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Ratkaisut hiilijalanjäljen hallintaan

Hiilijalanjäljen 

tietopalvelut

Hiilijalanjäljen 

kompensointi

”We did not choose to go to the Moon 

and do things because they are easy, 

but because they are hard”

John F. Kennedy



2017
Idean ensimmäiset 

ajatukset –

kotimainen 

hiilijalanjäljen 

kompensaatio

2017-2018
Yhteistyötä ja 

verkottumista

tiedemaailman, 

valtionhallinnon, 

sertifioinnin ja 

yritysmaailman

kanssa

2018
Markkinatutkimus 

yli sataan 

kotimaiseen 

yritykseen

=> tarve 

hiilijalanjäljen 

laskentaan ja 

kompensointiin

Q1/2019->
Liikeidean 

kehitys 

yhteistyössä 

yritysmaailman 
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Perustajat

04/2019
Green Carbon 

Finland Oy 

perustettu

Q1/2021->
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standardi

ensimmäinen
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mukainen

metsähiilinielu

25 vuotta

ohjelmistoyrittäjänä
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Green Carbon mediassa



Tavoite:

CO2 -50% 2030

Photo by Ehud Neuhaus on Unsplash



Tavoite:
Ongelma:

CO2 -50% 2030
Mistä tietää paljonko on paljon CO2?

Photo by Ehud Neuhaus on Unsplash



Miksi?

• Ilmastonmuutos tulee 

vaikuttamaan kaikkeen 

liiketoimintaan

• Ekologisen mielikuvan luominen 

hiilijalanjälkitiedon avulla tuo 

kilpailuetua

• Asiakkaat vaativat vastuullisuutta 

ja sen osoittamista

• Työnantajamielikuva paranee



Hiilijalanjäljen laskenta ja raportointi

• Toiminnan hiilijalanjälki (GHG - Scope 1,2,3)

• Suorat päästöt (omat autot ym.)

• Energian käyttö

• Henkilökunnasta aiheutuneet päästöt

• Matkustus (commuting/business travel)

• Toimitilojen päästöt

• Arvoketjun huomiointi

• Pääosin Scope 1 ja 2, Scope 3 soveltuvin osin



• Vko1: Laskennan aloituspalaveri

• Laajuuden määrittely

• Tiedonkeruun ohjeistaminen

• Vko 2-4: tiedonkeruu (asiakas), päästökertoimet (GC)

• Vko 5: laskenta-aineisto -> GC

• Laskenta

• Raportin laatiminen

• Vko 6: raportin toimitus ja esittely asiakkaalle

• Vko 5-7: viestintäsisällön tuotanto (optio, toteutuksen aikana ja 

jälkeen)

Toteutusaikataulu - esitys



Esimerkki päästöraportista

• Laskennassa käytetyt tiedot ja 

päästökertoimet

• Päästöjen laskeminen

• Tulokset

• Toimenpiteet hiilijalanjäljen 

vähentämiseksi

• Lähteet:

• Laskennassa käytettyjen 

päästökertoimien lähteet

https://greencarbon.fi/hiilijalanjaljen-laskenta/



Työntekijän hiilinäkymä

• työntekijöille näkymä

omiin päästöihin
• Konkreettisia

vähennysehdotuksia

• Kuukausi/vuosiseuranta

• Kannustimet vähennyksille

Tonnia

Katso miten voit vähentää



Esimerkki markkinointimateriaalista

Eezyn

hiilijalanjäljen

kompensointi

tuotetaan Akaan

Viialassa

Tilan nimi on 

Siukola ja se 

on kooltaan

12,3 ha

Eezyn hiilijmetsä

sitoo 728 tonnia

hiilidioksidia

vuodessa

Se vastaa

76% koko

yhtiön

päästöistä



Ilmastonmuutoksen taklaaminen



Hiilenkierto metsässä

Teolliset tuotteet
Biopolttoaineet

Sahatavara = 
hiilivarasto

Ilmakehä

Kestävän metsänhoidon
menetelmät

Kasvavan metsän
hiilensidonta



Virallinen standardi ja kolmannen osapuolen todentaminen tekevät eron, molemmat
kategoriat kuitenkin tärkeitä ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä!

Kompensaatio
• Kansainvälisen/virallisen standardin ja sen vaatimusten mukaiset hankkeet
• Kolmannen, riippumattoman osapuolen todentaminen hankkeen vaikutuksille ja syntyneiden

yksiköiden hyödyntämiselle.

Ilmastotyö
• Aidosti lisäiset toimenpiteet ilman hiilidioksidipitoisuuden vähentämiseksi
• Pysyvyys ja läpinäkyvyysvaatimukset koskevat myös näitä toimenpiteitä

Markkinoilla lisäksi myös muita menetelmiä, joissa ei tieteellistä näyttöä aidosta lisäisyydestä (vrt. 
tilanne ilman toimenpidettä). Eron ymmärtäminen näiden menetelmien kohdalla on olennaista.

Kompensaatiota vai ilmastotyötä?



Hyvän kompensaation kriteerit

• Aito lisäisyys

• Pysyvyys

• Laskentametodologia (tieteellinen tausta)

• Mittaus ja raportointi

• Riippumaton todentaminen

• Läpinäkyvyys

• Kaksoislaskennan välttäminen

• Hiilivuodon välttäminen



Miten edistää hiilensidontaa?

• Esimerkkejä menetelmistä:

• METSÄN HOITO

• Metsien lannoitus (soveltuu kompensaatioksi)

• Joutomaiden ennallistaminen

• Metsitys

• Vaihtoehtoiset kasvit: paju, kuituhamppu

• Soiden ennallistaminen

• Fokus biodiversiteetissä

• Taimikoiden varhaishoito

• Tavoitteena puun jalostuminen hiilivarastoksi



Hiilensidontahankkeet

• Green Carbonin hiilensidonta-hankkeet perustuvat laadukkaan 

metsänhoidon ja ilmastoystävällisen maankäytön kautta 

saavutettuihin (lisäisiin) hiilinieluihin. Hankkeet rakennetaan 

yhteistyössä maanomistajien kanssa. 

• Lopullisen lisäisyyden määrä perustuu tieteelliseen 

tutkimukseen ja tutkimustiedon avulla toteutettuun kolmannen 

osapuolen (LUKE) laskentaan.



Kiitos! Kysymyksiä?

Matti Toivonen

p. 0400 – 633 033

matti@greencarbon.fi

https://www.linkedin.com/in/matti-toivonen/
https://twitter.com/MattiToivonen10

mailto:matti@greencarbon.fi
https://www.linkedin.com/in/matti-toivonen/
https://twitter.com/MattiToivonen10


Hiilijalanjäljen hallintaa

www.greencarbon.fi


