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Tämä verkkojulkaisu on tuotettu CBC NatureBeST –hankkeessa (Green Nature Based Solutions in Tourism to reduce
negative impact on the environment - KA5041). Hanke on osa ENI Karelia CBC -ohjelmaa, jota rahoittavat Euroopan
Unioni, Venäjän federaatio ja Suomen tasavalta.
NatureBeST -hanke edistää matkailuyritysten energia- ja materiaalitehokkuutta Pohjois-Karjalassa ja Kainuussa
sekä Karjalan tasavallassa kokoamalla ekologisesti ja taloudellisesti kestäviä ratkaisuja yritysten käyttöön.
Pohjois-Karjalan hanketoimet ovat myös osa Pohjois-Karjalan biosfäärialueen kestävän kehityksen edistämistyötä.
Hankkeessa ovat hankekumppaneina Pohjois-Karjalan ELY-keskus/Pohjois-Karjalan biosfäärialue,
Suomen ympäristökeskus (SYKE), Petroskoin yliopisto, Energiatehokkuuskeskus (Petroskoi)
sekä Karjalan tasavallan Matkailukeskus.
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Johdanto
Pienistä puroista kasvaa iso virta. Mökkija maatilamatkailun ympäristövaikutus on
ver-rattain pieni, mutta pitkällä aikajänteellä
myös yksittäisten kohteiden ratkaisuilla on
suuri vaikutus matkailijoiden viihtyvyyteen
ja ympäristön hyvinvointiin.
Luontomatkailu kasvaa 20–30 % vuodessa
ja vierailijat etsivät matkailu- ja majoituskohteita luonnon ääreltä. Lainsäädäntö on
kiristynyt, mutta monilla majoitusyrityksillä ei silti aina tai välttämättä ole käytössään
tehokkaita vesi-, jäte ja energiaratkaisuja.
Kiertotalouden ajattelutapa kannustaa vähentämään ja kierrättämään jätettä ja siirtymään suljettuihin kiertoihin. Esimerkiksi biojätteestä ja käymäläjätöksistä voidaan
tuottaa multaa ja ravinteita. Käyttämällä uusiutuvaa energiaa vähennetään toiminnan
kasvihuonekaasupäästöjä.

Energiatehokkuuden lisääminen parantaa
käyttömukavuutta ja tuo säästöjä.
Ympäristöystävällisyyden ja säästöjen
lisäksi hyvin suunnitellut ratkaisut ovat
oikein viestittynä myös asiakkaalle merkki
yrityksen vastuullisuudesta ja lisäävät yrityksen vetovoimaisuutta. Yrityksen toiminnassa näkyvä vastuullisuus vaikuttaa
yhä enemmän vierailijoiden kohdevalintaan.
Tähän kirjaan on kerätty matkailuyrittäjin käyttöön toimiviksi havaittuja ratkaisuja energian tuotannosta ja säästöstä
sekä energiatehokkuuden parantamisesta. Kirjassa esitellään myös asiakaskäyttöön sopivia kuivakäymälämalleja, ratkaisuja harmaan veden käsittelyyn sekä
annetaan vinkkejä kierrätyksen tehostamiseen.
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Materiaalitehokkuudella
tarkoitetaan luonnonvarojen
säästeliästä käyttöä, jätteiden
määrän vähentämistä sekä
materiaalien kierrätystä.

Energiatehokkuus
eli energiansäästö pyrkii energian
käytön tehokkuuden parantamiseen
siten, että energian ominaiskulutus
alenee. Näin voidaan vähentää
tuotteen tai palvelun haitallisia
ympäristövaikutuksia koko sen
elinkaaren ajalta.

Olemme koonneet sekä ympäristön että
lompakon kannalta parhaat ratkaisut ja
hyvät esimerkit käyttöön otettavaksi. Vinkit
on koottu hankkeen haastattelututkimuksessa nousseiden yleisten haasteiden ja tarpeiden pohjalta. Toivomme, että opaskirja
toimii innoittajana ja tiedonlähteenä siirryttäessä uusiin ympäristöystävällisiin ratkaisuihin.

Tausta
Karelia CBC NatureBeST (KA5041 Vihreät Luontoperustaiset ratkaisut matkailussa
kielteisten ympäristövaikutusten vähentämiseksi) on matkailualalle keskittyvä hanke,
jota toteutetaan matkailualan yrittäjien parissa Suomessa ja Venäjällä. Tavoitteena on
parantaa matkailualan yritysten energia-

Kuvassa NatureBeST -hankkeen opintomatkailaiset tutustuvat jätevesiratkaisuun Ilomantsissa.
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Matkailuryrityksien ympäristöratkaisuilla iso vaikutus matkailijoiden viihtyvyyteen.
ja materiaalitehokkuutta rajavyöhykkeellä
edistämällä ekologisia ja taloudellisesti kestäviä ratkaisuja.
Hankkeessa haastateltiin matkailu- ja majoitusyrityksiä molemmin puolin itärajaa ja
kartoitettiin yritysten energian ja vedenkäytön, jätevesien ja kierrätyksen nykytilanne ja
kysyttiin tulevaisuuden suunnitelmia ja tietotarpeita. Tässä oppaassa pyritään vastaamaan Suomen puolella (Kuhmo ja PohjoisKarjala) nousseisiin tarpeisiin.
Haastattelututkimus osoitti myös, että
suomalaiset matkailu- ja majoitusyritykset ovat innokkaita parantamaan majoitus-

paikkojen energia- ja resurssitehokuutta.
Tämä näkyy sähkö-, lämmitys-, käyttövesi- ja jätevesijärjestelmien valinnoissa sekä
niihin suunnitteilla olevissa investoinneissa.

Raja-alueyhteistyö
Venäläiset hankekumppanit laativat Karjalan tasavallan näkökulmasta matkailuyrityksille vastaavan tyyppisen tietopaketin, joka
on luettavissa Pohjois-Karjalan biosfäärialueen sivuilla.
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Ratkaisuja matkailuyrityksille
energia- ja materiaalitehokkuuteen
Energiaratkaisut

kuluissa, että vähentää kasvihuonekaasupäästöjä.
Energiaa voidaan säästää vaihtamalla lämmitysmuotoa tai rakennuksen energiatehokkuutta parantamalla, sekä käyttämällä taloautomaatiota.
Paras energiansäästökeino tulee harkita
aina tapauskohtaisesti ja joissain tapauksissa tehty säästötoimi voi viedä kannattavuutta muilta.

Energiaratkaisut -osiossa käydään läpi aurinkosähkö- ja lämpöjärjestelmien hyötyjä
ja kustannuksia matkailuyrittäjien näkökulmasta ja esitellään hyviä esimerkkejä jo käytössä olevista järjestelmistä.
Lisäksi esitellään tehokkaimmat keinot,
joilla voi säästää euroja ja energiaa remonteilla. Lopuksi kerrotaan, mistä yritykset
voivat saada tukea remontteihin ja energiajärjestelmien uusimiseen.
Suurimmat rakennusten käytön aikaiset
ympäristövaikutukset liittyvät energiankulutukseen.
Sähkö on tavallisesti myös matkailuyrittäjän suurin kuluerä, ja suuri osa siitä koostuu lämmityksestä. Säästämällä energiaa ja
tuottamalla sitä itse voidaan sekä säästää

Lue lisää:
Motivan kattava tietopaketti
energiaremontteihin ja
hankintoihin
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Aurinkosähköjärjestelmät

wattituntia tai alle. Tällöinkin paneelit voi
hankkia, jos haluaa tuottaa ympäristöystävällistä energiaa. Jos taas vuosikulutus
nousee yli 15 000 kwh:n, ja sähköä tarvitaan
etenkin maaliskuulta lokakuulle, aurinkopaneelien asennus voi olla kannattavaa.
Siirtohinta vaihtelee jakeluverkkoalueittain ja muodostaa ison osan sähkökuluista. Sähkön siirtohinnat tulevat nousemaan
jopa 40 % vuoteen 2028 mennessä osin huoltovarmuuden parantamiseksi tehtävien investointien vuoksi. Tulevaisuudessa aurinkosähköjärjestelmät voivat siis olla entistä
houkuttelevampi ratkaisu sähkölaskun pienentämiseen. Tosin niiden kannattavuuteen
vaikuttavat monet tekijät, kuten esimerkiksi
se, kuinka optimoitua oman sähkön käyttö
on, miten sähkön hinta kehittyy sekä yleinen
taloudellinen tilanne (lainan korko, laskennallinen korkokanta).

Aurinkosähköjärjestelmä voi olla sähköverkkoon liitetty tai itsenäinen järjestelmä
esimerkiksi mökillä. Aurinkosähköjärjestelmässä 1- tai 3-vaiheinen invertteri eli
vaihtosuuntaaja muuttaa paneeleiden tuottaman tasavirran vaihtovirraksi. Verkkoon
kytkemättömissä itsenäisissä järjestelmissä
aurinkopaneelien tuottama sähkö voidaan
tarvittaessa varastoida akkuihin. Itsenäisessä
järjestelmässä voidaan käyttää tuotettu
sähkö tasavirtaa hyödyntäviin laitteisiin tai
muuttaa invertterillä vaihtovirraksi. Ennen
sijoittamista aurinkopaneeleihin, kannattaa kaivaa esille sähkölaskut ja tarkastella
sähkön vuosikulutusta.
Aurinkopaneelit eivät nykyisillä sähkönhinnoilla välttämättä tuota investointia takaisin, jos vuosikulutus on 10 000 kilo-
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Aurinkopaneelien hyödyt
n Taloudellisesti kannattavaa ja ympäristöystävällistä
n Riippuvuus ostosähköstä vähenee ja sähkön markkinahinnan vaikutukset
tasaantuvat
n Yritys voi viestiä arvomaailmastaan ja vastuullisesta valinnastaan
n Energian takaisinmaksuaika (eli aika, jolla maksetaan järjestelmän
valmistukseen ja ylläpitoon käytetty energia takaisin) vaihtelee
0,75–5 vuoden välillä
n Takaisinmaksuaika sähköverkkoon kytketyissä järjestelmissä on tyypillisesti
10–15 vuotta
n Tuottotakuu noin 25 vuotta, ylittää selkeästi takaisinmaksuajan

Yleisimmät akkutyypit
Lyijyakut toimivat mökkikäytössä hyvin ja
ovat halvempia. Ne tosin vaativat hieman
akkunesteen määrän seurantaa ja tarvittaessa lisäilyä. Jos haluaa huoltovapaamman
vaihtoehdon, kannattaa valita litiumioniakku tai AGM-akku.
Litiumioniakut ovat kevyempiä, ne voi sijoittaa minne vain ja ne on helpompi ottaa
mökiltä mukaan vaikkapa ladattavaksi.
AGM-akuilla on jopa nelinkertainen syklinkestävyys verrattuna standardiakkuihin
ja suurempi varauksen vastaanottokyky.
Akustosta voi olla hyötyä myös verkkoon
kytketyn järjestelmän yhteydessä, jolloin
niillä voidaan turvata sähkönsaanti sähkökatkojen aikana.

Sähköverkosta irrallaan
toimivat järjestelmät (off-grid)

Sähköverkkoon kuulumattoman mökin perustarpeet (esimerkiksi valot, kahvinkeitin,
mikro, kännykän laturi) saa katettua kesäisin
aurinkosähköllä, jos ei käytetä sähköä jatkuvasti tai paljon tarvitsevia kodinkoneita.
Aurinkosähkö riittää melko hyvin maaliskuusta lokakuuhun. Esimerkiksi jääkaappi
vaatii akuston varastoimaan sähköä yöaikaan
käytettäväksi tai aggregaatin lisäsähköntuotantoon – esimerkiksi hella, sähkökiuas ja
lämpöpatterit vaativat hetkellisesti lisätehoja. Talvella pelkkä aurinko ei riitä tuottamaan
sähköä, joten aggregaattia tarvitaan silloinkin.
Tuulivoimaa saadaan talvella enemmän
kuin kesällä, joten pientuulivoimala voi olla
hyvä lisä sähköverkkoon kuulumattomaan
rakennukseen.
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Aurinkopaneelit osana
sähköjärjestelmää

Esimerkkikohde

Ympäri vuoden käytössä
oleva mökki saa sähköä
auringosta ja tuulesta Inarissa

Aurinkosähköjärjestelmän voi liittää verkkoon, jolloin sen tuottama sähkö syötetään
kiinteistön omaan käyttöön ja tarvittaessa
edelleen sähköverkkoon (Motiva).
Aurinkosähköpaneelit asennetaan useimmiten rakennuksen katolle tai ulkoseinälle. Paneelien koko kannattaa mitoittaa
omaan käyttöön sopivaksi, sillä ylimääräisen sähkön syöttäminen verkkoon ei ole niin
kannattavaa kuin sen käyttäminen itse.
Suunnitteluun kannattaa hyödyntää asiantuntijan apua. Enimmäistuottotarvetta
suunniteltaessa kannattaa ensin selvittää
vuoden ajalta pohjakulutus, eli se energiamäärä, jonka kohde vähintään kuluttaa
jokaisena tuntina, jona aurinkosähköä on
mahdollista tuottaa.
Pientaloihin hankitaan tyypillisesti 3,3
kWp:n järjestelmä, joka maksaa kuluttajalle
asennettuna noin 5500–7000 euroa (sis. alv.
24 %). Järjestelmä tuottaa optimiolosuhteissa suunnilleen 2 600–2 800 kWh (Motiva).
Taulukossa 1. (seuraavalla sivulla) on esitelty erikokoisten järjestelmien keskimääräisiä asennushintoja.

Rakennuksen tyyppi ja koko:
Mökki, 30m2
Järjestelmän käyttöönoton syy:
Sähköverkkoon liittyminen olisi
maksanut noin 12 000 €. Tarpeena oli
luotettava sähköntuotto, johon yksi 65
watin aurinkopaneeli ei ollut riittävä.
Toteutus:
Neljä 85 watin aurinkopaneelin
ja 4 kW:n tuulivoimala.
Hybridijärjestelmään kuuluu
akkujärjestelmä: kuusi 230 Ah:n
kuorma-auton lyijyakkua sekä 5,5 kW:n
dieselaggregaatti.
Tulokset:
Tuulivoimalasta viiden vuoden ajalta
sähköä on saatu keskimäärin 8,7 kWh/
vrk (parhaimmillaan viikossa huikeat
180,7 kWh) ja keskivuosituotto neljän
vuoden
aikana on ollut 3377 kWh. Vaihteluväli/
vuosi on tuulisuudesta riippuen 3689–
2851 kWh.
Aiemmin, kun pelkästään
aurinkopaneelit olivat käytössä,
saattoi aggregaattiin kulua yli
1000 litraa polttoöljyä vuodessa.
Hybridijärjestelmän jälkeen öljyn
käyttö vähentyi 160 litraan vuodessa.
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Taulukko 1. Aurinkosähköjärjestelmien keskimääräiset avaimet käteen
-asennushinnat vuonna 2019
Kategoria / koko kW
(Kategorioissa noudatettu
IEA PVPS-maaraportoinnissa
käytettävää luokittelua)

Esimerkkejä
asennuskohteista

Hinnat €/kWp* (alv 0%)
* Yksikkö Wp kuvaa
aurinkopaneelien
tuottamaa sähkötehoa
standardiolosuhteessa

10–250 kW järjestelmät,
kattoasennus

Toimisto- ja kaupparakennukset,
kuntakiinteistöt ja maatilat

700–1 050 €/kWp

Verkkoon kytketyt alle 10 kW
järjestelmät

Omakotitalot ja muut pienet
rakennukset

050–1 840 €/kWp

Alle 5 kW aurinkosähkö- ja
akkujärjestelmät (off-grid)

Sähköverkon ulkopuoliset
kesämökit ja muut pienet
rakennukset (sisältää akuston)

3 000–5 000 €/kWp

Aurinkosähköjärjestelmän
hankinta

n Avoimen datan aurinkosähkön kannattavuuslaskuri on kehitetty Aaltoyliopiston FinSolar-hankkeessa. Suomen
ympäristökeskus lisäsi Canemurehankkeessa laskuriin lämpöpumpputeknologioita ja elinkaarikustannukset
sekä vaikutukset hiilidioksidipäästöihin.

Aurinkopaneelien tuottoon vaikuttavat
mm. asennussuunta ja -kulma, varjostavat
elementit sekä kuukausittaiset ja vuotuiset
vaihtelut.
n Tee tarkat laskelmat aurinkosähköjärjestelmän koosta. Mitoita järjestelmä oman kulutuksen mukaan.
Apua kannattaa pyytää energiaasiantuntijoilta

Muistilista aurinkosähköjärjestelmän hankintaan
n Tarkista tarvitsetko toimenpide- tai
rakennusluvan

n Hyödynnä investointituki. Tuen
määrä voi olla lähes puolet investoinnin kustannuksista. Tukea haetaan paikallisesta ELY-keskuksesta
tai Business Finlandin kautta (20 %)

n Oletko sähköverovelvollinen
n Onko järjestelmäsi koko oikeassa
suhteessa sähkön kulutukseen

n Kun vertailet tarjouksia, kiinnitä
huomiota erityisesti takuisiin, laatuun ja kilpailukykyiseen hintaan

n Ovatko järjestelmäsi osat laadukkaita
n Sisältääkö asennus kattavasti kaiken
tarvittavan (paneelien asennuksen,
kaapelinvedot, sähkötyöt, verkkoon
liityntäilmoituksen)

Käytä kannattavuuslaskuria järjestelmän
hankinnan suunnitteluun:
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Esimerkkikohde

Esimerkkikohde

Verkkoon liitetty
aurinkovoimala Lemillä

Ala-Haaviston tila Oy - modernit
energian ja lämmöntuotantomenetelmät

Rakennuksen tyyppi ja koko:
Omakotitalo

Rakennuksen tyyppi ja koko:
Maatila/Rivitalo

Toteutus:
Omakotitaloon hankittiin aurinkosähköjärjestelmä yhteishankintana,
jolloin kuljetusmaksut ulkomailta
olivat pienemmät. Järjestelmässä on 24
aurinkopaneelia, joista jokaisen teho on
210 W ja yhteisteho näin
5040 W. Voimala on liitetty sähköverkkoon ja ylijäämätuotanto myydään
sähköyhtiölle. Investoinnin hinta oli
noin 7 500 euroa.

Energian ja lämmöntuotantomenetelmien muutosten syyt:
Maatilat käyttävät yleensä paljon sähköä
ja kulutus on tasaista ympäri vuoden.
Päätökseen vaikuttivat taloudelliset
hyödyt, sillä kulutus on ollut noin
200 000 kWh/v.
Lämmöntavan muutosten toteutus:
180 kappaletta lasi-lasi aurinkopaneelia, joiden tuottotakuu on 30
vuotta. Investoinnin arvioitu takaisinmaksuaika on noin viisi vuotta.

Tulokset:
Säästöä vuositasolla on saatu 625 €
vuodessa. Järjestelmä on ollut vaivaton
ja sen käyttöiäksi on arvioitu 30 vuotta
takaisinmaksuajan ollessa noin 12 vuotta.

Tulokset:
Tilalla hyödynnetään kattavasti erilaisia
moderneja energian ja lämmön
tuotantomenetelmiä: lietelannasta
saatava energia otetaan suoraan talteen
ja aurinkosähköjärjestelmä pyörittää
maalämpöpumppua. Järjestelmän
laskennallinen vuosituotto on 43 000
kilowattituntia ja tuotetun sähkön
määrää voi seurata kätevästä
mobiilisovelluksella.
”Meidän osaltamme päätökseen
vaikuttivat taloudelliset hyödyt.
Kulutamme vuodessa yli 200 kWh
sähköä. Neljäsosa sähkölaskusta
pitäisi siis leikkaantua pois. Kaikki
meni oikeastaan juuri niin kuin
pitikin.” Heikki Ala-Haavisto
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Aurinkokeräimet

Kuumailmakeräimissä käytetään ilmaa
veden tai muun nesteen sijasta lämmönsiirtoaineena. Keräimen lämmönkeräinelementit sitovat auringosta saatua lämpöenergiaa ja luovuttavat sitä alla virtavaan
ilmaan. Yksikertaisimmillaan lämmitetty
ilma siirretään puhaltimen avulla suoraan
rakennukseen ja se onkin näin yksinkertaisin vaihtoehto esimerkiksi vapaa-ajan asunnon lämmittämiseen tai syksyllä kuivatuslämmitykseen auringon avulla. Kytkeminen
olemassa olevaan ilmastointijärjestelmään
on myös mahdollinen.
Kuumailmakeräimet ovat herkempiä reagoimaan aurinkosäteilymääriin kuin nestekeräimet. Yksinkertaisimmillaan tällaisen
järjestelmän voi rakentaa itse.
Yrityksille aurinkolämpö voi olla kilpailukykyinen vaihtoehto verrattaessa muihin
ostolämmön muotoihin, sillä investoinnista
ei tarvitse maksaa arvonlisäveroa, ja hankintaan voi saada investointitukea (katso luku
”Tuet”).
Lisätietoa aurinkolämpöjärjestelmien
kannattavuudesta Suomessa Finsolarin
verkkosivuilta.

Aurinkokeräin muuntaa auringon säteilyä
käyttökelpoiseksi lämmöksi. Tyypillisesti
aurinkokeräin on osa muuta lämmitysjärjestelmää, jossa sen tehtävänä on sitoa auringon energiaa johonkin keräimessä kiertävään väliaineeseen.
Järjestelmä koostuu aurinkolämpökeräimestä, pumpusta ja varaajasta.
Aurinkokeräintyyppejä ovat vesi- ja ilmakeräimet, sekä taso- ja tyhjiöputkikeräimet.
Tällaisten järjestelmien käyttökustannukset ovat pienet, eikä niiden käyttö aiheuta
päästöjä.
Ympäristövaikutukset painottuvat keräinten rakentamiseen ja pumppujen kuluttamaan energiaan.
Nestekeräin muuttaa auringonsäteilyn keräimen sisällä kulkevan lämmönsiirtonesteen lämpöenergiaksi. Neste kuljettaa lämpöenergian joko suoraan käyttökohteeseen
tai varaajaan, jonka tulee olla aurinkokierukallinen. Jos suunnittelet olemassa olevan,
vanhan vesivaraajan uusimista, kannattaa
miettiä aurinkokeräimien valintaa aurinkopaneeleiden asemasta.
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Sähkölämmityksen
tehostaminen ilma-, ilmavesi- ja maalämpöpumpuilla

Lue lisää:
1 Kattava tietopaketti
pientalon lämmitysjärjestelmistä

Öljylämmitys ja suora sähkölämmitys kannattaa vaihtaa ympäristöystävällisempään
energiamuotoon. Ilma-, ilma-vesi- ja maalämpöpumput ovat energiatehokas ja edullinen lämmitystapa verrattuna suoraan sähkölämmitykseen (taulukko 2).
Lämpöpumppu valitaan rakennuksen
koon ja nykyisen lämmitysjärjestelmän pohjalta (1).
Motivan oppaasta “Lämpöpumppujen soveltuvuus eri talotyyppeihin” (2) saa tietoa
lämpöpumppujen soveltuvuudesta eri kohteisiin ja apua valintaan.
Oppaaseen (3) on koottu tiedot hankinnan kannattavuudesta eri kokoisissa rakennuksissa investointikuluineen, takaisimaksuaikoineen, sekä energian ja rahan säästön
näkökulmasta.

2 Apua lämpöpumpun
valintaan

3 Lämmitystapojen
vertailulaskuri
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Taulukko 2. Lämmitystapojen kustannusten vertailu. Rakennusten lämmitysratkaisu
lähtötilanteessa vesikiertoinen sähkölämmitys tai öljylämmitys. Laskelmissa
sähkön hinta on 13 snt/kWh, öljylämmityksen 11 snt/kWh. Yrityksille investoinnit
alv 0 % ja mahdolliset investoinnin tuet (n. 20 %).
Lähtötiedot
Hinnat muutettu vastaamaan vuoden 2019 hintoja.

Kohdemäärittely ja
energiakulutus/v

Lämpöpumpun kannattavuus
1. Investointi (€ sis. alv 24 %), 2. Säästö (kWh), 3. Säästö (€).
4. Takaisinmaksuaika (v) Suluissa säästö, (3.) ja takaisinmaksuaika
(4.) jos maksetaan arvonlisäverollinen hinta
Ilmalämpöpumppu Ilma-vesilämpöpumppu Maalämpöpumppu

Uudehko talo, rak. 1990 jälkeen,
150 m2
Kokonaiskulutus 19 500 kWh/v
Huonetilojen lämmitys 8 000 kWh
Käyttöveden lämmitys 4 000 kWh
Kotitaloussähkö 7 500 kWh
1980-luvun talo, 120 m2

1. 1500–2500 €
2. 3 000 kWh
3. 390 € (330 €)
4. 4–7 v (5–8 v)

1. 8 000–15 000 €
2. 7 000 kWh (n. 58 %)
3. 910 € (770 €)
4. 9–17 v (11–20 v)

1. 12 000–18 000 €
2. 8 250 kWh (n. 69 %)
3. 1 072, 5 € (907,5 €)
4. 12–17 v (14–20 v)

Kokonaiskulutus 20 000 kWh/v
Huonetilojen lämmitys 9 500 kWh
Käyttöveden lämmitys 4 000 kWh
Kotitaloussähkö 6 500 kWh
1970-luvun talo, 100 m2

1. 1500–2500 €
2. 3 000 kWh
3. 390 € (330 €)
4. 4–7 v (5–8 v)

1. 8 000–15 000 €
2. 8 000 kWh (n. 59 %)
3. 1 040 € (880 €)
4. 8–15 v (10–18 v)

1. 12 000–18 000 €
2. 9 500 kWh (n. 70 %)
3. 1235 € (1 045 €)
4. 10–15 v (12–18 v)

Kokonaiskulutus 20 000 kWh/v
Huonetilojen lämmitys 11 000 kWh
Käyttöveden lämmitys 4 000 kWh
Kotitaloussähkö 5 000 kWh

1. 1500–2500 €
2. 3 000 kWh
3. 390 € (330 €)
4. 4–7 v (5–8 v)

1. 9 000–15 000 €
2. 8 500 kWh (n. 57 %)
3. 1 105 € (935 €)
4. 9–14 v (10–17 v)

1. 13 000–19 000 €
2. 10 000 kWh (n. 67 %)
3. 1300 € (1250 €)
4. 10–15 v (11–16 v)

1. 1500–2500 €
2. 4 500 kWh
3. 585 € (495 €)
4. 3–5 v (4–6 v)

1. 10000–17 000 €
2. 21 500 kWh (n. 57 %)
3. 2795 € (2 365 €)
4. 4–7 v (5–8 v)

1. 14 000–25 000 €
2. 25 000 kWh (n. 67 %)
3. 3 315 € (2 805 €)
4. 5–8 v (5–9 v)

1. 1500–2500 €
2. 4 500 kWh
3. 585 € (495 €)
4. 3–5 v (4–6 v)

1. 9 000–16 000 €
2. 15 500 kWh (n. 57 %)
3. 2 015 € (1 705 €)
4. 5–8 v (6–10 v)

1. 12 000–23 000 €
2. 18 000 kWh (n. 67 %)
3. 2 340 € (1 980 €)
4. 6–10 v (7–12 v)

1960- luvun talo, 200 m2
Kokonaiskulutus 44 000 kWh/v
Huonetilojen lämmitys 33 000 kWh
Käyttöveden lämmitys 5 000 kWh
Kotitaloussähkö 6 000 kWh
Rintamamiestalo, 1945–1960,
120+40 m2
Kokonaiskulutus 32 000 kWh/v
Huonetilojen lämmitys 23 000 kWh
Käyttöveden lämmitys 4 000 kWh
Kotitaloussähkö 5 000 kWh
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Maalämpö

Taulukoihin 3 ja 4 on koottu esimerkkejä
erityyppisten rakennusten lämmitysjärjestelmän vaihtamisesta öljy- tai suorasähkölämmityksestä maalämpöön.

Maalämpöön vaihtaminen on useimmiten
kannattavaa silloin kun rakennuksen asuinpinta-ala on suurempi kuin 150-neliömetriä
tai lämmöntarve on suuri.
Kannattavuus riippuu myös sijainnista ja
nykyisestä lämmitysjärjestelmästä. Kohteen
lämmönjakojärjestelmä lämpötilataso vaikuttaa myös kannattavuuteen – maalämpöpumpun hyötysuhde on parempi vesikiertoisen lattialämmityksen kanssa kuin
yhdistettynä vesikiertoiseen patteriin.
Maalämmön haittapuolena pidetään korkeita investointikustannuksia.
Kannattavuuslaskelmissa tulee kuitenkin
ottaa muun muassa huomioon sähkön tai
öljyn hinnan nouseminen tulevaisuudessa.

Muistilista maalämmön hankintaan ja asennukseen:
n Tarkista maalämpöä koskevat rajoitukset
(esim. jos kiinteistö on pohjavesialueella)
n Kallioperän mittauttaminen on tärkeää
optimaalisen tehokkuuden saamiseksi.
Mittauksella selvitetään saatavan energian
ja porattavien kaivojen tarvittava määrä.
n Selvitä myös talon energiatehokkuuden
parantamisen mahdollisuudet. Katso
kohta 5. Rakennusten energiatehokkuuden parantaminen.
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Taulukko 3. Esimerkkejä öljylämmityksen vaihtamisesta maalämpöön
Rakennusvuosi
ja sijainti

Rakennus- Aiempi
Kulutus ennen
tyyppi
lämmönlämmitystavan
tuottotapa muutosta
(KwH/yr)
1973 (Helsingin Kaksikerrok- Öljylämmitys,
27 000–29 000
Tapanilassa)
sinen puinen vaihd.
kWh/vuosi
omakotitalo; 1980-luvulla
noin 240 m2 4 m3:n yösähkövaraajaan

Break Sokos
Hotel Koli ja
Luontokeskus
Ukko (Koli)

82 huonetta
ja kylpylä,
20 000 m3

Öljylämmitys

Öljyn kulutus
180 000 l/v.

Lämmitystavan
muutosten
toteutus
Maalämpökaivoja 1 kpl,
syvyys 200
metriä

Tulokset /
säästöt

Säästöt: 66,6 %;
n. 2 300 €/v
(18 000 kWh/
vuosi sähkön
hinnalla 0,13 €/
kWh). Ostettava
energiaa
maalämpöön
siirtymisen
jälkeen n. 9 000
kWh/vuosi
Säästöt 52 %;
Maalämpökaivoja 35 kpl, 87 000 €/v
syvyys 312 m . Investoinnin
takaisin
Maalämpöpumppuja 4 kpl maksuaika: 11 v.
CO2(á 90 kW).
päästövähennys
2018
326 t/v (68,5 %
Investointipudotus).
kustannus:
984000 €

Taulukko 4. Esimerkkejä suora sähkölämmityksen vaihtamisesta maalämpöön
Rakennus- Rakennus- Aiempi
Kulutus ennen
vuosi
tyyppi
lämmön- lämmitystavan
ja sijainti
tuotto- muutosta
tapa
(KwH/yr)
1960
KaksiSähkö40 600 kWh/v
kerroksinen lämmitys
(n. 4 872 €/v,
omakotitalo
kun 0,12 €/kWh)
(300 m²)
1948,
remontoitu
1989

Omakotitalo Sähkö(150 m²)
lämmitys

Lämmitystavan Tulokset /
muutosten
säästöt
toteutus
Maalämpökaivoja
2 kpl, syvyys 115 m
Maalämpöpumppuja
4 kpl (á 90 kW)

Säästöt: n. 3792–
4032 €/v (78–83 %)
(Lämmityskulut
maalämmöllä
n. 840–1 080 e/v;
7 000–9 000 kWh)

Ostettava
Lämpökaivoja 1 kpl,
lämmitysenergia
syvyys 145 m
ennen maalämpöä:
noin 24 500 kWh/
vuosi

Säästö arviolta:
68 % n. 2 261 €/
vuosi; (16 750 kWh
ja 0,135 €/kWh)
(Ostettava
lämmitysenergia
maalämpöön
siirtymisen jälkeen
arviolta: 7 750
kWh/vuosi)
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Esimerkkikohde

Älyohjaus apuna
talviasuttavassa mökissä
Kuusamossa
Rakennuksen tyyppi ja koko:
2-kerroksinen noin 100 m2 mökki.
Lämmitysratkaisu:
Suora sähkölämmitys, yläkerrassa
kattolämmitys, alakerrassa
lattialämmitys ja patterit sekä varaava
takka sähkövastuksilla. Lisänä ilmaa
puhaltavat irtopatterit. Ongelmana on
ollut miten saada tilat mahdollisimman
nopeasti lämpimiksi.
Toteutus:
Kohteeseen asennettiin
älyohjausjärjestelmä, jolla sekä nopeat
että hitaat lämmityslaitteet saatiin
hallintaan yhden käyttöliittymän kautta.
Lämpötiloja ja kosteutta kohteessa
voidaan seurata ja säätää etäältä.

Lämmityksen
etähallintajärjestelmät /
taloautomaatio
Etäohjauksella hallittu lämmitys säästää
energiaa sekä rahaa (muiden lisäksi energiakulutus ja työaika), ja tuo mukavuutta.
Ennen suunnittelua ja järjestelmän hankintaa kannattaa miettiä, mitä halutaan automatisoida – lämmitysjärjestelmää, ilmanvaihtoa vai valaistusta.
Majoituspalveluita tarjoava yrittäjä voi
esimerkiksi nostaa tilojen lämpötilaa ennen
asiakkaan saapumista ja tehostaa ilmanvaihtoa ja taas säätää tehoja pienemmälle, kun
asiakkaat lähtevät.

Tulokset:
Järjestelmä on tuonut käyttömukavuutta
ja ajansäästöä, sillä mökillä on lämmintä
jo sinne tultaessa. Älyohjauksen avulla
pystytään myös pitämään rakennuksen
sisälämpötila tasaisena säästä
huolimatta, jolloin on ollut helppoa
säätää lämpötila niin, että vesiputket
eivät ole päässeet jäätymään. Järjestelmä
näyttää myös kosteuden määrän, joten
ylläpitolämpötilaa voi myös säätää
kosteusolojen mukaan.

Lue Lisää taloautomaatiohankinnasta
Energiatehokas koti -sivustolta
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Esimerkkikohde

Esimerkkikohde

Rakennuksen tyyppi ja koko:
Huoneistohotelliksi remontoitu
paritalo; 360 m2.

Rakennuksen tyyppi ja koko:
Useita mökkejä (noin 30 kpl),
rivitalohuoneistoja, erilliskiinteistöjä ja
sauna.

Lämmitysratkaisujen
järkeistys huoneistohotelli Marentissa

Automaatio yhdistää
mökkejä lomakylässä
Kilpisjärvellä

Lämmitysratkaisu:
Suora sähkölämmitys; sähköpatterit,
osassa märkätiloista lattialämmitys.

Lämmitysratkaisu:
Suora sähkölämmitys
Toteutus:
Lomakylään asennettiin lämmityksen
etähallintajärjestelmä, sillä erillään
olevien mökkien manuaalinen
lämpöjen vei aikaa. Harvaanasutulla
alueella, jossa langaton verkko toimi
vaihtelevasti, päädyttiin langalliseen
tiedonsiirtoon.

Toteutus:
Hotellin varausaste vaihtelee.
Kiinteistöön asennettu älykäs sähkölämmityksen ohjausjärjestelmä huolehtii
siitä, että energiaa ei haaskata hukkalämmitykseen. Etäohjauksella lämpötila saadaan laskettua tyhjillään olevissa
huoneistossa 13 asteeseen. Kun tiettyyn
huoneistoon tehdään varaus, sen
lämpötila palautetaan 21,5 asteeseen.
Etäohjaus onnistuu millä tahansa
älylaitteella.

Tulokset:
Kiinteistöjen sähkönkulutuksessa on
selvästi säästetty ja takaisinmaksuajaksi
on arvioitu noin kaksi vuotta. Energian
säästöllä on ollut myös tuntuva imagomerkitys matkailualalla toimivalle
lomakylälle.

Tulokset:
Kohteessa on säästynyt aikaa, kun
pattereita ei ole tarvinnut käydä
säätämässä paikan päällä. Vuosikulutus
on saatu laskemaan 76 000 kWh:sta
50 000 kWh:iin. Ensimmäisen vuoden
aikana lämmitykseen kuluvan energian
määrä pieneni noin 36 % (laskelmassa
on otettu huomioon leudomman talven
vaikutus). Säästöt lämmityskuluissa ovat
olleet lähes
20 % kuukausimaksu mukaan lukien.

Matkailualalla energian säästöllä on
myös tuntuva imagomerkitys.
Lisäksi säästyvän pääoman voi
käyttää palvelujen parantamiseen.
Kilpisjärven Loma OY:n
hallituksen puheenjohtaja
Simo Vanhapiha
Tutustu OptiWatti
-palveluihin
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Rakennusten
energiatehokkuuden
parantaminen
Rakennukset aiheuttavat yli 30 prosenttia
Suomen päästöistä ja niissä käytetään lähes
40 prosenttia kaikesta kulutettavasta energiasta. Energiatehokkuuden parantaminen
onkin tehokkain keino hillitä rakennusten
käytön ilmastovaikutuksia.
Etenkin vanhemmissa rakennuksissa
kannattaa tarkastaa ja tarvittaessa tiivistää
ja eristää kohdat, joista lämpö useimmiten
karkaa.
Monet energiatehokkuutta parantavat
toimet voi tehdä itsekin, mutta etenkin
suuria muutoksia tehdessä asiantuntijoita
ja kuntotarkastuksia kannattaa hyödyntää.

Esimerkiksi väärin toteutettu tiivistäminen tai eristäminen voi johtaa kosteusongelmiin. Erityisesti vanhoissa, historiallisesti
arvokkaissa rakennuksissa muutoksia kannattaa tehdä harkiten.
Kannattavimmat toimet liittyvät yläpohjan lisäeristykseen sekä ilmanvaihtoon ja
ilmatiiviyden parantamiseen. Samalla tulee
ottaa huomioon riittävä ilmanvaihto. Seinien ja alapohjan lisäeristäminen on usein
järkevää tehdä vasta niiden remontoinnin
yhteydessä.
Sähkönkulutusta kannattaa seurata ja verrata vastaavien rakennusten kulutukseen.
Jos sähköä kuluu enemmän kuin vastaavissa kohteista, on energiaremontille todennäköinen tarve ja toimenpiteistä saa myös taloudellista hyötyä.

Vanhassa rakennuksessa
lämmitysenergiasta
poistuu vuotoilman
mukana jopa 25 %

Energiatehokkuuden
parantaminen on
kustanustehokas keino
hillitä ilmastonmuutosta
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Katso ohjeet pientalon
energiaremonttien ja
-korjausten tekemiseen
ympäristöhallinnon
sivuilta

Ikkunoiden energiakorjaus

Ikkunatiivistys on yksi kannattavimmista energiakorjauksista. Teknisesti hyväkuntoisia ikkunoita ei kannata vaihtaa,
puitteiden ja liittymien tiivistäminen voi
riittää. Ikkunoita uusittaessa lämmitysenergian kulut pienenevät noin 2–5 %.
Esimerkiksi 1970 tai 1980-luvulla rakennetun pientalon ikkunoiden vaihtaminen
uusiin tuo säästöä 200 € vuodessa alentuneen energiankulutuksen myötä. Historiallisesti arvokkaissa kohteissa kannattaa kuitenkin ensisijaisesti korjata vanhaa,
jotta talon ulkoasu ei muutu liikaa.

Yläpohjan lisälämmöneristys

Jopa 20 % lämmöstä voi karata huonosti
eristetyn yläpohjan kautta. Vanhan talon
yläpohjan lisäeristys on usein kannattavaa
ja helppo toteuttaa. Lämmin ilma nousee
ylöspäin, joten riittävä eristepaksuus yläpohjassa estää lämmön karkaamisen. Eristettä
voi joko puhaltaa lisää tai korvata vanhan
eristeen kokonaan uudella. Eristettä tulisi
olla noin 400–500 mm. Lisälämmöneristämisen takaisinmaksuaika voi olla jopa vain
2–3 vuotta.

Lisätietoa: Oulun rakennusvalvonnan ohjekortti ikkunoiden korjauksesta, vaihtamisesta ja tiivistämisohjeet. Tarkistuslista ikkunan
kunnon arvioimiseen.

Lisätietoa: Oulun rakennusvalvonnan ohjekortti yläpohjan lisäeristämisestä.

Rakennuksen ilmatiiviyden
lisääminen

Sisäilma vuotaa ulos rakennukset ulkovaipan raoista ja samaa reittiä tulee sisälle
kylmää ilmaa. Hyvä ilmatiiveys vähentää
lämmityskustannuksia ja lisää käyttömukavuutta. Sisäilman laatu paranee, kun tuloilma otetaan hallitusti siihen tarkoitettuja
kanavia pitkin. Rakennuksen tiiviyden mittaamiseen ja ilmanvaihdon suunnitteluun
tulee palkata asiantuntija. Lämpökameran
avulla havaitaan ilmanvuotokohdat ja kylmäsillat.
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Ovien energiakorjaus

Ulkoseinät

Myös huonosti tiivistetyt ovet ja sellaiset
vanhat ovet, joissa on pieni Uarvo aiheuttavat vedon tunnetta ja toimivat kylmäsiltoina.
Tämän vuoksi lämmitystarve ja energiankulutus kasvavat. Vanhan oven kautta voi kulua
energiaa vuodessa jopa 4000 kWh, eli jopa
200 € (rakennus 150 m2, ovipinta-ala 4,2 m2,
4.98 snt/kWh). Hyväkuntoiselle ovelle riittää usein tiivistys tai tiivisteiden uusiminen.
Vanhan ovilevyn voi lisäeristää, jos rakenteet kestävät sen. Vanhemman oven uusiminen voi kuitenkin olla perusteltua.

Ulkoseinien kautta poistuu n. 10–15 %
lämmitysenergiasta. Lisälämmöneriste
tulee sijoittaa ulkoseinän ulkopuolelle, jotta
vanha rakenne pääsee kuivumaan ja lämpenee. Rakenteen tulee harventua ulospäin
mentäessä. Ulkoseinien lisäeristys kannattaa tehdä ulko- tai sisäverhoilun uusimisen
yhteydessä.
Lisätietoa: Oulun rakennusvalvonnan ohjekortti pientalon ulkoseinien lämmönerityksestä.

Lisätietoa: Oulun rakennusvalvonnan ohjekortti ovien korjaamiseen.
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Matkailuyrittäjän
tarkistuslista
energiatehokkuuden
parantamiseen
n Seuraa energian- ja
sähkönkulutusta

Ilmanvaihdon energiakorjaus

n Käytä tarvittaessa asiantuntijaa
arvioimaan remonttitarpeet ja
tekemään remontointisuunnitelma

Lämmitysenergiasta poistuu n. 20–35 % ilmanvaihdon kautta. Ilmanvaihdon on tarkoitus poistaa sisäilman hiilidioksidi, epäpuhtaudet sekä liiallinen kosteus ja tuoda
sisälle raitista ilmaa. Rakennukset, joita ei
käytetä ympärivuotisesti, tulee myös varustaa korvausilma- ja poistoventtiileillä. Vanhoissa taloissa ja mökeissä ilmanvaihto voi
olla jopa kokonaan rakenteiden läpi tulevien
ilmavuotojen varassa.
Tiiveyskorjaus ja ilmanvaihdon korjaus kannattaa aina tehdä yhtä aikaa. Ilmanvaihdon toimivuus tulee varmistaa kaikkien
energiakorjaustoimenpiteiden yhteydessä.
Ilmanvaihdon energiakorjauksessa tärkeintä on varmistaa hallittu tuloilman saanti.
Korvausilma otetaan sisään ikkunoiden
yläpuolella tai seinissä olevista korvausilmaventtiileistä – myös painovoimaisella ilmanvaihdolla toimivat rakennukset tarvitsevat korvausilmaventtiilit, jotta ilma tulee
hallitusti sisään.

n Tarkista yläpohjan eristeet:
tarvitaanko lisää ja onko
lisäeristeelle riitättävästi tilaa
n Tarkasta ovi- ja ikkunatiivisteet
säännöllisesti. Vaihda ovet
ja ikkunat tarvittaessa
energiatehokkaampiin
n Tarkasta ilmanvaihdon
toimivuus
n Seuraa sisäilman kosteusja hiilidioksidipitoisuutta.
Pakkaskaudella kosteus ei saa
nousta yli 40-45 % RH

Lisätietoa: Oulun rakennusvalvonnan ohjekortti ilmanvaihdon energiakorjauksesta.
Lisätietoa painovoimaisesta ilmanvaihdosta.
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Tuet
Yritykset saavat tukea energiajärjestelmien
investointihankkeisiin (investoinnit käyttöomaisuuteen). Hankkeilla voidaan edistää
mm. uusiutuvan energian käyttöä, energian
säästöä, tehostaa energian käyttöä tai vähentää energian käytön ympäristöhaittoja.
Tukea ei myönnetä hankkeille, jotka on
käynnistetty ennen tukipäätöstä.

Taulukossa 5. esitellään Business Finlandin investointihankkeiden, ELY-keskuksen
ja Leader Suomi rahoituksen, sekä Energiatehokkuus- ja ESCO-palveluiden rahoittamat energiahankkeet ja tukiprosentit.
Lisätietoja rahoittajien internet-sivustoilta

Taulukko 5. Yritystuet ja tukiprosentit Business Finlandin (investointihankkeet),
ELY-keskuksen ja Leader Suomi rahoituksen sekä Energiatehokkuus- ja ESCOpalveluiden rahoittamiin energiahankkeisiin.
Tuki

Avustusprosentti
Business Finland, investointihankkeet
Lämpökeskushankkeet (puupolttoaineet)
10–15 %
Aurinkosähköhankkeet
20 %
Lämpöpumppuhankkeet *
15 %
Aurinkolämpöhankkeet
20 %
*Rajoitukset (www.businessfinland.fi)
ELY-keskus

Kehittämistoimenpiteisiin liittyviä palkka-, konsultointi-, Enintään 50 %:lla avustuksen perusteena olevista
matka-, messuosallistumis- ja vastaavia menoja
menoista
Kehittämisavustus; hankkeeseen sisältyviä
10–35 %:lla avustuksen perusteena olevista menoista
investointeja
*Rajoitukset (www.ely-keskus.fi)
Muut

Leader Suomi -rahoitus*
Investointituki yritysten perustamiseen, kasvuun ja
kehittämiseen, myös yritysten energiatehokkuus- ja
uusiutuvan energian hankkeisiin.

Kululajien ja rahoitusinstrumentin mukaan 20-40 %

*Rajoitukset: alle 10 henkilötyövuotta työllistävät
yritykset / maaseudulla toimiva pieni tai keskisuuri
yritys
Energiatehokkuus- ja ESCO-palvelut: energia-asian- Palvelun kustannukset ja investointi maksetaan
tuntija toteuttaa investoinnin ja toimenpiteitä
säästöillä, jotka syntyvät alentuneista
energian käytön tehostamiseksi /energian säästämiseksi energiakustannuksista
https://maakaista.fi/tukiopas/yritystuet
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Käymäläratkaisut
Kuivakäymälät

rannot hupenevat ja typpilannoitteiden valmistus kuluttaa energiaa. Ekologinen käymälä on siis myös kilpailuvaltti!

Vedettömät ja vähävetiset
käymäläratkaisut

Kuivakäymälän
hyödyt

Kotimaisille matkailijoille kuivakäymälä ei
juuri esittelyjä tai perusteluita kaipaa. Biolanin teettämän kyselyn mukaan suomalaisista jopa 97 prosenttia pitää kuivakäymälää
ekologisena vaihtoehtona (Biolanin remonttikysely 2018). Lisäksi arvostetaan sitä, että
kuivakäymälän ravinteet voidaan hyödyntää
omassa puutarhassa.
Ravinteiden kierrätys on erittäin tärkeää,
sillä maailman kaivannaislannoitefosforiva-

n Vettä säästyy
n Edullinen
n Harmaan veden käsittely
helpottuu/tarve vähenee
n Oikein hoidettuna hajuton
n Ravinteet kiertoon
n Multaa kasvualustaksi
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Kuivakäymälävaihtoehtoja
matkailuyrityksille

Matkailukohteissa tulee kiinnittää huomiota etenkin siihen, että käymälä on mahdollisimman helppokäyttöinen. Jopa niin
helppo, että erillisiä käyttöohjeita ja opastusta ei välttämättä tarvita – tällöin vältytään myös kielimuurien ja kulttuurierojen
tuomilta haasteilta. Isoilla asiakasmäärillä
kannattaa harkita erillistä urinaalia käymälän yhteyteen. Oikein mitoitettu käyttökohteeseensa sopiva kuivakäymälä on toimiva ja
edullinen ratkaisu.
Kuivakäymälän valinnassa tulee kiinnittää huomiota käyttäjien määrään, huoltoon,
tilaan – uudisrakennuksiin käymälä on helpompi mitoittaa, mutta myös saneerauskohteisiin on sopivia kuivakäymälöitä tarjolla.
Talvi- ja kesäkäyttö ratkaisevat myös käymälämallin valinnassa. Käymälää valitessa on
syytä kiinnittää myös sähkönkulutukseen ja
siihen toimivatko ne sähkökatkojen aikana.
Kohteeseensa mitoitetun kompostoivan käymälän etu on helppohoitoisuus – jätteet voidaan kompostoida suoraan astiassaan, jolloin työläitä välivaiheita ei tarvita.

Kompostoiva kuivakäymälä on yksi parhaista vaihtoehdoista asiakaskäyttöön.
Kompostoivan käymälän voi asentaa
asuintiloihin tai erillisiin ulkotiloihin. Virtsa
ja uloste kerätään samaan säiliöön. Suotoneste eli ulostemassan läpi suotautunut
virtsa kerätään erikseen.
Kunnollinen ilmanvaihto ja suotonesteen
keräys varmistavat, ettei kompostoitavasta
aineesta tule liian kosteaa.

Kompostoiva
kuivakäymälä
n Voi asentaa sisätiloihin
n Rakennusvaiheessa on
mahdollista suunnitella
kohteeseen oikein mitoitettu
kuivakäymälä, jonka tyhjennys
tapahtuu talon ulkopuolella.
Tyhjennysväli voi olla jopa vuosia
- etenkin, jos käymälä on
rakennettu toiseen kerrokseen ja
keruusäiliö on riittävän suuri.
n Asennetaan lattialle tai lattian
läpi, jolloin tyhjennys voidaan
hoitaa rakennuksen ulkopuolelta
n Edullinen hankkia ja käyttää
n Pienet laitteet 200–600 € (kesämökkikäyttöön)
n Ympärivuotiseen käyttöön
tarkoitetut laitteet alkaen 600 €
n Vaatii ilmanvaihtoputken ja
tuulettimen
n Hygieeninen
n Mallista riippuen kuiviketta
lisättävä lähes joka käytön jälkeen
n Mullan voi käyttää kasvualustana
n Vaatii melko paljon tilaa

Hyvällä suunnittelulla
toimiva kokonaisuus!
Monet kuivakäymälöitä toimittavat yritykset ja Käymäläseura Huussi ry auttavat oikeanlaisen kuivakäymälän valinnassa. Kuivakäymälän voi myös rakentaa itse
kohteeseen sopivaksi. Ennen kuivakäymälän perustamista tulee olla yhteydessä valvoviin viranomaisiin – etenkin jos on kyse uudiskohteesta tai järjestelmän muutoksesta.
Kunnan ympäristöviranomaiselta voi kysyä
kunnan määräyksistä, rantakaavoista, myös
paikalliselta jätehuoltoyhtiöltä tai alueelliselta ELY-keskukselta saa ohjeita.
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Erotteleva
kuivakäymälä
n Sisältää erillisen virtasankeräyksen
n Käytettävä istuen
n Vaatii ilmanvaihtoputken ja
tuulettimen
n Virtsan keräyssäiliön tulee
olla riittävän suuri talvikauden
varastointia varten. Säiliöiden
koko ja tyhjennyksen helppous
tulee ottaa huomioon
suunnittelussa. Erotellun
virtsan käyttö on mietittävä.
Majoituskohteissa virtsaa voi
muodostua runsaasti - noin
1–1,5 l/käyttäjä/vrk. Nyrkkisääntö
on, että litra virtsaa vaatii noin
yhden neliön kastelualan
kasvukaudessa.
n Virtsan erotteluputki on eristettävä,
jos käymälää käytetään talvella
n Kiinteä käymäläjäte jälkikompostoitava asianmukaisesti
n Kuiviketta tarvitaan vähemmän
kuin kompostoivassa käymälässä

Kuivikkeena voi käyttää haketta, sahanpurua, kariketta tai lannoittamatonta ja kalkitsematonta turvetta. Kuivikkeen tulee olla
nestettä imevää ja sen tulee pitää komposti
ilmavana.
Käymäläjäte vaatii jälkikompostoinnin.
Astian täyttyessä käymäläjäte siirretään
kompostoitumaan erilliseen kompostoriin
tai jätetään samaan astiaan, jolloin täyden
astian tilalle vaihdetaan uusi keruuastia.
Virtsan voi myös kerätä erikseen, jolloin
puhutaan erottelevista kuivakäymälöistä.
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Alipaine-WC
n Hyvä vaihtoehto vesivessalle,
jos halutaan tavallista vesivessaa
muistuttava järjestelmä. Jätteet
päätyvät umpisäiliöön
viemäriputkistoon muodostetun
alipaineen avulla.
n Säästää vettä: huuhteluun
käytetään vain puolisen litraa
vettä, kun tavallinen wc käyttää
3–6 litraa
n Kallis investointi: järjestelmä
maksaa noin 5500 € tai enemmän.
n Käyttö edullista ja järjestelmä
maksaa itsensä takaisin 3 henkilön
perheessä (4–5 asiointia päivässä/
hlö) noin kymmenessä vuodessa
(sähkö 13 snt/kWh, vesi 1,43 €/m3,
tyhjennys 100 €/vuosi)
n Vaatii sähkön, mutta kuluttaa
vähän. Roslagen 3000: sähkönkulutus 5000:lle huuhtelukerralle
(3 henkilön perhe, 4–5 asiointia
päivässä/hlö) on 50 kWh, eli
noin 5 euroa
n Vaatii umpisäiliön tyhjennyksen
(kulut vaihtelevat paikkakunnittain)
n Ei viemäriputken jäätymisvaaraa, sillä se tyhjenee täysin
joka huuhtelulla
n Sopii moneen kohteeseen,
umpisäiliön voi asentaa vaikka
talon yläpuoliseen rinteeseen
pinta-asennuksena

Pakastava käymälä
n Soveltuu asia-kaskäyttöön, kun
käyttö on vähäistä ja WC voidaan
tyhjentää suorittaa usein.
n Voidaan käyttää kakkoskäymälänä
yökäytössä (sisäkäymälä);
päivällä käytetään ulkona olevaa
kompostoivaa käymälää.
n Sopii pienille käyttäjämäärille
n Tyhjennettävä verraten usein
n Jälkikompostointi erillisessä
kompostorissa: tuotokset
tyhjennetään jäätyneenä
kompostoriin, lisätään kuiviketta
ja kompostoidaan 1–2 vuotta
n Tarvitsee sähköliittymän
n Hinta 1000–1500 €,
sähkönkulutus pientä
n Ei vaadi ilmanvaihtoa, vettä tai
viemäriä: helppo asentaa
vanhoihin tiloihin.
n Menee pieneen tilaan
n Vain lämpimiin tiloihin
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Esimerkkejä toimivista
käymäläratkaisuista
Paljon kävijöitä
Sattmarkin kuivakäymälät
Kymmenien tuhansien kävijöiden kompostoivissa kuivakäymälöissä on virtsan erottelu, jälkikompostointi ja vaihtoastiat, jotka
voi ottaa käyttöön nopeasti. Käymälöiden
suotonesteelle on 5 m3 umpisäiliö, joka tyhjennetään 1–2 vuoden välein.

Flowpark Turku
Turun Flowparkissa on noin 4000 wc-käyntiä vuodessa. Kapasiteettia voidaan nostaa
vaihtosäiliöillä. Jäte kompostoituu mullaksi
noin puolessa vuodessa.

Muutamia kymmeniä kävijöitä
Huussi Röölassa
Haihduttavan kuivakäymälän suotonesteestä suurin osa haihtuu kesällä tuuletusputken
kautta, lisäksi suotonesteelle suodatin, joka
poistaa ravinteet. Suodatuksen jälkeen nesteet voidaan ohjata luontoon.

Esteetön huussi Alavudella
Suotoneste erotellaan käymälän pohjassa olevalla välipohjalla, josta se johdetaan
erilliseen keräilykanisteriin – tosin suurin
osa nesteestä haihtuu tuuletuksen mukana.
Hinta-arvio 3000 €.
Lisätietoja: Pikkuvihreä
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Muistathan myös
miettiä miten käsienpesu
hoidetaan käymälässä
käynnin jälkeen.

Käsienpesuun on
saatavilla erilaisia
säiliöitä tai annostelijoita
(esim. AndyHandy).
käsienpesupisteen luota
tulisi löytyä saippuaa ja
käsienkuivauspyyhe.

Käymäläseura huussi ry

Huussi ry on koonnut runsaasti tietoa huussien valinnasta ja hoidosta.
Laitemallivertailulla pääsee jo pitkälle. Lisätietoa saa myös laitetoimittajilta. Suurille
asiakasmäärille tarkoitettuja kuivakäymälöitä voi myös rakentaa itse.

Lue lisää:
n Huussi ry:n laitemallivertailu
n Huussi ry:n muistilista
sisäkuivakäymälää hankkivalle
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Käymälätuotosten
hyödyntäminen
Virtsan ja suotonesteen
käyttö lannoitteena

Suurin osa käymäläjätteen ravinteista on
virtsassa ja ne ovat siinä kasveille käyttökelpoisessa muodossa.
Omassa käytössä olevan erottelevan käymälän virtsaa voi käyttää heti lannoitteena
laimennettuna.
Julkisten käymälöiden virtsaa tulisi varastoida kolmesta kuuteen kuukautta ennen
käyttöä. Virtsa kannattaa varastoida ilmatiiviiseen säiliöön, jotta typpeä ei häviäisi.
Ennen lannoitekäyttöä suotonestettä eli
käymäläjätteen läpi kulkeutunutta virtsaa
tulee vanhentaa vuosi tai hygienisoida se
kompostoimalla, sillä suotoneste sisältää
ulostebakteereja ja taudinaiheuttajia. Hyötykasveja lannoitettaessa virtsa tai suotoneste tulee lisätä juuristoalueelle, ei kasvin
päälle.

n Käymäläseura on koonnut
kattavan tietopaketin
käymäläjätteiden käsittelystä ja
hyödyntämisestä.
n Kuivakäymälän hoito ja
käymäläjätteen käsittelyopas
–koosteesta saa vinkkejä
kompostoinnista, käymäläjätteen
käytöstä maanparannusaineena tai
lannoitteena sekä erotellun virtsan
säilytyksestä ja hyötykäytöstä.

Käymäläjätteen kompostointi

Kuivakäymälän ja käymäläjätteen kompostorin tulee olla tiiviitä, jotta sadevesiä ei
päädy kompostoriin ja valumavesiä maaperään. Kompostori tulee suojata haittaeläimiltä ja lämpöeristys voi olla tarpeen.
Kiinteää käymäläjätettä kompostoidaan
vähintään vuoden ajan tai vähintään kaksi
vuotta, jos sitä käytetään syötävien kasvien
kasvualustana.
Kompostoitunut käymäläjäte sekä näyttää
että tuoksuu mullalta. Sitä voidaan käyttää
katteena esimerkiksi perennoille, marjapensaille ja hedelmäpuille tai sen voi sekoittaa
kasvualustaan.
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Jätevesijärjestelmät
kuivakäymälän yhteydessä

laskeutuu pohjaan. Saostussäiliöstä vedet
johdetaan joko maaperäkäsittelyyn eli suodatus- tai imeytyskenttään tai harmaavesisuotimeen.
Harmaan veden käsittelyyn on tarjolla
useita erilaisia ratkaisuja. Järjestelmän valinta aloitetaan ottamalla yhteys jätevesijärjestelmien suunnittelijaan. Kun suunnitelma
on tehty, haetaan kunnasta toimenpidelupa.
Jätevesijärjestelmän rakennus- tai asennustöitä ei saa aloittaa ennen kuin toimenpidelupa on myönnetty ja lainvoimainen.

Viemäriverkoston ulkopuolella olevien kiinteistöjen jätevedet tulee käsitellä asianmukaisesti, jotta ne eivät pilaisi pohjavesiä ja talousvesikaivoja, tai rehevöittäisi pintavesiä.
Valtioneuvoston asetuksen (157/2017)
siirtymäaika on päättynyt vuoden 2019 loppupuolella, mutta jatkossakin, jos kiinteistöllä tehdään luvanvarainen vesikäymälän
rakennustyö tai vesi- ja viemärilaitteistojen
korjaus- tai muutostyö – tai jos kyseessä on
rakennuksen rakentamiseen verrattava rakennuslupaa edellyttävä korjaus tai muutostyö, tulee jätevesijärjestelmä päivittää
samalla.
Mikäli käytössä on kuivakäymälä ja kantovesi, ei jätevedelle ole varsinaista puhdistusvaatimusta. Nämä pienet jätevesimäärät
voi johtaa hallitusti maaperään.
Ennen kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän hankintaa tulee selvittää, millainen
jätevesien puhdistustarve on. Nämä pienet
jätevesimäärät voi johtaa hallitusti maaperään.

Lue lisää:
n Jässi jätevesihankkeen sivustolta
löydät etenemisohjeet kunnittain,
jätevesijärjestelmien suunnittelijoiden yhteystiedot, sekä paljon
tietoa jätevesijärjestelmistä.

Mikäli käytössä on
kuivakäymälä ja
kantovesi, ei jätevedelle
ole varsinaista
puhdistusvaatimusta.
Jätevesien käsittely on helpompaa ja edullisempaa, kun käymäläjätevesiä ei sekoiteta
talousjätevesiin eli harmaisiin vesiin. Harmaista jätevesistä puhdistetaan happea kuluttavaa ainesta, joka hoituu biologisella
prosessilla. Pesuvedet johdetaan ensin kaksiosaiseen saostussäiliöön, jossa kiinteä aines
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Jätehuollon ratkaisut
Lajittelu säästää ympäristöä, luonnonvaroja
ja rahaa. Kierrättäminen on oleellinen osa
ympäristön kannalta vastuullisesti toimivan
matkailuyrityksen toimintaa.
Matkailijat osaavat arvostaa hyvin järjestettyä kierrätyspistettä ja samalla sekajätteen
määrä vähenee, jolloin tyhjennysväliä on
mahdollista pidentää. EU:n asettaman jätehierarkian mukaan jätteiden määrää tulisi
ensisijaisesti vähentää, sen jälkeen tulisi harkita uudelleenkäyttöä, ja jos se ei ole mahdollista, jäte tulisi kierrättää ja jos se ei ole
mahdollista, jätteen voi polttaa.

Joko yrityksesi jätteet ohjautuvat kierrätykseen?

Aluksi kannattaa selvittää mitkä alueen yritykset tarjoavat jätehuollon palveluja. Huomaa,
että edullisin vaihtoehto ei ole välttämättä ympäristön kannalta paras vaihtoehto.

Kun luvallinen kerääjä hoitaa jätehuollon,
päätyy yrityksesi toiminnasta syntyvä jäte
kierrätykseen ja sitä kautta materiaaliksi uusille tuotteille.
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Jätelaki (646/2011) määrittelee eri toimijoiden vastuut ja velvollisuudet jätehuollossa. Jätehuollon järjestäminen on yrityksen
vastuulla (28 § Jätehuollon järjestäminen).
Jätteen saa luovuttaa vain taholle, jolla on
ympäristölupa tai jätehuoltorekisterin hyväksyntä (29 § Jätteen luovuttaminen).
Vastuu on jätteen haltijalla, joten toimijan
huolellinen valinta on tärkeää, sillä huolimattomasta toiminnasta voi saada sanktioita.
Yrityksen on julkaistava tarvittavaa palvelua koskeva tarjouspyyntö Motivan ylläpitämässä materiaalitorissa.
Materiaalitorin kautta voidaan saada tarjouksia yksityisiltä jätehuoltoyrityksiltä. Jos
yrityksen toiminta-alueella ei ole sopivia jätehuoltopalveluita tarjoavia yrityksiä, voi jätehuoltoa pyytää kunnalta tai kunnalliselta
jäteyhtiöltä. Materiaalitorin käyttövelvoite
ei koske vuotuista alle 2 000 euron arvoista
kunnan toissijaista jätehuoltopalvelua.

ne ovat vain kotitalouksien pakkausjätettä
varten.
Jätteiden lajittelulla voi säästää jätemaksuissa, kun poltettavaa/sekajätettä kertyy
vähemmän ja tyhjennyskertoja tulee harvemmin. Kierrätyksen järjestämiseksi maaseudulla toimivan yrityksen vaihtoehtoina
on tilata jätteiden kierrätyspalvelu paikanpäälle – jos sellainen on tarjolla – tai viedä
paperin, pahvin ja kartongin, metallin, lasin,
muovin ja sähkö- ja elektroniikkaromun
jätehuoltoa hoitavan yrityksen vastaanottopaikkaan tai tuottajayhteisöjen terminaaleihin (esimerkiksi Joensuun seudulla
pakkausjätejakeesta riippuen Lassila & Tikanoja ja Encore ympäristöpalvelut, ks. jätejakeittain Rinki.fi).
Pakkausjätteiden vieminen terminaaleihin
itse tulee halvemmaksi, mutta vaatii vähän
enemmän vaivannäköä. Lähekkäin sijaitsevien yritysten on mahdollista myös perustaa jätekimppa. Tällöin keräysastiat tilataan
yhdessä sovittuihin tai niitä varten rakennettuihin tiloihin ja jaetaan kustannukset
yhdessä. Lajittelumahdollisuuksista, palveluista sekä kierrätyksestä saat lisätietoja paikallisilta jätteenkuljetusyrityksiltä tai
Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy tuottajayhteisöltä.

Lue lisää
jätehuollon
järjestämisestä
Yrityksen vastuulla on myös sen toiminnassa syntyvien tuottajavastuun alaisten
pakkausjätteiden lajittelu sekä niiden kuljetuksen järjestäminen kiinteistöltä tuottajalle. Kuljetuksen voi tilata jätteenkuljetusyritykseltä. Tuottajavastuu kattaa muun
muassa sähkö- ja elektroniikkalaitteiden,
keräyspaperin ja pakkausten jätehuollon ja
siitä aiheutuvat kustannukset. Rinki-ekopisteisiin ei voi viedä yritysten pakkauksia, sillä

Lue lisää
Tuottajayhteisöjen
pakkausten
vastaanottoterminaalien
sijainti ja lajitteluohjeet.
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Biojäte
Biojäte on yksi tärkeimmistä lajiteltavista
jätteistä, jotta sen sisältämät ravinteet saadaan kiertoon. Lisäksi erilliskerättynä siitä
saadaan biokaasua ja ravinteita. Poltettavan
sekajätteen joukossa se kosteana heikentää
polttoaineen lämpöarvoa. Jos esimerkiksi
kaikki kotitalouksien vuoden biojätteet kierrätettäisiin, saataisiin polttoainetta 90 000
kaasuautolle. Tällä määrällä ajaisi 1,7 miljardia ajokilometriä (Keikka-hanke).
Maaseudulla sijaitsevan matkailuyrityksen kannattaa kompostoida biojätteet omalla
tontilla ja hyödyntää saatava multa ja ravinteet kasvualustana.

Toinen vaihtoehto on nopeasti suosiota
kasvattanut Bokashi-menetelmä, jolla ruoantähteet hapatetaan ja muutetaan mullaksi
erillisessä astiassa (”multatehtaassa”) multaan sekoitettuna. Kompostorin suotoneste
on erinomaista lannoitetta laimennettuna.

Lue lisää
Bokashi-menetelmästä

Lue lisää
kompostoinnista
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Esimerkkikohde

Asiakkaat tyhjentävät jätteet pihan
jätekatokseen tai ne viedään sinne
loppusiivouksen yhteydessä, jos
sellainen on tilattu. Itse kierrätys on
asiakkaan vastuulla: osa on todella
tarkkoja kierrättämään, kun taas
juhlimaan tulleet vieraat taas eivät
aina malta keskittyä moiseen.

Kainiemen huviloiden
kierrätysjärjestelmä,
haastattelu Kai Selander
Jätteiden lajittelu on Kainiemen
huviloiden Kai Selanderille itsestäänselvyys. Italiassa vietetty aika sai
huomaamaan, että jätteiden kierrätys
voi olla helppoa ja toimivaa. Niinpä
kahden huvilan yhteyteen Nurmeksessa
rakennettiin kierrätyskatos.

Kompostori on ollut huviloilla aina
käytössä, eikä sen käyttö aiheuta sen
suurempaa vaivaa. Biojäte maatuu
melkeinpä itsestään, kunhan
välillä muistaa kääntää. Talvella
jäätyminen on ollut ainoa ongelma
– riittävän isolla kompostorilla
siitäkin selviää.

Huviloilla on oma keräysastiansa
muoville, lasille, metallille, pahville
ja kartongille, palautuspulloille,
paristoille ja biojätteelle. Biojäte
kompostoidaan paikan päällä ja
muut jakeet viedään kaupungissa
sijaitsevalle kierrätyspisteelle.

Kompostorista saadaan multaa
kasvimaalle. Selanderin mielestä
on tärkeää, että ruokajäte saadaan
pois sekajätteen joukosta – eihän
niin kosteaa ainesta kannata
polttaa, varsinkin kun sen voi saada
hyötykäyttöön.

Jakeiden vieminen kaupunkiin ei ole
Selanderin mukaan lainkaan työlästä.
Saadut säästöt motivoivat, nyt sekajäteastiaa tarvitsee tyhjentää paljon
harvemmin. Yhtä lailla tärkeää on,
että jätteet saadaan kierrätettyä
uudestaan materiaaliksi. Etenkin
muovin kierrättäminen on oleellista,
sillä suurin osa huviloilla syntyvästä
jätteistä on muovia. Jotta kierrätys
toimisi ja olisi vaivatonta, tulee
jokaiselle jakeelle olla oma selkeästi
merkattu astiansa niin ulkona
jätekatoksessa kuin keittiössäkin.
Keittiössä huvilavieraita on opastettu
kirjallisesti suomeksi ja englanniksi.
Lisäksi jätejakeista on kiinnitetty
jäteastian yläpuolelle seinälle
mallikappaleet.

Lue lisää
yrittäjien jätehuollosta
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Yrityksen vastuullisuusviestintä
Hyvien ratkaisujen toteuttamisen lisäksi
yrityksen kannattaa saattaa ne asiakkaiden
tietoon. Ympäristöä säästävät vastuulliset
toimet rakentavat positiivista mielikuvaa ja
sitä kautta investoinnit muuttuvat lisääntyväksi asiakasvirraksi.
Onnistunut viestintä on tärkeä osa yrityksen julkisuuskuvaa ja toisaalta sen avulla
voidaan jakaa hyviä esimerkkejä ympäristöystävällisistä käytännöistä.
Ekologisen kestävyyden lisäksi toiminnassa kannattaa huomioida myös taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys.

Viestinnän ja vastuullisuuden kehittämiseen voi saada apua esimerkiksi Business
Finlandin Vinkkejä vastuullisuusviestintään
-käsikirjasta ja hyödyntämällä vastuullisuusstandardeja, joita Business Finlandin sivustoilla listataan 17 kappaletta.
Näitä ovat muun muassa Biosphere-sertifikaatti, Eceat Suomen laatukriteerit, Emas
ympäristöasioiden hallintajärjestelmä ja
Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä
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VINKKEJÄ
n Tarkista, että kestävyyttä ja
vastuullisuutta edistävät toimet
tulevat esiin myös verkkosivuilla ja
viestiessä sosiaalisessa mediassa

Lue lisää
Business Finlandin julkaisut
vastuullisuudesta

n Pyörää ei tarvitse keksiä uudestaan
– ota oppia (alan) muilta toimijoilta
n Muista tuoda esiin kestävyyttä
edistävät uudistukset sosiaalista ja/tai
paikallismediaa hyödyntäen – pitkäjänteisyys kehittää positiivista imagoa

Lue lisää
Visit Finlandin Sustainable
Travel Finland -ohjelma

n Huolehdi, että henkilöstöllä on
riittävät taidot kertoa ulospäin
yrityksen kestävästä toiminnasta
n Opasta asiakkaita tarvittaessa
kierrätyksessä tai energian säästössä
ja tee toimet helpoksi ja näkyväksi
yrityksen tiloissa

Lue lisää
Kestävyyden kompassi
-maaseutumatkailuyrittäjän
käsikirja

n Kysy myös asiakkailta kehitysajatuksia
n Viesti asiakkaille lähiympäristön
luonnon- ja kulttuurihistoriasta ja
tilasta
n Viesti alueen tuotteista ja palveluista
kannustaen käyttämään niitä
n Kun viestit konkretian ja tekojen
kautta, on helppo välttyä viherpesulta
– (Suomen kuluttajansuojalain
2. luvun 6 § mukaan mainonta ei
saa olla harhaanjohtavaa tai antaa
virheellistä informaatiota)

Lue lisää
KeliPK -hankkeen Vihreä
markkinointi ja viherpesu
-luentomateriaalit
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Verkostoista voimaa
kestävään matkailuun
Esimerkkejä Pohjois-Karjalan biosfäärialueen
kumppanuusverkostosta
Biosfäärialueet ovat kestävän kehityksen
testi- ja kokeilualueita ja niiden tehtävänä on
levittää hyväksi havaittuja kestävän kehityksen käytäntöjä alueeltaan. Tässä esitellään
muutamia esimerkkejä kestävästä ja vastuullisesta luonto- ja kultttuurimatkailusta.
Mainitut toimijat ovat osa Pohjois-Karjalan
biosfäärialueen kestävän kehityksen kumppanuusverkostoa.

Biosfäärialueet kuuluvat UNESCO:n maailmanlaajuiseen Ihminen ja Biosfääri (MaB)ohjelmaan. Biosfäärialueiden verkosto on
maailman johtava oppimisen ja testaamisen alusta kestävällä kehitykselle ja siihen
kuuluu yli 700 alueella ympäri maailman.
Näihin alueisiin kuuluvat hienoimmat
luontokohteet Australian pyhästä Uluruvuoresta, Equadorin Galapagos-saariiin ja
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Matkailu voi olla maailmassamme voima hyvän puolesta, osana planeettamme ja sen monimuotoisuuden suojelua, ylistäen asioita uusien paikkojen ja kulttuurien löytämisestä uusiin
ihmisiin ja kokemuksiin kytkeytymiseen – niitä asioita, jotka tekevät meistä inhimillisiä.
YK:n pääsihteeri Antonio Gueterres
Yellowstonin kansallispuistosta Yhdysvalloissa Petšora-Ilytšin -luonnonpuistoon Venäjällä. Yhteistä alueille on, että luonto ja
kestävä kehitys ovat arvostetussa asemassa.
Myös matkailulla on tärkeä rooli sosiaalisten
rakenteiden ja elinkeinojen ylläpitämisessä
kaikilla biosfäärialueilla.
Biosfäärialueiden yhteistyöverkostot koostuvat paikallisista, kansallisista ja kansainvälisistä toimijoista. Avoimuus ja puolueettomuus yhdessä paikallisen osallistumisen
sekä tieteellisen näkökulman kanssa tekevät
biosfäärialueista alustan, jolla voidaan etsiä
ekologisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti ja taloudellisesti kestäviä ratkaisuja. Samat ominaisuudet auttavat myös yhdistämään toi-

mijoita, löytämään rahoitusta ideoille sekä
jakamaan tuloksia tehokkaasti.
Metsähallitus vastaa luonnonsuojelualueista valtion mailla, huolehtii retkeilyreittien ylläpidosta, sekä vastaa yhdessä yhteistyökumppaniensa kanssa palveluiden
tarjoamisesta näillä alueilla (esim. luontopolut, jätehuolto ja majoituspalvelut). Metsähallitus ja kumppanuusyritykset, jotka
käyttävät suojelualueita matkailutoimintaan, seuraavat Maailmanperintökohteiden tiukkoja kestävyyssääntöjä ja seurantaperiaatteita.
Lue lisää Metsähallituksen kestävän matkailun periaatteista ja kestävän matkailun
ohjeista yhteistyöyrittäjille:
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LUES LISÄÄ
Esite kestävän matkailun
periaatteista

LUE LISÄÄ
Kestävän matkailun ohjeet
matkailuyrittäjille

Hotelli GreenStar

Hotelli GreenStar Joensuun periaatteisiin
kuuluvat ympäristöystävällisten valintojen
helpottaminen, sekä yhteistyö paikallisten,
samat vihreät ja vastuulliset arvot jakavien
kumppaneiden kanssa. Greenstarin mukaan
ilmasto- ja ympäristöystävällisyys vaatii jatkuvaa kehitystoimintaa sekä vastuullisuusviestintää ja läpinäkyvyyttä.
Hotellihuoneisissa on käytössä matalaenergisiä laitteita, kuten viileäkaapit, vedenkeittimet ja hiustenkuivaimet, led-lukuvalot.
Yritys on lisäksi panostanut kylpyhuoneiden
vedenkulutuksen vähentämiseen.

Hotelli on saanut joutsenmerkin, joka
asettaa tiukan ylärajan energian- ja vedenkulutukselle sekä jätteiden ja hiilidioksidipäästöjen määrälle. Joensuun ensimmäinen
julkinen sähköauton latauspiste oli Joensuun
Greenstar hotellin parkkihallissa.
Lue lisää
Greenstar hotelliketjun
periaatteista

Majatalosta majataloon

Majatalosta majataloon -konsepti on pitkällisen pohjoiskarjalaisten matkailualan yrittäjien yhteistyön ja kehitystyön tulos. Matkailutuotteen kohderyhmänä ovat pääasiassa
ulkomaiset matkailijat.
Matkakohtaisten hiilidioksipäästöjen minimoimiseksi asiakkaat viipyvät samalla alueella pidempään. Majatalosta majataloon liikutaan lihasvoimin vaeltamalla, melomalla,
pyöräilemällä, hiihtämällä – vuodenajan
mukaan.
Kestävyys ja vastuullisuus on yksi kaikkien
konseptiin liittyneiden yritysten vahvuuksista. Yritysryhmä on myös ensimmäinen
Sustainable Travel Finland -merkin saavuttanut toimija Pohjois-Karjalassa.
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Lue lisää
Äksyjen Ämmien
10 vastuullisuustekoa

Tässä triatlonissa ei kilpailla vaan liikutaan
luonnosta nauttien, omassa tahdissa. Tämä
tuote yhdistettynä ensiluokkaisiin palveluihin on jo näyttänyt potentiaalinsa menestystarinana.

Koitajoen luontotriathlon
-matkailupaketti Ilomantsissa

Lisätietoa Slow Triathlon
-matkailupaketista
Visit Ilomantsin sivuilta

Koitajoen ympäristössä toimivat matkailuyrittäjät ovat verkostoituneet kehittämään
kestävää matkailua.
Monimuotoiset luontoaktiviteetit yhdistyvät paikalliseen ruokaan ja karjalaiseen vieraanvaraisuuteen Koitajoen luontotriathlon
-matkailutuotteessa (tunnetaan myös nimellä Slow Triathlon – rauhoitu luonnossa liikkuen).

Konseptin kehittämisestä
SHAPE -hankkeen sivuilta
(englanniksi)

42

Ilosaarirock

Ilosaarirock -festivaali on musiikkifestivaalien vastuullisuuden ja kestävyyden mestari. Ilosaarirock on yksi Suomen suurista
rockfestivaaleista, vaikka sen järjestämisestä vastaa yhdistys ja toimintaa kuvaa talkoohenkisyys. Järjestäjät ymmärtävät, että
rokki ei ole toimista kestävintä, mutta pyrkivät tekemään siitä niin kestävää kuin on
mahdollista – yhdessä asiakkaiden ja yhteistyökumppaneidensa kanssa.
Festivaalista on pyritty tekemään mahdollisimman roskaton, käyttämään vihreää sähköä ja kompensoimaan hiilipäästöt
luonnonsuojelukampanjoiden kautta. Ilosaarirock on saanut mm. kansainvälisen
A Greener Festival Award -tunnustuksen
ympäristötyöstä ensimmäisenä festivaalina
Suomessa.

Lisätietoa
Ilosaarirockin
vastuullisuudesta

SHAPE-hankkeessa
tuotettu video
musiikkifestivaalin
vastuullisuudesta
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Kiitokset
Lämpimät kiitokset haastatteluihin osallistuneille matkailualan yrittäjille Pohjois-Karjalan ja Kuhmon alueella. Pienten yritysten
vetäjillä on usein kädet täynnä, joten aikaa
etsiä tietoa energia- ja resurssitehokkuuden
parantamiseen on vaikea löytää.
Toivomme, että tämä kirjanen helpottaa
löytämään tarvittavan tiedon äärelle.
Kiitämme Visit Kareliaa, Käymäläseura
Huussi ry:tä, Puhas Oy:tä kommenteista,
Pikkuvihreä – Meripalo Oy:n Minna Paloa
ja Kainiemen huviloiden Kai Selanderia
kuvista ja haastattelusta, sekä Jouko "Joke"
Leppästä taittotyöstä ja kuvien käsittelystä.
Kiitokset yhteistyöstä ja valokuvien sekä
havainnepiirrosten käyttöoikeuksista kuvituksessa: OptiWatti, Motiva, Biolan, Joke
Leppänen, VisitKarelia/Harri Tarvainen.
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Kestävyys ja vastuullisuus
– luonnollisesti tärkeät
motiivit yrittäjälle

