
 
 
 
 

Yhdistyneen Rovaniemen 
alueiden käytön strategia 

 
 

Erillisselvitys investointien ja kehityshankkeiden 
vaikutuksesta Rovaniemen aluerakenteeseen 

 
2.10.2006 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 



 



 

SISÄLLYS 
 
 
 
 
 
TAUSTA...................................................................................................................................4 
TAVOITTEET...........................................................................................................................4 
SELVITYKSEN SISÄLTÖ JA KÄYTETYT MENETELMÄT ....................................................5 
MERKITTÄVIMMÄT INVESTOINNIT JA KEHITYSHANKKEET ............................................5 
HANKEKUVAUKSET ..............................................................................................................6 

Kittilän Suurikuusikon kultakaivos.........................................................................................6 
Tornio-Haaparanta -alueen kaupalliset hankkeet .................................................................8 
Suomutunturin lentomäki-hanke .........................................................................................10 
Ounasvaaran matkailuinvestoinnit......................................................................................11 
Muut investoinnit ja tulevaisuudennäkymät ........................................................................12 
Lapin suhdanteet ................................................................................................................14 

INVESTOINTIEN JA KEHITYSHANKKEIDEN VAIKUTUKSET ...........................................14 
Taloudelliset vaikutukset.....................................................................................................15 
Työllisyysvaikutukset ..........................................................................................................16 
Muut vaikutukset.................................................................................................................18 
Muiden investointien vaikutukset ........................................................................................18 

ALUERAKENTEELLISET VAIKUTUKSET ROVANIEMELLÄ .............................................19 
JOHTOPÄÄTÖKSET.............................................................................................................24 

LIITTEET ............................................................................................................................27 
Liite 1. .................................................................................................................................27 



 4

TAUSTA 

Tämä erillisselvitys on osa Rovaniemen alueiden käytön strategiatyötä. 
Strategiatyö on konsulttityö, jossa tilaajana on Rovaniemen kaupunki. 
 
Erillisselvityksen investointien ja kehityshankkeiden vaikutuksista Ro-
vaniemen aluerakenteeseen ovat laatineet Air-Ix Ympäristö Oy:stä 
Kimmo Vähäjylkkä ja Johanna Kaukonen. Erityisasiantuntijoina selvi-
tyksessä ovat toimineet KTM Göran Eriksson (Nordvik Open Oy Ab) ja 
MBA Esa Ranta (Espa Invest Ltd). 
 
Rovaniemen alueiden käytön strategia tulee olennaisesti ohjaamaan 
uuden Rovaniemen kaupungin maankäyttöä, kaavoitusta ja maanhan-
kintaa. Strategian pohjaksi on valittu kasvuun ja investointeihin pohjau-
tuva vyöhykemalli sekä kylien aseman ja haja-asutusalueiden tasaver-
taisuuden turvaava hajautuneen aluerakenteen malli. Toisaalta Rova-
niemellä on tunnistettu voimakas keskittymiskehitys ja siksi keskusta-
alueen kasvuun tullaan varautumaan mm. houkuttelevia asuinalueita 
kaavoittamalla. 
 
Pohjois-Suomessa on vireillä useita laajoja investointeja ja kehittämis-
toimenpiteitä, joilla oletetaan olevan laajoja heijastusvaikutuksia Rova-
niemen seudulle. Investoinnit parantavat mm. työllisyyttä ja kuntien ta-
loudellista tilannetta. Ne voivat myös synnyttää positiivisen kehityksen 
kierteen, joka houkuttelee alueelle uusia investointeja ja tulomuuttajia. 
Tähän selvitykseen on valittu esimerkinomaisesti muutamia maakun-
nallisesti ja koko Pohjois-Suomen kehityksen kannalta merkittäviä ke-
hityshankkeita. 
 

TAVOITTEET 

Erillisselvityksen tavoitteena on selvittää Lapissa ja lähialueilla toteu-
tettujen ja suunniteltujen investointien ja kehityshankkeiden konkreetti-
sia vaikutuksia Rovaniemen seutuun, ennen muuta sen aluerakentee-
seen.  
 
Suuren kokoluokan hankkeet työllistävät parhaimmillaan jopa useita 
satoja henkilöitä Lapissa. Kohonnut työllisyys puolestaan lisää kuntien 
verotuloja ja alueen kulutuskysyntää. Investointien myötä alueen pal-
velutaso yleensä paranee ja alueella toteutetaan infrastruktuuria kehit-
täviä toimenpiteitä, kuten esimerkiksi tiehankkeita. Usein merkittävät 
investoinnit houkuttelevat alueelle myös muita uusia toimijoita ja työ-
voiman tarve aktivoi tulomuuttoa. Parantunut työllisyystilanne rohkai-
see alueen nuoria ja muuta aktiiviväestöä myös jäämään kotiseudul-
leen. Kaikilla näillä toimenpiteillä on suuri merkitys aluerakenteen ke-
hittymisen kannalta. 
 
Työn tavoitteena on mm. selvittää investointien ja kehityshankkeiden: 
- taloudellisia vaikutuksia 
- työllisyysvaikutuksia 
- infrastruktuuriin kohdistuvia vaikutuksia 
- muita aluerakenteellisia vaikutuksia  
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Työssä pyritään selvittämään yleispiirteisesti myös mahdolliset muut 
merkittävästi asuinympäristöön, liikkumiseen ja ihmisten elinoloihin, 
kohdistuvat vaikutukset. 

 

SELVITYKSEN SISÄLTÖ JA KÄYTETYT MENETELMÄT 

Työ on laadittu tiiviissä yhteistyössä tilaajan, Rovaniemen kaupungin 
edustajien kanssa. Erillisselvitys liittyy kiinteästi syksyllä 2006 valmis-
tuvaan Rovaniemen alueiden käytön strategiaan, jonka johtopäätök-
sissä ja rakennemallikartoissa otetaan huomioon lähialueiden inves-
tointien mahdolliset vaikutukset. 
 
Työn alkuvaiheessa on määritelty Rovaniemen kehittymisen kannalta 
merkittävimmät kehityshankkeet ja investoinnit, joilla voidaan olettaa 
olevan merkitystä Rovaniemen työllisyyteen, taloudelliseen kehityk-
seen ja aluerakenteeseen. Tarkasteltaviksi on valittu neljä merkittävää 
investointia: 
- Kittilän Suurikuusikon kultakaivoshanke ja Levin matkailuinvestoin-

nit 
- Haaparanta-Tornion kaupalliset investoinnit 
- Suomutunturin lentomäkihanke Kemijärvellä 
- Ounasvaaran matkailuinvestoinnit (mm. suurmäki) 
 
Lisäksi on tarkasteltu muutamia, Rovaniemeltä kauempana sijaitsevia 
investointeja yleispiirteisemmin.  Jokaisesta hankkeesta on kerätty pe-
rustiedot ja laadittu yhteenvetomatriisi. 

 
Hankevetäjiä, investoijia ja muita hankkeissa mukana olevia tahoja on 
haastateltu teemahaastatteluissa paikan päällä (lista haastatelluista liit-
teessä 1). Jokaisesta investoinnista on pyritty löytämään vähintään 
kaksi haastateltavaa. Haasteltavia on pyydetty arvioimaan investoinnin 
kokonaisvaikutuksia talouden, työllisyyden ja infrastruktuurin osalta. 
Lisäksi haastateltavat ovat arvioineet vaikutusten kohdentumista Ro-
vaniemen seudulle. 
 
Haastattelujen pohjalta on laadittu asiantuntijaryhmässä analyysi (vai-
kuttavuusmatriisi) investointien vaikuttavuudesta Rovaniemen seudul-
le. 
 
Lopuksi on muodostettu yhdessä Rovaniemen kaupungin edustajien 
kanssa johtopäätökset tutkittujen hankkeiden ja investointien vaikutuk-
sista ja merkittävyydestä Rovaniemen aluerakenteeseen. Vaikutukset 
on otettu huomioon rakennemallikartassa (Rovaniemen aluerakenne 
2020) ja alueiden käytön strategiaraportissa. 

 

MERKITTÄVIMMÄT INVESTOINNIT JA KEHITYSHANKKEET 

Selvitykseen on valittu sellaisia kärkihankkeita ja investointeja, jotka on 
otettu huomioon Lapin maakuntaohjelmaa 2007–2010 laadittaessa. 
Investointien kustannusten alarajana on käytetty 10 milj. €. Kunkin in-
vestoinnin työllisyysvaikutus on toteutuessaan vähintään 100 uutta 
työpaikkaa. 
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Hanke sijainti toteuttaja investointi € ajankohta 
 
Kaivoshanke, kultakaivos 
 
 
Levin matkailuinvestoinnit 

 
Suurikuusikko, 
Kittilä 
 
Levi, Kittilä 

 
Agnico-Eagle Mines 
Limited 
 
S-ryhmä Arina, Levin 
Hissit Oy, Kittilän kunta 
ym.  
 

 
105 milj. € 
 
 
yli 100 milj. € 

 
2006–2020 
 
 
2006–2010 
 
 

 
Kaupalliset investoinnit 

 
Haaparanta-
Tornio 

 
IKEA, muut kauppaket-
jut, useat kiinteistöyri-
tykset 
 

 
540 milj. € 
 

 
2005–2010 
 
 

 
Lentomäki, liikunta-/ mat-
kailukeskus 

 
Suomutunturi, 
Kemijärvi 

 
Yritysrahoittajat, Kemi-
järven kaupunki 
 

 
10 milj. € 
(lentomäki) 
 

 
2008–2010 
 
 

 
Ounasvaaran matkailuin-
vestoinnit, suurmäki 

 
Ounasvaara, 
Rovaniemi 

 
Yritysrahoittajat, Rova-
niemen kaupunki 
 

 
15 milj. € 
 

 
2008–2010 
 
 

 
 

HANKEKUVAUKSET 

Kittilän Suurikuusikon kultakaivos 
 
Kaivannaisten maailmanmarkkinahintojen noustessa kaivoshankkei-
den kannattavuus on parantunut. Tästä osoituksena on alkukesästä 
2006 tehty investointipäätös Euroopan suurimman kultakaivoksen 
avaamisesta Kittilän Suurikuusikkoon. Kanadalaisen kaivosyhtiön Ag-
nico-Eagle:n investoinnin kokonaisarvo on 135 milj. $ (n. 105 milj. €). 
Kullan kaivaminen ja rikastaminen Kittilässä kestää vähintään 13 vuot-
ta.1 Suurikuusikon kultavaranto on tällä hetkellä tiedossa olevilla va-
rannoilla noin 14 milj. tonnia, jossa kultapitoisuus on 5-6 g/tonni. 
 
Suurikuusikon kaivoksen työt on jo aloitettu. Alueella on menossa 
louhosten sekä rikastamorakennuksen perustusten teko. Myös 
koeporauksia tehdään edelleen. Kaivoksen rakentamisen lisäksi 
alueella toteutetaan tiehankkeita (kaivosalue-Kiistalan kylä). Var-
sinainen tuotanto on tarkoitus aloittaa vuoden 2008 puolivälissä. 
Toiminta alkaa ensin avolouhoskaivauksena, minkä jälkeen siirrytään 
maanalaisiin tunneleihin. Kaivoksen toiminta-ajan uskotaan olevan 
pidempi kuin nykyisten malmivarojen mukainen 13 vuotta, sillä on 
mahdollista että alueelta tai lähiympäristöstä löytyy uusia esiintymiä. 
 
 
 
 

                                                 
1 Agnico-Eagle Mines Limited, pörssitiedote 5.6.2006, www.levinyt.fi 
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Investoinnin työllisyysvaikutus on 
merkittävä, sillä kaivoksen arvioi-
daan tuovan Kittilään runsaat 
200 työpaikkaa. Lisäksi raken-
nusvaiheessa on noin 300 työ-
paikkaa. Laskennallisesti yksi 
kaivostyöpaikka tuo 2-3 uutta, 
muuta työpaikkaa (esimerkiksi 
palveluihin). Kittilässä Levin vah-
van kehityksen vuoksi ei voida 
odottaa aivan näin suurta ker-
rannaisvaikutusta. Kittilän kan-
nalta kaivostyöpaikat ovat hyviä, 
sillä ne pysyvät alueella. Kai-
vosalalla on tällä hetkellä kova 
kysyntä työvoimasta, jota joudu-
taan rekrytoimaan mm. Kana-
dasta. Kuitenkin iso osa työstä 
teetetään urakoitsijoilla, joista 
merkittävä osa on paikallisia tai 
lappilaisia yrittäjiä. Raken-
nusaikaisen aliurakoinnin lisäksi 
ulkopuolista työvoimaa tarvitaan 
kaivostoiminnan käynnistyttyä. 

Kartta Suomen kultaesiintymistä 20022: 
 

Kaivoshankkeella on vaikutuksia työssäkäyntiliikenteeseen ja mahdol-
lisesti muuttovirtoihin. Osa työntekijöistä tulee asumaan Levillä ja siksi 
uutta tieyhteyttä tarvitaan välillä Pokantie-kaivosalue. Uusi tieyhteys 
palvelisi Levillä asuvien pendelöijien lisäksi matkailijoita. Kaivoksen 
toimistotilat ja osa uusista asuinnoista tulee sijaitsemaan Kittilän kir-
konkylällä, jonne liikenne myös vilkastuu. Kaivoshankkeen myötä 
myös lentoliikenne kasvaa. Investointien odotetaan vaikuttavan positii-
visesti myös tontti- ja asuntokauppaan.  
 
Kittilän kunta on ollut aktiivinen toimija investointien toteuttamiseksi. 
Kaivostoiminnan käynnistyessä palvelutarve Kittilän kunnassa lisään-
tyy. Kunnan vastuulla on järjestää työntekijöille ja uusille asukkaille 
terveys- ja päivähoitopalveluja ja asuntotarjontaa sekä rakentaa tarvit-
tava kunnallistekniikka uusille asuntoalueille. 
 
Kaivoksen avaaminen tukee merkittävästi Levin matkailukeskuksen 
kehittymistä ja luo pohjaa uusille investoinneille. Päätös kaivostoimin-
nan käynnistämisestä on mm. aktivoinut hotellihankkeita ja uusia mat-
kailupalveluja. 
 
Kittilän kunta hyötyy kaivoshankkeesta henkilöverotulojen, kiinteistöve-
rojen ja yhteisöverojen kautta. Kaivostoiminta aktivoi myös uutta yritys-
toimintaa ja tulomuuttoa alueelle. Kittilässä on syntynyt huomattavasti 
uusia yrityksiä lähinnä matkailuun ja maanrakennusalalle. Matkailu-
hankkeet tuovat Kittilään tuloja, ja lisäksi heijastusvaikutuksia naapuri-
kuntien taloudelliseen kehitykseen. Urakoitsijoiden kautta tuloja jää 

                                                 
2 http://www.gtk.fi/domestic/lehtiin/2004/lt041220_1_kartta1.htm 
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huomattava määrä Lappiin. Matkailutoimijat odottavat yhteistyötä kai-
voshankkeen kanssa. Kaivoshankkeen arvioidut verotulovaikutukset 
ovat 600 000–800 000 €/vuosi ja matkailuinvestointien verotulovaiku-
tukset 1,5 milj. € / vuosi. 

 
Tornio-Haaparanta -alueen kaupalliset hankkeet 

 
Tornio-Haaparanta –kaksoiskaupungin kaupallinen kehittäminen sai 
merkittävän lähtösysäyksen, kun IKEAn huonekaluketjun pohjoisin 
myymälä päätettiin rakentaa Haaparannalle. Ikean tavaratalosta tulee 
merkittävä huonekalukaupan keskus koko Pohjoiskalotille. Marras-
kuussa 2006 valmistuva tavaratalo (24 000 m2) on Tornionlaakson 
suurimpia yrityssijoituksia. Rakennus on kuitenkin vain neljännes Haa-
parannalle rakennettavasta uudesta kaupan pinta-alasta, jota tulee yh-
teensä noin 100 000 m2. Lisäksi alueelle on tulossa hotelleja ja muita 
matkailuun liittyviä investointeja. 
 

 
Haaparannan IKEA valmistumassa kesällä 2006. 

 
Tornio-Haaparannan kaupallisen kehittämisen hanke on nimeltään På 
gränsen. Sen tarkoituksena on rakentaa yhteinen keskusta kahdelle 
kaupungille valtakunnanrajalle. Rakentaminen on aloitettu 2003 ja 
valmista olisi tarkoitus olla 2008. Keskustan lisäksi suuret hankkeet 
ovat poikineet lisärakentamista muualle kaupunkeihin. Tornion puolella 
rakennetaan keskustaan ja Torppiin yhteensä 50 000 m2.  
  
Kaikkiaan investointien kokonaisarvo Ruotsissa on vähintään 2,5 mrd. 
kruunua (540 milj. €). Tämä on yksityisten yritysten investointien arvo, 
lisäksi Haaparannan kaupunki rahoittaa infrastruktuurihankkeita 150 
milj.kr. ja valtio 60–70 milj.kr. Kaupallisten hankkeiden arvioidaan syn-
nyttävän Ruotsiin 1 000 ja Suomeen 500 uutta työpaikkaa. Heijastus-
vaikutuksena syntyy lisäksi n. 200 työpaikkaa lisää mm. matkailuun ja 
muille palvelualoille. Ruotsin tuhannesta työllisestä arvioidaan 30 % 
olevan haaparantalaisia, 20 % naapurikunnista ja 50 % muualta Haa-
parantaan muuttavia.  
 
Suomen puolella investointien kokonaismäärä on noin 150 milj. €. In-
vestoinnit ovat lisänneet yrittäjyyttä, ja vuonna 2005 uusien yritysten 
määrä oli kaksinkertainen aikaisempiin vuosiin verrattuna. Myös muut-
totase on kääntynyt positiiviseksi vuonna 2005. Alueella on voimakas 
kaavoitustarve sekä uusille asunnoille että yritysalueille.  
 
Hanke on jo aktivoinut tulomuuttoa Perämeren kaaren alueelle, vauh-
dittanut muita investointeja ja parantanut alueen työllisyyttä. Haaparan-
taan odotetaan 1 000 uutta asukasta, ja kaupungin laidoille onkin tu-
lossa yli 300 uutta omakotitaloa ja keskustaan 200 vuokra-asuntoa. 
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Suomen puolelle uusia asukkaita odotetaan 1 500-2 000, ja uusia 
asuntoja on tulossa 900. Tämä luo paineita julkisten palvelujen kasvat-
tamiseen. 
 
Kävijöitä kaupallisen keskittymän syntymisen uskotaan keräävän laa-
jasti Pohjois-Kalotin alueelta. Asiakasmäärien kokonaisarvio on jopa 
1,5-2 miljoonaa asiakasta vuodessa.3  Matkailijoiden odotetaan tulevan 
pääosin omilla autoilla. Koska asiakasmäärien tavoitteet ovat korkeal-
la, tarvitaan alueella yhteistyötä matkailuyritysten kanssa, jotta majoi-
tustiloja ja ravintoloita sekä aktiviteetteja on tarpeeksi. 
 
Investointien lähialueella (130 kilometrin säteellä) asuu lähes 500 000 
asukasta, 300 kilometrin säteellä yli 800 000 asukasta ja 500 kilomet-
sin etäisyydellä lähes miljoona asukasta. 
 

 
Barentsin alueen väestö ja teollisuus sekä etäisyyksiä4. 

 
Kemi-Tornio -alueen muita, meneillään olevia investointeja ovat Haa-
paranta-Tornion alueen kaupallisten hankkeiden lisäksi Kemiin raken-
nettavat uudet liiketilat, suurteollisuuden (Outokumpu, StoraEnso, 

                                                 
3 Pohjoiskalotin Neuvosto, uutiskirje 4/2005, artikkeli 2006, www.nordkalottradet.nu 
4 http://www.pagransen.com/kuvat/muut/Barents_people_distances.jpg 
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Veitsiluoto) viime vuosien investoinnit ja alueen vilkas asuntorakenta-
minen. Alueella panostetaan merkittävästi myös jaloteräksen jatkoja-
lostukseen.  
 
Perämerenkaaren alueella on käynnistymässä myös mittavia tiehank-
keita. E4-tie tullaan siirtämään etelämmäksi uudesta keskustasta. 
Haaparantaan aletaan rakentaa rautatietä Kalixista syksyllä 2006. Alu-
eelle tarvitaan myös rautateiden tavara-alue. Tienhankkeet ja rautatie 
ovat investointina useita miljardeja kruunuja, ja työllistävät satoja työn-
tekijöitä. 

 
Investoinnit ovat käynnistäneet liikennehankkeita myös Suomen puo-
lella. Moottoritietä jatketaan Torniosta etelään Kemin ohi Maksniemeen 
ja rautatien sähköistämiselle on tarve Tornioon saakka. Kemin lento-
kentältä on kaavailtu charter-lentoja Helsinkiin ja Tukholmaan. 
 
Kemi-Tornio -alueen elinkeinotoimijoiden tavoitteena on saada muutto-
tappio kääntymään positiiviseksi uusien investointien ja paremman 
työllisyyskehityksen myötä. Investoinnit tulevat vahvistamaan alueen 
elinvoimaisuutta ja vetovoimaa sekä lisäämään matkailua. Seudulle 
pyritään saamaan 2 500-3 000 uutta työpaikkaa seuraavan kymmenen 
vuoden aikana ja seutukunnan väkiluvun kasvua noin 1 700:lla. 

 
Suomutunturin lentomäki-hanke 

 
Suomutunturille Kemijärvelle on kaavailtu Suomen 
ensimmäistä lentomäkeä, joka mahdollistaisi 
maailmancup- ja jopa MM-tasoisten tal-
viurheilukisojen hakemisen Suomeen. 
Suomutunturilla on toteutettu vuosina 2002–2004 
esiselvitysprojekti, jonka mukaan Suomulle voidaan 
rakentaa luonnonmukainen, kansainväliset mitat 
täyttävä lentomäki. Suomun lentomäki muodostaisi 
yhdessä Rukan ja Ounasvaaran kanssa 
talviurheilupaikkojen kokonaisuuden, josta löytyisivät 
kaikki pohjoismaisten hiihtolajien MM- ja olympiata-
son suorituspaikat. Suomun lentomäkihankkeen kus-
tannusarvio on n. 10 milj. €, ja kaikkien suun-
niteltujen matkailuinvestointien uskotaan luovan 
alueelle n. 100 uutta työpaikkaa, minkä lisäksi 
välilliset työllisyysvaikutukset ovat noin 180 htv. 

 
Varsinaisen lentomäen lisäksi Suomutunturia matkailullisia edellytyksiä 
tulisi kehittää laajemmin, jotta alueesta muodostuisi kansainvälisesti 
kiinnostava matkailukeskus. Alueelle investoidaan parhaillaan lomara-
kentamisen ja hotellin laajentamisen muodossa. Lentomäelle haetaan 
monikäyttöisyyttä uuden yritystoiminnan myötä ja yhteistyössä Rova-
niemen, Sallan ja Kuusamon matkailutoimijoiden kanssa. Suomun len-
tomäkihankkeelle on haettu jatkohanketta, jonka aikana pyritään teke-
mään rakentamispäätös. Tavoitteena on, että lentomäki saadaan ra-
kennettua vuosina 2008–2010. 

 
Mikäli matkailuinvestoinnit alueella toteutuvat, on sillä tulomuuttoa ak-
tivoiva vaikutus. Suomun alueella ei ole juurikaan työikäistä paikallis-
väestöä, joten työvoima ja yrittäjät tulevat muualta. Investointien kautta 
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pyritään saamaan kausityövoiman sijaan vakituisia työpaikkoja sekä 
heijastusvaikutuksina uusia yrityksiä alueelle. Tuloja lentomäestä saa-
taisiin pääasiassa televisiointisopimuksista, mutta tavoitteena on kehit-
tää toimintoja myös ympärivuotiseen käyttöön. Mäen ja sen oheisra-
kenteiden moninaiskäyttöä selvitetään parhaillaan. 

 
Ounasvaaran matkailuinvestoinnit 
 

Ounasvaara on Rovaniemen vetovoimaisin liikuntamatkailu- ja talviur-
heilukohde, jonka kehittämiseksi toteutettiin Ounasvaara 2                    
-kehittämishanke. Ounasvaaralla on jo tällä hetkellä mm. ravintola- ja 
majoituspalveluja, laskettelurinteitä, kylpyläpalveluja, monitoimi- ja ta-
pahtumahalli, oppilaitoksia sekä erilaisia liikuntapaikkoja ja reittejä. 
Ounasvaaraa pyritään kehittämään kaupunkilaisten virkistyspaikkana, 
mutta myös tunnetuksi matkailukohteeksi ja talvilajien huippu-
urheilukeskukseksi.  
 
Keskeiset aluerakenteeseen ja maankäyttöön vaikuttavat toimenpiteet 
ja investoinnit Ounasvaaran kehittämiseksi ovat Ounasvaara 2 –
kehittämishankkeessa esitetyt: 
• reitistöjen kehittäminen 
• HS140-mäki 
• Golf-kentän laajennus 
• rinteet 
• Lasten lumimaa 
• urheiluhallin saneeraus 
• majoitus 
• Juhannuskallion tanssilavan käyttö elämysmatkailussa 
• Pallarintien rautatien alikulkukäytävän saneeraus 
• Pallarintien saneeraus 
• porolaavu 
• Caravan-alue 
• suoluonnon polku ja laavu 
• lasten liikunnallinen leikkipaikka 
• voimaharjoittelupaikat 
• pienpelikentät 
• luonto- ja terveysliikuntakeskus 
• ”Valion tontti”  
 
Lisäksi Ounasvaaran matkailun edistämiseksi on esitetty joukko tuo-
tekehitys- ja markkinointitoimenpiteitä. 

 
Tällä hetkellä toteutumassa ovat Golf-kentän laajennus, rinteiden ja 
majoituksen rakentaminen, tanssilavan käytön visiointi ja Caravan-
alue. Erityisesti suurmäen rakentaminen tukisi Ounasvaara – Suo-
mutunturi – Ruka – talviurheilukokonaisuuden muodostumista.  
 
Ounasvaaran kävijöissä on kolme ryhmää, jonka pohjalta aluetta kehi-
tetään; paikalliset, matkailijat ja huippu-urheilijat. Ounasvaara on mer-
kittävä paikka alueen asukkaille, ja tuotteita sekä palveluita heille tulee 
lisätä. Matkailijoiden houkuttelu tukee myös muuta alueen elinkei-
noelämää. Huippu-urheilun valmennustoiminnalle ja tapahtumille Ou-
nasvaaralla on hyvät puitteet. 
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Ounasvaaran tavoitteena on maltillinen kasvu, 3,5 % / vuosi, jotta kehi-
tys olisi hallittua. Suurin hanke on suurmäki, 4,5 milj.€, kun Ounasvaa-
ran investointien kokonaisarvo on yhteensä n. 15 milj.€. Yhteenlasket-
tu työllisyysvaikutus investoinneilla on noin 240 henkilötyövuotta, joista 
alueelle välittömästi kohdistuvia uusia työpaikkoja olisi 135. Tavoittee-
na on kehittää kesämatkailua ja näin saada Ounasvaara ympärivuoti-
seksi kohteeksi, jolloin työpaikatkin olisivat pysyviä. Tulovaikutukset tu-
levat Rovaniemelle, sillä Ounasvaaran hankkeiden toteuttajat ovat pai-
kallisia. Esimerkiksi ensi talvena (2007) pidettävät veteraanien MM-
kisat tuovat alueelle 1 600 vierasta, jotka jättävät alueelle arviolta 5 
milj.€ kymmenen päivän aikana. 
 
Ounasvaaran kehittäminen hankkeessa esitetyllä tavalla tukee myös 
alueiden käytön strategiaa: alueen ulkopuolisten investointien ja kan-
sainväliseen matkailuun perustuvan kasvun syntymistä, mutta myös 
lähivirkistysmahdollisuuksien ja alueen viihtyisyyden paranemista. 
 
Alueen ulkopuoliset matkailutoimijat ja investoijat ovat esittäneet kriitti-
siä arvioita Ounasvaaralle esitettyjen matkailuinvestointien vaikutuk-
sesta kaupungin matkailijamääriin ja -tuloihin. Useiden arvioiden mu-
kaan Ounasvaara 2 -hankkeessa esitetyt matkailuinvestoinnit eivät li-
sää juurikaan matkailijamääriä Rovaniemellä. Matkailuinvestointien 
ohella pitäisi käynnistää mittava lomarakentaminen erityyppisin loma-
asuntovaihtoehdoin. Ounasvaarasta tulisi kehittää keskellä matkailu-
kaupunkia luontoimagon omaava liikunta- ja viihtymispuisto, joka tu-
keutuu wellness-palveluihin, viihtymispalveluihin ja mittavaan loma-
asumiseen. 
 
Perusteluina Ounasvaaran suunniteltua voimakkaammalle kehittämi-
selle matkailutoimijat käyttävät sitä, että Rovaniemen vetovoima ei ny-
kyisellään riitä kilpailemaan mm. Levin ja Ylläksen matkailupalvelujen 
kanssa. Tulevaisuudessa esimerkiksi venäläiset matkailijat ovat erittäin 
suuri asiakasryhmä, joka jo tällä hetkellä investoi Leville ja käyttää sen 
palveluja. 

 
Muut investoinnit ja tulevaisuudennäkymät 

 
Lapissa investoidaan esitettyjen investointien ja kehityshankkeiden li-
säksi voimakkaasti myös muualle, lähinnä matkailukeskuksiin. Merkit-
täviä matkailuinvestointeja on käynnissä Levin matkailukeskuksen li-
säksi myös mm. Ylläksellä, Oloksella, Saariselällä ja Sallatunturin alu-
eella. Rukan matkailukeskuksen heijastusvaikutukset ulottuvat Itä-
Lappiin. Yksi merkittävistä investoijista on Lapland Hotels -ketju, jonka 
tarkoituksena on kaksinkertaistaa yrityksen liikevaihto ja työllisyys vuo-
teen 2020 mennessä. Yritys toimii tällä hetkellä jo Ylläksellä, Levillä, 
Oloksella ja Pallaksella, Kilpisjärvellä, Hetassa, Saariselällä ja Ounas-
vaaralla. Myös S-ketjulla on Lapissa mittavia investointisuunnitelmia. 
 
Lapin taloudellisen kasvun ja työllisyyden kannalta merkittävää on kai-
vostoiminnan käynnistyminen olemassa olevan elinkeinotoiminnan tu-
eksi. Tällä hetkellä kysyntä on suurempaa kuin tuotanto, joten kaivan-
naisten markkinahinnat pysyttelevät korkealla. Kittilän Suurikuusikon 
kaivoshanke on signaali muille kaivosyrityksille siitä, että Lappiin kan-
nattaa investoida. Lapissa on menossa useita mineraalien etsintäpro-
jekteja, ja hankkeissa tai valtauksissa on mukana jo 30–40 yritystä. 
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Tällä hetkellä mahdollisesti käynnistyviä hankkeita ovat Suurikuusikon 
lisäksi Sodankylän Keivitsa, Ranuan Suhangon platinakaivos ja Savu-
kosken Sokli. Sodankylän Pahtavaaran kaivoksen odotetaan toimivan 
vielä ainakin kolme vuotta. Lisäksi Kolarin Rautuvaaran kaivos kytkey-
tyy Ruotsin puolen vastaavaan esiintymään, joten kaivoksen uudelleen 
käyttöönotto on mahdollista. 
 
Haaparanta-Tornio -alueen investointien valmistuttua asiakas- ja mat-
kailijamäärissä odotetaan suurta kasvua, jopa 1,5-2 miljoonaa kävijää 
vuodessa. Ostosmatkailijat käyvät alueella läpi vuoden, joten inves-
toinneilla on sesonkeja tasoittava vaikutus. Odotukset matkailupalvelu-
jen kasvulle ovat suuria koko Tornionjokilaaksossa. Alueella on kysyn-
tää ainakin yhdelle, kansainvälisesti vetovoimaiselle matkailukeskuk-
selle. Lisäksi nykyisten matkailukeskusten, kuten Levin ja Rovaniemen 
kanssa tarvitaan alueellista yhteistyötä, jotta matkailijat saataisiin käy-
mään Lapissa useissa kohteissa ja viipymään kauemmin. Matkailu-
keskusten verkottuminen on kaikkien toimijoiden etu. 
 
Merkittävimmät lähivuosien investoinnit tulevat tapahtumaan Luoteis-
Venäjällä. Näiden investointien kokoluokka on Suomessa tapahtuvia 
investointeja huomattavasti suurempi. Murmanskin edustalle Barent-
sinmereen rakennettavan Shtokmanovskojen kaasukentän kokonai-
sinvestoinnin suuruus on n. 60 miljardia €. Kantalahden alumiinisulaton 
toinen vaihe tulee olemaan suuruudeltaan n. miljardi € ja sen työllistä-
vä vaikutus n. 2 500 uutta työpaikkaa. 
 
Rovaniemelle tällaiset megaluokan investoinnit vaikuttavat pääasiassa 
kahdella tavalla. Ensimmäinen merkittävä vaikutus aiheutuu Rovanie-
men yritystoimintaan alueille rakennettavan infrastruktuurin kautta. Pe-
rusinfrastruktuurin: teiden, siltojen, varastointialueiden, satamien, teol-
lisuusrakennusten ym. rakentaminen on lisännyt merkittävästi kysyn-
tää betoni- ja terästuotteissa ja niiden jalostustuotteissa. Toinen mer-
kittävä vaikutus Rovaniemelle aiheutuu merkittävästä ostos- ja loma-
matkailuvirrasta, joka suuntautuu Pohjois-Suomessa ennen muuta 
Länsi-Lappiin ja Perämerenkaaren alueelle. Esimerkiksi kauppakeskus 
IKEAn avajaisiin on Murmanskin alueelta tulossa 80 bussilastillista ve-
näläisiä ostosmatkailijoita. 
 
Suurten investointien vaikuttavuus Rovaniemellä on merkittävä, jos se 
osataan alueella oikein hyödyntää. Matkailurakentamisen lisäksi Ro-
vaniemellä tulisi varata teollisuus- ja logistisia alueita kansainvälisten 
ja Etelä-Suomessa toimivien yritysten käyttöön. Asuin- ja loma-
alueiden kaavoittamisessa tulisi ottaa huomioon venäläisten kasvava 
kysyntä ja heidän tarpeensa (tällä hetkellä Rovaniemeltä haetaan mm. 
kaksioita läheltä keskustan palveluja). Valtatien 4 varteen tulisi raken-
taa hyvätasoiset liikenne- ja ravintolapalvelut, jotka pysäyttäisivät ohi-
kulkevaa liikennettä ja ohjaisivat sitä matkailupalvelujen käyttäjiksi Ro-
vaniemelle. 
 
Rovaniemen on välttämätöntä käynnistää tiivis matkailu- ja muu yhteis-
työ Levin, muiden Länsi-Lapin matkailukeskusten ja Perämerenkaaren 
toimijoiden kanssa yhtenäisen ja vetovoimaisen palvelualueen raken-
tamiseksi. 
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Lapin suhdanteet 
 
Lapin suhdanteet toimitetaan kahdesti vuodessa Lapin liiton, Lapin TE-
keskuksen, Lapin kauppakamarin sekä Lapin ja Länsipohjan yrittäjien 
yhteistyönä. Lapin suhdanteet sisältävät toimialakohtaisen liikevaihdon 
ja henkilöstön kehityksen ja koko maan vertailutiedon niiltä tarkoituk-
seen sopivilta toimialoilta, jotka kuuluvat tilastokeskuksen julkaisutoi-
minnan piiriin. 
 
Lapin suhdanteet 1/2006 -katsauksen mukaan erityisen hyvää suh-
dannekehitys on ollut teollisuudessa ja rakentamisessa sekä ohjelma-
palvelutoiminnassa ja virkistystoiminnassa. Suhdanteeltaan epävarmo-
ja tai paikallaan pysyviä toimialoja ovat puolestaan vuonna 2005 olleet 
sahatavaran ja puutuotteiden valmistus, kuljetus, varastointi ja tietolii-
kenne, tietojenkäsittelypalvelut, kaivostoiminta ja louhinta sekä puun 
sahaus, höyläys ja kyllästys. Kehitys on ollut edelleen erittäin heikkoa 
elintarvikkeiden ja juomien valmistuksen toimialalla. 
 
Lapin maakunnan tunnistettujen kasvuyritysten liikevaihdon ja viennin 
kasvuvauhti on ollut vuonna 2005 erittäin myönteistä. Yritysryhmän lii-
kevaihto oli noin miljardi euroa vuonna 2005 ja henkilöstömäärä noin 
6 000 henkilöä. Yritysten liikevaihdon kasvu on heijastunut hyvin myös 
työllisyyteen.5 
 
 

INVESTOINTIEN JA KEHITYSHANKKEIDEN VAIKUTUKSET 

Lapin kehittymisen kannalta alueen ulkopuolelta tulevat investoinnit 
ovat välttämättömiä. Ne tuovat työllistymismahdollisuuksia sekä suo-
raan että välillisesti. Näin viime vuosina kasvanutta poismuuttoa voi-
daan hillitä. Välillisesti aliurakoitsijat ja palvelujen tarjoajat työllistyvät, 
joten elannonhankkimismahdollisuuksia voi tarjoutua kokonaisille per-
heille. Kuntien taloudellinen tilanne helpottuu työttömyyden alentuessa 
ja tulojen lisääntyessä. 
 
Lapissa kehitys tulee kuitenkin jatkumaan keskittyvänä. Pääkeskuksi-
na säilyvät Rovaniemi ja Kemi-Tornion alue, johon erityisesti suuntau-
tuu taloudellista kasvua lähivuosina. Levin ja Ylläksen matkailukeskuk-
set ovat merkittäviä kasvualueita, joiden positiivinen kehitys heijastuu 
Kittilän ja Kolarin kuntiin sekä lähialueille. Itä-Lappi on taantunut voi-
makkaasti viime vuosina, mutta Luoteis-Venäjän kasvupotentiaali ja 
siellä tapahtuvat investoinnit ovat alueella suuri mahdollisuus. Myös 
Pohjois-Lappi pääsee osittain hyötymään Luoteis-Venäjän investoin-
neista ja matkailun kasvusta. Rovaniemellä ja Kemi-Tornio -alueella on 
päävastuu aluetalouden kehittymisestä. Maaseudulta keskuksiin muut-
toa ei pystytä kokonaan estämään. 
 

                                                 
5 Lapin liitto. Lapin suhdanteet 1/2006 
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Selvityksessä mukana olevat investoinnit ja Lapin kokonaisnettomuutto vuonna 2005. 
 
Tähän selvitykseen valitut investoinnit sijoittuvat pääosin alueille, jois-
sa jo tällä hetkellä on pientä väestönkasvua positiivisen muuttoliikkeen 
ansiosta. Toisaalta missään Lapin kunnassa muuttoliike ei ole inves-
tointien ansiosta vielä kovin merkittävästi positiivinen. Kittilässä ja Tor-
niossa investointien uskotaan aktivoivan lähivuosina merkittävästi tu-
lomuuttoa. 
 
Seuraavassa on tarkasteltu aluksi valittujen kehityshankkeiden talou-
dellisia ja työllisyysvaikutuksia sekä sen jälkeen pohdittu muiden inves-
tointien vaikutuksia Rovaniemelle. 

 
Taloudelliset vaikutukset 

 
Taloudellisia vaikutuksia syntyy alueille sekä suorina tuloina että välilli-
sinä vaikutuksina (esim. tulo- ja kiinteistöverotuksen kautta). Investoin-
nit aktivoivat yleensä liikkumista ja alueelle kertyy tuloja mm. matkailun 
kautta. Positiivisia talousvaikutuksia syntyy myös työttömyyden vähen-
tyessä ja työllisyyden parantuessa. Lisäksi investoinneilla on useimmi-
ten tulomuuttoa lisäävä vaikutus, mikä puolestaan lisää verotulokerty-
mää. 

Investoinnin nimi  arvioitu kokonaistulovaikutus milj. €

Kittilän Suurikuusikko 
Levin matkailuhankkeet 

kaivoshanke 
matkailuhanke 

0,7 / vuosi, kaivoshanke
1,5 milj. € / v. matkailuinvestoinnit

Haaparanta-Tornio kaupalliset 
hankkeet kaupallinen investointi 

Suomun lentomäki matkailuhanke 
Ounasvaaran kehittäminen matkailuhanke 22,7
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Selvityksessä mukana olleista investoinneista suoraan Rovaniemen 
elinkeinoelämään ja kaupungin talouteen vaikuttavat vain Ounasvaa-
ran matkailuinvestoinnit. Kaupunki saa tuloja maan myynnistä ja in-
vestoivat yritykset maksavat aikanaan kiinteistöveroa kaupungille.  
 
Levin matkailuinvestoinnit ja Kittilän kaivoshanke lisäävät lento-
matkustajien määriä Kittilän lentoaseman ohella myös Rovaniemellä 
(tällä hetkellä Kittilässä operoi vain yksi lentoyhtiö, mikä pitää lippujen 
hinnat korkeina). Matkustaminen Rovaniemen kautta lisää työssäkäyn-
ti- ja matkailuliikennettä kantatiellä 79 (Rovaniemi-Kittilä-Levi), mikä 
puolestaan lisää mm. autonvuokraus-, huoltamo-, majoitus- ja ravinto-
lapalvelujen käyttöä Rovaniemellä. Pääosa vaikutuksesta kohdistuu 
Rovaniemen keskustan alueelle, mutta joitakin uusia palveluja voidaan 
kehittää myös Ounasjokivarren kylissä Sinetässä, Meltauksessa ja Lo-
hinivassa. 
 
Suomun lentomäkihankkeen toteutuminen lisää palvelujen kysyntää 
erityisesti Rovaniemellä, sillä erikoispalvelujen tarjonta on Kemijärvellä 
vähäinen. Taloudelliset vaikutukset kohdentuvat osittain myös vähit-
täiskauppaan, ainakin huippusesonkien aikana. Myös Suomulle suun-
tautuva matkailu tulee pitkälti ohjautumaan Rovaniemen lentoaseman 
kautta ja tämä osaltaan vilkastuttaa matkailua ja siihen liittyvien palve-
lujen kysyntää. 
 
Haaparanta-Tornio -alueen kaupalliset investoinnit vilkastuttavat 
haastattelujen perusteella myös Rovaniemen elinkeinoelämää. Nega-
tiivisena vaikutusten arvioidaan kohdentuvan lähinnä Rovaniemen ko-
din sisustustarvikemyyntiin ja huonekalukauppaan, mutta muuten vai-
kutusten arvioidaan olevan pelkästään positiivisia. Perämerenkaaren 
arvioidusta asiakaspotentiaalista n. 1,2 miljoonaa asiakasta on sellai-
sia, joiden matkustaminen tapahtuisi Rovaniemen kautta (n. 1 milj. 
Murmanskin alueelta ja 200 000 Rovaniemen pohjoispuoliselta Suo-
men ja Norjan alueelta). Tälle asiakasmäärälle Rovaniemi tarjoaa luon-
taisen pysähtymispaikan ja luo hyvät edellytykset kehittää matkailu- ja 
liikennepalveluja. 

 
Työllisyysvaikutukset 

 
Hankkeiden työllisyysvaikutukset ovat merkittäviä, sillä hankkeet koh-
distuvat työttömyydestä kärsiville alueille. Hankkeet työllistävät useita 
satoja henkilöitä jo investointien rakentamisvaiheissa. Investointien 
suoraan synnyttämien työpaikkojen lisäksi investoinnit heijastuvat alu-
een yritystoimintaan ja synnyttävät välillisesti uusia työpaikkoja mm. 
palvelualalle kuten huoltotoimintoihin. 

 
Investoinnin nimi  uusia työpaikkoja välillisiä työpaikkoja 
Kittilän Suurikuusikko 
Levin matkailuhankkeet 

kaivoshanke 
matkailuhanke 

400
200 700

Haaparanta-Tornio kaupalliset 
hankkeet kaupallinen investointi 1 500 2 200

Suomun lentomäki matkailuhanke 100 180
Ounasvaaran kehittäminen matkailuhanke 140 160

 
Selvitetyistä hankkeista Ounasvaaran matkailuinvestoinnit työllistä-
vät suoraan rovaniemeläisiä rakentajia, matkailuyrittäjiä ja matkailupal-
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velujen parissa työskenteleviä. Investointien vaikutukset voivat näkyä 
kovimmassa rakentamisvaiheessa jopa työvoimapulana. Ounasvaaran 
matkailuinvestoinnit työllistävät toteutuessaan rinnepalvelutyöntekijöi-
tä, hotelli- ja ravintolahenkilökuntaa, loma-asuntojen huoltohenkilökun-
taa ja -yrityksiä sekä ohjelmapalveluyrityksiä ja niiden henkilökuntaa. 
 
Levillä käy jo tällä hetkellä kymmeniä matkailutyöntekijöitä päivittäin 
tai viikoittain työssä Rovaniemeltä. Suurikuusikon kaivoshankkeen 
avauduttua uskotaan työmatkaliikennöinnin edelleen kasvavan, erityi-
sesti Ounasjokivarren kylistä. Kittilän kaivos- ja matkailuhankkeet tule-
vat merkittävästi työllistämään myös Rovaniemen keskustassa sijait-
sevia yrityksiä, kuten kaivosteollisuuden tuotteita jalostavia yrityksiä, 
suunnittelutoimistoja, rakennusliikkeitä, ohjelmapalveluyrityksiä sekä 
liikennöinti- ja logistiikka-alan yrityksiä. Mikäli Lapin yrityspalvelutar-
jonnassa on jonkin erikoisosaamisen suhteen aukkoja, on todennäköi-
sempää, että perustettava yritys sijoittuu Rovaniemelle kuin Kittilään. 
Kittilän investointien suorien työllisyysvaikutusten arvioidaan olevan 
Rovaniemellä 50–100 henkilöä ja välillisten vähintään 100 henkilöä. 
 
Suomutunturin lentomäkihankkeen työllistävä merkitys on Rova-
niemellä pieni ja pääasiassa välillinen. Vaikutus kohdistuu Rovanie-
men keskustassa sijaitseviin yrityksiin, lähinnä erikoistavarakauppaan 
sekä Suomun konseptia tukevaan matkailupalvelutoimintaan. Margi-
naalisesti vaikutus voi vilkastuttaa Vikajärven palvelutarjontaa ja luoda 
muutaman työpaikan. Suomun lentomäkihankkeen työllistävän vaiku-
tuksen voidaan arvioida olevan Rovaniemellä korkeintaan 20 välillistä 
työpaikkaa. 
 
Haaparanta-Tornio -alueen kehittyminen Lapin merkittävimmäksi 
kaupalliseksi keskittymäksi lisää välillisesti työpaikkoja myös Rova-
niemellä. Työpaikkoja syntyy hotelli- ja ravintolapalveluihin ja erityisesti 
valtatien varteen sijoittuviin liikennepalveluihin. Pelkästään yhden lii-
kenneaseman (ABC-ketju -tyyppinen asema) työllistävä vaikutus on 
30–40 henkilöä. Työpaikkojen määrä matkailutoimialalla tulee myös li-
sääntymään Perämerenkaaren kehityksen ansiosta. Kaupungin mat-
kailustrategiassa on tavoitteena nostaa yöpymisvuorokausien määrä 
kaksinkertaiseksi nykyisestä vuoteen 2016 mennessä (n. 850 000 vrk). 
Jos Perämerenkaaren vetovoiman ansiosta Rovaniemen kautta saa-
taisiin kulkemaan esim. 500 000 uutta matkailijaa, ja näistä 10 % yö-
pyisi Rovaniemellä meno- ja paluumatkalla, saadaan laskennallisesti 
seuraava vaikutus yöpymisvuorokausiin ja matkailutyöpaikkoihin: 
 
Uusia, ohikulkevia matkailijoita 500 000 
Uusia yöpymisvuorokausia (meno- ja 
paluumatka, yhteensä 2 vrk) 
 
100 000 yöpymisvuorokauden työllistä-
vä merkitys Rovaniemellä on n. 250 
matkailutyöpaikkaa 

 
+ 100 000 

 
 

+ 250 työpaikkaa 

 
Vaikka oheinen laskelma on vain suuntaa antava, voidaan Peräme-
renkaaren investointien arvioida toteutuessaan luovan Rovaniemelle 
välillisesti yhteensä n. 250–300 uutta työpaikkaa. Negatiivinen vaikutus 
voi vähentää muutamia työpaikkoja esim. kodin sisustustavaramyyn-
nistä. 
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Muut vaikutukset 
 
Lapin ihmisten hyvinvointiin ja elinoloihin investoinneilla on merkittävä 
vaikutus. Investointien ja niiden heijastusvaikutusten kautta kokonaisil-
le perheille voi löytyä tulonlähteitä. Investoinnit ja kehityshankkeet 
vahvistavat Rovaniemellä erityisesti keskustaa ja sen toimintoja, mutta 
hyötyjiä voivat olla myös lähialueiden kylät ja niiden asukkaat. 
 
Investoinneilla on taipumusta vaikuttaa positiivisesti muihin alan inves-
tointeihin lähialueilla. Suurikuusikon kaivoshankkeen käynnistyminen 
on laukaissut kaivosvaltauksia ja kehityshankkeita muualla Lapissa 
(mm. Kevitsan kaivoshanke on vireillä Sodankylässä. Levin, Ylläksen, 
Saariselän, Luosto-Pyhä -alueen ja Rovaniemen matkailuinvestoinnit 
ja kehityshankkeet ovat herättäneet kansainvälisten investointiyritysten 
huomion. Tästä osoituksena on mm. Trump Mortgage LLC:n 37 milj. € 
investointisuunnitelmat Leville (Kauppalehti 20.9.2006). 
 
Hankkeet ja investoinnit vaikuttavat ainakin välillisesti myös koulutus-
järjestelmiin ja niiden sisältöihin. Lapissa on jo panostettu matkailualan 
koulutukseen ja uutena, kehittyvänä alana on kaivostoiminta. Lappiin 
pyritään luomaan koulutusklusteri kaivostoiminnan alalle. Mukana 
hankkeessa ovat Oulun yliopisto ja Luleån teknillinen korkeakoulu ja 
yliopisto sekä muita, myös toisen asteen oppilaitoksia. Koulutuksen tu-
lee entistä voimakkaammin pyrkiä ennakoimaan elinkeinoelämän 
muuttuviin tarpeisiin.  

 
Investoinneilla on vaikutusta alueiden myös palvelurakenteisiin. Kun-
nat kilpailevat uusista asukkaista ja investointien myötä on varmistet-
tava peruspalveluiden kuten koulutuksen, terveydenhuollon ja päivä-
hoidon saatavuudesta. Asukkaiden kannalta merkityksellisiä ovat myös 
monipuoliset ja houkuttelevat kulttuuri-, virkistys- ja vapaa-
ajanpalvelut. 
 

Muiden investointien vaikutukset 
 
Kuten aikaisemmin on todettu, Rovaniemen kannalta lähivuosien mer-
kittävimmät investoinnit tulevat tapahtumaan Luoteis-Venäjällä, erityi-
sesti Murmanskin talousalueella. Tällä kehityksellä on merkittäviä ja 
pitkäaikaisia vaikutuksia Pohjois-Euroopan matkailuun, muiden palve-
lujen käyttöön, liikenteeseen, aluetalouteen ja jopa väestön kasvuun. 
Kyse on siitä, osataanko alueilla hyödyntää kasvava lähialueen poten-
tiaali vai pääsevätkö esimerkiksi kansainväliset yritykset ja Pohjois-
Norjan toimijat hyötymään investoinneista eniten. 
 
Venäjän talouskasvun myötä matkailun odotetaan kasvavan, ja Suomi 
voisi olla puhdas ja turvallinen matkailualue esimerkiksi Luoteis-
Venäjällä työskenteleville sekä kauttakulkupaikka muualle Pohjois-
Kalotin alueelle. Liikennevirrat ja kuljetukset Lapissa tulevat nykyisestä 
huomattavasti kasvamaan. Mikäli valtio ei investoi liikenneverkkoon, 
sen todennäköisesti tekee jokin kansainvälinen toimija. Maantieyhte-
yksien parantaminen Rovaniemeltä rajanylityspaikoille sekä ratayhtey-
den parantaminen Sallaan olisi erittäin tärkeää. 
 
Barents-alueen investoinneissa suomalaisten toimijoiden on syytä 
päästä yhteistyöhön kansainvälisten yritysten kanssa. Infrastruktuuria 
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koskevissa hankkeissa tärkeitä ovat luottamukselliset ja hyvät henkilö-
kohtaiset suhteet venäläisten toimijoiden kanssa. Yhteistyön tuloksena 
Rovaniemellä toimivien yritysten liikevaihto, kannattavuus ja työvoiman 
tarve kasvavat. Kiinnostus Rovaniemeä kohtaan uusien yritysten etab-
loitumispaikkana kasvaa, mikäli siihen tarjotaan mahdollisuuksia va-
raamalla toimijoille alueita logistisesti edullisilta paikoilta. 
 
Venäjän taloudellisen kehityksen myötä maahan on syntymässä vau-
ras keskiluokka, joka myös matkustaa. Suomi voi olla tulevaisuudessa 
sekä matkakohde että kauttakulkumaa, jotka molemmat lisäävät aktii-
visuutta todennäköisesti ympärivuotisesti. Venäläisillä on myös haluk-
kuutta asettua Lappiin loma-asukkaiksi, ja ostaa kiinteistöjä kaupunki-
keskuksista palvelujen läheltä. Rovaniemi voi hyötyä kiinnostuksesta 
kaavoittamalla kaupungin keskustan tuntumaan monipuolisia asuin-
alueita sekä tarjoamalla venäläisille koulutuspalveluja (venäläiset ovat 
kiinnostuneita hankkimaan asunnon keskustan tuntumasta esim. lap-
silleen opiskeluasunnoksi ja itselleen loma-asunnoksi). 

 

ALUERAKENTEELLISET VAIKUTUKSET ROVANIEMELLÄ 

Rovaniemen aluerakenteeseen kohdistuvia vaikutuksia on käsitelty 
maankäytön päätoiminnoittain. Erityinen painoarvo tarkastelussa on ol-
lut vakituisessa ja loma-asumisessa. Miten Pohjois-Suomen investoin-
nit vaikuttavat asumiseen ja miten tämä tulisi ottaa huomioon tulevas-
sa maankäytön suunnittelussa? 
 
Vakituinen asuminen 
 
Rovaniemen alueiden käytön strategiassa on todettu, että tämän het-
kinen ja tuleva asumisen kysyntä kohdistuu ydinkeskustaan ja sen lä-
hialueille sekä maisemallisesti parhaille paikoille: jokivarsille lähelle 
palveluja. 
 
Ounasvaaran matkailullinen kehittäminen ei mahdollista juuri uuden 
vakituisen asutuksen rakentamista alueelle. Ounasvaaraa lähimmät, 
uudet asuntoalueet voivat syntyä Ounasmetsän ja Ounasrinteen alueil-
le sekä laajenevan golf-kentän läheisyyteen Koskenkylään. Asumises-
sa tulisi ottaa huomioon ns. ”kakkos-asuminen” eli matkailupalveluihin 
liittyvät asumismahdollisuudet, jossa asukkaat osavuotisesti asuvat 
alueella ja osan vuodesta asunnot voivat olla esim. matkailijoille vuok-
ralla. 
 
Kittilän kaivos- ja matkailuhankkeilla on jonkin verran vaikutusta 
asuntojen kysyntään Ounasjokivarressa. Vaikka Kittilän kunta raken-
nuttaa uusia asuntoja 300–400 työntekijälle kuntakeskukseen ja Levil-
le, ei tämä täysin riitä uuden työvoiman tarpeisiin. Rovaniemen kau-
pungilla olisi hyvä mahdollisuus tarjota jokivarsitontteja läheltä palvelu-
ja esimerkiksi Meltauksen tai Lohinivan kylissä. Palveluvarustus tulee 
näillä alueilla säilymään kasvavan matkailuliikenteen ansiosta. 
 
Haaparanta-Tornio -alueen kaupallisilla hankkeilla ja Suomun len-
tomäkihankkeella on hyvin pieni merkitys vakituiseen asumiseen ja 
asuntokysyntään Rovaniemellä. Mahdollinen pienimuotoinen asunto-
kysyntä kohdistuisi Suomun (sekä Pyhä-Luosto) matkailuliikenteen an-
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siosta Vikajärvelle ja Alakemijoella jokivarren kyliin Petäjäskoskelle ja 
Jaatilaan. Asuntokysynnän kasvu näillä alueilla edellyttää kuitenkin 
uusien työpaikkojen syntymistä alueelle. 
 
Luoteis-Venäjän investoinnit lisäävät vakituisten asuntojen kysyntää 
erityisesti alueen suurimmissa keskuksissa Rovaniemellä, Kemissä ja 
Torniossa. Rovaniemeltä haetaan tällä hetkellä kohtuuhintaisia kaksioi-
ta ja jonkin verran myös omakotitaloja. Asuntojen tulee sijaita lähellä 
keskustaa, rauhallisilla, luonnonmukaisilla alueilla. Kysyntä kohdistuu 
esimerkiksi Ounasvaaran ympäristöön. Venäjän investoinnit tulevat 
seuraavan kymmenen vuoden kuluessa lisäämään asuntojen kysyntää 
Rovaniemen ydinkeskustassa ja keskustan läheisyydessä sijaitsevilla, 
uusilla kaavoitettavilla asuinalueilla (esim. Ranuantien suunnassa). 
 
Loma-asuminen 
 
Kaikki selvityksessä mukana olleet matkailuinvestoinnit aktivoivat lo-
marakentamista myös investointialueen ulkopuolella, erityisesti matkai-
lureittien varrella. 
 
Ounasvaaran matkailuinvestoinneilla on toteutuessaan merkittäviä, 
loma-asumista lisääviä vaikutuksia. Matkailuinvestoijien mukaan Ro-
vaniemellä ei tarvita niinkään lisää hotellikapasiteettia, vaan nimen-
omaan korkealuokkaisia loma-asuntoja eri kohderyhmien tarpeisiin. 
Rovaniemelle tulisi luoda wellness-konseptiin soveltuvia loma-
asuntoja keskustan välittömään läheisyyteen, Ounasvaaran luon-
toimagoa hyödyntäen. Vaihtoehtoisia loma-asumismuotoja ovat mm: 
- ”Kakkosasuminen” 
- Condomium -tyyppiset loma-asunnot 
- Viikko-osakkeet 
 
Lomarakentamisen tulisi olla mittavaa, mikäli Rovaniemi haluaa hyötyä 
kasvaneesta, kansainvälisestä Lapin kysynnästä. Ounasvaara 2           
-hankkeessa arvioitu 15 milj. €:n investointi olisi parhaimmillaan vasta 
alkupotku mittavalle lomarakentamiselle. Asiantuntijoiden mukaan 
suurmäki tai vastaavat yksittäiset hankkeet eivät tuo kaupunkiin juuri 
lainkaan uusia asiakkaita, vaan todellinen hyöty tulisi vasta palveluihin 
kytkeytyvästä loma-asumisesta. Wellness-konseptiin kuuluva kylpylä ja 
täysimittainen golf-kenttä ovat aktiviteetteja, jotka herättävät investoiji-
en mielenkiinnon. 
 
Levin matkailuhankkeiden toteutuminen lisää mahdollisuuksia kehit-
tää veneily-, kanootti- ja kalastusmatkailua Ounasjoella Levin ja Rova-
niemen välillä. Ounasjokivarren kylät toimivat tällä reitillä erinomaisina 
etappeina, jossa loma-asumisen kysyntää lisääntyy. Kylien läheisyy-
teen (Sinettä, Tapionkylä, Patokoski, Meltaus, Lohiniva) soveltuvat 
esim. pienet lomakylät ja vuokramökkien ryppäät, jotka tukeutuvat ky-
listä saataviin vuokraus-, ravintola- ja kauppapalveluihin. 
 
Suomun lentomäkihanke ei pelkästään aktivoi lomarakentamista Ro-
vaniemellä, mutta yhdessä Ounasvaaran, Napapiirin retkeilyalueen ja 
Pyhä-Luoston kanssa se muodostaa liikunta- ja virkistyskäyttökokonai-
suuden, jolla on vaikutuksia lomarakentamiseen. Napapiirin retkeily-
alueen tuntumaan Vikajärvelle voi syntyä pienimuotoista lomaraken-
tamista, joka hyötyy myös Suomun kävijämäärien kasvusta. 
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Haaparanta-Tornio -alueen kaupallisten hankkeiden vaikutusta lo-
marakentamiseen on vaikea arvioida. Mikäli venäläisten matkailijoiden 
määrä kasvaa suureksi, on mahdollista, että venäläisten kiinnostus in-
vestoida omaan lomakylään Kemi-Rovaniemi -välillä kasvaa riittävän 
suureksi. 
 
Luoteis-Venäjän investoinnit lisäävät loma-asumisen kysyntää koko 
Lapin alueella. Tällä hetkellä investointihalukkuus suuntautuu mm. Le-
ville, jossa on tarjolla eritasoisia loma-asuntoja viihdepalvelujen lähei-
syydessä. Kysyntä Rovaniemeä kohtaan on heikon tarjonnan vuoksi 
melko vähäistä. Rovaniemellä tulisikin olemassa olevien loma-
asuntoalueiden lisäksi panostaa lomarakentamiseen keskustan ja eri-
tyisesti Ounasvaaran tuntumassa, jonne on selvää investointihaluk-
kuutta. 
 
Elinkeinotoiminta 
 
Vaikutuksia elinkeinotoimintaan on jo tarkasteltu taloudellisten ja työlli-
syysvaikutusten yhteydessä. Välittömiä vaikutuksia syntyy lähinnä 
Ounasvaaran matkailuinvestointien toteutuessa. Nämä vaikutukset 
kohdistuvat yritystoiminnan ja työpaikkojen kasvuun keskustan alueel-
la. Levin matkailuinvestoinnit ja Suurikuusikon kaivoshanke vai-
kuttavat välillisesti yritystoiminnan edellytysten paranemiseen Ounas-
jokivarressa ja erityisesti Rovaniemen keskustassa, jonne hyvin to-
dennäköisesti syntyy uutta, koko Lappia palvelevaa erityisalojen yritys-
toimintaa. Suomun lentomäkihankkeen toteutuminen vaikuttaa Ro-
vaniemen elinkeinotoimintaan marginaalisesti, ja vaikutus kohdistuu 
lähinnä Rovaniemen keskustan alueelle. Perämerenkaaren kaupalli-
set hankkeet lisäävät matkailua kaupungin alueella ja vaikuttavat po-
sitiivisesti palvelutyöpaikkojen kasvuun myös valtatien 4 varrella. 
 
Suurin merkitys alueen yritystoiminnan kasvulle, työllisyydelle ja alue-
taloudelle on pitkällä tähtäimellä Luoteis-Venäjän investoinneilla, 
mikäli kaupunki osaa hyödyntää tämän kasvupotentiaalin. 
 
Liikenne 
 
Kaikki selvitetyt investoinnit lisäävät huomattavasti liikennemääriä lo-
gistisella pääväylällä vt 4:llä sekä matkailullisesti tärkeillä reiteillä kt 79, 
kt 81 ja kt 82.  
 
Erilaisten kuljetusten määrä ja logististen palvelujen tarve tulee kas-
vamaan. Siksi tiestön pitää olla kunnossa, lentokentän pystyä vastaa-
maan kuljetuksiin, ja rautatietä tulisi kehittää ja jatkaa todennäköisesti 
sähköistettynä eteenpäin. Tornioon on tulossa rautatieliikenteen termi-
naali, mutta kuljetusten lisääntyessä Rovaniemi voisi nousta liikenteel-
liseksi solmukohdaksi. Logistiikan rakenne on muuttumassa niin, että 
tarve terminaalialueiden kasvulle hyvine liikenneyhteyksien päässä 
kasvaa jatkuvasti. Rovaniemi voi tulevaisuudessa olla yksi Pohjois-
Kalotin logistiikkakeskuksia ja hyötyä näin Haaparanta-Tornio kau-
pallisten hankkeiden toteutumisesta. Terminaali- ja varastoalueet 
sisältävän logistiikkakeskuksen rakentamiseen tulisi varautua kaupun-
gin aluestrategiassa. Teollisuuden ja kaivosalan kuljetukset koko Poh-
jois-Kalotin alueella hoidettaisiin tätä kautta. 
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Kuljetusten ohella kasvaa merkittävästi matkailuliikenne Rovaniemen 
lentoaseman ja hiihtokeskusten välillä sekä toisaalta pitkämatkainen 
ostos- ja muu matkailuliikenne koko Pohjois-Kalotin alueella. Rova-
niemi tulee säilymään matkailuliikenteen solmukohtana. Osa Levin, 
Suomutunturin ja muiden matkailukeskusten lentomatkustajista kul-
kee Rovaniemen kautta. Matkailijat hyödyntävät ohi kulkiessaan Ro-
vaniemen kaupallisia palveluja. Myös matkailuteiden varressa sijaitse-
vat kylät voivat hyötyä ohikulkevan matkailijavirran kasvusta. Osaltaan 
palvelujen säilymiseen vaikuttaa pitkämatkaisen pendelöintiliikenteen 
kasvu. 
 
Rovaniemi tulee olemaan merkittävä kauttakulkupaikka Luoteis-
Venäjältä suuntautuvalle matkailuliikenteelle ja kuljetuksille. Tehokkai-
den liikenneyhteyksien sekä satama- ja muiden logistiikkapalvelujen 
kehittyminen Perämerenkaaren alueella lisää kuljetuksia Rovaniemen 
kautta (vaihtoehtona merikuljetuksille Jäämeren kautta). Venäjän lii-
kenne lisää tarpeita rakentaa Rovaniemelle logistisia ja matkailuliiken-
teen palveluja. 
 
Palvelut 
 
Kaupalliset palvelut on käsitelty elinkeinotoimintaa sekä työllisyys- ja 
tulovaikutuksia käsittelevissä osioissa. 
 
Julkisten palvelujen tulevaisuuteen merkittävilläkään investoinneilla ei 
ole kovin suurta merkitystä, jos investointi ei kohdistu lähialueelle tai 
jos sen vaikutuksesta väestömäärä ei alueella merkittävästi kasva. 
Rovaniemi tulee säilymään Lapin hallinnollisena keskuksena ja kor-
keakoulutusta tarjoavana opiskelupaikkakuntana, jota Lappiin suuntau-
tuvat investoinnit tukevat. Venäläisten kasvava kiinnostus kouluttaa 
lapsensa Rovaniemellä tulee ottaa huomioon koulutustarjonnan kehit-
tämisessä. 
 
Alueiden käytön strategiassa on esitetty monipalvelupisteiden kehittä-
mistä erityisesti sellaisiin kyläkeskuksiin, joissa yksittäiset palvelut ovat 
vaarassa. Näihin palvelupisteisiin tulee ehdottomasti kytkeä matkailu-
toimintoja, kuten mökkivuokrausta, ohjelmapalvelujen välittämistä, lu-
pamyyntiä jne. Kehittämismahdollisuuksia on mm. Ounasjokivarressa. 
 
Koulu- tai sosiaali- ja terveyspalvelujen säilymiseen ja kehittymiseen 
investoinneilla ei ole kovin suuria vaikutuksia. Välillisesti, kasvaneen 
asuntokysynnän ja uudisrakentamisen kautta investoinnit voivat osal-
taan vaikuttaa esim. kyläkoulujen säilymiseen. Näin voi tapahtua mm. 
Meltauksessa ja Vikajärvellä. 
 
Virkistys 
 
Tutkituilla investoinneilla on ehkä Haaparanta-Tornio -alueen kaupal-
lisia investointeja lukuun ottamatta suoria vaikutuksia virkistyspalve-
lujen kehittymiseen. Virkistyspalvelujen matkailullinen ja lähivirkistys-
käyttö tulee kasvamaan investointien toteutuessa erityisesti Napapiirin 
retkeilyalueella, Ounasvaaralla ja Ounasjokivarren veneilyalueella. 
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Ounasvaaran matkailuinvestointien toteutuminen lisää suoraan alu-
een virkistyskäyttöä. Mikäli matkailurakentaminen toteutetaan harkiten 
ja Ounasvaara 2 -kehittämissuunnitelmassa esitetyllä tavalla, ei alueen 
asema kaupunkilaisten lähivirkistysalueena vaarannu, vaan sitä voi-
daan luoda paikallisia ja matkailijoita palveleva luontomatkailukohde 
keskellä kaupunkia. 
 
Suomun lentomäkihankkeen toteutuminen lisää Napapiirin retkeily-
alueen alueen käyttöä. Vastaavasti Levin matkailuinvestoinnit vai-
kuttavat Ounasjoen matkailu- ja virkistyskäytön kasvamiseen. Molem-
mat matkailuinvestoinnit luovat hyvän pohjan myös kuntarajat ylittävien 
ja matkailukeskukset yhdistävien moottorikelkka-, patikointi- ja hiihto-
reittien rakentamiselle. 
 

 
 

 
Investointien vaikutusten alueellista kohdentumista on kuvattu kartta-
pohjalla. Siitä näkyy, että päävaikutusalueita ovat selvitettyjen inves-
tointien osalta Rovaniemen keskusta ja Ounasjokivarsi, jonne heijastu-
vat erityisesti Kittilän hankkeiden vaikutukset. Pitkällä tähtäimellä Luo-
teis-Venäjän hankkeiden vaikutus näkyy esitettyä vahvemmin Rova-
niemen keskustassa ja vt 4:n varrella. 
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JOHTOPÄÄTÖKSET 

 
Lapissa on kaksi vahvaa alueellista keskusta Rovaniemi ja Kemi-
Tornio -alue, joista jälkimmäinen tulee lähivuosina kasvamaan erityi-
sen voimakkaasti alueelle kohdistuvien investointien ansiosta. Rova-
niemen suhteellinen asema tulee heikkenemään, jos kaupungissa ei 
kyetä hyödyntämään lähialueiden investointeja ja suuntaamaan niitä 
Rovaniemelle. Kaupunkikeskusten ei tulisi kuitenkaan kilpailla keske-
nään, vaan pyrkiä molempia hyödyttävään, tiiviiseen yhteistyöhön. 
Matkailusta ja tulevaisuudessa myös kaivosteollisuudesta elävät Lapin 
kuntakeskukset täydentävät tätä yhteistyöverkkoa. Näiden yksittäisten 
kuntien menestyminen on myös Rovaniemen etu.  
 
Tornio-Haaparanta -alueen kehittyminen luo selkeän kumppanuus-
mahdollisuuden Rovaniemelle. Perämerenkaaren alueelle on suunnit-
teilla laaja matkailukeskittymä, jonka toimijoiden kanssa rovaniemeläis-
ten kannattaa liittoutua. Perämerenkaaren alueen kehitys ja rajan ylit-
tävä yhteistyö tulisi hyödyntää koko Lapissa ja saada hyödynnettyä 
myös Barents-alueen kehityksessä. Alueelle on muodostumassa kaksi 
vahvaa taloudellista keskittymää: Tornio-Haaparanta -alue sekä Mur-
manskin alue, joiden välissä Rovaniemi voi toimia vahvana taloudelli-
sena kumppanina. 

 
Investoinneista Rovaniemen kannalta merkittävimpiä ovat kaupungin 
alueelle sijoittuvat investoinnit sekä työvoimavaltaiset investoinnit, jo-
hon kaupungissa asuvat voivat työllistyä. Tutkittujen investointien työl-
lisyysvaikutus on suoraan Rovaniemellä n. 200–300 henkilöä, mutta 
välillisesti jopa lähes 1 000 henkilöä. Vuotuinen verotulovaikutus Ro-
vaniemen kaupungille voisi näin ollen parhaimmillaan olla 5-6 milj. € 
kunnallisveroina. Pitkällä tähtäimellä Luoteis-Venäjän investoinnit 
huomioiden työllisyys- ja tulovaikutus voi olla moninkertainen. Venä-
läisten investointi- ja muuttohalukkuudella voi olla kauaskantoisia, po-
sitiivisia vaikutuksia myös alueen väestön kehitykseen. 
 
Aluerakenteellisesti tutkituilla investoinneilla on vaikutusta vakituiseen 
asumiseen, loma-asumiseen, elinkeinoelämään, palveluihin, liikentee-
seen ja virkistäytymiseen. Vaikutukset kohdistuvat voimakkaimmin Ro-
vaniemen keskustaan ja sen lähialueille, erityisesti Ounasvaaran lä-
heisyyteen. Aluerakenteellisia vaikutuksia kohdistuu myös Ounasjoki-
varren kyliin sekä jossain määrin Vikajärvelle ja Alakemijoelle. 
 
Suurimman hyödyn Rovaniemi voi ottaa Ounasvaaran kehittämishank-
keesta, vaikka sen taloudellinen arvo on huomattavasti pienempi kuin 
Kittilän ja Haaparanta-Tornio -alueen hankkeilla. Ounasvaaran matkai-
luinvestoinnit tulisi ehdottomasti toteuttaa Ounasvaara 2 -hankkeen 
mukaisesti. Hankkeessa esitetyt investoinnitkaan eivät yksin riitä tuo-
maan kovin merkittävästi uutta matkailijavirtaa kaupunkiin, vaan lisäksi 
tulisi investoida monipuolisesti lomarakentamiseen.  
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Tällä hetkellä Lapin matkailuinvestoinnit näyttävät valuvan Rovanie-
meltä muualle ja Rovaniemi on jäämässä jälkeen Lapin hiihtokeskus-
ten kasvuvauhdista. Koko Rovaniemen matkailukonseptia olisi ehkä 
syytä pohtia kaupungin toimijoiden keskuudessa uudella tavalla. Mat-
kailu on maailman nopeimmin kasvava ”teollisuudenala” ja Rovanie-
mellä olisi hyvät luontaiset edellytykset kehittyä aidoksi matkailukau-
pungiksi. Matkailupalvelut ja lomarakentaminen olisi syytä tuoda kau-
pungin ydinkeskustaan ja Ounasvaaralle ja näin muodostaa investoin-
teja luontaisesti houkutteleva kokonaisuus. Investointien myötä kau-
pungin edellytykset tarjota hyviä palveluja myös nykyisille asukkaille 
paranisivat huomattavasti. 
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