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 Brundtlandin komission vuoden 1987 usein siteerattu lause:

"Kestävä kehitys on kehitystä, joka tyydyttää nykyhetken tarpeet 
viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat 
tarpeensa.”

 Tässä lauseessa on kuitenkin puutteita:
◦ Kuka määrittää (tulevan) tarpeen?
◦ Se on (erittäin) ihmiskeskeinen.

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf
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 YK:n kestävän kehityksen 17 
ylätavoitetta, ja 169 alatavoitetta. 

 YK:n jäsenvaltiot sitoutuivat 2015 ja 
tulivat voimaan 2016
◦ Jatke vuosituhattavoitteille

 Tunnistaa kestävyyden 
kolmiulotteisuuden

www.unicef.fi
Kuva: www.uasjournal.fi



 Ulottuvuusjako (talous, ympäristö, sosiaalinen) on jossain 
määrin teennäinen erottelu.
◦ Esim. BKT <-> yleinen hyvinvointi <-> luonnonvarojen käyttö

◦ Heikot luonnonvarat , niiden pilaaminen tai tehoton käyttö aiheuttaa kukin 
sosiaalisia ongelmia

◦ Sosiaalisten tilojen heikkoudet ovat usein taloudellisperusteisia, ja kun 
niitä koetetaan parantaa, ympäristö yleensä kärsii.

5



 Usein lasketaan indikaattoreita
◦ Eivät itsessään kerro kestävyydestä
◦ Haasteina kontekstit ja arvostukset → kuinka valita sopivat ja 

olennaiset indikaattorit?

 Vahva ja heikko kestävyys
◦ Saako eri arvoja tai asioita korvata keskenään toisillaan?

 Onko kestävä = pysyvä?
◦ Unohtuuko luonnon oma dynamiikka?

 Maailman luonnonvarat rajana
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 Pyrkimyksenä nimensä mukaisesti huomioimaan kaikki 
(ympäristö)vaikutukset kehdosta hautaan –ajatuksella.
◦ Useimmiten tästä joudutaan olettamuksiin ja loogisiin 

ongelmiin, mutta siitä myöhemmin.

 Standardoitu osana ISO 14000-sarjaa (ISO 14040 ja 
14044).
◦ Ei kuitenkaan mikään tarkka määrittely
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Prosessi- tai tuotekohtainen laskenta: 
Elinkaariarviointi (Life Cycle Assessment, LCA)

• Arviointi sisältää neljä vaihetta

• Suoritetaan yleensä kaupallisten 
ohjelmistojen ja 
materiaalitietokantojen avulla

• Kokonaisvaltainen vs. 
yksinkertaistettu elinkaariarviointi

http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Kulutus_ja_tuotanto/Tuotesuunnittelu_ja_tuotteet/ 
Elinkaariarviointi_jalanjaljet_ja_panostuotosmalli
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Dia: Johanna Niemistö, Syke

http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Kulutus_ja_tuotanto/Tuotesuunnittelu_ja_tuotteet/Elinkaariarviointi_jalanjaljet_ja_panostuotosmalli
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Kuva soveltaen: C. Bakker and R. Mugge 2017. Delft University of Technology and IOS Press.DOI: 10.3233/978-1-61499-820-4-46.

Täysi LCA 

Suoraviivaistet
tu lca

Ohjaus-
työkalut

Peukalosäännöt ja 
tarkastuslistat

Laadullinen Määrällinen

Nopea, aikaisen 
vaiheen toimi

Aikaa vievä, 
myöhemmän 
vaiheen toimi

Tarkastelun luonne

Ajan tarve 
analyysille
ja liiketoiminnan 
& -ajatuksen 
vaihe



http://ghgprotocol.org/ 

Scope 1: Suorat khk-päästöt, syntyvät yrityksen toiminnan seurauksena paikan päällä toimipisteissä. 
Scope 2: Ostoenergian päästöt: epäsuorat khk-päästöt, syntyvät yrityksen käyttämän sähkön tuottamisesta, 
lämmityksestä ja viilennyksestä (jos sähkö tuotetaan muualla ja ostetaan yrityksen käyttöön)
Scope 3: Epäsuorat khk-päästöt, syntyvät yrityksen toiminnoista, ns. ”ylävirran päästöjä” eli yrityksen 
tuotantoprosesseissaan tarvitsemien tuotteiden valmistuksessa syntyvät, ja/tai ”alavirran päästöjä”, joita 

yrityksen valmistamat tuotteet aiheuttavat.

Maailmanlaajuinen 
standardi hiilijalanjäljen 
laskentaan

Myös tietokantoja, jos haluaa 
oman päästölaskennnan tueksi 
päästökertoimia

http://ghgprotocol.org/
http://ghgprotocol.org/
http://ghgprotocol.org/
http://ghgprotocol.org/
http://ghgprotocol.org/


 Tietokantoja:
◦ Exiobase
◦ GaBi
◦ EcoInvent
◦ Arvi

 Esimerkiksi lista OpenLCA-
ohjelmistolle saatavista 
tietokannoista 
https://nexus.openlca.org/datab
ases 

 Ohjelmistoja mm.
◦ SimaPro
◦ OpenLCA
◦ GaBi
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https://nexus.openlca.org/databases


 Näissä eroja mm. siinä, mitä 
kaikkea ne huomioivat.
◦ Tietokannassa voi olla asioita, 

joita ei tule huomioiduksi 
jokaisella näistä.
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 vaatisivat läpivalaisun ja keskinäisen vertailun

 Voivat perustua (ainakin) 
◦ ”piipun päästä mittauksiin” tai 

◦ panos-tuotos –mallien ja päästöinventaariotietojen 
yhdistelmiin (esim. ENVIMAT), tai

◦ näiden yhdistelmiin.

 Osa-alueisiin erikoistuneitakin tietokantoja, kuten 
pigmentteihin tai maatalouteen.
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https://www.syke.fi/fi-FI/Tutkimus__kehittaminen/Tutkimus_ja_kehittamishankkeet/Hankkeet/Suomen_talouden_materiaalivirtojen_ymparistovaikutukset_ENVIMAT


 https://www.pre-sustainability.com/news/updated-carbon-footprint-calculation-factors 14

https://www.pre-sustainability.com/news/updated-carbon-footprint-calculation-factors
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LCA: Vaikutusluokat ja tulokset

Yksittäinen 
päästö tai 
aine

Yhteismitallistaminen, eli tehdään päästöistä 
ekvivalentteja toisen suhteen.
Seuraavassa diassa…

Koonti kolmeen loppupisteindikaattoriin.



 Tietoa on paljon, mutta mitä niistä pitäisi 
ajatella ja mikä on olennaisinta?
◦ Nykyisessä ilmastokeskustelussa CO2-ekv. 

 LCI(Implact)A :sta puhutaan, kun 
laitetaan päästöt joksikin vaikutukseksi. 
◦ Esim. CO2:lla on ilmastovaikutus, 

pienhiukkasilla mm. myrkyllisyys.
◦ Tapoja on useampia. Vieressä ReCiPe-

mallinnus
◦ ..\ReCiPe2016_CFs_v1.1_20180117 (1).xlsx
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../ReCiPe2016_CFs_v1.1_20180117 (1).xlsx
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Kuinka LCA voi hyödyntää yritystä?

• Ympäristölle parhaiden 
vaihtoehtojen varmaksi 
todentaminen 

• valinnan mahdollistaminen ja
• Markkinointitarkoitus,
• Panos-hyöty –ajattelun 

mahdollistaminen

http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Kulutus_ja_tuotanto/Tuotesuunnittelu_ja_tuotteet/ 
Elinkaariarviointi_jalanjaljet_ja_panostuotosmalli
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Dia: Johanna Niemistö, Syke

http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Kulutus_ja_tuotanto/Tuotesuunnittelu_ja_tuotteet/Elinkaariarviointi_jalanjaljet_ja_panostuotosmalli


 Tuotteen muuttuessa, myös sen päästöjen osuus koko 
elinkaaressa voi muuttua
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Nieuwenhuis, P. 2017. Will durability be a characteristics of future cars? Product Lifetimes And 
The Environment 2017 - Conference Proceedings. DOI: 10.3233/978-1-61499-820-4-46.
PIH= ladattava hybridi, EV = Sähköauto

Käyttöaikaiset päästöt
Valmistuksen päästöt

Kuvassa auton valmistus 
ja käyttö.  (PIH = ladattava hybridi, 
EV= täyssähköauto)



Modulaarisuuden merkityksen havainnointi:
◦ Varsinainen laite 62,5 % khk:sta, mutta 

vaihdetaan(ko) usein akun vuoksi uuteen(?).

◦ Jos vaihdetaan vain akku, on sen osuus koko 
laitteesta 5.4 %

19
Nissen N.F ym. 2017Product Lifetimes And The Environment 2017 -
Conference Proceedings. DOI: 10.3233/978-1-61499-820-4-46.



 Kuvan sininen ja punainen 
käsittävät EU:n 
keskimääräisen sähkön, ja 
vihreä ja violetti Norjan 
(vesivoimaa).

 Lampun uusinta = 12.5 -> 
6.25W

 EU-arvolla kannattaa, Norjan 
ei:
Ympäristöllinen kannattavuus 
riippuu sähkön alkuperästä / 
tuotantomuodosta.
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 Kaikkea ei 
kuitenkaan 
huomioida, 
mutta tulisi 
kuluttajan 
tietää kuten 

 Tuotantotavoi
sta

 Antibiooteista
 hormoneista.
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13,4 (atria.fi), Luke arvio 
20 – 30 ja  FAO 21 – 70,2 
kg CO2 ekv. / kg lihaa

1 - 2,8 (Suomi vs. FAO:n
globaali arvio) kg CO2 
ekv. / kg maitoa

https://kaytannonmaamies.fi/share/23761/e56e8e
http://www.fao.org/3/i3437e/i3437e.pdf


 Mitä mitataan

 Mikä on sen yksikkö
◦ Voiko eri tuotteita verrata ja miten?

22
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Valio vanhanajan täysmaito Alpro soijajuomaOatly kaurajuoma
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https://envitecpolis.fi/2019/11/13/ruoan-ymparilla-
kaydyssa-keskustelussa-on-unohdettu-yksi-
keskeinen-asia-miksi-me-
syomme/?fbclid=IwAR1j1gZKj4B3Ep1fR7L_BPU84t4n
4BhPYq2krnctUdVp46BmxuydUeqVYVg

https://envitecpolis.fi/2019/11/13/ruoan-ymparilla-kaydyssa-keskustelussa-on-unohdettu-yksi-keskeinen-asia-miksi-me-syomme/?fbclid=IwAR1j1gZKj4B3Ep1fR7L_BPU84t4n4BhPYq2krnctUdVp46BmxuydUeqVYVg


Resurssi
Määrä per 0,33 l 

olutta
Alkuperä

Kuljetus, kg*km

Huomiot
Rekka, 76 t 

täysperävaunu-

yhdistelmä

Konttialus

2000 TEU*

Ohramallas 100 g Suomi, Viking 

Malt

28,6 Kotimainen 

mallasohra

Humala 1,67 g Amerikka 0,645 14,38 Huomioidaan vain 

kuljetukset, ei 

tuotantoa

Hiiva 0,17 g Belgia 0,0645 0,459 Tietokantojen 

ulkopuolinen 

lähde

Vesi 1 l Hanavesi - -

Hiilihappo 0,67 g Nastolasta 0,195 - Mallinnettu 

nesteytettynä 

hiilidioksidina

Muut Resurssit

Sähkö 0,1467 kWh Tavallinen, ei 

”vihreä” sähkö

Suomen 

keskimääräisen 

päästökertoimen 

mukaisena

Hapan pesuaine 

Emäs pesuaine

0,00033 l 

0,00033 l - -

Ecolabin tuotteet, 

mutta jäljiteltiin 

Kiilto Clean Oy:n 

”reseptejä” ja . 

Kuljetuksia ei 

huomioitu 
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Iso-Kallan panimon tiedot, Malli Y-hanke

Vaihtoehdot Tarvike Paino Alkuperä
Kuljetus, kg * km

Huomioita
Rekka1 Laiva2

Lasipullossa

Lasipullo 280 g Saksa, Steinbach 

am Wald

108,36 369,21 Tietokannan mukaan 65 

% kierrätettyä lasia.

Korkki 2,3 g Hämeenlinna 0,759 Messinkiä

Tarra 5 g Lempäälä 1,52 Sis. tarranauhan

Lavan huppu 0,94 g (3kg / 

3200 pulloa)

Pullon mukana 108,36 369,21 PVC -muovinen huppu

Kuljetukset 

asiakkaille 

(ravintoloihin, 

kauppoihin tai 

keskusvarastolle)

610 g Turku, Tampere 

ja Helsinki

228,98 Täysperävaunu-

yhdistelmä. Kolmen 

päämarkkinan 

keskiarvoetäisyys 

Pahvilaatikko 10 g Oulainen 2,6 250 g laatikko, 25 pulloa 

per laatikko

Muovitynnyrissä
Tynnyri, 30 l 

vetoisuus

11 g / 0,33 l Belgia 4,3 30,6 PET-muovia, 1 kg 

painoinen tynnyri

Tarra 0,056 g / 0,33 l Lempäälä 0,017 Sis. tarranauhan

Kuljetukset 

asiakkaille 

(ravintoloihin)

344 g Turku, Tampere 

ja Helsinki

136,89 Täysperävaunu-

yhdistelmä. Kolmen 

päämarkkinan 

keskiarvoetäisyys

Jäte-/sivuvirrat Määrä per 

0,33 l 

olutta

Kuljetus, 40 t 

kuorma-

auto, kg*km

Käsittelypaikka ja tapa Huomioita

Mäski 200 g 1,8 Gasum Oy, 

biokaasulaitos, Kuopio --> 

sähköä, lämpöä ja 

lannoitteita

Märkää, siksi painavampaa kuin 

käytetty mallas

Pahvi 5 g 1,88 Imatralle kierrätykseen Kuitukierrätys Oy osakkaita 

lähinnä oleva kartonkitehdas. 

Määrä- ja tiheystieto saatu 

Panimolta

Energiajäte 8 g 0,568 Riikinnevan voimalaitos Määrä laskettu tiheydellä 80 

kg/m3, viitteet ja 

Muovijäte 11 g 3,778 Ekokem, Riihimäki

Kierrätys tai poltto

Arvioinnissa kaikki tynnyrit 

palautuvat panimolle ja 

päätyvät kierrätettäväksi. 

Todellisuudessa osa tynnyreistä 

saattaa päätyä poltettavaksi.
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Tulosten tulkinta
”Tuotteen valmistuksesta, 
pakkaamisesta ja toimittamisesta 
kuluttajalle aiheutuvat 
ilmastovaikutukset ovat lasipullossa 
0,41 kg CO2-ekv. ja 0,15 kg CO2-ekv. 
muovitynnyristä. Luvut vastaavat n. 2 ja 
0,7 km ajamista henkilöautolla.

Toimenpide-ehdotukset 
ympäristövaikutusten vähentämiseksi

liittyen esim. materiaalivalintoihin,  
sähkön käyttöön, jäteasioihin, 
resurssitehokkuuteen ja kuljetuksiin.



◦ Tulosten käyttö tarkoitus?

 Yrityksen sisäinen vs. asiakkaille tiedoksi

◦ Miten laaja tarkastelu on

 Scopet 1, 2, 3?

◦ Mikä on toiminnallinen yksikkö?

 Litraa juomaa, kuutiota vai metriä lautaa, toimitettua palvelua…?

 Voinko käyttää sitä vertailuissani?

27



◦ Mitä raaka-aineita käytettään? (Scope 1-3)
◦ Mistä ne tuodaan? (scope 2 tai 3)
◦ Mitä niille tehdään ja mitä tarvitaan (sähkö, lämpö, kuluvat 

tarvikkeet)? (scope 1 tai 2)
◦ Minne ne viedään? (scope 2 tai 3)
◦ Syntyykö jäte- ja sivuvirtoja, ja miten käsitellään? (scope 1-3)

Karkeasti muistutuksena

Scope 1. Suorat päästöt, esim oma energia.

Scope 2. ostosähkö ja -lämpö, firman oma kuljetuskalusto

Scope 3. Kaikki muu
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 Informariivisuus
◦ 1 t CO2-ekv. ? → noin 1/10 suomalaisen ka. vuosipäästöstä

 Normalisointi
◦ Tulos vrt. koko Suomi, EU, tai maailma.
◦ Eli, verrataanko Suomalaisen keskimääräiseen päästöön, vai koko

maailman tasolla päästö / hlö?

 LCA ei kerro kestävyydestä, vaan määristä
◦ Kestävyys on erillinen asia tulkittavaksi
◦ LCA voi kuitenkin kertoa vaihtoehtojen paremmuusjärjestyksen
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 Tietokannoissa on rajoitteita ja epätarkkuuksia
◦ Uusien ajantasaisuus nopeassa tuotannon kehityksessä.

◦ Maantieteellinen tarkkuus.

◦ Panos-tuotos mallien pohjina olevat tilastovuodet 
monesti vuosia vanhoja, eikä pieniä tai yksittäisiä 
toimijoita välttämättä huomioida tai eritellä massasta.
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 Kenen syy vaikutus on? 
◦ Valmistajan, kuluttajan,  yhteiskunnan?

 Minkä tuotteen päästö? 
◦ Onko sivuvirta ”päästötön”? 
◦ Jyvittyykö päästö rahallisen arvon, massan, energian 

mukaan?

 Mikä on systeeminen muutos? 
◦ Mitä korvataan, vai lisätäänkö vain kulutusta,
◦ Tarvittava tuki-infra (sähköverkko vs. liikenteen 

sähköistyksen vaatimukset)
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 Elinkaarikustannuslaskenta, LCC
◦ Rajatussa mallissa yrityksen sisäisen (investointi)laskennan 

perusteita
◦ Koko elinkaaren osalta hieman hankalaa, koska kustannukset 

vaihtelevat eikä tietoja usein saa eri tasoilta.

 Sosiaalinen LCA, SLCA
◦ Pahasti kehitysasteilla, ehkä kaikkein vaikein osa-alue

 Kontekstisidonnaisuus,
 yksilökokemus
 Voimakas riippuvuus muihin ulottuvuuksiin, jopa johdannainen 

tyypillisessä (klassisessa?) ajattelumallissa.
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V
ertailu

Kuinka tärkeitä? Kuinka
ymmärrettäviä? Mihin panostetaan?



 Julkisesti on saatavilla laskureita ilmastovaikutusten laskemiseksi

 ”Hiilidioksidiekvivalentti = Kasvihuonekaasupäästöjen yhteismitta, jonka avulla voidaan 
laskea yhteen eri kasvihuonekaasujen päästöjen vaikutus kasvihuoneilmiön 
voimistumiseen. Päästöt yhteismitallistetaan eli muunnetaan ekvivalenttiseksi 
hiilidioksidiksi lämmityspotentiaalikertoimen avulla.”

 Laskureissa käyttäjä täydentää omat kulutustietonsa laskenta-alustalle, joka hyödyntää 
yksikköpäästökertoimia

◦ Esimerkiksi sähkön aiheuttamat päästöt 

= kulutus [kWh]* tuotannon yksikköpäästöt [g CO2/kWh]

34
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https://ilmatieteenlaitos.fi/ilmakeha-abc/Hiilidioksidiekvivalentti
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 Päivitetty 11/2019

 Vapaasti saatavilla SYKEn sivuilta, googlaa “Y-Hiilari”

 Sis. kertoimia
◦ Lämmölle

◦ Sähkölle

◦ Tavaran kuljetuksille (myös polttoainepohjaisesti)

◦ Liikematkustamiseen tai muille kulkemiset

◦ Jätteiden käsittely ja kuljetus

36
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 Valtio- ja kuntatasolla alueperusteisesti ja kulutusperusteisesti
◦ Kansallinen inventaarioraportti (virallinen)

(National Inventory Report, NIR)

◦ Kuntatasolla CO2-raportti ja
Hinku-kuntien khk-päästöt

 Kaavoitus, rakentaminen, 
 Yritys/organisaatiotaso 
 Prosessit ja tuotteet (LCA-tarkastelut)
 Kuluttajat: SYKEn Ilmastodieetti, Itämeri-laskuri,

Sitran elämäntapatesti

Kuva: https://www.syke.fi/download/noname/%7BC346A2FB-
8D56-46E3-8239-3A96215CC7CC%7D/139650

https://www.syke.fi/co2laskurit

Dia: Johanna Niemistö, syke

https://www.stat.fi/tup/khkinv/khkaasut_raportointi.html
http://www.co2-raportti.fi/?page=CO2data
https://www.syke.fi/download/noname/%7bC346A2FB-8D56-46E3-8239-3A96215CC7CC%7d/139650
https://ilmastodieetti.ymparisto.fi/ilmastodieetti/
https://www.syke.fi/fi-FI/Tutkimus__kehittaminen/Meri/Mallit_ja_tyokalut/Itamerilaskuri
https://elamantapatesti.sitra.fi/
https://www.syke.fi/download/noname/%7bC346A2FB-8D56-46E3-8239-3A96215CC7CC%7d/139650
https://www.syke.fi/co2laskurit


 Ekologiset kompensaatio liittyvät maankäyttöön.
◦ Esim. kaivoshanke vie aluetta, joka korvataan ostamalla toinen 

(vastaava) alue suojelukseen

 Päästökompensaatiossa ”poistetaan” ilmastovaikutuksia
◦ istutetaan metsää, joka sitoisi vastaavan määrän hiiltä (ajassa 

x).

◦ Suora päästöoikeuden osto markkinoilta.
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 Finnairilla oli lentopäästöjen kompensointimahdollisuus, mutta siihen 
tuli viranomaisesteitä.

40
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● Päästökompensaatiotoimet ovat vapaaehtoisia

● Usein kehitysapua tai erittäin lähelle menevää rahoitusta

• Energiatehokkuus, hiilinielut (metsitys) ja uusiutuvaan energiaan, muut 
suojeluohjelmat, mm. VCS (=verified carbon standard) mukaiset hankkeet

● YK:n ja WWF:n tukeman Gold Standard sertifioinnin mukaisia 

● Google löytää useita tarjoajia

• https://nordicoffset.fi/referenssit/

• https://ilmastoapu.fi/verkkokauppa

● Verra on toinen uskottu/luotettavaksi nimetty järjestelmä

● Eräs ostaa EU:n päästökaupasta oikeuksia pois

● Opiskelija alennus 10 % →maksaakohan joku tämän osan?

https://www.goldstandard.org/take-action/offset-your-emissions
https://nordicoffset.fi/referenssit/
https://ilmastoapu.fi/verkkokauppa
https://www.vcsprojectdatabase.org/#/ccb-projects


Ekologiset kompensaatiot
 Taustalla v. 2010 YK:n biologisen 

monimuotoisuuden suojelun yleissopimus, EU:n 
biodiversiteettistrategia ja Suomen kansallinen 
ohjelma. 
◦ EU velvoittaa kompensoimaan Natura2000-alueiden 

heikennykset
 Ei tosin vielä sovellettu Suomessa mutta Suomen hallitus 

käynnistää hankkeen ekologisista kompensaatioista 2020 
aikana, kenties vaikutuksia myös Natura-alueiden käyttöön

 Policy brief (seuraavat diat) myös pohjatyönä 
Sykessä tehtynä
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file:///C:/Users/Jaakko Karvonen/Downloads/Asettamiskirje_luonnonsuojelulains%C3%A4%C3%A4d%C3%A4nn%C3%B6n_uudistus.pdf
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/307027/SYKEPolicyBrief_2019-11-20_Ekologiset-kompensaatiot.pdf?sequence=1&isAllowed=y


Syken policy brief :

 Monimuotoisuuden heikkenemisen vuoksi on 
otettava kompensaatiot käyttöön

 Jo suunnittelu vaiheessa valitaan vähiten haittaava 
toiminta

 Maksajana ensisijassa toimija/maankäyttäjä (=> 
asiakas/kuluttaja (?)).

43Kuvakaappaus: https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/307027/SYKEPolicyBrief_2019-11-20_Ekologiset-kompensaatiot.pdf?sequence=1&isAllowed=y



 Onko kaikki korvattavissa?
 Siirtyykö suojeltujen alueiden käyttö toisaalle? Mitä 

jää lopulta jäljelle?
 Vaikuttaa siltä, että käydään kauppaa jopa eri 

luontoarvojen ja lajien välillä, vaikkei näin saisi 
ollakaan.

 Samannäköiset paikat eivät ole identtisiä – mitä jää 
huomaamatta?
◦ Ministeri Mikkonen 25.11 ” Pelkät kompensaatiot eivät ole 

kestävä ratkaisu”.
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 MT 22.11.2019 :ssä Hannes Mäntyranta kommentoi asiaa 
näin: 

”Kaikki haluavat hyvittää rikoksensa istuttamalla puita. 
Jopa taksiyhtiöt – ymmärtämättä lainkaan kysymystä, miksi 

ette siirry vähäpäästöisempiin autoihin. Milloin mikäkin 
monimuotoisuutta tuhoava sorafirma kyselee, voisivatko he 

jatkaa kuten ennenkin, jos he saisivat maksettua jonkun 
suojelemaan metsänsä. Tällä valheella on lyhyet jäljet. Kun ne 

huomataan, on kuitenkin jo myöhäistä.”
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 Paljon epäselvyyksiä, jopa “Villi Länsi”

 Tutkitaan parhaillaan (YM / SYKE)

 Tunnustetuimmat Gold Green ja VCR
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 Kestävän liiketoiminnan edistäminen Pohjois-Karjalan kiertobiotaloudessa (KELIPK) – hankkeessa käynnistetty 
järjestelmä, jonka päätavoitteena on kehittää kestäviä liiketoimintamalleja kiertobiotalouden toimijoille 
Pohjois-Karjalassa.

 Hankkeen keskeiset tavoitteet ovat:

◦ Edistää kestävän biotalouden liiketoimintamallien kehittämistä ja tuotekehitystä kiertotalouden 
näkökulmasta erityisesti pk- ja start-up yrityksille.

◦ Tuottaa yrityksille asiantuntijapalveluja ja kokeilualustoja toiminnan, tuottavuuden ja kilpailukyvyn 
edistämiseksi, arvioiden erityisesti energia- ja resurssitehokkuutta.

◦ Vahvistaa biotalouden asiantuntijoiden ja elinkeinoelämän yhteistyötä ja tehostaa tutkimuksen 
vaikuttavuutta yritys- ja innovaatiotoiminnassa.

◦ Tunnistaa kiertobiotalouden ratkaisujen tarjoamat ympäristöhyödyt ja tarjota asiantuntemusta 
biokiertotalouden ympäristönäkökohdissa.

47Dia, Johanna Niemistö, muok. Jaakko Karvonen 

https://www.syke.fi/hankkeet/KELIPK
https://www.syke.fi/hankkeet/KELIPK


 Noin 20 yritystä kertonut 
ympäristötoimistaan ja asettanut 
tavoitteita tulevalle vuodelle.

 Keväällä tarkastetaan jo ensimmäisen 
kerran tilanne ja annetaan 
oletettavasti 3. tason merkkejä

 Toivottavasti niistä on jotain apua 
markkinoinnissa nyt ja/tai 
tulevaisuudessa.

 + toivottavasti uusia tavoitteita 
asetetaan ja saavutetaan

 KATSO ESIMERKKEJÄ:
https://www.syke.fi/download/noname/%7B1
A2B7429-7529-482E-905F-
787FF744A418%7D/160097 (viitattu 
23.9.2020
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Markku Ollikainen ja Veera Örmä 2019. Kansantaloudellinen aikakauskirja – 116. 
vsk. – 1/2020 Päästökauppabarometri 2019: Suomalaisten yritysten näkemykset 
päästökaupasta ja ilmastopolitiikasta.



 Karkea jako:
◦ Kädenjälki = positiiviset toimet
◦ Jalanjälki = negatiiviset vaikutukset
◦ Periaatteessa rajanvetona on se, että kädenjäljet tapahtuvat

yrityksen ulkopuolella.

 Rajaus on kuitenkin häilyvä:
◦ Onko asiakkaan jalanjäljen pienentäminen tuotteen

vähäpäästöisyyden avulla yrityksen kädenjälki?
 Kyllä/ei, kaksi koulukuntaa, 
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 Motiva
 WWF Green Office 
 Ekokompassi
 Clonet Oy (Ilmastobisnes-laskuri)
 https://www.openco2.net/fi/ : päästökertoimia
 https://www.ilmastobisnes.fi/: vinkkejä ja esimerkkejä
 Konsultit (LCA-laskenta, energia- tai materiaalitehokkuuden 

katselmukset, päästöjen kompensointi ym.) 
 SYKE
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https://www.motiva.fi/yritykset
https://wwf.fi/vaikuta-kanssamme/greenoffice/mika-green-office/
https://ekokompassi.fi/
https://www.clonet.fi/
https://www.openco2.net/fi/
https://www.ilmastobisnes.fi/


 https://www.openco2.net/fi/ : päästökertoimia

 Tilastokeskuksen polttoaineluokitus 
http://tilastokeskus.fi/tup/khkinv/khkaasut_polttoainel
uokitus.html

 VTT LIPASTO yksikköpäästötietokanta (kuljetukset)

 Ympäristöselosteet (Environmental Product 
Declaration, EPD)
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https://www.openco2.net/fi/
http://tilastokeskus.fi/tup/khkinv/khkaasut_polttoaineluokitus.html
http://lipasto.vtt.fi/yksikkopaastot/


 Kestävyyden määrittämiseen liittyy haasteita

 Elinkaarilaskenta ei vastaa kysymykseen kestävyydestä

 Tietokannat ovat hyviä, muttei aukottomia

 Kompensaatiotoimet tapailevat varovaisuusperiaatetta.

 On ollut haasteita ennenkin, mm. happosateet ja 
otsoni, nyt on ilmasto, entä tulevaisuudessa?
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