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Välkky-hankkeessa rahoitusosuuksilla mukana 
olevat alueet (kunta/matkailualue)
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Inari
Kemi
Kemijärvi
Kittilä
Muonio
Pelkosenniemi
Posio
Ranua
Rovaniemi
Salla
Sodankylä
Utsjoki
Ylitornio
Pyhä-Luosto matkailuyhdistys
Levin matkailu
Inari-Saariselkä matkailu
Visit Ylläs

sekä:
Lapin matkailuelinkeinon liitto
Lapeco
Urbaser



Hankkeen perustietoja:
Toteutusaika 1.9.2019 – 28.2.2022
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Kustannukset €

Palkkakustannukset 304 200

Ostopalvelut 106 419

Matkakustannukset 10 000

Muut kustannukset 10 000

Flatrate 15 % palkkakustannuksista 45 631

YHTEENSÄ 476 250

Haettu EAKR- ja valtion rahoitus: 381 000 €  
Kuntien rahoitus: 72 250 € 
Yksityinen rahoitus: 23 000 €

Hankkeeseen on haettu omarahoitusta kunnista, elinkeinoelämältä 
ja jäteyhtiöiltä. Liiton omarahoitus 0 e



Matkailun kilpailukyvyn vahvistaminen
 viestintä vähähiilisyydestä

Matkailun hiilijalanjäljen pienentäminen

Matkailun 
hiilijalanjäljen ja 

ilmastovaikutusten 
mittauksen 

kehittäminen ja 
mittaaminen

Matkailun 
vähähiiliset 

ratkaisut mm. 
energiatehokkuus,  
vihreä energia ja 

materiaalitehokkuus   

Biojätteen ja muovin 
keräyksen 

kehittäminen 
matkailualue-, kunta-

ja ja jätehuollon 
toimijoiden  
yhteistyönä

Innostus, tieto ja 
osaaminen 

Sektorirajat ylittävä 
yhteistyö 

Koordinointi

Viestintä 
esimerkeistä ja 

ratkaisuista 
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Matkailun  taloudellisen kestävyyden näkyväksi tekeminen elinkaariajattelulla 
- elinkaarimallipohjainen selvitys
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• VÄLKKY emphasises ecologic sustainability 

• – at all levels

Kaikki tasot: yhteistyö, koordinointi, tiedon ja hyvien käytäntöjen välittäminen

• Tiedon, osaamisen ja innostuksen lisääminen hiilijalanjäljen mittaamisesta ja 
pienentämisestä 

• Tehokkaiden ratkaisujen etsiminen ja välittäminen vähähiilisyydessä mm. 
energia-ja jäteasioissa 

• Vihreän energian yhteishankinnat 

• Hiilijalanjäljen/ilmastovaikutusten mittareiden kehittäminen ja mittaaminen 
hiilijalanjäljen pienentämiseksi

• Osaamisen ja yhteistyön vahvistaminen vähähiilisyydessä

• Yhteistyö jäteyhtiöiden/yritysten ja kunnan kanssa  muovin ja biojätteen 
keräyksessä ja jätemäärän vähentämisessä

• Alueen kannustaminen vähäenergisyyteen ja vihreään energiaan,  
muovittomuuteen, puurakentamiseen, vähähiiliseen lähiruokaan ja kuljetustarpeen 
pienentämiseen

• Viestintämateriaalin tuottaminen ja viestintä vähähiilisyydestä

• valtakunnallisten toimintojen tehostaminen alueella ( mm tuottajavastuu, 
ympäristömerkit, Sustainable travel Finland

• Yhteistyö muiden Suomen matkailun hiilijalanjäljen mittaamisen 
kehittämistoimien kanssa yhteismitallisuuden varmistamiseksi

• Lapin biojätepotentiaalin selvittäminen ja logististen ratkaisujen hakeminen 
yhteistyössä

• Matkailun aluetalousvaikutusten selvittäminen elinkaarimallilla 

Yritys-
taso

Matkailu-
aluetaso

Lappi-
taso

Suomi+ 
KV-taso

Toiminta eri tasoilla



tavoite Toimenpiteitä alueille

Hiilijalanjäljen 
pienentäminen 
ja osaaminen 
siinä

*Yhteishankintojen selvittäminen ja kokeilujen koordinointi
*info-ja verkostoitumistilaisuudet alueilla yhdessä palvelutarjoajien mm Motivan, Loisteen, 
ympäristömerkkien –ja sertifikaattien kanssa ja ohjaaminen palveluihin
STF-ohjelman alueellisen toteutumisen tukeminen mm. tilaisuuksien ja työpajojen  
järjestäminen
*alue-ja teemakohtaiset yhteiskehittämistilaisuudet-ja prosessit esim. biojäte, muovi, 
yhteishankinnat teemalla
*yritys-ja aluekohtaisten ratkaisujen ja onnistumisten esiin nostaminen ja jakaminen ja 
jalostaminen uusissa kohteissa
*viestintä vähähiilisyyskoulutuksista
* Yritysneuvontapalvelujen ja aluetoimijoiden valjastaminen palveluihin ohjaamiseen

Hiilijalanjäljen 
laskenta

*Yrityskohtaisen laskentamallin käytön edistäminen tiedottamisella ja neuvonnalla
*kokeilut ja pilotit: eri alueilla erilaiset mallit/laskentakohteet
*yksi yhteinen malli

Viestintä *nostetaan esiin maakunnallisissa kanavissa esimerkillisiä vähähiilisyystekoja  malliksi 
muille/aktivoimiseksi
*tuotetaan viestintämateriaalia alueiden hyödynnettäväksi asiakastyössä (esimerkit, lapin 
toimet)
*autetaan alueita kehittämään vähähiilisyysviestintää
*kootaan yrityksille opas/vinkit miten viestiä vähähiilisyydestä?

Jätehuollon ja 
kierrätyksen 
tehostaminen

*yritysten neuvonta/suunnittelupalveluiden käytön aktivoiminen ( mm Pidä Lappi Siistinä, 
jätehuoltoyritykset, Uusiomuovi)
*Muovin ja biojätteen aluekohtaiset potentiaalilaskelmat pilotteina
*alue-ja jätelajikohtaiset yhteiskehittämistilaisuudet-ja prosessit (kunnan jätehuollosta 
vastaavat, jätehuoltoyritykset, matkailuyritykset, tuottajavastuutoimijat)
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Hiilijalanjälki
• ilmoittaa toiminnan suoraan ja epäsuorasti tuottamien tai tuotteen elinkaaren aikana 

kertyneiden hiilidioksidipäästöjen kokonaismäärän

• Laskentatapoja on useita -suurin ero eri menetelmien välillä on laskennassa tehtyjen 
rajauksien suhteen. 

• tulos ilmoitetaan yleensä hiilidioksidiekvivalentteina – kuvaa aineen GWP-arvoa 
suhteessa hiilidioksidiin

• Laskentamenetelmien yhtenäistämiseksi olemassa standardeja (GHG Protocol ja PAS 
2050 sekä niitä määrittävät ISO 14064 ja PAS 2060)

Kädenjälki
- Tuotteen, prosessin tai palvelun ilmastohyödyt eli päästövähennyspotentiaali 

käyttäjälle.

- Korostaa myönteisiä päästövaikutuksia tulevaisuudessa, kun taas hiilijalanjälki 
keskittyy kielteisiin päästövaikutuksiin nyt.

- Pohjautuu elinkaarimalliin (LCA)

Hiilitehokkuus:
– kuvaa hiilidioksidiekvivalenttien määrää suhteessa rahaan, joko 

hiilidioksidiekvivalenttia/ euro (CO2ekv / €) tai hiilidioksidiekvivalenttia / 
bruttokansantuote (CO2ekv / BKT).
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Matkailun hiilijalanjäljen laskemisesta

• Tarkastelukulma: 
– matkailijan tai ryhmän yksittäinen matka

– tuotteen hiilijalanjälki/matkailija

– yrityksen, esimerkiksi hotellin, hiilijalanjälki

– jonkin tietyn alueen hiilijalanjälki

• Mitä tavoitellaan?
– Vähähiilisyystoimien tulosten mittaaminen ja seuranta + viestintä 

niistä

– Hiilijalanjäljen osoittaminen +viestintä vähähiilisyydestä

– Kannustaminen vähähiilisyystoimiin: alue/yritystasolla

• Miten ja mistä tietoa? 
– Valmiit tilasto-ja kulutustiedot, kertoimet, tyypilliset 

esimerkkikohteet, haastattelut/kyselyt 
yrityksistä/matkailijoilta/tiedontuottajilta

• jalanjälki / kädenjälki /hiilitehokkuus
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(alueen) päästöjen mittaamisen malleja ja 
esimerkkejä: 

• alueperusteinen tarkastelu = tuotantoperusteinen 
laskenta

• kulutusperusteinen laskenta = meno/ 
kustannusperusteinen

• käyttöperusteinen malli

• panos-tuotosarviointi

• Elinkaariarviointi LCA

• ENVIMAT10-malli

• Etelä-Savon  alueen matkailun hiilijalanjälki
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Etelä-Savon malli

• huomioitu maakunnan matkailun hiilijalanjälkeen suhteellisesti 
eniten vaikuttavat osa-alueet, joihin liittyvät tiedot ovat saatavissa 
suoraan tilastoiduista tiedoista tai kysymällä tarkempaa tietoa 
tilastoivalta taholta. + huomioiden toistettavuus ja tietojen 
vuosittainen päivittyvyys

• matkustus kohteeseen, kohteessa liikkuminen ja energiankulutus 
muodostavat suurimman osan matkailun hiilijalanjäljestä.

• matkailuun liittyvän energiankulutuksen seurantatietoja ei ollut 
saatavissa suoraan – myös kulutetun energian määrän arviointi 
todettiin liian epäluotettavaksi

• laskentaan valittiin matkustus matkailukohteeseen ja kohteessa, 
majoitus, ravitsemispalvelut sekä aktiviteetit + vapaa-ajan asuminen

• pohjana suorat tilastotiedot ja mikäli tilastoitua tietoa ei löytynyt, 
tehtiin arviointi muihin tietoihin pohjautuen tai käyttäen muissa 
tutkimuksissa tai laskennoissa tehtyä arviota (valtakunnallinen, 
keskimääräinen, laskennallinen)
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Reunaehtoja mallille 

• Tulee indikoida kehitystä (hankkeen alussa-lopussa –
toistuvuus jatkossa)

• Tulee palvella myös hankkeen jälkeen alueita ja koko 
Lappia

• Tulee olla yhteensopiva muiden kehitteillä olevien ja 
mahdollisen tulevan valtakunnallisen mallin kanssa 

Kehittämisessä otetaan huomioon: 
– Sustainable Finland-ohjelma + valtakunnallinen tuleva työ

laskentamallin kehittämiseksi

– xamk:n tekemä työ + mahdollinen jatkohanke

– Käynnistyvä Carbon neutral tourism development with smart 
solutions-hanke (Helsinki, Turku, Tampere)

laajemman valtakunnallisen mallin osa-ja jatkokehittämistä 
Lapin näkökulmasta
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matkailun päästölaskennan kehittämisen prosessi 
välkky-hankkeessa
• Kansallinen yhteistyö: Jatketaan ja edelleen kehitetään  XAMK: mallia  ja 

sovitaan työnjaosta/rajapinnoista  Carbon Neutral Tourism-hankkeen 
(Helsinki, Tampere, turku) ja Visit Finlandin (STF- Ohjelma) kanssa siten 
että saadaan koko suomen matkailulle yhtenäinen malli ja työkalu

• Muodostetaan Lapin oma työryhmä (esim. liitto, MTI, Motiva, 
alueorganisaatioiden + yrittäjien edustus) ohjaamaan mallin kehittämistä.

– määrittee asiantuntijalta tilattavan työn, ohjaa sitä Lapin näkökulmasta, huolehtii 
alueellisen toimien yhteensovittamisesta,  suunnittelee kokeilut ja  päättää jatkotoimista 
sekä vahvistaa kansallista yhteistyötä 

- Kilpailutetaan asiantuntija kehittämään yrityskohtaista laskuria 
helppokäyttöiseksi ja selainpohjaiseksi (Yhteistyössä CNT-hanke) + 
toteutetaan kokeilut yrityksissä

- Samanaikaisesti CNT-hankkeessa selvitetään automattisten tietojen 
mahdollisuutta ja ne tuodaan laskuriin 

- CNT-hankkeen johdolla kehitetään aluekohtaista mallia pohjautuen 
yrityskohtaiseen laskuriin ja automaatioon, yhteiskehittämisessä 
VÄLKKY-hankkeen kanssa



Lisää ideoita matkailun päästölaskennan 
kehittämiseksi

• Kokeillaan jollain alueella yritys-ja aluelaskennan yhdistämistä 
merkittävimpien päästölähteiden osalta esim. energia –
energiatiedot yrityksiltä?

• Lasketaan suuntaa antavia hiilijalanjälkiä erilaisille palveluille esim
maastopyöräily, kelkkailu (eri kelkkatyypit), majoitus eri kokoluokan 
ja eri tyypin majoituspalveluissa jne  pohjaksi asiakkaan valinnalle 
ja alueen suuntaa antavalle hiilijalanjäljelle

• Kytketään työhön mukaan opinnäytetyöntekijä/opiskelijatiimi?

• Kytketään tiedolla johtamisen kehittämishankkeeseen osa 
laskennan kehittämisestä + yhteistyö Tampereen, Turun ja Helsingin 
hankkeen kanssa
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muovi ja biojäte - Tilanne Lapissa
• Pitkät välimatkat, harva asutus ja eriytetyt vastuut aiheuttavat sen että 

usein ei ole taloudellisesti eikä ilmastollisesti järkevää erilliskerätä
muovia ja biojätettä

• Lapissa kaksi muovin terminaalia yrityksille ( Kemi ja Rovaniemi)

• Kuluttajamuovin keräyspisteet puuttuvat matkailukeskuksista: Pyhä,  
Luosto, Saariselkä, Ylläsjärvi, Sallatunturi

• Useat Rinki-ekopisteet/muovin keräyspisteet kunnan/kunnallisen 
toimijan ylläpitämiä

• (Matkailu)yritysten muovin ja biojätteen lajittelusta ei ole koottua tietoa

• L&T kerää biojätettä ravintoloista ja majoitusalan yrityksistä Ylläs-Levi-
Kittilä-Pello-alueella ( + Muonio ja Pallas)  Gasum, Oulu. 
Suunnitelmissa kerätä myös metallia, lasia ja muovia, jos on kysyntää

• Levillä laadittu Levin jätehuoltosuunnitelma + suunnitteilla 
korttelikeräyspiste

• Kotitalouksien biojätettä kerätään Kemin, Ranuan ja Rovaniemen 
keskustoissa Gasum, Oulu

• Biokaasulaitos suunnitteilla Alakorkaloon? (+ Salla/poro-ja maatalous?)
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Biojäteselvitys
• Perustetaan hankkeelle jäteasioiden työryhmä tukemaan 

maakuntatason  ratkaisujen hakemista ja biojäteselvitystä ja 
osaltaan edistämään aluekohtaisia ratkaisuja.  

• Kootaan yhteen Lapissa kerätty tieto biojätemassoista eri sektoreilta 

• Teetetään selvitys biojätepotentiaalista  + optimaalisesta 
käsittelypaikasta, käsittelytavasta ja keräys/kuljetusjärjestelmästä
1. tietopyyntö Hilmaan (työryhmä kommentoi )

2. valitaan tarjoajan markkinakartoitukseen 

3. info hankinnasta valituille 

4. tarjoajakohtaiset markkinavuoropuhelut 

5. Määritellään hankittava palvelu (työryhmä kommentoi)

6. Kilpailutus 

7. toteutus (työryhmä kommentoi mahdollisissa välietapeissa)

8. Tulokset – työryhmä reflektoi ja ideoi jatkotoimia 
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Lisää ratkaisuja jätehuoltoon ja kierrätykseen 
hankkeen avulla
• Osallistutaan valtakunnallisen jätehuoltosuunnitelman Lapin osion 

laatimiseen ja jäteasioiden neuvottelukunnan työhön matkailuelinkeinon 
näkökulmasta

• Hyödynnetään Levin jätehuoltosuunnitelmassa saatua tietoa muiden 
keskusten jätehuollon kehittämisessä (mm selvitykset, toimintamallit ja 
vinkit) ja muodostetaan yhteinen ja/aluekohtaisia ohjeita/kehittämispolkuja

• Tuetaan Levin jätehuoltosuunnitelman toimeenpanoa – pilottirooli 
sovelletaan ratkaisuja muille alueille 

• Järjestetään aluekohtaisia sektorirajat ylittäviä (julkinen, matkailualue, 
matkailuyritykset, jätehuoltoyritykset)  yhteiskehittämistilaisuuksia eri 
jätelajeihin/teemaan keskittyen

• Teetetään  pieniä, pilottiluonteisia selvityksiä pullonkauloista esim joidenkin 
matkailukeskusten muovista 

• Aktivoidaan selvitysten ja tilaisuuksien  avulla , alueita, kuntia, jätehuollon 
paikallisia, alueellisia ja valtakunnallisia toimijoita ja yrityksiä hakemaan 
yhdessä ratkaisuja ja tarjoamaan palveluja 
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Matkailun aluetalousvaikutusselvitys 
elinkaarimallilla

1. Selvitetään mitä vastaavia on tehty ja mitä tietoa voisi 
olla saatavissa

2. Tehdään tietopyyntö Hilmassa (LME kommentoi 
tarvittaessa)

3. Valitaan tarjoajat markkinakartoitukseen

4. Pidetään yhteisinfo hankinnasta valituille tarjoajille

5. Käydään tarjoajakohtaiset markkinavuoropuhelut

6. Määritellään hankittavan palvelun sisältö (Lapin liitto + 
LME)

7. Kilpailutus ja hankinta
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Malleja, elinkaaripohjaisesti  tehtyjä selvityksiä

• Ylläksen yleiskaavan yritysvaikutusten arviointi, FCG
- SYVA-mallilla (sijoittuvan yrityksen vaikutusten arviointi)

• Muita?

Muita selvityksiä matkailun vaikutuksista:
• Matkailun välittömät tulo- ja työllisyysvaikutukset Tunturi-Lapissa vuonna 2017

• Matkailulla maakunta menestyy. Matkailun tulo- ja työllisyysvaikutukset 12 
lappilaisessa kunnassa vuonna 2011.

• Kuusamon ja Taivalkosken toimialaselvitys (2019)
– Selvityksen taloudellisten tunnuslukujen tuloksia voidaan soveltaa myös 

aluetalouden ennustamiseen ja arviointiin

• Matkailun aluetaloudellisten vaikutusten seurantamalli: Kalajoki, 
Kuusamo, Oulu, Pudasjärvi ja Vaala (2016)

• Matkailun aluetaloudelliset vaikutukset Kuusamossa (2016)

• Kansallispuistojen ja retkeilyalueiden kävijöiden rahankäytön 
paikallistaloudelliset vaikutukset 2009 – vuosittain
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Vähähiiliset yhteishankinnat, ehdotus 

• Tuetaan hankkeesta valituilla pilottialueilla yritysten 
vihreän sähkön ja esim kierrätysratkaisujen 
yhteishankintoja
– Kilpailutetaan asiantuntija laatimaan  pilottialueen 

yhteishankinnan avulla yleisen prosessikuvauksen, 
vähähiilisyyttä tukevan yhteishankintaohjeen ko hankintalajille 
sekä laatimaan yleiset työpohjat ja sopimusmallit

– Toistetaan kokeilu valmiiden materiaalien avulla 
hankehenkilöstön tukemana

– Muotoillaan lopulliset ohjeet ym.
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Yhteistyökumppaneita (sovittu)
- matkailualueiden, hankekuntien ja niiden hankkeiden lisäksi

- Lapeco

- Urbaser

- Lassila & Tikanoja

- Arktinen ympäristönsuojelu

- Lapin ELY-keskus

- ProAgria Lappi

- Suomen uusiomuovi

- Lapin Yrittäjät

- Loiste

- Granlund

- LME

- Visit Finland

- XAMK

- VÄPPI-hanke/metsäkeskus

- VähäC-hanke/itä-Lapin 
kuntayhtymä

- Lapin Yliopisto/vastuullisen 
matkailun portaat-hanke

- Motiva/Feasible consulting

- VTT

- Pidä Lappi Siistinä ry
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Potentiaalisia yhteistyökumppaneita 

Jätehuolto

- Napapiirin Residuum

- Neve

- Perämeren jätehuolto

- Ammattiopisto 
Lappia/Tervola

• Levón-instituutti, Energia 
ja aluekehittäminen

• Maatilat biokaasun 
tuottajina Lapissa –hanke, 
Ammattiopisto Lappia

Hiilijalanjälki(mittaaminen/pi
enentäminen)

- LUKE

- VTT

- Sitra

- MTI

- Seudulliset 
yrityspalveluverkostot

- Ammattikorkeakoulut
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Kiitos!
Lisätietoja: 

projektipäällikkö Hanna-Leena Pesonen,

p. 040 186 1455

projektikoordinaattori Kirsi Salla

p. 040 6375355

etunimi.sukunimi(at)lapinliitto.fi

http://www.lappi.fi/lapinliitto/valkky-hanke
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