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Ympäristöopasprojektin lähtökohdat

Ympäristöopashankkeen tarkoituksena on ollut tuottaa ympäristöopas 
pohjoisen Suomen matkailuyrityksille ja matkailijoille. Opas sisältää 
ohjeita jätteiden hyötykäytöstä ja energiansäästöstä sekä ekologises-
ta matkailusta. Käytännössä ohjeet koskevat eri jätelajien kierrätystä 
sekä sähkön, veden, lämmön ja polttoaineen säästämistä. Ympäristö-
opas-projekti on saanut Lapin ELY-keskuksen tunturialueiden jätehuol-
lon kehittämiseen suunnattua rahoitusta

Toukokuussa 2012 Pidä Lappi Siistinä ry:n toiminnanjohtaja Jarmo Ketola 
sekä viestintäpäällikkö Emmi Keskiaho ja projektiin valittu graafinen suunnit-
telija Maaret Posti linjasivat aloituspalaverissa oppaan käytännön toteutusta 
ja aikatauluja. Samalla tapaamisessa kartoitettiin oppaan laajuutta ja muotoa. 
Jotta oppaasta saataisiin mahdollisimman kattava ja monikäyttöinen, päädyt-
tiin sähköiseen, www-pohjaiseen oppaaseen, jota voidaan käyttää kännykän, 
tabletin tai tietokoneen avulla. Sähköistä opasta tukemaan päätettiin suunni-
tella painettava opas sekä juliste ja tarra ohjaamaan sähköisen oppaan käyt-
töön. Tiedottamista jatketaan myös yhdistyksen viestinnän kautta, tiedotteis-
sa, www-sivuilla, sosiaalisessa mediassa ja mahdollisesti eri kohderyhmien ja 
yhteistyökumppaneiden www-sivuilla.

Opas kattaa maantieteellisesti pohjoisen Suomen ja keskittyy kohde-
ryhminä hiihtokeskuksiin sekä kansallispuistoihin erityisinä matkailu- ja 

retkeilykohteina. Käytännössä tämä toteutuu sähköisen oppaan kart-
tapalvelulla, joka kattaa koko pohjoisen Suomen (Lapin lisäksi tunturi-
alueita kuten Ruka ja Syöte), mutta jonka hakutoimintoa voidaan tar-
kentaa rajaamaan vain tietyn osoitteen kartalta. 

Projektin kulku

Ympäristöoppaan tarkoitus on palvella erityisesti pohjoisen Suomen 
matkailijoita ja matkailuyrittäjiä. Joukkoon mahtuu erilaisia toimijoita ja 
vaihtelevia tarpeita. Vaatimusten kartoittamiseksi projektin alussa teh-
tiin noin 50 henkilöä kattava Webropol-kysely, jonka avulla kartoitettiin 
eri toimijoiden tarpeita, toiveita ja asenteita ympäristöopasta kohtaan.  
Kyselyssä tiedusteltiin osallistujien toiminta-aluetta, toimialaa sekä tar-
peita ja asenteita painettua ja sähköistä opasta kohtaan. (Katso Liite 1.) 

Kyselyn tulos osoitti, että tarvetta sekä painetulle että sähköiselle op-
paalle on. Pohjoisen Suomen alueella ei ole yhtä kattavaa ympäristö-
opasta, jota voitaisiin jakaa kaikissa alueen hiihtokeskuksissa ja kansallis-
puistoissa. Lapissa matkailijoita on moneen lähtöön; vaellusretkeilijöitä, 
laskettelijoita, hiihtäjiä, karavaanareita, kelkkailijoita jne. Sähköinen, in-
ternetin tai kännykän kautta toimiva karttasovellus koettiin toimivaksi, 
käteväksi ja moderniksi ratkaisuksi. Kartta kattaa pohjoisen Suomen ja 
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kun ekopisteistä vastaavat jäteyhtiöt ja muut tuottajayhteisöt huoleh-
tivat päivittämisestä, pysyvät lajittelupisteiden sijainti- ja kierrätystiedot 
ajan tasalla.

Osa vastaajista oli epäileväisiä oppaan toteutuksesta ja toimivuudesta. 
Palautteessa toivottiin enemmän konkreettisia jätteiden kierrätykseen 
liittyviä parannuksia, joskaan tällaiset toiveet eivät liity oppaan toteu-
tukseen. Pohjoisessa Lapissa kännykän kuuluvuusalueet tai internetyh-
teydet eivät ole aina riittäviä, jolloin pelkästään sähköisen karttaversion 
tarjoaminen yrittäjille ja matkailijoille ei ole riittävä ratkaisu.  

Kyselyn tueksi Emmi Keskiaho ja Maaret Posti tapasivat matkailu- ja ym-
päristöalan toimijoita Levillä ja Luostolla. Tapaamisissa esitteltiin ympä-
ristöopasprojektin lähtökohtia ja tavoitteita sekä keskusteltiin oppaan 
sisältöön liittyvistä toiveista ja rajoitteista. Tapaamisten myötä kartoi-
tettiin toimijoiden näkemyksiä ympäristötiedotuksen tarpeesta yleisesti 
ja ko. alueilla. Tapaamiset syvensivät kyselyssä kartoitettua tietoa, sillä 
kyseisillä toimijoilla on kokemusta ympäristöasioista ja vastaavien op-
paiden toteutuksesta omalla toimialallaan.

Keskusteluissa nousi esiin aktiivisen ympäristöopastuksen tarve. Kier-
rätyksen merkitys matkailijoiden suosimassa pohjoisessa on kasvanut 

entisestään ja vastuu ympäristön säilymisestä on sekä matkailuyrittäjillä 
että matkailijoilla. Ympäristöopastus ei saa olla kuitenkaan ryppyotsaista 
tai saarnaavaa, vaan positiivista, innostavaa ja erottuvaa. Suurin haaste 
keskustelijoiden mielestä oli kattavan oppaan laatiminen, joka tavoittaisi 
tehokkaasti kohderyhmät. Ideoita tuli muun muassa lajitteluvinkeistä 
ja ympäristöön ja matkailuun liittyvästä tilastotiedosta (esim. hotellin 
päästöt ja toimet jätteiden vähentämiseksi). Online-kyselyn ja tapaa-
misten lisäksi tehtiin muutamia puhelinhaastatteluja matkailuyrittäjille 
ja kuntien ympäristövastaaville. Yhteydenpito on jatkunut  sähköpostit-

Kierrätyspistesovelluk-

sen toiminta. Sovellus 

hakee käyttäjän 

sijaintitietojen pe-

rusteella lähimmät 

kierrätyspisteet. Haku 

voidaan suorittaa myös 

osoitteen perusteella 

tai tietyn jätelajin 

perusteella. 
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se oppaan työstämisen ajan myös Jätelaitosyhdistyksen kanssa, jonka 
ylläpitämään Kierrätys.info-palveluun hankkeessa toteutetun oppaan 
tiedot perustuvat.

Www- ja mobiilisovellukset

Kyselytulosten ja keskusteluiden perusteella opas laadittiin kaksiosaise-
na.  Pääpaino on 1) sähköisen oppaan sisällössä ja tekniikan laatimises-
sa. Sähköisen oppaan rinnalle suunniteltu 2) painettu tiedotusmateri-
aali (taittoesite, juliste ja tarra) tukee sähköistä kierrätyspistepalvelua ja 
ohjaa sen käyttöön, mutta toimii samalla itsenäisenä tiivistettynä lajitte-
luoppaana niille, jotka eivät sähköistä opasta käytä. 

Sähköisen oppaan teknisestä toteutuksesta vastaavaksi valittiin kilpailu-
tuksella KovaKoodarit Oy:n Jyri Ruutu, joka on ollut mukana myös kier-
rätyssovelluksen konseptoinnissa.  Kesän aikana tehtyjen suunnitelmien 
perusteella opasta alettiin työstää kokonaisuutena. Muutaman Ruudun 
kanssa käydyn tapaamisen perusteella oppaan visuaalisuus päätettiin 
toteuttaa sopimaan jo aikaisemmin tehtyihin suuntaviivoihin. 

Sähköinen versio koostuu matkapuhelimiin soveltuvasta kierrätyspis-
tesovelluksesta sekä pc- ja tablet-laitteille ensisijaisesti suunnitellusta 

www-sivusta. Kierrätyspistesovellus on yksinkertainen karttapohjainen 
lajitteluopas, jossa käyttäjän on mahdollista löytää lähimmät kierrätys-
pisteet sijaintinsa mukaan, etsiä lajittelupisteitä osoitteen perusteella 
tai tietyn jätelajin perusteella. Yksinkertaisuus tukee ajatusta helppo-
käyttöisyydestä ja käytön nopeudesta. Ohjelman käytön tulee olla suo-
raviivaista ja selkeää. Kierrätys- ja energiansäästötietoa on rajatusti ja 
pääpaino on jätepisteiden sijainnilla. Banneria sähköisestä kierrätysop-

Vasemmalla: Eko-op-

paan kierrätyspis-

tesovellus soveltuu 

parhaiten älypuhelinten 

pienille näytöille.

Oikealla: Eko-oppaan 

www-sivut sisältävät 

tietoa kierrätyksestä 

ja energiansäästöstä 

sekä oman alasivun 

karavaanareille. 
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paasta voidaan jakaa kohde- ja sidosryhmien www-sivuille upotetta-
vaksi, jotta tieto lajittelupalvelusta leviää käyttäjille.

Varsinaista kierrätyspistesovellusta laajempi versio ovat Pidä Lappi 
Siistinä ry:n hallinnoimat ympäristöopassivut (www.eko-opas.fi), joissa 
sivuille upotettuna on paitsi karttasovellus, mutta myös projektin taus-
tatietoa, kattavat lajitteluohjeet eri jätteille, energiansäästöön liittyviä 
vinkkejä ja karavaanareiden jätevesille laadittu alasivu karttapalvelui-
neen. Pidä Lappi Siistinä ry:n sähköisen ympäristöopassovelluksen etu 
on sen päivitettävyys, tietoa voidaan tarvittaessa täydentää ja muuttaa, 
kun uusia jätelajittelupisteitä järjestetään pohjoisen alueelle.

Sähköisen oppaan tiedot perustuvat Jätelaitosyhdistyksen (JLY) Kierrä-
tys.info-palveluun, jonka lajittelupistetietokantaa hyödynnettiin kartta-
pisteiden määrittelyssä. Lajittelupisteiden sijainti pohjautuu Jätelaitos-
yhdistyksen ylläpitämään tietokantaan, jonne lajittelupisteet on kerätty 

ja jonne uusia pisteitä voidaan päivittää. Näin ollen lajittelupisteiden 
ajantasaisuus riippuu pitkälti kunkin alueen toimijoiden aktiivisuudesta 
päivittää tietokantaa JLY:lle.

Painettu materiaali

Ympäristöoppaan toteutuksen pääpaino on ollut mobiili- ja 
www-versioiden kehittämisessä. Sähköinen opas ei aina ole kaikissa 
tilanteissa saatavilla. Kännykän tai tietokoneen akku voi loppua tai 
internetyhteyttä ei ole. Siksi ympäristöopas on tehty myös kaksikieli-
senä, paperisena taittoesitteenä. Oppaassa on tiiviit energiansäästö-
vinkit ja kierrätysohjeet matkalle ja lisäksi tietoa sähköisestä kartta-
sovelluksesta ja Pidä Lappi Siistinä ry:n toiminnasta. Ohjeet voidaan 
kiinnittää vaikkapa mökin seinälle tai majoituskohteen ilmoitustaulul-
le muistilistaksi.

Matkailun ja retkeilyn suosion kasvaessa pohjoisen 
luonto kohtaa yhä enemmän haasteita, kuten 
lisääntyvä jätteen määrä, luonnon roskaantuminen 
ja maaston kuluminen.

Pidä Lappi Siistinä ry. pyrkii toiminnallaan vastaamaan 
näihin haasteisiin yhdessä yhteistyökumppaniensa 
sekä matkailu- ja elinkeinotoimijoiden kanssa.

Puhdas luonto ja ympäristö ovat meidän  
kaikkien yhteisellä vastuulla

Pidä Lappi Siistinä ry on vuonna 1987 perustettu 
voittoa tavoittelematon ympäristöjärjestö, joka 
toimii Lapin puhtaamman ja viihtyisämmän 
ympäristön puolesta. Yhdistyksen tavoitteena on 
luoda retkeilijöille, Lapin kävijöille ja paikallisille 
asukkaille sellaiset edellytykset, että Lapin 
ainutlaatuisen ympäristön kuormittaminen jäisi 
mahdollisimman vähäiseksi.

Anna palautetta, vinkkejä, ideoita 
tai ota muuten vain yhteyttä!

Pidä Lappi Siistinä ry.
Keep Lapland Tidy Association

Urheilukatu 4 A 6
96100 Rovaniemi

Finland

posti@pidalappisiistina.fi
www.pidalappisiistina.fi

www.facebook.com/pidalappisiistina

Sähköinen eko-opas on maksuton ja helppo käyt-
tää älypuhelimella tai tietokoneella.

Eko-oppaan avulla
•	 löydät lähimmät ekopisteet sijaintisi tai etsi-

mäsi osoitteen mukaan
•	 löydät tiettyä jätettä vastaanottavan eko-

pisteen
•	 kertaat kierrätysohjeet ja vinkit energian-

säästöön
•	 löydät karavaanarien palvelut ja jätevesien 

tyhjennyspisteet

Paikallisista ohjeista ja ekopisteiden tiedoista vas-
taavat kuntien jätelaitokset ja tuottajayhteisöt,
jotka myös päivittävät palvelun kierrätyspistetito-
ja. Palvelun tiedot perustuvat Jätelaitosyhdistyk-
sen Kierrätys.info -palveluun.

Kädessäsi on Pidä Lappi Siistinä ry:n 
Eko-opas pohjoisen matkailijoille. 

Karut olosuhteet tekevät pohjoisesta 
luonnosta erityisen kauniin, mutta myös 

haavoittuvan. Puhdas ja viihtyisä ympäristö 
on meidän jokaisen etu. Pidetään siis yhdessä 

huolta pohjoisen ainutlaatuisen luonnon 
säilymisestä. 

Tästä oppaasta löydät vinkkejä ympäristö
ystävälliseen matkailuun ja ohjeet yleisimpien 

jätteiden kierrätykseen. Voit kiinnittää sen 
vaikkapa majapaikkasi seinälle muisti listaksi!

Katso lähimmät ekopisteet ja  
-ohjeet osoitteessa  
www.eko-opas.fi!

Sähköisen ekooppaan avulla on helppo  
huomioida ympäristö myös matkalla, tunturi

keskuksessa, erämaassa, missä vain.

Opas on toteutettu yhteistyössä Jätelaitos
yhdistyksen ja pohjoisen Suomen matkailu ja 

ympäristöalan toimijoiden kanssa.

Siistejä pohjoisen retkiä ja reissuja toivottaen,

Pidä Lappi Siistinä ry

Ekoopas taskussasi!
Klikkaa www.eko-opas.fi

Pidetään yhdessä huolta 
pohjoisen kauniin luonnon säilymisestä.  

Nyt se on helppoa.
Katso lähimmät ekopisteet ja -ohjeet nettisivuiltamme.

Klikkaa ja kierrätä!
www.ekoopas.fiEko-opas

Mene osoitteeseen www.eko-opas.fi ja katso lähimmät ekopisteet ja hyödylliset vinkit!
pohjoisen matkailijoille

Sekajäte
kierrätykseen kelpaamattomat materiaalit, 
esim. likaantuneet paperit, pahvit 
hehku- ja halogeenilamput
sulakkeet
PVC-muovia sisältävät jätteet
alumiinipinnoitetut muovit, kuten sipsipussit 

vaarallisia (ongelma)jätteitä
kierrätykseen lajiteltavissa olevia materi-
aaleja

Biojäte
ruoantähteet
hedelmien ja kasvisten kuoret
teepussit ja suodatinpaperit
kananmunankuoret
kananmunakennot
kalanperkuujätteet, pienet luut
talouspaperit, lautasliinat ja nenäliinat
lemmikkieläinten puupohjaiset kuivikkeet 

muovikasseja ja -pusseja (seka- tai energia-
jätteeseen tai muovikassien keräykseen)
ruokaöljyjä ja muita juoksevia rasvoja 
(sekajätteeseen tiiviiseen muovipulloon 
pakattuna)
tuhkaa, tupakantumppeja (sekajätteeseen)
imurin pölypusseja (sekajätteeseen)

Lasi
huuhdotut lasipurkit ja lasipullot 

Posliinia, keramiikkaa tai kristallia
autonlasia
lämpölasia (eriste)
kuumuutta kestävää lasia (juomalasit)
opaalilasia (maitolasi)
hehkulamppuja

Metalli
huuhdellut säilyke- ja juomatölkit 
puhdistetut alumiinivuoat ja -foliot
metallipurkit
täysin tyhjät aerosolitölkit (poista suoja-
kupu)
metalliset kattilat, paistinpannut
metalliset työkalut 

vaarallisia (ongelma)jätteitä (kuten akut, va-
jaat aerosolitölkit, märkää maalia sisältävät 
maalipurkit)
sähkö- ja elektroniikkaromua (kuten 
jääkaapit ja pakastimet,televisiot, tietoko-
neiden näytöt ja muut osat,sähköliedet, 
pesukoneet)

Muovi 
Muovin lajittelu ja keräysmahdollisuudet vaih-
televat eri puolella Pohjois-Suomea. Muovijäte 
kuuluu yleensä sekajätteeseen, jos sitä ei pys-
tytä lähialueella hyödyntämään. Tarkista ohjeet 
paikalliselta jätehuoltoyhtiöltä tai lähimmältä 
jäteasemalta. 

Muista: 
Muovijätteen tulee olla puhdasta. 
Eri muovilajeja kerätään usein erillään toisis-
taan. Tarkista aina keräyspistekohtainen ja 
paikallinen ohjeistus.

 
Lamput
(energiansäästö- ja loisteputkilamput)

energiansäästölamput
loisteputkilamput 

hehkulamput
halogeenilamput
auton lamput

Sähkölaitteet
SER (sähkö- ja elektroniikkaromu)
suuret kodinkoneet (jääkaapit, pakastimet, 
pesukoneet jne.)
pienet kodinkoneet (pölynimurit, kahvin-
keittimet jne.)
tieto- ja teletekniset laitteet
kuluttajaelektroniikka (radiot, televisiot, jne.)
valaistuslaitteet (valaisimet, loisteputket, 
energiansäästölamput jne.)
sähkö- ja elektroniikkatyökalut
lelut, vapaa-ajan- ja urheiluvälineet (sähköju-
nat, kilpa-autoradat, videopelilaitteistot jne.)
terveydenhuollon laitteet (elektroniset 
verenpaine- ja kuumemittarit jne.)
tarkkailu- ja valvontalaitteet (paloilmaisimet, 
termostaatit jne.) 

hehkulamppuja
irrallisia lamppuja
tuotepakkauksia

 

Paristot
kotitalousparistot
nappiparistot
kannettavat akut (suljettuja, käsin kannet-
tavia) 

ajoneuvo- ja teollisuusakkuja 
 

Akut
ajoneuvoakut
henkilö-, paketti- ja kuorma-autojen akut
mopojen ja moottoripyörien akut
traktorin, moottorityökoneen akut
alustalle rakennettujen työkoneiden akut
matkailuautojen akut 

kannettavia akkuja ja paristoja

Vaarallinen jäte
(entinen nimitys ongelmajäte)

ajoneuvojen jäähdytin-, jarru- ja kytkinnes-
teet
jäteöljyt, öljynsuodattimet ja muut öljyiset 
jätteet
liuottimet kuten tärpätti, tinneri, asetoni 
(myös kynsilakanpoistoaine) ja liuotinpitoi-
set pesuaineet
maalit, liimat, lakat ja hartsit sekä puunsuo-
ja- ja kyllästysaineet (myös kynsilakka)
kaasua sisältävät tai sisältäneet paineastiat
aerosolipakkaukset
emäksiset pesuaineet
torjunta- ja desinfiointiaineet
uudenvuodentinat
valokuvauskemikaalit
voimakkaat hapot kuten rikkihappo
asbestipitoinen jäte (noudata paikallisia 
ohjeita!)
painekyllästetty puu (noudata paikallisia 
ohjeita!)
loisteputket, pienoisloistelamput ja ener-
giansäästölamput (tuotteita myyviin liikkei-
siin tai jäteasemille)
sähkölaitteet (tuotteita myyviin liikkeisiin tai 
jäteasemille)
paristot, nappiparistot ja akut (kauppojen 
Recser paristojen ja akkujen palautusastiaan)
elohopeakuumemittarit ja käyttämättä 
jääneet lääkkeet (apteekkiin tai kiertävään 
keräysautoon) 

 
Muu jäte
esim. huonekalut sekä rakennusjäte 
Muiden jätelajien lajittelu ja keräysmahdolli-
suudet vaihtelevat eri puolella Pohjois-Suomea. 
Käänny paikallisen jätehuoltoyhtiön jäte-
aseman tai kaatopaikan puoleen.

Paperi
sanoma- ja aikakauslehdet
kirjekuoret, myös ikkunalliset
kirjat ilman kansia
kopiopaperi sekä piirustuspaperit
puhelinluettelot 

märkää tai likaista paperia
pahvia ja ruskeaa paperia
kartonkitölkkejä, kuten maito- ja mehu-
purkkeja
alumiini-, vaha- tai lahjapaperia

 

Kartonki
maito- ja mehutölkit (myös folioidut pak-
kaukset, esim. tuoremehutölkit)
paperipussit ja -kassit (esim. jauhopussit)
keksi- ja muropaketit
pizzalaatikot
munakennot
kartonkihylsyt
aaltopahvi
juomien pahvipakkaukset 
muovi- tai vahapinnoitetut käärepaperit 

likaisia ja huuhtelemattomia pakkauksia
muovikasseja ja -rasioita
styroksia

Pahvi
aaltopahvi
ruskea kartonki
voimapaperi
ruskeat kirjekuoret
ruskeat paperikassit 

märkää tai likaista pahvia
folioituja pakkauksia
styroksia tai muovia

Ekoilua ja matkailua samassa paketissa?
Poimi tästä ekovinkkejä matkallesi! 

Sammuta turhat sähkölaitteet ja valot 
• Nauti takkatulen tai nuotion loimusta, kesällä 

yöttömän yön valosta ja kaamoksessa kynt-
tilöistä.

• Muista paloturvallisuus!
Vaali vettä
• Täytä retkipullosi hanasta tai erämaan puh-

taasta purosta.
• Suihkuttele säästeliäästi, sauno kimpassa ja 

pulahda joessa, järvessä tai meressä - oli-
pa sitten kesä tai talvi! Muista biohajoavat 
pesuaineet. 

• Retkellä tiskaa kuivalla maalla ja imeytä pesu-
vedet maahan - säästät vesistöjä!

• Käytä majapaikkasi tarjoamia pyyhkeitä ja 
lakanoita pidempään.

Ota ilo irti matkailusta
• Suosi paikallisia tuotteita ja palveluja sekä  

luonnon antimia.
• Hyödynnä jokamiehen oikeuksia.
• Liiku pyörällä, jalan tai kimppakyydillä.

 
Vähennä jätettä, säästä energiaa ja 
ympäristöä!
• suosi pitkäikäisiä tuotteita ja palveluita, osta 

vain tarpeeseen
• vältä kertakäyttötavaraa ja -kulttuuria
• mieti, voiko rikkinäisen tavaran korjata ja 

vanhan kierrättää
• vältä pakattuja tuotteita ja suosi uudelleen 

käytettäviä pakkauksia
• käy etsimässä aarteita kirpputoreilla ja kierrä-

tyskeskuksissa, myös netissä
• säästä rahaa lajittelemalla ja kierrättämällä

Painettu taitto-opas 

suunniteltiin tukemaan 

sähköistä opasta. 

Kääntöpuolella olevat 

lajitteluohjeet voi kiin-

nittää vaikkapa mökin 

seinälle. 
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Tiedottamista varten suunniteltiin A3-kokoinen juliste, joka ulkoasul-
taan noudattaa oppaan muuta linjaa. Juliste tiedottaa Pidä Lappi Siistinä 
ry:n ympäristöoppaasta ja ohjaa sähköisen oppaan pariin. Tiedotustar-
vetta palvelee ja  ympäristöajatteluun kannustaa myös painettu sään-
kestävä tarra, joka voidaan kiinnittää esimerkiksi retkeilyreittien opas-
tus- ja taukopaikoilla sopiviin paikkoihin.

Oppaan viimeistelyvaihe ja jakelu

Ennen oppaan jakelua kaikki tuotettu opasmateriaali lähetettiin valituille 
sidosryhmille testattavaksi. Etenkin sähköisen oppaan toimivuus on tär-
keää myöhemmin käyttäjille jaettavassa versiossa.  Palautetta ja parannus-
ehdotuksia kerättiin koko pohjoisen Suomen alueelta. Vastaajina oli niin 
matkailuyrittäjiä, jäteyhtiöiden edustajia kuin muitakin ympäristötoimijoita.

Sähköistä opasta markkinoidaan PLS:n viestintäkanavien kautta (mm. 
www-sivut, Facebook, uutiskirjeet, ympäristöseminaari ja muut tapah-
tumat, mediatiedotteet) ja oppaaseen ohjaavaa banneria tarjotaan 
kohderyhmien (matkailuyritykset, hiihtokeskukset, luontokeskukset), 
yhteistyökumppaneiden ja muiden sidosryhmien www-sivuille. Tait-
toesitettä painettiin 30 000 kpl, julisteita ja tarroja 500 kpl. Julisteita on 
mahdollista tulostaa myös itse.

Tulevaisuutta varten

Pidä Lappi Siistinä ry:n ympäris-
töopasprojekti on kokeilumuo-
toinen ympäristöprojekti, jonka 
tuloksia kannattaa hyödyntää 
seuraavissa hankkeissa ja toteu-
tetun oppaan jatkokehityksessä. 
Kuten aiemmin on todettu, säh-
köisen oppaan etu on sen päi-
vitettävyydessä, jolloin oppaan 
sisältöä voidaan muokata uusien 
tarpeiden mukaan.

Ympäristöoppaan tehtävä on 
rohkaista pohjoisen Suomen 
matkailuyrittäjiä ja matkailijoita ympäristöystävälliseen toimintaan ja 
ohjata ekologiseen matkailuun. Ympäristötyössä riittää työsarkaa ja aina 
voidaan tavoittaa uusia matkailijoita ja yrittäjiä sekä vaikuttaa asenteisiin. 
Pidä Lappi Siistinä ry:n keskeinen rooli pohjoisen Suomen ympäristö-
toiminnassa on ympäristöystävällisen ajattelun ja kestävän kehityksen 
tukeminen.

Julistetta jaetaan osana projektia 

paitsi tiedottamaan oppaasta, myös 

kannustamaan ekologiseen matkai-

luun. 
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Liite 1
Tarvekartoitusraportti pohjoisen matkailuyrittäjille


