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Kierrätyskeskuksen ympäristösäästölaskenta - usein kysytyt kysymykset  
 

Mitä on ympäristösäästölaskenta ja mihin sitä voi käyttää? 
Kierrätyskeskuksen ympäristösäästölaskennan avulla voidaan arvioida esimerkiksi tuotteiden 
uudelleenkäytön, lainaamisen tai korjaamisen positiivinen ympäristövaikutus. Ympäristösäästölaskenta 
sopii organisaatioille, joiden toimintaan kuuluu käytettyjen tuotteiden tai *uusiotuotteiden myynti, 
vuokraus, lainaus tai muu ohjaus uudelleenkäyttöön. (*uusiotuotteiden osalta laskenta sopii tuotteille, 
jossa materiaalit ovat uudelleenkäytettyjä esim. kangas kankaana). 

Ympäristösäästö kertoo uudelleenkäytön hyödyn ympäristölle kahdella tavalla: 1. paljonko kiinteitä 
luonnonvaroja säästetään ja 2. paljonko hiilidioksidipäästöjä vältetään, kun käytetään kierrätettyä, 
korjataan tai lainataan tuotteita uuden hankkimisen sijaan. 

Säästö voidaan laskea kokonaissäästönä tietyllä ajanjaksolla; eli esimerkiksi vuoden aikana toiminnalla 
aikaansaatu ympäristösäästö. Mukaan lasketaan tällöin kaikki organisaation uudelleenkäyttöön ohjaamat, 
korjaamat tai lainaamat tuotteet. Vaihtoehtoisesti voidaan tarkastella tiettyä tuotekategoriaa, vaikkapa 
tietyn kokoluokan kannettavia tietokoneita. Tällöin yksittäisille tuotteille voidaan ilmoittaa esimerkiksi 
oston yhteydessä asiakkaan aikaansaama ympäristösäästö.  

 

Miksi luonnonvarojen säästöä lasketaan?   
Luonnonvarojen säästöä tarkastelemalla saadaan huomattavasti kokonaisvaltaisempi arvio tuotteen tai 
palvelun ympäristövaikutuksesta kuin esimerkiksi pelkästään hiilidioksidipäästöjä tarkastelemalla. 
Luonnonvarojen kulutus on yhteydessä moniin ympäristöongelmiin. Luonnonvarojen liiallinen käyttö 
tuhoaa esimerkiksi elinympäristöjä ja on siksi uhka luonnon monimuotoisuudelle. Yhä useampi laji 
maapallolla on uhanalainen siksi, että ihminen ottaa niiden elinympäristöt käyttöönsä. Luonnonvarojen 
käyttö vaikuttaa myös aineiden kiertoon maapallolla aiheuttaen esimerkiksi saastumista, happamoitumista 
sekä vesistöjen rehevöitymistä. Luonnonvarojen liikakäyttö onkin melkeinpä kaikkien globaalien 
ympäristöongelmien taustalla. 

Miten luonnonvarojen säästöä lasketaan? 
Ympäristösäästölaskenta perustuu tuotteiden valmistusmateriaalien kuluttamien luonnonvarojen 
laskentaan. Kun tuote ohjataan uudelleenkäyttöön tai sitä esimerkiksi vuokrataan, oletetaan, että 
luonnonvaroja säästyy yhtä paljon kuin vastaavan uuden tuotteen valmistus olisi vaatinut.  

Luonnonvaralaskenta perustuu niin sanottuun Material Input -laskentaan. Tällä tarkoitetaan yleensä 
tuotteen koko elinkaaren aikaista materiaalin käyttöä. Luku kertoo siis siitä, kuinka paljon luonnonvaroja 
jonkun tuotteen valmistaminen, käyttäminen ja käytöstä poistaminen kuluttaa. Esimerkiksi kannettavan 
tietokoneen valmistus, käyttö ja käytöstä poistaminen voi kuluttaa 200-400 kg luonnonvaroja tietokoneen 
elinkaaren aikana.  

Kierrätyskeskuksen ympäristösäästölaskennassa huomioidaan vain tuotteen sisältämien materiaalien 
hankinnan ja jalostuksen kuluttamat luonnonvarat, ja tuotteen käyttö ja käytöstä poisto rajataan 
ulkopuolelle. Näin voidaan tehdä esimerkiksi tilanteessa, jossa verrataan uutena ja käytettynä myytävän 
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tuotteen luonnonvarojen kulutusta. Tällä tavalla laskenta pysyy kohtalaisen yksinkertaisena ja 
kustannustehokkaana, mutta uudelleenkäytön merkittävimmät ympäristöhyödyt saadaan laskettua. 

Ympäristösäästölaskennassa lasketaan useimmiten kiinteiden luonnonvarojen kulutus. Joissakin tapauksissa 
myös veden ja ilman kulutuksen laskenta voi tulla kyseeseen. Luonnonvarojen kulutus ilmoitetaan yleensä 
kilogrammoina kiinteitä luonnonvaroja (tarvittaessa lisäksi kilogrammoina vettä ja ilmaa). 

 

Mitä tarkoitetaan kiinteillä luonnonvaroilla?  
Kiinteillä luonnonvaroilla tarkoitetaan muita luonnonvaroja kuin vettä ja ilmaa, eli esimerkiksi erilaisia 
mineraaleja, fossiilisia polttoaineita, maa-aineksia tai kasveista ja eläimistä peräisin olevia raaka-aineita. 

 

Mikä on tuotekategoria?  
Tuotekategorialla tarkoitetaan ympäristövaikutusten kannalta yhtenäistä tuotekokonaisuutta. 
Ympäristösäästölaskennassa tuotekategoria ei siis tarkoita esimerkiksi yksittäistä tuotetta tai sen eri malli- 
tai värivaihtoehtoja.  Saman tuotekategorian tuotteilla on yleensä yhtä suuri ympäristösäästö eli 
positiivinen ympäristövaikutus. 

Tärkeitä tietoja tuotekategorian määrittelyssä ja siten ympäristösäästön kannalta ovat mm. tuotteen 
materiaalikoostumus ja paino.  

 

Miten hiilidioksidipäästöt ja niiden säästö lasketaan? 
Hiilidioksidipäästöt lasketaan hyödyntämällä tietoja tuotteen valmistuksessa käytettävien materiaalien 
tuottamista kasvihuonekaasupäätöistä. Tulokset esitetään yleensä niin, että kaikki eri kasvihuonekaasut on 
muutettu vastaamaan hiilidioksidia, jolloin kaikki kasvihuonekaasupäästöt voidaan ilmoittaa yhdellä 
numerolla. Tällöin puhutaan niin sanotuista hiilidioksidiekvivalenteista (CO2-ekv).  

Kun laskentaa tehdään käytetyille tai vuokrattaville tuotteille, lasketaan kuinka paljon vastaavan uuden 
tuotteen valmistuksessa syntyisi kasvihuonekaasupäästöjä. Nämä päästöt oletetaan säästöiksi, kun tuote 
hankintaankin käytettynä tai ohjataan uudelleenkäyttöön.  

 

Millä termeillä ja lyhenteillä ilmastovaikutuksen voi kertoa? 
Yksinkertaisin tapa kertoa tuotteen tai palvelun ilmastovaikutus on ilmoittaa sille lasketut 
kasvihuonekaasupäästöt yhteen summattuina, jolloin ne ilmoitetaan niin sanottuina 
hiilidioksidiekvivalentteina (kg CO2-ekv tai CO2-e). Tällöin luvussa on mukana kaikkien merkittävimpien 
kasvihuonekaasupäästöjen vaikutus muunnettuna hiilidioksidia vastaavaksi. Yksinkertaistettuna näistä CO2-
ekvivalenteista puhutaan usein vain hiilidioksidipäästöinä tai hiilipäästöinä, vaikka mukana onkin muitakin 
kasvihuonekaasuja. Hiilidioksidin kemiallinen lyhenne on CO2, eli CO2-päästö = hiilidioksidipäästö. Voit siis 
käyttää myös hiilidioksidipäästö -sanaa kertoessasi arkisissa yhteyksissä ilmastovaikutuksesta.  

Näillä kaikilla määreillä voi kertoa ilmastovaikutuksen: 



  2020 
 
 
 
 
 

   
 

• Kasvihuonekaasupäästö  
• CO2-ekv. 
• CO2e  
• CO2-päästö / hiilidioksidipäästö 

 

Suosittelemme käyttämään hiilidioksidiekvivalentteja, koska silloin on selvää, että muutkin 
kasvihuonekaasut kuin hiilidioksidi on huomioitu laskennassa. Päästöjen määrän voi kertoa suuruusluokasta 
riippuen esimerkiksi kilogrammoina (kg CO2e) tai tonneina (t CO2e). 

Mikä on tuotteen elinkaari?  
Tuotteen elinkaarella tarkoitetaan sen eri vaiheita alkaen raaka-aineiden tuottamisesta päätyen käytöstä 
poistamiseen. Tuotteen elinkaari alkaa materiaalien hankinnasta, jonka ympäristövaikutukset otetaan 
elinkaaritarkasteluissa huomioon. Materiaalien hankinnan lisäksi huomioidaan vielä tuotteen valmistus, 
kuljetus kauppoihin ja kuluttajille, käyttövaihe ja lopulta jätteenkäsittely. Kierrätyskeskuksen 
ympäristösäästölaskennassa ei kuitenkaan tarkastella tuotteen koko elinkaarta, vaan vain ympäristösäästön 
kannalta olennaisimpia osia elinkaaresta (ks. kohta Miten ympäristösäästölaskenta eroaa 
elinkaarianalyysista). 

Miten ympäristösäästölaskenta eroaa elinkaarianalyysista? 
Tuotteen tai palvelun elinkaarianalyysi on huomattavasti raskaampi prosessi kuin luonnonvarojen 
kulutuksen ja hiilidioksidipäästöjen laskenta. Elinkaarianalyysissa otetaan huomioon myös muita 
ympäristöasioita, esimerkiksi kemikaalien määrää ja päästöjä vesistöihin. Ympäristösäästölaskennassa taas 
keskitytään luonnonvarojen kulutukseen ja kasvihuonekaasupäästöihin, jotka ovat tuotteiden 
ympäristövaikutusten kannalta erittäin merkittäviä osa-alueita, ja lisäksi helposti ymmärrettäviä ja 
viestittäviä. Tuotteiden elinkaarianalyysit ovat erittäin työläitä ja kalliita, ja siksi niitä on myös tehty 
vähemmän. Pelkästään elinkaarianalyysien varassa ei olisi mahdollista arvioida positiivisia 
ympäristövaikutuksia yhtä laajassa mittakaavassa ja monille tuoteryhmille. 

Miksi joillakin tuotteilla on hyvin suuri ja joillakin hyvin pieni ympäristösäästöarvo? 
Erilaisten tuotteiden valmistus kuluttaa hyvin erilaisia määriä luonnonvaroja. Luonnonvarojen kulutukseen 
vaikuttaa eniten se, mistä materiaalista tuote on valmistettu. Esimerkiksi elektroniikka sisältää usein paljon 
harvinaisia metalleja, joiden louhinta ja jalostus kuluttaa paljon luonnonvaroja. Paljon metalleja sisältävän 
tuotteen valmistuksessa voikin kulua vaikkapa sata- tai tuhatkertaisesti luonnonvaroja verrattuna siihen, 
mitä itse tuote painaa. Toisaalta jokin vaikkapa puusta valmistettu suurikin tuote voi kuluttaa yllättävän 
vähän luonnonvaroja kokoonsa nähden. 

Myös hiilidioksidipäästöjen määrään vaikuttaa huomattavasti se, mistä materiaalista tuote on valmistettu. 
Esimerkiksi metalleja sisältävien tuotteiden valmistuksen hiilidioksidipäästöt ovat usein suuria. 

 

Otetaanko laskennassa huomioon, jos esimerkiksi käytettyyn tuotteeseen on 
vaihdettu jokin uusi osa? 
Jos käytettynä myytäviin tuotteisiin on tehty hyvin pieniä korjauksia, ne menevät laskennan 
virhemarginaaliin, eikä niiden osuutta siksi tarvitse huomioida laskennassa. Jos suurempia muutoksia 
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tehdään ja vaihdettujen osien osuus on yli 10 % koko tuotteesta, vaihdetut osat on syytä ottaa huomioon 
ympäristösäästöä laskettaessa.  

 

Miksi säästölaskentaa tehdään? 
Kierrätyskeskuksen ympäristösäästölaskenta tuo positiivisella tavalla esille käytettyjen tuotteiden myynnin, 
sekä korjaamisen, vuokraamisen ja lainaamisen hyödyt ympäristölle. Se auttaa suuntaamaan toimintaa 
ympäristöystävällisempään suuntaan niin yritys- kuin kuluttajatasollakin. Ympäristösäästölaskenta tuottaa 
myös valmiita työkaluja ja sisältöjä positiivisista ympäristöteoista viestimiseen.  

Kierrätyskeskuksen ympäristösäästölaskennan avulla tuodaan esiin myös kuluttamiseen liittyvää 
problematiikkaa: kaikki hankkimamme tuotteet ja palvelut kuluttavat luonnonvaroja ja niiden tuottaminen 
aiheuttaa kasvihuonekaasupäästöjä. Uudelleenkäytön ja vuokrauksen avulla voimme välttää näitä ongelmia 
ja säästää luonnonvaroja. Luonnonvarojen kestämätön kulutus ja ilmaston lämpeneminen ovat 
maailmanlaajuisia ympäristöongelmia, joiden ratkaisemiseksi tarvitaan tekoja.  

 

 


