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Matkailu tuottaa 8–11 % 
kaikista ihmisen aiheuttamista 
hiilidioksidipäästöistä (epäsuorat 
päästöt mukaan lukien). 
 
Suomi on Euroopassa eniten 
luonnonvaroja kuluttavien 
maiden joukossa.

Matkailun 
kasvihuonepäästöt

Majoitus 21 %

Liikenne 75 %

Aktiviteetit 4 %
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Vauriot rakennuksille.

Merivedenkorkeuden nouseminen, tulvariskit.

Tulvariskit Kymijoella syys- ja talviaikaan.

Korjaus- ja kunnossapitokustannusten kasvu.

Ilmastonmuutoksen vaikutukset 
Kymenlaakson ja Loviisan matkailuun

Lämpötilojen nouseminen kesällä ja talvella Myrskytuulten lisääntyminen

Sademäärien lisääntyminen

Hellepäivien lisääntyminen ja meriveden lämpeneminen 
innostaa matkailuun ja pidentää veneilykautta.

Riskit veneilymatkailuun.

Kv-matkailijoiden lisääntyminen tukalan kuumien 
Keski- ja Etelä-Euroopan kesien takia.

Riskit tie- ja raideliikenteelle 
(esim. kaatuneet puut ja sankat lumituiskut).

Lämmityksen tarpeen pieneneminen talvella.

Talviaktiviteettien kauden lyhentyminen.

Runsaammat leväkukinnot merellä.

Ilmastoinnin tarpeen kasvu kesällä.

Talvet pimeitä ja vähälumisia.
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Kasvi- ja eläinlajiston muutokset

Punkkien lisääntyminen.

Metsiin kohdistuvat tuhot (vieraslajit).

Energian hinnannousu

Kuluttajien asennemuutos

Lämmityksen kallistuminen.

Polttoaineen kallistuminen (autot, veneet, lentokoneet).

Ilmastoystävällinen ostokäyttäytyminen.
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Sopeutuminen 
ilmastonmuutokseen

Kuinka sopeutua ilmastonmuutokseen?

Ennakointi

Matkailuyrityksille ainoa ratkaisu on tuotteiden 
kehittäminen tai muuttaminen.
 

Miten ilmastonmuutos vaikuttaa kysyntään?
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T E E MA  1:

Uusiutuva energia ja 
energiatehokkuus

9
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Fossiilisista polttoaineista 
luopuminen sähkössä, lämmi-
tyksessä ja ilmastoinnissa sekä 
muissa käyttökohteissa

Rakennusten energiatehokkuu-
den parantaminen (yritykset ja 
visit-organisaatiot)

Muu energian säästö

• sähkösopimusten uusiminen 
fossiilittomaan energiaan  

• lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien 
investointisuunnitelmat 
 

• suunnitelma kuinka eroon fossiilisesta 
energiasta koneissa ja laitteissa

• rakennusten käyttötavat energiaa 
säästäviksi (lämpötila, tuuletus, 
valaistus ym)  

• koneiden ja laitteiden käyttö energiaa 
säästäen

• uudisrakentamisessa nollaenergiatalot 

• energiakatselmukset 

• investointisuunnitelmat rakennusten 
energiatehokkuuden parantamiseen

• rakennusten energiatehokkuuden 
parantaminen 

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

• investoinnit fossiilittomaan 
lämmitykseen jäähdytykseen  
(mahd. poikkeus: kaukolämpö) 

• koneet ja laitteet uusiutuvalla 
energialla toimiviksi

• lämmityksessä, jäähdytyksessä, 
sähkössä ja  muissa käyttökohteissa 
ei käytössä fossiilisia polttoaineita

HETI SEURA AVAKSI VIIMEISTÄ ÄN 2028TEEMA: 
Uusiutuva energia ja 
energiatehokkuus
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TEEMA: 
Uusiutuva energia ja 
energiatehokkuus

Uusiutuvan energian 
tuotanto

Yrityksen hiilijalanjäljen 
pienentäminen

• yrityskohtaiset 
investointisuunnitelmat uusiutuvan 
energian tuottamiseksi

• ohjeistukset asiakkaille 
energiansäästöön 

• viestintä ilmastotyöstä asiakkaille ja 
muille sidosryhmille

• hiilijalanjälkilaskentaan 
perehtyminen

• hiilijalanjäljen laskenta sekä tavoitteet ja 
toimenpiteet sen pienentämiseksi 

• hiilijalanjäljen kompensointi ja hiilineutraalius 
oman toiminnan  osalta (väh. luokat 1 ja 2) 

• tieteenmukainen hiilijalanjäljen 
pienentämistavoite  

• tieteenmukainen hiilineutraalius

• uusiutuvan energiantuotannon 
investoinnit 

• lämmityksessä, jäähdytyksessä, 
sähkössä ja  muissa käyttökohteissa 
ei käytössä fossiilisia polttoaineita

HETI SEURA AVAKSI VIIMEISTÄ ÄN 2028

Muu energian säästö
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T E E MA  2:

Hankinnat
12
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TEEMA: 
Hankinnat

Vastuullinen hankintapolitiikka 
ja -ohjeistus 

Ilmasto- ja ympäristö- 
ystävällisyys hankinnoissa

• vastuullisen hankintapolitiikan ja 
-ohjeistuksen valmistelu  

• ympäristöystävällisyyden painoarvon 
kasvattaminen hankinnoissa (muut 
vastuullisuuden osa-alueet huomioon 
ottaen)

• tarkka harkinta; entisen korjaamisen ja ja-
kamistalouden ratkaisujen etsiminen 
hankintojen minimoimiseksi 

• kierrätettyjen ja kierrätettävien, pitkäikäisten 
ja korjattavissa olevien tuotteiden suosiminen 

• uudet moottorikäyttöiset koneet ja laitteet uu-
siutuvalla energialla toimivia (sähkökäyttöisiä) 

• ympäristöä säästävän korjausrakentamisen 
ja ympäristöystävällisten rakennusmateriaali-
en (puun, vähähiilinen betoni ym.) suosiminen 

• kasvis-, luomu- ja lähielintarvikkeiden 
osuuden lisääminen 

• vähähiilisten ostopalvelujen suosiminen (esim. 
liikenne-, logistiikka-, pesula- ja kierrätyspalvelut)

• 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 

• vastuullinen hankintapolitiikka ja  
-ohjeistus (kirjallisena) 

• kaikilla yrityksillä käytössä 
vastuullinen hankintapolitiikka ja 
-ohjeistus

HETI SEURA AVAKSI VIIMEISTÄ ÄN 2028
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TEEMA: 
Hankinnat

• viestintä hankintapolitiikasta ja 
ratkaisuista asiakkaille, sidosryhmille 
ja alihankkijoille  

HETI SEURA AVAKSI VIIMEISTÄ ÄN 2028

Asiakkaiden ohjeistus ja 
osallistaminen sekä viestintä
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T E E MA  3:

Jätteet, hävikki ja 
kiertotalous

16
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TEEMA: 
Jätteet, hävikki ja 
kiertotalous

Kiertotalous osaksi yrityksen 
liiketoimintaa 

Jätteiden määrän  
vähentäminen

Kierrätyksen tehostaminen

• kiertotalouden merkityksen 
sisäistäminen

• selkeästi merkityt lajitteluastiat ja  
ohjeet 

• yhteistyö kiertotalous- ja muiden 
yritysten kanssa

• jätteiden määrän mittaaminen tai 
arviointi jakeittain 

• suunnitelma ja tavoitteet jätteiden 
määrän vähentämiseksi

• kaikki jätteet ja ylijäämämateriaalit 
hyötykäyttöön, ei sekajätettä

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

HETI SEURA AVAKSI VIIMEISTÄ ÄN 2028
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TEEMA: 
Jätteet, hävikki ja 
kiertotalous

Ruokahävikin vähentäminen 
(syötäväksi tarkoitetusta)

Asiakkaiden ohjeistus ja 
osallistaminen 

• hävikin seuranta (lakisääteinen 
vuodesta 2022) 

• suunnitelma ja tavoite hävikin 
vähentämiseksi

• kierrätysmahdollisuuden järjestäminen 
ja ohjeistaminen asiakkaille 

• asiakkaiden kannustaminen ja 
palkitseminen (esim. ruokahävikki)

• hävikkisovelluksen käyttöönotto • ei hävikkiä

HETI SEURA AVAKSI VIIMEISTÄ ÄN 2028
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T E E MA  4:

Liikkuminen ja 
logistiikka

19
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TEEMA: 
Liikkuminen ja 
logistiikka

Vähäpäästöisesti alueelle 
saapuvien kv-matkailijoiden 
osuuden kasvattaminen

Asiakkaiden ja henkilökunnan 
sähkö- ja biokaasuautojen 
käytön edistäminen

Yrityksen omien moottoriajo-
neuvojen ja muiden kulkuvälinei-
den päästöjen vähentäminen 

• kohderyhmävalinta; ei kaukomailta 
 

• viestiminen vähäpäästöisistä 
matkustus- ja liikkumisvaihtoehdoista 

• lataus- ja tankkauspisteiden 
lisääminen  

• jakamistalouden ratkaisujen 
kehittäminen  

• palkitseminen

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

• pääsääntöisesti ei fossiilisia 
polttoaineita käyttäviä ajoneuvoja 
eikä muita kulkuneuvoja

HETI SEURA AVAKSI VIIMEISTÄ ÄN 2028
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TEEMA: 
Liikkuminen ja  
logistiikka

Henkilökunnan työ- ja työssä-
käyntimatkojen päästöjen 
vähentäminen   

Asiakkaiden ohjaus ja 
osallistaminen sekä viestintä

• työ- ja työssäkäyntimatkojen 
vähentäminen; etätyö ja -palaverit 

• tuki (sähkö)pyörän hankintaan 

• kannustaminen lihasvoimin 
liikkumiseen

• tiedotus julkisen liikenteen ja 
erilaisten matkapalvelujen sekä 
muiden vähähiiilisten matkustus- ja 
liikkumistapojen mahdollisuuksista  

• kannustaminen ja palkitseminen

• sähköautojen latauspistokkeiden 
lisääminen

HETI SEURA AVAKSI VIIMEISTÄ ÄN 2028
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T E E MA  5:

Luonnon 
monimuotoisuus
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TEEMA: 
Luonnon 
monimuotoisuus

Matkailuyritysten / matkailukäy-
tössä olevien nykyisten alueiden 
luontoarvojen säilyttäminen ja 
vahvistaminen 

Asiakkaiden ohjaus ja 
osallistaminen sekä viestintä

• luontoarvojen arviointi 

• suunnitelmat luontoarvojen 
säilyttämiseksi ja vahvistamiseksi

• selkeät ohjeet liikkumiseen  

• luontoarvoista kertominen asiakkaille  

• luontokatoa ehkäisevät vyöhykkeet, 
reitit ja palvelut

• suunnitelmien toteuttaminen, esim. 
reitit, vyöhykkeisyys, ennallistaminen, 
uhanalaisten lajien elinvoimaisuuden 
vahvistaminen, perinnelaitumet 

• ekologisen kompensaation  
käyttöönotto

HETI SEURA AVAKSI VIIMEISTÄ ÄN 2028
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T E E MA  6:

Vastuullisen liiketoiminnan 
kehittäminen ja tuotekehitys
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TEEMA: 
Vastuullisen liiketoiminnan 
kehittäminen ja tuotekehitys

Yrityksen strateginen 
suunnittelu 

Kestävyyden mittarit ja 
kehittämistyökalut 

Tuotekehitys ja  
asiakkaat

• ymmärrys riippuvuudesta luonnon 
ekosysteemipalveluista sekä 
ilmastokriisin ja luontokadon 
seurauksista 

• vähähiilisyys, resurssiviisaus 
ja luonnon monimuotoisuuden 
edistäminen osaksi tuotetta (arvo 
asiakkaalle)

• brändin vahvistaminen 

• uusien asiakassegmenttien 
tavoittaminen

• tuotetarjooma pääosin STF-periaat-
teiden mukaista

• liiketoiminnan tarkastelu kestävyyden 
näkökulmasta, (erilaiset mallit, 
sertifikaatit ja STF)

• yrityksen sitoutuminen liiketoiminnan 
kehittämiseen kestävämmäksi 

• ennakointitiedon hyödyntäminen 

•  uudet liiketoimintamallit ja  
 tuotetarjooma

• kestävät ja osallistavat liiketoiminta-
mallit (esim. jakamistalouden kautta) 

• sopeutuminen ilmastonmuutokseen

HETI SEURA AVAKSI VIIMEISTÄ ÄN 2028
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Lisätietoa 
aiheesta

Kymenlaakson ja Loviisan ilmastoraportti 
on luettavissa kokonaisuudessaan 
Visit Kotka-Haminan ja VisitKouvolan 
ammattilaissivuilla

https://www.visitkotkahamina.fi/matkailun-
ammattilaiset-ja-media/yrittajalle 

https://visitkouvola.fi/fi/ammattilaiset  
 
 
 
Suomen matkailustrategia 2019-2028 
 
Visit Finland – Kestävä matkailu 
 
 
 
https://ennakointi.kymenlaakso.fi/ 
 
https://www.aavistus.fi/ 

https://www.visitkotkahamina.fi/matkailun-ammattilaiset-ja-media/yrittajalle/ 
https://www.visitkotkahamina.fi/matkailun-ammattilaiset-ja-media/yrittajalle/ 
https://visitkouvola.fi/fi/ammattilaiset 
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161906
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/matkailun-edistaminen/vastuullisuus/kestava-matkailu-lyhyesti
https://ennakointi.kymenlaakso.fi/
https://www.aavistus.fi/ 
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