
 
 

 

 

 

VÄHIMAT- Kohti vähähiilistä matkailua Etelä-Savossa 

Yrityskohtainen raportti: Kaidan Kiho  

 

 

 

 
Eeva Koivula, projektipäällikkö 

Timo Siiskonen, TKI-asiantuntija 
VÄHIMAT – Kohti vähähiilistä matkailua Etelä-Savossa -hanke, Mikkelin Ammattikorkeakoulu 

15.12.2016  

 

 

   

 



 
 

 

Sisältö 
 

1. Johdanto ja tietoa hankkeesta .................................................................................................................. 1 

2. Kaidan Kiho ................................................................................................................................................ 2 

3. Matkailun hiilijalanjälki .............................................................................................................................. 2 

3.1. Hiilijalanjäljen määritelmä ja laskentaperiaatteita ................................................................................. 2 

3.2. Majoitusyrityksen ja yöpymisen hiilijalanjäljen laskenta ....................................................................... 3 

3.3. Hiilenkäytön hallinta ............................................................................................................................... 5 

3.4. Vähähiilisyyden lukutaito ....................................................................................................................... 5 

4. Kaidan Kihon mökkimajoituksen hiilijalanjälki .......................................................................................... 6 

5. Kaidan Kihon asiakastutkimus ................................................................................................................... 8 

5.1. Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus ........................................................................................................ 8 

5.2. Tulokset .................................................................................................................................................. 9 

5.3. Pohdinta ............................................................................................................................................... 24 

6. Toimenpide-ehdotukset .......................................................................................................................... 25 

6.1. Hiilijalanjäljen pienentäminen .............................................................................................................. 25 

6.2. Hiilenkäytön hallinta, viestintä ja markkinointi .................................................................................... 25 

6.3. Ehdotettujen toimenpiteiden kustannukset ........................................................................................ 26 

7. Lähteet ..................................................................................................................................................... 27 

 

 

Liitteet 

Liite 1: Kuvakaappaus booking.com -sivustolta 
Liite 2: Asiakaskyselyn info A4 
Liite 4: Suomenkielinen kyselylomake  
 
 
 
 
 
 
 
 



1 
 

1. Johdanto ja tietoa hankkeesta  
 

Ilmaston lämpenemistä aiheuttavat hiilidioksidin ja muiden kasvihuonekaasujen päästöt. Matkailussa 

päästöjä tuottavat erityisesti liikenne, asuminen ja ruokailu sekä vähäisemmässä määrin fossiilisia 

polttoaineita edellyttävät aktiviteetit.   

Hiilijalanjälki tarkoittaa tuotteen tai palvelun elinkaaren aikaisia kasvihuonekaasupäästöjä. Matkailun 

osuus kasvihuonekaasujen päästöistä on maailmanlaajuisesti noin 5 %. Matkailun hiilijalanjäljen 

pienentämien on kaikkien vastuulla - sekä matkailijoiden, yritysten että muiden matkailun toimijoiden.  

Tulevaisuudessa on odotettavissa rajoituksia ja ehkä etuuksiakin, joilla ilmastonmuutosta pyritään 

hillitsemään. Yritykselle hiilijalanjäljen pienentäminen kannattaa jo nyt, sillä se tuo usein 

kustannussäästöjä ja kuluttajien tietoisuuden lisääntyessä voi olla myös merkittävä kilpailuetu. 

VÄHIMAT- Kohti vähähiilistä matkailua Etelä-Savossa -hankkeessa etsittiin keinoja ja tuotettiin 

ehdotuksia matkailun hiilijalanjäljen pienentämiseksi Etelä-Savossa.  

Hankkeessa koottiin tutkimustietoa hiilijalanjäljestä matkailussa, tietoa matkailuyrityksiin soveltuvista 

hiilidioksidipäästöjen laskemiseen käytettävistä menetelmistä sekä keinoista päästöjen vähentämiseksi. 

Päästöjen vähentämiskeinojen toimivuutta testattiin hankeyrityksissä. Lisäksi laskettiin vähähiilisten 

ratkaisujen kustannusvaikutuksista. Hankeyritysten asiakkaiden tietämyksestä vähähiilisyydestä sekä 

asenteista ja ostohalukkuudesta vähähiilisiä matkailutuotteita kohtaan kerättiin tietoa, jonka 

perusteella arvioitiin vähähiilisyyttä kilpailuetuna. 

Yrityskohtaisten hiilijalanjäljen laskelmien ja asiakastutkimusten tarkoituksena oli tuottaa tietoa, joka 

tukee yrityksiä niiden työssä matkailun hiilijalanjäljen vähentämiseksi ja joka on hyödynnettävissä 

muissakin yrityksissä ja matkailualalla Etelä-Savossa. Tässä raportissa esitetään Kaidan Kihoa koskevat 

yrityskohtaiset tulokset. 

Hankkeen tuloksena tuotettiin ehdotuksia matkailun hiilijalanjäljen pienentämiseksi Etelä-Savossa.  

Hanke luo pohjaa alueen yrittäjien, muiden matkailun toimijoiden ja sidosryhmien työlle hiilijalanjäljen 

pienentämiseksi. Hankkeen tulokset on koottu julkaisuksi, joka on saatavana sähköisenä hankkeen 

kotisivuilta sekä Mamkin julkaisut -sivustolta. 

Hankkeen toteutti Mikkelin ammattikorkeakoulu. Projektipäällikkönä toimi lehtori Eeva Koivula ja TKI-

asiantuntijana diplomi-insinööri Timo Siiskonen.  

VÄHIMAT – Kohti Hanketta rahoittivat Etelä-Savon Maakuntaliitto Euroopan aluekehitysrahastosta, 

B&B Majoitus Hepokatti, Kaidan Kiho, KartanoGolf ja Vanamolan majatalo. Hanke alkoi 1.1.2016 ja 

päättyi 31.10.2016. 
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2. Kaidan Kiho  
 

Kaidan Kiho on Ristiinassa Tuukkalan maatilan yhteydessä toimiva matkailuyritys. Tuukkala on vanha 

sukutila, jolla harjoitetaan edelleen maa- ja metsätaloutta. Majoitustoiminta on aloitettu vuonna 2005. 

Tilaa isännöivät ja matkailuyrityksessä työskentelevät Leena ja Esko Valkonen. 

 

Tuukkalan tilalta on Ristiinan kirkonkylään 4 km, Mikkeliin 25 km, Kouvolaan 90 km ja Lappeenrantaan 

90 km. Mikkeli-Kouvola/Lappeenranta -reitin linja-autoille on matkaa 4 km. 

 

Kaidan Kiholla on neljä vuokrattavaa, ympäri vuoden käytössä olevaa lomahuvilaa sekä pihapiirissä 

aamiaismajoitusta. Huvilat ovat korkeatasoisia ja hyvin varusteltuja, 6-12 hengelle soveltuvia ja 

vuokrattavissa ympäri vuoden.  Huviloilla on käytettävissä polkupyörät ja vene, lisävarusteena mm. 

sähköperämoottori, lumikengät ja palju. Tilauksesta on saatavissa myös ruokaa. 

 

Huviloissa asuvat ovat useimmiten ryhmiä tai perheitä. Asiakaskunnasta noin 90 % on ulkomaalaisia. 

Majoitus on ostettavissa yrityksen omasta verkkokaupasta sekä useiden varausjärjestelmien kautta. 

Tämän vuoden varauksista 35 % on tullut välittäjien kautta, loput suoraan yritykseen. 

 

Kaidan Kiholla ei ole laatu- tai ympäristöohjelmaa eikä sertifikaattia. 

 

 

3. Matkailun hiilijalanjälki 
 

3.1. Hiilijalanjäljen määritelmä ja laskentaperiaatteita 

Hiilijalanjäljellä kuvataan tuotteen, toiminnan tai palvelun aiheuttamaa ilmastokuormaa eli sitä, kuinka 

paljon kasvihuonekaasuja tuotteen tai toiminnan elinkaaren aikana syntyy. Hiilijalanjälki ilmoitetaan 

yleensä kasvihuonekaasujen yhteenlaskettuna määränä eli hiilidioksidiekvivalentteina, CO2ekv.  

Yksinkertaisissa laskureissa mukaan otetaan vain hiilidioksidipäästöt (CO2). Kuitenkin esimerkiksi 

lentoliikenteessä, energiantuotannossa ja lihakarjan kasvatuksessa myös muiden 

kasvihuonekaasupäästöjen määrä on merkittävä. 

Kun halutaan pienentää yrityksen, matkailutuotteen, matkan tai alueen matkailun hiilijalanjälkeä, 

ensimmäinen toimenpide on laskea se. Näin nähdään, mistä hiilijalanjälki koostuu, voidaan asettaa 

tavoitteita ja seurata niiden toteutumista. Voidaan myös laskea eritoimenpiteiden vaikutuksia ja 

kustannuksia. 

 

Matkailun hiilijalanjälkeä voi lähestyä monesta näkökulmasta. Voidaan laskea yrityksessä syntyviä 

kasvihuonekaasupäästöjä, jolloin saadaan lasketuksi yrityksen matkailuliiketoiminnasta syntyvä 

hiilijalanjälki sekä yrityksessä syntyvää tuotekohtaista hiilijalanjälkeä. Kun lasketaan matkailijan yhden 

matkan aikana kohdealueella syntyneitä päästöjä, mukaan lasketaan matkailijan kaikkien tuotteiden ja 

palvelujen kulutuksesta sekä kohdealueella liikkumisesta syntyneet päästöt. Koko matkan aiheuttamiin 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Kasvihuonekaasu
https://fi.wikipedia.org/wiki/Hiilidioksidiekvivalentti
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päästöihin sisältyvät lisäksi matka yritykseen ja sieltä takaisin.  Varsinkin kansainvälisessä matkailussa 

matkat kohteeseen ja takaisin aiheuttavat ylivoimaisesti suurimmat kasvihuonekaasupäästöt. 

 

Alueen matkailun hiilijalanjälkeä laskettaessa pääperiaate on, että huomioon otetaan alueella 

matkailusta syntyneet päästöt. Laskentaa laajennettaessa mukaan otetaan myös alueella kulutetun 

energian tuotannosta muualla aiheutuneet päästöt. Vielä monimutkaisempaan laskentaan päädytään, 

kun lähdetään arvioimaan alueella kulutettujen, mutta muualta tuotujen hyödykkeiden tuotannosta 

aiheutuneita päästöjä. Laskennan tavoitteesta riippuu, mikä rajaus on tarkoituksenmukaisin ja millaista 

laskutapaa käytetään. EU:n päästövähennystavoitteet perustuvat alueella tapahtuvan kulutuksen 

aiheuttamiin kasvihuonepäästövähennyksiin. 

 

Suomessa matkailun hiilijalanjälkeä ei ole laskettu valtakunnan tasolla eikä tavoitteita sen 

pienentämiseksi ole esitetty. VisitFinland-sivustolla on matkailun hiilijalanjäljestä todettu lyhyesti, että 

matkailussa tulee panostaa vähähiilisyyttä edistävien matkailumuotojen kehittämiseen (VisitFinland 

2016a).  

 

3.2. Majoitusyrityksen ja yöpymisen hiilijalanjäljen laskenta 
 

Majoituksen hiilijalanjäljestä löytyy suoraan internetistä jonkin verran vertailukohtia. Yhteistä niille on, 

että laskennan tarkkoja perusteita ei ainakaan majoitusyritysten sivuilla esitetä. Siksi vertailu eri 

sivustojen ilmoittamien hiilijalanjälkilukemien kesken on hankalaa. 

 

bookdifferent.com (www.bookdifferent.com) on booking.com -järjestelmään perustuva varaussivusto, 

jossa in näkyvissä kullekin majoituskohteelle laskettu hiilijalanjälki. (Ks. Liite 1). Se myös asettaa 

hakutuloksissa ensimmäiseksi kohteet, joilla on jokin järjestelmän hyväksymä ympäristösertifikaatti.  

Hiilijalanjälkilaskenta on tehty yritysten booking.com -varausjärjestelmään antamien tietojen pohjalta 

ja perustuu hollantilaisen Bredan ammattikorkeakoulun CARMATOP-projektissa kehittämään 

hiilijalanjälkilaskuriin. Jalanjäljen koko ja väri ilmaisevat hiilijalanjäljen suuruutta. Sivuston mukaan 

laskenta perustuu 300 todennettuun hiilijalanjälkeen, hotellin tähtiluokitukseen, tarjottuihin palveluihin 

kuten sauna, uima-altaat, ilmastointi sekä ilmastollisiin olosuhteisiin ja eri maakohtaisiin 

ominaisuuksiin. Tämän tarkempaa kuvausta laskurista ja luokituksesta ei bookdifferent.com -sivuilla 

ole.  Majoituksen hiilijalanjäljen kerrotaan olevan suuntaa antava ja tarjotaan majoitusyrittäjälle 

mahdollisuus korjata esitettyä CO2-lukua. Sivusto antaa myös numeerisen ja värikoodilla 

havainnollistetun arvion matkakohteen ”vihreydestä, puhtaudesta ja vastuullisuudesta”.   

 

bookdifferent.com -sivuston mukaan Kaidan Kihon huviloissa yöpymisen hiilijalanjälki on 26 kg CO2 ja 

Tuukkalan tilan aamiaismajoituksen 11 kg CO2.  Mikkelin yhdeksän majoituskohteiden laskennallinen 

hiilijalanjälki vaihtelee välillä 5,9-16 kg CO2. Pienin hiilijalanjälki on Marjas’s Guesthaus -majoituksella ja 

suurin Härkäniemen tuvilla. Savonlinnan alueelta järjestelmässä on neljätoista majoituskohdetta ja 

niistä pienin hiilijalanjälki, 2,7, kg, on Apartments Savonlinnalla ja suurin, 21 kg, Sokos Hotel 

Seurahuoneella ja Lossiranta Lodgella.  

 

bookdifferent.com-sivustolla esitetty majoituksen hiilijalanjälki on ainakin Kaidan Kihon kohdalla   

http://www.bookdifferent.com/
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aivan virheellinen. Koska yrittäjät eivät yleensä ole tietoisia tästä sivustosta, he eivät ole korjanneet 

mahdollisia virheitä. 

 

BIO Hotels -yhdistys, johon kuuluu pääasiassa Saksassa toimivia majoitusyrityksiä, luokittelee 

majoituksen hiilijalanjäljen viiteen ryhmään ja käyttää myös värisymboleja. Parhaaseen A-luokkaan 

kuuluvien hiilijalanjälki/yö/hlö on alle 10 kg CO2. B-luokassa päästö on 10-15 kg, C-luokassa 15-20 kg, D-

luokassa 20-40 ja E-luokassa yli 40 kg. BIO-hotellien keskiarvo on 11,46 kg. Hiilijalanjälki lasketaan Eco-

Hotels Certified -järjestelmän (ehc) kautta. (BIO Hotels 2016a ja 2016b.) 

 

Scandic Hotels ilmoittaa olevansa kestävyyden edelläkävijä. Ketjun sivuilla kerrotaan laajasti ympäristön 

hyväksi tehdystä työstä. Hiilidioksidipäästöjen/yö/matkailija kerrotaan laskeneen 1.5 kilolla 

kymmenessä vuodessa (Scandic Hotels 2016a), mutta nykyistä keskimääräistä päästökuormaa/yö ei näy 

hotellien sivuilla.  jo vuonna 2013 ilmoittanut tavoitteekseen olla omien toimintojensa osalta 

hiilineutraali vuoteen 2025 mennessä (Scandic Hotels 2013).   

Ekoteko Vuokatti -hankkeessa laskettiin vuonna 2012 Vuokatin alueen majoituksen 

hiilidioksidipäästöjä. Sekä Hotelli Katinkullan että Sokos Hotel Vuokatin päästöt olivat 13,3, kg 

CO2/hlö/yö, Vuokatinhovissa 9,9 CO2/hlö/yö ja Vuokatinmaassa 11,2 CO2/hlö/yö. Päästöt oli 

laskennassa jaoteltu hiukan eri tavalla kuin VÄHIMAT-hankkeessa.  Hiilidioksidipäästöistä 80–90 % oli 

kaukolämmön ja sähkön osuutta, koska niiden tuotannossa käytettiin paljon uusiutumatonta 

polttoainetta. (Ekoteko Vuokatti 2012.) 

Hollantilaisen CARMATOP-projektin tavoitteena on ollut kehittää matkailun hiilijalanjäljen laskemiseen 

yhtenäinen laskentatapa ja siten tarjota työväline hiilijalanjäljen pienentämiseksi.   CARMACAL-laskuri 

on tehty matkanjärjestäjiä varten. Matkustamista, majoitusta ja aktiviteetteja koskevia tietoja 

syöttämällä sillä voi laskea matkan tuotekohtaisen hiilijalanjäljen ja vertailla esimerkiksi erilaisten 

matkustustapojen vaikutusta. (Centre for Sustainable Tourism and Transport 2016.) 

 

Lisäksi hiilijalanjäljen laskentaa tarjoavat kymmenet muutkin yritykset ja organisaatiot. Kansainvälisesti 

tunnettuja ja matkailuyritysten käyttämiä ovat mm. myclimate (http://www.myclimate.org/), 

ClimatePartner (http://www.climatepartner.com/en) ja erityisesti hotelleja varten kehitetty ecompter 

(http://www.ecompter.com/fi). Suomalaisia vaihtoehtoja ovat mm. Suomen ympäristökeskuksen 

(SYKE) kehittämä maksuton Y-HIILARI ( http://www.syke.fi/fi-

FI/Tutkimus__kehittaminen/Kulutuksen_ja_tuotannon_kestavyys/Laskurit/YHiilari ) ja erityisesti 

palvelualoihin keskittyvä Travelcon (http://www.travelcon.fi/). 

 

Hiilijalanjäljen laskennan lisäksi esimerkiksi myclimate ja ClimatePartner tarjoavat madollisuuden 

kompensoida kasvihuonekaasupäästöjä rahalla. Matkailuyritys, matkailija tai molemmat maksavat 

silloin matkansa hinnassa rahamäärän, joka käytetään hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen jossakin 

muualla. Näin toimii esimerkiksi saksalainen Studiosus Reisen 

(https://www.studiosus.com/Informationen/Nachhaltiges-Reisen).  

 

VisitFinlandin (2016b ja 2016c) sivuilla on esitelty sekä matkailutoimijoiden ohjelmia että joitakin 

vastuullisuuteen keskittyviä sertifikaatteja. Niissä kestävyyden/vastuullisuuden kriteerien painoarvo 

vaihtelee jonkin verran. Kaikkiin sisältyy energiatehokkuus, kierrätys ym., mutta hiilijalanjälkilaskentaa 

niissä ei ole.  

http://www.myclimate.org/
http://www.climatepartner.com/en
http://www.ecompter.com/fi
http://www.syke.fi/fi-FI/Tutkimus__kehittaminen/Kulutuksen_ja_tuotannon_kestavyys/Laskurit/YHiilari
http://www.syke.fi/fi-FI/Tutkimus__kehittaminen/Kulutuksen_ja_tuotannon_kestavyys/Laskurit/YHiilari
http://www.travelcon.fi/
https://www.studiosus.com/Informationen/Nachhaltiges-Reisen
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3.3. Hiilenkäytön hallinta 
 

Carbon management tarkoittaa johtamista, jossa hiilidioksidipäästöjen vähentäminen on otettu 

keskeiseksi osaksi yrityksen strategista suunnittelua ja johtamista ja ryhdytty sen mukaisiin 

toimenpiteisiin. Hiilipäästöjen hallinnan merkityksen kasvuun vaikuttavat monet tekijät: energian hinta 

ja saatavuus, ympäristövastuullisuuteen kohdistuvat paineet, vastuullisen matkailun kasvava kysyntä ja 

vähähiilisen matkailun edelläkävijän imagohyödyt. (Centre for Sustainable Tourism and Transport 

2016.) 

Carbon management -käsitteellä ei ole vakiintunutta suomenkielistä vastinetta. Suoraan käännettynä se 

olisi hiilen hallintaa. Hiilenkäytön hallinta kuitenkin on merkitykseltään lähempänä englanninkielistä, 

joten sitä on käytetty VÄHIMAT-hankkeessa. 

Ilmastonmuutoksen uhkan myötä hiilenkäytön hallinta on tulevaisuudessa yhä tärkeämpää kaikilla 

toimialoilla. Energiayhtiöt ja jopa isot finanssiyhtiöt ovat jo huomanneet tämän, sillä kyse ei enää ole 

vain vihreästä ideologiasta, vaan myös rahasta. Ilmastonmuutoksen hillitseminen on monin verroin 

kalliimpaa kuin kustannukset, joita hallitsemattomasta muutoksesta seuraa (Ympäristöministeriö 2016). 

Sitran (2016) yrityksille tuottamissa aineistoissa puhutaan hiilineutraaliuskehityksestä ja linjataan, että 

olennaisinta siinä on pitkäjänteinen puhtaampiin ratkaisuihin pohjautuvan liiketoiminnan löytäminen. 

Hiilineutraalisuuden on aineiston mukaan oltava keskeisessä roolissa yrityksen strategiassa ja näkyvä 

tekijä yrityksen arvoissa ja johtamiskäytännöissä. Hiilineutraalissa bisneksessä on tulevaisuus -julkaisussa 

on tarjolla hiilineutraaliin yritystoimintaan liittyvää materiaalia, joka auttaa yrityksiä ymmärtämään 

muutoksen kokonaisvaltaisuuden, selvittämään oman lähtötilanteen sekä näkemään hiilineutraaliuden 

mahdollisuudet ja laatimaan oman etenemissuunnitelman. (Sitra 2016.) 

 

3.4. Vähähiilisyyden lukutaito  
 

Joissakin matkailun hiilijalanjäljen pienentämistä koskevissa käyttäytymiseen liittyvissä tutkimuksissa on 

käytössä low carbon literacy -käsite (LCL). LCL tarkoittaa tietoa ja ymmärrystä energian säästämisestä ja 

hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä jokapäiväisessä elämässä. Se on ympäristöä, maapallon 

lämpenemistä ja hiilidioksidipäästöjen vähentämisen tarvetta koskevan tiedon muuttumista 

ymmärrykseksi näistä asioista. Se edistää myönteistä asennetta ja halua sitoutua energiansäästöön ja 

hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen. LCL-käsitettä on käytetty erityisesti tutkittaessa ja kuvattaessa 

matkailualan opiskelijoiden ja ammattilaisten tietämystä, suhtautumista ja toimintaa, jotka liittyvät 

hiilijalanjäljen pienentämiseen (Horng ym. 2013.)  

Myöskään low carbon literacy- ja carbon literacy -käsitteillä ei ole vakiintunutta suomenkielistä 

käännöstä.  VÄHIMAT-hankkeessa käytettiin aluksi hiilijalanjäljen ja sitten vähähiilisyyden lukutaitoa. 

Horngin ym. (2013) mukaan vähähiilisyyden lukutaito koostuu kolmesta ulottuvuudesta, jotka ovat 

kognitio (”tietokyky”), tunne/tuntemus sekä käyttäytyminen/toiminta. Nämä ulottuvuudet sisältävät 

seitsemän osatekijää. Kognitioon sisältyy tietämys vähähiilisyydestä sekä käsitys ekologiasta, tunteeseen 

asenne ja arvot, herkkyys sekä hallintakäsitys, joka kuvaa yksilön käsitystä hänen mahdollisuuksistaan 
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hallita häneen vaikuttavia tekijöitä. Käyttäytymiseen/toimintaan sisältyvät aikomukset sekä 

toimintastrategia, jolla tarkoitetaan käytännössä näkyvien toimintatapojen kokonaisuutta. 

Samalla on kuitenkin osoitettu, että tiedon lisääminen ei välttämättä johda myönteiseen suhtautumiseen 

hiilijalanjäljen pienentämiseen, eikä myönteinen suhtautuminen toisaalta välttämättä näy ihmisten 

käyttäytymisessä (Hares ym. 2013). Lisäksi tutkimukset osoittavat, että vastuullisuuteen liittyvät valinnat, 

kuten muutkin ostopäätökset, eivät ole vain yksilökohtaisia asioita, vaan niihin liittyy myös sosiaalinen 

ulottuvuus (Cohen ym. 2011).  

Kuluttajan käyttäytymistä ohjaa hänen tuotteesta tai palvelusta odottamansa arvo, joka muodostuu 

hyödyistä ja uhrauksista. Tuotteeseen liittyvät hyödyt ja uhraukset voivat olla konkreettisia tai 

abstrakteja. Kuluttaja arvioi tuotteen hyötyjä ja uhrauksia tuotteen ominaisuuksien perusteella. 

Matkailutuotteessa kestävyyteen liittyvät ominaisuudet vaikuttavat muiden ominaisuuksien joukossa 

matkailijan ostopäätökseen sen mukaisesti, mitä todellisia tai kuviteltuja hyötyjä hän näistä 

ominaisuuksista saa. (Törn ym. 2015.) 

Tuotteesta saatavia hyötyjä voidaan luokitella monin tavoin. Lain (1995) mukaan hyödyt ovat 

toiminallisia, sosiaalisia, tunteisiin liittyviä, epistemologisia, esteettisiä, hedonisia, tilanteellisia, 

kokonaisvaltaisia tai logistisia. Taloudellisiin uhrauksiin sisältyy hinta.  

Myös yrittäjä tekee päätöksensä hyötyjen näkökulmasta. On neljä pääsyytä, miksi yrittäjä lähtee 

parantamaan yrityksensä ympäristövastuullisuutta: lainsäädäntö ja muut säännökset, yrittäjän oma 

arvomaailma, taloudelliset hyödyt ja odotettavissa oleva kilpailuetu. Suomessa lähtökohta on, että 

lakeja noudatetaan, joten syitä ovat käytännössä kolme viimeistä. Useimmiten päätöksenteossa ja 

toimenpiteissä vaikuttavat kaikki kolme, mutta niiden painoarvo vaihtelee. (Väisänen 2016.) 

 

4. Kaidan Kihon mökkimajoituksen hiilijalanjälki  
 

Kaidan Kihon laskennan kohteeksi valittiin yrityksen kahden eri mökin majoitus: Kaidan Kunkun ja 

Valmuskan. Lisäksi huomioitiin yhden ihmisen kahden vuorokauden vierailu mikä on minimitilaus. 

Matkailijoiden saapumista ei huomioitu, koska tarkan seurannan tekeminen olisi vaatinut enemmin 

resursseja kuin hankkeen puitteissa oli mahdollista.  

 

Laskenta suoritettiin kaksivaiheisesti. Ensin Mikkelin Ammattikorkeakoulun opiskelijat suorittivat 

alustavan laskennan, jota myöhemmin täydennettiin hankehenkilökunnan toimesta. Laskenta 

suoritettiin vuoden 2015 tietojen perusteella. 

 

Hiilidioksidipäästöjen jakautuminen tutkitulle tuotteelle on esitetty kuvissa 1 ja 2. Kuvissa on huomioitu 

yrityksen siirtyminen vesisähkön käyttäjäksi. Sähkön aiheuttamissa päästöissä on huomioitu 

kummankin mökin koko vuodessa kuluttama sähkö ja jaettu se tutkittavalle tuotteelle. Polttoaineet 

sisältävät mökkien takoissa poltetut puut sekä grilleissä käytetyt nestekaasut. Puiden poltosta 

huomioidaan ainoastaan metaani ja typpipäästöt, hiilidioksidin katsotaan sitoutuvan takaisin 

biomassaan. Muut käsittävät mökeille tehtävät opastuskäynnit sekä loppusiivouksen kuten myös 

jätevesisäiliöiden tyhjennykset.   
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KUVA 1. Hiilijalanjäljen muodostuminen Kaidan Kunkussa 

 

 

KUVA 2. Hiilijalanjäljen muodostuminen Valmuskassa 

 
Tuotekohtaisiksi hiilijalanjäljiksi saadaan näin Kunkun osalta 3,0 kg CO2ekv. ja Valmuskan osalta 2,6 kg 

CO2ekv. Vertailun vuoksi kuvassa 3 on esitetty Kunkun hiilidioksidipäästöjen jakautuminen, jos sähkö 

olisi tuotettu suomalaisella keskivertotuotannolla (tuotekohtainen päästö 13,4 kg CO2ekv.)  

 

Sähkö
45 %

Polttoaineet
28 %

Muut
27 %

Tuotekohtainen hiilijalanjälki - Kaidan Kunkku 

Sähkö
44 %

Polttoaineet
35 %

Muut
21 %

Tuotekohtainen hiilijalanjälki - Valmuska 
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KUVA 3.  Kaidan kunkun hiilijalanjäljen muodostuminen keskiverto sähköntuotannolla 

 

Hiilijalanjälkiä vertailtaessa on hyvä ottaa huomioon, että useimmiten hiilijalanjälki ilmoitetaan 

suhteessa yhtä yötä kohti, tällöin Kaidan kihon päästöt olisivat Kunkun osalta 1,5 kg CO2ekv. ja 

Valmuskalta 1,3 kg CO2ekv. 

 

5. Kaidan Kihon asiakastutkimus  

 

5.1. Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus  

 
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää asiakkaiden tietämystä matkailun hiilijalanjäljestä sekä asennetta 

ja ostohalukkuutta vähähiilisiä palveluja kohtaan.  Lisäksi selvitettiin, ovatko asiakkaat valmiita 

osallistumaan hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen matkailuyrityksessä ja kuinka yrityksen kannattaa 

viestiä toimenpiteistä hiilijalanjäljen pienentämiseksi. 

Tutkimuskysymykset 

-millainen on asiakkaiden tietämys matkailun hiilijalanjäljen merkityksestä?   
-mikä on asiakkaiden asenne matkailun hiilijalanjäljen pienentämiseen? 
-miten matkailuyrityksen hiilijalanjälki vaikuttaa yrityksen asiakkaiden ostopäätöksiin? 
-miten asiakkaat toivovat yrityksen viestivän hiilijalanjäljestä? 
-mitä asiakkaat ovat valmiit tekemään yrityksen ja oman matkailukulutuksensa aiheuttamien 
hiilidioksidipäästöjen pienentämiseksi? 

Kysely kohdistettiin 8.6..-28.8. Kaidan Kihossa majoittuneille matkailijoille.   

Lomakkeen laatimisessa hyödynnettiin vähähiilisyyden lukutaidon käsitettä. Kuluttajakäyttäytymisen 

hyödyistä lomakkeeseen muotoiltiin hyödyt, joita ympäristövastuullisten valintojen voidaan ajatella 

Sähkö
88 %

Polttoaineet
6 % Muut

6 %

Tuotekohtainen hiilijalanjälki - Kaidan Kunkku 
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tuovan sekä uhrauksen näkökulma (hinta). Kysymykset muotoiltiin yhteistyössä VÄHIMAT-hankkeen 

kaikkien yrittäjien kanssa. Kysely oli molemmissa majoitusyrityksessä majoitusvaihtoehtoja lukuun 

ottamatta samanlainen ja golfia/majoitusta koskevia kysymyksiä lukuun ottamatta samanlainen kuin 

Kartanogolfin kysely vieraspelaajille. 

Kyselylomakkeella kerättiin vastaajista muutamia taustatietoja, jotta voitaisiin selvittää, miten eri 

asiakasryhmien hiilijalanjälkeä koskevat vastaukset poikkeavat toisistaan.  Ilmastonmuutokseen, 

ympäristövastuullisuuteen ja hiilijalanjälkeen liittyvillä kysymyksillä haarukoitiin vastaajien tietämystä, 

tiedostamista, asennetta, nykyistä kulutuskäyttäytymistä ja valmiuksia hiilijalanjälkeä pienentäviin 

tekoihin yrityksessä.   

Kyselylomake työstettiin Webropol-ohjelmalla. VÄHIMAT-hankkeen yrittäjät ja neljä Mamkin 

työntekijää testasi lomakkeen. Kaidan Kihoon tulostettiin kyselylomakkeita sekä A4-infoja, joissa 

kannustettiin vastaamaan kyselyyn. Infon QR-koodin kautta kyselyyn pääsi vastaamaan suoraan 

sähköiseen Webropol-kyselyyn. Lomakkeesta ja A4-infosta tehtiin suomenkielisen lisäksi myös 

englannin-, saksan- ja venäjänkieliset versiot. 

Majoittujat saivat tullessaan Kaidan Kihon yrittäjiltä tietoa kyselystä ja paperilomakkeen. Info kyselystä 

oli nähtävissä kaikissa majoitustiloissa. Yrittäjät kannustivat erityisesti ryhmän varauksen tehnyttä 

henkilöä vastaamaan joko paperilla tai QR-koodin kautta. Palkinnoksi vastaamisesta oli tarjolla 

Heikkilän yrttimaustepurkki.  

Kyselyn aikana majoittui suomalaisia 5 ryhmää, sveitsiläisiä 5 ryhmää, venäläisiä 2 ryhmää, saksalaisia 2 

ryhmää, brittejä 1 ryhmä ja yksi itävaltalainen ryhmä.    

Suoraan Webropoliin vastauksia tuli kaksi, muut vastaukset annettiin paperilomakkeella. 

Paperilomakkeiden tiedot syötettiin Webropoliin ja jokaisesta kielestä otettiin raportit suorina 

jakaumina. Vastausten pienen määrän vuoksi tuloksia ei analysoitu prosentteina, vaan vastaajien 

lukumäärän mukaan. Tällöin nähdään jokaisen kysymyksen kohdalla myös vastaajien määrä, joka 

vaihtelee kysymyksittäin.  

 

5.2. Tulokset  
 

Koska vastaajaksi pyydettiin (ensisijaisesti) ryhmän varauksen tehnyttä henkilöä, niiden oletetaan 

kuvaavan ryhmien näkemystä. Vastausmäärä on kuitenkin pieni, joten tuloksiin on syytä suhtautua 

varauksella.  

Vastauksia saatiin suomenkieliseen kyselyyn seitsemän, saksankieliseen viisi, englanninkieliseen kaksi ja 

venäjänkieliseen yksi. Vaikka vastausten lukumäärä on pieni, ryhmien määrään suhteutettuna 

vastauksia saatiin siis hyvin.  Vastaukset edustanevat joko pariskuntia, perheitä tai muita isompia 

seurueita.   
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Suomenkielisistä vastaajista kuusi asui Suomessa ja yksi Saksassa. Englannin, saksan ja venäjän kielillä 

annetut vastaukset jakaantuivat vastaajan kotimaan mukaan siten, että Venäjältä oli kolme, Sveitsistä 

kaksi, Saksasta kaksi ja Yhdistyneestä kuningaskunnasta yksi; yhteensä kahdeksan henkilöä. Tällaisia 

määrä ei ole järkevää tarkastella prosentteina.  Jotta saataisiin jotain osviittaa myös ulkomaalaisten 

vastauksista, näitä vastauksia on käsitelty yhtenä ryhmänä ja tuloksia verrattu suomenkielisestä 

kyselystä saatuihin tuloksiin. 

Suomalaisista kyselyyn vastanneista kaksi oli 31–45-vuotiaita, kaksi 45–55-vuotiaita ja yksi 18–30-

vuotias. Naisia oli viisi ja miehiä kaksi. Kaikki olivat lomamatkalla ja majoittuivat lomahuvilassa. 

Pariskuntia, kaveriporukoita ja muita seurueita oli kaksi ja lapsiperheitä yksi. Yhden vastaajan matkaan 

oli sisältynyt lento, muut olivat tulleet autolla. 

Ulkomaisista vastaajista ikäryhmiin 18-30 ja 31-45 vuotta kuului kumpaankin yksi henkilö. 46-55 –

vuotiaita oli neljä ja 56-65-vuotiaita kaksi. Naisia oli viisi ja miehiä kaksi (vastauksia 7).  Kaikki olivat 

lomamatkalla ja majoittuivat huviloissa. Pariskuntia, lapsiperheitä ja kaveriporukoita edusti kutakin 

kaksi vastaajaa. Yli 351 kilometrin matkan oli kolme vastaajaa tullut lentokoneella ja yksi junalla, autolla 

yli 151 kilometriä oli matkaa taittanut kolme vastaajaa.  

Kysymyksissä 7. ja 8. otettiin kantaa ilmastonmuutokseen ja hiilijalanjälkeen liittyviin väittämiin. Sekä 

suomalaiset että ulkomaalaiset vastaajat tiedostavat ilmaston lämpenemisen, ymmärtävät mielestään 

ihmisen toiminnan vaikutuksen siihen ja tietävät, mitä tuotteen/palvelun hiilijalanjälki tarkoittaa (kuvat 

4. ja 5.) 

 

 

KUVA 4. Suomalaisten vastaajien kanta ilmastonmuutokseen liittyviin väittämiin 

 

0 1 2 3 4 5 6 7

Maapallon ilmasto lämpenee

Ymmärrän Ihmisten toiminnan vaikutuksen ilmaston
lämpenemiseen

Tiedän, mitä tuotteen/palvelun hiilijalanjälki tarkoittaa

Vastausten määrä

Kysymys 7. Ota kantaa seuraaviin ilmastonmuutokseen 
liittyviin väittämiin 

Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä En osaa sanoa Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä
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Kuva 5. Ulkomaalaisten vastaajien kanta ilmastonmuutokseen liittyviin väittämiin 

 

Kysymyksen 8 vastauksista (kuvat 6. ja 7.) nähdään, että myös matkailun ilmastovaikutuksista ollaan 

hyvin tietoisia, mutta halusta pienentää omaa matkailun hiilijalanjälkeä ja siitä, kuinka se näkyisi 

käytännössä, ei ollakaan enää niin varmoja. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Maapallon ilmasto lämpenee

Ymmärrän Ihmisten toiminnan vaikutuksen ilmaston
lämpenemiseen

Tiedän, mitä tuotteen/palvelun hiilijalanjälki tarkoittaa

Vastausten määrä

Kysymys 7. Ota kantaa seuraaviin matkailun 
ilmastovaikutuksiin liittyviin väittämiin

Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä En osaa sanoa Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä
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KUVA 6. Suomalaisten vastaajien kanta matkailun ilmastonmuutosta koskeviin väittämiin 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7

Tiedän, kuinka voin pienentää matkani aiheuttamia
hiilidioksidipäästöjä

Ymmärrän matkailun hiilidioksidipäästöjen
ympäristövaikutukset

On välttämätöntä pienentää matkailun hiilijalanjälkeä

Myös minulla on vastuu matkailun hiilijalanjäljen
pienentämisessä

Matkaa suunnitellessani kiinnitän huomiota yritysten
ympäristövastuullisuuteen

Uskon, että matkailijoiden toiminnan kautta voidaan
pienentää matkailun hiilidioksidipäästöjä

Haluan pienentää oman matkustamiseni hiilijalanjälkeä

Muutan tapojani matkustaa, jos se pienentää matkojeni
aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä

Vältän matkustamista, josta syntyy paljon
hiilidioksidipäästöjä

Valitsen aktiviteetteja, joiden hiilijalanjälki on pieni

Valitsen ruokaa, jonka hiilijalanjälki on pieni

Vastausten määrä

Kysymys 8. Ota kantaa seuraaviin matkailun 
ilmastovaikutuksiin liittyviin väittämiin 

Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä En osaa sanoa Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä
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KUVA 7. Ulkomaalaisten vastaajien kanta matkailun ilmastonmuutosta koskeviin väittämiin 

 

Kysymyksessä 9 vastaajien tuli laittaa järjestykseen kentän valintapäätökseen vaikuttaneet tekijät. 
Kuvassa 8. on esitetty suomalaisten ja ulkomaalaisten vastaajien valintapäätökseen vaikuttaneet syyt 
annettujen järjestyspisteiden keskiarvoina. 

Suomalaiset matkailijat olivat valinneet Kaidan Kihon ensisijaisesti palvelujen laadun, sijainnin ja hinnan 
vuoksi. Muina syinä kysymykseen 10. annetuissa sanallisissa vastauksissa olivat ajankohta, 
hyvänkokoinen ja siisti mökki, mahdollisuus viettää juhannus järven rannalla laadukkaassa huvilassa. 
Lisäksi yhdessä kommentissa mainittiin meluttomuus, luksusmökki ja sen markkinointi ekologisuudella; 
tätä vastaajaa oli mietityttänyt osittainen ristiriita ekologisuuden ja luksuksen välillä.  

Ostopäätöksiin vaikuttaneiden syiden kolmen kärki oli ulkomaalaisilla ja suomalaisilla sama, mutta 

järjestys erilainen. Ulkomaalaisilla sijainti oli tärkein, sitten laatu ja kolmantena hinta.  

Ympäristövastuullisuutta ei ollut asettanut kolmen merkittävimmän syyn joukkoon kukaan. 
Suomalaisten vastaajien mielestä sillä oli hiukan enemmän painoarvoa kuin mielikuvalla yrityksen 
ympäristövastuullisuudesta, ulkomaalaisilla mielikuvalla oli annetuista vaihtoehdoista vähiten 
merkitystä. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Tiedän, kuinka voin pienentää matkani aiheuttamia
hiilidioksidipäästöjä

Ymmärrän matkailun hiilidioksidipäästöjen
ympäristövaikutukset

On välttämätöntä pienentää matkailun hiilijalanjälkeä

Myös minulla on vastuu matkailun hiilijalanjäljen
pienentämisessä

Matkaa suunnitellessani kiinnitän huomiota yritysten
ympäristövastuullisuuteen

Uskon, että matkailijoiden toiminnan kautta voidaan
pienentää matkailun hiilidioksidipäästöjä

Haluan pienentää oman matkustamiseni hiilijalanjälkeä

Muutan tapojani matkustaa, jos se pienentää matkojeni
aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä

Vältän matkustamista, josta syntyy paljon
hiilidioksidipäästöjä

Valitsen aktiviteetteja, joiden hiilijalanjälki on pieni

Valitsen ruokaa, jonka hiilijalanjälki on pieni

Vastausten määrä

Kysymys 8. Ota kantaa seuraaviin matkailun 
ilmastovaikutuksiin liittyviin väittämiin 

Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä En osaa sanoa Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä



14 
 

 

KUVA 8. Eri tekijöiden vaikutus ostopäätökseen majoittua yrityksessä 

 

Ympäristövastuullisuuteen liittyvistä asioista suomalaisten ostopäätöksiin vaikuttivat eniten lähiruoka 
sekä se, että yrityksessä käytetään paikallisia raaka-aineita ja palveluja ja vähiten se, että yritykseen on 
mahdollista mennä julkisilla liikennevälineillä (kuva 9.). 
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Kysymys 9. Mikä vaikutti eniten päätökseesi majoittua tässä 
yrityksessä?  (vaikuttavin = 1) 

Suomalaiset Ulkomaalaiset
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KUVA 9. Ympäristövastuuseen liittyvien asioiden vaikutus suomalaisten vastaajien ostopäätökseen  

 

Ulkomaalaisten ostopäätöksiin vaikutti eniten se, että yrityksessä on tarjolla aktiviteetteja, joissa liikutaan 

lihasvoimin. Myös paikallisten raaka-aineiden ja palvelujen käytöllä oli painoarvoa. Vähiten vaikutti se, että 

yritykseen on mahdollista mennä julkisilla liikennevälineillä Jyrkimmin mielipiteet jakoi ekosähkön käyttö. 

(Kuva 10.). 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7

Yrityksellä on ympäristöohjelma

Yrityksellä on sertifikaatti

Yritys käyttää ekosähköä

Yritys tuottaa uusiutuvaa energiaa

Yrityksessä on panostettu energiatehokkuuteen

Yrityksessä rakennetaan ekologisesti

Yrityksessä lajitellaan ja kierrätetään jätteet huolellisesti

Yrityksessä käytetään paikallisia raaka-aineita ja palveluja

Yrityksessä on tarjolla lähiruokaa

Yrityksessä on tarjolla kasvisruokaa

Yrityksessä on tarjolla aktiviteetteja, joissa liikutaan
lihasvoimin

Yritykseen on mahdollista mennä mennä julkisilla
liikennevälineillä

Vastausten määrä

Kysymys 11. Mitkä seuraavista ympäristövastuuseen liittyvistä 
asioista vaikuttivat myönteisesti ostopäätöksiisi matkaa 

suunnitellessasi?  

Vaikuttaa paljon Vaikuttaa jonkin verran En osaa sanoa Ei vaikuta ollenkaan
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KUVA 10. Ympäristövastuuseen liittyvien asioiden vaikutus ulkomaalaisten vastaajien ostopäätökseen 

 

Suomalaisten vastausten mukaan ympäristövastuullisuuden osa-alueista suurin osa vaikutti heidän 

ostopäätöksiinsä enemmän kuin ulkomaalaisten. Vastaukset, joissa selvästi yli puolet suomalaisista vastasi 

”vaikuttaa paljon” tai ”vaikuttaa jonkin verran ” ja ulkomaalaista alle puolet olivat kasvisruuan tarjonta ja 

panostaminen energiatehokkuuteen. ”Vaikuttaa paljon” -arvioita on suomalaisilla kaiken kaikkiaan 17 ja 

”vaikuttaa jonkin verran” 33, ulkomaalaisilla vastaavasti 6 ja 31. Tähän kysymykseen vastasi kummassakin 

ryhmässä 7 henkilöä (Kuvat 9. ja 10.). 

Hiilialanjälkeen liittyvät asiat vaikuttivat vastaajien ostopäätökseen vähemmän kuin ympäristövastuuseen 

liittyvät kysymykset. Hiilijalanjälkeä koskevista asioista eniten suomalaisten ostopäätökseen myönteisesti 

vaikuttaisivat se, että yritys kertoo oman vuosittaisen hiilijalanjälkensä, yrityksen/tuotteen hiilijalanjälki on 

pieni ja matkustaminen yritykseen tuottaa vähän hiilidioksidipäästöjä (kuva 11.). 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Yrityksellä on ympäristöohjelma

Yrityksellä on sertifikaatti

Yritys käyttää ekosähköä

Yritys tuottaa uusiutuvaa energiaa

Yrityksessä on panostettu energiatehokkuuteen

Yrityksessä rakennetaan ekologisesti

Yrityksessä lajitellaan ja kierrätetään jätteet huolellisesti

Yrityksessä käytetään paikallisia raaka-aineita ja palveluja

Yrityksessä on tarjolla lähiruokaa

Yrityksessä on tarjolla kasvisruokaa

Yrityksessä on tarjolla aktiviteetteja, joissa liikutaan
lihasvoimin

Yritykseen on mahdollista mennä mennä julkisilla
liikennevälineillä

Vastausten määrä

Kysymys 11. Mitkä seuraavista ympäristövastuuseen liittyvistä 
asioista vaikuttavat myönteisesti ostopäätöksiisi matkaa 

suunnitellessasi?  

Vaikuttaa paljon Vaikuttaa jonkin verran En osaa sanoa Ei vaikuta ollenkaan
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KUVA 11. Hiilijalanjälkeen liittyvien tekijöiden vaikutus suomalaisten vastaajien ostopäätökseen 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Yritys kertoo oman vuosittaisen hiilijalanjälkensä

Yritys kertoo tuotteen hiilijalanjäljen

Yrityksen/tuotteen hiilijalanjälki on pieni

Yritys kompensoi hiilidioksidipäästöjään (maksaa päästöjä
vastaavan summan ilmastonmuutosta hillitseviin

projekteihin)

Yritys tarjoaa asiakkaalle mahdollisuuden
hiilidioksidipäästöjen kompensointiin

Matkustaminen yritykseen tuottaa vähän
hiilidioksidipäästöjä

Vastausten määrä

Kysymys 12. Mitkä seuraavista hiilijalanjälkeen liittyvistä 
tekjiöistä vaikuttivat myönteisesti ostopäätökseesi matkaa 

suunnitellessasi?

Vaikuttaa paljon Vaikuttaa jonkin verran En osaa sanoa Ei vaikuta ollenkaan
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KUVA 12. Hiilijalanjälkeen liittyvien tekijöiden vaikutus ulkomaalaisten vastaajien ostopäätökseen 

 

Suomalaisista yli puolella vastaajista hiilijalanjälkeen liittyvistä tekijöistä kolme vaikutti heidän 

ostopäätöksiinsä jonkin verran, ulkomaalaisilla ei yksikään. ”Vaikuttaa jonkin verran” -arvioita on 

suomalaisilla kaiken kaikkiaan 20, ulkomaalaisilla 13. Ulkomaalaisia vastaajia oli tässä kysymyksessä yksi 

enemmän. (Kuvat 11. ja 12.) 

Kysymyksessä 13. tuli laittaa järjestykseen painoarvon mukaan syyt 1-4, joiden vuoksi vastaajat valitsisivat 

vähähiilisiä tuotteita tai palveluja. Vaihtoehto ”…saman hintainen ja laatuinen kuin muut vastaavat ” ei 

varsinaisesti ole syy vaan kuvaa välillisesti valmiutta taloudelliseen uhraukseen, joten sillä kartoitettiin 

hinnan vaikutusta. Suomalaisilla vastaajilla syistä painavin oli omaan arvomaailmaan liittyvä väittämä, 

toimiminen ympäristöä säästävällä tavalla, ja seuraavaksi eniten oli vaikutusta hinnalla. (Kuva 13.) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Yritys kertoo oman vuosittaisen hiilijalanjälkensä

Yritys kertoo tuotteen hiilijalanjäljen

Yrityksen/tuotteen hiilijalanjälki on pieni

Yritys kompensoi hiilidioksidipäästöjään (maksaa päästöjä
vastaavan summan ilmastonmuutosta hillitseviin

projekteihin)

Yritys tarjoaa asiakkaalle mahdollisuuden
hiilidioksidipäästöjen kompensointiin

Matkustaminen yritykseen tuottaa vähän
hiilidioksidipäästöjä

Vastausten määrä

Kysymys 12. Mitkä seuraavista hiilijalanjälkeen liityvistä asioista 
vaikuttavat myönteisesti ostopäätöksiisi matkaa suunnitellessasi? 

Vaikuttaa paljon Vaikuttaa jonkin verran En osaa sanoa Ei vaikuta ollenkaan
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KUVA 13. Suomalaisten syyt hiilidioksidipäästöjen vaikutukseen ostopäätöstä tehtäessä 

 

Ulkomaalaisille vastaajille hinnalla oli selvästi pienempi vaikutus ostopäätökseen kuin suomalaisilla 

vastaajilla. (Kuvat 13. ja 14.) 

 

 

KUVA 14. Ulkomaalaisten syyt hiilidioksidipäästöjen vaikutukseen ostopäätöstä tehtäessä 

0 1 2 3 4 5 6 7

Tuntisin toimivani ympäristöä säästävällä tavalla

Muut lähipiirissäni suosisivat vähähiilistä matkailua

Olisin aktiivinen ja näyttäisin muille esimerkkiä, että olen
vastuullinen matkailija

Tuote/palvelu olisi samanhintainen ja-laatuinen kuin muut
vastaavat

Vastausten määrä

MIkä olisi merkittävin syy, jonka vuoksi tuotteen/yrityksen 
hiilidioksidipäästöjen vähäisyys (pieni hiilijalanjälki) vaikuttaisi 

myönteisesti ostopäätökseen?
Merkittävin = 1

1 2 3 4

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tuntisin toimivani ympäristöä säästävällä tavalla

Muut lähipiirissäni suosisivat vähähiilistä matkailua

Olisin aktiivinen ja näyttäisin muille esimerkkiä, että olen
vastuullinen matkailija

Tuote/palvelu olisi samanhintainen ja-laatuinen kuin muut
vastaavat

Vastausten määrä

Mikä olisi merkittävin syy, jonka vuoksi yrityksen/tuotteen 
hiilidioksidipäästöjen vähäisyys (pieni hiilijalanjälki) vaikuttaisi 

myönteisesti ostopäätökseen?
Merkittävin = 1

1 2 3 4
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Kysymyksellä 14. selvitettiin, hakivatko vastaajat ennen tätä matkaa tietoa eri majoitusyritysten 

ympäristövastuullisuudesta ja jos hakivat, mistä. Vain yksi suomalainen vastaaja oli ilmoittanut hakeneensa 

tietoa netistä. Ulkomaalaisista yksi mainitsi hakeneensa tietoa netistä. 

Kysymyksessä 15 selvitettiin tiedonsaantia ympäristövastuullisuudesta. Useimmilla suomalaisilla 

kokemukset etukäteen tiedonsaannista ympäristövastuullisuuden parantamiseksi tehdyistä toimenpiteistä 

olivat hyviä, mutta oli myös vastaajia, jotka eivät olleet saaneet riittävästi tietoa.  Paikan päällä olevaan 

tietoon olivat kaikki tyytyväisiä. (Kuva 15.) 

 

 

KUVA 15.  Suomalaisten vastaajien tiedonsaanti Kaidan Kihon ympäristövastuullisuudesta 

 

Ulkomaalaiset eivät olleet saaneet tietoa Kaidan Kihon ympäristövastuullisuudesta ennakkoon eivätkä 

myöskään paikan päällä yhtä hyvin kuin suomalaiset (kuva 16.).  

 

 

KUVA 16.  Ulkomaalaisten vastaajien tiedonsaanti Kaidan Kihon ympäristövastuullisuudesta 

0 1 2 3 4 5 6 7

Matkaa suunnitellessani sain etukäteen riittävästi tietoa
siitä, mitä toimenpiteitä Kaidan Kihossa on tehty

ympäristövastuullisuuden parantamiseksi

Kaidan Kihossa on paikan päällä on saatavissa riittävästi
tietoa siitä, kuinka voin toimia ympäristövastuullisesti

Vastausten määrä

Kysymys 15. Ota kantaa seuraaviin tiedonsaantiin liittyviin 
väittämiin 

Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä En osaa sanoa Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Matkaa suunnitellessani sain etukäteen riittävästi tietoa
siitä, mitä toimenpiteitä Kaidan Kihossa on tehty

ympäristövastuullisuuden parantamiseksi

Kaidan Kihossa on paikan päällä on saatavissa riittävästi
tietoa siitä, kuinka voin toimia ympäristövastuullisesti

Vastausten määrä

Kysymys 15. Ota kantaa seuraaviin tiedonsaantiin liittyviin 
väittämiin 

Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä En osaa sanoa Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä
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Suomalaiset vastaajat haluaisivat saada tietoa ympäristövastuullisuudesta enemmän yrityksen omien 

nettisivujen lisäksi myös varausjärjestelmien sivuilta, ei niinkään matkatoimistosta ja sosiaalisesta mediasta. 

Ulkomaalaille myös matkatoimisto olisi tärkeä tietolähde ja sosiaalisesta mediasta ei ollut kiinnostunut 

kukaan. (Kuva 17). 

 

  

KUVA 17. Suomalaisten ja ulkomaalaisten toivomat tietolähteet matkailuyrityksen 

ympäristövastuullisuudesta 

 

Tavoista kertoa matkailuyrityksen hiilijalanjäljestä sanallinen kuvaus sai eniten kannatusta. Ulkomaalaisilta 

saivat kaikki tavat kannatusta ja vastausten määrästä päätellen enemmän kuin yhden tavan on valinnut 

useampi ulkomaalainen kuin suomalaiset vastaajat (kuva 18.). 

 

0 1 2 3 4 5

Yritysten omilta nettisivuilta

Matkatoimistosta

Varausjärjestelmien sivuilta

Sosiaalisesta mediasta toisten matkailijoiden kokemuksista

Vastausten määrä

Kysymys 16. Mistä lähteistä haluaisit saada enemmän tietoa 
matkailuyritysten ympäristövastuullisuudesta ostopäätöksiäsi 

varten? 

Ulkomaalaiset Suomalaiset
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KUVA 18. Suomalaisten ja ulkomaalaisten toivomat tavat kertoa matkailuyrityksen hiilijalanjäljestä 

 

Valmiutta pienentää matkailuyrityksessä syntyvää hiilijalanjälkeä oli eniten jätteiden määrän 

vähentämiseen, lähiruuan valitsemiseen ja energiankulutuksen vähentämiseen, jos se pienentäisi tuotteen 

hintaa. Uudenlaista majoitusmuotoa ei valitsisi kukaan. (Kuva 19.)  

0 1 2 3 4 5 6

Sanallinen kuvaus siitä, mitä yritys on tehnyt hiilijalanjäljen
pienentämiseksi

Sertifikaatti ja kuvaus sen hiilijalanjälkeä koskevista
kriteereistä

Yrityksen/tuotteen hiilijalanjälki hiilidioksidi (CO2)-
ekvivalentteina, absoluuttisena lukuna

Yrityksen/tuotteen hiilijalanjälki hiilidioksidi (CO2)-
ekvivalentteina, suhteutettuna muihin vastaaviin tuotteisiin

Laskuri, jolla voit itse laskea tuotteen hiilijalanjäljen

Vastausten määrä

Kysymys 17. Mitkä ovat mielestäsi hyviä tapoja kertoa 
matkailuyrityksen/tuotteen hiilijalanjäljestä?

Ulkomaalaiset Suomalaiset
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KUVA 19. Suomalaisten ja ulkomaalaisten vastaajien valmius pienentää matkailuyrityksessä syntyvää 

hiilijalanjälkeä 

 

Toimenpiteitä, joissa jommassakummassa ryhmässä (suomalaiset/ulkomaalaiset) valmiutta oli ollut yli 

puolella ja toisella ryhmällä alle puolella, oli vain yksi: suomalaisista viisi vastaajaa olisi valmis vähentämään 

enenergiankulutusta, jos se pienentää hintaa, mutta ulkomaalaisista vain kaksi. (Kuva 19.) 

0 1 2 3 4 5 6 7

Vähentämään lämpimän veden kulutusta

Rajoittamaan saunomisaikaa

Vähentämään kertyvän jätteen määrää (pakkaukset,
muovikassit ym.)

Lämmiteyssä tilassa alentamaan sisäilman lämpötilaa

Valitsemalla uudenlaisia majoitusmuotoja (puumajat,
luksusteltat, iglut ym.)

Valitsemalla lähiruokaa

Valitsemalla kasvisruokaa

Vähentämään energiankulutusta, jos se pienentäisi
tuotteen hintaa

Maksamalla kulutuksestani syntyvien hiilidioksidipäästöjen
kompensaationa vastaavan määrän rahaa, jolla tuetaan

yrityksen toimenpiteitä pienentää sen hiilijalanjälkeä

Maksamalla kulutuksestani syntyvien hiilidioksidipäästöjen
kompensaationa vastaavan määrän rahaa, jolla tuetaan
ilmastonmuutoksen hillitsemiseen tähtääviä projekteja

muualla.

Vastausten määrä

Kysymys 18. Millä tavalla olisit valmis pienentämään 
matkailuyrityksen hiilijalanjälkeä? 

Ulkomaalaiset Suomalaiset
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5.3. Pohdinta 
 

Kyselyn tulokset osoittavat, että vastaajilla on tietoa ilmastonmuutoksesta ja he ovat tietoisia myös 

matkailun hiilijalanjäljestä.  Useimmat vastaajat pitävät matkailun hiilijalanjäljen pienentämistä 

välttämättömänä ja katsovat itselläänkin olevan vastuuta siitä. Periaatteessa hiilijalanjälki vaikuttaa 

ostopäätöksiin ainakin jonkin verran. Kuitenkin mitä lähemmäksi todellista ostopäätöstä kysymyksissä 

mennään, sitä vähemmän hiilijalanjälkeen vaikuttavat tekijät painavat valinnassa. Sama ilmiö on näkyvissä 

muissakin matkailijoiden vähähiilisyyden lukutaitoon liittyvissä tutkimuksissa, ja tässä juuri on ongelma: 

kuinka saada aikaan muutos käyttäytymisessä, jos näin korkealla tiedon tasolla ja myönteisellä 

asennoitumisella hiilijalanjäljen pienentämiseen on näin vähäinen vaikutus?  

Toisaalta on yleinen ilmiö, että kyselyvastauksiin heijastuvat ihmisten toiveet siitä millaisia he haluaisivat 

olla, vaikka todellisuus olisi erilainen. Voi olla myös niin, että vaikka useimmat vastaajat sanovat tietävänsä 

mitä hiilijalanjälki tarkoittaa, he eivät todellisuudessa kuitenkaan sitä täysin ymmärrä.  

Mielikuva yrityksen ympäristövastuullisuudesta ei ollut kolmen tärkeimmän syyn joukossa ostopäätöstä 

tehtäessä, vaan annetuista vaihtoehdoista viimeinen.  Tämä on luonnollista, sillä matkailija ei matkusta 

jonnekin olemaan ympäristövastuullinen, vaan hänellä on lomalleen muita tavoitteita. Monen 

ympäristövastuullisuuteen liittyvän tekijän kerrottiin kuitenkin vaikuttavan ostopäätökseen. Näin ilmeisesti 

silloin, kun muut ostopäätöksiin vaikuttavat tekijät ovat kohdallaan.  Eniten ympäristövastuullisuuteen 

liittyvistä tekijöistä vaikuttavat lähiruoka ja paikallisten raaka-aineiden ja palvelujen käyttö – joiden vaikutus 

matkailuyrityksen hiilijalanjälkeen on melko pieni (ja joiden kohdalla matkailijan ei välttämättä tarvitse 

luopua mistään). Painoarvoa on kyllä myös yrityksen hiilijalanjälkeen eniten vaikuttavilla tekijöillä, jotka 

liittyvät energian kulutukseen ja lähteeseen: energiatehokkuudella ja uusiutuvan energian käytöllä.  

Hiilijalanjäljellä ei ollut yhtä suurta vaikutusta kuin ympäristövastuu-kysymykseen sijoitetuilla 

toimenpiteillä. Varsinkin ulkomaalaisten hiilijalanjälkeä koskevissa vastauksissa ”en osaa sanoa”-vastausten 

osuus oli iso. Vastaajat joko eivät ymmärtäneet hiilijalanjälkeä tai ehkä eivät ole aiemmin ajatelleet 

hiilijalanjälkeä näin konkreettisesti omaan matkustamiseen liittyvää asiana.  

Useimpien vastaajien mielestä paras tapa kertoa matkailuyrityksen hiilijalanjäljestä on sanallinen kuvaus. 

Myös tutkimuksissa on todettu vaikeus viestiä asiakkaille selkeästi tuotteen/palvelun hiilijalanjäljestä, jos 

kerrotan vain lukuja.  Ostopäätökseen liittyvä kommentti ristiriidasta ekologisuuden ja luksuksen välillä on 

huomionarvoinen, sillä tämä yhdistelmä saattaa askarruttaa myös monia muita. Hiilijalanjäljen luotettava 

todentaminen ja sen kertominen kunkin huvilan kohdalla saattaa hälventää epäluuloisuutta.  Koska tekstin 

lisäksi myös lukuja ja laskuria toivotaan, kannattaa yrityksen kertoa hiilijalanjäljestä monilla eri tavalla. 

Ympäristötietoisimman asiakkaat osaavat kyllä tulkita päästölukuja.  

Kaidan Kihossa ympäristövastuullisuuden parantamiseksi tehdyistä toimenpiteistä on tietoa saatavissa sekä 

etukäteen että paikan päällä.  Asiakkaat toivovat kuitenkin lisää tietoa paitsi yrityksen omille nettisivuille, 

myös erityisesti varausjärjestelmiin. Tiedostava matkailija saattaa siis haluta vertailla yrityksiä myös 

ympäristövastuullisuuden näkökulmasta. 

Harvat vastaajat tosin hakevat yrityksen ympäristövastuullisuudesta tietoa etukäteen, joten herää kysymys, 

miten se sitten voi vaikuttaa ostopäätöksiin. Joka tapauksessa tämäkin vahvistaa sitä, että kun yritys 

panostaa toiminnassaan ympäristövastuullisuuteen, se kannattaa tuoda näkyvästi esiin mahdollisimman 
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monella tavalla ja monissa kanavissa. Jos ympäristövastuullisuudesta halutaan merkittävä kilpailutekijä, sen 

pitäisi tulla vastaan erikseen hakematta.  

Matkailija ovat vastausten mukaan valmiit pienentämään yrityksessä syntyvää hiilijalanjälkeä erityisesti 

silloin, kun toimenpiteet tuovat heille jotakin muita hyötyjä (lähiruoka = tuoretta, hyvää; 

energiankulutus=pientään hintaa) tai he eivät joudu ponnistelemaan kovin paljoa tai luopumaan mistään 

(suomalaiset lajittelevat jätteen muutenkin). Paras keino saada matkailijat mukaan hiilijalanjäljen 

vähentämiseen on osoittaa heille siitä koituvia hyötyjä. Hyödyt voivat olla omaan identiteettiin ja arvoihin 

liittyviä (tuntisin toimivani ympäristöä säästävällä tavalla, olisin muille esimerkkiä näyttävä vastuullinen 

matkailija), tai taloudellisia (hinta).  Ilmastonmuutoksen uhka sinänsä ei ole syy, jonka perusteella 

vähähiilisiä tuotteita/palveluja valitaan.  

Koska vastaajien määrä on pieni, tuloksia on pidettävä vain suuntaa antavina. 

 

6. Toimenpide-ehdotukset 
 

6.1. Hiilijalanjäljen pienentäminen  
 

Tällä hetkellä Kaidankihon mökkien hiilijalanjälki on todella pieni, eikä mökkien energiatehokkuudessa ole 

juurikaan parantamisen varaa. Lisäksi mökkien hajanaisen sijainnin takia esimerkiksi aurinkopaneelien 

hankinta ei todennäköisesti olisi kustannustehokasta. Joten huomio kannattaa kiinnittää suurimpaan 

muuttujaan eli asiakkaisiin.  

 

6.2. Hiilenkäytön hallinta, viestintä ja markkinointi 
 

Hiilipäästöjen hallita on tulevaisuudessa osa yritysten toimintaa tuotteiden/palvelujen laadusta ja 

asiakaskunnasta riippumatta. Kaidan Kihon yrittäjät ovat jo tehneet selkeän päätöksen tuottaa palvelujaan 

mahdollisimman ympäristövastuullisesti. Heillä on myös selkeä ajatus huviloihin tavoiteltavista 

kohderyhmistä: asiakkaat, jotka haluavat korkealaatuista mökkimajoitusta ja jotka arvostava ekologisuutta 

ja luonnonrauhaa.  Koska yrityksen huvilamajoituksen hiilijalanjälki on todella pieni, olisi mahdollista hakea 

em. kohderyhmästä vielä sitä pientä - mutta todennäköisesti kasvavaa - joukkoa, joka kiinnittää huomiota 

myös matkailun hiilijalanjälkeen ja joka tekee ostopäätöksensä niin, että matkan aiheuttama CO2 -jalanjälki 

on pieni.  

Tällaisia kohderyhmiä on sekä kotimaassa että ulkomailla. Seuraavat ehdotukset koskevat molempia, mutta 

painotus on kansainvälisissä matkailijoissa. 

Koska ulkomaalaisista matkailijoista suuri osa tulee matkanjärjestäjien kautta, yhteistyö sellaisten 

matkanjärjestäjien kanssa, jotka ovat keskittyneet ympäristövastuulliseen matkailuun, on keskeistä.  Ne on 

saatava kiinnostumaan ja niille on oltava Kaidan Kihon ympäristövastuullisuudesta riittävästi informaatiota.  

Myös varausjärjestelmiin olisi saatava enemmän ja oikeaa informaatiota yrityksen 

ympäristövastuullisuudesta ja hiilijalanjäljestä. 
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Nykyisistä varausjärjestelmistä ainakin Novosol olisi Kaidan Kihon yrittäjien mukaan tästä informaatiosta 

kiinnostunut, ja tätä yhteistyötä kannattaa kehittää aktiivisesti. Myös muiden nykyisten 

yhteistyökumppaneiden kanssa kannattaa keskustella.  bookdifferent.com -sivuston arvio Kaidan Kihon 

huvilamajoituksen hiilijalanjäljestä on kiireesti korjattava.  

Uusien matkainjärjestäjien hakemisessa yhteistyö muiden samanhenkisten yrittäjien kanssa olisi paikallaan, 

sillä messutapahtumat, matkanjärjestäjävierailut ym. toimenpiteet tulevat muuten melko kalliiksi 

yksittäiselle yritykselle. Myös markkinointimateriaalin tuottaminen maksaa.  

On myös selvitettävä, olisiko erityisesti kansainvälisiä asiakkaita ajatelleen tarpeen ottaa käyttöön jokin 

luotettava sertifikaatti. Eri sertifikaattien vaatimuksen ja painoarvo vaativat vertailua, mikä on melko 

suuritöinen tehtävä. Myös tässä yhteistyö muiden yritysten kanssa olisi järkevää.  

Viestintää hiilijalanjäljestä ja ympäristövastuullisuudesta yrityksen omilla nettisivuilla tulee edelleen lisätä. 

Sivuilla on jo laajasti kerrottu, mitä ympäristövastuullisuudesta toiminnasta kertovia toimenpiteitä yritys on 

tehnyt. Tämä tiedon lisäksi sivuille olisi hyvä lisätä nykyinen majoituksen CO2- jalanjälki ja mahdollisesti 

laskuri, jolla matkailija voi laskea matkansa päästöjä. Valmiit laskurit ovat kalliita, joten vaihtoehtona on, 

että matkanjärjestäjä tarjoaa laskurin tai käyttää sitä ja kertoo asiakkaalle tuotteet hiilijalanjäljen. Jotkut 

asiakkaat saattaisivat arvostaa myös mahdollisuutta kompensoida matkan aiheuttamia päästöjä. 

Viestinnässä on syytä tuoda esille ympäristövastuullisuudesta matkailijalle tulevia hyötyjä. Ostopäätöksissä 

on aina mukana myös tunne, sitä kannattaa edelleen hyödyntää. 

Kaidan Kihon sijainti on moneen muuhun yritykseen nähden siinä mielessä hyvä, että yrityksen (Tuukkalan 

tilan) lähelle, neljän kilometrin päähän, pääsee linja-autolla. Sitä, että matkustaminen yritykseen on 

mahdollista myös julkisilla liikennevälineillä, on syytä tuoda esille entistä paremmin. Sivuilla voisi olla 

ohjeistusta tästä sekä linkkejä aikatauluihin (kunhan niille kehitetään selkeät sivustot ja 

ostomahdollisuudet, myös englanniksi).  

Julkisen liikenteen käytön lisääminen vähentäisi Kaidan Kihoon tulevien matkailijoiden koko matkan 

hiilijalanjälkeä merkittävästi. Vaikka matkan aiheuttamia päästöjä ei lasketa majoitusyrityksen päästöihin, 

julkisen liikenteen käyttäminen pienentäisi laajemmin ajateltuna matkailun hiilijalanjälkeä.  

Paikan päällä on edelleen syytä lisätä informaatiota yrityksen ympäristövastuullisuudesta - tehdyistä 

toimenpiteistä sekä siitä, mitä matkailija voi tehdä esimerkiksi vähentääkseen energiankulutusta. Pieni, 

mutta symbolisesti vaikuttava toimenpide olisi teettää kaikille ryhmille yrityksen omia kauppakasseja ja 

ehkä hedelmäpussejakin. Se vähentäisi muovijätteen määrää ja toimisi myös markkinointina, jos matkailijat 

saisivat kassit pussit mukaansa (sisällytettynä majoituksen hintaan). 

 

6.3. Ehdotettujen toimenpiteiden kustannukset 
 

Hiilipäästöjen hallintaan ja markkinointiviestintään liittyvien ehdotusten kustannuksia ei ole laskettu.  Osa 

on päätöksiä ja toimenpiteitä, joita yrittäjät itse voivat tehdä. Osa on sellaisia, että niitä kannattaa viedä 

eteenpäin yhteistyössä muiden kanssa esimerkiksi yritysverkostossa (Saimaa Lake Villas) osallistumalla 

hankkeeseen. Molemmissa tapauksissa yhteistyö Miksein kanssa ja laajemminkin on tärkeää.  
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