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Kunnanjohtaja Kommundirektör 8.3.2021 § 20 
Päätöspöytäkirja 

 

Asia HANKEHAKEMUS: HIILINEUTRAALIUS UUDENMAAN 

MATKALUN VETOVOIMATEKIJÄKSI  

 

Uudenmaan kunnissa on valmisteltu rahoitushakemusta Uudenmaan 

koronaelpymiseen tarkoitetun avustuksen hakemiseksi Hiilineutraalius 

Uudenmaan matkailun vetovoimatekijäksi -hankkeen tiimoilta. Lapin-

järven kunnalle on tarjottu mahdollisuutta lähteä mukaan hankkeeseen. 

Hankkeessa on mukana 15 kuntaa Uudeltamaalta. Hanke on toteutues-

saan tarkoitus toteuttaa ajalla 1.8.2021 - 31.7.2023. 

 

Lapinjärven kunnan rahoitusosuus koko hankeajalla on yhteensä 2 750 

euroa. Hankkeen kokonaisbudjetti on 393 578 euroa.  

 

Hankkeen tavoitteet: 1. Käynnistetään prosessi, jonka lopputuloksena 

Uudenmaan matkailuala on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. 2. 

Hiilineutraalius nousee Uudenmaan matkailun ehdottomaksi kilpailuval-

tiksi. 3. Uudenmaan matkailutuotteet on tuotteistettu kestäviksi kotimai-

sia ja kansainvälisiä asiakkaita kiinnostaviksi kokonaisuuksiksi, jotka on 

ostettavissa verkkokaupasta. 4. Uudenmaan kunnat ja yritykset tekevät 

entistä vahvempaa yhteistyötä.  

 

Hanke tukee matkailun edistämistä Lapinjärven alueella ja tarjoaa mah-

dollisuuksia lisätä matkailunalan yritystoimintaa sekä antaa tukea nykyi-

sille matkailualan yrityksille. Lisäksi hanke tukee Lapinjärven kunnan 

strategiaa. Hanketta koordinoi Novago Oy.  

 

Päätös Päätän, että Lapinjärven kunta lähtee mukaan Hiilineutraalius Uuden-

maan matkailun vetovoimatekijäksi -hankerahoitushakemukseen ns. 

UKKE-rahoituksesta Uudenmaan liitolta.  

 

Päätöksen peruste 

 

 

 

Päätösvallan 

perusteet 

 

Hanke tukee matkailun edistämistä Lapinjärven alueella ja tarjoaa mah-

dollisuuksia lisätä matkailunalan yritystoimintaa sekä antaa tukea nykyi-

sille matkailualan yrityksille.  

 

 

Kustannukset Yhteensä 2750 euro koko hankeajalla, eli ajalla 1.8.2021 - 31.7.2023. 

 

Allekirjoitus  

 

8.3.2021 Tiina Heikka 

 Kunnanjohtaja Kommundirektör 

 

Jakelu Novago Oy  
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Lapinjärven kunta Päivämäärä Pykälä 

Kunnanjohtaja Kommundirektör 8.3.2021 § 20 
Päätöspöytäkirja 

 

Valitusosoitus: 

Oikaisuvaatimusoikeus: 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, 

johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikut-

taa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. 

Oikaisuvaatimusviranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: 

 Lapinjärven kunnanhallitus 

 Lapinjärventie 20A 

 07800 Lapinjärvi 

 

 kunta@lapinjarvi.fi 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katso-

taan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä ylei-

sessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seit-

semän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen 

tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Jos tieto asiakirjasta on annettu sähköisellä viestillä, 

katsotaan asianosaisen saaneen tiedon kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näy-

tetä. Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos 

määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona työt virastoissa on keskeytet-

tävä, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 

 

Julkaistu nähtäväksi yleisessä tietoverkossa, pvm: __________ 

 

Tiedoksianto asianosaisille:  

 

Lähetetty tiedoksi kirjeellä, annettu postin kuljetettavaksi, pvm:___________________  

Sähköpostilla, pvm:___8.3.2021__________________  

 

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päätty-

mistä. 
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