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Ilmastonmuutos on jo täällä. Uutiset ilmas-
tonmuutoksen tuhoisista vaikutuksista meillä 
Suomessa ja maailmalla ovat lisääntyneet ei-
kä muutosta pääse pakoon missään. Ilmasto 
jatkaa lämpenemistään, mikäli me kaikki em-
me ryhdy pikaisiin toimiin muutoksen torju-
miseksi. Toimia suunnitellessa tulee kuitenkin 
huomioida oma toimintaympäristö. Pelkäs-
tään matkailuyrityksissä voidaan tehdä mo-
nia asioita ilmastonmuutoksen hillitsemisek-
si – ja paljon jo tehdäänkin. Tämä opas on 
kirjoitettu helpottamaan Land of National 
Parks -alueen matkailuyritysten ilmastotal-
koita, mutta opasta voi ja kannattaa hyödyn-
tää myös muilla alueilla. Kuusamon, Posion, 
Pudasjärven, Sallan, Suomussalmen ja Taival-
kosken (kuva 1) matkailuyrityksiä yhdistävät 
kansallispuistojen läheisyyden ja upean luon-
non lisäksi pitkät etäisyydet, yritysten pieni 
koko ja rajallinen infrastruktuuri. Oppaassa 
on pyritty huomioimaan nämä erityispiirteet.

Kuva 1. Land of National Parks -aluebrändiin kuuluvat Kuusamon, Posion, Pudasjärven, Sallan, Suomus-
salmen ja Taivalkosken matkailuyritykset ja käyntikohteet. Kuva: Metsähallitus.

Oppaaseen on koottu tietoa ilmaston-
muutoksen vaikutuksista, hiilijalanjäljen las-
kennasta, hiilitoimien suunnittelusta ja toi-
menpiteistä, joilla yrityksen vaikutuksia il-
mastoon voidaan pienentää. Seuraavilla si-
vuilla on selitetty oppaassa käytetyt keskei-
set termit. Opasta varten on kerätty alueen 
matkailuyrityksiltä myös konkreettisia esi-
merkkejä toteutuneista ja onnistuneista toi-
mista sekä niiden hyödyistä: Mitä hyötyjä on 
esimerkiksi lämmönsäätelyjärjestelmästä tai 
kasvis ruokatarjonnan lisäämisestä tai miten 
laadukkaat ja kestävät varustehankinnat pa-
rantavat asiakaskokemusta retkillä? Toivom-
me, että opas herättää ajatuksia lukijassa ja 
innostaa tekemään rohkeasti muutoksia yri-
tyksen sisällä sekä sen ulkopuolella. Mitä teil-
lä voidaan tehdä ilmaston hyväksi?

1 Johdanto
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Hiilijalanjälki = Toimijan, palvelun tai tuot-
teen aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt. 
Hiilijalanjälki huomioi hiilidioksidin lisäksi 
myös muut kasvihuonekaasut, minkä takia 
hiilijalanjälkeä kuvaava yksikkö on hiilidiok-
sidiekvivalentti (CO2e tai CO2-ekv). 

Hiilidioksidiekvivalentti = Lyhennettynä 
CO2e tai CO2-ekv. Yksikkö, joka kuvaa kasvi-
huonepäästöjä. Hiilidioksidiekvivalentti 
muut taa muiden kasvihuonekaasujen ilmas-
toa lämmittävän vaikutuksen vastaamaan hii-
lidioksidin lämmitysvaikutusta. Yleensä hiili-
dioksidiekvivalentin edessä ilmoitetaan pai-
noyksikkö: tonni, kilo tai gramma.

Päästökerroin = Päästökerroin kertoo syn-
tyvän päästön määrän suhteessa energiayk-
sikköön. Esimerkiksi sähkön päästökerroin 
voi olla 0,25 kg CO2e/kWh (Energiavirasto 
2020) ja bensiinilitran päästökerroin on 2,35 
kg CO2e/litra (Motiva 2020). Kun päästöker-
roin kerrotaan toiminnalla eli sähkönkulu-
tuksella tai ajoon tarvituilla litroilla, saadaan 
syntyneet päästöt. Selainpohjaisia laskureita 
käytettäessä päästökertoimet on usein sisäl-
lytetty laskuriin valmiiksi eikä kertoimia tar-
vitse itse selvittää. Muuten päästökertoimia 
on koottu Suomessa esimerkiksi Tilastokes-
kuksen ja OpenCO2.net-tietokantoihin.

Suorat ja epäsuorat päästöt; Scope 1, 2 ja 
3 = Yrityksen tai palvelun päästöt voidaan ja-
kaa suoriin ja epäsuoriin päästöihin. Yrityk-
sen suoriin päästöihin lukeutuu esimerkiksi 
yrityksen ajoneuvolla ajaminen ja epäsuoriin 
jätehuollosta tai urheiluvälineiden elinkaares-
ta syntyvät päästöt. Kun päästöjen laskenta 
tehdään GHG-protokollan mukaisesti, päästöt 
voidaan jakaa kolmeen scope-luokkaan. Sco-
pe 1 tarkoittaa suoria päästöjä, scope 2 epä-
suoria ostettuun energiaan liittyviä päästöjä 
ja scope 3 kaikkia muita epäsuoria päästöjä.

Termistö
Ilmastonmuutos = Ihmisen toiminta lisää kas-
vihuonekaasuja ilmakehässä, minkä seurauk-
sesta maapallolle luonnollinen kasvihuone-
ilmiö on voimistunut. Kasvihuonekaasut es-
tävät liiallista auringon lämpösäteilyä pois-
tumasta ilmakehästä, mikä lämmittää maata 
ja muuttaa näin ilmastoa. Ilmastonmuutos li-
sää esimerkiksi rankkasateita, kuivuusjakso-
ja, helleaaltoja ja myrskyjä. Näiden kautta il-
mastonmuutos vaikuttaa muun muassa ym-
päristön tilan ja elinolojen heikkenemiseen, 
ruoantuotannon vaikeutumiseen ja tautien 
leviämiseen.

Maapallon keskilämpötilan noususta pu-
huttaessa tilannetta verrataan usein esiteol-
liseen aikaan (1850–1900). Ihmistoiminnan 
seurauksesta maapallon lämpötila on nous-
sut jo 1,1 °C esiteollisesta ajasta. Pariisin ilmas-
tosopimuksessa maailman valtiot ovat sitou-
tuneet rajoittamaan ilmaston lämpenemisen 
1,5 asteeseen, mutta ilman ripeitä toimia tä-
tä ei tulla saavuttamaan. Kaikilla on mahdol-
lisuus osallistua ilmastonmuutoksen hillin-
tään omalla tavallaan – yksilöt, yhteisöt, yri-
tykset, organisaatiot, kunnat ja valtiot voivat 
vähentää omia kasvihuonekaasupäästöjään. 
Tärkeintä on luopua fossiilisista polttoaineis-
ta, vähentää kulutusta ja edistää luonnon hy-
vinvointia.

Kasvihuonekaasupäästöt = Ilmakehässä esiin-
tyy luonnostaan kasvihuonekaasuja kuten ve-
sihöyryä (H2O), hiilidioksidia (CO2), metaania 
(CH4) ja dityppioksidia (N20) eli ilokaasua. 
Kasvihuonekaasupitoisuudet ovat kasvaneet 
ilmakehässä ihmisen toiminnan myötä. Mer-
kittävin ihmiskunnan tuottama kasvihuone-
kaasu on hiilidioksidi, jota vapautuu fossiilis-
ten polttoaineiden (esim. öljy, kivihiili, maa-
kaasu) käytöstä ja hiilivarastojen, kuten met-
sien, hävittämisessä. Metaania ja dityppioksi-
dia lisää erityisesti maatalous. 
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Hiilinegatiivinen = Kasvihuonekaasupäästöjä 
tuotetaan vähemmän kuin niitä voidaan sitoa 
ilmakehästä. Samoin kuin hiilineutraaliuden 
määritelmässä, on hyvä viestiä, mitä päästö-
jä hiilinegatiivisuusväite koskee. Hiilinegatii-
visuus vaatii useimmiten hiilikompensaatiota.

Hiilikompensaatio = Myös päästökompen-
saatio. Päästöjen hyvittäminen. Päästöjen ai-
heuttaja maksaa siitä, että kasvihuonekaa-
supäästöjä vähennetään tai sidotaan muual-
la kuin omassa toiminnassa. Kompensaatio-
palvelun avulla päästöjään voi kompensoida 
muun muassa suojelemalla metsiä, uudel-
leenmetsittämällä tai sitomalla hiiltä tekno-
logian avulla. Kompensaatiotoiminnan yksik-
könä on päästövähennysyksikkö, joka vastaa 
yhtä hiilidioksidiekvivalenttitonnia (1 t CO2e 
tai 1 000 kg CO2e).

Hiilikädenjälki = Yritys kehittää tuotteita tai 
palveluita, joiden avulla sen asiakas pystyy 
pienentämään omaa hiilijalanjälkeään. Yri-
tyksen hiilikädenjälki kasvaa, kun asiakkaan 
hiilijalanjälki pienenee yrityksen palveluiden 
käytön johdosta. 

Vähäpäästöinen, vähähiilinen = Kasvihuone-
kaasut on laskettu minimiin. Lähes kaikesta 
toiminnastamme aiheutuu päästöjä jollakin 
tavalla ja täydellinen hiilineutraalius vaatii 
usein hiilinieluja lisääviä toimia.

Ilmastopositiivinen, ilmastoystävällinen, il-
mastohyödyt = Esimerkkejä termeistä, joilla 
ei ole tarkkaa määritelmää, mutta joita käyte-
tään viittaamaan vähennettyihin päästöihin. 

Hiilensidonta = Toimintaa, jossa ilmakehäs-
tä poistetaan hiilidioksidia sitouttamalla sitä 
maaperään, kasveihin tai vastaavaan.

Hiilinielu = Prosessi, toiminta tai mekanismi, 
joka sitoo ilmakehästä hiilidioksidia tai mui-
ta kasvihuonekaasuja. Hiilinieluna voi toimia 
kasvava metsä, meret tai hiilidioksidia sitova 
teknologia. Hiilinielu on kasvava hiilivarasto. 

Hiilivarasto = Biomassa, johon on varastoi-
tunut hiiltä. Esimerkiksi metsiin ja soihin va-
rastoituu hiiltä osana hiilen luonnollista kier-
tokulkua. Hiiltä voidaan varastoida myös esi-
merkiksi puurakennuksiin tai maatalousmai-
hin.

Hiilineutraali = Hiilijalanjälki on nolla eli kas-
vihuonekaasupäästöjä tuotetaan vain sen 
verran kuin niitä voidaan sitoa ilmakehästä. 
Hiilineutraaliuden määritelmästä liikkuu eri-
laisia käsityksiä, minkä takia olisi hyvä vies-
tiä, mitä päästöjä hiilineutraaliusväite koskee: 
1) Tarkastellaanko vain hiilidioksidipäästöjä 
(IPCC:n määritelmä) vai kaikkia kasvihuone-
kaasuja? 2) Onko yritys tai tuote hiilineutraali 
vain scope 1 ja 2 päästöjen osalta vai kuuluu-
ko tarkasteluun myös scope 3 päästöjä? 

Nettonolla = (eng. net zero) Yritystasolla tar-
koittaa hiilineutraaliutta, joka huomioi kaik-
ki kasvihuonekaasupäästöt sekä niin scope 
1, 2 kuin 3 päästöt eli arvoketjun kaikki pääs-
töt omasta toiminnasta (muualta) ostettujen 
tuotteiden valmistukseen ja loppukäyttöön 
asti.
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2 Miksi ryhtyä ilmastotalkoisiin?

matkailu on jo kärsinyt lauhtuvista tal-
vista ja globaalit kriisit ulottuvat myös 
pohjolaan, joka on tähän mennessä 
säästynyt pahimmilta ilmastonmuu-
toksen seurauksilta.

 • Matkailuala voi osaltaan luoda kysyn-
tää vähäpäästöisille ratkaisuille  ja 
vauhdittaa siten ilmastotoimien inno-
vaatioiden kehittämistä.   

Hossan kansallispuiston  autiotupa Laukkujärven rannalla. Kuva: Harri Tarvainen.

Mitkä asiat motivoivat teitä toimimaan ilmaston hyväksi? Kirjatkaa syyt ylös  
esimerkiksi yrityksen strategiaan, jotta ne ohjaavat valintoja jatkossa.

Millä perusteilla saisitte myös kanssayrittäjiä toimimaan ilmaston hyväksi?

Miksi matkailuyrittäjän pitäisi kiinnostua il-
mastotoimista? Ilmastonmuutoksen hillitse-
minen on nykytiedon valossa edellytys koko 
ihmiskunnan ja siten myös matkailun tule-
vaisuudelle. Syitä ryhtyä hillitsemään ilmas-
tonmuutosta omassa yrityksessä voi olla kui-
tenkin lukuisia muitakin. Syyt voivat liittyä ly-
hyen ja pitkän aikavälin hyötyihin, ja niiden 
painoarvo riippuu omista tarpeista ja arvois-
ta. Alla muutamia perusteluita päästöjen vä-
hentämistoimille yrityksissä:

 • Toimet kestävän kehityksen ja ilmas-
tonmuutoksen hillinnän hyväksi tuke-
vat toisiaan. Koska ilmastonmuutok-
sen vaikutukset ulottuvat laajasti yh-
teiskuntaan, ilmastonmuutoksen hil-
lintä ei ole osa ainoastaan ekologista 
vaan myös sosiokulttuurista ja talou-
dellista kestävyyttä.

 • Kestävien ja ilmastoystävällisten tuot-
teiden ja palveluiden kysyntä kasvaa 
jatkuvasti ympäristö- ja ilmastonmuu-
tostietoisuuden lisääntyessä ja nor-
mien muuttuessa (mm. Booking.com 
2022). Nykyisten ja potentiaalisten asi-
akkaiden henkilökohtaiset kokemuk-
set ilmastonmuutoksen vaikutuksista 
(esim. Etelä-Suomen vesisateiset tal-
vet ja kuivat kesät tai Keski-Euroopan 
suurtulvat ja kovat helteet) sekä huoli 
omasta ja lasten tulevaisuudesta kan-
nustavat tekemään vähäpäästöisiä ja 
ympäristöystävällisiä valintoja myös 
matkoilla (mm. Zaval ym. 2014, Konis-
ky ym. 2016).

 • Aidot ja hyvin viestityt ilmastotoimet 
vetoavat vastuullisiin matkailijoihin, 
jotka tutkimusten mukaan käyttävät 
enemmän rahaa matkoillaan ja viipy-
vät kohteessa pidempään (Nickerson 
ym. 2016, de Araújo ym. 2022).

 • Aidosti ilmastoystävällisellä ja vas-
tuullisella toiminnalla yritykselle luo-
daan myönteistä mainetta, imagoa ja 
brändiä, mikä tekee yrityksen palve-
lut houkuttelevammaksi asiakkaille ja 
yhteistyökumppaneille sekä voi tehdä 
yrityksestä mieluisamman työnantajan 
(Motiva 2018a). Toisaalta kestävyyden 
laiminlyönti aiheuttaa mainehaittaa.

 • Pienet päästöt ja edelläkävijyys ovat 
kilpailuetu (esim. Motiva 2018a). Toi-
minnan kehittäminen hiilineutraaliksi 
luo uusia mahdollisuuksia liiketoimin-
nalle esimerkiksi uusien tuotteiden, 
palveluiden, tulonlähteiden ja yhteis-
työkumppanien muodossa (WTTC 
2021). 

 • Monet ilmastotoimet, kuten energia- 
ja materiaalitehokkuus, tuovat kustan-
nussäästöjä erityisesti pitkällä aikavä-
lillä (esim. Motiva 2018a). 

 • Aiheutettujen päästöjen hinta tulee 
mitä todennäköisemmin nousemaan 
muun muassa kiristyvän verotuksen 
myötä (Maailmanpankki 2021). Ilmas-
tolakien tiukentuminen voi pakottaa 
matkailualaa pienentämään päästö-
jään tulevaisuudessa, minkä takia kan-
nattaa ennakoida ja tarttua toimiin jo 
nyt. 

 • Rahoitus, tuet ja lainat liikkuvat yhä 
enemmän ilmastoystävällisille toimi-
joille (Maailmanpankki 2021). 

 • Matkailuala on lisääntyvässä määrin 
sitoutumassa ilmastonmuutoksen hil-
litsemiseen, kuten Glasgown julistus 
(Glasgow Declaration) ja nettonolla-
tavoite 2050 osoittavat. Vähäpäästöi-
syyden tullessa uudeksi normiksi asian 
laiminlyönti ei ole enää hyväksyttävää 
matkailualalla.
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 • Koska matkailu on erityisen haavoittu-
vainen ilmastonmuutoksen vaikutuk-
sille, ilmastonmuutoksen hidastami-
nen säästää alan pahimpien skenaa-
rioiden tuomilta kustannuksilta (mm. 
sopeutumisen hinta, vetovoimatekijöi-
den menettäminen, sään ääri-ilmiöi-
den tuhot ja uudet pandemiat).

 • Ilmastonmuutoksen edetessä ei ole 
voittajia, vaan kaikista tulee pitkällä 
aikajänteellä häviäjiä. Pohjois-Suomen 

matkailu on jo kärsinyt lauhtuvista tal-
vista ja globaalit kriisit ulottuvat myös 
pohjolaan, joka on tähän mennessä 
säästynyt pahimmilta ilmastonmuu-
toksen seurauksilta.

 • Matkailuala voi osaltaan luoda kysyn-
tää vähäpäästöisille ratkaisuille  ja 
vauhdittaa siten ilmastotoimien inno-
vaatioiden kehittämistä.   

Hossan kansallispuiston  autiotupa Laukkujärven rannalla. Kuva: Harri Tarvainen.

Mitkä asiat motivoivat teitä toimimaan ilmaston hyväksi? Kirjatkaa syyt ylös  
esimerkiksi yrityksen strategiaan, jotta ne ohjaavat valintoja jatkossa.

Millä perusteilla saisitte myös kanssayrittäjiä toimimaan ilmaston hyväksi?
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Ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat mo-
ninaisia ja niiden alueellinen vaihtelu on 
suurta. Ilmastonmuutos vaikuttaa lämpöti-
lojen lisäksi tuuliin, sateisiin, merien pinnan-
korkeuksiin ja merivirtoihin. Sään ääri-ilmi-
öt, kuten myrskytuulet, rankkasateet ja kui-
vuuskaudet, ovat yleistyneet ja tulevat yleis-
tymään entisestään (kuva 2). Sään muutok-
silla on merkittäviä vaikutuksia luontoon ja 
ihmisten elämään. Kokonaiset ekosysteemit 
häiriintyvät ja eliölajeja kuolee sukupuuttoon 
(kuva 3). Maailmanlaajuisesti vesivarat, ruoan-
tuotanto, terveydenhuolto, hyvinvointi, turval-
lisuus ja infrastruktuuri joutuvat koetukselle. 
Tällä hetkellä maailman valtiot ovat Pariisin 
sopimuksessa sitoutuneet rajaamaan maapal-

Kuva 2. Ilmastonmuutoksen vaikutus Pohjois-Suomen ilmasto-oloihin. Lähteet: Hassi & Rytkönen 2005, 
Korhonen 2005, Heikkinen 2010, Perrels ym. 2010, Jylhä ym. 2012, Ruosteenoja ym. 2016, Ruosteenoja 
& Jylhä 2021. Kuvan vaihtoehtoinen teksti (ks. liite 3).

Suomessa ilmastonmuutos lämmittää 
erityisesti talvia ja lämpeneminen on 

nopeinta nimenomaan Pohjois-
Suomessa. Kunnon pakkasia saadaan 

yhä harvemmin ja myöhemmin 
talvesta. 

Rankkasateet voimistuvat koko Suomessa, 
mikä lisää tulvien riskiä ja rasittaa 

esimerkiksi rakennettua ympäristöä ja 
aiheuttaa maaperän kulumista.

Pilvisyys lisääntyy erityisesti talvisin, 
mikä pimentää kaamosaikaa 

entisestään.

Jääpeitteisen kauden 
lyhentyessä ja jääpeitteen 

heikentyessä talvikalastus ja 
vesistöjen käyttäminen 

kulkureitteinä vaikeutuvat.

Kesien hellejaksot yleistyvät ja 
pidentyvät, millä on suoria 

terveysvaikutuksia erityisesti 
ikääntyviin. Suomessa 
helteiden aiheuttamia 

terveysriskejä lisää se, että 
väestö ei ole tottunut korkeisiin 

lämpötiloihin. Kuumat kesät 
eivät lisää ainoastaan ihmisten 

vaan myös eläinten 
lämpöstressiä.

Talvet lyhenevät ja leudontuvat. 
Pohjois-Suomen lumimäärän 

ennustetaan kasvavan väliaikaisesti, 
mutta talvien lämmetessä talven 

sateet tulevat yhä useammin vetenä.

Kuva 3. Ilmastonmuutoksen vaikutuksia Pohjois-Suomen ympäristöön. Lähteet: Suomen ympäristö-
keskus, Maa- ja metsätalousministeriö 2005, Suomalainen ym. 2006, Karjalainen ym. 2011, Tiainen ym. 
2016, Turunen ym. 2018, Virkkala ym. 2018, Hulden 2021, Antão ym. 2022. Kuvan vaihtoehtoinen teksti 
(ks. liite 3).

Maaperän kuivuus 
lisääntyy koko 

Suomessa kasvavan 
haihdunnan takia, 

mikä vaikuttaa myös 
pohjavesivarantoihin.

Tunturimaisemat muuttuvat ja 
saattavat kasvaa umpeen, kun 

puuraja nousee ylemmäksi 
ilmaston lämmetessä. 

Olosuhteiden muuttuminen 
vaikeuttaa tunturilajien 

selviytymistä.

Lämpenevä ilmasto 
vahingoittaa 

otsonikerrosta, joka 
suojaa meitä auringon 

haitalliselta UV-säteilyltä.

Joidenkin kalalajien kuten 
muikun ja siian lisääntyminen 
vaikeutuu, kun tarjolla ei ole 

tarpeeksi viileitä vesiä. Vesien 
lämmetessä särkikalojen osuus 

lisääntyy.

Metsien lajeista eteläiset lajit 
runsastuvat ja pohjoiset lajit kärsivät 

ilmastonmuutoksesta. Lintulajistossa on 
havaittavissa muutoksia. Olosuhteiden 
muutokset vaikeuttavat muun muassa 

metsäkanalintujen talvehtimista ja 
poikasten selviytymistä.

Puutiaiset ja muut 
tauteja levittävät 

hyönteiset selviävät 
paremmin ja leviävät 

pohjoisemmaksi.

3 Ilmastonmuutos ja matkailu
3.1 Ilmastonmuutoksen 
vaikutukset
Ihmiskunnan aiheuttama globaali ilmaston-
muutos on suuri haaste. Teollisella ajalla eli 
1800-luvun lopun jälkeen maapallon keski-
lämpötila on noussut noin asteen, ja lämpe-
neminen on kiihtynyt viimeisimpien vuosi-
kymmenten aikana. Lämpenemistä tapah-
tuu erityisesti pohjoisilla alueilla, ja Suomen 
keskilämpötila on noussut yli 2 celsiusastet-
ta esiteollisesta ajasta (1850–1900). Ihmistoi-
minnan voimistaman kasvihuoneilmiön pää-
syy on fossiilisten hiilivarastojen (öljy, kivihii-
li, maakaasu) polttaminen. Muita merkittäviä 
kasvihuonekaasupäästöjen lähteitä ovat met-
sien hakkuut, kasvillisuuden väheneminen ja 
muut maankäytön muutokset.

Metsoja Syötteellä. Kuva: Ismo Lampi.
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kesäaktiviteettien toteuttamista. Sään ennus-
tettavuuden heikkeneminen haastaa toimin-
nan suunnittelua ja on jo aiheuttanut kustan-
nuksia matkailuyrityksille (Tervo-Kankare ym. 
2018).

Land of National Parks -alueelle kohdistu-
vien suorien vaikutusten lisäksi ilmastonmuu-
toksesta aiheutuu lukuisia epäsuoria seurauk-
sia, kun ilmasto muuttuu muualla maailmas-
sa. Ilmaston muuttuminen matkailijoiden läh-
töalueilla vaikuttaa heidän mieltymyksiinsä ja 
muuttaa kysyntää. IPCC on varoittanut esi-
merkiksi ruoantuotantoketjun vaikeuksista, 
veden saatavuuden heikkenemisestä, muut-
toliikkeiden lisääntymisestä ja infektiotautien 
leviämisestä (IPCC 2022). Muun muassa ko-
ronaviruksen tapaisten zoonoosien eli eläi-
mistä ihmisiin tarttuvien tautien riski kasvaa, 
kun luonnon hyvinvointi joutuu koetuksel-
le ilmastonmuutoksen myötävaikutuksesta 
(Hassi & Rytkönen 2005, Paavola 2020). Mat-
kailu ei toimi erillään näistä ilmiöistä ja mat-
kailijoiden lähtöalueiden kriisit vaikuttavat 
myös kohdealueisiin. Sopeutumisen lisäk-
si matkailun toimijoilta vaaditaan ilmaston-
muutoksen hillintää eli kasvihuonekaasujen 
pitoisuuksien kasvun pysäyttämistä. Usein 
tässä yhteydessä puhutaan hiilijalanjäljestä ja 
sen pienentämisestä. Koska tiedämme, mistä 
ilmastonmuutos johtuu ja mitä voimme teh-
dä sen hidastamiseksi, muutos vähähiilisem-
pään yrittämiseen on enää kiinni vain teoista. 

Minkälaisia vaikutuksia ilmastonmuutoksella on jo ollut yrityksenne toimintaan?

Miettikää, miten ilmastonmuutos tulee vaikuttamaan yrityksenne toimintaan  
tulevaisuudessa. Miten muutoksiin voi sopeutua ja mitä se maksaa?

lon keskilämpötilan nousun 1,5 asteeseen. Il-
man mittavaa määrää nopeita toimia ja muu-
toksia toimintatavoissa tavoitteeseen ei tul-
la pääsemään. Hallitustenvälinen ilmastopa-
neeli (IPCC) muistuttaa myös, että 1,5 asteen 
nousullakin on vakavia peruuttamattomia vai-
kutuksia ympäristölle ja ihmisille. Huolestut-
tavaa on myös se, että ilmastonmuutos voi-
mistaa itseään ilmastojärjestelmän palaute-
ilmiöiden takia. Esimerkiksi vesistöjen läm-
penemisen myötä ilmaan haihtuu enemmän 
vesihöyryä, joka on yksi ilmastoa edelleen 
lämmittävä kasvihuonekaasu. 

Ilmastonmuutos luo erilaisia haasteita 
matkailulle Land of National Parks -alueel-
la. Ilmastolla, säällä ja luonnonympäristöllä 
on matkailussa tärkeä merkitys, mikä tekee 
alasta erityisen haavoittuvaisen. Jäätymiseen 
ja lumeen liittyvät epävarmuudet haastavat 
luonnollisesti talvimatkailua. Esimerkiksi tal-
vien lauhtuminen ja lämpötilan vaihtelut nol-
lan molemmin puolin lisäävät liukkaita kele-
jä, mikä vaikeuttaa talviretkeilyä sekä koira- 
ja poroajeluita. Lumeton alkutalvi ja roudan 
puuttuminen vaikeuttavat esimerkiksi latujen 
tekemistä (Heikkinen 2010). Muuttuvat sää-
olot, kuten nopeat lämpötilojen vaihtelut ja 
rankkasateet, rasittavat rakennettua ympäris-
töä, mikä lisää rakennusten ja infrastruktuu-
rin ylläpidon kustannuksia (Ala-Outinen ym. 
2004). Kesäaikainen lämpeneminen lisää tar-
vetta rakennusten ilmastoinnille ja vaikeuttaa 
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3.2 Mikä kumman 
hiilijalanjälki?
Hiilijalanjälki kuvaa esimerkiksi yrityksen, pal-
velun tai tuotteen aiheuttamien kasvihuone-
kaasupäästöjen määrää. Mitä suurempi hiili-
jalanjälki, sitä suurempi ilmastovaikutus. Hii-
lijalanjälki ilmoitetaan useimmiten kasvihuo-
nekaasujen yhteismittana, hiilidioksidiekviva-
lentteina (CO2e tai CO2ekv). Kullekin merkit-
tävälle kasvihuonekaasulle, metaanille (CH4), 
dityppioksidille eli ilokaasulle (N2O), fluorihii-
livedyille (HFC:t), perfluorihiilivedyille (PCF:t), 
rikkiheksafluoridille (SF6) sekä typpitrifluori-
dille (NF3), on määritetty oma kerroin, jon-
ka avulla saadaan määritettyä niiden ilmas-
toa lämmittävä vaikutus hiilidioksidin lämmi-
tysvaikutusta vastaavaksi. Yleensä hiilidioksi-
diekvivalentin edessä ilmoitetaan painoyksik-
kö: tonni, kilo tai gramma. Esimerkiksi yhden 
yön majoituksen hiilijalanjälki voi olla 4,5 kg 

CO2e eli yö tuottaa 4,5 kilogrammaa hiilidi-
oksidia vastaavan määrän päästöjä (Koivula 
& Siiskonen 2016). Suuren hotellin hiilijalan-
jälki vuodelta voi esimerkiksi olla 790 t CO2e 
eli 790 000 kg CO2e (Suhonen 2020).

Hiilijalanjäljen laskentaa ohjaavat kansain-
väliset standardit ja ohjeistukset, millä var-
mistetaan laskujen vertailukelpoisuus. Esi-
merkkejä standardeista ovat ISO- ja PAS-
standardit sekä yritysmaailmassa tunnettu 
GHG-protokolla (Greenhouse Gas Protocol, 
suomeksi kasvihuonekaasuprotokolla). GHG-
protokolla jakaa yrityksen päästöt kolmeen 
ryhmään: scope 1, 2 ja 3 (kuva 4). Scope 1 kat-
taa suorat päästöt, scope 2 ostetun energian 
epäsuorat päästöt ja scope 3 kaikki muut epä-
suorat päästöt yrityksen arvoketjussa. Sco-
pe 3 voidaan jakaa edelleen ylävirran (eng. 
upstream) eli ennen omaa yritystä syntyviin 
päästöihin ja alavirran (eng. downstream) eli 
oman yrityksen jälkeen syntyviin päästöihin. 

Kuva 4. GHG protokollan scopet ja arvoketjun päästöt. Kuva: Roosa Ridanpää, pohjautuen WRI & 
WBCSD 2011. Kuvan vaihtoehtoinen teksti (ks. liite 3).
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päästöjen merkitystä ilmastonmuutoksessa 
kuvaa myös sen korkea hiili-intensiteetti eli 
päästöjen määrä suhteutettuna liikevaihtoon 
ja toimialan kokoon. Globaalisti matkailun 
päästöt dollaria kohden ovat 1 kgCO2e, mi-
kä on enemmän kuin esimerkiksi rakennus-
alalla (0,7 kgCO2e/1 US$), tavarantuotannol-
la (0,8 kgCO2e/1 US$) tai maailman kaikkien 
toimialojen keskiarvolla (0,75 kgCO2e/1 US$) 
(Lenzen ym. 2018). 

Matkailuyritysten eri päästölähteiden ja-
kautumista on helppo tarkastella scope-luok-
kien avulla. Matkailuyrityksessä suoriin, sco-
pe 1 -luokkaan kuuluviin päästöihin lukeutu-
vat esimerkiksi asiakkaiden kuljetukset, oma 
energiantuotanto kuten aurinkopaneeleilla 
tuotettu sähkö tai öljylämmitys silloin, kun 
öljykattila on omalla kiinteistöllä. Scope 2 
-luokkaan kuuluu kaikki ostettu energia ku-
ten sähkö ja kaukolämpö. Yrityksen scope 2 
-päästöt pienenevät, kun se ostaa esimerkiksi 
tuuli- ja aurinkoenergialla tuotettua sähköä. 
Ylävirran scope 3 -päästölähteitä ovat yrityk-
sen toimesta ostetut palvelut ja tuotteet, esi-
merkiksi elintarvikkeet, huonekalut, urheilu-
välineet ja siivouspalvelut. Myös jätehuolto 
lasketaan yrityksen päästöihin. Alavirran sco-
pe 3 -päästöt tarkoittavat myytyihin tuottei-
siin ja palveluihin liittyviä päästöjä, kuten asi-
akkaiden matkustaminen kohteeseen, matka-
muistotavaroiden käyttöä ja lopulta käytöstä 
poistoa. Matkailu yrityksissä merkittävä scope 
3 -päästölähde on asiakkaiden saapuminen ja 
poistuminen kohteesta. Näitä ei kuitenkaan 
yleensä oteta yrityksen hiilijalanjäljen las-
kennassa huomioon, koska asiakkaiden liik-
kumisen päästöjä on usein hankala selvittää 
(luonnollisesti matkailijoiden saapumisesta 
ja poistumisesta kohteesta vastuussa olevien 
matkailuyritysten kohdalla tilanne on toinen).

Hakokosken tulentokopaikka Hossan kansallis-
puistoissa. Kuva: Marjo Kämäräinen.

3.3 Matkailun hiilijalanjälki
Matkailun hiilijalanjäljen on arvioitu olevan 
jopa 8 prosenttia globaaleista kasvihuone-
kaasupäästöistä (Lenzen ym. 2018). Noin puo-
let matkailun päästöistä syntyy matkailijoi-
den kohteeseen saapumisesta ja poistumi-
sesta eli liikkumisesta fossiilisten polttoai-
neiden avulla (Lenzen ym. 2018, WTTC 2021). 
Erityisesti lentäminen on suuri päästölähde, 
mutta päästöjä syntyy myös esimerkiksi yri-
tysten käyttämästä energiasta sekä matkaili-
joiden ostamien hyödykkeiden tuottamises-
ta (Becken 2019). Matkailun ennustetun kas-
vun myötä päästöjen odotetaan kasvavan en-
tisestään, mikä on ristiriidassa ilmastonmuu-
toksen hillitsemistoimien kanssa. Matkailun 
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hankinnat, kuten paperi ja tietokoneet 
sekä työntekijöiden työmatkat luoki-
tellaan scope 3 -päästöihin. Kyseinen 
majoituspalvelu voi pienentää päästö-
jään esimerkiksi ostamalla uusiutu-
via energianlähteitä ja kannustamalla 
työntekijöitä matkustamaan työmat-
kat mahdollisimman vähäpäästöisesti. 

 • Ohjelmapalveluyrityksen toimintaan 
voi kuulua asiakkaiden kuljetuksia, 
mikä nostaa scope 1 -päästöjä. Ohjel-
missa käytettävien ja asiakkaille vuok-
rattavien harrastusvälineiden hankinta 
synnyttää scope 3 -päästöjä. Kyseinen 
ohjelmapalveluyritys voi pienentää 
päästöjään esimerkiksi muokkaamalla 
palveluitaan lihasvoimalla kuljettavik-
si ja ostamalla harrastusvälineet käy-
tettyinä.

Kuva 5. Kolmen kuvitteellisen yrityksen päästöjen jakautuminen scope-luokkiin. Kuvan vaih-
toehtoinen teksti (ks. liite 3).

Mistä arvelette syntyvän eniten kasvihuonekaasupäästöjä yrityksenne  
toiminnassa? 

Mihin scope-luokkaan päästölähde kuuluu?

Kunkin päästöluokan suuruus vaihtelee 
yritysten välillä toiminnan luonteesta riip-
puen (kuva 5): 

 • Jos ravintola toimii vuokratiloissa, ei 
tuota itse energiaa tai omista ajoneu-
voja, scope 1 -luokan päästöjä ei synny. 
Sen sijaan ruoan valmistukseen tarvit-
tava ostettu sähkö on scope 2 -päästö-
lähde ja esimerkiksi ostetut elintarvik-
keet nostavat ylävirran scope 3 -pääs-
töjen suuruutta. Kyseinen ravintola 
voi pienentää päästöjään esimerkik-
si vaihtamalla uusiutuvaan sähköön ja 
päivittämällä keittiölaitteita tarpeen 
mukaan energiatehokkaammiksi sekä 
suosimalla lähi- ja sesonkiruokaa.

 • Majoituspalvelulla scope 2 -päästöt 
ovat usein suurimmat majoitustilojen 
vaatiman lämmityksen ja sähkönku-
lutuksen myötä. Esimerkiksi toimisto-
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Yrityksen ilmastotalkoot kannattaa jakaa pie-
nempiin osiin prosessin selkeyttämiseksi. Täs-
sä oppaassa työtaakka on pilkottu viiteen vai-
heeseen kuvan 6 mukaisesti. Vaikka polku on 
kuvattu suoraviivaisesti, käytännössä etene-
minen voi tapahtua poukkoillen vaiheesta 
toiseen. Esimerkiksi päästöjä voi ja kannat-
taa vähentää systemaattisesti jo ennen hiili-
jalanjäljen laskentaa, ja tavoitteita saattaa 
joutua hiomaan tiedon karttuessa.

Päästövähennyspolku alkaa (1) yrityksen 
päästöjen selvittämisellä eli hiilijalanjäljen 
las kennalla. Laskenta vaatii rajausten teke-
mistä sekä erilaisten tietojen keräämistä. Kun 
kuva päästöistä kirkastuu laskennan myötä, 
voidaan (2) asettaa päästövähennystavoittei-
ta. Pitkän aikavälin tavoitteena tulisi olla hii-
lineutraalius tai nettonollapäästöt päästövä-
hennysten avulla. Laskenta ja asetetut tavoit-
teet antavat suuntaviivat seuraavalle vaiheel-

Kuva 6. Päästövähennyspolku kuvaa yksinkertaistetusti matkailuyrityksen ilmastotoimien viisi vaihetta. 
Jatkuva seuranta yhdistää vaiheet toisiinsa ja tekee prosessista toistuvan. Näiden lisäksi koko prosessin 
läpileikkaa tärkeä osa-alue: viestintä.

4 Päästövähennyspolku
le eli (3) päästöjen vähentämisen suunnitte-
lulle. Tässä vaiheessa päätetään, minkälaisia 
muutoksia vaaditaan, jotta yrityksen pääs-
töt pienenisivät, ja minkälaisia resursseja on 
käytettävissä. Suunnittelu helpottaa seuraa-
vaa, kaikkein tärkeintä vaihetta. (4) Päästö-
vähennystoimien toteuttamisen tavoitteena 
on minimoida toiminnan päästöt niin pienik-
si kuin mahdollista. Viimeisenä oljenkortena, 
kun kaikki mahdollinen on tehty päästöjen 
vähentämiseksi, voidaan turvautua (5) kom-
pensaatioon. Kaiken tämän jälkeen hiilijalan-
jälkeä seurataan säännöllisesti, mikä auttaa 
huomaamaan edistyksen ja uudet päästövä-
hennystarpeet.

Polulla pysyminen on selkeämpää, kun 
kaiken kirjaa ylös: tavoitteet, hiilijalanjäljen 
laskennassa tehdyt valinnat, toimenpidesuun-
nitelman ja toteutetut toimenpiteet. Päästö-
raportointi kannattaa ottaa osaksi yrityksen 
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kestävyyssuunnitelmaa. Ylös kirjaaminen 
auttaa viestinnässä ja jopa markkinoinnissa. 
On tärkeää viestiä myös yrityksen sisällä, sil-
lä päästövähennystoimien onnistumista hel-
pottaa, kun kaikki työntekijät tietävät niistä 

ja ymmärtävät miksi niitä tehdään. Osallista-
kaa työntekijät heti alusta lähtien. Toimista 
kannattaa kertoa myös esimerkiksi yhteistyö-
kumppaneille, nettisivuilla, sosiaalisessa me-
diassa ja markkinointimateriaaleissa.

Pieni Karhunkierros, Oulangan kansallispuisto. Kuva: Minna Koramo.

Vinkki! Oppaan lopussa on mallipohja päästöraportoinnille (liite 1).  
Hyödyntäkää pohjaa ja liittäkää se kestävyyssuunnitelman yhteyteen.
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5.1 Miksi hiilijalanjälki 
kannattaa laskea?

 • Hiilijalanjäljen laskemalla saa selville 
toiminnan merkittävimmät päästöläh-
teet, mikä auttaa kohdistamaan re-
surssit kaikkein tehokkaimpiin vähen-
nystoimiin. 

 • Toistamalla laskennan  esimerkiksi 
vuosittain on helppo havainnoida 
edistystä päästöleikkauksissa. Nume-
roita seuraamalla ei tule oloa, että mi-
tään ei tapahtuisi parannuksista huo-
limatta – ilmastonmuutoksen hillintä 
muuttuu näin helpommin hahmotet-
tavaksi. Luvut kertovat myös tehtyjen 
toimien vaikuttavuudesta. 

 • Hiilijalanjäljen laskemalla ja siitä vies-
timällä vältetään tahaton viherpesu. 
Kun teot muuttuvat numeroiksi, ne 
ovat uskottavampia ja helpompi to-
dentaa muille. 

 • Hiilijalanjäljen laskeminen ja siitä vies-
timinen kertoo asiakkaalle konkreet-
tisesti, että toimia ilmaston hyväksi 
tehdään. Jos yrityksen eri palveluiden 
ja tuotteiden päästöt on laskettu ja 
niistä viestitään ostotilanteessa, asiak-
kaalla on helppo tehdä ilmastoystä-
vällisiä valintoja.

 • Yrityksen hiilijalanjäljen laskenta on 
helppoa matkailuyrityksille kehitetyn 
CO2-laskurin avulla. Maksuttomana se 
sopii kaikille yrityksen koosta ja tyy-
pistä riippumatta.

 • Hiilijalanjälkeä seuraamalla voidaan 
selvittää, onko päästökompensaatiolle 
tarvetta ja kuinka paljon päästöjä tuli-
si kompensoida.

 • Lukujen avulla voidaan vertailla oman 
toiminnan päästöjä muihin toimijoi-
hin. Huomioi kuitenkin, että erilaiset 
rajaukset voivat vaikuttaa laskentojen 
tuloksiin.

 • Hiilijalanjäljen laskenta on osa Sustai-
nable Travel Finland -ohjelmaa. Myös 
osa ympäristösertifikaateista vaatii tie-
toa päästöistä.

5.2 Matkailun CO2-laskuri
Matkailualan CO2-laskuri on matkailuyrityk-
sille suunniteltu selainpohjainen laskuri hii-
lijalanjäljen laskentaan. Laskurin tarkoitukse-
na on tehdä yrityksen hiilijalanjäljen laskenta 
mahdollisimman helpoksi, joten yrityksessä 
ei tarvitse olla erikoisosaamista hiilijalanjäl-
jen laskennasta. Laskuri esimerkiksi sisältää 
yleisimmät päästökertoimet, mutta myös it-
se selvitetyt päästökertoimet on helppo li-
sätä. Samalla laskuri tarjoaa turvallisen pai-
kan tietojen keräämiselle ja säilyttämiselle. 
Laskuriin syötettävät tiedot ovat yksityisiä 
eli ainoastaan yrityksen nähtävissä. Matkai-
lun CO2-laskurin tehdessä itse laskennan hel-
poksi suurimmaksi haasteeksi osoittautuvat 
usein ajalliset resurssit. Pyrkikää siis sovitta-
maan laskennan vaiheet muuhun työntekoon 
ja jakakaa vastuita, jos mahdollista. Tärkeintä 
on aloittaa jostain ja edetä askel kerrallaan 
yrityksen omien resurssien ja tarpeiden mu-
kaisesti.

Seuraavassa luvussa esitellään hiilijalanjäl-
jen itsenäisen laskennan eri vaiheita. Ohjeis-
tus auttaa pääsemään alkuun yrityksen hiili-
jalanjäljen laskennassa laskuria hyödyntäen, 

Riekonmarjoja Riisitunturin kansallispuistossa. Kuva: Minna Koramo.

5 Hiilijalanjäljen laskenta
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 • Lukujen avulla voidaan vertailla oman 
toiminnan päästöjä muihin toimijoi-
hin. Huomioi kuitenkin, että erilaiset 
rajaukset voivat vaikuttaa laskentojen 
tuloksiin.

 • Hiilijalanjäljen laskenta on osa Sustai-
nable Travel Finland -ohjelmaa. Myös 
osa ympäristösertifikaateista vaatii tie-
toa päästöistä.

5.2 Matkailun CO2-laskuri
Matkailualan CO2-laskuri on matkailuyrityk-
sille suunniteltu selainpohjainen laskuri hii-
lijalanjäljen laskentaan. Laskurin tarkoitukse-
na on tehdä yrityksen hiilijalanjäljen laskenta 
mahdollisimman helpoksi, joten yrityksessä 
ei tarvitse olla erikoisosaamista hiilijalanjäl-
jen laskennasta. Laskuri esimerkiksi sisältää 
yleisimmät päästökertoimet, mutta myös it-
se selvitetyt päästökertoimet on helppo li-
sätä. Samalla laskuri tarjoaa turvallisen pai-
kan tietojen keräämiselle ja säilyttämiselle. 
Laskuriin syötettävät tiedot ovat yksityisiä 
eli ainoastaan yrityksen nähtävissä. Matkai-
lun CO2-laskurin tehdessä itse laskennan hel-
poksi suurimmaksi haasteeksi osoittautuvat 
usein ajalliset resurssit. Pyrkikää siis sovitta-
maan laskennan vaiheet muuhun työntekoon 
ja jakakaa vastuita, jos mahdollista. Tärkeintä 
on aloittaa jostain ja edetä askel kerrallaan 
yrityksen omien resurssien ja tarpeiden mu-
kaisesti.

Seuraavassa luvussa esitellään hiilijalanjäl-
jen itsenäisen laskennan eri vaiheita. Ohjeis-
tus auttaa pääsemään alkuun yrityksen hiili-
jalanjäljen laskennassa laskuria hyödyntäen, 

Riekonmarjoja Riisitunturin kansallispuistossa. Kuva: Minna Koramo.

ahkerimmin ja järjestetyt koulutukset autta-
vat pääsemään paremmin kiinni laskentaan. 
Jos yrityksellä on resursseja sekä tarve tarkal-
le ja standardien mukaiselle hiilijalanjälkilas-
kennalle ja yrityksen työtaakkaa halutaan vä-
hentää, voidaan hyödyntää hiilijalanjälkilas-
kentaa tarjoavien yritysten palveluita.

Tutustukaa Matkailun CO2-laskuriin ja sen käyttöön tarkemmin laskurin materi-
aalipankissa (co2calc.visitfinland.fi).

mutta tarkempien lukujen saamiseksi voi tar-
vita apua. Seuraa alueesi ja Visit Finlandin las-
kurikoulutustarjontaa ja osallistu tarvittaes-
sa laskuriklinikoihin ja -työpajoihin. Tarjolla 
on myös muita laskureita sekä Excel-pohjai-
sia laskureita. Ilmaisista laskureista Matkailu-
alan CO2-laskuria päivitetään tällä hetkellä 

https://co2calc.visitfinland.fi/materials
https://co2calc.visitfinland.fi/materials
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5.3 Laskennan työvaiheet 
yrityksille
Ja eikun hommiin. Aloittakaa laskenta valitse-
malla vastuuhenkilöt organisoimaan lasken-
taa ja tietojen keräystä. Alla esiteltyjä hiilija-
lanjäljen laskennan työvaiheita ei ole asetettu 
tiettyyn järjestykseen, koska vaiheita voidaan 
tehdä saman aikaisesti tai vaiheesta toiseen 
hypellen. Siksi olisi hyvä kirjata muistiin las-
kennassa tehtyjä valintoja ja tiedonlähteitä. 
Tärkeintä olisi muistaa, että vaikka laskentaa 
ei saataisi heti valmiiksi, voi yrityksen päästö-
jä silti lähteä pienentämään. Esimerkiksi huo-
limatta siitä, että hankintojen päästöjä ei saa-
taisi sisällytettyä ensimmäiseen laskentaan 
tietojen puuttuessa, hankintoja tehdessä os-
tokriteerinä tulisi olla mahdollisimman pieni 
ilmastovaikutus. 

Yksinkertaisimmillaan yksittäisen pääs-
tölähteen päästöt lasketaan kertomalla toi-
minnan mitta sille lasketulla päästökertoi-
mella (kuva 7). Päästökerroin kertoo synty-
vän päästön massan suhteessa toiminnalli-
seen yksikköön, kuten käytetyn tuotteen tai 
palvelun määrään. Esimerkiksi sähkön päästö-
kerroin voi olla 0,25 kg CO2e/kWh (Energiavi-
rasto 2020) ja bensiinin päästökerroin 2,35 kg 
CO2e/litra (Motiva 2020). Hiilijalanjälkeä las-
kettaessa toimitaan ajantasaisimman eli sillä 
hetkellä saatavilla olevan tiedon (esim. säh-
könkulutus tai sekajätteen paino) ja päästö-
kertoimien mukaan. Siksi laskennassa voidaan 
tehdä erilaisia oletuksia ja arvioita sekä käyt-
tää keskiarvoja.

Kuva 7. Yksinkertainen laskukaava yksittäiselle päästölähteelle (esimerkkinä 
sähkönkulutus).

Vinkki! Hyödyntäkää oppaan lopusta löytyvää päästöraportoinnin mallipohjaa 
laskennan muistiinpanojen kirjoittamisessa.
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2. Missä vaiheessa yrityksen ilmastotal-
koot ovat ja mitä tavoitteita yrityksellä 
on? Ensimmäisiin laskuihin kannattaa 
ottaa mukaan vähintäänkin 1–2 sco-
pen päästölähteet (sähkö, lämmitys ja 
jäähdytys, oma logistiikka) sekä osa 3 
scopen päästölähteistä (jäte). Scope 3 
-päästölähteiden laskentaa voi laajen-
taa myöhemmin, kun koko arvoketjun 
päästöt alkavat hahmottua paremmin 
(hankinnat, siivous- ja pesulapalvelut, 
ostetut kuljetukset).

3. Mitkä ovat yrityksen toimintamallille 
oleellisia päästöjä? Esimerkiksi ravit-
semuspalveluiden toiminnassa pääs-
töjä aiheuttavat erityisesti elintarvike-
hankinnat, minkä takia niiden päästöt 
kannattaa laskea alusta lähtien (Åhl-
ström 2022). 

Kylmäluoman retkeilyalue. Kuva: Maarit Vaahteranoksa. 

Rajaus

Yrityksen hiilijalanjäljen laskennan yhteydes-
sä tehdään valintoja siitä, mitä päästölähteitä 
laskentaan otetaan mukaan ja mitä rajataan 
ulkopuolelle. Mitä enemmän tietoja lasken-
taan ottaa mukaan, sitä isommiksi päästöt 
muodostuvat. Tämän takia hiilijalanjäljestä 
viestiessä tulisi kertoa, mitä laskentaan on 
otettu mukaan. Rajauksiin vaikuttavat muun 
muassa saatavilla olevat tiedot, yrityksen ta-
voitteet sekä toimiala.

1. Mitä tietoja on mahdollista selvittää 
laskentaa varten? Osa tiedoista, kuten 
yksityiskohtaiset tiedot  hankinnoista, 
voi olla ensimmäisellä laskukerralla 
haastava selvittää. Ohjenuorana voi pi-
tää sitä, että aloittaa helpoimmin saa-
vutettavissa olevista tiedoista kuten 
energiankulutuksesta. Tiettyjen tie-
tojen hankkiminen voi olla haastavaa 
erityisesti pienyritykselle, jolloin niitä 
ei tarvitse välttämättä sisällyttää las-
kentaan (Åhlström 2022).
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tietoja halutaan saada tulevan kauden aika-
na (kuten kilometrit ja ajoneuvotyyppi) (Åhl-
ström 2022). Tarkkojen tietojen puuttuessa 
voidaan käyttää internetlähteistä löytyviä vas-
taavia tietoja ja päästökertoimia.

Tarvittaessa päästökertoimien 
selvittäminen

Matkailun CO2-laskuriin on koottu kattavas-
ti päästökertoimia eri päästölähteille. Niitä 
käyttämällä pääsee pitkälle ilman ylimää-
räistä työtä. Jos laskentaan halutaan tark-
kuutta ja laskurista puuttuu matkailuyrittä-
jälle oleellisia päästökertoimia, käyttäjä voi 
itse lisätä selvittämiään päästökertoimia. Esi-
merkiksi tietyille hankinnoille, kuten harras-
tusvälineille, saattaa löytyä valmistajalta val-
mis laskelma tuotteen valmistuksesta aiheu-
tuvista päästöistä. Käyttäjä voi halutessaan 
myös tarkentaa esimerkiksi jätehuollon pääs-
töjä, jos laskuri ei sisällä oman alueen tietoja. 
Tarkat tiedot saa kysymällä omalta jätehuol-
toyhtiöltä. Kolmas esimerkki voisi olla ruoan 
päästökertoimet, joita voi etsiä tietokannois-
ta, tuottajan materiaaleista tai muista selvi-
tyksistä.

Tietojen kerääminen

Matkailun CO2-laskurissa päästölähteet jae-
taan neljään kategoriaan (kuva 8). Tietojen 
keräämistä halutuista päästölähteistä voi-
daan pitää työläimpänä vaiheena hiilijalan-
jäljen laskennassa. Työtä helpottavat hyvät 
muistiinpanot, joista on apua myös laskennan 
toistamisessa ja tulosten käsittelyssä jatkos-
sa. Hyödyntäkää esimerkiksi Matkailun CO2-
laskurin materiaalipankista löytyvää Tiedon-
keruun apulomakkeet -tiedostoa. Tiedonläh-
teenä voi toimia vaikkapa lasku, kirjanpidon 
merkintä tai jätteiden punnitseminen. Osa 
tiedoista voi olla esimerkiksi vuokrananta-
jan, jätehuollon tai alihankkijan takana. Ku-
lutustietojen perään kysyminen viestii muille 
osapuolille, että asia kiinnostaa. Se voi havah-
duttaa muut huomaamaan asian tärkeyden ja 
helpottaa tietojen saamista jatkossa. 

Mitä oleellisempi osa päästölähde on yri-
tyksen toimintaa, sitä tarkempia tietoja las-
kennassa on syytä käyttää. Jos tietojen etsintä 
on vaikeaa, kannattaa aloittaa niillä tiedoilla, 
jotka saa helposti. Tiedonkeruuta voi kehittää 
seuraavaan laskentaan mennessä esimerkik-
si kertomalla ajoissa kuljetuspalvelulle, mitä 

Kuva 8. Päästölähteiden jaottelu Matkailun CO2-laskurissa. Kuvan vaihtoehtoinen teksti 
(ks. liite 3).
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Viestintä

Yrityksen hiilijalanjäljestä tulisi viestiä läpi-
näkyvästi. Kertokaa, mitä lukuun sisältyy ja 
miten hiilijalanjälki on laskettu. Asiakkaille 
viestiessä voi miettiä sopivia ilmaisutapoja. 
Pelkkä yhden vuoden hiilijalanjälki ei kerro 
paljoakaan, mutta laskurin tunnuslukuomi-
naisuutta voi hyödyntää sopivien suhteellis-
ten lukujen laskemisessa. Mikä on esimerkiksi 
hiilijalanjälki per asiakas? Uudelleenlasken-
nan yhteydessä voidaan kertoa muun muassa 
prosentuaalinen vähennys edellisvuoteen ja 
millä teoilla vähennykset saatiin aikaan. Tär-
keää on viestiä myös työntekijöille yrityksen 
hiilijalanjäljen tilanteesta ja erityisesti siitä, 
mitä voidaan tehdä seuraavaksi.

Apua laskennan toteuttamiseen saa Matkailun CO2-laskurin materiaalipankista 
(co2calc.visitfinland.fi). Materiaalipankissa on vastauksia usein kysyttyihin  
kysymyksiin, linkkejä päästökertoimien lähteisiin, ohjeita laskennan  
erityistilanteisiin sekä tiedonkeruun yleisimpiin haasteisiin.

Miten päästöt jakautuivat? Mitkä ovat yrityksen suurimpia päästölähteitä?

Millaisia hiilijalanjäljen tunnuslukuja Matkailun CO2-laskuri antaa? 

Miten päästöt ovat muuttuneet aikaisempaan vuoteen verrattuna?  
Mistä muutos johtuu?

Miten päästöjä voidaan pienentää edelleen?

Lukujen syöttäminen laskuriin ja 
uudelleenlaskennat

Sitä mukaa kun tarvittavia tietoja ja päästö-
kertoimia kertyy, lukuja voi syöttää laskuriin. 
Päästöjen tarkastelu vuositasolla on täysin 
riittävä ja helpoin tapa, mutta laskuri mah-
dollistaa päästöjen tarkastelun myös kuukau-
sitasolla. Yksi havainnollistava tapa tarkas-
tella päästöjä on syöttää laskuriin yrityksen 
tunnusluvut kuten liikevaihto ja asiakasmää-
rä vuodessa. Näin laskuri näyttää vuoden hii-
lijalanjäljen liikevaihtoa ja asiakasta kohden.

Hiilijalanjäljen kehityksen seuranta eli uu-
delleenlaskennat esimerkiksi vuosittain anta-
vat arvokasta informaatiota tehtyjen päästö-
vähennystoimenpiteiden vaikuttavuudesta. 
Muutos luvuissa kertoo konkreettisesti siitä, 
mihin tulisi seuraavaksi panostaa ja miten hii-
lineutraaliustavoitteissa edetään. Jos uudel-
leenlaskentaan otetaan mukaan uusia pääs-
tölähteitä tietojen ja taitojen karttuessa, hii-
lijalanjälki luonnollisesti voi kasvaa. Vertailua 
edellisiin vuosiin voi tällöin tehdä laskemalla 
hiilijalanjäljen, johon on sisällytetty ainoas-
taan kyseisten vuosien laskentaan sisältyneet 
päästölähteet. Muistiinpanojen merkitys ko-
rostuu tässäkin.

https://co2calc.visitfinland.fi/materials
https://co2calc.visitfinland.fi/materials
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Tuotteen hiilijalanjälki saadaan laskemal-
la yhteen tuotteeseen tarvittujen resurssien 
päästöt. Ruoka-annoksessa tämä tarkoittaa 
raaka-aineita ja ruoan valmistuksen vaati-
maa energiaa. Opastetun retken hiilijalanjäl-
keen sisältyy esimerkiksi nuotiopuiden, eväi-
siin tarvittavien elintarvikkeiden sekä mah-
dollisten polttoaineiden päästöjä. Laskurin 
tunnus luku osiosta saa helposti yöpymisvuo-
rokauden hiilijalanjäljen, johon voi lisätä yö-
pymiseen sisältyvän aamiaisen päästöt. Tark-
ka tuotelaskenta vaatii hieman enemmän työ-
tä, joten Matkailun CO2-laskurin antama luku 
yöpymisvuorokauden hiilijalanjäljestä on täy-
sin riittävä useimmille majoitusta tarjoaville 
yrityksille.

Iso Pyhätunturi Sallan kansallispuistossa. Kuva: Harri Tarvainen / Metsähallitus.

Tuotteen hiilijalanjälki

Tieto yksittäisen tuotteen tai palvelun pääs-
töistä voi olla hyödyllinen, kun halutaan vies-
tiä asiakkaille vähäpäästöisistä vaihtoehdois-
ta. Tuote voi tarkoittaa esimerkiksi ruoka-an-
nosta, opastettua retkeä eväineen tai yöpy-
misvuorokautta aamiainen mukaan luettuna. 
Kuten yrityksen hiilijalanjäljen laskennassa, 
myös tuotteen hiilijalanjäljen laskentaan tu-
lee sisällyttää päästölähteitä mahdollisim-
man kattavasti, ja mitä enemmän sisällyttää, 
sitä suurempi hiilijalanjälki on. 
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6 Päästövähennystavoitteiden 
asettaminen
Päästövähennystavoitteiden asettaminen oh-
jaa toimenpiteiden suunnittelua. Kuinka no-
peasti minimoituihin päästöihin halutaan ja 
voidaan päästä? Kun tavoitteena on päästöt-
tömyys ja siitä viestiminen asiakkaille, on hy-
vä selventää termien käyttöä. Hiilineutraalius 
ja nettonollapäästöt tarkoittavat tilannetta, 
jossa päästöjä sidotaan yhtä paljon kuin nii-
tä tuotetaan. Termeissä on kuitenkin pieniä 
eroja (taulukko 1). Tärkeintä on muistaa, että 
tavoittelipa sitten hiilineutraaliutta tai netto-
nollaa, tavoitteeseen tulisi päästä ensisijaises-
ti päästöjä vähentämällä, ei kompensoimal-
la. On myös tiedostettava, että jos yrityksen 
tai sen tarjoaman tuotteen tai palvelun hiili-
neutraalius tai nettonolla on saavutettu kom-
pensoimalla syntynyt ilmastohaitta, ei peri-
aatteessa voida puhua päästöttömyydestä.

Yrityksen päästövähennystavoitteet voi-
daan asettaa esimerkiksi niin, että ensin yritys 
tavoittelee hiilineutraaliutta scope 1, 2 ja mer-
kittävimpien scope 3 päästöjen osalta. Pitkällä 
aikavälillä on lopulta päädyttävä niin sanot-
tuun nettonollaan eli kaikkien arvoketjujen 
päästöjen nollaamiseen. Hiilineutraaliuden 

Taulukko 1. Päästöjen vähentämiseen liittyviä termejä ja niiden määritelmät.

Päästövähennystermi Määritelmä

Hiilineutraalius Päästöjä sidotaan yhtä paljon kuin niitä tuotetaan. Tarkempi määritelmä vaihtelee 
hiukan lähteestä riippuen. Useimmiten hiilineutraalius koskee kaikkia kasvihuone-
kaasupäästöjä (esim. WTTC 2021), mutta vaihtelua esiintyy siinä, huomioidaanko 3 
scopen päästöt. Koska termin käytössä on vaihtelua, hiilineutraaliudesta viestittäessä 
voi tarkentaa, mitkä arvoketjun päästöt on huomioitu.

Nettonollapäästöt Päästöjä sidotaan yhtä paljon kuin niitä tuotetaan. Ottaa huomioon kaikki kasvihuo-
nekaasut sekä scope 3 päästöt mahdollisimman kattavasti. Yritystasolla nettonolla-
päästöjen määritelmä on hieman hiilineutraaliutta vakiintuneempi (University of  
Oxford 2020, SBTi 2021, WTTC 2021). 

Hiilinegatiivisuus Päästöjä sidotaan enemmän kuin niitä tuotetaan eli yrityksen päästöt ovat miinus-
merkkiset. Kuten hiilineutraaliuden määritelmässä, on hyvä viestiä, mitä arvoketjun 
päästöjä hiilinegatiivisuusväite koskee.

Absoluuttinen nolla, 
päästöttömyys

Kasvihuonekaasupäästöjä ei tuoteta yrityksen toiminnassa. Tilanne, jossa päästöt ovat 
aidosti nollassa ilman kompensaatiotoimia (UNFCCC).

ja nettonollan lisäksi voidaan tavoitella hiili-
negatiivisuutta, johon päästään usein pääs-
tökompensoimalla enemmän kuin päästöjä 
syntyy.

Tavoitteita asettaessa on mietittävä sopi-
va aikajänne, mitkä päästöt voidaan huomi-
oida sekä voidaanko tai halutaanko jäljelle 
jääneitä kasvihuonekaasupäästöjä kompen-
soida. Tavoitteissa kannattaa keskittyä mie-
luummin absoluuttisiin vähennyksiin suhteel-
listen päästövähennyksien sijaan. Suhteelliset 
päästöt voivat tarkoittaa päästöjen suhteutta-
mista esimerkiksi liikevaihtoon, jolloin liike-
vaihdon kasvaessa suhteelliset päästöt laski-
sivat, mutta absoluuttiset päästöt kasvaisivat 
(WRI & WBCSD 2011).

Kun hiilijalanjälki on laskettu, tavoite voi-
daan asettaa lähtötilanteen päästöjen tai 
muun vertailuvuoden mukaan. Voidaan aset-
taa prosentuaalisia tavoitteita eli esimerkik-
si päästöjen pienentäminen 20 prosentilla 
edellisvuoteen verrattuna. Pyrkimyksenä voi 
olla myös esimerkiksi lähtötilanteen päästö-
jen puolittaminen kolmen seuraavan vuoden 
sisällä ja hiilineutraalius seuraavan kuuden 
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vaatiot ja edistys muilla aloilla voivat vaikut-
taa omiin päästöihin. Tavoitteiden etenemis-
tä kannattaakin seurata vuosittain esimerkiksi 
hiilijalanjäljen laskennan yhteydessä, vaikka 
asettaisikin myös pitkän aikavälin päämää-
riä. Päästövähennystavoitteista kannattaa eh-
dottomasti kertoa työntekijöille ja osallistaa 
kaikki toimenpiteisiin. Yhteiset päästövähen-
nystavoitteet auttavat luomaan ryhmähenkeä 
ja saavuttamaan tavoitteet helpommin. 

Asiakkaille viestittäessä tavoitteista tulisi 
kertoa selkeästi. Ei esimerkiksi kannata hä-
mätä liian kaukaisilla tavoitteilla. Kun mää-
ränpäänä on olla 100-prosenttisesti hiilineut-
raali, tarkentakaa mihin väittämällä viitataan 
ja mitä toimia tekemällä tavoitteeseen pääs-
tään. Kertokaa rehellisesti, mikä osuus pääs-
töistä on kompensoitu, miksi ja miten (Saari-
koski 2022). Yrityksen sitoumuksesta ilmasto-
asioihin voi kertoa allekirjoittamalla esimer-
kiksi matkailualan globaalin ilmastojulistuk-
sen (Glasgow Declaration for Climate Action 
in Tourism). Julistuksen ovat jo allekirjoitta-
neet Visit Finland, useat suomalaiset matkai-
luyritykset sekä matkailualueet kuten Ruka-
Kuusamo (Business Finland 2022). Parhaiten 
kiinnostuksen päästöjen vähentämiseen yri-
tys osoittaa kuitenkin konkreettisilla teoilla.

Mikä on kunnianhimoisin päästövähennystavoite, johon voitte pyrkiä?

Tietävätkö kaikki työntekijät yrityksen päästövähennystavoitteista?

Lisää vinkkejä hiilineutraaliusväittämien viestinnästä WWF:n selvityksessä  
”Hiilineutraalia nyt, tai ainakin joskus tulevaisuudessa (wwf.fi)” (Julkunen 2022).

vuoden sisällä. Jos hiilineutraaliudelle halu-
taan asettaa tavoitevuosi, päätöksessä kan-
nattaa huomioida ainakin yrityksen kokonais-
päästöjen suuruus sekä toimintaympäristön 
tavoitteet. Suomi tavoittelee hiilineutraaliut-
ta vuoteen 2035 mennessä, mutta kuntien 
tavoitteet voivat olla kunnianhimoisempia. 
Esimerkiksi Kuusamon kaupunki tähtää hiili-
neutraaliuteen vuoteen 2030 mennessä (Kuu-
samon kaupunki). Globaali matkailuala taas 
tavoittelee nettonollaa mahdollisimman pi-
an ennen vuotta 2050 (UNWTO 2021), mut-
ta majoituspalveluiden ja muiden kohteissa 
paikallisesti toimivien matkailuyritysten tulisi 
pyrkiä nettonollaan vuoteen 2040 mennessä 
(WTTC 2021).

Osaa arvoketjun päästöistä voi olla pien-
yrityksellä hankala selvittää, mikä kannattaa 
ottaa huomioon tavoitteita asettaessa. Kulle-
kin scope-luokalle voidaan esimerkiksi aset-
taa erilliset tavoitteet, jolloin yrityksen hallin-
nassa helpommin oleviin scope 1 ja 2 keski-
tytään ensiksi. On kuitenkin muistettava, että 
myös moniin epäsuoriin scope 3 -päästöihin 
pystytään vaikuttamaan esimerkiksi hankin-
tapäätöksillä ja tuotekehityksellä. 

Tavoitteiden kanssa kannattaa olla jousta-
va, koska päästötieto kehittyy jatkuvasti. Myös 
oman toiminnan kehittyminen, uudet inno-

https://wwf.fi/app/uploads/9/w/k/jbgipnixad6i0cto8596g8/wwf-selvitys-hiilineutraaliusvaittamista.pdf
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7 Toimenpidesuunnitelman  
tekeminen

Toimenpiteitä suunnitellessa kannattaa 
osallistaa kaikki yrityksen sisällä. Perustele-
malla työntekijöille muutosten tarpeen toi-
menpiteet on helpompi toteuttaa. Opasta ja 
ohjeista työntekijöitä esimerkiksi uuden la-
jittelusysteemin tai lämmönsäätelyjärjestel-
män käytössä. Yrityksen rakenteesta  riippuen 
voidaan päättää, onko joku päävastuussa kai-
kista toimista vai jaetaanko velvollisuudet ta-
saisesti kaikille.

Osa toimenpiteistä vaatii rahallista panos-
tusta, jolloin toimien rahoitusta kannattaa 
miettiä. Maksaako toimenpide itsensä takai-
sin moninkertaisesti ajan kuluessa (aurinko-
paneelit) tai voisiko investointi mahdollistaa 
seuraavan toimenpiteen tekemisen (vakuumi-
koneen hankinta auttaa ruokahävikin hallin-
nassa)? Vaadittavaa rahoitusta voidaan kattaa 
myös nostamalla kaikkien tai tiettyjen palve-
luiden hintoja. Jos kaikkien palveluiden hin-
toja ei haluta nostaa, voidaan tuotteille, joilla 
on suuremmat päästöt (moottorikelkkasafa-
ri, lihapulla-annos) asettaa ”päästövero”. Näin 
samalla, kun ilmastotoimia rahoitetaan, voi-
daan ohjata asiakkaiden käytöstä ilmastoys-
tävällisempään suuntaan.

Vinkki! Oppaan lopussa on toimenpidelista (liite 2), jota selaamalla voitte saada 
ideoita mitä tehdä seuraavaksi.

Tuntevathan kaikki työntekijät yrityksen toimenpidesuunnitelman?

Olkaa avoimia uusille toimenpiteille. Mitä naapuriyrityksessä on tehty?  
Mitä vinkkejä koulutuksista on saatu? Mitä ideoita media voi antaa?

Päästövähennyksiin johtavien muutosten ja 
parannusten suunnittelu helpottaa päästö-
vähennystavoitteiden saavuttamista. Suunnit-
telu voi sisältää esimerkiksi vastuuhenkilön 
valinnan, aikataulutuksen ja budjetoinnin. 
Suunnittelun voi aloittaa kirjaamalla ne  asiat, 
jotka on jo tehty. Toimiminen kestävyyden ja 
hiilineutraaliuden eteen helpottuu usein ajan 
myötä, toimi toimelta, minkä takia kannat-
taa aloittaa helpoimmista asioista. Mieti, mi-
tä voitte tehdä heti (kyltit asiakkaille muis-
tuttamaan valojen sammuttamisesta) ja mi-
tä pidemmällä aikavälillä (vanhojen lamppu-
jen vaihtaminen energiatehokkaisiin edellis-
ten palaessa loppuun tai investointia vaativa 
aurinkopaneelien hankkiminen). Toiminnan 
tarkastelu auttaa myös huomaamaan, mikäli 
joitakin asioita tehdään puhtaasti tottumuk-
sesta, vaikka tarjolla olisi edullisempia tai 
helpompia vaihtoehtoja. 

Tärkeintä on miettiä, mitkä ratkaisut so-
pivat parhaiten omalle yritykselle. Jos toi-
mii vuokratiloissa, ei voi välttämättä toteut-
taa energiaremonttia. Tai jos kaikki tarjottavat 
retket ovat jo lihasvoimilla käytäviä, seuraava 
askel voi olla huomion kiinnittäminen retkil-
lä tarjottaviin eväisiin. Muutokset on mahdol-
lista tehdä ilman, että niillä on kielteistä vai-
kutusta asiakkaiden kokemukseen tai palve-
lun laatuun. Muutoksilla voi olla myös suora 
myönteinen vaikutus asiakaskokemukseen.
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8.1 Energia
Energiankulutus on usein yritysten suurimpia 
päästölähteitä. Tämän takia energialähteiden 
vaihtaminen uusiutuviin ja energian säästä-
minen ovat tehokkaita toimia hiilijalanjäljen 
pienentämisessä. Jo pelkän sähkösopimuk-
sen päivittäminen tuuli-, aurinko- tai vesisäh-
köön pienentää hiilijalanjälkeä roimasti, sil-
lä uusiutuvilla energianlähteillä tuotetusta 
sähköstä ja lämmöstä ei synny käytön aika-
na laskettavia päästöjä. Uusiutuvaa energian-
lähdettä valitessa kannattaa suosia EKOener-
gia-merkillä sertifioitua energiaa. EKOener-
gia-merkki varmistaa esimerkiksi, että tuuli- 
ja aurinkoenergian tuotanto ei haittaa lintuja 
ja suojeltuja luontokohteita. Vesivoiman tuo-
tannossa pidetään huoli kalojen vaelluksesta 
ja vesilajien elinoloista.

Syötteellä ravintola- ja majoituspal-
veluita tarjoavassa yrityksessä sähkö on 
ympäristömerkittyä EKOenergiaa. Yrityk-
sestä kerrotaan, että ympäristöystäväl-
linen ja päästötön energia on yrityksen 
arvojen mukaista. Sertifioidun EKOener-

8 Päästöjen vähentäminen
Päästövähennystoimilla on ilmastohyötyjen 
lisäksi myös muita etuja joko yritykselle it-
selleen tai sen toimintaympäristölle. Jo pie-
nillä muutoksilla voidaan säästää aikaa ja ra-
haa. Osalla valinnoista voi olla suuriakin vai-
kutuksia aluetalouteen ja paikallisen kulttuu-
rin elinvoimaisuuteen. Kaiken kaikkiaan pa-
nostaminen vähäpäästöisyyteen tekee yrityk-
sestä kilpailukykyisemmän.

Tässä oppaassa päästövähennystoimet on 
jaettu kuuteen luokkaan. Alla on syvennyt-
ty osaan toimista hieman tarkemmin, mut-
ta oppaan lopussa on kattavampi listaus toi-
menpide-esimerkeistä (liite 2 Toimenpitei-
den idealistaus). Kaikki oppaassa mainitut 
esimerkit ovat matkailuyrityksissä jo toteu-
tettuja toimia. Toimet ovat täten jo testattuja 
ja toteutettavissa suurimmassa osassa yrityk-
sistä – riippuen tietysti toimialasta ja toimin-
nan luonteesta. Osio sisältää myös esimerk-
kejä Land of National Parks -alueen yrityk-
sistä: mitä jo tehdään ja miten yritys toimista 
hyötyy.

Kuva 9. Aurinkopaneelit voidaan mitoittaa niin pieneen kuin suureen käyttötarpeeseen. Kuvat: Roosa 
Ridanpää.    
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Omavaraisuutta voi lisätä esimerkiksi omil-
la aurinkopaneeleilla, jotka voivat Pohjois-
Suomen kesässä tuottaa energiaa läpi vuoro-
kauden. Talvella tuotanto on heikompaa, riip-
puen siitä, kuinka pohjoisessa ollaan. Mikäli 
paneelit saa pidettyä puhtaana lumesta, ne 
tuottavat sähköä koko vuoden kaamos aikaa 
lukuun ottamatta. Investointi on yhä kan-
nattavampi sähkön ja sähkönsiirron hintojen 
noustessa sekä laitteistojen hintojen laskies-
sa. Aurinkosähköjärjestelmien etuna on lisäk-
si vähäinen huoltotarve ja pitkäikäisyys (Mo-
tiva ym.).

Hossassa toimivaan yritykseen ei säh-
kökantaverkko ylety, minkä takia tarvit-
tavat sähköt tuotetaan omilla aurinko-
paneeleilla. Aurinkosähköjärjestelmän 
avulla saadaan muutamat mökit valais-
tua ja jopa sähköavusteiset pyörät kul-
kemaan. Aggregaatti tarvitaan  avuk si 
akkujen lataukseen ainoastaan pimeim-
pään aikaan marras- ja joulukuussa.

Aurinkopaneelit ovat toimiva ratkaisu 
myös suurempaan energiantarpeeseen. 
Syötteellä sijaitseva hotelli on juuri saa-
nut paneelit asennettua. Valoisina vuo-
denaikoina aurinkovoimalan on arvioi-
tu kattavan vähintään puolet sähkön-
tarpeesta. Näin merkittävä määrä omaa 
sähköntuotantoa tarkoittaa merkittäviä 
säästöjä os tetun energian kuluissa.

Lämpöpumput ovat energiatehokkaita ja 
edullisia lämmitystapoja sähkölämmitykseen 
verrattuna, ja niiden avulla hoituu myös tilo-
jen viilennys. Kannattavin lämpöpumppu va-
litaan muun muassa energiatarpeen ja nykyi-
sen lämmitysjärjestelmän perusteella (Silven-
noinen ym. 2021). Ilmalämpöpumput toimivat 
useimmiten päälämmitysjärjestelmän tukena, 
mutta maalämpöpumppu voi olla kiinteistön 
koosta riippuen pääasiallinen lämmönläh-
de. Maalämpöjärjestelmä vähentää päästöjä 
tehokkaasti, sillä se hyödyntää maaperään, 
kallioon tai veteen varastoitunutta auringon 
lämpöä. Täystehomitoitetun maalämpöpum-
pun avulla on mahdollista kattaa 95–99 pro-
senttia vuoden energiantarpeesta ja lämmi-
tys onnistuu kovimmillakin pakkasilla ilman 
lisäenergiantarvetta (Motiva 2018b). 

Isoniemen vuokratupa Syötteen kansallispuis-
tossa. Kuva: Ismo Lampi / Metsähallitus.

gian avulla tiedetään varmasti, että os-
tettu energia on sekä uusiutuvaa ener-
giaa että ympäristön kannalta kestäväs-
ti tuotettua. Lisäksi EKOEnergia on kan-
sainvälisesti tunnettu ympäristömerkki 
ja sen käyttö on valtti markkinoinnissa. 
Merkki tunnistetaan siis myös kansain-
välisten asiakkaiden parissa.
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Puulämmitys esimerkiksi puuhakkeella tai 
pelleteillä voi olla edullinen vaihtoehto, vaik-
ka suuren energiatarpeen kattaminen puu-
lämmityksellä ei ole kaikkein ilmastoystäväl-
lisin vaihtoehto. Vaikka puu lasketaan uusiu-
tuvaksi energianlähteeksi, on hyvä tiedostaa, 
ettei se ole päästötöntä. Poltto lisää hiilikuor-
maa ilmakehässä ja aiheuttaa lämmittävän il-
mastovaikutuksen (Liski ym. 2011). Siitä aiheu-
tuu myös pienhiukkaspäästöjä, jotka heiken-
tävät ilmanlaatua. Toisaalta puulämmitys on 
parempi vaihtoehto kuin fossiiliset poltto-
aineet, kuten öljylämmitys, jos muita vähä-
päästöisempiä lämmitysvaihtoehtoja ei saada 
käyttöön kohtuullisin kustannuksin. Esimer-
kiksi kiinteistön sijainti voi tehdä maalämpö-
järjestelmän käyttöönotosta kallista.

Uusiutuviin energianlähteisiin siirtyminen 
on tärkeää ilmastonmuutoksen hillinnässä. 
Kuitenkaan pelkkä fossiilisten energialähtei-
den korvaaminen ei riitä, sillä myös uusiutu-
van energian tuotanto kuluttaa rajallisia luon-
nonvarojamme kuten mineraaleja, jotka eivät 
arvioiden mukaan tule riittämään maapallon 
elintason noustessa (Michaux 2021). Siksi kier-
totalouden edistämisen lisäksi on karsittava 
energian kulutusta. Energian säästämisen 
voi aloittaa helpoista arkisista asioista kuten 
käyttämättömien valojen ja laitteiden sam-
muttamisesta ja laskemalla tilojen lämpöti-
loja. Turhan valaistuksen välttäminen erityi-
sesti ulkona vähentää myös valosaastetta. Ja 
eihän yöttömässä yössä valoja tarvitse ollen-
kaan. Missä muussa voitte pihistellä?

Energian kulutuksen seurantajärjestelmil-
lä saadaan tarkkaa tietoa siitä, missä säästöjä 

Maalämpöjärjestelmän avulla saa-
daan korvattua sähköllä tapahtuvaa 
lämmitystä. Posiolaisessa matkailuyri-
tyksessä maalämpö vähentää sähkö-
lämmityksen tarvetta vähintään 15 000 
kWh vuodessa, mikä voi tarkoittaa rei-
lusti yli 2 000 euron säästöjä vuodessa. 
Vaikka maalämpöjärjestelmä on iso in-
vestointi, saadut säästöt auttavat katta-
maan hankinnan kulut.

voidaan vielä saavuttaa. Valaistuksen ja läm-
mityksen etähallintajärjestelmät ja automaa-
tio taas säästävät sekä energiaa ja rahaa että 
myös aikaa, kun säätöjen tekeminen ei vaadi 
paikalla oloa. Energiatehokkuus on jo stan-
dardi nykypäivänä uutta rakentaessa, mutta 
energiatehokkuusremontit kannattaa tehdä 
myös vanhempaan rakennuskantaan. Energi-
aa kuluu ihannetilanteessa ainoastaan käytön 
verran, eli lämpöä ei karkaa esimerkiksi huo-
non eristyksen takia. Jo pelkkä ikkunoiden ja 
ovien tiivistys voi pienentää lämmityskuluja 
5–15 prosentilla (Ympäristöministeriö 2019). 
Vuokratiloissa toimiminen hankaloittaa ener-
giaremonttien tekemistä, mutta vuokranan-
tajalle voi perustella remontin tarvetta sen 
hyödyillä kuten kiinteistön arvon nousulla ja 
käyttömukavuuden parantumisella (Ojanen 
ym. 2017). 

Kuusamolaisessa matkailuyrityksessä 
pellettilämmityksen optimoinnista huo-
lehtii OptiWatin lämmönsäätelyjärjestel-
mä, joka säätelee, kuinka paljon pellet-
tejä poltetaan. Lämpötiloja voidaan pu-
dottaa tai nostaa helposti tietokoneella 
napsauttamalla. Sesonkien vaihtuessa 
tai hiljaisempaan aikaan talvella tyhjil-
lään olevien huoneiden lämpötiloja las-
ketaan roimasti – huoneita ei suotta pi-
detä lämpimänä.

Vaikka Suomessa riittää puhdasta vettä, ve-
denkulutuksen vähentäminen säästää ener-
giaa ja siten myös ilmastoa. Sen lisäksi, että 
vettä ei läträtä, vesikalusteiden vuodot tuli-
si tarkistaa ja virtaamaa säätää alemmaksi. 
Tehokkain veden virtaama on 8–9 litraa mi-
nuutissa, mikä ei myöskään laske asiakkaan 
käyttömukavuutta (Going Green 2022). Yk-
si vettä säästävä ratkaisu matkailuyrityksille 
on kuivakäymälöiden käyttö. Kuivakäymälät 
ovat vähäpäästöinen vaihtoehto, sillä käytön 
aikaiset päästöt syntyvät ainoastaan käymä-
län kuivikkeista. Kompostoivasta käymälästä 
saatu multa voidaan käyttää metsän tai kas-
vimaan lannoittamiseen.
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Taivalkoskella sijaitsevaan majoitus-
palveluun ympäristösertifikaatin myötä 
tehty vedenvirtauksen säätely  aiheutti 
etukäteen ihmetystä: Mitä suuttimien 
asentaminen muka hyödyttää? Virtaa-
man säätely osoittautui kuitenkin pie-
nen vaivan arvoiseksi, sillä se on tuonut 
eri tyisesti rahallista säästöä. ”Huokea ja 
helppo ratkaisu”, yrityksestä kerrotaan.

Kun sallalaisessa yrityksessä säädet-
tiin veden virtaamaa, huomattiin, että 

osassa hanoista virtaama oli jopa 10–20 
litraa minuutissa. Nyt virtaama on puo-
litettu ja vaikka tarkkoja lukuja talou-
dellisista säästöistä ei ole, säädöillä on 
varmasti vaikutusta. Majoituspalvelui-
den puolella asiakkaita pyydetään kiin-
nittämään huomiota omaan vedenkulu-
tukseensa eikä pyyhkeitä vaihdeta tur-
haan päivittäin. Pyyhkeen voi toki vaih-
taa lisämaksusta – viehän pyyhkeen pe-
su kuitenkin 15 litraa vettä.      

Kerojärven autiotupa Oulangan kansallispuistossa. Kuva: Jonna Kalliomäki.

Tarkempaa opastusta energiatehokkuudesta ja kuivakäymälöistä ELY-keskuksen 
Ratkaisuja matkailuyrityksille energia- ja materiaalitehokkuuteen (doria.fi)  
-oppaasta (Silvennoinen ym. 2021).

Lisää linkkejä ja tarkempaa opastusta energiatehokkuudesta saa Lapin liiton  
Matkailuyrityksen vihreä siirtymä – Vinkkivihkonen (lapinliitto.fi) -oppaasta  
(Välkky 2022).

https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/180795/Ratkaisuja_matkailuyrityksille.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.lapinliitto.fi/wp-content/uploads/2022/04/Matkailuyritysten-vihrea-siirtyma-vinkkivihkonen.pdf
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verkosto kasvaa. Uuden yritysauton hankin-
taan ei kuitenkaan kannata lähteä suin päin, 
sillä jos ajoa ei synny hyvin runsaasti, ympä-
ristöystävällisin valinta on ajaa nykyistä autoa 
mahdollisimman pitkään (Ahtiainen 2021). 
Uutta ajoneuvoa valitessa kannattaa kiinnit-
tää huomiota ajoneuvon energiamerkintään.

Vaikka juna ei vielä Land of National Parks 
-alueella kulje, linja-autoyhteyksiä matkai-
lijoille löytyy. Helpottakaa ja tukekaa asiak-
kaita julkisen liikenteen käytössä tarjoamal-
la aikataulut ja reittioppaat nettisivuilla ja 
yrityksen tiloissa. Kertokaa, millä yhteyksil-
lä teille pääsee esimerkiksi lähimmältä ju-
na-asemalta. Jos pysäkille on matkaa, miet-
tikää, miten muuten voitte tukea vähäpääs-
töistä liikkumista. Jo pelkkä kannustaminen 
autottomuuteen kohteessa voi tehdä paljon. 
Vedotkaa esimerkiksi maailman puhtaimman 
ilman säilyttämiseen ja suositelkaa reippai-
lua lähiympäristössä. Asiakkaiden vähäpääs-

8.2 Logistiikka
Land of National Parks -alueella matkailuyri-
tysten yksi suurimmista haasteista hiilijalan-
jäljen pienentämisen kannalta on välimatko-
jen pituus. Asiakkaiden, välineiden ja muiden 
tarpeiden kuljettaminen voi aiheuttaa tuskai-
lua hiilijalanjälkeä tarkastellessa ja toimenpi-
desuunnitelmaa tehdessä. Liikkumisen pääs-
töjä voidaan vähentää teknologisilla ratkai-
suilla, mutta ennen kaikkea polttoainekulu-
tusta pienentämällä. Miettikää, mitä kaikkea 
teillä voidaan tehdä ajojen vähentämiseksi.

Land of National Parks -alueella bensa-au-
ton muuttaminen kaasu- tai etanolikäyttöi-
seksi ei ole vielä kannattavaa tankkauspistei-
den puuttuessa. Siksi paras ympäristöystäväl-
lisin vaihtoehto yritysautoksi on hybridi- tai 
täyssähköauto. Sähköauton latauspisteitä löy-
tyy jo kaikkien LoNP-alueen kuntien asutus-
keskittymistä ja kysynnän kasvaessa lataus-

Pytkynharju Syötteen kansallispuistossa. Kuva: Maarit Vaahteranoksa / Metsähallitus.
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Kuusamolaisessa yrityksessä omat ak-
tiviteetit ovat täysin ”puuron voimalla” 
tehtäviä. Ainoastaan koskenlaskun pi-
dempiin siirtymiin otetaan avuksi moot-
toriveneet. Tosin täällä melotaan myös 
matkat, jotka toiset saattavat mennä 
moottorin avulla. Kyse ei ole ainoas taan 
hiilijalanjäljestä vaan myös siitä, mitä 
viestiä asiakkaille välitetään. Hitaasti 
kulkien upeat Oulangan maisematkaan 
eivät ehdi vaihtua liian nopeasti. Mat-
kailijallekin suurimmat elämykset voivat 
tulla liikkumisen parissa saaduista it-
sensä voittamisen tunteista.

Toisaalla Kuusamossa kaikki talven 
aktiviteetit porotilavierailua lukuun ot-
tamatta järjestyvät aivan majoituksen 
vieressä ilman kuljetuksia. Ratkaisussa 
on osin kyse asiakasmukavuudesta, sillä 
kukapa haluaisi viettää koko lomaansa 
pikkubussissa. Ohjelmassa on ainakin lu-
mikenkäilyä, tulilla istumista, saunomis-
ta ja ihan vain oleilua, koska eihän koko 
ajan tarvitse suorittaa.

Retkien päästöjä minimoidaan myös 
Suomussalmen puolella. Vuokrattavien 
sähköavusteisten läskipyörien akut saa-
daan ladattua oman aurinkoenergia-
järjestelmän avulla. Kesällä pyöriä saa-
daan kuljetettua järven yli pyöräilyrei-
tille vaivattomasti ja äänettömästi säh-
köperämoottorilla varustetulla lautalla, 
jonka akku saa samoin energiansa au-
rinkopaneeleista. Lautta on monikäyt-
töinen, sillä sen kannelta voi myös kalas-
taa – tai ihan vain nauttia Hossan kau-
neudesta.

töistä ajoa voi tukea asentamalla kiinteistöl-
le sähköauton latauspisteitä. Suomessa säh-
kökäyttöisten autojen osuus liikenteessä kas-
vaa tasaisesti (Kokkonen ym. 2022) ja lomalla 
latauspisteet voivat olla jopa syy valita tietty 
palveluntarjoaja. Suurimmat hyödyt ilmastol-
le saa, kun autoihin ladattava sähkö on uusiu-
tuvista energianlähteistä.

Syötteellä sijaitsevan majoituspalve-
lun pihassa on kaksi sähköauton lataus-
tolppaa. Samaan aikaan lataamaan 
mahtuu jopa neljä autoa. Yrityksestä ker-
rotaan, että menekkiä latauspaikoille 
on tasaisesti ja kysyntä on kasvussa. Osa 
asiakkaista jopa valitsee kohteen majoi-
tuspaikakseen latauspaikkojen takia – 
latausmahdollisuuksia kun ei näillä le-
veyksillä ole joka nurkalla.

Liikkumisen päästöjen vähentäminen voi 
vaatia omien ohjelmapalveluiden uudelleen 
mietintää. Jos retkikohteeseen pääsy vaatii 
ajoa, voisiko sinne järjestää yhteiskuljetuk-
sen? Mitä kaikkea majoituspalveluiden vä-
littömässä läheisyydessä voidaan järjestää? 
Tuotteistakaa aktiviteetit lihasvoimalla teh-
täviksi – samalla asiakkaiden kunto kasvaa ja 
stressi laskee. Talven kylmyydessä liikkumi-
nen pitää lämmöt yllä ja ympäristön rauhakin 
säilyy, kun mikään ei pörise.
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Land of National Parks -alueella ei 
lajittelu ole vielä liian helppoa yrityksil-
le. Kaiken lajittelu kyllä onnistuu, mutta 
vaatii toisinaan ajoa asutuskeskittymiin. 
Sallassa ja Taivalkoskella yritysten vai-
vaa helpottavat tukkutoimittajat, jotka 
vievät mukanaan pakkausjätettä. 

Lajittelu kannattaa tehdä helpoksi 
myös asiakkaille. Syötteellä kahvilassa 
asiakkaat lajittelevat itse kaiken ruokai-
lun jälkeen ja hyvinhän se onnistuu, sillä 
selkeät lajitteluohjeet ovat suomeksi ja 
englanniksi. Kuitenkin matkailijoiden la-
jittelutaidot ja -into voivat vaihdella lajit-
teluastioista ja ohjeistuksista huolimatta, 
minkä takia kuusamolaisessa yrityksessä 
kehitellään ratkaisuja asiakkaiden mö-
keissä tekemän lajittelun parantamisek-
si. Miten asiakkaat saisi houkuteltua te-
kemään lajittelua myös lomalla?

8.3 Kiertotalous ja hankinnat
Ilmastonmuutoksen ja monen muun ympä-
ristöhaasteen kannalta olisi tärkeää vähen-
tää neitseellisten luonnonvarojen käyttöä 
ja pitää olemassa oleva materiaali kierros-
sa mahdollisimman pitkään (Ruokamo ym. 
2021). Kiertotaloudessa etsitään ratkaisuja 
näihin haasteisiin. Liiketoiminnassa kierto-
talous voi tarkoittaa seuraavia asioita (Sitra 
ym. 2018, Grönroos & Konttinen 2021):

 • Tarjotaan tuote palveluna: Tarjotaan 
elämyksiä tavaroiden sijaan.

 • Jakamistalous: Kasvatetaan tavaroi-
den käyttöastetta esimerkiksi mat-
kailutoimijoiden yhteisellä kalustolla. 
Vuokrataan ja lainataan myös asiak-
kaille.

 • Uusiutuvuus ja kierrätettävyys: Jos 
uutta täytyy ostaa, ostetaan kierräte-
tyistä ja kierrätettävistä materiaaleis-
ta valmistettua. Tuotetaan myös omat 
palvelut uusiutuvalla energialla.

 • Tuotteen elinkaaren pidentäminen: 
Hankitaan käytettyä, pidetään hankin-
nat käytössä mahdollisimman pitkään 
huoltamalla ja lahjoitetaan tai myy-
dään käyttökelpoinen eteenpäin.

 • Kierrätys ja materiaalitehokkuus: Pi-
detään materiaalit kierrossa kierrättä-
mällä. 

Matkailuyrityksissä kiertotalouteen voi hel-
poiten osallistua ehkäisemällä syntyvän jät-
teen määrää ja tehostamalla lajittelua. Sillä, 
mitä ostetaan tai jätetään ostamatta, voi vai-
kuttaa jo paljon jätteen syntyyn. Kiinnittämäl-
lä huomiota esimerkiksi pakkausmateriaalien 
kierrätettävyyteen voidaan vähentää sekajä-
tettä, jonka päästöt ovat huomattavasti suu-
rempia kuin lajitellun jätteen (kuva 10). Eri-
tyisesti muovin päästöt nousevat, mikäli se 
joutuu sekajätteen polttoprosessiin.

Päästökertoimet kertovat myös tärkeim-
män: jätehuolto synnyttää aina päästöjä eli 
jätteen syntyä tulisi ehkäistä. Eräs yksinker-
tainen ratkaisu on kertakäyttötuotteiden kor-

Kuva 10. Jätteiden päästökertoimia (jätteen kuljetuksia ei huomioitu). Lähde: Y-HIILARI 2022.

vaaminen kestotuotteilla esimerkiksi retki-
eväitä tarjotessa. Samalla paranee ruokailu-
hetken asiakaskokemus, ja hyvällä organisoin-
nilla kestoastioiden kuljetus ja tiskaus eivät 
tuota liikaa lisätyötä työntekijöille.

Autiotuvan käymälän ovi Riisitunturin kansallis-
puistossa. Kuva: MinnaKoramo / Metsähallitus.
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Kuusamolaisessa ohjelmapalveluita 
tarjoavassa yrityksessä varusteiden han-
kinnassa tärkein kriteeri on laatu ja pit-
käikäisyys. Näin varusteet maksavat it-
sensä takaisin moninkertaisesti niin ra-
hallisesti kuin laadullisesti. Esimerkiksi 
lumikengät ovat talvisin kovalla käytöllä, 
mutta silti suurin osa on edelleen 17 vuot-
ta sitten ostettuja. Laadukkaat välineet 
parantavat asiakkaan saamaa kokemus-
ta ja elämystä, kun esimerkiksi juuri lu-
mikengät toimivat paremmin ja myös 
umpihankeen pääsee kulkemaan hel-
posti. Lisäksi laadukkaat välineet helpot-
tavat työntekijän taakkaa, kun joka ret-
ken alussa ei tarvitse tarkistaa, onko lu-
mikengät kunnossa, eikä retken aikana 
stressata siitä, kestävätkö ne perille as-
ti. Eihän halpojen välineiden ostossa ole 
mitään järkeä, pohtii työntekijä ja tote-
aa, että laadukkaat lumikengät maksa-
vat vain 2–3 kertaa enemmän kuin hal-
vimmat ja kestävät vuosia yhden käyttö-
kerran sijaan.

Sen sijaan, että tuotteita valmistettaisiin li-
sää, kiertotaloudessa tavaroita jaetaan, vuok-
rataan, korjataan, huolletaan, päivitetään, 
kierrätetään ja käytetään uudelleen. Mones-
sa matkailuyrityksessä näin tehdään jo nyt. 
Kannattaahan välineet ja kalusto pitää käy-
tössä mahdollisimman pitkään jo ihan talou-
dellisistakin syistä. Huoltamalla lumikengät, 
moottorikelkat ja keittiölaitteet niiden käyt-
töikä pitenee. Hankintakriteereinä tulisi ol-
la vastuullisen valmistamisen lisäksi laatu ja 
korjattavuus. Suosimalla kierrätetyistä mate-
riaaleista valmistettuja tavaroita varmistaa ai-
neen kierron jo ostaessa. Nykypäivänä monta 
asiaa tekstiileistä toimistopaperiin ja elektro-
niikkaan voi ostaa kierrätetyistä materiaaleis-
ta valmistettuna.

8.3 Kiertotalous ja hankinnat
Ilmastonmuutoksen ja monen muun ympä-
ristöhaasteen kannalta olisi tärkeää vähen-
tää neitseellisten luonnonvarojen käyttöä 
ja pitää olemassa oleva materiaali kierros-
sa mahdollisimman pitkään (Ruokamo ym. 
2021). Kiertotaloudessa etsitään ratkaisuja 
näihin haasteisiin. Liiketoiminnassa kierto-
talous voi tarkoittaa seuraavia asioita (Sitra 
ym. 2018, Grönroos & Konttinen 2021):

 • Tarjotaan tuote palveluna: Tarjotaan 
elämyksiä tavaroiden sijaan.

 • Jakamistalous: Kasvatetaan tavaroi-
den käyttöastetta esimerkiksi mat-
kailutoimijoiden yhteisellä kalustolla. 
Vuokrataan ja lainataan myös asiak-
kaille.

 • Uusiutuvuus ja kierrätettävyys: Jos 
uutta täytyy ostaa, ostetaan kierräte-
tyistä ja kierrätettävistä materiaaleis-
ta valmistettua. Tuotetaan myös omat 
palvelut uusiutuvalla energialla.

 • Tuotteen elinkaaren pidentäminen: 
Hankitaan käytettyä, pidetään hankin-
nat käytössä mahdollisimman pitkään 
huoltamalla ja lahjoitetaan tai myy-
dään käyttökelpoinen eteenpäin.

 • Kierrätys ja materiaalitehokkuus: Pi-
detään materiaalit kierrossa kierrättä-
mällä. 

Matkailuyrityksissä kiertotalouteen voi hel-
poiten osallistua ehkäisemällä syntyvän jät-
teen määrää ja tehostamalla lajittelua. Sillä, 
mitä ostetaan tai jätetään ostamatta, voi vai-
kuttaa jo paljon jätteen syntyyn. Kiinnittämäl-
lä huomiota esimerkiksi pakkausmateriaalien 
kierrätettävyyteen voidaan vähentää sekajä-
tettä, jonka päästöt ovat huomattavasti suu-
rempia kuin lajitellun jätteen (kuva 10). Eri-
tyisesti muovin päästöt nousevat, mikäli se 
joutuu sekajätteen polttoprosessiin.

Päästökertoimet kertovat myös tärkeim-
män: jätehuolto synnyttää aina päästöjä eli 
jätteen syntyä tulisi ehkäistä. Eräs yksinker-
tainen ratkaisu on kertakäyttötuotteiden kor-

Kuva 10. Jätteiden päästökertoimia (jätteen kuljetuksia ei huomioitu). Lähde: Y-HIILARI 2022.
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Myös Kuusamon puolella on hyödyn-
netty vanhoja hirsirakennuksia.  Hirsi su-
lautuu mukavasti ympäröivään metsään 
eikä sitä tarvitse olla maalailemassa. Jo-
kaisesta rakennuksesta ja huoneesta löy-
tyy jotakin kirpputoreilta ostettua. Jopa 
vanhaa astiastoa täydennetään kiertä-
mällä kirppareita. Käytettynä ostami-
nen tuo selvää säästöä, mutta vaatii hie-
man kärsivällisyyttä. Tosin kun kirpparei-
den kiertämisestä pitää, käy se ihan har-
rastuksesta. Täällä myös uusiokäytetään 
kaikki mahdollinen: vanhasta pöytälii-
nasta saa verhot ja toisin päin. Ja jos ei 
muuta niin kankaasta saa tehtyä rättejä. 
”Näille löytyy kyllä käyttöä.”

Syötteelle rakennetussa majoituspal-
velussa ekologisuus oli kriteeri jo hotellia 
rakentaessa. Hotelli on rakennettu koti-
maisesta puusta, minkä johdosta raken-
nus on samalla hiilivarasto. Rakennus 
tehtiin osin tehtaalla, mikä vähensi ma-
teriaalihukkaa ja varmisti tehokkaan jät-
teenkäsittelyn. Jo suunnittelussa kiinni-
tettiin huomiota energiaa säästäviin jär-
jestelmiin, mikä pienentää rakennuksen 
käytön aikaisia päästöjä.

Jätelaki uudistui: ovathan yrityksen velvollisuudet hallussa? (ym.fi)

Käytetyn hankintaa ja uusiokäyttöä ei kan-
nata vieroksua turhaan. Käytettyä voi hyö-
dyntää rakentaessa, remontoidessa ja sisus-
tuksessa. Toki sisustustyyli, brändi ja ajalliset 
resurssit voivat vaikuttaa siihen, kuinka suju-
vasti esimerkiksi kirpputorilta ostetut tuot-
teet sopivat miljööseen. Ratkaisuja on kui-
tenkin monia ja kierrätettyä löytyy moneen 
makuun. Kiertotalouden kehittyessä kierrä-
tysmateriaalien käyttö remonteissa helpottuu 
ja muun muassa talojen eristeitä saa jo ke-
räyspaperista valmistettuna. Näin hiiltä varas-
toituu talon rakenteisiin rakennuksen käyttö-
iän ajaksi (Ekovilla 2020). Hankintojen paikal-
lisuus vähentää kuljetuksien päästöjä ja sa-
malla tulee tuettua paikallista aluetaloutta.

Yksi hirsimökki on toiminut aikanaan 
aittana, toinen ihan asuinrakennuksena 
Suomussalmella 1800-luvun lopulta läh-
tien. Kiertotalouden periaatteita on hyö-
dynnetty täällä myös muualla kuin hir-
sissä, sillä käytettynä on löytynyt mm. 
ovia, ikkunoita, keittiö kodinkoneineen 
sekä huonekaluja. Kierrätetyn hankinta 
on tuonut säästöjä, kun kaikkea ei tarvit-
se ostaa uutena. Lisäksi teema on osalle 
asiakkaista jopa imagokysymys.

https://ym.fi/jatteet/jatelaki
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ninlähteitä. Kasvisruokaan vaihtaminen aut-
taa hidastamaan luontokatoa, sillä se ei vaadi 
yhtä paljon viljely- ja laidunmaata kuin lihan 
kasvattaminen. Kasvis- ja vegaaninen ruoka 
voivat olla kilpailutekijöitä, sillä niiden tarjon-
ta on osalle asiakkaista syy valita ruokapaikka.

Positiivista ilmastovaikutustaan voi edis-
tää ruokalistan sisällöllä ja järjestyksellä, sil-
lä matkailija ei aina tee lomalla tietoisia va-
lintoja päästöjen vähentämiseksi. Vähäpääs-
töiset valinnat tulisi siis tehdä mahdollisim-
man helpoiksi. Lisäämällä kasvisruoka-annos-
ten osuutta tarjonnassa asiakkaat valitsevat 
vähemmän lihaa (Parkin & Attwood 2022). 
Ilmastoystävällisten annosten lisääminen ei 
tutkimusten mukaan vähennä asiakastyyty-
väisyyttä (Visschers & Siegrist 2015), joten va-
likoimaa voi päivittää huoletta. Sijoittamal-
la vähäpäästöiset annokset ruokalistan al-
kuun sekä noutopöydän alkupäähän voi huo-
maamatta vaikuttaa asiakkaiden valintoihin 
(Kurz 2018). Ei ole yhdentekevää, mitä ruoka- 
annoksia tarjoilijat suosittelevat ja miten 
annoksia kuvaillaan ruokalistassa (Bacon &  

8.4 Ruoka
Ruoan hiilijalanjäljestä suurin osa eli 60 pro-
senttia syntyy alkutuotannosta (Riipi & Kurp-
pa 2013). Tarvitaan ruokakulttuurin muutos-
ta, jossa valitaan raaka-aineita, joilla on pieni 
hiilijalanjälki (kuva 11). Vegaaninen, kasvisruo-
kavalio sekä kalaisa ruokavalio ovat ilmaston 
ja ympäristön kannalta kaikkien parhaimpia 
vaihtoehtoja (van Dooren ym. 2014, Saarinen 
ym. 2019). Ravitsemusalan toimijat voivat ot-
taa vastuun tarjonnastaan ja tarjota sekä il-
maston että ympäristön kannalta vain hyviä 
vaihtoehtoja. 

Tärkeintä on korvata lihaa kasviproteiineil-
la, lähivesien kalalla sekä riistalla. Huomion 
arvoista on, että poron lihaa ei voida laskea il-
mastohyvikseksi, sillä märehtijänä poro tuot-
taa metaania. Lisäksi talven lisärehuruokinta 
sekä paimentamiseen tarvittava polttoaine 
nostavat poron päästöjä (Silvenius ym. 2015). 
Syitä kasvisruoan ja kalan osuuden lisäämi-
selle on monia. Kasvisruoka ja sisävesien kala 
ovat edullisia ja lihaa terveellisempiä proteii-

Kuva 11. Ruoan hiilijalanjälkiä. Lähteet: Blonk ym. 2008, Salo ym. 2019, Silvenius ym. 2015.
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Krpan 2018). Minkälaisen vaikutuksen teke-
vät esimerkiksi ”Suussa sulava punajuuripih-
vi” tai ”Herkkumuikut”? Ilmastoystävällisten 
annosten valitsemista kannustamaan voi ruo-
kalistaan lisätä merkintöjä siitä, mitkä annok-
set ovat kaikkien ilmastoystävällisimpiä (Vis-
schers & Siegrist 2015).     

Lähimetsästä kerätyt sienet sopivat hyvin hiili-
jalanjälkeään pienentävän yrityksen ruokalistal-
le. Oulangan kansallispuisto. Kuva: Jonna Kallio-
mäki.

Kylmäluoman retkeilyalue. Kuva: Maarit Vaahte-
ranoksa / Metsähallitus.

Sallalaisessa kahvilassa ei tarjota ol-
lenkaan lihaa. Lihattomuutta ei juuri 
huo maa, sillä päätuotteita ovat kampa-
nisut ja pullat. Suolainen piirakka mais-
tuu kävijöille ilman lihaakin, sillä kom-
mentteja lihattomuudesta ei ole tullut. 
Aikaisemmin tarjolla oli poronlihapiira-
koita, mutta niiden tekijän lopetettua 
päätettiin mennä nykyisten tuottajien 
tuotevalikoimalla.

Syötteellä ohikulkija saa mahan-
sa täyteen lounaskeitolla. Kasvisruoan, 
 kotimaisen järvikalan ja riistan osuutta 
on  lisätty ja pyritään lisäämään entises-
tään. Yrityksestä kerrotaan, että kasvis-
ruoan raaka-aineet ovat yleensä edul-
lisempia, vaikka hintaa enemmän kas-
visruoan tarjoamisessa painavat ekolo-
giset ja eläinten hyvinvointiin liittyvät 
näkökulmat. Tavoitteena on tarjota mo-
nipuolista ja maukasta ruokaa, tutustut-
taa asiakkaita erilaisiin makuihin ja vä-
hentää lihan kulutusta. Naudanlihaa 
 löytyy listalta aina välillä, mutta teho-
tuotettu naudanliha halutaan korvata 
lähituotetulla.
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 • Mitä jää yli? Kaiken biojätteeseen pää-
tyvän syömäkelpoisen ruoan tuotta-
miseen käytetty energia ja luonnonva-
rat on kulutettu turhaan. Siihen, miten 
hävikkiä voidaan vähentää keittiössä ja 
lautasella, on monia erilaisia ratkaisuja 
eri tilanteisiin. Esimerkiksi eräässä tut-
kimuksessa noutopöydän lautaskoon 
pienentäminen ja kyltit, jotka vinkkaa-
vat, että ruokaa voi hakea lisää, supis-
tivat ruokahävikkiä 20 prosentilla. Toi-
milla ei ollut kielteistä vaikutusta asia-
kastyytyväisyyteen, mutta ne toivat 
säästöjä ravintolalle ostettavien raaka-
aineiden määrän vähetessä (Kallbek-
ken & Sælen 2013).

Kasvisruoan osuuden kasvattamisen lisäk-
si tarjonnassa tulisi kiinnittää ainakin seuraa-
viin seikkoihin: 

 • Mistä raaka-aineet tulevat? Ruoan 
paikallisen tuotannon tukemisella 
on lyhyiden kuljetusmatkojen lisäk-
si aluetaloudellisia vaikutuksia. Lähi-
ruoka tukee myös paikallista ruoka-
kulttuuria. Periaatteena voi olla, et-
tä raaka-aineiden hankinnassa suo-
sitaan ensisijaisesti paikkakunnan tai 
alueen tuotteita, toiseksi kotimaisia 
ja kolmanneksi eurooppalaisia tuot-
teita. Marjojen ja sienien hiilijalanjäl-
ki voi olla nolla, jos lähimetsään ei ole 
tarvinnut ajaa autolla. Kun riista tu-
lee lähimetsästä tai kala lähijärveltä, 
päästöjä syntyy lähinnä auton ja perä-
moottorin käytöstä.

 • Mihin vuodenaikaan? Tuoretuotteiden 
päästöt voivat olla yllättävän suuret, 
jos niitä käytetään satokauden ulko-
puolella. Satokausiajattelua kannattaa 
siis hyödyntää ruokalistojen sisällössä. 
Toisaalta poikkeuksiakin voi tehdä, sil-
lä esimerkiksi suomalaisten kasvihuo-
neiden energiatehokkuus on paran-
tunut sen verran, että talvellakin koti-
mainen vihannes voi olla kokonaisval-
taisen kestävyyden kannalta parempi 
vaihtoehto kuin vihannekset vesipu-
lasta kärsiviltä alueilta (Juopperi 2019).

 • Miten raaka-aineet on kasvatettu tai 
valmistettu? Luomumerkintä ja luo-
tettavat sertifikaatit antavat varmuutta 
siitä, että raaka-aine on tuotettu ym-
päristöä tai ihmisiä kunnioittaen.

Taivalkoskelaisessa yrityksessä tarjot-
tava ruoka on aina niin paikallista kuin 
mahdollista. Nyt on esimerkiksi marjojen 
ja sienien aika, ja joku työntekijöistä oli-
kin ehtinyt jo hankkia hilloja ravintolaan. 
Kalaakin paikallisilta harrastekalastajil-
ta ostetaan aina kun sitä on tarjolla. Ra-
vintolan puolella pyritään vähentämään 
hävikkiä esimerkiksi seuraamalla päivän 
menekkiä. Riippuu myös sesongista, lai-
tetaanko ihan kaikkea esille noutopöy-
tään. 

Rukalla sijaitsevassa ravintolassa 
seurataan jatkuvasti annoskokoja ja 
tehdään raaka-ainehankintoja menekin 
mukaan. Muutoksiin reagoidaan nopeas-
ti. Välillä ravintolassa on jopa hävikki-
viikkoja, jolloin hävikkiä seurataan erityi-
sen tarkasti. Seuranta auttaa tekemään 
muutoksia toimintoihin. Ruokahävikkiä 
on onnistuttu pienentämään viime vuo-
desta, mikä on tuonut rahallisia säästöjä 
jopa n. 23 %.

Onko Visit Finlandin (2021) Kestävän ruokamatkailun opas (businessfinland.fi) jo 
tuttu?

Vinkkejä hävikin vähentämiseen Hävikistä hyvikiksi (pdf, verkko-opisto.msl.fi)  
-oppaasta (Luonnonvarakeskus 2020).

https://www.businessfinland.fi/491559/globalassets/finnish-customers/02-build-your-network/visit-finland/julkaisut/kestavan-ruokamatkailun-opas-2021.pdf#msdynttrid=JrHf3DNGFG4be6GIX8OrD35TwWNwNTS4UVw4kA4YYbQ
https://verkko-opisto.msl.fi/wp-content/uploads/2019/04/Ha%CC%88vikista%CC%88-hyvikiksi.pdf
https://verkko-opisto.msl.fi/wp-content/uploads/2019/04/Ha%CC%88vikista%CC%88-hyvikiksi.pdf


44

Miettikää myös, mitä muiden yritysten, 
matkailuyhdistyksen tai paikallishallinnon 
kanssa voi tehdä alueen ilmastovaikutuksen 
pienentämiseksi. Voisiko yritysten kesken yh-
distää jätekeräyksiä ja asiakkaiden kuljetuk-
sia? Kertokaa, minkälaista apua matkailuyh-
distys tai paikallishallinto voi antaa yrityksille 
päästövähennysten suunnitteluun ja toteutta-
miseen. Ilmastoyhteistyö tarkoittaa myös tie-
don jakamista – aina kyse ei tarvitse olla vain 
oman yrityksen hiilijalanjäljen kutistamises-
ta. Kanssayrittäjille voi antaa vertaistukea, ja-
kaa vinkkejä ja kannustaa, vaikka virallista yh-
teistyötä ei tehtäisikään. Kertokaa esimerkik-
si, mitä uutta olette oppineet ja mitä hyväksi 
koettuja käytänteitä teillä on. Muiden tuke-
minen nopeuttaa koko yhteiskunnan päästö-
vähennyksiä. 

Oulankajoen alaosan melontareitti Oulangan kansallispuistossa Kuva: Laura Johansson.

8.5 Yhteistyöverkostot
Ilmastotalkoissa yhteistyö on voimaa. Osa 
oman yrityksen päästöistä on epäsuoria, esi-
merkiksi ostetuista palveluista ja alihankki-
joista syntyviä päästöjä. Vaikka näitä ei ottai-
si mukaan hiilijalanjäljen laskentaan, niillä on 
merkitystä ilmastonmuutoksen hillitsemisen 
kannalta. Ostettujen palveluiden päästöihin 
voi vaikuttaa valitsemalla yhteistyökumppa-
neiksi hiilijalanjälkeään pienentäviä toimijoi-
ta, mutta aina tämäkään ei ole mahdollista 
– erityisesti harvaan asutuilla alueilla vaihto-
ehtojen määrä voi olla varsin rajallinen. Kun 
yhteistyökumppaneitaan ei voi valita, heitä 
voi kannustaa päästöjä vähentäviin muutok-
siin. Myönteisen kuvan luominen rohkaisee 
tarttumaan toimiin paremmin kuin syyllistä-
minen ja uhkailu. 
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Kuusamolaisessa yrityksessä omat 
aktiviteetit ovat lihasvoimin mentäviä. 
Moottorikelkkailua saa kyllä tiskin alta 
alihankkijan järjestämänä, mutta sitä ei 
mainosteta erikseen. Talvimarkkinointia 
tehdään edelleen lähinnä kansainvälisil-
le asiakkaille. Suomalaisia kun ei tunnu 
kiinnostavan hiljaisuus ja rauha luonnon 
keskellä – tai sitten he eivät vielä tiedä 
näistä mahdollisuuksista. Kehitettävää 
on siis monella saralla asenteiden muu-
toksesta lähtien.

8.6 Palvelumuotoilu ja 
markkinointi
Sillä, mitä tarjotaan, on merkitystä. Kuten ai-
kaisemmin mainittiin, matkailijat eivät aina 
mieti valintojaan ilmaston kannalta. Tämä on 
yksi syy, miksi muutoksia pitäisi tehdä tarjon-
taan. Ilmastoystävälliset valinnat voi tehdä 
houkutteleviksi tai ihannetilanteessa asiak-
kaan ei tarvitsisi tehdä valintoja ollakseen 
ilmastoystävällinen. Vähäpäästöisen mat-
kailutuotteen valinta pitäisi tehdä siis mah-
dollisimman helpoksi tai mieluiten oletusar-
voksi. Logistiikka-alaluvussa ehdotettiin oh-
jelmapalveluiden muuttamista lihasvoimil-
la toteutettaviksi ja Ruoka-osiossa annettiin 
vinkkejä siihen, miten saadaan asiakkaat va-
litsemaan vähäpäästöisempiä annoksia huo-
maamatta. Muutetaan siis tarjonnan sisältöä 
ja sijoitetaan ilmastoystävällisimmät tuotteet 
näkyvälle paikalle nettisivuille ja esitteisiin. 
Ovatko kelkkasafarit näkyvissä ensimmäisenä 
etusivulla, piilossa aktiviteettilistalla vai saako 
niitä järjestettyä vain pyydettäessä?

Suurin osa matkailun hiilijalanjäljestä 
koostuu matkustamisesta (mm. Lenzen ym. 
2018), josta lentämisen aiheuttamaa ilmasto-
haittaa ei voi korostaa liikaa (Suomen ympä-
ristökeskus & Sitra 2019). Esimerkiksi edesta-
kaiset lennot Helsingin ja Etelä-Euroopan vä-
lillä aiheuttavat noin 1 000 kg CO2e kasvihuo-
nekaasuja per matkustaja. Tämä on jo miltei 
puolet kestäväksi tasoksi arvioidusta vuosit-
taisesta hiilijalanjäljestä, joka yksilöllä on va-
raa tuottaa (2 500 kg CO2e) (Akenji ym. 2021). 
Erään selvityksen mukaan yksilöiden tulisi vä-
hentää lyhyiden (alle 1 500 km) lentojen mää-
rää kerran kolmessa vuodessa tapahtuvaksi ja 
pitkien (yli 1 500 km) lentojen määrää ker-
ran kahdeksassa vuodessa tapahtuvaksi (C40 
Cities ym. 2019). Tarvitaan siis suurempaa ra-
kennemuutosta vähäpäästöisen maata pitkin 
matkustamisen tueksi. Sillä aikaa matkailuyri-
tykset voivat panostaa viipymien pidentämi-
seen ja kohdistaa markkinointiaan kotimaa-
han ja lähialueille. 

Retkeilijöitä Korouomassa. Kuva: Sini Salmirinne.
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teemien suojelulla on samalla luontokatoa 
hidastavia vaikutuksia (Roberge ym. 2018). 
Kompensoitavat päästöt voi myös jakaa use-
amman erityyppisen kompensaatiohankkeen 
kesken, jotta erilaiset hyödyt maksimoituvat.

Vapaaehtoisia kompensaatiomarkkinoi-
ta on pidetty villinä läntenä puuttuvan sää-
telyn takia. Onneksi työtä kuitenkin tehdään 
jatkuvasti tilanteen parantamiseksi. Ilmasto-
kriisin edetessä päästöjen hyvittäminen on 
tarpeellinen työkalu, jota kannattaa hyödyn-
tää halutessaan. Kompensaatiota ostaessa tu-
lisi varmistaa, että seuraavat laadukkaan kom-
pensaation kriteerit täyttyvät (Broekhoff ym. 
2019, Finnwatch 2021, Niemistö ym. 2021):

 • Lisäisyys eli kompensaatiohanke ei 
olisi tapahtunut ilman kompensaation 
ostamista. Esimerkiksi liesihankkeiden 
lisäisyyttä voidaan epäillä, jos paikal-
liset ostavat energiatehokkaita liesiä 
joka tapauksessa ilman kompensaa-
tiohankkeen avustustakin (Stolzmann 
2022).

 • Pysyvyys eli poistetut tai vältetyt 
päästöt pysyvät poissa ilmakehästä 
mahdollisimman pitkään. Pysyvimpiä 
kompensaatiotapoja ovat ilmakehän 
hiilen talteenotto ja varastointi (mm. 
CCS, DACSS, CCU) (Allen ym. 2020). 
Näihin verrattuna metsien suojelu ja 
istuttaminen sekä muut luontoon pe-
rustuvat hankkeet ovat vähemmän py-
syviä, sillä hankkeita uhkaavat esimer-
kiksi metsäpalo- ja tuholaisriski sekä 
muut luonnonilmiöt.

 • Mitattavuus eli hankkeen ilmastovai-
kutukset voidaan arvioida luotettavas-
ti. Vaikutuksia verrataan perusuraan 
eli tilanteeseen, jossa kompensaatio-
hanketta ei olisi toteutettu. Esimer-
kiksi Suomessa metsäkompensaation 
mittaamiseen on hyvät mahdollisuu-
det kehittyneen metsäntutkimuksen 
johdosta.

9 Päästöjen kompensointi
Kasvihuonekaasupäästöjen kompensaatiol-
la tarkoitetaan ilmastolle tapahtuvan hai-
tan hyvittämistä joko vähentämällä tai sito-
malla päästöjä jossain muualla (mm. Laine 
ym. 2021). Matkailuyritysten kohdalla kyse 
on vapaaehtoisesta päästökompensaatiosta 
eli päätös kompensaatiopalveluiden ostosta 
tehdään yrityksen sisällä tai joissain tapauk-
sissa matkailijan toimesta. Päästökompensaa-
tion tärkein sääntö on priorisoida päästövä-
hennykset eli päästökompensaatiota tulisi 
hyödyntää vasta, kun kaikki mahdollinen on 
tehty toiminnasta syntyvien päästöjen mini-
moimiseksi tai poistamiseksi kokonaan. Pääs-
töjen vähentäminen on tehokkain keino il-
mastonmuutoksen hillinnässä, sillä kompen-
sointi ei täysin nollaa syntyneitä kasvihuone-
kaasupäästöjä johtuen hiilenkierron ominai-
suuksista (Zickfeld ym. 2021). Kompensaatio-
ta tulisi käyttää ainoastaan niihin päästöihin, 
joihin on vaikea vaikuttaa omassa yritystoi-
minnassa tai kohtuullisin kustannuksin (mm. 
Laine ym. 2021).

Kompensaatiopalvelua valitessa valitaan 
hanketyyppi eli tapa, jolla päästöt hyvite-
tään. Kompensaatiohankkeet voidaan jakaa 
a) päästövähennyksiä ja b) hiilensidontaa te-
keviin hankkeisiin (Allen ym. 2020), joihin 
kumpaankin sisältyy sekä luontoon perus-
tuvia että teknologisia ratkaisuja. Hankkeis-
sa, jotka tähtäävät päästöjen vähentämiseen, 
kompensaatio tapahtuu estämällä päästöjen 
syntymistä toisaalla. Energiatehokkaampien 
liesien ostaminen ja käyttöönotto kehittyvis-
sä maissa, jätehuollon metaanipäästöjen vä-
hentäminen sekä metsien ja soiden suojelu 
ovat esimerkkejä tällaisista hankkeista. Hank-
keet, joissa hiiltä sidotaan, voivat olla metsit-
tämistä, soiden ennallistamista ja hiilidioksi-
din talteenottoa ilmakehästä (DACCS). Pitkäl-
lä aikavälillä ja nettonollan kannalta olisi tär-
keää siirtyä päästövähennyshankkeista hiilen 
poistoon ilmakehästä (Allen ym. 2020, Com-
pensate Foundation 2022). Toisaalta ekosys-
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Sopivien kompensaatiotapojen ja -palve-
luiden löydyttyä voi yritys oman syntyvän hii-
lijalanjälkensä kompensoinnin lisäksi ylikom-
pensoida päästönsä ja tulla näin niin sanotus-
ti hiilinegatiiviseksi. Omien päästöjen hyvittä-
misen voi laajentaa myös yrityksen nykypäi-
vän päästöistä menneisyydessä syntyneisiin 
päästöihin. Osa yrityksistä kompensoi aino-
astaan tietyn tarjotun palvelun tai tuotteen 
arvoketjun päästöt ja tarjoaa esimerkiksi hiili-
neutraalia retkeä tai kasvisruoka-annosta. Tär-
keää on kertoa, miten kompensaatio tapah-
tuu ja mitä päästöjä kompensoidaan. Kom-
pensaatiomaksun voi sisällyttää tuotteen hin-
taan kokonaan tai osittain. Vastuuta kompen-
saation kustannuksista voi jakaa myös asiak-
kailleen. Esimerkiksi Sokos Hotellit tarjoaa 
asiakkailleen mahdollisuutta kompensoida 
vierailunsa päästöt. Asiakkaalle kompensaa-
tion hinta on 0,47 € yöltä (Sokos Hotels).

Oman metsän voi tarjota myös kompen-
saatioon, jolloin siitä saa ilmastoystävällisen 
tulonlähteen. Metsiin perustuvaa kompensaa-
tiota voivat olla esimerkiksi metsän suojelu 
ja  kiertoajan pidentäminen, jolloin hiiltä si-
toutuu pitemmän aikaa ja samalla autetaan 
hidastamaan luontokatoa. Metsän lannoitta-
minen lisää metsän kasvua ja siten hiilen si-
dontaa mutta vaatii rinnalleen kiertoajan pi-
dentämisen tai suojelun toimiakseen kom-
pensaationa. Periaatteessa omia päästöjään ei 
voi kompensoida omien met sien avulla, ellei 
toimia ole varmennettu ulkopuolisella tahol-
la. Täten omien metsien suojelusta tai lähellä 
sijaitsevan suon ennallistamisesta kannattaa 
puhua ilmastotekoina, joilla on myös luonnon 
monimuotoisuutta tukeva merkitys. Kaikkia 
ilmastoa auttavia tekoja tarvitaan.

Apua suomalaisten kompensaatiopalveluiden arviointiin saa Finnwatchin (2021) 
raportista Anekauppaa vai ilmastotekoja? (finnwatch.org).

Suomalaisia luontopohjaisia kompensaatiotapoja voi vertailla Luonnonvarakes-
kuksen (2022) Hiilikompensaatioinfo.fi-sivulla.

 • Vuodon välttäminen eli kompensaa-
tiohankkeen toteuttaminen ei lisää 
päästöjä muualla esim. metsän suoje-
lu ei lisää hakkuita toisaalla.

 • Kaksoislaskennan välttäminen eli syn-
tynyt päästövähennys lasketaan vain 
kerran. Käytännössä kompensaatio-
yksikkö mitätöidään myynnin jälkeen 
rekisteristä ja ostaja saa mitätöinnistä 
todisteen.

 • Valvonta ja toiminnan läpinäkyvyys. 
Esimerkiksi kompensaatiosertifikaatit 
(mm. Gold Standard, Verified Carbon 
Standard, Plan Vivo) varmentavat, et-
tä edellä mainitut kriteerit täyttyvät. 
Huomaa, että kaikkien kriteerien tar-
kastelu erottaa kompensaatiosertifi-
kaatit hiilensidonnan sertifikaateista 
(mm. ISO-standardi), jotka eivät esi-
merkiksi huomioi pysyvyyttä tai kak-
soislaskentaa (Laine ym. 2021).

 • Vastuullisuus eli kompensaatio ei ai-
heuta haittaa paikallisille ihmisille tai 
luonnolle. Parhaassa tapauksessa han-
ke tuo jopa muitakin hyötyjä ilmasto-
vaikutuksien lisäksi. Hanke voi esimer-
kiksi työllistää paikallisia (Finnwatch 
2021 s. 78) ja ekosysteemien suojelu 
luo elinympäristöjä uhanalaisille lajeil-
le (Roberge ym. 2018).

https://finnwatch.org/fi/julkaisut/anekauppaa-vai-ilmastotekoja
https://finnwatch.org/fi/julkaisut/anekauppaa-vai-ilmastotekoja
https://hiilikompensaatioinfo.fi/
https://hiilikompensaatioinfo.fi/
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Tekemistä voi olla paljon, mutta lannistua 
ei pidä. Tärkeintä on aloittaa jostakin. Kaik-
ki on helpompaa, kun päästään vauhtiin. Toi-
minnan tuiskeessa tietoa kertyy pikkuhiljaa 
siitä, mikä on ilmaston kannalta paras vaihto-
ehto omassa toiminnassa. Tämä helpottaa 
edelleen toimenpiteiden edistämistä, etenkin 
jos jakaa tietoa parhaista käytänteistä muil-
lekin. Oppaasta saa monia vinkkejä siitä, mi-
ten pääsee alkuun kasvihuonekaasupäästö-
jen vähentämisessä. Jatkakaa siis inspiraation 
etsimistä oppaiden ulkopuolella ja seuratkaa 
kehitystä. 

Iso-Syötteen retkeilyalue. Kuva: Eeva Mäkinen.

10 Lopuksi
Vaikka opas keskittyy yrityksen oman hiilija-
lanjäljen pienentämiseen, kiinnostuksen voi 
kohdistaa myös yrityksen hiilikädenjälkeen. 
Hiilikädenjälki ei pienennä yrityksen tai pal-
velun omia päästöjä vaan asiakkaan päästö-
jä. Tarjoamanne matkailupalvelut voivat aut-
taa asiakasta kutistamaan omaa hiilijalanjäl-
keään. Miten voisitte motivoida asiakkaita 
tekemään muutoksia myös loman jälkeen 
arki elämässä? Hiilikädenjäljen lisäksi tarvi-
taan muita positiivisia ilmastotekoja, joilla 
ei välttämättä ole suoraa vaikutusta yrityk-
sen päästöihin, mutta joilla on merkitystä il-
mastonmuutoksen hillinnässä. Tällaisia tekoja 
voivat olla luonnon monimuotoisuuden säily-
misen tukeminen yrityksen pihassa tai met-
sissä, rahalahjoitukset luonnonsuojelun hy-
väksi tai osallistuminen kestävän matkailun 
hankkeisiin.
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Päästövähennystavoitteet
Lyhyen aikavälin tavoitteet: mikä on tavoite-
hiilijalanjälkemme vuoden päästä?
Pidemmän aikavälin tavoitteet: mikä on ta-
voitehiilijalanjälkemme viiden ja kymmenen 
vuoden päästä?

Toimenpidesuunnitelma

Mitä päästöjä vähentäviä käytänteitä yrityk-
sellä on jo käytössä?
Mitä nopeita korjausliikkeitä voidaan tehdä? 
Mitä tehdään ensin?
Mitä muutoksia ja parannuksia tehdään pi-
demmällä aikavälillä esim. kahden, viiden ja 
kymmenen vuoden sisällä?
Kuka on vastuussa kustakin suunnitellusta 
toimenpiteestä? Milloin toimenpiteet ovat 
tehtynä? Aiheutuuko toimenpiteistä kustan-
nuksia, mitä kustannuksia?
Halutaanko yrityksen tai tietyn tuotteen 
päästöt kompensoida? Mitä kriteerejä kom-
pensaatiopalvelulle asetetaan?

Liitteet
Liite 1 Päästöraportoinnin pohja

Nykytilanne
Mikä meitä motivoi toimimaan ilmaston hy-
väksi? 
Millaisia tavoitteita meillä on yrityksen suh-
teen? Esimerkiksi toiminnan kehittäminen, 
asiakasmäärät ym. Mikä vaikutus näillä ta-
voitteilla on päästöihin?

Hiilijalanjäljen laskennan 
muistiinpanot

Mitä päästölähteitä ensimmäiseen laskentaan 
otetaan mukaan? Mistä tarvittavat tiedot löy-
tyvät? Hyödynnetään Matkailun CO2-laskurin 
materiaalipankin tiedonkeruun apulomakkei-
ta (drive.google.com).
Mitä päästökertoimia selvitetään itse, mistä 
ne saadaan selvitettyä?
Mitkä päästölähteet voidaan huomioida vasta 
seuraavassa laskennassa? Miten tiedonkeruu-
ta voidaan parantaa, jotta ko. päästölähteet 
saadaan mukaan?
Milloin seuraava seurantalaskenta toteute-
taan? Miten seuraavaa laskentaa voisi hel-
pottaa?

https://drive.google.com/drive/folders/1_D8ECYlZqhjxoEQf7Pw8TniVodvvmZn4
https://drive.google.com/drive/folders/1_D8ECYlZqhjxoEQf7Pw8TniVodvvmZn4
https://drive.google.com/drive/folders/1_D8ECYlZqhjxoEQf7Pw8TniVodvvmZn4
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Liite 2 Toimenpiteiden idealistaus

Energia Tehty 
jo

Voidaan 
tehdä heti

Voidaan tehdä  
pitkällä aikavälillä

Ei koske meidän 
toimintaamme

Vaihdetaan sähkö (EKOenergia-merkittyyn) 
aurinko-, tuuli- tai vesisähköön
Vaihdetaan energiatehokkaisiin lamppuihin 
(LED), kun edelliset palavat loppuun

Ei pidetä valoja ja sähkölaitteita turhaan päällä

Muistutetaan asiakkaita valojen ja sähkölaittei-
den sammuttamisesta mm. infokylteillä
Vaihdetaan energiatehokkaisiin valaisimiin 
(energialuokka A tai parempi)

Automatisoidaan valaistus

Päivitetään valot ja ulkovalot liiketunnistimella 
ja ajastimella toimiviksi
Suunnitellaan valaistus niin, että valaisimien 
tarve vähenee

Hyödynnetään luonnonvaloa valaistuksessa

Huolletaan ja puhdistetaan sähkölaitteet

Hankitaan energiatehokkaita laitteita

Tuotetaan sähköä omilla aurinkopaneeleilla tai 
tuulivoimalalla
Sammutetaan tietokoneet ja muu toimisto-
elektroniikka, kun niitä ei tarvita
Seurataan energiankulutusta ja reagoidaan  
kulutuspiikkeihin

Tehdään energiakatselmus

Alennetaan sisätilojen lämpötilaa

Otetaan käyttöön kauko-ohjattu tai tekoäly-
ohjattu lämmönsäätelyjärjestelmä  
(esim. OptiWatti)
Otetaan käyttöön lämmöntalteenottojärjestel-
mä (esim. Nilan)
Opastetaan asiakkaita kestävässä lämmönsää-
telyssä esim. infokylteillä
Hyödynnetään lämpöpumppuja lämmön läh-
teenä (maa-, ilma- ja ilma-vesilämpöpumput)
Optimoidaan (yhteis)saunojen lämmittäminen 
– ei pidetä kiuasta turhaan lämpimänä

Käytetään polttopuita säästeliäästi

Käytetään vain kuivia polttopuita

Tarkistetaan eristykset sekä ovien ja ikkunoi-
den tiivisteet
Vaihdetaan ikkunat ja ovet tarvittaessa ener-
giatehokkaisiin

Ei pidetä vesihanoja turhaan auki

Muistutetaan asiakkaita veden säästämisestä 
mm. infokylteillä
Seurataan vedenkulutusta ja reagoidaan kulu-
tushuippuihin 
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Energia Tehty 
jo

Voidaan 
tehdä heti

Voidaan tehdä  
pitkällä aikavälillä

Ei koske meidän 
toimintaamme

Alennetaan hanojen vedenvirtaamaa (optimi-
virtaama 8–9 l/min)
Pestään pesukoneet täytenä ja mahdollisuuk-
sien mukaan alemmalla lämpötilalla

Korjataan vesikalusteiden tiputtelut ja vuodot

Päivitetään vesikalusteet vettä säästäviksi

Harvennetaan hotellihuoneiden siivousväliä 
tai tehdään siivous ainoastaan asiakkaan pyyn-
nöstä 
Harvennetaan pyyhkeiden ja petivaatteiden 
vaihtoväliä, ja muutetaan vaihdot lisämaksus-
ta tehtäväksi 
Vaihdetaan keittiökoneet energiatehokkaam-
piin, kun edelliset tulevat tiensä päähän

Käytetään kuivakäymälöitä

Tehdään Motivan energiatehokkuussopimus 
(energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi)

https://energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi/
https://energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi/
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Logistiikka Tehty 
jo

Voidaan 
tehdä heti

Voidaan tehdä  
pitkällä aikavälillä

Ei koske meidän 
toimintaamme

Ei käytetä moottoriajoneuvoja tarpeettomasti

Yhdistellään eri asiointimatkat

Vältetään tyhjäkäyntiä

Yhdistellään ryhmien kuljetukset

Suhteutetaan ajoneuvon koko matkustaja-
määrään
Ajetaan aina taloudellisesti esim. ylläpidetään 
tasaista nopeutta ja esilämmitetään kulkuneu-
vot kylmällä säällä
Tehdään yhteistyötä toisten yritysten kanssa 
kuljetusten järjestämisessä
Kehitetään aktiviteetit lihasvoimalla toteutet-
taviksi
Tarjotaan asiakkaille yhteiskuljetuksia ohjel-
mapalveluissa 
Vähennetään kuljetusta vaativia aktiviteetteja 
ohjelmapalveluissa
Palkitaan asiakkaita siitä, että he saapuvat 
kohteeseen julkisilla, pyörällä tai kävellen
Tarjotaan julkisen liikenteen aikatauluja ja  
reittioppaita asiakkaille esim. nettisivuilla
Opastetaan asiakkaita julkisen liikenteen  
käytössä 
Lainataan tai vuokrataan (sähkö)pyöriä  
asiakkaille
Käytetään moottorikelkkoja ja mönkijöitä vain 
huolto- ja kalustokuljetuksiin
Kannustetaan työntekijöitä kulkemaan  
vähäpäästöisesti (esim. palkinnot, edut)
Vähennetään henkilöstön kulkemista  
esim. etäkokouksilla
Tehdään hankinnat isommissa erissä ja/tai  
yhdessä muiden yritysten kanssa, jotta  
kuljetusten tarve vähenee
Hankitaan hybridi- tai sähköauto tai energia-
tehokas polttomoottoriauto, kun yritysauton 
vaihto tulee ajankohtaiseksi
Kun toimipaikassa tehdään sähkötöitä, varmis-
tetaan valmius sähköautojen latauspisteiden 
rakentamiselle
Rakennetaan sähköauton latauspaikkoja  
asiakkaille
Käytetään nelitahtisia tai sähköllä kulkevia 
moottorikelkkoja
Suositaan veneen tai mönkijän hankinnassa 
mahdollisimman vähäpäästöisiä vaihtoehtoja
Suositaan isoa ajokalustoa hankittaessa  
mahdollisimman polttoainetehokkaita vaihto-
ehtoja
Jos mahdollista, valitaan kuljetuspalveluita  
ostettaessa hiilineutraali kuljetus
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Kiertotalous ja hankinnat Tehty 
jo

Voidaan 
tehdä heti

Voidaan tehdä  
pitkällä aikavälillä

Ei koske meidän 
toimintaamme

Lajitellaan kaikki jäte, mitä voidaan ( biojäte, 
paperi, kartonki, pahvi, metalli, lasi, muovi, 
vaarallinen jäte, sähkölaitteet, paristot, tekstii-
li, ruokaöljy)
Sijoitetaan tiloihin useita lajitteluastioita järke-
västi ja näkyville paikoille
Sijoitetaan lajittelukoreja mökkeihin ja huo-
neisiin
Huolehditaan, että lajitteluohjeet ovat selkeät 
ja usealla eri kielellä
Huolehditaan vaarallisesta jätteestä asianmu-
kaisesti
Otetaan käyttöön oma kompostori, jos bio-
jätemäärät sen sallivat
Suositaan hankintoja, joiden pakkausmateriaa-
lit voidaan lajitella
Ei käytetä kertakäyttötuotteita (esim. astiat, 
aterimet, pefletit)
Käytetään yksittäisten shampoo- ja suihku-
saippuapakkausten sijaan saippua-annosteli-
joita
Vältetään yksittäispakattujen elintarvikkeiden 
ostoa

Tarjotaan pulloveden sijaan raikasta hanavettä

Ostetaan vain välttämätöntä

Ostetaan laadukkaita ja vastuullisesti tuotettu-
ja välineitä ja kalustoa
Ostetaan välineitä ja kalustoa käytettynä, jos 
mahdollista
Huolletaan välineet ja kalusto pitkän käyttöiän 
takaamiseksi
Lahjoitetaan tai myydään tarpeeton mutta 
käyttökelpoinen kalusto
Selvitetään, voisiko kaluston hankinnalta vält-
tyä ostamalla esimerkiksi ohjelmapalveluita 
alihankkijalta tai tekemällä yhteishankintoja
Vuokrataan talvivaatteita ja varusteita asiak-
kaille, jotta asiakkaiden tarve hankkia tai kul-
jettaa omia varusteita vähenee
Ostetaan kierrätysmateriaaleista valmistettuja 
tekstiilejä ja tavaroita
Käytetään kierrätysmateriaaleista valmistettu-
ja työvaatteita
Ompelutetaan työvaatteet lähellä ja/tai hanki-
taan vastuullisilta vaatevalmistajilta

Käytetään sertifioituja puutuotteita (esim. FSC)

Jos uutta on rakennettava, suositaan ilmasto-
ystävällisiä rakennusmateriaaleja
Käytetään rakentaessa ja remonteissa laaduk-
kaita ja lähellä tuotettuja materiaaleja
Hyödynnetään kierrätysmateriaaleja uusia tilo-
ja rakentaessa ja remonteissa
Entisöidään ja remontoidaan vanhat rakennuk-
set uuden rakentamisen sijaan

Kunnostetaan vanhoja huonekaluja
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Kiertotalous ja hankinnat Tehty 
jo

Voidaan 
tehdä heti

Voidaan tehdä  
pitkällä aikavälillä

Ei koske meidän 
toimintaamme

Ostetaan huonekaluja, astiastoja yms. käytet-
tyinä
Huomioidaan ympäristönäkökulma matka-
muistotuotteiden raaka-aineissa esimerkiksi 
läheltä, hukkamateriaaleista tai luonnosta
Hankitaan myytävät tuotteet läheltä ja vas-
tuullisilta valmistajilta
Ostetaan tuotteet ja palvelut lähialueen yri-
tyksiltä
Käytetään vain ympäristömerkittyjä pesuainei-
ta, pehmopapereita yms.
Ostetaan tietokoneet ja muu toimistoelektro-
niikka käytettynä mahdollisuuksien mukaan
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Ruoka Tehty 
jo

Voidaan 
tehdä heti

Voidaan tehdä  
pitkällä aikavälillä

Ei koske meidän 
toimintaamme

Lisätään kasvisruokavaihtoehtojen osuutta tarjonnassa
Lisätään vegaanisten ja maidottomien vaihtoehtojen 
osuutta tarjonnassa
Korvataan liha läheltä ja vastuullisesti pyydetyllä luon-
nonkalalla ja riistalla
Korvataan perinteisten annosten liha kasvi proteiinilla
Vähennetään naudanlihaa ja muita suuripäästöisiä  
raaka-aineita ruokalistalta
Korvataan tehotuotettua naudanlihaa luomu- tai lähi-
tuotetulla naudanlihalla
Sijoitetaan vähäpäästöiset annokset ruokalistan alkuun
Kuvaillaan vähäpäästöisiä ruoka-annoksia houkuttele-
vasti 
Suositellaan ruokalistan vähäpäästöisiä annoksia

Merkitään vähäpäästöiset annokset ruokalistaan

Lisätään satokauden kasvisten käyttöä
Suunnitellaan ruokalista satokausiajattelun mukaisesti 
– vaihdetaan ruokalistaa sesongin mukaan useamman 
kerran vuodessa
Ostetaan mahdollisimman lähellä tuotettuja ruoka- 
aineita
Ostetaan luomua

Suositaan avomaalla kasvatettuja kasviksia

Kerätään ja hyödynnetään marjoja, sieniä ja villiyrttejä 

Viljellään kasviksia itse
Kiinnitetään huomiota tarjottavien juomien (ml. alko-
holijuomat) hiilijalanjälkeen
Hankitaan vain vastuullisesti tuotettua kahvia

Keitetään kahvia vain sen verran kuin tarvitaan
Suunnitellaan raaka-aineiden käyttöä ruokahävikin  
vähentämiseksi
Kehitetään reseptiikkaa hävikin vähentämiseksi
Pakastetaan yli jäävät raaka-aineet myöhempää käyt-
töä varten
Säilytetään raaka-aineita asianmukaisesti

Ennakoidaan asiakasmäärät

Ohjeistetaan asiakkaita ruokahävikin vähentämiseksi
Ei tarjota turhan suuria annoksia ja pienennetään  
noutopöydän lautaskokoa
Hyödynnetään yli jääneet raaka-aineet esim. hävikki-
annoksissa
Lahjoitetaan tai myydään syömäkelpoinen hävikkiruo-
ka alennettuun hintaan esimerkiksi ResQ-sovelluksen 
(resq-club.com) kautta
Hyödynnetään hävikkiä vähentäviä digitaalisia ratkaisu-
ja, kuten Hävikkimestaria (cgi.com)
Jos oma yritys ei tarjoile ruokaa, suositellaan asiakkaille 
lähi-, luomu- ja kasvisruokaa tarjoavia ravintoloita

https://www.resq-club.com/fi/sell
https://www.resq-club.com/fi/sell
https://www.cgi.com/fi/fi/tuoteratkaisut/aromi/havikkimestari


63

Yhteistyöverkostot Tehty 
jo

Voidaan 
tehdä heti

Voidaan tehdä  
pitkällä aikavälillä

Ei koske meidän 
toimintaamme

Järjestetään yritysten kesken yhteisiä kuljetuk-
sia lajiteltavalle jätteelle
Järjestetään yritysten kesken yhteisiä asiakas-
kuljetuksia
Kannustetaan ja autetaan yhteistyökumppa-
neita pienentämään päästöjään
Pyydetään pesula- tai siivouspalvelua käyttä-
mään ympäristömerkittyjä puhdistusaineita ja 
toimimaan energiatehokkaasti
Pyydetään kuljetusyritykseltä tietoa kaluston 
päästöistä
Uusia yhteistyökumppaneita valitessa otetaan 
valintakriteereiksi vastuullinen toiminta ja  
hiilijalanjäljen huomiointi
Kerrotaan matkailuyhdistykselle, matkailu-
kehittäjille ja paikallishallinnolle, minkälaista 
apua tarvitaan päästöjen pienentämiseksi
Osallistutaan päästöjen vähentämiseen keskit-
tyviin yhteistyöhankkeisiin

Palvelumuotoilu ja markkinointi Tehty 
jo

Voidaan 
tehdä heti

Voidaan tehdä  
pitkällä aikavälillä

Ei koske meidän 
toimintaamme

Sijoitetaan vähäpäästöisimmät tuotteet näky-
västi nettisivuille ja esitteisiin
Suositellaan vähäpäästöisiä tuotteita 
 asiakkaille
Jos palveluille on laskettu tuotekohtaiset hiili-
jalanjäljet, viestitään niistä asiakkaille myynnin 
yhteydessä 

Ohjataan asiakkaiden valintoja hinnoittelulla

Tarjotaan ainoastaan tuotteita, joilla on mini-
moitu hiilijalanjälki
Tehdään markkinointia lähialueille, jotta saa-
daan asiakkaita läheltä ja liikkumisesta aiheu-
tuvat päästöt pienenevät
Markkinoidaan pidempiä viipymisaikoja koh-
teessa
Kehitetään palvelut ja paketit pitkille viipymä-
ajoille sopiviksi
Kehitetään palveluita myös lähialueilta tulevia 
asiakkaita varten
Markkinoidaan pääosin sähköisesti ja vähenne-
tään painotuotteita
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Muut toimet ja hiilikädenjälki Tehty 
jo

Voidaan 
tehdä heti

Voidaan tehdä  
pitkällä aikavälillä

Ei koske meidän 
toimintaamme

Osallistetaan työntekijät päästöjen vähentämi-
seen ja toimien suunnitteluun
Jaetaan kerrytetty tieto esim. hiilijalanjäljestä ja 
hyvistä käytänteistä työntekijöiden kanssa 
Järjestetään työntekijöille säännöllisesti koulu-
tuksia ilmastonmuutoksen hillinnästä ja hiili-
jalanjäljen pienentämisestä
Viestitään asiakkaille tehdyistä ja suunnitelluis-
ta ilmastoteoista
Suositellaan asiakkaille kestävästi toimivia  
yrityksiä
Varmistetaan, että nettisivujen koodi on  
mahdollisimman energiatehokas
Tarjotaan asiakkaille ilmainen WiFi, jotta ener-
giaa kuluttavan mobiilidatan käyttö vähenisi
Kerrotaan asiakkaille ilmastonmuutoksen tor-
junnan tärkeydestä retkillä ja/tai materiaaleissa
Kannustetaan asiakkaita keräämään omat ja 
muiden roskat luonnosta
Kannustetaan asiakkaita välttämään tarpeeton-
ta ostamista lomalla
Opastetaan asiakkaita täyttämään vesipullo 
 hanasta, jotta pulloveden ostaminen vähenisi

Vältetään turhaa tulostamista

Kompensoidaan päästöt, joita ei voida välttää

Lahjoitetaan rahaa luonnonsuojeluun tai 
 ympäristötyölle

Suojellaan metsää, soita tms.

Istutetaan puita joutomaille 

Toteutetaan luonnon ennallistamisprojekteja

Perehdytään hiilensidonnan keinoihin kasvi-
maalla ja puutarhassa
Jätetään pihalle hoitamattomia alueita hyön-
teisten ja eläinten iloksi

Kasvatetaan pölyttäjille sopivia kasveja

Annetaan ainakin osan nurmialueista kasvaa 
 vapaasti
Sijoitetaan pihoille linnunpönttöjä ja hyönteis-
hotelleja

Sijoitetaan pihoille lintujenruokintapaikkoja

Ei käytetä ympäristölle haitallisia torjunta- 
aineita

Rakennetaan viherkatto
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Liite 3 Kuvien vaihtoehtoisia tekstejä
Kuva 4. Vasemmassa reunassa ylävirran sco-
pe 3 -päästöt, joista esimerkkejä ovat hankin-
nat kuten elintarvikkeet ja varusteet, poltto-
aineet, jätehuolto, ostetut kuljetukset ja työ-
matkat. Ylävirran päästöihin kuuluvat myös 
scope 2 -päästöt, joista esimerkkejä ovat os-
tettu sähkö, lämmitys ja jäähdytys. Scope 3 
ylävirran päästöjen ja Scope 2 alla lukee teks-
ti ”ylävirran päästöt”. 

Scope 2 -päästöjen oikealla puolella on 
scope 1, josta esimerkkejä ovat omat ajoneu-
vot, kiinteistöt ja energiantuotanto. Scope 1 
alla on teksti ”yritys” eli scope 1 kuvaa yrityk-
sen itse aiheuttamia päästöjä.

Oikeassa reunassa on kuvattu alavirran 
scope 3 -päästöt, joista esimerkkejä ovat 
vuokrattava omaisuus, kuten moottorikelk-
ka ja sen käyttö, myydyt tuotteet ja niiden 
käytöstä poisto, asiakkaiden matkustaminen 
kohteeseen ja sijoitukset. Scope 3 alavirran 
päästöjen alla lukee teksti ”alavirran päästöt”.
Kaikista scope-luokista vapautuu kasvihuo-
nekaasuja eli CO2, CH2, N2O, HFC:T, PFC:T ja 
SF4. Palaa sivulle 17.

Kuva 5. Kuvitteellinen havainnekuva päästö-
jen jakautumisesta eri luokkiin erityyppisissä 
matkailuyrityksissä. Esimerkiksi ravintolapal-
veluihin keskittyvän yrityksen päästöt voivat 
muodostua seuraavasti: scope 2 48 prosent-
tia, scope 3 52 prosenttia ja scope 1 0 prosent-
tia. Majoituspalveluihin keskittyvän yrityksen 
päästöistä scope 1 10 prosenttia, scope 2 60 
prosenttia ja scope 3 30 prosenttia. Ohjelma-
palveluyrityksen päästöistä scope 1 55 pro-
senttia, scope 2 15 prosenttia ja scope 3 30 
prosenttia päästöistä. Palaa sivulle 19.

Kuva 2. Pilvisyys lisääntyy erityisesti talvisin, 
mikä pimentää kaamosaikaa entisestään. 
Jääpeitteisen kauden lyhentyessä ja jääpeit-
teen heikentyessä talvikalastus ja vesistöjen 
käyttäminen kulkureitteinä vaikeutuvat. Suo-
messa ilmastonmuutos lämmittää erityisesti 
talvia ja lämpeneminen on nopeinta nimen-
omaan Pohjois-Suomessa. Kunnon pakkasia 
saadaan yhä harvemmin ja myöhemmin tal-
vesta. Talvet lyhenevät ja leudontuvat. Poh-
jois-Suomen lumimäärän ennustetaan kasva-
van väliaikaisesti, mutta talvien lämmetessä 
talven sateet tulevat yhä useammin vetenä. 
Rankkasateet voimistuvat koko Suomessa, 
mikä lisää tulvien riskiä ja rasittaa esimerkik-
si rakennettua ympäristöä ja aiheuttaa maa-
perän kulumista. Kesien hellejaksot yleistyvät 
ja pidentyvät, millä on suoria terveysvaiku-
tuksia erityisesti ikääntyviin. Suomessa hel-
teiden aiheuttamia terveysriskejä lisää se, et-
tä väestö ei ole tottunut korkeisiin lämpö-
tiloihin. Kuumat kesät eivät lisää ainoastaan 
ihmisten vaan myös eläinten lämpöstressiä. 
Palaa sivulle 14.

Kuva 3. Maaperän kuivuus lisääntyy koko Suo-
messa kasvavan haihdunnan takia, mikä vai-
kuttaa myös pohjavesivarantoihin. Joidenkin 
kalalajien kuten muikun ja siian lisääntymi-
nen vaikeutuu, kun tarjolla ei ole tarpeeksi 
viileitä vesiä. Vesien lämmetessä särkikalo-
jen osuus lisääntyy. Tunturimaisemat muut-
tuvat ja saattavat kasvaa umpeen, kun puura-
ja nousee ylemmäksi ilmaston lämmetessä. 
Olosuhteiden muuttuminen vaikeuttaa tun-
turilajien selviytymistä. Metsien lajeista ete-
läiset lajit runsastuvat ja pohjoiset lajit kärsi-
vät ilmastonmuutoksesta. Lintulajistossa on 
havaittavissa muutoksia. Olosuhteiden muu-
tokset vaikeuttavat muun muassa metsäka-
nalintujen talvehtimista ja poikasten selviyty-
mistä. Lämpenevä ilmasto vahingoittaa otso-
nikerrosta, joka suojaa meitä auringon haital-
liselta UV-säteilyltä. Puutiaiset ja muut tau-
teja levittävät hyönteiset selviävät paremmin 
ja leviävät pohjoisemmaksi. Palaa sivulle 14.
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Kuva 8. Matkailun CO2-laskurissa neljä pääs-
tölähdekategoriaa ovat 1) toimitilat ja kiin-
teistöt, 2) logistiikka, 3) hankinnat sekä 4) 
hallinto. Kategoriaan toimitila ja kiinteistöt 
kuuluvat lämmitys, jäähdytys, sähkönkulutus 
ja jäte. Logistiikka käsittää asiakkaiden kul-
jetukset, tavarakuljetukset ja muut matkat. 
Hankintoihin luetaan elintarvikkeet, palvelut 
ja muut toimialaan liittyvät hankinnat. Hal-
lintoon kuuluvat yleiset hankinnat ja työssä-
käyntimatkat. Palaa sivulle 26.
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