
Uudelleenkäytön laskentamallit: eli kuinka lakkasin olemasta 

huolissani ja opin rakastamaan tilastoja

Ville Heinilä, ympäristöpäällikkö

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy



• Raportointivelvoitteet – uhka vai ehkä mahdollisuus?

• Oikeasti vastuullisuuden äärellä 

• Kannattaako muukin kuin pakon edessä toimiminen?

Aamupäivän lopuksi



Raportointi ja tilastointi

Ovat ärsyttäviä rasitteita, kun 

• Velvoitteisiin ei ole valmiuksia

• Velvoitteisiin ei olla varauduttu

• Sitä tehdään vain paperityön ilosta

• Tuloksia ei seurata tai hyödynnetä omassa 

käytössä



Kansallisen tason raportointi (SYKE)

Esimerkiksi EU:n raportointivelvoite

Uudelleenkäyttötoimijat

EU-tason raportointi

Vielä 

päästään 

helpolla!

Lisäksi SER-toimijoiden, muiden viranomaisten, omistajien, RREUSEn jne. 
raportointivelvoitteet… 



OK, riittävät valmiudet on…

• Uudelleenkäyttöön saatettujen tavaroiden 

riittävä mittaus ja kategorisointi 

• Raportointivelvoitteet määrittävät minimin - ei sen

mikä on oikeasti hyödyllistä

• Riittävän tarkkuuden määrittely hankalaa 

• Liiasta tarkkuudesta ei tilastoinnin kannalta haittaa, 

mutta tuotanto monesti kärsii - tasapainoilua

• Myös sisääntulevaa määrää olisi hyvä mitata

– ja kategorisoida

• Paljon kyselyitä ja tarvetta omien prosessien

kehittämisen näkökulmasta

• Tässä on meillä paljon tekemistä…



48 % Uudelleenkäyttö 
(tavaramyynti ja ilmaistavarat)

34 % Materiaalikierrätys 
(metalli, SER, paperi, tekstiili, 
pahvi/kartonki, PE-LD)

18 % Energiahyödynnys
(puu, energia, seka)

48 %

34 %

18 %

Esimerkki: Epäonnistunut vuosi 2021?  

= 6,3 miljoonaa kiloa materiaalia käsitelty (eniten ewör)

Taloudellinen tulos ihan kivasti plussalla



Vuonna 2021 sähkö- ja 

elektroniikkalaitteista 

ohjasimme 

uudelleenkäyttöön 

11 %

Onko tämä hyvä?



Next level: 
Kierrätyskeskuksen 
keskeiset tunnusluvut 2021 5,6

miljoonaa
tuotetta

uusiin koteihin

50,9
miljoonaa kg

säästettyjä luonnonvaroja
30 000

henkeä
saanut 

koulutusta

12,3
miljoonaa kg

vältettyjä CO2e

yli

miljoona
Palveltua asiakasta



Ajatuksia tilastoinnista ja 
raportoinneista

• Yhteiset tilastoinnin pelisäännöt puuttuvat

• Tekee sekä raportoinnista että oman toiminnan

benchmarkkauksesta vaikeaa

• EU:n esittämä rakenne turhan väljä

• Ei ohjaa riittävästi, jotta tieto olisi hyödyntämiskelpoista 

– muut –kategoriaan putoaa suuri määrä tuotteita 

• Tarkemmat kategoriat luovat pohjaa (liike)toiminnan 

suunnittelulle

• Kuinka paljon on riittävästi?



Velvollisuudesta 
vastuullisuuteen 1

2

3• Raportointivelvoitteet luovat pohjan, jota syvemmälle 

ei ainakaan saisi vajota

• Vastuullinen ja kehittyvä toiminta edellyttää oma-

aloitteisuutta, tahtotilaa ja toki vähän ekstraa

• Joka sitten voi maksaa itsensä takaisin ajan kanssa



Omat päästöt – omat säästöt

• Uudelleenkäyttötoiminta sekä aiheuttaa 

päästöjä, että mahdollistaa niiden 

vähentämisen

• Jalanjälki vs. kädenjälki

• Jalanjälkilaskentaan olemassa selkeät 

standardit

• Kädenjälkilaskennassa joudutaan luovimaan 

elinkaarilaskennan aallokossa



Mikä on organisaation 
hiilijalanjälki? ?

?

?• Hiilijalanjälkiä on erilaisia

• Ihmisillä on hiilijalanjälki

• Tavaroilla ja palveluilla on omansa

• Yrityksillä omansa

• Organisaation hiilijalanjäljessä huomioidaan 

toiminnan suoraan ja välillisesti aiheuttamat 

hiilipäästöt

• Olemassa standardeja, mutta valitettavasti useita ja 

”väljästi” muotoiltuja



• Kertoo koko organisaation ilmastovaikutukset yhdellä mittarilla.

• Tuo esiin toiminnan merkittävimmät päästölähteet ja toiminnan 

muutosten vaikutukset päästöihin.

• Tekee ilmastovaikutukset näkyviksi, mitattaviksi ja viestittäviksi.

Organisaation hiilijalanjälkilaskenta



Laskennan rajaukset - GHG Protocol Corporate Value 

Chain Accounting and Reporting Standard 



Miksi hiilijalanjälki kannattaa 
laskea? ?

?

?• Vastuullinen organisaatio tuntee oman 

hiilijalanjälkensä: uskottavuutta ilmastoviesteihin.

• Laskenta tukee ympäristöjohtamista ja 

vastuullisuustyötä (esimerkiksi Ekokompassi).

• Mm. riskienhallinnan väline

• Sidosryhmävaikuttamisen työkalu

• Laskenta tuottaa pohjatiedot päästöjen 

vähentämiseen sekä mahdolliseen kompensointiin.

• Tuloksia on mahdollista hyödyntää mm. 

liiketoiminnan kehittämisessä, markkinoinnissa ja 

brändin rakentamisessa.



Rajauksella suuri merkitys!

Toiminnot
Hiilipäästöt 

(tn CO2ekv.)

Osuus 

kokonaispäästöistä

Scope 1 (suorat päästöt) 0,19 0,0 %

Scope 2 (ostoenergian päästöt) 483,21 8,5 %

Scope 3 (arvoketjun päästöt) 5201,93 91,5 %

Kat. 1 Ostetut tuotteet ja palvelut 483,62 8,5 %

Kat. 2 Käyttöomaisuus 112,42 2,0 %

Kat. 3 Polttoaineiden tuotanto ja siirtohäviöt 19,82 0,3 %

Kat. 4 Kuljetukset 252,75 4,4 %

Kat. 5 Jätteet 1830,62 32,1 %

Kat. 6 Liikematkustus 9,08 0,2 %

Kat. 7 Työpaikalle matkustus 170,24 3,0 %

Kat. 8 Itselle vuokrattu omaisuus 50,92 0,9 %

Kat. 11 Myytyjen tuotteiden käyttö 1261,54 22,1 %

Kat. 12 Myytyjen tuotteiden käytöstä poisto 1026,91 18,0 %

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n hiilijalanjälki 2020



Hyödyt näkyviin!

• Hiilikädenjälki (avoided CO2 emissions) on 

yksi keskeinen tapa mitata toiminnan 

ympäristöhyötyjä

• Huonona puolena kompleksisuus (hidas, vaikeahko 

tuottaa reaaliajassa tai tuotekohtaisesti järkevästi)

• Ei standardoitua laskentamallia –

tapauskohtaista elinkaarilaskentaa

• Kierrätyskeskukselle VTT:n kanssa validoitua 

laskentalogiikkaa voi hyödyntää muissakin 

uudelleenkäyttöorganisaatioissa





Kierrätyskeskuksen

hiilikädenjälki 2020
~12 Mkg CO2ekv. 
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Perustaso Kierrätyskeskus

Hiilikädenjäljen muodostuminen 2020

Päästöt Kädenjälki

Keskeiset tekijät 
• uudelleenkäyttö 94%
• tekstiilin kierrätys 5 %



Kiertotalouslaskenta

• Ketteryys! 

– Oiottu kädenjälkilaskennan mutkia, mutta pyritty huomiomaan 

riittävä uskottavuus

• Uudelleenkäyttö on merkittävä ympäristöteko, joka 

säästää luonnonvaroja ja pienentää hiilijalanjälkeä

• Kertoo tavaran uudelleenkäytön 

positiivisen vaikutuksen: paljonko luonnonvaroja 

säästetään ja CO2-päästöjä vältetään, kun ohjataan 

tuotteet uudelleenkäyttöön.



Vuonna 2021 säästimme:

51
miljoonaa kiloa 

kiinteitä luonnonvaroja

Määrä vastaa noin 
1269 

suomalaisen 
vuosittaista 

luonnonvarojen 
kulutusta.

2,3
miljardia litraa 

vettä

Määrä vastaa noin
1654

suomalaisen 
vuosittaista 

vesijalanjälkeä.

12,3
miljoonaa kiloa 

hiilidioksidia

Määrä vastaa noin 
1194

suomalaisen 
vuotuisia 

ilmastopäästöjä.

Vastaa yli 80 
miljoonaa 

ajokilometriä eli 
yli 2000 kertaa 

maapallon 
ympäri





Lisätietoa

• Kiertotalouslaskenta ei lähtökohtaisesti sisällä

lopputuotteen valmistusta, pakkaamista, kuljetuksia ja 

jätehuoltoa. 

• Laskenta sisältää luonnonvarojen kulutuksen ja CO2-päästöt 

tuotteen raaka-aineiden hankinnan ja jalostuksen osalta. 

• Raaka-aineiden hankinta on yleensä

ympäristövaikutuksiltaan merkittävin vaihe tuotteen

valmistuksessa, joten valtaosa tuotteen elinkaaren

ympäristövaikutuksista tavoitetaan laskennassa. 



Summasummarum

• Raportointivelvoitteet eivät (ainakaan toistaiseksi ole ratkaisu

toiminnan kehittämiseen

→ Paremmin tekemällä saa aikaan itsellekin hyötyä

• Vastuullisuustyön ja –viestinnän kehittämiseen tarvitaan 

huomattavasti enemmän, mutta siihen on onneksi ratkaisuja 

olemassa



Kysymyksiä?

?
?

?



yrityspalvelut@kierratyskeskus.fi

ville.heinila@kierratyskeskus.fi

p. 0400 348 115

www.kierratyskeskus.fi/kiertotalouspalvelut

Kiitos!


