
Kasvihuonekaasupäästölaskelma 2020



Globe Hopen
kasvihuonekaasupäästöjen
laskenta

§ Globe Hopen kasvihuonekaasupäästöt ilmoitetaan
hiilidioksidiekvivalentteina

§ Yhteismitallistetaan eri kasvihuonekaasupäästöt (kuten
metaani ja typpioksiduuli) hiilidioksidiksi
lämmityspotentiaalikertoimen avulla

§ Mikäli ekvivalenttikerrointa ei ole ollut saatavilla, on 
hyödynnetty CO2 –kerrointa

§ GHG protokolla jaottelee yrityksen kasvihuonekaasut
kolmeen luokkaan, joita hyödynnetään myös tässä
Globe Hopen laskelmassa

Scope 1: Suorat kasvihuonekaasupäästöt
Scope 2: Ostoenergian päästöt
Scope 3: Epäsuorat kasvihuonekaasu-päästöt

https://ghgprotocol.org/


Globe Hope Oy:n kasvihuonekaasupäästöt 2020

Absoluuttinen
määrä

Yksikkö Hiilidioksidi- päästöt
kg CO2 ekv.

Lisätiedot

SCOPE 2

Ostettu sähkö 21 MWh Suomen luonnonsuojeluliiton sertifioima ekosähkö, 100 % tuulisähköä

Lämmitys* 7 544 m3 14 851 Maakaasu

Yhteensä (Scope 2) 14 851

SCOPE 3

Kuljetukset (Viro -Suomi) 5 797 tkm 623 Laskettu kilometrien mukaan. Sisältää kuljetukset kuorma-autolla ja laivalla.

Kuljetukset (Liettua – Suomi) 5 728 tkm 616 Laskettu kilometrien mukaan. Sisältää kuljetukset kuorma-autolla ja laivalla.

Liikematkustus 795 hkm 68 Laskettu henkilökilometrien mukaan. Sisältää henkilöautomatkat.

Kiinteistösähkö* 16 MWh 2 256 Sisältää vuokraan sisältyvän kiinteistösähkön pinta-alaperusteiden osuudeen, joka
kattaa kiinteistön ilmanvaihdon, ulkovalot ja autonlämmitystolppien sähkönkulutuksen.

Jäte 10 560 kg 4 330

Yhteensä (Scope 3) 7 893

Yhteensä (kg CO2 ekv.) 22 744

Yhteensä (t CO2 ekv.) 23

*) Näiden tunnuslukujen osalta käytetty kerroin kuvaa CO2-ekvivalenttipäästöjen 
sijaan CO2-päästöjä



Lämmitys 
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Globe Hopen kasvihuonekaasupäästöt koostuvat
suurimmaksi osin

HUOM!

Laskelma ei sisällä 

- tuotannon päästöjä

- vaatteiden tehdaskuljetuksia

- materiaali- ja jakelukuljetuksia

- muiden jätelajien päästöjä



Mitä laskenta huomioi ja mitä se ei huomioi?

HUOMIOI

- Ostettu sähkö
- Lämmitys
- Tehdaskuljetukset (Suomi, Viro ja 
Liettua)
- Liikematkustus

- Kiinteistösähkö

EI HUOMIOI
- Tuotannon päästöt
Päästöt, jotka linkittyvät esim. lankoihin, metalliosiin, 
kierrätysmateriaaleihin ja tehtaiden energiankäyttöön

- Vaatteiden tehdaskuljetuksia

- Materiaali- ja jakelukuljetusten päästöt

- Muiden jätelajien päästöjä

- Hankintojen päästöt
Esim. toimitilojen huonekalut

- Ostettujen palveluiden päästöt
Esim. Internet-yhteydet, puhelinliittymät



Scope 2 : 

SÄHKÖ JA LÄMPÖ



Scope 2: SÄHKÖ 
JA LÄMPÖ

Sähkö
§ Pitkäaikaisena Ekosähkön asiakkaana Globe Hopen

käyttämä sähkö on Suomen Luonnonsuojeluliiton
EKOenergia-merkittyä uusiutuvaa energiaa. Vuonna
2020 sähkömme koostui 100-prosenttisesti 
kotimaisesta tuulienergiasta. Vuonna 2020 käytimme
Nummelan kiinteistössä sähköä 21 MWh.

§ WWF:n ilmastolaskurin mukaan uusiutuvilla
energianlähteillä tuotettu sähkö on päästötöntä.

§ Lue lisää Globe Hopen Ekosähkö-asiakkuudesta

Lämpö
§ Globe Hopen Nummelan kiinteistö lämmitetään

maakaasulla. Koska teollisuuskiinteistössä on myös
muita toimijoita, arvioitiin Globe Hopen käyttämä
maakaasumäärä pinta-alaperusteisesti. Vuonna
2020 Globe Hopen tiloihin käytettiin 7 544 kuutiota
maakaasua.

§ Maakaasun kertoimena on käytetty Tilastokeskuksen
tilastoja sekä Motivan teollisen lämpöarvon tilastoja

http://www.ilmastolaskuri.fi/fi/calculation-basis?country=2&year=10746
https://www.ekosahko.fi/yrityksille/referenssit/globe-hope
http://www.stat.fi/tup/khkinv/khkaasut_polttoaineluokitus.html
https://www.motiva.fi/ratkaisut/uusiutuva_energia/bioenergia/tietolahteita/biopolttoaineiden_lampoarvoja


Scope 3

Kuljetukset

Liikematkustus

Kiinteistösähkö

Sekajäte



Scope 3: KULJETUKSET
Kuljetukset
§ Kuljetuksia tapahtuu Globe 

Hopen toiminnan eri
vaiheissa. Vaatteiden
tehdaskuljetuksia ei ole 
huomioitu tässä laskelmassa. 

§ Globe Hopen kuljetukset on 
jaettu materiaalikuljetuksiin, 
tehdaskuljetuksiin ja 
jakelukuljetuksiin.

Globe 
Hope

Materiaalikuljetukset
- poistotekstiilit

- ylijäämätekstiilit
- kierrätystekstiilit

- uutena ostettavat
materiaalit (metalliosat, 

hihnat, vetoketjut, 
heijastinosat

Tehdaskuljetukset
- kuljetukset Viron ja 

Liettuan tehtaisiin ja takaisin
Nummelaan

(kuorma-autolla ja laivalla)

Jakelukuljetukset
- kuljetukset ja palautukset
jälleenmyyjille, kuluttajille ja 

yrityksille



Globe 
Hope

Tehdaskuljetukset
- kuljetukset Viron ja 
Liettuan tehtaisiin ja 
takaisin Nummelaan
(kuorma-autolla ja 

laivalla)

Scope 3: KULJETUKSET
Kuljetukset
§ Tässä päästölaskelmassa

huomioidaan vain tehdaskuljetukset
Viron ja Liettuan tehtaille Suomesta ja 
takaisin, joita vuonna 2020 kertyi
yhteensä 11 525 tkm

§ Nummelasta Suomen, Viron ja 
Liettuan tehtaille ja takaisin

§ Kuljetukset kuorma-autolla ja laivalla
§ Laskennassa on hyödynnetty

LIPASTOSTA löytyviä CO2 
ekvivalenttikertoimia eri
kuljetusvälineille

http://lipasto.vtt.fi/yksikkopaastot/


Scope 3: 
LIIKEMATKUSTUS

Liikematkustus
§ Vuonna 2020 Globe Hopen

liikematkoja tehtiin
henkilöautolla 795 hkl

§ Liikematkojen päästöt
lasketaan
henkilökilometreillä (hkm), 
joille CO2-
ekvivalenttikertoimet 
kullekin kulkumuodolle
löytyvät LIPASTOSTA

http://lipasto.vtt.fi/yksikkopaastot/


Scope 3: KIINTEISTÖSÄHKÖ

Kiinteistösähkö
§ Globe Hopen osuus kiinteistösähköstä on 

laskettu pinta-alaperusteisesti
§ Vuonna 2020 Globe Hopen osuus on 16MWh, 

joka kattaa kiinteistön ilmanvaihdon, ulkovalot ja 
autonlämmitystolppien sähkönkulutuksen

§ Kertoimena on käytetty Motivan sivuilla
ilmoittamaa MWh CO2-päästökerrointa, joka
perustuu Tilastokeskuksen tilastoon

https://www.motiva.fi/ratkaisut/energiankaytto_suomessa/co2-paastokertoimet


Scope 3: SEKAJÄTE

Sekajäte
§ Jätteen osalta lasketaan vain sekajätteen 

päästöt.
§ Muista jätelajeista kierrätetään muovi, kartonki, 

metalli, lasi, biojäte, paperi sekä vaaralliset 
jätteet. Muiden jätelajien kertymiä ei kuitenkaan 
ole tilastoitu vuodelta 2020.

§ Sekajätemäärä on laskettu koko kiinteistön 
jätemäärästä pinta-alaperusteisesti, jolloin 
Globe Hopen osuus on 10 560 kg.



Yhteenveto ja 
kehittämistoimenpiteet



Yhteenveto
Globe Hopen kasvihuonekaasupäästöt on laskettu huomioiden ostoenergian päästöt (sähkö
ja lämpö) sekä tehdaskuljetusten, liikematkustuksen, kiinteistösähkön sekä jätteen päästöt. 

Näillä tekijöillä laskettuna Globe Hopen vuoden 2020 kasvihuonekaasupäästöt ovat 22 744 
kg CO2 ekvivalenttia. 

Suurin osa (65 %) päästöistä muodostuu Nummelan kiinteistön lämmityksestä.

Toiseksi eniten (19 %) päästöistä muodostui sekajätteestä. Kolmanneksi eniten päästöja
syntyi kiinteistösahköstä (10 %). Tehdaskuljetuksen paastot olivat pieniä (6%), mutta
vaatteiden tehdaskuljetuksia ei ole huomioitu tässä laskelmassa. Julkaisemme erikseen
vaatteiden kasvihuonekaasupäästölaskelman kevään 2021 aikana.



Kehittämistoimenpiteet

Nummelan kiinteistön lämmitysmuodolla ja kiinteistön 
energiatehokkuutta parantamalla voidaan saada laskettua 
yrityksen kasvihuonekaasupäästöjä merkittävästi
§ Selvitetään mahdollisuuksia kiinteistön energiatehokkuuden 

kehittämiseen

Laskelman kehityskohteena on tehdä siitä kattavampi
§ Laskelmaan tulisi lisätä myös tuotannon päästöt, muiden 

kuljetusten(materiaali- ja jakelukuljetusten) päästöt sekä 
muiden jätelajien päästöt

§ Tuotannon ja kuljetusten päästöjen mallinnukseen 
panostetaan lähivuosina

§ Muiden jätelajien kertymiä aletaan mitata vuodesta 2021 
lähtien



Kiitos!
Seija Lukkala
GSM +358 40 5076778

Globe Hope OY
Harjutie 14 A
03100 Nummela

www.globehope.com
Instagram: globehope
Twitter: globehope
facebook.com/globehopefinland

The world doesn't suffer from the lack of material but the lack of mind.

http://www.globehope.com/

