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1. Hankkeen benchmarkkaustavoitteet  
 

VÄHIMAT-hankkeen tavoitteena on etsiä keinoja ja tuottaa ehdotuksia matkailun hiilijalanjäljen 

pienentämiseksi Etelä-Savossa.  

Hankesuunnitelmaan sisältyy kahdesta kolmeen benchmarkkausmatkaa ulkomaille. Matkojen tavoitteena 

on uusimman tiedon hankkiminen matkailun hiilijalanjäljestä sekä sellaisten hyvien käytänteiden etsiminen, 

joita voitaisiin hyödyntää Etelä-Savossa matkailun hiilijalanjäljen pienentämissä.  

 

2. Juist benchmarkkauskohteena 

 

2.1. Perustelut valinnalle 
 

Hankkeen ensimmäisessä benchmarkkauskohteessa ITB Berlin -tapahtumassa tavoitteena oli tarkastella 

matkailun kansainvälistä tarjontaa hiilijalanjäljen näkökulmasta sekä selvittää, miten matkailun 

hiilijalanjäljen ongelma näyttäytyy toimialalla yleisesti ja esim. tutkimusten valossa.   

Toiseksi benchmarkkauskohteeksi haluttiin löytää alue, jossa olisi laskettu alueen matkailun hiilijalanjälki ja 

ryhdytty systemaattisiin toimenpiteisiin sen pienentämiseksi.   

Keskustelut johtavien matkailun hiilijalanjälkeä käsitelleiden tutkijoiden ja asiantuntijoiden kanssa ITB:ssä, 

Responsible Tourism -konferenssissa Jyväskylässä sekä sähköpostitse osoittivat, ettei missään vielä ole 

tiettävästi päästy kovin pitkälle matkailun hiilijalanjäljen pienentämisessä. Keskusteluissa kuitenkin nousi 

esille, että Juistin saari Saksassa saattaisi tarjota mallin matkailun hiilijalanjäljen alueelliseen laskentaan ja 

työhön hiilijalanjäljen pienentämiseksi.  (Peeters 2016a ja 2016b, Goodwin 2016, Hall 2016.) 

Koska myös Juistin neittisivut kertovat pitkäaikaisesta työstä hiilijalanjäljen pienentämiseksi ja saari sijaitsee 

kohtuullisen matkan päässä, se valittiin hankkeen toiseksi benchmarkkauskohteeksi. 

 

2.2. Benchmarkkauskysymykset 
 

Asiat, joita Juistista benchmarkkauskohteena haluttiin selvittää, olivat seuraavat 

-millainen on ollut prosessi, jossa on päätetty saaren muuttamisesta hiilineutraaliksi vuoteen 2030 
mennessä ja ryhdytty toimenpiteisiin matkailun hiilijalanjäljen pienentämiseksi  
-kuinka saaren hiilijalanjälki on laskettu, kuinka matkailun osuus siitä? 
-mitkä tahot ovat olleet avainasemassa muutoksessa ja mitä työ on niiltä vaatinut?   
-mikä on ollut makailutoimijoiden (yritykset, matkailijat, kehittäjäorganisaatiot ym.)  rooli  
-mitä konkreettista on tehty saaren hiilijalanjäljen pienentämiseksi? 
 -kuinka hiilijalanjäljen pienentäminen näkyy saarella? 
-mitä aiotaan tehdä jatkossa? 
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Koska paikan päällä varmasti olisi mahdollista keskustella matkailuyritysten edustajien ja matkailijoiden 

kanssa, samalla oli tarkoitus kysyä, kuinka Juistissa nähdään matkailun vastuullisuuden ja hiilijalanjäljen 

pienentämisen vaikuttavan matkailijoiden ostopäätöksiin.  

Raportissa on yhdistetty internetin kautta ja benchmarkkausmatkan aikana saadut tiedot. Kuvat ovat 

projektipäällikkö Eeva Koivulan ottamia, ellei toisin mainita. 

  

2.3. Juistin saari matkailukohteena 
 

Juistin saari kuuluu Pohjanmeren rannikon Itäfriisein saariketjuun ja se on osa Saksan Niedesachsenin 

osavaltiota. Saaren pituus on 17 kilometriä, mutta leveydeltään se on vain 500-900 metriä.  Pinta-ala on 

hieman yli 16 ha. Etäisyys mantereelle on kahdeksan kilometriä (Vodde 2016b.) 

Juist on suuri hiekkadyyni. Sen mataluus ja sijainti lähellä rannikkoa tekevät saaren alttiiksi meriveden 

korkeuden vaihtelulle ja myrskyille. Osa saaresta ja sitä ympäröivistä merialueista kuuluu vuonna 1986 

perustettuun Niedersächsisches Wattenmeer -kansallispuistoon. Erityisesti vuorovesirantojen 

ainutlaatuisen geologian ja ekologian vuoksi alue on myös ollut vuodesta 1993 UNESCO:n 

biosfäärireservaatti ja vuodesta 2009 Maailman luonnonperintökohde. Saarella haetaan tasapainoa sille, 

mitä tehdään kulttuuriperinnön, asutuksen ja matkailuelinkeinon suojelemiseksi ja missä määrin geologiset 

ja ekologiset prosessit saavat edetä luonnonmukaisesti. (Vodde 2016b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   KUVA 1. Juistin hiekkarantaa. Kuvassa myös hiekan liikkumisen estämiseksi tehtyä 
   risuaitaa. (2016) 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Nationalpark_Nieders%C3%A4chsisches_Wattenmeer
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Saarelle on lauttayhteys Norddeich Molesta, minne pääsee kätevästi junalla.  Lautan aikataulu ja ajoaika 

vaihtelevat vuoroveden ja sään mukaan, mutta yleensä lautta kulkee kerran päivässä kumpaankin suuntaan 

ja matka kestää reilun tunnin.  Autoja lautalle ei oteta, sillä Juistilla on autoliikenne kielletty saarella 

pelastus- ym. ajoneuvoja lukuunottamatta.  Saarelle pääsee Norddeich Molesta myös lentäen ja 

lentomatka kestää vain viisi minuuttia. Saarelle voi tulla myös omalla veneellä ja ankkuroida joko rannikolle 

tai vierasvenesatamaan (Voodde 2016) 

Juistilla on pitkät perinteet kylpylämatkailukohteena. Saaren ”Valkoinen linna”, Stranhotel Juist on 

rakennettu 1898 ja myös muutamat muut hotellit ovat yli sata vuotta vanhoja. Nykyisin Juist on Saksan 

merkittävimpiä matkailukohteita. Vuosittain siellä käy noin 100 000 vierailijaa ja yöpymisvuorokausia kertyy 

lähes miljoona. Saarella ei käytännössä ole muuta elinkeinoa kuin matkailu; kaikki paikalliset työpaikat 

liittyvät siihen. (Vodde 2016b.) 

Juistin matkailuesitteestä  (Kurverwaltung Juist 2016) löytyy yhdeksän hotellia, 27 puoli-tai 

täyshoitolaa/aamiaismajoitusyritystä, 160 lomahuoneistoyritystä ja yhdeksän vuokrattavaa lomataloa. 

Esitteen mukaan telttailu ja muu leiriytyminen on kielletty.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

               KUVA 2. Hotelli Pabst on Juistin suurimpia majoitusyrityksiä (2016). 

 

Saarella on paljon erilaisia ravintoloita, baareja ja kioskeja, monenlaisia wellnes-sauna- ja kylpyläpalveluja. 

Käyntikohteista merkittävimmät ovat kansallispuiston opastuskeskus Nationapark-Haus Juist, 

kulttuurihistoriallinen Küstenmuseum sekä Haus des Kurgastes.  Lisäksi on useita pienempiä gallerioita ym. 

näyttelytiloja. Vaate- ja matkamuistokauppoja on runsaasti, varsinaisia ruokakauppoja kaksi. 
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Luonteenomaisinta tekemistä saarella ovat rannalla oleskelu, kävely ja pyöräily. Pyörävuokrausyrityksiä on 

useita ja monilla majoituskohteilla on omia pyöriä. Srtransportteam järjestää ohjattua liikuntaa sekä 

rannalla että sisätiloissa. Suosittua on myös leijan lennätys rannalla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             
 
                  KUVA 3. Saarella joka paikkaan pääsee hyviä pyöräteitä pitkin. Kuvassa myös tyypillisiä 
                  pientaloja, joissa on useita lomahuoneistoja (2016). 
 
 

Nationalpark-Haus järjestää erilaisia tapahtumia ja kursseja sekä maksullisia opastettuja luontoretkiä. 

Ohjelmapalveuyritys Wattfuhrer Heinon erikoisuutena ovat kävelyt vuorovesivyöhykkeellä laskuveden 

aikaan. M.S. Wappen von Juist -aluksella tehdään retkiä, joilla tutustutaan ravunpyyntiin tai katsellaan 

hylkeitä ja lintuja. Muita maksullisia aktiviteetteja saarella ovat ainakin purjehdus ja surffaus. Juist-Säätiö 

sekä saaren luterilainen ja katolinen kirkko järjestävät konsertteja ja muita tapahtumia.  

Noin 70% matkailijoista on kanta-asiakkaita ja monet perheet viettävät siellä lomaansa jo toisessa tai 

kolmannessa polvessa. Pääosa matkailijoista on perheitä ja pariskuntia. Suurimmat ikäryhmät ovat 41-50, 

31-40 ja 51-60 -vuotiaat. Koulutus- ja tulotaso on korkeampi kuin saksalaisilla keskimäärin. Valtaosa 

matkailijoista tulee saksasta, seuraavaksi suurin ryhmä ovat sveitsiläiset ja muualta saksankielistä 

Euroopasta tulevat. Noin 60 % matkailijoista tulee lautalle Norddeich Moleen autolla ja 30 % junalla.  

(Gössling 2012, Vodde 2016b.) 

Saarella on 1700 asukasta. Useimmat lomataloista ovat saarelaisten omistuksessa, mutta on myös muualla 

asuvien kiinteistöjä. Jos kiinteistönomistaja ei itse asu vakituisesti saarella, hän on velvollinen antamaan 
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talonsa vuokralle. Näin vahvistetaan matkailuelinkeinoa ja varmistetaan infrastruktuurin ja palveluiden 

ympärivuotisuus. Valtaosan palvelutehtävistä hoitavat vierastyöläiset. Näissä tehtävissä työntekijöistä 80 % 

on puolalaisia, joista osa on työskennellyt saarella vuosikausia.  Myös osa saarella toimivista pesula-, 

kiinteistöhuolto- ym. yrityksistä on puolalaisten omistuksessa.  (Coordes 2016.) 

 

3. Benchmarkkauksen toteuttaminen  
 

Benchmarkkaus toteutettiin tutustumalla Juistin nettisivuihin sekä kohteeseen paikan päällä. Sähköpostitse 

sovittiin tapaamisesta kunnan markkinointi- ja tapahtumapäällikkö Thomas Vodden kanssa, joka on 

käytännössä Klimainsel Juist - projektin päällikkö. Toiveena oli myös tavata joitakin yrittäjiä. Yrittäjistä löytyi 

tietoa internetin lehtiartikkelista. 

Aluksi ajatuksena oli, että matkalle olisivat lähtenet sekä projektipäällikkö että projektiasiantuntija. 

Aikataulusyistä kuitenkin vain projektipäällikkö matkusti Juistiin. Matka toteutui 14.-20.8.2016. 

Perilläoloaikaa oli puolitoista päivää.  

Tapaaminen Thomas Vodden kanssa toteutui 16.8. tiistai-iltapäivänä. Vodden avustuksella sovittiin 

tapaamiset samalle ja seuraavalle päivälle niiden kahden kiinnostavan majoitusyrittäjän kanssa, joita 

etukäteen oli ajateltu. Lisäksi seuraavana päivänä onnistui keskustelu yöpymispaikan, Nordseeholtel 

Freesen, markkinointipäällikön kanssa.   

Saaren ohjelmapalvelutarjontaan tutustuin vierailemalla Luototalossa ja osallistumalla Niedersächsisches 

Wattenmeer -luonnonsuojelualueen järjestämälle vuorovesivyöhykkeen kasvillisuutta esittelevälle retkelle.  

Retken jälkeen oli tilaisuus keskustella Klimainsel Juist –projekteista ja matkailun  hiilijalanjäljestä oppaan ja 

hänen mukanaan olleen harjoittelijan kanssa. Myös muutamalle asiakaspalvelutehtävissä toimivalle 

henkilölle esitin kysymyksiä hiilijalanjäljestä.   

Muita matkailijoita oli hyvä tilaisuus jututtaa sekä lautalla että perillä.  Keskusteluja kävin kuuden 

matkailijan kanssa, mutta ottaen huomioon heidän matkaseuransa sain tietoa kahdentoista henkilön 

matkailusta. 

Saarella vuorasin polkupyörän ja kiertelin sillä keskustan tuntumassa.  Havainnoin mahdollisimman 

tarkkaan asioita, jotka liittyvät hiilijalanjäljen pienentämiseen: liikennejärjestelyjä, jätteiden lajittelua, 

ruokakauppojen tuotteita ja toimintaa, ravintoloiden tarjontaa, matkamuistojen laatua ym.  

Päästöjen minimoimiseksi matkustin Juistiin ja takaisin bussilla, laivalla ja junalla. Edestakainen matka 

Joroisista tuotti noin 600 kg CO2ekv:n päästöt. Tarkempi laskelma osoitti, että pitkän laivamatkan päästöt 

olivatkin lentoa suuremmat. Laskelma matkan päästöistä liitteessä 2.      
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4. Vastauksia benchmarkkauskysymyksiin 
 

4.1. Perustelut ja prosessi kohti hiilineutraalia saarta  
 

Prosessista nousee päällimmäiseksi kaksi asiaa. Ensinnäkin se, että Juistissa on asetettu tavoitteeksi olla 

hiilineutraali saari vuoteen 2030 mennessä, on pitkän prosessin tulos. Toiseksi näyttää siltä, että ainakin 

itse saarella tavoite henkilöityy vahvasti kunnan kakkosmiehenä toimivaan, matkailun kehittämisestä ja 

markkinoinnista vastaavaan Thomas Voddeen. Myös kunnanjohtaja Dietmar Patron on tietysti sitoutunut 

tavoitteeseen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  
                 KUVA 4. Kunnanjohtaja Dietmar Patron (vas.) ja markkinointipäällikkö Thomas Vodde 
                 vastaanottamassa Deutsches  Nahhaltigkeitpreis 2015 -palkintoa. (Juist Net News 2015.) 
 

Ilmastonmuutoksen on ennustettu lisäävän säiden ääri-ilmiöitä, kuten voimakkaita myrskyjä ja sateita. 

Myrskyt ovat Juistin kaltaisille dyyneistä muodostuneille saarille erityisen vaarallisia, sillä ne voivat 

aiheuttaa pahoja sortumia hiekkavalleissa ja pahimmassa tapauksessa pyyhkäistä kokonaisia saaria 

mennessään. Myrskyriskin lisäksi syynä aktiivisuuteen ilmastonsuojeluasioissa Juistilla on 

matkailuelinkeinon riippuvuus ilmastosta ja säätekijöistä. (Vodde 2016b.) 

Juistissa ympäristöasiat ovat olleet merkittäviä jo kauan. Esimerkiksi jo vuonna 1997 Juist voitti Saksan 

liittotasavallan ympäristöystävällisen alueen palkinnon. Ilmastomuutoksen myötä ympäristönsuojelun 

painopistealueeksi on tullut hiilijalanjäljen pienentäminen. Jo ennen Klimaschiz-konseptin luomista Juistissa 
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oli lisätty uusiutuvien energialähteiden käyttöä ja parannettu energiatehokkuutta.( Gerwien-Siegel ja 

Langer 2012.) 

Vuosina 2006- 2009 Juist otti osaa Leuphanan yliopiston KUNTIKUM- tutkimusprojektiin, joka johti 

ajatukseen ”Klimainsel Juist” ilmastosaarena. Tuloksena oli ilmastonsuojeluprojekti, joka toteutettiin 2009-

2011 yhteistyössä energiayritys Energieversorger EWE AG:n ja muiden yhteistyökumppanien kanssa.  

Ilmastonsuojelutyö ja projekti toivat Juistille vuonna 2010 palkinnon ”Klima kommunal“ -kilpailussa. 

(Futouris ) 

Juist on saanut myös muita kestävän kehityksen palkintoja, mm. koko Saksan Bubdeswettbewerb 

Nachhaltige Tourismusregionen -kilpailun voiton 2011/2012, Kommunaler Klimaschutz 2013, Deutschlads 

nachhaltigste Gemeinde 2015 ja 2016 Wettbewerb für nachhaltigen Tourismus im Reiseland Niedersachsen 

-palkinnon (Vodde 2016a.) 

Juistin kunnanvaltuusto teki vuonna 2010 päätöksen, että saaresta tehdään vuoteen 2030 hiilineutraali 

(Vodde 2016b).  Sen jälkeen Juistissa on toteutettu joko yksin tai yhteistyössä muiden kanssa useita 

projekteja osana Klimainsel Juist -konseptia.  Liitteessä 1 on Thomas Voddelta saatu taulukko, jossa on 

tietoja näistä projekteista.   

Taustana tavoitteessa olivat myös Saksan poliittiset päätökset siitä, että energiamurros on välttämätön. 

Muutos toteutetaan Jeremy Riffinsin ”kolmannen teollisen vallankumouksen” teorian mukaisesti. Siinä 

energiamurroksen osa-alueet ovat uusiutuva energia, rakentaminen, sähköverkko, energian talteenotto ja 

varastointi sekä liikenne. (EWE AG 2012).  

Tavoite hiilineutraaliudesta liittyi myös Saksan, Hollannin ja Tanskan ympäristöministeriöiden Sylter 

Erklärung päätökseen, että koko Weltnaturerbes Wattenmeer -alueesta tehdään hiilineutraali vuoteen 

2030 mennessä (Vodde 2016b.) 

Poimintoja Klimainsel Juist- prosessista vuodesta 2010 eteenpäin (kerätty useista eri lähteistä)  

 

 Vuonna  2010 laskettiin Juistin saaren CO2-päästöt . Raportti: ”CO2-Fussabdruck der Insel Juist. 
Ermittlung energiebesorgener CO2-emissionen”. 
 

 2011-2012 tehtiin kolmen kuukauden mittainen online-kysely Juistin matkailijoille. Raportti  ”Online-
Besucherbefragung Juist  sisältää tietoa matkailijoista, laskelman  saarelle ja takaisin kotiin 
matkustamisen tuottamista CO2-päästöistä  sekä matkailijoiden näkemyksiä Klimainsel Juist -
konseptista.   
 

 Ilmastonsuojelukonseptia työstettiin vuoden verran, elokuun alusta 2011 heinäkuun loppuun 2012. 
Tuloksena  valmistui  neljän kunnan yhteinen integroitu energia- ja ilmastonsuojelukonsepti. Raportti: 
“Integriertes Energie- und Klimaschutzkonzept für Juist, Norderney,Baltrum und Norden”.  
 

 2013 valmistui kaupunginvaltuuston pyytämänä EWE:n laatima analyysi energiamurroksesta Juistin 
saarella. Siihen sisältyi analyysi uusiutuvien energialähteiden lisäämisen mahdollisuuksista ja 
rajoituksista. Raportti: ”Energiewende Juist”. 
 

 2015 Green Gobe -sertifikaatti alueelle, ensimmäisten joukossa Saksassa. Sertifiointiprosessi ajalla 
2012-2015 (Kurverwaltung Juist 2015) 
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 2016 TourCert vastuullisen matkailun (CRS )sertifikaatti ensimmäisenä matkailualueena Saksassa. 
(Kurverwaltung Juist ) 

 

Näiden kokonaisuuksien osana tai lisäksi on toteutettu lukuisia pienempiä projekteja ja toimenpiteitä. Niitä 

on kuvattu luvussa 4.4.  

 

4.2. Saaren hiilidioksidipäästöjen laskeminen  
 

Juistin saarella kulutetun energian sekä tämän energiamäärän tuottamiseen tarvittavien prosessien 

hiilidioksipäästöjen laskenta on kuvattu raportissa ”CO2-Fussabdrück der Insel Juist. Ermittlung 

energiebezogener CO2-emissionen” (Clausnitzer ja Jahn 2010).  

Laskennassa on huomioituun asutus, kaupallinen sektori, julkinen sektori sekä liikenne. Kaupallinen sektori 

koostuu lähes yksinomaan turismiin liittyvästä toiminasta. Liikkumisessa on huomioitu linjaliikenne 

mantereelta saarelle sekä saarelta tehtävät retket, mutta ei yksityisiä matkoja saarelle eikä muilta saarilta 

saapuvia retkiä. Turistien saapumista Nordreichiin ei myöskään ole huomioitu. Polttomoottorikäyttöisiä 

ajoneuvoja saarella ei muutamaan poikkeusta lukuun ottamatta ole (palo/pelastus, lääkäri yms.).   

Laskennassa huomioitiin energiankulutuksesta (sähkö ja muut polttoaineet) aiheutuvat hiilidioksidipäästöt, 

muita kasvihuonekaasupäästöjä (esim. metaani) ei huomioitu. Uusiutuvien energianlähteiden, lähinnä 

saarella olevien aurinkokennojen päästöt oletettiin nollaksi. Vuonna 2008 energiankulutus jakaantui eri 

sektorien välillä seuraavasti: 

 Kaupallinen sektori 58 % 

 Yksityinen asutus 21 % 

 Julkinen sektori 10 % 

 Liikenne 11 % 

Laskennassa käytettiin apuna ECOSPEED AG:n ECORegion ohjelmaa joka on tarkoitettu alueiden 

hiilijalanjäljen laskentaan. 

Saaren energiankulutuksen, vuotuisen vierailijoiden määrän ja yöpymisvuorokausien perusteella on 

laskettu yhden yöpymisvuorokauden hiilidioksidipäästöksi 12 kg CO2. Tässä on mukana kaikki vuorokauden 

aikana saarella kulutettu energia, mukaan lukien energiantuotannon epäsuorat päästöt. 

Kun energiankulutukseen otetaan mukaan matka mantereelta saarelle ja takaisin ja lasketaan kulutus 

keskimääräiselle 9 vuorokauden vierailulle, hiilidioksidipäästöiksi saadaan 123 CO2 /vierailu.  

Matkailijoiden online-kyselyn perusteella on laskettu, että matkustaminen saarelle ja takaisin tuottaa 

vuosittain 7 500 tonnia hiilidioksidia. (Kurverwaltung Juist 2016, s. 40) 
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4.3. Toimijatahot, niiden sitoutuminen, roolit ja resurssit  
 

Päätökset hiilineutraalisuustavoitteista ja projekteista on tehty kuntien ja kaupunkien hallinnoissa. Juistissa 

kunta hoitaa myös suoraan matkailun kehittämistä ja markkinointia. Lähes kaikki Klimainsel Juist  - projektit 

ja kampanjat  on toteutettu ilman erillisrahoitusta, suurelta osalta kunnan omana työnä. Joihinkin 

projekteihin on saatu myös ulkopuolista tukea, alla mainittujen tahojen lisäksi ainakin ympäristökilpailujen 

palkinnoista ja Saksan ympäristöministeriöltä. Toimenpiteet on tehty yhteistyössä muiden kuntien, alueen 

yritysten ja muiden organisaatioiden kanssa. (Vodde 2016.) 

Useimpien Klimainsel Juist -projektien päällikkönä on toiminut kunnan markkinointi- ja tapahtumapäällikkö 

Tomas Vodde. Hänellä on selvästi ollut keskeinen rooli kunnassa ja yhteistyöprojekteissa. Hän aktivoi 

saaren yrittäjiä ja organisoi projekteja ja kampanjoita. Hän on myös luonut laajan yhteistyöverkoston, johon 

kuuluu mm. hiilijalanjäljestä kiinnostuneiden muiden alueiden matkailutahoja (mm. Kanariansaarten La 

Gomera), tutkijoita, osavaltion hallinnon sekä Saksan ympäristöministeriön edustajia.  

Energiayritys EWE AG on Juistin energiantoimittaja. Se profiloituu vahvasti energiamurroksen 

edelläkävijäksi ja tuo kotisivuillaan vahvasti esille uusiutuvaa energian tuotantoa, älykkäitä sähköverkkoja ja 

energiansäästöä (EWE AG 2016).  EWE on alusta pitäen ollut Juistin keskeinen yhteistyökumppani 

hiilijalanjäljen laskemisessa, energiatehokkuuden parantamisessa ja ilmastonsuojelukonseptin laatimisessa. 

Se on rahoittanut osan toimenpiteistä, mm. Bremer Energie Instituutin toteuttaman hiilijalanjäljen 

laskennan ja Juistin kävijäkyselyn toteutuksen. 

Futouris  on saksalainen, matkailun ympäristökysymyksiin erikoistunut konsulttiyritys (Futouris 2016). Se on 

ollut Juistin yhteistyökumppanina käynnistämässä Klimaneutrale Insel Juist -projektia vuonna 2011, 

toteuttamassa matkailijoiden online -kyselyä ja ollut yhteistyökumppanina myös ainakin Kinder Universität 

-projektissa. Se tarjoaa projektiin tutkimusosaamista, rahoitusta ja suhteita poliittisiin päättäjiin. (Futouris.)  

Matkailuyritykset Juistissa ovat vaihtelevasti mukana. Ehkä 60 % yrityksistä on enemmän tai vähemmän 

aktiivisia (Coordes 2016, Vodde 2016). Osa yrittäjistä (esimerkiksi Annegret Coordes/HausAnNatur) on 

ennen kaikkea ideologisista syistä innolla mukana, osa ryhtyy energiansäästöön säästääkseen kuluissa 

(esimerkiksi Johannes Pabst/Hotel Pabst) ja osalla on mielessä myös kilpailuetu (Joe Püß/Nordseehotel 

Freese). Minimissään yritykset ovat sitoutuneet johonkin yksittäiseen toimenpiteeseen, kuten esimerkiksi 

kasvisruokapäivään, ja saaneet siitä hyvästä CO2-symbolin saaren pääesitteeseen (Vodde 2016).  Heikko 

sitoutuminen näkyy yritysten omassa markkinointiviestinnässä.  Esimerkiksi Nordseehotel Freesen 

esitteessä ja nettisivuilla Klimainsel -konseptista ei ole mitään mainintaa. Hotellin markkinointipäällikkö 

kertoi kuitenkin heillä meneillään olevasta omasta tutkimuksesta, jossa he lähettävät kaikille hotellissa 

majoittuneille sähköpostikyselyn saadakseen tarkempaa tietoa vieraidensa hiilijalanjäljestä (Püß 2016).  Jäi 

mielikuva, että hänen mielestään pitäisi olla täsmällisempää tietoa, ennen kuin ryhdytään kampanjoimaan 

vähähiilisyydellä. 
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                 KUVA 5. Naturhaus Juistin järjestämä opastettu retki vuorovesivyöhykkeelle oli erinomainen.  
                 Dyyniensuojelu tuli esille, mutta syitä ilmastonmuutokseen retkellä ei käsitelty. 
 

Nationalpark Wattenmeer on virallisesti sitoutunut Klimainsel Juist -konseptiiin (Juist Kurverwaltung 2016, 

s. 41). Sen rooli on Thomas Wodden (2016) mukaan kuitenkin käytännössä hyvin pieni. Tästä kertoo myös 

se, ettei kansallispuiston opas osannut kertoa heidän osuudestaan hiilijalanjäljen pienentämisessä yhtään 

mitään. Saaren luontotalo NaturHaus on kuitenkin ollut mukana ainakin ”Kinder Universität” -toiminnassa 

ja kampanjoissa, joiden avulla kerätään rannoilta roskia.  

 

4.4. Toteutetut ja suunnitteilla olevat yksittäiset toimenpiteet hiilineuraaliuden 

saavuttamiseksi  
 

Näkyvin konkreettinen toimenpide Juistin matkailun hiilijalanjäljen pienentämiseksi on ollut se, että 

kunnanvaltuusto kielsi yksityisautoilun 2010. Vain hälytysajossa ja lentokentällä on autoja. Tavaraliikenne 

hoidetaan hevosvetoisilla kärryillä ja myös matkailijoille on tarjolla hevoskuljetusta. Pyöriä on vuokralla 

runsaasti, kaikilla isoimmilla yrityksillä on omat pyöränsä. Majoitusyritykset tarjoavat vedettäviä kärryjä 

matkatavaroiden kuljettamiseen. 
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  KUVA 6. Kuljetuskalustoa Juistin lauttasatamassa (2016) 
 
 

Juistin kunta käyttää vain uusiutuvaa energiaa.  Jätevedestä kuivataan liete kiinteäksi aurinkoenergialla ja 

auringolla lämmitetään myös uima-altaita. Kunnan katuvalot on vaihdettu ledeiksi. Painotuotteet ja kunnan 

ylläpitämät nettisivut ovat hiilineutraaleja ja posti lähetykset hoidetaan hiilineutraalisti. Kunnan 

rakennuksia remontoidaan energiaa säästäviksi, samalla tuotetaan hyviä esimerkkejä saarelaisille. 

Kunnantalossa sijaitsevan matkailutoimiston hiilijalanjälki on laskettu erikseen, sillä osallistutaan 2016 

Saksassa käynnistyneeseen kampanjaan CO2-Bilanz für TI” 

Päiväkodeissa, kouluissa ja rannoilla järjestetään lapsille ilmastonmuutoksesta teemapäiviä sekä heinä- ja 

elokuussa ”Kinder Universität” (Lasten yliopisto), jonka aiheena on kestävä kehitys. Tavoitteena on tätä 

kautta valistaa myös vanhempia. 

Jätteet lajitellaan ja kierrätetään. Energianeuvontaa annetaan aktiivisesti sekä paikallisille että 

matkailijoille. Matkailuesitteen mukaan 120 energiansäästöohjeen avulla on pienennetty energian 

kulutusta saarella. Myös veden säästäminen on ohjeistettu.  

Matkailuyritykset ovat vuodesta 2009 voineet ilmoittaa kunnalle hiilidioksidipäästönsä verkon kautta. Näin 

on sitoutettu yrityksiä energiansäästöön ja ehkä myös kerätty tietoa päästöistä.  

Vuodesta 2011 alkaen torstai on nimetty kasvisruokapäiväksi. Tähän on sitoutunut kuusitoista ravintolaa.  

Matkailijoita pyydetään käyttämään julkisia liikennevälineitä matkalla lauttarantaan ja takaisin. Lisäksi 

kerrotaan, että junamatkan voi kompensoida ja se maksaa vain yhden euron/lippu. 

Juistin kunta on tuottanut yhteistyökumppaneidensa kanssa ehdotuksia siitä, kuinka matkailuyritykset 

voivat pienentää hiilijalanjälkeä. Yrityksiä kannustetaan toimenpiteisiin antamalla niille käyttöön 

toimenpiteistä kertovia tunnuksia. Vuonna 2010 käyttöön otettu CO2 -merkki on osoitus siitä, että yritys 
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pyrkii pienentämään hiilijalanjälkeään jollain muulla tavalla, esimerkiksi osallistumalla Vegetag-projektiin tai 

ilmoittamalla päästönsä kunnalle.  Nykyisin on oma tunnuksensa uusiutuvan energian käytölle, 

aurinkosähkölle, veden lämmittämiselle aurinkoenergialla, matalaenergiatalolle sekä maakaasulla 

toimivalle yhdistetylle lämmön- ja sähkön- ja lämmön yhteistuotantogeneraattorille (CHP) -generaattorille.   

Matkailijoiden sitouttamiseksi hiilijalanjäljen pienentämiseen ja muutenkin Juistin matkailun kehittämiseen 

perustettiin vuonna 2014 vierasparlamentti (Gäste-Parlament).   

Vuonna 2016 on palkattu Nordenin kanssa kolmeksi vuodeksi yhteinen ilmastonsuojelupäällikkö 

ilmastonsuojelukonseptin toteuttamiseksi. 

Markkinointiviestinnässä Juist profiloituu näyttävästi ”ilmastosaareksi”. Klimainsel Juist viittaa sekä 

puhtaaseen ilmaan että ilmastonsuojeluun. Toisaalta korostetaan myös vieraanvaraisuutta ja hyvinvointia. 

Matkailijoille kerrotaan tavoitteesta muuttua hiilineutraaliksi ja pyydetään heitä omalta osaltaan 

toimimaan tavoitteen mukaisesti. Juistin nettisivuilla on heti (www.juist.de)  näkyvissä Natur & Klimainsel  -

otsikko, jonka takaa  löytyy runsaasti Klimainsel Juist -konseptiin liittyvää materiaalia: raportteja, esitteitä, 

tiedotteita, kampanjamateriaaleja ym. Vuoden 2016 pääesitteessä (Hauptkatalog) Klimainsel Juist saa 

aukeaman verran tilaa ja oppaassa sivun verran.  (Liitteet 4. ja 5.) 

 

4.5. Paikan päällä nähtyä ja koettua  
 

Juistin ilmapiiriin ja palveluihin vaikuttaa erittäin voimakkaasti se, että saarella ei ole autoliikennettä. Heti 

satamassa vastassa on hevosvetoisia vankkureita, polkupyöriä ja majoitusyritysten nimillä varustettuja 

pieniä vedettäviä kärryjä. Ei ihme, että puhdas ilma ja rauha ovatkin saaren vahvimpia vetovoimatekijöitä ja 

markkinoinnin pääviestejä. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 

     KUVA 7. Nordseehotel Freesen aamiasbuffet 
 

 

http://www.juist.de/
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Nordseehotel Freesessä matkailun hiilijalanjäljen pienentäminen ei näkynyt mitenkään. Huoneessa oli 

tarjolla vesipullo, kylpyhuoneessa oli yksittäispakattu saippua ja huoneen minibaari oli täysillä päällä (vaikka 

sitä ei tarvittaisikaan). Huoneessa ei ollut mahdollisuutta lajitella jätteitä, ehkä osin siksi että moni oli 

hotellissa täyshoidolla. Aamupalapöytään sytytettiin jokaiseen asiakaspöytään kirkkaaseen kesäaamuun 

kynttilä. Aamupalabuffetin ja liha- makkara- ja juustovalikoimat olivat varsin runsaat ja näyttävät, mutta 

kasvistarjonta hyvin niukka. Juustoviipaleita erotti muovikelmu. Myös kaikille avoinna olevassa hotellin 

ravintolassa kasvisruokavalikoima oli varsin vaatimaton. Yrityksen esitteessä ja nettisivuilla ilmastoprojekti 

ei näy, eikä asiakkaille ehdoteta automatkan asemesta junalla matkustamista. 

Muidenkin ravintoloiden ruokalistoilla kasvisvaihtoehtoja oli hyvin vähän, eivätkä ne olleet erityisen 

houkuttelevia. Kahvilat ja kioskit kysyvät automaattisesti, nautitaanko ostokset paikan päällä vain tulevatko 

ne mukaan – kertakäyttöastioissa.  

Jätteiden lajittelu näytti majataloissa ja yleisissä roskienkeräyspisteissä hyvin järjestetyltä. Eritystä olivat 

meren mukanaan tuoman roskan talteenottoon tarkoitetut laatikot rannoilla. Ajatus niissä oli, että jokainen 

voi tehdä oman osansa ja kerätä havaitsemansa roskat. 

Ruokakauppojen tarjonta oli tavanomaista ja muovipussit käytössä normaaliin tapaan. Muissakaan 

kaupoissa ei näkynyt mitään viitteitä tavoitteesta pienentää hiilijalanjälkeä. Elintarvikkeita saarella ei 

tuoteta, paikallista oli ainoastaan tyrni jota käytettiin esimerkiksi jäätelössä. Matkamuistot olivat pääsoin 

tavanomaista pikkutavaraa, osin Aasiassa tuotettua.  ”Aitoja” matkamuistoja olivat erilaiset saarella 

valmistetut korut. Joissakin oli käytetty materiaalina saaren hiekkaa, toisissa simpukka- ym. meriaiheita ja 

tarjolla oli myös Inselring -sormus. Nämä kaikki vahvistavat kantajansa sitoutumista saareen. Kaiken 

kaikkiaan elintarvikkeiden ja tavaroiden kuljetus matkailun tarpeisiin on massiivista.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                KUVA 8. Juistin hiekasta saarella tehtyjä koruja 
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Aurinkopaneeleja näkyi vain muutamien talojen katoilla. Annette Coordesin (2016) mukaan niiden 

asentaminen on maisemasyistä mahdollista vain sellaiseen suuntaan, jossa energiantuotanto on vähäistä.  

Puuta ei lämmityksessä käytetä, koska se olisi saarelle tuotava ja olisi kallista. 

Ainoa motorisoitu ohjelmapalvelu ovat retket moottoriveneellä. 

 

4.6. Kilpailuetu ja vaikutukset ostopäätöksiin  
 

Vuonna 2011-2012 tehdyn online-kyselyn mukaan matkailijat suhtautuivat myönteisesti tavoitteeseen, että 

Juist olisi Saksan ensimmäinen hiilineutraali saari. Vastaajista 63,3 % piti tavoitteitta erittäin hyvänä ja 27,5 

% hyvänä. Tavoite oli 6,5 % yhdentekevä ja vain 2,7 % piti sitä huonona. Tutkimuksen tekijä huomauttaa, 

että vastauksissa ei ehkä niinkään ole ajateltu tavoitetta, vaan sen toteuttamista. Avovastauksissa tule 

esimerkiksi esille huoli mahdollisista ilmastonmuutoksen aiheuttamista myrskytuhoista, epäilys tavoitteen 

aiheuttamista lisäkustannuksista, tavoitteen epärealistisuudesta ja siitä, että koska kaikki mahdollinen on jo 

tehty, on vaikea löytää enää mitään uusia keinoja.(Gössling 2012.)  

Juistissa yrittäjien kanssa käymissäni keskusteluissa kahden suuremman matkailuyrityksen (Pabst Hotel ja 

Nordseehotel Freese) edustajan mielestä vähähiilisyys tai yleisemmin ympäristövastuullisuus ei ole 

ainakaan vielä merkittävä kilpailuetu. Heidän asiakkaansa tulevat rauhan, hyvän palvelun ja vanhan 

tottumuksen vuoksi. Täyshoitolanpitäjä (HausAnNatur) oli sitä mieltä, että ympäristövastuullisuudella on 

hänen asiakaskunnassaan iso merkitys, ja että ympäristövastuullista (eko) tarjontaa on Juistissakin aivan 

liian vähän. Keskustelujen muistiinpanot liitteessä 1. 

Keskusteluissa matkailijoiden kanssa kävi ilmi, että kahta isomman ryhmän mukana matkustanutta lukuun 

ottamatta kaikki olivat käyneet saarella aiemmin, muutamat jo vuosien ajan.  Kaikki olivat tulleet 

lauttarantaan omalla autolla. Kaksi heistä oli matkustanut sinne joskus myös junalla, mutta koska perheissä 

nyt oli lapsia, oma auto oli tuntunut käytännöllisemmältä.  

Ilmastonmuutoksesta olivat tietoisia kaikki, mutta vain yksi heistä oli ajatellut tarkemmin matkailun 

hiilijalanjälkeä ja kertoi sen vaikuttavan matkustuspäätöksiinsä. Hän oli ainoa, joka kertoi kiinnittäneensä 

huomiota Klimainsel Juist -tavoitteeseen ja siihen liittyviin toimenpiteisiin, mutta hänenkin 

ostopäätökseensä olivat vaikuttaneet aivan muut syyt. Pääsyyt olivat rauhallisuus, puhdas ilma, hyvät 

palvelut ja muutamalla pitkä perinne.  

Välillisesti hiilijalanjäljen pienentämisellä on kuitenkin ollut vaikutusta. Erityisen myönteisenä kaikki kuusi 

matkailijaa pitivät sitä, että saarella ei ole autoliikennettä. Tämä vahvistaa tunnetta, että ollaan aivan eri 

maailmassa, jossa ilma on puhdasta ja raikasta ja kaduilta kuuluu autojen melun asemesta kavioiden kopse.  
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5. Arvio benchmarkkauksen tuloksista 
 

Juist on kohteena hyvin erilainen kuin Etelä-Savo. Mittakaava, liikenneolosuhteet, resurssit, matkailun 

tarjonta ja kysyntä sekä kävijärakenne ovat erilaisia kuin meillä, mutta alueellisen hiilijalanjäljen laskennan 

periaatteet ja yrittäjien ja matkailijoiden hiilijalanjäljen lukutaitoon ja käyttäytymiseen liittyvät tekijät ovat 

kuitenkin periaatteessa aivan samat.  

Toimenpiteissä, joita yrityksissä on konkreettisesti tehty hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi, ei ole 

sinänsä meille juurikaan uutta. Kaupungit ja kunnat voisivat sen sijaan tässä asiassa ottaa oppia Juistin 

kunnan toiminnasta ja matkailuorganisaatiot Juistin matkailutoimesta.  

Alueen hiilijalanjäljen laskemiseen Juist tarjoaa muutamia malleja, mutta Etelä-Savossa laskenta on 

luonnollisesti paljon monimutkaisempi työ.  

Opittavaa eteläsavolaisille yrityksille ja myös alueellisilla matkailuorganisaatioilla on siinä, kuinka erilaisista 

hiilijalanjälkeä pienentävistä (ja samalla energiaa ja rahaa säästävistä) toimenpiteistä kannattaa viestiä 

asiakkaille.  Juistissa matkailijoihin on yritetty vaikuttaa monipuolisen markkinointiviestinnän ka 

kampanjoiden avulla ja pyrkimällä sitouttamaan heitä matkailijaparlamentin kautta.  Kanta-asiakkaiden 

huolen ”omasta” lomasaarestaan uskotaan edistävän sitoutumista ja sen myötä muutenkin saaren 

matkailua.  Etelä-Savossa kanta-asiakkaita vastaava ryhmä ovat alueen vapaa-ajan asukkaat.  

Erityisen kiinnostavaa on se, millä keinoilla paikalliset asukkaat ja matkailuyrittäjät on yritetty saada 

sitoutumaan hiilijalanjäljen pienentämiseen. Tätä työtä on tehty aktiivisesti monta vuotta, mutta vielä on 

paljon tekemistä tavoitteen toteutumiseksi. Tällaista työtä meilläkin tarvitaan. 

Markkinointiviestinnän sisällössä huomio kiinnittyy ilmastonsuojelun ja hyvinvoinnin kytkökseen sekä 

siihen, että viestinnässä on ymmärretty tunteiden merkitys tavoiteltaessa käyttäytymisen muutosta. 

Juistin benchmarkkauksen tärkein anti on mielestäni ollut nähdä esimerkki prosessista, jossa todella on 

lähdetty tekemään töitä matkailun hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Siitä, kuinka nykytila on arvioitu, 

asetettu tavoitteita ja sitoutettu kaikkia alueen matkailutahoja mukaan prosessiin, on paljon opittavaa. 

Juistissa on myös osattu verkostoitua ja hakea yhteistyökumppaneita ja rahaa Kilimainsel Juist -

projekteihin. Toisaalta Juistin esimerkki osittaa myös, että kritiikkiäkin on odotettavissa ja ettei ole 

realistista ajatella kaikkien tahojen olevan innolla mukana.  On myös selvää, että hiilijalanjäljen 

pienentäminen on hidasta ja pitkäjännitteistä työtä, joka vaatii asiaan omistautuneita ihmisiä ja resursseja. 
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http://www.juist.de/inselurlaub/natur-klimainsel/klimainsel-juist/csr-zertifizierung.html
http://www.wwf.de/fileadmin/fm-wwf/Publikationen-PDF/Feasibility_Study_Climate-friendly_Tourism_Wadden_Sea_Region.pdf
http://www.wwf.de/fileadmin/fm-wwf/Publikationen-PDF/Feasibility_Study_Climate-friendly_Tourism_Wadden_Sea_Region.pdf
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                    Liite 1 

Juistin matkan laskennalliset hiilidioksidipäästöt (CO2e)  
 
Hiilijalanjälki ilmoitetaan yleensä hiilidioksidiekvivalentteina (CO2e), missä kaikki 
kasvihuonepäästöt on muunnettu ilmoitettavaksi hiilidioksidipäästöinä  

Päästöjen minimoimiseksi ja vähäpäästöisen matkustustavan testaamiseksi tein Juistin 
matkan bussilla, laivalla ja junalla. Mamkin sopimus matkatoimiston kanssa ei edelleenkään 
mahdollista ulkomaan juna- ja bussilippujen hankintaa heidän kauttaan.  Selvitin siis 
yhteydet itse ja ostin liput verkkokaupasta. Suoria juna- tai bussiyhteyksiä ei ollut, joten 
vaihtoja tuli varsinkin menomatkaan useita ja aikaa reitin suunnitteluun ja lippujen 
hankintaan meni melko paljon. Myös matka-aika oli luonnollisesti pitkä; lähtö kotoa 
sunnuntai-iltana 14.8. ja paluu seuraavana lauantaina. Varsinkin pisimmät matkaosuudet 
pystyin kuitenkin hyödyntämään tehokkaasti lukemalla, hoitamalla sähköpostitse työasioita 
ja kirjoittamalla.   

Matkan laskennalliset kasvihuonekaasupäästöt 

Matkaosuus   Laskentaperuste    
CO2ekv  

Kotoa Joroisten keskustaan, autolla; 12 km 110g/km (auton ilm. päästö)                         13,5 kg 

Joroinen-Helsinki-Joroinen, bussi; 600 km  täysi bussi, 13 g/hlö-km*                         7,8 kg
     

Helsinki-Tukholma, laiva; noin 450 km                          95 kg**
   

Tukholman satama- rautatieasema, metro 0 g/hlö-km*** 

Tukholma-Kööpenhamina -juna;  660 km sähköjuna 15 g/hlö-km*                         9,9 kg
   

Kööpenhamina- Norddeich Mole juna (Flensburgin kautta); 745 km 

  25 g/hlö-km*                        18,6 kg 

Norddeich Mole-Juist- Norddeich Mole, lautta; 8 km  

   300 g/ hlö-km *  (arvio)                         2,4 kg 

Norddeich Mole -Lübeck, juna; 340 km 25 g/hlö-km*                          8,5 kg 

Lübeck-Travemünde, bussi, 19 km 58 g/hlö-km*                          0,7 kg 

Travemünde-Helsinki, lautta  1132 km                         440  kg** 

Vuosaari-Itäkeskus, bussi  (73 g/hlö-km)                        0,4 kg*** 

Itäkeskus-Keskusta, metro                         0,0 kg*** 

 

     Yhteensä  597 kg 
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Laskennalliset päästöt matkustettaessa lentäen Tampere-Bremen-
Tampere -matkaosuus: 

 

Matkaosuus   Laskentaperuste    
CO2ekv  

Kotoa Joroisten keskustaan, autolla; 12 km 110g/km (auton ilm. päästö)                   13,5 kg 

Joroinen-Tampere-Joroinen bussi, 282 km  täysi bussi, 13 g/hlö-km*                   12,7 kg 

    

Tampere-T:reen lentoasema-Tampere, bussi; 16 km 

   73 g/hlö-km***                                                   1,2 kg 

Tampere-Bremen-Tampere, lento                      535 kg****
   

Bremen- Norddeich Mole-Bremen, juna; 166 km  

   25 g/hlö-km*                        4,6 kg 

Norddeich Mole-Juist- Norddeich Mole, lautta; 8 km 

   300 g/ hlö-km*** (arvio)                       2,4 kg 

      

                             Yhteensä       572 kg  

 
Laskelman mukaan päästöt olisivatkin olleet hieman pienemmät, jos olisin paluumatkalla 
lentänyt sen sijaan että matkustin laivalla Travemündesta Helsinkiin. Kaikkein vähiten 
päästöjä olisi syntynyt, jos paluureitti olisi ollut sama kuin menomatkalla. 
 
Laskenta on hankalaa, sillä tavallisena matkailijana en voi tietää esimerkiksi juna- tai 
laivatyyppiä, mistä paljon riippuu sen päästöjen määrä. Laskentaa voi myös tehdä erilaisin 
perustein; esimerkiksi Lipas-järjestelmässä ei ole otettu huomioon polttoaineen 
tuotantoketjun päästöjä eikä kaluston valmistuksen aiheuttamia päästöjä, mutta 
Ilmastodieetti-sivustolla ne on lisätty Lipas-järjestelmän lukuihin.  
 
Lennot olisi voinut kompensoida MyClimate-sivuston kautta maksamalla 16-49  euroa 
kasvihuonekaasujen päästöjä pienentäviin projekteihin, mutta lauttayhtiöt eivät tarjoa 
vastaavaa kompensaatiomahdollisuutta.  
 

Laskennassa käytetyt lähteet 

* VTT:n Lipasto -sivuston (VTT 2009) mukaiset päästöluvut.  
http://lipasto.vtt.fi/yksikkopaastot/index.htm. 

**Ilmastodieetti: https://www.ilmastodieetti.fi/Ilmastodieettilaskurin-perusteet_2010-04-
23.pdf 

***Helsingin kaupungin liikennelaitoksen Reittiopas -sivujen ilmoittamat päästöt matkoille, 
http://www.reittiopas.fi/ (käytettävissä myös laskuri: http://www.hsljalki.fi/) 

**** Laskettu MyClimate –sivuston laskurilla 
https://co2.myclimate.org/en/flight_calculators 

http://lipasto.vtt.fi/yksikkopaastot/index.htm
https://www.ilmastodieetti.fi/Ilmastodieettilaskurin-perusteet_2010-04-23.pdf
https://www.ilmastodieetti.fi/Ilmastodieettilaskurin-perusteet_2010-04-23.pdf
http://www.reittiopas.fi/
http://www.hsljalki.fi/
https://co2.myclimate.org/en/flight_calculators
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Juist Island Climate Projects 2010-     Thomas Vodde 29.8.2016 

Name of the project/Sub-projects Duration 
(dates) 

Project managing 
organisation 

Main partners Budget, € Working 
resources  

Financed by  Main results 

Klimainseln – Project zum 
Nachhaltigen Tourismus und 
CO2Reduktion 

Titel for 
all 
projects 

      

Touristisches Leitbild Juist 2010 2010 Kurverwaltung Juist 
– Thomas Vodde 

No 25.000 4 weeks Municipal of Juist See report 

Solar absorbers on the swimming 
pool 

2010  Municipal of Juist, 
building 
department 

Schnieders engineering 
concepts in Emden 

I don’t know  Municipal of Juist See Report 

Solar drying plant at the sewage 
plant 

2010 Municipal of Juist, 
building 
department 

Thermo-System 
Filderstadt 

I don’t know  Municipal of Juist See Report 

Climate-neutral printing of all 
Printproducts 

2010 – 
today 

Kurverwaltung Juist 
– Thomas Vodde 

No   Municipal of Juist   

Climate-neutral shipping of the 
catalog and the entire post 

2010 – 
today 

Kurverwaltung Juist 
– Thomas Vodde 

No     

Klima kommunal 2010 2010 Kurverwaltung Juist 
– Thomas Vodde 

No No 3 days It’s a competition. we 
have won 50.000 € 

 

110 energy advice 
 

2010 Kurverwaltung Juist 
– Thomas Vodde 

EWE No 1 week was funded by EWE 
 

 

CO2-Fussabdrück der Insel Juist. 
Ermittlung energiebezogener CO2-
emissionen. 

März 
2010 

Kurverwaltung Juist 
– Thomas Vodde  

EWE was funded 
by EWE 
 

2 weeks was funded by EWE 
 

See report 

Project day climate change at 
school and in kindergarten 
 

2011 Kurverwaltung Juist 
– Thomas Vodde 

BEKS EnergieEffizienz 
GmbH 

8.000 7 Days Profit from Klima 
kommunal 2010 

 

Children University “climate 
Change” & “sustainable living” 
   

2011 -
today 

Kurverwaltung Juist 
– Thomas Vodde 

Nationalpark-Haus Juist, 
Futouris, Geolino, 
ZENARIO – Univerity of 
Oldenburg 

About 5.000 
per year 

10 Day per 
year 

Municipal of Juist  

Name of the project/Sub-projects Duration  Project managing Main partners Budget, € Working Financed by Main results 



 

organisation resources  
 

Climate neutral server 2011- 
today 

Kurverwaltung Juist 
– Thomas Vodde 

     

Energy Saving Day  
City Hall 

11/2011 Kurverwaltung Juist 
– Thomas Vodde 

BEKS EnergieEffizienz 
GmbH 

3.500 5 Days Profit from Klima 
kommunal 2010 

See report 

        

 
Integriertes Energie- und 
Klimaschutzkonzept für Juist, 
Norderney,Baltrum und Norden. 
Schlussbericht/Das Klimaschutz-
Teilkonzept 

2011- 
2012 

Kurverwaltung Juist 
– Thomas Vodde 

REM Tourismusdreieck 
with City of Norden, 
Island Norderney, Island 
Baltrum, BEKS 
EnergieEffizienz GmbH 

About 
50.000 € 

3 weeks With strong backing 
from the Federal 
Environment Ministry 

See report 

Online-Besucherbefragung Juist 2/2012 Stefan Gössling 
Universität Lundt 

Futouris was funded 
by Futouris 
 

1 week was funded by EWE 
 

See report 

Street lighting by LEDS 2013 Municipal of Juist, 
building 
department 

 I don’t know I don’t 
know 

Municipal of Juist  

Energiewende Juist 2013 – 
2017 

Kurverwaltung Juist 
– Thomas Vodde  

EWE 20.000 3 Month Municipal of Juist In progress 

Plastikfreies Juist 2013 – 
today 

Kurverwaltung Juist 
– Thomas Vodde 

BUND & Landkreis 
Aurich 

5.000  Municipal of Juist, 
Landkreis Aurich, 
BUND 

See report 

Climate neutral Tourist-information 2014 – 
2015 

Kurverwaltung Juist 
– Thomas Vodde 

Viabona 800 1 Week Municipal of Juist See Report 

CSR certification 
by TourCert 

2015 Kurverwaltung Juist 
– Thomas Vodde 

TourCert 5.000 3 Weeks Municipal of Juist See Report 

Online-Markthalle 2015 -
2017 

Kurverwaltung Juist 
– Thomas Vodde 

ARSU, Stadt Norden  2 Month It’a research project 
 

See Report 

Klimacent from2016 Kurverwaltung Juist 
– Thomas Vodde 

Fraunhofer Institut 
UMSICHT, C.I.S.T., 
myclimate 

0 2 Month It’a research project 
 

See Report 
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Liite 3. 

Keskustelut Juistin saarella  
 
 
Thomas Vodde, Gemeinde und Kurverwaltung Juist. Allgemeiner Vertreter des 
Bürgermeisters/markkinointi -ja tapahtumapäällikkö, Klimainsel Juis –hankkeen projektipäällikkö  
 
Vodde kertoi varsin polveilevasti Klimainsel Juist -projektin käynnistämisestä ja toteuttamisesta.  
Keskustelussa käytiin ensin läpi Klimainsel Juist -projektin taustaa ja toteutusta ja keskusteltiin sen 
jälkeen erityisesti siitä, kuinka yritykset ja matkailijat ovat sitoutuneet projektin tavoitteisiin ja mitä 
suunnitelmia on tulevaisuudelle. 
 
Keskustelussa saatuja tietoa on täydennetty seuraavalla viikolla sähköpostitse (taulukko, liite 2). Kaikki 
olennaiset esille tulleet asiat sisältyvät raportin varsinaiseen tekstiin. 
 
 
Yhteystiedot: Strandstr. 5, 26571 Juist 
Tel. 04935 809207, Handy: 0173 2372623, e-mail: marketing@juist.de 
 
Johannes Pabs/Hotel Pabs, omistaja & yrittäjä 
 
Saksalaisen luokituksen mukaan Hotel Palbs on neljän tähden hotelli. Esitteessä näkyvät myös Wellness 
Stars logo (neljä tähteä) sekä Relax Guide -logo. Vuoteita on 130, ravintoloita kaksi (asukkaille ja muille 
omansa), sekä kahvila ja baari. Lisäksi 70 m2:n uima-allas, 600 m2:n wellness- ja spa -osasto erilaisine 
tiloineen ja palveluineen, ym. 
 
Pabstin mukaan yrityksen hiilijalanjälkeä on pienennetty ryhtymällä tuottamaan tarvittavia palveluja, 
esimerkiksi pyykinpesua, itse. Näin on vähennetty kuljetuksia mantereelle ja takaisin. Tämä on myös 
halvempi vaihtoehto. Kaikki työntekijät ovat kokoaikaisia ja tekevät monenlaisia työtehtäviä. 
 
Energia tuotetaan CHP-generaattorilla, joka toimii maakaasulla. Tämä on kustannustehokas ratkaisu. 
 
Pabst ei ollut innostunut Kasvisruokapäivästä, koska hänen mukaansa heillä on joka päivä hyvää 
kasvisruokaa tarjolla. (Hotellin ravintola on kuitenkin Donnerstag ist Veggietag -listalla).  
 
Pabstin mukaan asiakkaat kyllä huomaavat vastuullisuuteen liittyviä asioita, esim. kierrätyksen, mutta 
niillä eikä varsinkaan hiilijalanjäljellä ei ole painoarvoa asiakkaiden ostopäätöksissä. Siitä huolimatta hän 
kannattaa energiansäästöä ja päästöjen vähentämistä ympäristösyistä. 
 
Pabst ei kuitenkaan osannut sanoa, mitä yrityksessä voitaisiin tehdä hiilijalanjäljen pienentämiseksi. 
Hänellä oli hyvin vähän aikaa, joten häneltä ei ollut mahdollista kysyä tarkemmin esim. yrityksen 
energiansäästötoimenpiteistä. Juistin vuoden 2016 pääesitteessä hotellilla on Klimainsel Juist -
merkinnät CO2 ja energiaa uusituvista lähteistä. 

 

mailto:marketing@juist.de
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Annegret Coordes / Haus AnNatur, omistaja&yrittäjä 
 
Haus AnNatur tarjoaa puolihoitoa sekä aamiaismajoitusta. Yritys toimii kahdessa erillisessä talossa, joita 
Cordes vuokraa. Tarjolla on vain 1-2 hengen huoneita, vuoteita on 18.   
 
Yritys on perustettu vuonna 1992. Kaikki on ”BIO”, mikä tarkoittaa esimerkiksi vain sertifioitujen 
huonekalujen ja ekologisesti tuotettujen ruoka-aineiden, kosmetiikan, tekstiilien ja puhdistusaineiden 
käyttöä. Tarvittavat raaka-aineet ja muut tarvikkeet haetaan mantereelta tukusta kaksi kertaa viikossa, 
sillä saarelta ei BIO-tuotteita juuri saa ja se on myös edullisempaa. Coordesin mukaan BIO-tuotteet eivät 
kuitenkaan ole juuri tavallisia tuotteita kalliimpia. 
 
Majatalo on jo kymmenen vuotta kuulunut BIO HOTELS -yhdistykseen. Yhdistyksen jäsenmaksu, palvelut 
ja markkinointi on kallista, Coordes maksaa niistä vuosittain 5000 euroa. Siitä 2500 euroa menee 
näkyvyyteen yhdistyksen esitteessä ja nettisivuilla, mutta Coordesin mukaan se kannattaa, sillä tämä on 
paras markkinointikanava BIO-henkiselle asiakaskunnalle saksankielisissä maissa. 
 
Yritys on avoinna helmikuulta marraskuulle sekä vuodenvaihteessa. Asiakkaita on Coordesin mukaan 
riittävästi, välillä kuitenkin mahtuisi enemmänkin. Asiakkaista noin 90 % tulee Saksasta, loput Sveitsistä 
tai pieneltä osin Itävallasta ja Italiasta. Noin 60 % vieraista on kanta-asiakkaita. Melkein 80 % tulee 
Norddeich Moleen junalla. Asiakkaat suosivat kevyitä aktiviteetteja kuten kävelyä ja pyöräilyä. Yhteistyö 
erilaisia luontaishoitoja antavan Kathrin Wilhelmin kanssa näyttää olevan tiivistä. 
 
Haus AnNaturin hiilijalanjälki on laskettu BIO HOTEL-yhdistyksen kautta, missä käytetään konsulttina ech 
(eco hotels certified) -järjestelmää. Majatalon hiilijalanjälki/majoitusvuorokausi/asiakas on laskelman 
mukaan 15-20 CO2. Se on A-E –luokituksessa C:ssä ja suurempi kuin BIO-hotelleissa keskimäärin, koska 
rakennukset lämpiävät maakaasulla eikä Coordes vuokralaisena voi lämmitystapaan vaikuttaa. Sähkö on 
kuitenkin ekosähköä.  
 
Coordesin mukaan ehkä noin puolet saaren matkailuyrityksistä on aktiivisesti mukana Klimainsel Juist –
projektissa. Hän on itse täysin vakuuttunut projektin tarpeellisuudesta ja antaa vuolaasti kiitosta 
Voddelle, joka jaksaa tehdä työtä hiilijalanjäljen pienentämiseksi.  
 
Cooordesin mukaan Juistin saarella voitaisiin tehdä vielä paljon enemmän hiilijalanjäljen 
pienentämiseksi, esimerkiksi lisäämällä uusiutuvien energialähteiden käyttöä, suosimalla BIO-tuotteita, 
kieltämällä muovipussit ja kertakäyttöastiat  
 
Coordesin käsityksen mukaan ”BIO” ja ”low carbon” -matkailutuotteilla olisi kysyntää enemmän kuin 
mitä niitä on tarjolla. Erityisesti nuoret olisivat niistä kiinnostuneita. Hän on pahoillaan siitä, ettei pysty 
majoittamaan lapsiperheitä, sillä huoneet ovat pieniä.  
 
Juistin vuoden 2016 pääesitteessä hotellilla on Klimainsel Juist -merkintä CO2.   
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Joe Püβ/ Nordseehotel Freese,markkinointijohtaja  
 
Hotellin vanhin osa on lähes sata vuotta vanha ja suojeltu, uusin laajennus on tehty 20 vuotta sitten. 
Vuoteita on yhteensä 160. Hotellissa on lisäksi kaksi ravintolaa (toinen vain asiakkaille ja toinen kaikille 
avoin), baari, sauna, kuntosali, uima-allas sekä oleskelusalonki ja kirjasto. 
 
Vieraista 45-46 % on vakioasiakkaita. 96 % on saksalaisia, loput muita saksankielisiltä alueilta, lähinnä 
Sveitsistä. 80 % on korkeakoulutettuja – lääkäreitä, opettajia, businessväkeä ym.  Vieraat viipyvät 
yleensä 2-4 viikkoa. Norddeich Moleen noin 60 % tulee autolla ja noin 40 % junalla. 
 
Hotelli on lyhyttä taukoa (10.-27.12.) lukuunottamatta avoinna ympäri vuoden. Kesällä käyttöaste on 
lähes 100 % ja joulukuussakin noin 30 %. Kausivaihtelut eivät Püβin mukaan ole ongelma.  
 
Sähkö ja energia on jo 10 vuoden ajan tehty CHP-generaattorilla, joka toimii maakaasulla. 
 
Püβ suhtautuu selkeästi varauksella Thomas Voddeen ja Klimainse Juist -projektiin, vaikka toteaakin 
Vodden tarkoituksen olevan saarelle parhaaksi. Hänen mielestään pitäisi ensin tutkia tarkasti, mitkä 
olisivat kustannustehokkaimpia toimenpiteitä CO2-jalanjäljen pienentämiseksi, eikä käynnistellä erilaisia 
tempauksia joiden tuloksista ei ole tietoa. Korjausrakentamisessa hän näkee olevan suurimmat 
mahdollisuudet CO2-jalanjäljen pienentämiseen, sillä suurin osa taloista on vanhempia kuin 20 vuotta, 
mutta eivät suojeltuja. 
 
Lisäksi Püβ korostaa, että asiakkaiden toiveet ovat aina etusijalla. He ovat tulleet saarelle rentoutumaan, 
haluavat lepoa ja rauhaa. He myös haluavat, että Juist säilyy sellaisena kuin se on (aina) ollut. Hän myös 
sanoo, että koska yritysten kustannukset ovat saarella 28 % korkeammat kuin mantereella, täytyy 
ajatella tarkkaan myös kannattavuutta. 
 
Püβin mukaan Nordseehotel Freesessä on vaikea tehdä isoja hiilijalanjälkeä pienentäviä toimenpiteitä, 
koska isossa osassa rakennusta suojelumääräykset rajoittavat muutostöitä, mm. lämpöeristystä. 
Aurinkoenergiaa ei voi ottaa käyttöön, koska määräysten mukaan meren suuntaan ei saa asentaa katolle 
paneeleja. Suunnitteilla on kuitenkin katon uusiminen, millä saadaan parannettua eritystä. 
 
Kasvisruokapäivään Püβ suhtautuu kielteisesti, koska asiakkaiden on hänen mukaansa saatava joka päivä 
sellaista ruokaa jota he haluavat. (Klimainsel Juistin tiedotteista kuitenkin näkyy, että kaikille avoin 
Hubertusklause -ravintola on ollut mukana Donnerstag ist Veggietag -projektissa). Myöskään 
Vierasparlamentin mahdollisuuksiin hän ei usko, koska se ei edusta kaikkia vieraita eikä sillä ei ole 
päätösvaltaa muiden toimintaan. 
 
Jo tehtyinä toimenpiteinä Püβ mainitsee sen, että ravintoloissa käytetään vain tuoreita raaka-aineita ja 
pyritään välttämään pakattuja elintarvikkeita.  
 
Edellä kerrotusta huolimatta Nordseehotel Freesellä on meneillään oma projekti, jossa he keräävät 
tietoa heillä yöpyvien matkailijoiden hiilijalanjäljestä. Mukaan lasketaan myös matka kotoa saarelle ja 
takaisin. Tietoa on tarkoitus kerätä 1-2 vuoden ajan. Käytännössä se tapahtuu kaikille hotellissa 
majoittuneille vieraille lähetettävän sähköpostikyselyn avulla. 
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Tähän mennessä 40-45% vieraista on vastannut kyselyyn. Tutkimuksessa konsulttina on ClimatePartner.  
 
Tämän tutkimuksen toteuttamisen jälkeen hotellissa harkitaan, mihin toimenpiteisiin ryhdytään 
hiilijalanjäljen pienentämiseksi.  
 
Juistin pääesitteestä hotellia ei jostain syystä löytynyt. Hotellin omassa esitteessä Klimainsel Juist ja 
hiilijalanjälkiasia eivät näy millään tavalla. 
 
joe.puess@nordseehotel-freese-juist.de 
 
 
 

Opas, Niedersächsisches Wattenmeer –kansallispuisto/ 
 
Oppaana ollut xxx oli sitä mieltä, että tavoite kehittää Juistista hiilineutraali saari on kyllä hyvä, mutta ei 
ehkä realistinen. 
 
Oppaan mukaan kansallispuistolla ei ole käytännössä mitään roolia Klimainsel Juist -projektissa. 
Ainoastaan joidenkin kansallispuiston vierasryhmien ohjelmassa on ollut Thomas Vodden esitys 
hiilijalanjäljestä ja Klimainsel Juist -projektista. 
 
Esitteiden mukaan kansallispuisto on kuitenkin hankkeen partneri.  
 
Polkupyörävuokrauksen asiakaspalvelija 
 
Asiakaspalvelua hoitava henkilö ei osannut sanoa Klimainsel Just -projektista eikä ylipäätään matkailun 
hiilijalanjäljestä yhtään mitään.  Hän selitti, että oli ollut saarella vasta puolitoista vuotta, siksi ei niin 
perillä asioista. 
 
Jäätelökioskin yrittäjäperheen jäsen 
Asiakaspalvelussa toiminut yrittäjäperheen jäsen ei osannut/ottaa kantaa Klimainsel Juist -projektiin, 
vaan kehotti kääntymään toisessa myyntipisteessä työskentelevän äitinsä puoleen 
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