
VÄRE –koulutus 2
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Hiilitiekartan rakentamisen A-B-C

C O N F I D E N T I A L



Uskottava ilmastotyö perustuu
päästövähennyshierarkiaan

C O N F I D E N T I A L

Selvitä 

kasvihuonekaasupäästöt

Tee 

päästövähennystoimia

Kompensoi 

jäljelle jäävät päästöt



Mitä tarkoittaa hiilineutraalius?

Käsitteitä 

• Hiilijalanjälki = ihmisen toiminnan 

aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä. 

Hiilijalanjälki voidaan määrittää yritykselle, 

organisaatiolle, toiminnalle tai tuotteelle.

• Hiilineutraali = oma toiminta ei aiheuta 

ilmastopäästöjä tai omat päästöt on 

kompensoitu

• Hiilineutraalissa yrityksessä voi syntyä 

kasvihuonekaasupäästöjä, mutta niiden 

määrä on huomattavasti pienempi kuin 

alkutilanteessa, ja jäljelle jäävät päästöt on  

kompensoitu. Hiilineutraali ei siis tarkoita 

täysin nollapäästöistä.
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Päästö-

kompensaatio 

t CO2e

0

Jäljelle jäävät 

päästöt

t CO2e

Yrityksen 

kasvihuone-

kaasupäästöt 

(hiilijalanjälki)

Hiilidioksidi, metaani, 

jne. ilmakehään

t CO2e

Omien 

päästöjen 

vähentäminen



Ostettu sähkö, höyry, 

lämmitys ja jäähdytys 

(omaan käyttöön)

Scope 1
Suorat 

päästöt

Sijoitukset

Myytyjen 

tuotteiden 

käyttö

Kuljetukset 

ja jakelu

Franchising

Myytyjen 

tuotteiden 

prosessointi

Scope 3
Muut 

epäsuorat 

päästöt

Ulos vuokrattu 

omaisuusMyytyjen 

tuotteiden 

käytöstä poisto

Scope 3
Muut 

epäsuorat 

päästöt

Jätteet

Polttoaineiden 

tuotanto ja 

energian 

siirtohäviöt 

Kuljetukset 

ja jakelu

Liikematkustus

Käyttöomaisuus

Ostetut 

tuotteet ja 

palvelut
Itselle vuokrattu 

omaisuus

Töihin 

matkustaminen

Omat

kiinteistöt

Omat 

ajoneuvot

Scope 2
Ostoenergian 

epäsuorat 

päästöt

Päästölähteet ennen raportoivaa 
organisaatiota (upstream)

Raportoiva 
organisaatio

Päästölähteet raportoivan 
organisaation jälkeen 

(downstream)

Organisaation hiilijalanjäljen rajaaminen
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Kylmäaine
1 %

Sähkö ja 
lämpö
36 %

Ostetut tuotteet ja 
palvelut 1 %

Jätteet
0,01%

Tavarakuljetukset
51 %

Liikematkustus
0,06%

Töihin matkustaminen
0,4 %

Asiakasliikkuminen
11 %

Supermarketin hiilijalanjälki:

1514 tonnia CO2-e

Kaasu- ja öljylämmitys
2 %

Sähkö
3 %

Ostetut 
tuotteet ja 
palvelut
58 %

Tavarakuljetukset 0,15%

Jätteet 0,04%

Liikematkustus 0,07%

Töihin 
matkustaminen

1 %

Myytyjen 
tuotteiden 

käyttö
36 %

Saunakiuasvalmistajan hiilijalanjälki:

2061 tonnia CO2-e

Sähkö 0,9 %

Lämmitys ja 
jäähdytys 12 %

Liikematkustus 71 %

Töihin 
matkustaminen

9 %

Siirtohäviöt 3 % Muut 4 %

Palveluyrityksen hiilijalanjälki: 

83,5 tonnia CO2-e

Yrityksen toimiala vaikuttaa olennaisiin päästölähteisiin



Päästöjen 
laskenta

Päästö-
vähennys-
tavoitteen 

asettaminen

Päästöjen 
huomattava 

vähentäminen

Jäljelle jäävien 
päästöjen 

kompensointi
Hiilineutraalius

Miten edetä kohti hiilineutraaliutta?

Hiilineutraalisuustavoite vaatii sen 

toteutuksen seurantaa varten 

päästövähennyspolun eli 

hiilineutraalisuustiekartan. 



Miten asetetaan päästövähennystavoite?

• Päästövähennystavoitteiden asetannassa tärkeää on ensin selvittää lähtötaso (yrityksen hiilijalanjälki), 

jotta voidaan tunnistaa olennaisimmat päästölähteet ja potentiaalisimmat päästövähennyskohteet. 

• Potentiaaliset toimet priorisoidaan aikajanalle kustannustehokkuuden mukaan, jonka jälkeen realististen 

päästövähennystavoitteiden asettaminen on helpompaa.

L
ä

h
tö
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s
o Päästöjen laskenta ja 

lähtötason määritys –
mikä on yrityksen 
hiilijalanjälki nyt?

P
o
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n
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a

a
li Vähennys-

potentiaalin 
tunnistaminen per 
päästölähde – mihin 
voidaan vaikuttaa?

P
ri
o

ri
s
o

in
ti Toimenpiteiden 

asettaminen 
aikajanalle, 
priorisoiden 
kustannus-
tehokkaimpia ja 
siirtyen kohti 
haastavampia ja 
kalliimpia toimia.  

T
a

v
o

it
e Tavoitteiden 

asettaminen 
realistisesti mutta 
kunnianhimoisesti 
päästö-vähennysten 
toteutettavuuden 
mukaan.



Toimenpiteitä kohti hiilineutraaliutta 

1. Hanki sähkö ja lämpö hiilineutraalisti, jos vastaat

itse energiasopimuksista

• Tee sähkö- ja lämpösopimus vihreälle tai päästöttömälle energialle. 

• Nykyään vihreä sähkö (esimerkiksi tuuli- tai aurinkosähköä) on 

kustannusneutraalia sekasähköön (joka sisältää fossiilisilla polttoaineilla 

tuotettua sähköä) verrattuna. 

• Pyydä tarjous omalta sähkö- tai lämpöyhtiöltäsi tai kilpailuta 

energiasopimuksesi päästöttömyyskriteerillä (esim. EKOenergia-merkki).

2. Vie hiilineutraalius osaksi toimitilojen

vuokrasopimuksia

• Aseta hiilineutraali energiaratkaisu vuokraamisen ehdoksi tai neuvottele 

se osaksi sopimuksen uudistamista.

• Mikäli teet energiatehokkuustoimia, pyri sopimaan, että tekemäsi 

energiansäästö laskee vuokraasi tai huomioidaan muulla tavoin 

eduksesi.

3. Tuota itse energiaa ilmaston kannalta kestävillä

ratkaisuilla

• Vaihda fossiiliset polttoaineet, kuten maakaasu ja öljy, uusiutuviin 

polttoaineisiin, esimerkiksi biokaasuun, tai energian omatuotantoon.

• Voit siirtyä kokonaan tai osittain oman energian tuottamiseen esimerkiksi 

aurinkopaneeleilla, maalämmöllä tai lämpöpumpuilla. Kustannusarviota 

kannattaa pyytää teknologian toimittajalta tai palvelun tarjoajalta. Myös 

osa energiayhtiöistä tarjoaa asiakkailleen esimerkiksi 

aurinkopaneeleiden asennusta ja kunnossapitoa. 

• Investointien rahoitukseen on saatavissa leasing-tyyppisiä ratkaisuja, 

joissa säästöillä katetaan kustannuksia (ESCO-malli).

• Business Finland myöntää Energiatukea yritysten investointi- ja 

selvityshankkeisiin, jotka edistävät uusiutuvan energian tuotantoa tai 

käyttöä, energiansäästöä tai energiajärjestelmän muuttamista 

vähähiilisemmäksi. 

Jatkuu seuraavalla sivulla

YRITYKSEN OMA POLKU HIILINEUTRALIUTEEN
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Toimenpiteitä kohti hiilineutraaliutta

4. Mitoita tilojen ja energian käyttö fiksusti

• Mitoita tilatarpeet ja niiden lämpötila oikein, huolla LVI-laitteistot 

säännöllisesti ja hyödynnä niiden ominaisuuksia. 

• Palkitse henkilöstöä/osastoja energiansäästötoimista. 

• Arvioi tarvittavat valaistusratkaisut ja suosi energiapihejä LED-valaisimia.

5. Valitse päästötön autojen ja koneiden käyttövoima 

• Päivitä diesel- tai bensiiniautot sähkö- tai biokaasuautoiksi tai ota 

käyttöön sähköllä tai kaasulla kulkevat leasing-ajoneuvot. 

• Vaihda trukit ja käyttövoimakoneet sähkö- tai biokaasukäyttöisiksi. 

• Aseta käyttämillesi logistiikkapalveluille ympäristökriteerit (esim. 

hiilineutraali palvelu). Myös logistiikan optimointi voi säästää päästöjä.

6. Kehitä tuotannon resurssitehokkuutta

• Mikäli yrityksesi toiminta on materiaali-intensiivistä, kehitä 

resurssitehokkuutta. Myös jätteiden lajittelun tehostaminen voi vähentää 

niin päästöjä kuin kustannuksia. Materiaalitehokkuusanalyysi (MFCA eli 

material flow cost accounting) voi olla yksi keino mitata hukkaa ja sen 

aiheuttamia kustannuksia. Business Finland myöntää tukea Motivan 

mallin mukaisiin materiaalikatselmuksiin (korkeintaan 50 % tai 15 000 

euroa/katselmus).

• Mikäli yrityksesi käyttää merkittävästi vettä, kehitä vesitehokkuutta 

minimoimalla prosessiveden, uuden veden ja jäteveden määriä. Selvitä 

mahdollisuus prosessiveden kierrättämiseen sekä lämmön talteenottoon 

ja hyödyntämiseen jätevesistä. 

Jatkuu seuraavalla sivulla

YRITYKSEN OMA POLKU HIILINEUTRALIUTEEN
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Toimenpiteitä kohti hiilineutraaliutta

7. Laadi vastuullisen hankinnan ohjeet ja aseta

hankintakriteerit

• Usein hiilijalanjäljessä korostuvat materiaali- ja palveluhankinnat. Mikäli 

näiden määrä on yrityksessäsi merkittävä, aseta hankinnoille 

ympäristökriteerit. Palveluiden osalta kannattaa pyytää tarjoajalta 

palvelukohtaisia päästötietoja.

• Edellytä hankintakumppaneilta päästövähennystoimia ja esimerkiksi 

sitoutumista tieteeseen perustuviin päästövähennystavoitteisiin (SBTi).

8. Kehitä vähähiilisempiä toimintatapoja yhdessä

toimitusketjun kumppaneiden kanssa

• Epäsuorien päästöjen vähentäminen edellyttää yhteistyötä ja 

-kehittämistä kumppanien kanssa. Tutustu hankintaketjun toimijoihin ja 

pyri ohjaamaan kumppaneita ympäristötekoihin. 

9. Matkusta harkiten ja vähäpäästöisemmin

• Koronapandemia on vähentänyt liikematkustusta merkittävästi ja 

osoittanut, että etäyhteyksin on mahdollista hoitaa suuri osa asioista, 

joita varten aiemmin matkustettiin paikan päälle.

• Pandemian jälkeenkin harkitse erityisesti lentämisen tarpeellisuutta ja 

suosi etenkin Suomen sisällä päästötöntä junaa matkustamiseen. 

• Vähäpäästöistä työmatkaliikennettä voi tukea myös 

työsuhdepyöräeduilla tai julkisen liikenteen matkalipuilla.

• Mikäli työntekijät käyttävät paljon omia autojaan, vaihtoa 

vähäpäästöisempään voi tukea esimerkiksi hankkimalla sähköauton 

latauspisteitä työntekijöiden käyttöön. 

YRITYKSEN OMA POLKU HIILINEUTRALIUTEEN
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Esimerkki päästövähennystoimenpiteiden priorisoinnista

Helppo 

toteuttaa

Haastava 

toteuttaa

Pieni päästövähennys

Suuri päästövähennys

Edullinen Kallis

Sähkön vaihtaminen 

uusiutuvaan

Lämmön/viilennyksen 

vaihtaminen 

uusiutuvaan

Työmatkapyöräilyn ja 

julkisen liikenteen 

lisääminen

Energiatehokkaat 

lamput (mm. LED)

Lentokoneen 

vaihtaminen junaan 

pidemmillä 

työmatkoilla

Jätteiden / 

ruokahävikin 

vähentäminen

Teollisten prosessien 

muutokset / uusi 

teknologia

Kasvisruoka-

vaihtoehtojen 

priorisointi

Etätyöyhteyksien ja 

videokokousten 

parantaminen

Päästöttömän 

kuljetuskaluston 

hankinta/vuokraus

Sähköautojen 

hankinta/vuokraus 

työmatkoihin

Sähköpyörien 

hankinta

työmatkoihin



Esimerkki päästövähennystoimien aikataulutuksesta

Heti 2020-2025 2025-2030 2030-2035

Prioriteetti
Sähkön vaihtaminen 

uusiutuvaan

Lämmön/viilennyksen 

vaihtaminen 

uusiutuvaan

Työmatkapyöräilyn ja 

julkisen liikenteen 

lisääminen

Energiatehokkaat 

lamput (mm. LED)

Lentokoneen 

vaihtaminen junaan 

pidemmillä 

työmatkoilla

Jätteiden / 

ruokahävikin 

vähentäminen

Teollisten prosessien 

muutokset / uusi 

teknologia

Kasvisruoka-

vaihtoehtojen 

priorisointi

Etätyöyhteyksien ja 

videokokousten 

parantaminen

Päästöttömän 

kuljetuskaluston 

hankinta/vuokraus

Sähköautojen 

hankinta/vuokraus 

työmatkoihin

Sähköpyörien 

hankinta

työmatkoihin



Esimerkki päästövähennyspolusta kohti 
hiilineutraalisuutta

Päästövähennystavoitteiksi suositellaan absoluuttisia päästövähennystavoitteita (% nykytasosta tiettyyn vuoteen mennessä), kuten alla 

olevassa esimerkissä. Mikäli yritys on merkittävässä kasvuvaiheessa, voi harkita päästöintensiteettitavoitetta (esim. päästöt per tuotettu 

tonni tai liikevaihto).

Tavoite -40 % 

2025 

mennessä
Tavoite -60 % 

2030 

mennessä

Tavoite -80 % 

2035 

mennessä

Jäljelle jäävien päästöjen 

kompensointi
2020 2025 2030 2035

Päästötaso, 

t CO2e

Lähtötaso 1000

400

200

600

800
Vuonna 2025 tavoite-

päästötaso on 600 t 



2020 2025 2030 2035

Päästötaso, 
t CO2e

-40 % 2025 

mennessä

2019 tasosta

Lähtötaso

1000

400

-60 % 2030 

mennessä

200

Mahdollinen

jäljelle

jäävien

päästöjen

kompensointi

600

-80 % 2035 

mennessä

800
Vuonna 2025 tavoite-

päästötaso on 600 t 
-40 % 2025 

mennessä

2019 tasosta

-60 % 2030 

mennessä

Heti 2020-2025 2025-2030 2030-2035

Sähkön 

vaihtaminen 

uusiutuvaan

Energiatehok-

kaat lamput 

(mm. LED)

Jätteiden / 

ruokahävikin 

vähentäminen

Lämmön/

viilennyksen 

vaihtaminen 

uusiutuvaan

Lentokoneen 

vaihtaminen 

junaan pidemmillä 

työmatkoilla

Sähköautojen 

hankinta

työmatkoihin

Sähköpyörien 

hankinta

työmatkoihin

Teollisten 

prosessien 

muutokset / 

uusi teknologia

Päästöttömän 

kuljetuskaluston 

hankinta

Kasvisruoka-

vaihtoehtojen 

priorisointi

Prioriteetti

Etätyöyhteyksien 

ja videokokousten 

parantaminen

Työmatka-

pyöräilyn ja 

julkisen 

liikenteen 

suosiminen

Esimerkki päästövähennyspolusta ja toimenpiteistä kohti 

hiilineutraalisuutta vuonna 2035

Sähkön 

vaihtaminen 

uusiutuvaan

Energiatehok-

kaat lamput 

(mm. LED)

Jätteiden / 

ruokahävikin 

vähentäminen

Lämmön/

viilennyksen 

vaihtaminen 

uusiutuvaan

Työmatka-

pyöräilyn ja 

julkisen 

liikenteen 

suosiminen

Lentokoneen 

vaihtaminen 

junaan pidemmillä 

työmatkoilla

Päästöttömän 

kuljetuskaluston 

hankinta

Kasvisruoka-

vaihtoehtojen 

priorisointi

Etätyöyhteyksien 

ja videokokousten 

parantaminen

Sähkön 

vaihtaminen 

uusiutuvaan

Energiatehok-

kaat lamput 

(mm. LED)

Jätteiden / 

ruokahävikin 

vähentäminen

Lämmön/

viilennyksen 

vaihtaminen 

uusiutuvaan

Työmatka-

pyöräilyn ja 

julkisen 

liikenteen 

suosiminen

2020

Päästötaso, 
t CO2e

Lähtötaso

1000

400

200

600

800

20252020

Päästötaso, 
t CO2e

Lähtötaso

1000

400

200

600

800

2025-2030



Esimerkkinä Halti

2020
• Siirrymme käyttämään biodieseliä

• Käytämme 100% uusiutuvaa vesienergiaa ja 
tuotamme energiaa aurinkopaneeleiden 
avulla

• Matkustamme vähemmän ja 
kompensoimme lentomatkustuksen päästöt

• Kompensoimme kuriirilähetykset

2021
• Pilotoimme vuokrauspalvelun
• Pilotoimme second-hand -palvelun
• Laskemme tärkeimpien tuotteidemme 

hiilijalanjäljen
• Kasvatamme kierrätetyn materiaalin määrää 

tuotteissamme
• Käytämme vain kierrätettyä untuvaa
• Käytämme vain orgaanista puuvillaa 100 

%:ssa puuvillatuotteissa
• Etsimme ekologisempia värjäysmenetelmiä
• Etsimme uusia tuotantopaikkoja Euroopasta

https://www.halti.fi/pages/tavoite-hiilineutraali-yritys-vuonna-2022



Hiilineutraali vai Net Zero?
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Päästö-

kompensaatio 

t CO2e

Jäljelle jäävät 

päästöt

t CO2e

Yrityksen 

kasvihuone-

kaasupäästöt 

(hiilijalanjälki)

Hiilidioksidi, 

metaani, jne. 

ilmakehään

t CO2e

Omien 

päästöjen 

vähentäminen

Päästö-

neutralisaatio

Net 

Zero

Jäljelle jäävät 

päästöt

Yrityksen 

kasvihuone-

kaasupäästöt 

(hiilijalanjälki)

Hiilidioksidi, 

metaani, jne. 

ilmakehään

t CO2e

Omien 

päästöjen 

vähentäminen

( > -90 %)

Hiili-

neutraali

Lyhyt aikaväli (0-10 vuotta) Pitkä aikaväli (10-30 vuotta)



Mitä kannattaa tavoitella?

C O N F I D E N T I A L

Merkittäviä päästövähenemiä

• Omassa vaikutuksessa olevien 

päästöjen vähentäminen heti

• Merkittävien muiden 

päästölähteiden vähentäminen 

keskipitkällä aikavälillä -

hankintakriteereitä ja 

toimitusketjun kanssa tehtävää 

työtä

• Uskottava polku on vähentää 

päästöjä 42 % seuraavan 

kymmenen vuoden aikana ja 90 

% vuoteen 2050 mennessä

➢ Vähentää ilmastoriskejä

Kilpailuetua 

ilmastovastuullisuudesta

• Viestiä yrityksen vastuullisuudesta

• Tekoja, jotka vastaavat 

asiakkaiden ja muiden 

merkittävien sidosryhmien 

tarpeeseen

• Tekoja, jotka ovat olennaisia 

omalla toimialalla

• Kilpailijoita parempaa 

suoriutumista

➢ Lisää liiketoimintamahdollisuuksia



Vastuullisuuden evoluutio – yksittäisistä teoista 
liiketoiminnan ytimeen ja koko alan disruptointiin

Uutta 
liiketoimintaa 

vastuullisuudesta

Regulaatio 
vastuullisuuden 
lähtökohtana

Brändiarvoa 
vastuullisuudesta

Alan edistyneimmissä yrityksissä 

vastuullisuus kuuluu 

liiketoiminnan ytimeen. 

Nämä yritykset liikkuvat kohti 

uudenlaisia vastuullisia 

liiketoimintamalleja. Niissä on tehty 

vastuullisuustyötä (mm. 

hiilijalanjälkilaskentaa ja raportointia) 

jo useamman vuoden ajan. Näissä 

yrityksissä vastuullisuus on koko 

johtoryhmän agendalla.

Alkajat näkevät vastuullisuuden 

osana yritysvastuuta, mutta 

pitävät sen erillään yrityksen 

liiketoiminnasta. 

Nämä yritykset tiedostavat ympärillä 

käytävän keskustelun 

vastuullisuudesta. Vastuullisuus ei 

määritä kuitenkaan niiden brändiä tai 

vaikuta yrityksen liiketoimintaan 

enemmän kuin mitä olemassa oleva 

regulaatio ohjaa.

Monissa yrityksissä vastuullisuus 

on raportointia ja yksittäisiä 

tekoja.

Näille yrityksille vastuullisuuden 

vaateet tulevat ennen kaikkea 

asiakkailta ja muilta sidosryhmiltä. 

Ne ovat tehneet esimerkiksi 

yksittäisiä asiakkaitaan puhuttelevia 

tekoja. Vastuullisuustyö ei ole vielä 

kuitenkaan kokonaisvaltaista, vaan 

melko pistemäistä, ulkokohtaista ja 

raportointiin keskittyvää. Näissä 

yrityksissä vastuullisuus on 

yksittäisen henkilön, esimerkiksi 

vastuullisuusjohtajan tai -päällikön 

työpöydällä.

Yritys koko alan 
disruptorina

Tulevaisuudessa alalla on 

yrityksiä, joiden koko 

liiketoimintaa ohjaa vastuullisuus. 

Näissä yrityksissä vastuullisuus ei 

ole pelkästään liiketoiminnan 

ytimessä vaan se määrittää kaikkea 

toimintaa. Nämä yritykset 

vaikuttavat, jopa disruptoivat, 

toimialaa ja uudistavat samalla sen 

toimintalogiikkaa. Kun muut alan 

toimijat näkevät näiden yritysten 

menestyvän myös taloudellisesti, ne 

seuraavat perässä.
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Yritykseni päästövähennystoimenpiteiden priorisointi

Helppo 

toteuttaa

Haastava 

toteuttaa

Pieni päästövähennys

Suuri

Päästö-

vähennys

Edullinen Kallis

Sähkön vaihtaminen 

uusiutuvaan

Lämmön/viilennyksen 

vaihtaminen 

uusiutuvaan

Energiatehokkaat 

lamput (mm. LED)

Lentokoneen 

vaihtaminen junaan 

pidemmillä 

työmatkoilla

Jätteiden / 

ruokahävikin 

vähentäminen

Kasvisruoka-

vaihtoehtojen 

priorisointi

Etätyöyhteyksien ja 

videokokousten 

parantaminen

Päästöttömän 

kuljetuskaluston 

hankinta/vuokraus

Sähköautojen 

hankinta/vuokraus 

työmatkoihin

Vähäpäästöisyys 

hankintakriteereihin

Teollisten prosessien 

muutokset / uusi 

teknologia

Oma 

energiantuotanto 

uusiutuvilla
Tuotannon 

resurssitehokkuus

Päästölaskenta

Olennaisten 

päästölähteiden 

selvitys

Muu toimi, mikä?



Yksilötyö: 
ohjeita yrityksen oman 

päästövähennyspolun laatimiseen



Päästövähennyspotentiaalin tunnistaminen – mistä 
kannattaa aloittaa?

• Yrityksen hiilijalanjäljen laskennassa on arvioitu yritykselle olennaiset päästölähteet. 

Päästövähennyspotentiaalin kartoitus kannattaa aloittaa suurimmista päästölähteistä. Ensin 

kannattaa pohtia helpoimmin ja edullisimmin toteutettavat keinot, ja edetä vähitellen hankalammin 

toteutettaviin. 

• Pohdi seuraavia kysymyksiä:

• Paljonko päästövähennystoimenpide maksaa? (karkea arvio kustannuksista)

• Paljonko toimenpiteellä voisi vähentää päästöjä? (karkea arvio hyödyistä)

• Onko toimenpiteen toteuttaminen mahdollista nykyresursseilla ja käytössä olevalla teknologialla? (toteutuksen 

haastavuus)

• Kun pohdinta on tehty:

• Päästövähennystoimien priorisoinnin aloittamiseksi kannattaa asettaa toimet ensin nelikenttään, jossa ne on 

luokiteltu päästövähennyspotentiaalin ja toteuttavuuden mukaan  

• Tämän jälkeen päästövähennystoimenpiteet on helpompi asettaa aikajanalle niiden toteutettavuuden ja 

kustannus-hyötysuhteen mukaan, jotta päästövähennystavoitteiden aikataulutus on helpompaa. 

C O N F I D E N T I A L



Päästöjen vähentämisen tavoitekartta

• Mieti hiilijalanjälkilaskennan olennaisuusanalyysin ja mahdollisten jo olemassa olevien 

hiilijalanjälkitietojen pohjalta oman organisaatiosi keskeisimmät päästölähteet, ja mitä voitaisiin tehdä 

päästöjen vähentämiseksi.

• Tee alustava tavoitekartta oman organisaatiosi päästövähennyksille

• Voit toteuttaa tehtävän paperilla ja post-it –lapuilla tai sähköisesti esim. powerpointissa

• Tee aikajana ja sille välietapit

• Aseta aikajanalle yrityksellesi soveltuvia päästövähennystoimenpiteitä, aloittaen helpommin ja 

kustannustehokkaammin toteutettavista
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Yritykseni päästövähennystoimenpiteiden priorisointi

Helppo 

toteuttaa

Haastava 

toteuttaa

Pieni päästövähennys

Suuri

Päästö-

vähennys

Edullinen Kallis



Yritykseni päästövähennystoimien aikataulutus

Heti 2020-2025 2025-2030 2030-2035

Prioriteetti

?

?

??

?

? ?



Vähähiilinen rakennusteollisuus 2035 –
Rakennusteollisuuden hiilijalanjäljen 

nykytila, kehitysmahdollisuudet ja skenaariot 
PÄÄTÖSSEMINAARI 2.6.2020



Rakennetun ympäristön hiilijalanjälki – miten laskenta 
toteutettiin?

• Rakennusteollisuus koostuu eri tyyppisistä toimijoista, jotka 

tuottavat eri tuotteita ja palveluita arvoketjussa. Tästä syystä 

rakennusteollisuuden päästölaskenta on hybridi varsinaista 

hiilijalanjälkilaskentaa (organisaatio- ja tuotenäkökulmista) ja 

elinkaarilaskentaa. 

• Rakennetun ympäristön hiilijalanjälki viittaa tässä 

hankkeessa siihen CO2e-päästöön, joka syntyy yhden 

vuoden aikana olemassa olevan rakennetun ympäristön 

energiankäytöstä sekä rakentamisen toiminnoista 

Suomessa

• Rakennusten osalta laskentavuodeksi on datan saatavuuden 

vuoksi valittu 2017, infran osalta 2018 

• Rakennusten hiilijalanjäljen elinkaarilaskentaan on sovellettu 

ympäristöministeriön rakennuksen vähähiilisyyden 

arviointimenetelmässä tehtyä jaottelua rakennuksen 

elinkaaren vaiheisiin

• Rakennusten elinkaaren vaiheita sovelletaan laskennassa 

myös infrakannan (väylät ja verkostot) laskentaan soveltuvin 

osin ja tietojen saatavuuden mukaan

2 7

TAUSTARAPORTTI 1: NYKYTILAKUVAUS



Rakennetun ympäristön hiilijalanjäljen jakautuminen 2017 –
mukana käytönaikainen energiankulutus (kt CO2e)

TAUSTARAPORTTI 1: NYKYTILAKUVAUS

*Land use, land-use change, and forestry

24%

76%

Käyttövaiheen energia

Rakennustoiminta

7%

65%

20%

9%

Materiaalit

Jäte

Työmaatoiminnot

Kuljetus

Kokonaispäästö n. 17,1 Mt CO2e.

Noin 30% Suomen kokonaispäästöistä 

ilman LULUCF-sektoria*



Rakennetun ympäristön hiilijalanjäljen jakautuminen 2017 
– ilman käytönaikaista energiankulutusta (kt CO2e)

TAUSTARAPORTTI 1: NYKYTILAKUVAUS

Kokonaispäästö n. 4,1 Mt CO2e. 

Noin 7% Suomen kokonaispäästöistä 

ilman LULUCF-sektoria

*Land use, land-use change, and forestry

Sisältäen kaikki materiaalit rakennuksissa 

joiden päämateriaali on betoni

Sisältäen kaikki materiaalit rakennuksissa 

joiden päämateriaali on puu



Rakennetun ympäristön hiilijalanjäljen jakautuminen
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TAUSTARAPORTTI 1: NYKYTILAKUVAUS



Rakennetun ympäristön hiilijalanjäljen kehitys eri 
skenaarioissa (sis. käyttövaiheen energia)

TAUSTARAPORTTI 3: VÄHÄHIILISYYDEN SKENAARIOT

Perusura

Innovatiiviset ratkaisut

Innovatiiviset ratkaisut -skenaarion ajureita ovat muun muassa: 

• CCS-teknologian käyttöönotto sementin valmistuksessa

• Päästöttömään vetypelkistykseen pohjautuva teknologia teräksen 

valmistuksessa

• Biopolttoaineiden runsaampi hyödyntäminen 

työmaatoiminnoissa

• Nopeampi fossiilisesta erillislämmityksestä luopuminen, uusien 

rakennusten parempi energiatehokkuus, sekä päästötön liikenne ja 

logistiikka vuoteen 2045 mennessä. 



Case 1: Tekstiili ja muotialan
hiilineutraalisuustiekartta



Tiekarttatyön viitekehys

C O N F I D E N T I A L

SELVITYKSEN TAUSTA JA TOTEUTUS

20352020

Alkutilanteen kartoitus ja 

skenaarioiden luominen

- Kartoitus yrityskyselyllä

- Hiilijalanjäljen laskenta 

nykytilalle ja skenaarioille

Tiekartta kohti hiilineutraalia 

tekstiili- ja muotialaa

- Mahdollisten ratkaisujen 

tunnistaminen ja arviointi 

- Siirtymän vaikutusten 

tarkastelu eri näkökulmista

Kuidut ja kierrätys

Langat, kankaat, 

värjäys, viimeistys

Valmistavat

vaate-, asuste- ja 

sisustus-

tekstiiliyritykset

Valmistuttavat

brändit Muutokset toimialalla ja niiden vaikutukset

työllisyyteen, talouteen ja innovaatioihin

sekä tarpeet sääntelyn kehittämiseen

Työ- ja 

suojavaatteet

Teollinen tuotanto

Palvelut

20402030 2050

LogistiikkaHankinnat Energiajärjestelmä



Yrityksen ilmastotyön vaikutuskohteet ja 
vaikutusmahdollisuudet

C O N F I D E N T I A L

SELVITYKSEN TAUSTA JA TOTEUTUS

Suomalaisen tekstiilin hiilijalanjälki 

= edellisten lisäksi mukana myös toimitusketju alkutuotannosta lähtien, 

kattaa globaalin arvoketjun.

Alan toimijoilla on vaikutusmahdollisuus osin materiaalivalinnoilla ja 

alihankintasopimuksilla. Toimijat ovat riippuvaisia myös tarjolla olevista 

materiaaleista ja hankintaketjun mahdollisuuksista tarjota 

vähäpäästöisempiä tuotteita ja palveluita.

Suomalaisen tekstiilialan hiilijalanjälki

= suomalaisten tekstiilialan yritysten omasta toiminnasta 

aiheutuvat päästöt, joita tällä tiekartalla kartoitetaan (scope 1 

ja scope 2, rajaus Suomessa tapahtuvaan toimintaan).

Alan toimijoilla on suora vaikutusmahdollisuus.

Suomalaisen tekstiilin elinkaaren aikaiset päästöt

= edellisten lisäksi mukana myös loppukäyttö.

Alan toimijoilla on vaikutusmahdollisuus tuottamalla kestäviä tuotteita, joiden 

käyttö ja hävittäminen aiheuttaa vähemmän päästöjä. Elinkaaren aikaiset päästöt 

ovat riippuvaisia myös käyttäjän valinnoista.



Hiilijalanjälkitarkastelun rajaukset
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TEKSTIILIALAN HIILIJALANJÄLKI JA TIEKARTTA 2018 -2050

Ostettu sähkö, 

höyry, lämmitys ja 

jäähdytys (omaan 

käyttöön)

Scope 1
Suorat 

päästöt

Sijoitukset

Myytyjen 

tuotteiden 

käyttö

Kuljetukset 

ja jakelu

Franchising

Myytyjen 

tuotteiden 

prosessointi

Scope 3
Muut 

epäsuorat 

päästöt

Ulos vuokrattu 

omaisuus
Myytyjen 

tuotteiden käytöstä 

poisto

Scope 3
Muut 

epäsuorat 

päästöt

Jätteet

Polttoaineiden 

tuotanto ja 

energian 

siirtohäviöt 

Kuljetukset 

ja jakelu

Liikematkustus

Käyttöomaisuus

Ostetut 

tuotteet ja 

palvelut

Itselle vuokrattu 

omaisuus

Töihin 

matkustaminen

Omat

kiinteistöt

Omat 

ajoneuvot

Scope 2
Ostoenergian 

epäsuorat 

päästöt

Päästölähteet ennen raportoivaa 
organisaatiota (upstream)

Päästölähteet raportoivan 
organisaation jälkeen 

(downstream)

Raportoiva 
organisaatio

Siltä osin, kun

tapahtuu

Suomessa

Siltä osin, kun

tapahtuu

Suomessa

Hiilijalanjälkilaskennassa hyödynnetään GHG-protokollan organisaatioille tarkoitettuja standardeja, joissa 

kasvihuonekaasupäästölähteet jaetaan kolmeen luokkaan: organisaation omiin päästölähteisiin (scope 1), 

ostoenergian tuotannosta aiheutuviin epäsuoriin päästöihin (scope 2) sekä muihin organisaation arvoketjussa 

syntyviin epäsuoriin päästöihin (scope 3). 



Alan hiilijalanjäljen laskenta
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TEKSTIILIALAN HIILIJALANJÄLKI JA TIEKARTTA 2018 -2050

Päästölähteiden 
laskeminen 
hiilidioksidi-
päästöiksi

Laskettujen 
tulosten 

skaalaaminen 
koko Suomen 
tekstiilialalle

Yritysotoksen 
(n=26) energian-

kulutuksen, 
polttoainekäytön 

ja muiden 
päästölähteiden 

laskeminen

Lähtötietokysely 
yrityksille



Suomen tekstiilialan hiilijalanjälki (2018)
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TEKSTIILIALAN HIILIJALANJÄLKI JA TIEKARTTA 2018 -2050

Ostosähkö 
15 600, 27%

Ostolämpö
5 400, 9%

Ostohöyry
9 600, 16%

Polttoöljy
2 300, 4%

Maakaasu 
26 200, 44%

Kasvihuonekaasupäästöt tCO2e

Suomen tekstiili- ja muotialan yritysten laskennallinen hiilijalanjälki nykytilanteessa on 

59 300 hiilidioksidiekvivalenttitonnia (tCO2e).



Tekstiilialan hiilineutraalisuuden tiekartta 
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TEKSTIILIALAN HIILIJALANJÄLKI JA TIEKARTTA 2018 -2050
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PERUSURA



Hiilineutraali tekstiiliala

• Suomen tekstiilialan on täysin mahdollista 

tavoitella hiilineutraaliutta. Tämä on 

realistinen tavoite ja tahtotila sekä koko 

alalle että sen yksittäisille toimijoille. 

• Tekstiilialalla syntyvien päästöjen täydellinen 

välttäminen ei todennäköisesti ole 

kustannustehokasta, saati teknisesti 

mahdollista. 

• Yksittäinen vaate, tekstiilituote, materiaali tai 

yritys voi olla hiilineutraali, mutta tällöin 

vaaditaan yleensä omien päästöjen 

vähentämisen lisäksi hiiilineutraalin energian 

ostamista ja/tai kompensointia.

C O N F I D E N T I A L

TEKSTIILIALAN HIILIJALANJÄLKI JA TIEKARTTA 2018 -2050

Tekstilialan omat

hiilineutraaliustoimet

- 28 600 tCO2e / - 48 %

Energiateollisuuden muutos

kohti hiilineutraaliutta

- 24 200 tCO2e / - 41 %

Jäljelle jäävät päästöt

6 500 tCO2e / 11 %

Hiilijalanjälki

59 300 tCO2e

2035

2018



Muutoksen toteuttaminen kestävästi

C O N F I D E N T I A L

KEINOT JA TUKITARPEET MUUTOKSEN TOTEUTTAMISEEN

Muutoksen toteuttaminen kestävästi vaatii sekä 

yhteiskunnan tukea että yritysten strategisia valintoja.



Yhteiskunnan tuki muutokseen

C O N F I D E N T I A L

KEINOT JA TUKITARPEET MUUTOKSEN TOTEUTTAMISEEN

Hiilineutraalien ratkaisujen kysynnän tukeminen

Vapaaehtoiset sopimukset, positiivinen verokohtelu ja sääntelyohjaus edistämään muutosta

Tiedon ja osaamisen tuottaminen koko alan ja kuluttajien tueksi

Taloudellinen tuki muutokseen

Neljä toimintalinjaa yhteiskunnan tuelle Suomessa



Testaa ja pilotoi
myös radikaaleja 

muutoksia

Pura 
hiilineutraalisuus-

toimet 
tekemiseksi ja 

johda työtä

Selvitä tarvittavat 
hiilineutraalisuus-

toimenpiteet

Selvitä tarjoamasi 
kilpailuetu, nyt ja 
tulevaisuudessa

Selvitä, mikä 
ilmastoasioissa 
on olennaista 
asiakkaillesi ja 

muille 
sidosryhmillesi 

Hiilineutraalisuudesta strateginen kilpailutekijä 
yritystoimintaan

Uusi liiketoimintamalli voi olla radikaalein mahdollinen ilmastoteko. 
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KEINOT JA TUKITARPEET MUUTOKSEN TOTEUTTAMISEEN



Uusia toimintamalleja alalle
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TULEVAISUUDEN MUUTOKSET TEKSTIILIALALLA

Tekstiilien elinkaaren pidentäminen

Palvelullistaminen

Valinnanmahdollisuuksia kuluttajille

Kierrätyskuidut ja uudet kuituinnovaatiot



Hiilineutraalisuus voidaan 

asettaa tavoitteeksi tietylle 

omalle tuotteelle tai palvelulle tai 

koko omalle organisaatiolle. 

Periaatteena on ensin vähentää 

omien päästöjen määrää niin 

paljon kuin mahdollista ja sen 

jälkeen hyvittää loput päästöt 

päästökompensaatioilla. 

Hiilineutraalisuus on 

laskennallisesti osoitettava asia, 

joka vaatii tuotteen/palvelun tai 

yrityksen hiilijalanjäljen 

määrittämistä. 

Ydinkysymys on, millainen 

ilmastotyö luo lisäarvoa omille 

asiakkaille – ja edelleen näiden 

asiakkaille. Paras ilmastotyö on 

vaikuttavaa sekä ilmaston, 

yhteiskunnan että talouden 

kannalta ja parantaa yrityksen 

omia mahdollisuuksia menestyä 

myös tulevaisuudessa.

Yrityksen tavoitteena voi myös olla 

positiivisen ilmastovaikutuksen 

eli hiilikädenjäljen tuottaminen. 

Tällöin yrityksen vaikutuspiirissä 

oleva toimija, kuten asiakas, saa 

omaa hiilijalanjälkeään vähennettyä 

yrityksen tarjoaman toiminnan, 

tuotteen tai palvelun avulla. 

Hiilikädenjälki on lisäarvoa, jota 

voidaan myös myydä; mitä 

enemmän tarjottua ratkaisua 

käytetään, sen suurempi 

ilmastohyöty. 

Yritysten motivaatio ilmastotyöhön liiketoiminnassa



Lisätietoja hiilitiekartan rakentamisesta

• laura.ylimaki@gaia.fi
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