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• Clonet on vuonna 2016 perustettu ilmastonmuutosliiketoiminnan asiantuntijayritys. 

• Clonet tarjoaa asiakkailleen työkaluja ja liikkeenjohdon konsultointipalveluja liittyen hiilijalanjäljen 
määrittämiseen, päästöjen vähentämiseen ja vastuullisen liiketoiminnan kehittämiseen.

• Clonetin palveluja ovat muun muassa:

– OpenCO2.net –hiilijalanjälkialusta, joka tarjoaa työkalut hiilijalanjäljen määrittämiseen
– Hiilijalanjäljen laskenta organisaatioille, tuotteille, palveluille tai tilaisuuksille
– Räätälöityjen hiilijalanjälkilaskureiden ja työkalujen toteutus
– Yritykset, tuotteet ja tilaisuudet hiilineutraaliksi yhteistyössä CO2eston kanssa
– Vastuullisten liiketoimintakonseptien kehittäminen
– Koulutukset sekä strategiatyöpajat
– Haaste- ja innovaatiokilpailujen suunnittelu ja toteutus

• Clonet on hiilineutraali palveluntarjoaja.

Ilmastomyönteisyys on edelläkävijöille loistava mahdollisuus – käännetään siis päästövelvoitteet yhdessä 
kannattavaksi liiketoiminnaksi!

Clonet Oy
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http://www.clonet.fi/
https://www.openco2.net/fi/
https://www.clonet.fi/palvelut/
http://www.openco2.net/
https://co2esto.com/english
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OpenCO2.net -
hiilijalanjälkialusta

• Selainpohjainen palvelu, joka tarjoaa työkalut 
päästöjen vertailuun ja hiilijalanjäljen laskentaan: 

➢ Laaja päästötietokanta, joka sisältää yli 1000 yleisesti 
käytettävää päästökerrointa 

➢ Hiilijalanjälkilaskuri, jolla voi laskea organisaatioiden, 
tuotteiden ja tilaisuuksien hiilijalanjälkiä

➢ CO2-muunnin, joka auttaa ymmärtämään päästöjen 
suuruusluokkia

• Lisäksi maksullisessa palvelussa:

➢ Laajempi päästötietokanta ja mahdollisuus lisätä omia 
päästökerroin- / hiilijalanjälkitietoja

➢ Monipuolisempi tuotteiden ja palvelujen 
hiilijalanjäljen laskentaan soveltuva laskuri

➢ Päästöseuranta

➢ Hiilikädenjälkilaskuri
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https://www.openco2.net/


• Clonet on auttanut useita organisaatioita 
määrittämään niiden oman toiminnan ja 
tuotteiden hiilijalanjäljet OpenCO2.net -
alustan hiilijalanjälkilaskurilla sekä
toteuttamaan hiilineutraaliusstrategioita.

• Hiilijalanjäljen määrittäminen pohjautuu 
GHG Protocol ja ISO –standardeihin.

• Kts. lisää referenssejä täältä.
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OpenCO2.net
hiilijalanjälkilaskenta
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http://www.openco2.net/
https://www.clonet.fi/referenssit/
http://www.openco2.net/
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Sari Siitonen
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• Yli 25 vuoden kokemus energia-alalta, kestävästä kehityksestä ja päästölaskennasta:

– 2016 -> Clonet Oy, perustaja ja toimitusjohtaja 

– 2019 -> Vastuullisen muodin verkkokauppa IVALO.COMin hallituksen jäsen

– 2016 – Elinkeinoelämän keskusliitto (EK), Johtaja, kestävä liiketoiminta

– 2014 – 2015 – Gasum, Johtaja, strategia & yritysvastuu / kestävä kehitys & 
innovaatiot

– 2008 – 2013 – Gasum, Teknologiapäällikkö

– 1996 – 2008 – AFRY (ent. Pöyry), eri tehtävissä ml. ilmastopalveluista vastaavana 
johtajana

• TkT Aalto-yliopistosta vuonna 2010 – väitöskirja teollisuuden energiatehokkuuden 
vaikutuksista CO2-päästöihin

• eMBA Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulusta vuonna 2013

https://www.linkedin.com/in/sari-siitonen-a449859?trk=nav_responsive_tab_profile
https://twitter.com/SariSiitonen


Sari Siitonen 
sari@clonet.fi

p. 040 761 5221
www.clonet.fi

mailto:sari@clonet.fi
http://www.clonet.fi/

