
Matka Nordic Travel Fair -messuilla kestävyys keskeisenä teemana -
Helsinki tekee Kestävän matkailun ohjelman vuonna 2019
Matka Nordic Travel Fair – messuilla järjestettiin Matka pro- matkailualan ammattilaisille suunnattu
päivä torstaina 17.1.2019. Matkamessujen tämän vuoden keskeisinä teemoina olivat kestävä
matkailu ja ”hidden treasures” matkakohteet. Kestävä matkailu oli erittäin laajasti esillä päivän
esityksissä.

Europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen toi esiin käytännön neuvoja ja kaipasi laajaa ajattelutavan
muutosta puheessaan ”Can tourism save the world?”. Pietikäinen korosti myös kaikkien
matkailualaan liittyvien sidosryhmien välistä yhteistyön tarvetta kestävyyden tavoitteiden
täyttämiseksi. Ympäristönmuutoksen Professori Atte Korhola Helsingin yliopistosta piti vaikuttavan
puheen maapallon kantokyvyn rajoista ja matkailun ympäristövaikutuksista. Korholan vahva viesti
alalle oli, että tulevia voittajia matkailualalla ovat ne toimijat, jotka pystyvät vakuuttavasti
edistämään kestävän kehityksen tavoitteita, sekä ympäristön että sosiaalisesta ja taloudellisesta
näkökulmasta.

Työ- ja elinkeinoministeriö järjesti messuilla miniseminaarin, jonka pääteemoina olivat kestävyys ja
osaavan työvoiman kohtaanto matkailussa. Tilaisuudessa järjestettiin eri puolueiden edustajien
välinen paneelikeskustelu aiheesta. Keskustelussa esiin nousseita teemoja kestävän matkailun
näkökulmasta olivat ympäristön suojelemisen lisäksi mm. työntekijöiden oikeudet, airbnb
yöpymisten määrän nousu sekä koko Suomen laajuisen matkailun edistäminen suurimpiin
matkailualueisiin keskittymisen sijasta.

Messuilla nähtiin myös mielenkiintoinen esimerkki ekomatkailun saralta Marokosta, jossa Tui Care
Foundation tukeman Pikala Bikes yrityksen perustaja Cantal Bakker, kertoi yrityksen saavutuksista
nuorien marokkolaisten työllistämiseksi, sekä pyöräilyn edistämisestä kaupungissa sekä matkailun,
että paikallisten hyväksi. Päivän lopussa messuilla pidettiin Suomessa toimivan kansainväliseen
verkostoon kuuluvan ICRT (International Centre for Responsible Tourism) Finland –verkoston
järjestämä Vastuullinen matkailu on tekoja- seminaari, jonka tavoitteena oli antaa käytännön
esimerkkejä ja työkaluja vastuullisuuden edistämiseen matkailualalla. Seminaarin keskustelussa
tuli myös esille, kuinka Suomessa useasti keskitytään vastuullisuudessa vain
ympäristönäkökulmaan, kun huomioon tulisi ottaa yhtä vahvasti myös sosiaalinen ja taloudellinen
puoli.

Helsingin kestävän matkailun suunnitelma 2019

Helsingin kaupunki julkaisi Helsingin matkailun tiekartan 2018-2021 viime kesänä. Vaikka kestävän
matkailun kehitys on nostettu esiin osana tiekarttaa, on myös tunnistettu vahva tarve erilliselle
kestävän matkailun suunnitelmalle.  Kaupungin kanslian elinkeino-osaston erityissuunnittelija
Jukka Punamäki kertoi asiasta Matkamessujen Helsinki – European Capital of Smart Tourism
esityksessään matkamessuilla.

Kestävän matkailun suunnitelmaa varten on tällä hetkellä etsitty Benchmark-tapauksia Suomesta
ja ulkomailta. Esimerkiksi Helsingin matkailun kilpailija kaupunki Kööpenhamina on julkaissut
Tourism for Good – strategiansa, joka on yksi ensimmäisistä kestävän matkailun suunnitelmista,
jossa otetaan huomioon kestävyyden ympäristö, sosiaalinen sekä taloudellinen näkökulma ja
samalla pohjataan suunnitelma UN kestävän kehityksen 17 mittariin (United Nations 17
Sustainable Development Goals).

Helsingin kestävän matkailun suunnitelma tehdään yhteistyössä matkailuelinkeinon sekä Helsingin
asukkaiden kanssa. Suunnitelmasta voi olla yhteydessä elinkeino-osaston erityissuunnittelija Jukka
Punamäkeen, jukka.punamaki(at)hel.fi
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