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1. Johdanto
Ilmastonmuutos on globaaleista ongelmista tähänastisista vakavin ja suurin syy myös
luontokatoon. Sekä ilmastonmuutokseen että luontokatoon vaikuttaa myös luonnonvarojen
ylikulutus. Ilmastonmuutosta ja luontokatoa ei pystytä hillitsemään ilman luonnonvarojen
haaskaamisen lopettamista ja siirtymistä nykyisestä, fossiilisiin polttoaineisiin perustuvasta
lineaaritaloudesta kiertotalouteen.
Kansainvälisen Ilmastopaneelin IPPC:n helmikuun 2022 lopussa julkaisema raportti osoittaa
entistä vahvemmin, millainen uhka ilmastonmuutos on koko ihmiskunnalle ja planeetalle ja
millaisia merkittäviä peruuttamattomia muutoksia se on jo nyt aiheuttanut kaikkialla
maapallolla. Raportti esittää entistä painokkaammin tarpeen suojella ja ennallistaa
luontoympäristöjä sekä nostaa aiempaa selkeämmin esille myös ilmastonmuutoksen
sosiaaliset vaikutukset, ilmastoahdistuksen sekä sopeutumisen muutoksiin. IPPC:n mukaan
toivoa on, mutta ihmiskunnan ja koko planeetan pelastamisella on todella kiire. (IPPC 2022.)
Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja siihen sopeutumiseksi sekä luontokadon
pysäyttämiseksi tarvitaan suuria rakenteellisia muutoksia. Matkailua koskevat erityisesti
energiantuotannon, rakentamisen, liikenteen ja ruokajärjestelmän tavoitteet ja toimenpiteet.
Myös matkailuyritykset, asiakkaat ja muutkin matkailun sidosryhmät ovat omalta osaltaan
vastuussa tavoitteiden toteutumisesta. Koska matkailuyrityksillä on kosketuspinta valtavaan
määrään asiakkaita ja alan hankintaketjut ovat pitkät, matkailulla on myös suuret
vaikutusmahdollisuudet. Tämän ilmastoraportin työpajoissa ja haastatteluissa saatiin
arvokkaita näkemyksiä yritysten ja sidosryhmien edustajilta.
Maailman matkailu ja turismineuvoston WTTC:n (2021) mukaan matkailusektorilla on vajaat
kymmenen vuotta aikaa siirtyä vähähiiliseen kiertotalouteen ja puolittaa liikenteen päästöt.
Vuoteen 2050 mennessä alan tulisi päästä nettonollatavoitteeseen. WTTC ja muut
kansainväliset matkailuorganisaatiot kuten YK:n alainen Maailman matkailujärjestö UNWTO
ja Maailman kestävän matkailun neuvosto GSTC eivät kuitenkaan ole toistaiseksi pystyneet
esittämään uskottavia skenaarioita matkailun – ja erityisesti liikenteen – yhä kasvavien
kasvihuonekaasupäästöjen hillitsemiseksi eivätkä johdattamaan matkailutoimialaa IPPC:n
raportin edellyttämälle 1,5 asteen polulle.
Kansallisella tasolla vastuullista matkailua edistetään Suomessa Visit Finlandin Sustainable
Travel Finland (STF) -ohjelmalla (Business Finland s.a.a). Ohjelman edistämisessä
matkailun alueorganisaatioilla on merkittävä rooli. Ilmastotyön painoarvo STF:ssä,
matkailualueilla ja yrityksissä varmasti kasvaa sitä mukaa kun yhteiskuntaamme
käännetään
yhä
voimakkaammin
kohti
Suomen
hallituksen
asettamaa
hiilineutraalisuustavoitetta vuonna 2035.
Tässä ilmastoraportissa esitetään Visit Kouvolan ja Visit Kotka-Haminan alueiden yhteiset
linjaukset ja suunnitelma alueen matkailun ilmastotyön tavoitteiksi ja toimenpiteiksi.
Suunnitelma täydentää Kymenlaakson ja Loviisan matkailustrategian vastuullisuus ja
vähähiilisyys -painopistettä (Visit Kotka-Hamina ja Visit Kouvola 2022). Suunnitelma
sisältää sekä ilmastonmuutoksen hillinnän että siihen sopeutumisen. Ilmastoraportti
sisältää myös tiiviin esityksen suunnitelmassa käytetystä tausta-aineistosta sekä kuvauksen
prosessista, jolla suunnitelma on laadittu. Taustassa on yleisen tason rinnalla kuvattu
Kymenlaakson ja Loviisan alueen näkökulmaa.
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Ilmastoraportti on toteutettu osana Visit Kouvola ja Visit Kotka-Hamina -destinaatioiden
Sustainable Travel Kymenlaakso -hanketta (2021-2022), jonka tarkoituksena on edistää
alueen matkailun kehittymistä kestävän matkailun kohteeksi ja siten tukea alueen
matkailusektorin toimintaedellytyksiä ja pitkäjänteistä menestystä. Hanketta rahoittaa
Kaakkois-Suomen ELY-keskus Euroopan maaseudun kehittämisohjelmasta.

2. Ilmastokriisi, luonnonvarojen ylikulutus ja luontokato
– viheliäiset globaalit ongelmat
Ilmastokriisi, luonnonvarojen ylikulutus ja luontokato kytkeytyvät toisiinsa, eikä niitä ole
mahdollista ratkaista erillisinä ongelmina. Fossiilisten polttoaineiden käyttö lisää
kasvihuonekaasujen määrää ja vahvistaa ilmastonmuutosta, uusiutumattomien
luonnonvarojen kuluta ja heitä pois -käyttö johtaa luonnonvarojen ehtymiseen. Uusiutuvien
luonnonvarojen ylikulutus johtaa elinympäristöjen häviämiseen tai pilaantumiseen. Luonnon
elinympäristöjen heikkenemisen myötä niiden kyky sopeutua ilmastonmuutokseen
heikkenee. (IPCC 2022a.)
Tällä hetkellä neitseellisiä luonnonvaroja otetaan käyttöön 70 prosenttia enemmän kuin mitä
planeettamme Maa pystyy turvallisesti tuottamaan. Materiaaleista vain 8,6 prosenttia kiertää
- loppu menee hukkaan. (Circle Economy 2022.)
Ilmastonmuutoksen aiheuttamat lämpö- ja sadeolosuhteiden muutokset vaikuttavat
kasvillisuusvyöhykkeisiin ja niiden elinympäristöihin, kasvillisuuteen ja eliöstöön monin
tavoin. Erityisesti metsissä tapahtuvat muutokset vaikuttavat heijastusvaikutuksen kautta
ilmastonmuutokseen. Muutokset ekosysteemeissä vaikuttavat myös hiilinieluihin.
(Hautakangas & Piironen 2021.)
Ilmaston lämpenemisellä on myös suuria taloudellisia, yhteiskunnallisia ja sosiaalisia
vaikutuksia. Jo nyt monilla alueilla ilmastonmuutos uhkaa ruuantuotantoa, sään ääri-ilmiöt
aiheuttavat suuria tuhoja ja köyhyys ja heikentynyt terveys lisäävät yhteiskunnallista
kuohuntaa ja ilmastopakolaisuutta. Ilmastokriisissä ei siis ole kyse pelkästään ympäristöstä,
vaan se on suuressa määrin myös taloudellinen ja poliittinen kysymys. (IPCC 2022a.)

2.1. Ilmastonmuutos ja luontokato Suomessa ja Kymenlaaksossa
Suomen ilmasto on jo muuttunut ja muutos jatkuu lähivuosikymmeninä. Lämpötilat nousevat
etenkin talvella ja kesällä tukalien hellepäivien määrä lisääntyy. Sademäärät kasvavat,
lumipeitteisyyden ja jäätalven aika lyhenee ja routaa on entistä vähemmän. Muutosten
voimakkuus riippuu tulevien vuosien maailmanlaajuisista kasvihuonekaasupäästöistä.
(Gregow, H. ym. 2021.)
Kymenlaaksossa vuoden keskilämpötilan arvioidaan kasvavan vuosisadan puoleen väliin
mennessä 1,8–2,9°C ja sademäärien 6–7 prosenttia. Itämeren pintalämpötilan arvioidaan
nousevan vuosisadan puoleen väliin mennessä keskimäärin noin 0,45-0,9 astetta ja
vuosisadan loppuun mennessä 2- 3 astetta. Itäisellä Suomenlahdella jäätalven pituuden
arvioidaan lyhentyvän noin viikon ja jään paksuuden pienenevän 6-7 cm vuosikymmenessä.
(Gregow, H. ym. 2021.)
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Ilmastonmuutos lisää varsinkin syys- ja talviaikaista tulvariskiä Kymijoella erityisesti joen
alajuoksulla vuoteen 2050 mennessä. Myös hyydetulvariski Kymijoen pääuomassa voi
kasvaa lähivuosikymmeninä.
Merivesitulville alttiita ovat esimerkiksi Kotkan ja Haminan rannikkoalueet.
Merivedenkorkeuden riski kasvaa todennäköisesti hieman vuoteen 2050 mennessä ja
selvemmin vuosisadan loppuun mennessä. Myös hulevesitulvien riski alueella kasvaa
rankkasateiden yleistyessä. Itäisen Suomenlahden merenpinnan nousu vuosisadan
loppuun mennessä voi olla 30-90 cm nykytasosta. (Gregow, H. ym. 2021.)
Meriveden kohonneet pintalämpötilat yhdessä sisäisen kuormituksen kanssa aiheuttavat
leväkukintojen runsastumista. Erityisen suuri on riski itäisellä saaristoalueella.
Ilmastonmuutoksen seurauksena voi olla myös haitallisten vieraslajien leviäminen.
(Gregow, H. ym. 2021.)
Luonnon monimuotoisuudella tarkoitetaan ekosysteemien (luonnon pääoman), lajien ja
geenien kirjoa maailmassa tai tietyssä luontotyypissä. Luontokato eli luonnon
monimuotoisuuden köyhtyminen ilmenee eliölajien kantojen pienenemisenä ja voi johtaa
lajien sukupuuttoon. (Matveinen, K. 2021 ja Euroopan Ympäristökeskus 2020.)
Suomessa luontokatoa aiheuttavat eniten metsätalous, maatalous, rakentaminen sekä
saastuminen ja ilmastonmuutos. Myös haitalliset vieraslajit ovat uhka monimuotoisuudelle.
Uhanalaisten lajien määrällä mitattuna luontokato on edennyt 2000-luvulla. Lähes puolet
luontotyypeistä ja noin 12 prosenttia eliölajeista on uhanalaisia. Valtaosalla lajeista
ensisijaiset uhanalaisuuden syyt ovat metsäluonnon muutokset ja avointen
elinympäristöjen, kuten maatalouden perinnebiotooppien, sulkeutuminen. (kestavakehitys.fi
2022.)
Kymenlaakson viheralueiden (mm. metsät, suot, suojelualueet, virkistysalueet, puistot,
perinnebiotoopit) ja vesistöjen (joet, järvet, meri) muodostamaa verkostoa ja sen tilaa on
kuvattu Kymenlaakson maakuntakaavassa. Maakuntakaavassa näkökulma on vahvasti
ekosysteemipalveluissa eli siinä, millaisia suoria tai välillisiä hyötyjä luonto tuottaa ihmiselle.
(Mustajärvi ym. 2017.)
Kymenlaakson luonto on monipuolinen. Maakuntaa halkovat Salpausselät jakavat alueen
eteläiseen, rannikkotasanteeseen ja pohjoiseen järvialueeseen. Kymijoen lisäksi alueella on
paljon pienempiä jokia ja Suomenlahden rannikko ja saaristo muodostavat laajan mosaiikin.
Kymenlaakson arvokkaita omaleimaisia luontotyyppejä ovat rapakivikalliot, metsäpurot ja
tulvametsät. (Mustajärvi ym. 2017.)
Kymenlaaksossa on kolme kansallispuistoa: Itäisen Suomenlahden, Repoveden ja
Valkmusan kansallispuistot. (Mustajärvi ym. 2017.) Luonnonvarakeskuksen (Luke s.a)
tilastojen mukaan lakisääteisesti metsä- ja kitumaasta on Kymenlaaksossa suojeltu 4,2 ja
muita luontoarvojen suojelua tukevia alueita on 0, 2 %. Prosenttiosuudet ovat pienempiä
kuin Etelä-Suomen vastaavat luvut, 5,4 % ja 0,7 %.
Parhaillaan lausuntokierroksella on Ympäristöministeriön esitys lisätä Kymenlaakson
soiden, vanhojen metsien, lehtojen sekä Kymijoen saarien ja rantojen suojelua. Yhteensä
70 suojeltavaksi esitettyä valtion omistamaa aluetta lisäisivät suojelualaa maakunnassa
yhteensä n. 3 400 ha. Suojeltavat alueet säilytetään luonnontilaisina ja niiden perustaminen
tukisi ministeriön mukaan retkeilyä, luontoharrastusta, opetusta ja tutkimusta.
(Ympäristöministeriö 2022.)
Kymijoki sekä Suomenlahden rannikko sekä siihen laskevat useat pienet jokivesistöt
muodostavat Kymijoen - Suomenlahden vesienhoitoalueen. Alueen järvet ovat pääosin
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hyvässä tai erinomaisessa kunnossa, mutta joet ja Suomenlahden rannikkovedet ovat
pääosin tyydyttävässä tai sitä huonommassa luokassa. Kymenlaakson pohjoisosissa
huonokuntoisten järvien tilaan vaikuttavat eniten turvetuotanto ja hajakuormitus, eteläosissa
ja Suomenlahdella maatalous. Jokien kuntoon vaikuttavat myös rakentaminen, säännöstely
ja patoaminen. Matkailuun suoraan kytkeytyy loma-asutuksen aiheuttama kuormitus. Veden
laadun parantamisen ohella luonnon monimuotoisuuden kannalta olennaista on myös
vaelluskalojen nousuesteiden poistaminen ja muut kalojen lisääntymistä edistävät
toimenpiteet. (Ihaksi ym. s.a.)
Noin puolet globaaleista hiilidioksidipäästöistä ja yli 90 prosenttia luontokadosta aiheutuu
materiaalien, polttoaineiden ja ruoan tuotannosta ja prosessoinnista (Ympäristöministeriö ja
Työ- ja elinkeinoministeriö 2021).
Suomi on Euroopassa eniten luonnonvaroja kuluttavien maiden joukossa. Kotimainen
kulutus on meillä noin 29 tonnia henkeä kohden, kun kestäväksi tasoksi on arvioitu 3-8
tonnia. Suomen ylikulutuksen päivä, jolloin olimme käyttäneet oman osamme maapallon
luonnonvaroista, on jatkuvasti aikaistunut ja oli vuonna 2022 31. maaliskuuta (Motiva
2022b.)
Luontokatoa ajatellaan usein vain oman lähiympäristön, alueen tai maan näkökulmasta.
Suomalaisten ylikulutus tarkoittaa kuitenkin kestämätöntä luonnonvarojen käyttöä myös
ulkomailla, sillä kuluttamistamme raaka-aineista ja tavaroista suuri osa tulee rajojemme
ulkopuolelta (Euroopan Ympäristökeskus 2020).

2.2. Vaikutukset matkailuun
Matkailuun ilmastonmuutos vaikuttaa sekä suoraan kohde- ja lähtöalueiden
luonnonolosuhteiden muutosten kautta että epäsuorasti tarjontaan ja kysyntään vaikuttavien
muutosten kautta. Kymenlaaksossa ilmaston lämpenemisellä voi olla sekä myönteisiä että
kielteisiä vaikutuksia matkailuun.
Hellepäivien lisääntyminen, meriveden lämpeneminen ja veneily- ja risteilykauden
piteneminen voivat edistää lomamatkailua alueelle. Lämpeneminen kasvattaa ainakin
aluksi viljasatoja ja mahdollistaa uusien kasvilajien viljelyn, mikä voi lisätä
lähiruokatarjontaa. (aavistus.fi s.a.)
Toisaalta myrskytuulet ja ukkospuuskat lisäävät veneilyn riskejä ja kuivien kausien
vedenpinnan lasku voi rajoittaa suurempien veneiden kulkua. Lumipeitteisyyden ja jäätalven
lyhenemisen seurauksena talvilajien kausi lyhenee ja muuttuu epävarmemmaksi. Talvet
ovat vähälumisuuden ja sateiden lisääntymisen vuoksi entistä pimeämpiä. Liikenteelle
muuttuva ilmasto aiheuttaa paikoin tulva- ja myrskyriskejä, mm. koska roudan puuttuessa
puita kaatuu teille ja raiteille. Myös sankat lumituiskut ja liukkaus voivat vaikeuttaa
liikennettä. Talvien lämmetessä lämmityksen tarve pienenee, mutta ilmastoinnin tarve
kesällä lisääntyy. Lisääntyvät sateet ja myrskyt sekä maaperän kosteus rasittavat rakenteita
ja voivat aiheuttaa vaurioita rakennuksille. Samalla ne lisäävät kunnossapito- ja
korjaustarpeita ja kustannuksia. (aavistus.fi s.a.)
Kasvi- ja eläinlajistossa tapahtuvat muutokset voivat vaikuttaa alueen vetovoimaan ja
viihtyisyyteen. Lehtipuut ja muut eteläisemmät lajit yleistyvät. Joitakin lajeja voi hävitä ja
uusia tulla. Tuhohyönteiset lisääntyvät tehokkaammin ja voivat aiheuttaa suuriakin tuhoja
esimerkiksi kuusikoissa. Luonnon monimuotoisuutta uhkaavien vieraslajien leviämisen riski
kasvaa. Lämpenemisen myötä voi tulla myös uusia tauteja. (aavistus.fi s.a.)
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Koska Kymenlaaksossa ei talvisilla liikuntalajeilla ole samanlaista merkitystä kuin
esimerkiksi Lapissa, talvilajien harrastajat tuskin suuntaavat sinne hakiessaan
talvilomakohteita entisten tilalle. Sen sijaan tukalien hellekausien lisääntyminen esimerkiksi
Etelä- ja Keski-Euroopassa voi lisätä kesälläkin yleensä lämpötiloiltaan miellyttävän
Kymenlaakson suosiota kesämatkailukohteena.
Vähähiiliseen talouteen tähtäävä säätely, energian hinnan nousu ja/tai mahdollisista
kriiseistä johtuva energiapula vaikuttaa eniten liikenteeseen ja majoitukseen, osin myös
runsaasti energiaa kuluttaviin tapahtumiin kuten formulakisoihin. Odotettavissa oleva
lentolippujen hintojen nousu voi karsia osan muuten potentiaalisista kohderyhmistä
varsinkin kaukaa. Polttoaineiden hintojen nousu esimerkiksi mahdollisen päästökaupan
kautta vaikuttaa myös kotimaan matkailijoiden liikkumiseen. Myös kuluttajien
asennemuutoksilla kohti vähäpäästöisempää elämäntapaa voi olla iso merkitys
matkustuspäätöksiin. Hyvä saavutettavuus junalla ja bussilla pääkaupunkiseudulta olisi
silloin Kymenlaaksossa nykyistä merkittävämpi kilpailuetu. Kotkan ja Haminan seudulle
risteilyn maine runsaasti päästöjä tuottavana lomailumuotona on riski, ellei satamaan
saapuvien alusten ympäristövaikutuksia saada pienemmiksi. Myös lentämisen välttely voi
vaikuttaa kohderyhmien kulutuskäyttäytymiseen.

2.3. Sopeutuminen
Ilmastonmuutokseen sopeutuminen tarkoittaa aktiivista työtä sekä nykyisten että tulevien
sää- ja ilmastoriskien hallitsemiseksi sekä niistä seuraavien yhteiskunnallisten ja
taloudellisten riskien minimoimista. Sopeutuminen on keskeinen osa ilmastotoimia ja sen
merkitys korostuu entisestään, jos ilmastonmuutosta ei pystytä hillitsemään. (Gregow, H.
ym. 2021.)
Sopeutumisen edellytyksenä on riittävä ennakointitieto ja -osaaminen. Ennakointitiedon
avulla pystytään laatimaan ilmastonmuutoksen seurausten varalle suunnitelmia ja siten
varautumaan mahdollisiin tuleviin muutoksiin. Kymenlaakson liitto on viime vuosina
panostanut ennakointiteemaan ja ylläpitää ennakointiverkostoa sekä kokoaa yhteen
alueellista ennakointitietoa (Kymenlaakso ennakoi s.a.). Koko Kaakkois-Suomea koskevaa
ennakointitietoa on saatavilla Kaakkois-Suomen aavistus.fi -sivustolla (aavistus.fi s.a.).
Ajankohtaista tietoa matkailun kehityssuunnista on saatavilla mm. Visit Finlandin uuden
Matkailun pulssi -sivuston (Business Finland s.a.b) kautta sekä oppilaitosten tuottamista
materiaaleista.
Resilienssi tarkoittaa ennakoivaa kykyä toimia joustavasti häiriötilanteissa ja muutoksissa ja
sopeutua niihin (Ilmasto-opas s.a.). Matkailuyrityksessä tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi
sitä, että on varauduttu mahdollisiin myrskytuhoihin, pystytään toimimaan järkevästi
myrskyn iskiessä ja sen jälkeen toipumaan vahingoista.
Matkailualan sopeutumista ilmastonmuutokseen on tarkasteltu Suomessa eniten Lapissa.
Siellä kriittisiä kysymyksiä ovat lumivarmuus ja lentäen alueelle tulevien kansainvälisten
matkailijoiden suuri osuus. Vaikka kumpikaan tekijä ei Kymenlaaksossa ole ratkaiseva,
Lapin ennakointityöstä voi silti ottaa oppia. Siellä matkailuyrityksille on tunnistettu kolme
vaihtoehtoista sopeutumistapaa: teknisiä ratkaisuja, toimintojen siirtoa ja tuotteiden
kehittämistä tai muuttamista (Tuulentie 2019).
Useimmille matkailuyrityksille käytännössä ainoa ratkaisu on tuotteiden kehittäminen tai
muuttaminen. Yritysten on siis tarkasteltava tuotteitaan sen valossa, millaisia vaikutuksia
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ilmastonmuutoksella on Kymenlaakson luonnonolosuhteisiin. Lisäksi on yritettävä
ennakoida, miten ilmastonmuutos ja sen hillintä vaikuttavat matkailun kysyntään.
Matkailuyrityksessä sopeutuminen on kykyä tehdä ennakointitiedon pohjalta tarvittavia
muutoksia liiketoimintaan ja tuotetarjoomaan ja tarvittaessa toteuttaa niitä.

3. Fossiilivapaa kiertotalous ja luonnon
monimuotoisuus – osa ratkaisua
Ilmastonmuutos, luonnonvarojen ylikulutus ja luontokato ovat toisiinsa liittyviä,
monimutkaisia ongelmia, eikä niihin ole mahdollista löytää yksinkertaisia ratkaisuja.
Fossiilisten polttoaineiden ja neitseellisten luonnonvarojen hinnat eivät heijasta niiden
tuotannon ympäristöhaittoja, eivätkä ole hillinneet niiden kulutusta. Nyt niille on asetettava
hinta, joka ohjaa siirtymää uusiutuvaan energiaan ja luonnonvarojen tehokkaampaan
käyttöön kiertotalouden avulla. Luonnon monimuotoisuuden heikentämistä hillitsisi siitä
aiheutuva korvausvelvollisuus, ekologinen kompensaatio. (Dasgupta 2021.)
Ongelmana on lisäksi ollut se, että ilmastonmuutosta, luonnonvarojen ylikulutusta ja
luontokatoa on pyritty ratkaisemaan erikseen, jolloin yhtä ongelmaa ratkaistaessa saatetaan
vaikeuttaa toista. Siksi on tarpeen kehittää keinoja tarkastella näitä ongelmia yhdessä.
Tähän tarvitaan uudenlaisia mittareita, joissa otetaan huomioon pitkän aikavälin tavoitteet
ja vaikutukset. (Dasgupta 2021.)

3.1. Kiertotalouden edistäminen ja luontokadon hillitseminen
Kiertotalouden päätavoite on minimoida luonnonvarojen käyttöönotto ja vähentää kiertoon
kelpaamattoman jätteen määrää. Sen kolme periaatetta ovat 1) ei hukkaa, jätteitä eikä
saasteita 2) tuotteet ja materiaalit pidetään kierrossa 3) säästetään luonnonvaroja ja
annetaan luonnolle mahdollisuus toipua. (Ellen MacArthur Foundation s.a.)
70 prosenttia kasvihuonekaasupäästöistä liittyy materiaalien käsittelyyn ja käyttöön.
Kiertotalouden avulla materiaalien kulutusta voidaan vähentää 28 % ja
kasvihuonekaasupäästöjä 39 %. Rajalliset luonnonvarat ja ilmastokysymykset edellyttävät
siirtymistä hiilineutraaliin, ympäristön kannalta kestävään ja täysin kiertoon perustuvaan
talouteen vuoteen 2050 mennessä. Olennaista on myös muuttaa talousjärjestelmäämme
niin, että talouskasvu ei ole riippuvainen luonnonvarojen kulutuksesta. (Circle Economy s.a.)
Suomen kiertotalousohjelmassa on asetettu tavoitteeksi muutos, jolla kiertotaloudesta
luodaan talouden uusi perusta vuoteen 2035 mennessä. Kotimaan primääriraaka-aineiden
kokonaiskulutus ei saisi vuonna 2035 ylittää vuoden 2015 tasoa. (Ympäristöministeriö ja
Työ- ja elinkeinoministeriö 2021.)
Kiertotalouden keskeisiä liiketoimintamalleja ovat kiertävät raaka-aineet, jakamisalustat,
tuote palveluna, elinkaaren pidentäminen ja resurssien talteenotto (Sitra 2022). Näistä
raaka-aineiden kierto ja resurssien talteenotto ovat sovellettavissa palveluliiketoimintaan
aineellisissa hankinnoissa ja poistettaessa omasta käytöstä aineellisia tuotteita ja
materiaaleja. Hankinnoissa suositaan kierrätettyä ja/tai kierrätettävissä olevia, kestäviä ja

9
korjattavia tuotteita ja materiaaleja ja kun niitä ei enää tarvita, ne toimitetaan sellaisenaan
uudelleen käyttöön tai materiaalina kiertoon. Yrityksen käytössä olevien tuotteiden
elinkaarta pidennetään korjauksen ja huollon, päivittämisen, ja edelleen myynnin avulla.
Raaka-aineiden kiertoon ja resurssien talteenottoon sisältyvät myös biopohjaiset materiaalit
ja uusiutuvan energian käyttö.
Matkailun ydinliiketoiminta toteuttaa jo lähtökohtaisesti tuote palveluna -mallia, sillä yleensä
asiakas maksaa toiminnosta ja elämyksestä sen sijaan, että ostaisi aineellisen tuotteen
itselleen. Tuote palveluna -mallia matkailuyritys voi edelleen vahvistaa hankkiessaan
tuotannontekijöitä palveluihinsa tai tarjoamalla omia resurssejaan muiden yritysten
käyttöön.
Ostopalveluista
ovat
esimerkkejä
valaistusratkaisu
(valaisimet,
valaistussuunnitelma, huolto ja kierrätys) kokonaisuutena, yrityksen tiloihin sijoitettavat
toisen yrityksen kuntosalilaitteet sekä kuljetuspalvelujen osto. Tuote palveluna -mallia
edustavat
myös
aktiviteettivälineiden
vuokraus,
ruokapalvelujen
käyttö
ja
ruuanvalmistustilan vuokraaminen toiselle yritykselle. Näin resurssit ovat tehokkaammassa
käytössä kuin jos kaikkien täytyisi omistaa resurssit itse. Nämä ovat perinteisiä, jo käytössä
olevia toimintatapoja - uusia kannattaa ideoida yhdessä asiakkaiden ja yritysverkoston
kanssa.
Jakamisalustoilla tarkoitetaan yleensä digitaalisia sovelluksia, jotka mahdollistavat
tavaroiden ja resurssien käyttöasteiden kasvattamisen mm. vuokrauksen, yhteiskäytön ja
jakamisen kautta. Esimerkiksi digitaalisen sovelluksen kautta aktiviteettipalveluja tarjoavan
yrityksen on helppo vuokrata retkille tarvittavaa välineistöä ja hävikkiruokasovelluksen
avulla ravintola saa myytyä yli jääneen ruuan edelleen ravinnoksi.
Liikenteessä
jakamisalustojen kehittymiselle on suuret odotukset.
Matkailun näkökulmasta tärkeä kiertotalouden osa-alue on ruoka. Kestävä ruokajärjestelmä
tuottaa ja kuluttaa ruokaa luonnonvaroja säästäen ja niitä optimaalisesti käyttäen sekä
kierrättäen (Maa- ja metsätalousministeriö 2021). Ruokapalveluja tarjoavat yritykset eivät
suoraan vaikuta maatalouteen liittyviin biomassa- ja ravinnevirtoihin lopputuotetta lukuun
ottamatta, mutta elintarvikehankintojensa kautta yrityksillä on mahdollisuus vaikuttaa koko
ruokajärjestelmän kestävyyteen.
Olennainen osa kiertotaloutta on fossiilisista polttoaineista luopuminen. Lupaavia näkymiä
tarjoavat mm. hiilidioksidin talteenotto, älykkäät sähköverkot, vihreän vedyn valmistus ja
biopohjaiset akut (Sivill ym. 2022). Erilaisia energiatehokkuuden ja hajautetun
energiantuotannon ratkaisuja on jo nykyisellään saatavilla, ja ne ovat muuttuneet entistä
vaihtelevammassa sähkömarkkinatilanteessa yritystasolla yhä houkuttelevimmiksi
investoinneiksi. Biopohjaisten polttoaineiden käytön kasvattaminen voi toisaalta olla
luonnon monimuotoisuuden ja ruokatuotannon kannalta riski. Myös akkujen tuotannolla on
merkittävät ympäristövaikutukset. Siksi energiatehokkuudella ja kulutuksen vähentämisellä
on olennainen merkitys myös tulevaisuudessa.
Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ei enää riitä kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen,
vaan sen lisäksi on pystyttävä poistamaan ilmakehään jo kertyneitä kasvihuonekaasuja.
Päästöjä vähentävien teknologioiden ohella on vahvistettava kasvillisuuden ja maaperän
hiilensidontaa. Lyhyellä aikavälillä vaikuttavia toimenpiteitä ovat mm. metsien käsittely ja
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uudistavat viljelymenetelmät, pitemmällä aikavälillä metsäpinta-alan lisääminen. (IPCC
2022b.)
EU:n biodiversiteettistrategian tavoitteena on EU:n lakisääteisen suojelupinta-alan
kasvattaminen 30 prosenttiin maa- ja merialueista. Tiukasti suojeltua siitä tulee olla
kolmasosa, sisältäen kaikki jäljellä olevat vanhat ja luonnontilaiset metsät. Kaikkien
suojelualueiden hoitoa tulee tehostaa ja lisäksi strategia edellyttää mm. elinympäristöjen
tilan parantamista suojelualueilla ja niiden ulkopuolella. Suomen hallitus on sitoutunut
luontokadon pysäyttämiseen luonnon monimuotoisuuden tilan parantamiseen vuoteen 2030
mennessä. Työn alla on selvitys siitä, kuinka nämä tavoitteet saavutetaan.
(Ympäristöministeriö s.a.)
Suomen luontopaneeli esittää sitoutumista luonnon kokonaisheikentymättömyyteen,
luontohaittojen ylikompensointivelvollisuuteen, luonnon monimuotoisuuden ja työllisyyden
samanaikaiseen tukeen, ympäristökasvatuksen lisäämiseen, ympäristömäärärahojen
kasvattamiseen ja vihreään siirtymään vähähiiliseen yhteiskuntaan. Käytännön toimia ovat
EU:n biodiversiteettistrategiassakin mainitut elinympäristöjen ja uhanalaisten lajien suojelu
ja ympäristöjen ennallistaminen. Luontomatkailuun liittyviä suosituksia ovat mm.
kansallispuistojen ja suojelualueiden lisääminen ja muiden suojelualueiden laajentaminen
sekä panostaminen niiden saavutettavuuteen, vesistöjen vaellusesteiden purku ja
retkeilyinfrastruktuurien parantaminen. (Kotiaho ym. 2021.)
Suojelualueiden kestävyyden tilan ja virkistyskäytön alueilla aiheuttamien muutosten
seurantaan on Metsähallituksen virkistyspalveluilla käytössä Hyväksyttävän muutoksen
rajat - menetelmä (LAC=Limits of acceptable change). Seuranta perustuu Luonto- ja
eräpalveluiden Kestävän matkailun periaatteisiin ja niitä selittäviin tavoitetiloihin. Valituille
indikaattoreille määritellään seurantatietojen avulla nykytila ja sen perusteella tavoitetila ja vuosi. Mikäli määritellyt rajat ylitetään tai alitetaan, niihin reagoidaan. (Metsähallitus s.a.)
Myös Suomen maailmanperintökohteiden kestävyyttä arvioidaan Metsähallituksen LACmenetelmällä siten, että kukin kohde valitsee indikaattoreista itselleen sopivimmat
(UNESCO Suomen maailmanperintökohteet 2021). Menetelmän voisi soveltuvin osin ottaa
käyttöön myös muilla matkailijoiden suosimilla luontokohteilla.

3.2. Kestävät liiketoimintamallit
Luonnonvarojen kestämättömän käytön lopettaminen edellyttää perustavaa laatua olevaa
maailmanlaajuista talousjärjestelmän muutosta ja yrityksiltä entistä vahvempaa
yhteiskuntavastuuta (Dasgunta 2021). Matkailussa, kuten muillakin talouden osa-alueilla,
on pystyttävä irrottamaan kehitys luonnonvarojen kuluttamisen kasvusta. Muutokseen
tarvitaan poliittisia päätöksiä ja säätelyä, tutkimusta ja koulutusta, mutta käytännössä sen
toteuttavat yritykset ja niiden asiakkaat.
Kuten valtioiden taloudessa, myös yrityksissä täytyy fyysisen pääoman (rakennukset,
infrastruktuuri ym.) ja inhimillisen pääoman (henkilöstö ja osaaminen) lisäksi ottaa huomioon
luonto pääomana. Sen arvo tulee tunnustaa, eikä sitä saa kuluttaa enempää kuin se ehtii
uusiutua. (Dasgunta 2021.)
Kestävää liiketoimintaa harjoittava yritys tuottaa arvoa asiakkaille ja muille sidosryhmille
sekä yhteiskunnalle. Arvonluonti edellyttää yritykseltä kannattavuutta, mutta voittoa ei saa
tavoitella ympäristön kustannuksella. Liiketoimintansa kautta yrityksillä on vastuu ja
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mahdollisuus vaikuttaa asiakkaisiinsa ja yhteiskuntaan, ja samalla vastuu suojella luontoa.
(Krupka 2019.)
Nykyisessä kestämättömässä talousjärjestelmässä on vaikeaa toteuttaa kestävää
liiketoimintaa. Siihen tulee kuitenkin kaikin tavoin pyrkiä luopumalla fossiilisista
polttoaineista ja panostamalla uusiutuvaan energiaan, ottamalla käyttöön kiertotalouden
liiketoimintamallit ja sitoutumalla luonnon monimuotoisuuden edistämiseen. Yrityksen
liiketoimintaa kehitettäessä sen kaikkia toimintoja tulee tarkastella kestävyyden
näkökulmasta. Kestävien liiketoimintamallien kehittämiseen voidaan soveltaa perinteisiä
liiketoiminnan kehittämisen työkaluja, esimerkiksi business canvas model -taulukkoa.

4. Hiilijalanjälki ja matkailun päästöt
Ilmastokriisin
pääasiallinen
syy
on
ihmisen
toiminnan
aiheuttama
kasvihuonekaasupitoisuuden kasvu ilmakehässä. Merkittävimmät ihmisen toiminnan
aiheuttamat kasvihuonekaasut ovat hiilidioksidi (CO2), metaani (CH4) ja typpioksiduuli
(N2O). Muita ihmisen aiheuttamia kasvihuonekaasuja ovat ns. fluoratut kasvihuonekaasut
eli F-kaasut, joista merkittävimmät ovat fluorihiilivedyt (HFC-yhdisteet), perfluorihiilivedyt
(PFC-yhdisteet) ja rikkiheksafluoridi (SF6). Fossiilisista polttoaineista (kivihiili, öljy,
maakaasu ja turve) luopuminen on välttämätöntä ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi.
Yksilön,
yrityksen,
tuotteen,
toiminnan
tai
organisaation ilmastokuormaa ilmaistaan sen
hiilijalanjäljellä. Hiilijalanjälkeen lasketaan mukaan
kaikkien edellä lueteltujen kasvihuonekaasujen
päästöt. Päästöjen yhteisvaikutusta kuvaava yksikkö
on hiilidioksidiekvivalentti eli CO2e.

4.1. Hiilijalanjälki,
nettonolla
Yritys

hiilineutraalius

ja

CO2e -esimerkki
Mikä on yhden hiilidioksiditonnin ja
yhden metaanitonnin ilmastokuorma?
Metaanin ilmastokuormitus on
kertainen hiilidioksidiin verrattuna.

25-

1 tonni hiilidioksidia (CO2) = 1 tonni
CO2e
1 tonni metaania (CH4)
CO2e
Yhteensä
CO2e

= 25 tonnia
26

tonnia

Yritysten hiilijalanjälkilaskennan periaatteet on määritelty kansainvälisissä standardeissa,
joista yleisimmin käytössä on Greenhouse Gas Protocol. Päästöt jaotellaan siinä kolmeen
laajuuteen (luokka, scope). Ensimmäiseen luokkaan kuuluvat yrityksessä oman toiminnan
seurauksena paikan päällä syntyvät päästöt, joihin yritys voi suoraan vaikuttaa. Toiseen
luokkaan kuuluvat ostoenergiaan kuuluvat epäsuorat päästöt. Kolmanteen luokkaan
sisältyvät tavaroiden ja palvelujen hankinnasta sekä myytyjen tuotteiden loppukäytöstä
syntyneet päästöt. (Greenhouse Gas Protocol s.a.)
Hiilijalanjäljen laskennassa luokat ovat tärkeitä senkin vuoksi, että tuloksista viestittäessä
tulee aina kertoa, mitkä päästöt laskentaan on sisällytetty. Kattavassa hiilijalanjäljen
laskennassa otetaan huomioon laskentaan sisältyvien tekijöiden koko elinkaaren aikaiset
päästöt. Näin esimerkiksi yrityksen hiilijalanjälkeen sisältyisivät siellä käytettävän energian
suorien päästöjen (esimerkiksi sähkö, lämmitys ja polttoaineet) lisäksi myös kaikkien
hankintojen (esimerkiksi koneiden ja laitteiden, elintarvikkeiden ja rakennusmateriaalien)
alkutuotannon, valmistuksen ja kuljetusten aiheuttamat päästöt.
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Rajauksen lisäksi hiilijalanjäljen laskennassa on päätettävä myös, mitä päästökertoimia
käytetään. Päästökerroin tarkoittaa päästön massaa (esimerkiksi kilogrammaa tai
grammaa) käytettyä tuotteen tai palvelun määrää kohden, esimerkiksi bensiinin päästö/litra
tai pesukonehankinnan keskimääräinen päästö/hinta. Ymmärrys käytettyjen lähtöarvojen
vaikutuksesta ja luotettavuudesta sekä hiilijalanjälkilaskennan tulosten raportoinnin,
viestinnän ja ennen kaikkea laskennan tuloksiin pohjautuvien kehittämistoimien valikointi
vaatii osaamisen kasvattamista yrityksissä.
Hiilineutraalius saavutetaan, kun hiilidioksidipäästöjä tuotetaan korkeintaan sen verran kuin
niitä sidotaan ilmakehästä hiilinieluihin. Hiilineutraalisuuden laskentaan sisällytetään
periaatteessa ainoastaan ihmisen aiheuttamat päästöt ja aikaansaamat nielut (poistot). Kun
esimerkiksi valtioiden hiilijalanjäljen laskentaan sisällytetään metsien ja maankäytön päästöt
(jotka luonnontilassa olisivat periaatteessa tasapainossa), vain ihmisen aikaansaamat
hiilitaseen muutokset lasketaan mukaan. Sitä, mikä on ihmisen aikaansaamaa muutosta, ei
ole aina helppo määritellä. (Seppälä, J. ym. 2019.)
Käytännössä hiilineutraaliuden käsite ei ole yrityksissäkään aivan yksinkertainen.
Laskennassa on määriteltävä, mitkä kaikki ilmastoa kuormittavat tekijät siinä otetaan
huomioon ja miten hiilineutraalius saavutetaan, eli millainen kompensaatio jäljelle jääville
päästöille hyväksytään. Yritysten hiilineutraaliudelle ei ole olemassa yhtä yhteisesti
määriteltyä hiilineutraaliusstandardia. Siksi laskentaperusteet pitää väärinymmärrysten
välttämiseksi aina määritellä ja ilmaista yksiselitteisesti laskennan raportoinnin ja viestinnän
yhteydessä.
Yrityksille on kaksi yleistä hiilineutraaliusstandardia: Carbon Neutral sekä PASD2060.
Kummassakin hiilijalanjälkeen lasketaan mukaan luokkien 1 ja 2 päästöt, Carbon Neutral standardiin lisäksi luokasta 3 jätehuollon ja työntekijöiden liikematkustuksen päästöt
(taulukko 1). Kumpikaan standardi ei ota kantaa päästöjen määrään eikä siihen, miten
jäljellä olevat päästöt kompensoidaan. (Certified Carbon Neutral Global Standard s.a. ja
Carbon Trust s.a.)
Jotta yritys voi kutsua itseään hiilineutraaliksi, laskennan tulee olla kolmannen osapuolen
toteuttamaa ja kompensointiorganisaation luotettavasti sertifioitu. Jos näin ei ole, yrityksen
tulisi viestinnässään puhua ilmastotyöstä, ei hiilineutraaliudesta. Lisäksi, jos vain luokat 1 ja
2 on kompensoitu, on suositeltavaa käyttää ilmausta ”hiilineutraali oman toimintansa osalta”.
Nettonollapäästötilanteella (net zero) tarkoitetaan yleisesti ottaen sitä, että päästöt ja nielut
(poistot) ovat tasapainossa. Nettonollakaan ei ole yritysten osalta yksiselitteisesti määritelty.
Kansainvälisiä, standardeiksi katsottavia järjestelmiä on ainakin kaksi: Science Based
Targets ja Race to Zero. Yhteistä niille on, että yritys on esittänyt IPPC:n vaatimusten
mukaisen, korkeintaan 1,5 asteen lämpenemisen mukaisen päästövähennyspolun, jossa
nettonollatavoite saavutetaan viimeistään vuonna 2050. Nettonollatavoite koskee
periaatteessa kaikkia päästöjä (scopet 1-3), mutta Race to Zero -standardi antaa yritykselle
mahdollisuuden harkita scope 3:n päästöjä ja ottaa ne mukaan silloin vain, kun ne ovat
merkittävät ja luotettavasti arvioitavissa. (Science Based Targets s.a. ja Race to Zero s.a.)
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Taulukko 1. Hiilijalanjälkilaskennan päästökategoriat, hiilineutraalius ja nettonolla

Science Based Targets (SBTi) -standardissa edellytetään tieteenmukaisia välitavoitteita
sekä lyhyellä (5–10 v.) että pitkällä (nettonollavuosi viim. 2050) aikavälillä. Pitkän aikavälin
vähennystavoitteen tulee kattaa 90 prosenttia scope 3 -päästöistä. Jäljellä olevia päästöjä
voidaan neutraloida vain poistamalla ilmakehästä hiiltä pysyvään varastoon. Race to Zero standardissa ei kompensoinnin tapaa määritellä. (Science Based Targets s.a. ja Race to
Zero s.a.)
Tuotteen hiilineutraaliutta laskettaessa suosituksena on ottaa koko elinkaari (LCA) mukaan;
”kehdosta hautaan”. Kestävä elinkaariajattelu mahdollistaa ympäristöllisen, sosiaalisen ja
taloudellisen kestävyyden osa-alueiden tarkastelun yhdessä ja tätä kautta edistää
kustannustehokkaimpien ja vaikuttavimpien toimenpiteiden tunnistamista tuotteen tai
palvelun elinkaarella. Pienissä yrityksissä varsinainen elinkaarilaskenta, hiilijalanjälkeä
laajemmalti, voi osoittautua liian työlääksi, mutta elinkaariajattelua voidaan onneksi soveltaa
paljon kevyempienkin tarkasteluiden kautta.
Hiilinegatiivinen yritys sitoo enemmän päästöjä kuin mitä se tuottaa. Tähän tilanteeseen
yritys pääsee, kun omien päästöjensä kompensoinnin lisäksi osoittaa sitovansa vielä
enemmän päästöjä. Useat edelläkävijöiksi julistautuneet matkailuyritykset ovat jo
ilmoittaneet olevansa hiilinegatiivisia, mutta aina ei ole selvästi ilmoitettu, tarkoittaako se
kaikkien päästöjen vai ainoastaan oman toiminnan päästöjen osalta. Hiilinegatiivisuuden
laskentaan ja määrittelyyn pätevät samat periaatteet ja ongelmat kuin hiilineutraaliuteen.
Hiilijalanjäljen ohella yritykset laskevat myös muita tunnuslukuja, esimerkiksi
kasvihuonekaasu- tai hiilidioksidipäästöjä/majoitusvuorokausi tai kuljettu henkilökilometri ja
tai vastaavasti päästöjä jotakin taloudellista arvoa kohden. (Sustainable Hospitality Alliance
2021.)
Matkailualue
Matkailualueiden hiilijalanjälkilaskennalle ja hiilineutraaliudelle ei ole olemassa yhteisesti
sovittuja periaatteita eikä määritelmiä. Ongelmana on ensinnäkin rajaus: keiden toimijoiden
päästöt laskentaan otettaisiin mukaan ja mitkä päästökategoriat (scopet 1-3) laskentaan
sisällytettäisiin. Erityisen kiperä on kysymys kohteeseen ja sieltä pois matkustaminen,
varsinkin kun se usein muodostaa kaikkein suurimman osan matkustamisen päästöistä.
Seuraavaksi herää kysymys, miten tarvittavat tiedot kerättäisiin. Kun jäljelle jäävät
laskennalliset päästöt sitten halutaan kompensoida, pitää määritellä, mikä on riittävä
kompensaatiotaso ja -tapa.
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Useat destinaatiot, matkailukohteet ja kaupungit ovat kuitenkin laskeneet hiilijalanjälkensä.
Esimerkiksi Valcencia on julistanut olevansa ensimmäinen kaupunki, jonka matkailun
hiilijalanjälki on laskettu ja asettanut samalla tavoitteekseen olla hiilineutraali destinaatio
vuoteen 2025 mennessä (VLC Valencia 2020). Toinen esimerkki hiilineutraaliustavoitteesta
on Palaun saari Tyynnellämerellä (PalauGov 2020). Nämä ovat kiinnostavasti hyvin erilaisia
tapauksia. Palau on saavutettavissa käytännössä vain lentäen, kun taas Valenciaan on
hyvät juna- ja bussiyhteydet – tosin sinnekin iso osa matkailijoista lentää.
Suomessa ensimmäinen matkailun alueellisen hiilijalanjäljen laskenta tehtiin Etelä-Savossa.
Pilottina toteutettu laskenta osoitti, että laskentaa on kehitettävä edelleen – muuten se ei
tarjoa riittävän tuoretta ja tarkkaa tietoa päästöjen seurantaan ja ilmastotyöhön. Laskennan
tulokset ovat suuntaa antavia, mutta niistä voi päätellä eri päästölähteiden suuruusluokkia
ja osuuksia kokonaispäästöistä. (Koivula & Tuominen 2019.)
Tällä hetkellä Suomessa edelläkävijänä voidaan pitää Tamperetta. Se on asettanut
tavoitteekseen olla hiilineutraali matkailukohde vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteen
toteuttamiseksi on laadittu Tampereen seutu - Hiilineutraali matkakohde 2030 -tiekartta.
Kehitystyön pääteemat ovat yritysten vähähiilisyys ja matkailun kestävä liikkuminen. Näiden
teemojen rinnalla pyritään edistämään myös luonnon hyvän tilan turvaamista. (Visit
Tampere 2022.)
Tampereella on tarkoitus käynnistää työ hakemalla ratkaisua matkailukohteen
hiilineutraalisuuden määrittelyyn Visit Finlandin ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.
Tavoite on, että yhteistyön avulla saataisiin Suomessa yhtenäinen linjaus ja käytänteet
määrittelyyn. Käytännössä hiilineutraaliustavoitteen määrittely ja edistymisen seuranta on
tarkoitus perustaa alueen yrityskohtaisen datan kokoamiseen ja analysointiin. Päämääränä
on hiilineutraalin matkailun tiedolla johtaminen destinaatiotasolla, joten alueorganisaatiot
ovat kehittämistyössä avainasemassa. Tarkoituksenmukaista ratkaisua haetaan
valtakunnallisesti, potentiaalisina välineinä Visit Finlandin DataHub sekä Visit Finlandissa
jatkokehityksessä oleva, aiemmissa hankkeissa kehitetty matkailun avoin verkkopohjainen
hiilijalanjälkilaskuri ja sen yhdistyminen Sustainable Travel Finland -ohjelman data-alustaan.
(Pollari 2022.)

4.2. Matkailun kasvihuonekaasupäästöt
Matkailun osuutta kasvihuonekaasupäästöistä on arvioitu sekä ottamalla huomioon vain
suorat päästöt että sisällyttämällä laskelmiin myös epäsuorat päästöt eli hankintaketjut ja
elinkaarianalyysit.
Epäsuorien päästöjen osuus vaihtelee suuresti matkailutoimialan sisällä ja erilaisissa
yrityksissä ja niiden arvioiminen on vaikeampaa kuin suorien päästöjen. Yrityskohtaista
tietoa ja sitä kautta laajempaa näkemystä epäsuorista päästöistä saadaan sitä mukaa kun
niitä sisällytetään yritysten hiilijalanjälkilaskelmiin.
Epäsuorat päästöt mukaan lukien matkailun on arvioitu tuottaneen ennen vuonna 2020
alkanutta koronapandemiaa 8 – 11 % kaikista ihmisen aiheuttamista hiilidioksidipäästöistä
(WTTC 2021).
Jos matkailun hiilidioksidipäästöjä jaotellaan vain liikkumiseen, majoitukseen ja
aktiviteetteihin, liikenteen osuus on 75 %, majoituksen 21 % ja aktiviteettien 4 %. (UNWTO
& UNEP 2008).
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Matkailun
kasvihuonekaasupäästölähteet
hankintaketjut ja tuotteiden elinkaarien aikaiset
päästöt mukaan lukien on esitetty kuvassa 1.
Liikenteen osuus päästöistä on tällöin noin 49
prosenttia. (WTCC 2021).
Kasvihuonekaasupäästöistä kertovia lukuja
tarkasteltaessa on otettava huomioon, että
osassa
tutkimuksia
päästöt
ilmoitetaan
hiilidioksidiekvivalentteina ja osassa mukana
ovat vain hiilidioksidipäästöt, vaikka erityisesti
liikenteen päästöissä metaanin vaikutus on
merkittävä.
Liikenteen päästöt
Globaalisti kansainvälisen ja kotimaisen
matkailuliikenteen osuuden kaikista ihmisen
aiheuttamista päästöistä on arvioitu olevan 5
prosenttia ja kaikista liikenteen päästöistä 22
prosenttia vuonna 2016 (UNWTO & ITF 2019).
Suomessa liikenteen osuus kaikista päästöistä
on noin viidennes. Tieliikenteen osuus kotimaan Kuva 1. Matkailun kasvihuonekaasujen
liikenteen päästöistä on noin 94 prosenttia. Siitä päästöt lähteittäin (ennen pandemiaa).
(WTCC 2021)
54 % syntyi henkilöautoista, 32 % kuormaautoista, 8 % pakettiautoista ja 5 % linja-autoista. Merenkulun päästöt ovat noin 4 prosenttia
ja raideliikenteen alle prosentin kaikista liikenteen päästöistä. Junamatkoista noin 94
prosenttia tehdään sähkövetokalustolla. (Andersson ym. 2021.)
Kotimaan lentoliikenteen päästöt olivat v. 2018 noin kaksi prosenttia kaikista liikenteen
päästöistä.
Samana
vuonna
kansainvälisen
lentoliikenteen
päästöt
olivat
kaksitoistakertaiset verrattuna kotimaan liikenteen päästöihin. (Andersson ym. 2021.)
Suomessa on tavoitteena puolittaa kotimaan tieliikenteen kasvihuonekaasupäästöt vuoteen
2030 mennessä verrattuna vuoteen 2005 ja saada liikenne nollapäästöiseksi viimeistään
vuoteen 2045 mennessä. Kotimaan ja Suomesta lähtevän kansainvälisen lentoliikenteen
päästöjä on tarkoitus vähentää vuoden 2018 tasosta 15 prosenttia vuoteen 2030 mennessä
ja 50 prosenttia vuoteen 2045 mennessä. Raideliikenteessä tavoitteena on täysin
uusiutuvalla sähköllä toimiva järjestelmä vuoteen 2045 mennessä.
(Liikenne- ja
viestintäministeriö 2021.)
Päästövähennykset saavutetaan vaikuttamalla liikennesuoritteisiin, liikennevälineisiin,
käyttövoimaan/polttoaineisiin ja liikennejärjestelmiin.
Tieliikenteessä keinoja ovat
autokannan uudistaminen, sähköistäminen, uusiutuvat polttoaineet, ajettujen kilometrien
kasvun pysäyttäminen sekä liikennejärjestelmän energiatehokkuuden parantaminen.
Lentoliikenteessä tavoitteeseen pyritään lisäämällä uusiutuvien polttoaineiden käyttöä
vuoteen 2030 mennessä kolmeenkymmeneen prosenttiin (EU:ssa 5 %:iin) ja parantamalla
energiatehokkuutta. Lyhyiden lentojen sähköistäminen kaupallisissa lennoissa
käynnistynee aikaisintaan 2030-luvulla. (Liikenne- ja viestintäministeriö 2021.)
Lentoliikenteen ympäristökuormituksen vähentäminen on erityisen vaikeaa, koska
vaihtoehtoisia käyttövoimia ei ole vielä samalla tavalla käytettävissä kuin tieliikenteessä ja
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nykyiset vähäpäästöiset ratkaisut ovat kalliita. Kansainvälisen siviili-ilmailuliiton CORSIAsopimus, jossa tavoitteena on pysäyttää lentoliikenteen päästöt vuoden 2015 tasolle, ei
vastaa Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteita. Koska näyttää olevan vaikeaa päästä
maailmanlaajuisiin sopimuksiin lentoliikenteessä tarvittavista toimenpiteistä, on tarpeen
edetä EU:ssa nopeammin. EU:n sisäisessä lentoliikenteessä on jo vuodesta 2013 ollut
voimassa päästökauppa ja vuoden 2024 alusta sitä ryhdytään soveltamaan myös EU:n
alueelta lähteviin ja alueelle tuleviin lentoihin. (Andersson ym. 2021)
Kansainvälisen meriliikenteen päästövähennystavoite on Suomella YK:n alaisen
merenkulkujärjestö
IMO:n
mukaisesti
kuljetussuoritusten
tonnia/kilometri
hiilidioksidipäästöjen vähentäminen vähintään 40 prosenttia vuoteen 2030 mennessä, ja 70
prosenttia vuoteen 2050 mennessä verrattuna vuoden 2008 tasoon. Liikennemäärien
kasvusta huolimatta vuotuisia kasvihuonekaasupäästöjä pienennetään vähintään 50
prosenttia vuoteen 2050 mennessä. (Navigator Magazine 2019.)
Keinoina meriliikenteen ympäristökuormituksen vähentämiseksi ovat aluskannan uusiminen
ja vähäpäästöisten polttoaineiden käyttö. EU:ssa on kaavailtu myös suuripäästöisimpien
alusten satamiin pääsyn sääntelyä sekä velvoitetta käyttää maasähköä satamissa.
(Andersson ym. 2021)
Myös liikenteen vaatimalla infrastruktuurilla on ympäristövaikutuksia. Kymenlaaksossa
merkittävä on mm. HaminaKotka -satama. Toukokuusta lokakuuhun asti kestävän
risteilijäkauden aikana sinne on tämän hetken tilanteen mukaan tulossa kaksikymmentä
kansainvälistä risteilijää (Port of Haminakotka 2022). Satamassa kasvihuonekaasupäästöjä
aiheuttavat alusten lisäksi työkoneet, raskas liikenne sekä sataman oma toiminta (Port of
Helsinki s.a.).
Liikennejärjestelmien kehittäminen sisältää mm. pyöräilyn ja kävelyn, joukkoliikenteen
edistämisen ja logistiikan digitalisaation (Andersson ym. 2021). Myös tie- ja meriliikenteen
päästökaupasta keskustellaan EU:ssa ja Suomessa (Harakka 2021.)
Matkailun osuudesta liikenteen päästöstä Suomessa ei ole tarkkaa arviota. Niitä koskevat
kuitenkin samat päästövähennystavoitteet kuin muutakin liikennettä ja keinotkin ovat
pääosin samat.
Majoituksen päästöt
Rakennettu ympäristö kuluttaa paljon energiaa ja materiaaleja sekä tuottaa runsaasti
päästöjä. On arvioitu, että rakentamisen osuus kaikista kasvihuonekaasupäästöistä on 30
%, primäärienergian kulutuksesta 40 % ja raaka-aineiden käytöstä 50 %. (Motiva 2020.)
Suomessa on tavoitteena vähentää asuin- ja palvelurakennusten hiilidioksidipäästöjä
vuoden 2020 alusta 90 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Luopumalla fossiilisista
polttoaineista rakennusten lämmityksessä ja sähköntuotannossa vähennetään olemassa
olevien rakennusten päästöistä 40 prosenttia ja parantamalla energiatehokkuutta 20
prosenttia. Vanhojen rakennusten poistuman ja tilatehokkuuden parantamisen avulla
saadaan 30 prosentin päästövähennys. (Ympäristöministeriö 2020.)
Uusien rakennusten energiatehokkuusvaatimukset edellyttävät lähes nollaenergiatasoa.
Lähes nollaenergiarakennusten osuus pyritään nostamaan 10 prosentista yli 90 prosenttiin
vuoteen 2050 mennessä. (Ympäristöministeriö 2020.)
Rakentamisen hiilijalanjälkeä pienentävät toimenpiteet usein alentavat myös kustannuksia
pitkällä aikavälillä. Monilla rakentamisen ratkaisuista on myös ilmastohyötyjä tuottava
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hiilikädenjälki. Rakentaminen vaikuttaa myös luonnon monimuotoisuuteen raaka-aineiden
hankinnan sekä maankäytön muutosten kautta. Rakentamisessa käytettyjen materiaalien
kierrätys on vielä vähäistä; tavoitteena on saada vuoteen 2020 70 % rakennusjätteestä
kiertoon (Motiva 2020.)
Majoituksen päästöistä ilman arvoketjua laskettuna valtaosa tulee lämmityksestä ja
seuraavaksi suurin kuormitus aiheutuu sähköstä. Ilmastonmuutoksen myötä myös
jäähdytyksen
tarve
kasvaa. Siirtyminen
uusiutuvaan
energiaan
pienentää
majoituskiinteistöjen käytönaikaisia päästöjä ratkaisevasti. Muista päästölähteistä
hotelleissa suurimmat ovat ostopalvelut, energian siirtohäviö, kuljetukset ja jakelut, jätteet
sekä liikematkat ja matkat työpaikalle. (Descombes ym. 2020.)
Rakennusten muutosjoustavuus sekä keinot tilatarpeen mukaisiin joustoihin voivat auttaa
vähentämään majoituksesta aiheutuvia ympäristövaikutuksia. Kysynnän vaihteluihin ja
muutoksiin tulisi varautua sekä lyhyellä että pidemmällä aikavälillä.
Muista
ostopalveluista
ympäristökuormitusta
aiheuttavat
mm.
pesulapalvelut,
kiinteistönhuolto ja hankinnoista mm. koneet, laitteet, kalusteet, tietotekniikka ja ruoka.
Ruuan päästöt
Ruoantuotanto ja sen kulutus aiheuttavat noin viidenneksen globaaleista
kasvihuonekaasupäästöistä. Tehomaatalous on maailmanlaajuisesti luontokadon suurin
aiheuttaja. Maatalouden käytössä on maapallon elinkelpoisesta maapinta-alasta noin
puolet. Tästä pinta-alasta noin kaksi kolmasosaa käytetään eläinperäiseen
ruoantuotantoon. (Benton ym. 2021.)
Suomessa elintarvikkeiden hiilijalanjäljestä raaka-aineiden osuudeksi on arvioitu 50 %,
energiantuotannon 30 %, elintarvikkeiden valmistuksen 10 %, logistiikan 7 % ja pakkausten
3 % (Vainikainen 2020.) Lihatuotteet aiheuttavat ruuan päästöistä 45 %, maitotuotteet 20
%, mutta päästöjä tarkasteltaessa on aina otettava huomioon myös ravintoarvot (Saarinen
ym.2019).
Suomalaisten ruokavalion ilmastovaikutuksista syntyy kotimaassa noin 60 prosenttia ja
tuontimaissa noin 40 prosenttia. Valintamme vaikuttavat siten myös tuontimaiden luonnon
monimuotoisuuteen. (Saarinen ym.2019).
Ruokahävikin eli alun perin syömäkelpoisen, mutta roskiin tai biojätteeksi päätyvän ruoan
osuudeksi koko ruokatuotannosta arvioidaan globaalisti noin 31 prosenttia (Business
Finland 2022).
Suomen Ilmastoruokaohjelman tavoitteena on kestävän ruokajärjestelmän kehittäminen ja
ilmastotavoitteiden saavuttaminen. Ohjelmassa suositellaan lisäämään ruokavalioon kalaa
ja kasvikunnan tuotteita sekä sesonkipainotteista ruokaa, käyttämään kohtuudella lihaa ja
maitotuotteita sekä lisäämään luomuruuan käytön osuutta 25 prosenttiin (kg). Lisäksi
tarkoitus on vähentää hävikkiä hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti puoleen vuoteen
2030
mennessä
ja
huolehtia
sivuvirtojen
tehokkaasta
hyödyntämisestä.
Ilmastoruokaohjelman toteuttaminen edellyttää ruokaketjun kaikkien toimijoiden aktiivista
osallistumista. (Maa- ja metsätalousministeriö 2021.)
Muuttamalla ruokavaliota kasvispainotteiseksi ruuan ilmastokuormitusta voidaan vähentää
30--40
prosenttia,
kun
samalla
pidetään
huolta
peltojen
hiilivarastosta.
Kasvispainotteisempaan ruokavalioon siirtyminen vähentää tarvittavaa peltopinta-alaa ja
maatalouden ravinnekuormitusta vesistöihin. Toisaalta ainakin Suomessa laidunnuksella
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voidaan lisätä maatalousympäristöjen
hyvinvointia. (Saarinen ym. 2019).

monimuotoisuutta

ja

laiduntavien

eläinten

Matkailun hiilidioksidipäästöistä ruuan osuudeksi on arvioitu 8 – 10 % (Lenzen ym. 2018 ja
WTTC 2021). Matkoilla nautitun ruoan hiilijalanjäljen on arvioitu olevan suurempi kuin
kotona, koska aterioissa on enemmän eläinproteiinia (Gössling ym. 2011). Matkoilla ja
tapahtumissa käytetään myös paljon kertakäyttöpakkauksia ja kierrätyksen tehokkuus
vaihtelee.
Ravintolan ruoka-annoksen hiilijalanjälki koostuu raaka-aineiden kasvatuksen ja
valmistuksen, kuljetusten, raaka-aineiden säilyttämisen ja valmistuksen sekä syntyvien
jätteiden (ml. ruokahävikki) käsittelyn päästöistä. Suomalainen lautasmalli on hyvä
esimerkki ympäristöystävällisestä ja samalla terveellisestä ruoka-annoksesta. (Kuuluvainen
ym. 2021.)
Ravitsemispalvelujen osuudeksi elintarvikkeiden ruokahävikistä Suomessa on laskettu
21%. Siitä tarjoiluhävikin osuus oli noin 44 % ja lautashävikin noin 26 %.
Luonnonvarakeskus kehittää EU:n jätedirektiivin edellyttämään hävikin seurantaa.
(Silvennoinen ym. 2020)
Raaka-ainevalinnan
ja
hävikin
pienentämisen
lisäksi
ravitsemispalvelujen
ympäristökuormitusta voidaan pienentää säästämällä varastoinnin, valmistuksen ja
puhdistuksen vaatimaa energiaa ja ottamalla hankinnoissa huomioon raaka-aineen lisäksi
pakkausmateriaalit ja kuljetukset. Monilla näistä keinoista saavutetaan myös
kustannussäästöjä.
Ruokajärjestelmän ympäristökuormituksen pienentämisessä on tärkeää asenteiden ja
kuluttajakäyttäytymisen muutos, missä ravintoloilla on tärkeä rooli. (Kuuluvainen ym. 2021.)
Aktiviteettien ja tapahtumien päästöt
Matkailussa aktiviteeteiksi lasketaan erilaiset kulttuuri-, urheilu- ja virkistyspalvelut,
tapahtumat sekä ostokset. Aktiviteettien osuuden matkailun hiilidioksidipäästöistä on
arvioitu olevan noin 4 %. (UNWTO & UNEP 2008.)
Aktiviteettien ilmastovaikutukset vaihtelevat suuresti. Merkittävimpiä päästölähteitä voivat
olla matkustaminen, rakennukset (lämmitys, valaistus) ja ruoka, muita lähteitä hankinnat,
alueiden infran ylläpito sekä muiden koneiden ja laitteiden käyttö. Aktiviteettien
ympäristökuormitus muodostuu siis suurelta osin kolmen edellisen matkailun osa-alueen
kuormituksesta.
Välillisesti aktiviteettien ympäristökuormitukseen vaikuttavat mm. paikan valinta, ajankohta
ja alueen rajaaminen, sillä ne määrittävät mitä resursseja tarvitaan ja mistä ne hankitaan.
Ympäristöön vaikuttavat lisäksi maaston kuluminen sekä melu- ja valokuormitus. Myönteisiä
ympäristövaikutuksia aktiviteeteilla voi olla, jos niiden kautta ymmärretään luonnon
monimuotoisuuden arvo.

4.3. Skenaarioita, tavoitteita ja keinoja
Ennen koronapandemiaa kansainvälisen matkailun kasvun ennustettiin olevan saapumisilla
mitattuna keskimäärin ja Euroopassa 4 % vuodessa (UNWTO 2020). Suomessa
kansainväliset yöpymiset lisääntyivät vuodesta 2018 vuoteen 2019 3 prosenttia (Business
Finland s.a.c ).
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Koronapandemian aiheuttaman notkahduksen jälkeen on arveltu kansainvälisen matkailun
voivan tänä vuonna saavuttaa liikevaihdolla mitattuna 80 % tason verrattuna pandemiaan
edeltäviin volyymeihin ja matkailijamäärien ennustetaan nousevan pandemiaa edeltävälle
tasolle 2023 tai viimeistään 2024, minkä jälkeen kasvun odotetaan jatkuvan koronaa
edeltävällä uralla (ITB Berlin 2022). Ukrainan 24.2.2022 alkaneen sodan vaikutukset
talouden kasvuun ja kansainväliseen matkailuun ovat kuitenkin tällä hetkellä suuri
kysymysmerkki (UNWTO 2022).
Suomen matkailustrategian 2019-2028 mukaan tavoitteena on olla Pohjoismaiden
kestävimmin kasvava matkailukohde. Tavoitetta kuvataan mm. useilla taloudellisilla
tunnusluvuilla, markkinaosuuksilla ja yöpymisvuorokausilla. Matkailijamääriä heijastava
kaikkien rekisteröityjen yöpymisten kasvutavoite vuodesta 2018 vuoteen 2028 on noin 17 %
ja ulkomaisten 47 %. Matkailun kotimaisen kysynnän kasvutavoite samalla aikavälillä on
noin 11 % ja ulkomaisen noin 65 %. Strategian mukaan kestävä kasvu ja uudistuminen
toteutuvat, jos matkailuala ja matkailijat vastuullisesti ja pitkäjänteisesti muuttavat
toimintatapojaan. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2020 ja Business Finland 2021.)
Majoitussektorilla päästöt vähenevät fossiilisten polttoaineiden käytön vähenemisen myötä.
Suomessa hotellien päästöjen on arvioitu laskevan 77 % vuoteen 2035 mennessä
(Descombes ym. 2020).
UNWTO:n ja ITF:n (2019) ennusteen mukaan kotimaanmatkailun henkilöautoliikenteen
päästöt kasvavat vuoteen 2016 verrattuna vuoteen 2030 12 prosenttia ja lentoliikenteen 33
prosenttia, kansainvälisessä matkailussa päästöjen kasvu olisi vastaavasti lentoliikenteessä
55 prosenttia ja henkilöautoilun päästöt vähenisivät 19 prosenttia (kuva 2). Autoilussa ja
junaliikenteessä fossiilisia polttoaineita on helpompi korvata uusiutuvilla energialähteillä kuin
pitkän matkan lentoliikenteessä. Matkailun päästöjen vähentämisen suurin ongelma on
kasvava kansainvälinen lentoliikenne.
WTTC:n (2021) Net Zero Roadmap -julkaisussa hahmotellaan matkailun kehitystä kohti
hiilineutraaliutta vuoteen 2050 mennessä. Tiekartan mukaan matkailulla on sekä
velvollisuus että mahdollisuus toimia
kestävän
kehityksen
edellyttämän
muutoksen katalyyttina. Sektorilla on
vajaat
kymmenen
vuotta
aikaa
vähähiiliseen
kiertotalouteen
omaksumiseen
ja
liikenteen
kasvihuonekaasupäästöjen
puolittamiseen. Raportissa keskitytään
majoitukseen, lentämiseen, risteilyihin
sekä perinteisiin ja verkossa toimiviin
matkanjärjestäjiin ja matkatoimistoihin.
Kerätyn aineiston perusteella esitetään
kolme skenaariota mukana olleiden
sektorien mahdollisuuksista saavuttaa
asetetut
ilmastotavoitteet.
Skenaarioiden mukaan osa yrityksistä
pystyy saavuttamaan tavoitteet, mutta
erityisesti
risteilyja
Kuva 2. Globaalit kotimaisen ja kansainvälisen
lentomatkustamisessa se ei näyttäisi matkailuliikenteen hiilidioksidipäästöt (Mt CO2)
kaikilta onnistuvan. Raportissa kuvataan matkustustavoittain vuonna 2016 ja 2030 (UNWTO &
myös keinoja yritysten hiilijalanjäljen ITF 2019)
pienentämiseen. Kansainvälinen lento-
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ja laivaliikenne ei ole mukana kansallisissa päästövähennystavoitteissa ja laskelmissa.
Erityisesti lentoliikenteen nopea kasvu uhkaa globaalia päästöbudjettia. Koronasta
toipumisen jälkeen matkailun lentämisestä aiheutuvat päästöt ovat nykyisistä
(riittämättömistä) päätöksistä huolimatta ennusteiden mukaan edelleen kasvamassa ja
aiheuttavat vakavan riskin 1,5 asteen ilmastotavoitteelle (UNEP 2020).
UNWTO:n ja ITF:n (2019) mukaan kansainvälisen lentoliikenteen päästöt kasvavat
vuodesta 2016 vuoteen 2030 55 prosenttia ja kotimaanmatkailun lentojen päästöt 33
prosenttia (kuva 2).
Ennen koronapandemiaa maailman lentoliikenteen ennustettiin kolminkertaistuvan
vuodesta 2020 vuoteen 2050. Vain yksi prosentti maapallon ihmisistä lentää, mutta tämä
ryhmä vastaa 50 % kaupallisen lentämisen päästöistä. Lentämiseen perustuvaa
kansainvälisen matkailun järjestelmää ja kasvutavoitteita on kyseenalaistettu ekologisesti
vahingollisena ja sosiaalisesti epäoikeudenmukaisena. (Gössling & Humpe 2020.)
Kymenlaakson saavutettavuuteen vähähiilisesti edistäisi suunnitteilla oleva Itärata. HelsinkiLentoasema-Porvoo-Kouvola -rata parantaisi Kymenlaakson ja etenkin Kouvolan seudun
junayhteyksiä ja yhdessä nykyisten rataosuuksien ja kaluston parantamisen kanssa
nopeuttaisi matka-aikoja huomattavasti. (Itärata s.a.)
Pyhtäällä sijaitsevasta Helsinki East Aerodrome -lentokentästä kaavaillaan uusien
ilmailuteknologioiden edelläkävijää. Digitaalisen lentokenttätoiminnan kehittämiseen
Pyhtäällä on tulossa merkittävä rahoitus valtiolta. (Pyhtää s.a.)
Sähkölentokoneilla voidaan liikennöidä lyhyitä, kaupunkien välisiä matkoja. Koneet
soveltuisivat hyvin maakuntakaupunkien välisiin yhteyksiin, sillä ne voivat käyttää pieniäkin
kenttiä ja ovat edullisten kustannusten vuoksi kannattavia pienilläkin matkustajamäärillä.
Finnair jo tehnyt esisopimuksen pienten sähkölentokoneiden hankinnasta ja ensimmäisten
koneiden toivotaan olevan liikenteessä vuonna 2026. (Moottori 2022.)
Sähköistäminen, näköpiirissä olevat muut teknologiset ratkaisut ja lentojen optimointi eivät
kuitenkaan ratkaise lentämisen ilmastokuormituksen ongelmaa, ainakaan riittävän nopeasti
(Niemistö ym. 2019).
Peeters (2017) on esittänyt (ennen Pariisin ilmastokokousta, tavoitteena enintään 2 asteen
lämpeneminen) skenaarion matkailun kasvihuonekaasujen kehityksestä ja mallin
ilmastollisesti kestävän matkailun mittareista ja toimenpiteistä. Business as usual skenaariossa matkailun kasvihuonekaasupäästöt ovat vuonna 2070 maapallon koko
hiilibudjetin suuruiset. Mallinsa avulla Peeters esittää ratkaisuja, joiden avulla saavutettaisiin
riittävät päästövähennykset ja matkailutulo säilyisi samana kuin business as usual skenaariossa. Toimenpiteinä olisi energiatehokkuuden huomattava parantaminen,
biopolttoaineiden 90 prosentin tuki, 200 prosentin vero lentoliikenteelle sekä vähitellen
korotettava hiilivero kaikille liikennemuodoille ja majoitukselle. Lisäksi kaukomatkojen
kasvun ja viipymän lyhenemisen tulisi hidastua.
Peetersin esittämät mittarit koskevat matkailun osuutta globaaleista päästöistä ja jäljellä
olevasta hiilibudjetista. Tällaisten mittareiden käyttöönotto edellyttäisi tavoitteiden
määrittelyä, mikä sisältää monia taloudellisia ja eettisiä kysymyksiä. (Peeters 2017.)
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5. Ilmastotyö ja luonnon monimuotoisuuden
edistäminen matkailualueella
Suomen matkailustrategiassa vuosille 2019-2028 ”Yhdessä enemmän – kestävää kasvua
ja uudistumista Suomen matkailuun” on neljä painopistettä, joista ensimmäinen on kestävän
kehityksen mukaisen toiminnan tukeminen (Työ- ja elinkeinoministeriö 2020). Tätä
painopistettä ja myös muita kolmea –digitaaliseen muutokseen vastaamista,
saavutettavuuden kehittämistä matkailualan tarpeet huomioiden ja kilpailukykyä tukevan
toimintaympäristön varmistamista – tukee Visit Finlandin 2020 Sustainable Travel Finland
(STF) -ohjelma. Sen edistämisessä alueorganisaatioilla on merkittävä rooli.
Matkailun kehittämisessä kestävämmäksi on tärkeää olla määriteltynä indikaattorit, joiden
avulla
voidaan
asettaa
tavoitteita
ja
seurata
kehitystä.
STF-ohjelman
indikaattorijärjestelmän kautta kerättävää monipuolista dataa voivat jatkossa hyödyntää
sekä yritykset, destinaatiot että Visit Finland.
Alueellisessa matkailun kehitystyössä avainasemassa ovat matkailun alueorganisaatioiden
lisäksi mm. maakuntaliitot, ELY-keskukset, kaupungit, kunnat sekä koulutusorganisaatiot.
Linkittyvien toimialojen tai eri osa-alueita kattavien laajempien tarkastelujen tulokset tukevat
osaltaan matkailualueen ja -toimialan kehitystä. Merkittäviä instrumentteja kehittämistyölle
ovat olleet ja ovat jatkossakin yritysneuvonta ja -verkostot, erilaiset tuet esimerkiksi
energiainvestointeihin sekä hankerahoitus.

5.1. Sustainable Travel Finland -ohjelma
Ellei erikseen mainita, tämän luvun STF-ohjelmaa koskevien tietojen lähteenä on Business
Finlandin Kestävää matkailua koskevat verkkosivut (Business Finland s.a.a.)
Sustainable Travel Finland -ohjelma sisältää kestävän matkailun periaatteet,
kehittämispolun työkaluineen, indikaattorijärjestelmän sekä STF-merkin. Ohjelma on
tarkoitettu sekä yrityksille että destinaatioille. Ohjelman perustana ovat kestävän matkailun
periaatteet, jotka kattavat ekologisen, kulttuurisen ja taloudellisen kestävyyden. STF-merkin
saamisen edellytyksenä on jokin Visit Finlandin hyväksymä sertifikaatti ja destinaatioille
merkin vaatimuksena on, että matkailualueen kansainvälisiä matkailijoita tavoittelevista
yrityksistä vähintään 51 %:lla (mukaan lukien liikevaihdoltaan suurimmat toimijat) on STFmerkki.
STF-ohjelmassa määritellyt suoraan luonnon monimuotoisuuteen ja ilmastonmuutoksen
hillintään liittyvät kestävän matkailun periaatteet ovat
Periaate 2: Huolehdimme luonnosta: Suojelemme alueemme ympäristöä, maisemia ja
luonnon monimuotoisuutta. Toimintamme ei ylitä luonnon kantokykyä, vaan turvaa osaltaan
hyvän elämän mahdollisuudet ja puhtaan toimintaympäristön säilymisen alueellamme.
Huolehdimme myös eläintemme hyvinvoinnista ja arvokkaasta kohtelusta.
Periaate 7: Huomioimme ilmastovaikutukset: Teemme ilmaston kannalta hyviä valintoja ja
pienennämme hiilijalanjälkeämme. Seuraamme matkailun ympäristölle aiheuttamaa
kuormitusta ja aktiivisella mittaamisella tavoittelemme tehokkaampaa energian ja resurssien
käyttöä.”
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Periaatteet konkretisoituvat STF-itsearvioinnin kysymyksissä. Yritykset joutuvat ottamaan
kantaa konkreettisiin toimenpiteisiin myös täyttäessään valitsemansa sertifikaatin kriteereitä
ja laatiessaan toimenpidesuunnitelmia.
STF-merkillä ei ole varsinaista kriteeristöä, mutta sertifikaattien kautta yrityksille tulee
ilmastoa ja ympäristöä koskevia vaatimuksia. Kaikissa ympäristösertifikaateissa
edellytetään tavalla tai toisella energiatehokkuutta, tehokasta lajittelua ja kierrätystä sekä
muutenkin ympäristökuormituksen vähentämistä. Niissä myös seurataan keskeisiä
tunnuslukuja kuten esimerkiksi energian ja veden kulutusta ja edellytetään, ettei yrityksessä
käytetä ympäristölle haitallisia kemikaaleja. Hiilijalanjäljen laskenta majoitusyrityksissä tuli
Green Keyssä vuoden 2022 alusta pakolliseksi kaikille majoituskohteille, muilla kohteilla
laskenta on pistekriteeri (Green Key s.a.). Joutsenmerkissä hotelleilla ja majoituspalveluilla
on pakollisena kriteerinä lämmityksen energiankulutuksen raja-arvo, lämmityksessä ei saa
käyttää fossiilista öljyä tai kaasua ja vaatimuksena on lisäksi energiaa ja hiilidioksidipäästöjä
vähentäviä toimenpiteitä ympäristöjalanjäljen rajoittamiseksi (Joutsenmerkki s.a.).
Ongelmana yritysten hiilijalanjäljen laskennassa on ollut suomenkielisen, helppokäyttöisen
selainpohjaisen laskurin puute. Nyt tällaisen laskurin kehittäminen on loppusuoralla:
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun VÄHIMAT-laskurin pohjalta VÄLKKY- ja 6aika:
Carbon Neutral Tourism -hankkeessa kehitetty laskuri on pilotointivaiheessa ja sen
kehittäminen jatkuu osana Visit Finlandin STF-ohjelmaa.
STF-ohjelmaan rakennettu yritysten ja matkailualueiden indikaattorijärjestelmä tarjoaa
kohteelle mittariston ja työkalut matkailun kestävyyden arviointiin. Sen tavoitteena on tukea
matkailualueiden ja yritysten kestävän matkailun kehittämissuunnitelmien laatimista ja
seurantaa. Indikaattoritietoa pyritään kokoamaan mahdollisimman kattavasti, eikä
yrityksellä tai destinaatiolla tarvitse sen syöttämiseksi olla STF-merkkiä.
Järjestelmän avulla yritykset voivat seurata oman toimintansa kehitystä, destinaatiot
yrityskohtaisten tietojen kautta alueensa kehitystä ja Visit Finland sekä alueiden kehitystä
että matkailun kehitystä koko maassa. Myös itsearvioinnin tulosten koonti tarjoaa
destinaatioille ja Visit Finlandille seurantatietoa vastuullisuuden kehittymisestä.
Indikaattorijärjestelmä
itsessään
ei
aseta
yrityksille
eikä
destinaatioille
vähimmäisvaatimuksia. Mittariston avulla kohde voi kuitenkin itse asettaa tavoitteita ja
seurata niiden toteutumista. Destinaatio voi määritellä esimerkiksi tavoitteen STF-merkin
saaneiden yritysten, hiilijalanjälkensä mittaavien yritysten tai aktiivisesti paikallisen
biologisen monimuotoisuuden suojelua, säilyttämistä tai hallintaa tukevien yritysten
osuudesta koko alueen yritysverkostosta.
Sekä Visit Kouvola että Visit Kotka-Hamina ovat destinaatioina liittyneet STF-polulle. STFmerkin saaneita yrityksiä ja/tai muita matkailukohteita niiden alueella on tällä hetkellä kolme.
STF-ohjelmaan kirjautuneena eli STF-polulla on Visit Kotka-Haminan alueella 13 ja Visit
Kouvolan alueella 10 kohdetta. Ympäristöindikaattoreista on tiedossa, että kestävän
luontomatkailun yhteistyösopimuksen Metsähallituksen kanssa on tehnyt 45 yritystä.
(Kiirikki ja Merilinna 2022.)
Yksittäisten indikaattorien tarkastelun ohella indikaattorijärjestelmä yhdistettynä muihin
informaatiolähteisiin tarjoaa matkakohteelle mahdollisuuden laskea erilaisia tunnuslukuja.
Esimerkiksi jos indikaattorijärjestelmästä tai jostakin muusta lähteestä saadaan selville
alueen matkailuyritysten energiankulutus ja on tiedossa alueen matkailutulo, saadaan
lasketuksi matkailun energiaintensiteetti. Tämäntyyppisten indikaattorien laskennan
merkitys kasvanee, sillä matkailun kehittämisessä on tulevaisuudessa pystyttävä
arvioimaan sekä matkailun tuottamia hyötyjä että mahdollisia haittoja.
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Destinaatiotason kestävän matkailun tunnuslukuja ja ilmastonmuutoksen hillintään ja
luontokatoon liittyviä indikaattoreita käsitellään tarkemmin luvun 5 ilmastosuunnitelmassa.

5.2. Kymenlaakson matkailun tiekartta 2022-2028
Kymenlaakson matkailun tiekartta 2022-2028 julkistettiin helmikuussa 2022. Visit Kouvolan
ja Visit Kotka-Haminan yhteisen tiekartan tavoitteena on sen laatijoiden mukaan ollut löytää
kokonaisvaltainen ja strateginen tapa toimia sekä määritellä tiekartassa eri toimijoiden roolit
ja vastuualueet niin alueen sisällä kuin kansallisten kumppaneidenkin kanssa. Tiekartan
neljälle painopisteelle esitetään maakunnallinen toimenpideohjelma vastuutahoineen ja
vaikuttavuusarvioineen. Mukaan on valittu sellaisia toimenpiteitä, joissa alueen yhteistyöstä
nähdään olevan eniten hyötyä. (Visit Kouvola ja Visit Kotka-Hamina 2022.)
Tiekarttaa tarkastellaan tässä maakunnallisen yhteistyön ja matkakohteen johtamisen
näkökulmasta, ajatellen erityisesti ilmastotyötä ja luonnon monimuotoisuuden edistämistä.
Sisältö on poimittu tiekartasta, pohdinnat ovat raportin laatijoiden.
Nykytilan arviointi
Tiekartan mukaan Kymenlaakson matkailun nykytilannetta on arvioitu Visit Finlandin
Menestyvän matkakohteen johtaminen -analyysityökalun avulla. Työkalun vastuullinen
matkakohde -teema sisältää kysymyksiä, joiden avulla arvioidaan ennakoivaa matkailun
suunnittelua ja johtamista aluetasolla sekä toimenpiteitä, jotka vievät kohti kestävän
kehityksen mukaista matkailua (Business Finland 2020).
Tiekartassa
tunnistetaan
ilmastonmuutokseen,
vastuulliseen
matkailuun
ja
luontomatkailuun liittyviä megatrendejä ja trendejä. Kymenlaakson matkailun nykytilaa
kuvataan alueen matkailun kehitystä hidastavien tekijöiden sekä matkailun perinteisten
tunnuslukujen avulla.
Kohdealueet ja matkailun kehittymiseen vaikuttavat tekijät
Kohdemarkkinoiksi strategiassa on määritelty pääkaupunkiseutu, Saksa ja Venäjä. Näiltä
lähialueilta tulevat matkailijat kuormittavat ilmastoa merkittävästi vähemmän kuin
kaukomailta
tulevat,
joten
matkailun
ympäristövaikutusten
kannalta
valinta
kohderyhmävalinnat ovat hyvät. Käytännössä Venäjän rooli kohdemarkkinana tuskin tulee
Ukrainan sodan myötä muuttuneessa geopoliittisessa tilanteessa toteutumaan. Korvaavaa
kohdemarkkinaa valittaessa tulee huomioida matkustamisen ilmastovaikutukset.
Mahdollisuuksien joukkoon on strategiassa sisällytetty kestävä matkailu (ja lähiruoka).
Huomioitavien kehittämistarpeiden joukossa mainitaan vastuullinen yhteistoimintamalli
alueella (yhteisöllisyys, identiteetti ja alueelle sijoittuvat toimijat) sekä ilmastonmuutos ja
muuttuva ympärivuotisuus. Kuluttajakäyttäytymisen muutosten tarkastelussa nousevat esiin
vastuullisuus ja terveysturvallisuus.
Painopisteet
Tiekartassa on neljä painopistettä, joista yksi on vastuullisuus ja vähähiilisyys (kuva 3). Myös
kolme muuta painopistettä kytkeytyvät ilmastotyöhön ja luonnon monimuotoisuuden
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säilyttämiseen, mikä tiekartassa osin näkyykin. On kuitenkin syytä korostaa, että mm.
matkailuinvestointeja ja kaavoitusta tulee tarkastella entistä tarkemmin ja
kokonaisvaltaisemmin niiden ympäristövaikutusten näkökulmasta ja että kilpailukykyiseen
toimintaympäristöön sisältyvä osaamisen kehittäminen koskee myös ilmastotyötä ja
luonnon monimuotoisuuden turvaamista. Lisäksi digitaalisuuden avulla voidaan edistää
ostettavuuden
lisäksi
esimerkiksi
monenlaisia
jakamistalouden
ratkaisuja.
Saavutettavuuteen ja esteettömyyteen onkin sisällytetty matkailijoille ympäristön kannalta
vähiten haittoja aiheuttavien liikkumistapojen kehittäminen monin eri tavoin.
Vastuullisuuden ja vähähiilisyyden
toimenpiteet ja mittarit
Tiekartassa
vastuullisuuden
ja
vähähiilisyyden
edistämiseksi
esitetyistä
toimenpiteistä
ensimmäinen
on
määritellä
alueorganisaatioiden yhteinen linja
vastuullisuussuosituksista
yhteistyöyrityksille vuonna 2022.
Tämän toimenpiteen vaikuttavuutta
on tiekartassa pidetty vähäisenä.
Vaikuttavuudeltaan suurena on
pidetty
vuosille
2022-2023
ehdotettua STF-merkin hankinnan
edistämistä yrityksissä. Mittareina
painopisteellä
ovat
STFindikaattoreiden käyttöönotto ja
STF-ohjelmassa mukana olevien
yritysten lukumäärä.
Menestyvän
matkakohteen
johtaminen edellyttää selkeiden Kuva 3. Kymenlaakson matkailun tiekartan 2022-2028 neljä
tavoitteiden
asettamista
ja painopistettä (Visit Kouvola ja Visit Kotka-Hamina 2022)
mittaamista. Työkalu tähän on STFindikaattorijärjestelmä. Koska järjestelmän hyöty perustuu pitkälti yritysten sinne syöttämiin
tietoihin, on yritysten aktivointi tiedon tuottamiseen tärkeää. Yritysten aktivointi ja tukeminen
STF-polulle edistää myös indikaattorijärjestelmän käyttöönottoa.
Jotta voidaan määritellä tavoitteet, on tunnettava nykytila. Ennen kuin
indikaattorijärjestelmästä saadaan edes jossain määrin kattavaa tietoa, on tyydyttävä niihin
määrällisiin indikaattoreihin, jotka ovat käytettävissä. Siinä mielessä tiekartan
vähähiilisyyteen tähtäävät toimenpiteet, tavoitteet ja mittarit ovat loogisia.
Tiekartan toimenpiteisiin on työstetty tarkennusta tämän raportin ilmastosuunnitelmassa
siltä osin kuin se on ollut mahdollista. Yhteiset päätökset tavoitteista tehdään kuitenkin
alueorganisaatioiden kesken.
Koko tiekartan mittarit ja tavoitteet
Tiekartan mittarit ”pähkinänkuoressa” ovat matkailutulo, rekisteröidyt ja rekisteröimättömät
yöpymiset sekä majoituskapasiteetti, joille esitetään kasvutavoitteet vuodesta 2022 vuoteen
2025. Rekisteröityjen yöpymisten kasvutavoite vuodessa on 5 % ja rekisteröitymättömien
12 %. Vuodepaikkojen tavoiteltu lisäys on 500 paikkaa. Matkailutulon kasvutavoite on 3 %
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vuodessa. Matkailun tavoitteita ja kehittymistä kuvataan useimmiten juuri näillä
tunnusluvuilla, mutta vastuullisuutta ja vähähiilisyyttä ne eivät sellaisenaan kuvaa. Tämä
esitystapa jättää huomiotta myös sen, että matkailulla erityisesti sen voimakkaasti
kasvaessa voi olla myös kielteisiä vaikutuksia.
Matkailun ilmastotyön ja luonnon monimuotoisuuden tavoitteiden asettaminen ja
seuraaminen numeroina samaan tapaan kuin perinteisten volyymitunnuslukujen avulla ei
ole helppoa. Kymenlaaksossa ei – kuten ei muuallakaan Suomessa – siihen ole vielä
riittävästi tietoa käytettävissä. Ei myöskään ole vielä mahdollista laskea matkailun
myönteisiä ja kielteisiä vaikutuksia kuvaavia indikaattoreita, esimerkiksi hiili-intensiteettiä.
Mahdollinen konkreettinen, vastuullisuuden kaikki osa-alueet sisältävä ja kehittämistyötä
ohjaava tavoite voi olla kummankin alueorganisaation STF-destinaatiomerkin
saavuttaminen tiekartan aikataulussa.

5.3. Kymenlaakson ilmasto- ja luonnontilaselvitykset ja strategiatyö
Kymenlaakson ilmastotyötä on ohjannut Hiilineutraali Kymenlaakso 2040 -tiekartta
(Kymenlaakson liitto 2019). Tiekartassa esitetyt toimenpiteet koskevat monelta osin
matkailuakin, mutta toimialaa ei ole erikseen nostettu tarkasteluun, joten tarkastelun
pohjalta on vaikea tehdä ehdotuksia tai johtopäätöksiä matkailualaan liittyen. Tiekartan
uusiminen siten, että hiilineutraaliustavoite asetetaan vuoteen 2035, ajoittuu syksylle 2022
(Kymenlaakson liitto 2021b).
Kasvihuonekaasupäästöjen kompensaatiomahdollisuuksia ei ole toistaiseksi maakunnassa
arvioitu. Kymenlaakson turvemaihin, metsämaahan ja puustobiomassaan varastoituneen
hiilen määrää on kartoitettu Kymenlaakson maakuntakaavan taustaselvityksessä
”Kymenlaakson sini-viherrakenne ja ekosysteemipalvelut” (Mustajärvi ym. 2017).
Ilmastonmuutokseen sopeutumisen kannalta tärkein maakunnallinen työ liittyy
tulvasuojeluun. ELY-keskus on valmistellut tulvariskien hallintasuunnitelmat Kymijoen ja
Suomenlahden rannikon tulvariskialueille. Laajemmin ilmastonmuutokseen sopeutumisen
tarpeita tullaan selvittämään valmisteilla olevan maakunnallisen hiilineutraaliustiekartan
yhteydessä vuoden 2022 aikana ja tarkastelu tulee koskemaan useita sektoreita mukaan
lukien matkailu. (Kymenlaakson liitto 2021b.)
Kymenlaakson Luonnonvarastrategia on tehty vuosille 2011–2020 ja sen toteutumisesta on
tuotettu seurantaraportti vuonna 2016. Kymenlaakson ekotehokkuuden toteutumista on
seurattu
ECOREG-seurantajärjestelmällä
vuoteen
2016
asti.
Kymenlaakson
ekosysteemipalveluiden nykytila on kuvattu (2017) sekä maakuntakaavoitukseen liittyen
kartoitettu mm. Kymenlaakson arvokkaita soita (2017) ja perinnebiotooppeja (2014) sekä
tehty taustaselvitys vedenalaisen luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeistä
alueista (2019). (Kymenlaakson liitto 2021a.)
Kymenlaakso on HINKU-maakunta ja mukana Maakuntien ilmastoverkostossa; Kouvola,
Kotka ja Hamina ovat HINKU-kuntia (hiilineutraalisuomi.fi 2020). Vuodesta 2012 kaikilla
Kymenlaakson kunnilla on ollut omat energia- ja ilmasto-ohjelmat. Kymenlaakson kunnille
tehdään parhaillaan kuntakohtaisia päästökartoituksia, joiden pohjalta tullaan kartoittamaan
Kymenlaakson kuntien kasvihuonekaasupäästöjen vähentämismahdollisuuksia.
Konkreettisesti ja välillisesti alueen hiilineutraaliustavoitteita edistetään monissa
kehittämishankkeissa ja osana eri organisaatioiden sisäistä tai verkostoyhteistyössä
tapahtuvaa kehitystä. Tutkimus, kehitys ja innovaatio (TKI) -toiminnalla on vahva rooli
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esimerkiksi kiertotalousratkaisujen edistämiseksi. Kouvolan Keltakankaalla sijaitsevalle,
ympäristöliiketoimintaan painottuvalle Hyötyvirta-alueelle, on suunnitteilla yritystoimintaa
palveleva sekä bio- ja kiertotalouden tutkimustoimintoja tarjoava kiertotalouden
osaamiskeskus (Penttilä 2021).
Kiertotalouden
TKI-toiminta
tarjoaa
mahdollisuuksia
myös
matkailualan
kiertotalouskehitykselle ja mahdollistaa innovatiivisten kiertotalousratkaisujen kehittämistä
ja pilotointia toimialojen yhdyspinnoilla. TKI-toimintaan panostetaan alueella eritoten liittyen
älykkään erikoistumisen strategian kärkiin: älykäs ja vihreä logistiikka (logistiikkakärki),
uusiutuvat materiaalit ja energia (bio- ja kiertotalouskärki), datatalous, kyberturvallisuus ja
pelillisyys (digitalouskärki) (Kymenlaakson liitto 2022), joista kaikki luontevasti linkittyvät
myös ympäristövastuullisen matkailun kehittämiseen.

6. Kymenlaakson ja Loviisan matkailun
ilmastotyösuunnitelma
Tämä suunnitelma on Visit Kouvolan ja Visit Kotka-Haminan linjaus alueen matkailun
ilmastotyöksi ja luontokadon pysäyttämiseksi. Suunnitelman toimenpitein myös sitoutetaan
yrityksiä vastuullisen matkailuliiketoiminnan kehittämiseen ja harjoittamiseen ja tuetaan
yrityksiä STF-mittareiden käyttöönotossa.
Suunnitelman laadinnassa on hyödynnetty ilmastoraportin luvuissa 2-5 esitettyjä taustaaineistoja, asiantuntijatyötä sekä tässä luvussa kuvattua työpajatyöskentelyä.

6.1. Tavoitteet ja prosessi
Kymenlaakson ja Loviisan matkailun ilmastosuunnitelman tavoitteena on esittää erityisesti
yrityksille ja alueorganisaatioille toimenpiteitä alueen matkailun ilmastokuormituksen
pienentämiseksi ja luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi sekä osallistaa heidät
mukaan yhteiseen työhön matkailun ympäristövaikutusten pienentämiseksi. Suunnitelma
sisältyy ehdotus aikatauluista.
Suunnitelman on laatinut yhteistyössä Visit Kouvolan ja Visit Kotka-Haminan
projektipäälliköiden Mikko Kiirikin ja Anniina Merilinnan kanssa Eeva Koivulan (Noheeva)
johdolla tiimi, johon kuuluvat myös TKI-asiantuntija Melina Maunula ja palvelumuotoilija Anu
Vainio Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta. Sisällöllisestä asiantuntijatyöstä
vastasivat Eeva Koivula ja Melina Maunula ja työpajojen fasilitoinnista ja etätyöskentelyn
menetelmistä ja välineistä sekä työpajojen raportoinnista Anu Vainio.
Prosessi käynnistettiin järjestämällä kolme kaikille alueen matkailuyrityksille ja sidosryhmille
avointa yhteiskehittämisen työpajaa. Työpajatyöskentelyllä tavoiteltiin ilmatoraporttia, joka
ohjaa matkailualan toimijoita kohti kestävämpää vastuullisempaa matkailua
tulevaisuudessa. Yhteiskehittäminen on palvelumuotoilun menetelmä, jonka tavoitteena on
sitouttaa siihen osallistuvia tahoja muutokseen sekä saada laaja-alaista asiantuntemusta ja
osaamista kehittämiseen. Yhteiskehittäminen antaa myös muutoksen jalkauttamiseen
paremmat mahdollisuudet, koska muutoksentekijät ovat saaneet tuoda näkemyksensä ja
osaamisensa mukaan muutoksen suunnitteluvaiheeseen.
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Työpajat oli alun perin tarkoitus toteuttaa Kotkassa, Kouvolassa ja kaupunkien välillä
sopivassa paikassa marras-joulukuussa 2021 ja tammikuussa 2022. Koronapandemian
vuoksi vain ensimmäinen työpaja pystyttiin järjestämään lähitoteutuksena ja kaavaillussa
aikataulussa - loput toteutettiin etätyöpajoina tammi-helmikuussa 2022. Toteutustavan ja aikataulun muutoksen vuoksi järjestettiin lisäksi ensimmäisen työpajan jälkeen 9.12.
etäyhteyksin tilaisuus, jossa keskusteltiin ensimmäisen työpajan tuloksista ja seuraavien
toteutuksista. Etäyhteyksin toteutetuissa työpajoissa yhteiskehittämisen alustana käytettiin
Miro-sovellusta. Työpajojen kutsuista ja markkinoinnista vastasivat tilaajan edustajat.
Työpajasarjaan osallistui asiantuntijoita sekä yrittäjiä, joilla on kiinnostus olla mukana
muutoksessa kohti ilmastoystävällisempää maailmaa. Työpajoissa työskenneltiin
monialaisissa ryhmissä. Yhteiskehittäminen koettiin innostavaksi tavaksi saada
ilmastoraporttiin paikallista asiantuntemusta ja näkökulmaa.
Seuraavissa kuvataan yhteiskehittämisen työpajojen tavoitteita ja toteutusta sekä esimerkki
yhden teeman tuloksista. Kaikkien työpajojen sanalliset koosteet ja tulokset kuvioina
esitetään liitteessä 1.
Tieto & yhteinen tavoite - työpaja (30.11.2021)
Ensimmäisen työpajan tavoitteena oli löytää yhteinen ymmärrys siitä mitä on tehtävä
ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, luontokadon pysäyttämiseksi ja ilmastonmuutokseen
sopeutumiseksi Kymenlaaksossa ja Loviisassa. Työpajassa kuultiin asiantuntija
puheenvuoroja, joiden tavoitteena oli saattaa työpajan osallistujat samalle tiedon tasolle
keskenään ja mahdollistaa vuorovaikutteinen työpaja. Työpajassa pohdittiin, millainen
ilmastoraportti tarvitaan, jotta toimijat sitoutuvat toimintaan sekä miten tuotetaan
ilmastoraportti, joka motivoi matkailusektorin kestävämpään toimintaan tulevaisuudessa.
Työpajan tuloksena syntyi osallistujien kesken yhteinen käsitys, jonka mukaan
ilmastoraportin tulee mukautua käyttäjien tarpeisiin. Raportista on syytä tuottaa erilaisia
versioita eri käyttäjäryhmille: laajamittainen raportti hyödyttää työkseen kehittämistyötä
tekeviä sekä asiantuntijoita kun taas matkailuyrittäjien tarpeisiin raportista on syytä laatia
napakka ja helposti lähestyttävä toimenpidesuunnitelma.
Työskentelyn virittämiseksi laadittua arvokarttaa (liitteessä 1) oli osallistujilla mahdollisuus
täydentää työpajojen välissä.
Työpajaan osallistui järjestäjien lisäksi kuusi henkilöä, jotka edustivat Haminan kaupunkia,
Kymenlaakson liittoa, Loviisan kaupunkia, Pyhtään kuntaa ja yhtä matkailuyritystä.
Mahdollinen maailma -työpaja 25.1.2022
Toisessa työpajassa tuotettiin ensimmäisen työpajan työskentelyn pohjalta vastauksia
kysymyksiin, millaisia toimia Kymenlaakson matkailussa on tehtävä ilmastonmuutoksen
hillitsemiseksi, keitä muutos hyödyttää ja miten sekä mitä toimilla tavoitellaan. Lisäksi
pohdittiin destinaation vastuullisuuden tasoa ja sille asetettavia tavoitteita liitteen 2 kuvion
avulla.
Työpajaan osallistui järjestäjien lisäksi edustajia Haminan kaupungista, Kaakkois-Suomen
ammattikorkeakoulusta, Kymenlaakson liitosta, Metsähallituksesta, Loviisan kaupungista,
Pyhtään kunnasta ja yhdestä matkailuyrityksestä, yhteensä yhdeksän henkilöä.
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Työpajassa työskenneltiin monialaisissa ryhmissä, joiden teemoina olivat 1) aktiviteetit ja
palvelut 2) ruoka 3) majoitus ja 4) liikenne.
Kohti konkretiaa -työpaja 3.2.2022
Viimeisessä työpajassa tarkasteltiin Mahdollinen maailma -työpajan tuloksia ja pohdittiin
millaisia vaikutuksia suunnitelluilla toimenpiteillä tulee olemaan. Varsinaisena tehtävänä
työpajassa
valittiin
konkreettiset
toimenpiteet,
jotka
asetettiin
aikajanalle
tärkeysjärjestykseen. Aikajana kuvaa toimenpiteitä vuodesta 2022 vuoteen 2035 saakka.
Työpajan osallistujat asettivat toimenpiteet pääsääntöisesti lähitulevaisuuteen. Lisäksi
työpajassa nimettiin paikallisia matkailualan toimijoita, jotka ovat edelläkävijöitä
ilmastonmuutoksen ja luontokadon torjumisen suhteen ja joiden koetaan toimivan
esimerkkinä muutoksessa matkailualalla.
Työpajaan osallistui järjestäjien lisäksi 7 henkilöä, jotka edustivat Haminan kaupunkia,
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulua, Kymenlaakson liittoa ja Loviisan kaupunkia.
Esimerkkinä työskentelystä on kuvassa 5 majoituksen toimenpiteet aikajanalla.

Kuva 4. Majoitusta käsitelleen pienryhmän ehdotukset kolmannen työpajan aikajanalla.

Työpajojen tuloksista toimenpidesuunnitelmaan
Kolmannen työpajan tulokset koottiin Miro-alustalta työpajoissa käytettyjen teemojen
mukaisiksi teksteiksi (liite 1). Materiaalista muokattiin ja täydennettiin tausta-aineistojen,
haastattelujen ja toimeksiantajien näkemysten pohjalta seitsemän toimenpidekokonaisuutta
sisältävä ilmastosuunnitelma.
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6.2. Toimenpiteet
Ilmastosuunnitelman perustana ovat Suomen hiilineutraalisuus- ja kiertotaloustavoitteet
sekä tavoite pysäyttää luontokato. Suunnitelmassa on otettu huomioon näihin tavoitteisiin
liittyvät aikataulut ja ennakoitu myös niihin liittyvien EU:n säädösten mahdollista
tiukentumista. Myös parhaillaan päivitettävänä oleva Kymenlaakson hiilineutraalisuuden
tiekartta 2035 tähtää samaan aikatauluun kansallisen tavoitteen kanssa.
Suunnitelman laadinnassa on otettu huomioon myös Sustainable Travel Finland -ohjelman
yrityksiä ja destinaatioita koskevat indikaattorit sekä Visit Kouvolan ja Visit Kotka-Haminan
tavoite saada alueilleen STF-merkki. Jo tämä tavoite edellyttää sertifikaattien kautta
yrityksissä toimenpiteitä hiilijalanjäljen pienentämiseksi ja ainakin jossain määrin myös
luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi.
Myös yrityksille, jotka eivät lähde tavoittelemaan sertifikaattia tai STF- merkkiä, on oltava
tarjolla tietoa konkreettisista toimenpiteistä ja tukea niiden toteuttamiseen.
Suunnitelman toimenpiteet on koottu seitsemän teeman alle. Toimenpiteiden lisäksi
seuraavassa avataan niiden taustaa sekä esitetään esimerkkejä ja tehdään tarkempia
ehdotuksia siitä, kuinka toimenpiteet olisivat toteutettavissa. Osaamisen kehittämisen,
viestinnän, asiakkaiden ja sidosryhmien osallistamisen sekä yhteistyön toimenpiteet on
sisällytetty teemoihin. Teemojen yhteydessä on kannustavia esimerkkejä yritysten ja
yhteistyöhankkeiden vastuullisuustyön tuloksista. Taulukkomuodossa toimenpiteet on
esitetty liitteessä 3.

1. Uusiutuva energia ja energiatehokkuus
Energian hankintaan ja käyttöön liittyvät kysymykset ovat ilmastotyön selkein kokonaisuus.
Yrityksissä on päästävä eroon fossiilisesta energiasta, pienennettävä energian kulutusta ja
mahdollisuuksien mukaan lisättävä omaa uusiutuvan energian tuotantoa. Yritysten
hiilijalanjäljen
pienentämisessä
on
Oma energiantuotanto voi korvata osan omasta
tavoitteen oltava linjassa alueen ja
energiantarpeesta tai investointi voi palvella
Suomen
valtion
useampaa toimijaa. Ylijäämäsähkön myymisestä
hiilineutraaliustavoitteiden
kanssa.
voidaan tehdä sopimus sähköyhtiön kanssa
edellyttäen, että tuotantojärjestelmä on liitettynä
Yksinkertaisin ja kaikille mahdollinen
sähköverkkoon (Motiva 2022a).
ilmastoratkaisu on uusiutuvalla energialla
tuotettu sähkö. Uusiutuvan energian hinta
Kaukolämmössä
olevien
kiinteistöjen
päästöt
pienenevät energiantuotannon siirtyessä pois
on jo kilpailukykyinen ja on näköpiirissä,
fossiilisista polttoaineista. Alueelliset sähköyhtiöt ovat
että sen hinta suhteessa fossiiliseen
aktiivisesti mahdollistamassa uusiutuvan sähkön
sähköön laskee edelleen. Uusiutuvan
tuotantoa ja varmistamassa sen saatavuutta, sekä
energian sähkösopimus on nopeasti
mahdollistamassa tuotetun sähkön myyntiä verkkoon.
toteutettava toimenpide, johon yritys ei
Yhtiöiltä löytyy laaja kirjo ratkaisuja eri uusiutuviin
tarvitse apua eikä tukea. Valtaosassa
energialähteisiin
nojautuvista
sopimustyypeistä,
nykyisistä matkailuyrityksistä rakennusten
vihreään
kaukolämpöön
ja
aurinkoenergiaratkaisuihin. Lisäksi saatavilla on
lämmitys on suurin päästölähde, mutta
asiantuntijapalveluita.
Hyvänä
esimerkkinä
ilmaston muuttuessa myös jäähdytyksen
yhteistyöstä KSS Energia Oy on tukenut Verlan
merkitys on kasvanut. Kiinteistöille on
maailmanperintökohteen
hiilijalanjälkitarkastelua
saatava
käyttöön
vähäpäästöiset
(Rantala 2020).
lämmitysja
jäähdytysratkaisut
fossiilisella energialla toimivien tilalle. Ostoenergian ohella yrityksille on yhä
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kannattavampaa oma energiantuotanto
esimerkiksi maalämmön tai aurinkopaneelien
avulla.
Laitehankinnoissa,
kiinteistöjärjestelmien
hankinnassa ja remonteissa voi olla kyse
mittavista investoinneista, joihin kaikilla
yrityksillä
ei
lyhyellä
aikavälillä
ole
mahdollisuutta.
Lisäksi
toimenpiteisiin
tarvitaan sekä teknistä että taloudellista
asiantuntemusta. Apua energiakysymyksiin
on
saatavissa
mm.
työja
elinkeinoministeriön
tukemista
energiakatselmuksista,
joiden
hyödyntämistä tulee edistää. Lisäksi
nykyistä vahvempaa tukea yrittäjille voisivat
tarjota esimerkiksi kunnat ja elinkeinoyhtiöt.
Ne voisivat myös edistää yritysten
yhteishankintoja.

Alueellinen esimerkki energiakatselmustoiminnan
kehittämisestä yhteistyössä matkailualan kohteen
kanssa on Kotkan Maretariumissa osana
Kaakkois-Suomen
ammattikorkeakoulun
hallinnoimaa Ecool-hanketta (EAKR) toteutettu
nykytilakatselmuksen ja toimenpide-ehdotukset
sisältävä
energiakatselmusja
energiatehokkuusselvityskokonaisuus,
jossa
tarkasteltiin myös uusiutuvan energian tuotannon
mahdollisuuksia
sekä
tuotettiin
seurantakatselmus saavutetun energiansäästön
todentamiseksi (Xamk 2022; Kotka Maretarium
2022).
Aluekehityshankemuotoinen toiminta tuottaa
julkisesti saatavilla olevaa tietoa case-kohteista ja
sovellettavista toimenpiteistä, näin edistäen
kehitystä laajemmin kuin vain kohdeyrityksessä.

Lämmitystä, jäähdytystä, ilmastointia ja valaistusta säätelevillä järjestelmillä saadaan
oikein käytettynä merkittäviä säästöjä energiankulutuksessa. Energiatehokkuutta
parantavat myös rakennusten energiaremontit. Rakennusten energiatehokkuuden
parantamista suunniteltaessa on syytä ennakoida EU:n energiatehokkuusdirektiivin
todennäköinen tiukentuminen lähivuosina. Sähkölaitteiden oikeilla käyttötavoilla on
energiansäästöä saatavissa esimerkiksi keittiössä ilman säätöjärjestelmiäkin. Erityisesti
majoitusyrityksissä myös asiakkaiden käyttäytyminen vaikuttaa energiankulutukseen, joten
viestintä ja asiakkaan ohjaaminen energian säästöön on tärkeää.
Hiilijalanjäljen laskeminen yrityksissä auttaa ymmärtämään päästöjen mittakaavan ja
lähteet. Laskennan avulla löydetään potentiaaliset päästövähennyskohteet ja seurataan
päästövähennystoimenpiteiden vaikutusta. Vaikutus on helposti laskettavissa myös euroina.
Laskenta on välttämätöntä myös loppujen päästöjen kompensoimiseen, mikäli yritys
haluaa osoittaa olevansa hiilineutraali. Lisäksi laskennan tulokset lisäävät myös sekä
yrityksen että sen asiakkaiden ja sidosryhmien ymmärrystä hiilijalanjäljestä. Hiilijalanjäljen
laskentaan osa yrityksistä tarvitsee koulutusta ja kompensointiin ja mahdollisesti myös
laskentaan siihen erikoistuneiden yritysten palveluja.
Toimenpiteiden toteutus:
HETI
- uusiutuvan energian sähkösopimukset, sähkölaitteiden oikeanlainen käyttö,
investointisuunnitelmat fossiilittomiin lämmitys- ja jäähdytysratkaisuihin, rakennusten
energiatehokkuuden parantamiseen sekä oman uusiutuvan energian tuotantoon
(energiakatselmukset), suunnitelma kuinka eroon fossiilisesta energiasta koneissa ja
laitteissa, rakennusten käyttötavat energiaa säästäviksi (lämpötila, tuuletus, valaistus ym.),
koneiden ja laitteiden käyttö energiaa säästäen, asiakkaiden ohjaaminen ja
osallistaminen/yritykset
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-yritysneuvonnan kehittäminen tukemaan
paremmin yritysten energiatehokkuutta,
energiainvestointeja ja vähähiilisiä
hankintoja/kunnat ja kaupungit-koulutus (mm.
hiilijalanjäljen laskenta ja kompensointi,
asiakkaiden ohjeistus ja osallistaminen)/alueja koulutusorganisaatiot
-yhteishankkeet, rahoitus/maakuntaliitto, ELYkeskus, koulutus- ja kehittämisorganisaatiot
SEURAAVASSA VAIHEESSA (LISÄKSI)
- investoinnit fossiilittomiin lämmitys- ja
jäähdytysratkaisuihin, energiatehokkuuteen ja
omaan uusiutuvan energian tuotantoon, koneet
ja laitteet uusiutuvalla energialla toimiviksi,
hiilijalanjäljen laskeminen,
hiilineutraaliustavoitteen asettaminen
vähintään oman toiminnan osalta ja
kompensointi, /yritykset
-yhteishankkeet, rahoitus/maakuntaliitto, ELYkeskus, koulutus- ja kehittämisorganisaatiot
VUOTEEN 2028 MENNESSÄ
-omassa käytössä olevat ajoneuvot
pääsääntöisesti uusiutuvalla energialla
toimivia, hiilineutraalius oman toiminnan osalta
ja tieteenmukaisen hiilineutraaliustavoitteen
asettaminen/yritykset

2. Hankinnat ja jakamistalous
Hankintojen osuus matkailuyrityksen päästöistä
ja muista ympäristövaikutuksista vaihtelee
suuresti ja vaikutusten arviointi on jossain
määrin
vaikeaa,
sillä
vain
harvoista
hankittavista tuotteista tai palveluista on tällä
hetkellä saatavissa koko elinkaaren kattavaa
hiilijalanjälkitietoa,
saati
tarkkaa
tietoa
vaikutuksesta luonnon monimuotoisuuteen.
Tästä huolimatta on tärkeää, että yrityksessä
tehdään
päätös
vastuullisesta
hankintapolitiikasta.
Hankintapolitiikassa
määritellään tavoite siirtyä vähähiiliseen,
ympäristöä
mahdollisimman
vähän
kuormittavaan kiertotalouteen ja linjaukset,
jotka ohjaavat yrityksen kaikkia hankintoja.
Linjaukset
määritellään
tarkemmin
hankintaohjeistuksessa. Hankintapolitiikka ja
-ohjeistus

Verla

Vastuullisuuden
kehittäminen
Verlan
tehdasmuseossa
perustuu
vahvasti
maailmanperintökohteiden
yhteisiin
kestävän kehityksen periaatteisiin ja
mittareihin.
Esimerkkeinä hyvistä käytänteistä ja
tuloksista Verlassa ovat mm. siirtyminen
uusiutuvaan
energiaan,
kestävyyden
mittarit
ja
ilmastonmuutokseen
varautuminen
sekä
verkostojen
ja
yhteistyön hyödyt.
Sähkö ostetaan KSS Energia Oy:ltä, jolla
on Verlassa vesivoimalaitos ja sähköä
tuotetaan myös itse aurinkopaneeleilla.
Vuonna 2018 alueelle valmistui puupellettiä
energialähteenä käyttävä alue-lämpölaitos
ja samalla luovuttiin päärakennuksen
öljylämmityksestä.
Energiankulutuksen
hiilidioksidipäästöt
megawattitunnilta (MWh) laskivat vuodesta
2017 vuoteen 2021 245 kilosta 31,5 kiloon.
Päästöjen pienentyminen on seurausta
öljystä luopumisen lisäksi aiemman
yleissähkön korvaamisesta Verlankosken
vesisähköllä.
Ympäristövaikutuksia
seurataan
systemaattisesti
Suomen
maailmanperintökohteiden
käyttöön
ottamalla Metsähallituksen Hyväksyttävän
muutoksen rajat (LAC) -mittaristolla, jossa
on myös määritelty tavoitetilat. Energian
päästöjen
lisäksi
seurataan
mm.
sekajätteen määrää,
saavutettavuutta
julkisilla liikennevälineillä ja majoituksen
viipymää. Mittarit ja seuranta on valittu
niistä tekijöistä, joihin voidaan vaikuttaa.
Ilmastonmuutokseen
Verlassa
on
varauduttu rakentamalla tehdasmuseon ja
Verlankosken väliin muuri, jolla ehkäistään
tulva- ja kosteusvaurioita rakenteissa.
Vanhojen rakennusten kunnostukseen,
mm. rakennusmateriaaleihin ja pintakäsittelyaineisiin,
etsitään
muuttuvia
sääolosuhteita kestäviä ratkaisuja.
Verlan tehdasmuseoalueella toimii tai sinne
tuo asiakkaita noin kymmenen yrityksen
verkosto. Verla on kokonaisuus, jossa
kasvava
osa
asiakkaista
on
ympäristötietoisia
ja
vaativia.
Myös
yhteistyö-kumppanit ovat valikoituneen sen
mukaisesti
ja
ympäristökuormituksen
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eivät saa olla yrityksen toiminnan erillisiä osia,
vaan
yrityksen
toiminnan
ytimessä.
Sertifikaateissa ja STF-ohjelmassa hankinnat
sisältyvät
yrityksen
vastuullisuussuunnitelmaan/ohjelmaan.
Koko
yrityksen
toiminnan
kattavassa
hankintaohjeistuksessa
kuvataan
konkreettisesti, millaisia kriteerejä yritys asettaa
hankinnoilleen. Hiilijalanjäljen lisäksi tulee
hankinnoissa
ottaa
huomioon
muukin
ympäristökuormitus sekä taloudellinen ja
sosiaalinen kestävyys. Yrityksen tulee jo
hankintoja
tehdessään
minimoida
toiminnassaan syntyvän jätteen määrä.
Yritykseen hankittujen tuotteiden tulee olla
pitkäikäisiä ja mikäli mahdollista, korjattavissa.
Hankinnoissa
keskeinen
toimenpide
on
luopuminen
fossiilisen
polttoaineiden
käytöstä koneissa ja laitteissa. Aluksi on syytä
selvittää, voiko nykyisissä käyttää uusiutuvaa
polttoainetta - näin voidaan välttyä uudelta
hankinnalta,
jolla
aina
on
kuitenkin
ympäristövaikutuksia.
Mikäli
vaihtaminen
uusiutuviin polttoaineisiin ei ole mahdollista tai
järkevää, lasketaan saatavissa olevan tiedon
perusteella,
milloin
polttomoottorikäyttöinen
vanha kone tai laite kannattaa vaihtaa
vähäpäästöiseen
tai
päästöttömään.
Sähkömoottori on polttomoottoria selvästi
energiatehokkaampi ja pitkällä aikavälillä
ympäristöä vähemmän kuormittava, edellyttäen
että käytetty sähkö on vähäpäästöistä. Mikäli
yrityksellä on kiinteistöjä tai maata, päästöjä
syntyy rakennusten ja infran rakentamisessa
tarvittavista hankinnoista. Näitä hankintoja
harkittaessa
on
ensimmäinen
vaihtoehto
entisten rakennusten hyödyntäminen ja/tai
kierrätysmateriaalien
käyttäminen.
Hiilensidonnan ja päästöjen kannalta seuraavaksi
paras
vaihtoehto
sekä
uudisettä
korjausrakentamisessa on puun ja muiden
vähäpäästöisten materiaalien suosiminen.
Rakentamisessa on kiinnitettävä huomiota myös
materiaalien
kierrätettävyyteen
ja
rakentamisessa syntyvän materiaalihukan
pienentämiseen.
Entistä
ympäristöystävällisempien materiaalien tarjonta
kehittyy nopeasti; esimerkiksi vähäpäästöistä
betonia, terästä ja erilaisia eriste- ja

Repovesikeskus
Repovesikeskus tarjoaa opastettuja retkiä
ja välinevuokrausta ja sen palveluja
täydentävät yritysverkostoon kuuluvat
kuljetus- ja majoituspalvelut.
Esimerkit yrityksen ilmastotyöstä ja luonnon
monimuotoisuuden edistämisestä liittyvät
vähäpäästöisiin
aktiviteetteihin,
ruuan
hiilijalanjälkeen,
hankintoihin,
vastuullisuusviestintään, jakamistalouteen
sekä ilmastonmuutokseen sopeutumiseen.
Aktiviteetit
perustuvat
luonnossa
liikkumiseen patikoiden tai meloen. Kun
aktiviteeteissa tarvittavia välineitä ei ole
isolle ryhmälle riittävästi, niitä vuokrataan
yritysverkoston kesken.
Yrityksellä
ei
ole
kirjallista
hankintapolitikkaa tai -ohjeistusta, mutta
yritysverkoston rakentamista ja hankintoja
ovat ohjanneet kestävyyden periaatteet.
Verkostoon otetaan mukaan yrityksiä, jotka
jakavat samat arvot. Liikuntavälineitä ja
muita hankintoja tehtäessä kiinnitetään
huomiota kestävyyteen ja pitkäikäisyyteen.
Osana ohjelmapalveluja yritys tarjoaa
maastoruokailuja, joissa hyödynnetään
paljon
luomuja
lähituotteita.
Keittovaihtoehdot ovat liha- tai kalakeitto,
joista kalakeitto on selvästi suositumpi.
Yrityksessä on laskettu kummankin keiton
hiilijalanjälki ja pohditaan parhaillaan, miten
siitä
kerrottaisiin
asiakkaille.
Kertakäyttöastioita ei käytetä, niiden tilalle
on etsitty kestävät ja kevyet, helposti
pakattavissa olevat tuotteet. Ne tulevat
pitemmän päälle selvästi kertakäyttöastioita
edullisemmiksi.
Yritys toimii Repoveden kansallispuiston
alueella
ja
on
siten
sitoutunut
noudattamaan Metsähallituksen kestävän
matkailun
periaatteita.
Niistä
myös
viestitään asiakkaille aktiivisesti, samoin
kuin yrityksen omista vastuullisuusteoista.
Ilmastonmuutokseen
yrityksessä
on
sopeuduttu siten, että aiemmin tarjonnassa
olleista talviaktiviteeteista on lumi- ja
jääolosuhteiden epävarmuuden vuoksi
luovuttu lähes kokonaan. Lisäksi on kovien
tuulten lisääntymisen vuoksi haettu
melontaretkille suojaisempia reittejä.
- Myynti & Kehityspäällikkö Eero Niskala
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katemateriaaleja on jo saatavissa ja tietoa niistä
löytyy rakennusten päästötietokannasta. Uusissa
kohteissa rakennuksen hiilijalanjäljen laskenta
ohjaa rakentamista vähähiilisempiin ratkaisuihin.
Rakentamisessa on tärkeää ottaa huomioon
kasvihuonekaasupäästöjen
ohella
myös
rakennusmateriaalien
ja
rakennetun
ympäristön
vaikutukset
luonnon
monimuotoisuuteen. Kuntien rooli on olennainen
kaavoituksen
sekä
kiertotalousratkaisuja
huomioivien käytänteiden kehittämisen kautta.
Rakennukset ovat merkittävä osa kohteen
identiteettiä, joten ekologisia ja innovatiivisia
ratkaisuja kannattaa harkita silläkin mielellä.

Alueellisena esimerkkinä määrätietoisesta ja
tuloksellisesta hankintaosaamisen kehittämisestä
voidaan mainita Kouvolan kaupunki, joka on
julkisten hankintojen prosesseja kehittämällä
pystynyt lisäämään merkittävästi paikallisen
tuotannon
osuutta
hankinnoissa
sekä
huomioimaan
paremmin
erilaisia
kestävyysnäkökohtia.
Hankinta-asiamiespalvelulla tuetaan kaupungissa
pk-yritysten osallistumista julkisiin hankintoihin
kouluttamalla tarjousten tekemiseen ja erilaisten
sähköisten
välineiden
käyttöön.
(Kouvola
Innovation 2022)
Kaupungin toiminnasta osaaminen ja tavoitteet
heijastuvat myös alueen yrityksiin. Silti tarvitaan
lisäksi toimia pk-yritysten hankintaosaamisen
kehittämiseen.

Koska elintarvikkeiden hiilijalanjäljestä suurin osa
syntyy
alkutuotannossa,
ravitsemispalveluja
tarjoavan yrityksen hankintapolitiikassa ja -ohjeistuksessa tulee ottaa kantaa ruokatarjonnan
valintoihin. Kasvisruuan osuuden lisääminen on vaikuttavin toimenpide ruuan
hiilijalanjäljen pienentämisessä ja myös ympäristölle pääsääntöisesti hyväksi. Malliksi tähän
soveltuu suomalainen lautasmalli, joissa eläinperäisten tuotteiden osuus on pieni. Vaikka
logistiikan ja pakkausten osuus päästöistä on
Kettumäen
kansanpuisto
vähäinen, on yritysten silti syytä suosia lähellä Esimerkiksi
toimii
ruokorakentamisen
tuotettuja elintarvikkeita ja uusiutuvista, Kuusankoskella
kierrätetyistä
ja/tai
kierrätettävistä mallialueena, jossa esitellään muidenkin
käyttöä
(Kettumäen
materiaaleista
valmistettuja
pakkauksia. luonnonmateriaalien
kansanpuisto 2022).
Samalla on kuitenkin huolehdittava siitä, etteivät
pakkausvalinnat lisää ruokahävikkiä. Luomun
suosimisella edistetään luonnon monimuotoisuutta.
Muita tavarahankintoja, joiden ympäristövaikutuksia matkailuyritys joutuu miettimään, ovat
mm. tekstiilit, kalusteet, liikuntavälineet, puhdistusaineet ja muut kemikaalit, painotuotteet ja
astiat. Näissäkin pätee periaate, että uutta hankitaan vain harkiten tarkkaan tarvetta.
Hankinnoissa suositaan kierrätettyä ja/tai kierrätettävää. Sähkökäyttöisistä koneista ja
laitteista valitaan energiatehokkaimpia. Myös pakkauksilta edellytetään vähähiilisyyttä
ja/tai kierrätettävyyttä. Ostopalveluissa, esimerkiksi liikenne-, logistiikka-, pesula- ja
kierrätyspalveluissa, siirrytään vähähiilisiin palveluntarjoajiin.
Tehokkaita keinoja hankintojen ympäristövaikutusten pienentämiseen ovat erilaiset
jakamistalouden ratkaisut, esimerkiksi kaluston ja laitteiden hankkiminen yhdessä ja
yhteiskäyttö tai kalustoa edellyttävän toiminnan hankkiminen palveluna. Silloin
kalustoa ei tarvitse hankkia itselle ja palveluntarjoajan kalusto on tehokkaassa käytössä.
Jakamistaloutta edistää matkailuyritysten keskinäinen yhteistyö ja monialainen
verkostoituminen. Erityisesti tapahtumien järjestämisessä tarvitaan lisää yhteistä
suunnittelua resursseja säästävien sijainti- ja hankintapäätösten tekemiseen.
Jakamistaloutta voivat tukea erilaiset digikiertotalouden sovellusratkaisut, joiden
käyttöönottoa voidaan tukea erityisesti pk-yrityksissä panostamalla digitaitojen
kehittämiseen.
Vaatimalla ympäristöystävällisempiä tuotteita ja palveluja yrityksellä on mahdollisuus
vaikuttaa koko hankintaketjun toimintaan. Ilmastokestävillä valinnoilla voi olla myös
myönteisiä aluetaloudellisia vaikutuksia. Hankintoja suunniteltaessa on syytä perehtyä
tarjolla olevaan tietoon tuotteiden ja palvelujen hiilijalanjäljestä ja muista

34
ympäristövaikutuksista ja tarvittaessa pyytää lisätietoa niistä. Tiivis yhteistyö
hankintaketjun toimijoiden kesken on tässä olennaista. Yrityksen valinnat vaikuttavat
myös asiakkaisiin – mutta ovat samalla riippuvaisia asiakkaiden valinnoista.
Hankintaosaamisen kehittäminen sisältää nämä molemmat näkökulmat ja kytkeytyy
vahvasti yrityksen tuotekehitykseen.
Toimenpiteiden toteutus:
HETI
- vastuullisen hankintapolitiikan ja -ohjeistuksen valmistelu, ympäristöystävällisyyden
painoarvon kasvattaminen hankintapäätöksissä (muut vastuullisuuden osa-alueet
huomioon ottaen), tarkka harkinta; entisen korjaamisen ja jakamistalouden ratkaisujen
etsiminen hankintojen minimoimiseksi, kierrätettyjen tai kierrätettävissä olevien tuotteiden
suosiminen, uudet moottorikäyttöiset koneet ja laitteet uusiutuvalla energialla toimivia
(sähkökäyttöisiä), ympäristöä säästävän korjausrakentamisen ja ympäristöystävällisten
rakennusmateriaalien (puun, vähähiilinen betoni ym.) suosiminen, kasvisperäisten
elintarvikkeiden ja lähi- ja luomutuotteiden osuuden lisääminen/yritykset
-koulutus vastuullisen hankintapolitiikan ja -ohjeistuksen laadintaan ja jakamistalouden
mahdollisuuksiin /alue- ja koulutusorganisaatiot
SEURAAVASSA VAIHEESSA (LISÄKSI)
-vastuullinen hankintapolitiikka ja -ohjeistus (kirjallisena), viestintä hankintapolitiikasta ja
ratkaisuista asiakkaille, sidosryhmille ja alihankkijoille, luopuminen fossiilisten
polttoaineiden käytöstä koneissa ja laitteissa, yhteistyö, jakamistalouden ratkaisut,
vähähiilisyys ostopalvelussa, hankinnoissa ei kertakäyttötuotteita (pois lukien hygienian ja
turvallisuuden ym. edellyttämät)/yritykset
-VUOTEEN 2028 MENNESSÄ
-kaikilla yrityksillä käytössä vastuullinen hankintapolitiikka ja -ohjeistus
-hankinnoissa ei tuotteita, joita ei voi kierrättää hyötykäyttöön (ei polttoon)

3. Jätteet ja hävikki
Kiertotalous kiteytyy yrityksen käyttöönsä hankkimiin materiaalisiin resursseihin, resurssien
tehokkaaseen käyttöön sekä käytetyn materiaalin jatkokäyttöön ja palautumiseen takaisin
tuotannontekijäksi. Suomen tavoitteena on kiertotalousasteen kaksinkertaistuminen ja
neitseellisten kotimaisten raaka-aineiden käytön pitäminen korkeintaan vuoden 2015 tasolla
vuoteen 2035 mennessä sekä ruokahävikin puolittaminen vuoteen 2030 mennessä.
Kiertotalousajattelun tulee olla sisäänrakennettuna yrityksen strategiassa ja ohjata
yrityksen tuotteiden ja palvelujen tarjontaa. Kahdessa edellisessä kohdassa on jo
käsitelty hankintoja, joten tämän otsikon alla keskitytään matkailuyrityksen toiminnasta
syntyviin materiaaleihin.
Tavarat ja materiaalit tulee käyttää tarkkaan ja jos mahdollista, jatkaa niiden käyttöikää
korjaamalla. Jätteiden määrää minimoidaan suosimalla kierrätyskelpoisia tuotteita ja
materiaaleja. Kertakäyttötuotteita ei käytetä kuin poikkeustapauksessa, esimerkiksi
hygieniasyistä. Kaikki yrityksessä syntyvät jakeet lajitellaan tarkkaan ja huolehditaan siitä,
että ne päätyvät jatkokäyttöön. Käytöstä poistetuille tekstiileille ja muille jakeille, joille ei
vielä ole olemassa yleistä kierrätysjärjestelmää, etsitään uusiokäyttöä. Näin minimoidaan
sekajätteen määrä.
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Ravitsemispalveluissa laaditaan suunnitelmat ruokahävikin ja biojätteen määrään
vähentämiseksi. Ruokahävikkiä pienennetään etsimällä sille käyttö ravintona. Myös
biojäte toimitetaan hyötykäyttöön.
Jätteen määrän pienentämiseksi asetetaan tavoitteet ja suunnitelma ja niiden
toteutumista seurataan jakeittain. Jätteiden minimoinnin, lajittelun, kuljetusten ja
jatkokäytön kehittämisessä tehdään yhteistyötä kiertotalousyritysten ja tarvittaessa
kumppani- ja naapuriyritysten kanssa.
Sekä henkilökunnalla että asiakkailla tulee olla selkeät lajitteluohjeet. Lajittelun tulee olla
helppoa ja miellyttävää. Alueelliselta jäteyhtiöltä Kymenlaakson Jätteeltä löytyy
hyödynnettäväksi ajantasaiset lajitteluohjeet suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja venäjäksi
(Kymenlaakson Jäte 2022). Lajittelua ja hävikin pienentämistä voidaan edistää ja
roskaantumista vähentää palkitsemalla ja osallistamalla henkilökuntaa ja asiakkaita.
Monialaisella ja luovalla lähestymistavalla voidaan monia materiaaleja käyttää uudelleen
tai
löytää
niille
uusiokäyttöä
muualla.
Näin
edistetään
myös
uusia
kiertotalousinnovaatioita ja yritystoimintaa.
Kiertotalousosaamisen kehittämisellä saadaan tehostettua kaikkia edellä kuvattuja
toimenpiteitä. Kiertotalous kuuluu alueen älykkään erikoistumisen strategian kärkiin, joten
siihen liittyvään osaamiseen panostetaan alueellisesti. Aihealueen TKI-toimintaa
harjoitetaan alueen tutkimus- ja kehittämisorganisaatioissa ja hankkeistuspotentiaalia liittyy
myös matkailun kiertotalousratkaisujen edistämiseen ja esimerkiksi aiemman tutkimustyön
pohjalta on tunnistettu mahdollisuuksia liittyen agroekologisiin symbiooseihin
maaseutumatkailuyrityksissä.
Toimenpiteiden toteutus:
HETI
-kiertotalouden merkityksen sisäistäminen, yrityksessä olemassa olevan rakennuskannan,
kaluston, laitteiden, tuotteiden ja materiaalien hyödyntämisen tehostaminen ja/tai käyttöiän
pidentäminen korjaamalla, uusiokäytöllä ja/tai tuotekehityksen avulla, jakamistalouden
ratkaisujen etsiminen, jätteiden määrän mittaaminen tai arviointi jakeittain ja suunnitelma
sekä tavoitteet niiden määrän vähentämiseksi, selkeästi merkityt lajitteluastiat ja ohjeet,
ruokahävikin seuranta sekä tavoite ja suunnitelma hävikin vähentämiseksi,
kierrätysmahdollisuuden järjestäminen ja ohjeistaminen asiakkaille, asiakkaiden
kannustaminen ja palkitseminen (esim. ruokahävikki)/yritykset
-kiertotalouden osaamisen kehittäminen/koulutus- ja kehittämisorganisaatiot,
kierrätysyritykset

SEURAAVASSA VAIHEESSA (LISÄKSI)
-kiertotalouden integroiminen yrityksen strategiaan; periaatteet ja ohjeistus (vrt.
hankintapolitiikka ja -ohjeistus), yhteistyö kiertotalous- ja muiden yritysten kanssa,
hävikkisovelluksen käyttöönotto, jakamistalouden ratkaisut/yritykset
VUOTEEN 2028 MENNESSÄ
-kaikki jätteet ja ylijäämämateriaalit hyötykäyttöön (ei polttoon), ei sekajätettä eikä juuri
ruokahävikkiä
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4. Liikkuminen ja logistiikka

Kirstina yhteismatkat (Kristina Cruises Oy)

Liikenne on matkailun suurin päästölähde ja
sen
kasvihuonekaasupäästöjen
vähentäminen
matkailun
ilmastotyön
suurimpia haasteita. Suomen linjausten
mukaisesti tavoitteena on saada kotimaan
liikenne hiilineutraaliksi vuoteen 2045
mennessä.

Yritys on matkanjärjestäjä, jonka tarjoomaan
kuuluu laiva- ja junaristeilyjä ja teemamatkoja
sekä kotimaassa että ulkomailla.

Tehokkain tapa vähentää matkailijoiden
kohteeseen matkustamisen päästöjä on
panostaa naapurimaiden ja Keski-Euroopan
kohderyhmiin,
joiden
on
mahdollista
matkustaa
vähäpäästöisemmin
kuin
kaukomailta tulevien. Myös viipymän
pidentäminen vähentää päästöjä, jos
samalla matkustuskertojen määrä vähenee.

Työn alla on hankintaohjeistus, jossa käydään läpi
yrityksen kaikki toiminnot ja määritellään ostoja
ohjaavat periaatteet. Myös yhteistyökumppaneille
on tulossa vastuullisuusohjeistus.

Kohteeseen ja kohteessa matkustamisen
päästöihin on mahdollista vaikuttaa, jos
tarjolla on vähäpäästöisiä vaihtoehtoja.
Yksityisautoilun vähentämiseksi julkista
liikennettä on kehitettävä ja siinä on
kunnilla, kaupungeilla ja maakunnillakin iso
rooli.
Niiden
sekä
liikenneja
matkailuyritysten yhteistyöllä sekä uusilla
digitaalisilla ratkaisuilla on joissain
tapauksissa mahdollista lisätä tarjontaa,
parantaa
aikatauluja
ja
kehittää
liityntäkuljetuksia. Jos tarjolla on julkisia tai
muita vähäpäästöisiä liikenneyhteyksiä,
yritysten, kuntien ja kaupunkien tulee
viestinnässään kertoa niistä asiakkaille
selkeästi.
Liikennevälineiden
käyttöä
yhdistäviä
matkaketjupalveluja
tulee
kehittää ja myös niistä tulee kertoa
matkailijoille.

Ympäristökuormitukseensa
yritys
vaikuttaa
hankintojen,
hiilijalanjäljen
laskennan
ja
kompensoinnin sekä tuotekehityksen kautta ja
kehittää myös uusia liiketoimintamalleja.

Pääosa matkoista suuntautuu kotimaahan ja
Euroopan kohteisiin. Mikäli matkoihin sisältyy
lentoja, vältetään välilaskuja ja valitaan
vähäpäästöisimmät lennot. Myös bussi- ja
laivamatkoja varten etsitään vähäpäästöistä
kalustoa. Vuonoristeilyissä laivat ovat maailman
vähäpäästöisimmät.
Matkojen hiilijalanjäljen laskentaan on kehitetty
laskuri, jossa otetaan huomioon matkustaminen,
majoitukset, ruokailut ja maaohjelma. Kaikkien
matkojen hiilijalanjälki on asiakkaiden nähtävissä
ja laskentaperusteet on selkeästi kerrottu.
Kaikkiin
matkoihin
sisältyy
hiilijalanjäljen
kompensointi.
Majoitukseen yritys etsii joko sertifioituja tai
muuten vastuullisia yrityksiä. Suomessa suositaan
kotimaisia, paikallisia yrityksiä
Premiumtuotteiden tarjoajana yrityksessä koetaan
velvollisuudeksi
olla
suunnannäyttäjä
vastuullisuudessa. Rails junaristeilyt kotimaassa
ja Euroopassa edustavat yrityksen innovatiivista
tuotekehitystä, jossa ympäristövastuullisuus on
keskeinen arvo.

- Production Director Birthe Suni
Tieliikenteessä käytettävää bussi- ja muuta
kalustoa tulee uusia mahdollisimman Lisätietoa: Vastuullisuus Kristinan toiminnassa
pian toimimaan uusituvalla energialla
(biokaasu, vety, sähkö). Junaliikennettä tulee suosia, se on Suomessa jo lähes päästötöntä.
Samoin laivaliikenteessä siirtymää uusiutuviin energialähteisiin tulee vauhdittaa.
Lentolentoliikenteessä lyhyillä matkoilla sähkölentokoneet saataneen käyttöön 2030luvulla, siihen saakka päästöjä vähennetään tehokkaimmin liikenteen vähentämisellä ja
korvaamisella muilla liikennemuodoilla.

Sähköpyörät mahdollistavat aiempaa pitempien matkojen taittamisen pyöräillen ja myös
vesiliikenteessä on mahdollista liikkua pitempiä matkoja vähäpäästöisesti esimerkiksi
purjeveneellä ja meloen. Pyöräily-, veneily- ja melontareittejä palveluineen tulee kehittää
sekä matkakohteiden välille että paikallisesti. Vähäpäästöiseen liikkumiseen on oltava
tarjolla vuokravälineitä.
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Edellä mainituilla toimenpiteillä mahdollistetaan myös matkailijan liikkuminen
matkakohteessa ilman omaa autoa. Lisänä kohteessa ovat kaupunkipyörät, -veneet ja
muut varattavissa olevat liikkumisvälineet.
Aktiviteeteissa suositaan lihasvoimin liikkumista. Henkilökuljetuksissa ja aktiviteeteissa
minimoidaan moottoriajoneuvoilla liikkuminen ja käytössä olevien ajoneuvojen päästöjä
pienennetään siirtymällä uusiutuvalla
energialla toimiviin autoihin ja muihin Esimerkki pyöräreittien kehittämisestä on
Pyörämatkailukeskuksen vetämänä hankkeena
kulkuvälineisiin.
luotu South by Cycle -reitti Kymenlaaksosta
Matkailuyrityksissä asiakkaiden ja myös Hankoon. Se alkaa Kouvolan hiekkaharjuilta ja
kulkee Kymenlaaksossa Inkeroisten ja Anjalan
henkilökunnan
autoilun
päästöjen kautta Strömforssin vanhalle Ruukkialueelle ja siitä
vähentämistä voidaan edistää rakentamalla rannikkoa seuraillen Lovisan ja Porvoon
sähköautojen
latauspisteitä
ja historiallisiin kaupunkeihin. Matkan varrella
tulevaisuudessa mahdollisesti tarjoamalla sijaitseviin palveluihin, yöpymispaikkoihin ja
muutakin
vähäpäästöistä
energiaa retkeilyrakenteisiin ohjataan Ride with GPS sovelluksen kautta (Pyörämatkailukeskus 2021).
(biokaasu,
vety).
Henkilökunnan
työmatkojen ja muun matkustamisen
päästöjä vähennetään etätöiden ja virtuaalipalaverien avulla ja tukemalla fossiilitonta
työmatkamatkaliikkumista.
Asiakkaita tulee kannustaa ja mahdollisuuksien mukaan palkita, jos he valitsevat
vähäpäästöisen liikkumistavan.
Toimenpiteiden toteutus:
HETI
-kohderyhmävalinta (ei kaukomailta, mahdollisuus matkustaa kohteeseen
vähäpäästöisesti),
yrityksen oman työssäkäynti- ja työmatkaliikenteen vähentäminen, kannustaminen
vähäpäästöiseen työmatkaliikenteeseen, suunnitelma ja siirtymä uusiutuvan energian
käyttöön omissa liikennevälineissä ja aktiviteettien moottoriajoneuvoissa, jakamistalouden
ratkaisujen kehittäminen/ yritykset, ml. liikenneyritykset
-viestiminen vähäpäästöisistä matkustus- ja liikkumisvaihtoehdoista /yritykset, kunnat ja
kaupungit
- /alue- ja koulutusorganisaatiot
SEURAAVASSA VAIHEESSA (LISÄKSI)
-siirtymä fossiilisista polttoaineista uusiutuviin omassa kalustossa ja liikkumisessa sekä
ostopalveluissa, jakamistalouden ratkaisuja käyttöön/yritykset
-pyöräilyn ja vähäpäästöisten vesikulkuneuvojen reittien ja välinevuokrauksen
kehittäminen/yritykset, kunnat, alueorganisaatiot
-joukkoliikenteen kehittäminen, matkaketjut/yritykset, kunnat, ELY-keskus

5. Luonnon monimuotoisuus
Luontokadon suurin syy on luonnonvarojen ylikulutus. Maailmanlaajuisen fossiilittomaan
kiertotalouteen siirtymisen lisäksi luonnon monimuotoisuuden turvaaminen edellyttää
paikallisia luontoon kohdistuvia suojelu- ja ennallistamistoimenpiteitä. Matkailuyritykset
voivat edistää luonnon monimuotoisuutta paikallisesti omistamillaan ja/tai käyttämillään
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alueilla sekä hankintaketjujensa ja muiden sidosryhmiensä kautta. Maankäytössä on
jatkossa otettava entistä enemmän huomioon myös hiilensidonta.
Matkailuyritysten ja matkailukäytössä olevien alueen luontoarvot ja niiden uhkatekijät
tulee kartoittaa ja tunnistaa. Se antaa pohjaa eliölajien ja ekosysteemien
monimuotoisuuden turvaamiseen ja vahvistamiseen.
Luontokadon pysäyttämiseksi tulee välttää
uusien arvokkaiden metsä- ja muiden
luontoalueiden
käyttöönottoa
rakentamiseen, infraan, reiteiksi ja muuhun
sellaiseen
toimintaan,
joka
heikentää
alueiden
luontoarvoja
ja
pienentää
maankäytön
hiilensidontaa.
Ennen
rakentamisen
tai
muun
toiminnan
laajentumista
tulee
kohdealueiden
luontoarvot ja niihin kohdistuvat riskit
arvioida. Ekologista kompensaatiota tulee
käyttää ainakin silloin, jos luontoarvojen
heikkenemistä ei pystytä välttämään.
Maakunta, kaupungit ja kunnat voivat
kaavoituksella
edistää
luonnontilaisen
kaltaisten alueiden säilymistä. Suojeltujen
maa- ja vesialueiden pinta-alaa tulee lisätä.
Suojelun lisäksi luonnon monimuotoisuutta ja
elpymiskykyä ja usein samalla hiilensidontaa
voidaan parantaa ennallistamalla aiemmin
käsiteltyjä
luontokohteita,
esimerkiksi
kosteikkoja,
ja
lisätä
luonnon
monimuotoisuutta myös talousmetsissä ja
maataloudessa. Jos matkailuyrityksellä ei
ole tällaisia alueita hallinnassaan, voi
suojelua
ja
ennallistamista
tukea
yhteistyökumppaneiden kautta esimerkiksi
osallistumalla luonnon monimuotoisuutta
edistäviin projekteihin.
Matkailijoiden
liikkumista
ja
toimia
suojelualueilla ja muuallakin suosituilla
luontokohteilla tulee ohjata ja tarvittaessa
rajoittaa. Luontoarvoista tulee viestiä
asiakkaille ja osallistaa heitä toimimaan
vastuullisesti.
Monimuotoinen ja elinvoimainen luonto on
yritykselle ja alueelle vetovoimatekijä ja
tuottaa hyvinvointia sekä matkailijoille että
paikallisille. Rakentamalla tuotteet ja palvelut
luonnon monimuotoisuutta arvostaen ja
edistäen niistä muodostuu keskeinen osa
asiakkaalle tuotettavaa arvoa.

Vimpa Island
Vimpa Island tarjoaa ohjelma-, elämys-, majoituskokous- ja ruokapalveluita Haminassa kolmessa
eri toimipisteessä.
Esimerkkejä hyvistä
käytänteistä ja tuloksista Rakinkotkan saarella
ovat
mm.
energiantuotanto,
luonnon
monimuotoisuuden edistäminen, jätehuolto ja
kierrätys sekä liiketoimintamalli.
Saarelle on viisi vuotta sitten rakennettu
auringolla ja tuulella toimiva hybridivoimalaitos,
jonka ansiosta se on ollut viisi vuotta energian
suhteen omavarainen. Investointi on viidessä
vuodessa maksanut itsensä.
Luonnon monimuotoisuuden vahvistamiseksi
saarelle on perustettu suojelualueita ja muillakin
alueilla jätetään lahopuuta metsään. Luontopolun
varrella jaetaan tietoa alueen ekosysteemeistä ja
lajeista ja ohjataan asiakkaita säästämään
luontoa. Alue pidetään täysin roskattomana ja
kaikki jätteet kierrätetään tai kompostoidaan.
Rakentamisessa ja somistamisessa käytetään
saaren luonnosta saatavissa olevaa materiaalia,
kierrätysmateriaalia tai lämpökäsiteltyä puuta.
Pesuaineet ovat luonnosta peräisin olevista
ainesosista.
Ilmastonmuutoksen vaikutuksia on pohdittu.
Venekalusto on vaikeissakin olosuhteissa
turvallista ja saaren rakennukset ovat korkealla,
niin ettei merenpinnan nousu uhkaa niitä. Kun
jäätalvi lyhenee, maastopyöräilykausi pitenee.
Todellisena
uhkana
on
leväkukintojen
lisääntyminen Suomenlahdella.
Mahdollisimman
suuri
omavaraisuus,
ympäristökuormituksen
vähentäminen
ja
asiakkaiden ympäristötietoisuuden lisääminen
sekä aktivointi ovat olennainen osa yrityksen
liikeideaa. Ne ovat yrittäjien mukaan myös
myyntivaltti yhä useammille kohderyhmille,
erityisesti nuorisolle.
-Yrittäjät Virpi ja Pertti Illi
Lisätietoa: Ympäristö ja vastuullisuus
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Välillisesti yritys voi vaikuttaa suosimalla kaikissa hankinnoissaan luontoa
mahdollisimman
vähän
kuormittavia
tuotteita.
Ellei
tuotteella
ole
ympäristösertifikaattia, tämä voi edellyttää perehtymistä materiaalien alkuperään,
tuotantomenetelmiin ja muihin ympäristövaikutuksiin.
Erityisesti yrityksissä, jotka toimivat luontoympäristössä ja/tai joilla on omia maa- ja
vesialueita, on tärkeää kehittää luonnon monimuotoisuuteen ja luontoarvoihin liittyvää
osaamista. Osaamisen kehittämistä tarvitaan myös asiakasviestinnässä ja asiakkaiden
ohjaamisessa.
Toimenpiteiden toteutus:
HETI
- matkailuyritysten hallinnassa olevien ja/tai matkailun käytössä olevien ja käyttöön
kaavailtujen alueiden luontoarvojen ja niiden uhkatekijöiden kartoittaminen ja
tunnistaminen, uusien arvokkaiden metsä- ja muiden luontoalueiden käyttöönoton
välttäminen, rakentamisen ja infran aiheuttamien riskien arviointi, hiilensidonnan huomioon
ottaminen maankäytössä /yritykset, maa- ja vesialueiden omistajat, kunnat, kaupungit,
maakuntaliitot (rakennusluvat ja kaavoitus)
- henkilöstön osaamisen kehittäminen, asiakkaiden opastaminen ja
osallistaminen/yritykset
-monimuotoisuuden lisääminen talouskäytössä olevilla alueilla (metsät, maatalous),
suunnitelmat suojelualueiden määrän lisäämiseksi ja
ennallistamistoimenpiteiksi/maanomistajat
/maanomistajat
-luonnon monimuotoisuuteen, luontoarvoihin ja hiilensidontaan liittyvän osaamisen
kehittäminen/koulutus- alue- ja neuvontaorganisaatiot.
SEURAAVASSA VAIHEESSA (LISÄKSI)
-suojelualueiden määrän lisääminen ja ennallistamistoimenpiteet/maanomistajat
-ekologinen kompensaatio ja hiilensidonnan lisääminen/yritykset, maanomistajat

6. Vastuullisen liiketoiminnan kehittäminen ja tuotekehitys
Matkailu osana elämystaloutta on jo valmiiksi orientoitunut arvonluontiin asiakkaille siten,
että liiketoimintaan on mahdollista kehittää ja kasvattaakin lisäämättä luonnonvarojen
kulutusta - paitsi toistaiseksi liikenteen osalta. Edellisten teemojen alla on esitetty
konkreettisia kestävyyttä edistäviä toimenpiteitä, tässä näkökulma on liiketoiminnassa
kokonaisuutena. Tavoitteena on, että vastuullisuus ja vähähiilisyys näkyvät sekä yritysten
toiminnassa (strategiassa) että tuotetarjoomassa.
Yrityksen on tuotettava hyvää ympäristölleen, asiakkailleen ja muille sidosryhmilleen sekä
yhteiskunnalle. Vastuulliseen liiketoimintaan kuuluvat ekologisen kestävyyden lisäksi
sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys. Siihen sisältyy alueella asuvien ihmisten kuuleminen
ja osallistaminen ja heidän näkemystensä kunnioittaminen.
Muutoksen avain yrityksissä on ymmärryksen lisääminen riippuvuudestamme luonnon
ekosysteemipalveluista sekä ilmastokriisin ja luontokadon seurauksista.
Ennakointitiedon avulla voidaan varautua ja sopeutua muutoksiin. Tietoa näistä on
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jatkuvasti saatavissa tiedotusvälineissä, mutta tämän
soveltamiseen yrityksissä tarvitaan malleja ja työkaluja.

tiedon

sisäistämiseen

ja

Kaikille matkailuyrityksille maksutta käytettävissä ovat STF-ohjelman itsearvioiti ja
ohjelman indikaattorit. Yrityksiltä rahallista panostusta vaativat ympäristösertifikaatit,
joissa edellytetään ja seurataan johdon ja henkilöstön sitoutumista sekä yrityksen
vastuullisuuspolitiikkaa tai -suunnitelmaa.
Kestävän liiketoimintamallin tavoittelu ei kuitenkaan välttämättä edellytä ulkoisia
järjestelmiä. Olennaista on ympäristövastuullisuuden (sekä muiden kestävyyden osaalueiden) rooli yrityksen liiketoiminnassa. Apuna kestävien liiketoimintamallien
kehittämisessä voi olla mikä tahansa työkalu, esimerkiksi business canvas model, kunhan
koko liiketoimintaa arvolupauksesta kassavirtaan tarkastellaan kestävyyden näkökulmasta,
kannattavuutta unohtamatta.
Ympäristövaikutusten
arvioimiseksi
yrityksen
hiilijalanjäljen
laskeminen
ja
päästövähennystavoitteiden asettaminen on kaikille yrityksille mahdollista. Suurimmille
ja edistyneimmille yrityksille soveltuvat laajemmat mittarit ja indikaattorit, kuten
ympäristöjalanjälki. Jalanjälkilaskennan kehittyessä siinä tulee olla mukaan hankinnat, sillä
yritysten ympäristövaikutuksista iso osa voi muodostua niistä. Ympäristövaikutusten
mittareiden käyttöönotossa ja ympäristökuormituksen kompensoinnissa monet yritykset
tarvitsevat koulutusta.
Materiaan perustuvan kulutuksen vähentämiseksi nivotaan luonnonvarojen kestävä
käyttö osaksi matkailutuotetta ja -elämystä. Vastuullinen matkapaketti syntyy
esimerkiksi vähähiilisestä matkustamisesta, liikkumisesta aktiviteeteissa lihasvoimin tai
uusiutuvan energian avulla, kasvispainotteisista aterioista ja majoituksesta
nollaenergiarakennuksessa. Näiden perinteisten komponenttien lisäksi elämystä voivat
rikastaa erilaiset kiertotalouden ratkaisut ja uudet innovaatiot.
Vastuullisen liiketoiminnan innovaatioiden kehittäminen ja käyttöönotto matkailuyrityksissä
edellyttää monialaista yhteistyötä. Yhteistyötä edistävät esimerkiksi yrittäjyysjärjestöt ja
erilaiset yhteiskehittämishankkeet.
Tuotteitaan ja palvelujaan kehittämällä matkailuyrityksillä on erinomaiset mahdollisuudet
vaikuttaa asiakkaidensa kuluttajakäyttäytymiseen. Yrityksen tulee auttaa asiakkaitaan
pienentämään omaa ympäristökuormitustaan eli tuottamaan asiakkaille kädenjälkeä.
Vastuullisilla tuotteilla on jo kysyntää ja niillä voidaan tavoittaa yritykselle uusia
asiakassegmenttejä. Aidosti vastuullisen edelläkävijäyrityksen brändi tuo yritykselle
merkittävän kilpailuedun.
Toimenpiteiden toteutus:
HETI
-ymmärrys riippuvuudesta luonnon ekosysteemipalveluista sekä ilmastokriisin ja
luontokadon seurauksista, -vähähiilisyys, resurssiviisaus ja luonnon monimuotoisuuden
edistäminen osaksi tuotetta (arvo asiakkaalle)/yritykset
-ajantasainen ennakointitieto käytettävissä ilmastonmuutoksen ja luontokadon suorista ja
välillisistä seurauksista/tutkimusorganisaatiot, maakuntaliitto, alueorganisaatiot, koulutusja kehittämisorganisaatiot
-ennakointiosaamisen ja kestävien liiketoimintamallien kehittämisen sekä tuotekehityksen
tukeminen/koulutus- ja kehittämisorganisaatiot, alueorganisaatiot
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SEURAAVASSA VAIHEESSA (LISÄKSI)
-yrityksen sitoutuminen liiketoiminnan kehittämiseen kestävämmäksi, ennakointitiedon
hyödyntäminen, liiketoiminnan tarkastelu kestävyyden näkökulmasta(erilaiset mallit,
sertifikaatit ja STF), uudet liiketoimintamallit ja tuotetarjooma, brändin vahvistaminen,
uusien asiakassegmenttien tavoittaminen/yritykset
-tietoisuuden lisääminen ilmastokriisin ja luontokadon seurauksista ja muutoksen
välttämättömyydestä matkailussa/tutkimusorganisaatiot,
maakuntaliitto, alueorganisaatiot, koulutus- ja kehittämisorganisaatiot, Visit Finland ym.
VUOTEEN 2028 MENNESSÄ:
-kestävät ja osallistavat liiketoimintamallit (esim. jakamistalouden kautta), sopeutuminen
ilmastonmuutokseen
-tuotetarjooma pääosin STF-periaatteiden mukaista

7. Matkakohteen johtaminen
Ilmastosuunnitelman teemoissa 1-6 on katse ollut yrityksissä, tämän luvun toimenpiteet
koskevat alueorganisaatioiden toimintaa. Toimenpiteet kytkeytyvät STF-ohjelman
indikaattorijärjestelmän Kohteen hallinta -osioon sekä Ympäristövaikutukset -osioon. Osa
niiden indikaattoreista kuvaa toimintaa alueen yritysten kautta, niiden prosentuaalisina
osuuksina alueen yrityksistä.
Visit Kouvola ja Visit Kotka-Hamina ovat kumpikin mukana Visit Finladin STF-ohjelmassa.
Alueorganisaatioiden työn jäntevöittämiseksi niiden on syytä määritellä STFdestinaatiomerkin tavoiteaikataulu. Tämän tavoitteen mukaisesti ne tukevat alueidensa
yrityksiä vastuullisen matkailuliiketoiminnan kehittämisessä ja STF-mittareiden
käyttöönotossa.
Kymenlaakson matkailun tiekartassa alueorganisaation tehtäväksi on lisäksi esitetty
määritellä yhteinen linja vastuullisuussuosituksista (ml. vähähiilisyys) ja sitouttaa yrityksiä
niihin. Osana linjausta alueorganisaatioiden tulee määritellä ilmastotyöhön ja luonnon
monimuotoisuuteen liittyvien STF-indikaattorien yhteiset tavoitteet. Tavoitteiden
asettaminen on kuitenkin mielekästä vasta kun on tiedossa kunkin indikaattorin lähtötilanne.
Indikaattoreita, joissa tieto tai riittävä arvio nykytilasta heti saatavissa
-STF-polulla olevien yritysten määrä
-STF-merkin omaavien yritysten määrä
-STF-tuotteiden määrä
-STF-tuotteiden osuus
- yritysten määrä, joilla on kestävän matkailun sopimus Metsähallituksen
kanssa
-suojelualueiden ja kansallispuistojen pinta-alan osuus destinaation pintaalasta
Indikaattoreita, joissa tieto lähtötilanteesta saatavissa myöhemmin STF-itsearviointien ja
indikaattorien kautta
-prosenttiosuus matkailuyrityksistä, jotka mittaavat hiilijalanjälkeään
-prosenttiosuus matkailuyrityksistä, jotka osallistuvat ilmastonmuutoksen
hillitsemiseen liittyviin toimenpiteisiin
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-prosenttiosuus matkailuyrityksistä, joilla on käytössä erilaisia keinoja
energiankulutuksen vähentämiseksi
-vuotuisesti kulutetun uusiutuvan energian määrä (MWh) % energian
kulutuksesta
-prosenttiosuus paikallisista matkailuyrityksistä, jotka tukevat aktiivisesti
paikallisen biologisen monimuotoisuuden suojelua, säilyttämistä ja hallintaa
-prosenttiosuus paikallisista matkailuyrityksistä, jotka käyttävät kestävästi
tuotettuja tuotteita sekä luomutuotteita osana ruokapalveluitaan
Jatkossa matkailustrategioita laadittaessa ja päivitettäessä on matkailijamääriin liittyvien
volyymien lisäksi tarkasteltava matkailun vaikutuksia ilmastoon ja luonnon
monimuotoisuuteen (sekä muihin vastuullisuuden osa-alueisiin). Alueellisen
indikaattoritiedon karttuessa sekä muista lähteistä saatavien tietojen perusteella on
laskettavissa myös uusia tunnuslukuja ja asetettavissa niille tavoitteita.
Alueorganisaatioiden roolia vastuullisuuden edistämisessä tulee tarkastella ja edistää
mm. Visit Finlandin Menestyvän matkakohteen johtaminen -analyysityökalun avulla.
Alueorganisaatioiden on myös löydettävä keinoja yritysten ja sidosryhmien
osallistamiseen ennakoivaan matkailun suunnitteluun ja johtamiseen aluetasolla sekä
toimenpiteisiin, jotka vievät kohti kestävän kehityksen mukaista matkailua.
Tulevaisuudessa, matkailun alueellisen hiilijalanjäljen laskennan kehittyessä, saadaan
lasketuksi myös Kymenlaakson matkailun hiilijalanjälkeä ja esimerkiksi matkailun hiiliintensiteettiä. Ennen laskentaakin alueorganisaatioiden tavoitteeksi tulee asettaa olla
hiilineutraali matkailualue vuoteen 2035 mennessä. Siihen pyritään kaikilla edellä
esitetyillä ilmastosuunnitelman toimenpiteillä. Toimenpiteitä tukevat ja ohjaavat kansalliset
hiilineutraaliustiekartat, HINKU-verkoston työ sekä jo työn alla oleva Hiilineutraali
Kymenlaakso 2035 -ohjelma. Matkailualueen hiilijalanjäljen laskentaa ja hiilineutraaliutta
edistää
Kymenlaakson
alueorganisaatioiden
yhteistyö
Visit
Finlandin
ja
edelläkävijäalueiden kanssa
Toimenpiteiden toteutus:
HETI
-alueorganisaatioiden STF-merkin tavoiteaikataulun määrittely, yritysten tukeminen
vastuullisen matkailuliiketoiminnan kehittämisessä ja STF-mittareiden käyttöönotossa,
ilmastotyöhön ja luonnon monimuotoisuuteen liittyvien STF-indikaattorien yhteisten
tavoitteiden määrittäminen (niiltä osin kuin lähtötilanne tiedossa), alueorganisaatioiden
rooli tarkastelu ja kehittäminen Menestyvän matkakohteen johtaminen -analyysityökalun
avulla, yritysten ja muiden sidosryhmien osallistaminen alueen matkailun kehittämiseen
SEURAAVASSA VAIHEESSA (LISÄKSI)
- ilmastotyöhön ja luonnon monimuotoisuuteen liittyvien STF-indikaattorien yhteisten
tavoitteiden määrittäminen (kun lähtötilanne tiedossa)
-tavoitteeksi tulee asettaa olla hiilineutraali matkailualue vuoteen 2035 mennessä
-matkailustrategioihin (mm. Kymenlaakson matkailun tiekartan päivitys) tarkastelu
matkailun vaikutuksia ilmastoon ja luonnon monimuotoisuuteen sekä niihin liittyvät
tavoitteet (kun lähtötilanne tiedossa)
- yhteistyö Visit Finlandin ja edelläkävijäalueiden kanssa matkailun ilmastotyön ja luonnon
monimuotoisuuden edistämisen indikaattorityössä
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VUOTEEN 2028 MENNESSÄ
- Kymenlaakson matkailun hiilijalanjäljen ja muiden mahdollisten matkailun
ympäristökuormitukseen liittyvien tunnuslukujen laskenta

6.3. Suunnitelman hyödyntäminen
Kymenlaakson matkailun ilmastosuunnitelma on laadittu ohjaamaan alueorganisaatioiden Visit Kouvolan ja Visit Kotka-Haminan - sekä niiden alueiden matkailuyritysten ja
sidosryhmien ilmastotyötä ja toimintaa luontokadon pysäyttämiseksi. Pääpaino on
toimenpiteissä, joita yritykset ja alueorganisaatiot voivat itse toteuttaa. Yritykset ovat näiden
toimenpiteiden suhteen hyvin eri tilanteessa, joten yritysten ja/tai yritysryhmien on
sovellettava suunnitelmaa oman toimintansa ja resurssiensa mukaisesti. Päämäärä on
kuitenkin kaikille yhteinen.
Alueorganisaatioille suunnitelma tarjoaa sisältöä STF-ohjelman kehittämissuunnitelmaan
sekä matkakohteen johtamiseen.
Suunnitelma on laadittu siten, että se on hyödynnettävissä erillisenä luvuista 1-5.
Suunnitelman tekstiosa ja liitteenä oleva taulukko ovat pohjana materiaalille, josta tilaajan
on tarkoitus työstää informatiivisia ja visuaalisia esityksiä kohdennettuna yrityksille ja muille
sidosryhmille. Työpajojen osallistujat pitivät erittäin tärkeänä suunnitelman jalkauttamista.
Toiveena oli, että suunnitelmasta työstettävä materiaali olisi innostavaa ja osallistavaa,
jotakin muuta kuin perinteiset esitteet.
Ilmastosuunnitelma on nyt laadittu samaan aikaan työn alla olleesta Kymenlaakson
matkailun tiekartasta erillisenä. Suunnitelman päälinjaukset, tavoitteet ja toimenpiteet
kannattaa jatkossa sisällyttää ja tarvittaessa päivittää osana matkailun kokonaisvaltaista
strategista ja operatiivista suunnittelua.
Suunnitelma on hyödynnettävissä myös työ alla olevassa Hiilineutraali Kymenlaakso 2035
-ohjelmassa.
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Ilmastoraportin yhteiskehittäminen
Yhteiskehittämisen työpajoissa työskenneltiin monialaisissa ryhmissä seuraavien teemojen parissa:
● Aktiviteetit ja palvelut
● Ruoka
● Majoitus
● Liikenne

Tieto & yhteinen tavoite - työpaja 30.11.2021

Mahdollinen maailma -työpaja 25.1.2022
Työskentelyalustalla teemat esiteltiin osallistujille tiivistetysti alla kuvatuilla teksteillä.
Aktiviteetit
Matkailun aktiviteeteiksi lasketaan erilaiset kulttuuri-, urheilu- ja virkistyspalvelut, tapahtumat sekä
ostokset. Aktiviteettien osuuden matkailun hiilidioksidipäästöistä on arvioitu olevan noin 4 %.
Paikallisesti aktiviteeteilla voi olla suuria vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen - niin myönteisiä
kuin kielteisiäkin.
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Ilmastovaikutukset vaihtelevat suuresti eri tapahtumissa. Suurimpia päästölähteitä voivat olla
matkustaminen, rakennukset (lämmitys, valaistus) ja ruoka, muita lähteitä hankinnat, alueiden
infran ylläpito sekä muiden koneiden ja laitteiden käyttö. Aktiviteettien ympäristökuormitus
muodostuu siis suurelta osin kolmen edellisen matkailun osa-alueen kuormituksesta.
Muita aktiviteettien ympäristökuormitukseen liittyviä näkökulmia: paikan valinta (mitä resursseja
tarvitaan ja mistä ne hankitaan), ajankohta, rajaaminen (ympäristön kuluminen ja häiriöt), melu- ja
valokuormitus.
Aktiviteetit ja palvelut osuudesta saatiin työpajan tulokseksi osallistujien näkemykset
toimenpiteistä, joita ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi tulisi tehdä. Samalla pohdittiin, ketä muutos
hyödyttää ja miten sekä mitä toimilla tavoitellaan.
1. Resurssiviisas yhteissuunnittelu mm. hävikin suhteen: Resurssiviisaasta yhteissuunnittelusta
hyötyisivät kaikki, kun päästään kilpailuasetelmasta yli.
2. Liikkumisen lisääminen ohjelmapalveluissa luontoa kunnioittavasti jokamiehen oikeudet
huomioiden
3. Luontokohteiden lähellä asuvien ihmisten kuuleminen alueiden kehittämisessä
4. Tapahtumien järjestämisessä tulisi huomioida sijainti tapahtuman koon ja tarvittavien
resurssien mukaan
5. Osaamisen kehittäminen ja asenteenmuutokset erilaisissa toimintakulttuurissa hyödyttäisi
sekä asiakkaita että palveluntuottajia ja mahdollistaisi palvelujen arvioinnin kestävyyden
näkökulmasta sekä voisi johtaa uusien palvelujen syntymiseen ja uusien markkinoiden
tunnistamiseen sekä luopumiseen joistakin vanhoista toimintatavoista.
6. Selkeä ja läpinäkyvä viestintä, jotta asiakkaalla on mahdollisuus suosia vähähiilisiä
vaihtoehtoja. Hyötyjinä asiakkaat ja palveluntuottajat.
Hankinnat
Hankinnoissa tulisi olla suuri paino kestävyydellä ja lisäksi hankinnoissa tulisi myös huomioida
kierrätys ja sivuvirrat. Hankintaosaamisesta hyötyisivät matkailijan lisäksi aktiviteettien ja
palveluiden tuottajat sekä kunta mm. jätehuollon kuormitus pienenee. Näillä toimilla tavoitellaan
suurempaa hankintaosaamista ja laajempaa hankintaosaajien joukkoa ja sekä kestävyyttä
hankintoihin. Lisäksi nähdään, että sivuvirroista voi syntyä uutta liiketoimintaa.
Energiatehokkuuden lisäämisestä hyötyisivät matkailijat, tapahtumajärjestäjät ja palveluntuottajat.
Toimilla tavoitellaan mm. vähäpäästöisempää ja energiatehokkaampaa kone- ja laitekantaa, joita
käytetään mm. kaluston siirtämiseen.
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Ruoka
Nykyinen ruokajärjestelmä rasittaa sekä ilmastoa että luonnon monimuotoisuutta. Ruoantuotanto
ja sen kulutus aiheuttavat noin viidenneksen globaaleista kasvihuonekaasupäästöistä. Suurin osa
päästöistä aiheutuu lannoitteista ja tuotantoeläimistä. Maanviljely ja tuotantoeläinten kasvatus
käyttävät maapinta-alasta yli kolmasosan ja makean veden kulutuksesta 75 %. Turhaa kuormitusta
tulee hävikistä. Raaka-aineiden ja ravinteiden kierrosta ilman jätteitä, hukkaa ja saasteita ollaan
kaukana.
Matkailun hiilijalanjäljestä ruuan osuudeksi on arvioitu 10-12 %. On arvioitu, että matkoilla nautitun
ruoan hiilijalanjälki on suurempi kuin kotona, koska aterioissa on enemmän eläinproteiinia.
Suomessa ellintarvikeketjussa syömäkelpoisesta ruuasta hävikkiin päätyy 10–15 %. Ravintoloissa,
lounasruokaloissa ja kunnallisissa ruokapalveluyrityksissä hävikki on 17 % eli noin 61 miljoonaa kiloa.
Ehkäisemällä ennakkoon ruokahävikkiä ja ottamalla elintarvikejäte hyötykäyttöön vähennetään
koko ruokajärjestelmän ympäristökuormitusta. Suomessa tavoitteena on puolittaa hävikki vuoteen
2030 mennessä. Matkailualalla on paljon keinoja ja toimivia ratkaisuja vaikuttaa ruokahävikin
pienentämiseen. Tärkeää on asenteiden ja kuluttajakäyttäytymisen muutos.
Ympäristökuormituksen pienentämiseksi matkailu- ja ravitsemisalalla tulee vähentää punaisen lihan
ja maitotuotteiden käyttöä ja suosia kasvisruokaa, sesongin mukaisia raaka-aineita ja luomua.
Hiilijalanjälkeen vaikuttavia tekijöitä raaka-aineen lisäksi: varastointi, valmistus, tarjoilu, hävikki ja
elintarvikejäte, puhdistus ja pakkaukset; laitteiden energiatehokkuus ja oikeat käyttötavat. Monilla
näistä keinoista saavutetaan myös kustannussäästöjä.
Ruoka -teemasta saatiin työpajan tulokseksi osallistujien näkemykset toimenpiteistä, joita
ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi tulisi tehdä. Samalla pohdittiin, ketä muutos hyödyttää ja miten
sekä mitä toimilla tavoitellaan.
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1. Ilmastoystävällisen tuotteen brändääminen hyödyttää yrityksiä koska tuotteesta voi pyytää
korkeampaa hintaa ilmastoystävällisen tuotteen brändääminen hyödyttää myös paikallisia
toimijoita, jotka saavat luotettavia asiakkaita. Toimilla tavoitellaan varmuutta, ostajia myös
sesongin ulkopuolella. Toimilla näytetään esimerkkiä pienemmille toimijoille, lisäksi
tavoitellaan imagohyötyjä.
2. Paikalliset ilmastoystävälliset vaihtoehdot ja ravintoloiden ruokahävikin vähentäminen koko
prosessissa hyödyttävät ravintolan imagoa, taloutta sekä ympäristöä. Toimilla tavoitellaan
tuottavampaa liiketoimintaa kumppaneille. Tavoitteena on myös saada asiakas valitsemaan
vastuullisesti ja tuntemaan hyvää omaatuntoa valinnoissaan
3. Matkailijan ohjaaminen käyttämään toreja ja maatiloja. Muutos hyödyttää paikallisia ruoan
tuottajia ja kuntaa. Toimilla tavoitellaan paikallisen elinkeinon tukemista sekä palvelujen
tarjoamista kuntalaisille.
4. Yritysten osaamisen kasvattaminen. Muutos hyödyttää ravintoloita, jotka voivat tehdä
esimerkiksi sesongin mukaisia reseptejä ja tehdä ruoan alkuperää tunnetuksi. Toimilla
tavoitellaan laajempaa ymmärrystä toimintatapojen vaikutuksista ympäristölle.
5. Julkinen toimija voi toimia esimerkkinä muutoksessa.
6. Ravintoloiden ruokahävikin vähentäminen hyödyttää taloutta ja ympäristöä.
Majoitus
Rakennettu ympäristö kuluttaa paljon energiaa ja materiaaleja sekä tuottaa runsaasti päästöjä. On
arvioitu, että rakentamisen osuus kasvihuonekaasupäästöistä on 30 %, primäärienergian
kulutuksesta 40 % ja raaka-aineiden käytöstä 50 %. Materiaalien kierrätys on rakentamisessa vielä
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vähäistä. Rakentaminen vaikuttaa luonnon monimuotoisuuteen raaka-aineiden hankinnan sekä
maankäytön muutosten kautta.
Majoituksen osuus matkailun hiilidioksidipäästöistä ilman arvoketjua on noin viidennes. Ilman
arvoketjua lasketuista päästöistä valtaosa tulee lämmityksestä ja seuraavaksi suurin kuormitus
aiheutuu sähköstä. Ilmastonmuutoksen myötä myös jäähdyksen tarve kasvaa. Em. lasketaan
sisältymättömistä päästölähteistä hotelleissa suurimmat ovat ostopalvelut, energian siirtohäviö,
kuljetukset ja jakelut, jätteet sekä liikematkat ja matkat työpaikalle.
Rakennusten ilmastokuormaan on mahdollista vaikuttaa jo kaavoitus- ja suunnitteluvaiheessa.
Monilla rakentamisen ratkaisuista on myös ilmastohyötyjä tuottava hiilikädenjälki. Siirtyminen
uusiutuvaan energiaan pienentää käytönaikaisia päästöjä ratkaisevasti; MaRa Ry:n mukaan
hotellien päästöjen on arvioitu laskevan 77 % vuoteen 2035 mennessä fossiilisten polttoaineiden
käytön vähenemisen myötä.
Muita keinoja (joista usein myös kustannussäästöjä): nykyisen rakennuskannan hyödyntäminen,
lämpöeristys, kulutusseuranta ja automatiikka, laitteiden oikeanlainen käyttö, majoittuvien
asiakkaiden ohjeistaminen.
Majoitus -teemasta saatiin työpajan tulokseksi osallistujien näkemykset toimenpiteistä, joita
ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi tulisi tehdä. Samalla pohdittiin, ketä muutos hyödyttää ja miten
sekä mitä toimilla tavoitellaan.
1. Veden kulutuksen säätely ja asiakkaiden ohjeistaminen.
2. Uudisrakentamisessa suositaan puurakentamista ja suunnitellaan toimimaan uusiutuvalla
energialla. Muutos hyödyttää kotimaista rakennusteollisuutta, ohjaa metsien käyttöä hiiltä
sitoviin ja korkeamman jalostuksen tuotteisiin, muutos hyödyttää myös ympäristöä:
maisema arvojen ja materiaalien kannalta materiaalien säästämisen kannalta. Muutoksella
tavoitellaan metsähakkuiden vähentämistä, hiilen sitovuutta ja luonnon monimuotoisuuden
säilyttämistä
3. Omavaraisuus energian suhteen auttaa suojautumaan energiapulalta ja hinnan muutoksilta.
Toimilla tavoitellaan omavaraisuutta energian tuotannon suhteen valtiollisella tasolla
4. Kierrätysmahdollisuuden järjestäminen ja ohjeistaminen asiakkaille. muutos tuo
imagohyötyjä kestävästä toiminnasta yrittäjälle ja koko matkailualueelle sekä vaikuttaa
positiivisesti asiakaskokemukseen. vastuullinen Matkakohde on myös asiakkaita valistavat ja
ideoita tarjoava. Toimilla tavoitellaan uusia kestäviä majoituspalveluita, uusien
asiakassegmenttien tavoittamista sekä kestävän matkailutoiminnan edistämistä alueellisesti
5. Olemassa olevan rakennuskannan hyödyntäminen ja energiatehokkuuden parantaminen.
Muutoksesta hyötyy yrittäjät, koska yrittäjän investointitarpeet pienenevät ja energiakustannuksissa säästyy rahaa. Toimilla tavoitellaan vastuullista ja kestävää ja kannattavaa
matkailuliiketoimintaa sekä kestävän matkailutoiminnan edistämistä alueellisesti.
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Liikenne
Globaalisti matkustamisen osuus matkailun ilmastokuormituksesta on koko arvoketju huomioon
ottaen vähintään 50 % ja ilman arvoketjua (yritysten hankintoja) laskettuna 82-90 %.
Lentoliikenteen osuus matkailun ilmastokuormasta ilman arvoketjua on 54-70 %. Ennen koronaa
tehtyjen ennusteiden mukaan ja ottaen huomioon tähän mennessä sovitut toimenpiteet matkailun
lentämisestä aiheutuvat päästöt ovat edelleen kasvamassa ja aiheuttavat vakavan riskin 1,5 asteen
ilmastotavoitteelle. Tieliikenteen osuus kotimaan liikenteen päästöistä on noin 94 %. Siitä 54 %
syntyi henkilöautoista, 32 % kuorma-autoista, 8 % pakettiautoista ja 5 % linja-autoista. Merenkulun
päästöt ovat noin 4 %, kotimaan lentoliikenteen päästöt noin kaksi % ja raideliikenteen alle
prosentin liikenteen päästöistä; VR toimii suomessa 95 % vesivoimalla tuotetulla sähköllä.
Suomessa on tavoitteena puolittaa kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöt vuoteen 2030
mennessä verrattuna vuoteen 2005 ja saada liikenne nollapäästöiseksi viimeistään vuoteen 2045
mennessä.
Kymenlaakson etuna ovat hyvät raideyhteydet ja meriliikenne. Vaikka liikenneyhteyksiä kehitetään
usein rahtiliikenteen ehdoilla, niin sama infra (junaradat, satamat, yms) mahdollistavat myös
henkilöliikenteen palveluiden kehittymisen. Kaupunkisuunnittelussa ja matkailupalvelujen
kehittämisessä liikenteen päästöihin voidaan vaikuttaa suosimalla kevyttä liikennettä ja liikkumista
lihasvoimin. Liikkuminen myös edistää ihmisten hyvinvointia ja terveyttä.
Fossiilisista polttoaineista luopuminen liikenteessä on olennainen osa kiertotaloutta. Lupaavia
näkymiä: hiilidioksidin talteenotto, vihreän vedyn valmistus ym. Biopohjaisten polttoaineiden
käytön kasvattaminen voi olla luonnon monimuotoisuuden ja ruokatuotannon kannalta riski.
Liikenne -teemasta saatiin työpajan tulokseksi osallistujien näkemykset toimenpiteistä, joita
ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi tulisi tehdä. Samalla pohdittiin, ketä muutos hyödyttää ja miten
sekä mitä toimilla tavoitellaan.
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1. Alueelliset matkailuorganisaatiot voisivat kannustaa matkailijoita lähilomailuun
Kohdentamalla markkinointia lähimarkkinoille. Toimenpide lisäisi lomavaihtoehtojen
monipuolistumista.
2. Julkisen liikenteen kehittäminen kaupunkitasolla koskien junia, busseja ja liityntäkuljetuksia.
Muutos hyödyttäisi autottomia matkailijoita pääsemään uusiin kohteisiin, jonne aiemmin on
päässyt vain omalla autolla. Muutos hyödyttäisi yrityksiä sekä kunnan asukkaita.
muutoksella tavoitellaan palvelujen parempaa saatavuutta, kunnan elinvoimaisuuden
kasvua sekä hyvinvoinnin lisäämistä.
3. Pyöräilyturismi on matkailutrendi - tehdään siitä vetovoimatekijä. Palvelujen
tuotteistaminen eri kohteisiin reitille ja teemoihin. Toimilla tavoitellaan matkailualueiden
välistä yhteistyötä ja matkailijan viipymän pidentämistä alueella.
4. Seuraavilla toimenpiteillä tavoitellaan päästöttömien ja vähäpäästöisten matkustusvaihtoehtojen käytön lisäämistä ja saatavuutta:
o Vaikuttaminen VR:rään siten, että junat pysähtyisivät Hillosensalmella
Repoveden kansallispuiston läheisyydessä.
o Sähköautojen vuokraus ja latauspisteiden lisääminen.
o Pyöräteiden ja reittikarttojen kehittäminen.
5. Vaikuttaminen valtioon, jotta Suomeen pääsisi helpommin muutenkin kuin lentämällä.
6. Purjehdusmahdollisuuksien parantaminen, esimerkiksi Loviisan Österstjernan. Veneilijät ja
veneilystä kiinnostuneet hyötyisivät tästä.

Kohti konkretiaa -työpaja 3.2.2022
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Kymenlaakson ja Loviisan seudun ilmastosuunnitelma: toimenpidetaulukko
TEEMA

HETI

Uusiutuva
energia
ja
energiatehokkuus &
osaamisen
kehittäminen,
viestintä ja osallistaminen

EU:n ja Suomen tavoitteita:
Suomen tavoite: hiilineutraalius v. 2035
EU-tavoite: vuoteen 2027 mennessä muiden kuin asuinrakennusten energiatehokkuusvaatimusten kiristyminen (lausunnolla oleva
direktiiviuudistus)
Suomen tavoite: öljyn käyttö rakennusten erillislämmityksessä lopetettu v. 2030
EU-tavoite: v. 2030 alusta uudet ja vanhat ympäri vuoden käytössä olevat rakennukset (yli 50 m2) nollapäästöisiä
-sähkösopimusten uusiminen fossiilittomaan energiaan
-investoinnit
fossiilittomaan -lämmityksessä,
-lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien investointisuunnitelmat
lämmitykseen jäähdytykseen (mahd. jäähdytyksessä, sähkössä ja
-suunnitelma kuinka eroon fossiilisesta energiasta koneissa poikkeus: kaukolämpö)
muissa käyttökohteissa ei
ja laitteissa
-koneet ja laitteet uusiutuvalla energialla käytössä
fossiilisia
toimiviksi
polttoaineita

-fossiilisista
polttoaineista
luopuminen
sähkössä,
lämmityksessä ja ilmastoinnissa
sekä muissa käyttökohteissa

SEURAAVAKSI (lisäksi)

-rakennusten
energiatehokkuuden
parantaminen (yritykset ja visitorganisaatiot)

-uudisrakentamisessa nollaenergiatalot
-energiakatselmukset
-investointisuunnitelmat rakennusten energiatehokkuuden
parantamiseen

-muu energian säästö

-rakennusten käyttötavat energiaa säästäviksi (lämpötila,
tuuletus, valaistus ym.)
- koneiden ja laitteiden käyttö energiaa säästäen

-uusiutuvan energian tuotanto

-yrityskohtaiset investointisuunnitelmat uusiutuvan energian
tuottamiseksi

-uusiutuvan
investoinnit

-yrityksen
pienentäminen

-hiilijalanjälkilaskentaan perehtyminen

-hiilijalanjäljen laskenta sekä tavoitteet ja
toimenpiteet sen pienentämiseksi
-hiilijalanjäljen
kompensointi
ja
hiilineutraalius oman toiminnan osalta
(vähintään luokat 1 ja 2)
-tieteenmukainen
hiilijalanjäljen
pienentämistavoite

hiilijalanjäljen

-rakennusten
parantaminen

VIIMEISTÄÄN 2028

energiatehokkuuden
-uudet ja vanhat ympäri
vuoden
käytössä
olevat
rakennukset (yli 50 m2)
nollapäästöisiä

TOIMIJAT

-yritykset
-alueorganisaatiot (omalta osaltaan)

-yritykset
-alueorganisaatiot (omalta osaltaan)

-yritykset

energiantuotannon

-yritykset

-tieteenmukainen
hiilineutraalius

-yritykset

-asiakkaan
ohjaaminen
ja
osallistaminen sekä viestintä

-ohjeistukset asiakkaille energiansäästöön
-viestintä ilmastotyöstä asiakkaille ja muille sidosryhmille

-yritykset
-alueorganisaatiot

-osaamisen kehittäminen ja tuki

-koulutus ja tuki hiilijalanjäljen laskentaan, asiakkaan
osallistamiseen ja viestintään
-yritysneuvonnan kehittäminen tukemaan paremmin
yritysten energiatehokkuutta, energiainvestointeja ja
vähähiilisiä hankintoja
-rahoitus (hankkeet)

-alueorganisaatiot
-koulutus- ja kehittämisorganisaatiot
ja muut sidosryhmät
-yritysneuvonta
(mm.
kehittämisyhtiöt ja ELY)
-hankerahoittajat
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Liite 3
TEEMA

HETI

Hankinnat &
osaamisen
kehittäminen, viestintä
ja osallistaminen
-vastuullinen
hankintapolitiikka ja ohjeistus

EU:n ja Suomen tavoitteita

- ilmasto- ja
ympäristöystävällisyys
hankinnoissa

VIIMEISTÄÄN 2028

TOIMIJAT

-vastuullinen hankintapolitiikka
ja -ohjeistus (kirjallisena)

-kaikilla yrityksillä
käytössä vastuullinen
hankintapolitiikka ja ohjeistus

-yritykset

-yhteistyö ja -jakamistalouden
ratkaisujen käyttöönotto, ml.
tapahtumien suunnittelu
- hankinnoissa ei
kertakäyttötuotteita (pois lukien
hygienian ja turvallisuuden
edellyttämät)

-kaikki koneet ja laitteet
uusiutuvalla energialla
toimivia
-hankinnoissa ei
tuotteita, joita ei voi
kierrättää hyötykäyttöön
(ei polttoon)
-kasvisruokatarjonnan
osuus merkittävä
-pääsääntöisesti vain
vähähiilisiä
ostopalveluja

-yritykset

Suomen tavoite: luomun lisäämin 25 prosenttiin
-vastuullisen hankintapolitiikan ja -ohjeistuksen
valmistelu
- ympäristöystävällisyyden painoarvon
kasvattaminen hankinnoissa (muut
vastuullisuuden osa-alueet huomioon ottaen)
-tarkka harkinta; entisen korjaamisen ja
jakamistalouden ratkaisujen etsiminen
hankintojen minimoimiseksi
-kierrätettyjen ja kierrätettävien, pitkäikäisten ja
korjattavissa olevien tuotteiden suosiminen
-uudet moottorikäyttöiset koneet ja laitteet
uusiutuvalla energialla toimivia
(sähkökäyttöisiä)
-ympäristöä säästävän korjausrakentamisen ja
ympäristöystävällisten rakennusmateriaalien
(puun, vähähiilinen betoni ym.) suosiminen
-kasvis-, luomu- ja lähielintarvikkeiden osuuden
lisääminen
-vähähiilisten ostopalvelujen suosiminen (esim.
liikenne-, logistiikka-, pesula- ja
kierrätyspalvelut)

-asiakkaan ohjeistaminen
ja osallistaminen sekä
viestintä

-osaamisen kehittäminen
ja tuki

SEURAAVAKSI (lisäksi)

-viestintä hankintapolitiikasta ja
ratkaisuista asiakkaille,
sidosryhmille ja alihankkijoille

-hankintakoulutus osana
vastuullisuuskoulutusta, ml. hankintojen
hiilijalanjälki ja muut ympäristövaikutukset
-jakamistalouden koulutus ja innovointi

-yritykset

-koulutus- ja
kehittämisorganisaatiot
-alueorganisaatiot
-yritykset
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TEEMA

HETI

Jätteet, hävikki ja
kiertotalous &
osaamisen
kehittäminen, viestintä
ja osallistaminen
-kiertotalous osaksi
yrityksen liiketoimintaa

EU:n ja Suomen tavoitteita
EU:n ja Suomen tavoitteet kierrätysasteen nostamiseksi
EU:n ja Suomen tavoite: puolittaa ruokahävikki vuoteen 2030 mennessä

-yrityksessä olemassa
olevan rakennuskannan,
kaluston, laitteiden,
tuotteiden ja materiaalien
tehokas hyödyntäminen
ja käyttöiän pidentäminen
-jätteiden määrän
vähentäminen

-korjaaminen ja uusiokäyttö
-jakamistalouden ratkaisujen etsiminen
-innovatiivinen tuotekehitys

- kierrätyksen
tehostaminen

-ruokahävikin
vähentäminen
(syötäväksi tarkoitetusta)
-asiakkaiden ohjeistus ja
osallistaminen

-osaamisen kehittäminen
ja tuki

-kiertotalouden merkityksen sisäistäminen

jätteiden määrän mittaaminen tai arviointi
jakeittain
-suunnitelma ja tavoitteet jätteiden määrän
vähentämiseksi
-kierrätettävyyden huomioon ottaminen jo
hankinnoissa
-selkeästi merkityt lajitteluastiat ja ohjeet,
tarvittaessa kieliversiot
-hävikin seuranta (lakisääteinen v:sta 2022)
-suunnitelma ja tavoite hävikin vähentämiseksi,
-kierrätysmahdollisuuden järjestäminen ja
ohjeistaminen asiakkaille
-asiakkaiden kannustaminen ja palkitseminen
(esim. ruokahävikki)
-lajittelukoulutus
-kiertotalouskoulutus ja innovaatiot

SEURAAVAKSI (lisäksi)

VIIMEISTÄÄN 2028 TOIMIJAT

-kiertotalouden integroiminen
yrityksen strategiaan; periaatteet
ja ohjeistus (vrt.
hankintapolitiikka ja -ohjeistus)
-jakamistalouden ratkaisut

-yritykset

-matkailu- ja muut yritykset
-alueorganisaatiot
-koulutus- ja
kehittämisorganisaatiot

-kaikki jätteet ja
ylijäämämateriaalit
hyötykäyttöön, ei
sekajätettä
-yhteistyö kiertotalous- ja
muiden yritysten kanssa

-hävikkisovelluksen käyttöönotto

-matkailuyritykset
-kiertotalousyritykset
-kaupungit ja kunnat
-yritykset

-ei hävikkiä

-yritykset

-yritykset

-koulutus- ja
kehittämisorganisaatiot
-kiertotalousorganisaatiot
-matkailu- ja muut yritykset
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TEEMA

HETI

Liikkuminen ja logistiikka
Osaamisen kehittäminen,
viestintä ja osallistaminen

EU:n ja Suomen tavoitteita:
Suomen tavoite: tieliikenteen päästöjä vähennetty v:n 2020 tasosta noin 40 % vuoteen 2030 mennessä ja liikenne nollapäästöistä
vuoteen 2045 mennessä
Suomen tavoite: lähtevän kansainvälisen lentoliikenteen päästöjen vähentäminen 2018 tasosta 15 prosenttia vuoteen 2030 mennessä ja
50 prosenttia vuoteen 2045 mennessä
Suomen tavoite: täysin uusiutuvalla sähköllä toimiva raideliikenne vuoteen 2045 mennessä.
-kohderyhmävalinta; ei kaukomailta
-viestiminen vähäpäästöisistä matkustus- ja
liikkumisvaihtoehdoista kohderyhmien kielellä

-vähäpäästöisesti alueelle
saapuvien kv-matkailijoiden
osuuden kasvattaminen

-kohteiden ja palvelujen
sijainnin suunnittelu
vähäpäästöisesti
saavutettavaksi
-joukkoliikenteen kehittäminen,
matkaketjut

-vähäpäästöisen saavutettavuuden huomioon ottaminen
uusien kohteiden, palvelujen ja tapahtumien suunnittelussa
ja toteuttamisessa

-yrityksen omien
moottoriajoneuvojen ja muiden
kulkuvälineiden päästöjen
vähentäminen

-suunnitelma ja siirtymä uusiutuvan energian käyttöön
omissa moottoriajoneuvoissa ja muissa kulkuneuvoissa

-asiakkaiden ja henkilökunnan
sähkö- ja biokaasuautojen
käytön edistäminen
-lihasvoimin ja vähäpäästöisen
liikkumisen edistäminen

-lataus- ja tankkauspisteiden lisääminen
-jakamistalouden ratkaisujen kehittäminen
-palkitseminen
-työntekijät: työnantajan tuki

-laivaliikenne

-suunnitelma päästöjen mittaamiseksi

-henkilökunnan työ- ja
työssäkäyntimatkojen päästöjen
vähentäminen

-työ- ja työssäkäyntimatkojen vähentäminen; etätyö ja palaverit
-tuki (sähkö)pyörän hankintaan
-kannustaminen lihasvoimin liikkumiseen

-asiakkaiden ohjaus ja
osallistaminen sekä viestiminen

-tiedotus julkisen liikenteen ja erilaisten matkapalvelujen
sekä muiden vähähiiilisten matkustus- ja liikkumistapojen
mahdollisuuksista
- kannustaminen, -palkitseminen

SEURAAVAKSI (lisäksi)

VIIMEISTÄÄN 2028

TOIMIJAT

-yritykset
-alueorganisaatiot
-kaupungit ja kunnat

-yritykset

-liikenneyritykset, kunnat, ELYkeskus
-pääsääntöisesti ei fossiilisia
polttoaineita käyttäviä
ajoneuvoja eikä muita
kulkuneuvoja

-yritykset (ml. liikenneyritykset)

-yritykset (ml. liikenneyritykset)

-pyöräilyn ja vähäpäästöisten
vesikulkuneuvojen reittien ja
välinevuokrauksen kehittäminen
(reittikartat verkossa, kieliversiot,
helposti löydettävissä, riittävä ylläpito)
-pyörien ja
vähäpäästöisten/päästöttömien
veneiden ym. vuokrausverkosto
-päästöjen mittaukset ja suunnitelma
päästöjen vähentämiseksi
-sähköautojen latauspistokkeiden
lisääminen

-yritykset
-kaupungit ja kunnat
-alueorganisaatiot
-koulutus- ja kehittämisorganisaatiot

-varustamot ja muut alusten
omistajat
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TEEMA

HETI

Luonnon
monimuotoisuus
Osaamisen
kehittäminen ja
viestintä
-uusien arvokkaiden
metsä- ja muiden
luontoalueiden
käyttöönoton välttäminen
kuluttavaan
matkailukäyttöön
(rakentaminen, infra, reitit
ja palvelut)

EU:n ja Suomen tavoitteita
-luontokadon pysäyttäminen vuoteen 2030 mennessä
-maa- ja merialueista suojeltu 30 %, siitä kolmasosa tiukasti

-luontoarvojen arviointi

-kaavoitus
-yhteissuunnittelu

-yritykset
-kaupungit ja kunnat
-muut maanomistajat
-Metsäkeskus
-ELY-keskus

-matkailuyritysten/
matkailukäytössä olevien
nykyisten alueiden
luontoarvojen sekä
hiilensidonnan säilyttäminen
ja vahvistaminen

-luontoarvojen arviointi
-suunnitelmat luontoarvojen säilyttämiseksi ja
vahvistamiseksi

-suunnitelmien toteuttaminen, esim.
reitit, vyöhykkeisyys,
ennallistaminen, uhanalaisten lajien
elinvoimaisuuden vahvistaminen,
perinnelaitumet
- ekologisen kompensaation
käyttöönotto--hiilensidonnan
huomioon ottaminen maankäytössä

-yritykset
-Metsähallitus
-muut maanomistajat
-Metsäkeskus
-ELY-keskus

-alueellisten suojelutavoitteiden
mukaisesti
- erityisesti metsä- ja suoalueet,
harjualueet ja kosteikot,
meriluonto?
-tarvittaessa ennallistaminen
-luontokatoa ehkäisevät
vyöhykkeet, reitit ja palvelut

-yritykset/maanomistajat
-Metsäkeskus
-ELY-keskus

-materiaalia ja koulutusta
maankäytön muutosten
vaikutuksesta hiilensidontaan

-alueorganisaatiot
-koulutus-, kehittämis- ja
neuvontaorganisaatiot
-Metsähallitus

-suojelualueiden
lisääminen

-asiakkaiden ohjaus,
osallistaminen ja viestintä

-selkeät ohjeet liikkumiseen
-luontoarvoista kertominen asiakkaille

- luonnon
monimuotoisuuteen,
luontoarvoihin ja
hiilensidontaan liittyvän
osaamisen kehittäminen

-koulutus luontoarvojen tunnistamisesta ja
säilyttämisestä

SEURAAVAKSI (lisäksi)

VIIMEISTÄÄN 2028

TOIMIJAT

-yritys
-maanomistaja
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TEEMA

HETI

SEURAAVAKSI (lisäksi)

VIIMIESTÄÄN 2028

- ymmärrys riippuvuudesta luonnon
ekosysteemipalveluista sekä ilmastokriisin ja
luontokadon seurauksista

-yrityksen sitoutuminen
liiketoiminnan kehittämiseen
kestävämmäksi
-ennakointitiedon
hyödyntäminen,
- uudet liiketoimintamallit ja
tuotetarjooma

-kestävät ja osallistavat
liiketoimintamallit (esim.
jakamistalouden kautta)

Vastuullisen
liiketoiminnan
kehittäminen ja
tuotekehitys
Yrityksen strateginen
suunnittelu

Kestävyyden mittarit ja
kehittämistyökalut

-sopeutuminen
ilmastonmuutokseen

-liiketoiminnan tarkastelu
kestävyyden näkökulmasta,
(erilaiset mallit, sertifikaatit ja
STF)
-vähähiilisyys, resurssiviisaus ja luonnon
monimuotoisuuden edistäminen osaksi tuotetta
(arvo asiakkaalle)

-brändin vahvistaminen

-ennakointitiedon
tuottaminen

-ajantasainen ennakointitieto käytettävissä
ilmastonmuutoksen ja luontokadon suorista ja
välittämistä seurauksista

-tietoisuuden lisääminen
ilmastokriisin ja luontokadon
seurauksista ja muutoksen
välttämättömyydestä
matkailussa

-osaamisen kehittäminen

-ennakointiosaamisen ja kestävien
liiketoimintamallien kehittämisen tukeminen
-tuotekehityksen tukeminen

-tuotekehitys ja asiakkaat

-uusien asiakassegmenttien
tavoittaminen

-yritykset

-yritykset

-tuotetarjooma pääosin
STF-periaatteiden
mukaista

-yritykset

-tutkimusorganisaatiot
-maakuntaliitto
-alueorganisaatiot
-koulutus- ja
kehittämisorganisaatiot
-Visit Finland
-ym.
-koulutus- ja
kehittämisorganisaatiot
-alueorganisaatiot

7
Liite 3
TEEMA
Kohteen hallinta/ Visitorganisaatiot (STFindikaattorit)
-koko alueen yhteiset
päälinjaukset

-koko alueen yhteiset
operaatiot

ilmastotyöhön ja luonnon
monimuotoisuuteen liittyvien
STF-indikaattorien yhteisten
tavoitteiden määrittäminen

HETI

-alueorganisaatioiden STF-merkin tavoiteaikataulun
määrittäminen
-alueen matkailun hiilineutraaliuden tavoiteaikataulun
määrittäminen
-yritysten tukeminen vastuullisen
matkailuliiketoiminnan kehittämisessä ja STFmittareiden käyttöönotossa
-yritysten ja muiden sidosryhmien osallistaminen
alueen matkailun kehittämiseen
-alueorganisaatioiden rooli tarkastelu ja kehittäminen
Menestyvän matkakohteen johtaminen analyysityökalun avulla
- yhteistyö Visit Finlandin ja edelläkävijäalueiden
kanssa matkailun ilmastotyön ja luonnon
monimuotoisuuden edistämisen indikaattorityössä
-STF-polulla olevien yritysten määrä
-STF-merkin omaavien yritysten määrä
-STF-tuotteiden määrä
-STF-tuotteiden osuus
- yritysten määrä, joilla on kestävän matkailun
sopimus Metsähallituksen kanssa
-suojelualueiden ja kansallispuistojen pinta-alan
osuus destinaation pinta-alasta

SEURAAVAKSI (lisäksi)

VIIMEISTÄÄN 2028

- Kymenlaakson matkailun
hiilijalanjäljen ja muiden
mahdollisten matkailun
ympäristökuormitukseen
liittyvien tunnuslukujen
laskenta

-prosenttiosuus matkailuyrityksistä,
jotka mittaavat hiilijalanjälkeään
-prosenttiosuus matkailuyrityksistä,
jotka osallistuvat
ilmastonmuutoksen hillitsemiseen
liittyviin toimenpiteisiin
-prosenttiosuus matkailuyrityksistä,
joilla on käytössä erilaisia keinoja
energiankulutuksen vähentämiseksi
-vuotuisesti kulutetun uusiutuvan
energian määrä (MWh) % energian
kulutuksesta
-prosenttiosuus paikallisista
matkailuyrityksistä, jotka tukevat
aktiivisesti paikallisen biologisen
monimuotoisuuden suojelua,
säilyttämistä ja hallintaa
-prosenttiosuus paikallisista
matkailuyrityksistä, jotka käyttävät
kestävästi tuotettuja tuotteita sekä
luomutuotteita osana
ruokapalveluitaan

TOIMIJAT
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-matkailustrategioihin (mm.
Kymenlaakson matkailun
tiekartan päivitys) tarkastelu
matkailun vaikutuksia
ilmastoon ja luonnon
monimuotoisuuteen sekä
niihin liittyvät tavoitteet (kun
lähtötilanne tiedossa)
- yhteistyö Visit Finlandin ja
edelläkävijäalueiden kanssa
matkailun ilmastotyön ja
luonnon monimuotoisuuden
edistämisen
indikaattorityössä

