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Elinkaariarvioinnin periaatteet 

• Elinkaariarviointi (Life Cycle Assessment, LCA) on menetelmä, jonka avulla 

arvioidaan tuotteen, prosessin tai toiminnon aiheuttamat 

ympäristövaikutukset sen koko elinkaaren aikana. 

 

• Hiilijalanjälkilaskenta on LCA:ta, jossa huomio on vain ilmastovaikutuksessa 
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Elinkaariarviointi ja elintarvikkeet: 

ongelmia 

• Samansuuruisella päästöllä on erilainen vaste ympäristössä eri puolilla 

maata/Eurooppaa/maailmaa (LCA-ongelma yleensä) 

 

• Toiminnallinen yksikkö eri tuotteita verrattaessa:  

– Tilanne on ”helppo”, kun verrataan eri tuotantotapoja.  

– Ongelmia syntyy, kun verrataan eri tuotteita keskenään. Tuotteiden oltava toisiaan 

korvaavia eikä täydentäviä.  

– Ruisleivän ja ranskanleivän vertailussa mieltä, tosin tuotteet eivät täysin tyydytä 

samoja tarpeita, ja niiden ravitsemukselliset ominaisuudet ovat erilaiset.  

– Liha vs. kala: onko toiminnallinen yksikkö (eli vertailuparit): 

• 1 kg lihaa ja 1 kg kalaa, vai 

• tyypillinen annoskoko lihaa ja tyypillinen annoskoko kalaa, vai 

• tuotemäärät ko tuotteita, joilla esim. sama energiasisältö?  

(1000 kJ sisältyy: 156 g naudanlihaa, 122 g kirjolohen lihaa) 

• tai sama proteiinisisältö… 

• Tai joku yhdistelmä: ravitsemuksellinen indeksi 
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LCA-tulosten tulkinta ja LCA:n 

mielekkyys maataloustuotteille 

● Elinkaariarvioinnissa tuotelähtöinen tarkastelutapa 

 

● Onko se hyvä tapa elintarvikkeille, koska maataloustuotteiden valmistaminen on sidottu 

pinta-alaan, ja pääosa vaikutuksista syntyy nimenomaan peltoviljelystä? 

 

● Ympäristön kannalta on ensisijaista tieto kuormituksesta ”tältä alueelta tähän järveen”. 

Ympäristöä ei kiinnosta tuotantomäärä. 

 

● Tuoteyksikkökohtainen tieto on siis toissijaista, jos tuotantopinta-ala pysyy vakiona 

 

● Jos tuotantomäärä pysyy vakiona mutta pinta-ala muuttuu, tuoteyksikkökohtainen 

tarkastelu relevantti 

 

● Kuluttajan kannalta tuoteyksikkökohtainen tieto lienee parempaa 

 

● Maatalouden ympäristöpolitiikan suunnittelussa kumpikin tapa tärkeä 





= 
9 km 400 g 

http://media.artstudio.fi/FotoWeb/fwbin/pvagent.dll?im-query=(iptc201 contains (2494))&folder-id=5001&username=hkpa&password=hk&pv-size=1000


Kiitos mielenkiinnostanne! 

Lisätietoja: 

Kaisa.Manninen@ymparisto.fi 

Puh. +358 400 148 623  

Juha.Grönroos@ymparisto.fi 

Puh. +358 40 526 3139 


