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§ Jalanjäljet tuottavat tietoa tuotteista ja prosesseista, mutta mittaavat
ympäristökuormaa

-> positiivinen mittari ja viestintäkeino ympäristöhyödyistä
puuttui

§ Kädenjäljellä arvioidaan ja viestitään tuotteen tai prosessin
saavuttama ympäristöetua pienentäen asiakkaan jalanjälkeä
§ Menetelmän päätavoitteena on kannustaa vähentämään päästöjä

sekä viestimään aikaansaaduista päästövähennyksistä

Siirtyminen jalanjäljistä kädenjälkiin
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Ympäristövaikutusten arvioinnin
lähtökohtana on elinkaariajattelu
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Elinkaariarviointi

Ongelman määrittelyOngelman määrittely Inventaario ja
vaikutusten arviointi

Inventaario ja
vaikutusten arviointi

Elinkaaren mallinnus ja
tietojen kerääminen

Elinkaaren mallinnus ja
tietojen kerääminen

Tulosten analysointi,
viestintä ja toimen-piteiden

suunnittelu

Tulosten analysointi,
viestintä ja toimen-piteiden

suunnittelu

Ympäristö-
vaikutusten
arviointiin ja
viestintään

Kriittisten kohtien
löytämiseen

§ Tuotteiden ympäristövaikutusten tunnistaminen
§ Ympäristömyötäisten ratkaisujen löytäminen
§ Vaikutusten viestintä sidosryhmille

§ Elinkaariarviointi on standardoitu ja laajasti
hyväksytty menetelmä ympäristövaikutusten
tarkasteluun (ISO14040-44)

§ Kokonaisvaltainen käsitys keskeisistä ympäristö-
näkökohdista tuotteen elinkaaren ajalta

§ Lähtökohta toiminnan tehostamiselle,
tuotesuunnittelulle ja luotettavalle viestinnälle (ml.
ympäristömerkit ja -tuote-selosteet)



CARBON FOOTPRINT- HIILIJALANJÄLKI
Ilmastovaikutusten arviointiin ja vähentämiseen

§ Hiilijalanjälki tarkoittaa tuotteen tai palvelun elinkaaren aikana
syntyviä kasvihuonekaasupäästöjä (esim. CO2 ja CH4)
§ Ilmaistaan hiilidioksidiekvivalentteina
§ Hiilijalanjälki voidaan laskea myös toimipaikoille, yksittäisille

prosesseille tai elinkaaren vaiheille
§ Biopohjaisilla materiaaleilla on usein fossiilisia materiaaleja

pienempi hiilijalanjälki
§ Materiaalin prosessointitarve voi kasvattaa hiilijalanjälkeä

huomattavasti
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Hiilikädenjälki-projekti
§ Kehitettiin laskenta- ja

viestintäohjeistus tuotteen
hiilikädenjäljelle

§ Toteuttajina VTT ja LUT
§ Rahoittajana Business Finland sekä

projektiin osallistuneet yritykset ja
tutkimuslaitokset
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• n. 20 sidosryhmähaastattelua
• Termi kädenjälki 70% vastaajista tuttu, mutta kaikki
eivät sitä olleet käyttäneet
• Ympäristöhyötyjä oli laskettu esim. vältettyjen
päästöjen muodossa (n. 50% vastaajista)

Sidosryhmähaastattelut 2016
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Kädenjälki viittaa
ympäristöhyötyihin, joita
organisaatiot voivat
aikaansaada ja viestiä
tarjoamalla tuotteita tai
palveluita, jotka pienentävät
muiden toimijoiden
jalanjälkeä.

Hiilikädenjälki tarkoittaa
muiden toimijoiden
hiilijalanjäljen
pienentämistä.
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Hiilikädenjälkeä määrittäessä on laskettava
kaksi hiilijalanjälkeä:
Baseline-ratkaisu ja hiilikädenjälkiratkaisu
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Baseline should
§ Deliver the same function
§ Be used for the same purpose
§ Be available in the market and used in the defined time period and

geographic region
§ Be assessed in a consistent manner (in terms of data quality,

representativeness, system boundaries, assumptions, etc.)



27/02/2020 12

Hiilikädenjälki syntyy, kun tuotteen
hiilijalanjälki asiakkaan käytössä on
baseline-tuotteen vastaavaa pienempi



Photo by Javier Allegue Barros - Creative Commons No known copyright restrictions
https://unsplash.com/@soymeraki?utm_source=haikudeck&utm_medium=referral&utm_campaign=api-credit

Created with Haiku Deck
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Miten hiilikädenjälki voi syntyä?

Materiaalien
käyttö

Hiilen sidonta  ja
varastointi

Elinkaaren
pidentäminen

Suorituskyky Jäte ja
hävikki

Energian
käyttö
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Miksi hiilikädenjälkeä tarvitaan?

§ Siirtyminen negatiivisesta
positiiviseen ajatteluun

• Ilmastohaasteen ratkaisijat
esiin!

§ Hiilikädenjälkituotteiden
tuotekehitys

• Kehityskohteiden
tunnistaminen eri
toimintaympäristöissä ja eri
asiakkaiden käytössä

§ Peruste asiakkaan tekemille
valinnoille

• Miten osaan valita tuotteen,
jolla pienennän
hiilijalanjälkeäni?

Tuotteen valmistajan näkökulmasta Tuotteen käyttäjän näkökulmasta
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Mihin hiilikädenjälkeä voidaan käyttää?
§ Tuote- ja tuotannon kehitykseen positiivisten ilmastovaikutusten

maksimoimiseksi
§ Asiakkaan, päätöksentekijöiden ja muiden sidosryhmien päätöksien

tukemiseen
§ Ohjaamaan ilmastopolitiikkaa ja esim. julkisia hankintoja
§ Markkinointi- ja kommunikointitarkoituksiin
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• Kädenjälki muuttunut melko vieraasta konseptista
menetelmäksi, joka on otettu yrityksissä innostuneesti
käyttöön

• Ilmapiiri on muuttunut vastaanottavaisemmaksi
uudelle tavalla määrittää positiivisia ilmastovaikutuksia

• Osa useiden yritysten vastuullisuusraportointia

Hiilikädenjäljen käyttö lisääntynyt



19Lähde: https://www.lt.fi/fi/vastuullisuus
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LCA definitions

Define the
functional unit

Define data needs
and sources

Define the system
boundaries

Quantification of the handprint

Calculate the footprints Calculate the handprint

Communication

Critical review of the handprint Communicate the results
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- Ympäristökädenjälkimenetelmän kehittäminen
1. Vesi-, ravinne-, ilmanlaatu- ja resurssikädenjäljet

- Yritystason hiilikädenjälkimenetelmän kehittäminen
- Hankkeiden kädenjälkimenetelmän kehittäminen

Ympäristökädenjälki-projekti



Carbon footprint –
Identify your climate
change impact
§ Carbon footprint consists of the GHG

emissions emitted during a product life cycle
§ Identify climate change impact of products

and organisations
§ Standardised method based on

Life Cycle Assessment (ISO14067,14069)
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Carbon handprint -
Show your positive
environmental impacts

§ A way to communicate positive impacts on
climate change

§ Can be achieved by providing products
reducing the carbon footprint of a customer

§ Carbon handprint approach by VTT and LUT
is based on standardised methods

Benefits
§ Identify reduction potential and set targets

for improvements
§ Provides baseline for measuring progress
§ Marketing and communication
§ Product and production development
§ Preparation for future government or market

requirements

Benefits
§ A way to claim about your positive impacts
§ Marketing and communication
§ Support decision-making of customers

and other stakeholders
• Product and production development
• Controlling climate policy
• There is no limit to the increase of handprint

Additional information www.handprint.fi
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Take-home messages

§ Uusi indikaattori ympäristöhyötyjen viestintään
§ Käytetään markkinoinnissa, tuotekehityksessä sekä

tukemaan päätöksen tekoa
§ Perustuu elinkaariajatteluun

§ Kädenjälki Oman jalanjäljen pienentäminen
§ Kädenjälki Muiden jalanjälkien pienentäminen
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Kiitos!
Lisätietoa:
www.handprint.fi

Saija Vatanen
saija.vatanen@vtt.fi
p. 040 540 8601

http://www.handprint.fi/
mailto:saija.vatanen@vtt.fi

