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Tapahtuman hiilijalanjälki
Tässä raportissa kuvataan AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivien 11.-12.11.2021
hiilijalanjälkilaskenta.

Projektin työryhmä: Kaisa Jussila, Mitja Hokkanen, Maarit Jaakola
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Tavoitteet ja soveltamisala
Työn tavoitteena on selvittää AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivien
ilmastovaikutukset Turun ammattikorkeakoulun järjestäminä. Tutkimuspäivät on vuosittain
järjestettävä ammatillista koulutusta ja sen tutkimusta esittelevä tapahtuma, jonka eri tahot
järjestävät yhteistyössä Ammatillisen koulutuksen tutkimusseura OTTU ry:n kanssa.
Laskennan toiminnallinen yksikkö on edellä mainittu kaksipäiväinen tapahtuma.
Laskenta seuraa elinkaariarvioinnin ja hiilijalanjälkilaskennan yleisperiaatteita (ISO-standardit
14040,14044 ja 14067), mutta muutamia yksityiskohtia joudutaan oikomaan. Projektin
lopputuloksena saadaan Excel-pohjainen laskuri, jonka avulla voidaan laskea myös muiden
alueella järjestettävien tapahtumien hiilijalanjälki, kun tehdään tarvittavia muutoksia
inventaarioon ja päästöarvoihin. Laskennan tulosta voidaan käyttää tapahtumasta aiheutuvien
päästöjen kompensointiin.

Tapahtuman inventaario ja päästöarvot
Tapahtuman hiilijalanjäljen laskennassa otetaan huomioon kutsuttujen keynote-puhujien
matkustus sekä hotellimajoitus, koko yleisön tarjoilut tapahtuman aikana, kiinteistön jätehuolto
sekä fyysiset materiaalit. Oletuksena on käytetty päästötöntä sähköä, sillä tämä on käytössä
tapahtuman sijainnissa eli EduCity-rakennuksessa.
Ilmastovaikutusten arvioinnissa inventaarion luvut yhdistetään omiin päästöarvoihinsa.
Laskennassa käytetyt lähteet on eritelty seuraavassa taulukossa. Kaikki kertoimet
muokkauksineen on avattu Excel-laskurissa.
Matkustuksessa on pyritty huomioimaan sekä polttoaineen tuotannon että käytön aiheuttamat
päästöt. Junan ja sähköautojen osalta on laskettu sähköntuotannon päästöt.
Nimikyltit on valmistettu kierrätyspaperista. Valmistajalta ei saatu suoraan ko. paperin tietoja,
joten laskennassa on käytetty yleisiä kierrätyspaperin päästötietoja.
Unica ravintolat toimitti tarjottujen ruoka-annosten päästökertoimet suoraan ja ne perustuvat
EAT-foorumin laskentaan.
Taulukko 1, Laskennassa käytettyjen päästöarvojen lähteet.
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Laskennan tulokset
Puhujien matkustus
Tapahtumaan on kutsuttu kolme keynote-puhujaa, joista yksi osallistuu etänä. Muut puhujat
matkustavat junalla ja lentokoneella ja matkustuksen päästöt ovat yhteensä 771,97 kg
CO2ekv.
Taulukko 2, Keynote-puhujien matkustuksen päästöt.
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Majoitus
Puhujat majoittuivat hotellissa yhteensä viisi yötä ja majoituksen päästöt ovat yhteensä
58,75 kg CO2ekv.
Taulukko 3, Majoituksen päästöt.

Tarjoilut
Tarjoilut tilattiin Unica ravintoloilta ja ne olivat vegaanisia. Niissä on otettu huomioon koko
yleisön tarjoilut kahden päivän aikana, erilliset lounaskahvit sekä iltaohjelman aikana tarjoillut
viinit. Tarjoilujen päästöt ovat yhteensä 553,84 kg CO2ekv.
Taulukko 4, Tarjoilujen päästöt.
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Materiaalit
Tapahtumassa pyrittiin mahdollisimman vähäiseen fyysisten materiaalien käyttöön.
Vierailijoiden nimikyltit oli valmistettu kierrätyspaperista. Nimikylttien kotelot ovat jatkuvassa
käytössä ammattikorkeakoulun tapahtumissa, eikä niitä tarvinnut hankkia erikseen – niinpä
niiden tuotannon päästöjä ei ole laskettu tähän tapahtumaan. Opasteita varten tarvittiin 50 kpl
A3-kokoista paperitulostetta.

Taulukko 5, Materiaalien päästöt.

Jätehuolto
Jätehuollon päästökertoimena käytetään ICT City -kampusrakennuksen vuotuisesta
jätehuollosta laskettua vuorokausikohtaista keskiarvoa. EduCity on uusi kampusrakennus,
joten sille ei ollut vielä saatavilla tietoja. Luultavasti ICT-Cityn tiedot ovat kuitenkin saman
suuntaisia, eikä jätehuolto vaikuta tämän tapahtuman kokonaispäästöihin kovin merkittävästi.
Taulukko 6, Jätehuollon päästöt.
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Johtopäätökset ja suositukset
Koko tapahtuman hiilijalanjäljeksi saadaan laskennan perusteella 1391 kg CO2ekv.
Merkittävin osa Tutkimuspäivien hiilijalanjäljestä koostuu keynote-puhujien matkustuksesta ja
kaikkien vierailijoiden tarjoiluista. Päästöjä voidaan parhaiten vähentää esimerkiksi
etäosallistumisen lisäämisellä tai vähempipäästöisten matkustusmuotojen tukemisella.
Maaliikenteessä suosittiinkin julkista liikennettä kuten junia. Tarjoilut olivat vegaanisia, ja
esimerkiksi satokauden tuotteita suosimalla voidaan päästöjä vähentää entisestään.

Taulukko 7, Tapahtuman kokonaispäästöt.

Kaavio 1, Tapahtuman kokonaispäästöt.
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Laskurin jatkokäyttö
Laskuria voidaan hyödyntää jatkossa myös muiden Turun ammattikorkeakoulussa
järjestettävien tapahtumien hiilijalanjäljen laskemisessa, kun siihen päivitetään
tapahtumakohtaiset lähtötiedot sekä päästökertoimet esimerkiksi tarjoilujen osalta.

Miten laskuri toimii?
Laskurissa on omat välilehtensä eri päästölähteiden kirjaamiselle. Kaavat loppusumman
laskemista varten ovat valmiina, jolloin käyttäjän tehtäväksi jää kirjata tarvittavat lähtöarvot
niille merkittyihin laatikoihin.
Kuva 1, Laskurin käyttöohje.

Yhteenvetosivulle muodostuu koko tapahtuman hiilijalanjälki käyttäjän antamien tietojen
mukaisesti.
Kuva 2, Laskurin käyttöohje.

