Mittatikun tuotteet

Esimerkkejä Mittatikun käytöstä . . .

Ruisleipä

Kodin sähkölaitteiden
sähkönkulutus
Kodin sähkölaitteiden sähkönkulutuksesta aiheutuvia ympäristövaikutuksia
voidaan pienentää valitsemalla energiatehokkaita laitteita.

Ruisleivän ympäristövaikutukset on laskettu suomalaisten keskimääräistä ruisleivän kulutusta
kohti. Suomalaiset syövät 83 g eli noin kaksi vuokaleipäviipaletta päivässä. Arvot perustuvat suomalaiseen tutkimukseen.

Automatkan ja
bussimatkan vertailu

Auton elinkaari

Juuston elinkaari ja
ilmastonmuutos

Pyykinpesu

Pyykinpesun ympäristövaikutukset on laskettu
puolta pesukertaa kohti, koska kaksihenkinen
perhe pesee tyypillisesti yhden koneellisen 40 0C:
ssa päivässä. Pesukoneeksi on oletettu uusi energiatehokas A-luokan laite. Tulosten lähtökohtana
on Keski-Euroopassa tehty tutkimus, jonka tiedot
energiantuotannosta ja jätevesien puhdistuksesta
on päivitetty vastaamaan Suomea.

Juusto

Juuston ympäristövaikutukset on laskettu juustoa
syövien suomalaisten keskimääräistä päivittäistä
kulutusta kohti. Suomalaiset syövät 30 grammaa eli
noin neljä höylättyä juustoviipaletta päivässä. Arvot
perustuvat suomalaiseen tutkimukseen Emmentaljuustosta.

Auto

Laitteiden käyttöikä on usein pitkä, jopa
10-15 vuotta. Siksi energiaa tuhlaavan
laitteen valinta johtaa pitkäaikaiseen
turhaan ympäristökuormitukseen

Automatkan ja bussimatkan ympäristövaikutusten ero on suuri.
Automatka vaikuttaa ympäristöön voimakkaasti verrattuna muihin ihmisen
jokapäiväisiin toimintoihin.

Auton elinkaaren ympäristövaikutuksista valtaosa syntyy ajon aikana. Auton valinnassa polttoaineen kulutus ja
päästöt ovat tärkeitä. Polttoaineen kulutus vaikuttaa ajonaikaisiin päästöihin ja
energiankulutukseen sekä polttoaineen
tuotannon ympäristövaikutuksiin.

Juuston vaikutus ilmastonmuutokseen
syntyy pääasiassa tuotantovaiheessa. Tuotantoon liittyvien kuljetusten,
pakkauksen ja säilytyksen merkitys on
pienehkö. Kotiinkuljetus autolla (7 km)
vaikuttaa vain vähän ympäristöön, kun
juusto haetaan samalla kertaa 12 muun
ostoksen kanssa. Jos kaupasta haettaisiin vain juusto, kuljetuksen merkitys
nousisi yli kolmasosaan tuotannon ympäristövaikutuksista.

Automatkan ympäristövaikutukset on laskettu 20
kilometrin automatkaa kohti. Ajon aikaiset ympäristövaikutukset autolle, joka täyttää EURO3-vaatimukset, ovat VTT:n Liisa-mallista. Lisäksi laskelmissa on
otettu huomioon Nesteen polttoaineen valmistus.
Auton valmistuksen ympäristövaikutukset ovat saksalaisesta VW Golf A4:n elinkaariarvioinnista.

Asunto

Asunnon ympäristövaikutukset on laskettu kahden
hengen asuntona toimivasta kerrostalokolmiosta
(83 m2), jolloin henkilöä kohti on pinta-alaa noin
41 m2. Suomalaiseen tutkimukseen perustuvissa
arvoissa on otettu huomioon talon rakentaminen,
lämmitys kaukolämmöllä, sekä ns. kiinteistösähkön kulutus, muttei kodin omaa sähkönkulutusta,
mm. asunnon valaistusta ja kodinkoneita. Talon
käyttöiäksi on oletettu 100 vuotta.

Mittatikun asteikko
Mittatikun asteikko perustuu henkilöä ja
päivää kohti laskettuun ympäristövaikutukseen, joka saa arvon 100. Ympäristövaikutus
lasketaan vuosittaisista päästöistä ja energiankulutuksesta Suomessa. Esimerkiksi
vesistöjä rehevöittävissä päästöissä otetaan
huomioon teollisuuden, maatalouden ja yhdyskuntien typen ja fosforin päästöt vesiin ja
ilmaan Suomessa.

100 = Suomen ympäristövaikutukset henkilöä kohti päivässä
64 = kulutuksen ympäristövaikutukset henkilöä kohti päivässä
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Arvoon 100 sisältyvät vientituotteiden valmistuksesta aiheutuvat päästöt ja energian
kulutus. Siihen eivät sisälly Suomeen tuodut
tavarat. Nämä molemmat on otettu huomioon kulutukselle lasketussa arviossa, jonka
arvo henkilöpäivää kohti on 64. Tätä ei ole
käytetty asteikon perustana, koska sen luotettavuus ja tarkkuus ovat paljon huonompia
kuin Suomen ympäristövaikutuksista tehdyn arvion.
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Mittatikulle on sijoitettu viisi tuotetta, jotka mitta-asteikon ohella havainnollistavat ympäristövaikutusten
suuruusluokkaa. Tuotteita valitessaan tutkijaryhmä
kävi tarkasti läpi kymmeniä elinkaariarviointeja kiinnittäen huomiota niiden laadinnan huolellisuuteen ja
vastaavuuteen suomalaiseen kulutukseen. Ympäristövaikutukset on laskettu keskimääräistä tai tyypillistä
päivittäistä käyttöä kohti.
Mittatikussa ympäristöongelmia painotetaan niiden
tärkeyden mukaan. Painokertoimet perustuvat laajan
ympäristöasiantuntijajoukon näkemykseen ympäristövaikutusten merkityksestä ja painoarvoista Suomessa.
Vastaavalla tavalla voidaan esittää ympäristövaikutukset mistä tahansa tuotteesta, jos siitä on tehty elinkaariarviointi.

Ruisleivän
päiväkulutus
83g

0,5 pyykinpesukertaa

Juuston
päiväkulutus
30 g

Automatka
20 km

Asuntopäivä
2
41 m

Tarkempia tietoja mittatikusta ja sen laskemisesta
löytyy ympäristöhallinnon verkkosivuilta

www.ymparisto.ﬁ/mittatikku

Mittatikku auttaa vertailemaan havainnollisella
tavalla kahden tuotteen ympäristövaikutuksia.
Mittatikun avulla voi myös arvioida valmistuksen,
pakkauksen, kuljetuksen ja kulutuksen osuutta
ympäristövaikutuksissa.
Mittatikkua voivat tulevaisuudessa hyödyntää
monet tahot. Valmistajat voivat esittää tuotteidensa elinkaarivaikutuksia mittatikun avulla esitteissään tai nettisivuillaan. Ympäristöneuvojat
voivat käyttää mittatikkua esittäessään elämäntapa- ja kulutusvalintojen merkitystä. Tutkijat ja
asiantuntijat voivat analysoida ja havainnollistaa
erilaisten tuotteiden ympäristövaikutuksia.

Mittatikkuhanke

TEHDAS

Materiaalin
kierrätys

Uudelleenkäyttö

KAUPPA

Kuluttajat tarvitsevat ymmärrettävää, asianmukaista ja uskottavaa tietoa tuotteiden ympäristövaikutuksista. Tarve on tunnistettu keskeiseksi kysymykseksi YK:n kestävän tuotannon ja
kulutuksen toimintaohjelmassa, EU:n yhdennetyssä tuotepolitiikassa sekä Suomen kestävän
kulutuksen ja tuotannon toimikunnan (KULTU) työssä.
Tuotteiden ympäristövaikutuksia lasketaan elinkaariarvioinnin (LCA) avulla. Elinkaariarviointi
on suositeltu ja yleistyvä menetelmä, mutta tulosten esittämistä kuluttajille ei ole juuri pohdittu. Siksi elinkaari- ja kulutustutkijat aloittivat yhdessä Mittatikkuhankkeen.

KAATOPAIKKA

Mittatikun toivotaan lisäävän kulutustuotteiden
elinkaaritiedon tarjontaa. Valmistajat voisivat jo
nyt esittää elinkaariarviointiensa tuloksia mittatikun esitystapaa käyttäen, ja käyttöä pyritään
edelleen kehittämään yhteistyössä valmistajien
kanssa.
Mittatikun tiedot lasketaan käyttäen elinkaariarviointia, joka sisältää luonnonvarojen käyttöönoton, prosessoinnin materiaaleiksi, kuljetukset, lopputuotteen valmistuksen, käytön, uudelleenkäytön, huollot, kierrätyksen ja käsittelyn jätteenä. Elinkaariarviointeja tehtäessä nojaudutaan kansainvälisiin ISO 14040-sarjan standardeihin.
Mittatikku kuvaa toistaiseksi ilmastonmuutosta, alailmakehän otsonin muodostumista,
happamoitumista, vesien rehevöitymistä ja energiankulutusta.
Jatkossa mittatikkuun pyritään ottamaan mukaan myös muita ympäristövaikutuksia, joita ovat mm. uusiutumattomien luonnonvarojen ehtyminen, ihmisten terveydelle vaaralliset aineet, pienhiukkaset, ekotoksisuus,
yläilmakehän otsonikerroksen heikentyminen ja maankäytön ympäristövaikutukset.

Mittatikkuhanke kuuluu ympäristöministeriön koordinoimaan ympäristöklusterin tutkimusohjelmaan. Hanketta vetää Suomen ympäristökeskus (SYKE) kumppaneinaan Kuluttajatutkimuskeskus, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT) sekä Riista- ja kalatalouden
tutkimuslaitos (RKTL).
Mittatikkuhankkeen yhteyshenkilönä toimii Ari Nissinen Suomen ympäristökeskuksesta,
ari.nissinen@ymparisto.ﬁ
Mittatikusta löytyy lisätietoja ympäristöhallinnon verkkosivuilta osoitteesta
www.ymparisto.ﬁ/mittatikku

Suomen ympäristökeskus (SYKE)
PL 140, 00251 Helsinki (Mechelininkatu 34a), 020 490 123, www.ymparisto.ﬁ/syke

F.G. Lönnberg, Helsinki, 2007

Mittatikusta kehitetään välinettä, jolla pystyy arvioimaan kulutuksen ympäristövaikutuksia ymmärrettävällä ja luotettavalla tavalla.

Valokuvat: Erno Forsström/SYKE Taitto: Erika Várkonyi/SYKE

Mittatikkua voi käyttää elinkaarivaikutuksista kertomiseen
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Tiesitkö, että kulutustottumukset
vaikuttavat ilmastonmuutokseen ja vesien
rehevöitymiseen?
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Mittatikku

kulutuksen ympäristövaikutusten
kuvaamiseen

