
Kestävän matkailun määritelmät ja 
suositukset hiilidioksidipäästöjen 

mittaamiseen



Mitä on kestävä matkailu? 

• UNWTO:n määritelmän mukaan kestävä turismi ottaa huomioon tämänhetkiset ja tulevaisuuden 
taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristölliset vaikutukset. 

• Kestävän turismin pitäisi huomioida ympäristön resurssit ja kunnioittaa kohdemaan yhteisöjä. Sen 
pitäisi myös edistää pitkäaikaista taloudellista kehitystä, matkailutulojen tasaista jakautumista, 
sosiaalisten olojen paranemista sekä köyhyyden lieventämistä kohdemaissa. 

• UNWTO:n suuntaviivat kestävälle matkailulle on sovellettavissa kaikkeen matkailuun kaikissa 
kohteissa. (UNEP 2005)



Pohjoismaisen matkailuyhteistyön suunnitelma 2019-2023

• 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. 

• Suunnitelman on tarkoitus tukea kansallisia matkailustrategioita toteuttamalla toimenpiteitä, 
jotka tarttuvat kansallisiin ja alueellisiin haasteisiin entistä paremmin. 

• Matkailuyhteistyösuunnitelman painopistealueet:
• Kilpailukykyinen Pohjola
• Innovatiivinen ja älykäs Pohjola
• Kestävä Pohjola
• Vetovoimainen Pohjola



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. 



Elinkaariarvio

• Tuotteelle, palvelulle, projektille tai organisaatiolle. 
• Auttaa ymmärtämään sen miksi päästöjä syntyy koko elinkaaren jokaisesta vaiheesta, 

sillä se huomioi kaikki päästöt syntyperästä jalostukseen, valmistuksesta kuljetukseen 
ja jakeluun, tuotteen käytöstä uusiokäyttöön ja ylläpitoon, sekä lopulta kierrätykseen 
ja pois heittämiseen

• Elinkaariarviointi on siis multikriteerianalyysi, joka arvioi monia ympäristövaikutuksia, 
kun taas hiilijalanjälki arvioi vain yhtä ympäristövaikutusta eli kasvihuonekaasujen 
aiheuttamaa ilmastonmuutosta.

• Päästandardit ovat ISO 14044 ja ISO 14040. 



Standardit ja ohjeistukset

• Standardit ovat ympäristöjohtamisen ja elinkaarisen ympäristöhallinnan tukivälineitä, jotka 
luovat yrityksille toimintamallin ja tietopohjan yrityksen ympäristövaikutuksista. 

• Standardit antavat organisaatioille keinoja tunnistaa toimintansa, tuotteidensa ja palvelujensa 
välilliset ja välittömät ympäristövaikutukset kuten erilaiset päästöt, jätteet sekä energian ja 
luonnonvarojen kulutuksen.  

• Standardit myös tukevat päästöjen seurantaa ja ohjeistavat testausmenetelmiä.



Standardit ja 
ohjeistukset

• PAS 2050 – ohjeisto
• GHG protokolla
• ISO 14067
• ISO 14040 & 14044
• ISO 14064



Matkailun hiilijalanjäljen laskeminen

• 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 yleensä vaikeammin rajattavissa kuin tuotteiden tai 
organisaatioiden laskenta, mutta standardeista ja ohjeista saadaan kuitenkin laskennan 
perusperiaatteet.



Laskennan osatekijät
Matkailun hiilijalanjäljen laskemisessa on kannattavaa 
erityisesti ottaa huomioon matkat, majoitus, aktiviteetit 
sekä ravitsemispalvelut, sillä ne muodostavat suurimman 
osan matkailun hiilijalanjäljestä

• Matkat kohteeseen ja takaisin, sekä liikkuminen kohteessa aiheuttavat usein eniten päästöjä matkan aikana. 

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

• Majoituksen hiilijalanjälkeen vaikuttaa suuresti majoitusyrityksen energiankulutus ja uusiutuvaa energiaa 
hyödyntämällä voidaan pienentää hotellien hiilijalanjälkeä merkittävästi. 

• 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. 

• Suuri osa ruoan ympäristövaikutuksista tulee valmistuksessa käytettävästä energiasta, jonka kulutusta voidaan 
minimoida energiatehokkailla laitteilla ja valmistustavan valinnalla. 



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. 

• Yritysten ekologiset valinnat ja ekosertifikaatit voivat houkutella uusia ympäristötietoisia 
asiakasryhmiä
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