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Matkailu ja ekologinen kestävyys

• Ekologinen kestävyys

• Ekosysteemit

• Matkailu ja ekosysteemipalvelut, esim. 

• Maisemat

• Virkistysarvo

• Monimuotoisuus
© Henna Konu
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Matkailun ekologiseen kestävyyteen ja 

vastuullisuuteen vaikuttavia asioita

• Ilmaston muutos

• Luonnon monimuotoisuuden 

köyhtyminen

• Poliittiset tavoitteet 

• Muuttunut ja muuttuva kysyntä

• Nopeat toimintaympäristön 

muutokset



Matkailu ja ilmastonmuutos

Matkailu aiheuttaa päästöjä, jotka 

kiihdyttävät ilmastonmuutosta ja 

aiheuttavat muutoksia myös 

luontoympäristöissä. 

Erityisesti luontoon ja luonnon 

resursseihin pohjautuva matkailu on 

herkkä ilmaston- ja ympäristön 

muutoksille.

“If we can move rapidly away 

from carbon- and material-

intensive ways of delivering 

visitor experiences, instead 

prioritising community and 

ecosystem wellbeing, then 

tourism can be a leader in 

transforming to a low-carbon 

future.”



Matkailun aiheuttamat päästöt

Source: UNWTO, 2008

“We find that,.. 2009-
2013…tourism’s global 

carbon footprint has 
increased from 3.9 to 4.5 
GtCO2e, accounting for 

about 8% of global 
greenhouse gas emissions.

Transport, shopping and 
food are significant 

contributors.”

Lenzen ym. 2018 
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Luonnon monimuotoisuus

• Biodiversiteetti, luonnon monimuotoisuus, 

luonnon kirjo, elonkirjo

→ Elämää sen kaikissa eri 

ilmenemismuodoissaan

• Luontokato

• Kun ihminen toiminnallaan hävittää elämää, luonto köyhtyy, 

syntyy luontokatoa (= luonnon köyhtyminen)

• Järjestelmällinen ihmisen aiheuttama luontokato on johtanut 

siihen, että puhumme biodiversiteettikriisistä, joka 

hoitamattomana johtaa 6. massasukupuuttoon

• Luontokato näkyy eri tasoilla (populaatiot, lajit, 

ekosysteemit jne.)

10.12.2021

© Erkki Oksanen
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Luonnon 

monimuotoisuuden tilanne

• Luonto köyhtyy globaalisti kiihtyvällä 

nopeudella

• Ihmiskunnan väestönkasvu ja 

luonnonvarojen ylikulutus

• Luontokato haastaa ihmiskunnan 

hyvinvoinnin, talouden, terveyden ja 

turvallisuuden (IPBES 2020, Dasgupta 2021)

• Luonto köyhtyy myös Suomessa

• Arvioiduista lajeista n. 12 % uhanalaista 

→ uhanalaisten lajien osuus kasvussa

• Uhanalaisista lajeista suuri osa elää 

metsäympäristöissä ja avoimilla alueilla

10.12.2021

Suomesta tiedetään hävinneen 

ainakin 312 eliölajia…

© Henna Konu
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Mitä tämä tarkoittaa 

matkakohteessa?

Vaikutus toimintaympäristöön 

ja sen vetovoimaisuuteen:

• Talvikauden pituus ja lumen 

määrä

• Muutos paikallisessa lajistossa 

(esim. norppa)

• Vesistöjen rehevöityminen –

sinilevän määrän lisääntyminen

10.12.2021

© Erkki Oksanen
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Ekologinen kestävyys 

matkakohteessa

Haasteita:

• Luonnonresurssien 

hyödyntäminen

• Toimialojen väliset ristiriidat

• Luontokohteiden 

ruuhkautuneisuus

10.12.2021

Mikä on matkailusektorin 

rooli matkakohteen 

ekologisen kestävyyden 

edistämisessä?



Ekologinen kestävyys 

omassa toiminnassa ja 

kestävien valintojen 

mahdollistaminen 

asiakkaille

© Henna Konu
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Booking.com Sustainable Travel Report 2021

https://7e95503b-8435-4319-bd55-3ff9fd8b9d00.filesusr.com/ugd/6b9913_bda34290d24941b6b6aad4279d5a23c7.pdf
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Ekologisen kestävyyden edistäminen

• Tavoitteiden asetanta

• Toimenpiteet 

• yritystoiminnan kannattavuuden 

parantamiseksi 

• laajemmin toimintaympäristön 

tukemiseksi

• Osa toimista helpommin mitattavissa 

kuin toiset

10.12.2021

© Henna Konu
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Ekologisen kestävyyden edistäminen

•Jätteiden lajittelu, kierrätys ja 
jätemäärän todennettava 
vähentäminen.

•Energian kulutuksen vähentäminen.

•Fossiilisten polttoaineiden käytön 
vähentäminen.

•Vedenkulutuksen todennettava 
vähentäminen.

•Palveluiden tuottaminen 
ympäristöystävällisesti, jättämättä 
jälkiä ympäristöön ja kuluttamatta 
luontoa.

•Vaikuttaminen luonnon monimuotoisuuden säilymiseen.

•Ympäristöjärjestelmän käyttöönotto yrityksissä.

•Henkilökunnan kouluttaminen ympäristötietoiseksi.

•Ruokahävikin vähentäminen ja hyödyntäminen.

•Luomu- ja kasvisruoan käytön lisääminen.

•Ympäristöystävällisten puhdistusaineiden käyttö.

•Kiertotalouden käytäntöjen omaksuminen.

•Ilmastonmuutoksen hillintä / hiilijalanjälkilaskurin käyttö.

•Viestintä ja asiakkaan näkökulma. Yritys viestii asiakkaille 
vihreistä valinnoista ja pyrkii näin saamaan heidät toimimaan 
vastuullisemmin.

10.12.2021
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Tapoja edistää ekologista 

kestävyyttä

10.12.2021

• Kohti hiilineutraalia 

matkailua?

• Päästöjen laskenta

• Päästöjen vähentäminen

• Päästöjen kompensointi

• Tulevaisuudessa paikalliset

matkailun 

hiilikompensaatiomallit?

Paikallisia matkailun 
hiilikompensaatiomalleja tutkitaan 

MAHIS-hankkeessa: Metsiin 
perustuvat matkailun hiilipäästöjen 

kompensaatiomallit -esimerkkinä 
Koillis-Suomi

© Henna Konu

https://www.luke.fi/projektit/mahis/
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Tapoja edistää ekologista kestävyyttä

10.12.2021

• Paikallisten vetovoimatekijöiden 

turvaaminen

• Toimet luonnon monimuotoisuuden, 

maisemien ja liikuntaympäristöjen 

turvaamiseksi/mahdollistamiseksi

• Maisema- ja virkistysarvokauppa 

• Vaikuttajana ja 

suunnannäyttäjänä toimiminen
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Luonnon monimuotoisuus ja matkailu

”…jos meiltä häviää täältä tiettyjä eläinlajeja tai kasvilajeja niin meillä häviää myös 

pala kulttuuria, koska niihin kaikkiin liittyy tietynlaisia tarinoita ja ennustuksia ja 

muita semmosia, jotka on sitä aitoo sisältöä ja tarinaa et sitä ei tarvii ees käsikirjottaa

[osaksi matkailutuotetta]. Ne on meille monesti semmosia itsestäänselvyyksiä, et ei 

niitä tuu ajateltuakaan et minkä takii meillä on vaikka tämmösiä sanontoja tai miksi 

just tietyt lintulajit käyttäytyy tietyssä paikassa tietyllä tavalla. Et niissä on niin paljon 

jo sisältöä, et meidän ei tarvii keksii mitään muuta. Et ne jos häviää, niin kyl meiän

niinku tää meiän ympäristö, vois sanoo semmonen kulttuurillinen ja sosiaalinen 

pääoma niin sitten se rapistuu siinä…” 10.12.2021

© Olli Leino
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Maisema- ja 

virkistysarvokaupan pilotointi

• Kerättiin vapaaehtoisia 
“maisemahyvityksiä” matkailijoilta ja 
alueen (matkailu)toimijoilta

• Toiminnassa mukana olevat kohteet 
matkailun kannalta merkityksellisillä 
alueilla

• Metsänomistajien kanssa tehtiin 10 
vuoden sopimus maisema- ja 
luontoarvojen säilyttämisestä

https://sincereforests.eu/landscape-

and-recreation-value-trade/

https://sincereforests.eu/landscape-and-recreation-value-trade/
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Kotisalon metsän suojelu

10.12.2021
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