
KYSYMYS 1. Omia tekoja kestävyyden polulla nyt ja tulevaisuudessa 

Tärkeää tehdä työtä

hyvinvoivan ympäristön

eteen, pitkäjänteinen työ

kestävyyden saralla tuo

myös säästöjä

yritystoiminnassa

Esim: polttoaineen kulutusta

on pyritty vähentämään,

Hettula investoinut laitteisiin,

joilla kiertotaloutta voidaan

tehostaa

Hettula Oy on tehnyt

määrätietoisesti työtä

kestävyyden eteen 2000-

luvulta lähtien (2006

ensimmäinen laatuohjelma)

Vastuullisuus tärkeää,

Kassiopeia Hotels (K5,

Panorama, Summit) on

aloittamassa sertifiointityön

tämän vuoden aikana

Jätteiden määrä ja

roskaaminen

kauhistuttaa, toivotaan

kestävämpää kulutusta

ja valintoja

Leviday-huoneistot ovat

lähteneet keväällä 2022

tekemään Green Key -

ympäristöohjelmaa

Kestävyys on tultava

oikeasti toiminnoissa,

ei liian

markkinointikeinona

TAVOITTEELLISUUTTA:

Halutaan toimiva ekosysteemi,

jossa kaikki puhaltavat yhteen

hiileen teko kerrallaan ja samalla

näytetään muille

matkailukohteille esimerkkiä

edelläkävijänä.

Esimerkkejä kestävistä

valinnoista: esim.

ostetaan palvelut

(pyykki-, jätehuolto)

paikallisilta yrityksiltä

Miksi: kuluttajan

vaatimuksiin ja

odotuksiin vastaaminen,

arkipäiväistäminen

Viipymän

pidentäminen

Ohjataan asiakkaita

kiertotalouteen

(vuokraus, lainaus,

kimppakyydit)

Miksi haluamme kehittää kestävää matkailua?

Kaivoksen yhteistyö

matkailun kanssa

Asukkaiden ja

perheiden viihtyvyys

Olla edelläkävijänä

matkailukuntana

Unnamed area

KYSYMYS 2. Kestävän matkailun ekosysteemi – eri tahojen odotukset ja

mitä he voivat tuoda ekosysteemiin? 

Kaikilla olisi halu

liittyä mukaan

Toivotaan kunnalta selkeitä

raameja toiminnalle kaikkien

mahdollisten asiaa koskevien

lainsäädäntöjen näkökulmasta

Ekosysteemin toimivuus

vaatii muita ympärilleen

(esimerkki: paikat auki,

ympärivuotisuus)

Selkeä tavoite ja saatavat

hyödyt näkyville/

ymmärrettäväksi

Kunta: Eri toimialat

mukaan työhön

(tekninen ja muut

toimialat pelaisivat

yhteen)

Yritysten välinen ja

yhteistyö (sama

punainen lanka

kaikilla)

Yritysten ja toimijoiden

sitoutuminen mukaan

(yhteisöllisyys ja

ympärivuotisuus)

Maineen ja brändin

puhdistaminen (herkkä

luonto yms.), kuluttajan

toiminta vastuullisesti

Alueorganisaatio/Visit Levi: vastataan

asiakkaiden odotuksiin. Pitää pysyä

aitona, elävänä kylänä, jossa asuu

paikallisia ihmisiä, jolloin ollaan

mielenkiintoinen kohde, johon haluaa

tulla vieraita. Ilman paikallisia olemme

kulissikylä

Halu toimia

paremmin kuin

"rimanylittävällä"

tasolla

Kunta valvojan roolissa (esim.

tiukentuneet jätehuoltomääräykset).

Toiveena on, että yritykset lähtisivät

toteuttamaan toimia ilman

viranomaisvalvontaa ja "pakottamista".

Kunnasta voi kysyä apua ja neuvoa

asioissa

Alueorganisaatio ja kunta:

rooli "henkinen johtajuus" ->

tuki, kannustus, tiedotus,

motivointi,  mutta tahtotila ja

konkretia pitäisi tulla

yrityksistä

YHTEENVETOA

Yhteistyöhalu

Tahtotila ja päämäärät oltavat

selvät

Selkeät roolit ja raamit 

Pitkäjänteisyys ja jatkuva

toiminta

<

KYSYMYS 3. Levin ja Kittilän erityiset kehittämistarpeet ja painotukset

kestävän matkailun suunnitelmassa? 

Ruokahävikin

hyödyntäminen? (uusi laki

mahdollistanut jo 12/2021

lähtien ruokahävikin

hyödyntämisen)

Millä keinoin lain

velvoitteisiin voidaan

vastata? Hyvät

toimintatavat ja työkalut

kiertoon!

Uuden

lainsäädännön

huomioiminen

toiminnassa

Ekosysteemin kuvaus ja

rakenne; miten ekosysteemi

toimii ja roolitus. Mitkä ovat

tärkeimmät tavoitteemme? Ja

mistä tulee tuki? Seuranta?

Kiertotalouden

lisääminen? Millä

keinoin, esim.

lajittelupisteiden

lisääminen

Missä tilanteessa eri toimijat

ovat kestävyyden polulla?

Kun lähtötilanne on tiedossa,

voidaan tukea tarvittaessa

paremmin

Pienten yritysten

tukeminen

rahoitusmahdollisuuksien

kautta

Onko meillä tarvittava

tieto taustalle? Onko

asukkaita ja yrityksiä

kuultu?

Liikkuminen:

paikallisliikenteen

kehittäminen

ympärivuotisesti

Energiatehokkuuden

edistäminen

Perussiisteys

Kierrätyksen ja

jätehuollon toimivuus

paikallisille ja

matkailijoille

Perusasiat kuntoon

Ekomatkailun

kehittäminen

toimintamuotona

Varautuminen

tulevaan:

"huoltovarmuus",

omavaraisuus

Kiertotalous

rakentamisessa,

rakennusmateriaalit

Vastuullisuus kattaa

kaiken toiminnan ->

ekosysteemi kattaa

kaikki toimijat ja

toiminnot

Käytetään olemassa

olevia rakenteita,

kaikkea ei tarvitse tehdä

uudestaan alusta asti

Voiko alueorganisaatio

sisällyttää

yht.markkinointisopimuksiin

velvoitteita, jotta saadaan

toimijat sitoutumaan

tavoitteisiin

Siisti, turvallinen ja

hyvässä kunnossa

pidetty ympäristö ->

paikat kuntoon!

PIenyritysten osallistaminen

ja verkostoitumisen

tukeminen tärkeää ->

saadaan pienet toimijat

mukaan

Benchmarking

<

YHTEENVETOA

Perusasiat kuntoon: siisteys ja jätehuolto

Markkinoinnin ja näkyvyyden porkkanat

Yritysten tukeminen kestävyyden polulla

Kiertotalouden ratkaisut

Energiatehokkuuden edistäminen

Ekosysteemin toimivuus (toimijat, toiminnot ja

roolit)

Vastuullisuustuotteiden kehittäminen (kädenjälki)


