
HIILIKÄDENJÄLKI 
YRITYKSISSÄ

Santtu Hulkkonen
CEO & Co-founder

16.12.2021 Webinar



§

We help businesses, organizations and cities to 
create sustainable solutions without having to 
commit to hiring an additional in-house team for the 
job. We help mobilize the right experts that can help 
with recurring needs and provide a collaboration 
tool to facilitate co-creation.

SOLVED IS AN IMPACT 
BUILDER WITH THE RIGHT 
EXPERTS AND DIGITAL TOOLS 

IN NUMBERS 
20 000+ experts          120+ countries                                         

100+ Impact ecosystems      1800+ projects  

TRUSTED BY

SUMMARY



SOLVED’S FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE BUSINESS

Strategy Management & Culture
Inspiring Sustainable/ 

Responsible Brand

New products, services 
& business models

Growth 
Profitability 

Better image 
Better world

New markets, client 
groups, ecosystems & 

better loyalty

Resource efficiency Closed loops
Net positive operations/

carbon handprint

Mission with 
purpose

New business

Sustainable 
operations



HOW IT WORKS

Global Network of 20 000+ Experts Expert Matching & Sourcing Collaboration Tools & Facilitation

Access & Connect  
with Experts

Hire Experts Work With Experts
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HIILIKÄDENJÄLKI YRITYKSISSÄ

Hiilikädenjälki: uusi tapa mitata ja arvioida yrityksen ratkaisujen, prosessin, tuotteiden ja 
palvelujen positiivisia ilmastovaikutuksia eli päästövähennyspotentiaalia käyttäjälle.  

Hiilikädenjäli tarkastelee sitä, miten yrityksen tarjoamat ratkaisut voivat pienentää jonkun 
toisen (esim. asiakkaan) hiilijalanjälkeä. 

Yrityksen hiilikädenjälkeen vaikuttaa mm.  
•  Energiatehokkuuden parantaminen 
•  Materiaalin käytön pienentäminen 
•  Ilmastomyönteiset raaka-ainevalinnat  
•  Tuotteiden kierrätettävyys 
•  Hukkamateriaalin määrään väheneminen 
•  Tuotteiden käyttöiän pidentäminen 
•  Kompensoinnit

ADVISORY  
PANEL

Source: Solved, Remeo



HYÖDYT: 

• Kun yritys keskittyy oman hiilijalanjäljen pienentämisen ohella positiivisen hiilikädenjäljen 
kasvattamiseen, on sillä merkittävä vaikutus yrityksen kehitysmahdolisuuksiin.  

• Hiilikädenjäljen tarkastelu auttaa kehittämään asiakkaille uusia, ilmaston kannalta 
parempia ratkaisuja ja mahdollisuuksia.  

• Positiivisen ilmastovaikutuksen lisäksi tämä vahvistaa usein myös yrityksen kilpailuetua ja 
markkinapotentiaalia 

• Vahvistaa brändiä, markkinointi ja viestintä

ADVISORY  
PANEL

HIILIKÄDENJÄLKI YRITYKSISSÄ

Source: Solved, Remeo



HIILIKÄDENJÄLJEN / ILMASTOPOSITIIVUSUUDEN MÄÄRITELMÄ



CASE: 
YIT



YMPÄRISTÖPOSITIIVINEN ASUINALUE 



YMPÄRISTÖPOSITIIVISEN ASUINALUEEN TIEKARTTA



CASE: 
REMEO



•Ympäristö- ja jätehuollon palvelut 

• Ilmastopäästöt: suorat päästöt, epäsuorat 
ostoenergian päästöt sekä muut epäsuorat 
arvoketjun päästöt 

•Hiilikädenjälki: koko arvoketju jätteen 
keräyksestä uusiomateriaalin ja -polttoaineen 
käyttöön asti.  

•Hiilikädenjälki: materiaalikohtaisesti, kuinka 
paljon kierrätysmateriaali vähentää päästöjä 
verrattuna vastaavaan tuotantoon 
neitseellisistä raaka-aineista. 

ADVISORY  
PANEL

Remeon hiilikädenjälki on 58 kertaa hiilijalan-                
jälkeämme isompi

Source: EcoReal, Remeo



Scope 1: suorat päästöt syntyvät yrityksen 
jätteenkuljetuskalustolla tehtyjen matkojen sekä 
laitostyökoneiden aiheuttamista päästöistä 

Scope 2: epäsuorat ostoenergian päästöt 
syntyvät omistuksessa oleviin kiinteistöihin 
ostetusta sähköstä ja kaukolämmöstä 

ADVISORY  
PANEL

Hiilijalanjäljen muodostuminen (ilmastopäästöt)

Source: EcoReal, Remeo



• Kierrätyspolttoainetoimitukset, joilla korvataan  
fossiilisia polttoaineita energiantuotannossa 

• Toimitukset materiaalikierrätykseen, joilla 
korvataan neitseellisten raaka-aineiden käyttöä 
ja siten vähennetään raaka-aineiden hankinnasta 
ja prosessista aiheutuva kasvihuonekaasupäästöjä  

•  Ensimmäisessä vaiheessa laskentaan sisällytettiin 
SRF-jäte, kierrätyspuu, metalli, pahvi/kartonki ja 
paperi 

ADVISORY  
PANEL

Hiilikädenjäljen muodostuminen (ilmastosäästöt) 

Source: EcoReal, Remeo
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