
Kestävyyden kipinä ei 
sammu!
Ryhmätyöt 7.10.2022



Matkailuekosysteemi

• Yhteisen tavoitteen ympärille 
rakentuvia jatkuvasti kehittyviä 
verkostorakenteita

• Levi-Kittilän matkailuekosysteemi 
pyrkii kohti matkailudestinaation 
kestävyyttä eri toimialoja yhteen 
liittävällä kehittämisellä

• Sujuvan ja tuloksellisen toiminnan 
varmistamiseksi tarvitaan yhteistyön 
ohjaamista, kerroksellista 
johtamismallia.

• YDINRYHMÄ, KEHITYSRYHMÄT ja 
SEURANTAJÄSENET/SIDOSRYHMÄT



Tehtävä 1

MIHIN RYHMÄÄN 
YRITYKSESI/ORGANISAATIOSI 
SIJOITTUU?

->Merkitse yrityksen/organisaation
(+ mahd. yksikön) nimi paperille ja 
kiinnitä taulun kuvioon

MITÄ LEVI-KITTILÄN KEHITYSRYHMÄT
OVAT?

->Keskustele pienryhmässä minkä
teemojen ympärille tulisi luoda
kehitysryhmät toteuttamaan
kestävyyden teemoja tai 
kärkitoimenpiteitä (liikenne, jäte..)



Tehtävä 2

Kestävän matkailun 
suunnitelman työprosessissa 
olemme käyneet läpi laajan 

kirjon toimenpiteitä, joilla kohde 
voi noista edelläkävijäksi.                            

KS. koonnit

Vastuut: 

MITÄ SINÄ JA YRITYKSESI / 
ORGANISAATIOSI OLETTE 

VALMIITA TEKEMÄÄN HETI 
2023?

-> Merkitse paperille ja kiinnitä 
2023 -tauluun

Mihin tartutte 5 vuoden 
sisällä? 

-> Merkitse ”5 vuoden sisällä” -
tauluun

MIHIN TOIMENPITEISIIN VOITTE 
RYHTYÄ TOISTEN 

MATKAILUEKOSYSTEEMIN 
YRITYSTEN KANSSA YHDESSÄ?

KESKUSTELE 

-> merkitse yhdessä - tauluun



Tehtävä 3

• Mitkä suuret, koko destinaatiota koskevat ja/tai innovatiiviset teemat 
laitetaan ensimmäiseksi liikkeelle Levi-Kittilän matkailudestinaatiossa
ydinryhmän johdolla?

->keskustelkaa ryhmässä ja valitkaa 3 teemaa



Liikkuminen ja saavutettavuus
JOHTAMINEN JA EDISTÄMISKEINOT

Tunturi-Lapin kestävän liikkumisen strategian hyödyntäminen ja 
toimeenpano  Pisteet: 13

Valtakunnallisten ja maakunnallisten MaaS-hankkeiden* 
hyödyntäminen ja niihin osallistuminen  Pisteet: 0

Monikäyttöisten reittien kehittäminen  Pisteet: 22

Moottoroitujen aktiviteettien päästöjen vähentäminen  Pisteet: 1

MATKAILUALUEEN SAAVUTETTAVUUS

Älykkäiden ja vähähiilisten matkaketjuvaihtoehtojen 
esiintuominen, suosittelu ja varausmahdollisuuksien 
kehittäminen asiakkaille (mm. kimppakyytialustat, 
yhteistilaukset, julkinen liikenne)  Pisteet: 25

Matkaketjun hiilidioksidipäästöjen kompensointimahdollisuus 
varaustilanteessa -> paikalliset kompensointikohteet (ml. 
hiilinielut, energiatehokkuuskampanjat tms.) Pisteet: 15

INVESTOINNIT JA KEHITTÄMINEN

Materiaalikuljetusten logistiikkakeskus  Pisteet: 3

Kolari-Ylläs-Levi-ratayhteys  Pisteet: 39

Lentoliikenteen sähköistymiskehitys  Pisteet: 1

Kestävän liikkumisen palveluiden kehittäminen: ilmastoystävälliset 
tankkauspisteet (biokaasu, sähkölataus, vety)  Pisteet: 2

Tunturialueiden parkkialueiden hyödyntäminen 
etäpysäköinnissä ja liityntäliikenteen edistäminen Levin 
keskustaan (=autottomuuden vähentäminen)  Pisteet: 18

EKOLOGISET LIIKKUMISKONSEPTIT

Paikallisliikenteen kehittäminen ympärivuotisesti  Pisteet: 37

Mökkipyöräjärjestelmän kehittäminen  Pisteet: 3

Jalankulkumahdollisuuksien parantaminen, päästötön 
liikkuminen, potkurit, potkulaudat  Pisteet: 13

Yhteiskäyttöautojen sekä vertaisvuokrauspalveluiden 
kehittäminen  Pisteet: 6

Pyöräilymatkailureittien kehittäminen kyliin sekä muihin 
vetovoimakohteisiin (bikepacking)  Pisteet: 8

*MaaS = Mobility as a Service
Painotukset: kestävän matkailun leirin työpaja 30.8.2022



Energia, vesi ja jäte  

INVESTOINNIT

Hajautetut hybridijärjestelmät ja varajärjestelmät esim.  
Tonttikokonaisuuksittain  Pisteet: 0

Energiatehokas ja älykäs ulkovalaistus (turvallisuus, esteettömyys, 
mahdollisuus yhdistää valaistusyksikköihin muita toimintoja). Pisteet: 5

Kiinteistökohtainen energiankulutuksen seuranta alueelle. Pisteet: 0

Ikääntyneen lomahuoneistokannan peruskorjaus energiatehokkaaksi                  
Pisteet: 12

Lajittelupisteiden määrän lisääminen ja toiminnan laatu  Pisteet: 18

Energiaomavaraisuusinvestoinnit: esim. oma tuulivoimapuisto, 
aurinkokeräimet lentokentällä ja suuryksiköiden katoilla  Pisteet: 23

VIESTINTÄ JA OHJEISTUKSET

Toimijoiden kannustaminen uusiutuvan energian käyttöön  Pisteet: 8

Yritysten tukeminen erilaisten tukimuotojen hyödyntämisessä energia- ja 
muihin vihreisiin investointeihin  Pisteet: 14

Sähköenergian alkuperän viestintä  Pisteet: 0

Tietopaketit ja ohjeistukset energian- ja vedensäästömahdollisuuksista 
matkailijoille, yritysten henkilöstölle, vastuullisuusohjeet myös laiteohjeisiin. 
Valinta jo varausvaiheessa  Pisteet: 7

Erottuvat, yhdenmukaiset siisteysohjeistukset ja -vinkit koko alueelle  Pisteet: 4

Yritysten henkilökunnan koulutus lajitteluun, energiansäästöön ja asiakkaan 
ohjeistamiseen  Pisteet: 11

EKOSYSTEEMI JA YHTEISTYÖ

Roskien keräyskampanjat ja -tapahtumat (paikalliset/matkailijat)  Pisteet: 3

Paikallisten kierrätysratkaisujen kehittäminen Pisteet: 12

Biojätteen keräily-yhteistyö  Pisteet: 7

Kertakäyttöastioista luopuminen matkailuyrityksissä ja tapahtumissa  Pisteet: 1

Ympäristömerkityt pesuaineet ja paperit normiksi Pisteet: 2

Ruokahävikki alas: mittaaminen, ohjeistus ja viestintä tuloksista (keittiöt & 
asiakkaat)  Pisteet: 6

Muovin käytön minimointi yrityksissä ja kunnassa  Pisteet: 1

KEHITTÄMINEN  JA INNOVAATIOT

Selvitys aurinkoenergian potentiaalista alueella  Pisteet: 6

Levi edelläkävijäksi tuuli- ja aurinkovoimassa (innovaatiot, lentotuulivoima 
jne.)   Pisteet: 19

Veden- ja sähkönkulutuksen kustannusten kohdistaminen yöpyjälle 
loppulaskun yhteydessä (edellyttää digiloikkaa, mm. kulutuksen 
seurantamahdollisuutta myös yöpyjälle).  Pisteet: 33

Hiilijalanjäljen laskennan ulottaminen koko mökkikantaan  Pisteet: 2

Biojätteen alueelliseen hyödyntämiseen liittyvä selvitys (ravintolat, julkiset 
keittiöt, kotitaloudet, huskytilat, poronlanta jne.)  Pisteet: 4

Vaarallisen ja SER-jätteen sekä muovin ja biojätteen keräys kuntoon  Pisteet: 3

Yhtenäinen ja erottuva ilme keräyspisteisiin, jäteastioihin ja  roskiksiin  
(esteettisyys, ”brändi”)  Pisteet: 8
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Maankäyttö, kaavoitus ja rakentaminen
OPPAAT JA OHJEISTUKSET

Levin ja Kittilän rakennetun ympäristön laatukäsikirjan (RYLK) päivitys vihreän 
siirtymän mahdollisuuksilla  Pisteet: 9

Kestävyyttä korostavat ja ohjaavat rakentamistapaohjeet ja opas: 
materiaalivalinnat, energiatehokkuus, energiaomavaraisuus ym.  Pisteet: 15

Opas vähähiiliseen loma-asuntoon: aktivointi ja kampanjointi  Pisteet: 10

Ilmastokestävän kaavoitus (KILVA) –työkalun ja tarkistuslistan käyttöönotto 
maankäytön suunnittelussa ja kaavoituksessa  Pisteet: 0

SUUNNITTELU JA OHJAUSKEINOT

Autottomuuden, kävelyn ja pyöräilyn edistäminen  Pisteet: 29

Tila- ja aluevaraukset alueellisille uusiutuvan energiantuotannolle 
(mm. tuulivoima, aurinkoenergia, hybridiratkaisut)  Pisteet: 14

Hiilinielujen tunnistaminen, suojelu ja lisääminen, 
päästökompensointi  Pisteet: 1

Hybridikaavoitus: pysyvän asumisen, loma-asumisen sekä 
etätyön yhdistäminen  Pisteet: 43

Alueellisten älykkäiden energia- ja dataverkkojen sekä energian 
varastoinnin mahdollistaminen  Pisteet: 4

Rakennusten sijoittelu ja tonttijaot uusiutuvien energialähteiden 
käyttömahdollisuuksien perusteella  Pisteet: 3

EKOSYSTEEMIN JA YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN

Paikallinen rakentamisen verkosto vauhdittamaan 
hiilineutraalia rakentamista: kestävät hankinnat, 
kiertotaloushankinnat, vastuulliset materiaalihankintaketjut, 
luonnonkivipotentiaalin hyödyntäminen  Pisteet: 12

Paikallisen luonnonkivipotentiaalin kehittäminen  Pisteet: 1

VÄHÄHIILISEN RAKENTAMISEN KOKONAISRATKAISUT JA INNOVAATIOT

Vähähiilisen ja vastuullisen asumisen mallialue (hybridikäyttö: asuin-, etätyö ja 
loma) yritysten ja kunnan yhteistyönä  Pisteet: 18

Kestävyyttä korostavien rakentamisratkaisujen konseptointi ja aktivointi asuin-
ja matkailurakentamisessa Pisteet: 14

Vähähiilisten ja kierrätysmateriaalien lisääminen kaikessa rakentamisessa    
Pisteet: 3

Paikallisten materiaalien ja ylijäämämaiden käyttö ja kierrätys  Pisteet: 15

Älykäs kaava-alueiden esirakentaminen (skaalautuvuusmahdollisuudet)                      
Pisteet: 8
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Vastuullinen liiketoiminta - tuotekehitys, palvelut ja ruoka  
VASTUULLINEN RUOKA, AIDOT TARINAT, KODINOMAINEN KYLÄYHTEISÖ

Linjaukset hankintoihin; kunta ja avainyritykset eivät osta xx palveluita 
yritykseltä, jolla ei ole sertifikaattia  Pisteet: 10

Lähiruuan hankinnat organisoidaan ja viestitään esim. Lapin Ruokapiste 
Pisteet: 9

Lähiruoka tuodaan näkyviin koko kohteessa, sekä kaupoissa että 
ravintoloissa + teemallisen paikallistuottajien ruokatapahtuman avulla 
Pisteet: 29

Vastuullisuusviestinnästä tehdään järjestelmällistä ja näkyvää (muista 
vastuullisuusviestinnän käsikirja!), viestinnälle kasvot aidoin tarinoin,
Asiakaslupauksen sisältö löytyy sitoutuneiden yritysten sivuilta.                    
Pisteet: 19

Järjestetään yhteistyössä kierrätys mökeille. Kompostitoimija? Pisteet: 13

Kylät ja kylien tapahtumat nostetaan esiin ja ohjelmaan sekä 
suunnitteluun.  Pisteet: 12

Inklusiivisuus huomioidaan aina palveluiden kehittämisessä ja siitä 
viestitään (esteettömyys, LGBTQ, erityisryhmät=  Pisteet: 4

Yhteistyöstä oppilaitosten kanssa tulee säännöllistä: Levin oma 
oppimisyksikkö ruokapalveluiden ammattitutkinnolle tms? Yhteistyö 
tukee työvoiman saatavuutta ja sertifikaattityötä matkailuyrityksissä. 
Pisteet: 11

Taide- ja kulttuuritoimijayhteistyötä lisätään kaikessa 
palvelutuotannossa.  Pisteet: 9

VASTUULLINEN MATKAILUN TUOTEJOHTAMINEN

Luodaan Levi-Kittilän vastuullisuusverkosto  Pisteet: 4

Luodaan oma tunnistettava tuotemerkki ”omilta kyliltä” tms.  Pisteet: 9

Levin oma palkinto; vuoden vastuullisuusteko palkitaan lisänäkyvyydellä tms.  Pisteet 0

Levi-Kittilässä mitataan matkailutoiminnan vaikutukset säännöllisesti: 
matkailutoimialan henkilökunnan ja paikallisten ääni ja osallistaminen  Pisteet: 2

Matkailuekosysteemiin kuuluvien kaikkien yritysten tietoutta kasvatetaan.  Pisteet: 1

Luodaan Vastuullinen yrittäjyys ja investoinnit Levillä ja Kittilässä –ohjeistus uusille 
toimijoille  (Kideve)  Pisteet: 0

Luodaan Levin ilmastokompensaatiomalli yrityksille ja matkailijoille  Pisteet: 8

Matkailualueen turvallisuustaso mitataan vuosittain  Pisteet 0

ELÄMYKSELLINEN LUONTO JA LUONNONILMIÖT

Matkailijoille opasteet vastuulliseen toimintatapaan kaikkialla destinaatiossa                     
Pisteet: 18

Vahvistetaan digitalisointia luontokohteissa: tieto, löydettävyys, luvat  Pisteet: 7

Matkailueläinten kriteeristöt otetaan käyttöön  Pisteet: 8

Levi on siisti -ploggingtapahtumat säännöllisiksi: roskamaraton, roskahiihdot. Pisteet: 6

Luonnonmukaisuus valitaan ensisijaiseksi reittien luomisessa  Pisteet 6

Ennallistamiskohteita osoitetaan kiinnostuneille Pisteet: 5

Kittilän luontokohteet nostetaan kartalle   Pisteet: 119

Painotukset: Kestävän matkailun leirin työpaja 30.8.2022



+ Kylät ja paikallisuus

SAAVUTETTAVUUDEN PARANTAMINEN REITTIEN KAUTTA

Liikkumisen yhdistäminen paikallisuuden kärkiteemoihin ja 
tarinoihin (teemareitit)

Ratsutien ja Postitien kunnostaminen reitiksi

Rengasreitit Kittilän kyliin/kylissä sekä kylien matkaketjujen 
kehittäminen (bussi + pyörä)

Vastuullinen paikallisuus -työpaja 9.9.2022

PAIKALLISUUTEEN LIITTYVÄN TARJONNAN 
LISÄÄMINEN (AITOUS, TARINAT, IHMISET)

Official local -tuoteperheen kehittäminen (ruoka 
jne.)

Live like a local -tuoteperheen kehittäminen

Kylien viikko-ohjelman kehittäminen

Päivä, viikko kyläaktiivina

Leville taiteilijoiden galleria

Paikalliset persoonat esille

Virtuaalisuuden kehittäminen (kylien elämän 
kuvaus, virtuaalireitit, -oppaat/-pelit, 
virtuaaligalleria)

VASTUULLISUUS, UUDISTAVA MATKAILU

Paikallisen kompensointimallin tuominen kyliin 
(kunnostukset, ennallistaminen, yms.) 

Kyläyhdistysten tempaukset ja talkoot osaksi lomaohjelmaa

Vapaaehtoistyön lisääminen kylissä



Innovatiivisuus, edelläkävijyys

Levi nousee maailmanlaajuisiin otsikoihin 
vastuullisen ja kestävän matkailun edelläkävijänä.
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Levi lakkauttaa 
lentomatkailun

Levillä julkinen 
liikenne autonomista 

ja päästötöntä

Autoton 
matkailukeskus

Levi on täysin 
omavarainen

Levi – pimeyden ja 
hiljaisuuden tyyssija

Levistä matkailun 
”pyhiinvaelluskohde” 

– Tänne kannattaa 
tulla vaikka kävellen

Junalla Leville 
Tukholmasta päivässä, 

Pariisista kahdessa

Levin hiihtokeskus 
saavutti 100 % 

omavaraisuuden

This is what  
everybody is talking

about  – what is 
Finnish ”jänkä”?

Kittilän matkailualan 
opiskelijat viedään 
käsistä maailmalle

Levi rajoittaa 
matkustajamääriä!

The waiting list  to 
visit Levi breaks all 

records

Levillä on                      
maailman puhtain 

luonnonvesi

Skandinavian 
ensimmäinen 

hiilineutraali alue

Levistä 
vapaaehtoisesti 

digivapaa vyöhyke 
matkailijoiden 
keskuudessa

Kestävän matkailun leirin työpaja 30.8.2022



Innovatiivisuus, edelläkävijyys

Miten ylitämme odotukset? Miten pääsemme askeleen 
edelle? Mitä uutta voimme luoda/uusi näkökulma?
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Kestävän matkailun leirin työpaja 30.8.2022

Vastuullisuus/terveys/ 
hyvinvointipassi

- Tehtäviä
- Täytettyä saa esim. ilmaisen 

lounaan
-Jaa somessa

-Kuuluvuus paikallisyhteisöön

Oman matkan 
kompensointi

-> yhteinen aktiviteetti, 
jolla matka hyvitetään

Aurinkokennojen                   
laaja käyttöönotto

Euroopan                   
lämpöaallon ajamat 

ihmiset Leville

Hullujen                         
keksintöjen paikka!

Somen                                                                      
vieroitushoidot, 
hiljaisuusterapia

Friteerattu jäkälä
Osta oma puu 

(kompensointi)

Verohelpotuksia 
talkootyöstä ja 

vastuullisuusteoista

Yrittäjyyskurssit                        
Levillä

Lammaskuru                          
beach

Kaamos 
”vaahtokarkkeja 

taivaalla”

Luonnonvoimaa, 
kosmetiikka,          
hyvinvointi

Itsensä                         
toteuttaminen ja 

etsiminen


