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Hiilijalanjälki

• Tuotteen, toiminnan tai palvelun 
aiheuttamaa ilmastokuormaa

• Hiilijalanjäljen ja ilmastokuorman käsitteet on 
kehitetty mittariksi, jonka avulla voidaan arvioida 
erilaisten tekojen ja kulutusvalintojen 
vaikutusta ilmaston lämpenemiseen

• Matkailun hiilijalanjälki on noin 8 % koko maailman 
hiilijalanjäljestä

• Onko vastuu matkailijoilla vai matkakohteilla?



Pallas-Yllästunturin kansallispuisto
• Suomen kolmanneksi suurin kansallispuisto 

• Ainutlaatuista tunturi-, metsä- ja suoluontoa

• Käyntimäärät vuosittain 550 000

• Erittäin suosittu päiväretkikohde

• Hetta-Pallas vaellusreitti

• Maailman puhtain ilma

• Ilmatieteenlaitoksen Sammaltunturin tutkimusasema



TOBE Low Carbon -hanke
• Pallas–Yllästunturin kansallispuiston 

ja lähialueen hiilijalanjäljen 
pienentämishanke

• EAKR-hanke

• Metsähallituksen kanssa mukana 
hankkeessa

• Cape Lapland Oy

• Harriniva Oy

• Hiihtokeskus Iso-Ylläs Oy 

• Jounin Kauppa Oy

• Oy Levi Ski Resort Ltd

• Safartica Oy



Miksi hankkeeseen lähdettiin
• Kansallispuiston ja Metsähallituksen tavoitteena on 

olla suunnannäyttäjä ilmastonmuutokseen liittyvissä 
asioissa

• Pallas-Yllästunturin kansallispuisto lähialueineen 
haluaa olla ympäristöystävällisyydessä esimerkillinen

• Mukana olevat yritykset ovat aktiivisesti 
toteuttaneet vastuullisen matkailun kehittämistä, 
jonka myötä hanke nähtiin seuraavana askeleena

• Halutaan säilyttää ainutlaatuinen luonto ja ympäristö
• Markkinointi lisääntynyt ja kävijämäärät kasvussa

• Halutaan toimia vastuullisesti
• 550 000 kävijää

• Matkailijat kiinnittävät entistä enemmän 
huomiota ilmastokysymyksiin



Hankkeen tavoitteet
• Mahdollisimman kattava arvio 

Pallas-Yllätunturin kansallispuiston  
hiilijalanjäljestä

• Kumppaniyritysten hiilijalanjäljen arviointi
• Tuote/yritys

• Hiilijalanjälki pienenee
• Entistä ympäristöystävällisempi 

matkailuympäristö
• Markkinointi- ja viestintäarvo kasvaa

• Yhteinen viestintäpaketti 
• Edistää hiilijalanjälkisertifikaattien 

käyttöönottoa
• Sertifikaatti ISO 14069/14067



Tavoitteisiin pääsy
• Hiilijalanjäljen kartoitus

• Pallas-Yllästunturin kansallispuiston toiminta
• Kumppaniyritysten tuotteet/yritys

• Toimenpide- ja investointisuunnitelma hiilijalanjäljen pienentämiseksi
• Pallas-Yllästunturin kansallispuistolle
• Kaikille kumppaniyrityksille

• Sertifiointi ISO 14069/14067
• Kumppaniyritykset ja Pallas-Yllästunturin kansallispuisto hakevat 

yhdessä
• Asettaa suuntaviivat tulevaisuuden toiminnalle

• Työpajat
• TOBE Low Carbon Investointihanke

• Tunturi-Lapin luontokeskus ja Pallasjärven huoltotukikohta
• Öljylämmitys -> maalämpö ja aurinkopaneelit



www.metsa.fi/pallas-yllas-tobe-low-carbon

http://www.metsa.fi/pallas-yllas-tobe-low-carbon
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