkö

Konservatorion lämmitys

Sibeliustalon lämmitys

Sibeliustalon jäähdytys

819
kgCO2-ekv
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Lämmityksen kulutus on pienempää kesällä kuin talvella. Kesällä lämpöä kuluu esimerkiksi 

käyttöveden lämmittämiseen. 1960-1990-luvuilla rakennettujen kerros- ja rivitalojen läm-

pöindeksi on yleensä 45-65 kWh/m3/vuosi Etelä-Suomessa (Energiaekspertti 2013, 6). Tässä 

työssä käytetään lukua 55 kWh/m3/vuosi. Jos oletetaan, että Forenom Lahden huonekorkeus 

on 2,40 m, saadaan huoneiden tilavuudeksi 48 m3. Lämmitysenergian kulutus on 2640 kWh 

vuodessa ja 7,232 kWh päivässä. Kymmenessä päivässä 36 huonetta kuluttaa lämmitysener-

giaa arviolta noin 2603,835 kWh. On todennäköistä, että Forenom Lahti käyttää Lahden 

energian kaukolämpöä huoneiden lämmitykseen. Lahden energian kaukolämmön päästöker-

roin on 58,48 g/kWh (kaukolämpö asiakaspalvelu). Huoneiden lämmönkulutuksen hiilija-

lanjäljeksi saadaan 152,3 kgCO2-ekv.  

 

Yhteensä Orkester Nordenin majoituksen aiheuttama hiilijalanjälki on n. 213 kgCO2-ekv. 

Lämmitysenergian hiilijalanjälki on 72 % koko hiilijalanjäljestä, ja sähkönkulutuksen 28 %. 

Hiilijalanjäljen jakautuminen on esitetty myös kuvassa 7. Todellisuudessa lukema on toden-

näköisesti pienempi, koska lämmitysenergiaa kuluu vähemmin kesällä. Näin ollen energian-

kulutuksen laskeminen vuosikulutuksesta on hieman harhaanjohtavaa. Ei ole myöskään tie-

dossa, onko Forenom Lahdessa ollut merkittäviä kunnostuksia, jotka ovat parantaneet ener-

giatehokkuutta verrattuna 1960-1990-luvun taloihin.  

 

 

Kuva 7. Majoituksen hiilijalanjäljen jakautuminen. Hiilijalanjälki on yhteensä 213 kgCO2-ekv. 

72 %

28 %

Majoituksen hiilijalanjäljen jakautuminen

Lämmitys

Sähkö

213 
kgCO2-ekv
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3.3.4 Ruokailu 

 

Orkester Norden ruokailee ravintola Juveneksella. Ravintolassa syö 73 henkilöä. Orkester 

Norden tarjoaa osallistujille aamupalan, lounaan ja illallisen leirin kymmenen päivän aikana. 

Noin 30 henkilöä noudattavat kasvisruokavaliota. Tämän kandidaatintyön aikana ei valitet-

tavasti ollut mahdollista saada arviota, kuinka paljon eri ruoka-aineita kuluu 10 päivän ai-

kana, jos ruokailijoita on 73. (Keihäs, sähköpostiviestit 6/2021-9/2021.) 

 

Eri aterioiden hiilijalanjäljen arvioimiseen käytettiin Ympäristö lautasella -esitteestä (Mart-

taliitto ry 2013), jossa on laskettu kahdeksan eri aterian hiilijalanjälki. Näistä kaksi sopii 

lakto-ovo-vegetaristin ruokavalioon. Lakto-ovo-vegetaristi ei syö lihaa, mutta voi syödä 

eläinperäisiä tuotteita, kuten maitovalmisteita ja kananmunaa. Aterioiden kohdalla on myös 

jokaisen ruoka-aineen hiilijalanjälki ateriassa erikseen. Erilaisten kasvisaterioiden hiilijalan-

jälki ei oletettu vaihtelevan kovinkaan paljon, joten kasvissyöjien hiilijalanjälki laskettiin 

sen perusteella, että he syövät 10 kasvissosekeittoateriaa ja 10 härkäpapuateriaa 10 päivän 

aikana. Lihansyöjien osalta osallistujien oletettiin syövän 6 ateriaa, joiden hiilijalanjälki on 

verrattavissa uunikala-annokseen sekä 10 ateriaa, joiden hiilijalanjälki on samassa luokassa 

porsaanliha-aterian ja lihapulla-aterian kanssa. Tämän lisäksi arvioitiin, että he syövät 2 ate-

riaa, joiden hiilijalanjälki on samankaltainen kinkkupizza-aterian kanssa, ja 2 ateriaa, joiden 

hiilijalanjälki on samankaltainen hampurilaisaterian kanssa. Lounaan ja päivällisen hiilija-

lanjälki on näillä oletuksilla ja yksinkertaistuksilla n. 1637 kgCO2-ekv.  

 

Aamiaisen oletetaan koostuvan lasillisesta maitoa, kahdesta leipäviipaleesta, juustoviipa-

leesta tai kinkkuleikkeleestä sekä jogurttiannoksesta. Lihansyöjien oletettiin syövän yhden 

kinkkuleikkeleen ja yhden juustoviipaleen leivän kanssa. Kasvissyöjien oletettiin syövän 

kaksi juustoviipaletta leivän kanssa. Aamupalan hiilijalanjäljeksi saadaan n. 629 kgCO2-ekv.  

 

Näiden lisäksi välipalaksi kuluu noin 2,5 kg omenaa ja 2,5 banaania joka päivä. 10 päivän 

aikana hedelmää kuluu 50 kg. Lisäksi osallistujat juovat kahvia noin kahden kahvipaketin 

edestä joka päivä. Kahvin kulutus on siis noin 1 kg päivässä. Aamiaisen ja välipalojen hiili-

jalanjäljen laskennassa käytettiin myös Wallén et al. (2004) -tutkimusta ja Salo et al. (2010) 
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-tutkimusta. Jogurtin hiilijalanjälki saatiin K-ruoan artikkelista (Kesko oyj 2020). Välipalo-

jen hiilijalanjälki on n. 96,9 kgCO2-ekv. 

 

Yhteensä Orkester Nordenin ruokailun hiilijalanjälki on n. 2363 kgCO2-ekv. Lounaan ja päi-

vällisen osuus hiilijalanjäljestä on n. 69 %, aamiaisen 27 % ja välipalojen 4 %. Ruokailun 

hiilijalanjäljen jakautuminen on esitetty kuvassa 8. Kasvissyöjien osuus ruokailijoista on 

30/73 eli n. 41 %. Heidän osuus ruokailun hiilijalanjäljestä on kuitenkin pienempi, n. 32 %. 

Lihansyöjien osuus ruokailijoista on n. 59 %, ja heidän osuus hiilijalanjäljestä on noin 68 %. 

Ruokailun hiilijalanjäljen laskennassa jouduttiin tekemään karkeita oletuksia, ja tämän takia 

tulosta voidaan pitää enemmän suuntaa antavana.  

 

 

Kuva 8. Ruokailun hiilijalanjäljen jakautuminen aterioiden kesken. Hiilijalanjälki on yhteensä 2363 kgCO2-

ekv. 

 

3.3.5 Jätteet 

 

Orkester Nordenin jätteiden määrää on vaikeaa hahmotella. Muovi-, metalli- ja lasijätettä ei 

synny orkesterin toiminnassa, eikä myöskään juurikaan paperijätettä. Nuotteja tulostetaan 

paperille, mutta osallistujat otettavat nuotit mukaan kotiin konserttien päätteeksi. (Keihäs, 

sähköpostiviestit 6/2021-9/2021.) 
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Orkesteri kuluttaa noin 100 kappaletta pahvimukeja joka päivä (Keihäs, sähköpostiviestit 

6/2021-9/2021). Yksi pahvimuki painaa keskimäärin 5 grammaa (Tokmanni 2021). 100 mu-

kista syntyy jätettä siis 500 g joka päivä. Kymmenen päivän aikana pahvijätettä syntyy 5 kg.  

 

Biojätettä syntyy ruokailusta. Ravintola Juveneksella syödyn ruoan lisäksi orkesteri syö he-

delmiä, pääasiassa banaaneja ja omenoita, noin 5 kg päivässä. Noin puolet, eli 2,5 kg on 

omenaa, ja puolet banaania (Keihäs, sähköpostiviestit 6/2021-9/2021). Banaaninkuoren ja 

omenasta jäävä biojäte on mitattu keittiövaa’alla. Keskimäärin yksi banaaninkuori painaa 51 

g, ja omenanraato 10 g. Päivässä näistä syntyy biojätettä n. 813 g. Kymmenessä päivässä 

biojätettä syntyy noin 8,13 kg.  

 

Ravintola Juveneksella syntyvä biojäte on hankalasti arvioitavissa. Biojätteen osalta huomi-

oidaan tässä vain ruoantähteet, jotka päätyvät ruokailijoiden lautasilta biojätteeseen. Laskel-

massa ei huomioida biojätettä, joka syntyy ruoan laitossa tai linjastosta ylijäänyttä biojätettä. 

Ravitsemispalveluiden elintarvikejäte (Silvennoinen et al. 2019) -tutkimuksen mukaan opis-

kelijaravintoloissa lautastähdettä syntyy keskimäärin noin 29 g/asiakas. Henkilöstöravinto-

loissa lautastähteen määrä on noin 39 g/asiakas, ja ruokaravintoloiden 28 g/asiakas (kun 

käytössä on linjasto). Tiedossa on, että Orkester Nordenin osallistujat yleensä syövät kaiken 

ruoan, minkä he ovat ottaneet. Laskelmassa päätetään käyttää lukemaa 28 g/asiakas. Tällöin 

biojätettä syntyy 10 päivässä noin 21,2 kg. Yhteensä biojätettä syntyy ruokailusta ja välipa-

loista (hedelmistä) n. 29,3 kg.  

 

Käsipyyhepapereita käytetään kuivaamaan käsiä käsienpesuun jälkeen. Karkeana arviotina 

yksi osallistuja käyttää 5 käsipyyhettä joka päivä. Kymmenen päivän aikana käsipyyhkeitä 

kuluu noin 3650 kappaletta, kun osallistujia on 73 kpl. Yhden paperin paino on n. 5 g. Yh-

teensä sekajätettä syntyy noin 18,25 kg.  

 

Jätteiden hiilijalanjäljen laskentaan on käytetty WWF:n ilmastolaskurin (2018) päästöker-

toimia, jotka ovat vuodelta 2018. Nämä päästökertoimet on saatu pääkaupunkiseudun jäte-

huollosta. Lahden jätehuollon päästökertoimet eivät kuitenkaan todennäköisesti eroa kovin-

kaan paljon pääkaupunkiseudun päästökertoimista. Jätteiden hiilijalanjäljeksi saadaan 9,8 

kgCO2-ekv. Jätteiden hiilijalanjälki on siis hyvin pieni verrattuna kokonaishiilijalanjälkeen. 
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Vaikka jätteiden määrään ja paikallisiin päästökertoimiin liittyy epävarmuutta, se ei kuiten-

kaan vaikuta kovinkaan paljon kokonaishiilijalanjälkeen. Jätteen hiilijalanjäljen jakautumi-

nen jätelajien mukaan on esitetty kuvassa 9.  

 

 

Kuva 9. Jätteen hiilijalanjäljen jakautuminen jätelajien mukaan. Jätteiden hiilijalanjälki on yhteensä 9,8 

kgCO2-ekv.  

 

3.3.6 Oheistuotteet 

 

Jokaiselle Orkester Nordenin osallistujalle teetetään t-paita ja kangaskassi painatuksin. Pai-

toja annetaan myös Lions -organisaation vapaaehtoisille. Yhteensä paitoja ja kangaskasseja 

tilataan 100 kappaletta.  

 

Kiina on maailman suurin tekstiilien ja vaatteiden tuottaja (Ruokamo et al. 2018). Noin 30 

% kaikista maailman tekstiileistä tuotetaan Kiinassa (Wang et al. 2015, 465). Kiina on Suo-

men suurin tuotteiden ja toiseksi suurin tuontimaa. Melkein joka kolmas tekstiili tai vaate, 

joka tuodaan Suomeen, on tuotettu Kiinassa (Ruokamo et al. 2018).  

 

Koska tässä työssä lasketaan Orkester Nordenin hiilijalanjälki, laskennassa huomioidaan ai-

noastaan puuvillan hankinnan, t-paidan valmistamisen ja kuljetuksen aiheuttamat kasvihuo-

nekaasupäästöt. Hiilijalanjälki ei siis sisällä käyttövaiheen ja käytöstä luopumisen kasvihuo-

nekaasupäästöt.  
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Kiinassa tuotetun täysipuuvillaisen t-paidan hiilijalanjälki on keskimäärin 8,401 kgCO2-ekv 

100 t-paidan hiilijalanjälki on siis yhteensä 840,1 kgCO2-ekv. Suurin osa hiilijalanjäljestä 

syntyy puuvillan tuottamisen ja t-paidan valmistamisen yhteydessä. Puuvillan tuotannossa 

hiilijalanjälkeen vaikuttavat energian käyttö ja kuinka paljon muun muassa kemiallista lan-

noitetta ja torjunta-aineita käytetään. T-paidan valmistamisen yhteydessä energiankulutus 

aiheuttaa suurimman osan hiilijalanjäljestä. (Wang et al. 2015, 470-471).  

 

Kangaskassi on suurin piirtein samankokoinen kuin t-paita, ja ovat useimmiten valmistettu 

puuvillasta. Voidaan olettaa, että kangaskassin hiilijalanjälki on samassa suuruusluokassa t-

paidan kanssa. Jos kangaskasseja tilataan 100 kappaletta, näiden hiilijalanjälki on 840,1 

kgCO2-ekv. Yhteensä kangaskassien ja t-paitojen hiilijalanjälki on noin 1680,2 kgCO2-ekv. 

 

3.3.7 Yleisön matkustaminen 

 

Yleisön matkustamisen hiilijalanjälkeä on vaikea arvioida, koska siitä ei ole kerätty tarkkoja 

tietoja. Alun perin suunnitelmana oli toteuttaa yleisökysely jokaisen konsertin yhteydessä, 

jossa matkustustapaa olisi kysytty. Koska konsertit peruuntuivat, yleisön matkustamisen hii-

lijalanjälkeä päädyttiin arvioimaan yhden Lahden konsertin lipunmyynnin perusteella. Tä-

män avulla voidaan saada hyvin karkea arviointi siitä, miten yleisö olisi matkustanut yhteen 

Lahden konserttiin. Järvenpään ja Luhangan konserttien osalta arviota ei pystytty tekemään.  

 

Suurin osa yleisöstä olisi tullut Lahdesta lipunmyynnin perusteella. Kuvassa 10 on esitetty 

Lahden konsertin yleisön oletetut asuinpaikkakunnat lipunmyynnin perusteella. Yhteensä 

lippuja myytiin 566 kpl. Laskennassa käytettiin karkeaa arviointia, että noin puolet lahtelai-

sista olisi tullut kävellen tai pyörällä konserttiin, ja muut autolla. Lahden sisällä tapahtuvista 

automatkoista käytettiin keskimääräisenä ajomatkana 3 km. Muista paikkakunnista tulevat 

oletettiin matkustavan Lahteen autolla. Automatkan pituuden arvioimiseksi käytettiin 

Google Maps -sivustoa (Google Maps 2021). Matkan pituus laskettiin paikkakunnan kes-

kusta. Laskennassa oletettiin, että autossa olisi keskimäärin 2,0 henkilöä.  
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Kuva 10. Lahden konsertin yleisön oletetut asuinpaikkakunnat lipunmyynnin perusteella.  

 

Yleisön matkustamisen hiilijalanjälki yhdessä Sibeliustalon konsertissa on laskennan mu-

kaan 1050 kgCO2-ekv. Matkustuksen osalta suurimman hiilijalanjäljen aiheuttaa Järven-

päästä, Kärkölästä, Klaukkalasta ja Nastolasta matkustaminen Lahteen. Näiden osuus hiili-

jalanjäljestä on n. 79 %. Muiden paikkakuntien henkilökohtainen osuus hiilijalanjäljestä on 

alle 10 %. Kuvassa 11 on esitetty yleisön matkustamisen hiilijalanjäljen jakautuminen paik-

kakuntien kesken.  

 

 

 

Kuva 11. Lahden konsertin yleisön matkustuksen hiilijalanjäljen jakautuminen paikkakuntien kesken.  Hiili-

jalanjälki yhteensä 1050 kgCO2-ekv.  
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Matkan pituus arvioitiin paikkakunnan keskustasta, vaikka todellisuudessa moni todennä-

köisesti asuu keskustan ulkopuolella. Tämä voi sekä pidentää että lyhentää automatkan pi-

tuutta Lahteen, ja tätä kautta joko pienentää tai kasvattaa hiilijalanjälkeä.  

 

Matkustustapaa oli hankala arvioida. Todennäköisesti osa lahtelaisista käytti paikallisliiken-

nettä auton tai kävelyn sijaan tai ohessa. On mahdollista, että lähialueilta kuten Nastolasta 

ja Hollolasta osa käyttäisi linja-autoa tai muuta julkista liikennettä saapuakseen Lahden kon-

serttiin. Järvenpäästä on suora junayhteys Lahteen, joten junalla matkustaminen on myös 

mahdollista. Tämä vähentäisi huomattavasti hiilijalanjälkeä, koska peräti 30 % lasketusta 

hiilijalanjäljestä aiheutui järvenpääläisten matkustamisesta. Huomattava osa lipuista myytiin 

paikallisiin Lions Club -järjestöihin, ja on mahdollista, että järjestöt olisivat järjestäneet 

linja-autonkuljetuksen konserttiin. Tämä osaltaan vaikuttaisi hiilijalanjälkeen pienentävästi.  

 

Luhangan ja Järvenpään konserttien osalta on vaikeaa arvioida hiilijalanjälkeä. Luhangan 

konserttiin todennäköisesti hyvin suuri osa yleisöstä olisi matkustanut autolla pitkien väli-

matkojen takia. Järvenpään osalta eri liikennevälineiden jakauma olisi todennäköisesti sa-

mankaltainen Lahden konsertin kanssa. Jos Luhangan ja Järvenpään konserttien hiilijalan-

jälki olisi samaa luokkaa Lahden konsertin kanssa, olisi yleisön matkustamisen hiilijalan-

jälki n. 3151 kgCO2-ekv. 
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4 HIILIJALANJÄLKI JA MAHDOLLISUUDET HIILIJALANJÄL-

JEN PIENENTÄMISEEN 

 

Yhteensä Orkester Nordenin hiilijalanjälki on n. 17 700 kgCO2-ekv, kun yleisön matkusta-

misen hiilijalanjälkeä ei lasketa mukaan. Eri osa-alueiden hiilijalanjälki on kerätty yhteen 

taulukkoon 8. Tällöin orkesterin osallistujien ja henkilökunnan matkustaminen aiheuttaa n. 

71 % hiilijalanjäljestä. Orkesterin ruokailu aiheuttaa 13 % hiilijalanjäljestä ja oheistuotteet 

10 %. Kiinteistöjen energiankulutuksen hiilijalanjälki on 5 % koko hiilijalanjäljestä ja ma-

joitus vain 1 %.  Orkester Nordenin hiilijalanjäljen jakautuminen osa-alueiden kesken, kun 

yleisön matkustaminen ei oteta huomioon, on esitetty kuvassa 12.  

 

Taulukko 8. Eri osa-alueiden hiilijalanjälki. 

Osa-alue Hiilijalanjälki [kgCO2-ekv] 

Matkustaminen 12 653 

Kiinteistöt 819 

Majoitus 213 

Ruokailu 2363 

Jätteet 10 

Oheistuotteet 1680 

YHTEENSÄ 17 737 
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Kuva 12. Orkester Nordenin hiilijalanjäljen jakautuminen osa-alueiden kesken, kun yleisön matkustaminen ei 

oteta huomioon. Hiilijalanjälki on yhteensä 17 737 kgCO2-ekv.  

 

Matkustamisen osalta on suhteellisen vaikeaa pienentää hiilijalanjälkeä. Suomen sijainti vai-

kuttaa siihen, että suurin osa tulee lentäen. Lentomatkat aiheuttavat 83 % osallistujien mat-

kustamisen hiilijalanjäljestä ja 87 % henkilökunnan hiilijalanjäljestä. Moni Ruotsista tuleva 

tulee laivalla Helsinkiin, mutta valitettavasti laivojen päästöt ovat samaa luokkaa lentoko-

neen kanssa. Sähköjunalla matkustaminen on kaikista helpoin tapa vähentää hiilijalanjälkeä. 

Valitettavasti Suomeen ei tällä hetkellä pääse kovinkaan kätevästi junalla muista Pohjois-

maista tai Baltiasta. Yksi tapa, jolla varsinkin Ruotsista tulevat voisivat pienentää hiilijalan-

jälkeä, olisi kulkeminen laivalla Tukholmasta Turkuun Viking Grace -laivalla. Viking Grace 

-laivan käyttövoimana on nesteytetty maakaasu, jonka päästöt ovat pienemmät kuin poltto-

öljyn (Viking Line 2021). Turusta osallistujat voisivat matkustaa Lahteen junalla, joka on 

päästötön tapa matkustaa. Tässä laskennassa käytetään VTT Lipasto (2017) -tietokannan ar-

voa kaasukäyttöisille laivoille, joka on 99 gCO2-ekv/hkm, jotta tulos olisi verrattavissa tässä 

työssä aiemmin saatuun tulokseen. Mikäli kaikki Ruotsista tulevat tulisivat kaasukäyttöisellä 

laivalla Turkuun ja siitä Lahteen junalla, pienenisi osallistujien matkustamisen hiilijalanjälki 

n. 12 %. Tämä vastaa n. 1200 kgCO2-ekv. Koko matkustamisen hiilijalanjälkeä tämä pie-

nentäisi n. 9,6 %, ja koko orkesterin hiilijalanjälkeä n. 6,8 %. 

 

Ruokailun osuus hiilijalanjäljestä on toiseksi suurin. Kasvisruoan hiilijalanjälki on pienempi 

kuin lihaa sisältävä ruoka. Mikäli kaikki osallistujat söisivät lakto-ovo-kasvisruokavalion 

71 %

13 %
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mukaan, ruokailun hiilijalanjälki pienenisi noin 22,7 %. Koko orkesterin hiilijalanjälki pie-

nentyisi kuitenkin tällä toimella vain 3,0 %. Vegaaninen ruokavalio pienentäisi mahdollisesti 

ruokailun hiilijalanjälkeä todennäköisesti entisestän, koska maidon, juuston ja jogurtin hiili-

jalanjälki on suurempi kuin kasvisten.  

 

Helpoin tapa pienentää hiilijalanjälkeä olisi todennäköisesti oheistuotteista luopuminen. 

Koko orkesterin hiilijalanjälki pienentyisi peräti 9,5 %, mikäli oheistuotteista luopuisi. T-

paidoista ja kangaskasseista luopuminen ei todennäköisesti vaikeuta orkesterin toimintaa. T-

paidat ja kangaskassit ovat mukava muisto orkesterin osallistujille, mutta näitä voisi kenties 

korvata valokuvilla. Hiilijalanjälkeä voisi myös pienentää ostamalla t-paitoja ja kangaskas-

seja, joiden hiilijalanjälki on pieni. Mikäli oheistuotteita tuotettaisiin jossain maassa, jossa 

energian tuotannon hiilijalanjälki on pieni, oheistuotteiden hiilijalanjälki todennäköisesti 

pienenisi valmistamisen osalta. Puuvillan viljelymenetelmät vaikuttavat myös paljon hiilija-

lanjälkeen. Tuotteita ostaessa on kuitenkin yleensä vaikeaa saada varmaa tietoa siitä, kuinka 

ne ovat valmistettu, ja minkälaisia viljelymenetelmiä on käytetty. Tämän takia varmin tapa 

pienentää hiilijalanjälkeä on oheistuotteista luopuminen. Pelkästään toisesta oheistuotteesta 

luopuminen pienentäisi koko orkesterin hiilijalanjälkeä.  

 

Kiinteistöt ja majoitus eivät vaikuta kovinkaan paljon orkesterin hiilijalanjälkeen. Näiden 

osuus hiilijalanjäljestä on yhteensä vain 6 %. Kiinteistöjen osalta helpoin tapa pienentää hii-

lijalanjälkeä olisi pelkästään uusiutuvalla energialla tuotetun sähkön ostaminen. Tämän pie-

nentäisi kiinteistöjen hiilijalanjälkeä peräti 81,2 %. Majoituksen osalta sähkön vaihtaminen 

uusiutuvaan sähköön pienentäisi hiilijalanjälkeä 28,4 %. Nämä muutokset pienentäisivät 

koko toiminnan hiilijalanjälkeä 4,1 %. Orkester Nordenilla voi olla vaikeaa vaikuttaa säh-

kösopimukseen, koska he eivät käytä tiloja kovinkaan paljon, eikä omista niitä. Huomioita-

vaa on, että tässä työssä sähkön hiilijalanjälki on laskettu Suomen keskiarvon mukaan. Kiin-

teistöjen ja majoituksen hiilijalanjälkeä voisi toki myös pienentää parantamalla energiate-

hokkuutta kiinteistöissä.  

 

Jätteiden hiilijalanjälki on vain 9,8 kgCO2-ekv. Koko hiilijalanjäljestä se on vain 0,06 %. 

Orkesterin toiminnan jätemäärä on hyvin pieni, ja vaikka sitä saisi vähennettyä, sillä olisi 

hyvin vähäinen vaikutus hiilijalanjälkeen.  
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Taulukkoon 9 on koottu muutosehdotuksia, jolla Orkester Nordenin hiilijalanjälkeä saisi pie-

nennettyä. Taulukossa 9 esitetyillä ehdotuksilla uusi hiilijalanjälki olisi n. 13 586 kgCO2-

ekv. Hiilijalanjälki pienenisi siis 23,4 % ehdotetuilla muutoksilla.   

 

Taulukko 9. Muutosehdotukset toimintaan hiilijalanjäljen pienentämiseksi.  

Vanha tapa Uusi tapa Vaikutus kokonaishiilija-

lanjälkeen 

Ruotsista matkustetaan Suo-

meen lentokoneella tai pe-

rinteisellä laivalla, jolla 

polttoaineena polttoöljy 

Kaikki Ruotsista tulevat 

matkustavat Suomeen kaa-

sukäyttöisellä laivalla esim. 

Viking Grace -laivalla 

-6,8 % 

41 % lakto-ovo-kasvis-

syöjiä, 59 % lihansyöjiä 

100 % lakto-ovo-kasvis-

syöjiä 

-3,0 % 

Jokaiselle osallistujalle jae-

taan t-paita ja kangaskassi 

Osallistujille ei jaeta t-paitaa 

eikä kangaskassia 

-9,5 % 

Tavallinen sähkösopimus Konservatorioon, Sibelius-

taloon ja Forenom Lahteen 

ainoastaan sähköä, joka on 

tuotettu uusiutuvilla ener-

gialähteillä 

-4,1 % 

Hiilijalanjälki n. 17 700 

kgCO2-ekv 

Hiilijalanjälki n. 13 600 

kgCO2-ekv 

-23,4 % 

 

Yleisön matkustamisen hiilijalanjäljen laskennassa jouduttiin olettamaan paljon, ja tulos on 

enemmänkin suunta-antava. Mikäli yleisön matkustaminen otetaan huomioon, olisi Orkester 

Nordenin hiilijalanjälki n. 20 900 kgCO2-ekv. Tässä tapauksessa osallistujien ja henkilökun-

nan matkustaminen aiheuttaa 61 % hiilijalanjäljestä, ja yleisön matkustaminen 15 % hiilija-

lanjäljestä. Ruokailun osuus hiilijalanjäljestä olisi 11 % ja oheistuotteiden 8 %. Kiinteistöjen 
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ja majoituksen energiankulutus aiheuttaisi vain 5 % hiilijalanjäljestä. Orkester Nordenin hii-

lijalanjäljen jakautuminen, kun yleisön matkustaminen on otettu huomioon, on esitetty ku-

vassa 13. 

 

 

Kuva 13. Orkester Nordenin hiilijalanjäljen jakautuminen, kun mukaan lasketaan oletettu yleisön matkustuk-

sen hiilijalanjälki. Hiilijalanjälki yhteensä 20 900 kgCO2-ekv.  

 

Yleisön matkustuksen hiilijalanjälkeen vaikuttaminen voi olla vaikeaa. Olisi tärkeää kan-

nustaa ihmisiä käyttämään julkista liikennettä. Lahtelaiset voisivat pyöräillä myös yli 3 km 

matkat. Syrjäisiltä paikkakunnilta Lahteen ei välttämättä pääse julkisella liikenteellä. Näissä 

tapauksissa lippuja myyvät Lions Clubit voisivat järjestää linja-autokyydin heidän toiminta-

alueeltaan Lahteen ja takaisin. Hiilijalanjälki pienenee nopeasti, jos autossa on enemmän 

ihmisiä. Ihmisiä voisi kannustaa kimppakyyteihin. Jos yhdessä autossa olisi keskimäärin 2,5 

henkilöä 2,0 sijaan, yleisön matkustamisen hiilijalanjälki pienentyisi 20 %. Koko orkesterin 

hiilijalanjälki pienentyisi tässä tapauksessa 3 %.  
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Keskivertosuomalaisen hiilijalanjälki on n. 10 300 kgCO2-ekv/vuosi (Sitra 2018). Orkester 

Nordenin toiminnan aiheuttama hiilijalanjälki on siis suurin piirtein yhtä suuri kuin kahden 

keskivertosuomalaisen vuosittainen hiilijalanjälki. Orkester Nordenin hiilijalanjälki ei siis 

ole kovinkaan suuri koko Suomen mittakaavassa tai edes Lahden kaupungin mittakaavassa. 

Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö hiilijalanjälkeä pitäisi vähentää. Orkester Nordenin te-

kemät teot hiilijalanjäljen pienentämiseksi voivat inspiroida toisia, niin pieniä kuin isoja toi-

mijoita, tekemään samoin, ja näin esimerkiksi kulttuurialan hiilijalanjälkeä saadaan pienen-

nettyä.  

 

Orkester Nordenin hiilijalanjälki voi vaihdella huomattavasti vuosittain. Matkustaminen ai-

heuttaa suurimman hiilijalanjäljen, ja hiilijalanjälki riippuu paljolti siitä, miten ja mistä osal-

listujat ja henkilökunta matkustavat Lahteen. Vuosittain vaihtuvat konserttipaikat vaikutta-

vat myös hiilijalanjäljen suuruuteen. Mikäli orkesteri tulevaisuudessa esiintyisi myös Suo-

men rajojen ulkopuolella, konserttimatkojen hiilijalanjälki nousisi paljon.  

 

Kuten aiemmin on mainittu, matkustaminen aiheuttaa suurimman osan orkesterin hiilijalan-

jäljestä. Varsinkin matkustamisen hiilijalanjälkeä on vaikea pienentää, sillä suuria matkus-

tajalentokoneita ei todennäköisesti lähitulevaisuudessa saada kulkemaan esimerkiksi säh-

köllä. Suomen maantieteellinen sijainti on junamatkustamisen kannalta hankala. Tällä het-

kellä Suomeen ei pääse kätevästi junalla muista Pohjoismaista, Baltiasta tai muualta Euroo-

pasta.  

 

Orkester Nordenin hiilijalanjälkeä ei ole helppoa pienentää. Hiilijalanjäljen pienentäminen 

vaati paljon toimia kuten edellä olevassa kappaleessa on esitelty. Moneen asiaan saattaa olla 

vaikeaa vaikuttaa. Osallistujille voi kertoa, miten Suomeen pääsisi mahdollisimman pienellä 

hiilijalanjäljellä, mutta osallistujia ei voi pakottaa matkustamaan tiettyä reittiä pitkin. Orkes-

ter Norden ei voi myöskään yksinään vaihtaa esimerkiksi Konservatorion tai Sibeliustalon 

sähkösopimusta.  Käytännössä Orkesterin Nordenin toimintaa ei ole realistista saada hiili-

neutraaliksi ilman minkäänlaista päästöjen kompensaatiota.  
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Orkesterin isännöinti vaihtuu viiden vuoden välein. Tulevaisuudessa orkesteri kokoontuu 

jossain muussa Pohjoismaassa tai Baltian maassa. Jos halutaan miettiä, kuinka orkesterin 

hiilijalanjälkeä voitaisiin pienentää pitkällä aikavälillä, on tärkeää pohtia orkesterin toimin-

nan sijaintia. Kannattaa miettiä jo valmiiksi, miten matkustaminen kyseiselle paikkakunnalle 

onnistuu, ja kuinka suuri vaikutus paikkakunnalla olisi matkustuksen hiilijalanjälkeen.  
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6 YHTEENVETO 

 

Tässä kandidaatintyössä laskettiin pohjoismaisen nuoriso-orkesterin, Orkester Nordenin, 

hiilijalanjälki vuodelle 2021. Työssä selvitettiin, mistä orkesterin toiminnoista syntyy kasvi-

huonekaasupäästöjää ja kuinka ne vaikuttavat orkesterin hiilijalanjälkeen. Tämän lisäksi 

työssä pohdittiin, miten Orkester Nordenin hiilijalanjälkeä saataisi pienennettyä.  

 

Orkester Norden on orkesteri, johon nuoret, jolla on joko Pohjoismaiden tai Baltian kansa-

laisuus voi osallistua. Orkesteriin voi myös osallistua, jos opiskelee jossain Pohjoismaassa 

tai Baltian maassa. Orkesteri kokoontuu kerran vuodessa. Orkesterin kotipaikka vaihtuu vii-

den vuoden välein, ja kiertää näin Pohjoismaita. Vuodesta 2019 orkesterin toimintaa on jär-

jestetty Lahdessa. Vuosina 2020 ja 2021 toimintaa ei olla voitu järjestää COVID-19-pande-

mian takia.  

 

Orkester Nordenin hiilijalanjälki päätettiin laskea kuudelle keskeiselle osa-alueelle: matkus-

tukselle, kiinteistöjen ja majoituksen energiakäytölle, ruokailulle, jätteille ja oheistuotteille. 

Lisäksi arvioitiin, missä suuruusluokassa yleisön matkustamisen hiilijalanjälki on. Lasken-

taan tarvittavia tietoja on saatu usealta eri taholta. Laskennassa on kuitenkin jouduttu tur-

vautumaan osittain edellisten vuosien tietoihin. Varsinkin ruokailun, majoituksen ja yleisön 

matkustamisen laskentaan tarvittavia tietoja on jouduttu arvioimaan itse.  

 

Orkester Nordenin hiilijalanjälki on n. 17 700 kgCO2-ekv, jos yleisön matkustamista ei oteta 

huomioon. Suurimman hiilijalanjäljen aiheuttaa soittajien ja henkilökunnan matkustaminen 

Lahteen ja takaisin asuinpaikkakunnalleen ja orkesterin matkustaminen konserttipaikoille. 

Matkustamisen osuus kokonaishiilijalanjäljestä on peräti 71 %. Ruokailun osuus hiilijalan-

jäljestä on n. 13 % ja oheistuotteiden 10 %. Kiinteistöjen ja majoituksen energiankulutuksen 

osuus hiilijalanjäljestä sekä jätteiden käsittelyn osuus hiilijalanjäljestä on yhteensä vain n. 6 

%. 

 

Mikäli yleisön matkustaminen otetaan huomioon, on Orkester Nordenin hiilijalanjälki yh-

teensä n. 20 900 kgCO2-ekv. Tällöin osallistujien ja henkilökunnan matkustamisen osuus 
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hiilijalanjäljestä on n. 61 % ja yleisön matkustamisen osuus n. 15 %. Ruokailun osuus hiili-

jalanjäljestä on tässä tapauksessa 11 % ja oheistuotteiden 8 %. Kiinteistöjen ja majoituksen 

energiankulutuksen sekä jätteiden käsittelyn osuus hiilijalanjäljestä on yhteensä n. 5 %. 

 

Matkustamisen hiilijalanjälkeä on vaikea pienentää, koska Suomeen ei tällä hetkellä pääse 

kätevästi junalla muista Pohjoismaista tai Baltiasta. Tämän lisäksi orkesterin kokoonpano 

vaihtuu vuosittain, joten matkustamisen hiilijalanjälki saattaa vaihdella huomattavasti eri 

vuosien välillä. Junamatkustuksesta ei aiheudu kovinkaan paljon päästöjä, mikäli matkustaa 

sähköjunalla. Tämän takia junalla matkustaminen on suotavaa. Ruotsista tulevat voisivat 

pienentää omaa matkustuksen hiilijalanjälkeään matkustamalla Suomeen kaasukäyttöisellä 

laivalla, jonka päästöt ovat polttoöljyllä kulkevaa laivaa pienemmät.  

 

Hiilijalanjälki pienentyisi myös, jos Orkester Nordenin käyttämiin kiinteistöihin ostettaisiin 

uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä. Ruokailun osalta pelkästään kasvisruoan tarjoami-

nen vähentäisi hiilijalanjälkeä. Oheistuotteista luopuminen pienentäisi hiilijalanjälkeä huo-

mattavasti. Jos tätä ei haluta tehdä, voidaan mahdollisesti ottaa selvää, mistä näitä tuotteita 

voisi ostaa siten, että niiden hiilijalanjälki olisi mahdollisimman pieni. Raportissa esitetyillä 

keinoilla orkesterin hiilijalanjälkeä voisi saada pienennettyä lähes neljänneksellä. Ilman 

päästöjen kompensaatiota Orkester Nordenia ei kuitenkaan saada hiilineutraaliksi.  
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Osallistujien matkustusreitit Lahteen, käytetyt kulkuneuvot sekä matkan pituus kul-

lakin liikennevälineellä. 

 
 

Matka Lentokone 
[km] 

juna 
(FI) 

juna 
(muu) 

linja-
auto 

aut
o 

laiva 

os.1 (Su-
omi) 

Helsinki-Lahti 
 

100 
    

os.2 (Ir-
lanti) 

Sligo-Dublin-Helsinki/Van-
taa-Lahti 

2023 100 210 
   

os.3 
(Norja) 

Oslo-Helsinki-Lahti 763 100 46 
   

os. 4 (Su-
omi) 

Parainen-Lahti 
    

25
0 

 

os.5 (Su-
omi) 

Kauniainen-Lahti 
 

120 
    

os.6 
(Norja) 

Kristiansand-Oslo-Helsinki-
Lahti 

763 100 370 
   

os. 7 (Al-
bania) 

Tirana-Helsinki-Lahti 2132 100 
    

os.8 (Su-
omi) 

Helsinki-Lahti 
 

100 
    

os.9 (Ru-
otsi) 

Tukholma-Helsinki-Lahti 
 

100 
   

490 

os.10 (Ru-
otsi) 

Arvika-Göteb.-Stockholm-
Helsinki-Lahti 

 
100 380 

  
490 

os.11 
(Tanska) 

Esbjerg-Köpenhamn-
Helsinki-Lahti 

890 100 300 
   

os.12 (Ru-
otsi) 

Skara-Skövde-Sthlm-
Helsinki-Lahti 

 
100 350 27 

 
490 
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os.13 (Espanja) Salamanca-Madrid-Helsinki-Lahti 2945 100 220 
   

os.14 (Ruotsi) Göteborg-Sthl-Hel-Lahti 
 

100 470 
  

490 

os.15 (Ruotsi) Göteborg-Sthlm-Hel-Lahti 
 

100 470 
  

490 

os.16  Wien-Helsinki-Lahti 1460 100 
    

os.17 (Tanska) Kööpenhamina-Malmö-Sthlm-Hel-
Lahti 

 
100 655 

  
490 

os. 18 (Ruotsi) Göteborg-Sthlm-Hel-Lahti 
 

100 470 
  

490 

os.19 (Ruotsi) Sigtuna-Arlanda-Hel-Lahti 400 100 
    

os.20 (Suomi) Helsinki-Lahti 
 

100 
    

os.21 (Latvia) Babite (Riga)-Hel-Lahti 381 100 
    

os.22 (Norja) Stathelle-Oslo-Helsinki-Lahti 763 100 212 
   

os.23 (Latvia) Julgava-Riga-Hel 381 100 55 
   

os.24 (Ruotsi) Malmö-Kööpenhamina-Hel 890 100 30 
   

os.25 (Espanja) Malaga-Hel-Lahti 3349 100 
    

os.26 (Latvia) Riga-Hel-Lahti 381 100 
    

os. 27 (Ruotsi) Stockholm-Hel-Lahti 
 

100 
   

490 

os.28 (Latvia) Ventspils-Riga-Tallinn-Hel-Lahti 
 

100 
 

500 
 

89 

os.29 (Ruotsi) Vänersborg-Göteborg-Sthl-Hel-Lahti 
 

100 556 
  

490 

os.30 (Suomi) Helsinki-Lahti 
 

100 
    

os.31 (Suomi) Helsinki-Lahti 
 

100 
    

os.32 (Tanska) Odense-Köpenhamina-Helsinki-Lahti 890 100 170 
   

os.33 (Ruotsi) Stockholm-Hel-Lahti 
 

100 
   

490 

os. 34 (Ruotsi) Malmö-Sthl-Helsinki-Lahti 400 100 620 
   

os.35 (Belgia) Bryssel-Hel-Lahti 1645 100 
    

os. 36 (Alba-
nia) 

Tirana-Helsinki-Lahti 2132 100 
    

os.37 Murten-Zürich-Hel-Lahti 
 

100 149 
   

os.38 (Latvia) Riga-Hel-Lahti 381 100 
    

os.39 (Suomi) Helsinki-Lahti 
 

100 
    

os.40 (Suomi) Helsinki-Lahti 
 

100 
    

os.41 (Ruotsi) Lund-Köpenhamina-Helsinki-Lahti 890 100 52 
   

os.42 (Ruotsi) Stockholm-Helsinki-Lahti 
 

100 
   

490 

os.43 (Latvia) Jelgava-Riga-Helsinki-Lahti 381 100 
  

45 
 

os.44 (Is/Tan) Kööpenhamina-Helsinki-Lahti 890 100 
    

os.45 (Suomi) Helsinki-Lahti 
 

100 
    

os.46 (Suomi) Helsinki-Lahti 
 

100 
    

os.47(Suomi) Helsinki-Lahti 
    

104 
 

os.48 (Suomi) LAHTI 
      

os.49 uusinta - 
      

os.50 (Ruotsi) Göteborg-Sthlm-Hel-Lahti 400 100 510 
   

os.51 (Suomi) Lahti 
      

os. 52 (Ruotsi) Stockholm-Hel-Lahti 400 100 40 
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os.53 (Tanska) Kööpenhamina-Helsinki-Lahti 890 100 
    

os.54 (Suomi) Lahti 
      

os.55 (Ruotsi) Stockholm-Hel-Lahti 400 100 40 
   

os.56 (Suomi) Helsinki-Lahti 
 

100 
    

os.57 (Suomi) Helsinki-Lahti 
 

100 
    

os. 58 (Islanti) Gardabaer-Keflavik-Helsinki-Lahti 2441 100 
  

42 
 

os.59 (Norja) Oslo-Hel-Lahti 763 100 46 
   

os.60 (Norja) Kristiansand-Oslo-Helsinki-Lahti 763 100 370 
   

os.61 (Norja) Kristiansand-Oslo-Helsinki-Lahti 763 100 370 
   

os.62 (Suomi) Helsinki-Lahti 
 

100 
    

os.63 (Espanja) Malmö-Köpenhamina-Helsinki-Lahti 890 100 30 
   

os. 64 (Alba-
nia) 

Tirana-Helsinki-Lahti 2132 100 
    

os.65 (Islanti) Dresden-Helsinki-Lahti 1912 100 
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Henkilökunnan matkustusreitit Lahteen, käytetyt kulkuneuvot sekä matkan pituus 

kullakin liikennevälineellä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Matka lento-

kone 
juna 
(FI) 

juna 
(muu) 

linja-
auto 

met
ro 

au
to 

la-
iva 

h.1 (Su-
omi) 

Lahti 
       

h.2 (Su-
omi) 

Lahti 
       

h.3 (Su-
omi) 

Lahti 
       

h.4 (Su-
omi) 

Sysmä-Lahti 
     

70 
 

h.5 
(Norja) 

Oslo-Helsinki-Lahti 763 100 
     

h.6 (Ru-
otsi) 

Råå-Kööpenhamina-Hel-
Lahti 

890 100 
   

95 
 

h.7 (Ru-
otsi) 

Helsingborg-Kööpen-
hamina-Hel-Lahti 

890 100 102 
    

h.8 
(Norja) 

Tveit-Kristiansand-Oslo-
Hel-Lahti 

763 100 370 
    

h.9 
(Norja) 

Oslo-Helsinki-Lahti 763 100 46 
    

h.10 (Ru-
otsi) 

Tukholma-Helsinki-Lahti 
 

100 
    

49
0 

h.11 
(Tanska) 

Kööpenhamina-Helsinki-
Lahti 

890 100 
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Konserttimatkojen kilometrimäärät. 

Matka yksinkertainen matka 
[km] 

edestakainen matka 
[km] 

Lahti-Järvenpää - 134 

Lahti-Luhanka 115 
 

Luhanka-Sysmän 
leirintäalue 

47.4 
 

Sysmä l.a -Lahti 67.9 
 

  


