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Tämän oppaan on laatinut LCA4Regions-kumppanuusverkosto ja se heijastelee 
tämän verkoston näkemyksiä. Interreg Europe -ohjelman viranomaiset eivät ole 
vastuussa sellaisesta käytöstä, joka perustuu tässä oppaassa oleviin tietoihin.
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LCA4REGIONS-HANKE

LCA4Regions on Interreg Europe -ohjelmasta ra-
hoitettu eurooppalainen hanke, jonka odotetaan 
edistävän ympäristöpolitiikan välineiden entistä 
tehokkaampaa toimeenpanoa elinkaarimenetel-
mien avulla.

Yhdeksän kumppania seitsemältä eri Euroopan 
alueelta – Navarran hallitus (ES), Navarran teolli-
suusliitto (ES), Kaunasin teknillinen yliopisto (LT), 
Pyhäjärvi-instituutti (FI), Baixo Alentejon kuntienväli-
nen yhteisö (PT), Lombardian alue (IT), Kansallinen 
kemian-instituutti (SI), Lodzkien alue (PL) sekä ACR+ 
(BE) neuvoa-antavana kumppanina – ovat tehneet 
yhteistyötä elokuusta 2019 lähtien tässä nelivuoti-
sessa hankkeessa. 

Hanke on jaettu kahteen vaiheeseen: 

1. Alueiden välinen tiedonvaihto (2019-2022): 
Alueiden väliset opintomatkat tarjosivat LCA-
4Regions-kumppaneille temaattisia työpajoja, 
opintovierailuja ja vertaisarviointia, joissa käsitel-
tiin alueellisia kokemuksia, haasteita ja mahdolli-
suuksia sekä jaettiin hyviä käytäntöjä paikallisten 
sidosryhmien ja asiantuntijoiden tuella. Tiedon-
vaihdon tuloksena seitsemän osallistuvaa alue-
tta ovat sisällyttäneet oppimansa konkreettisiin 
toimintasuunnitelmiin.

2. Toteutus (2022–2023): Kumppanit toteuttavat 
toimintasuunnitelmaansa asiaankuuluvien si-
dosryhmien kanssa, seuraavat tuloksellisuutta, 
keskustelevat tuloksista asianmukaisten aluee-
llisten sidosryhmien ja edunsaajien kanssa sekä 
kertovat ratkaisuista muille Euroopan alueille.

LCA4Regions-
hanke

JOHDANTO
Elinkaariajattelu ei ole uusi lähestymistapa, mutta 
alan asiantuntemusta löytyy kuitenkin pääasiassa vain 
elinkeinoelämän parista, kun taas viranomaiset eivät 
ole niin perehtyneitä sen menetelmiin ja käyttötapoi-
hin. Yksityisen sektorin asiantuntemusta on tarvetta 
siirtää valtion viranomaisille, jotta poliittisia toimin-
talinjoja voidaan toteuttaa menestyksekkäästi. Kun 
elinkaarimenetelmiä käytetään julkisten toimintalinjo-
jen edistämiseen, saavutetaan monia hyötyjä: asetetut 
kestävyystavoitteet sopivat entistä paremmin yhteen, 
ei-toivottuja sivuvaikutuksia on vähemmän, tai kestä-
vien taloudellisten tavoitteiden saavuttamisessa tarvi-
tut kompromissit ja korvaustoimet voidaan tehdä en-
tistä läpinäkyvämmiksi.

Jokaisella LCA4Regions-hankkeen kumppanuusalue-
ella on omat ominaispiirteensä, suunnittelumenetel-
mänsä ja poliittisen toimintalinjojen toteuttamista-
pansa. Kaikilla alueilla on kuitenkin yhteinen haaste: 
luonnonvarojen entistä tehokkaampi käyttö sellaisten 
ei-toivottujen sivuvaikutuksien (spill-over) vähentämi-
seksi, jotka aiheuttavat kielteisiä taloudellisia ja ym-
päristöön kohdistuvia vaikutuksia.

Julkisia poliittisia toimintalinjoja toteutetaan 
nykyään usein siten, ettei niillä ole yhteyttä muu-
hun politiikkaan, mikä lisää epätoivottujen sivuvai-
kutusten riskiä. Tämän haasteen ratkaisemisessa 
voidaan käyttää elinkaarimenetelmiä kokonais-
valtaisena lähestymistapana, kun ympäristönsuo-
jeluun ja resurssitehokkuuteen liittyviä julkisia po-
liittisia toimintalinjoja suunnitellaan ja toteutetaan.
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Hyvät 
käytännöt
Alueiden välisillä opintomatkoilla on analysoitu viittä 
toisiinsa liittyvää temaattista kokonaisuutta, joiden 
avulla hankekumppanit voivat tunnistaa alueellaan 
olemassa olevia hyviä käytäntöjä ja kertoa niistä 
muille. Nämä temaattiset kokonaisuudet tai kiinnos-
tuksen kohteet ovat:

 
Resurssitehokkuutta koskeva elinkaariarviointi
  
Jätteen käsittelyä ja materiaalivirtoja koskeva elinkaariarviointi  

Julkisia hankintoja koskeva elinkaariarviointi  

Koulutusta ja osaamisen kehittämistä koskeva elinkaariarviointi  

        Seurantaa ja arviointia koskeva elinkaariarviointi

  Vaarallisten aineiden korvaaminen prosessiteo-
llisuudessa elinkaariarvioinnin tuloksien avulla

  Remontoidun kerrostalon ympäristövaikutusten 
arviointi elinkaariarvioinnin avulla 

  Resurssitehokas maankäyttö kestävän maan-
suunnittelun ja -kehityksen edistämisessä 

  Elinkaariarviointi rakennustöiden arvioinnissa

  Palkinnot: Mais Alqueva, mais Valor (Enemmän 
Alquevaa, enemmän arvoa)

  Julkisen asuntokannan energiaan liittyvien jälkiasen-
nusten ja kestävien peruskorjausten jatkuva mittaaminen
  

  Energia- ja resurssitehokkuus hotellialalla

  Elinkaariarviointi CO2-päästöjen vähentämisestä 
rakennuskomponenttien tuotannossa 

  Ympäristötuoteseloste esimerkkinä elinkaariar-
vioinnin hyödyntämisestä rakentamisessa  

  Hiilijalanjäljen laskeminen Pamplonan alueen 
palveluissa

Hankkeen toteutuksen aikana on tunnistettu ja jaet-
tu kokonaisuudessaan 57 hyvää käytäntöä. Käytännöt 
ovat löydettävissä LCA4Regions-sivustolta (https://
www.interregeurope.eu/lca4regions/good-practi-
ces/). Otsikot käytännöistä ovat:

Uusi biomassakaukolämmitys Efidis-
trict-hankkeessa

  Elinkaariarvioinnin hyödyntäminen kunnallisten 
jätehuoltojärjestelmien optimoinnissa 

  Liettuan pullonpalautusjärjestelmä 

  Biohajoavan jätteen prosessoinnin vaihtoehdot – 
anaerobinen mädätys, energia ja biopolttoaine 

  Rakennuspuujätteen ja pakkausjätteen käsittely-
menetelmien elinkaari- ja ympäristövaikutukset  

  Viiniviljelmien karsimisesta peräisin olevien ma-
teriaalien hyötykäytön edistäminen 

  Rakennus- ja purkujätteen alueellisen hallinnan 
optimointi elinkaariajattelun kautta 

  Lisäaineet bitumipitoisissa sedimenttikivissä 

  Cantiere Green Protocol 

 GERLA-projekti: Lombardian jätehuolto – Elinkaa-
riarviointi 

  URSA – Alquevan sivutuotteiden kierrätysyksiköt

  Erilaisten hautakynttilöiden elinkaariarviointi

  Juomatuotteiden vaihtoehtoisten pakkausmate-
riaalien vertaileva elinkaariarviointi 

  Ympäristön pilaantumista koskevien maksujen 
jakaminen ympäristönsuojelua edistäviin sijoituksiin 

  Navarran ruokapankin (BAN) toiminnan hiilija-
lanjälki

  AgroPaper, kestävä ja biohajoava ratkaisu kate-
viljelyä varten 

  Kestävien hankintojen hallinta kuntatasolla 

  Rakentamisen hankintojen energiasuunnittelun 
toteuttaminen 

  Julkiset innovaatiohankinnat  

  Sähkö- ja hybridiautoja koskevien toiminnallis-
ten leasing-palvelujen ja muiden niihin liittyvien pal-
velujen ostaminen

  Tarjouspyyntö. ”Environmental footprint” ja ”En-
vironmental footprints project 2018” 

  ”The Expo we learned” – megatapahtuman per-
intö kiertotalouden näkökulmasta 

  Vihreät julkiset hankinnat ja elinkaarikustannuk-
set käytännössä – ympäristöystävälliset ajoneuvot

  Vihreät julkiset hankinnat Sloveniassa  

  Hankintaviraston aktiivinen tuki hankintavirano-
maiselle elinkaarikustannusten laskennan avulla 

  Hankintaviraston käsikirjat vihreiden hankintojen 
ja elinkaaren levittämistä varten

  Ympäristölausekkeet Pamplonan kadunsiivous-
palvelujen sopimuksessa 

  Terveelliset ja kestävät ruokalistat Pamplonan 
kunnallissa kouluissa 

  UNI CEI 11339 – italialainen sertifiointijärjestelmä 
energianhallinnan asiantuntijoille 

  Kiertotaloutta ja elinkaariarviointia koskeva kou-
lutus ja valmiuksien kehittäminen Sloveniassa 

  Elinkaariarvioinnin koulutus ja valmiuksien kehittä-
minen Sloveniassa

  Valmiuksien kehittäminen elinkaariarvioinnissa – 
Lodzin teknillinen yliopisto

  Elinkaarianalyysin (LCA) ja hiilijalanjäljen (CF) 
koulutukset 

   Kurssi “Business Models in the Circular Economy” 
(“Kiertotalouden liiketoimintamallit”)

  Kiertotalouden maisterin tutkinto – Campus 
Iberus 

  Verkkoseminaarit ja käytännön kurssit hiilijalanjäl-
jestä

  Liettuan rakennusten kestävyyden arviointijär-
jestelmä 

   Hyväntekeväisyys: hiilikädenjäljet yritysten ja jul-
kisen sektorin myönteisten vaikutusten arvioinnissa 

 Alentejon viinit, Kestävän kehityksen ohjelma – 
WASP

 Elinkaariarvioinnin seuranta ja mittaaminen hi-
ilijalanjälkilaskelmissa tietokoneohjelmiston avulla 

 National Registry of Carbon Footprint (CF), 
CO2-kompensaatio- ja CO2-absorptioprojektit

 Alueellinen kasvihuonekaasujen (GHG) pääs-
töluettelo 

  Hiilijalanjäljen (CF) laskelma Navarran hallituksen 
osastojen toiminnasta

   Opintokokonaisuus: Elinkaariarviointi 

  Kestävän hankintajohtamisen KEINO-akatemia

  Verkkokurssi rakennus- ja purkujätteestä: ennal-
taehkäisy ja hyödyntäminen

 Viininviljelyn ympäristövaikutusten arviointi 
(VIVA)  

https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/4123/substitution-of-hazardous-substances-in-process-industry-using-results-of-life-cycle-assessment/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/4123/substitution-of-hazardous-substances-in-process-industry-using-results-of-life-cycle-assessment/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/4830/environmental-impact-assessment-of-renovated-multi-apartment-building-using-lca/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/4830/environmental-impact-assessment-of-renovated-multi-apartment-building-using-lca/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/4117/resource-efficient-land-use-to-promote-sustainable-land-design-and-development/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/4117/resource-efficient-land-use-to-promote-sustainable-land-design-and-development/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5044/lca-for-evaluation-of-construction-works/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5025/awards-mais-alqueva-mais-valor-more-alqueva-more-value/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5025/awards-mais-alqueva-mais-valor-more-alqueva-more-value/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5025/awards-mais-alqueva-mais-valor-more-alqueva-more-value/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/4439/an-ongoing-measure-of-energy-retrofit-and-sustainable-renovation-of-public-housing-building-stock/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/4439/an-ongoing-measure-of-energy-retrofit-and-sustainable-renovation-of-public-housing-building-stock/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/4893/energy-and-resource-efficiency-in-hotel-industry/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5027/lca-in-reducing-co2-emissions-in-the-production-of-building-components/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5027/lca-in-reducing-co2-emissions-in-the-production-of-building-components/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/4572/environmental-product-declaration-as-an-example-of-lca-application-in-construction/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/4572/environmental-product-declaration-as-an-example-of-lca-application-in-construction/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/4270/calculation-of-carbon-footprint-in-services-of-the-commonwealth-of-the-region-of-pamplona/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/4270/calculation-of-carbon-footprint-in-services-of-the-commonwealth-of-the-region-of-pamplona/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/4895/new-district-heating-with-biomass-in-the-framework-of-the-efidistrict-project/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/4895/new-district-heating-with-biomass-in-the-framework-of-the-efidistrict-project/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/4818/application-of-life-cycle-assessment-in-optimization-of-municipal-waste-management-systems/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/4818/application-of-life-cycle-assessment-in-optimization-of-municipal-waste-management-systems/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/4819/lithuanian-s-deposit-system/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5041/processing-alternatives-of-biodegradable-waste-anaerobic-digestion-energy-biofuel/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5041/processing-alternatives-of-biodegradable-waste-anaerobic-digestion-energy-biofuel/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5039/life-cycle-environmental-impacts-of-construction-wood-waste-and-packaging-waste-processing-methods/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5039/life-cycle-environmental-impacts-of-construction-wood-waste-and-packaging-waste-processing-methods/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5026/promoting-the-valorisation-of-material-from-pruning-vineyards/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5026/promoting-the-valorisation-of-material-from-pruning-vineyards/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/4840/optimization-of-the-regional-management-of-construction-demolition-waste-through-the-lct-approach/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/4840/optimization-of-the-regional-management-of-construction-demolition-waste-through-the-lct-approach/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/4867/admixtures-for-bituminous-conglomerates/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/4865/cantiere-green-protocol/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/4839/gerla-project-waste-management-in-lombardy-life-cycle-assessment/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/4839/gerla-project-waste-management-in-lombardy-life-cycle-assessment/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5024/ursa-alqueva-byproducts-circulation-units/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/4952/comparative-life-cycle-assessment-of-alternative-packaging-materials-for-beverage/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/4952/comparative-life-cycle-assessment-of-alternative-packaging-materials-for-beverage/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/4894/redistribution-of-charges-for-environmental-pollution-into-pro-environmental-investments/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/4894/redistribution-of-charges-for-environmental-pollution-into-pro-environmental-investments/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/4908/the-carbon-footprint-of-the-activities-of-the-food-bank-of-navarra-ban/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/4908/the-carbon-footprint-of-the-activities-of-the-food-bank-of-navarra-ban/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5150/agropaper-a-sustainable-and-biodegradable-solution-for-the-agricultural-mulching-technique/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5150/agropaper-a-sustainable-and-biodegradable-solution-for-the-agricultural-mulching-technique/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5571/management-of-sustainable-procurements-at-municipal-level/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5572/execution-of-energy-planning-for-building-procurement/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5572/execution-of-energy-planning-for-building-procurement/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5540/public-procurement-for-innovation/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5541/purchase-of-operational-leasing-and-other-associated-services-for-electric-and-hybrid-cars/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5541/purchase-of-operational-leasing-and-other-associated-services-for-electric-and-hybrid-cars/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5541/purchase-of-operational-leasing-and-other-associated-services-for-electric-and-hybrid-cars/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5428/the-expo-we-learned-the-legacy-of-a-mega-event-in-a-circular-economy-perspective/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5428/the-expo-we-learned-the-legacy-of-a-mega-event-in-a-circular-economy-perspective/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5527/green-public-procurement-and-lcc-in-practice-green-vehicles/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5527/green-public-procurement-and-lcc-in-practice-green-vehicles/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5526/green-public-procurement-in-slovenia/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5430/active-support-of-the-contracting-authority-by-the-public-procurement-office-through-lcc-calculators/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5430/active-support-of-the-contracting-authority-by-the-public-procurement-office-through-lcc-calculators/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5431/manuals-of-the-public-procurement-office-on-the-use-of-green-procurement-and-the-life-cycle/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5431/manuals-of-the-public-procurement-office-on-the-use-of-green-procurement-and-the-life-cycle/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5511/environmental-clauses-in-the-contract-for-pamplona-street-cleaning-services/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5511/environmental-clauses-in-the-contract-for-pamplona-street-cleaning-services/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5512/healthy-and-sustainable-menus-in-municipal-schools-of-pamplona/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5512/healthy-and-sustainable-menus-in-municipal-schools-of-pamplona/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/6040/uni-cei-11339-italian-certification-scheme-for-experts-in-energy-management/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/6040/uni-cei-11339-italian-certification-scheme-for-experts-in-energy-management/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5861/training-and-capacity-building-on-circular-economy-and-lca-in-slovenia/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5861/training-and-capacity-building-on-circular-economy-and-lca-in-slovenia/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5860/training-and-capacity-building-on-lca-in-slovenia/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5860/training-and-capacity-building-on-lca-in-slovenia/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5795/life-cycle-analysis-lca-and-carbon-footprint-cf-training-courses/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5795/life-cycle-analysis-lca-and-carbon-footprint-cf-training-courses/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5796/course-business-models-in-the-circular-economy/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5796/course-business-models-in-the-circular-economy/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5808/master-s-degree-in-circular-economy-campus-iberus/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5808/master-s-degree-in-circular-economy-campus-iberus/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5798/webinars-and-practical-courses-on-carbon-footprint/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5798/webinars-and-practical-courses-on-carbon-footprint/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5958/lithuanian-building-sustainability-assessment-system/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5958/lithuanian-building-sustainability-assessment-system/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5983/doing-good-carbon-handprints-as-assessing-positive-impacts-of-companies-and-the-public-sector/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5983/doing-good-carbon-handprints-as-assessing-positive-impacts-of-companies-and-the-public-sector/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5969/wines-of-alentejo-sustainability-programme-wasp/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5969/wines-of-alentejo-sustainability-programme-wasp/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5928/lca-monitoring-and-evaluation-in-carbon-footprint-calculations-using-computer-software/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5928/lca-monitoring-and-evaluation-in-carbon-footprint-calculations-using-computer-software/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5931/national-registry-of-carbon-footprint-cf-co2-compensation-and-co2-absorption-projects/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5931/national-registry-of-carbon-footprint-cf-co2-compensation-and-co2-absorption-projects/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5951/regional-green-house-gas-ghg-emissions-inventory/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5951/regional-green-house-gas-ghg-emissions-inventory/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5952/carbon-footprint-cf-calculation-of-the-departments-activity-in-government-of-navarra/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5952/carbon-footprint-cf-calculation-of-the-departments-activity-in-government-of-navarra/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5792/study-module-life-cycle-assessment/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5956/keino-academy-for-sustainable-procurement-management/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5956/keino-academy-for-sustainable-procurement-management/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5956/keino-academy-for-sustainable-procurement-management/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5956/keino-academy-for-sustainable-procurement-management/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5956/keino-academy-for-sustainable-procurement-management/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5956/keino-academy-for-sustainable-procurement-management/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5956/keino-academy-for-sustainable-procurement-management/
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roita, palveluita ja töitä, joilla on pienempi 
ympäristövaikutus koko elinkaarensa ajan 
verrattuna muuten hankittaviin tavaroihin, 
palveluihin ja töihin, joilla on sama funktio. 
[Tiedonanto (KOM (2008) 400)]

Kestävän kehityksen raportointi: organisaa-
tion käytäntö raportoida julkisesti taloude-
llisista, ympäristöön liittyvistä ja/tai sosia-
alisista vaikutuksista ja siten organisaation 
positiivisista tai negatiivisista panostuksista 
kestävän kehityksen tavoitteen saavuttami-
seksi. [Maailmanlaajuinen raportointialoite, 
Global Reporting Initiative (GRI)]

Tämä ei ole kattava luettelo, mutta se sisältää ne 
kohdat, jotka on yksilöity hankkeen hyvissä käytän-
nöissä.

(*) Joistakin edellä mainituista menettelyistä on tullut 
kansainvälisten sopimusten tai käytäntöjen mukaisia 
standardoituja menettelyjä.

(**) Jotkut näistä välineistä eivät ole vielä riittävän 
kehittyneitä alueellisten kestävyyskysymysten käsit-
telyä varten, ja siksi niitä käytetään harvemmin nii-
den mahdollisesta arvosta huolimatta.

 

Ympäristömerkit: merkki, joka ilmaisee tuo-
tteen yleisen ympäristöystävällisyyden
tietyssä tuoteluokassa tuotteen elinkaaren 
aikana. (ISO 14024)

Tuotteen ympäristöselosteet (EPD*) / Tuot-
teen ympäristöjalanjälki (PEF*): 
EPD: ympäristöseloste, joka sisältää määrä-
llisiä ympäristötietoja ennalta määritetyistä 
parametreista ja tarvittaessa muita ympäris-
tötietoja. (ISO 14025)

PEF: Euroopan unionin suosittelema 
elinkaariarviointiin perustuva menetelmä 
tuotteiden (tavaroiden tai palvelujen) ym-
päristövaikutusten määrittämiseen. (Komis-
sion suositukset 2013/179/EU)

Tuote-palvelujärjestelmä (PSS): Kilpailukyk-
yinen tuotteista, palveluista, tukiverkostois-
ta ja infrastruktuurista koostuva järjestel-
mä. Järjestelmä sisältää tuotteiden huollon, 
osien kierrätyksen ja lopulta tuotteiden 
vaihtamisen uusiin niin, että nämä vaiheet 
täyttävät asiakkaiden tarpeet kilpailukyk-
yisesti ja aiempaa pienemmillä tuotteen 
elinkaaren aikaisilla ympäristövaikutuksilla. 
(UNEP) 

Kiertotalouteen liittyvä / kestävä materia-
alihallinta (SMM): kestävä materiaalihallinta 
on systemaattinen lähestymistapa materiaalien 
tehokkaampaan käyttöön ja uudelleenkäyttöön 
niiden koko elinkaaren ajan. (UNEP)

Kiertotalouteen liittyvät julkiset hankinnat 
(CPP) / Kestävät julkiset hankinnat (SSP): 
CPP: prosessi, jolla viranomaiset ostavat 
töitä, tavaroita tai palveluita, joiden avu-
lla pyritään edistämään toimitusketjujen 
suljettuja energia- ja materiaalikiertoja sa-
malla vähentäen ja parhaassa tapauksessa 
välttäen kielteisiä ympäristövaikutuksia ja 
jätteen syntymistä niiden koko elinkaaren 
ajalta. (Euroopan komissio)

SPP: Prosessi, jossa julkisen sektorin organi-
saatiot vastaavat tavaroita, palveluita,
töitä ja hyödykkeitä koskeviin tarpeisiin-
sa tavalla, joka tuottaa vastinetta rahalle 
koko elinkaaren ajan. Tämä tuottaa etuja 
paitsi organisaatiolle, myös yhteiskunnalle 
ja taloudelle, ja vähentää samalla ympäris-
tövahinkoja tai estää ne mahdollisuuksien 
mukaan kokonaan. (UNEP)

Vihreät hankinnat (GP): A prosessi, jossa 
viranomaiset pyrkivät hankkimaan tava-

kana. Tuotteet ovat sekä tavaroita että pal-
veluita. (UNEP/SETAC, 2009)

Materiaalivirtojen arviointi (MFA): mate-
riaalivirtojen ja -varastojen systemaattinen 
arviointi tiettyyn tilaan ja aikaan sidotun jär-
jestelmän sisällä. (Brunner and Rechberger, 
2004)

Ympäristön huomioivat laajennetut pa-
nos-tuotostaulukot (EEIO): Kansallisten 
tilastolaitosten esittämät tiedot tarjon-
ta- ja käyttötaulukoina (tunnetaan myös 
“make-use-taulukoina”) ja suorien ede-
llytysten taulukoina. Ympäristön huomioin-
tia koskeva laajennus on näissä taulukoissa 
luettelo kunkin yksikön prosessin perusvi-
rroista. (Life Cycle Initiative, elinkaarialoite)

Sosiaalinen elinkaariarviointi (S-LCA**): so-
siaalinen ja sosioekonominen elinkaariar-
viointi
(S-LCA) on sosiaalisten vaikutusten (tode-
llisten ja mahdollisten vaikutusten) arvioin-
timenetelmä, jonka tavoitteena on arvioida 
tuotteiden sosiaalisia ja sosioekonomisia 
ominaisuuksia sekä niiden positiivisia ja ne-
gatiivisia vaikutuksia tuotteen elinkaaren ai-
kana. (UNEP/SETAC, 2009)

Elinkaarikestävyyden arviointi (LCSA**): viit-
taa kaikkien ympäristöön liittyvien, sosiaalis-
ten ja taloudellisten kielteisten vaikutusten 
ja hyötyjen arviointiin päätöksentekopro-
sesseissa kohti kestävämpiä tuotteita niiden 
elinkaaren ajan. (UNEP/SETAC, 2011) 

Organisaatiota koskeva elinkaariarviointi 
(O-LCA**): elinkaarinäkökulman huomioi-
van organisaation toimintojen panosten, 
tuotosten ja mahdollisten ympäristövai-
kutusten kokoaminen ja arviointi. (ISO/TS 
14072)

Elinkaarikustannukset (LCC): tuotteeseen 
liittyvien kustannusten kokoaminen ja ar-
viointi sen koko elinkaaren ajalta tuotan-
nosta käyttöön, huoltoon ja hävittämiseen. 
(UNEP/SETAC, 2009)

Elinkaarihallinnan työkalut
Toimenpiteet, jotka tehdään tulosten perusteella 
(joissakin tapauksissa hallintatoimia voidaan tehdä 
ilman aikaisempaa elinkaariarviointia).

Ekologinen suunnittelu: systemaattinen 
lähestymistapa, jossa suunnittelun ja kehi-
ttämisen ympäristönäkökohdat huomioi-
daan siten, että tavoitteena on vähentää 
haitallisia ympäristövaikutuksia tuotteen 
elinkaaren aikana. (ISO 14006)

Elinkaarimene-
telmät

Elinkaariarviointi on yksi sovellettavista menetel-
mistä. Se on yrityksissä laajalti käytetty menetelmä, 
jolla arvioidaan tuotteen koko elinkaareen liittyviä 
ympäristövaikutuksia aina raaka-aineen louhinnasta 
jätehuoltoon tai jätteen käsittelyyn.
 
Hyvissä käytännöissä mainitut elinkaarityökalut, 
-menettelyt ja -käsitteet ovat:

Elinkaarijärjestelmät ja -käsitteet

Kiertotalous:: Kiertotalous on tuotannon 
ja kulutuksen malli, jossa olemassa olevia 
materiaaleja ja tuotteita jaetaan, vuokra-
taan, käytetään uudelleen, korjataan, kun-
nostetaan ja kierrätetään mahdollisimman 
pitkään. Tällä tavoin voidaan pidentää tuo-
tteiden elinkaarta. (Euroopan parlamentti)  

Teollisuuden ekologia: Teollisuuden eko-
logiassa tutkitaan yhteiskunnan, talouden 
ja ympäristön välisiä systeemisiä suhteita. 
Siinä keskitytään teknologian käyttöön ym-
päristövaikutuksien vähentämisessä sekä 
sovittamaan yhteen inhimillinen kehitys ja 
ympäristönsuojelu. Samalla voidaan tunnis-
taa sosioekonomisten tekijöiden merkitys 
näiden tavoitteiden saavuttamisessa. (Inter-
national Society for Industrial Ecology (ISIE)) 

Elinkaariarvioinnin työkalut ja menetelmät
Näiden avulla tuotetaan tietoa ja ymmärrystä 
elinkaarivaikutuksista.

Elinkaariarviointi LCA* (materiaalit, energia):
Tuotejärjestelmän panosten, tuotosten ja 
mahdollisten ympäristövaikutusten kokoa-
minen ja arviointi koko elinkaaren ajan. (ISO 
14040) 

Hiilijalanjälki (CF*): tuotteen kokonaishiili-
jalanjälki mittaa suoria ja epäsuoria kasvi-
huonekaasupäästöjä (GHG), jotka liittyvät 
kaikkiin toimintoihin tuotteen elinkaaren ai-

LCA4Regions-hanke keskittyy elinkaarimene-
telmien käytön laajentamiseen kokonaisvaltai-
sena lähestymistapana ympäristönsuojeluun 
ja resurssitehokkuuteen liittyvien julkisten toi-
mintalinjojen suunnittelussa ja toteutuksessa.
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Julkisia hankintoja koskeva elinkaariarviointi

10. Vihreät julkiset hankinnat Sloveniassa 

11. Hankintaviraston käsikirjat vihreiden hankintojen ja elinkaaren hyödyntämistä varten 

12. Hankintaviraston aktiivinen tuki hankintaviranomaiselle elinkaarikustannusten laskennan avulla 

 

13. Vihreät julkiset hankinnat ja elinkaarikustannukset käytännössä – ympäristöystävälliset ajoneuvot

Koulutusta ja osaamisen kehittämistä koskeva elinkaariarviointi

14. Kiertotaloutta ja elinkaariarviointia koskeva koulutus ja valmiuksien kehittäminen Sloveniassa 

15. Kurssi “Business Models in the Circular Economy” (“Kiertotalouden liiketoimintamallit”) 

   
16. Valmiuksien kehittäminen elinkaariarvioinnissa – Lodzin teknillinen yliopisto

17. Kestävän hankintajohtamisen KEINO-Akatemia

 

Seurantaa ja arviointia koskeva elinkaariarviointi

18. National Registry of Carbon Footprint (CF), CO2-kompensaatio- ja CO2-sidontaprojektit 

 
19. Alentejon viinit, Kestävän kehityksen ohjelma – WASP                  

20. Alueellinen kasvihuonekaasujen (GHG) päästöluettelo 

21. Hyvän tekeminen: hiilikädenjäljet yritysten ja julkisen sektorin myönteisten vaikutusten arvioinnissa

Resurssitehokkuutta koskeva elinkaariarviointi

1. Elinkaariarviointi rakennustöiden arvioinnissa 

2. Remontoidun kerrostalon ympäristövaikutusten arviointi elinkaariarvioinnin avulla 

3. Ympäristötuoteseloste esimerkkinä elinkaariarvioinnin hyödyntämisestä rakentamisessa

4. Hiilijalanjäljen laskeminen Pamplonan alueen palveluissa

5. Resurssitehokas maankäyttö kestävän maansuunnittelun ja -kehityksen edistämisessä

Jätteen käsittelyä ja materiaalivirtoja koskeva elinkaariarviointi
 
6. Rakennus- ja purkujätteen alueellisen hallinnan optimointi elinkaariajattelun kautta

 
7. GERLA-projekti: Lombardian jätehuolto – Elinkaariarviointi

8. URSA – Alquevan sivutuotteiden kierrätysyksiköt

9. Elinkaariarvioinnin hyödyntäminen kunnallisten jätehuoltojärjestelmien optimoinnissa

Valitut hyvät käytännöt

Valitut hyvät käytännöt

Elinkaarityökalut

Elinkaarityökalut
Oppaaseen
valitut hyvät
käytännöt

Tämä opas kokoaa yhteen 21 LCA4Re-
gions-kumppanien valitsemaa hyvää käytän-
töä, jotka on jaettu viiteen aihealueeseen tee-
makohtaisten kokonaisuuksien mukaisesti 
(resurssitehokkuus, jätteen käsittely ja mate-
riaalivirrat, julkiset hankinnat, koulutus ja val-
miuksien kehittäminen, seuranta ja arviointi).

Valinta on tehty seuraavien kriteerien mukaan:

• todistetusti onnistuneita, konkreettisia tuloksia
• oppimis- ja inspiraatiomahdollisuus
• elinkaarityökalujen ja -menetelmien käyttö
• toistettavuus ja mahdollinen käyttö julkisissa 

toimintalinjoissa.
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Valittujen hyvien 
käytäntöjen kartta  
Resurssitehokkuutta koskeva elinkaariarviointi

1     Elinkaariarviointi rakennustöiden arvioinnissa 

2     Remontoidun kerrostalon ympäristövaikutusten arviointi elinkaariarvioinnin avulla

3     Ympäristötuoteseloste esimerkkinä elinkaariarvioinnin hyödyntämisestä rakentamisessa

4     Hiilijalanjäljen laskeminen Pamplonan alueen palveluissa

5     Resurssitehokas maankäyttö kestävän maansuunnittelun ja -kehityksen edistämisessä

Jätteen käsittelyä ja materiaalivirtoja koskeva elinkaariarviointi 
6     Rakennus- ja purkujätteen alueellisen hallinnan optimointi elinkaariajattelun kautta  

7     GERLA-projekti: Lombardian jätehuolto – Elinkaariarviointi

8     URSA – Alquevan sivutuotteiden kierrätysyksiköt

9     Elinkaariarvioinnin hyödyntäminen kunnallisten jätehuoltojärjestelmien optimoinnissa

Julkisia hankintoja koskeva elinkaariarviointi
10    Vihreät julkiset hankinnat Sloveniassa 

11    Hankintaviraston käsikirjat vihreiden hankintojen ja elinkaaren hyödyntämistä varten 

12    Hankintaviraston aktiivinen tuki hankintaviranomaiselle elinkaarikustannusten laskennan avulla 

13    Vihreät julkiset hankinnat ja elinkaarikustannukset käytännössä – ympäristöystävälliset ajoneuvot

Koulutusta ja osaamisen kehittämistä koskeva elinkaariarviointi
14    Kiertotaloutta ja elinkaariarviointia koskeva koulutus ja valmiuksien kehittäminen Sloveniassa 

15    Kurssi “Business Models in the Circular Economy” (“Kiertotalouden liiketoimintamallit”)    

16    Valmiuksien kehittäminen elinkaariarvioinnissa – Lodzin teknillinen yliopisto

17    Kestävän hankintajohtamisen KEINO-Akatemia

 Seurantaa ja arviointia koskeva elinkaariarviointi
18    National Registry of Carbon Footprint (CF), CO2-kompensaatio- ja CO2-sidontaprojektit 

19    Alentejon viinit, Kestävän kehityksen ohjelma – WASP

20    Alueellinen kasvihuonekaasujen (GHG) päästöluettelo  

21    Hyvän tekeminen: hiilikädenjäljet yritysten ja julkisen sektorin myönteisten vaikutusten arvioinnissa

Navarre
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Poland
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Resurssitehokkuutta
koskeva
elinkaariarviointi

Temaattinen kokonaisuus



ASUMISEN RAHOITUS- JA KEHITTÄMIS-
KESKUS (ARA)
Helsinki-Uusimaa, Suomi

Päiväys: Helmikuu 2018 - jatkuu

-standardin mukaisissa laskelmissa käytettiin Le-
vel(s)-menetelmää (Raportti: http://urn.fi/UR-
N:ISBN:978-952-361-032-3). Laskentatyökaluna 
käytettiin “One Click LCA” -sovellusta (suomalainen 
tuote), joka hyödyntää suomalaisille rakennusma-
teriaaleille ja Helsingin Energia Oy:lle aiemmin las-
kettuja päästöprofiileja. Purkumateriaalien mahdo-
llista uudelleenkäyttöä arvioitiin. Rakennusyhtiöt ja 
kunnat ovat pääasiallisia sidosryhmiä.

  TARVITTAVAT RESURSSIT

Bionova Oy vastasi laskelmista. Mukana kaksi hen-
kilöä, työn kesto noin neljä kuukautta.

  ONNISTUMISEN TODENTAMINEN

Järjestely mahdollisti luotettavan vertailun elinkaa-
riarvioinnin näkökulmasta. Vertailuja tehtiin useita. 
Puupohjaisen rakentamisen päästöt olivat 20 % pie-
nempiä materiaaleja vertailtaessa. Kun kokonais-
päästöjä verrattiin sadan vuoden ajalta, puupohjai-
nen rakentaminen tuotti 6 % vähemmän päästöjä 
rakennuksen alhaisemman energiatehokkuuden 
vuoksi. Energian käyttö on suurin rakentamisen 
päästöjen aiheuttaja. 

  KOHDATUT ONGELMAT

  KÄYTÄNTÖ

Helsingin kaupunki toteuttaa Suomen rakennus-
teollisuuden hiilijalanjäljen tiekartan lähestymista-
pana hiilineutraalin kaupungin kehittämiseen vuo-
teen 2035 mennessä (Hiilineutraali Helsinki 2035 
-toimenpideohjelma). Kestävyysasioita toteutetaan 
täällä ennakoivasti.

Laadukkaan ja vertailukelpoisen datan saamiseksi 
toteutettiin elinkaariarvioinnin ja elinkaarikustan-
nusten käytäntö (sadan vuoden aikajakso) suun-
nittelultaan, kooltaan ja energiatehokkuuskritee-
reiltään samankaltaisista rakennuksista, jotka oli 
kuitenkin valmistettu eri materiaaleista. Elinkaa-
riarviointi alkoi suunnittelusta, ja tietoja kerätään 
edelleen jatkuvasti. Myös purkuvaihe on huomioitu 
arvioinnissa.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) val-
tuutti Bionova Oy:n laskelmien tekemiseen. Kohde-
asuntoprojektit sijaitsivat samassa paikassa (osoi-
tteet Taidemaalarinkatu 4 ja 6), mikä mahdollisti 
tarkat laskelmat ja vertailut.

Työssä hyödynnettiin tietomalleja, rakennus-
suunnitelmia ja materiaalihakemistoja. EN 15978 

Kerrostalot rakennettiin betonista
tai puumateriaaleista. Elinkaariarviointia ja -kus-
tannuksia käytettiin vertailukelpoisten tietojen 
saamiseksi sadan vuoden ajalta.

Elinkaariarviointi 
rakennustöiden ar-
vioinnissa

Hyvä käytäntö nro 1

Elinkaarikustannukset 
(LCC)

Elinkaariarviointi
 LCA (materiaalit, 

energia)

Helsinki
Uusimaa

Standardoitu päästölaskentatyökalu ei ota huo-
mioon alentuneita energiapäästöjä kyseisellä tar-
kastelujaksolla. 

  MAHDOLLISUUS OPPIMISEEN 
TAI TIEDON SIIRTÄMISEEN

Elinkaarilaskentatyökalujen kehittäminen on vält-
tämätöntä kasvihuonekaasupäästöjen arvioinnissa. 
Käytäntö ohjaa kestävän kehityksen rakentamista. 
Rakennusprojekteissa on välttämätöntä asettaa ta-
voitteita. 

Tämä käytäntö on suunniteltu julkisesti tuetun 
asumisen kestävän kehityksen tarpeisiin, ja siinä 
käytettiin ohjeasiakirjaa ”Using building informa-
tion models (BIM) in for social housing sustaina-
bility development” (“Rakennuksen tietomallien 
(BIM) käyttö julkisesti tuetun asumisen kestävän 
kehityksen tarpeisiin”).

Resurssitehokkuutta koskeva elinkaariarviointi

Käytäntö osoitti, että päästöjä voidaan vähentää 
rakentamisessa. Käytäntöä voidaan helposti hyöd-
yntää kaikenlaisissa rakennusprojekteissa, joissa on 
tavoitteena tehdä kasvihuonekaasupäästölaskel-
mia ja saada aikaan päästöille vähennyksiä.

Lisätietoa
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https://www.hel.fi/static/kanslia/kehittyvakerrostalo/2020/puu_betoni_liite1.pdf


KAUNASIN TEKNILLINEN KORKEAKOULU
Liettua

Päiväys: Tammikuu 2018 – toukokuu 2018

menpiteitä, sanotaan olevan suuri vaikutus ilmas-
tonmuutokseen. 

Lisäksi mahdolliset säästöt tilojen ja käyttöveden 
lämmitykseen käytetyssä lämpöenergiassa ovat 
vastaavasti 25 % ja 40 %, kun peruskorjaukseen 
sisältyy uusiutuvaa energiaa koskevia toimenpi-
teitä. Todettiin, että ilmastonmuutoksen muutos-
potentiaalia voitaisiin vähentää 12–48 prosentilla 
jälkiasennuksilla ja niiden kanssa toteutetuilla uu-
siutuvaa energiaa koskevilla toimenpiteillä. 

Tärkeimmät sidosryhmät ja edunsaajat ovat asun-
tojen omistajat ja heidän yhteisönsä sekä Kaunasin 
kaupunki.

  TARVITTAVAT RESURSSIT

Elinkaariarvioinnin suoritti tutkijaryhmä (kolme tu-
tkijaa oli mukana kuuden kuukauden ajan) Kau-
nasin teknillisen korkeakoulun ympäristötekniikan 
instituutista. Elinkaariarviointi perustuu peruskor-
jauksesta vastanneen tahon toimittamiin tietoihin.

  ONNISTUMISEN TODENTAMINEN

Tämä arviointi käsittelee uusien lisättyjen materia-
alien vaikutusta sekä käyttöenergian käyttöä. Tu-
tkimus paljastaa, että peruskorjausvaiheen osuus 
CO2-päästöistä on 19 %. Peruskorjatuilla raken-

  KÄYTÄNTÖ

Liettuan kerrostalojen ympäristövaikutusten ar-
viointia varten on tutkittu elinkaarilähestymista-
paa, sillä nämä rakennukset on rakennettu 80-lu-
vulla, jolloin energiankulutus oli paljon korkeampi 
kuin EU-maissa keskimäärin. Viime aikoina valtion 
virastot ovat uusineet vanhoja rakennuksia osana 
modernisointiprosessia. Peruskorjaus ja sen aikana 
käytetyt materiaalit herättivät kuitenkin keskuste-
lua niiden kestävyydestä. Siksi Kaunasin kaupungin 
remontoitujen rakennusten ympäristövaikutuksia 
haluttiin arvioida elinkaariajattelun avulla. 

Tutkittujen rakennusten ympäristövaikutusten ar-
viointi toteutettiin elinkaariarviointia hyödyntämä-
llä ja eurooppalaisten standardien – ISO 14040 ja 
ISO 14044 – ohjeiden ja suositusten mukaisesti. 
Tämä arviointi käsittelee rakennusmateriaalien vai-
kutusta ja arvioi lämpöenergian käyttötapaa. Per-
inteisillä materiaaleilla kunnostetuilla rakennuksilla, 
joihin ei sisälly uusiutuvaa energiaa koskevia toi-

Elinkaariarvioinnissa on osoitettu, että kerrostalo-
jen saneeraustoimenpiteillä voitaisiin vähentää il-
mastonmuutoksen vaikutuksia 12–48 prosentilla.Remontoidun ke-

rrostalon ympäristö-
vaikutusten arviointi 
elinkaariarvioinnin 
avulla

Hyvä käytäntö nro 2

Kaunas

nuksilla, joissa on huomioitu uusiutuvaa energiaa 
koskevat toimenpiteet, on merkittävä positiivinen 
vaikutus ilmastonmuutokseen verrattuna perintei-
sillä korjaustoimenpiteillä korjattuihin rakennuksiin. 

Lisäksi mahdolliset säästöt tilojen ja käyttöveden 
lämmitykseen käytetyssä lämpöenergiassa ovat 
vastaavasti 25 % ja 40 % perinteisten ja uusiutuvaa 
energiaa koskevien korjaustoimenpiteiden välillä.
              

  KOHDATUT ONGELMAT

Eurooppalaiset rakennukset vastaavat 40 prosen-
tista energiankulutuksesta ja 35 prosentista hiili-
dioksidiekvivalenttipäästöistä. Euroopan unioni on 
asettanut tavoitteeksi vähentää päästöjä vähintään 
32,5 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Tietojen 
saatavuus rakennusalalla sekä paikallisten päättä-
jien vakuuttaminen elinkaariarvioinnin menetel-
mien eduista.

  MAHDOLLISUUS OPPIMISEEN 
TAI TIEDON SIIRTÄMISEEN

Peruskorjaaminen tulee olemaan keskeinen stra-
tegia olemassa olevien rakennusten ympäristö-
vaikutusten vähentämisessä tulevina vuosina. 
Elinkaariarviointi eli Life Cycle Assessment (LCA) 
on monipuolinen työkalu, jota käytetään erilaisiin 
arviointeihin, kuten tuotteen tai palvelun vaikutus-
ten, päästöjen ja luonnonvarojen käytön arviointiin 
koko elinkaaren ajalta, ja se olisi erittäin hyödylli-
nen myös ympäristövaikutusten arvioinnissa. 

Hyvästä käytännöstä voisi olla hyötyä muilla alueilla 

Lisätietoa

niiden kokemusten ansiosta, jotka on saatu käytän-
nön toimeenpanon aikana alueellamme. Hyvän 
käytännön toimeenpanon jälkeen pääteltiin, että 
ilmastonmuutoksen muutospotentiaalia voitaisiin 
vähentää 12 – 48 prosentilla jälkiasennuksilla ja ni-
iden kanssa toteutetuilla uusiutuvaa energiaa kos-
kevilla toimenpiteillä. Rakennusten modernisoin-
nissa on toteutettu erilaisia rahoitussuunnitelmia 
energiatehokkuuden varmistamiseksi. 

Elinkaariarvioinnin integrointi alueellisella tasolla 
voisi parantaa päätöksentekoa ja kuluttajien/raken-
tajien tietoisuutta materiaalien valinnassa rakenta-
misen aikana sekä auttaa kehittämään käytäntöjen 
ja hankintojen standardisointia.
.           

LCA for resource efficiency

Elinkaariarviointi 
LCA (materiaalit, 

energia)

Materiaalivir-
tojen arviointi 

(MFA)

Ympäristön 
huomioivat 
laajennetut 

panos-tuotos-
taulukot (EEIO)

Kestävän 
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ATLAS Sp. z o. o
Łódzkie, Puola

Päiväys: Maaliskuu 2014 – jatkuu

Yritys kehitti EPD:n ensimmäistä kertaa vuonna 
2014 (https://bit.ly/3orK75A) ja se uusittiin vuonna 
2019 (esim. https://bit.ly/3hbyH31). EPD:n hankin-
nassa käytettiin elinkaariarvioinnin viitekehyksiä, 
kuten: ISO14044: 2006; ISO14025: 2006; ISO21930: 
2017; EN15804: 2012; PN-EN15942: 2012. Laskel-
mat tehtiin “kehdosta tehtaan portille” -lähesty-
mistavalle ottaen huomioon raaka-ainetoimitukset, 
kuljetukset ja tuotannon. 

EPD:n on myöntänyt valtakunnallinen instituutio: 
Varsovan rakennustutkimuslaitos, joka teki elinkaa-
rianalyysin rakennusyhtiön toimittamien tietojen 
perusteella (tiedonkeruu: 6 kuukautta). 

Analyysi sisälsi perusympäristövaikutuksia määri-
ttävät parametrit sekä resurssien kulutusta ja jä-
temäärää kuvaavat parametrit. Käytännön hyötyjiä 
ovat yritys, sen asiakkaat ja alue.

  TARVITTAVAT RESURSSIT

Yrityksen puolelta oli mukana kolme henkilöä: 
tekninen työntekijä, koordinaattori ja graafinen 
suunnittelija. EPD:n myönsi Varsovan rakennustu-
tkimuslaitos (https://www.itb.pl/en), joka suoritti 
elinkaarianalyysin yrityksen toimittamien tietojen 
perusteella.

  KÄYTÄNTÖ

Tämä on esimerkki siitä, kuinka yksi Puolan suu-
rimmista rakennuskemikaalien tuottajista käytti 
elinkaariarviointia rakennustuotteissa. Yritys sai 
rakennusten ulkoseinien polystyreenilämpöeris-
tykseen tarkoitetulle lämmöneristysjärjestelmälle 
elinkaariarviointiin perustuvan tyypin III ympäris-
töselosteen (EPD). Eristysjärjestelmä koostuu useis-
ta elementeistä, kuten liimalaastit, lämpöeristys ja 
laastit. 

Puolassa uusien rakennusten tehokas energiaeris-
tys on pakollinen, mutta EPD:t eivät ole pakollisia. 
Yrityksen EPD-aloite syntyi globaalien trendien 
seuraamisesta ja halukkuudesta vastata tuleviin 
EU:n vaatimuksiin kaupallisilla markkinoilla. 

Ympäristötuoteselosteen kehittäminen raken-
nusalan lämmöneristysjärjestelmille elinkaaria-
nalyysin avulla.Ympäristötuoteseloste 

esimerkkinä elinkaa-
riarvioinnin hyödyntä-
misestä rakentamisessa

Hyvä käytäntö nro 3

Lodzkie

  ONNISTUMISEN TODENTAMINEN

EPD:n toteuttamisen ansiosta CO2-päästöt il-
makehään vähenivät 128 000 tonnia (koskee 40 
000 000 m2 eristettä, joka on valmistettu vuo-
sina 2014–2019). Monet tuotanto- ja resurssite-
hokkuusindikaattorit paranivat. Käsitellyt SDG:t(*): 
SDG#12, SDG#13, SDG#7. EPD:tä varten kerätyn 
tiedon avulla yritys toteuttaa myös ROP 2014–2020 
-yhteisrahoitteisen hankkeen ”Development of an 
innovative ETICS thermal insulation system with a 
low carbon footprint and minimized environmental 
impact” (”Innovatiivisen ETICS-lämmöneristysjär-
jestelmän kehittäminen, missä huomioidaan pieni 
hiilijalanjälki ja minimoidut ympäristövaikutukset”).

  KOHDATUT ONGELMAT

Elinkaariarvioinnin ja sen toteutuksen suhteellisen 
korkeat kustannukset. Ongelmia tietokannoissa 
ja niiden vertailukelpoisuudessa, monimutkainen 
prosessi uuden EPD:hen liittyvän liiketoimintama-
llin toteuttamisessa, tilapäinen kilpailu edullisem-
pia kustannuksia tarjoavien yritysten taholta (tu-
levaisuudessa lieventämiseen liittyvä alueellinen 
suosiminen voi olla mahdollista).

  MAHDOLLISUUS OPPIMISEEN 
TAI TIEDON SIIRTÄMISEEN

Tämän käytännön potentiaali liittyy ympäristö-
vaikutuksiin alueella, tietoisuuden lisäämiseen 
elinkaariarvioinnista yhteiskunnassa ja yrittäjien 
keskuudessa, sekä entistä parempiin julkisiin toi-
mintalinjoihin. 

Yhtiön EPD-aloite syntyi kansainvälisten trendien 

seuraamisesta. Nyt se toimii kannustimena koko 
alueelle. Alue tukee tällaista toimintaa ja aikoo le-
vittää vastaavia aloitteita (alueellinen sosiaalinen 
media, verkkosivusto, Facebook). Tällaiset yritykset 
ovat hyviä esimerkkejä muille. Alueen seuraavana 
toimena on luoda suosituksia tällaisille yrityksille 
alueellisissa julkisissa hankinnoissa tai entistä hel-
pommin saatavan ROP-rahoituksen muodossa. 

Tältä osin suuntaviivat on tarkoitus toteuttaa alue-
ellisessa toimintasuunnitelmassa. EPD:itä voidaan 
käyttää monissa tällä alalla toimivissa yrityksissä 
niiden osaamisen ja tarpeiden mukaan. Yritys on 
julkaissut analyysin tulokset ja arvioidut vaikutuk-
set esimerkkinä muille Building Materials -toimiala-
lehdessä (https://bit. ly/34RKDSL).
.

(*) https://sdgs.un.org/goals

Lisätietoa
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MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE 
PAMPLONA (MCP/SCPSA)
Comunidad Foral de Navarra, Espanja

Päiväys: Heinäkuu 2020 – jatkuu

tä. Se saa siten mahdollisuuden luoda taloudellisia 
säästöjä energiatehokkuustoimenpiteiden avulla. 

MCP/SCPSA kompensoi hiilijalanjälkeään ostamalla 
päästöoikeuksia päästöjen vähentämistä täydentä-
vänä toimenpiteenä. Nämä oikeudet hankitaan ser-
tifioiduissa metsänistutusprojekteissa. 

On myös syytä mainita, että hiilijalanjäljen laskenta 
parantaa raportin läpinäkyvyyttä ja uskottavuutta 
kolmansille osapuolille ja sidosryhmille (kansalai-
set, Navarran yhteisön hallitus, työntekijät, toimit-
tajat ja MCP:n asiakkaat).

  TARVITTAVAT RESURSSIT

Henkilöstöresurssit: Ilmastonmuutosta koskevien ja 
strategisten projektien johtaja, ympäristöpäällikkö, 
laadunvarmistuspäällikkö ja teknikot yhtiön kaikilta 
osastoilta.

Taloudelliset resurssit: 58 000 euroa ensin lasken-
nan ja raportoinnin osalta (konsulttiyritys) + 4 000 
euroa/vuosi sertifioinnin osalta.

  EONNISTUMISEN TODENTAMINEN

Hiilijalanjäljen laskeminen ja tärkeimpien pääs-
tölähteiden tuntemus mahdollistavat sen, että MCP 

  TKÄYTÄNTÖ

MCP/SCPSA on tehnyt vuosittain vuodesta 2014 
lähtien täydellisen analyysin kaikista laitoksistaan 
laskeakseen palvelujensa tarjoamisesta vuosittain 
syntyvien kasvihuonekaasupäästöjen määrän:
 • integroitu vesikierto 
• kiinteän yhdyskuntajätteen keräys ja käsittely 
• alueellinen kaupunkiliikenne. 

Yksi MCP/SCPSA:n tavoitteista on kaupunkiym-
päristön kehittäminen Pamplonan (Navarran) alue-
ella. Hiilijalanjälki on siis tehokas muuttuja, jolla 
mitata tarjottujen palvelujen vaikutuksia, kun halu-
taan soveltaa elinkaarilähestymistapaa ja tunnistaa 
toimenpiteitä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. 
MCP/SCPSA on hyväksynyt strategisen suunnitel-
man, jossa yksi tärkeimmistä tavoitteista on olla hi-
ilineutraali vuonna 2030.

Lisäksi hiilijalanjäljen laskenta mahdollistaa sen, että 
MCP/SCPSA voi tunnistaa ja seurata päästölähtei-

Vuosittainen hiilijalanjälkilaskelma Pamplonan 
alueen palveluissa (MCP/SCPSA), kasvihuonekaa-
sujen vähentäminen ja korvaaminen.Hiilijalanjäljen

laskeminen
Pamplonan alueen 
palveluissa

Hyvä käytäntö nro 4

Navarra

voi toteuttaa tehostamistoimia. Nämä toimenpiteet 
ovat vähentäneet päästöjä 20,7 prosentin verran 
vuosina 2014–2018, mikä on ensimmäinen askel 
eteenpäin MCP:n sitoumuksessa olla hiilineutraali 
vuoteen 2030 mennessä. 

MCP sai vuonna 2018 ”I calculate, reduce, compen-
sate” (”Lasken, vähennän, kompensoin”) -merkin 
hiilijalanjäljen hallintaa koskevasta toiminnasta. Se 
on ensimmäinen julkinen yhteisö Espanjassa, joka 
on saanut tämän merkin.

  KOHDATUT ONGELMAT

Suurin vaikeus oli tähän tehtävään tarttuminen en-
simmäistä kertaa monimutkaisessa organisaatios-
sa, joka tarjoaa kolmea julkista palvelua. Tarvitta-
vien tietojen ja laskelmien hankkimisen vaikeudet 
ratkaistiin osastojen välisen yhteistyön avulla ja 
luomalla kumppanuus ulkopuolisen palveluntar-
joajan kanssa.

  POTENTIAL FOR LEARNING OR 
TRANSFER

Tätä hyvää käytäntöä voitaisiin soveltaa jokaises-
sa maassa ja alueella. Se voitaisiin toteuttaa joko 

ulkopuolisen tuen tai omien resurssien avulla.

Tutkimuksen laajuus olisi tarpeen määritellä kunkin 
tahon osalta sekä kerätä tarvittavat tiedot. Käytän-
töä on helppo mukauttaa kunkin tahon tarjoamiin 
palveluihin ja muihin palveluihin, kuten terveys-, 
asumis- ja koulutuspalveluihin. 

Kuvat: MCP

Lisätietoa 
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RAMBOLL
Helsinki-Uusimaa, Suomi

Päiväys: Elokuu 2018 – toukokuu 2019

lleenkäyttöä hankkeessa olisi käytetty kaupallisten 
markkinoiden ensiömateriaaleja. Riskien arviointi 
oli olennaisen tärkeää.

Kaikki analyysit suoritettiin kestävää rakentamis-
ta koskevan CEN/TC 350 -standardin mukaisesti. 
Tämä standardi määrittelee säännöt skenaarioiden 
laatimiseksi ja EPD:n perustana olevan elinkaaren 
inventaarioanalyysin ja elinkaarivaikutusten ar-
vioinnin (ISO 14040:2006) suorittamiseksi (pääs-
töjen laskemiseksi), sekä laatuvaatimukset ar-
vioinnissa käytettävien tietojen osalta. Hankkeessa 
pystyttiin hyödyntämään uudelleen yhteensä 9 900 
tonnia maa-ainesta. Pääasialliset vaikutusluokat 
olivat kasvihuonekaasut (CO2 ekv.) ja myrkylliset 
ainesosat (hyödynnetyssä) maaperässä.

  TARVITTAVAT RESURSSIT

Tavoitteena oli selvittää uudelleenkäytettyjen maa- 
ja kiviainesten käytön vaikutuksia. Selvityksen suo-
ritti konsultointiyritys Rambollin työntekijä. Elinkaa-
riarvioinnin suorittamiseen sisältyi noin 35 tuntia 
laskenta- ja raportointityötä ja siinä hyödynnettiin 
VTT:n LIPASTO-tietokantaa. Arvioinnissa käytettiin 
myös tuotepohjaisia EPD-asiakirjoja.

  ONNISTUMISEN TODENTAMINEN

Luotuja kasvualustoja hyödynnettiin edelleen muis-

  HARJOITUS

Suomessa yli 50 % kulutetuista raaka-aineista muo-
dostuu erilaisista kivennäisaineista tai maa-aineksis-
ta. Vuonna 2015 Suomessa käynnistettiin kestävän 
ympäristörakentamisen hanke (ns. KESY-toimin-
tamalli). Hanke sisältää useita tavoitteita kestävän 
ympäristörakentamisen ja maankäytön suunnit-
telun parantamiseksi ja ylläpitämiseksi. Hankkeen 
yhteydessä on myös julkaistu työkalupakki alan 
toimijoita varten. Julkisella sektorilla on merkittävä 
rooli ympäristörakentamisessa. 

Vantaan kaupunki aloitti Ankkapuiston kunnos-
tustyöt vuonna 2016. Puistoa kunnostettiin muun 
muassa ruoppaamalla vesistöt ja suorittamalla 
muita maisemanhoitotöitä. Kunnostustöiden yh-
teydessä syntyi 1 500 m3 ruoppauslietettä. Ruo-
ppausliete ja muut alueella olevat sivuvirtama-
teriaalit (muilta paikallisilta rakennustyömailta 
ylijääneet kivi- ja maa-ainekset jne.) hyödynnettiin 
kunnostustöiden toisessa vaiheessa. Hankkeessa 
hyödynnettiin Vantaan kaupungin laatimaa resur-
ssiviisauden tiekarttaa. Ilman materiaalien uude-

Puistosuunnittelussa sovellettiin kestävän 
maankäytön ja elinkaariarvioinnin menetelmiä 
ruoppauslietteen ja ylijääneen kivi- ja maa-aine-
ksen uudelleenkäyttöä varten.

Resurssitehokas 
maankäyttö kestävän 
maansuunnittelun ja 
-kehityksen edistämi-
sessä

Hyvä käytäntö nro 5

Helsinki
Uusimaa

sa kuntakohteissa. Hanke toteutettiin rohkeasti 
ja sen hallinta onnistui hyvin. Elinkaariarvioinnin 
mukaan hankkeessa vältetty CO2-päästömäärä oli 
23 000 kg ja ensiömateriaalikustannuksissa sääste-
tty määrä oli 56 000 euroa. Kaivuu- ja maanotto-
toimien vähentäminen tuotti myös muita ympäris-
tö- ja terveyshyötyjä. Kaivuu- ja maanottoalueisiin 
voi liittyä riskejä, kuten ekosysteemipalvelujen me-
netys, pohjaveden saastuminen, maanvyörymät ja 
viljelykelpoisen maa-alueen menetys. Vältetyn jät-
teen määrä oli 9 900 tonnia.

  KOHDATUT ONGELMAT

Soil & rocks transfer and material formulations are 
energy-intensive processes, due to difficulties to 
anticipate land availabilities and lack of storage. 
Need for longer term integrated planning. On site 
material prep challenged fuel consumption estima-
te for LCA. Later correct values were obtained.

  MAHDOLLISUUS OPPIMISEEN 
TAI TIEDON SIIRTÄMISEEN

Maa-ainesjätteet ovat maailmanlaajuisesti yksi tär-
keimmistä jätejäämien ainesosista. Niiden tehokas 
hallinta riippuu sekä yleisestä maankäyttöpolitiikas-
ta että suunnittelusta, jolla pyritään maksimoimaan 
jätemaan uudelleenkäyttö ja edistämään pitkän ai-
kavälin suunnittelua vakiintuneiden suuntaviivojen 
mukaisesti.

 Maa-ainesten uudelleenkäytön edut voidaan 
ymmärtää paremmin jakamalla laajemmin tie-
toa päästöjen vähentämisen mahdollisuuksista ja 

Resurssitehokkuutta koskeva elinkaariarviointi

kustannustehokkuudesta. Elinkaariarviointi tarjosi 
kuntien sidosryhmille tärkeää mitattavissa olevaa 
tietoa poliittista päätöksentekoa varten. Tapaus 
tarjosi konkreettista näyttöä, jossa voidaan havaita 
mahdollisia painopisteitä kustannustehokkuuden 
ja kestävän kehityksen parantamiseksi. 

Esimerkiksi uusien materiaalien formulointi pai-
kan päällä oli energiaintensiivistä. Nykyiset ISO 14 
040 -standardin ja kestävää rakentamista koskevan 
CEN/TC 350 -standardin mukaiset elinkaarimenet-
telyt ovat kehittyneitä menetelmiä, jotka ovat hel-
posti viranomaisten saatavilla.
.
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Jäte- ja materiaalivirtoja 
koskeva elinkaariarviointi

Temaattinen kokonaisuus



LOMBARDYAN ALUE
Lombardia, Italia (Italia)

Päiväys: Heinäkuu 2016 – jatkuu

kaattori (CED) ja mineraalivaroja koskeva ad hoc 
-indikaattori. Ympäristöarvioinnin ohella suoritet-
tiin elinkaarikustannuslaskenta (LCC), jonka avulla 
selvitettiin rakennus- ja purkujätteen arvoketjun 
eri sidosryhmien kustannukset (alustavat, hankin-
ta-, käyttö- ja hävityskustannukset) purkuvaiheesta 
alkaen ja määritettiin tehokkaimmat taloudelliset 
ratkaisut. 

AWARE-ryhmä keräsi päivitettyjä perustietoja 
rakentajilta, purkutyöntekijöiltä, jätelogistiikkapää-
lliköiltä ja kierrättäjiltä. Elinkaariarviointi on tuonut 
esiin järjestelmän nykyiset pullonkaulat, jotka es-
tävät edelleen materiaalikierron sulkemisen, mikä 
mahdollistaa tehokkaiden ratkaisujen löytämisen.

  TARVITTAVAT RESURSSIT

Lombardian alue tuki elinkaariarvioinnin suoritta-
mista taloudellisesti. 

Tutkimukseen osallistuu kaksi nuorta tutkijaa, to-
htoriopiskelija, kaksi maisteriopiskelijaa ja ohjaaja. 
Vaikutustenarviointi suoritettiin SimaPro-elinkaa-
riarviointiohjelmiston avulla.

  ONNISTUMISEN TODENTAMINEN

Käytetty lähestymistapa osoittautui hyödyllisek-

  HARJOITUS

Rakennus- ja purkujäte (CDW) on määritetty en-
sisijaiseksi jätteeksi sen suuren määrän (30–35 % 
EU:ssa syntyvästä jätteestä) ja kierrätettävyyden 
vuoksi. Tällä hetkellä direktiivissä 98/2008/EY ase-
tettu 70 prosentin tavoite ja uudemmat ohjelmat, 
joilla pyritään edistämään siirtymistä kiertojärjes-
telmiin (COM2014, COM2015), ovat kannustaneet 
paikallisviranomaisia etsimään ratkaisuja rakennus- 
ja purkujätteen hallinnan tehostamiseksi. Tässä yh-
teydessä Lombardian alue päätti käyttää elinkaa-
riarviointia (LCA) arvioidakseen ja optimoidakseen 
alueen rakennus- ja purkujätteen hallintajärjestel-
män ympäristön näkökulmasta. 

Elinkaariarvioinnissa otettiin huomioon kaikki jä-
tehuollon vaiheet ja kierrätettyjen kiviainesten (eli 
uusiomateriaalien) käytön mahdollistamat sääs-
töt neitseellisten mineraalien käytössä. Arviointiin 
sisältyi 13 ympäristövaikutusluokkaa, energiaindi-

AWARE Group sovelsi elinkaariajattelua (elinkaa-
riarviointi ja elinkaarikustannusten laskenta) mak-
simoidakseen resurssitehokkuuden alueellisessa 
rakennus- ja purkujätteen hallinnassa.

Rakennus- ja purku-
jätteen alueellisen 
hallinnan optimointi 
elinkaariajattelun
kautta

Hyvä käytäntö nro 6

Lombardia si Lombardian nykyisen rakennus- ja purkujätteen 
hallintajärjestelmän ongelmakohtien tunnistami-
sessa. Analyysin avulla pystyttiin tunnistamaan te-
hokkaimmat ratkaisut kestävän rakennus- ja pur-
kujätteen hallinnan parantamiseksi määrittämällä 
niiden vaikutukset koko järjestelmän ympäristö-, 
energia- ja taloudelliseen tehokkuuteen. Aluehalli-
tukselle annettiin joitakin suosituksia, joita voidaan 
käyttää alueellisen jätehuoltosuunnitelman päivit-
tämisessä.

  KOHDATUT ONGELMAT

Jätetietokannan (MUD) käsittelyn monimutkaisuus. 

Taloustiedot ovat luottamuksellisia ja harvoin saa-
tavilla. 

Tehdastietojen kerääminen oli aikaa vievää. Täl-
laisten tietojen saattaminen kuntien ja rakentajien 
saataville on keskeistä hyödyllisten yhteyksien ke-
hittämiseksi ja seurannan helpottamiseksi..

  MAHDOLLISUUS OPPIMISEEN 
TAI TIEDON SIIRTÄMISEEN

- Menettely jätetietokannan (MUD) kehittämiseksi 
ja rakennus- ja purkujätetietojen saatavuuden pa-
rantamiseksi.
- Näyttöön perustuva metodologinen viitekehys 

Jäte- ja materiaalivirtoja koskeva elinkaariarviointi

alueiden tukemiseksi sellaisen kestävän jätehuolto-
politiikan kehittämisessä tai jätesuunnitelman seu-
rannassa, joka voidaan laajentaa muille alueille tai 
jätetyypeille.
- Suosituksia koko rakennus- ja purkujätteen ar-
voketjun parantamiseksi. Lombardian alue ja ARPA 
Lombardia ovat esimerkiksi rakennus- ja purkujä-
tteen kierrättäjien ja rakentajien välisten yhteyk-
sien edistämiseksi uudistaneet informatiivisen jä-
tejärjestelmänsä, jotta kierrättäjät voivat ilmoittaa 
vuosittain tuotetun kierrätetyn kiviaineksen tyypin 
ja määrän. Elinkaarikustannuslaskenta voi myös au-
ttaa alueita kehittämään kannustimia kierrätettyjen 
kiviainesten (uusiomateriaalien) käyttöön. Lombar-
dian alue ja ANCE ovat kehittäneet koulutuskursse-
ja paikallisille laitoksille ja toimijoille edistääkseen 
tietämyksen levittämistä kierrätettyjen kiviainesten 
teknisistä hyödyistä.

Lisätietoa

Elinkaarikustannukset 
(LCC)

Elinkaariarviointi LCA 
(materiaalit, energia)
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Milanon ammattikorkeakoulu, rakennus- ja ym-
päristötekniikan laitos; AWARE-tutkimusryhmä 
– jätteitä ja resursseja koskeva arviointi
Lombardia, Italia (Italia)
Päiväys: Marraskuu 2010 – heinäkuu 2012

Nämä tulevaisuuden skenaariot arvioitiin myöhem-
min elinkaariarvioinnin menetelmien avulla eri toi-
miin liittyvien parannusten määrittämiseksi. Tämä 
on tarjonnut Lombardian alueelle hyödyllisiä tietoja 
uuden alueellisen jätehuolto-ohjelman laatimiseen. 
Tämä oli ensimmäinen kerta Italiassa, kun Lombar-
dian kaltaisella laajalla alueella toteutetun yksityis-
kohtaisen elinkaariarvioinnin tuloksia hyödynnetti-
in sellaisten tulevien politiikkojen käsittelemiseksi, 
joilla pyritään parantamaan jätehuoltojärjestelmän 
ympäristöön liittyvää suorituskykyä.

  TARVITTAVAT RESURSSIT

Lombardian alue tuki elinkaariarvioinnin suorit-
tamista taloudellisesti alueellisen energiaviraston 
CESTECin kautta. Tutkimusryhmään kuuluu yksi 
kokoaikainen tutkija, yksi osa-aikainen tutkija ja 
neljä maisteriopiskelijaa. Vaikutustenarviointi suo-
ritettiin SimaPro-elinkaariarviointiohjelmiston avu-
lla.

  ONNISTUMISEN TODENTAMINEN

Elinkaariarviointi sisällytettiin kokonaisuudessaan 
yhdeksi luvuksi uuteen jätehuoltosuunnitelmaan ja 
sitä käytettiin suunnitelman jätehuoltoskenaarioi-
den määrittelyyn.

  HARJOITUS

GERLA-hankkeessa elinkaariarvioinnin menetelmiä 
käytettiin Lombardian alueella vuonna 2009 käyt-
töön otetun yhdyskuntajätteen hallintajärjestelmän 
ympäristöön liittyvän suorituskyvyn (ilmaston läm-
peneminen, happamoituminen, myrkyllisyys ihmi-
sille, valokemiallinen otsonin muodostuminen, ku-
mulatiivinen energiantarve) analysointiin. 

Painopisteenä olivat yhdyskuntajätteet, erityisesti 
kuusi syntykohteella lajiteltua pakkausmateriaalia 
(lasi, alumiini, teräs, paperi, muovi ja puu), syntyko-
hteella lajiteltu orgaaninen jäte ja jäännösjäte. 

Nykytilanteen tulosten perusteella ehdotettiin 
neljää vaihtoehtoista hallintaskenaariota vuode-
lle 2020 (nykykehitykseen perustuva skenaario, 
kaksi skenaariota, joissa saavutetaan 70 %:n ja 75 
%:n erilliskeräystaso laajentamalla monomateria-
alien keräysjärjestelmää, ja skenaario, jossa erillis-
keräyksen yleinen taso saavutetaan lisäämällä mo-
nimateriaalikeräystä).

Elinkaariarvioinnin menetelmien soveltaminen Lom-
bardiassa käyttöön otetun kiinteän yhdyskuntajät-
teen (MSW) hallintajärjestelmän taloudellisen ja ym-
päristöön liittyvän suorituskyvyn arvioimiseen.

GERLA-projekti:
Lombardian
jätehuolto – 
Elinkaariarviointi

Hyvä käytäntö nro 7

Lombardia Elinkaariarvioinnin tulokset voivat tarjota paikalli-
shallinnoille pohjan, jonka avulla ne voivat mitata 
yhdyskuntajätteiden hallintasektorin mahdolli-
suuksia edistää YK:n kestävän kehityksen tavoittei-
den (esim. SDG(*)11 ja SDG12) saavuttamista.

  KOHDATUT ONGELMAT

Tutkimuksessa korostui arvioinnin monimutkaisuus 
Lombardian kaltaisella laajalla maantieteellisellä 
alueella (10 miljoonaa asukasta): suurimpia haas-
teita olivat tietojen laadun arvioiminen sekä se, että 
tarvittavan tiedon määrä oli valtava.

  MAHDOLLISUUS OPPIMISEEN 
TAI TIEDON SIIRTÄMISEEN

Tässä hyvässä käytännössä kuvattua metodologis-
ta lähestymistapaa voidaan soveltaa myös muilla 
alueilla tai kansallisella tasolla sekä muihin jätetyy-
ppeihin. 

Siitä voi olla hyötyä muille aluehallituksille, koska 
sen avulla voidaan parantaa alueiden jätehuolto-
politiikan kestävyyttä tai tukea jätehuoltosuunni-
telman seurantaa vakiintuneiden menettelyjen po-
hjalta. Sen avulla voidaan myös parantaa alueiden 
kilpailukykyä menestyksekkään talous- ja politii-
kkakehityksen kautta.

(*) https://sdgs.un.org/goals

Jäte- ja materiaalivirtoja koskeva elinkaariarviointi
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EDIA – (ALQUEVAN INFRASTRUKTUURI- JA 
KEHITYSYHTIÖ)
Alentejo, Portugali

Päiväys: Tammikuu 2017 – joulukuu 2019

sun veden laatua ja kastelun kestävyyttä pitkällä 
aikavälillä. URSA:n kaltaista hanketta voidaan ke-
hittää edelleen suorittamalla elinkaariarviointi tule-
vaisuudessa, ja se voi lisätä ympäristö- ja resurssi-
tehokkuutta.

  TARVITTAVAT RESURSSIT

URSA-hanke perustuu EDIA:n ja paikallisten maa-
tilojen välisiin kumppanuuksiin. 

Taloudelliset resurssit: 250 000 €, Kansallisen ym-
päristörahaston rahoitusosuus 70 %.

  ONNISTUMISEN TODENTAMINEN

URSA-hanke vastaa maaperän alhaisen orgaanisen 
aineksen pitoisuuden ongelmaan, joka heikentää 
maaperän hedelmällisyyttä ja kykyä sitoa vettä ja 
ravinteita. Tilannetta voitaisiin parantaa käyttämä-
llä elinkaareen perustuvaa lähestymistapaa, jossa 
otetaan huomioon orgaanisen aineksen liittäminen 
maaperään systemaattisella tavalla, joka sopii yh-
teen kastelumenetelmien ja nykyaikaisen ja inten-
siivisen maanviljelyn kanssa.

  HARJOITUS

Maaperän hedelmällisyyden parantaminen ja kas-
teluveden tehokas käyttö ovat EDIA:n perusperia-
atteita Alquevan kasteluveden kestävässä hallin-
nassa. Maatalouden orgaanisten sivutuotteiden 
hyödyntäminen ja palauttaminen maaperään on 
tehokkain ja kestävin tapa suojella maaperän ja 
veden laatua ja edistää luonnonvarojen tehokasta 
käyttöä. 

Jotkut maaperät ovat syviä, mutta niissä on vähän 
orgaanista ainesta, mikä heikentää niiden kykyä 
sitoa vettä ja ravinteita, mikä tekee niistä vähite-
llen alttiimman eroosiolle ja aavikoitumiselle. Vilkas 
maataloustoiminta huonontuneen maaperän aluei-
lla voi johtaa alajuoksun vesistöjen laadun heikke-
nemiseen, kun sedimentit ja ravinteet kulkeutuvat 
vesistöön. 

URSA-hanke: Alquevan kastelualueen sivutuot-
teiden kierrätysyksiköt, jotka tuottavat orgaanista 
lannoitetta kompostoimalla. Lannoite palautetaan 
viljelijöille heidän toimittamiaan maatalouden si-
vutuotteita vastaan. Lannoitus parantaa maaperän 
hedelmällisyyttä ja suodatuskykyä ja siten alajuok-

Maaperän hedelmällisyyden ja tehokkaan ve-
denkäytön edistäminen kasteluveden kestävän 
hallinnan perusperiaatteena.URSA – Alquevan

sivutuotteiden
kierrätysyksiköt

Hyvä käytäntö nro 8

Alentejo

  MAHDOLLISUUS OPPIMISEEN 
TAI TIEDON SIIRTÄMISEEN

Tässä hankkeessa voitaisiin hyödyntää elinkaa-
rianalyysiä, ja siinä esitetään rakenne, joka perus-
tuu resurssien tehokkaaseen käyttöön, erityisesti 
maaperän ja vesien suojelun yhteydessä, sekä jät-
teiden/sivutuotteiden hyödyntämiseen, mikä osal-
taan nopeuttaa siirtymistä kiertotalouteen tämän 
uuden toimintatavan periaatteiden mukaisen ma-
atalouden avulla. Tätä hyvää käytäntöä voidaan 
näin ollen soveltaa kaikissa maissa/alueilla, joissa 
kestävä maatalous on etusijalla ja joissa on suuria 
kasteltavia maatalousalueita. 

Kuvat: David Catita

Jäte- ja materiaalivirtoja koskeva elinkaariarviointi
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KAUNASIN TEKNILLINEN YLIOPISTO 
Lietuva, Liettua

Päiväys: Tammikuu 2010 – joulukuu 2012

in ja vertailtiin elinkaariarvioinnin avulla. 

Hyvässä käytännössä nostetaan esiin useita me-
netelmiin liittyviä kysymyksiä ja tarkastellaan, mitä 
ympäristövaikutuksia jätepolitiikkaan liittyvillä toi-
menpiteillä olisi eri jätehuoltoskenaarioissa. 

Analyysi sisälsi parametrit, jotka määrittelivät pe-
rusympäristövaikutukset ja jätteen määrän. Hyvän 
käytännön tarkoituksena on auttaa paikallisia pää-
ttäjiä kehittämään ympäristön kannalta optimaa-
lisia jätehuoltoratkaisuja. Hyvä käytäntö perustuu 
tapaustutkimukseen, jossa analysoitiin useita jäte-
huoltoskenaarioita.

  TARVITTAVAT RESURSSIT

Tutkimustyön ja analyysin suoritti tutkijaryhmä 
(3 tutkijaa). Päätutkijana toimi Jūratė Miliūtė-Ple-
pienė. Tiedot toimitti alueella toimiva jätehuolto-
yhtiö Alytus RATC (Liettua). 

  ONNISTUMISEN TODENTAMINEN

Elinkaariarviointiin perustuvan lähestymistavan 
hyödyntäminen jätehuoltojärjestelmien mallinta-
misessa antoi hyvän mahdollisuuden tarkastella 
järjestelmää kokonaisuudessaan. Kyseinen lähesty-
mistapa mahdollistaa myös tiedon laatuvaatimus-
ten arvioinnin. Hyvä käytäntö auttoi paikallisia pää-

  HARJOITUS

EU:ssa kunnat ovat vastuussa kunnallisen jätehuo-
llon järjestämisestä. Pienemmillä kunnilla ei aina 
ole selkeää käsitystä kiinteän yhdyskuntajätteen 
(MSW) huollon eri osien ympäristöllisistä ja talou-
dellisista vaikutuksista, mikä voi johtaa epäsuotui-
siin strategisiin päätöksiin. 

Hyvä käytäntö perustuu eurooppalaisten ISO 
14040- ja ISO 14044 -standardien ohjeisiin ja suo-
situksiin perustuvien elinkaariarvioinnin menetel-
mien hyödyntämiseen erilaisten jätehuoltoskenaa-
rioiden testaamiseksi, jotta voidaan nähdä, miten 
alueelliset olosuhteet vaikuttavat jätehuoltostrate-
giaan. 

Tutkimuksessa testataan myös, miten jätehuolto-
järjestelmiin liittyvät muuttujat vaikuttavat elinkaa-
riarvioinnin tuloksiin. Hyvä käytäntö perustuu 
Alytuksessa (Liettua) toteutettuun tapaustutkimuk-
seen, jossa useita jätehuoltoskenaarioita analysoiti-

Elinkaariarvioinnin hyödyntäminen kunnallisten 
jätehuoltojärjestelmien optimoinnissa ja Liettuas-
sa toteutetun tapaustutkimuksen esittely.  Elinkaariarvioinnin 

hyödyntäminen
kunnallisten
jätehuoltojärjestel-
mien optimoinnissa

Hyvä käytäntö nro 9

Kaunas

ttäjiä suunnittelemaan integroituja ja ekologisesti 
optimaalisia jätehuoltoratkaisuja. Hyvä käytäntö 
perustuu Liettuassa toteutettuun tapaustutkimuk-
seen, jossa useita jätehuoltoskenaarioita analysoi-
tiin ja vertailtiin elinkaariarvioinnin avulla.
              

  KOHDATUT ONGELMAT

Jätehuoltoa koskevien tietojen saatavuus on ede-
lleen haaste. Lisäksi paikallisten jätehuoltoyritysten 
ja kuntien vakuuttaminen elinkaariarvioinnin me-
netelmien hyödyistä voi olla vaikeaa.

  MAHDOLLISUUS OPPIMISEEN 
TAI TIEDON SIIRTÄMISEEN

Tähän hyvään käytäntöön liittyvät oppimisma-
hdollisuudet liittyvät alueen ympäristövaikutus-
ten arviointiin jätehuoltoskenaarioiden valinnassa 
elinkaarilähestymistavan avulla. Elinkaarilähesty-
mistapaa on käytetty jo yli 30 vuoden ajan tuottei-
den, palvelujen ja monimutkaisten sosioekonomis-
ten järjestelmien (kuten energia-, vesi-, kuljetus- ja 
jätehuoltojärjestelmien) systemaattiseen arviointi-
in. Useat tutkimukset ovat osoittaneet elinkaariar-
vioinnin potentiaalin päätöksenteon tukityökaluna 
erilaisten jätehuoltoskenaarioiden arvioinnissa ja 
ympäristöön liittyvien ongelmakohtien tunnista-
misessa. Elinkaariarviointi ja -tutkimus tehtiin yh-
teistyössä Alytuksen seudun jätehuoltokeskuksen 
(Alytus RATC) kanssa.

RATC:n tiedoista ja ideoista oli paljon hyötyä 
työssä, ja yhdyskuntajätehuollon tutkimus esiteltiin 
RATC:n hallinnolle. 

Jäte- ja materiaalivirtoja koskeva elinkaariarviointi
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Julkisia hankintoja kos-
keva elinkaariarviointi

Temaattinen kokonaisuus



KEMIAN KANSALLINEN INSTITUUTTI 
Zahodna Slovenija, Slovenia

Päiväys: Tammikuu 2011 – jatkuu

taiset tavoitteet, jotka hankintaviranomaisten on 
täytettävä yksittäisten vihreiden sopimusten yh-
teydessä. Hankintaviranomaiset voivat sisällyttää 
sopimuksiin ympäristövaatimuksia useilla tavoilla, 
kuten teknisinä eritelminä, poissulkemissyynä, osa-
llistumisen edellytyksenä, sopimuksen tekemisen 
perusteena tai erityisenä sopimusmääräyksenä. 

Asiaa koskeva vihreiden julkisten hankintojen ase-
tus sallii myös elinkaarimenetelmien (esim. elinkaa-
rikustannuslaskennan) käytön tarjouskilpailuissa.

  TARVITTAVAT RESURSSIT

Eritelmien ja myöntämisperusteiden noudattami-
sen arvioimiseksi vaaditaan esimerkiksi tavarantoi-
mittajien lausunnot. Julkisissa hankinnoissa, joissa 
käytetään elinkaarikustannuslaskentaa, on käytet-
tävä asianmukaisia tietokantoja tai direktiivejä.

  ONNISTUMISEN TODENTAMINEN

Vuonna 2018 tehtiin 16 865 sopimusta, joiden arvo 
oli yhteensä 2 918 594 609 euroa. Ainakin yksi ym-
päristönäkökohta sisältyi 5 771 sopimukseen, mikä 
on 34,22 prosenttia kaikista tehdyistä sopimuksista.

Näiden tilausten arvo on 559 393 716 euroa, mikä 
vastaa 19,17 %:n osuutta [2]. 

  HARJOITUS

Slovenian hallitus antoi 8. joulukuuta 2011 vihrei-
tä julkisia hankintoja koskevan asetuksen (https:// 
www.uradni-list.si/_pdf/2011/Ur/u2011102.pdf), 
joka auttaa kaikkia hankintayksiköitä sopimuksen-
tekomenettelyn käynnistämisessä. Asetuksessa 
määrättiin, että 11 tuotteen (vuodesta 2011) ja pal-
veluryhmän osalta julkisten ostajien on otettava 
huomioon ympäristön vähimmäis- ja lisävaatimuk-
set sekä sopimuksen myöntämisperusteet. Asetus 
sisältää useita lausuntoja, joita voidaan käyttää to-
disteena näiden vaatimusten noudattamisesta. 

Ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja on Slove-
niassa kehitetty edelleen. Tämän päivän vihreitä 
julkisia hankintoja koskeva asetus kattaa 20 julkis-
ten hankintojen aihetta, joissa ympäristönäköko-
hdat ovat pakollisia (http://www.pisrs.si/Pis.web/
pregledPredpisa?id=URED7202) (Uredba o zele-
nem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17 z 
dne 19.9.2017)).

Vihreitä julkisia hankintoja koskevassa asetuksessa 
asetetaan sopimuksentekoa koskevat yksityiskoh-

Tämä käytäntö kuvaa vihreiden julkisten hankin-
tojen lainsäädännön täytäntöönpanoa ja sovelta-
mista Sloveniassa. Jälkimmäinen käsittelee myös 
elinkaariarvioinnin menetelmien käyttöä.

Vihreät julkiset
hankinnat Sloveniassa

Hyvä käytäntö nro 10

Zahodna

Näistä tehtiin 4 539 hankintasopimusta, joihin so-
vellettiin vihreitä julkisia hankintoja koskevassa 
asetuksessa asetettuja ympäristövaatimuksia. Näi-
den osuus kaikista vuonna 2018 tehdyistä sopi-
muksista on 26,91 %.

  MAHDOLLISUUS OPPIMISEEN 
TAI TIEDON SIIRTÄMISEEN

Sopimuksien hallinnassa on tarpeen edistää kilpai-
lukykyä hyvän taloudellisen ja ympäristöön liitty-
vän suorituskyvyn saavuttamiseksi. Etusijalle tulisi 
asettaa markkinoiden kartoittaminen ja sen var-
mistaminen, että hankinnan tekijällä on ajantasai-
set tiedot, jotta hankinnalle voidaan asettaa asian-
mukaiset standardit ja saavuttaa ne.

Esitetty esimerkki hyvästä käytännöstä kuvaa vi-
hreitä julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä 
Sloveniassa, jota voitaisiin mielestämme soveltaa 
onnistuneesti muissakin maissa/alueilla.

Julkisia hankintoja koskeva elinkaariarviointi

Lisätietoa

Elinkaarikustannukset 
(LCC)

Kiertotalouteen 
liittyvät julkiset 

hankinnat (CPP) / 
Kestävät julkiset 
hankinnat (SSP)

Vihreät
hankinnat (GP)

LCA4Regions Hyvien käytäntöjen opasLCA4Regions Hyvien käytäntöjen opas
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PUOLAN JULKISTEN HANKINTOJEN
VIRASTO
Mazowieckie, Puola

Päiväys: Tammikuu 2009 – jatkuu

tusten (saastepäästöjen) kustannusten laskentaan. 

• Hyvät käytännöt kestävien julkisten hankintojen 
alalla (2 osaa): sisältää kokoelman hyviä käytäntöjä, 
jotka kuvaavat Puolan alueiden ja julkisyhteisöjen 
paikallista toimintaa ja politiikkaa, sekä valikoituja 
esimerkkejä kestäviä julkisia hankintoja koskevis-
ta tarjousasiakirjoissa olevista säännöksistä. Siinä 
käsitellään vihreitä julkisia hankintoja, päästöjä ja 
kierrätystä. Oppaat on tarkoitettu urakoitsijoille ja 
hankintaviranomaisille.

  TARVITTAVAT RESURSSIT

Hankintaviraston omat resurssit ja tarvittaessa 
ulkopuoliset asiantuntijat tiettyjä tehtäviä varten.

  ONNISTUMISEN TODENTAMINEN

Käytännön onnistumista on vaikea arvioida tai to-
dentaa tietojen avulla. Tällaisia tietoja ei yksinker-
taisesti ole kerätty. Oppaat ovat julkisesti kaikkien 
kiinnostuneiden osapuolten saatavilla Internetissä. 
Kuka tahansa voi ladata ne ilmaiseksi. Ne ovat erit-
täin hyödyllisiä, koska ne tarjoavat yksityiskohtais-
ta tietoa elinkaariarvioinnista käyttäjäystävällisessä 
muodossa. Hankintaviraston verkkosivuilla vierailee 
päivittäin useita kymmeniä ihmisiä. Asiaankuuluvat 
kestävän kehityksen tavoitteet(*): 7, 9, 12 ja 13.

  HARJOITUS

Hankintaviraston julkaisutoiminnalla on tärkeä roo-
li julkisen ja yksityisen sektorin tietoisuuden lisää-
misessä sekä mahdollisuuksien tunnistamisessa 
ja ympäristönäkökohtien ja elinkaarimenetelmien 
käytön edistämisessä julkisissa hankinnoissa. Viras-
to on laatinut useita oppaita, kuten seuraavat: 
• Vihreät julkiset hankinnat, osa 1: kuvaa elinkaa-
riarvioinnin ja elinkaarikustannuslaskennan hyöd-
yntämisen tärkeyttä ja mahdollisuuksia vihreissä 
julkisissa hankinnoissa ja niihin liittyviä menetel-
miä, lainsäädäntöä EU:n ja kansallisella tasolla sekä 
tarjouskilpailutettuja tuotteita, palveluita ja ym-
päristöhallintajärjestelmiä ja niihin liittyviä ehtoja. 
Oppaan tarkoituksena on rohkaista laitoksia sisä-
llyttämään ympäristökriteerit tarjouskilpailuihinsa. 

• Vihreät julkiset hankinnat, osa 2: käsittelee halli-
tuksen asetusta velvollisuudesta huomioida ener-
gia- ja ympäristövaikutukset moottoriajoneuvojen 
hankinnassa ja esittää menetelmät ympäristövaiku-

Hankintaviraston käsikirjat ovat esimerkki vihrei-
den hankintojen edistämisestä ja niihin liittyvästä 
koulutuksesta sekä elinkaariarvioinnin lähesty-
mistavasta julkisissa tarjouskilpailuissa.

Hankintaviraston kä-
sikirjat vihreiden han-
kintojen ja elinkaaren 
hyödyntämistä varten

Hyvä käytäntö nro 11

Mazowieckie

  MAHDOLLISUUS OPPIMISEEN 
TAI TIEDON SIIRTÄMISEEN

Tätä hyvää käytäntöä voidaan soveltaa missä ta-
hansa maassa tai alueella, jossa on kansallinen tai 
alueellinen hankintaelin. Käytännön soveltaminen 
ei edellytä erityisiä resursseja tai aiheuta ylimääräi-
siä kustannuksia. Lisäksi se on helppo mukauttaa. 
Oppaat, joissa käsitellään kestävän kehityksen 
kysymyksiä ja lähestymistapoja, kuten elinkaa-
riarviointia tai elinkaarikustannuslaskentaa, ovat 
hyödyllinen apu julkisiin hankintoihin osallistuville 
tahoille. Lisäksi ne tarjoavat yksityiskohtaista tietoa 
käyttäjäystävällisessä muodossa.

Tällä käytännöllä on markkinointipotentiaalia, mikä 
osoittaa, mihin suuntaan julkiset hankinnat ovat tä-
llä hetkellä on menossa, ja sen avulla voidaan lisätä 
tietoisuutta ja levittää tietoa kiertotaloudesta, ym-
päristöasioista, kestävästä kehityksestä ja elinkaari-

menetelmistä.

(*) https://sdgs.un.org/goals

Lisätietoa

Julkisia hankintoja koskeva elinkaariarviointi

Elinkaarikustannukset 
(LCC)

Kiertotalouteen 
liittyvät julkiset 

hankinnat (CPP) / 
Kestävät julkiset 
hankinnat (SSP)

Vihreät
hankinnat (GP)

Elinkaariarviointi LCA 
(materiaalit, energia)

LCA4Regions Hyvien käytäntöjen opasLCA4Regions Hyvien käytäntöjen opas
4140

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/zrownowazone-zamowienia-publiczne/zielone-zamowienia/publikacje


PUOLAN JULKISTEN HANKINTOJEN
VIRASTO
Łódzkie, Puola

Päiväys: Tammikuu 2020 – jatkuu

sessa hankintamenettelyssä mahdollistaa hankin-
nan taloudellisen tehokkuuden arvioinnin lisäksi 
myös ympäristöystävällisen hankinnan ja ympäris-
tön haitallisten vaikutusten vähentämisen. Laskurit 
on kehitetty Euroopan komission toimeksiannosta 
(englanninkieliset asiakirjat ovat saatavilla Euroo-
pan komission ympäristöasioiden pääosaston ver-
kkosivuilla). 

Puolan julkisten hankintojen virasto on kehittänyt 
laskurien puolankieliset versiot. Keskeiset sidos-
ryhmät ja edunsaajat ovat julkisia elimiä, jotka ha-
llinnoivat hankintamenettelyjä hankintaviranomai-
sen nimissä.

  TARVITTAVAT RESURSSIT

Hankintavirasto käänsi laskurien käyttöohjeet ja 
kehitti puolankielisen version englanninkielisen 
version pohjalta omien resurssiensa avulla. Lisäre-
sursseja ei tarvittu.

  ONNISTUMISEN TODENTAMINEN

Elinkaarikustannuslaskurien katselukertojen ja to-
dennäköisten latausten määrä hankintaviraston 
verkkosivuilla (maaliskuun 2020 ja maaliskuun 2021 
välisenä aikana) oli noin 300 (verkkoanalytiikan pe-
rusteella). Laskurit ovat maksuttomia. Hankintavi-
rasto ei tutki yksiköiden laskurien käyttöä eikä sillä 

  HARJOITUS

Puolan julkisten hankintojen virasto tarjoaa elinkaa-
rikustannuslaskureita verkkosivuillaan. Laskurit on 
suunniteltu kolmelle tuoteryhmälle: tietokoneet ja 
näytöt, ulkovalot ja liikennevalot, sisävalaistus. Ky-
seessä on aloite tuotteiden elinkaaren ja elinkaa-
rikustannusten huomioon ottamiseksi julkisissa 
hankinnoissa. Elinkaarikustannuslaskuri on käytän-
nöllinen työkalu, joka helpottaa elinkaarikriteerien 
(tarjousten arviointikriteerien) soveltamista julki-
sissa hankinnoissa kansallisen hankintalain tarjoa-
mien mahdollisuuksien mukaisesti. 

Laskurit kehitettiin yksinkertaisten MS Excel 
-työkalujen ja käytännöllisten käyttöoppaiden 
muodossa. Nämä työkalut mahdollistavat osto- ja 
asennuskustannusten, käyttökustannusten, pal-
velukustannusten ja valinnaisten ympäristökustan-
nusten sisällyttämisen laskelmiin. 

Elinkaarikustannuslaskennan soveltaminen julki-

Puolan julkisten hankintojen virasto tarjoaa ver-
kkosivuillaan elinkaarikustannuslaskureita ja 
tukee näin elinkaarilähestymistavan hyödyntä-
mistä julkisissa tarjouskilpailuissa.

Hankintaviraston 
aktiivinen tuki han-
kintaviranomaiselle 
elinkaarikustannusten 
laskennan avulla

Hyvä käytäntö nro 12

Lodzkie

ole tarkempia tilastotietoja niiden käytöstä. Vuo-
desta 2021 lähtien hankintavirasto on edistänyt 
laskurien käyttöä osana valtakunnallista julkisten 
hankintojen koulutusta (helmikuussa 129 koulute-
ttua henkilöä). Asiaankuuluvat kestävän kehityksen 
tavoitteet(*): 12 ja 13.

  MAHDOLLISUUS OPPIMISEEN 
TAI TIEDON SIIRTÄMISEEN

Tämän kansallisen käytännön avulla voidaan edis-
tää elinkaariarvioinnin menetelmien käyttöä eri 
alueilla ja kannustaa paikallisviranomaisia käyt-
tämään niitä julkisissa hankinnoissa. Käytäntö on 
osoitettu kaikille julkisiin hankintoihin osallistuville 
julkisille toimielimille. 

Sen soveltaminen ei vaadi erityisiä resursseja tai 
aiheuta ylimääräisiä kustannuksia, joten se on hel-
ppo mukauttaa kaikkiin olosuhteisiin. Se osoittaa, 
mihin suuntaan nykyiset alueelliset kestävän kehi-
tyksen politiikat ovat menossa, ja laajentaa samalla 

elinkaariarvioinnin menetelmien käyttömahdolli-
suuksia. Tärkeintä on kuitenkin se, että laskurit ovat 
käytännöllisiä työkaluja, jotka on suunniteltu tiet-
tyihin sovelluksiin ja jotka ovat helposti saatavilla. 

Sen lisäksi laskurit tuovat esiin ”jäävuoriparadok-
sin”, jossa tarjoajat eivät ota huomioon käyttö- ja 
hävityskustannuksia (esim. tietotekniset tuotteet). 
Halpa hinta voi houkutella asiakasta ja estää häntä 
ostamasta nykyaikaisia, energiaa säästäviä ratkaisu-
ja. Näin ollen laskurit voivat auttaa myös lisäämään 
tietoisuutta.

(*) https://sdgs.un.org/goals

 Lisätietoa 

Julkisia hankintoja koskeva elinkaariarviointi

Elinkaarikustannukset 
(LCC)

Kiertotalouteen 
liittyvät julkiset 

hankinnat (CPP) / 
Kestävät julkiset 
hankinnat (SSP)

Vihreät
hankinnat (GP)

LCA4Regions Hyvien käytäntöjen opasLCA4Regions Hyvien käytäntöjen opas
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KANSALLINEN KEMIAN-INSTITUUTTI
Zahodna Slovenija, Slovenia

Päiväys: Tammikuu 2011 – jatkuu

- käyttöikäkustannukset
- palveluverkko
- turva- ja ympäristölaitteet
- vaihteenvaihdon ilmaisin
- takuuaika
- toimitusaika ja rengaspainemittari.

Käyttöiän kustannukset laskettiin seuraavalla kaa-
valla: 

[Odotettu käyttöiän ajokilometrimäärä (=200 000 
km) x [(energian tarve kilometriä kohden MJ x ener-
gian hinta per MJ) + (CO2-päästöt kg/km x 0,03 
euroa/kg) + (NO2-päästöt g/km x 0,0044) euroa/g) 
+ (hiukkaset g/km x 0,087 g/km)].

  TARVITTAVAT RESURSSIT

Puhtaiden ja energiatehokkaiden tieliikenteen 
moottoriajoneuvojen edistämisestä annetun dire-
ktiivin (2009/33/EY; https:// eur-lex.europa.eu/le-
gal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32009L0033) 
mukaiseksi polttoaineiden energiasisällöksi otettiin 
36 MJ/litra dieselille ja 32 MJ/l bensiinille.

  ONNISTUMISEN TODENTAMINEN

Kun käyttöiän elinkaarikustannuslaskelmaa (LCC) 

  HARJOITUS

Slovenian kansallinen toimintasuunnitelma vihreistä 
julkisista hankinnoista kattoi ajanjakson 2009–2012. 
Siinä asetettiin tavoitteeksi, että vuoteen 2012 men-
nessä ympäristöä säästävien julkisten hankinto-
jen osuus kaikista julkisista hankinnoista olisi 50 % 
kahdeksan tuoteryhmän osalta. Strategiaan sisältyi 
myös ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja kos-
keva koulutus, pilottiprojekteja ja viranomaisten 
avustamista kolmansien osapuolien sertifioimien 
ympäristöjärjestelmien hankkimisessa. 

Slovenian julkinen hankintavirasto perustettiin 
vuonna 2010, ja se aloitti toimintansa tammikuussa 
2011. Se vastasi Slovenian viranomaisten strategian 
toteuttamisesta ja yhteishankinnoista useissa eri 
tuote- ja palveluryhmissä. Virasto teki ostoja noin 
130 julkisen sektorin viranomaisen puolesta vuosi-
na 2011–2012. 

Tässä käytännössä hankinnan kohteena olivat 
maantieajoneuvot. Kaikkien ajoneuvojen (paitsi 
pakettiautojen) on täytettävä EURO 5 -päästöstan-
dardi tai vastaava. Saadut tarjoukset arvioitiin seu-
raavien valintaperusteiden mukaisesti:

Tämä esimerkki hyvästä käytännöstä kuvaa 
elinkaarikustannuslaskennan onnistunutta hyöd-
yntämistä vihreiden julkisten hankintojen alalla.Vihreät julkiset hankinnat 

ja elinkaarikustannukset 
käytännössä – ympäris-
töystävälliset ajoneuvot

Hyvä käytäntö nro 13

Zahodna

sovellettiin osana sopimuksentekoperusteita ja 
toisaalta asetettiin myös vapautuvien hiilidioksi-
dipäästöjen enimmäismäärät, urakoitsijat jättivät 
tarjouksia ajoneuvoista, joiden hiilidioksidipäästöt 
ovat aiempaa alhaisemmat. Kun hiilidioksidipäästöt 
ja muut epäpuhtaudet huomioidaan, tulos saadaan 
aikaan vertaamalla tätä edellisen vuoden tarjous-
kilpailutettujen ajoneuvojen päästöihin. Päästöjen 
aleneminen vaihteli erän mukaan 3–45 g/km ajo-
neuvoa kohden.

  MAHDOLLISUUS OPPIMISEEN 
TAI TIEDON SIIRTÄMISEEN

Sopimuksien hallinnassa on tarpeen edistää 
urakoitsijoiden kilpailukykyä hyvän taloudellisen ja 
ympäristöön liittyvän suorituskyvyn saavuttamisek-
si. Etusijalle tulisi asettaa markkinoiden kartoittami-
nen ja sen varmistaminen, että hankinnan tekijällä 
on ajantasaiset tiedot, jotta hankinnalle voidaan 
asettaa asianmukaiset standardit ja että ne voidaan 
myös saavuttaa. 

Slovenian hallitus antoi 8. joulukuuta 2011 vihreitä 
julkisia hankintoja koskevan asetuksen, joka auttaa 
kaikkia hankintayksiköitä sopimuksentekomene-
ttelyn käynnistämisessä. Asetuksessa määrättiin, 

että (vuodesta 2011 alkaen) 11 tuotteen ja pal-
veluryhmän osalta julkisten ostajien on otettava 
huomioon ympäristön vähimmäis- ja lisävaatimuk-
set sekä sopimuksen myöntämisperusteet. 

Näitä ympäristöä säästäviä hankintoja on Slove-
niassa kehitetty edelleen. Tämän päivän vihreitä 
julkisia hankintoja koskeva säädös kattaa 20 julkis-
ten hankintojen kohdetta, joissa ympäristönäköko-
hdat ovat pakollisia.
.

Lisätietoa

Julkisia hankintoja koskeva elinkaariarviointi

Elinkaarikustannukset 
(LCC)

Kiertotalouteen 
liittyvät julkiset 

hankinnat (CPP) / 
Kestävät julkiset 
hankinnat (SSP)

Vihreät
hankinnat (GP)

LCA4Regions Hyvien käytäntöjen opasLCA4Regions Hyvien käytäntöjen opas
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Koulutusta ja osaami-
sen kehittämistä koske-
va elinkaariarviointi

Temaattinen kokonaisuus



KANSALLINEN KEMIAN-INSTITUUTTI
Zahodna Slovenija, Slovenia

Päiväys: Kesäkuu 2021 – kesäkuu 2021

Edellä esitetty esiteltiin Steiermarkin kauppakama-
rin (https://www.stajerskagz.si/en) ja Kiertotalou-
den osaamiskeskuksen (https://koc-krozno-gospo-
darstvo.si/) järjestämässä kaksipäiväisessä ”Process 
planning and multi-criteria decision making in a 
circular economy” (“Kiertotalouden prosessisuun-
nittelu ja moniperusteinen päätöksenteko”) -ta-
pahtumassa, ja se pidettiin 29.–30.6.2021 Maribo-
rissa, Sloveniassa. Esitelmistä vastasivat Mariborin 
yliopiston kemian ja kemiantekniikan tiedekunnan 
asiantuntijat.

  TARVITTAVAT RESURSSIT

Kutsuttujen puhujien/asiantuntijoiden esitykset.

  ONNISTUMISEN TODENTAMINEN
Työpaja oli tarkoitettu kiertotaloudesta kiinnostu-
neille yrittäjille, muille uusista liiketoimintamahdo-
llisuuksista kiinnostuneille yrittäjille sekä julkisen 
sektorin osallistujille. Osallistujat saivat tietoa mm. 

- kiertotalouden ja kestävän kehityksen käsitteestä 

- kiertotalouden prosessien ja teknologioiden alus-
tavan arvioinnin menetelmistä ja mittareista 

- elinkaarianalyysistä työkaluna tuotteiden ja pro-

  KÄYTÄNTÖ

Kiertotalousprojektit eroavat perinteisistä kehitys-
hankkeista monessa suhteessa:

- niissä hyödynnettäviä teknologioita on tutkittu 
vähän, joten pääsääntöisesti tarvitaan vaativaa tut-
kimusta ja uusien teknologisten prosessien ja tuot-
teiden kehittämistä, 

- niihin liittyy yleensä suuria investointeja, tai saa-
vutetut tulokset eivät ole kovin kannattavia, joten 
perinteiset talousindikaattorit ovat usein epäsuo-
tuisia. 

Kiertotalouden prosessien suunnittelussa on tar-
peen ottaa käyttöön moniperusteinen päätöksen-
teko, jossa taloudellisten kriteerien lisäksi huo-
mioidaan myös ympäristöön liittyvät ja sosiaaliset 
vaikutukset, joita voidaan käsitellä elinkaarianalyy-
sin (LCA) avulla. Valitsemme vaihtoehdoista sellai-
sen, joka edustaa tasapainoista kompromissia kaik-
kien kolmen tekijän, eli taloudellisten, ympäristöön 
liittyvien ja sosiaalisten tekijöiden, välillä. 

Tämä esimerkki kuvaa elinkaariarvioinnin koulutusta ja 
kapasiteetin kehittämistä työpajan “Process planning 
and multi-criteria decision making in a circular eco-
nomy” (“Kiertotalouden prosessisuunnittelu ja monipe-
rusteinen päätöksenteko”) avulla.

Kiertotaloutta ja 
elinkaariarviointia 
koskeva koulutus ja 
valmiuksien kehittä-
minen Sloveniassa

Hyvä käytäntö nro 14

Zahodna

sessien ympäristösuunnittelussa, jne.

  MAHDOLLISUUS OPPIMISEEN 
TAI TIEDON SIIRTÄMISEEN

Kuvatut asiantuntijatyöpajat tarjosivat osallistujille 
mahdollisuuden saada uutta tietoa ja osaamista 
tuotteiden elinkaarianalyysin käytöstä. He voivat 
hyödyntää tätä tietoa ja osaamista uusien tuottei-
den tuotannon käynnistämisessä. Julkiselle sekto-
rille työpajat tarjosivat näkemyksiä ja kokemuksia 
uusien toimintalinjojen luomiseen.

Koulutusta ja osaamisen kehittämistä koske-
va elinkaariarviointi

 Lisätietoa

Kiertotalous Elinkaariarviointi 
LCA (materiaalit, 

energia)

LCA4Regions Hyvien käytäntöjen opasLCA4Regions Hyvien käytäntöjen opas
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https://koc-krozno-gospodarstvo.si/29-6-in-30-6-2021-napoved-usposabljanja-%cb%9dnacrtovanje-procesov-in-veckriterijsko-odlocanje-v-kroznem-gospodarstvu%cb%9d/


CÁMARA NAVARRA DE COMERCIO 
E INDUSTRIA
Comunidad Foral de Navarra, Espanja

Päiväys: Marraskuu 2020 – maaliskuu 2021

Kestävä elinkaariarviointi -konsepti on kehitetty 
konsultointiyrityksen metodologiaa noudattaen, 
jossa yhdistyvät kolme tunnettua menetelmää: 

- LCA, elinkaariarviointi 
- LCC, elinkaarikustannusarvio 
- SLCA, sosiaalinen elinkaariarviointi

Erilaisilla käytännön harjoituksilla pyritään ymmär-
tämään olemassa olevia haasteita ja mahdollisia 
tuloksia, ja niissä on tavoitteena tunnistaa mahdo-
llisuuksia parantaa yrityksen, liiketoimintamallin, 
tuotteen tai palvelun kilpailukykyä, kestävyyttä ja 
uskottavuutta.

  TARVITTAVAT RESURSSIT

6 400 € kurssin kehittämiseen. Kaksi henkilöä Sustain-
nista kehittämään ja toteuttamaan koulutusta, josta 
- 80 h opetustunteja 
- 240 h valmistelutunteja 
- kaksi henkilöä Navarran kauppa- ja teollisuuska-
marista järjestämään ja valvomaan kurssin toteu-
tusta.

  ONNISTUMISEN TODENTAMINEN

10 yksityisyritystä on koulutettu kiertomalleihin, 

  KÄYTÄNTÖ

Elinkaarikäsite ei ole yleensä kovin tunnettu am-
mattiyhteisössä eikä yrityksissä. Tämä kurssi selven-
tää elinkaarikäsitettä sekä selittää, miksi elinkaa-
riarviointi olisi hyvä suorittaa tuotteen tai palvelun 
taloudellisten, ympäristöön liittyvien ja sosiaalisten 
vaikutusten selvittämiseksi. 

Kurssilla esitellään kiertotaloutta ja kestävän kehi-
tyksen käsitteitä, jotka koskevat yritystä ja liiketoi-
mintamallia sekä tuotteiden ja palveluiden kehittä-
mistä. Sen aikana kuvataan myös kiertotalouteen ja 
kestävän kehityksen toteuttamiseen liittyviä erilai-
sia eurooppalaisia strategioita, lainsäädäntöä ja eri 
toimialojen trendejä. 

Kurssi esittelee kiertotalouden konsulttiyrityksen 
kehittämän From Linear To Circular (Sustainn L2C) 
-menetelmän, joka auttaa yrityksiä ja organisaatioi-
ta siirtymään lineaarisesta mallista kiertotalousma-
lliin. Erillisissä istunnoissa selvennetään elinkaarikä-
sitettä ja tuodaan esiin erilaisia menetelmiä, joilla 
analysoidaan tuotteiden ja palveluiden elinkaarta 
sekä niiden ympäristöön ja kustannuksiin liittyviä 
vaikutuksia ja sosiaalisia vaikutuksia.

Kurssi kehittää kiertotalouden käsitteitä ja me-
netelmiä ympäristöön ja kilpailukykyyn liittyvien 
sekä sosiaalisten vaikutuksien elinkaarianalyysia 
varten.

Kurssi
“Kiertotalouden liike-
toimintamallit”

Hyvä käytäntö nro 15

Navarra

elinkaariajatteluun ja metodologiaan, jossa huo-
mioidaan tuotteiden ja palveluiden taloudelliset, 
ympäristöön liittyvät ja sosiaaliset näkökohdat 
koko niiden elinkaaren ajan.

  KOHDATUT ONGELMAT

Kurssi on suunnattu eri ammattiprofiileille, joten 
kurssille voi osallistua erilaisia ihmisiä, joilla on mo-
nipuolista osaamista kiertotaloudesta ja kestävästä 
kehityksestä, mutta ei välttämättä tietoa elinkaa-
rikonseptista ja olemassa olevista menetelmistä 
elinkaaren analysoimisessa.

  MAHDOLLISUUS OPPIMISEEN 
TAI TIEDON SIIRTÄMISEEN

Navarran kauppa- ja teollisuuskamari järjestää 
kurssin, josta vastaa konsultointitoimisto. Kurssin 

Koulutusta ja osaamisen kehittämistä koske-
va elinkaariarviointi

rahoituksesta vastaa 100-prosenttisesti Navarran 
työvoimapalvelu Navarran älykkään erikoistumisen 
strategiaan liittyvien koulutusohjelmien toteutta-
miseen tarkoitetun tukijärjestelmän ansiosta.

Navarran kauppakamari, konsultointitoimisto ja 
Navarran hallitus ovat yhteistyössä kehittäneet pi-
lotteja, oppaita sekä tiedotus- ja koulutustoimia, 
joiden avulla voidaan tavoittaa yrityksiä ja esitellä 
kiertotalouteen ja elinkaareen liittyviä konsepteja. 

Elinkaaren käsite avaintekijä, joka mainitaan direk-
tiiveissä ja strategioissa ja jonka avulla voidaan sel-
vittää ja mitata tuotteiden ja palveluiden todellinen 
vaikutus. 

Elinkaariarviointiin liittyviä koulutuksia ja mate-
riaaleja tulisi toteuttaa millä tahansa alueella, jo-
tta voidaan kehittää osaamista ja ammattitaitoa, 
analysoida tuotteiden ja palveluiden elinkaaria ja 
lisäksi huomioida näitä taitoja ja tietoja entistä kes-
tävämpien tuotteiden ja palveluiden suunnittelussa 
ja kehittämisessä tulevaisuudessa.

 Lisätietoa 

Kiertotalous Elinkaariar-
viointi LCA 
(materiaalit, 

energia)

Sosiaalinen 
elinkaariar-

viointi (S-LCA)

Elinkaari-
kestävyyden 

arviointi 
(LCSA)

Elinkaarikustannukset 
(LCC)

LCA4Regions Hyvien käytäntöjen opasLCA4Regions Hyvien käytäntöjen opas
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LODZIN TEKNILLINEN KORKEAKOULU
Łódzkie, Puola

Päiväys: Lokakuu 2017 – jatkuu

nkkeisiin (esim. INREP, INVITES, HIPERION). Näiden 
projektien ansiosta jatko-opiskelijoilla on mah-
dollisuus kehittää osaamistaan elinkaariarvioin-
nin osalta. TUL järjestää myös elinkaariarviointiin 
ja ympäristönsuojeluun liittyviä avoimia kursseja 
(esim. kaksipäiväisen avoimen koulutuksen “Muni-
cipal waste - rubbish or source of raw materials?” 
(“Yhdyskuntajäte – roskaa vai raaka-ainetta?”). 

Käytännön pääasiallisia hyötyjiä ovat Lodzkien 
alueen yhteiskunta, yrittäjät ja julkinen sektori, 
mukaan lukien opiskelijat, tutkijat ja TUL:n työnte-
kijät.

  TARVITTAVAT RESURSSIT

TUL:n omat varat (julkiset varat, EU-rahoitus). Ope-
tussuunnitelmamuutokset kandidaattiohjelmien 
elinkaariarvioinnin opintomoduuliin otettiin käyt-
töön osana ministeritason projektia (Integrated 
University Programme, jossa kolmen asiantuntijan 
ryhmä työskenteli sisällön ja opettajankoulutuksen 
parissa, kaikki ohjelman työryhmät mukana).

  ONNISTUMISEN TODENTAMINEN

Pakollinen elinkaariarvioinnin opintomoduuli on 
suunniteltu valmiiksi (oppimäärä + sisältö) ja tänä 
vuonna (1.10.2021 alkaen) opintoja järjestetään yli 
1 200 opiskelijalle. Olemme kouluttaneet 16 pää-

  KÄYTÄNTÖ

Viime vuosina paikallisten yrittäjien kanssa käyty-
jen neuvottelujen tuloksena Lodzin teknillinen ylio-
pisto (TUL) on ottanut käyttöön elinkaariarviointia 
(LCA) käsitteleviä aiheita sekä koulutustarjonnas-
saan että opintomoduuleissaan. Hyviä esimerkkejä 
ovat Biotalous (kolmen yliopiston yhteisohjelma) 
tai uusi erikoistumisala hyödyketieteen opiskeli-
joille, Tuotesuunnittelu ja kaupallistaminen, joka 
valmistaa opiskelijoita elinkaariarviointiin, ympäris-
töjohtamiseen, ekosuunnitteluun ja kiertotalouden 
periaatteisiin liittyvään työskentelyyn. 

Vuonna 2019 kaikkiin kandidaattiohjelmiin lisät-
tiin pakollinen elinkaariarvioinnin opintomoduuli, 
jotta kaikki TUL:n opiskelijat voivat toteuttaa kes-
tävän kehityksen ja kierrätyksen strategioita suun-
nitteluprojekteissaan. Lisäksi suunniteltiin uusia 
jatko-opintoja, kuten Ympäristöjohtaminen organi-
saatioissa, jotka tarjoavat ISO 14001 -ympäristöjär-
jestelmän sisäisen tarkastajan todistuksen. Yliopisto 
osallistuu säännöllisesti kansainvälisiin elinkaarie-
lementteihin perustuviin tutkimus- ja kehitysha-

Lodzin teknillinen yliopisto keskittyy elinkaariar-
viointia koskevaan lähestymistapaan koulutukses-
sa, tutkimuksessa ja koulutuksessa.Valmiuksien kehit-

täminen elinkaariar-
vioinnissa – Lodzin te-
knillinen yliopisto

Hyvä käytäntö nro 16

Lodzkie

toimista opettajaa. 

Biotalouden ohjelma on TUL:n ja Varsovan teknilli-
sen korkeakoulun sekä Teknillisen maanpuolustus-
korkeakoulun (toimii myös Varsovassa) yhteinen 
hanke. Tähän mennessä elinkaariarvioinnin oppiai-
neessa on koulutettu lähes 3 000 opiskelijaa. Tämä 
käytäntö liittyy kestävän kehityksen tavoitteisiin 4 
ja 9.

  KOHDATUT ONGELMAT

Ammatillisen elinkaariarvioinnin suorittaminen va-
atii ammattimaisia työkaluja/ohjelmistoja, mikä ai-
heuttaa ylimääräisiä kustannuksia yliopistolle. Tie-
tyt avoimet lähteet, kuten OpenLCA, ovat kuitenkin 
myös laadukkaita.

  MAHDOLLISUUS OPPIMISEEN 
TAI TIEDON SIIRTÄMISEEN

Koulutusta ja osaamisen kehittämistä koske-
va elinkaariarviointi

Kun opiskelijoiden tietoisuutta lisätään siitä, kuinka 
tuote päätyy käyttöikänsä loppuun ja kuinka opis-
kelijat voivat suunnitella kestävää kehitystä, sillä on 
pitkän aikavälin vaikutuksia paikalliseen, kansalli-
seen ja maailmanlaajuiseen ympäristöön – se voi 
muuttaa merkittävästi tulevaisuuden koulutusta 
ja elinkaariarvioinnin valmiuksien kehittämistä jät-
teen käsittelyssä ja hiilijalanjäljen määrittämisessä. 
Yliopiston aloitteiden tuloksena syntyy uusia am-
matteja, kuten ympäristöjohtamisen ja kestävän 
kehityksen insinööri tai erikoiskonsultti, mikä osoi-
ttaa, että yritykset ovat alkaneet ottaa toimin-
nassaan huomioon kiertotalouden periaatteen ja 
tehokkaan resurssienhallinnan. Sillä on myös vaiku-
tusta alueen politiikkaan, joka yliopiston toiminnan 
vauhdittamana tukee rohkeammin ratkaisuja, jois-
sa elinkaariarviointi on huomioitu toimintalinjojen 
osalta (näin edistäen elinkaariarvioinnista tietoisia 
hankkeita). 

Tämä käytäntö on helposti siirrettävissä mihin 
tahansa muuhun yliopistoon, vaikkakin se vaa-
tii alkuinvestointeja, kuten yliopiston henkilöstön 
koulutusta tai opetusmateriaalin kehittämistä/päi-
vittämistä.

Lisätietoa

Kiertotalous Elinkaariar-
viointi LCA 
(materiaalit, 

energia)

Sosiaalinen 
elinkaariar-

viointi (S-LCA)

Ekologinen 
suunnittelu

LCA4Regions Hyvien käytäntöjen opasLCA4Regions Hyvien käytäntöjen opas
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KUNTALIITTO
Helsinki-Uusimaa, Suomi

Päiväys: Tammikuu 2019 – jatkuu

kintaviranomaisia kestävien ja innovatiivisten han-
kintojen kehittämisessä. Kun elinkaariajattelun ja 
-johtamisen taitoja otetaan käyttöön jokapäiväi-
sissä hankintaprosesseissa, voidaan kestävän ke-
hityksen tavoitteita saavuttaa huomattavasti hel-
pommin. KEINO-akatemiassa viranomaiset ovat 
verkottuneet, minkä avulla voidaan tuottaa tärkeää 
vertaistukea oppimisprosessissa.

  TARVITTAVAT RESURSSIT

Akatemian jaksossa on noin 10 opetuspäivää ja it-
seopiskelutehtäviä. Koulutukseen (materiaalit, aika) 
tarvittavat henkilöresurssit (asiantuntijat).

  ONNISTUMISEN TODENTAMINEN

Lähes 50 julkista organisaatiota ja kuntaa on hyöd-
yntänyt KEINO-akatemian koulutus- ja verkostoitu-
mispalveluita akatemian perustamisen jälkeen. 

Tällä hetkellä (elokuuhun 2021 mennessä) KEINO:n 
verkkosivuilla on kuvattu 96 esimerkkitapausta, 
joista monet sisältävät KEINO-akatemian palvelui-
ta. Hankintastrategioiden määrä on lisääntynyt, ja 
niissä on alettu kiinnittää merkittävästi enemmän 
huomiota kestävyyskriteereihin ja innovatiivisuu-
teen.

  KÄYTÄNTÖ

Onnistuneet julkiset hankinnat edellyttävät monia 
taitoja, kuten aihealueen osaamista, budjetti- ja 
hinnoitteluosaamista, operatiivista hankintaosaa-
mista, hankintaoikeuden asiantuntemusta sekä 
viestintätaitoja. KEINO-osaamiskeskukseen kuulu-
va KEINO-akatemia tarjoaa vuosittain suomalaisen 
korkeakoulutuksen toteuttamien julkisia hankinto-
ja käsittelevien tutkintojen ja kurssien lisäksi osaa-
mista lisäävää toimintaa julkisia hankintoja varten 
ostajina toimiville viranomaisille (tapahtumia ja 
kursseja verkossa ja sen ulkopuolella sekä ohjausta 
sähköpostitse). 

KEINO-akatemia tarjoaa maksuttomat työkalut 
hankintojen analyyseihin, joilla arvioidaan hankin-
tojen kestävyyttä, esimerkiksi johdon kypsyyttä, 
hankintojen kestävyyttä ja hiilineutraaliutta (”han-
kintapulssi”-työkalu), sekä laatii vaikutusarviointeja 
(Upright Impact -malli). 

KEINO-osaamiskeskus on osa Suomen valtion-
hallinnon hallitusohjelman toimeenpanoa ja sen 
toimintaa ohjaa ja rahoittaa työ- ja elinkeinomi-
nisteriö. KEINO tukee ja auttaa suomalaisia han-

KEINO-akatemia tarjoaa osaamista kehittävää toi-
mintaa julkisille hankintaviranomaisille onnistu-
neita ja kestäviä julkisia hankintoja varten.Kestävän hankintajoh-

tamisen KEINO
Academy

Hyvä käytäntö nro 17

Helsinki
Uusimaa

  MAHDOLLISUUS OPPIMISEEN 
TAI TIEDON SIIRTÄMISEEN

Tämä hyvä käytäntö voidaan helposti toteuttaa 
uudelleen millä tahansa alueella. Se perustuu ole-
massa olevaan KEINO-alustaan, joka tarjoaa tietoa 
ja verkostoitumismahdollisuuksia julkisten han-
kintojen parissa. Asiantuntijat valitsevat joka vuosi 
tämän alustan KEINO-akatemiaan osallistujat, jotta 
voimme maksimoida osallistujien oppimis- ja tuki-
mahdollisuudet. 

Akatemian käytännön toiminnassa on pystytty 
yhdistämään organisaation hankintahenkilöstö ja 
johdon vastuutahot, mikä on lisännyt johdon yh-
tenäisyyttä sekä tietopohjaista hankintojen hallin-
taa elinkaariarviointia hyödyntävän organisaation 
koulutuksen ja valmiuksien kehittämisen parissa.

Suomessa organisaatioista 61 prosenttia käyttää 

Koulutusta ja osaamisen kehittämistä koske-
va elinkaariarviointi

yleisesti hankintastrategioita, kun taas KEINO-aka-
temian osallistujista hankintastrategioita oli luonut 
81 prosenttia. Hankintastrategian toteuttamista 
koskevia suunnitelmia oli akatemian osallistujaor-
ganisaatioista 73 prosentilla, yleisesti tämä koskee 
48 prosenttia organisaatioista.

 Lisätietoa 

Elinkaariarviointi 
LCA (materiaalit, 

energia)

Tuote-pal-
velujärjestel-

mä (PSS)

Kiertotalouteen 
liittyvät julkiset 

hankinnat (CPP) / 
Kestävät julkiset 
hankinnat (SSP)

Vihreät
hankinnat (GP)

LCA4Regions Hyvien käytäntöjen opasLCA4Regions Hyvien käytäntöjen opas
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Seurantaa ja arviointia 
koskeva elinkaariarviointi

Temaattinen kokonaisuus



kevat ja pienentävät hiilijalanjälkeään joka vuosi. 

B. CO2-sitomisprojektit: metsätaloushankkeet, jo-
tka lisäävät hiilidioksidin sitomista. 

C. Hiilijalanjäljen kompensointi: organisaatiot, jo-
tka kompensoivat jalanjälkeään metsäprojektien 
sitoman hiilidioksidin avulla. Organisaatiot, jotka 
laskevat hiilijalanjälkeään ja laativat vähennyssuun-
nitelman, voivat rekisteröityä osioon A. Vastaavasti, 
jos nämä organisaatiot haluavat kompensoida hii-
lijalanjälkeään, se voidaan tehdä Espanjan metsä-
talouden hiilinieluhankkeiden kautta, jotka rekis-
teröidään rekisterin osioon B. Lopuksi C-osiossa 
tarkastetaan tällainen kompensointi ja sille myön-
netään institutionaalinen tuki. 

Hiilijalanjälkeä koskevaan osioon rekisteröidyt or-
ganisaatiot, jotka ovat sitoutuneet vähennys- ja/tai 
korvaustoimiin, voivat käyttää ministeriön myön-
tämää leimaa.

  TARVITTAVAT RESURSSIT

Rekisteriin kirjautuminen on ilmaista. Rekisterin pe-
rustaminen ei aiheuta lisää menoja, eikä se edellytä 
korvausten, palkkioiden tai muiden henkilökohtais-
ten kulujen lisäämistä. Tarjolla on sähköisiä viestin-
täjärjestelmiä, joiden tarkoituksena on auttaa häl-
ventämään rekisteröintiin liittyviä epäilyksiä.

  KÄYTÄNTÖ

Kuninkaallisella asetuksella 163/2014 perustettu 
rekisteri sisältää espanjalaisten organisaatioiden 
panostukset niiden toiminnasta syntyvien kasvi-
huonekaasupäästöjen (GHG) laskemiseen ja vähen-
tämiseen. Kyseessä on hyvä yksittäinen työkalu, 
jolla voidaan auttaa organisaatioita seuraamaan ja 
vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä. 

Samalla se helpottaa hiilijalanjälkien osittaista tai 
kokonaista korvaamista maan useiden metsäproje-
ktien avulla. Näissä hankkeissa on huomioitu lukui-
sia ympäristöön liittyviä ja sosiaalisia etuja, kuten 
hiilidioksidin imeytymistä ilmakehästä, mikä tunne-
taan myös hiilen sitomisena.

Rekisteri on jaettu kolmeen osioon:

A. Hiilijalanjäljen ja kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämistä koskeva sitoumus: organisaatiot las-

EKOLOGISEN SIIRTYMÄN JA VÄESTÖHAAS-
TEEN MINISTERIÖ
Comunidad de Madrid, Espanja

Päiväys: Maaliskuu 2014 – jatkuu

Madrid

Rekisterin avulla voidaan laskea ja pienentää orga-
nisaatioiden hiilijalanjälkiä sekä edistää hankkeita, 
joilla parannetaan hiilinielukapasiteettia ja osallis-
tutaan ilmastonmuutoksen torjuntaan.

National Registry of 
Carbon Footprint (CF), 
CO2-kompensaatio- 
ja CO2-
absorptioprojektit

Hyvä käytäntö nro 18

Madrid

  ONNISTUMISEN TODENTAMINEN

Rekisteröitymisten määrä vapaaehtoisen rekisterin 
eri osioihin oli vuoden 2020 lopussa: 3 241 osiossa 
A (joista 1 389 oli organisaatioita), 63 osiossa B, 146 
osiossa C. Rekisteröintien kokonaismäärä: 3 450

Hankkeiden alkaessa käytettävissä olevat absorp-
tiot: 36 360 tCO2

CO2-tonnin kompensaatio: 6 244

Hiilijalanjälki rekisterissä leiman tyypin mukaan: 
“Lasken” 2 666; “Lasken ja kompensoin” 63; Lasken 
ja vähennän” 442; “Lasken, vähennän, kompensoin” 
70.

  KOHDATUT ONGELMAT

Aloitteen alussa rekisteröintien määrä oli alhainen. 
Tämä voi johtua siitä, että rekisteröintiprosessista 
ei tiedetty. Pyyntöjen määrät kasvavat kuitenkin 
näissä kolmessa osiossa joka vuosi. Organisaatioi-
den esittämät tiedot ovat entistä kattavampia.

LCA in monitoring and evaluationSeurantaa ja arviointia koskeva elinkaariarviointi

  MAHDOLLISUUS OPPIMISEEN 
TAI TIEDON SIIRTÄMISEEN

Tätä hyvää käytäntöä voidaan soveltaa jokaisessa 
maassa/alueella. Rekisteri voidaan perustaa oikeu-
dellisen välineen avulla keräämään vapaaehtoisuu-
teen perustuvasti tietoja kansallisten/alueellisten 
yritysten, virastojen ja muiden organisaatioiden 
ponnisteluista toiminnastaan syntyvien kasvihuo-
nekaasupäästöjen laskemiseksi, vähentämiseksi 
ja korvaamiseksi. Rekisteriin voidaan myös kerätä 
portfolio metsäprojekteista, joiden avulla nämä or-
ganisaatiot voivat kompensoida hiilijalanjälkeään. 

Leimoja, jotka yritykset saavat liityttyään tähän 
aloitteeseen, voitaisiin käyttää julkisten hankinto-
jen perusteina.

 Lisätietoa 

Materiaalivir-
tojen arviointi 

(MFA)

Hiilijalanjälki 
(CF)

LCA4Regions Hyvien käytäntöjen opasLCA4Regions Hyvien käytäntöjen opas
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VINHOS DO ALENTEJO
Vinhos do Alentejo

Päiväys: Maaliskuu 2015 – jatkuu

luodaan yleisluokitus, jota kutsutaan nimellä “Ge-
neral Sustainability Category” (“Yleinen kestävän 
kehityksen kategoria”). Ensisijaisissa 11 interven-
tioalassa on käytössä yhteensä 108 erilaista kritee-
riä. Toisessa vaiheessa arviointimenetelmässä otet-
tiin huomioon vielä seitsemän muuta alaa ja 63 eri 
kriteeriä.
Nämä kriteerit sisältyvät tiettyihin aloihin, ku-
ten rypäletuotanto, vesi-, jäte- ja energiahuolto, 
pakkaaminen jne.

WASP on sertifioitava ohjelma, ja siihen kuuluva 
jäsen voi saada kestävän kehityksen tunnustuksena 
tuotantoprosessistaan WASP-leiman.

  TARVITTAVAT RESURSSIT

Tätä hanketta on rahoittanut Euroopan unioni 
Alentejon alueellisen toimenpideohjelman kautta. 
Henkilöstön resurssit ja koulutus ovat avainase-
massa tämän projektin toteuttamisessa.

  ONNISTUMISEN TODENTAMINEN

Tämä strategia tuotti lähes välittömiä tuloksia, si-
llä vuoden 2015 lopussa ohjelmassa oli 93 jäsentä. 
Jäsenten määrä on kasvanut vuosittain ja on tällä 
hetkellä 460 jäsentä. Kolme jäsenistä on saanut ser-
tifioinnin. 

  KÄYTÄNTÖ

WASP pyrkii tukemaan taloudellisia toimijoita 
alueen viininviljelytoiminnan ympäristöön liittyvien 
sekä sosiaalisten ja taloudellisten kykyjen, tietojen ja 
taitojen kehittämisessä. Ohjelmassa pyritään myös 
edistämään tietoisuutta alueen viinien kestäväs-
tä kehityksestä sekä jäsentämään koko Alentejon 
viiniketju paikalliseen ja alueelliseen ympäristöön 
sekä sosiaaliseen ja taloudelliseen hyvinvointiin li-
ittyvän lähestymistavan avulla. Työssä painotetaan 
ekotehokkuuden periaatteiden huomioimista jotta 
olemassa olevia resursseja voitaisiin käyttää entistä 
tehokkaammin niin, että sivutuotteita vähennettäi-
siin ja käytettäisiin uudelleen, mikä alentaisi sisäisiä 
käyttökustannuksia. 

WASP-ohjelma on vapaaehtoinen, ja sen käyttöö-
notto edellyttää itsearvioinnin suorittamista. Oh-
jelma kehitettiin standardoiduksi menetelmäksi, 
jota täydennetään suorituskyvyn arvioinnin avulla. 
Tämä arviointi on jaettu eri aloihin, joita sovelle-
taan viininviljelyyn, viinikellaritoimintaan sekä vi-
inikellaritoimintaa ja viininviljelyä harjoittaviin ta-
hoihin, sekä ensi- ja toissijaisiin interventioaloihin, 
joilla on erilaisia kriteereitä. Itsearvioinnin jälkeen 

Ohjelma, jolla tuetaan taloudellisia toimijoita 
alueen viininviljelytoiminnan ympäristöön liitty-
vien sekä sosiaalisten ja taloudellisten kykyjen, 
tietojen ja taitojen kehittämisessä.

Alentejon viinit,
Kestävän kehityksen 
ohjelma – WASP
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Alentejo

Ohjelma on myös palkittu useilla palkinnoilla viime 
vuosina. Ohjelmalle myönnettiin LIAISON-projek-
tissa vuoden 2019 Euroopan maaseudun innovaa-
tiolähettilään arvonimi joulukuussa 2019.

  KOHDATUT ONGELMAT

Suurimmat haasteet koskivat rahoitukseen, julkis-
ten ja yksityisten instituutioiden tukeen ja sitoutu-
miseen sekä vahvaan viestintäkampanjaan liittyviä 
tarpeita.

  MAHDOLLISUUS OPPIMISEEN 
TAI TIEDON SIIRTÄMISEEN

Tätä hyvää käytäntöä voidaan soveltaa jokaisessa 
maassa/alueella, jossa halutaan tukea taloudellisia 
toimijoita alueen viininviljelytoiminnan ympäris-
töön liittyvien sekä sosiaalisten ja taloudellisten 
kykyjen, tietojen ja taitojen kehittämisessä sekä 
tunnistaa alueiden kestävää kehitystä. Sertifiointi-
menetelmää voidaan soveltaa muilla alueilla, koska 
mainitut alat ja kriteerit ovat helposti mukautetta-
vissa. 

Lisäksi ohjelman sertifioidut jäsenet hyötyvät heille 
suunnatuista viestintätoimista ja ohjelman tarjoa-
man leiman käytöstä, esimerkkeinä yhteistyöstä in-
novaation ja kestävän kehityksen edistämiseksi 

Tämä käytäntö voi osoittaa sen, miten sitoutunei-
ta toimijat ovat ratkaisemaan tämän alan valtavia 

Seurantaa ja arviointia koskeva elinkaariarviointi

haasteita, jotka jokaisen viranomaisen ja yksityisen 
alan toimijan tulisi ottaa huomioon. Lisäksi se voi 
kertoa, miten tulisi vastata eurooppalaisiin, kestä-
vään kehitykseen ja ympäristöön liittyviin haastei-
siin ja strategioihin.

 Kuvat: Vinhos do Alentejo

 Lisätietoa 

Tuote-palvelujär-
jestelmä (PSS)

Kestävän 
kehityksen 
raportointi
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NAVARRAN HALLITUS 
Comunidad Foral de Navarra, Espanja

Päiväys: Tammikuu 2007 – jatkuu

minen ja palvelut, alkutuotanto ja jätteet.

Inventaariossa huomioidaan sekä suorat päästöt 
että vuotuisen sähköntarpeen tyydyttämiseksi tuo-
dun ja viedyn sähkön päästöt. 

Siinä tuotetaan myös päästövertailu ottamalla 
huomioon vuodet 1990 ja 2005. Inventaariossa 
käytetty menetelmä on IPCC:n vuonna 2006 luoma 
metodologia. Tämä aloite on työkalu, jonka avulla 
voidaan seurata Navarran ilmastonmuutossuunni-
telmaa (KLINA).

  TARVITTAVAT RESURSSIT

Navarran hallituksen maaseudun kehitys- ja ym-
päristöosaston kiertotalous- ja ilmastonmuutos-
palvelu suorittaa inventaarion teknisen tuen (Nava-
rra Industrial Association, AIN) avulla. Noin 15 000 
€/vuosi tekniseen tukeen.

  ONNISTUMISEN TODENTAMINEN

Inventaario on suoritettu vuosittain vuodesta 2007 
lähtien. Sitä ennen se suoritettiin vuosina 2000, 
2003 ja 2005. Se tarjoaa aluehallinnolle tietoa il-
mastonmuutoksen lieventämistoimenpiteiden laa-
timista ja seurantaa varten. Navarran tapauksessa 
nämä toimenpiteet on vahvistettu KLINA:ssa.

  KÄYTÄNTÖ

Kasvihuonekaasujen inventointi (GHG-päästöt) on 
vapaaehtoinen aloite, jossa kerätään tietoja Nava-
rrassa vuoden aikana ilmakehään päästetyistä kaa-
suista ja seurataan päästöjen vähentämistä ilmas-
tonmuutoksen torjumisessa: 

- aloite tarjoaa tietoa päästöjä aiheuttavista toimis-
ta sekä laskelmien ja arvioiden tekemiseen käytet-
yistä menetelmistä 

- aloitteen avulla voidaan tunnistaa eniten päästöi-
hin vaikuttavat toimialat ja niiden osuudet ja siten 
arvioida ilmastonmuutoksen torjunnan ja päästö-
jen vähentämistä koskevien vaatimusten noudatta-
mista sekä maailmanlaajuisesti että toimialoittain. 

Inventaariossa arvioidaan kasvihuonekaasupääs-
töjä aloilla, joista ne ovat peräisin: energia, teo-
llisuusprosessit ja muut tuotteet, maatalous ja 
jätteet. Inventaario perustuu ilmastonmuutospane-
elin IPCC-metodologiaan ja se esitetään yhteisen 
raportointimallin avulla. Myös päästöt heijastuvat 
suhteessa niin sanottuihin perinteisiin toimialoihin: 
sähköntuotanto, teollisuus, liikenne, asuinrakenta-

Navarran kasvihuonekaasupäästöjen vuosittainen 
kartoitus, jonka avulla hankitaan kattavaa tietoa 
niiden määrästä ja jakautumisesta ja jonka avulla 
päästöjä voidaan myös seurata.

Alueellinen kasvihuo-
nekaasujen (GHG) 
päästöluettelo

Hyvä käytäntö nro 20

Navarra

Kun otetaan huomioon viimeisin julkaistu, vuoden 
2018 inventaario, suorissa päästöissä on nähtävissä 
21,07 prosentin lasku vertailuvuoteen 2005 näh-
den. Kokonaispäästöjen osalta laskua on 14,74 %.

  KOHDATUT ONGELMAT

Inventaario vaatii laskennassa mukana olevia asian-
tuntijoita soveltamaan määriteltyjä menetelmiä. 
Suurin haaste on kuitenkin tiedonhaku laskentaa 
varten.

Seurantaa ja arviointia koskeva elinkaariarviointi

  MAHDOLLISUUS OPPIMISEEN 
TAI TIEDON SIIRTÄMISEEN

Tätä hyvää käytäntöä voidaan soveltaa kaikilla 
alueilla. Se voidaan toteuttaa ulkopuolisen avun 
tuella tai omien resurssien avulla.

Hyvää käytäntöä käytetään alueen kasvihuonekaa-
supäästöjen seurantaan sekä Navarran ilmaston-
muutostiekartan määrittelevän aluepolitiikan ins-
trumentin KLINA:n seurantaan. KLINA hyväksyttiin 
vuonna 2018 yhdessä Navarran energiasuunnitel-
man kanssa.

Tällä välineellä voidaan arvioida myös ilmaston-
muutoksen torjuntatoimia.

 Lisätietoa 

Materiaalivir-
tojen arviointi 

(MFA)

Hiilijalanjälki 
(CF)
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LUT-YLIOPISTO
Etelä-Suomi, Suomi

Päiväys: Tammikuu 2018 – jatkuu

sa työskentelevien edelläkävijäyritysten ja -kuntien 
keskuudessa on tunnistettu tarve viestiä myöntei-
sistä ympäristövaikutuksista.

Kädenjälki määritellään olemassa olevien ja elinkaa-
riarviointiin perustuvien menetelmien yhteydessä. 
Tavoitteena on siis määrittää hiilikädenjälki. Se 
perustuu tuotteiden, palvelujen tai teknologioi-
den todellisiin vaikutuksiin. Käytäntö helpottaa 
organisaation sisäistä koulutusta tai prosessinha-
llintaa. Kädenjäljen avulla voidaan houkutella uu-
sia asiakkaita tuotteelle tai asukkaita kuntaan, kun 
kädenjäljen käsite sisällytetään brändi- ja markki-
nointihankkeisiin. Myös tapaustutkimuksia on to-
teutettu yritysten kanssa. Parhaillaan analysoidaan 
kädenjälkikonseptin mahdollisuuksia julkisella sek-
torilla.

  TARVITTAVAT RESURSSIT

Henkilöstö, joka ymmärtää konseptin ja menetel-
mät.

  ONNISTUMISEN TODENTAMINEN

Olemme esittäneet ja analysoineet tapaustu-
tkimuksia eri talouden sektoreilla. Parhaillaan 
analysoidaan ympäristöön liittyvien kädenjälkien 
merkitystä julkisella sektorilla. Erilaisten ympäris-

  KÄYTÄNTÖ

Ympäristövaikutusten arvioinnissa keskitytään 
tyypillisesti tuotteiden, palvelujen, organisaatioi-
den, kuntien ja muiden ympäristölle aiheuttamien 
negatiivisten vaikutusten mittaamiseen. Arviointe-
ja varten on perustettu standardoituja elinkaariar-
vioinnin (LCA) menetelmiä. Yhä useammat yritykset 
käyttävät näitä työkaluja toteuttaakseen liiketoi-
mintakonseptiaan, joka perustuu järjestelmien ja 
tuotteiden ympäristövaikutusten vähentämiseen. 
Huolena on väärän mielikuvan tai harhaanjohtavan 
tiedon tarjoaminen ympäristöhyödyistä eli niin sa-
nottu “viherpesuprosessi”. Havaittiin, että käytössä 
ei ollut tunnustettua menetelmää yritysten ja or-
ganisaatioiden toimenpiteiden ympäristöhyötyjen 
laskemiseen ja niistä tiedottamiseen.

Jalanjäljen käsitteessä pyritään vähentämään sen 
vaikutuksia lähelle nollaa, kun taas kädenjäljessä 
ei aseteta rajoja saavutettavalle hyvälle. Sekä tut-
kijoiden että ilmastoystävällisten aloitteiden kans-

Hiilikädenjälki toimii tarjonnan hyödyllisten ym-
päristövaikutuksien arviointiperusteena. Paran-
netun ja perusjärjestelmän jalanjälkiä verrataan 
elinkaariarvioinnin menetelmien perusteella.

Hyvän tekeminen:
hiilikädenjäljet yritys-
ten ja julkisen sektorin 
myönteisten vaikutus-
ten arvioinnissa

Hyvä käytäntö nro 21

tarjoavat yritykset osallistuvat kädenjälkityösken-
telyyn. Jatkossa kädenjäljen potentiaalia voidaan 
lisätä sisällyttämällä kädenjälkitavoitteet kaupun-
gin toimintasuunnitelmaan.

Lisätutkimusta tarvitaan tämän hyvän käytännön 
soveltuvuuden testaamisessa kaupungeissa ja 
alueilla. Kädenjäljen avulla saavutettava ilmasto-
hyöty voi olla huomattavasti suurempi kuin kau-
pungin oman jalanjäljen koko. Kädenjälkiajattelu 
tarjoaa kaupungeille mahdollisuuden erottua ja yli-
ttää ilmastoneutraaliuden tavoitteita.

töarviointitutkimusten luotettavuutta on lisätty yh-
teisillä ohjeilla.

  KOHDATUT ONGELMAT

On suositeltavaa tarkastella kriittisesti lasken-
takäytäntöä. Lisäksi on tärkeää viestiä kohdeyleisö-
lle ymmärrettävällä tavalla.

  MAHDOLLISUUS OPPIMISEEN 
TAI TIEDON SIIRTÄMISEEN

Kaupunkien hiilikädenjäljen (CH) päätarkoitus on 
tunnistaa ilmastotoimia ja kannustaa kaupunkeja 
toteuttamaan ilmastonmuutoksen torjuntaa koske-
via ratkaisuja. Hiilikädenjälki tarjoaa myös työkalun 
strategiseen suunnitteluun hiilineutraaliustavoit-
teiden lisäksi sekä viestintätyökalun, jolla voidaan 
houkutella alueelle lisää toimintaa, yrityksiä ja 
asukkaita. Hiilikädenjälkeä testattiin ja sovellettiin 
Espoon kaupungissa. Tutkimus osoitti, että esimer-
kit hiilikädenjälkeen vaikuttavista tekijöistä jakaan-
tuivat omistusta, toimintaympäristöä ja projekteja 
käsitteleviin luokkiin. Myös hiilikädenjälkiratkaisuja 

Seurantaa ja arviointia koskeva elinkaariarviointi

Organisaa-
tiota koskeva 
elinkaariar-

viointi (O-LCA)

Elinkaariarviointi 
LCA (materiaalit, 

energia)

Tuote-palvelujär-
jestelmä (PSS)

 Lisätietoa 
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