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Miksi liittyä mukaan?

Suomen tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2035 
mennessä. Hiilineutraaliustavoitteen saavuttamisen 
ehtona on, että päästöjä vähennetään murto-osaan 
nykyisestä ja muutokseen tarvitaan panosta kaikilta 
valtionjohdosta kuluttajiin. (Osallistava ja osaava Suomi, 2019)

Luonnonvarojen hupeneminen, väestönkasvu ja 
ilmastonmuutos pakottavat yhteiskunnat ympäri 
maailmaa muuttumaan tehokkaammiksi ja 
vähäpäästöisemmiksi. Resurssien viisas käyttö on 
nousemassa kansainväliseksi kilpailuvaltiksi. (Sitra.Resurssiviisaus).

Muutoksella on monenlaisia myönteisiä vaikutuksia. Se 
parantaa ilmanlaatua, vähentää energiariippuvuutta ja 
luo uusia työpaikkoja. Lisäksi muutos on mahdollisuus 
vahvistaa eurooppalaista osaamista ja teknologisia 
valmiuksia ympäristöinnovaatioissa (Ammattiliittojen osallistuminen 
ilmastotoimiin oikeudenmukaisen siirtymän varmistamiseksi. 2019 s.6.)



HYÖDYT
• Kilpailuetu

• Verkostoitumista ja 
näkyvyyttä

• Vertaistukea

• Säästöt

• EU:n rahoitusohjelmat??

Ilmastokumppaniksi pääset selvittämällä yrityksesi 
nykytilan ja asettamalla tavoitteet lähivuosille. 

Ilmastokumppanuuden kautta saat käyttöösi 
alkukartoituslomakkeen, valmiiksi kasattua materiaalia 
ilmasto- ja ympäristöasioista sekä tukea prosessin 
läpikäymiseen.



Tavoitteet ja seuranta

• Yritykset määrittelevät itse omat 
ilmastotavoitteensa sekä päästövähennystoimensa 
alkukartoituksen perusteella ja allekirjoittavat 
Ilmastokumppanuus-sopimuksen oman kuntansa 
kanssa. 

• Yritysten käytössä laaja materiaalipaketti josta 
löytyy erilaisia toimenpiteitä ja ohjeita niiden 
toteuttamiseen ja seuraamiseen.



Tavoite Toimi Helppo
Keski

vaikea
Vaikea Lähtötaso Mittari Vaikutukset ja hyödyt Kustannukset

KIINTEISTÖT JA TOIMITILAT

Energian kulutuksen 
pienentäminen kiinteistöissä

Energiaa säästävät laitteet ja koneet

X X

Veden ja 
sähkönkulutuksen 
mittaus.

Veden ja 
sähkönkulutuksen 
mittaus ja kulutuksen 
seuraus.

Uusiin laitteisiin investointi. 
Kulutuksen pienentyessä 
hiilijalanjälki pienentyy, 
kustannussäästöjä. 

Lämmityksen asettaminen oikeaan 
tasoon X

Tilojen lämpötilojen 
mittaus

Tilojen lämpötilojen 
mittaus

Energian säästyminen ja 
pienempi sähkölasku.

Tilojen optimointi ja hukkatilan 
välttäminen X

Kiinteistöjen ja tilojen 
mittaus

Tilojen 
käyttöastemittaus

Energian ja rahan säästyminen.

Valo-ohjaus ja LED valaisimet

X

Valaisintyyppien 
selvitys ja 
sähkönkulutuksen 
mittaus.

Sähkönkulutus Investointi liiketunnistimiin ja 
uusiin LED-valaisimiin. 
Energian ja rahan säästyminen.

Tuotteet ja toiminnot 
puolilämpimiin tiloihin / kylmiin 
tiloihin niiltä osin kuin mahdollista. X

Käyttöastemittaus, 
sähkönkulutus, 
lämmityksen tarpeen 
mittaus

Sähkönkulutus, 
lämmityksen tarpeen 
mittaus

Toimintojen uudelleen 
järjestely. Energian ja rahan 
säästyminen.

Asenna ikkunoihin kaihtimet

X

Kausittainen 
energiakulutuksen 
seuraus

Sähkönkulutus Investointi kaihtimiin. 
Viilennykseen kuluvan 
energian pienentyminen.

Pöytätietokoneiden vaihtaminen 
kannettaviin X

Sähkönkulutus Investointi kannettaviin 
koneisiin. Energian ja rahan 
säästyminen.

Vedenkulutuksen vähentäminen
- käyttäjätottumukset 
- virtaamien säätö ja suuttimien 
vaihto
- kosketusvapaat hanat

X

Kulutetun 
vedenmäärä 
vesilaskusta/
mittarista

Kulutus joko 
laskutusperusteisesti 
tai kiinteistö-
/käyttäjäkohtaisella 
mittarilla

Veden kulutuksen 
väheneminen, pienemmät 
jätevesipäästöt. Säästö 
vesilaskussa.



Tavoite Toimi Helppo
Keski

vaikea
Vaikea Lähtötaso Mittari Vaikutukset ja hyödyt Kustannukset

TUOTTEET

Tuotteiden hiilijalanjäljen 
pienennys

Tuotteiden valmistaminen 
kierrätetyistä materiaaleista

X X

Materiaalien selvitys 
ja luettelointi

Nykyisen tuotteen 
raaka-aineen 
hiilijalanjälki vs. 
uuden materiaalin

Uusiin materiaaleihin 
investointi. Hiilijalanjäljen 
pienentyminen.

Tuotteen valmistamiseen käytetty 
energia ympäristöystävällisempään 
vaihtoehtoon X

Nykyisen 
energiamuodon 
selvittäminen ja 
kulutuksen seuranta

Hiilijalanjälkilaskuri 
CO2 päästöjen 
vertailu esim. kivihiili 
vs. tuulisähköllä 
tuotettu energia.

Sähkönhinnan nousu. 
Hiilijalanjäljen pienentyminen.

Pakkaamisen ja kuljetuksen 
optimointi

X

Pakkauksien 
materiaalimäärät. 
Kuljetuksien määrä ja 
kilometrit.

Kuljetuksiin kuluneet 
kilometrit, 
pakkausmateriaalin 
materiaalimäärien 
seuranta.

Energian ja rahan säästyminen.

Lähiraaka-aineiden käyttö

X

Hiilijalanjälkilaskuri. Hiilijalanjälkilaskuri. Pienempi hiilijalanjälki. Saattaa 
nostaa kustannuksia.

Kestäviä ja korjattavia tuotteita

X X

Tuotteiden elinikä ja 
korjattavuus 
mahdollisuudet

Elinkaaren 
mittaaminen

Pienempi hiilijalanjälki. Saattaa 
nostaa kustannuksia 
tuotekehityksen ja kestävien 
materiaalien osalta.

Markkinoinnin kohdennus

X

Markkinointiin 
käytetty kustannus, 
käytetty bittimäärä

Kustannuksien ja 
bittimäärien seuranta

Pienempi hiilijalanjälki.
Hankala toteuttaa.

Siirry paperittomaan toimistoon 
ja hyödynnä sähköisiä 
järjestelmiä (tilaukset, 
markkinointi, kuittien/lähetteiden/
palkkalaskelmien lähettäminen 
suoraan sähköpostiin)

X

Paperinkulutus vähenee. 
Ajansäästö. 

(Ylimääräinen ajo vähenee)



Tavoite Toimi Helppo
Keskivai

kea
Vaikea Lähtötaso Mittari Vaikutukset ja hyödyt Kustannukset

LIIKENNE

Liikenteeseen käytetyn 
energian vähentäminen

Tue työntekijöitä julkisenliikenteen 
lipuilla, pyöräeduilla yms.

X

Hiilijalanjälkilaskuri 
CO2 päästöjen 
vertailu esim. auton 
käyttö vs. polkupyörä

Hiilijalanjälkilaskuri 
CO2 päästöjen 
vertailu

Investointi työntekijöiden 
etuihin. Parempi brändiarvo. 
Hiilijalanjäljen pienentyminen.

Kimppakyydit, junavaihtoehto 
työmatkoihin. X

Hiilijalanjälkilaskuri Hiilijalanjälkilaskuri Energian säästyminen. 
Matkakustannusten 
pienentyminen.

Lentoliikenteen välttäminen, 
etäkokouksien lisääminen X

Hiilijalanjälkilaskuri Hiilijalanjälkilaskuri Energian säästyminen. 
Matkakustannusten 
pienentyminen.

Logistiikanohjausjärjestelmä

X

Vuositason 
kilometrimäärät, 
vuosikulutus 
polttoaineessa

Kilometrimäärien 
seuranta, 
polttoainekulut

Investoiminen järjestelmään. 
Säästöt matkakuluissa.

Kuljetuslaitteiden vaihtaminen 
vety/hybrid/sähkölaitteisiin

X

Polttoainekulut 
seurantaan

Polttoainekulut 
seurantaan

Isot investoinnit uusiin 
autoihin/rekkoihin. 
Hiilijalanjäljen pienentyminen. 
Säästöt polttoainekuluissa.



Case-esimerkit
Tuotteita valmistavat yritykset



Grepak Oy

Yrityksen päätoimialue on pakkaustuotteet. Tavoitteena osallistua 
ilmastotoimiin ja vähentää yrityksen hiilijalanjälkeä. Lisäksi päämääränä 
erottautua kilpailijoista ja löytää pidemmällä aikavälillä kustannussäästöjä.

Yrityksen lyhyen aikavälin tavoitteet 0-12kk Yrityksen keskivälin aikavälin tavoitteet 12-24kk Yrityksen pidemmän aikavälin tavoitteet 24-48kk

Tuotteen valmistamiseen käytetty energia 
ympäristöystävällisempään vaihtoehtoon

Lähiraaka-aineiden käyttö 
pakkausmateriaaleissa

Ilmastoystävällinen sähkön ja 
lämmöntuotanto kiinteistöllä 
- aurinkopaneelit ja aurinkolämpökeräimet
- lämpöpumput

Pakkaamisen ja kuljetuksen optimointi Logistiikkajärjestelmän päivittäminen
Kuljetusrekkojen vaihtaminen 
vety/sähkö/hybridivaihtoehtoihin

Ympäristö- ja energiamerkittyjen tuotteiden 
käyttö

Siirry paperittomaan toimistoon 
ja hyödynnä sähköisiä 
järjestelmiä (tilaukset, 
markkinointi, kuittien/lähetteiden/
palkkalaskelmien lähettäminen suoraan 
sähköpostiin)

Perustiedot

Sijainti ja koko: NASTOLA, 5400m² 

Työntekijät: 14 hlö

Liikevaihto: 3,7 milj. €/v



Toimenpiteet

• Fossiilisten raaka-aineiden käytön vähentäminen ja niiden korvaaminen lähellä 
tuotettuihin biopohjaisiin materiaaleihin

• Kierrätysmateriaaleista valmistetut tuotteet esim. kierrätetty muovi

Lähiraaka-aineiden käyttö 
pakkausmateriaaleissa

Ympäristö- ja energiamerkittyjen 
tuotteiden käyttö

• Vaihda palaneet hehkulamput uusin energiatehokkaisiin LED-lamppuihin.

• Lisäinvestointi etäohjattaviin LED-valoihin antaa mahdollisuuden 
aikatauluttamiseen/on/off tiloihin tarpeen mukaan.

Kuljetusrekkojen/trukkien/autojen 
vaihtaminen vety/ sähkö/ 
hybridivaihtoehtoihin

• Vaihda ja uusi kalustoa sitä mukaan kun koneisto on tullut elinkaarensa päähän.

• Uusia hankintoja tehdessä suosi uusiutuvia energiamuotoja.



Case-esimerkit
Tuotteita myyvät yritykset



Vihannestukku Oy

Yrityksen päätoimialue on elintarvikkeet. Tavoitteena osallistua 
ilmastotoimiin ja vähentää yrityksen hiilijalanjälkeä. Lisäksi päämääränä 
erottautua kilpailijoista ja löytää pidemmällä aikavälillä kustannussäästöjä.

Yrityksen lyhyen aikavälin tavoitteet 0-12kk Yrityksen keskivälin aikavälin tavoitteet 12-24kk Yrityksen pidemmän aikavälin tavoitteet 24-48kk

Toimiston ja varastotilojen 
energianseuranta ja mittaus

Logistiikkajärjestelmän käyttöönotto Maalämpöön siirtyminen

Valaistuksen vaihtaminen LED
Kaikkien toimistotyöntekijöiden koneet 
vaihdettu kannettaviin

Kuljetusrekkojen vaihtaminen 
vety/sähkö/hybridivaihtoehtoihin

Paikallisten luomutuotteiden lisääminen 
valikoimaan

Kertakäyttöiset pakkauslaatikot pahvisiin. 
Kuljetuslaatikot kestäviin ja pinottaviin.

Perustiedot

Sijainti ja koko: KUJALA, 3550m² 

Työntekijät: 24 hlö

Liikevaihto: 7,2 milj. €/v



Toimenpiteet

• Kiinteistön/toimitilan kulutuksen seuraaminen sähkölaskun ja kulutetun energian 
mukaan.

• Energiantoimittajan kulutusraportin pyytäminen ja raportin analysointi

Toimiston ja varastotilojen 
energianseuranta ja mittaus

Logistiikkajärjestelmän 
päivittäminen

• Uuden teknologian avulla pystymme järjestelmään ja ohjaamaan kuljetukset 
tarkemmin ja kustannustehokkaammin oikeaan paikkaan.

• Hyödyllistä kustannusten ja ajankäytön seurannassa.

Taukotilojen kodinkoneet 
A-B -energialuokkaan

• Vaihda ja kierrätä tarvittaessa vanhat huonossa kunnossa olevat kodinkoneet 
uusiin energiatehokkaisiin A-B –energialuokan kodinkoneisiin



Case-esimerkit
Palveluyritykset



Suunnittelutoimisto  Oy

Yrityksen päätoimialue on arkkitehtisuunnittelu. Tavoitteena osallistua 
ilmastotoimiin ja vähentää yrityksen hiilijalanjälkeä. Lisäksi päämääränä 
erottautua kilpailijoista ja löytää pidemmällä aikavälillä kustannussäästöjä.

Yrityksen lyhyen aikavälin tavoitteet 0-12kk Yrityksen keskivälin aikavälin tavoitteet 12-24kk Yrityksen pidemmän aikavälin tavoitteet 24-48kk

Toimiston energianseuranta ja mittaus
Pilvipalveluiden kilpailutus vihreimmän 
energiamuodon mukaan

Valaistuksen vaihtaminen LED
Sähkösopimus uusiutuvien
energiamuotojen pariin

Kaikkien toimistotyöntekijöiden koneet 
vaihdettu kannettaviin

Etäpalaverien suosiminen ja videokuvan 
pitäminen päällä mahdollisimman vähän 
aikaa

Tulosteiden ja musteiden käyttö minimiin

Perustiedot

Sijainti ja koko: KESKUSTA, 110m² 

Työntekijät: 8 hlö

Liikevaihto: 605 t €/v



• Turha matkustaminen autolla ja lentokoneella minimiin

• Videokuvan striimaus vie enemmän bittejä = enemmän energiaa

Etäpalaverien suosiminen ja 
videokuvan pitäminen päällä 
mahdollisimman vähän aikaa

Valaistuksen vaihtaminen LED-
valaistukseen

• Vaihda palaneet hehkulamput uusin energiatehokkaisiin LED-lamppuihin.

• Lisäinvestointi etäohjattaviin LED-valoihin antaa mahdollisuuden 
aikatauluttamiseen/on/off tiloihin tarpeen mukaan.

Kaikkien toimistotyöntekijöiden 
koneet vaihdettu kannettaviin

• Vaihda ja kierrätä vanhat pöytäkoneet ja uusi ne kannettaviin tietokoneisiin.

Toimenpiteet



Kädenjälki
Hiilikädenjälki on asiakkaalle tuotettu hyöty siitä, että 
yritys valmistaa tuotteita ja palveluja, joiden avulla 
yrityksen asiakas pystyy pienentämään 
hiilijalanjälkeään. Kun asiakas ottaa tuotteen 
käyttöönsä aikaisemmin käyttämänsä tuotteen 
korvaajana, pienenee asiakkaan jalanjälki eli 
pienennys on hiilikädenjälki. 

Siinä missä hiilijalanjäljen laskenta ja elinkaarianalyysi 
painottavat haitallisia ympäristövaikutuksia, 
hiilikädenjäljessä keskitytään tuotteiden positiivisiin 
ympäristövaikutuksiin. Positiivisilla 
ympäristövaikutuksilla ei ole myöskään maksimia. 
Hiilikädenjäljen keskeisin tavoite on kannustaa 
päästöjen vähentämiseen ja tehostaa materiaalien ja 
energian käyttöä. (VTT)

Kuva:Markus Spiske

https://unsplash.com/@markusspiske


Kiitos!


