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1. Kestävä matkailu  

     1.1 Mitä on kestävä matkailu?  

Kestävä matkailu ottaa ekologisuuden lisäksi huomioon matkailun taloudelliset ja sosiokulttuuriset 

vaikutukset. Kestävän matkailun mittaaminen on kuitenkin ongelmallista, sillä matkailutuotteiden 

ja palveluiden kestävyyttä on vaikea vertailla. Matkailuyrityksiä kannustetaankin tähtäämään siihen, 

että kaikki matkailun muodot kehitetään kestävän matkailun periaatteiden mukaisiksi. Termi 

”kestävä matkailu” tarkoittaa turismia, joka perustuu kestävän kehityksen periaatteisiin. Kestävän 

matkailun tehtävä on tehdä kaikesta matkailusta kestävämpää. Hyvin hallitun massaturismin pitäisi 

olla yhtä kestävää kuin pienessä mittakaavassa tapahtuvan turismin. (UNEP 2005) 

     1.2 YK ja Kestävä kehitys 

YK:n ympäristön ja kehityksen maailmankomissio eli Brundtlandin komissio määritteli vuonna 1987 

kestävän kehityksen sellaisena kehityksenä, joka mahdollistaa perustarpeiden tyydyttämisen 

vaarantamatta tulevien sukupolvien mahdollisuuksia tyydyttää omat perustarpeensa. YK:n kestävän 

kehityksen yleiskokouksessa Rio de Janeirossa vuonna 2012 syntyneessä visiossa nimeltä ”The 

future we want” määritellään kestävän kehityksen ja turismin yhteistyö. YK painottaa hyvin 

suunnitellulla turismilla olevan sidoksia muihin toimialoihin, luoden paljon työpaikkoja sekä tehden 

merkittävän panoksen kestävän kehityksen kolmeen eri osa-alueeseen. YK haluaa tukea kestävän 

matkailun aktiviteettejä sekä mahdollisuutta rakentaa ja markkinoida ympäristötietoisuutta. YK:n 

kestävän matkailun tavoitteena on myös säilyttää ja suojella ympäristöä, kunnioittaa luontoa, 

kasvistoa, biodiversiteettiä, ekosysteemejä ja kulttuurista monimuotoisuutta. Sen päämääränä on 

paikallisten asukkaiden elämänlaadun ja hyvinvoinnin parantaminen tukemalla paikallista taloutta, 

sekä ihmisen ja luonnonympäristöä. YK haluaa antaa myös tukea kestävän matkailun toimille ja 

matkailun kasvulle kehitysmaissa, joka samalla tukisi paikallista kestävää kehitystä. (Turunen 2010, 

UN 2012) 

YK:n luotsaamassa kestävän kehityksen periaatteessa on kolme pilaria, joihin kestävä matkailu 

perustuu. Suomen Ympäristöministeriö on listannut taloudellisen, ekologisen sekä sosiaalisen ja 

kulttuurisen kestävyyden määritelmät:  
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• Taloudellinen kestävyys: ”on sisällöltään ja laadultaan tasapainoista kasvua, joka ei perustu 

pitkällä aikavälillä velkaantumiseen tai varantojen hävittämiseen. Kestävä talous on edellytys 

yhteiskunnan keskeisille toiminnoille. Siihen pitkäjänteisesti tähtäävä talouspolitiikka luo 

otolliset olosuhteet kansallisen hyvinvoinnin vaalimiselle ja lisäämiselle.  

Kestävällä pohjalla oleva talous helpottaa myös kohtaamaan vastaan tulevia uusia haasteita, 

kuten väestön ikääntymisestä aiheutuvia kasvavia sosiaaliturva- ja terveysmenoja. Kestävä 

talous on sosiaalisen kestävyyden perusta. Sosiaalista kestävyyttä vaalivat mekanismit taas 

auttavat osaltaan lievittämään niitä vaikeuksia, joita nopeasti muuttuvassa 

maailmantaloudessa voi syntyä.” 

• Ekologinen kestävyys: ”Kestävän kehityksen perusehtona on biologisen monimuotoisuuden 

ja ekosysteemien toimivuuden säilyttäminen sekä ihmisen taloudellisen ja aineellisen 

toiminnan sopeuttaminen pitkällä aikavälillä luonnon kestokykyyn. Kansallisten toimien 

lisäksi kansainvälinen yhteistyö on hyvin keskeisessä asemassa pyrittäessä ekologiseen 

kestävyyteen. 

Ekologisen kestävyyden kannalta keskeistä on varovaisuusperiaatteen noudattaminen. Sen 

mukaan ympäristön tilan heikkenemistä estävien toimien lykkäämistä ei voi perustella 

täyden tieteellisen näytön puuttumisella. Ennen toimiin ryhtymistä arvioidaan riskit, haitat 

ja kustannukset. Muita tärkeitä periaatteita ovat haittojen synnyn ennalta estäminen ja 

haittojen torjuminen niiden syntylähteillä. Lisäksi haittojen kustannukset peritään 

mahdollisuuksien mukaan niiden aiheuttajalta.”  

• Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys: ”Sosiaalisessa ja kulttuurisessa kestävyydessä 

keskeisenä kysymyksenä on taata hyvinvoinnin edellytysten siirtyminen sukupolvelta 

toiselle. Yhä jatkuva väestönkasvu, köyhyys, ruoka- ja terveydenhuolto, sukupuolten välinen 

tasa-arvo sekä koulutuksen järjestäminen ovat maailmanlaajuisia sosiaalisen kestävyyden 

haasteita, joilla on merkittäviä vaikutuksia ekologiseen ja taloudelliseen kestävyyteen. 

Näihin haasteisiin vastaaminen vaatii suuria ponnistuksia sekä yksittäisiltä valtioilta että 

kansainväliseltä yhteisöltä. 

Kestävään kehitykseen vaikuttaa olennaisesti se, kuinka taloudellinen ja muu yhteiskunnan 

kehitys edistää maan asukkaiden hyvinvointia. Kansalaisten perushyvinvointi on yksi tärkeä 
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edellytys ekologisen kestävyyden edistämiselle ja sen yhteiskunnalliselle 

hyväksyttävyydelle.” (Ympäristöministeriö 2013) 

1.3 UNEP ja UNWTO 

Kestävä matkailu takaa laadukkaiden matkailupalvelujen ja -tuotteiden tarjonnan huomioimalla niin 

matkailijan kuin kohteenkin tarpeet, sekä pyrkii välttämään ja vähentämään matkailusta aiheutuvia 

negatiivisia vaikutuksia. Kestävä matkailu huomioi samanaikaisesti ekologisen, taloudellisen, 

sosiaalisen ja kulttuuriseen kestävyyden ja vakiinnuttaa näiden osa-alueiden pitkäkestoisen ja 

tasapainoisen kehityksen. UNWTO:n määritelmän mukaan kestävä turismi ottaa huomioon 

tämänhetkisen ja tulevaisuuden taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristölliset vaikutukset, mukaan 

lukien vierailijoiden, alan, ympäristön ja vastaanottajayhteisön tarpeet. Kestävän turismin pitäisi 

huomioida ympäristön resurssit ja kunnioittaa kohdemaan yhteisöjä. Sen pitäisi myös edistää 

pitkäaikaista taloudellista kehitystä, matkailutulojen tasaista jakautumista sekä sosiaalisten olojen 

paranemista ja köyhyyden lieventämistä kohdemaissa. UNWTO:n suuntaviivat kestävälle 

matkailulle on sovellettavissa kaikkeen matkailuun kaikissa kohteissa. (UNEP 2005) 

Kestävä matkailu vaatii kaikkien sidosryhmien, sekä poliittisten päättäjien osallistumista ja 

yhteisymmärrystä. Kestävän matkailun saavuttaminen on jatkuva prosessi, joka vaatii vaikutusten 

seurantaa, ottaen käyttöön tarvittavat ehkäisevät tai korjaavat toimenpiteet. Kestävän turismin 

pitäisi myös ottaa huomioon turistien viihtyvyys sekä taata merkityksellisiä kokemuksia turisteille 

levittäen samalla tietoisuutta kestävyydestä ja kestävän matkailun toimintatavoista. (UNEP 2005) 

UNWTO ja UNEP on asettanut 12 päämäärää kestävälle matkailulle, jotka käsittelevät 

taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristöllisiä vaikutuksia. Päämäärät toimivat runkona uusien 

käytäntöjen luomisessa, joiden tarkoitus on minimoida turismin negatiiviset vaikutukset 

yhteiskunnassa ja ympäristössä maksimoiden samalla turismin positiiviset vaikutukset. (UNEP 

2005) 
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Kestävän matkailun tavoitteena on:  

1. mahdollistaa taloudellisesti matkailukohteiden ja yritysten elinkelpoisuus ja kilpailukyky, 

jotta yritykset pystyvät menestymään pitkäaikaisesti.  

2. Paikallinen menestys, joka maksimoi turismin panoksen taloudelliseen vaurastumiseen 

kohteessa. 

3. Matkailualan työpaikkojen, palveluiden ja palkkojen tason paraneminen, sekä niiden 

tasapuolinen jakaantuminen kaikille ilman syrjintää.   

4. Turismin aiheuttamien taloudellisten ja sosiaalisten etujen tasainen jakautuminen 

yhteisössä. 

5. Vierailijoiden tyytyväisyys, tarjoamalla heille turvallisia, odotusten mukaisia ja miellyttäviä 

kokemuksia, ilman minkäänlaista syrjintää.  

6. Paikallisten osallistuminen turismin suunnitteluun ja päätöstentekoon muiden sidosryhmien 

kanssa. 

7. Paikallisten elämänlaadun parantaminen matkailukohteissa, taaten mm. mahdollisuudet 

palveluihin. 

8. Kulttuurinen rikkaus, joka kunnioittaa alueen ja paikallisten kulttuuriperintöä. 

9. Aineellinen koskemattomuus, säilyttääkseen ja edistääkseen niin kaupungin kuin 

maaseudunkin maisemaa ja välttääkseen fyysistä ja visuaalista luonnon rappeutumista.  

10. Biologinen monimuotoisuus, joka tukee luonnon alueiden, asukkaiden ja eläinten suojelua, 

minimoiden niiden vahingoittamisen.  

11. Resurssien tehokkuus minimoiden uusiutumattomien luonnonvarojen käytön 

matkailupalveluiden ja tilojen rakentamisessa.  

12. Luonnon puhtaus minimoiden turismiteollisuuden tuottamat ilman, veden ja maan saasteet. 

 (UNEP 2005) 

 



  

5 

                                                                                    

 

Kuva 1. UNWTO:n ja UNEP:in 12 päämäärän suhde kestävyyden tukipilareihin (UNEP 2005) 

     1.4 Visit Finland & kestävän matkailun kriteerit 

Visit Finlandin mukaan vastuullisen matkailun yritystoiminta on kestävää ja kannattavaa 

liiketoimintaa, jossa huomioidaan yrityksen suorat ja epäsuorat vaikutukset ympäröivään 

yhteiskuntaan. Kestävä kehitys voidaan nähdä tavoitteena, johon yritysvastuulla pyritään. Visit 

Finlandin kestävän matkailun kriteereihin kuuluu UNWTO:n tapaan ekologinen, sosiokulttuurinen 

sekä taloudellinen kestävyys. Kriteerit ovat suunnattu yrityksien avuksi kestävien toimintatapojen 

omaksumiseen. Luettelo osoittaa erilaisia kestäviä toimintatapoja matkailuyritysten arkeen. 

Ekologisen kestävyyden ohjeistuksiin kuuluu mm. jätteiden lajittelu, kierrätys ja jätemäärän 

todennettava vähentäminen sekä henkilökunnan kouluttaminen ympäristötietoiseksi. 

Sosiokulttuurisen kestävyyden ohjeistuksiin kuuluu mm. paikallisen kulttuuriperinnön suojeleminen 

ja vaaliminen pyrkien siihen, ettei matkailuelinkeino aiheuta toimillaan kulttuuriperinnön 

häviämistä. Taloudellisen kestävyyden kriteereihin kuuluu mm. matkailusta muodostuvan tulon 

jääminen alueelle paikallisten yhteisöjen ja yksiöiden hyväksi sekä paikallisten työllistäminen. 

(Business Finland 2019)   
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    1.5 Kestävän matkailun toimenpiteet 

Matkailuala on sirpaleinen ja monimuotoinen, jonka ristiriitaiset vaikutukset luovat haasteita muun 

muassa paikallisyhteisöille, kulttuurille ja ympäristölle. Matkailualan talouskasvun- ja kehityksen 

tavoitteleminen kestävästi tarvitsee kansallisia matkailustrategioita ja poliittista koordinointia. 

Matkailun kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi on tehtävä toimenpiteitä, jotka 

ylittävät sektori- ja jopa maarajat. Pohjoismaiden elinkeinoministerit päättivät vuonna 2017 

pohjoismaiden matkailuyhteistyön suunnitelmasta, kestävän matkailun edistämiseksi. 

Matkailuyhteistyön suunnitelman tarkoitus on vuosien 2019-2023 aikana mahdollistaa ja varmistaa 

pohjoismaisen matkailualan kestävä kasvu vuoteen 2030 YK:n kestävyystavoitteiden mukaisesti. 

Matkailuyhteistyön suunnitelman on tarkoitus tukea kansallisia matkailustrategioita toteuttamalla 

toimenpiteitä, jotka tarttuvat kansallisiin ja alueellisiin haasteisiin entistä paremmin. 

(Pohjoismaiden ministerineuvosto 2019) 

Pohjoismaisen yhteistyön on tarkoitus vastata kansallisiin haasteisiin jakamalla osaamista ja hyviä 

käytäntöjä. Suunnitelmassa kannustetaan Pohjoismaisten ministeriöiden ja julkisrahoitteisten 

laitosten yhteistyön vahvistamista, joiden toimialaan kuluvat matkailun eri osa-alueet ja jotka 

vastaavat matkailualan toimintaedellytysten luomisesta. Kestävän kehityksen tavoitteiden ja siihen 

liittyvän päätöksenteon saavuttamiseksi suunnitelman tavoitteena on hankkia vertailukelpoista 

dataa ja tietoa. Yhteispohjoismaisen tilasto- ja analyysihankkeiden toteuttaminen parantaisi datan 

laatu- ja vertailukelpoisuutta, joka toimii kansallisen päätöksenteon pohjana. Esimerkiksi 

yhteispohjoismaisen tilastotyökalun (dashboard) pilotointi on yksi mahdollinen yhteistyöprojekti, 

joka lisäisi kestävän kehityksen huomiointia pohjoismaissa. (Pohjoismaiden ministerineuvosto 2019) 

Matkailuyhteistyösuunnitelman painopistealueita ovat:  

• Kilpailukykyinen Pohjola, jossa tavoitteena on luoda kestävän kasvun mahdollistava 

kilpailukykyinen toimintaympäristö matkailualalla ja näyttöön perustuvan päätöksenteon 

vahvistaminen tehokkaalla yhteistyöllä, joka liittyy tilastoihin, analyyseihin sekä hyvien 

käytäntöjen vaihtoon ja kehittämiseen. 

• Innovatiivinen ja älykäs Pohjola, jossa hyödynnetään innovoinnin, digitalisaation ja 

teknologisen kehityksen mahdollisuuksia keskittymällä mm. digiosaamiseen ja 

digikehitykseen.  
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• Kestävä Pohjola, jonka tavoitteena on varmistaa kestävä kehitys ja kasvu niin, että 

nykyhetken tarpeisiin vastataan vaarantamatta tulevien sukupolvien kykyä vastata omiin 

tarpeisiinsa samalla tarkastellen ekologisen, taloudellisen ja sosiaalisen kestävyyden välisiä 

yhtymäkohtia. Esimerkiksi kestävän matkailun strategioihin liittyvien hyvien 

politiikkakäytäntöjen ja menetelmien kehittämisyhteistyötä voidaan vahvistaa keräämällä 

nykyisiä maakohtaisia kestävyysohjelmia ja poimia niistä parhaimmat käytännöt. 

• Vetovoimainen Pohjola, jonka tavoitteena on tehdä Pohjolasta entistä vetovoimaisempi ja 

kilpailukykyisempi matkakohde jatkamalla pohjoismaista yhteistyötä kaukomarkkinoinnissa 

sekä yksittäisten Pohjoismaiden välillä.  (Pohjoismaiden ministerineuvosto 2019)  

 

2. Hiilijalanjälki 

Hiilijalanjälkiselvityksen pohjimmainen tavoite on selvittää tuotteen tai palvelun potentiaalinen 

vaikutus ilmaston lämpenemiseen. Hiilijalanjälkilaskentaan ei ole olemassa yhtä tiettyä 

laskentatapaa tai laskentamallia, vaan laskentaa ohjaavat standardit ja ohjeet, joista jokainen 

laskentaa tekevä taho päättää itse tapauskohtaisesti, miten laskenta suoritetaan. 

Hiilijalanjälkivertailu on haastavaa, sillä laskentatavat eroavat ja laskennassa mukaan otettaviin 

tietoihin vaikuttaa niiden saatavuus, luotettavuus ja merkittävyys. Ensimmäinen askel hiilijalanjäljen 

pienentämiseen on sen laskeminen. Tutkimalla mistä hiilijalanjälki koostuu, voidaan asettaa 

tavoitteita ja seurata niiden toteutumista. Myös tiettyjen toimenpiteiden vaikutuksia kustannuksiin 

voidaan mitata hiilijalanjäljen laskennan avulla. Hiilijalanjälkianalyysissä on kolme päästandardia: 

GHG protokolla, ISO/TS 14067 ja PAS 2050. (XAMK 2019)  

Organisaatio voi edetä varsinaiseen hiilijalanjäljen laskentaan, kun laskennan tavoitteet sekä 

kohteen ominaispiirteet on määritetty. Laskenta sisältää WRI:n (World Resources Institute) mukaan 

seuraavat vaiheet: 

• Kasvihuonekaasulähteiden identifioiminen  

• Kasvihuonekaasujen laskennan lähestymistavan valinta 

• Tiedon keruu ja päästökerrointen valinta  
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• Laskentatyökalun käyttäminen 

• Kasvihuonekaasupäästödatan tuominen organisaation tietoon 

(Helsingin kaupungin ympäristökeskus 2014) 

Hiilijalanjälkimittari arvioi kasvihuonekaasupäästöjä, jotka vaikuttavat ilmaston lämpenemiseen. 

Hiilijalanjälkimittari kertoo, kuinka paljon kasvihuonekaasupäästöjä syntyy tonneina, 

kilogrammoina tai grammoina. Tyypillisesti hiilijalanjälki pitää sisällään kaikki elinkaaren aikaiset 

kasvihuonekaasupäästöt, mutta toisinaan taas yksinkertaisissa laskureissa hiilijalanjälki kertoo 

ainoastaan hiilidioksidipäästöt (CO2). Esimerkiksi lentoliikenteen hiilijalanjäljessä muiden 

kasvihuonekaasupäästöjen määrä on merkittävä. Jos hiilijalanjälki pitää sisällään kaikki elinkaaren 

aikaiset kasvihuonekaasupäästöt, muutetaan esimerkiksi metaanin ja typpioksiduulin päästöt 

hiilidioksidiekvivalenteiksi (CO2e) ottamalla huomioon niiden lämmitysvaikutus suhteessa 

hiilidioksidiin.  Muiden kasvihuonekaasujen ilmastonlämmitysvaikutus pitää muuntaa 

hiilidioksidin kanssa yhdenmukaiseksi, jotta vaikutukset voidaan laskea yhteen esimerkiksi 

hiilijalanjälkeä varten. Hiilidioksidiekvivalentti siis kuvaa kaasun ilmastovaikutuksen 

painoarvoa suhteessa hiilidioksidiin ja ilmaisee kasvihuonekaasun vaikutusta ilmaston 

lämpenemiseen hiilidioksidiin verrattuna. (Climate leadership coalition 2018) 

Hiilijalanjäljen tulisi kuitenkin ottaa huomioon niin suorat kuin epäsuoratkin päästöt, sillä eri 

kaasuilla on erisuuruinen vaikutus ilmaston lämpenemiseen. Fossiilisten polttoaineiden käytöstä, 

jätteiden käsittelystä ja liikenteestä syntyy suoria päästöjä, kun taas epäsuoria päästöjä syntyy mm. 

polttoaineiden tuotannosta, kuljetuksesta, ostosähkön ja lämmön tuotannosta sekä jätteiden 

kaatopaikalle sijoittamisesta. Kasvihuonekaasuille on määritelty ns. 

ilmastonlämmityspotentiaaliarvot (global warming potential, GWP), jotka kertovat tietyn kaasun 

haitallisuusasteen ilmastonmuutoksen näkökulmasta. Mitä suurempi GWP- luku on, sitä vähemmän 

kaasulla on vaikutusta ilmastonlämpenemiseen. (Nevalainen 2009)  

3. Elinkaariarviointi 

Elinkaariarvion päästandardit ovat ISO 14044 ja ISO 14040. Kuten hiilijalanjälkianalyysissä 

elinkaariarvion voi tehdä tuotteelle, palvelulle, projektille tai organisaatiolle. Elinkaariarviointi on 
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käyttökelpoinen, kun lasketaan ja mitataan tuotteen tai palvelun hiilijalanjälkeä koko sen elinkaaren 

ajalta. Se huomioi kaikki päästöt, mukaan lukien kasvihuonepäästöt ja arvioi kaikki potentiaaliset 

suorat ja epäsuorat vaikutukset ympäristöön. Elinkaariarvio auttaa ymmärtämään sen miksi 

päästöjä syntyy koko elinkaaren jokaisesta vaiheesta, sillä se laskee jokaisen tuotantoketjun osan 

vaikutuksen tuotteen hiilijalanjälkeen. Elinkaariarviointi on siis multikriteerianalyysi, joka arvioi 

monia ympäristövaikutuksia, kun taas hiilijalanjälki arvioi vain yhtä ympäristövaikutusta eli 

kasvihuonekaasujen aiheuttamaa ilmastonmuutosta. (The balance small business 2019) 

Elinkaariarvioinnissa määritetään tutkittavan tuotejärjestelmän energiankulutus, prosesseissa 

käytetyt luonnonvarat ja raaka-aineet, ympäristöön joutuneet päästöt sekä muut 

ympäristörasitukset, jonka jälkeen niiden ympäristövaikutukset arvioidaan. Elinkaariarvioinnissa 

kartoitettavia ympäristövaikutuksia ovat esimerkiksi happamoituminen, rehevöityminen, 

otsonikato sekä ilmastonmuutos. Elinkaariarvio on tuotantolähtöinen analyyttinen työkalu, jota 

voidaan käyttää analysoidessa materiaaleihin sitoutunutta hiilidioksidia. Se sisältää systemaattisen 

arvioinnin tuotteen ympäristövaikutuksista sen kaikista elinkaaren vaiheista. Elinkaariarvio huomioi 

kaikki päästöt syntyperästä jalostukseen, valmistuksesta kuljetukseen ja jakeluun, tuotteen käytöstä 

uusiokäyttöön ja ylläpitoon, sekä lopulta kierrätykseen ja pois heittämiseen. (IISD 2008)   

Koko tuotantotaloudessa, on mahdollista ottaa kaikkien päästöjen lähteet ja paikantaa ne 

palveluiden tai tuotteiden toimitusketjuihin. Yksittäisen tuotteen kohdalla 

tuotantoketjulähestymistavalla on potentiaalia löytää merkittäviä mahdollisuuksia vähentää 

päästöjä ja sitä kautta saada taloudellista hyötyä pienentämällä tuotteen hiilijalanjälkeä. Se voi 

myös auttaa yrityksiä ymmärtämään koko tuotantoketjun CO2 päästöjä ja auttaa heitä 

priorisoimaan alueita missä päästöjen vähentäminen on mahdollista. Elinkaariarvio voi auttaa 

kaikkia yrityksiä tekemään parempia päätöksiä tuotteen valmistuksessa, ostossa, jakelussa ja 

tuotekehityksessä, ottamalla huomioon hinnat ja vastuun hiilipäästöistä. Pohjimmiltaan 

hiilijalanjälkilaskentaa voidaan pitää yksinkertaistettuna elinkaariarviointina.  (Carbon Trust 2006)  

3.1 Prosessi-LCA on elinkaariarvioinnin käytetyin ja perinteisin lähestymistapa. Prosessi-LCA 

on työläs mittaamismenetelmä, sillä jokainen prosessi raaka-aineiden tuotannosta 

valmistusvaiheeseen, jakeluun ja loppusijoitukseen on laskettava erikseen. Se kuitenkin 

antaa tarkkaa tietoa ympäristövaikutuksista. (Aalto yliopisto 2011)  
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3.2 Panos-tuotos-LCA:ta käyttämällä voidaan tarkastella valitun kohteen aiheuttamia 

elinkaaren aikaisia ympäristövaikutuksia. Se pohjautuu toimialoittain jaettuihin 

tulostaulukoihin, jotka kertovat tiettyyn kohteeseen käytetyn rahallisen panoksen 

aiheuttamat ympäristövaikutukset koko kansantaloudessa. Taloudellisen datan 

runsauden takia panos-tuotos mallinnus on tehokas menetelmä, joka tekee 

rahasummiin pohjautuvasta mallintamisesta suhteellisen nopeaa. Panos-tuotos-

mallinnuksessa on kuitenkin aina epävarmuuksia, sillä taulukoissa käytetään 

toimialakohtaisia keskiarvoja. Esimerkiksi matkailualalla panos-tuotos mallinnusta 

käyttämällä voidaan laskea tietyn turisminalan, kuten hotellien, tapahtumien tai 

liikenteen hiilijalanjälki. (Aalto yliopisto 2011)  

 

3.2.1 Ympäristölaajennetun panos-tuotosmallin tuloksia voidaan käyttää 

elinkaariarvioinnin ja hiilijalanjäljen sekundääriaineistona, joiden avulla 

voidaan laskea myös karkean tason arvioita kunkin tuoteryhmän 

ilmastovaikutuksista. Panos-tuotos-mallinnusta voidaan käyttää 

hiilijalanjälkityössä apuna myös niiden kasvihuonekaasupäästöiltään 

tärkeämpien elinkaarivaiheiden tunnistamiseen, josta primääridataa tulisi 

kerätä. (Suomen Ympäristö 2009) 

 

3.3 Hybridi-LCA:lla tarkoitetaan prosessiperustaisen sekä panos-tuotos-perustaisen, mallien 

yhdistämistä. Panos-tuotos-LCA huomioi koko toimitusketjun ilman rajauksia, kun taas 

prosessi LCA:ssa tarkasteltavan kohteen päästöistä saadaan hyvinkin tarkkaa tietoa. 

Yhdistämisen avulla hybridi-LCA ratkaisee lähtötietoihin liittyviä puitteita tai 

epävarmuuksia, sekä parantaa tulosten luotettavuutta. Hybridi-LCA:ssa tärkeimmät 

ympäristövaikutuksia aiheuttavat prosessit mallinnetaan prosessipohjaisesti samalla kun 

vähemmän merkittävät prosessit sekä alihankintaketjut tärkeimpien prosessien jälkeen 

mallinnetaan panostuotos-pohjaisesti. Tällaisella hybridi-LCA-mallilla saadaan 

tarkennettua keskiarvoihin perustuvaa panos-tuotos-mallinnusta, ja vastaavasti 

huomioitua prosessi-LCA:n ulkopuolelle jäävät alihankintaketjujen osuudet. Hybridi-LCA-

mallinnus on käytännöllinen myös, jos lähtötiedoissa on puutteita tai niihin liittyy 
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merkittäviä epävarmuuksia. Tällöin käytetään prosessipohjaista tietoa ja panos-tuotos-

tietoa hyväksi tarjolla olevien tietolähteiden mukaisesti. Mallintamalla samoja kohteita 

ja käyttäen molempia tietolähteitä, voidaan vähentää epävarmuuksia laskentatulosten 

suhteen. Hybridi LCA metodia voidaan käyttää esimerkiksi matkailun kokonaispäästöjen 

laskemiseen. (Aalto yliopisto 2011)  

4.  Standardit ja ohjeistukset 

Standardit ovat ympäristöjohtamisen ja elinkaarisen ympäristöhallinnan tukivälineitä, jotka luovat 

yrityksille toimintamallin ja tietopohjan yrityksen ympäristövaikutuksista. Ne antavat 

organisaatioille keinoja tunnistaa toimintansa, tuotteidensa ja palvelujensa välilliset ja välittömät 

ympäristövaikutukset kuten erilaiset päästöt, jätteet sekä energian ja luonnonvarojen kulutuksen.  

Standardit myös muun muassa tukevat päästöjen seurantaa ja ohjeistavat testausmenetelmiä. 

Esimerkiksi ISO (International Organization for Standardization) on laatinut satoja eri kansainvälisiä 

standardeja ympäristön laadun seurantaan. Kansainvälisesti yhtenäiset menetelmät ja 

toimintatavat helpottavat työskentelyä globaalissa toimintaympäristössä. ISO 14000 on laaja 

standardikokonaisuus, joka sisältää myös elinkaariarvioinnin standardit (ISO 14040, 14044). ISO 

14001 ympäristöjärjestelmä on sarjan perusta, ja se tuo systemaattisen lähestymistavan 

ympäristöasioiden hallintaan osana yrityksen normaalia johtamista sopien minkä tahansa 

tyyppiselle ja kokoiselle organisaatiolle sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. (Suomen 

ympäristökeskus 2012) 

Standardit ovat myös hiilijalanjälkimittareita ja kasvihuonepäästöjen mittausmenetelmiä, joita 

voidaan käyttää hiilineutraalisuuden määrittämiseen ja laskemiseen. Yhtä yhtenäistä määritelmää, 

maailmanlaajuisesti vakiintunutta käytäntöä tai standardia hiilineutraalisuuden mittaamiselle ei ole. 

Eri maat, organisaatiot ja yritykset ovatkin kehittäneet omia standardeja ja ohjelmia 

hiilineutraalisuudelle ja sen saavuttamiseksi. (Suomen ympäristökeskus 2012) 

      4.1 PAS 2050 – ohjeisto  

Defra eli Iso-Britannian ympäristöasioista vastaavan ministeriö ja Carbon Trust luotsasivat vuonna 

2008 PAS 2050 ohjeiston, koska kokivat hiilijalanjäljen laskentakäytännöissä olevan suuria 

vaihteluita ja tulosten olevan siksi vertailukelvottomia. PAS (Publicly Available Specification) asettaa 



  

12 

                                                                                    

raamit tuotteen elinkaaren kasvihuonepäästöjen mittaamiselle, ottaen huomioon kuusi Kioton 

protokollassa identifioitua kasvihuonekaasua.  Standardin PAS2050 (2008) mukaisen hiilijalanjäljen 

määrittäminen edellyttää tärkeimmistä päästölähteistä päästötietoja (ns. primääridata). PAS 2050 

keskittyy kasvihuonepäästöjen laskentaan tuotteen, palvelun tai yrityksen näkökulmasta. Sen 

lähtökohtana on huomioida kaikki oleelliset päästölähteet mahdollistaen sen, että yritykset 

tunnistavat ylimääräiset päästölähteet ja oppivat minimoimaan ne koko tuotteen elinkaaren ajalta. 

Sen vaatimukset on määritelty identifioimaan järjestelmän rajat ja niiden rajojen sisäpuolelle 

kuuluvat kasvihuonepäästöjen aiheuttajat, datan vaatimukset analyysin täytäntöönpanoon sekä 

tulosten laskennan. Pääasiallisesti PAS 2050 on käytössä Britanniassa ja Yhdysvalloissa ja sitä 

täydennettiin myöhemmin PAS 2060:lla, joka sisältää ohjeistuksen hiilineutraalisuuden 

viestimisestä. (Suomen ympäristökeskus 2012, MAMK 2016a) 

Carbon Trust on määritellyt viisi askelta hiilijalanjäljen laskentaan:  
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1. Prosessikartta B2C & B2B tuotteille käyttäen PAS 2050 ohjeistoa 

 

2. Rajat  

 

3. Data 

  

4. Hiilijalanjäljen laskeminen  
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5. Epävarmuuksien laskeminen  

  

 (Carbon Trust 2008) 

          4.2 GHG protokolla 

Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol) on WRI:n (World Resources Institute) ja WBCSD:n (World 

Business Council for Sustainable Development) yhteishankkeena tekemä standardi. GHG -

protokollassa laskenta suoritetaan joko tuotteen tai yrityksen näkökulmasta. GHG protokolla 

koostuu yrityksille tarkoitetusta protokollasta ”GHG Protocol: A Corporate Accounting and 

Reporting Standard”, sekä tuotteen hiilijalanjäljen laskemiseen tarkoitetusta protokollasta ”GHG 

Protocol: Product Life Cycle Accounting and Reporting Standard”. GHG -protokolla tarjoaa 

standardeja ja ohjeistuksia yrityksille ja muille organisaatioille, jotka valmistelevat 

kasvihuonepäästöjen laskentaa. GHG -protokolla sisältää kuuden eri Kioton protokollassa olevan 

kasvihuonekaasun kirjanpidon ja raportoinnin. PAS 2050 ja GHG Protokolla ovat pääpiirteiltään 

laskennan osalta saman tyylisiä, mutta GHG-protokollassa laskenta suoritetaan joko tuotteen tai 

yrityksen näkökulmasta. Molempia PAS 2050 ja GHG-protokollaa voidaan kuitenkin soveltaa 

tuotteen, yrityksen tai tapahtuman hiilijalanjäljen laskentaan. GHG protokollaa käytetään 

kansainvälisesti eniten yrityksissä ja julkisessa hallinnossa kasvihuonepäästöjen määrittämisessä ja 

kontrolloimisessa. (MAMK 2016a, The balance small business 2019) 
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WRI:n (World Resources Institute) korostaa GHG -protokollassa organisaation toiminnallisen 

rajauksen tärkeyttä, jossa organisaatio tunnistaa toimintojensa aiheuttamat päästöt, luokittelee ne 

suoriin ja epäsuoriin päästöihin, sekä valitsee laskennan ja raportoinnin laajuuden. WRI on 

määrittänyt kolme ulottuvuutta kasvihuonekaasujen laskentaan:  

• Scope 1. Suorat kasvihuonekaasupäästöt, jotka ovat peräisin organisaation omistamista tai 

kontrolloimista lähteistä.  Näihin kuuluvat esimerkiksi polttoaineiden käyttö ja omat 

ajoneuvot  

• Scope 2. Sähkönkulutuksesta aiheutuvat epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt. Vaikka sähkö 

tuotetaankin toisessa paikassa, sähkö kulutetaan kuitenkin kyseisen organisaation toimesta 

ja siinä syntyneet päästöt lasketaan aiheutuneeksi sen toiminnan seurauksena. Monissa 

organisaatioissa ostettu sähkö aiheuttaa suurimman osan kasvihuonekaasupäästöistä. 

• Scope 3. Loput epäsuorat kasvihuonekaasut, jotka ovat organisaation toiminnan 

aiheuttamia, mutta ne tapahtuvat lähteillä, joita organisaatio ei omista tai hallinnoi. 

Esimerkiksi liikematkat, materiaalit ja tuotteiden käytöstä aiheutuneet päästöt lasketaan 

epäsuoriin kasvihuonekaasuihin.  

(Helsingin kaupungin ympäristökeskus 2014)  

         4.3 ISO 14067 

ISO 14067 on hiilijalanjälkianalyysin yksi päästandardi, jota käytetään yritysten kasvihuonekaasujen 

laskemisessa. ISO 14067 määrittelee myös periaatteet ja vaatimukset tutkimuksiin määrittääkseen 

tuotteen hiilijalanjäljen. ISO/TS 14067 -standardin määritelmän mukaan tuotteen hiilijalanjälki CFP 

(carbon footprint of a product) on valikoidun tuotejärjestelmän elinkaaren aikaisten 

kasvihuonekaasupäästöjen ja -poistumien summa, joka ilmoitetaan hiilidioksidiekvivalenttina (CO2-

ekv.). Tämä kansainvälinen standardi käsittelee yhtä vaikuteryhmää eikä arvioi muita mahdollisia 

tuotteiden toimittamisesta johtuvia sosiaalisia, taloudellisia ja ympäristövaikutuksia. (Nevalainen 

2009) 
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           4.4 ISO 14040 & 14044 

ISO 14040 ohjeistavat hiilidioksidipäästöjen laskemista tuotteille elinkaarinäkökulmasta ja ovat 

elinkaariarvioinnin päästandardeja. Vuonna 1997 julkaistut ISO 14040 ja ISO 14044 ovat vanhimpia 

elinkaariarviointia ohjaavia standardeja ja siten koko elinkaariarvioinnin ja hiilijalanjälkiselvitystyön 

pohja. 14040 esittelee elinkaariarviointimetodiikkaan liittyvät termit ja ISO 14044 varsinaiset 

ohjeistukset. Yhdessä ne määrittelevät, mitä osia elinkaariarviointiin tulee sisällyttää, mitkä ovat 

elinkaariarvioinnissa käytettävien tutkimusmenetelmien pääpiirteet, miten tuloksista viestitään ja 

kuinka tulosten luotettavuus varmistetaan. (Nevalainen 2009)  

ISO 14040 standardissa on määritelty periaatteita, joita tulisi soveltaa kaikessa elinkaariarviointiin 

liittyvässä päätöksenteossa: 

• Elinkaarinäkökulma 

• Ympäristöpainotus 

• Suhteellinen lähestymistapa ja toiminnallinen yksikkö  

• Iteratiivinen lähestymistapa  

• Läpinäkyvyys 

• Kattavuus 

• Tieteellisen lähestymistavan ensisijaisuus 

(Nevalainen 2009)  

         4.5 ISO 14064 

ISO 14064 standardi ei ole riippuvainen muista standardeista tai vaatimuksista, vaan sitä voidaan 

käyttää apuna kaikessa hiilijalanjälkilaskennassa. ISO 14064 on yksi elinkaariarvion päästandardeista 

ja sitä on esimerkiksi käytetty pohjana yhdessä GHG protokollan kanssa HCMI- hankkeessa. (ITP 

2016).  

5. Eri organsaatioiden metodeja 

5.1 HCMI  

o HCMI eli the Hotel Carbon Measurement Iniative on ITP:n (International Tourism 

Partnership) ja TTTC:n ( World Travel & Tourism Council) vuonna 2012 luotsaama 
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hotellien hiilidioksidipäästöjen mittaushanke. HCMI on metodologia ja työkalu, joka 

kehitettiin matkailutoiminnan aloille hiilijalanjäljen mittaamiseen ja siitä 

kommunikoimiseen läpinäkyvällä ja johdonmukaisella tavalla. HCMI metodologia on 

tehty GHG Protokollan- ja ISO 14064 standardien pohjalta ja sitä voidaan käyttää 

kaikissa hotelleissa ympäri maailmaa. HCMI koostuu ohjeistuksen lisäksi Excel-

pohjasta hiilijalanjäljen laskemiseksi. HCMI työkalua käyttää mm. hotellien 

hiilijalanjälkeä mittaava Green Key. (ITP 2016)  

5.2 PEF & CEF  

o PEF (Product Environmental Footprint) ja CEF (Corporate Environmental Footprint) 

ovat Euroopan komission ympäristödirektoraatin (DG ENC) yhdessä JRC IES- 

tutkimuslaitoksen sekä muiden komission palveluiden kanssa kehitetty yhtenäinen 

menetelmä tuotteiden ja yritysten ympäristöjalanjäljen laskentaan. PEF & CEF 

menetelmät ovat hyvin samantyylisiä ja perustuvat elinkaariarvioinnin, 

hiilijalanjäljen, ekologisen jalanjäljen ja muiden vastaavien menetelmien 

standardeihin ja ohjeistuksiin.  Tuotteiden ympäristöjalanjälki PEF on menetelmä, 

jolla arvioidaan kattavasti tuotteiden elinkaarisia ympäristövaikutuksia ja 

mahdollistetaan tietojen vertailukelpoisuus. PEF-tutkimus ottaa huomioon 

tuoteryhmän merkittävimmät vaikutukset 16:sta ympäristövaikutusluokasta, sekä ne 

elinkaarenvaiheet, joissa vaikutukset pääasiassa syntyvät. PEF -opas perustuu 

elinkaariarvioinnin, hiilijalanjäljen, ekologisen jalanjäljen ja muiden vastaavien 

menetelmien standardeihin ja ohjeistuksiin. (EC 2012) 

5.1 IPCC 

o IPCC eli Intergovernmental Panel on Climate Change on kehittänyt kansainvälisesti 

hyväksytyn metodologian ja ohjelmiston kasvihuonepäästöjen laskemiseen ja niistä 

raportoimiseen, sekä niiden mahdolliseen vähentämiseen ja poistamiseen. IPCC on 

julkaissut neljä arviointiraporttia ja kehittänyt menetelmälliset ohjeet 

valtakunnalliseen kasvihuonekaasujen laskemiseen. (IPCC 2019)   
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6. Hiilidioksidipäästöjen mittaaminen kansainvälisesti  

Eri maat, organisaatiot ja yritykset ovatkin kehittäneet omia standardeja ja ohjelmia 

hiilineutraalisuudelle ja sen saavuttamiseksi. Esimerkiksi Australiassa on kehitetty vuonna 2010 

organisaatiolle, tuotteelle tai palvelulle myönnetty kansallinen standardi, The National Carbon 

Offset Standard (NCOS), joka toteuttaa kansallisen ohjelman (Carbon neutral program) 

mukaisen hiilineutraaliuden määritelmän. Sen mukaan päästöt voidaan laskea joko 

kasvihuonekaasuinventaariin tai elinkaariarviointiin perustuen (ISO 14040). (Ilmastopaneeli 

2014)  

Laskentamenetelmien yhtenäistämiseksi on pyritty tekemään useita standardeja. Näistä 

tunnetuimmat ovat GHG Protokolla ja PAS 2050 sekä niitä määrittävät ISO 14064 ja PAS 2060. 

Näiden lisäksi esimerkiksi kemianteollisuudella on käytössä oma ohjeistuksensa sekä mm. 

Japanilla on oma kansallinen standardi tuotteen hiilijalanjäljelle (TSQ0010 General principles for 

the assessment and labeling of Carbon Footprint of Products). Kansainvälisten ohjeistojen 

puuttuminen on koettu ongelmalliseksi, sillä hiilijalanjäljen laskentakäytännöissä on koettu 

olevan suurta vaihtelua ja tulosten olevan siksi vertailukelvottomia. Tämän seurauksena onkin 

kehitetty esimerkiksi GHG- protokolla sekä PAS 2050 -ohjeisto, vaikkakin GHG protokollaa 

käytetään kansainvälisesti eniten yrityksissä ja julkisessa hallinnossa kasvihuonepäästöjen 

määrittämisessä ja kontrolloimisessa (Suomen ympäristökeskus 2012, Ilmastopaneeli 2014)  

7. Matkailun hiilijalanjäljen laskeminen  

Matkailun hiilijalanjälki muodostuu muun muassa matkustuksesta, majoituksesta ja aktiviteeteista. 

Erityisesti kansainvälisessä matkailussa lentäen tehtävät matkat kohteeseen ja takaisin aiheuttavat 

suurimmat kasvihuonepäästöt. Myös henkilöautoilla matkustaminen aiheuttaa suuren 

hiilijalanjäljen.  Majoitus muodostaa yleensä toiseksi suurimman osan matkailun päästöistä, kun 

taas ruokailu muodostaa noin kolmanneksi suurimman osan päästöistä.  Aktiviteettien ja ostosten 

muodostamat päästöt ovat vähäisempiä, mutta vaikuttavat silti päästöjen kokonaismäärään. 

Päästöjä voidaan hillitä matkailijoiden kulutuskäyttäytymisen muutoksen kautta tai hallinnollisin 

keinoin, kuten ottamalla hiilipäästöjen hallinta osaksi matkailun strategista suunnittelua. Matkailun 

hiilijalanjäljen potentiaalisia pienentämiskeinoja ovat myös mm. vähäpäästöisempien 
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kulkuvälineiden käyttö sekä biopolttoaineiden ja joukkoliikenteen hyödyntäminen. 

Majoitusliikkeiden ja vapaa-ajan asuntojen hiilijalanjälkeen vaikuttaa erityisesti sähkö- ja 

vedenkulutus, sekä se minkälaista sähköä käytetään. Matkailun ruokapuolella voidaan tehdä 

merkittäviä muutoksia hiilijalanjäljessä mm. käyttämällä mahdollisuuksien mukaan lähellä tuotettua 

ruokaa ja raaka-aineita sekä minimoimalla hävikkiä ja hyödyntämällä kiertotaloutta. (XAMK 2018, 

TEM 2019)  

 

 

 

 

Taulukossa on esitetty yksittäisten matkailuun liittyvien ostettujen hyödykkeiden hiilijalanjälki 

vuonna 2013. (Carbon Brief 2018) 

7.1 Laskennan rajaukset  

Matkailun hiilijalanjälkeä mitatessa täytyy määrittää laskentaperuste ja laskennassa tehtävät 

rajaukset, sillä mitä enemmän on dataa, sitä tarkempi hiilijalanjäljen tulos on. Tarkkojen tietojen 

selvittäminen vaatii paljon aikaa ja on hyvä miettiä mitä yleistyksiä tai keskimääräisiä arvoja on 

järkevä käyttää ja miten ne vaikuttavat laskentatulokseen. Matkailun hiilijalanjäljenlaskenta on 
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yleensä vaikeammin rajattavissa kuin tuotteiden tai organisaatioiden laskenta, mutta standardeista 

ja ohjeista saadaan kuitenkin laskennan perusperiaatteet. Esimerkiksi ISO-standardit soveltuvat 

organisaation toiminnasta aiheutuvien kasvihuonekaasupäästöjen määrittämiseen ja PAS-

standardit valmistettavan tuotteen tai palvelun elinkaaren kasvihuonekaasupäästöjen laskentaan.  

Matkailun hiilijalanjälkeä voi mitata esimerkiksi matkailijakohtaisesti tai aluekohtaisesti. Hyviä 

laskentatapoja matkailun hiilijalanjälkeen on mm. panos-tuotosmalli, elinkaarianalyysi, tuotantoon 

perustuva, kustannuksiin perustuva tai suoriin – ja epäsuoriin päästöihin perustuva laskentatapa. 

Esimerkiksi Espanjassa käytettiin vuosina 1995-2007 panos-tuotosmallia matkailun hiilijalanjäljen 

tarkastelussa, kun taas Islannissa laskettiin vuosina 2010-2015 matkailun hiilijalanjälki kulutukseen 

perustuvan elinkaariarvion avulla. (MAMK 2016a, & XAMK 2018) 

Matkailijan yhden matkan aikana kohdealueella syntyneisiin päästöihin lasketaan mukaan 

matkailijan kaikkien tuotteiden ja palvelujen kulutuksesta sekä liikkumisesta kohdealueella 

syntyneet päästöt, johon voi myös laskea mukaan alueella kulutetun energian tuotannossa muualla 

aiheutuneet päästöt. Laskennan tavoitteet kuitenkin määrittelevät tarvittavat rajaukset, metodit ja 

laskutavat. Hiilijalanjälkilaskentaa onkin tehty hieman eri menetelmin eri alueilla, mikä tekee eri 

alueiden hiilijalanjälkivertailusta hankalaa. Laskennan rajauksen mukaan laskennassa huomioidaan 

matkailutapahtuman eri osa-alueet, kuten matkustus kohteeseen ja sieltä pois sekä itse kohteessa 

tehtävät matkat, majoitus, ruokailu ja aktiviteetit. Kun metodi ja mukaan otettavat muuttujat on 

valittu niin, että laskennan toistaminen seuraavina vuosina on mahdollista ja suhteellisen 

yksinkertaista, voidaan hiilijalanjäljen kehitystä seurata. Hiilijalanjäljen seuraamisen avulla voidaan 

saada selville esimerkiksi suurimmat hiilijalanjälkeen vaikuttavat tekijät. Laskennalla ei saada 

kuitenkaan selville yhtä absoluuttista totuutta, vaan laskenta on suuntaa antavaa, jonka avulla 

voidaan seurata mm. vuosittaisia muutoksia hiilijalanjäljen suuruudessa. (MAMK 2016b, XAMK 

2019) 

Matkailun hiilijalanjälkeä laskettaessa voidaan laskea pelkät suorat päästöt huomioimalla vain 

suurimmat hiilijalanjäljen kokoon vaikuttavat tekijät, kuten matkustus kohteeseen, kohteessa 

liikkuminen ja energiankulutus. Pelkästään suorien päästöjen huomioiminen on usein järkevää, 

koska ne muodostavat suurimman osan matkailun hiilijalanjäljestä ja rajaamalla laskenta pelkästään 

suoriin päästöihin helpottaa tarvittavien tietojen hankintaa ja täten myös laskentaa. Jos 
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hiilijalanjäljen laskemisessa huomioidaan mukaan myös epäsuorat päästöt, otetaan laskentaan 

mukaan myös käytettyjen tuotteiden koko elinkaaren päästöt, mikä taas vaatii paljon enemmän 

dataa. Esimerkiksi Etelä-Savon matkailun hiilijalanjäljen laskemisessa on käytetty päästöihin ja 

kulutukseen perustuvaa yhdistettyä laskentaa, sillä tietojen saatavuus on ollut valitussa 

menetelmässä parhain. Huomioimalla laskennassa matkailijoiden ja vapaa-ajan asukkaiden 

osuudet, oli Etelä-Savon hiilijalanjälki vuonna 2016 257 kt CO2 e. (XAMK 2019) 

7.2 Laskennan osatekijät  

Ympäristövaikutusten selvittämisessä on usein lähdetty liikkeelle alueen energiankulutuksesta ja 

eroteltu tilastollisten tietojen perusteella matkailun osuus muista toiminnoista. Matkailun 

hiilijalanjäljen laskemisessa on kannattavaa erityisesti ottaa huomioon matkat, majoitus, aktiviteetit 

sekä ravitsemispalvelut, sillä ne muodostavat suurimman osan matkailun hiilijalanjäljestä. (XAMK 

2019) 

7.2.1 Matkat  

Matkat kohteeseen ja takaisin, sekä liikkuminen kohteessa aiheuttavat usein eniten päästöjä 

matkan aikana. Matkailun hiilijalanjälkeä voi pienentää omalta osaltaan, valitsemalla lomakohteen 

läheltä tai tekemällä matkat vähäpäästöisellä kulkuvälineellä. Matkojen hiilijalanjäljen laskennan 

apuna voi käyttää tilastoitua tietoa tai käyttää muissa tutkimuksissa tai laskennoissa tehtyjä arvioita. 

Matkustamisesta johtuvien päästöjen laskemiseen voidaan käyttää apuna esimerkiksi LIPASTO - 

Suomen liikenteen pakokaasupäästöjen ja energiankulutuksen laskentajärjestelmää. (VTT 2017, 

XAMK 2019) Matkojen hiilijalanjälkilaskureita:  

• ICAO on Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestön luoma päästölaskuri, joka 

perustuu matkustajakohtaisen hiilijalanjäljen lisäksi matkan pituuteen, arvoituun 

polttoainekulutukseen, konetyyppiin, matkustusluokkaan sekä reittien mukaisiin 

matkustaja- ja rahtikertoimiin. (ICAO 2018)  

• Flight calculator on Myclimate:n lentopäästömittari, joka perustuu Eurooppalaiseen DIN EN 

16258 (2012) -standardiin. (Myclimate 2019)  

• Finnairin laskuri perustuu todellisiin rahti-, matkustaja- ja polttoainekulutustietoihin. 

(Finnair 2020)  

https://www.icao.int/environmental-protection/Carbonoffset/Pages/default.aspx
https://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx
https://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx
https://co2.myclimate.org/en/flight_calculators/new
https://www.finnair.com/fi/fi/emissions-calculator
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7.2.2 Aktiviteetit  

Matkailun aktiviteeteiksi lasketaan erilaiset kulttuuri-, urheilu- ja virkistyspalvelut sekä ostokset. 

Esimerkiksi ostosten tekeminen on matkailijoille usein tuttu aktiviteetti, jonka hiilijalanjälki 

vaihtelee. Tavaroiden valmistaminen tai elintarvikkeen tuottaminen muodostaa aina päästöjä, 

vaikka tuontituotteiden kohdalla energian tuotantoketjujen päästöt kohdistuvatkin muualle. Myös 

tapahtumat kuuluvat matkailun mahdollisiin aktiviteetteihin, joissa hiilijalanjälkeen vaikuttaa mm. 

tapahtumapaikka, tapahtuman luonne, tarjoiltava ruoka, kulkuyhteydet, käytetty energia ja 

jätteiden käsittely. (XAMK 2019) Tapahtumille suunnattuja hiilijalanjälkilaskureita:  

• Climate-neutral event on Myclimate:n tapahtumille suunnattu hiilijalanjälkilaskuri. Laskuri 

perustuu ISO 14040/44 ja ISO 14067 standardeihin. (Myclimate 2014)  

• Suomalainen Tapaus-tapahtumalaskuri mittaa tapahtumien hiilijalanjäljen ottaen huomioon 

laskennassaan osallistujien logistiikan, tilankäytön energiakulutuksen, yöpymisen, 

tarjoiluiden ja jätteiden hiilidioksidipäästöt. (Tapaus)  

7.2.3 Majoitus 

Majoituksen hiilijalanjälkeen vaikuttaa suuresti majoitusyrityksen energiankulutus ja uusiutuvaa 

energiaa hyödyntämällä voidaan pienentää hotellien hiilijalanjälkeä merkittävästi. Esimerkiksi 

energiatehokkaampien laitteiden, kuten ilmalämpöpumppujen avulla voidaan säästää sekä 

kustannuksia että energiaa. Matkailija itse voi pienentää hiilijalanjälkeä valitsemalla 

majoituspaikkansa hyvien julkisten liikenneyhteyksien varrelta tai valita majoituspaikka 

ympäristöystävällisyyden perusteella. (XAMK 2019) Majoitusyritysten hiilijalanjälkilaskureita:  

• Ecompter on maksullinen hiilijalanjälkilaskuri, joka on kehitetty erityisesti hotelleja varten. 

(Ecompter)  

• Green Key on hotellien ja muiden majoitusyritysten hiilijalanjälkilaskuri. Green Key:n laskuri 

perustuu ITP:n HCMI -työkaluun. (GreenKey)  

 

 

 

https://co2.myclimate.org/en/event_calculators/new
https://www.tapaus.fi/co2-laskuri
http://www.ecompter.com/fi
https://www.greenkey.global/online-hcmi


  

23 

                                                                                    

7.2.4 Ruoka  

Ruoan ilmastovaikutukset on hyvä ottaa mukaan, kun lasketaan matkailun päästöjä. Matkailijoilla 

on tapana kuluttaa enemmän ruokaa matkalla kuin kotona ja matkalla saatetaan nauttia sellaista 

aterioita, joilla on suurempi ympäristökuormitus. Ravintoloiden hiilijalanjäljen laskemisessa otetaan 

huomioon eri osa-alueita, kuten hankinnat, valmistukseen liittyvät asiat sekä esillepano. 

Hiilijalanjälkeen vaikuttaa raaka-aineiden hankinnassa se, miten ja mistä ne kuljetetaan sekä 

sesonkituotteiden käyttö. Osa ruoan ympäristövaikutuksista tulee valmistuksessa käytettävästä 

energiasta, jonka kulutusta voidaan minimoida energiatehokkailla laitteilla ja valmistustavan 

valinnalla. Myös sopivien määrien valmistamisella ja hyvällä suunnittelulla voidaan vähentää 

hävikkiä ja varastoimista. (XAMK 2019) Ruoan hiilijalanjälkilaskureita:  

• Unileverillä on ruoan hiilijalanjälkilaskuri, joka tekee laskelmat ISO 14040 -standardin 

mukaisesti. (Unilever)  

• Jamix on maksullinen ruoan hiilijalanjälkilaskuri ammattikeittiöille. JAMIX CO₂-laskuri 

mahdollistaa ammattikeittiölle ruoan hiilijalanjäljen tarkastelun. (JAMIX)  

• S-ryhmän ruoan hiilijalanjälkilaskurissa on käytetty elinkaariarvioinnin menetelmiä ja sen 

rakentamisen taustalla on pyritty käyttämään sellaisia tutkimuksia, joissa on käytetty 

uusimpien elinkaaristandardien, kuten EU:n komission maitotuotteiden 

tuoteryhmäkohtaisen ohjeistuksen PEFCR, suosittelemia menetelmiä. (Luke 2019) 

7.2.5 Matkailuyritykset  

Yrityksessä syntyviä kasvihuonekaasupäästöjä arvioimalla saadaan lasketuksi yrityksen 

matkailuliiketoiminnasta syntyvä hiilijalanjälki sekä yrityksessä syntyvä tuotekohtainen 

hiilijalanjälki. Hiilijalanjäljen laskeminen voi paljastaa turhia menoeriä ja niistä karsiminen 

mahdollisesti pienentää sekä yrityksen hiilijalanjälkeä että kustannuksia. Matkailuyrityksessä suurin 

osa päästöistä muodostuu sähkön kulutuksesta. Tekemällä ekotehokkaita muutoksia, kuten 

vaihtamalla ekosähköön tai asentamalla aurinkopaneelit voi matkailuyritys säästää reilusti 

sähkönkulutuksessa. Myös yritysten ekologiset valinnat ja ekosertifikaatit voivat houkutella uusia 

ympäristötietoisia asiakasryhmiä. (XAMK 2019) Yrityksille suunnattuja hiilijalanjälkilaskureita:  

https://www.unileverfoodsolutions.fi/teemat-ja-ratkaisut/tyokalu/co2-laskuri.html
https://www.jamix.fi/
https://assets.ctfassets.net/0yf82hjfqumz/3uhYFewkVzkUJHTmBqCYjO/f221e59e8792af7223a3f4c17e2d0990/SOK_ilmastovaikutusarviot_menetelma__kuvaus_17092019.pdf
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• Y-Hiilari on Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) kehittämä maksuton Excel-pohjainen 

työkalu yrityksen hiilijalanjäljen laskentaan. Laskuri huomioi lämmöntuotannon, 

sähköntuotannon, jätehuollon, kuljetusten ja liikematkustamisen päästöt. Laskurilla 

laskettavan yrityksen tai tuotantolaitoksen hiilijalanjäljen rajaus perustuu GHG-protokollan 

Corporate Accounting and Reporting –standardiin. Siinä huomioidaan standardin mukaiset 

pakolliset vaikutusalueet (scope) 1 ja 2, ja vaikutusalue 3 on raportoinnin osalta 

vapaaehtoinen osa. Laskurissa käytettävät arvot perustuvat elinkaarinäkökulmaan. (Syke 

2013)  

• CARMACAL on maksullinen laskuri matkanjärjestäjiä varten. Matkustamista, majoitusta ja 

aktiviteetteja koskevia tietoja syöttämällä sillä voi laskea matkan tuotekohtaisen 

hiilijalanjäljen ja vertailla esimerkiksi erilaisten matkustustapojen vaikutusta. (CSTT 2015)  

• Ilmastobisnes tarjoaa Excel ja selainpohjaiset laskurit pk-yrityksille. (Ilmastobisnes)  

• Climate-neutral company on Myclimate:n hiilijalanjälkimittari yrityksille. Se laskee jalanjäljen 

GHG protokollan mukaan ottaen huomioon suorat kasvihuonepäästöt (scope1.), kaikki 

epäsuorat päästöt, jotka johtuvat mm. sähkönkulutuksesta ja lämmityksestä (scope 2.) ja 

muut valitut päästöt (scope3.) (MyClimate 2014) 

• Mikkelin ammattikorkeakoulun Excel-pohjainen VÄHIMAT-laskuri yrityksen ja tuotteiden 

hiilijalanjäljen laskentaan. (XAMK 2016) 

8. Muita hyödyllisiä linkkejä 

• Myclimate on kansainvälisesti tunnettu ja matkailuyritysten käyttämä sivusto, jossa voi 

laskea hiilijalanjäljen lennolle, autolle, risteilylle, kotitaloudelle, yritykselle tai tapahtumalle. 

(Myclimate)  

• Economic Input-Output Life Cycle Assessment Model (EIO-LCA) on Carnegie Mellon 
yliopiston Green Design Instituutin ilmaiseksi Internetissä tarjoamaa taloudellista panos-
tuotos-mallinnustyökalu. (EIOLCA 1995) 

• YK:n hiilijalanjälkilaskuri (UN)  

• Carbon Trust ilmoittaa tuotteen eri elinkaaren vaiheiden suhteellisen osuuden lopullisesta 

hiilijalanjäljestä sekä vertailun vuoksi muiden vastaavien tuotteiden hiilijalanjälkiä. Carbon 

Trust on käyttänyt tuotteiden koko elinkaaren aikaisten päästöjen määrittämisessä apuna 

PAS 2050-spesifikaatiota ja ISO 14067 -standardia. Maksullinen Carbon Trust auttaa mm. 

https://www.syke.fi/fi-FI/Tutkimus__kehittaminen/Kulutus_ja_tuotanto/Laskurit/YHiilari
https://www.cstt.nl/carmacal
https://www.ilmastobisnes.fi/
https://co2.myclimate.org/en/company_calculators/new
https://www.xamk.fi/wp-content/uploads/2016/06/VAHIMAT-laskuri.xlsx
http://www.myclimate.org/
http://www.eiolca.net/cgi-bin/dft/use.pl
https://offset.climateneutralnow.org/footprintcalc
https://www.carbontrust.com/what-we-do/measure-and-evaluate/footprint-measurement-and-analysis


  

25 

                                                                                    

tuotteen, organisaation, tuotantoketjun, tapahtuman, kaupungin tai alueen, ohjelmiston tai 

henkilökohtaisen hiilijalanjäljen laskemisessa. (CarbonTrust)  

• CCaLC on Manchesterin yliopiston kehittämä maksuton hiilijalanjälkilaskuri, joka noudattaa 

PAS 2050:n ja ISO 14040:n mukaista elinkaariarvioinnin ohjeistusta. (CCALC 2009)  

o Selvitys Manchesterin yliopiston CCaLC laskurin hiilijalanjälkilaskurin rakentamisesta. 

(EnviroInfo 2009)  

• Defran (Department of Energy and Climate change) ohjeisto hiilineutraaliuteen. (Defra 

2009a)  

• Defran opas kasvihuonepäästöjen mittaamiseen. (Defra 2009b) 

• Kaupunkikehityksen ekotehokkuuslaskureita. (KEKO 2012)  

• Hiilijalanjäljen laskentaesimerkkejä B&B Majoitus Hepokatti -raportissa. (MAMK 2016b)  

• Statistiikkaa ilmailualan päästöistä. (OECD)  

• Euroopan Komission tuottama analyysi ympäristöjalanjäljenlaskenta metodeista tuotteille ja 

oranisaatioille. (EC 2011)  

• WBCSD:n ja WRI:n tuottama opas GHG protokollasta. (WRI 2004)             

• Opinnäytetyö matkailuyritysten hiilijalanjäljen laskennan vertailusta.  “How do Finnish 

tourism companies measure their carbon footprint and what can be done to reduce it? A 

case study of 10 companies” (Mannonen 2019)  

• Lisätietoa elinkaarimenetelmästä FINLCA-hankkeen loppuraportissa. (Suomen 

ympäristökeskus 2012)  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ccalc.org.uk/
http://enviroinfo.eu/sites/default/files/pdfs/vol122/0025.pdf
https://www.waddensea-forum.org/images/archive/co2/carbon%20neutrality%20guidance.pdf
https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20110405142750/http:/www.defra.gov.uk/environment/economy/business-efficiency/reporting/
https://wiki.aalto.fi/display/KEKO/Loppuraportti?preview=/72884625/73140171/KEKO%20A%20Loppuraportti%2030%2011%202012.pdf
http://majoitushepokatti.fi/wp-content/uploads/2018/01/Hiilijalanj%C3%A4lki-ja-V%C3%84HIMAT_BB-MAjoitus-Hepokatti_raportti_2016.pdf
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=AEA
https://ec.europa.eu/environment/archives/eussd/pdf/Deliverable.pdf
https://wriorg.s3.amazonaws.com/s3fs-public/pdf/ghg_protocol_2004.pdf
https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/66676
https://www.academia.edu/38934910/Elinkaarimenetelm%C3%A4t_yrityksen_p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6ksenteon_tukena_FINLCA-hankkeen_lopppuraportti


  

26 

                                                                                    

Lähteet: 

Aalto yliopisto 2011, Hiilikulutus ja hiilijohtamisen mahdollisuudet Tampereen alueella. Saatavissa: 

https://aaltodoc.aalto.fi/bitstream/handle/123456789/5093/isbn9789526043937.pdf?sequence=

1&isAllowed=y  [viitattu 29.4.2020] 

Business Finland 2019, Kestävän matkailun periaatteet. Saatavissa: 

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/matkailun-

edistaminen/vastuullisuus/kestavan-matkailun-periaatteet/  [viitattu 10.4.2020] 

Carbon Brief 2018, Tourism responsible for 8% of global greenhouse gas emissions, study finds. 

Saatavilla:  https://www.carbonbrief.org/tourism-responsible-for-8-of-global-greenhouse-gas-

emissions-study-finds [viitattu 24.4.2020] 

Carbon Trust 2006, Carbon footprints in the supply chain: the next step for business. Saatavissa: 

https://prod-drupal-

files.storage.googleapis.com/documents/resource/public/Carbon%20Footprints%20In%20The%20

Supply%20Chain%20-%20The%20Next%20Step%20For%20Business%20-%20REPORT.pdf [viitattu 

30.4.2020] 

Carbon Trust 2008, Guide to PAS 2050. Saatavissa:            

https://aggie-horticulture.tamu.edu/faculty/hall/publications/PAS2050_Guide.pdf [viitattu 

30.4.2020] 

CarbonTrust, Footprint measurement and analysis. Saatavissa:  

https://www.carbontrust.com/what-we-do/measure-and-evaluate/footprint-measurement-and-

analysis [viitattu: 7.5.2020] 

CCALC 2009, CCaLC2 Carbon Footprinting Tool. Saatavissa: http://www.ccalc.org.uk/ [viitattu 
7.5.2020] 

Climate leadership coalition 2018, Miten laskea hiilijalanjälkiä? Saatavissa: 

https://clc.fi/2018/03/12/miten-laskea-hiilijalanjalkia/ [viitattu 16.4.2020] 

https://aaltodoc.aalto.fi/bitstream/handle/123456789/5093/isbn9789526043937.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://aaltodoc.aalto.fi/bitstream/handle/123456789/5093/isbn9789526043937.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/matkailun-edistaminen/vastuullisuus/kestavan-matkailun-periaatteet/
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/matkailun-edistaminen/vastuullisuus/kestavan-matkailun-periaatteet/
https://www.carbonbrief.org/tourism-responsible-for-8-of-global-greenhouse-gas-emissions-study-finds
https://www.carbonbrief.org/tourism-responsible-for-8-of-global-greenhouse-gas-emissions-study-finds
https://prod-drupal-files.storage.googleapis.com/documents/resource/public/Carbon%20Footprints%20In%20The%20Supply%20Chain%20-%20The%20Next%20Step%20For%20Business%20-%20REPORT.pdf
https://prod-drupal-files.storage.googleapis.com/documents/resource/public/Carbon%20Footprints%20In%20The%20Supply%20Chain%20-%20The%20Next%20Step%20For%20Business%20-%20REPORT.pdf
https://prod-drupal-files.storage.googleapis.com/documents/resource/public/Carbon%20Footprints%20In%20The%20Supply%20Chain%20-%20The%20Next%20Step%20For%20Business%20-%20REPORT.pdf
https://aggie-horticulture.tamu.edu/faculty/hall/publications/PAS2050_Guide.pdf
https://www.carbontrust.com/what-we-do/measure-and-evaluate/footprint-measurement-and-analysis
https://www.carbontrust.com/what-we-do/measure-and-evaluate/footprint-measurement-and-analysis
http://www.ccalc.org.uk/
https://clc.fi/2018/03/12/miten-laskea-hiilijalanjalkia/


  

27 

                                                                                    

CSTT 2015, CARMACAL - carbon management tool for tour operators. Saatavissa:  

https://www.cstt.nl/carmacal [viitattu 7.5.2020] 

Defra 2009a, Guidance on carbon neutrality. Saatavissa: https://www.waddensea-

forum.org/images/archive/co2/carbon%20neutrality%20guidance.pdf [viitattu 7.5.2020] 

Defra 2009b, Guidance on how to measure and report your greenhouse gas emissions. Saatavissa: 

https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20110405142750/http://www.defra.gov.uk/environm

ent/economy/business-efficiency/reporting/ [viitattu 7.5.2020] 

EC 2011, Analysis of Existing Environmental Footprint Methodologies for Products and 

Organizations: Recommendations, Rationale, and Alignment. EUROPEAN COMMISSION. 

Saatavissa: https://ec.europa.eu/environment/archives/eussd/pdf/Deliverable.pdf [viitattu 

7.5.2020] 

EC 2012, Product Environmental Footprint (PEF) Guide. Saatavissa: 

https://ec.europa.eu/environment/eussd/pdf/footprint/PEF%20methodology%20final%20draft.p

df [viitattu 21.4.2020] 

Ecompter, One-stop solution for the hotel sustainability. Saatavissa:  

https://www.oneclicklca.com/corporate/ecompter-hotel-sustainability-solution/                  

[viitattu 7.5.2020] 

EIOLCA 1995, Economic Input-Output Life Cycle Assessment. Saatavissa:  

http://www.eiolca.net/cgi-bin/dft/use.pl [viitattu 7.5.2020] 

EnviroInfo 2009, Carbon Calculations over the Life Cycle of Industrial Activities (CCaLC). Saatavissa: 

http://enviroinfo.eu/sites/default/files/pdfs/vol122/0025.pdf [viitattu 7.5.2020] 

Finnair, Finnairin päästölaskuri. Saatavissa: https://www.finnair.com/fi/fi/emissions-calculator 

[viitattu 7.5.2020]  

GreenKey, Calculate your carbon footprint. Saatavissa: https://www.greenkey.global/online-

hcmi [viitattu 7.5.2020] 

https://www.cstt.nl/carmacal
https://www.waddensea-forum.org/images/archive/co2/carbon%20neutrality%20guidance.pdf
https://www.waddensea-forum.org/images/archive/co2/carbon%20neutrality%20guidance.pdf
https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20110405142750/http:/www.defra.gov.uk/environment/economy/business-efficiency/reporting/
https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20110405142750/http:/www.defra.gov.uk/environment/economy/business-efficiency/reporting/
https://ec.europa.eu/environment/archives/eussd/pdf/Deliverable.pdf
https://ec.europa.eu/environment/eussd/pdf/footprint/PEF%20methodology%20final%20draft.pdf
https://ec.europa.eu/environment/eussd/pdf/footprint/PEF%20methodology%20final%20draft.pdf
https://www.oneclicklca.com/corporate/ecompter-hotel-sustainability-solution/
http://www.eiolca.net/index.html
http://www.eiolca.net/cgi-bin/dft/use.pl
http://enviroinfo.eu/sites/default/files/pdfs/vol122/0025.pdf
https://www.finnair.com/fi/fi/emissions-calculator
https://www.greenkey.global/online-hcmi
https://www.greenkey.global/online-hcmi


  

28 

                                                                                    

Helsingin kaupungin ympäristökeskus 2014, Tapahtuman hiilijalanjäljen laskennan rajaus. 

Saatavissa: https://www.hel.fi/static/ymk/julkaisut/julkaisu-01-14.pdf [viitattu 28.4.2020] 

ICAO 2018, ICAO Carbon Emissions Calculator. Saatavissa:  https://www.icao.int/environmental-
protection/Carbonoffset/Pages/default.aspx [viitattu 7.5.2020]  

IISD 2008, Embodied Carbon in Traded Goods. Saatavissa: 

https://www.iisd.org/sites/default/files/publications/cph_trade_climate_carbon.pdf [viitattu 

30.4.2020] 

Ilmastobisnes, Päästölaskuri auttaa mittaamaan yrityksesi päästöjä ja tunnistamaan 

merkittävimmät päästövähennyspotentiaalit. Päästömittari konkretisoi päästövähennysten 

suuruusluokkaa ja helpottaa siten ilmastotekojen viestintää. Saatavissa: 

https://www.ilmastobisnes.fi/ [viitattu 7.5.2020] 

Ilmastopaneeli 2014, Kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa. Saatavissa:                         

https://www.ilmastopaneeli.fi/wp-

content/uploads/2018/10/Hiilineutraalisuus_taustaraportit_2014.pdf [viitattu 4.4.2020] 

IPCC 2019, 2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. 

Saatavissa: https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/ [viitattu 21.4.2020] 

ITP 2016, Hotel Carbon Management Initiative. Saatavissa: 

https://www.tourismpartnership.org/carbon-emissions/  [viitattu 14.4.2020] 

JAMIX, Jamix CO2-laskuri. Saatavissa. https://www.jamix.fi/jamix-co2-laskuri-yksi-gastron-

parhaista/ [viitattu 7.5.2020] 

KEKO 2012, Kaupunkikehityksen ekotehokkuuslaskurit: KEKO A-projektin loppuraportti. Saatavissa: 
https://wiki.aalto.fi/display/KEKO/Loppuraportti?preview=/72884625/73140171/KEKO%20A%20L
oppuraportti%2030%2011%202012.pdf [viitattu 7.5.2020] 

Luke 2019, SOK:lle tuotettujen ruokatuoteryhmien ilmastovaikutusarvioiden menetelmäkuvaus. 

Saatavissa: 

https://assets.ctfassets.net/0yf82hjfqumz/3uhYFewkVzkUJHTmBqCYjO/f221e59e8792af7223a3f4c

17e2d0990/SOK_ilmastovaikutusarviot_menetelma__kuvaus_17092019.pdf [viitattu 7.5.2020] 

https://www.hel.fi/static/ymk/julkaisut/julkaisu-01-14.pdf
https://www.icao.int/environmental-protection/Carbonoffset/Pages/default.aspx
https://www.icao.int/environmental-protection/Carbonoffset/Pages/default.aspx
https://www.iisd.org/sites/default/files/publications/cph_trade_climate_carbon.pdf
https://www.ilmastobisnes.fi/paastolaskuri/
https://www.ilmastobisnes.fi/paastomittari/
https://www.ilmastobisnes.fi/
https://www.ilmastopaneeli.fi/wp-content/uploads/2018/10/Hiilineutraalisuus_taustaraportit_2014.pdf
https://www.ilmastopaneeli.fi/wp-content/uploads/2018/10/Hiilineutraalisuus_taustaraportit_2014.pdf
https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/
https://www.tourismpartnership.org/carbon-emissions/
https://www.jamix.fi/jamix-co2-laskuri-yksi-gastron-parhaista/
https://www.jamix.fi/jamix-co2-laskuri-yksi-gastron-parhaista/
https://wiki.aalto.fi/display/KEKO/Loppuraportti?preview=/72884625/73140171/KEKO%20A%20Loppuraportti%2030%2011%202012.pdf
https://wiki.aalto.fi/display/KEKO/Loppuraportti?preview=/72884625/73140171/KEKO%20A%20Loppuraportti%2030%2011%202012.pdf
https://assets.ctfassets.net/0yf82hjfqumz/3uhYFewkVzkUJHTmBqCYjO/f221e59e8792af7223a3f4c17e2d0990/SOK_ilmastovaikutusarviot_menetelma__kuvaus_17092019.pdf
https://assets.ctfassets.net/0yf82hjfqumz/3uhYFewkVzkUJHTmBqCYjO/f221e59e8792af7223a3f4c17e2d0990/SOK_ilmastovaikutusarviot_menetelma__kuvaus_17092019.pdf


  

29 

                                                                                    

Mannonen Lotta 2019, How do Finnish tourism companies measure their carbon footprint and 
what can bedone to reduce it? : a case study of 10 companies. Pro Gradu -tutkielma, Jyväskylän 
yliopisto. Saatavissa: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/66676 [viitattu 7.5.2020]  

MAMK 2016a, Kohti vähähiilistä matkailua Etelä-Savossa. Saatavissa: 

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/120512/URNISBN9789515885593.pdf?sequence

=1 [viitattu 16.4.2020] 

MAMK 2016b, Kohti vähähiilistä matkailua Etelä-Savossa. Saatavissa:                  

http://majoitushepokatti.fi/wp-content/uploads/2018/01/Hiilijalanj%C3%A4lki-ja-

V%C3%84HIMAT_BB-MAjoitus-Hepokatti_raportti_2016.pdf [viitattu 4.5.2020] 

Myclimate 2014, Offset your even emissions. Saatavissa:  

https://www.myclimate.org/fileadmin/user_upload/myclimate_-

_home/01_Information/01_About_myclimate/09_Calculation_principles/Documents/myclimate-

Label-Guidelines-Calculation-principles.pdf [viitattu 7.5.2020] 

Myclimate 2019, Calculate the carbon footprint of your flight. Saatavissa:  
https://co2.myclimate.org/en/flight_calculators/new [viitattu 7.5.2020] 

Myclimate, Calculate and offset your Emissions! Saatavissa: https://www.myclimate.org/ [viitattu 
7.5.2020]  

Nevalainen Olli 2009, Hiilijalanjälki ekotehokkuuden mittarina. Ympäristötekniikan kandidaatintyö, 

Lappeenrannan teknillinen yliopisto. Saatavissa: 

https://lutpub.lut.fi/bitstream/handle/10024/46496/nbnfi-

fe200906241646.pdf;jsessionid=9886E9BF6C684EDACB8497FE63EFB917?sequence=3  [viitattu 

16.4.2020] 

OECD. Saatavissa: https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=AEA [viitattu 7.5.2020] 

Pohjoismaiden ministerineuvosto 2019, POHJOISMAISEN MATKAILUYHTEISTYÖN SUUNNITELMA 
2019–2023. Saatavissa: https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1354918/FULLTEXT01.pdf 
[viitattu 8.5.2020]  

Suomen Ympäristökeskus 2009, Suomen kansantalouden materiaalivirtojen ympäristövaikutusten 

arviointi ENVIMAT-mallilla. Saatavissa: 

https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/66676
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/120512/URNISBN9789515885593.pdf?sequence=1
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/120512/URNISBN9789515885593.pdf?sequence=1
http://majoitushepokatti.fi/wp-content/uploads/2018/01/Hiilijalanj%C3%A4lki-ja-V%C3%84HIMAT_BB-MAjoitus-Hepokatti_raportti_2016.pdf
http://majoitushepokatti.fi/wp-content/uploads/2018/01/Hiilijalanj%C3%A4lki-ja-V%C3%84HIMAT_BB-MAjoitus-Hepokatti_raportti_2016.pdf
https://www.myclimate.org/fileadmin/user_upload/myclimate_-_home/01_Information/01_About_myclimate/09_Calculation_principles/Documents/myclimate-Label-Guidelines-Calculation-principles.pdf
https://www.myclimate.org/fileadmin/user_upload/myclimate_-_home/01_Information/01_About_myclimate/09_Calculation_principles/Documents/myclimate-Label-Guidelines-Calculation-principles.pdf
https://www.myclimate.org/fileadmin/user_upload/myclimate_-_home/01_Information/01_About_myclimate/09_Calculation_principles/Documents/myclimate-Label-Guidelines-Calculation-principles.pdf
https://co2.myclimate.org/en/flight_calculators/new
https://www.myclimate.org/
https://lutpub.lut.fi/bitstream/handle/10024/46496/nbnfi-fe200906241646.pdf;jsessionid=9886E9BF6C684EDACB8497FE63EFB917?sequence=3
https://lutpub.lut.fi/bitstream/handle/10024/46496/nbnfi-fe200906241646.pdf;jsessionid=9886E9BF6C684EDACB8497FE63EFB917?sequence=3
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=AEA
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1354918/FULLTEXT01.pdf


  

30 

                                                                                    

https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/38010/SY20_2009_Suomen_kansantalouden_m

ateriaalivirtojen.pdf?sequence=1&isAllowed=y [viitattu 28.4.2020] 

Suomen ympäristökeskus 2012, Elinkaarimenetelmät yrityksen päätöksenteon tukena. Saatavissa: 

https://www.academia.edu/38934910/Elinkaarimenetelm%C3%A4t_yrityksen_p%C3%A4%C3%A4

t%C3%B6ksenteon_tukena_FINLCA-hankkeen_lopppuraportti [viitattu 28.4.2020] 

Syke 2013, Y-HIILARI Hiilijalanjälki -työkalu. Saatavissa: https://www.syke.fi/fi-
FI/Tutkimus__kehittaminen/Kulutus_ja_tuotanto/Laskurit/YHiilari [viitattu 7.5.2020]  

Tapaus, Tapahtumien CO2 -laskuri. Saatavissa: https://www.tapaus.fi/co2-laskuri [viitattu 
7.5.2020] 

The balance small business 2019, Comparing Carbon Footprint and Life Cycle Analyses. Saatavissa: 

https://www.thebalancesmb.com/carbon-footprint-vs-life-cycle-2878059 [viitattu 28.4.2020] 

Turunen Anna 2010, Kestävän matkailun infopaketti. Saatavissa: 

https://www.smal.fi/loader.aspx?id=2989a1e4-a78f-4e3a-981f-2663b4398e07 [viitattu 23.4.2020] 

UN 2012.  A/RES/66/288 - The Future We Want. Saatavissa: 

https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/66/288&Lang=E [viitattu 10.4.2020] 

UN, UN carbon footprint calculator. Saatavissa: https://offset.climateneutralnow.org/footprintcalc 
[viitattu 7.5.2020] 

UNEP 2005. Making tourism sustainable- A guide for policy makers. Saatavissa:                    

https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284408214 [Viitattu 10.4.2020] 

Unilever, CO2-laskuri. Saatavissa: https://www.unileverfoodsolutions.fi/teemat-ja-

ratkaisut/tyokalu/co2-laskuri.html [viitattu 7.5.2020] 

VTT 2017, VTT:n lipastotietokanta. Saatavissa:  http://lipasto.vtt.fi/yksikkopaastot/index.htm 

[viitattu 6.5.2020] 

WRI 2004, The Greenhouse Gas Protocol, A Corporate Accounting and Reporting Standard. WBCSD 
& WRI. Saatavissa:                              
https://wriorg.s3.amazonaws.com/s3fs-public/pdf/ghg_protocol_2004.pdf [viitattu 7.5.2020] 

XAMK 2016, VÄHIMAT – hiilijalanjälkilaskuri. Saatavissa:  

https://www.xamk.fi/wp-content/uploads/2016/06/VAHIMAT-laskuri.xlsx [viitattu 11.5.2020] 

https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/38010/SY20_2009_Suomen_kansantalouden_materiaalivirtojen.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/38010/SY20_2009_Suomen_kansantalouden_materiaalivirtojen.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.academia.edu/38934910/Elinkaarimenetelm%C3%A4t_yrityksen_p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6ksenteon_tukena_FINLCA-hankkeen_lopppuraportti
https://www.academia.edu/38934910/Elinkaarimenetelm%C3%A4t_yrityksen_p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6ksenteon_tukena_FINLCA-hankkeen_lopppuraportti
https://www.syke.fi/fi-FI/Tutkimus__kehittaminen/Kulutus_ja_tuotanto/Laskurit/YHiilari
https://www.syke.fi/fi-FI/Tutkimus__kehittaminen/Kulutus_ja_tuotanto/Laskurit/YHiilari
https://www.tapaus.fi/co2-laskuri
https://www.thebalancesmb.com/carbon-footprint-vs-life-cycle-2878059
https://www.smal.fi/loader.aspx?id=2989a1e4-a78f-4e3a-981f-2663b4398e07
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/66/288&Lang=E
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/66/288&Lang=E
https://offset.climateneutralnow.org/footprintcalc
https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284408214
https://www.unileverfoodsolutions.fi/teemat-ja-ratkaisut/tyokalu/co2-laskuri.html
https://www.unileverfoodsolutions.fi/teemat-ja-ratkaisut/tyokalu/co2-laskuri.html
http://lipasto.vtt.fi/yksikkopaastot/index.htm
https://wriorg.s3.amazonaws.com/s3fs-public/pdf/ghg_protocol_2004.pdf
https://www.xamk.fi/wp-content/uploads/2016/06/VAHIMAT-laskuri.xlsx


  

31 

                                                                                    

XAMK 2018, Matkailun hiilijalanjälki - Case: Etelä-Savo. Saatavissa:  

https://www.xamk.fi/wp-

content/uploads/2018/05/Tuominen_hiilijalanjalki_Mikkeli_01112018.pdf [viitattu 9.4.2020] 

XAMK 2019, Etelä-Savon matkailun hiilijalanjälki 2019 – kohti vastuullista matkailua. Saatavissa: 

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/170534/URNISBN9789523441699.pdf?sequence

=2&isAllowed=y  [viitattu 5.5.2020] 

Ympäristöministeriö 2013. Mitä on kestävä kehitys. Saatavissa:     

https://www.ym.fi/fi-fi/ymparisto/kestava_kehitys/mita_on_kestava_kehitys [viitattu 15.4.2020] 

 

https://www.xamk.fi/wp-content/uploads/2018/05/Tuominen_hiilijalanjalki_Mikkeli_01112018.pdf
https://www.xamk.fi/wp-content/uploads/2018/05/Tuominen_hiilijalanjalki_Mikkeli_01112018.pdf
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/170534/URNISBN9789523441699.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/170534/URNISBN9789523441699.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://www.ym.fi/fi-fi/ymparisto/kestava_kehitys/mita_on_kestava_kehitys

	1. Kestävä matkailu
	1.1 Mitä on kestävä matkailu?
	Kestävä matkailu ottaa ekologisuuden lisäksi huomioon matkailun taloudelliset ja sosiokulttuuriset vaikutukset. Kestävän matkailun mittaaminen on kuitenkin ongelmallista, sillä matkailutuotteiden ja palveluiden kestävyyttä on vaikea vertailla. Matkail...
	1.2 YK ja Kestävä kehitys
	YK:n ympäristön ja kehityksen maailmankomissio eli Brundtlandin komissio määritteli vuonna 1987 kestävän kehityksen sellaisena kehityksenä, joka mahdollistaa perustarpeiden tyydyttämisen vaarantamatta tulevien sukupolvien mahdollisuuksia tyydyttää oma...
	YK:n luotsaamassa kestävän kehityksen periaatteessa on kolme pilaria, joihin kestävä matkailu perustuu. Suomen Ympäristöministeriö on listannut taloudellisen, ekologisen sekä sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden määritelmät:
	 Taloudellinen kestävyys: ”on sisällöltään ja laadultaan tasapainoista kasvua, joka ei perustu pitkällä aikavälillä velkaantumiseen tai varantojen hävittämiseen. Kestävä talous on edellytys yhteiskunnan keskeisille toiminnoille. Siihen pitkäjänteises...
	Kestävällä pohjalla oleva talous helpottaa myös kohtaamaan vastaan tulevia uusia haasteita, kuten väestön ikääntymisestä aiheutuvia kasvavia sosiaaliturva- ja terveysmenoja. Kestävä talous on sosiaalisen kestävyyden perusta. Sosiaalista kestävyyttä va...
	1.3 UNEP ja UNWTO
	Kestävä matkailu takaa laadukkaiden matkailupalvelujen ja -tuotteiden tarjonnan huomioimalla niin matkailijan kuin kohteenkin tarpeet, sekä pyrkii välttämään ja vähentämään matkailusta aiheutuvia negatiivisia vaikutuksia. Kestävä matkailu huomioi sama...
	Kestävä matkailu vaatii kaikkien sidosryhmien, sekä poliittisten päättäjien osallistumista ja yhteisymmärrystä. Kestävän matkailun saavuttaminen on jatkuva prosessi, joka vaatii vaikutusten seurantaa, ottaen käyttöön tarvittavat ehkäisevät tai korjaav...
	UNWTO ja UNEP on asettanut 12 päämäärää kestävälle matkailulle, jotka käsittelevät taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristöllisiä vaikutuksia. Päämäärät toimivat runkona uusien käytäntöjen luomisessa, joiden tarkoitus on minimoida turismin negatiiviset...
	Kestävän matkailun tavoitteena on:
	1. mahdollistaa taloudellisesti matkailukohteiden ja yritysten elinkelpoisuus ja kilpailukyky, jotta yritykset pystyvät menestymään pitkäaikaisesti.
	2. Paikallinen menestys, joka maksimoi turismin panoksen taloudelliseen vaurastumiseen kohteessa.
	3. Matkailualan työpaikkojen, palveluiden ja palkkojen tason paraneminen, sekä niiden tasapuolinen jakaantuminen kaikille ilman syrjintää.
	4. Turismin aiheuttamien taloudellisten ja sosiaalisten etujen tasainen jakautuminen yhteisössä.
	5. Vierailijoiden tyytyväisyys, tarjoamalla heille turvallisia, odotusten mukaisia ja miellyttäviä kokemuksia, ilman minkäänlaista syrjintää.
	6. Paikallisten osallistuminen turismin suunnitteluun ja päätöstentekoon muiden sidosryhmien kanssa.
	7. Paikallisten elämänlaadun parantaminen matkailukohteissa, taaten mm. mahdollisuudet palveluihin.
	8. Kulttuurinen rikkaus, joka kunnioittaa alueen ja paikallisten kulttuuriperintöä.
	9. Aineellinen koskemattomuus, säilyttääkseen ja edistääkseen niin kaupungin kuin maaseudunkin maisemaa ja välttääkseen fyysistä ja visuaalista luonnon rappeutumista.
	10. Biologinen monimuotoisuus, joka tukee luonnon alueiden, asukkaiden ja eläinten suojelua, minimoiden niiden vahingoittamisen.
	11. Resurssien tehokkuus minimoiden uusiutumattomien luonnonvarojen käytön matkailupalveluiden ja tilojen rakentamisessa.
	12. Luonnon puhtaus minimoiden turismiteollisuuden tuottamat ilman, veden ja maan saasteet.
	(UNEP 2005)
	Kuva 1. UNWTO:n ja UNEP:in 12 päämäärän suhde kestävyyden tukipilareihin (UNEP 2005)
	1.4 Visit Finland & kestävän matkailun kriteerit
	Visit Finlandin mukaan vastuullisen matkailun yritystoiminta on kestävää ja kannattavaa liiketoimintaa, jossa huomioidaan yrityksen suorat ja epäsuorat vaikutukset ympäröivään yhteiskuntaan. Kestävä kehitys voidaan nähdä tavoitteena, johon yritysvastu...
	Elinkaariarvion päästandardit ovat ISO 14044 ja ISO 14040. Kuten hiilijalanjälkianalyysissä elinkaariarvion voi tehdä tuotteelle, palvelulle, projektille tai organisaatiolle. Elinkaariarviointi on käyttökelpoinen, kun lasketaan ja mitataan tuotteen ta...
	Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol) on WRI:n (World Resources Institute) ja WBCSD:n (World Business Council for Sustainable Development) yhteishankkeena tekemä standardi. GHG -protokollassa laskenta suoritetaan joko tuotteen tai yrityksen näkökulma...
	7.2.5 Matkailuyritykset
	 Statistiikkaa ilmailualan päästöistä. (OECD)
	Lähteet:
	Business Finland 2019, Kestävän matkailun periaatteet. Saatavissa: https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/matkailun-edistaminen/vastuullisuus/kestavan-matkailun-periaatteet/  [viitattu 10.4.2020]
	Carbon Trust 2006, Carbon footprints in the supply chain: the next step for business. Saatavissa: https://prod-drupal-files.storage.googleapis.com/documents/resource/public/Carbon%20Footprints%20In%20The%20Supply%20Chain%20-%20The%20Next%20Step%20For%...
	Carbon Trust 2008, Guide to PAS 2050. Saatavissa:            https://aggie-horticulture.tamu.edu/faculty/hall/publications/PAS2050_Guide.pdf [viitattu 30.4.2020]
	CarbonTrust, Footprint measurement and analysis. Saatavissa:  https://www.carbontrust.com/what-we-do/measure-and-evaluate/footprint-measurement-and-analysis [viitattu: 7.5.2020]
	EC 2012, Product Environmental Footprint (PEF) Guide. Saatavissa: https://ec.europa.eu/environment/eussd/pdf/footprint/PEF%20methodology%20final%20draft.pdf [viitattu 21.4.2020]
	Helsingin kaupungin ympäristökeskus 2014, Tapahtuman hiilijalanjäljen laskennan rajaus. Saatavissa: https://www.hel.fi/static/ymk/julkaisut/julkaisu-01-14.pdf [viitattu 28.4.2020]
	IISD 2008, Embodied Carbon in Traded Goods. Saatavissa: https://www.iisd.org/sites/default/files/publications/cph_trade_climate_carbon.pdf [viitattu 30.4.2020]
	Ilmastopaneeli 2014, Kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa. Saatavissa:                         https://www.ilmastopaneeli.fi/wp-content/uploads/2018/10/Hiilineutraalisuus_taustaraportit_2014.pdf [viitattu 4.4.2020]
	IPCC 2019, 2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. Saatavissa: https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/ [viitattu 21.4.2020]
	ITP 2016, Hotel Carbon Management Initiative. Saatavissa: https://www.tourismpartnership.org/carbon-emissions/  [viitattu 14.4.2020]
	MAMK 2016a, Kohti vähähiilistä matkailua Etelä-Savossa. Saatavissa: https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/120512/URNISBN9789515885593.pdf?sequence=1 [viitattu 16.4.2020]
	MAMK 2016b, Kohti vähähiilistä matkailua Etelä-Savossa. Saatavissa:                  http://majoitushepokatti.fi/wp-content/uploads/2018/01/Hiilijalanj%C3%A4lki-ja-V%C3%84HIMAT_BB-MAjoitus-Hepokatti_raportti_2016.pdf [viitattu 4.5.2020]
	The balance small business 2019, Comparing Carbon Footprint and Life Cycle Analyses. Saatavissa: https://www.thebalancesmb.com/carbon-footprint-vs-life-cycle-2878059 [viitattu 28.4.2020]
	Turunen Anna 2010, Kestävän matkailun infopaketti. Saatavissa: https://www.smal.fi/loader.aspx?id=2989a1e4-a78f-4e3a-981f-2663b4398e07 [viitattu 23.4.2020]
	UN 2012.  A/RES/66/288 - The Future We Want. Saatavissa: https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/66/288&Lang=E [viitattu 10.4.2020]
	XAMK 2018, Matkailun hiilijalanjälki - Case: Etelä-Savo. Saatavissa:  https://www.xamk.fi/wp-content/uploads/2018/05/Tuominen_hiilijalanjalki_Mikkeli_01112018.pdf [viitattu 9.4.2020]

