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Majoitus Hepokatti

● Pieni matkailuyritys Punkaharjun Vaahersalossa
○ 30 vuodepaikkaa, 15 caravanpaikkaa, kahvila ja kotieläinpiha

● Matkailutoiminta tilalla on aloitettu 1992, sitä ennen tila 
on toiminut maitotilana ja perinteistä maanviljelyä, 
sukutila

● Matkailutoimintaa tällä hetkellä vain kesäkaudella
● Yrittäjänä tilalla 2012 vuodesta saakka
● Yrityksen arvot: aitous, asiakaslähtöisyys
● Asiakkaista suurin osa kaupunkilaisia, suomalaisia, 

modernit humanistit



Mistä ollaan lähdetty 
liikkeelle?



Kouluttautuminen ja lähtötilanne

● Systemaattisempi ote vastuullisuuteen on alkanut 2016
○ Kohti vähähiilistä matkailua Etelä-Savossa -hanke

■ Alkutilanteen kartoitus, hiilijalanjälki, asiakaskysely

■ Ympäristövastuullisuus lähtökohtana



Asiakaskysely

● Asiakaskyselyn tulokset
○ Suurin osa tiesi, mikä hiilijalanjälki on

○ Ymmärrystä, että ilmasto lämpenee ja ihmisillä on vaikutus siihen

○ Itsellä vastuu hiilijalanjäljen pienentämisestä

○ Lähiruoka, paikallisuus, lihasvoimaiset aktiviteetit - vaikutus 

positiiviseen/vastuulliseen ostopäätökseen eniten

○ Lähiruoka mieluisin tapa vaikuttaa hiilijalanjälkeen → lisämaksu 

vähiten houkutteleva tapa vaikuttaa



Mitä meillä on jo tehty?



Arkipäivä
● Hiilijalanjäljen pienennys

○ Ekosähköllä 34,1 kg CO2ekv → 4,7 kg CO2ekv

● Jätteiden ja materiaalien tehokas kierrätys
○ Muovien keräys

○ yhteistyökumppanina edelläkävijä Punkaharjun Kuljetus Muhonen - 

muovien kiinteistökohtainen keräys ensimmäisenä Suomessa

● Ruokahävikin minimointi
○ sesonkituotteet, oikea määrä oikeaan aikaan

● Keskusteluja Punkaharju-brändistä Punkaharjun 
Matkailu ry:n puitteissa

○ puhtaus, paikkallisuus tärkeitä arvoja



Strategiset valinnat
● Luontolähtöisten aktiviteettien suunnittelu yhteistyössä

○ LUOTUO - Kolmen Farmin Kierros

○ Lasten maatilaleirit

● Lisäkoulutus
○ Kohti vastuullista matkailua -hanke

● Paikalliset työntekijät
○ Keski-ikä sesonkityöntekijöiden keskuudessa alle 25v.

○ Työntekijöiden työmatka 10-30 km

● Toiminnan suunnittelu ottaen huomioon sesonkien 
vaihtelut → tavoitteena tilojen tehokas käyttö 
ympärivuotisesti



Vastuullista viestintää

- Ihania uutisia puhtaanapito-osastolta!
- www.majoitushepokatti.fi

https://www.facebook.com/bbhepokatti/photos/a.615014275256218/1717672611657040/?type=3&theater
http://www.majoitushepokatti.fi


Vastuullisuus on 
viihtyisyyttä



Visit Savonlinna:
Psst! Oletko jo kuullut vastuullisesta matkailusta? Haluamme olla mukana 

tekemässä Punkaharjusta entistä viihtyisämpää ja vastuullisempaa 
matkailukohdetta. Meille vastuullisuus on yhtä kuin viihtyisyys. Meillä 

vastuullisuus tarkoittaa sitä, että sinua palvelevat iloiset ja osaavat paikalliset 
työntekijät, keittiössämme valmistuu sesongin mukaisia herkullisia leivonnaisia 

sekä keittoja raaka-aineina oman puutarhan ja metsän antimet. Pidämme 
myös maatilamiljöön siistinä kierrättämällä muovit ja muut luontoon 

kuulumattomat roskat. Vastuullinen sähkön ja veden kulutus takaa sopivan 
kokoiset majoitushinnat. Vastuullinen paikalliset ihmiset, kulttuurin ja 

ympäristön huomioiva toiminta on resepti aitoon, puhtaaseen ja hyvään 
lomaan maaseudulla. Ehdottomasti.

http://visitsavonlinna.fi/shops/bed-amp-breakfast-hepokatti/


Tulevaisuus



Konkreettisia päätöksiä
● Liiketoimintasuunnitelman päivitys työn alla

○ Vastuullisuus yhtenä kulmakivenä tulevien palveluiden ja 

tuotteiden suunnittelussa

○ Miljöö, luontoaktiviteetit, historia

● Uudet energiaratkaisut
○ Aurinkoenergiaa - paneelit keväällä 2019

● Uusia majoitusmuotoja
● Sesonkien vaihtelun huomioiminen
● Kehitystyötä yhteistyössä muiden paikallisten 

toimijoiden kesken.
● Pitkän aikavälin kestävyys - tavoitteet tulevaisuudessa



Tentsile



Yhteistyössä



Mitä pitää kehittää?
● Systemaattisuus

○ sertifikaatti työkaluksi?

● Yhteistyö
○ alueellinen visio - yhteiset tavoitteet

○ destinaatiosertifikaatti?

● Viestintä
○ monikanavaisuus

○ monipuolisuus

○ viestintä jo ennen matkaa

● Matkailualan kannattavuus kestävästi
○ Sesonki vs. kannattava liiketoiminta

○ Investointivaatimukset menestymiselle haja-asutusalueella suuret



Kiitos!


