
     
 

Uudenmaan matkailuyritykset kestävyyden edelläkävijöiksi 

Matkailijat vaativat kestävyyttä ja maailma ilmastotekoja. 

Carbon Neutral Experience (CNE) on ainutlaatuisen laaja vastuullisuushanke, jossa tavoitellaan hiilineutraalia 

matkailualaa Uudellamaalla alueen ilmastotavoitteen mukaisesti vuoteen 2030 mennessä. Mukana on jopa 

15 kuntaa. Hankkeen toimenpiteillä on tavoitettu jo yli 130 uusmaalaista yritystä. 

Kestävän   matkailun   kysyntä   on   jatkuvassa   kasvussa. Hankkeessa Uudenmaan matkailuyrityksille on 

tarjottu maksuttomia sparrauksia ja työpajoja oman toiminnan kehittämiseen yhä kestävämmäksi, 

vähähiilisemmäksi ja helposti saavutettavaksi myös digitaalisesti. Kestävyydellä tavoitellaan kilpailuetua 

alueelle ja sen yrityksille.  

”Yrityksille on tarjottu konkreettista tukea esimerkiksi hiilijalanjälkilaskurin käyttöönottoon. Jalanjäljen 

mittaaminen on tärkeää, jotta ymmärrämme, mistä päästöt syntyvät ja mistä niitä voidaan tehokkaasti 

vähentää,” kertoo palvelupäällikkö Atlas Juvakka hanketta koordinoivasta Novago Yrityskehitys Oy:stä.  

Lisäksi hanke on tukenut Sustainable Travel Finland (STF)-vastuullisuusohjelman käyttöönotossa ja tarjonnut 

koko STF-polun kattavaa valmennusta. Hanke tukee myös 15 matkailuyritykselle vastuullisuussertifikaatin, 

joka tarvitaan polun loppuun suorittamiseksi. Tämä toimenpidekokonaisuus saadaan päätökseen 

helmikuussa, jonka tuloksena alueelle saadaan merkittävä määrä lisää STF- merkin omaavia yrityksiä.  

“Hankkeessa mukana olo on buustannut omaa vastuullisuusviestintää, sekä aktivoinut mukaan STF-polulle. 

Tämä toi mukanaan myös mahdollisuuden Good Travel Seal (GTS) – sertifiointiin, jossa ollaan nyt jo hyvässä 

tilanteessa. Paljon on toki vielä tehtävää, mutta paljon on jo ehtinyt tapahtumaan. Ilman hankkeen 

myötävaikutusta tuskin olisin vielä kummallakaan mainituista poluista.”, iloitsee Eppu Blomqvist / Hymyilevä 

Punakettu, joka on aktiivisesti osallistunut tarjottuihin toimenpiteisiin. 

Punaketun lisäksi STF-kokonaisuudessa on esimerkiksi Hangosta mukana 4 yritystä, jotka suorittavat myös 

hankkeen tarjoamaa vastuullisuussertifikaattia. “Lisääntyvien STF-merkkien myötä Hanko on hyvässä 

vauhdissa kohti destinaatio-merkkiä. Tämä on tärkeätä Hangon matkailulle ja olemme ylpeitä ollessamme 

mukana”, hehkuttaa Hangon matkailupäällikkö Kira Marschan. 

CNE-hankkeen tavoitteisiin kuuluu myös matkailutuotteiden tuotteistaminen kestäviksi, kotimaisia ja 

kansainvälisiä matkailijoita kiinnostaviksi kokonaisuuksiksi. Koko hankealueen kattavilla tapahtumilla lisätään 

myös alueen matkailuyritysten verkostoitumista ja vuorovaikutusta. Syksyllä 2022 hankeyhteistyössä 

järjestetyssä Kestävien matkailutuotteiden tuotteistamistyöpajoissa yritykset pääsivät kehittämään 

houkuttelevia ja digitaalisesti ostettavia palveluita, joita on esillä matkamessuillakin. 

Hankkeessa on keskitytty myös laajempiin kokonaisuuksiin. Kevään toimenpiteinä kaikille mukanaolokunnille 

ja -kaupungeille tarjotaan matkailupäästöjen laskenta, sekä kannustetaan sitoutumaan Glasgow’n 

matkailualan ilmastojulistukseen. Ilmastojulistukseen voivat sitoutua myös yritykset. 

Vastuullista matkailua halutaan edistää vielä hankkeen päättymisen jälkeenkin. ”Tätä varten valmensimme 

yritysneuvojia vastuullisesta matkailusta. Hankkeen jälkeen jää elämään myös Hiilineutraaliuden käsikirja 

matkailuyrityksille, joka on konkreettinen polkukuvaus työstä, jota yritykset parhaillaankin tekevät yhteisten 

ilmastotavoitteidemme eteen”, Juvakka kertoo.  

Carbon Neutral Experiencen järjestämät tapahtumat ovat avoimia kaikille hankealueen matkailijoita 

palveleville yrityksille. Lisäksi helmikuulle 2023 on suunniteltu Kohti hiilineutraaliutta -webinaari, joka on 

avoin kaikille kiinnostuneille ympäri Suomen.  

 

https://novago.fi/wp-content/uploads/2022/12/Hiilineutraaliuden-kasikirja-matkailuyrityksille-2022.pdf
https://novago.fi/wp-content/uploads/2022/12/Hiilineutraaliuden-kasikirja-matkailuyrityksille-2022.pdf
https://tapahtumat.novago.fi/event/9kAq8


     
 

 

Carbon Neutral Experience - Uudenmaan matkailusektorin matka kohti hiilineutraaliutta 
Kohderyhmä: Kaikki Uudenmaan matkailijoita palvelevat yritykset, jotka haluavat pysyä alan kehityksessä mukana 
Toteutusaika: 1.8.2021–31.7.2023  
Toteuttaja: Novago Yrityskehitys Oy 
Rahoittaja: Uudenmaan liitto, UKKE-rahoitus 
Mukaan sitoutuneet kunnat ja hankkeen osarahoittajat: Helsinki, Lohja, Porvoo, Järvenpää, Vantaa, Hyvinkää, Karkkila, 

Raasepori, Hanko, Inkoo, Espoo, Tuusula, Sipoo, Lapinjärvi sekä Siuntio. 
Lisätietoja: Atlas Juvakka, +358 44 430 9079, atlas.juvakka@novago.fi 
https://novago.fi/syventavat-yrityspalvelut/hiilineutraali-matkailu/  

Hangon matkailupäällikkö, Kira Marschan, kira.marschan@hanko.fi, +358 19 2203 414, +358 40 731 9985. 

Hymyilevä Punakettu Luonto- ja Ohjelmapalvelut, Stefan Eppu Blomqvist, punakettu@punakettu.com, +358 40 5035 350 
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