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Tässä kandidaatintyössä lasketaan yrityksen Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy vuotuinen 

hiilijalanjälki vuosina 2019 ja 2021. COVID-19-pandemia toi etätyösuositukset työpaikoille, 

ja kandidaatintyössä tarkastellaan etätyön vaikutusta hiilijalanjälkeen sekä päästövähennyk-

sien mahdollisuuksia. Työ jakaantuu seitsemään tarkastelualueeseen: toimistotarvikkeet, 

yrityksen toimitilat, jätteet, työntekijöiden tuettu työruokailu ja liikkuminen toimistolle, työ-

matkat, toimistossa käytetyt laitteet ja siivouspalvelut. Kussakin alueessa käydään lyhyesti 

laskentamenetelmät ja lähtötiedot. Tämän jälkeen esitetään kokonaistulokset sekä hieman 

pohdintaa laskelmien ja lähteiden luotettavuudesta. Lopuksi esitetään muutama ehdotus 

päästövähennyskeinoista ja yksinkertaistettu hiilijalanjäljen laskennan yhtälö käytettäväksi 

muissa samantyyppisissä yrityksissä. 

Lopputuloksessa ilmeni, että kokonaishiilijalanjälki vuonna 2019 oli 78 850 kgCO2e ja 

vuonna 2021 24 951 kgCO2e etätyön vaikutuksesta. Kokonaishiilijalanjälki on vuonna 2021 

laskenut 68 % verrattuna vuoteen 2021. Suurimmat päästölähteet olivat työntekijöiden mat-

kat työpaikalle, laitteet ja sähkönkulutus, sekä lentoliikenne.  Töihin liikkumisen päästöjen 

pienentämiseksi ehdotetaan joukkoliikennettä ja liikuntaa tukevia toimenpiteitä työnanta-

jalle. Lentomatkustaminen tulisi karsia minimiin ja loput päästöt kompensoida. Laitteiden ja 

niiden sähkönkulutukseen yleisenä neuvona on laitteiden sammuttaminen välittömän käytön 

loputtua. 
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This bachelor's thesis calculates Lahti Region Development LADEC ltd.’s yearly carbon 

footprints for the years 2019 and 2021. COVID-19 pandemic has brought recommendations 

for remote work to all workplaces and in this thesis the focus is on the effects of remote work 

to carbon footprint and on the possibilities to reduce emissions further.  The thesis inspects 

seven different areas of carbon footprint within LADEC. With each area calculation methods 

and sources for emission factors are covered shortly. In the end the total results are presented 

along with short analysis on the reliability of the sources and calculations made as well as a 

simplified model for carbon footprint calculations for this type of a company.  

 

It was found that in 2019 company’s total carbon footprint was 78 850 kgCO2e and in 2021 

24 951 kgCO2e. Total carbon footprint decreased as much as 68 % in total between 2019 

and 2021. The greatest sources of emissions were employee commute to work, devices used 

for work and their electricity consumption as well as air travel.  For decreasing emissions in 

commuting to workplace it was a recommended that the employer should further support the 

use of public transportation as well as other green ways of travel. Air travel should be cut to 

a minimum and necessary flights should be compensated. For electronic devices, general 

rules of shutting down the devices when not in use, is recommended.  



SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO 

 

Alaindeksit 

e  hiilidioksidiekvivalentti 

 

Lyhenteet 

a  vuosi 

GHG  kasvihuonekaasu (Greenhouse Gas) 

GHG Protocol kasvihuonekaasujen laskemisen standarisointiohjeita tarjoava 

järjestö (Greenhouse Gas Protocol) 

GWP kasvihuonekaasun ilmakehän lämmityspotentiaali suhteessa hii-

lidioksidiin (Global Warming Potential) 

kg kilogramma 

kgCO2e kilogramma hiilidioksiekvivalentteja päästöjä 

kWh  kilowattitunti 

km kilometri 

l litra 

m2 neliömetri 

m3 kuutiometri 

pkm passenger-kilometre, yhden matkustajan kulkema kilometrin 

matka joukkoliikenteessä
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1  Johdanto 

Euroopan Unioni pyrkii olemaan hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä (Euroopan komissio 

2019, 1) ja Suomen valtion pyrkii olemaan hiilineutraali vuonna 2035 (VN 2020, 14).  Lah-

den kaupungin tavoitteena on olla sekä hiilineutraali vuoteen 2025 mennessä (Lahden KH 

2020) että vähentää tuotantoperusteisia kokonaispäästöjä 80 prosenttia vuoden 1990 tasosta 

(Vento 2019). Päästövähennystavoitteiden toteutumisen kannalta on olennaista, että yhtei-

söjen päästölähteiden, esimerkiksi yritysten, päästömääriä voidaan arvioida ja vertailla. Näin 

toimenpiteitä voidaan kohdentaa ongelmakohtiin, tai huomata, missä on onnistuttu tekemään 

päästövähennyksiä.  

 

Tässä kandidaatintyössä lasketaan Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n vuosittainen hiili-

jalanjälki vuosille 2019 ja 2021. LADEC on 35-henkinen yritysneuvontaan erikoistunut yri-

tys. Hiilijalanjälki tarkoittaa ihmisen toiminnasta aiheutuvia kasvihuonepäästöjä. Hiilijalan-

jäljen avulla yritykset voivat vertailla oman toimintansa vaikutuksia ilmastoon ja samalla 

laskea tehtyjen toimenpiteiden ansiosta saavutettuja päästövähennyksiä.  Kasvihuonekaasuja 

ovat esimerkiksi hiilidioksidi (CO2), dityppioksidi (N2O) ja metaani (CH4). Nämä päästöt 

usein yhteismitallistetaan hiildioksidiekvivalenttipäästöiksi (CO2e) hiilijalanjälkilasken-

nassa (Sjöstedt 2016). Tässä työssä päästöjen ja laskennan yksikkönä on kgCO2e, eli kilo-

gramma hiilidioksidiekvivalenttia (vuodessa).  

 

COVID-19-pandemia alkoi alkuvuodesta 2020 ja toi myöhemmin mukanaan etätyösuosi-

tuksen. Työnteko yrityksessä muuttui radikaalisti, kun ihmiset eivät enää samoissa määrin 

tehneet töitä varsinaisella työpaikalla. Etätyösuositus päättyi helmikuun lopussa 2022 (STM 

2022). Viime vuodet vallinnut maailmantilanne antaa meille mahdollisuuden verrata yritys-

ten hiilijalanjäljen muuttumista etätyön oltua tärkein työmuoto. Vertailuvuosiksi asetetaan 

2019 (ennen pandemiaa) ja 2021 (pandemian vallitessa).  

 

Laskennan pohjana ovat laajasti käytetyt Greenhouse Gas Protocol (myöhemmin GHG Pro-

tocol) -järjestön standardi A Corporate Accounting and Reporting Standard: Revised Edition 
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(2001) ja sitä täydentävä Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Stan-

dard (2011). Standardit jakavat yrityksen päästöt kolmeen kategoriaan: Scope 1 käsittelee 

yrityksen esimerkiksi tuotteiden valmistuksesta syntyviä päästöjä, Scope 2 ostoenergian 

päästövaikutuksia ja Scope 3 muita epäsuoria päästölähteitä.  

 

LADEC:n päätoimintaa on neuvoa toisia yrityksiä. Näin ollen yrityksen päästöt ovat pääasi-

assa epäsuoria, eli Scope 2–3 alle kuuluvia lähteitä. Yrityksen epäsuorien päästöjen selvittä-

minen on tärkeää, koska ne voivat muodostaa suuren osan yrityksen hiilijalanjäljestä. Usein 

yksi merkittävimmästä epäsuorista päästölähteistä on ostosähkö (GHG Protocol 2001, 27.) 

 

Työn tavoitteena on laskea LADEC Oy:n kokonaishiilijalanjälki vuosille 2019 ja 2021 ja 

vertailla niitä keskenään. Työn lopussa pohditaan keinoja vähentää päästöjä ja kehitetään 

yksinkertaistettu laskentamalli yrityksen oman hiilijalanjäljen karkeaan arviointiin.  
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2  Menetelmät 

Tässä luvussa käsitellään hiilijalanjäljen laskennan menetelmiä, perusteita, sekä laskennan 

rajausta yleisellä tasolla. Luvun lopussa käsitellään myös lyhyesti kasvihuoneepäästöjen yh-

teismitallistamista. 

 

2.1  Laskennan rajaus 

 

Hiilijalanjäljen määrittämiseksi on tärkeää rajata, mitä päästöjä lasketaan ja huomioidaan, ja 

mitkä rajataan tarkastelun ulkopuolelle. Yleisesti voidaan todeta, että mitä laajempi rajaus 

on, sen paremmin laskenta vastaa yrityksen todellista hiilijalanjälkeä. Yrityksillä yleisesti 

käytetty Greenhouse Gas Protocol: Corporate standard ohjeistaa, miten Kioton pöytäkirjan 

mukaisia kasvihuonekaasupäästöjä tulisi laskea, rajata ja raportoida. Tätä standardia tukee 

myös saman organisaation Corporate Value Chain (Scope 3) Standard, joka käsittelee eri-

tyisesti epäsuorien päästöjen mittausta. Standardit jakavat päästöt ja niiden lähteet kolmeen 

kategoriaan: Scope 1–3 (kuva 1). 

 

Scope 1 käsittelee suoria päästölähteitä, kuten teollisen tuotannon päästöjä. LADEC:n ta-

pauksessa näitä suoria päästöjä ei kuitenkaan juuri synny, joten syntyvät päästöt ovat lähinnä 

epäsuoria päästöjä, Scope 2 ja 3 alle kuuluvia. (GHG Protocol 2001, 27–33) 

 

Scope 2 epäsuorat päästövaikutukset syntyvät yrityksen käyttämästä sähköstä ja lämmöstä. 

On siis olennaista tietää, keneltä sähköä ja lämpöä ostetaan, ja millaisella sopimuksella. Säh-

köyhtiöt voivat tarjota esimerkiksi sopimuksia, joissa käytetään vain uusiutuvaa energiaa, 

osittain uusiutuvaa, hiilineutraalia tai fossiilisia energianlähteitä. Monille yrityksille ostosäh-

kön päästöt voivat olla hyvinkin merkittäviä (GHG Protocol 2001, 27), todennäköisesti 

myös tietotekniikkaa käyttävälle, palvelua tarjoavalle yritykselle. Suomessa kaupunkialu-

eilla yleisesti käytetyn kaukolämmön (Motiva 2022b) merkittävin hiilijalanjälkeen vaikut-

tava tekijä on lämmöntuotannon energialähde. 
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Scope 3 on melko laaja päästökategoria. Palveluita tuottavan yrityksen kohdalla Scope 3 alle 

voidaan ottaa esimerkiksi ostetut palvelut, työntekijöiden työmatkaliikkuminen ja jäte-

huolto. 

 

 

Kuva 1. Hiilijalanjäljen jakautuminen kategorioihin yrityksessä. (GHG Protocol 2011, 5) 

 

2.2  Laskennan perusteet 

Yrityksen hiilijalanjäljen laskeminen on yksinkertaisimmillaan jaottelua päästölähteisiin 

yrityksen toimintojen perusteella. Kasvihuonekaasujen lämmitysvaikutukset eli lämmitys-

potentiaalit poikkeavat toisistaan kuitenkin melko paljon, joten päästölähteiden suora ver-

tailu voi olla vaikeaa. Kasvihuonekaasujen lämmityspotentiaaleja voidaan yhteismitallistaa 

GWP (Global Warming Potential) -kertoimilla, jossa eri kasvihuonekaasujen lämmitysvai-

kutuksia verrataan hiilidioksidiin. (Cleveland 2014, 261) (taulukko 1). 
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Taulukko 1. Esimerkkejä kaasujen lämmityspotentiaaleista. (Myhre, G et al. 2013, 73) 

Kaasu GWP-kerroin (GWP-100) Tyypillinen päästölähde 

Hiilidioksidi CO2 1 palamisprosessit 

Metaani CH4 28 maatalous 

Dityppioksidi N2O 265 lannoitteiden valmistus 

HFC-23 CHF3 12 400 puolijohteiden valmistus 

 

Hiilijalanjäljen laskennan kannalta on olennaista, millä perustein päästölähdettä arvioidaan. 

Perusteena voi olla oma mittaus, esimerkiksi auton päästöjä voitaisiin laskea pakokaasumit-

tauksen ja kulutuksen perusteella. Toinen tapa on käyttää yleisesti saatavia lähteitä, esimer-

kin tapauksessa voisi sopiva lähde olla Euroopan komission JEC Well-to-Wheels report v5 

(Prussi et al. 2020). Tässä työssä pyritään laskemaan hiilijalanjälki kirjallisen tiedon, julkis-

ten lähteiden ja yritykseltä kerätyn tiedon avulla. 

 

Laskennan perusyhtälö on 

 

hiilijalanjälki = toiminnan määrä × toiminnan päästökerroin × GWP (1)   

(GHG Protocol 2011, 70) 

GWP-kerroin on jokaiselle kaasulle eri suuruinen, esimerkiksi metaanille 28 (taulukko 1). 

Itse hiilijalanjällki on eri kaasujen summa yhteismitallistamisen jälkeen. Jos päästökerroin 

on ilmoitettu hiilidioksidiekivivalentteina, on GWP = 1 ja se supistuu pois yhtälöstä. 
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3  Hiilijalanjäljen laskenta 

Tässä luvussa käydään läpi hiilijalanjäljen laskenta osa-alueittain; määritellään tarkemmat 

rajaukset, oletukset sekä lähtötiedot. Jokaisen osa-alueen lopuksi on taulukoitu tulokset. 

 

Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy (käytetään jatkossa LADEC) kehittää Lahden seudun 

elinkeinoelämän kasvun edellytyksiä ja kilpailukykyä yhdessä kuntien kanssa sekä markki-

noi seutua vetovoimaisena yritysympäristönä. LADEC auttaa Asikkalassa, Hartolassa, Hol-

lolassa, Iitissä, Lahdessa, Orimattilassa ja Padasjoella toimivia yrittäjiä ja yrityksiä kaikissa 

yrityksen perustamiseen, yrittäjyyteen, kasvuun, kehittämiseen ja kansainvälistymiseen sekä 

seudulle sijoittumiseen liittyvissä asioissa tarjoten maksutonta neuvontapalvelua. Asiantun-

tijaorganisaatiossa on 35 työntekijää. Sen päivittäinen toiminta tapahtuu pääasiassa toimis-

tolla Lahden Tiedepuistossa, Niemenkatu 73:ssa. LADEC ei valmista tuotteita, vaan tarjoaa 

palveluita. Näin ollen suurin osa yrityksen päästöistä ovat epäsuoria, Scope 2 ja 3-kategori-

aan kuuluvia. Tyypillisiä päästölähteitä ovat esimerkik1si sähkönkulutus, ja matkustaminen.  

 

Tarkempi rajaus tehtiin käytännön rajoitteiden nojalla, suurimpana haasteena tiedon rajalli-

suus. Tietolähteinä toimi pääasiassa työnantajan omat tiedot ja työntekijöille toteutettu verk-

kokysely. Rajauksessa päädyttiin seitsemään osa-alueeseen: 

 

1. Toimistotarvikkeet, lähinnä kahvi & kahvimaito (Scope 3) 

2. Sähkön, lämmityksen ja veden energiankulutus (Scope 2) 

3. Jätteistä aiheutuva hiilijalanjälki (Scope 3) 

4. Työntekijöiden matkat töihin ja tuettu ruokailu lounassetelillä (Scope 3) 

5. Työmatkat (Scope 3) 

6. Laitteet, eli puhelimet ja kannettavat (Scope 3) 

7. Siivouspalvelut (Scope 3) 
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3.1  Toimistotarvikkeet ja niiden valmistamisesta aiheutuva hiilijalanjälki 

Nykyaikaisessa toimistossa suurin osa tiedosta liikkuu sähköisesti, ja joitain tietoja tulee tar-

vittaessa tulostaa paperille. Keskusteluissa LADEC:n kanssa ilmeni, että suurimmat kulu-

tustarvikkeet olivat kahvitarpeet (maito, kaurajuoma ja kahvi) ja kopiopaperi. Tämän vuoksi 

toimistotarvikkeiden valmistuksen hiilijalanjäljen laskenta rajatiin kahvitarpeisiin. Kopiopa-

perin valmistuksen päästöjä ei tässä laskelmassa huomioida ja paperi huomioidaan vain jät-

teenkäsittelyn osalta luvussa 3.3. Hiilijalanjälki on laskettu yhtä1ön 1 mukaisesti eli 

 

 toimistotarpeiden hiilijalanjälki = tuotteen määrä kilogrammoissa ×  päästökerroin       

 

Taulukko 2. Maidon, kahvin ja kaurajuoman kulutuksen hiilijalanjälki 2019 & 2021.  

 2019 2019 2021 2021   

 Määrä  

[kg] 

Päästöt 

[kgCO2e] 

Määrä  

[kg] 

Päästöt 

[kgCO2e] 

Kertoimet 

[kgCO2e/kg] 

Lähteet 

Maito 288 273,6 72 68,4 0,95 Latva-Ha-

kuni 2020, 

Liite 1 

Kaura-

juoma 

74 24,42 12 3,96 0,33 Carbon-

Cloud 

2021, 12 

Kahvi 66 382,8 24 139,2 5,8 Latva-Ha-

kuni 2020, 

Liite 1 

Yhteensä  681  212   

 

Etätyösuositusten vallitessa on nähtävissä, että kulutus toimistossa on laskenut merkittävästi. 

Hiilijalanjälki vuonna 2022 on pienentynyt vuoteen 2019 nähden 69 %. Voitaneen olettaa, 

että myös muiden toimistotarpeiden kulutuksen hiilijalanjälki on pienentynyt myös merkit-

tävästi. 
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3.2  Yrityksen toimitilat 

LADEC:n käytössä Lahden Tiedepuistossa on itse toimistotilojen lisäksi erillisiä tiloja 

”Ruori”, ”Ankkuri”, ”Aula”, ”Käki, Tikka” ja 2021 lisäksi ”IsoDee”. Näiden tilojen osalta 

on arvioitu LADEC:n kulutustietoja Tiedepuiston kokonaiskulutusten (sekä LADEC:n lat-

tiapinta-alan ja Tiedepuiston kokonaispinta-alojen suhteista. Laskennassa on oletettu, että 

edellä mainitut tilat ovat vain LADEC:n käytössä. Todellisuudessa erillistilojen hiilijalanjäl-

jestä kohdistuisi pienempi osuus, koska muutkin kuin LADEC käyttävät näitä tiloja. Arvi-

oinnin piiriin kuuluu sähkön-, veden- ja lämmönkulutus. 2021 kulutustietoja arvioidaan vuo-

den 2020 päästökertoimilla lämmöntuotannon osalta, koska 2021 tietoja ei ollut käytettä-

vissä. Pinta-alat (taulukko 3) perustuvat LADEC:n tietoihin.  

 

Taulukko 3. LADEC:n käytössä olevat tilat vuosina 2019 & 2021. 

Tilan nimi Pinta-ala 2019  

[m2] 

Pinta-ala 2021  

[m2] 

Toimisto 343 343 

Ruori, Ankkuri, Aula 25 25 

Käki ja Tikka 31 31 

IsoDee  56 

Yhteensä 400 457 

 

LADEC:n osuus kokonaiskulutustiedoista on laskettu seuraavalla tavalla: 

LADEC: n osuus kokonaiskulutuksesta =
LADEC: n tilojen pinta − ala

Tiedepuiston kokonaispinta − ala
 

Vuoden 2019 osuus 

LADEC osuus 2019 =
 400,1 m2

24 162 m2
≈ 0,166 

Vuoden 2021 osuus (huomioiden ”IsoDee”) 

LADEC osuus 2021 =
 456,6 m2

24 162 m2
≈ 0,189 
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Lasketut LADEC:n osuudet perustuvat koko rakennuksen kulutustietoihin (taulukko 4). Näi-

den perusteella LADEC:n sähkönkulutus vuonna 2019 (25 188 kWh) on 17 % koko Tiede-

puiston sähkönkulutuksesta 2019 (1 521 086 kWh). Vuodelle 2021 ei ole saatavilla Tiede-

puiston kulutustietoja, joten arvioidaan 2020 tietojen perusteella. Vuonna 2021 LADEC:n 

sähkönkulutus oli 19 % (24 526 kWh) koko Tiedepuiston kulutuksesta (1 297 867 kWh).  

 

Taulukko 4. Tiedepuiston veden- ja energiankulutukset 2019 & 2021, ja LADEC:n osuudet 

niistä. 

Kulutustyyppi 2019 Tiede-

puisto 

2019 LADEC 2021 Tiede-

puisto 

2021 LADEC 

Sähkö  

[kWh] 

1 521 086 25 188 1 297 867 24 526 

Lämmitys 

[kWh] 

2 412 000 39 940 2 081 000 39 326 

Vesi  

[m3] 

7 200 119 6 200 117 

 

3.2.1  Sähkönkulutuksen päästöt 

Sähkönkulutuksen päästöt on laskettu vuodelle 2019 Lahti Energia Oy:n tiedoilla päästöker-

toimien osalta. Vuoden 2021 kohdalla on käytetty Oomi Energian (2020) tietoja, jolle säh-

kön vähittäismyynti siirtyi Lahti Energialta. Päästöt on laskettu yhtälön 1 mukaan, eli  

 

Sähkön aiheuttamat päästöt = kulutettu sähkö [kWh] × sähkön kokonaismyynnin omi-

naispäästöt [kgCO2e/kWh]     

 

 

 



13 

 

Taulukko 5. LADEC:n sähkönkulutus ja sen aiheuttama hiilijalanjälki vuosina 2019 & 

2021 

2019 2019 2019 2021 2021 2021 

Kulutus 

[kWh] 

Päästökerroin 

[kgCO2e/kWh] 

Päästöt 

[kgCO2e] 

Kulutus 

[kWh] 

Päästökerroin 

[kgCO2e/kWh] 

Päästöt 

[kgCO2e] 

25 188 0,212 5 340 24 526 0,16878 4 140 

 

Taulukosta 5 nähdään, että sähkönkulutus ja sen päästöt ovat laskeneet noin 22 %, mutta 

vähemmän kuin voisi olettaa päästökertoimien perusteella.  Tämä johtunee lisätilojen käyt-

töönotosta, joka nostaa kulutuksen osuutta koko Tiedepuiston sähkönkulutuksesta. 

 

3.2.2  Lämmityksen energiankulutuksen hiilijalanjälki 

Lämmityksen energiankulutuksen päästöt molemmille vuosille 2019 ja 2021 ovat niin ikään 

Lahti Energian Oy:n tiedoista. Lämmitystapana on kaukolämpö. Hiilijalanjälki on laskettu 

yhtälön 1 mukaan, eli  

 

Kulutetun lämpöenergian päästöt = käytetty lämpöenergia [kWh] × Kaukolämmön pääs-

tökerroin [kgCO2e/kWh]     

 

Taulukko 6. LADEC:n Lämpöenergian kulutus ja sen päästöt vuosina 2019 & 2021 

2019 2019 2019 2021 2021 2021 

Kulutus 

[kWh] 

Päästökerroin 

[kgCO2e/kWh] 

Päästöt 

[kgCO2e] 

Kulutus 

[kWh] 

Päästökerroin 

[kgCO2e/kWh] 

Päästöt 

[kgCO2e] 

39 940 0,133 5 312 39 326 0,057 2 242 
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Lahti Energian käyttämä kaukolämpö on melko vähäpäästöistä (Lahti Energia 2020, 18), 

mikä näkyy pieninä päästökertoimina. Lämmityksen päästökerroin on laskenut merkittävästi 

2019–2020, sen seurauksena, että Lahti Energia luopui kivihiilen käytöstä kaukolämmön 

tuotannossa. Lämmityksen energiankulutus on pysynyt samankaltaisena 2019–2021. Läm-

mityksen päästöt laskivat 58 % vuodesta 2019. 

 

3.2.3  Vedenkulutuksen hiilijalanjälki 

Vedenkulutuksen hiilijalanjälkeen vaikuttaa veden siirtämiseen ja puhdistamiseen kuluva 

sähköenergia. Lahti Aqua (2018, 13) ilmoittaa vedentuotannon energiankulutukseksi 0,68 

kWh/m3. Näin esimerkiksi 2019 vastaavan vesimäärän 119 m3 aiheuttama sähkönkulutus 

[kWh] on  

 

veden sähkönkulutus = energiankulutus per m3 vettä × vesimäärä (2)   

 

veden sähkönkulutus (2019) =  0,68 
kWh

m3
× 119 m3 = 80,9 kWh 

sekä  

veden sähkönkulutus (2021) =  0,68 
kWh

m3
× 117 m3 = 79,6 kWh 

 

Näillä sähkönkulutuksilla voidaan laskea kaavan 1 avulla vedenkulutuksen päästöt, eli 

Kulutetun veden hiilijalanjälki = Veden sähkönkulutus [kWh] × Sähkön kokonaismyynnin 

ominaispäästöt [kgCO2e/kWh]     
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Taulukko 7. LADEC:n vedenkulutuksen hiilijalanjälki vuosina 2019 & 2021 

2019 2019 2019 2021 2021 2021 

Kulutus 

[kWh] 

Päästökerroin 

[kgCO2e/kWh] 

Päästöt 

[kgCO2e] 

Kulutus 

[kWh] 

Päästökerroin 

[kgCO2e/kWh] 

Päästöt 

[kgCO2e] 

80,9 0,212 17,2 79,6 0,16878 13,4 

 

Taulukosta 6 näemme, että vaikka vedenkulutus ei ole olennaisesti pienentynyt, on kuitenkin 

sähkön pienempi hiilijalanjälki laskenut myös kulutetun veden hiilijalanjälkeä. Hiilijalan-

jälki on laskenut 22 %, miltei identtisesti sähkönkulutuksen päästöjen kanssa. 

 

3.3  Jätteistä aiheutuvat päästöt 

Jätteiden määrät saatiin LADEC:n omasta jätekirjanpidosta.  Vastaavana jäteyhtiönä vuosina 

2019 ja 2021 toimi Lassila & Tikanoja (L&T). Tietoa oli tarjolla neljästä eri jätelajista: 

 

1. Sekalainen keräyspaperi 

2. Ruskea pahvi ja kartonki 

3. Sekajäte 

4. Energiajae 

 

Jätteiden määriä ja niiden hiilijalanjälkiä on taulukoitu liitteisiin 1 ja 2. Jätteiden käsittelyn 

päästökertoimien pohjana käytettiin WWF:n (2021) ilmastolaskurin tietoja. Hiilijalanjälki 

lasketaan yhtälöstä 1, jossa  

 

Jätteistä aiheutuvat päästöt = Vuosittainen jätemäärä [kg] ×

jätetyypin päästökerroin [kgCO2e/kg]     
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Esimerkiksi vuoden 2019 sekajätteestä aiheutuvat päästöt ovat  

 

Sekajätteen päästöt = sekajätteen määrä  × sekajätteen päästökerroin  

Sekajätteen päästöt = 234 kg × 0,41
kgCO2e

kg
= 94,5 kgCO2e 

 

Vuoden 2019 jätteistä aiheutuva hiilijalanjälki oli 1 285, 7 kgCO2e ja vuodelle 2021 690 

kgCO2e. Päästöt vähenivät 46 % etätöiden vaikutuksesta. 

 

3.4  Työntekijöiden työmatkat toimistolle, tuettu työpaikkaruokailu ja näiden päästöt 

LADEC:n työntekijöiden hiilijalanjäljen lähtötietoja selvitettiin työtekijöille tehdyssä ano-

nyymissä verkkokyselyssä, joissa kysyttiin tietoja vuodelta 2019 (ennen COVID-19-pande-

miaa) ja vuodelta 2021 (COVID-19-pandemian ajalta). Molemmilta vuosilta kysyttiin sa-

moja kysymyksiä. Työ rajattiin käsittelemään lounassetelin käyttöön liittyvään ruokailuun 

sekä työmatkoista toimistolle, koska nämä voidaan tulkita kuuluvan Scope 3:n päästöihin. 

 

3.4.1  Kyselyn toteutus 

Kysely toteutettiin sähköisenä Wepropol-kyselynä (kuva 2), joka lähettiin LADEC:n työn-

tekijöille työnantajan puolesta. Kysely oli lähettämispäivästä viikon eteenpäin auki, jolloin 

vastausaika päättyi. Kysymyksiä oli neljä (4) kummallekin vuodelle. Kyselyn rakenne on 

esitetty tarkemmin liitteissä 4 ja 5.  
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Kuva 2. Työntekijäkyselyn kansisivu. 

 

Kyselyn vastauksien perusteella laskettiin jokaiselle anonyymille vastaajalle oma, erillinen 

hiilijalanjälki työmatkaliikkumisen osalta kummallekin vuodelle. Lopuksi kaikki työnteki-

jöiden hiilijalanjälki laskettiin yhteen, ja skaalattiin vastausprosentin perusteella koko yri-

tyksen mittaluokkaan. Autojen ja muiden kulkuvälineiden päästökertoimien lähteenä toimi 

LIPASTO-tietokanta (VTT 2017). Ajoneuvojen osalta ei huomioida ajoneuvon tai polttoai-

neen valmistusta, pelkästään kulutuksen päästöt. Tästä poikkeuksena biokaasu, jossa huo-

mioitiin myös valmistuksen päästöt. Ohessa taulukoituna muutamia muita laskennassa käy-

tettyjä päästökertoimia. 
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Taulukko 8. Työntekijäkyselyn päästölaskennassa käytettyjä kertoimia 

Päästölähde Päästökerroin Yksikkö Lähde 

Aterian keskipäästö 2,055 [kgCO2e/ateria] Claudelin et al. 2022, 

21. 

Lihaa vähentävän ate-

rian keskipäästö 

1,705 [kgCO2e/ateria] Claudelin et al. 2022, 

21. 

Polkupyörä 0,016 [kgCO2e/km] ECF 2011, 11. 

Auto, keskiarvo 0,152 [kgCO2e/km] VTT LIPASTO 2017 

Auto, kimppakyyti 0,089 [kgCO2e/km] VTT LIPASTO 2017 

Auto, bensiini 0,159 [kgCO2e/km] VTT LIPASTO 2017 

Auto, diesel 0,141 [kgCO2e/km] VTT LIPASTO 2017 

Auto, biokaasu  0,028 [kgCO2e/km] Lyng et al. 2019, 4. 

 

3.4.2  Kyselyn tulokset 

Vastauksia tuli yhteensä kuudeltatoista (16) työntekijältä, vastausprosentin ollen noin 46 %. 

Kaikkien LADEC:n työntekijöiden hiilijalanjälkeä voidaan karkeasti arvioida kertomalla tu-

lokset kahdella. Taulukossa 9 työntekijöiden hiilijalanjäljet summattuna yhteen, tarkempi 

erittely liitteessä 3. 
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Taulukko 9. LADEC työntekijäkyselyn tulokset. 

Työntekijä Hiilijalanjälki 2019 

[kgCO2e] 

Hiilijalanjälki 2021 

[kgCO2e] 

1 3951 0 

2 342 0 

3 1930 87 

4 422 143 

5 569 95 

6 380 74 

7 1084 137 

8 452 354 

9 284 131 

10 637 230 

11 552 596 

12 184 37 

13 286 21 

14 378 174 

15 4545 1602 

16 2341 1534 

Yhteensä 18 336 5 213 

Keskiarvo 1146 326 

Mediaani 502 134 

 

Tuloksista nähdään, että työntekijöiden hiilijalanjälki laski 72 % ja mediaanipäästöt jopa 73 

%. Suhteuttamalla työntekijöiden kokonaismäärää vastaajamäärään (16/35) saadaan vuoden 

2019 kaikkien työntekijöiden hiilijalanjäljeksi 40 111 kgCO2e ja vuodelle 2021 11 403 

kgCO2e. Yksittäisten henkilöiden hiilijalanjälkeen vaikutti merkittävämmin työmatkojen pi-

tuus ja niillä käytetty kulkuväline, kuin ruokailutottumukset (liite 3). Työpaikkaruokailu ja 

matkat toimistolle ovat vähentyneet merkittävästi 2019–2021, mutta ruokailun osalta ihmis-

ten hiilijalanjälki on vain siirtynyt muualle, tämän työn rajauksen ulkopuolelle. 
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3.5  Työmatkat yrityksessä ja niiden päästöt 

Tässä luvussa käsitellään työaikana, tai työn puolesta tehtyjä matkoja esimerkiksi edustusti-

laisuuksiin ja konferensseihin. Työmatkat rajattiin neljään kulkuneuvoon: matkat henkilö-

autoilla (taksit), bussimatkat, junamatkat ulkomailla sekä lennot. Kotimaan junamatkat jä-

tettiin tarkastelusta pois, koska VR:n tietojen mukaan junien käyttövoimana on pääsääntöi-

sesti erittäin vähäpäästöinen vesivoima (VR 2021, 32). 

 

3.5.1  Työmatkojen päästöjen laskenta 

Alla taulukossa 10 on laskennassa käytettyjä päästökertoimia. Yksikkönä on käytetty joko 

kgCO2e/pkm (pkm = passenger-kilometre, yhden henkilön siirtämiseen kilometrin verran 

aiheuttamat päästöt) tai kgCO2e/km. Lentojen päästöihin on käytetty lentolaskuri.fi:n (Eko-

kumppanit Oy 2019) laskuria. 

 

Taulukko 10. Työmatkojen päästöjen laskennassa käytettyjä päästökertoimia. 

Ajoneuvo Päästökerroin  

[kgCO2e/pkm] 

Lähde 

Juna (Kiina) 0,048 Lin et al. (2019, 875). 

Juna (Kanada)* 0,162 Katz-Rosene (2021, 146). 

Juna (Japani) 0,019 Eco-Mo Found. (2020, 11). 

Juna (Tanska) 0,028 EEA (2017). 

Bussit (ulkomaat) 0,053 VTT LIPASTO (2017). 

Henkilöauto (Taksi)** 0,152 VTT LIPASTO (2017). 

* Kanadalaisen Premium-luokan alempi päästöarvio. Jaettu matkan päästöt kilometreillä, 

0,218 kgCO2e

1 346 km
= 0,162 kgCO2e/km 

**Yksikkönä kgCO2e/km 
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Päästökertoimissa ei ole mukana ajoneuvon valmistuksen päästöjä. Matkojen pituuksia ar-

viotiin parhaan mukaan matkakorvausten kirjanpidon perusteella. Osassa matkoissa oli mer-

kitty selkeästi alku- ja lähtöpiste, kulkuväline sekä matkustajamäärä kuluselitteeseen. Näillä 

matkoilla etäisyyksiä arvioitiin Google Maps-verkkopalvelun avulla. Niitä matkoja, joissa 

tarkkoja tietoja ei ollut, arvioitiin käytetyn kulkuneuvon, tunnettujen matkojen €/km -kor-

vauksien sekä korvauksien suuruusluokkien perusteella. 

 

Lentolaskuri.fi:n hiilijalanjälkilaskenta on melko monimutkainen, ja perustuu useampaan 

ehtoon. Jos matka on alle 500 km, siihen lisätään 9 % pituutta, ja yli 5 500 km lentoihin 

lisätään 125 km. Välillä 550–5500 lisätään pituudesta lineaarisesti riippuen 50–125 km. 

Päästökertoimena kerosiinille on käytetty 3,15 kgCO2e/kg (Ekokumppanit Oy 2019, 12–13). 

Polttoaineenkulutuksen laskennan yhtälönä on  

   

kulutus = a × lennon pituus2 + b × lennon pituus + c (3)   

 

jossa a,b ja c ovat lennon pituuden perusteella määrittyviä parametrejä. (Ekokumppanit Oy 

2019, 14). Parametrien arvoja on eritelty kuvassa 3. 

 

Kuva 3. Lentolaskuri.fi:n laskentatietoja. (Ekokumppanit Oy 2019, 17). 



22 

 

 

 

3.5.2  Työmatkojen päästölaskennan tulokset 

Alla taulukoituna työmatkojen matkat ajoneuvoittain, sekä niistä syntyvät päästöt. Lentojen 

kohdalla kokonaismatkoja ei määritelty. Vuodelle 2021 ei ollut bussimatkoja. 

 

Taulukko 11. Kuljetut työmatkat kulkuvälineittäin ja niistä aiheutuneet päästöt 2019. 

Matkan tyyppi Kuljetut matkat yhteensä 

[pkm] 

Päästöt yhteensä  

[kgCO2e] 

Junamatkat 1 607 48 

Bussimatkat 1 800 95 

Henkilöautomatkat* 2 875 437 

Lentomatkat**  22 277 

Yhteensä  22 858 

*yksikössä kgCO2e/km 

**Lentomatkojen päästöt suoraan lentolaskuri.fi:stä 
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Taulukko 12. Kuljetut työmatkat kulkuvälineittäin ja niistä aiheutuneet päästöt 2021. 

Matkan tyyppi Kuljetut matkat yhteensä 

[pkm] 

Päästöt yhteensä  

[kgCO2e] 

Junamatkat 334 9 

Henkilöautomatkat* 821 125 

Lentomatkat**  2 595 

Yhteensä  2 729 

*yksikössä kgCO2e/km 

**Lentomatkojen päästöt suoraan lentolaskuri.fi:stä 

 

Työmatkat LADEC:ssa ovat vähentyneet pandemian vaikutuksesta merkittävästi, mikä nä-

kyy myös päästöissä. Päästöt laskivat vuonna 2021 verrattuna vuoteen 2019 88 %. Työmat-

kojen päästöistä suurin osuus syntyy lentämisessä, vuodelle 2019 työmatkojen lentämisen 

osuus päästöistä on 97 % ja vastaavasti vuodelle 2021 95 %. 

 

3.6  Toimistossa käytettävät laitteet 

Toimiston käytössä olevat laitteet rajattiin työpuhelimiin ja kannettaviin tietokoneisiin, 

koska niitä on yrityksellä yleisessä käytössä. Puhelimet ja osa kannettavista ovat yrityksen 

omistamia, ja osa leasing-koneita. Laitteiden elinkaarta arvioidessa puhelimen elinkaareksi 

asetetaan 4,5 vuotta (Cordella et al. 2021, 678). Kannettavilla tietokoneilla elinkaareksi ar-

vioitiin kolme vuotta (Partanen 2020, 8.) pois lukien leasing-koneet, joille oletetaan pidempi, 

viiden vuoden elinkaari. LADEC käyttää myös leasing-koneita kolme vuotta. 
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3.6.1  Laitteiden päästöjen määrittely 

Laitteiden osalta tarkastelu rajattiin puhelimiin ja kannettaviin tietokoneisiin. Laskennassa 

huomioitiin vain valmistuksen ja kokoonpanon päästöt.  Laitteiden sähkönkulutus rajattiin 

pois kaksoislaskennan välttämiseksi, sillä ne on laskettu mukaan toimistorakennuksen säh-

könkulutukseen. Tarkastelu ei huomio laitteen käyttöä muualla kuin työpaikalla. Myöskään 

tietoyhteyksien käyttöä ei huomioida, sillä niiden päästökertoimien määrittely on liian laaja 

tehtävä tämän kandidaatintyön puitteissa. Todellisuudessa tietoyhteyksien käytön vaikutus 

hiilijalanjälkeen on merkittävä, esimerkiksi Cordella et al. (2019, 456) tutkimuksen tietojen 

perusteella puhelimen kokonaishiilijalanjäljestä jopa 61 % muodostuu tietoliikenteen pääs-

töistä. Tätä tulosta on kuitenkin vaikea asettaa mukaan laskentaan, sillä tietoliikenteen hiili-

jalanjäljen määrittely on monimutkaista ja vaihtelee maiden välillä.  

 

Ongelmaksi laskelmissa muodostui, että käytettyjen laitteiden osalta tiedettiin vain aktiivis-

ten laitteiden määrät, eikä esimerkiksi milloin laite on hankittu. Jos lasketaan kaikkien käy-

tössä olevien laitteiden hiilijalanjälki tarkasteluvuonna, myös kaikkien laitteiden valmistuk-

sen hiilijalanjälki allokoituu tarkasteluvuodelle riippumatta hankintojen ajankohdasta, ja hii-

lijalanjälki on suhteettoman suuri. Voimme arvioida laitteiden valmistamisen ja käytön 

kuormaa ympäristölle jakamalla esimerkiksi valmistuksen hiilijalanjälki laitteen käyttövuo-

silla yrityksessä.  

 

3.6.2  Päästökertoimien laskenta 

Kannettavien tietokoneiden valmistamisen päästöiksi esimerkiksi Kiinassa Liu et al. (2016,) 

tietojen perusteella saadaan 189 kgCO2e per kannettava tietokone. Yhdelle vuodelle allokoi-

tuu kolmen vuoden elinkaarella 

 

Omistetun kannettavan hiilijalanjälki =
Valmistuksen päästöt

Kannettavan elinkaari
 

(4)   
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Omistetun kannettavan hiilijalanjälki =
189 kgCO2e per tietokone

3 vuotta

= 63 
kgCO2e

a
 per tietokone 

 

Leasing-koneille oletetaan olevan käyttöä vielä kolmen vuoden sopimuksen jälkeen. Viiden 

vuoden elinkaarella LADEC:n osuus kannettavan hiilijalanjäljestä per vuosi on  

Kannettavan hiilijalanjälki =
Valmistuksen päästöt

Kannettavan elinkaari leasing − käytössä
 

Kannettavan tietokoneen hiilijalanjälki =
189 kgCO2e per tietokone

5  vuotta
 

Kannettavan tietokoneen hiilijalanjälki = 37,8
kgCO2e

a
 per tietokone 

 

Leasing-koneen hiilijalanjälki LADEC:n kannalta on siis 40 % pienempi kuin omistetun 

kannettavan.  

 

Puhelimilla elinkaari arvioitiin olevan 4,5 vuotta. Puhelimien osien raaka-aineiden jalosta-

misesta ja osien tuottamisesta muodostuu päästöjä 48 kgCO2e per puhelin ja kokoonpanosta 

12 kgCO2e per puhelin (Cordella et al. 2021, 678). Hiilijalanjälki voidaan laskea yhtälöllä: 

Puhelimen hiilijalanjälki per vuosi =
Raaka − aineet ja osat + kokoonpano

puhelimen elinkaari
 

 

(5)   

      

Puhelimen hiilijalanjälki =
48 kgCO2e per puhelin + 12 kgCO2e per puhelin

4,5 a
 

Puhelimen hiilijalanjälki =
60 kgCO2e per puhelin

4,5 a
= 13,3 kgCO2e per vuosi 
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Tämän jälkeen kunkin laitetyypin päästöt voidaan laskea yhtälön 1 mukaisesti 

Laitteiden päästöt = laitteiden määrä ×   laitteen päästökerroin   

 

3.6.3  Laitteiden päästölaskennan tulokset 

Alla taulukoissa 14, 15 ja 16 puhelimien ja kannettavien tietokoneiden, sekä leasing-konei-

den päästöt. Vuoden 2021 (taulukko 15) omistettujen kannettavien tietokoneiden määrästä 

on vähennetty leasing-koneet (taulukko 16). 

 

Taulukko 14. Omistettujen laitteiden päästöt 2019. 

 Laitteiden määrät 

[kpl] 

Päästökertoimet 

[kgCO2e/a×laite] 

Päästöt  

[kgCO2e/a] 

Kannettavat 35 63 2 205 

Puhelimet 29 13,3 387 

Yhteensä 64  2 592 

 

 

Taulukko 15. Omistettujen laitteiden päästöt 2021. 

 Laitteiden määrät 

[kpl] 

Päästökertoimet 

[kgCO2e/a×laite] 

Päästöt 

[kgCO2e/a] 

Kannettavat 24 63 1 512 

Puhelimet 31 13,3 413 

Yhteensä 55  2 379 
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Taulukko 16. Leasing kannettavien päästöt 2021. 

Laitteiden määrät 

[kpl] 

Päästökertoimet 

[kgCO2e/a×laite] 

Päästöt  

[kgCO2e] 

12 37,8 454 

 

Vuonna 2019 puhelimien ja kannettavien hiilijalanjälki oli yhteensä 2 592 kgCO2e ja vuonna 

2021 leasing-koneet mukaanluettuna vastaava oli 2 883 kgCO2e. Laitteiden hiilijalanjälki 

kasvoi 9 %, mikä todennäköisesti johtuu laitteiden kasvaneesta määrästä. 

 

3.7  Siivouspalvelut 

Siivouspalvelujen osalta tiedoissa olivat itse siivoustyön kustannukset sekä siivoustarpeiden 

kustannukset. Työn kustannuksia ei huomioida, koska siivoojien toimipiste sijaitsee samassa 

rakennuksessa kuin LADEC:n toimisto, eivätkä esimerkiksi siirtymät ole tarpeellisia. Sii-

voustarpeille oli haastavaa löytää sopivaa päästökerrointa, mutta niiden päästöjä voidaan ar-

vioida esimerkiksi jakamalla 50 % kustannuksista siivousvälineisiin ja loput 50 % itse pesu-

aineisiin ja vastaaviin. Martta järjestön ja Takuusäätiön (2022) hiilijalanjälkilaskuri, joka 

perustuu Helsingin yliopiston Kuluttajatutkimuskeskuksen tekemien kohtuullisen minimin 

budjetteihin, joista voidaan arvioida elämisen hiilijalanjälkeä. Kestohyödykkeille, kuten sii-

vousvälineille, laskuri antaa 1 €/kk kulutuksen hiilijalanjäljeksi 0,47 kgCO2e/kk. Vastaavasti 

lyhytkestoisille hyödykkeille, kuten pesuaineille, 1 €/kk kulutuksen hiilijalanjälki on 0,44 

kgCO2e/kk. Näiden tietojen perusteella on voitu karkeasti laskea siivouksesta aiheutuvat il-

mastopäästöt, jotka on esitetty taulukoissa 17 ja 18. 

 

Taulukko 17. Siivouksessa syntyvät päästöt 2019. 

 Aiheutuvat päästöt  

[kgCO2e] 

Siivousvälineet 338 

Pesuaineet 317 

Yhteensä 655 
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COVID-19 pandemian aikana desinfioinnin ja puhtauden merkitys on korostunut koronan 

leviämisen estämisessä. Vuonna 2021 LADEC:n siivoustarvikkeiden kustannukset nousivat 

vuoteen 2019 nähden 83 %. Tämän vaikutusta päästöihin arvioidaan niin, että siivouksen 

muut päästöt pysyvät samana, mutta esimerkinomaisesti lasketaan lisääntyneiden kustannus-

ten kuluneen desinfiointiaineisiin. Hiloidhari et al. (2018, 7) kertoo, että sokeriruo’osta val-

mistetun etanolin hiilijalanjälki voi vaihdella välillä 0,25-1,26 kgCO2e/l. Työnantajan tieto-

jen mukaan siivouspalvelu on pyrkinyt ympäristöystävällisiin valintoihin, joten oletetaan 

päästökertoimen olevan pienin mahdollinen, 0,25 kgCO2e/l. Satunnaisesti valitun desinfi-

ointiaineen Desinfektol P 5 L hinnan perusteella (29,90 €, 5,98 €/L, 6.4.2022) ja 70 % eta-

nolikonsentraatiosta voidaan arvioida, että desinfiointiaineen kuluvan rahan päästökerroin 

on 

 

Des. inf. päästökerroin =
etanolin päästökerroin

Des. inf aineen litrahinta
Des. inf aineen konsentraatio

 

(5) 

 

Des. inf. päästökerroin =
0,25 kgCO2e/litra

5,98 €/litra
0,7

= 0,029 kgCO2e/litra 

 

Oletetaan, että muut kulut ja päästöt eivät muutu. Desinfiointiaineen päästökertoimella voi-

daan nyt arvioida pandemian aiheuttamaa hiilijalanjäljen kasvua siivouspalvelun osalta: 
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Taulukko 18. Siivouksessa syntyvät päästöt 2021. 

Päästölähde Aiheutuvat päästöt  

[kgCO2e] 

Siivousvälineet 338 

Pesuaineet 317 

Desinfiointiaineet 35,11 

Yhteensä 690 

 

Hiilijalanjälki kasvoi vuonna 2021 vuoteen 2019 nähden 5 %. Hiilijalanjäljen kasvu on ku-

lujen kasvuun nähden melko vähäistä, koska on oletettu, että kasvu liittyy pääasiassa puh-

distusaineen käytön kasvuun ja käytetyllä puhdistusaineella (etanolilla) on melko matala hii-

lijalanjälki. 
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4  Kokonaishiilijalanjälki 2019 ja 2021 

Taulukossa 19 on esitetty LADEC:n hiilijalanjälki osa-alueittain vuosina 2019 ja 2021, ja 

niiden välinen muutos. Eri osa-alueiden osuutta kokonaishiilijalanjäljestä on havainnollis-

tettu kuvissa 4 ja 5. 

 

Taulukko 19. LADEC:n kokonaishiilijalanjälki vuosina 2019 ja 2021. 

 2019  

[kgCO2e] 

2021  

[kgCO2e] 

Muutos Osa-alue 

Tarvikkeet 681 212 -69 % Scope 3 

Sähkön kulutus 5 340 4 140 -22 % Scope 2 

Lämmitys 5 312 2 242 -58 % Scope 2 

Veden kulutus 17 13 -22 % Scope 3 

Jätteet 1 285 690 -46 % Scope 3 

Työntekijät (liik-

kuminen ja lou-

nassetelit) 

40 111 11 403 -72 % Scope 3 

Työmatkat 22 858 2 729 -88 % Scope 3 

Laitteet 2 592 2 883 -25 % Scope 3 

Siivouspalvelu 655 690 +5 % Scope 3 

Yhteensä 78 850 24 951 -68 %  

 

Taulukosta 19 huomataan, että yksi merkittävimmistä päästölähteistä on työntekijöiden 

osuus, ja tarkemmin liikkuminen työpaikalle (liite 3). Tämä muodosti molempina vuosina 

miltei 50 % hiilijalanjäljestä. Liikkumisen osuutta nostivat tapaukset, jossa jouduttiin kulke-

maan pitkiä matkoja toimistolle bensiini- tai dieselkäyttöisellä autolla. Muita suuria päästö-

lähteitä ovat työmatkat (lentäminen), lämmitys ja sähkönkulutus. Pandemian vaikutus ver-

tailuvuosien välillä näkyy selkeästi (kuva 6), sillä päästöt ovat pienentyneet 68 %.  
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Kuva 4. Vuoden 2019 kokonaishiilijalanjälki ympyrädiagrammina. 

 

 

Kuva 5. Vuoden 2021 kokonaishiilijalanjälki ympyrädiagrammina. 
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Kuva 6. Kokonaishiilijalanjälki pylväsdiagrammina vuosina 2019 ja 2021 

 

 

4.1  Tuloksien luotettavuus 

Hiilijalanjäljen laskemiseen sisältyy paljon epävarmuutta. Pelkästään Grenhouse Gas Proto-

col:n (2001 & 2011) raameissa toimiessa laskennan tuloksiin vaikuttaa olennaisesti rajaus, 

eli mitä lasketaan mukaan päästöihin tai mitä rajataan laskennan ulkopuolelle. Laitteiden 

osuus olisi ollut varmasti merkittävämpi, mikäli tietoliikenteen päästöt olisi huomioitu (Cor-

della et al. 2019, 456). Myös päästökertoimien lähteet tuovat paljon epävarmuutta: esimer-

kiksi kaikkia kansainvälisten tutkimusten tietoja ei voi pitää Suomen oloissa kuin korkein-

taan suuntaa antavina. Vastaavasti itse kirjanpidon tulkintaan sisältyy myös epävarmuuste-

kijöitä, joten esimerkiksi työmatkailun kilometrit todennäköisesti poikkeavat todellisuu-

desta. 

 

Luotettavimpana laskelmana voidaan pitää rakennuksen kulutustietojen perusteella tehtyä 

laskentaa sähkön-, lämmön- ja vedenkulutukselle, sekä liikkumisen laskelmia työmatkai-

lussa ja työntekijöiden liikkumista itse toimistolle, koska näiden osalta oli tarjolla melko 

tarkkaa tietoa kertoimista ja suoritteiden määristä. Nämä myös ovat suurimpia päästöläh-

teitä, joten kokonaisuudessaan hiilijalanjäljen määrittelyä voidaan pitää melko onnistuneena. 

Epävarmimpana on siivouspalvelun hiilijalanjälki, koska siivoustarvikkeiden 
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päästökertoimista ei tietoa ollut saatavilla. Yksittäisenä ja melko pienenä päästöjen osa-alu-

eena se ei kuitenkaan vaikutta luotettavuuteen merkittävästi. Laskennassa ei myöskään luo-

tettavasti voida arvioida hiilijalanjälkeä, joka etätyön myötä siirtyy tämän työn rajauksen 

ulkopuolelle työntekijöiden koteihin. Esimerkiksi datansiirron, laitteiden käytön ja lämmi-

tyksen hiilijalanjälki siirtyy muualle, ja nämä voivat muodostaa melko suurenkin siivun to-

dellisesta kokonaishiilijalanjäljestä. 
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5  Johtopäätökset 

Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n kokonaishiilijalanjälki oli vuonna 2019 78 850 

kgCO2e ja vuonna 2021 24 951 kgCO2e. Verrattuna keskivertosuomalaisen hiilijalanjälkeen 

10 300 kgCO2e/vuosi (Sitra 2018), toimivat LADEC ja sen työntekijät jo nyt melko vähä-

päästöisillä tavoilla. Etätyötä hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan ja työntekijät liikku-

vat pääsääntöisesti esimerkiksi julkisilla liikennevälineillä, kävellen tai polkupyörällä. Pääs-

töt ovat pienentyneet suurelta osin COVID-19 pandemian ja etätyön vaikutuksesta, mutta 

myös Lahden seudun energia- ja lämmöntuotannon päästöjen pienentyessä. Lisäksi työnte-

kijäkyselyssä ilmeni, että osa työntekijöistä on etätyön alettua muuttanut liikkumistaan vä-

häpäästöisempään suuntaan. LADEC:n yrityksenä tulisi keskittyä eniten liikkumisen ja ener-

gian päästöihin, sillä ne ovat melko yksinkertaisia mitata ja niiden vaikutus hiilijalanjäljen 

pienentämiseen on suurin. Tässä kappaleessa käsitellään LADEC:n suurimpia päästölähteitä 

ja tapoja vähentää näitä päästöjä.  

 

5.1  Työntekijöiden liikkuminen töihin ja työmatkat  

Työntekijöiden liikkuminen toimistolle oli vuosina 2019 & 2021 suurin yksittäinen päästö-

lähde. Työmatkaliikkumisen vähentäminen toimistolle onkin suurin potentiaalinen päästö-

vähennyskeino. Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin ja Liikkuva aikuinen -ohjelman ra-

hoittama, Motivan (2022a) koordinoima Fiksusti töihin -hanke esittelee useita keinoja työn-

antajalle vaikuttaa työmatkaliikkumiseen, joista muutama esimerkki ovat: 

 

1. Joukkoliikenteen työsuhdematkalippu, työnantajan tarjoama luontoisetu, joka tu-

kee joukkoliikenteen käyttöä (Motiva 2022a). 

2. Liikkumissuunnitelma, jossa tunnistetaan mahdollisuudet edistää kestäviä liikku-

mismuotoja, parannetaan liikkumisen turvallisuutta tunnistetuilla toimenpiteillä ja 

kerätään tietoa kiinteistön tiloista, jotka tukevat kestävää liikkumista. Tällaisia tiloja 

ovat esimerkiksi auto- ja pyöräparkit sekä sosiaalitilat (Motiva 2022a). Suunnittelun 
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apuna voi käyttää esimerkiksi Viisaan liikkumisen työpaikka (Viksu) -työkalua 

(UKK-instituutti 2020). 

3. Infokampanjat, joissa kestävän työmatkaliikkumisen eduista ja vaikutuksista tiedo-

tetaan työntekijöille, sekä mahdollisesti haastetaan työntekijöitä liikkumaan enem-

män leikkimielisen kisan muodossa. (Motiva 2022a) 

4. Lisää latauspisteitä sähköautoille. Kaikille pelkän joukkoliikenteen käyttö ja pyö-

räily eivät ole realistisia vaihtoehtoja. Työnantajan tulisikin tukea ympäristöystäväl-

lisimpien autojen, esimerkiksi sähköauton, käyttöä. Mikäli työntekijällä on mahdol-

lisuus ladata autoa työpäivän aikana, sähköauton haittapuolena olevat pitkien lataus-

aikojen ja lyhyemmän kantaman vaikutukset minimoituvat. (Motiva 2022a). Tiede-

puistossa latauspisteitä on jo muutama, mutta useampi latauspiste varmistaisi, että 

auton saa työpäivän ajaksi lataukseen. 

 

Työmatkojen osalta pätevät samat neuvot joukkoliikenteen suosimiseksi. Tarkempi seuranta 

esimerkiksi kulukorvauksissa helpottaa päästövaikutusten arviointia. Lentomatkojen pääs-

töjä ja niiden vaikutuksia on mahdollista karsia lentoja vähentämällä ja niiden korvaamista 

etätapaamisilla, sekä mahdollisuuksien mukaan päästökompensaatioiden ostamisella. Pääs-

tökompensaatiot tuovat kuitenkin omat ongelmansa, esimerkiksi kompensointikohteiden 

laatu voi vahdeilla ja markkinat ovat vasta alkutaipaleen sekavuudessa (Lahti, 2019). Näin 

ollen ”nyrkkisääntönä” on parempi välttää lentämistä ja kompensoida välttämättömät lennot. 

 

5.2  Laitteet & sähkönkulutus 

Laitteiden osalta puhelimien ja kannettavien tietokoneiden hiilijalanjäljessä suurimmat pääs-

töt syntyvät valmistuksessa, laitteiston sähkönkulutuksessa, sekä tietoliikenteestä (Cordella 

et al. 2019, 456). Leasing-sopimus, jossa oletetaan myös elinkaaren jatkuminen sopimuksen 

päätyttyä, laskee laitekohtaisia päästöjä. Motiva (2021) antaa neuvoja viihde-elektroniikan 

sähkönkulutuksen pienentämiseksi. Soveltaen samat neuvot sopivat myös työkäyttöön tar-

koitettujen laitteiden kohdalle: 
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1. Laitehankinnoissa tulee suosia tarkoituksenmukaisia, mahdollisimman vähän kulut-

tavia laitteita. 

2. Sammuta virta aina, kun et käytä laitetta. 

3. Puhelimen paikannuspalvelut ja sovellukset tulisi sulkea, kun niitä ei aktiivisesti käy-

tetä. 

4. Kiinteä verkko (Ethernet) on tehokkaampi datan siirtäjä kuin langaton verkko. 

5. Kierrätä laitteet asianmukaisesti. Nykyaikainen elektroniikka sisältää harvinaisia 

metalleja, joiden louhiminen voi olla ympäristön kannalta erittäin haitallista. On pa-

rempi saattaa ne uudelleen kiertoon. 

 

Sähkönkulutuksen päästökertoimeen LADEC ei suoraan voi vaikuttaa, sillä se ei solmi säh-

kösopimustaan itse. Täysin uusiutuvista energianlähteistä tuotettu sähkö kuitenkin vähen-

täisi päästöjä merkittävästi. Tietoliikenteen päästökertoimesta Suomessa on hyvin vähän tie-

toa saatavilla, ja tämä onkin otollinen tutkimuskohde. Päästökertoimen laskemista kuitenkin 

mutkistaa datan liikkeiden tarkka selvittäminen. (Motiva 2021). 

 

5.3  Yksinkertaistetun vuotuisen hiilijalanjäljen laskentakaava 

Molempina tarkasteluvuotena huomataan, että noin puolet hiilijalanjäljestä muodostuu työn-

tekijöiden liikkumisesta työpaikalle. Yhdessä energiankulutuksen (sähkö ja lämpö) ja työ-

matkojen kanssa on osuus jo yli 90 prosentin. Voidaan approksimoida, että yrityksen koko-

naishiilijalanjälki on kaksinkertainen työmatkaliikkumisen hiilijalanjälkeen nähden. Vuonna 

2019 työntekijöiden ruokailun ja työmatkaliikkumisen hiilijalanjälki oli 40 111 kgCO2e ja 

vuodelle 2021 11 403 (taulukko 9). Keskiarvo 35 työntekijälle 2019 oli 1 146 kgCO2e/työn-

tekijä ja vuonna 2021 326 kgCO2e/työntekijä. Kahden vuoden otannalla on mahdotonta en-

nustaa tulevaa luotettavasti, mutta jos arvioidaan ihmisten liikkumisen kehittyvän vähäpääs-

töisempään suuntaan toimistolle palaamisesta huolimatta, on yksittäisen työntekijän ruokai-

lun ja liikkumisen hiilijalanjälki noin 900 kgCO2e/työntekijä, eli noin 22 % pienempi kuin 

vuoden 2019 keskiarvo. Jos oletetaan, että kokonaan etätyössä olevien hiilijalanjälki on nolla 
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ja vähennetään nämä työntekijät kokonaismäärästä, voimme approksimoida LADEC:n vuo-

tuista kokonaishiilijalanjälkeä yhtälöllä: 

 

Vuotuinen kokonaishiilijalanjälki = 2 × (K − E) × 900 kgCO2e  (6)   

 

jossa K on työntekijöiden kokonaismäärä 

ja  E  etätyössä olevien työntekijöiden määrä 

 

Laskelmasta saa tarkemman vähentämällä etätyöläisten lisäksi ne, jotka kulkevat polkupyö-

rällä, kävellen tai julkisilla.  Esimerkkisijoituksella, jossa kymmenen työntekijää on etätöissä 

eli K = 35 ja E = 10, saadaan tulokseksi 

 

202X kokonaishiilijalanjälki = 2 × (35 − 10) × 900 kgCO2e   

202X kokonaishiilijalanjälki = 45 000 kgCO2e 

 

Approksimaatio on yksinkertainen, mutta jättää paljon muuttujia huomioimatta. Se ei ota 

kantaa esimerkiksi energiantuotannon päästövähennyksiin, eikä yksilön tai työnantajan te-

kemiin ympäristötoimiin. Sitä voi helposti muuttaa korjaamalla työntekijän keskihiilijalan-

jälkeä, mikäli tulevaisuuden päästövähennysten merkityksestä on hyvä kokonaiskuva.  

 

LADEC:n kaltaisten toimistotyötä tekevien yritysten tulisi keskittyä pienentämään energi-

ankulutuksen ja liikkumisen hiilijalanjälkeä. Näiden osa-alueiden päästöt ovat melko tarkasti 

laskettavissa, ja niiden pienentämisellä on suuri merkitys. Tällä tavalla pienilläkin resurs-

seilla saadaan karkea arvio kokonaishiilijalanjäljen suuruusluokasta ja mahdollisuus kohdis-

taa toimia päästövähennyksien saavuttamiseksi.  
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Liite 1. Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy Jätekirjanpito ja jätteistä aiheutuvat päästöt 

1.1.2019 - 31.12.2019 

Tyyppi Määrä 

[kg] 

Vastaanottaja Käsittely Päästökerroin 

[kgCO2e/kg] 

Päästöt 

[kgCO2e/kg] 

Sekalainen 

keräyspa-

peri, irto 

1 008 L&T Kierrätys 1,05 1058,4 

Ruskea 

pahvi ja 

kartonki, 

irto 

240 L&T Kierrätys 0,06 14,4 

Sekajäte 234 Päijät-Hämeen 

JH 

Muu uudelleen-

käyttö 

0,506 118,4 

Energiajae 230 Päijät-Hämeen 

JH 

Poltto jätevoima-

lassa 

0,41 94,5 

Yhteensä 1 712 
   

1 286 



 

 

Liite 2. Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy Jätekirjanpito ja jätteistä aiheutuvat päästöt 

1.1.2021 - 31.12.2021  

Tyyppi Määrä 

[kg] 

Vastaanot-

taja 

Käsittely Päästökerroin 

[kgCO2e/kg] 

Päästöt 

[kgCO2e/kg] 

Sekalainen 

keräyspa-

peri, irto 

576 L&T Kierrätys 1,05 604,8 

Ruskea 

pahvi ja 

kartonki, 

irto 

115 L&T Kierrätys 0,06 6,9 

Sekajäte 96 Päijät-Hä-

meen JH 

Muu uudelleen-

käyttö 

0,506 48,6 

Energiajae 72 Päijät-Hä-

meen JH 

Poltto jätevoima-

lassa 

0,41 29,5 

Yhteensä 860 
   

690 

 

  



 

 

Liite 3. Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy Työntekijäkyselyn tulokset.  

 

Työntekijä Ruokailu 2019 

[kgCO2e] 
Liikkumi-

nen 2019 

[kgCO2e] 

Työntekijän 

hiilijalanjälki 

yhteensä 2019 

[kgCO2e] 

Ruokailu 

2021 

[kgCO2e] 

Liikkuminen 

2021 

[kgCO2e] 

Työntekijän 

hiilijalanjälki 

yhteensä 2021 
[kgCO2e] 

1 174 3 777 3 951 0 0 0 

2 218 124 342 0 0 0 

3 218 1 712 1 930 87 0 87 

4 174 248 422 44 99 143 

5 87 472 569 22 74 95 

6 174 206 380 0 74 74 

7 174 909 1 084 131 6 137 

8 218 234 452 218 136 354 

9 218 67 284 131 0 131 

10 44 593 637 0 230 230 

11 0 552 552 44 552 596 

12 181 8 184 36 0 37 

13 218 69 286 0 21 21 

14 218 161 378 174 0 174 

15 131 4 414 4 545 131 1 471 1 602 

16 0 2 341 2 341 0 1 534 1 534 

Yhteensä 2 443 15 887 18 336 1 015 4 198 5 213 

Keskiarvo 153 993 1 146 63 262 326 

Mediaani 174 360 502 40 47 134 

 



 

Liite 4.  Kysely LADEC:n työntekijöille (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Liite 5. Kysely LADEC:n työntekijöille (2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


