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Hiilijalanjälki
Mitä se tarkoittaa?
• Kuvaa tuotteen tai palvelun ilmastovaikutusta
• Ilmoitetaan yleensä hiilidioksidiekvivalentteina (CO2ekv, CO2e, 

CO2eq)
• Hiilijalanjälkilaskennassa huomioidaan kuuden 

kasvihuonekaasun yhteismäärä:
– Hiilidioksidi (CO2) 1
– Metaani (CH4) 25
– Dityppioksidi (N2O) 298
– Fluori- ja perfluorihiilivedyt (HFC ja CFC-yhdisteet) noin 

1 000 – 14 000
– Rikkiheksafluoridit (SF6)
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Presentation Notes
Hiilijalanjälkiluku ilmoittaa yleensä kuuden eri kasvihuonekaasun yhteismäärän hiilidioksidiekvivalenttina, CO2-ekv. Kaasut ovat hiilidioksidi (CO2), metaani (CH4), dityppioksidi (N2O), fluorihiilivedyt (HFC-yhdisteet), perfluorihiilivedyt (PFC-yhdisteet) ja rikkiheksafluoridit (SF6). Jokaiselle kaasuista on määritelty kerroin, jonka avulla sen vaikutusta ilmakehään voidaan verrata hiilidioksidin vaikutukseen.



Hiilijalanjälki
Mille voidaan laskea?
• Tuotteet 
• Organisaatiot
• Palvelut
• Tapahtumat
• Toiminnot

250 t CO2e
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Hiilijalanjälkimerkki, eli CO2e-mittari, kertoo kaikkien tuotteen aiheuttamien kasvihuonekaasujen yhteismäärän hiilidioksidiksi muutettuna. Laskennassa otetaan huomioon koko tuotantoketju, eli alkutuotanto, valmistus, pakkaaminen ja kuljetus ja niiden aiheuttamat hiilidioksidipäästöt. CO2e-merkki kertoo värikoodilla tuotteen hiilijalanjäljen suuruuden. Vihreät värit kertovat tuotteen vähäpäästöisyydestä ja kelta-oranssit värit puolestaan suuremmasta hiilijalanjäljestä. Hiilijalanjälkimerkkiä seuraamalla kuluttaja voi suunnata kuluttamistaan haluamaansa suuntaan.Sama periaate, erilainen symboli. Esim. ruispuikula 110 g CO2 ekv/100 g tuotetta3. Biolanin merkki. Voisi olla vaikkapa musta multa. HUOM! Yksikkö on 100g/KG4. Bookdifferent-sivuston merkki5. Esimerkkiyrityksen merkki, jossa eri kategoriat eroteltu



Hiilijalanjäljen laskeminen

Miksi lasketaan?
• Halu toimia ympäristöystävällisesti
• Kustannussäästö
• Imagosyyt



Hiilijalanjäljen laskeminen

Miten lasketaan?
• Ei yhtä yleisesti hyväksyttyä menetelmää
• Standardit:

– GHG-Protocol
– ISO 14064 ja 14067
– BSI PAS 2050 ja 2060

• Erilaiset laskurit



Hiilijalanjäljen laskeminen
Miten rajataan?
• Käytettävissä olevat resurssit
• Oleelliset tiedot 
• Helposti mitattavat tiedot
• Asiat joihin voi vaikuttaa



Kuluttajan hiilijalanjälki



Kuluttajan hiilijalanjälki
Vuonna 2010
Suomalainen keskimäärin: 11,5 t CO2/hlö
Eteläsavolainen keskimäärin: 9,6 t CO2/hlö
Koko maailma keskimäärin: 6 t CO2/hlö

Lähteet: Sitra 2017, Koistinen ym. 2012

Suomi
11,5 t CO2/hlö

Etelä-Savo
9,6 t CO2/hlö Koko maailma

6 t CO2/hlö



Kuluttajan hiilijalanjälki

Lähde: Ivanova ym. 2017
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14 -16 t CO2



Suomalaisen hiilijalanjälki

Lähde: Sitra 2018
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Elintapojemme ilmastovaikutusta voidaan mitata ja vertailla keskenään hiilijalanjäljellä, joka kuvaa ihmisen tuottamia ilmastopäästöjä. 



Matkailun päästöt



Matkailun päästöt
• Turismi aiheuttaa n. 8 % ihmisen tuottamista 

kasvihuonekaasupäästöistä 
• Vuodesta 2009 vuoteen 2013 päästöt kasvoivat n. 13 % 

(3.9 GtCO2e -> 4.5 GtCO2e) -> odotetaan yhä kasvavan
• Liikenne, ostokset ja ruoka merkittäviä tekijöitä

Lähde: Lenzen, M. ym. 2018
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matkustusmuotojen, myös majoituksen, ruuan, matkamuistojen ja muiden ostosten hiilijalanjälkiä. Kulutusketjuja selvitettiin kaikkiaan 160 maassa. Kaikki matkustamisen osatekijät huomioiden maailmanlaajuinen turismi aiheuttaa noin 8 prosenttia ihmisten aikaansaamista kasvihuonekaasupäästöistä.Vuosina 2009–2013 turismin ilmastopäästöt kasvoivat 15 prosenttia. Kasvu johtuu kulutuksen lisääntymisestä liikkumiseen, ostoksiin ja ruokaan. Matkustusvälineiden osuus turismin päästöistä on liki neljännes. Matkailun päästöjen odotetaan kasvavan maapallon väestön lisääntyessä ja vaurastuessa.Tutkimuksessa pohdittiin, onko vastuu päästöistä turisteilla vai matkakohteilla. Jos vastuu on turisteilla, pitäisi vilkkaita lähtömaita kenties velvoittaa pienentämään asukkaidensa aiheuttamaa ilmastotaakkaa. Kenties vauraat lähtömaat voisivat myös tukea kohdemaita järjestämään turistipalvelunsa ympärist



Matkailun päästöt

Mistä aiheutuvat ?
• Matka kohteeseen ja kohteessa (kulkuvälineet)
• Majoitus
• Ruoka
• Ostokset
• Aktiviteetit
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Matkailun päästöt
• Miten jakautuvat 

– Liikenteen aiheuttamat päästöt yleensä suurimmat
– Majoitus muodostaa yleensä toiseksi suurimman osan 
– Ruokailu muodostaa yleensä kolmanneksi suurimman osan 
– Aktiviteettien ja ostosten muodostamat päästöt ovat 

vähäisempiä, mutta vaikuttavat kokonaismäärään

Esimerkki alueen ulkopuolisten ja paikallisten matkailijoiden päästöjen keskinäisestä jakautumisesta Pohjanmeren 
rannikkoalueella



Etelä-Savon matkailun hiilijalanjälki



Hankeyritysten hiilijalanjäljen
laskeminen
• Hyödynnetään Etelä-Savon matkailun hiilijalanjäljen laskennassa
• Yrityksissä erilaisia laskentatarpeita

– Majoituksen hiilijalanjälki 
– Tapahtuman hiilijalanjälki
– Aktiviteetin hiilijalanjälki
– Hiilijalanjäljen pienentämisen kustannusvaikutukset

• Hyödynnetään VÄHIMAT-hankkeessa kehitettyä laskuria soveltuvin 
osin (www.xamk.fi/vahimat)



Hankeyritysten hiilijalanjäljen
laskeminen
Mikkelin ravirata
- St Michel ravien hiilijalanjälkilaskenta 

B & B Hepokatti
- Kolmen farmin Safarin hiilijalanjälkilaskenta
- Eri matkustustapojen hiilijalanjälkivertailu

Sokos Hotel Vaakuna, Kaidan Kiho
- Green Key -hiilijalanjälkilaskurin vertailu muihin mahdollisiin 

laskureihin 

Härkäniemen Tuvat, Tynkkylän lomaniemi
- Majoituksen hiilijalanjälkilaskenta
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St michel yht. 434 t CO2 –ekv (402 + 32 t)Hepokatti: pyörällä /autolla -> riippuu matkustajamäärästä. Henkilöauto 50, Linja-auto 15, Juna 0, Lentokone (+auto) 315



Etelä-Savon matkailun hiilijalanjäljen
laskeminen ja sen seuranta

Tutkimukset ja 
benchmarkkaus siitä, 
miten muualla laskettu

Selvitys, mitä tietoja 
tällä hetkellä 
käytettävissä

Laskennan mallinnus Tarvittavan lisätiedon 
hankinta

Laskurin kehittäminen ja 
laskenta

Seurantasuunnitelman 
laadinta



Benchmarkkaus tehtyihin laskentoihin
• Tarkasteltu noin 10 eri laskentamallia matkailun hiilijalanjäljelle
• Erilaisia laskentatapoja:

– Panos-tuotosmalli
– Elinkaarianalyysi
– Tuotantoon perustuva
– Kustannuksiin perustuva
– Suoriin ja epäsuoriin päästöihin perustuva

• Laskennan rajaukset ja epävarmuustekijät
• Vaihtelee suuresti 6,5 kg CO2-ekv/matkailija (Montenegro/vuosi 2013) -

1,35 t CO2-ekv/matkailija (Islanti/vuosi 2013)

Presenter
Presentation Notes
Laskentatavan ja rajausten vuoksi tuloksia ei voi varsinaisesti verrata keskenään.Kun lasketaan matkailijan yhden matkan aikana kohdealueella syntyneitä päästöjä, mukaan lasketaan matkailijan kaikkien tuotteiden japalvelujen kulutuksesta sekä liikkumisesta kohdealueella syntyneet päästöt. Koko matkan aiheuttamiinpäästöihin sisältyvät lisäksi matka kohdealueelle ja sieltä takaisin. Varsinkin kansainvälisessämatkailussa matkat kohteeseen ja takaisin aiheuttavat ylivoimaisesti suurimmatkasvihuonekaasupäästöt. Alueen matkailun hiilijalanjälkeä laskettaessa pääperiaate on, että huomioon otetaan alueellamatkailusta syntyneet päästöt. EU:n päästövähennystavoitteet perustuvat alueella tapahtuvan kulutuksenaiheuttamiin kasvihuonepäästövähennyksiin.Islanti: 1.1 to 3.2 tons



Etelä-Savon matkailun hiilijalanjälki



Etelä-Savon matkailun 
hiilijalanjälkilaskenta
• Kerätään saatavissa olevat tiedot
• Luodaan laskentapohja
• Lasketaan hiilijalanjälki vuonna 2016 ja 2017
• Laskenta pyritään pitämään riittävän yksinkertaisena, jotta se on 

helppo toistaa
• Matkailijoiden lisäksi huomioidaan myös vapaa-ajan asutuksen 

hiilijalanjälki



Etelä-Savon matkailijoiden hiilijalanjälki 



Etelä-Savon maakunnan matkailijat

• Vuonna 2016 Etelä-Savoon saapui yhteensä 355 367 yöpyvää 
matkailijaa. 

• Matkailijoista suomalaisia oli 306 540 (86 %) ja ulkomaalaisia 48 827 
(14 %). 

Lähde: Tilastokeskus 2018 



Etelä-Savon maakunnan matkailijat –
matkustuksen hiilijalanjälki

• Maakuntaan saapuvien ja lähtevien ja täällä paikasta toiseen 
liikkuvien matkailijoiden tuottama hiilijalanjälki

• Voidaan laskea päästöperusteisesti
• Saatavissa myös kulutukseen perustuvia tietoja



Etelä-Savon maakunnan matkailijat –
majoituksen hiilijalanjälki

• Matkailijoiden yöpymisiä vuonna 2016 maakunnassa oli 694 745 kpl.
– Matkailijoista suomalaisia 554 546 (80 %) ja ulkomaalaisia 140 

199 (20 %). 
• Hotelleissa yöpyi 62 %.
• Voidaan arvioida majoitusliikkeiden keskimääräinen hiilijalanjälki
• Voidaan laskea myös kulutukseen perustuva hiilijalanjälki

Lähde: Tilastokeskus 2018 



Etelä-Savon maakunnan matkailijat –
aktiviteettien hiilijalanjälki

• Esim. Carmacal-laskuri arvioi päivittäiseksi aktiviteettihiilijalanjäljeksi 
4 kg CO2 ekv

• Saatavissa kulutusperusteisia tietoja palvelujen käytöstä



Etelä-Savon maakunnan matkailijat –
ravitsemispalvelujen hiilijalanjälki

• Lounaan hiilijalanjäljeksi on arvioitu noin 1 kg CO2 ekv
• Saatavissa kulutusperusteisia tietoja palvelujen käytöstä

Lähde: Roininen ym. 2014



Etelä-Savon vapaa-ajan asutuksen 
hiilijalanjälki



Vapaa-ajan asunnot

• Etelä-Savossa oli 49 156 kesämökkiä vuonna 2016 
• Kesämökkien keskikoko oli 48 m2 ja mediaani oli 40 m2.
• Kesämökeistä 34 % soveltuu ympärivuotiseen käyttöön, 47 % kevät-, 

kesä- ja syksykäyttöön ja 19 % vain kesäkäyttöön. Peruslämpö oli 
käytössä 32 % mökeistä. 

• Mökeistä 91 % oli sähköt vuonna 2015 
– verkkosähkö (77 %), aurinkopaneelit (14 %), generaattori tai 

aggregaatti (10 %) ja muutoin (2 %) 

Lähteet: Tilastokeskus 2017  ja 
Mökkibarometri 2016



Vapaa-ajan asunnon sähkönkulutus
• Jos mökki on sähköverkossa ja peruslämpöä käytetään, kulutuksen 

arvioidaan olevan 8000 kWh vuodessa. 
• Jos mökki on liitetty sähköverkkoon, ja sitä käytetään 

ympärivuotisesti mutta lämmitystapa on muu kuin sähkö, arvioitu 
sähkönkulutus 4600 kWh/vuosi. 

• Jos mökki on liitetty sähköverkkoon, mutta siinä ei pidetä 
peruslämpöä, sähkönkulutus arvioidaan olevan 1500 kWh vuodessa. 

Lähde: Salo, M., Nissinen, A., 
Mattinen, M. & Manninen, K. 2017. 
Ilmastodieetti – mihin sen antamat 
ilmastopainot perustuvat?



Vapaa-ajan asunnon hiilijalanjälki

• Laskennassa huomioidaan kaikkien vapaa-ajanasuntojen arvioitu 
sähkönkulutus ja kerrotaan se sähkön kansallisella 
päästökertoimella.



Vapaa-ajan asunnolle matkustuksen 
hiilijalanjälki
• Keskimäärin matkoja vapaa-ajan asunnolle tehdään vuosittain 24 kpl 

ja matkan pituus on 118 km.
• Vapaa-ajan asuntoihin suuntautuvien henkilöautolla tehtävien 

matkojen keskimääräinen kuormitusaste on 1,89 henkilöä 
• Arvio käytetyistä kulkuvälineistä saatavissa
• Kulkuvälineiden keskimääräiset päästökertoimet saatavissa
• Laskennassa huomioidaan matkan pituus ja kerrotaan se 

kulkuvälineiden päästöillä

Lähteet: Adamiak ym. 2015, Mökkibarometri 2016, 
Kalenoja ym. 2008



Vapaa-ajan asukkaiden päivittäinen 
asiointi
• Vapaa-ajan asuntojen käyttöaste vuonna 2014 oli 86 vuorokautta 

vuodessa. 
• Vapaa-ajan asunnoilla vietetään eniten aikaa heinäkuussa, talvella 

taas vähiten. 
• Etelä-Savossa vapaa-ajan asukkaiden lähin päivittäistavarakauppa 

on keskimäärin 15 km päässä. 
• Ruokakaupan palveluja käyttää keskimäärin 92 %. 
• Päivittäistavaroihin eli elintarvikkeisiin, juomiin ja taloustavaroihin 

mökkitaloudet käyttivät keskimäärin 2 000 euroa vuodessa.
• Päivittäisen asioinnin hiilijalanjälki muodostuu lähinnä asioinnin 

matkoista.
Lähde: Mökkibarometri 2016



Vapaa-ajan asukkaiden aktiviteetit ja 
palvelut
• Arvioita löydettävissä kulutusperusteisesti, mutta eivät ole kovin 

tuoreita:
– Harrastuspaikka- ja palvelumaksut, 20  €/mökki
– Terveyden- ja kauneudenhoito, 36 €/mökki
– Kulttuuripalvelut, 32 €/mökki
– Ravitsemispalvelut 7 804 664 €/kaikki kesämökit

• Palveluille arvioitu europerusteiset kasvihuonekaasupäästökertoimet
• Voidaan laskea kulutusperusteisesti kertomalla arvioitu kulutettu 

rahamäärä palveluille arvioiduilla europerusteisilla 
kasvihuonekaasupäästökertoimilla

Lähde: TEM 2010, Seppälä ym. 2009



Vapaa-ajan asutuksen hiilijalanjälki

• Vapaa-ajan asutuksen 
hiilijalanjälki muodostuu pääosin 
vapaa-ajan asunnon päästöistä, 
matkustuksesta vapaa-ajan 
asunnolle ja sieltä käsin 
tehtävästä päivittäisestä 
asioinnista. Hiilijalanjälkeä 
kasvattavat myös vapaa-ajan 
asukkaiden tavaroiden ja 
palvelujen hankinnat, 
ravitsemispalvelut ja aktiviteetit.

Vapaa-ajan 
asunnon 

sähkönkulutus

Vapaa-ajan 
asunnon 

hankinnatVapaa-ajan 
asukkaiden 
matkustus
vapaa-ajan 
asunnolle

Vapaa-ajan 
asukkaiden matkustus 

päivittäisessä 
asioinnissa

Vapaa-ajan 
asukkaiden 
aktiviteetit

Vapaa-ajan 
asukkaiden 

ravitsemispalvelut



Matkailun hiilijalanjäljen hallinta
• Matkustuksen päästöjen pienentäminen

– vähäpäästöisempien kulkuvälineiden käyttö
• Majoitusliikkeiden ja vapaa-ajan asuntojen hiilijalanjäljen 

pienentäminen
– sähkönkulutus
– ekosähkö
– vedenkulutus

• Palvelujen ja tapahtumien hiilijalanjäljen hallinta
• Kompensaatio



Hiilijalanjäljen seuranta

• Toistamalla laskentaa samoin, voidaan seurata hiilijalanjäljen 
muutosta

• Hankkeessa  tehdään ehdotus seurannan toteuttamisesta
– Tarvittavat tiedot
– Tietolähteet
– Laskentamalli
– Seurantataho
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