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Hankkeen lähtöasetelmat
• Ilmastonmuutos
• Matkailuala tuottaa globaalisti n. 8% kaikista kasvihuonekaasupäästöistä
• Nopeasti kasvava ala
• Kasvihuonekaasupäästöjen on vähennyttävä

• Päästövähennystavoitteiden saavuttaminen vaatii toimenpiteitä kaikilla
toimialoilla!

• Matkaajat yhä kiinnostuneempia yritysten vastuullisuudesta ja
matkustamisen päästöistä

• Kilpailutekijä!

• Jos tulevaisuudessa halutaan vielä matkailla, on päästöjen vähentäminen
välttämätöntä!
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6AIKA: Carbon Neutral Tourism

Kesto 1.3.2020-28.2.2022

Rahoitus: 899 423 €

Rahoittaja: Uudenmaan liitto (EAKR) osana
6aika strategiaa

Organisaatiot: Helsingin kaupunki
(päätoteuttaja), Turun kaupunki, Visit
Tampere Oy, Forum Virium Helsinki

Hankkeen tavoitteena on vähentää

matkailualan hiilidioksidipäästöjä ja

lisätä energiatehokkuutta

kehittämällä dataa hyödyntäviä

älykkäitä ratkaisuja ja uusia

toimintamalleja matkailualan

toimijoiden käyttöön.



Hankkeen tehtävänä:

• Hankkeen tehtävänä oli rakentaa matkailualan toimijoiden käyttöön uusi
dataa hyödyntävä toimintamalli ja digitaaliset työkalut vähähiilisemmän
matkailun edistämiseksi
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• Rakennetaan alusta, joka tuo yhteen matkailun
kestävyyttä koskevaa dataa: hiilijalanjälkitietoa,
liikkumistietoa, majoitustietoa….

• Työkalu yrityksen, alueiden tai toimialan
hiilijalanjäljen mittaamiseen ja pienentämiseen



Tämä tehtiin:
• Selvitettiin kestävän matkailun määritelmät, yleiset kestävän matkailun

mittarit ja käyttökelpoiset hiilijalanjäljen mittarit
• Selvitettiin datalähteitä

Haaste oli, mitä sellaista käyttökelpoista dataa tai dataan perustuvaa
jalostettua tietoa pystytään kokoamaan ja tarjoamaan, joka jollain
tavalla auttaisi yrityksiä rakentamaan omasta palvelustaan
vähähiilisemmän
Yrityksillä vähän tietoa ja osaamista hiilijalanjäljen laskennasta,

mutta tarve on suuri
Matkailualalle sopivia laskureita ei löytynyt
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• Päätettiin lähteä rakentamaan Lapin liiton VÄLKKY –hankkeen kanssa
omaa hiilijalanjälkilaskuria matkailuyrityksille. Pohjana Vähimat -laskuri

• VÄLKKY-hanke rakentaa laskurin, joka sijoitetaan CNT data-alustalle
• CNT hankkeessa suunnitellaan laskurille toimintamalli, käyttöliittymä ja

dashboard ja jatketaan kehitystä Välkyn jälkeen
• Laskuri osaksi Visit Finlandin Sustainable Travel Finland –ohjelmaa

• Forum Viriumin suunnittelema data-alusta toteutettiin Proof of Concept –
tyyppisenä ratkaisuna

• Case Helsingin kaupungin matkailuneuvonta
• Case Suomenlinna
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Lisäksi hankkeessa järjestetty:
• Datankeruukokeiluja matkailijan liikkumisen päästöjen

selvittämiseksi
• Innovaatiokilpailu
• Kaksi webinaaria: kestävän matkailun webinaari ja kansainvälinen

Smart Destination webinaari Tampereella yhteistyössä Göteborgin
kaupungin kanssa

• Tehty yhteistyötä Visit Finlandin kanssa matkailun kansallisen
tiedolla johtamisen toimintamallin rakentamiseksi

Vielä tulossa helmikuussa:
• Sertifikaattihakukone
• Hiilijalanjäljen laskentakoulutus yrityksille + laskurin opastus
• Ota yhteyttä ja tule mukaan!
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Kiitos!

Anna Peltosaari, projektipäällikkö, Helsingin kaupunki
anna.peltosaari@hel.fi


