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Kasvuhoonegaaside (KHG) emissioonide hulk atmosfääris on tõusnud alates 19. sajandi 

keskpaigast, ning on põhjustanud globaalse kliimamuutuse. Sellel on nii ökoloogilised kui 

ka sotsiaal-majanduslikud tagajärjed. Emissioonide vähendamiseks on vajalik 

rahvusvaheline koostöö ning struktureeritud ning ühtne aruandlus emissioonide allikate ja 

hulga osas, kuid seni on kaudseid emissioone (nn skoop 3) vähe uuritud ning need ei ole 

kohustuslik osa organisatsioonide keskkonnaraportitest. Käesolev magistritöö kasutas 

Greenhouse Gas Protocol (edaspidi GHG protokoll) skoop 3 raamistikku anonüümse 

ettevõtte süsiniku jalajälje arvestamiseks kaudsete emissioonide osas. Sealjuures võrreldi 

kulupõhise ning andmespetsiifiliste metoodikate tulemuste erinevusi, COVID-19 

pandeemia mõju KHG emissioonidele ning arutleti võimalike põhjuste üle. Leiti, et  

andmespetsiifiliste metoodikate rakendamine on küll algandmete kättesaadavuse tõttu 

keerulisem, kuid annab parema ülevaate kaudsetest  KHG emissioonidest, mis võimaldab 

välja töötada täpsemad tegevuskavad organisatsioonide süsiniku jalajälje vähendamiseks. 

COVID-19 pandeemial oli minimaalne mõju uuritud ettevõtte kaudsetele KHG 

emissioonidele. Skoop 3 emissioonid võivad moodustada suurema osa organisatsiooni 

koguemissioonist, mistõttu on edaspidine uurimustöö oluline nii selle metoodikate kui ka 

heite allikate osas.   

Märksõnad: kasvuhoonegaaside emissioonid, kaudsed emissioonid, kulupõhine 

metoodika, andmespetsiifiline metoodika 
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SISSEJUHATUS 

 

Süsinikdioksiidi ja teiste kasvuhoonegaaside emissiooni hulk on tõusnud alates aastast 1850, 

ning aastal 2019 oli süsinikdioksiidi hulk atmosfääris  suurem kui viimase 2 miljoni aasta 

jooksul (IPCC 2021). Rahvusvaheline koostöö, eesotsas ÜRO kliimamuutuste 

konventsiooni ning selle juurde kuuluva Pariisi kliimaleppega, on äärmiselt olulised 

globaalsete kliimamuutuste mõju vähendamiseks. Pariisi kliimaleppe peaeesmärk on hoida 

globaalne temperatuuri tõus alla 2 kraadi võrreldes industriaalajastule eelneva tasemega, 

selle saavutamiseks on nii erasektoris kui ka avalikus sektoris tarvis kindlaks teha erinevaid 

emissioonide allikaid ja leida võimalikke vähendamise meetmeid.  

Süsiniku jalajälje mõõtmiseks on erinevaid metoodikaid, üks enimkasutatavaid on 

Greenhouse Gas Protocol-i (edaspidi GHG protokoll) raamistik. GHG protokoll on 

rahvusvaheliselt kasutatav standard kasvuhoonegaaside emissiooni hulga mõõtmiseks ja 

seda kasutatakse erinevates valdkondades, samuti nii erasektoris kui ka avalikus sektoris. 

GHG protokolli raamistik hõlmab otseseid emissioone, mis tekivad organisatsiooni poolt 

kontrollitud allikatest (skoop 1), ja ka kaudseid emissioone, mis tekivad sisse ostetud 

elektrist (skoop 2) või  organisatsiooni väärtusahelas (skoop 3). Selle alusel on võimalik 

arvestada emissioone erinevate metoodikate alusel, sõltuvalt raporteeritava organisatsiooni 

algandmete iseloomust.  

Skoop 3 emissioone, ettevõtte väärtusahela alguse ja lõpu osa tekkivaid kaudseid 

emissioone, ei raporteerita tihti tulenevalt algandmete keerulisest kättesaadavusest. 

Kirjanduse põhjal moodustavad skoop 3 emissioonid aga sõltuvalt raporteeritava 

organisatsiooni tegevusalast sõltuvalt märkimisväärse osa koguemissioonist (Huang et al 

2009). Seetõttu on skoop 3 emissioonide arvestamine äärmiselt oluline parema ülevaate 

saamiseks emissioonide päritolu, hulga ja vähendamise võimaluste osas. Lisaks annavad 

skoop 3 emissioonide andmed ka parema sisendi organisatsioonide keskkonnaalaste 

tegevuskavade jaoks.  

Magistritöö eesmärk oli kasutades GHG protokolli arvestada eraettevõtte süsiniku jalajälge 

skoop 3 kaudsete kasvuhoonegaaside emissiooni ulatuses. Uuritavaks firmaks on 

globaalsesse alkoholitootmise gruppi kuuluv tütarettevõte, mis tegeleb Eestis alkoholi 
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maaletoomise ja turustamisega. Uuritav periood ehk andmete aruandlusperiood on 

1.07.2020-30.06.2021.   

Skoop 3 raamistik hõlmab erinevaid kaudse emissiooniga seotud valdkondi ning vastavalt 

uuritava ettevõtte tegevusalale on skoop 3 faktoriteks ehk emissioonikategooriateks:  sisse 

ostetud tooted ja teenused, kapitalikaubad, sisse ostetud toodete turustamine Eestis, ärireisid, 

töötajate töö- ja elukohavaheline transport, renditud ja liisitud varad ning müüdud toodete 

pakendite järelkäitlus (GHG Protocol 2013).  

Käesoleva magistritöö raames arvestati eelmainitud emissioonikategooriate skoop 3 

emissioone aruandlusperioodi vältel, lisaks võrreldi erinevaid GHG protokolli metoodikaid 

ja nende tulemusi. Magistritöö eesmärgi saavutamiseks püsitati neli uurimisülesannet.  

Magistritöö uurimisülesanded on: 

1. GHG protokolli metoodika kohandamine vastavalt ettevõtte tegevusalale; 

2. Ettevõtte skoop 3 kaudsete kasvuhoonegaaside emissioonide mõõtmine kasutades 

uurimisülesandes 1 kindlaks tehtud raamistikku; 

3. Kulupõhise ja andmespetsiifilise metoodika tulemuste võrdlus; 

4. COVID-19 pandeemia mõju skoop 3 kasvuhoonegaaside (KHG) emissioonidele 

töötajate transpordi ja ärireiside kategooriates. 

Tänan magistritöö juhendajat Valdo Kuusemetsa kaasamõtlemise ja konstruktiivsete 

paranduste eest. Samuti tänan uurimuse aluseks olnud ettevõtte finantsosakonda ja 

jätkusuutlikkuse töögruppi abi eest andmete kogumisel.   
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 

 

1.1 Kasvuhoonegaasid ja globaalne kliimamuutus 

 

Kliimamuutused väljenduvad pika aja kestel toimuvates muutustes ilmastikuolude 

statistiliste näitajate osas. Protsess on tingitud kasvuhoonegaasidest, mis satuvad keskkonda 

nii looduslike tegurite kui ka inimtegevuse tagajärjel (Kliimamuutused 2021). 

Antropogeense päritoluga kasvuhoonegaasid on süsinikdioksiid (CO2), metaan (CH4), 

dilämmastikoksiid (N2O) ja fluoreeritud gaasid, mis on valdavalt pärit fossiilkütuste 

põletamisest, põllumajandusest, maakasutuse muutustest, jäätmete ladestamisest ning 

erinevate fluoritud gaaside kasutamisest (European Environment Agency 2020). Alates 

1750. aastast 2020. aastani on inimtegevusest tingitud kasvuhoonegaaside hulk atmosfääris 

olnud pidevas tõusus: CO2 hulk on kasvanud 47%, CH4 hulk 165% ning N2O hulk 23% 

(IPCC 2021). Vastavalt süsinikdioksiidi taseme kõrgele tõusule on seega kliimamuutuste 

üheks olulisemaks faktoriks just süsinikdioksiidi heitekogused ja sellest tulenevalt süsiniku 

jalajälg ning selle mõõtmine, vähendamine ja analüüs (Peters et al. 2017). 

Globaalne temperatuuritõus on olnud pidev alates 1850. aastast, samal ajal on toimunud suur 

muutus viimase neljakümne aasta jooksul, ning võrreldes 1850-1900 aastatega oli aastatel 

2001-2020 globaalne temperatuur 0,99 kraadi võrra kõrgem. Sealjuures on keskmine 

maapinnatemperatuur tõusnud keskmiselt 1,59 kraadi ning ookeani kohal keskmiselt 0,88 

kraadi, mis on peaaegu täielikult põhjustatud inimtegevusest. Aastal 2019 oli CO2 hulk 

atmosfääris suurem kui viimase 2 miljoni aasta jooksul, ning metaani ja dilämmastikoksiidi 

tasemed kõrgemad kui viimase 800,000 aasta jooksul. Maailmamere tase on alates 1900. 

aastast kiiremini kui varasema 3000 aasta vältel ning selle temperatuur on viimase sajandi 

jooksul tõusnud kiiremini kui viimase 11,000 tuhande aasta jooksul (IPCC 2021).  

Kliimamuutuste tagajärjel tõusev maismaa ja mere temperatuur, muutused sademetes ja 

ilmastikus toovad kaasa lisaks ökosüsteemide terviklikkuse hävimisele ka erinevaid sotsiaal 

- majanduslikke tagajärgi. Muutused (elu)keskkonnas võivad olla kiired, samal ajal ei ole 

ühiskonnas võrdselt jaotunud võimalused nendega toimetulekuks, mis omakorda võivad 
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suurendada ühiskonna ebavõrdsust ja vähendada selle sidusust. Enim haavatavamad on 

ülerahvastatud ja vaesemad piirkonnad, kus majandus sõltub suures osas looduskeskkonnast.  

Kiiresti kohanevad majandussektorid on aga eelisseisus. Rahvusvahelisel tasandil 

koostatakse erinevaid kliimamuutustega kohanemise strateegiaid ja tegevuskavasid, et 

vähendada nende mõju majandusele ja ühiskonnale (RAKE 2015). Eestis võeti vastu 

„Kliimamuutustega kohanemise arengukava aastani 2030“, mille eesmärgiks on suurendada 

Eesti riigi valmidust ja kohanemisvõimet kliimamuutuste mõju osas nii regionaalsel kui 

kohalikul tasandil (Keskkonnaministeerium 2017).  

2019. aasta lõpukuudel alanud globaalne koroonaviiruse SARS-CoV-2 pandeemia ning 

sellega kaasnevad piirangud on mõjutanud tõsiselt inimtervist, majandussektorit, 

põllumajandust ning kaubavahetust. Samal ajal on toimunud ka märgatavad muutused 

keskkonnas ning kasvuhoonegaaside emissioonides, sealhulgas süsinikdioksiidi 

heitkoguses. Pandeemia mõjusid keskkonnale on uuritud väga lühikest aega, kuid mitmed 

uuringud on leidnud, et ilmnes positiivne mõju õhukvaliteedile, samal ajal esinesid mitmed 

kaudsed negatiivsed aspektid nagu jäätmete sorteerimise langus, jäätmehulga tõus ning 

veereostus. On leitud, et kuigi esines langus kasvuhoonegaaside emissioonis, on mõju 

tõenäoliselt lühiajaline ning piirangute leevendamise või tühistamise järgselt on näha 

heitkoguste tõusu (Ray et al. 2021).  

Uuringus, mis käsitles süsinikdioksiidi emissioone perioodil jaanuar kuni aprill aastatel 2019 

ja 2020, kokku 69 riigis (sealhulgas 50 USA osariigis ja 30 Hiina provintsis) ning mis kokku 

moodustasid 97% globaalsest CO2 emissioonidest, tehti mõõtmisi nii kaugseire meetodeid 

kui ka kohapealseid mõõtmisi kasutades. Selle tulemusel leiti, et pandeemia perioodil 2020. 

aastal on toimunud 17% langus globaalses süsinikdioksiidi emissioonis. Siiski järeldati, et 

pikaajalisemate ning püsivate muutuste saavutamiseks tuleb vähendada keskkonda 

mõjutavaid antropogeenseid tegureid ning pandeemial on lühiajaline mõju 

kasvuhoonegaaside hulga vähenemisele (Ray et al. 2021).  
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1.2 Globaalne kliimapoliitika 

 

Kliimamuutuste ning selle tagajärgedega võitlemiseks sõlmiti 1992. aastal ÜRO 

kliimamuutuste raamkonventsioon, mille peamiseks eesmärgiks on stabiliseerida 

kasvuhoonegaaside kontsentratsioon atmosfääris sellisele tasemel, mis hoiaks ära ja 

ennetaks ohtlikud globaalse kliimasüsteemi muutused.  Raamkonventsioon näeb ette, et 

antud eesmärgi peaks saavutama sellises ajavahemikus, et ökosüsteemid saaksid looduslikult 

kohaneda toimuvate kliimamuutustega, kindlustatud oleks säästev toiduainete tootmine ja 

majanduslik areng (Riigi Teataja 1994).  

Raamkonventsioon andis üldise suuna, kuid konkreetne suuremaid majandussektoreid 

mõjutav keskkonna- ja säästva arengu kokkulepe on 1997. aastal sõlmitud Kyoto protokoll 

(Keskkonnaministeerium 2021). Sellega liitus 192 riiki, Eesti ühines 1998. aastal. Peamiseks 

Kyoto protokolli eesmärgiks on vähendada kasvuhoonegaaside tekitamist võrreldes 1990. 

aasta tasemega ning luua ühtne süsteem heitkoguste jälgimiseks ja vähendamiseks. 1990. 

aasta heitkoguste tase on võetud sealjuures võrdluseks ja baastasemeks, millega järgnevaid 

heitkoguseid võrreldakse (Riigi Teataja 2002).   

ÜRO võttis 2015. aasta tippkohtumisel vastu ülemaailmsed säästva arengu eesmärgid 

aastaks 2030, mis asendavad 2000. aastal püsitatud aastatuhande arengueesmärke. Vastu 

võetud 17 eesmärki hõlmavad 169 alapunkti, mis on seotud nii kliimamuutustega, 

taastuvenergiaga, toidu, tervise ning veega. Ambitsioonikate punktide vahel on mitmeid 

seoseid, ning rahvusvaheline koostöö eri tasemetel on eesmärkide saavutamiseks äärmiselt 

oluline (Honegger et al. 2021). On leitud, et tarvis oleks rohkem erinevaid parameetreid just 

keskkonnaaspektide mõõtmisel, mis arvestaksid nii majanduskasvu kui ka mitmeid 

keskkonnategureid. Näiteks näeb eesmärk 7 ette jätkusuutliku energia laialdase kasutamise. 

Selle protsessi puhul tuleks jälgida lisaks majanduskasvule ka erinevusi globaalsetes 

sissetulekutes, süsinikdioksiidi emissioonis, regioonide populatsioonis ning inimeste elueas. 

Dünaamiliste ja erinevate parameetrite arvestamine säästva arengu eesmärkide puhul on 

äärmiselt oluline nende globaalseks saavutamiseks, et ühe valdkonna positiivsed muutused 

ei tooks kaasa järeleandmiseid mõnes teises sektoris. Samuti tuuakse välja, et erinevate 

mõõtmiste infrastruktuur vajab ühtset taset globaalselt, et andmed oleksid võrreldavad ning 

paremini analüüsitavad, sealhulgas tuleks arendada seire metoodikat ja vahendeid 

arenguriikides (Lu et al. 2015).  
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2015. aastal toimunud ÜRO kliimamuutuste konverentsil COP21 vastu võetud Pariisi 

kliimakokkuleppega liitusid 197 riiki, sealjuures Euroopa Liit ning kõik liikmesriigid. Pariisi 

lepe seab eesmärgiks kliimamuutuste globaalse leevendamise ja heitkoguste vähendamise 

ning globaalse keskmise temperatuuri tõusu hoidmine alla 2 kraadi võrreldes 

industriaalajastu eelse perioodiga (United Nations Climate Change 2021), samal ajal jätkates 

tegevustega, mis võimaldaksid hoida kliimasoojenemise 1,5 kraadi piiril. Nende kahe 

eesmärgi tagajärgede vahe on samuti märgatav, 1,5 kraadise soojenemise puhul maandatakse 

paremini riske, negatiivsed mõjud on väiksemad ning looduskeskkonnal säilib parem 

võimalus muutustega adapteeruda ning hoida ära edasine elukeskkonna hävimine (Helm 

2018).  

Valitsustevahelise kliimamuutuste paneeli (IPCC – Intergovernmental Panel on Climate 

Change)  andmete põhjal peaks viimane eesmärk olema saavutatav, kui globaalne 

heitekoguste netokogus oleks aastaks 2050 null ehk saavutatakse süsiniku neutraalsus 

(Seixas; Ferreira 2020). See tähendab, et on saavutatud tasakaal süsinikdioksiidi heite ning 

süsinikdioksiidi sidumise vahel, sealjuures on põhilised (looduslikud) süsiniku sidujad 

metsad, muld ning ookeanid, samal ajal ei ole seni ükski tehislik süsinikdioksiidi siduja 

olnud suuteline piisaval hulgal eemaldama atmosfääris olevat süsinikku (Euroopa Parlament 

2021). Sealjuures räägitakse ka süsiniku bilansist ehk antropogeense päritoluga 

kasvuhoonegaaside koguhulgast, mida võib globaalselt emiteerida ületamata sealjuures 

kriitiliseks peetavaid kumulatiivseid heitkoguseid. Jätkates süsiniku bilansi ületamist 

praeguse tempo juures, tegemata olulisi muudatusi, on ennustatud 2-kraadine temperatuuri 

tõus aastateks 2060-2080 (Helm 2018).  

Euroopa Liit on ühinenud Pariisi kliimakokkuleppega, kuid selle eesmärkide saavutamiseks 

ja konkreetsema tegevuskava loomiseks avaldas Euroopa Komisjon 2019. aastal Euroopa 

rohelise kokkuleppe teatise, mis toetab ÜRO 2030. aasta tegevuskava elluviimist, kestlikku 

arengut ning seab Euroopale sihi saada esimeseks kliimaneutraalseks maailmajaoks aastaks 

2050. Lisaks on eesmärgiks võtta vastu Euroopa kliimaseadus, mis seob juriidiliselt, loob 

investeeringuid ning sellega seonduvalt elustab majandust. Rõhutatakse, et 

kliimaneutraalsuse saavutamiseks peavad kõik majandussektorid koostööd tegema, samuti 

on tarvis tagada ja toetada õiglast ja kaasavat üleminekut, mis peab kajastuma nii Euroopa 

Liidu kui ka liikmesriikide poliitikas (Euroopa Komisjon 2019).  

Kasvuhoonegaaside heite vähendamise saavutamiseks rakendatakse Euroopa Liidu 

roheleppe alusel erinevaid kliimapoliitika vahendeid. Need hõlmavad: heitkogustega 
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kauplemise süsteemi ning selle rakendamist uutele ja täiendavatele sektoritele, maakasutust 

ja metsandust käsitlevat määrust, liikmesriikide eraldiseisvaid eesmärke heitkoguste 

vähendamiseks, mis ei kuulu hetkel heitkogustega kauplemise süsteemi. Tõhus ja toimiv 

süsinikdioksiidi heite maksustamise süsteem soodustab muudatusi nii tarbijate kui ka 

ettevõtjate käitumises, mis peab olema kooskõlas kliimaeesmärkidega. Rohelise kokkuleppe 

eesmärkide saavutamiseks on vaja investeeringuid, sealjuures on Euroopa Liidu eelarvel 

oluline roll. Sotsiaalselt õiglase rohepöörde jaoks on tähtis pakkuda neile, keda mõjutavad 

süsinikdioksiidi maksustamisega seonduvad meetmed, realistlikke lahendusi (Euroopa 

Komisjon 2019). 

Euroopa rohelise kokkuleppe raames on vahesammuna loodud pakett ja tegevuskava  

„Eesmärk 55“, mis seab Euroopa Liidu eesmärgiks vähendada aastaks 2030 heitkoguseid 

55% võrra võrreldes 1990. aasta tasemega, hõlmates erinevaid majandussektoreid ja 

õigusnorme (Euroopa Ülemkogu 2021).  Samuti on parlamendiliikmed avaldanud 

seisukoha, et 2050. aasta eesmärgi täitmise järel peaks olema atmosfääris süsinikdioksiidi 

eemaldamine suurem kui selle eraldumine (Euroopa Parlament 2021). 

 

 

1.3 Süsiniku jalajälg 

 

Süsiniku jalajäljeks nimetatakse süsinikdioksiidi ning teiste kasvuhoonegaaside heite 

koguhulka, mis kaasneb vastavalt indiviidi või organisatsiooni tegevusega (Säästva Eesti 

Instituut 2021) otseselt või kaudselt (Ecochain 2020). Lisaks määratakse süsiniku jalajälge 

toodete või teenuste puhul, võttes arvesse nende olelusringiga seonduvaid emissioone 

(Kõrgesaar 2011). Süsiniku jalajälge iseloomustatakse CO2 ekvivalendiga (CO2e), mis 

arvestab erinevate KHG globaalse soojendamise potentsiaali ehk mitu korda on antud KHG 

üks molekul soojuse tagasipeegeldamise võime osas efektiivsem kui  CO2 molekul 

(Keskkonnaministeerium 2020).  

Oluline on siinkohal eristada termineid süsiniku jalajälg, ökoloogiline jalajälg ning energia 

jalajälg. Ökoloogiline jalajälg iseloomustab inimeste keskkonnakasutuse suurust võrreldes 

globaalsete ökosüsteemide taastootlikkusvõimega ning seda mõõdetakse globaalsetes 

hektarites inimese kohta aastas (gha/in a). Globaalne hektar on tingühik, mis iseloomustab 

Maa keskmise bioloogilise tootlikkusega hektarit (Maailmakool 2018). Energia jalajälg 
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väljendab energia tarvet, ning ei ole üheselt võrreldav süsiniku jalajäljega, sest süsiniku 

jalajälje puhul ei mõõdeta vaid energiatootmisest tulenevat keskkonnamõju, vaid 

arvestatakse kõiki organisatsiooni, isiku või toote tegevus- ja kasutusalaga seonduvaid 

emissioone (Statistikaamet 2021).  

Kirjanduse põhjal soovitatakse olenevalt ettevõtte tegevusalast ühendada süsiniku jalajälje 

mõõtmine ka toote elutsükli ehk olelusringi analüüsiga. See on keskkonnajuhtimisvahend 

(Simonen 2014), mis võimaldab hinnata toote olelusringi alates toorme 

kaevandamisest/tootmisest kuni toote kasutusest kõrvaldamiseni (Franchetti; Apul 2012) 

ehk selle terve elutsükli jooksul (Simonen 2014). See hõlmab kõiki jätkusuutlikkuse aspekte 

(majanduslik, sotsiaalne ning keskkondlik), samal ajal kui süsiniku jalajälg iseloomustab 

ainult süsinikdioksiidi või teiste kasvuhoonegaaside emissioonide koguhulka (Franchetti; 

Apul 2012).  

Olelusringi metoodika töötati välja algselt tööstusökoloogia alustel ning rakendati esmalt 

tehastes (Simonen 2014). See on reguleeritud  keskkonnajuhtimisstandard ISO 

14040:2006+A1:2020  osaga „Keskkonnajuhtimine. Olelusringi hindamine. Põhimõtted ja 

raamistik“,  mis kirjeldab elutsükli analüüsi eesmärgi ja käsitlusala määratlemist,  

inventuuranalüüsi, mõju tõlgendamist, aruandlust ja piiranguid  (Eesi Standardminis- ja 

Akrediteerimiskeskus 2020). 

 

 

1.4 Süsiniku jalajälje mõõtmise metoodikad 

 

1.4.1 GHG protokoll 

 

Heitkoguste määramiseks on erinevaid vahendeid ja metoodikaid, kuid üks enimkasutatud 

on GHG protokoll (Greenhouse Gas Protocol), mis koondab globaalsed standardid ja 

raamistiku süsiniku jalajälje mõõtmiseks avalikus ja erasektoris.  Protokoll võimaldab anda 

ettevõtetele selge pildi heitmete hetkeolukorrast ning parandamist nõudvatest aspektidest 

(Sundin, Ranganthan 2002). GHG protokolli metoodika raamistik arvestab järgnevaid 

kasvuhoonegaase: süsinikdioksiid (CO2), metaan (CH4), dilämmastikoksiid (N2O), 

hüdrofluorosüsinikud HFCs, perfluorosüsinikud (PFCs), väävelheksafluoriid (SF6), 
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lämmastiktrifluoriid (NF3). Kasvuhoonegaaside emissioonid on väljendatud süsinikdioksiidi 

ekvivalentides CO2e (GHG Protocol 2013). 

GHG protokolli alusel jagunevad emissioonid kolmeks erinevaks skoobiks (i.k scope), 

eristades otsesed ja kaudsed emissioonid. Skoopiteks jaotamine võimaldab parandada 

andmete läbipaistvust, ning on kohandatav erineva tegevusalaga ettevõtetele ning nende 

ärilistele ja keskkonnaeesmärkidele (The Greenhouse Gas Protocol 2004). 

Skoop 1 alla kuuluvad otsesed emissioonid ettevõtte poolt omatud või kontrollitud allikatest 

(Hertwich, Wood 2018).  Skoop 2 koondab kaudsed sisseostetud energiast tulenevad 

emissioonid (GHG Protocol 2015). Skoop 3 hõlmab teisi kaudseid emissioone, mis tekivad 

ettevõtte väärtusahela alguse või lõpu osas (GHG Protocol 2013). Skoop 1 ja 2 on kajastatud 

mitmetes aruandlusosades, kuid kuna skoop 3 moodustab keskmiselt üle 75% 

tootmisettevõtete süsiniku jalajäljest, on oluline ka selle lisamine ja mõõtmine, et anda 

firmadele parem ülevaade emissioonidest (Huang et al. 2009).  

Antud väitekiri keskendub GHG protokolli skoop 3 raamistikule, mille jaotumine 

emissioonikategooriateks on toodud Joonisel 1.  
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Joonis 1. GHG protokolli kasvuhoonegaaside emissioonikategooriate jaotus skoopide alusel 

(GHG Protocol 2013) 

 

 

1.4.2 GHG protokoll, skoop 1 emissioonid 

 

Skoop 1 alla kuuluvad otsesed emissioonid ettevõtte poolt omatud või kontrollitud allikatest 

(Hertwich, Wood 2018).  GHG protokolli metoodika alusel on skoop 1 KHG emissioonid 

näiteks põlemisprotsessidega seotud emissioonid, mis pärinevad ettevõtte oma kateldest, 

Skoop 1: otsesed emissioonid

• Ettevõtte omanduses olevad hooned

• Ettevõtte omandused olevad sõidukid

Skoop 2: kaudsed emissioonid

• Sisse ostetud soojus- ja elektrienergia

Skoop 3: kaudsed emissioonid; väärtusahela alguse osa emissioonid:

• Sisse ostetud tooted ja tarbitud teenused *

• Kapitalikaubad *

• Kütuse ja energiaga seotud tegevused

• Sisse ostetud kaupade tarne *

• Jäätmemajandus

• Ärireisid *

• Töötajate transport tööle *

• Renditud/liisitud varad *

Skoop 3: kaudsed emissioonid; väärtusahela lõpu osa emissioonid:

• Müüdud toodete käitlemine

• Müüdud toodete kasutamine

• Müüdud toodete pakendite järelkäitlus *

• Väärtusahela lõpu osas renditud varad

• Frantsiisid

• Investeeringud

*Skoop 3 emissioonide allikate kategooriad, mida on antud magistritöö metoodikas

arvestatud.
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ahjudest, sõidukitest. Samuti on need teistest keemilistest protsessidest pärinevad emissioonid, 

mis tekivad ettevõtte omandis olevast varustusest, vahendistest.  

Lisaks kuuluvad skoop 1 otseste KHG emissioonide alla materjalide, toodete, jäätmete ning 

töötajate transport juhul kui ettevõtte omab neid sõidukeid. Samuti hõlmavad skoop 1 

emissioonid  tootmisprotsessides esinenud lekkeid, näiteks  metaani emissioonid 

söekaevandustes või gaasitranspordi juures tekkinud lekked; lisaks hüdrofluorsüsiniku 

emissioonid külmutusseadmetest (GHG Protocol, 2004).  

GHG protokolli metoodika näeb ette, et Kyoto protokollis mitte sisalduvad kasvuhoonegaasid 

ei kuulu skoop 1 aruandluse hulka, kuid need on võimalik raporteerida eraldi. Samuti ei 

arvestata otseste emissioonide hulka isetoodetud elektri müügiga seotud heiteid (GHG Protocol 

2004). Keskmiselt moodustavad skoop 1 KHG emissioonid umbes 14% ettevõtte süsiniku 

jalajäljest (Huang et al. 2009). 

 

 

1.4.3 GHG protokoll, skoop 2 emissioonid 

 

Skoop 2 koondab kaudsed, ettevõtte poolt  sisse ostetud energiast tulenevad emissioonid (GHG 

Protocol 2015), ning GHG protokoll defineerib sisse ostetud energia kui elektri, mis on ostetud 

või mõnel teisel viisil toodud ettevõtte valdusesse. Skoop 2 emissioonid tekivad füüsiliselt 

asutuses, kus elekter toodetakse (GHG Protocol, 2004 ). Elektri tootmine moodustab 

globaalsetest kasvuhoonegaaside heitest umbes 25% (12,4 GtCO2e/aastas), ning enam kui 60% 

toodetud elektrist kasutavad ära tootmise ning kaubandussektorid. Elektri tootmisest pärinevate 

emissioonide vähendamiseks eraldiseisvate ettevõtete tasemel, on oluline skoop 2 heite täpne 

mõõtmine, mis annab võimaluse efektiivsete tegevuskavade väljatöötamiseks. Lisaks on üldine 

kasvuhoonegaaside emissioonide mõõtmine ettevõtte tasandil ning andmete avaldamine 

muutumas järjest tavalisemaks praktikaks, mistõttu on oluline võimalikult täpse metoodika 

kasutamine (Brander et al. 2018). Keskmiselt võivad skoop 2 KHG emissioonid moodustada 

umbes 12% organisatsiooni süsiniku jalajäljest (Huang et al. 2009).  

GHG protokolli skoop 2 emissioonide metoodika oli esimene rahvusvaheliselt tunnustatud 

juhend korporatiivsektori kasvuhoonegaaside mõõtmiseks, millele vastab ISO standard ISO 

14064-1: „Kasvuhoonegaasid. Osa 1: kasvuhoonegaaside heitkoguse ning sidumise määramise 

ja aruandluse nõuded koos juhistega organisatsiooni tasandil“ (Brander et al. 2018). 
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GHG skoop 2 emissioonide mõõtmise juhend ning metoodika on loodud neutraalset poliitikat 

silmas pidades, mistõttu ei anna see hinnanguid turu ülesehitustele või arengule. Samuti ei ole 

GHG protokolli skoop 2 käsitlusse kaasatud kasvuhoonegaasidega mitteseonduvad 

energiapoliise või turupõhiseid tarbijasüsteeme, näiteks sotsiaalmõju, majanduslikku kulu ja 

efektiivsust võrreldes teiste kliimamuutustega seonduvate regulatsioonidega. Lisaks ei 

defineerita GHG protokolli raamistikus täpselt seda, mida loetakse roheliseks energiaks, samuti 

ei anna see soovitusi kindlatele energeetikafirmadele või nende toodetele (GHG Protocol 2015). 

GHG protokolli turupõhist metoodikat, mida kasutatakse ettevõtete skoop 2 emissioonide 

mõõtmiseks, on kritiseeritud kui ebatäpset metoodikat. Probleemid võivad esineda näiteks 

taastuvenergiaallikate kasutamisel, kus on võimalik kasutada nendele iseloomulikke 

emissioonifaktoreid, kuid mis ei võimalda anda emissioonide üleüldist vähendamise võimalusi 

ning täpset informatsiooni kasvuhoonegaaside kohta (Brander et al. 2018). 

 

 

1.4.4 GHG protokoll, skoop 3 emissioonid 

 

GHG protokolli skoop 3 emissioonid on teised kaudsed emissioonid, mis tekivad ettevõtte 

väärtusahela alguse ja lõpu osas erinevate protsesside tagajärjel. Skoop 3 raamistik määratleb 

15 erinevat kategooriat, mis jagunevad väärtusahela alguse ja lõpu kategooriateks. Väärtusahela 

alguse emissioonide kategooriad hõlmavad neid ettevõtte tegevusest tulenevaid kaudseid 

emissioone, mis toimuvad enne hinnatavat üksust, ehk nö enne ettevõtte väravaid. Ning 

väärtusahela lõpus tekkivate emissioonide kategooriad käsitlevad seda emissioonide hulka, mis 

tulenevad tegevustest pärast hinnatavat üksust, ehk nö peale ettevõtte väravaid (GHG Protocol 

2013). Skoop 3 emissioonide kategooriad on toodud Joonisel 2.  
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Joonis 2. GHG protokolli skoop 3 kaudsete emissioonide jagunemine kategooriateks 

väärtusahela alguse ja lõpu järgi (GHG Protocol 2013) 

 

GHG protokolli skoop 3 emissioonide mõõtmise juhend on loodud põhieesmärgiga anda 

ettevõtetele standardlähenemise juhised, kuidas kuluefektiivselt ning võimalikult täpselt 

ettevõtte väärtusahelas tekkinud kaudseid emissioone mõõta, andes alternatiivsed võimalused 

sõltuvalt ettevõtte spetsiifikast. Lisaks toetab GHG protokolli lähenemine läbipaistvat ning 

avalikku andmete kajastamist (GHG Protocol 2013), kuid kuna ühtsed rahvusvahelised 

regulatsioonid selles vallas puuduvad, ei ole skoop 3 emissioonide andmed tihti kättesaadavad 

(Mytton 2020). 

Kaudsete emissioonide mõõtmine skoop 3 raames ei ole ettevõttele kohustuslik, ning 

vajaminevad algandmed ei pea olema avalikult kättesaadavad. Juhul kui ettevõtte vastab ISO 

14064-1 (kasvuhoonegaaside) standardile, ei ole raporteeriv ettevõte samuti kohustatud 

määratlema skoop 3 emissioone (Mytton 2020). Nii regionaalsel kui ka rahvusvahelisel 

kliimapoliitika tasandil ei ole järjekindlat ja ühtset metoodikat skoop 2 või skoop 3 

emissioonide arvestamise osas (Hertwich, Wood 2018).  

Skoop 3 kaudsed emissioonid võivad moodustada kuni 75% raporteeriva organisatsiooni 

koguemissioonidest, sõltuvalt nende tegevusvaldkonnast. Senistes raportites on tihti 

keskendutud skoop 1 ja 2 emissioonidele, kuid on leitud, et skoop 3 emissioonid moodustavad 

Skoop 3:

väärtusahela alguse

kategooriad

• Sisse ostetud tooted ja tarbitud teenused

• Kapitalikaubad

• Kütuse ja energiaga seotud tegevused

• Sisse ostetud kaupade tarne

• Jäätmemajandus

• Ärireisid

• Töötajate transport tööle

• Renditud/liisitud varad

Skoop 3:

väärtusahela lõpu

kategooriad

• Müüdud toodete käitlemine

• Müüdud toodete kasutamine

• Müüdud toodete järelkäitlus

• Väärtusahela lõpu osas renditud varad

• Frantsiisid

• Investeeringud
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arvatust suurema osa koguemissioonidest, ning nende mittearvestamine võib anda ebatäpse 

kogupildi organisatsiooni süsiniku jalajäljest (Downie, Stubbs 2011). 

Ebatäpsus ja teadmatus skoop 3 emissioonikategooriatest võib piirata organisatsioonide 

rohestrateegiate koostamist,  anda eksliku tulemuse suurimate emissiooniallikate osas ning 

muuta tegevuskavade täitmise ja tulemuse vähem efektiivseteks. Samuti võib olla raporteeriva 

organisatsiooni tegevusega seotud emissioonikategooriate valik kõigi 15-e skoop 3 kategooria 

seast keeruline, sest GHG protokolli raamistik ei defineeri vastavalt organisatsiooni 

tegevusvaldkonnale, milliseid kategooriaid peaks antud raportis kaasama, ning organisatsioon 

peab tegema valiku oma parima teadmise alusel (Downie, Stubbs 2012). 

GHG protokolli skoop 3 analüüsi puhul esineb ka mitmeid puudujääke, näiteks ei võimalda see 

automaatset ettevõtete vahelist võrdlust nende emissiooninäitajate osas. Lisaks on skoop 3 

kaudsete emissioonide mõõtmistulemused tihti ebatäpsed, tulenevalt algandmete 

kättesaadavusest ja kvaliteedist. Algandmete ebatäpse iseloomu tõttu kasutatakse tihti 

eeldatavaid kaudsete emissioonide väärtuseid, mis mõjutavad aga oluliselt skoop 3 

emissioonide lõpptulemust  ning võivad muuta selle ebapädevaks. GHG protokolli raamistik 

sisaldab erinevaid skoop 3 emissioonide kategooriate arvutusmetoodikaid, millest üks enim 

kasutatavamaid on kulupõhine metoodika, mis võimaldab anda igale kulutatud rahaühikule 

teatud valdkonnas emissiooni väärtuse. Selle metoodilise lähenemise peamiseks puuduseks on 

tulemuste ebatäpsus seoses regionaalsete erinevustega hinnatasemes (Ducoulombier 2021). 

Skoop 3-e puhul on oluline jagada emissioonid GHG raamistiku alusel rahvusvahelises 

ulatuses, näiteks rahvusvahelise kaubaveo tulemusel tekkinud emissioonid riikide vahel. 

Selleks kasutatakse kahte erinevat lähenemist, mis on alati märgitud skoop 3 aruannete puhul: 

tekkinud emissioone vaadeldakse tootmis- või tarbimispõhiselt. Tootmispõhise lähenemise 

puhul kuuluvad tootmise emissioonide alla kõik tootmisriigis tekkinud emissioonid ning need 

omistatakse skoop 3 raamistikus tootmisriigi piiridesse. Samal ajal tarbimise lähenemist 

kasutades määratakse emissioonid sellele riigile, kus asuvad lõpptarbijad (Hertwich, Wood 

2018).   
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1.5 Ettevõtte sotsiaalne vastutus ja süsiniku jalajälje mõõtmine erasektoris 

 

Ettevõtte sotsiaalne vastutus (CSR – corporate social responsibility) hõlmab ettevõtte 

tegevusega seotud majanduslike, sotsiaalsete ja keskkondlike mõjude arvestamist äritegevuses 

(Eetikaveeb 2021). Tegemist on üle 70 aasta vanuse kontseptsiooniga, mis annab küll edasi 

raamistiku, kuid ühtlane ja globaalne määratlus puudub, mistõttu on tegemist laiahaardelise 

terminiga, mida ettevõtted kasutavad eri tasemetel ning erinevatel viisidel (Freeman, Hasnaoui, 

2011). Lisaks eetilisele aspektile on leitud, et sotsiaalse vastutuse täitmise ja analüüside jaoks 

tehtud kulutused on seotud ka ettevõtte kasumlikkuse suurenemisega, ehk sotsiaalne vastutus 

võib tõsta ettevõtte kasumlikkust. Arvestades keskkonnateadlikkuse tõusu ning üldise 

tarbijakäitumise muutumist jätkusuutlikuma tarbimise poole, on ettevõtte jaoks oluline siduda 

pühendumus sotsiaalsele vastutusele, sest see peegeldab otseselt muutuvaid tarbimistrende ning 

annab võimaluse olla paremini kontaktis oma sihtgrupiga (Medarevic 2012). 

Analüüsitud on erinevate keskkonnakorralduslike meetodite rakendamist ja avalikustamist 

ettevõttes, näiteks sotsiaalse vastutuse rakendamist või süsiniku jalajälje mõõtmist ning nende 

mõju nn kolmekordsele alumisele reale (TBL – triple bottom line). See kujutab endast 

raamatupidamises kasutatavat raamistikku, mis hõlmab samuti sotsiaalseid, keskkondlike ja 

majanduslikke aspekte, et luua kõrgemat äriväärtust. On leitud, et ettevõtte süsinik 

emissioonide avalikustamine mõjub positiivselt ettevõtte kuvandile, legitiimsusele ning sellel 

on seos ettevõtte kasumlikkuse tõusuga. Sarnaselt on ka sotsiaalse vastutuse aspektide 

avalikustamine ning läbipaistvus ettevõtte kasumit positiivselt mõjutavad aspektid (Andrian, 

Subibyo 2019). 

Ettevõtete tasemel esineb väga erinevaid jätkusuutlikkuse praktikaid, sest need ei ole üheselt 

seaduslikult määratud ja kohustuslikud. Lisaks ülaltoodud kasumist lähtuvatele põhjustele 

süsiniku jalajälje mõõtmiseks ettevõttes, on see ka tähis faktor Pariisi kliimaleppe eesmärkide 

saavutamiseks ning korrektuuride tegemiseks ettevõtete tasemel, rõhutades ettevõtte 

sotsiaalsele vastutusele. Süsiniku jalajälje täpne mõõtmine on seega äärmiselt oluline aspekt 

ettevõtete tegevuses, ning jalajälje mõõtmiseks on tarvis kasutada sobivat metoodikat, mis 

annaks võimaluse hinnata keskkonnamõju ning täpsemalt leida need protsessid, mida on 

võimalik muuta ning seega vähendada ettevõtte süsiniku jalajälge (Downie, Stubbs 2012).  

Üheks läbivaks ideeks erinevate metodoloogiate juures on põhimõte, et kui näitajaid ei ole 

võimalik mõõta, ei ole neid võimalik kontrollida („if you can’t measure it, you can’t manage 
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it“). Ettevõtete põhjused keskkonnaauditite koostamiseks võivad olla erinevad, kuid 

sagedasemad peamised eesmärgid keskkonnamõju hindamisel ning täpsemalt süsiniku jalajälje 

mõõtmise juures on: tuvastada olulised emissioonide allikad ning prioritiseerida 

(tehnoloogilised) võimalused nende vähendamiseks; vähendada ettevõtte sõltuvust 

taastumatust energiast ning fossiilkütustest; tõsta konkurentsitaset optimeerides energiakulu 

ning toorainet; parandada ettevõtte kuvandit, juurutada roheline mõtteviis ettevõtte üleselt 

(Franchetti, Apul 2012). 

Sõltuvalt metoodikast hõlmab süsiniku jalajälje mõõtmise protsess ettevõtte jaoks esmalt firma 

protsesside ning tegevusala uuringut ning kasvuhoonegaaside allikate kindlaksmääramist; 

seejärel soovituste paketti ettevõtte protsesside efektiivsuse maksimeerimiseks, 

keskkonnamõju vähendamiseks ning sõltuvalt soovitatud muudatustest, erinevate hankijate 

nimekirja, kelle abil on võimalik süsiniku jalajälge vähendada (Franchetti, Apul 2012). 
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2. MATERJAL JA METOODIKA 

 

Käesoleva magistritöö subjekt on globaalsesse kontserni kuuluv Eestis asuv tütarettevõte. 

Kontserni tegevusala on alkoholi tootmine ja maaletoomine ning turustamine. Antud Eesti 

filiaal vastutab vaid turustamise eest Eestis, ning kohalik tootmisüksus puudub, mistõttu 

keskendus magistritöö just skoop 3 emissioonidele ehk kaudsetele ettevõttega seonduvatele 

KHG (kasvuhoonegaaside) emissioonidele. Skoop 1 ja 2 emissioonid kuuluvad teiste kontserni 

ettevõtete raporteerimisalasse, mis tegelevad tootmistegevusega.  

Vaadeldav uurimisperiood oli üks finantsaasta, mis kestis 1.07.2020 – 30.06.2021. Sellel ajal 

töötas ettevõttes vahemikus 20-30 täiskohaga töötajat, kelle alaline töökoht oli ühes Eesti 

suurlinnas asuvas büroohoones renditaval äripinnal. Kaupade tarne toimus kolmanda osapoole 

ehk logistikapartneri vahendusel. Arvestades ettevõtte tegevusalaga seotud tooteid ja nende 

pakendeid, tehti koostööd ka erinevate pakendikäitluse organisatsioonidega / tootja vastuse 

organisatsioonidega.  

Metoodika baseerus GHG protokolli skoop 3 emissioonide määramise juhendi kohandamisel 

ja analüüsil antud uurimissubjektile. Selleks vaadeldi kõiki GHG protokolli skoop 3 raamistikus 

olevat 15-st emissiooniallikate kategooriat (täpsemalt välja toodud peatükis 1.3 „Süsiniku 

jalajälg“), ning valiti välja need, mis esinesid antud ettevõtte väärtusahelas kaudsete 

emissioonide näol. Täpsemalt analüüsiti, kas GHG protokolli raamistikus toodud 

emissiooniallikas esineb subjekti tegevuste puhul, arvestades, et uurimissubjekt kuulub 

globaalsesse kontserni, ning mitmed kategooriad esinevad kontserni tasemel, kuid mitte üksiku 

filiaali tasemel.  

Uurimisülesandes 1 püstitatud eesmärgi kohaselt leiti antud ettevõtte kaudsete emissioonide 

hulka kuuluvad skoop 3 kategooriad, mis on toodud Tabelis 1. GHG protokolli raamistikus 

olevast 15-st väärtusahela alguse ja lõpu emissioonikategooriast on antud subjekti puhul 

olulised 7, ning nendele kategooriatele rakendatud erinevad metoodikad on kirjeldatud 

järgnevates peatükkides.  

Tabelis 1 on toodud lühikokkuvõte kasutatud metoodikate ning kogutud andmete kohta. Kõigis 

skoop 3 kategooriates rakendati kulupõhist metoodikat. Algandmete kättesaadavusest 
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tulenevalt, rakendati võimalusel valitud emissioonikategooriatele võrdluseks ka veel vähemalt 

üks algandmete spetsiifiline (edaspidi andmespetsiifiline metoodika) metoodika.  

 

Tabel 1. Magistritöös arvestatud skoop 3 emissioonid, mis olid olulised, pidades silmas uuritava 

ettevõtte tegevusala   

Kasutatud skoop 3 

emissioonikategooria 

Kasutatud 

metoodika/metoodikad 

Andmete päritolu 

Sisse ostetud tooted ja 

teenused 

Kulupõhine metoodika Ettevõtte finantsaruanded 

Kapitalikaubad Kulupõhine ja 

esemespetsiifiline 

metoodika 

Ettevõtte finantsaruanded  

Sisse ostetud kaupade tarne Kulupõhine ja distantsi 

põhine metoodika 

Ettevõtte finantsaruanded ja 

logistikapartneri veoaruanded 

Ärireisid Kulupõhine ja 

distantsipõhine metoodika 

Ettevõtte finantsaruanded 

Töötajate töö- ja 

elukohavaheline transport 

Kulupõhine, distantsipõhine 

ja kütusepõhine metoodika 

Ettevõtte finantsaruanded, 

küsitlus töötajate seas 

Renditud ja liisitud varad Kulupõhine, kütusepõhine, 

energiakulupõhine 

metoodika 

Ettevõtte finantsaruanded, 

büroohoone haldaja 

energeetika aruanded 

Müüdud toodete pakendite 

järelkäitlus 

Kulupõhine, jäätmeliigi 

põhine metoodika 

Ettevõtte finantsaruanded, 

tootjavastutusorganisatsioonide 

aruanded (pakendikäitlus) 

 

 

2.1 Sisse ostetud tooted ja tarbitud teenused 

 

GHG protokolli skoop 3 metoodika hulka kuuluv kaudsete emissioonide kategooria „Sisse 

ostetud tooted ja tarbitud teenused“ moodustab osa uurimissubjekti KHG emissioonidest. 

Antud kategoorias arvestati vaid tooteid, sest kõik ettevõtte poolt sisse ostetud teenused / 

kolmandate osapoolte poolt pakutud teenused langesid teistesse skoop 3 kategooriatesse ning 

on nende KHG emissioonid on arvutatud vastavates järgnevates kategooriates.  
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Sisse ostetud toodete all mõeldakse antud ettevõtte kaudsete emissioonide turundus- ja 

müügitegevusega seotud materjale. Need on esemed, mis on toodetud nii Eestis kui välismaal, 

koosnevad erinevatest materjalidest ning on varieeruva eeldatava kasutuseaga. Antud 

magistritöös on sellele kaudsete emissioonide kategooriale rakendatud GHG protokolli 

kulupõhine metoodika, ehk KHG emissioonid arvutatakse vastava ettevõtte poolt ajaperioodil 

tehtud rahaliste kulutuste baasil. Spetsiifilistel toodetel põhinevat metoodikat ei ole selles 

kategoorias magistritöö raames rakendatud tulenevalt erinevate toodete suurest mahust, ning 

ebapiisavatest andmetest kõigi esemete tootmisriigi, materjali ja kaalu osas. Antud kategooria 

on just sellel põhjusel ainus emissioonide kategooria käesolevas magistritöös, kus ei ole 

rakendatud paralleelselt mitut arvutusviisi tulenevalt algandmete komplekssusest.  

Kulupõhise metoodika jaoks on GHG protokolli skoop 3 raamistiku alusel tarvis 

aruandlusüksuse kuluaruandeid vaadeldaval ajaperioodil. Selle jaoks määrati ettevõtte 

kuluaruannetes perioodil 1.07.2020-30.06.2021 need kulukontod, mis on seotud turundus-ja 

müügitegevust toetavate toodete soetamisega. Vastavatelt kulukontodelt tehti antud perioodil 

väljavõte määramaks kogu kulutatud summa, mis allokeeriti nendele sisse ostetud toodetele. 

Kulupõhise metoodika GHG protokolli ametlik tarkvara on Quantis, mis arvutab rahalisel 

väärtusel ja kulu kategoorial põhinevalt KHG emissiooni. Quantis on vabavara, mida saab 

kasutada internetis tasuta piiramata aja jooksul. Selleks tuleb esmalt sisestada Quantis 

kalkulaatorisse ettevõtet iseloomustavad näitajad: tegevusvaldkond, töötajate arv ja lisaks 

aruandlusperioodi pikkus. Tarkvara vaikimisi seaded kasutavad kulude puhul valuutana USA 

dollarit, kuid uurimissubjekti kuluaruanded on eurodes, mistõttu tehti valuutakonversioon 

2022. aasta veebruari seisuga: 1 euro = 1,1 USD. Samasugune arvestus tehti kõigi järgnevate 

kategooriate kulupõhise metoodika arvestuse puhul.  

Kaudsete emissioonide kategooria „Sisse ostetud tooted ja teenused“ jaoks valiti Quantis 

kalkulaatoris vastav kategooria ning sisestati uurimisperioodil kulutatud summa US dollarites. 

Seejärel kuvas Quantis kalkulaator antud ettevõtte sisse ostetud toodetega seotud CO2 

ekvivalentide hulga.  
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2.2 Kapitalikaubad 

 

Kapitalikaupade all mõeldakse kõiki raporteerimise perioodi jooksul ettevõtte poolt soetatud 

vara, mis on kasutuses pikaajaliselt. Kaudsete emissioonide hulka kuuluvad selle varaga 

seonduvad „hällist hauani“ emissioonid, samal ajal kui varade kasutamisega seotud emissioonid 

kuuluvad skoop 1 (erinevad kütusega seotud emissioonid) ja skoop 2 arvestusse  (elektritarbega 

seotud emissioonid).  

Magistritöös käsitletav ettevõte soetas aruandlusperioodi 1.07.2020-30.06.2021 jooksul 

põhivara, mille moodustasid täies ulatuses vaid füüsilised esemed, ning puudusid virtuaalsed 

tooted. Põhivara valdkond oli täielikult seotud ettevõtte kontoritarvetega, sealhulgas mööbli ja 

tehnikaga. Tegemist oli ettevõtte jaoks erakorralise perioodiga vara soetamise osas, sest koliti 

uude asukohta, millega kaasnes ka suure osa kapitalikaupade väljavahetamine. Selles skoop 3 

emissioonide kategoorias rakendati kahte GHG protokolli raamistiku metoodikat: kulupõhist 

ning esemespetsiifilist.  

Kulupõhise metoodika jaoks on GHG protokolli skoop 3 raamistiku alusel tarvis 

aruandlusüksuse kuluaruandeid vaadeldaval ajaperioodil. Selle jaoks määrati ettevõtte 

kuluaruannetes perioodil 1.07.2020-30.06.2021 need kulukontod, mis on seotud põhivara 

soetamisega. Kaudsete emissioonide kategooria „Kapitalikaubad“ jaoks valiti Quantis 

kalkulaatoris vastav kategooria ning sisestati uurimisperioodil kulutatud summa US dollarites. 

Seejärel kuvas Quantis kalkulaator antud ettevõtte põhivaraga seotud kaudsete emissioonide 

CO2 ekvivalentide hulga.  

Lisaks rakendati kapitalikaupade kategoorias ka esemespetsiifilist metoodikat, mis baseerub 

keskmise eseme emissioonidel. Algandmete puhul puudus tootja ning päritolumaa, mistõttu oli 

täpsemaid emissioone keeruline leida. Esemespetsiifiline metoodika jaoks loodi kuluaruannete 

põhjal nimekiri soetatud põhivarast, millised olid esemed ning mis koguses neid 

uurimisperioodil osteti. Seejärel leiti kasutades Google vabavaralisi materjale Euroopa Liidu 

mööbli- ja tehnikatööstusest, keskmised KHG emissiooni väärtused igale tootegrupile eraldi 

ning need rakendati vastavalt soetatud esemete kogusele.  
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2.3 Sisse ostetud kaupade tarne 

Kulupõhise metoodika jaoks on GHG protokolli skoop 3 raamistiku alusel tarvis 

aruandlusüksuse kuluaruandeid vaadeldaval ajaperioodil. Selle jaoks määrati ettevõtte 

kuluaruannetes perioodil 1.07.2020-30.06.2021 need kulukontod, mis näitasid sisse ostetud 

kaupade turustamisega seotud kulusid. Quantis kalkulaatoris valiti vastav kategooria „Sisse 

ostetud kaupade tarne“, ning sisestati uurimisperioodil kulutatud summa US dollarites. Seejärel 

kuvas Quantis kalkulaator antud ettevõtte sisse ostetud kaupade turustamisega seotud kaudsete 

emissioonide CO2 ekvivalentide hulga.  

Distantsi põhise metoodika rakendamiseks sisse ostetud kaupade tarne kategooriale, lähtuti 

vastavalt GHG metoodika skoop 3 raamistiku juhistele. Algandmetena kasutati 

logistikapartneri raporteerimisperioodi jooksul tehtud kaubavedude aruannet. Algandmed 

sisaldasid klientide nimekirja, kellele raporteerimisperioodi jooksul kaupa tarniti (1209 klienti), 

veosagedus iga kliendi kohta (vahemikus 1-402 korda/raporteerimise perioodil) ning veod 

teostati kuni 3,5-tonniste diiselkütuse veokaubikutega.  

Ettevõtte klientide andmebaasi alusel omistati igale kliendile tarneaadress kujul: tänav, linn. 

Arvutuskäigu lihtsustamiseks grupeeriti tarnekohad asukoha põhiselt: igale kliendile omistati 

vastavalt aadressile lisaks kas Eesti maakonnakeskus, või juhul kui kliendi aadress asus 

maakonnakeskusese piiridest väljas, lisati selle asemel maakond. Maakonna ja 

maakonnakeskuse põhine grupeering võimaldas omistada igale kliendi tarneaadressile 

keskmise kauguse ettevõtte logistikapartneri kesklaost, mis on toodud Tabelis 2. Keskmise 

kauguse leidmiseks logistikapartneri kesklaost leiti Tabelis 2 kasutati rakendust Google Maps, 

millega leiti keskmine distants. Igale kliendile omistati seega keskmine läbitud veodistants 

Eesti maakondade või maakonnakeskuste alusel sõltuvalt kliendi asukohast.  

Tallinna veod moodustasid märkimisväärse hulga algandmetest, tegemist on ka Eesti suurima 

linnaga, mistõttu leiti Tallinna vedudele keskmine distants logistikapartneri kesklaost kõiki 

Tallinna linnaosasid arvesse võttes. Selleks arvutati keskmine kaugus rakenduse Google Maps 

andmetel logistikapartneri  kesklaost linnaosadesse: Põhja-Tallinn, Haabersti, Mustamäe, 

Kristiine, Lasnamäe, Pirita, Nõmme. Keskmise Tallinna vedude distantsi leidmiseks võeti 

kõigist arvutatud linnaosade distantside väärtusest keskmine ning saadud kaugus omistati 

kõigile Tallinna linna piires toimunud tarnevedudele.  
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Tabel 2. Kaubatarne vedude grupid Eesti maakondade ja maakonnakeskuste kaupa  

Maakond Kaugus 

logistikapartneri 

kesklaost (km) 

Maakonna-

keskus  

Kaugus 

logistikapartneri 

kesklaost (km) 

Harju maakond 27 Tallinn 15 

Hiiu maakond 174 Kärdla 166 

Ida-Viru 

maakond 

175 Jõhvi 162 

Jõgeva maakond 146 Jõgeva 148 

Järva maakond 91 Paide 87 

Lääne maakond 88 Haapsalu 109 

Lääne-Viru 

maakond 

101 Rakvere 96 

Põlva maakond 234 Põlva 225 

Pärnu maakond 129 Pärnu 139 

Rapla maakond 76 Rapla 57 

Saare maakond 215 Kuressaare 227 

Tartu maakond 189 Tartu 180 

Valga maakond 217 Valga 234 

Viljandi 

maakond 

163 Viljandi 156 

Võru maakond 268 Võru 249 

 

Läbitud kogudistantsi leidmiseks grupeeriti andmed lisaks veosageduste alusel ehk mitmel 

korral aruandlusperioodi jooksul vedas ettevõtte logistikapartner kliendile kaupa. Igale 

kliendile omistati sagedusgrupp 1-24. Grupid loodi kümnese sammuga, ehk ühte gruppi 

kuulusid kliendid, kellele tarniti kaupa 0-9 korda/raporteerimisperioodil, 10-19 

korda/raporteerimisperioodil, 20-29 korda/raporteerimisperioodil jne nagu on näidatud Tabelis 

3.  
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Tabel 3. Ettevõtte kaubavedude grupeerimine veosageduse alusel 

Veosageduse vahemik 

raporteerimisperioodil  

Grupi 

number 

 Veosageduse vahemik 

raporteerimisperioodil 

Grupi number 

400 - 409 1  110 - 119 13 

220 - 229 2  100 - 109 14 

210 - 219 3  90 - 99 15 

200 - 209 4  80 - 89 16 

190 - 199 5  70 - 79 17 

180 - 189 6  60 - 69 18 

170 - 179 7  50 - 59 19 

160 - 169 8  40 - 49 20 

150 - 159 9  30 - 39 21 

140 - 149 10  20 - 29 22 

130 - 139 11  10 - 19 23 

120 - 129 12  0 - 9 24 

 

Kasutades nii maakonna ja maakonnakeskuse põhist kui ka veosageduse baasil loodud 

grupeeringut, sorteeriti kliendid, kelle tarneaadress asus samas sihtkohagrupis (maakond või 

maakonnakeskus) tarnesagedusgrupi alusel. Seejärel tehti kogudistantsi leidmiseks üldistus: 

kõik sama sihtkoha ning tarnesagedusega veod olid suure tõenäosusega samal tarneringil, ning 

asusid samas tarneveokis. Lisaks eeldati, et veokid olid sellise grupeeringu alusel täidetud vaid 

raporteerimisettevõtte kaubaga, tulenevalt gruppide suurusest, eeldati, et rohkem kaupa kuni 

3,5-tonnistesse kaubikutesse ei mahu.  

Kõigis 24-s sagedusgrupis leiti sama sihtkohaga veod (maakonnad või maakonnakeskused) 

ning neile omistati keskmine distants logistikapartneri kesklaost. Saadud kogudistants 

iseloomustas raporteerimisperioodi jooksul tehtud vedude distantsi.  

Seejärel kasutades GHG raamistiku emissioonifaktoreid, leiti emissioonifaktor kuni 3,5-tonnise 

diiselkütuse kaubaveoki kohta kujul kgCO2e/km. Korrutades vedude kogudistantsi (km) 

emissioonifaktoriga, leiti skoop 3 emissioonid sisseostetud kaupade tarne kategoorias.  
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2.4 Ärireisid 

 

GHG protokolli skoop 3 metoodika hulka kuuluv kaudsete emissioonide kategooria „Ärireisid“ 

hõlmab kõiki ettevõtte komandeeringute transpordiga seotud emissioone. Siinhulgas ei ole 

arvestatud autoga sooritatud töösõite, sest need kajastuvad ettevõtte sõidukite emissioonides 

kategoorias „Renditud / liisitud varad“. Ärireiside hulka kuuluvad antud subjekti mõistes vaid 

lennureisid. 

Kulupõhise metoodika jaoks on GHG protokolli skoop 3 raamistiku alusel tarvis 

aruandlusüksuse kuluaruandeid vaadeldaval ajaperioodil. Selle jaoks määrati ettevõtte 

kuluaruannetes perioodil 1.07.2020-30.06.2021 need kulukontod, mis on seotud ärireisi 

transpordikuludega. Tulenevalt globaalsest COVID-19 pandeemiast, ei toimunud vastaval 

ajaperioodil ühtki lennureisi. Referentspunktina on kasutatud hoopis aasta varasema perioodi 

andmeid, mis pärinevad vahemikust 1.07.2019-30.06.2020, mis võimaldab vastata 

uurimisküsimusele 4 ehk kuidas mõjutas globaalne pandeemia ettevõtte transpordiga seotud 

KHG emissioone. Aasta varasemat ajavahemikku rakendades, tehti sellel perioodil väljavõte 

ärireisidega seotud kulukontodest määramaks kogu kulutatud summa antud kategoorias.  

Kaudsete emissioonide kategooria „Ärireisid“ jaoks valiti Quantis kalkulaatoris vastav 

kategooria ning sisestati uurimisperioodil kulutatud summa US dollarites. Seejärel kuvas 

Quantis kalkulaator antud ettevõtte ärireisidega seotud kaudsete emissioonide CO2 

ekvivalentide hulga.  

Lisaks kulupõhisele metoodikale, kasutati ärireiside puhul ka reiside distantsil põhinevat 

metoodikat. Kasutades kuluaruannetest saadaolevat infot, mis kajastas ka reiside kuupäeva ning 

marsruuti, oli võimalik rakendada vahemaal põhinevat metoodikat. Algandmetes ei kajastunud 

teenust pakkuv lennufirma, mistõttu ei olnud võimalik lennufirmade spetsiifiline emissioonide 

leidmine, sest ei olnud teada päris täpne lennukoridor ega lennuki tüüp. Distantsipõhise 

metoodika rakendamiseks kasutati Google’ist leitud vabavaralisi lennureiside KHG 

emissioonide kalkulaatoreid ICAO Environment ja Flight Carbon Footprint Calculator. Antud 

kalkulaatoritesse sisestati reiside alg- ja sihtkoht, lisaks reisiklass (kõik lennureisid toimusid 

turistiklassis). Saadud tulemused salvestati kummagi kalkulaator-tööriista puhul eraldi. Selleks, 

et distantsipõhised emissioonid, teadmata lennuki tüüpi ja lennufirmat, oleksid võimalikult 

usaldusväärsed, võeti mõlema kalkulaatori tulemuste keskmine, mis iseloomustab paremini 

keskmiselt tekkinud KHG emissioone. Vastused kuvati kujul kg/CO2e.  
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GHG protokolli skoop 3 juhendis olev distantsipõhine metoodika näeb ette algandmetena 

reisitud kilomeetrite kogusumma ning reisiviisile (antud juhul lennureisid) vastava 

emissioonifaktori korrutise. Algandmete ebatäpsuse tõttu, kus puudusid lennuki tüübid ja 

lennufirma poolt kalkuleeritud reisidistants, ei arvutatud distantsipõhist emissioonide väärtust 

klassikalise GHG protokolli mudeli alusel ning rakendati keskmise lennukiga keskmise 

lennutrajektoori läbimine selleks loodud vabavaralise kalkulaatoriga.  

 

 

2.5 Töötajate töö- ja elukohavaheline transport 

 

GHG protokolli skoop 3 raamistiku kategooria „Töötajate töö- ja elukohavaheline transport“ 

hõlmab neid maanteetranspordiga seotud KHG emissioone, mis on tekkinud töötajate töökoha- 

ja elukoha vahelistel sõitudel antud raporteerimisperioodi 1.07.2020-30.06.2021 jooksul. 

Arvestatud on kõik ettevõtte töötajad, kes ei kasuta selleks marsruudiks ettevõtte poolt liisitud 

autot, sest need kaudsed emissioonid kuuluvad GHG protokolli kategooriasse „Renditud ja 

liistud varad“.  

Selle kategooria puhul rakendati kolme erinevat GHG protokolli skoop 3 raamistiku 

metoodikat: kulupõhine, distantsi põhine ning kütusekulu põhine. Algandmed saadi empiirilise 

küsitlusega kõigi ettevõtte töötajate seas, kes antud perioodil (ka lühiajaliselt) töötasid. Küsitlus 

viidi läbi Microsoft Office kontoritarkvara Teams keskkonnas (suuliselt või kirjalikult), kus 

kõigi osalejate käest küsiti kaks küsimust: 

1) Mitu kilomeetrit on sinu töö- ja elukoha vaheline distants? Milline oli transpordiliik? 

2) Keskmiselt mitu korda nädalas käisid sa kontoris tööl perioodil 1.07.2020-30.06-2021? 

Vastajad ei pidanud COVID-19 piirangutest tulenevat aega arvestama ning vastused 

paluti anda nö tavaperioodi silmas pidades.  

Kõik töötajad kasutasid distantsi läbimiseks autot, mistõttu tehti kõik järgnevad arvutused vaid 

ühe transpordiliigi kohta. Vastused konsolideeriti kujul: töötaja töö- ja elukohavaheline distants 

korrutatud kahega (edasi-tagasi sõit), kontori külastuste arv iga kuu kohta, võttes arvesse 2. 

küsimuse vastused ning eeldades, et keskmise kuu pikkus on 30 päeva, millesse keskmiselt 

satub 4 nädalavahetust, ehk ühes kuus on maksimaalseid tööpäevi 22, mille jooksul võib töötaja 

kontorisse sõita. Perioodil oktoober 2020 – jaanuar 2021 oli Eestis väga mitmeid COVID-19 

piiranguid, ning antud ettevõtte kontor oli küll täielikult avatud, kuid vähese täituvusega. 
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Selleks perioodi kohta on tehtud eeldus, et kontori täituvus oli umbes 20% võrreldes nö 

tavaseisuga, ehk kontorikülastuse kordadele on rakendatud koefitsient 0,2. Lisaks arvestati 

antud perioodil ettevõttest lahkunud ja liitunud töötajate puhul vaid nende kuude distants, kui 

nad ettevõttesse kuulusid. Antud tehete tulemusena oli võimalik leida kõigi töötajate poolt 

läbitud distants uurimisperioodi vältel.  

Distantsi põhise metoodika jaoks kasutati GHG protokolli skoop 3 raamistikku kuuluvat 

emissioonifaktorite andmebaasi. Töötajate poolt läbitud kogukilomeetritele rakendati vastava 

transpordivahendi emissioonifaktor. Antud uurimuse raames oli ainsaks transpordivahendiks 

sõiduauto. Sõiduauto emissioonifaktor kilomeetri kohta leiti GHG protokolli 

emissioonifaktorite andmebaasist, ning rakendati keskmise sõiduauto teadmata mootori tüübi 

emissioonifaktor. Antud andmebaasis jagunevad emissioonifaktorid kolme regiooni: USA, UK 

ja teised riigid. Selleks, et tulemus oleks võimalikult Eestile või Euroopa keskmisele lähedane, 

kasutati UK emissioonifaktorit. Distantsi põhise kalkulatsiooni arvutuskäik on toodud Joonisel 

3.    

              

∑ (
keskmine distants (km) x 2 x kontorisse sõidetud 

päevade arv aastas  x 0,2 )  x emissioonifaktor 

Joonis 3. Skoop 3 kategooria „Töötajate töö- ja elukohavaheline transport“ arvutuskäik (GHG 

Protocol, 2013) 

 

Samuti arvutati KHG emissioonid kütuse põhise metoodikaga. Algandmete näol oli tegemist 

vaid kogudistantsiga (km), mistõttu kasutati teisendusi, et leida lisaks kütusekulu ning hiljem 

ka kütusele kulutatud rahaline väärtus. Kütusekulu jaoks kasutati Euroopa Liidu 2019. aasta 

andmeid keskmise kütusekulu kohta EL-i riikides. Antud kütusekulu (liitrit/100km) rakendati 

läbitud kogudistantsile ning leiti raporteerimisperioodil keskmiselt kulutatud kütus töötate töö- 

ja elukoha vaheliseks transpordiks. Seejärel leiti GHG portokolli emissioonifaktorite 

andmebaasist keskmine UK kütuse (aluseks võeti bensiin) emissioonifaktor. Kogu kulutatud 

kütusele (liitrit) rakendati emissioonifaktor (kgCO2e/liiter).  

Kulupõhise metoodika jaoks tugineti samuti küsitluse algandmetest leitud kogudistantsile (km). 

Kasutades vabavarana saadaolevat kütusehinna päringut erinevatel ajaperioodidel, leiti juuli 
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2020 keskmine kütusehind Eestis bensiin 95-le kui hinnaperioodi alguspunkt, samuti leiti 

perioodi lõpp-punktina juuni 2021 keskmine bensiin 95-e kütusehind, seejärel võeti kahe hinna 

keskmine, iseloomustamaks antud perioodi keskmist kütusehinda. Kütusekulule, mis leiti 

kütuse põhise metoodikaga, rakendati keskmine kütuse hind, mille tulemusena leiti keskmiselt 

raporteerimisperioodi jooksul autokütusele kulutatud summa (EUR). Kasutades GHG 

protokolli skoop 3 kalkulaatorit Quantis, sisestati kütusele kulutatud summa konverteerituna 

USA dollaritesse. Seejärel kuvas Quantis kalkulaator antud ettevõtte ärireisidega seotud 

kaudsete emissioonide CO2 ekvivalentide hulga. 

 

 

2.6 Renditud ja liisitud varad  

 

GHG protokolli skoop 3 raamistiku kategooria „Renditud ja liisitud varad“ koondab kaudsed 

KHG emissioonid, mis on tekkinud ettevõtte väärtusahela alguses renditud või liisitud varadest 

ja teenustest aruandlusperioodil 1.07.2020-30.06.2021. Juhul kui ettevõte omab vara, mida ta 

rendib edasi teistele kasutajatele, arvutatakse need emissioonid skoop 3 raamistiku kategoorias 

„Väärtusahela lõpu osas renditud varad“.  

„Renditud ja liisitud varad“ hõlmavad antud ettevõtte puhul büroopinnal tarbitud elektri- ja 

soojusenergiat, sealhulgas ka taastuvatest energia allikatest toodetud energiat. Samuti kuuluvad 

sellesse kategooriasse ettevõtte poolt liisitud sõidukite kulutatud kütus, mis tarbiti nii töötajate 

töö- ja elukohavaheliseks transpordiks (ei võetud arvesse 2.5 punktis „Töötajate töö- ja elukoha 

vaheline transport“) kui ka töösõitudeks.  

Ettevõtte kontor asus aruandlusperioodi vältel kahes asukohas, esmalt 250 m2 suurusel pinnal, 

kus tarbiti taastumatutest allikatest pärinevat elektrit ning hoonet köeti gaasiga. Seejärel kolis 

ettevõte uuele 350 m2 suurusele büroopinnale, kus tarbiti nii taastuvatest kui taastumatutest 

allikatest pärinevat energiat, ning hoonet köetakse maakütte abil. Raporteerimisperioodil liisis 

ettevõte 10-t sõiduautot, mille kulutatud kütusega seotud emissioonid on samuti antud 

kategooriasse arvestatud. Magistritöö raames rakendati sellele skoop 3 kategooriale kahte GHG 

protokolli raamistiku metoodikat: kulupõhine lähenemine ning tootepõhine metoodika.  

Kulupõhise metoodika jaoks on GHG protokolli skoop 3 raamistiku alusel tarvis 

aruandlusüksuse kuluaruandeid vaadeldaval ajaperioodil. Selle jaoks määrati ettevõtte 

kuluaruannetes perioodil 1.07.2020-30.06.2021 need kulukontod, mis on seotud 
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kommunaalarvete ning kütusekuluga (EUR). Kaudsete emissioonide kategooria „Renditud ja 

liisitud varad“ jaoks valiti Quantis kalkulaatoris vastav kategooria ning sisestati 

uurimisperioodil kulutatud summa US dollarites. Seejärel kuvas Quantis kalkulaator antud 

ettevõtte liisitud ja renditud varadega seotud kaudsete emissioonide CO2 ekvivalentide hulga.  

Tootepõhise metoodika jaoks kasutati raporteerimisperioodi kommunaalarvete dokumente, 

kust oli võimalik leida kulutatud energiatüüpide hulk (kWh) ning autokütuse arvete dokumente, 

mis kajastasid tangitud liitreid.  Leides raporteerimisperioodil kulutatud kogu elektri hulga 

(kWh), kogu kütuse (liitrit) ja kogu tarbitud gaasi hulga (m3 teisendati kWh), rakendati saadud 

kogustele vastavad emissioonifaktorid. Emissioonifaktorid (EF) pärinesid GHG protokolli 

skoop 3 andmebaasist, elektri ja gaasi puhul kasutati Euroopa keskmist (kg CO2e/kWh), ning 

kütuse puhul UK keskmist (sama väärtus, mis varasemates kütusega seotud arvutustes). Kütuse 

emissioonifaktor on toodud andmebaasis gallonites, kasutades konverteerimist 1 gallon = 3,78 

liitrit, leiti emissioonifaktor liitri kohta (kgCO2e/liitrit). Liites saadud KHG emissioonid 

(kgCO2e), leiti ettevõtte poolt emiteeritud skoop 3 KHG heited antud raporteerimisperioodi 

jooksul. Kokkuvõttev arvutuskäik emissioonide arvutamiseks on toodud Joonisel 4. 

∑
(

elektrienergia (kWh) x  EF) + (soojusenergia (kWh) x EF) +

(taastuveneregia (kWh) x EF
)

+(kütus (liitrit) x EF)

 

Joonis 4. Skoop 3 kategooria „Renditud ja liisitud varad“ arvutuskäik (GHG Protocol, 2013) 

 

 

2.7 Müüdud toodete pakendite järelkäitlus  

 

GHG protokolli skoop 3 raamistiku kategooria „Müüdud toodete pakendite järelkäitlus“ 

koondab kaudsed KHG emissioonid, mis on tekkinud ettevõtte poolt müüdavate toodete 

pakendite järelkäitlusest. Arvestades uurimissubjekti tegevusala alkoholi valdkonnas, on antud 

kategooria arvestusse kuuluvateks pakenditeks erinevast materjalist joogipudelid ning purgid. 

Ettevõte teeb koostööd kahe Eesti tootjavastutuse organisatsiooniga, Eesti Pandipakend ning 

MTÜ Eesti Taaskastusorganisatsioon, mis koguvad ning käitlevad ettevõtte poolt turustatud 

(joogi)pakendeid. Raporteerimisperioodil 1.07.2020-30.06.2021 mõõdeti tekkinud kaudseid 

KHG emissioone nii kulupõhise kui ka tootespetsiifilise metoodika alusel.   
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Kulupõhise metoodika jaoks on GHG protokolli skoop 3 raamistiku alusel tarvis 

aruandlusüksuse kuluaruandeid vaadeldaval ajaperioodil. Selle jaoks määrati ettevõtte 

kuluaruannetes perioodil 1.07.2020-30.06.2021 need kulukontod ja kuluread, mis on seotud 

tootjavastutus organisatsioonide tasuga (EUR). Kaudsete emissioonide kategooria „Müüdud 

toodete pakendite järelkäitlus“ jaoks valiti GHG protokolli Quantis kalkulaatoris vastav 

kategooria ning sisestati uurimisperioodil kulutatud summa US dollarites. Seejärel kuvas 

Quantis kalkulaator antud ettevõtte müüdud toodete jäätmekäitlusega seotud kaudsete 

emissioonide CO2 ekvivalentide hulga.  

Lisaks rakendati antud skoop 3 kategooria emissioonide mõõtmiseks ka tootespetsiifiline 

metoodika. Tootespetsiifiline metoodika kasutab konkreetsete jäätmeliikide massi ning 

rakendatud jäätmekäitluse viisi, milleks on ladestamine, põletamine ning taaskasutamine. 

Algandmete jaoks koguti raporteerimisperioodi kohta käivad tootjavastutus organisatsioonide 

arved ning aruanded, mis kajastasid iga kuu lõikes ettevõtte poolt turule toodud erinevaid 

pakendiliike, nende massi. Jäätmekäitluse viisi ei olnud võimalik tuvastada, ning aruandluselt 

oli kättesaadav vaid taaskasutusele kuuluv sihtmäära, mille määrab tootjavastutus 

organisatsioon ise.   

Eesti Pandipakendi haldusalasse jäid D-pakendid ehk klaaspudelid, ning tootjavastutus 

organisatsiooni sõnul on nende taaskasutusmäär väga lähedal 100%-le, mistõttu antud 

magistritöö raames ei arvestatud tekkinud D-pakendite hulka skoop 3 KHG emissioonide 

arvestuse.  

MTÜ Eesti Taaskasutusorganisiatsiooni aruannetest selgusid erinevad turustatud pakendiliigid, 

nende kogumass ning taaskasutusele määratud sihtprotsent arvestatuna kogumassist. 

Organisatsioon ei avaldanud, mis osakaalus toimub jäätmete ladestamine või põletamine 

taaskasutusest ülejäänud materjali osas. Seetõttu võeti magistritöö raames arvesse eeldus, et 

taaskasutuse sihtmäärast üle jäänud erinevat liiki pakendite kogumassist 50% ladestati 

prügilasse, ning 50% põletati.  

GHG protokolli skoop 3 emissioonifaktorite andmebaasist leiti vastavad emissioonifaktorid 

erinevat liiki jäätmete erinevatele käitlusviisidele. Andmed esitati ning analüüsiti vastavalt 

Tabel 4 vormile. Iga materjaliliigi massile omistati vastavalt käitlusviisile neile kuuluv 

emissioonifaktor. Ettevõtte skoop 3 kaudsed emissioonid antud kategoorias leiti kõigi 

jäätmeliikide kohta tekkinud KHG emissioonide kokku liitmisel (kgCO2e).  
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Tabel 4. Müüdud toodete järelkäitlusega seotud andmete analüüs skoop 3 KHG emissioonide 

arvutamiseks  

 Turule toodud 

jäätmete 

kogumass 

Taaskasutusele 

määratud 

jäätmete mass 

(%) 

Põletamisele 

määratud 

jäätmete mass 

Ladestamisele 

määratud jäätmete 

mass 

Jäätmeliik x Mkogu Mtaas (Mkogu – Mtaas) x 

0,5 

(Mkogu – Mtaas) x 0,5 

Emissioonifaktor 

EF (kgCO2e) 

 EFTaas = 0 EFPõletamine EFLadestamine 

Müüdud toodete järelkäitlusel tekkinud kaudsed KHG emissioonid:  

∑ [ (Mtaas x EFtaas) + ((Mkogu – Mtaas) x 0,5 x  EFpõletamine) + ((Mkogu – Mtaas) x 0,5 x  EFladestamine)] 
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3. TULEMUSED 

 

3.1 Sisse ostetud tooted ja tarbitud teenused 

 

Kategooriasse „Sisse ostetud tooted ja tarbitud teenused“ kuulusid antud ettevõtte poolt 

raporteerimisperioodil ostetud turundus- ja müügitegevusega seotud materjalid. Tulenevalt 

ebapiisavatest algandmetest rakendati antud magistritöö raames sellele kategooriale vaid 

kulupõhine skoop 3 emissioonide mõõtmise metoodika, seetõttu  ei ole kategooria kaudete 

emissioonide andmeid võrreldud andmespetsiifilise lähenemisega.  

Arvestades kõiki müügi-ja reklaammaterjalidega seotud kulusid, kasutati GHG protokolli 

kulupõhise raporteerimise kalkulaatorit Quantis, ning leiti, et raporteerimisperioodil 1.07.2020-

30.06.2021 oli kategooria „Sisse ostetud tooted ja tarbitud teenused“ skoop 3 KHG 

(kasvuhoonegaasi) emissioon 346,08 tCO2e.  

 

3.2 Kapitalikaubad 

 

Skoop 3 kategooria „Kapitalikaubad“ hõlmab kõiki ettevõtte poolt raporteerimisperioodi vältel 

soetatud vara, mis on kasutuses pikaajaliselt ning arvel ettevõtte põhivarana. Magistritöö 

raames tehtud uuringu põhjal selgus, et perioodil 1.07.2020-30.06.2021 soetatud kapitalikaubad 

olid peaasjalikult kontorimööbel või sellega seonduvad tarvikud.  

Kulupõhise metoodika alusel leiti, et kategooria „Kapitalikaubad“ kaudsed KHG emissioonid 

olid 41,82 tCO2e. Paralleelselt rakendati ka esemespetsiifilist metoodikat, mille tulemusena 

leiti, et kategooria „Kapitalikaubad“ skoop 3 emissioonid olid 6,39 tCO2e.   

 

 



36 

 

3.3 Sisse ostetud kaupade tarne 

GHG protokolli skoop 3 kategooria „Sisse ostetud kaupade tarne“ raames arvutati ettevõtte 

kaudsed emissioonid, mis on seotud logistikapartneri abil Eestis kaupade tarnevedudega. 

Kulupõhise metoodika alusel olid skoop 3 KHG emissioonid raporteerimisperioodil 42,99 

tCO2e. Paralleelselt rakendati magistritöö raames ka distantsi põhist metoodikat, mille puhul 

leiti, et kaudsed KHG emissioonid olid 195,85 tCO2e.  

 

 

3.4 Ärireisid 

 

Kaudsete emissioonide kategooria „Ärireisid“ puhul oli raporteerimisperioodi 1.07.2020-

30.06-2021 KHG emissioon 0,00 tCO2e, sest globaalse pandeemia tõttu ei toimunud ühtegi 

vastavasse kategooriasse kuuluvat reisi. Pandeemia mõju ettevõtte skoop 3 emissioonide 

määramiseks vaadeldi alternatiivperioodina eelnevat raporteerimisperioodi 1.07.2019-

30.06.2020. Vastaval perioodil rakendatud kulupõhise metoodika alusel leiti, et skoop 3 KHG 

emissioonid olid 24,13 tCO2e. Lisaks rakendati distantsil põhinevat metoodikat, mille puhul 

saadi skoop 3 kaudsete emissioonide väärtuseks 8,77 tCO2e.  

 

 

3.5 Töötajate töö- ja elukohavaheline transport 

 

GHG protokolli skoop 3 raamistiku kategooria „Töötajate töö- ja elukohavaheline transport“ 

hõlmas neid maanteetranspordiga seotud KHG emissioone, mis on tekkinud töötajate töökoha- 

ja elukoha vahelistel sõitudel raporteerimisperioodi jooksul.  

Kulupõhise metoodika rakendamisel leiti, et skoop 3 KHG emissioonid antud kategoorias olid 

42,50 tCO2e. Tulenevalt algandmetest, kasutati võrdlevate metoodikatena ka distantsil ning 

kütusekulul põhinevaid metoodikaid. Distantsi põhise metoodika alusel olid skoop 3 

emissioonid 9,13 tCO2e ning kütusekulul põhineval metoodika andmetel olid skoop 3 

emissioonid 6,02 tCO2e.  
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3.6 Renditud ja liisitud varad 

 

GHG protokolli skoop 3 raamistiku kategooria „Renditud ja liisitud varad“ hõlmas antud 

uurimuse puhul ettevõtte bürooruumide elektri- ja soojaenergiatarbest ning ettevõtte poolt 

liisitud sõiduautode kütusetarbest tulenevaid kaudseid skoop 3 emissioone. Kulupõhise 

metoodika rakendamisel oli skoop 3 KHG emissioonide tulemus 42,93 tCO2e. Paralleelselt 

rakendati magistritöö raames ka tootespetsiifilist metoodikat, sealjuures arvestati 

tootespetsiifilised emissioonifaktorid arvutustel nii tarbitud elektri- ja soojaenergiale, kui ka 

büroohoone poolt tarbitud taastuvenergiale, ning sõidukite kulutatud kütusele. 

Tootespetsiifilise metoodika skoop 3 emissioonide tulemuseks oli 66,49 tCO2e.  

 

 

3.7 Müüdud toodete pakendite järel käitlus 

 

GHG protokolli kategooriasse „Müüdud toodete pakendite järel käitlus“ kuuluvad need 

kaudsed skoop 3 emissioonid, mis on tekkinud raporteeritava ettevõtte poolt müüdud toodete 

pakendite järel käitlusest, antud ettevõtte puhul olid need erinevast materjalist, kuid valdavalt 

klaasist, turustatud klaaspudelid. Kulupõhise metoodika rakendamisel leiti, et skoop 3 KHG 

emissioonid antud kategoorias olid 50,54 tCO2e. Lisaks rakendati ka tootespetsiifilist 

metoodikat, mille puhul vaadeldi eraldi kõiki jäätmeliike. Tootespetsiifilise metoodikaga saadi 

skoop 3 emissioonide väärtuseks 10,04 tCO2e.  

 

 

3.8 GHG protokolli skoop 3 metoodikate tulemuste võrdlus ettevõtte 

näitel 

Magistritöö tulemused esitati eelnevates alapeatükkides emissioonikategooriate kaupa ning 

järgnevas peatükis  käsitletakse raporteeritava organisatsiooni koguemissiooni tervikuna. 

Lisaks on vastavalt püsitatud uurimisküsimusele 3 ja uurimisküsimusele 4 välja toodud 

erinevate metoodikatega arvutatud emissioonide erinevused ning COVID-19 pandeemia mõju 

vastavates skoop 3 kategooriates.  
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Käesoleva magistritöö üks uurimisülesanne seadis eesmärgiks võrrelda GHG protokolli skoop 

3 emissioonide määramise metoodikaid. Kulupõhine metoodika on skoop 3 kaudsete 

emissioonide mõõtmiseks käepärasem lahendusviis, sest ettevõtetel on kulupõhistele 

algandmetele parem ligipääs kui kategooriaspetsiifilistele algandmetele. Magistritöös uuritud 

aruandlusperioodil 1.07.2020-30.06.2021 olid asjakohaseid skoop 3 kategooriaid seitse, millest 

esinesid KHG emissioonid kuues kategoorias (ärireise uuritud perioodil ei toimunud). Tabelis 

5 on näha kulupõhise ja andmespetsiifiliste metoodikate võrdlus. Antud ettevõtte puhul ilmnes, 

et andmespetsiifilist metoodikat kasutades olid skoop 3 kaudsed KHG emissioonid 11,80% 

suuremad.  

 

Tabel 5. Skoop 3 kaudsete kasvuhoonegaaside (KHG) emissioonide mõõtemetoodikate 

võrdlus 

Skoop 3 emissioonide 

kategooria 

Skoop 3 KGH 

emissioonid. 

Kulupõhine 

metoodika 

Skoop 3 KHG 

emissioonid. 

Andmespetsiifiline 

metoodika 

Andmespetsiifiliste 

tulemuste võrdlus 

kuluspetsiifiliste 

tulemustega 

Sisse ostetud tooted ja 

teenused 

346,08 tCO2e - 0,00% 

Kapitalikaubad 41,82 tCO2e 6,39 tCO2e -84,70% 

Sisse ostetud kaupade 

tarne 

42,99 tCO2e 195,85 tCO2e 355,60% 

Töötajate töö- ja 

elukohavaheline 

transport 

42,50 tCO2e 9,13 tCO2e -78,50% 

Renditud ja liisitud varad 42,93 tCO2e 66,49 tCO2e 54,90% 

Müüdud toodete 

pakendite järel käitlus 

50,54 tCO2e 10,04 tCO2e -80,10% 

Skoop 3 emissioonid 

kokku 

566,86 tCO2e 633,98 tCO2e 11,80% 
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3.9 COVID-19 pandeemia mõju ettevõtte skoop 3 KHG emissioonidele 

 

Seoses globaalse COVID-19 mõju ettevõtte skoop 3 KHG emissioonidele vaadeldi kahes GHG 

protokolli skoop 3 kaudsete emissioonide kategoorias: „Ärireisid“ ja „Töötajate töö- ja 

elukohavaheline transport“. Võrreldavad raporteerimisperioodid olid 1.07.2019-30.06.2020 ja 

1.07.2020-30.06.2021, millest esimest loeti pandeemiaeelseks ajaks ning teist pandeemia-

aegseks raporteerimisperioodiks. Skoop 3 kaudsed emissioonid vähenesid pandeemia-aegsel 

perioodil mõlemas kategoorias, töötajate transpordiga seotud emissioonid vähenesid 3,28 

tCO2e ning tulenevalt reisipiirangutest, langesid ärireisidega seotud emissioonid nulli. Antud 

kategooriate skoop 3 KHG emissioonid vähenesid pandeemiaga seotud põhjustel 12,04 tCO2e, 

mis on näidatud Tabelis 6.  

 

Tabel 6. COVID-19 pandeemia mõju skoop 3 GHG emissioonidele kategooriates „Ärireisid“ 

ja „Töötajate töö- ja elukohavaheline transport“  

 Raporteerimisperiood Skoop 3 kategooria 

„Ärireisid“ 

Skoop 3 kategooria 

„Töötajate töö- ja 

elukohavaheline 

transport“ 

Pandeemiaeelne aruandlusperiood 

1.07.2019-30.06.2020 (tCO2e) 

8,77 12,41 

Pandeemia-aegne aruandlusperiood 

1.07.2020-30.06.2021(tCO2e) 

0 9,13 

 

  



40 

 

 

 

4. ARUTELU 

 

Kasvuhoonegaaside emissioonide jaotamisel skoopideks moodustavad organisatsioonide poolt 

kontrollitud allikatest tulenevaid emissioonid kategooria skoop 1; sisse ostetud elektrist 

tulenevaid emissioonid moodustavad kategooria skoop 2 ning organisatsiooni väärtusahelas 

tekkivad kaudsed emissioonid kategooria skoop 3. Skoop 1 ja 2 emissioone arvestatakse üsna 

laialdaselt, samal ajal kui enamuse organisatsioonide ning tegevusvaldkondade puhul 

moodustavad need emissioonid kokku väikese osa (25-26%) organisatsioonide süsiniku 

jalajäljest. Skoop 3 emissioonid võivad olla aga kuni 75% ettevõtte süsiniku jalajäljest, samas 

arvestatakse neid vähem, sest tegemist ei ole kohustusliku osaga aruandlusest ning metoodika 

võib osutuda keeruliseks (Huang et al. 2009).    

GHG (Greenhouse Gas Protocol) protokolli skoop 3 raamistiku kohandamine, rakendamine ja 

tulemuste täpsus ettevõtte kaudsete kasvuhoonegaaside emissioonide arvestamiseks sõltub 

suurel määral algandmete kättesaadavusest ja iseloomust. Magistritöö raames vaadeldi 

globaalsesse alkoholitootjate korporatsiooni kuuluva, Eestis tegutseva tütarfirma skoop 3 

süsiniku jalajälge, rakendades selleks GHG protokolli metoodikat. GHG protokolli raamistik 

näeb ette 15 erinevat skoop 3 kaudsete emissioonide kategooriat, mille hulgast peab raporteeriv 

organisatsioon valima oma tegevusala arvestades olulised kategooriad, ehk need, kus on 

organisatsiooni tegevuse tagajärjel tekkinud kaudsed kasvuhoonegaaside (KHG) emissioonid. 

See võib olla aga üks teguritest, mis mõjutab skoop 3 KHG emissiooni tulemuste täpsust, sest 

ettevõtte tegevusega seotud emissioonikategooriate valik kõigi 15-e kategooria seast on 

keeruline. Paraku  GHG protokolli raamistik ei defineeri vastavalt organisatsiooni 

tegevusvaldkonnale milliseid kategooriaid aruandlusesse lisada ning milliseid mitte (Downie, 

Stubbs 2012). Organisatsioonid peavad seetõttu tegema valiku ise, eeldades millised võiksid 

olla olulised kategooriad nende süsiniku jalajälje arvestamiseks oma parima teadmise alusel. 

See võib viia aga ebatäpsete tulemusteni ja tekkinud KHG emissioonide arvestamata jätmiseni. 

Magistritöö subjektiks oleva ettevõttega seostusid GHG protokolli juhendi alusel skoop 3 

raamistikus seitse emissioonikategooriat, neid kasutades tehti uurimistöö raames süsiniku 

jalajälje arvestus ja analüüs. GHG protokoll võimaldab süsiniku jalajälge arvestada erinevate 
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metoodikatega, mis on antud magistritöö raames jaotatud algandmete iseloomu arvestades 

kaheks: kulupõhine metoodika, mis arvestab emissioone vastavalt organisatsiooni tehtud 

rahalistele kulutustele erinevates sektorites; ning andmespetsiifilised metoodikad, mis näevad 

ette emissioonikategooriates algandmete kogumist vastavalt kategooriale, näiteks distantsi 

põhine metoodika või kütusekulul põhinev metoodika, ning seejärel liites 

emissioonikategooriate tulemused leitakse koguemissioon. Andmespetsiifilisi metoodikaid 

loetakse täpsemateks, eriti juhul kui on võimalik kasutada mitte üldistatud emissioonifaktoreid 

ning leida sellised emissioonifaktorid, mis arvestavad võimalikult palju organisatsiooni 

valdkonda, asukohta jm näitajaid. Skoop 3 KHG emissioonide puhul on nii täpsed 

emissioonifaktorid tihti kättesaamatud, mistõttu tehakse arvutused standardiseeritud 

emissioonifaktorite väärtustega (Downie, Stubbs 2012).  

GHG protokolli alusel soovitatakse ettevõtetel kasutada eeluuringu raames mõnda vähem täpset 

ja ajakulukat metoodikat, näiteks kulupõhist, ning seejärel saades teada eeldatavad kategooriad, 

kus võiks esineda suurem osa koguemissioonist, rakendada nendes mõnda 

andmespetsiifilisemat ja täpsemat metoodikat. Metoodikate kombineerimine, vähem täpsete 

metoodikate kasutamine kategooriates, mille emissioonid moodustavad väikse osa 

koguemissioonist, ning andmespetsiifiliste metoodikate kasutamine kategooriates, kus esineb 

suurem osa koguemissioonidest, annab parema ning täpsema ülevaate ettevõtte süsiniku 

jalajäljest (GHG Protocol, 2013). 

Kulupõhist arvestusmetoodikat kasutavad paljud organisatsioonid just algandmete hea 

kättesaadavuse tõttu. Igale kulutatud rahaühikule mingis majandussektoris vastab 

emissioonifaktor, GHG protokoll kasutab nendeks arvutuseks selleks ettenähtud vabavaralist 

kalkulaatorit Quantis. Kulupõhise metoodika üheks suurimaks puuduseks on tulemuste 

ebatäpsus, sest emissioonid arvestatakse globaalset keskmist arvesse võttes ning üldistused, 

eeldused ja standardväärtused vähendavad tulemuste täpsust (Growcom 2008). Regionaalselt 

esinevad aga suured erinevused riikide majanduse seisukohalt, mitmetes piirkondades võivad 

teenused ja esemed maksta vähem, kui teistes, ning skoop 3 arvutuse tulemusena saadakse 

seetõttu väiksem koguemissioon. Selline tulemus võib olla aga ekslik, ning ei pruugi 

peegeldada reaalset süsiniku jalajälge. Kulupõhine metoodika on kergesti kasutatav, kuid ainult 

seda rakendades võidakse saada ebatäpne tulemus organisatsiooni kasvuhoonegaaside heitest. 

Juhul kui emissioonide andmeid kasutatakse sisendina ka kohaliku või regionaalse tegevuskava 

väljatöötamiseks, võivad kulupõhise metoodikaga saadud andmed anda eksliku fookuspunkti 

organisatsiooni emissioonide vähendamiseks.  
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Rakendatud kulu- ja andmepõhise metoodika tulemuste erinevus oli ka antud uuringus selgesti 

nähtav: andmespetsiifilise metoodika tulemused arvestasid 12% rohkem CO2e emissioone kui 

samal perioodil antud kategooriatele rakendatud kulupõhine metoodika. Koguemissiooni 

jaotumine kategooriapõhiselt muutus samuti vastavalt kasutatud metoodikale. Näiteks 

kulupõhise metoodika alusel moodustas koguemissioonidest suurima osa (61%)  sisse ostetud 

toodete ja teenuste kategooria ning teiste kategooriate jaotised jäid kõik sarnasesse, alla 10% 

suurusjärku (Joonis 5).  

Andmespetsiifilise metoodika alusel moodustas koguemissioonidest samuti suurima osa sisse 

ostetud toodete ja teenuste kategooria, ent madalama osatähtsusega (55%) võrreldes kulupõhise 

metoodikaga (Joonis 6). Kuigi Joonisel 6 on kasutatud koguemissiooni leidmiseks sisse ostetud 

toodete ja teenuste kategooria sisendandmetena kulupõhise metoodika tulemusi, on tegemist 

samuti suurima emissioonikategooriaga skoop 3 raamistikus. Tegemist on ootuspärase 

tulemusega, sest uuritud emissioonikategooriatest moodustasid sisse ostetud toodete kategooria 

rahalised kulutused 48% kõigist seitsme emissioonikategooria tehtud kulutustest.  

Emissioonikategooriate põhiselt rakendatud andmespetsiifilise ja kulupõhise metoodika 

tulemuste erinevuse põhjal olid andmepõhise metoodika tulemused kõrgemad vaid kahes 

kategoorias („Sisse ostetud kaupade tarne“ ning „Renditud ja liisitud varad“) (Joonis 7). See oli 

ootuspärane, sest kulupõhise metoodikaga rakendatakse tarnevedudele ning büroohoonega 

seotud kulutustele globaalne keskmine emissoonifaktor, arvestamata Eesti majanduse seisu ja 

kohalikku hinnataset erinevates valdkondades. 

 

Joonis 5. Ettevõtte skoop 3 KHG emissioonide jaotus uurimisperioodil rakendades kulupõhist 

metoodikat 
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Joonis 6. Ettevõtte skoop 3 KHG emissioonide jaotus uurimisperioodil rakendades 

andmespetsiifilist metoodikat 

 

Joonisel 7 on näidatud emissioonikategooriate põhiselt rakendatud andmespetsiifilise ja 

kulupõhise metoodika tulemuste erinevus (tCO2e). Andmepõhise metoodika tulemused olid 

kõrgemad kategooriates: „Sisse ostetud kaupade tarne“ ning „Renditud ja liisitud varad“. 

Teistes oli kategooriates emissiooninäitaja väiksem. 

 

*Antud kategooria puhul kasutati jaotuse leidmisel kulupõhise metoodika tulemusi. 

Joonis 7. Ettevõtte skoop 3 kasvuhoonegaaside  emissioonide kulupõhise ja andmespetsiifilise 

metoodika tulemuste võrdlus  
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Kategoorias „Sisse ostetud kaupade tarne“ oli emissiooninäitaja andmespetsiifilise 

metoodikaga kõrgem võrreldes kulupõhise metoodika tulemustega. Üks põhjustest võis olla 

kulupõhise metoodika ebatäpsus eriti antud kategooria puhul: Eesti pindala on globaalses 

mastaabis väike ning tarnevedude distantsid on seega lühikesed võrreldes teiste riikidega, 

mistõttu on ka kulutatud summad antud kategoorias väiksemad, samuti erineb logistika teenuse 

hinnatase regiooniti. Andmespetsiifilise metoodika rakendamisel kasutati distantsipõhist 

lähenemist, arvestades iga korraldatud veo pikkust ning tarneveoki emissioone, ja leiti, et 

emissioonid olid 355% suuremad võrreldes kulupõhise metoodikaga. See on märkimisväärne 

erinevus arvestatud emissioonides. Seega on andmepõhise lähenemise rakendamine oluline ka 

teistes riikides, kus vahemaad on palju pikemad ning antud kategooria emissioonide tõus võib 

sellel juhul olla veelgi suurem. Tõsiasi, et emissioonid olid andmepõhise metoodika 

kasutamisel kategoorias „Renditud ja liisitud varad“ kulupõhisest lähenemisest koguni 55% 

suuremad võib tuleneda sellest, et elektri- ja kütusehinnad on globaalselt väga erinevad. 

Seepärast tasub täpsemate emissioonide tulemuste saamiseks rakendada andmespetsiilist 

metoodikat, kus kasutatakse kohalikke elektri- ja soojusenergia tarbimise andmeid ning tarbitud 

kütuse liitreid. 

Andmespetsiifilise metoodika laialdasem kasutamine on  seega oluline, et saada täpsemad 

tulemused ning parem ülevaade organisatsiooni kasvuhoonegaaside emissioonidest. Selleks on 

tarvis esmalt organisatsioonisiseseid muudatusi aruandluses, mis tagaks vajalike algandmete 

kättesaadavuse parandamist (Downie, Stubbs 2012). Samuti on oluline ühildada 

organisatsioonisisesed keskkonnaeesmärgid koostööpartneritega, ehk valida sellised partnerid, 

kelle strateegia emissioonide vähendamiseks on sarnane. See omakorda võimaldab paremat 

aruandlust ja aitab kaasa algandmete kogumisele ning veelgi täpsemale emissioonide 

raporteerimisele. Samas ei olnud magistritöö raames võimalik kohaldada andmespetsiifilist 

metoodikat suurimale emissioonikategooriale, „Sisse ostetud tooted ja teenused“, sest 

ettevõttesisene aruandlus antud kategooria esemete osas oli väga puudulik. Selleks, et tulevikus 

oleks võimalik antud ettevõtte skoop 3 emissioone tervikuna andmespetsiifilise metoodikaga 

ning täpsemalt mõõta, on tarvis koguda täiustatud andmeid selle kategooria toodete kohta (nt. 

mass, materjal, eeldatav kasutusaeg jne.).  

COVID-19 pandeemia võttis globaalsed mõõtmed 2020. aasta märtsis ning kestis lainetena 

vähemalt kaks aastat, mistõttu jäi magistritöö uurimisperiood täielikult pandeemia-aegsesse 

ajaraami. Enamikus magistritöö raames vaadeldud skoop 3 kategooriates  pandeemia mõju 

eeldatavasti siiski ei esinenud, sest ettevõtte töö oli minimaalselt häiritud ning kaupade 
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maaletoomine ja turu toimus tavapärase töötegevusena. Korralduslikud erinevused esinesid 

vaid töötajate töökohas, sest raporteerimisperioodi jooksul oli neljal kuul  kodukontoris 

töötamine kohustuslik ning mitmed töötajad eelistasid seda ka edaspidi. Samuti olid keelatud 

rahvusvahelised ärireisid. Olenemata rakendatud korralduslikest muutustest oli pandeemia 

mõju skoop 3 KHG emissioonidele antud ettevõtte aruandlusperioodil  minimaalne (Joonis 8),  

antud kaks emissioonikategooriat moodustavad koguemissioonidest väikese osa, kogulangus 

moodustab andmespetsiifilise metoodika tulemustest umbes 2%. Sõltuvalt aga ettevõtte 

tegevusvaldkonnast ja korraldusest võis pandeemial olla nendele kategooriatele suurem mõju, 

näiteks organisatsioonides, kus toimub palju lennureise ja asuvad mastaapsetes suurlinnades, 

võivad töötajate transpordi ja ärireisidega seotud kategooriad moodustada 7-30% kõigist skoop 

3 KHG emissioonidest (Huang et al. 2009).  

 

 

Joonis 8. COVID-19 pandeemia mõju skoop 3 KHG emissioonidele töötajate transpordiga 

seotud kategooriates võrreldes pandeemia-eelset ja pandeemia-aegset aruandlusperioodi.  

 

Kokkuvõttes võib öelda, et magistritöö raames arvestatud GHG protokolli skoop 3 KHG 

emissioonide üldiseks vähendamiseks uuritud ettevõttes on tarvis esmalt ühildada 

ettevõttesisene aruandlus skoop 3 raamistiku täpsemate andmespetsiifiliste metoodikatega. See 

võimaldab saada parema ülevaade koguemissioonidest ja nende jaotumisest erinevate 

kategooriate vahel. Need tulemused on olulised organisatsiooni tegevuskavade väljatöötamisel 

ja võimaldavad seada fookus just suuremate emissioonikategooriate poole. Pandeemia-aegsete 
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emissioonide analüüsitulemused näitasid, et töötajate transpordiga seotud kategooriates 

esinesid emissioonide langused, kuid need ei olnud koguemissioone arvestades 

märkimisväärsed. Kogubilansis olid suurimate emissioonidega kategooriad „Sisse ostetud 

tooted ja teenused“, „Sisse ostetud kaupade tarne“ ning „Renditud ja liistud varad“. Antud 

kategooriates kasvuhoonegaaside emissioonide vähendamiseks oleks tarvis optimeerida 

müügi- ja turundustegevusega seotud füüsiliste materjalide tootmine ja vajadused. Samuti on 

oluline koostöös turunduspartneriga optimeerida kaubaveod ja kaubaringid, et kogudistants 

oleks väiksem, sealjuures  kasutada võimalusel keskkonnasõbralikumaid tarneveokeid. Oluline 

on ka analüüsida büroopinna energiatarvet ning leida lahendusi taastuvenergia osakaalu 

suurendamiseks.  
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KOKKUVÕTE 

Kasvuhoonegaaside (KHG) emissioonide hulk, eeskätt süsinikdioksiidi hulk atmosfääris on 

olnud üle 150 aasta ainult tõusvas trendis, ning see on põhjustanud globaalse kliimamuutuse. 

KHG emissioonihulga vähendamine on vajalik Pariisi kliimaleppe eesmärgi saavutamiseks: 

hoida globaalne temperatuuritõus tunduvalt alla 2 kraadi, soovitatavalt hoida see 1,5 kraadi 

juures võrreldes industriaalajastu eelse tasemega. Kasvuhoonegaaside emissioonide 

raporteerimine ja ühtse metoodika alusel arvestamine annavad vajaliku sisendi 

(organisatsioonide) keskkonna tegevuskavadele. Üheks laialdaselt kasutatavaks standardiks on 

GHG protokoll, mis sisaldab sõltuvalt emissiooniallikast erinevaid metoodikaid süsiniku 

jalajälje arvutamiseks.  

Organisatsioonide poolt kontrollitud allikatest tulenevaid emissioone (skoop 1) ning sisse 

ostetud elektrist tulenevaid emissioone (skoop 2) mõõdetakse üsna laialdaselt, kuid 

organisatsiooni väärtusahelas tekkivaid emissioone (skoop 3) arvestatakse tulenevalt 

keerulisest metoodikast vähem. Skoop 3 kaudsed emissioonid moodustavad aga 

märkimisväärse osa, kuni 75% koguemissioonist (Huang et al 2009), mistõttu on kliima- ja 

keskkonnaeesmärkide saavutamiseks oluline ka skoop 3 emissioone raportitesse kaasata.  

Magistritöö uuris anonüümse ettevõtte süsiniku jalajälge skoop 3 mastaabis, rakendades 

erinevaid GHG protokolli metoodikaid. Selgitati välja, millised skoop 3 emissioonikategooriad 

olid antud ettevõtte kontekstis olulised, ning rakendati erinevaid metoodikaid sõltuvalt 

algandmete iseloomust. Magistritöö tulemusena leiti, et uuritud ettevõtte skoop 3 emissioonid 

suurenesid 12% kui rakendati täpsemat, andmespetsiifilist metoodikat, võrreldes üldisema 

kulupõhise metoodikaga.  

Metoodika ja algandmete täpsus on hädavajalik selgema ülevaate saamiseks ettevõtte tegelikest 

emissioonidest, see annab võimaluse vähendamise meetmete väljatöötamiseks suurimate 

emissioonidega kategooriates. Andmespetsiifilise metoodika tulemustest selgus, et suurima osa 

ettevõtte süsiniku jalajäljest moodustasid: turundus- ja müügitegevusega seotud materjalid 

(55%), kaupade tarne (31%)  ning büroopinnaga seotud energiatarve (10%). Selleks, et antud 

kategooriates KHG emissioone vähendada, tuleks firmasiseselt optimeerida müügi-ja 

turundustegevusega seotud materjalide tootmine ning reaalsed vajadused; lisaks koostöös 

logistikapartneriga leida lahendus kaubavedude ja kaubaringide optimeerimiseks; analüüsida 
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ettevõtte büroopinna energiatarvet ning leida võimalusi taastuvenergia osakaalu 

suurendamiseks.  

Samuti uuriti COVID-19 pandeemia mõju emissioonidele ning arutleti võimalike põhjuste üle. 

Leiti, et COVID-19 pandeemial oli minimaalne mõju uuritud ettevõtte kaudsetele 

emissioonidele uurimisperioodi jooksul, mis vähenesid 12,04 tCO2e, mis moodustab skoop 3 

KHG emissioonidest uuritud perioodil umbes 2%.  

Skoop 3 emissioonid võivad moodustada suurema osa organisatsiooni emissioonidest, mistõttu 

on edaspidine uurimustöö oluline kliimamuutuste vähendamiseks nii metoodikate 

standardiseerimise kui ka emissiooniallikate osas.  
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SUMMARY 

 

Greenhouse gas (GHG) emissions levels, especially carbon dioxide emissions have been on the 

rise for the past 150 years which has led to global warming. Reducing GHG emissions is 

necessary to achieve the Paris Agreement long-term goal of keeping the rise of the global 

temperature under 2 degrees, preferably at around 1,5 degrees compared to the pre-industrial 

levels. GHG emissions reporting using unified, standardized methodologies provides a 

necessary input to different (organizational) environmental strategies and action plans.  

Scope 1 emissions, which are the direct emissions from owned or controlled sources, and scope 

2 emissions which are the indirect emissions from purchased electricity, are often calculated 

and included in reports. However, the scope 3 emissions, the indirect emissions occurring 

upstream and downstream in the organization’s value chain, require more complex 

methodologies and data collection, and are often not calculated at environmental reporting at 

all. This can cause an inaccurate report on an organization’s carbon footprint, as the scope 3 

emissions can make up a significant portion (up to 75%) of the total carbon footprint. Hence it 

is important to include scope 3 emissions in carbon reporting to achieve different climate and 

environmental goals.  

The aim of this Thesis was to calculate the carbon footprint of an anonymous company using 

the GHG Protocol (The Greenhouse Gas Protocol) and the indirect scope 3 GHG emissions 

framework. Relevant emission categories were determined for the reporting entity, and the 

differences in using a spend-based methodology versus asset specific methodology was 

analyzed. As a result, it was found that the GHG scope 3 emissions increased 12% when 

implementing the more precise asset specific methodology compared to the more general 

spend-based methodology.  

Implementing more specific methodologies and increasing the accuracy of the raw data are 

essential for delivering a better overview an organization’s actual GHG emissions. This 

provides an opportunity to develop GHG reduction measures for the categories with highest 

emission rates. Data-specific methodology results showed that the majority of the company’s 

carbon footprint as made up of: purchased goods and services (55%), upstream transport and 
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distribution (31%) and upstream leased assets (10%).  In order to reduce GHG emissions in 

these categories, the production and distribution of marketing and sales materials needs to be 

optimized; additionally, better co-operation with the distribution provider might lead to 

optimizing freight transport and the delivery routes; and to analyze the energy consumption of 

the company's office space and to find ways to increase the share of renewable energy. 

The impact of the COVID-19 pandemic was found to have had a minimal impact on the scope 

3 GHG emissions, which decreased by 12.04 tCO2e, however, the drop in related category 

emissions only makes up about 2% of the total GHG emissions during the research period.  

The scope 3 GHG emissions can be the majority contributor to organizations’ total emissions, 

therefore additional research is necessary to understand the methodologies as well as the 

indirect emissions categories and their sources.    
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