
Aamiaistilaisuus:
Pääkaupunkiseudun matkailu 
2100 – tulevaisuuden kestävä 

matkailu tehdään nyt



Ohjelma
8.30 Aamukahvi
9.00 Tervetuloa, Liisa Kolehmainen, projektikoordinaattori, Demos Helsinki
9.05 Mitä tutkimustulokset kertovat pääkaupunkiseudun matkailun 
suunnista? Kari Hyytiäinen, professori, Helsingin Yliopisto
9.30 Miltä tulokset näyttävät? Kommenttipuheenvuorot
Kaarina Rautio, suunnittelupäällikkö, Uudenmaan liitto
Ville Wäänänen, Lonnan saari
Jukka Räisänen, hotellinjohtaja, Hotelli Helka
10.15 Keskustelu tuloksista: Miten tulokset valjastetaan kestävämmän 
matkailun rakentamiseen?
10.30 Tilaisuus päättyy



BlueAdapt –
Sopeutuva 
hallinta luo 
sinistä kasvua 
Suomelle

2018-2023



”Yhteiskunnallisesti merkittävää ja vaikuttavaa 
korkeatasoista tiedettä, jonka avulla etsitään 

konkreettisia ratkaisuja suuriin ja monitieteistä 
otetta vaativiin haasteisiin. 

Yhteistyö tiedontuottajien ja -hyödyntäjien välillä 
koko hankkeen ajan on tärkeää.” 



Kestävä matkailu 
muuttuvassa ilmastossa ja 

maailmassa
Professori Kari Hyytiäinen, Helsingin Yliopisto, BlueAdapt

@BlueAdapt
#sininenkasvu



Kestävä matkailu muuttuvassa 
ilmastossa ja maailmassa
• Matkailu on yksi suurimmista ja nopeimmin kasvavista toimialoista

• Matkailu on toiseksi suurin vesistöihin nojaava "sinisen talouden" 
toimiala meriliikenteen jälkeen

• Haasteet ja mahdollisuudet muuttuvassa maailmassa
• Ilmastopäästöt (matkailun osuus 8%)
• Ekologiset, sosiaaliset ja kulttuuriset vaikutukset
• Negatiivinen jalanjälki -> positiivinen kädenjälki
• Pohjoisten alueitten suhteellinen kilpailukyky



Kysymys: millaisia mahdollisuuksia ja 
riskejä tulevaisuus voi tuoda matkailun 
kehittämiseksi?
• Sininen matkailu (vesistöihin nojaava matkailu)
• Helsinki & pääkaupunkiseutu
• Työkaluna skenaariot

• toimialojen pitkän aikavälin kehittäminen & strateginen 
suunnittelu

• skenaariot kuvaavat mahdollisia & loogisia 
tulevaisuuksia, ne eivät kuitenkaan ole ennusteita



Sinisen matkailun
tulevaisuudennäkymät 2020-2100
• Miksi näin pitkä aikajänne?

• Työ tehtiin yhteistyössä sidosryhmien kanssa, 2 työpajaa touko ja 
syyskuussa 2019

• Neljä työvaihetta:
1. Muutosvoimat
2. Globaalit skenaariot -> mitä tarkoittaisi pääkaupunkiseudulla
3. Visio
4. Siirtymäpolut



Yhteiskunnalliset skenaariot: 
'Shared Socioeconomic Pathways' 
(SSPs)



VISIO

SSP1 (Kestävä kehitys):
"Pääkaupunkiseudun matkailu tarjoaa merkityksellisiä

kokemuksia, jotka tukevat kestävää kehitystä"

SSP3 (Sulkeutuva maailma):
"Pääkaupunkiseutu on turvallinen, puhdas ja helppo

matkailukohde, joka houkuttelee palaamaan alkuperäisen
kokemuksen äärelle"



Siirtymäpolku
Kestävä tulevaisuus SSP1



Siirtymäpolku
Kestävä tulevaisuus SSP1



Siirtymäpolku
Sulkeutuva maailma SSP3



Siirtymäpolku
Sulkeutuva maailma SSP3



Kiitos! 
@KariHyytiainen

kari.hyytiainen@helsinki.fi



Kaarina Rautio, 
suunnittelupäällikkö, 

Uudenmaan liitto 



Ville Wäänänen, Lonnan
saari



Jukka Räisänen, 
hotellinjohtaja, Hotelli 

Helka



1. Paikallista ympäristöä on 
vaalittava nyt, jotta se säilyy 
matkailuvalttina vuoteen 
2100 asti. 

2. Seurantatietoa 
matkailualasta ja sen 
kestävyysvaikutuksista tulisi 
kerätä ja analysoida 
keskitetysti.

3. Keskustelufoorumi 
matkailualan kestävyyden 
kehittämiseen mahdollistaa 
yhteisen tahtotilan 
rakentamisen ja parhaiden 
käytäntöjen jakamisen. 



Miltä tulokset kuulostavat? 

Miten sinä tai 
organisaatiosi voisi 

hyödyntää niitä? 



Lämmin kiitos! 
Jatketaan keskustelua 

www.blueadapt.fi
@Blueadapt

#sininenkasvu
#matkailu2100 



BlueAdapt on Suomen Akatemian 
yhteydessä toimivan Strategisen 
tutkimuksen neuvoston rahoittama 
tutkimushanke.

HANKKEEN JOHTAJA

Anna-Stiina Heiskanen
Suomen ympäristökeskus
anna-stiina.heiskanen@ymparisto.fi
+358 29 525 1339

HANKKEEN VUOROVAIKUTUSVASTAAVA

Mikael Sokero
Demos Helsinki
mikael.sokero@demoshelsinki.fi
+358 40 164 6453

www.blueadapt.fi /Blueadapt @BlueAdapt
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