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Nordic Offset
Nordic Offset Oy on vuonna 2008 perustettu suomalainen asiantuntijayritys, joka on 
pioneeri päästölaskennan ja päästöjen vapaaehtoisen kompensoinnin alalla 
Suomessa. 

Palvelumme:
✓ Hiilijalanjäljen laskenta ja elinkaariarvioinnit
✓ Hiilikädenjäljen määrittäminen
✓ Hiilineutraaliuskonsultointi
✓ CO2e- päästöjen kompensointi (hanketyyppeinä päästövähennykset, hiilinielujen 

lisäykset ja pysyvät poistot ilmakehästä)
✓ Ympäristöasioiden viestintä

Referenssiasiakkaita: Elisa, Lujabetoni, Nordqvist, Lassila & Tikanoja, Sitra, 
Woodia, KAS-telineet, Finnfund, Palvelualojen ammattiliitto PAM, Itella, Slush, 
Helsingin Yliopisto, Hesburger, Finavia, Juustoportti, Nasdaq Helsinki, Nokia, 
Kauppakeskus Sello, Itä-Suomen yliopisto, Finn Spring, Flow festivaali, AMEX Finland, 
FIM pankkiiriyhtiö, Teatterikorkeakoulu, Ruisrock, Pyhä- ja Rukatunturi. 

www.nordicoffset.com



1. Laske oman toiminnan hiilijalanjälki ja löydä 
laskennan perusteella potentiaaliset kohteet 
päästöjen vähentämiseen;

2. Toteuta mahdolliset toimenpiteet oman 
hiilijalanjäljen pienentämiseksi;

3. Kompensoi jäljelle jäävä/liiketoiminnan järkevän 
jatkumisen kannalta välttämätön hiilijalanjälki 
vapaaehtoisen päästökaupan standardoitujen 
hankkeiden avulla.

Askeleet hiilineutraaliuteen, nettonollaan, 
nettonegatiivisuuteen



Nordic Offset -
kompensointihankkeiden kriteerit

Kompensointiin käytettävien päästövähennysyksiköiden 
tulee olla:

• Lisäisiä: on kyettävä osoittamaan, että hanke ei olisi 
toteutunut ilman päästörahoitusta

• Todellisia: on kyettävä todistamaan, että hanke on todella 
vähentänyt päästöjä tai estänyt niiden syntyä /lisännyt 
hiilinieluja

• Mitattavia: syntyneiden päästöyksiköiden määrä täytyy 
pystyä määrittämään tarkasti

• Todennettavia: neutraalin, ulkopuolisen auditoijan pitää 
pystyä verifioimaan päästövyksiköiden synty

• Kaksoislaskentaa ja käyttöä vältettävä: Kompensointiin 
käytettäviä päästöyksiköitä saa käyttää vain yksi käyttäjä ja 
yhteen tarkoitukseen. Yksiköt tulee mitätöidä pysyvästi 
käytetyn standardin päästökaupparekisteristä



Nordic Offset – käytetyt CO2e-
kompensoinnin hanketyypit ja standardit

PÄÄSTÖVÄHENNYKSET
- Pienimuotoinen ei-verkkoon kytketty uusiutuva energia
- Energiatehokkuus (kotitaloudet, teollisuus)
- Metsien suojelu
- Jätehuolto
- Vähäpäästöinen liikenne
- Vähäpäästöinen maatalous

POISTOT
Luontopohjaiset
- Maaperä
- Metsitys
- Biohiili
- Ekosysteemin ennallistaminen

Hankkeita voidaan sertifioida eri standardeilla. Nordic Offsetin käyttämiä standardeja ovat 
Gold Standard (GS), Verified Carbon Standard (VCS), sekä kotimainen Puro-standardi.

Tekniset
- Biomassan hiilidioksidin poisto
- Hiilidioksidin poisto suoraan ilmakehästä
- Hiilidioksidin sidonta mineraalisaatiolla
- Hiilidioksidin sidonta valtameriin



Lisätietoja

+ 358 10 340 0080
info@nordicoffset.com

Kiitos!


