
CarbonWise
Klinikka 3, Laskureita ja apuja 
laskentaan

09.02.2021



Klinikka 3: Seuraavaksi

• Aloituspuheenvuoro Klinikka 3, Sanna Taskila / Macon Oy 09:00-09:15

• Hiilijalanjälki ja ympäristövastuullisuus, Juha-Matti Katajajuuri/LUKE 09:15-09:45

• Laskureita ja apuja laskentaan, ST/ Macon Oy 09:45-10:00

• Tauko 10:00-10:10

• Laskureita ja apuja laskentaan jatkuu, ST/ Macon Oy 10:10-10:45

• Kotitehtävä, loppuyhteenveto, palaute 10:45-11:00 



VASTAUKSIA USEIN KYSYTTYIHIN KYSYMYKSIIN

Q1: Mitä meidän kannattaisi ottaa mukaan
laskentaan?

Rajaus kannattaa suunnitella laskennan
tavoitteen mukaan.

a) Onko tavoite vain pienentää omia päästöjä?

b) Onko tavoite myös hyödyntää tietoa
markkinoinnissa?

c) Tarvitaanko tulosta lisäksi esim.
kompensaatiota tai jotain standardia varten?

Kaikki edellä mainitut vaikuttavat rajaukseen.

Rajausta voi pienentää tai laajentaa milloin
tahansa laskennan edetessä!
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VASTAUKSIA USEIN KYSYTTYIHIN KYSYMYKSIIN

Q2: Miksi laskentapohjassa biokaasulle ja lämmitykseen käytetylle
biomassalle on annettu päästökerroin, vaikka monessa dokumentissa sitä
sanotaan hiilineutraaliksi?

Polttoaineen valmistuksen päästöt kuuluvat arvoketjun päästöihin.
Kaikkien polttoaineiden valmistuksesta syntyy aina jotain päästöjä:
kuljetus, prosessit, energiankulutus jne. Jos ette halua ottaa arvoketjun
päästöjä mukaan, vaihtakaa päästökertoimeksi laskentapohjassa 0. Jos
noudatatte GHG protokollan rajausta, nämä kuuluvat Tasoon 3 (Scope 3).



VASTAUKSIA USEIN KYSYTTYIHIN KYSYMYKSIIN

Q3: Miten voimme arvioida tilojen ylläpidon kuluja, kun energia, vesi ja jätehuolto kuuluvat vuokraan?

Jätehuolto. Keskimäärin toimistotyöntekijä tuottaa vuodessa 60 kg jätepaperia, 12 kg jätepahvia, 11 kg 
ongelmajätettä ja 108 kg sekajätettä. (Lähde: Motiva, Toimiston ympäristöohjeet). Tämä on jo mukana 
viimeisimmässä laskentapohjan päivityksessä (05012021).

Vesihuolto. Jos ei parempaa tietoa ole, toimistotyöntekijän osalta voi käyttää arvoa 5 m3/hlö vuodessa. 
Jäteveden määräksi voi olettaa tuon saman. 

Lämmitys. Motivan laskuri löytyy osoitteesta http://lammitysvertailu.eneuvonta.fi/

Sähkö. Oulun Energian ”Mitä maksaa” -laskuri 
http://www.oulunenergia.fi/laskurit/mitamaksaa/index.html

http://lammitysvertailu.eneuvonta.fi/
http://www.oulunenergia.fi/laskurit/mitamaksaa/index.html


Sähkönkulutuksen laskeminen Mitä maksaa -laskurilla

http://www.oulunenergia.fi/laskuri

t/mitamaksaa/index.html

Kotitoimistolla läppäri, LCD-näyttö ja 

energiansäästölamppu

73,17 euroa/vuosi ÷ 0,14 euroa/kWh

= 523 kWh 

Sähkönkulutus 523 kWh

Sähkönkulutusta voi laskea myös 

laitteiden nimellistehojen mukaan, jos 

pieni määrä laitteita

Energiansäästölamppu 11 W, 

tunnin käyttö kuluttaa 1 Wh eli 0,001 kWh

http://www.oulunenergia.fi/laskurit/mitamaksaa/index.html


Lämmitysenergian arviointi Lämmitysvertailu-laskurilla

http://lammitysvertailu.eneuvonta.fi/

Oulussa (alue III) sijaitseva 2010-luvulla valmistunut rakennus. Pinta-ala 100 m2 

ja huonekorkeus 2,4 m. 

Lämpöenergiankulutus 9360 kWh/a.

http://lammitysvertailu.eneuvonta.fi/


WWF ilmastolaskuri 

http://www.ilmastolaskuri.fi/fi/electricity-consumption

http://www.ilmastolaskuri.fi/fi/electricity-consumption


SYKE Y-HIILARI

https://www.syke.fi/fi-

FI/Tutkimus__kehittaminen/Kulutus_ja_tuotanto/Laskurit/YHiilari

https://www.syke.fi/fi-FI/Tutkimus__kehittaminen/Kulutus_ja_tuotanto/Laskurit/YHiilari


Rahdin päästöjen arviointi

https://www.pier2pier.com/Co2/

https://www.pier2pier.com/Co2/


Laskuri mm. automatkojen päästöjen arviointiin

https://www.carbonfootprint.com/calculator.aspx

https://www.carbonfootprint.com/calculator.aspx


Laskuri mm. lentomatkustuksen päästöjen arviointiin

https://www.carbonfootprint.com/calculator.aspx

https://www.finnair.com/fi/fi/emissions-calculator

https://www.carbonfootprint.com/calculator.aspx
https://www.finnair.com/fi/fi/emissions-calculator


Finnairin laskuri 

https://www.finnair.com/fi/fi/emissions-calculator

https://www.finnair.com/fi/fi/emissions-calculator


HIILIVIISAS KLINIKKA 3
KOTITEHTÄVÄ: HIILIJALANJÄLJEN PIENENTÄMINEN

(Pohjustusta seuraavia klinikoita varten)

1. Kirjoita ylös, mitkä ovat yrityksenne merkittävät päästölähteet

2. Mieti ja kirjaa, miten voisit pienentää hiilijalanjälkeä niiden 
kautta
• Mieti, missä olisi teoriassa isoin vähennyspotentiaali: Mikä on suurin 

päästölähde ja voisiko sitä pienentää? Mikä on toiseksi suurin päästölähde 
ja voisiko sitä pienentää? Jne.

• Kirjaa ylös tavat pienentää em. päästöjä 
• Ovatko tavat toteutuskelpoisia?

• Pystytäänkö ne toteuttamaan yrityksen arjessa ilman, että ne heikentävät 
kilpailukykyä?

• Löydätkö pienentämistapoja, jotka toisivat lisäarvoa myös muilla tavoin?
• Pienentävät kuluja

• Tuovat uusia asiakkaita

• Tuovat kokonaan uusia tuotteita tai markkinoita



PALAUTE

1. Käy antamassa meille palautetta. Mene selaimella 
osoitteeseen www.menti.com, käytä koodia 
65 40 ja vastaa kahteen kysymykseen.

2. Halutessasi voit seuraavalla sivulla jättää myös
kysymyksiä, joihin asiantuntijat vastaavat joko
kootusti sähköpostilla (kiireelliset asiat) tai 
seuraavan klinikan yhteydessä

KIITOS OSALLISTUMISESTASI JA                  
TERVETULOA MUKAAN SEURAAVAAN KLINIKKAAN 

02.03.2021 KLO 9!

http://www.menti.com/

