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Tausta 
 

Tämä matkailun erillisselvitys on osa Rovaniemen alueiden käytön 
strategiatyötä. Strategiatyö on konsulttityö, jonka tilaajana on Rova-
niemen kaupunki. 
 
Matkailun erillisselvityksen ovat laatineet Nesenta Oy:stä Kimmo Vä-
häjylkkä (Air-Ix Ympäristö Oy:ssä 1.3.2006 lähtien) ja Johanna Kauko-
nen (Air-Ix Ympäristö Oy:ssä 1.4.2006 lähtien). 
 
Matkailu on Rovaniemen tulevan kehityksen kannalta yksi kärkitoi-
mialoista, johon panostetaan kaupungin toimesta mm. investointien ja 
hankkeiden muodossa. Matkailun liikevaihdon kehitys on viime vuosi-
na ollut myönteistä, mutta seutu on jäämässä jälkeen Lapin muiden 
matkailukeskusten kasvuvauhdista. Kun matkailua pyritään kasvatta-
maan, on entistä perusteellisemmin otettava huomioon muut maan-
käyttömuodot. Siksi tässä erillisselvityksessä matkailua tarkastellaan 
ennen kaikkea alueiden käytön näkökulmasta. 
 
Rovaniemellä laaditaan parhaillaan uutta matkailustrategiaa, jonka 
osaksi myös tämä erillisselvitys tulee. Matkailustrategian kautta pyri-
tään lisäämään matkailuyrittäjien välistä yhteistyötä, tehostamaan 
markkinointia ja asiakasmäärien kasvun myötä lisäämään matkailun 
tulo- ja työllisyysvaikutuksia. Alueiden käytön ja matkailun strategia-
prosesseja toteutetaan samanaikaisesti ja siksi tiivis vuorovaikutus 
prosessien välillä on suotavaa. 
 
 

Tavoitteet 
 
Matkailun erillisselvityksen näkökulma liittyy vahvasti alueiden käyt-
töön. Selvityksessä pyritään luomaan suunnitteluperiaatteita matkailun 
ja muun maankäytön yhteen sovittamiseksi. Matkailun sijoittumista 
pohditaan mm. suhteessa asumiseen, ympäristöön ja suojelualueisiin, 
virkistykseen ja reitistöihin, liikenneverkkoon jne. 
 
Työn tavoitteena on ottaa myös kantaa muutamiin erilliskysymyksiin. 
Tällaisia erilliskysymyksiä, joissa on keskusteltu matkailun sovittami-
sesta muuhun maankäyttöön ovat esimerkiksi: 

- golfkentän laajennus Ounasvaaralla 
- keskustan kelkkaparkki Pohjanhovin rannassa 
- Nivankylän matkailun ja muun maankäytön yhteensovittaminen 
- Ounasvaaran saavutettavuus 
- keskustan matkailullinen kehittäminen 
- matkailu- ja huviveneily Ounasjoella 
- lentoliikenne (lentomelu) ja matkailu 

 
Erillisselvityksen tavoitteena on ehdottaa ratkaisumalleja ristiriitojen 
välttämiseksi ja sovittamiseksi. 
 
Selvityksessä otetaan myös yleisesti kantaa matkailun markkinoinnin 
kehittämiseen ja yhteistyön lisäämiseen eri toimijoiden välillä. 
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Selvityksen sisältö ja käytetyt menetelmät 

 
Matkailun erillisselvitys on toteutettu yhteistyössä Rovaniemen kau-
pungin sekä alueen matkailuyrittäjien ja muiden matkailutoimijoiden 
kanssa. Selvityksessä on kuultu myös alueen nuoria ja kylien edustajia 
sekä viranomaistahoja. Strategiaprosesseissa keskeisesti toimivat 
henkilöt ovat myös tavanneet selvityksen aikana. 
 
Erillisselvityksen runkona on Rovaniemen alueiden käytön strategia-
työn perusselvitysvaiheessa kerätty matkailua koskeva aineisto. Tähän 
selvitykseen on koottu ajankohtaista tietoa myös muutamista valtakun-
nallisista ja Lappia koskevista matkailuraporteista. Keskeisinä tunnus-
lukuina selvityksessä on seurattu matkailuyöpymisiä, matkailun tulo-
vaikutuksia, matkailuinvestointeja ja matkailun työllisyysvaikutuksia. 
 
Selvityksessä tarkastellaan alueiden käytön periaatteita yleisellä tasol-
la, miten matkailun kasvavat tarpeet voidaan sovittaa yhteen esimer-
kiksi asutuksen, arvokkaiden ympäristöalueiden ja liikenneinfran kans-
sa. Osiossa laaditaan SWOT -analyysi, jossa Rovaniemen seudun 
matkailun vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia tarkastel-
laan alueiden käytön näkökulmasta. 
 
Selvityksessä tehdään n. 20 avaintoimijahaastattelua (haastatellut 
henkilöt liitteessä 1). Haastattelujen avulla kerätään näkemyksiä aluei-
den käytöstä ja matkailusta mm. seuraavilta toimijoilta:  

 
- matkailukoordinaattorit 
- matkailuyrittäjät 
- matkailupalvelujen käyttäjät, matkanjärjestäjät 
- asukas- ja kyläyhdistysten edustajat 
- viranomaistahojen (mm. Lapin liiton) edustajat 
- alueen nuoret 

 
Työssä järjestetään Rovaniemen matkailutoimijoiden ja alueiden käy-
tön strategiaa ohjaavan työryhmän yhteistapaaminen. Lisäksi erillissel-
vityksestä informoidaan muille suunnitteluosapuolille. 
 
Osana erillisselvitystä laaditaan matkailun potentiaalikartta (potentiaa-
liset matkailualueet, liitteenä). Tässä karttaesityksessä kuvataan ylei-
sellä tasolla vyöhykkeinä ja symboleina matkailun kannalta potentiaali-
simmat alueet sekä ne alueet, joissa matkailun kehittäminen ei ole 
suotavaa tai mahdollista. Karttaan kootaan lisäksi matkailullisesti mer-
kittävät kohteet ja tärkeimmät matkailu- ja virkistysreitit. 
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MATKAILUN ALUETALOUDELLINEN MERKITYS 
(Lapin matkailustrategia 2003–2006, Rovaniemen seudun matkailustrategia 2001–2005.) 
 
Matkailun merkitys Lapissa 

 
Matkailu on ollut Lapin kehittämisen painopistealana jo 1980-luvun 
alusta lähtien. Mittavat investoinnit, aktiivinen toimintaympäristön kehit-
täminen ja tasaisesti kasvanut kysyntä ovat tehneet matkailusta yhden 
Lapin keskeisimmistä elinkeinoista. Panostaminen matkailuun on kan-
nattanut, sillä alalla on syntynyt suuri määrä uusia työpaikkoja.  
 
Välittömien tulo- ja työllisyysvaikutusten lisäksi kunnat saavat matkai-
lusta verotuloja ja matkailuelinkeinon kasvu heijastuu kerrannaisvaiku-
tuksina laajasti muuhunkin yritystoimintaan esimerkiksi rakennussekto-
rilla. Imagointensiivisenä ja kansainvälisenä vientialana matkailu luo 
myönteistä julkisuuskuvaa koko Lapista ja lisää maakunnan tunnet-
tuutta maailmalla. Tämä edesauttaa muidenkin elinkeinojen kasvua ja 
kansainvälistymistä. 
 

Lapin markkina-asema ja kilpailijat 
 
Kotimaan markkinoilla Lappi on rekisteröidyillä yöpymisillä mitattuna 
menettänyt hieman markkinaosuuttaan viime vuosina (rekisteröimätön 
markkinakysyntä on kasvanut). Lapin markkina-asema on kotimaassa 
vahva talvella ja erityisesti laskettelun, maastohiihdon ja kelkkailun tuo-
teryhmissä. 
 
Tulevaisuuden kannalta Lapin kotimaan markkina-asema riippuu en-
sinnäkin siitä, kuinka talviaktiviteettien kilpailukyvystä kyetään pitä-
mään kiinni. Talven osalta Lapin matkailukeskusten vahvuus on kui-
tenkin niiden monipuolisuus. Koko vuoden kotimaan markkinoita ajatel-
len Lapin haasteena on saada lisää kesämatkailijoita. Kotimaan kesä-
matkailussa Lapin vahvuudet löytyvät luontokohteista ja luontoharras-
teista. Yötön yö, Jäämeren läheisyys, suurtunturit, kansallispuistot ja 
erämaa-alueet sekä aktiviteeteista esim. retkeily ja kalastus ovat Lapin 
kesän vahvuuksia. 
 
Ulkomaille kohdistuvassa markkinoinnissa Lapilla on tärkeimmissä tuo-
teryhmissään vahva asema muihin maakuntiin verrattuna. Erityisen hy-
vin on menestytty ulkomaisten joulumatkailijoiden osalta. Ulkomaisten 
Suomeen suuntautuvassa kesämatkailussa Lapilla on hyvät mahdolli-
suudet vahvistaa asemaa erityisesti mökkilomissa, retkeilyssä ja kalas-
tuksessa.  
 
Lappi ei kykene kilpailemaan alppimaiden kanssa ylivertaisilla laskette-
lumahdollisuuksilla, vaan talviseen lapinmatkaan liittyy aina pohjoisesta 
eksoottisuudesta, luonnosta ja luonnonilmiöistä, joulusta ja joulupukista 
sekä kulttuurin erityispiirteistä nousevia vetovoimatekijöitä. Lapille ym-
pärivuotista kilpailuetua tuokin nimenomaan eksoottisuus ja pohjoinen 
sijainti. Pitkällä aikavälillä Norjan ja Ruotsin talvimatkailun kehittyminen 
tulee lisäämään Lapin näkökulmasta kansainvälisen talvimatkailun kil-
pailua. Kehittyvät Luoteis-Venäjän ja Pohjois-Norjan matkailualueet 
ovat Lapille uusi yhteistyömahdollisuus. 
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Lapin matkailupainotteinen aluerakenne 

 
1990-luvulla Lapin matkailu on kehittynyt matkailukeskuspainotteiseksi, 
jossa etäisyydet keskusten välillä ovat pitkät. Rovaniemi on säilyttänyt 
asemansa aluekeskuksena. Vetovoimatekijöiden säätelemänä ja tie-
verkon asettamissa rajoissa matkailun aluerakenne on muotoutunut 
tunturikeskushakuiseksi. Oma merkityksensä aluerakenteeseen on ra-
ja-asemien kautta tapahtuvalla matkailulla, joka on paikoitellen hyvinkin 
vilkasta. Lentokenttien ja matkailukeskusten muodostamat toiminnalli-
set vaikutusalueet ovat aluerakenteen lähtökohta ja kentän läheisyys 
on merkittävä kilpailutekijä. Varsinaisten matkailukeskusten lisäksi La-
pissa on suuri joukko yksittäisiä matkailukohteita ja nähtävyyksiä, joista 
suosituimmat sijaitsevat tärkeiden kauttakulkuteiden läheisyydessä. 
Muu Lappi on käytännöllisesti katsoen suurten matkailijavirtojen ulko-
puolella. 
 
Suojelualueet, kansallispuistot ja näiden tarjoama retkeilyinfrastruktuuri 
ovat merkittävä matkailun vetovoimatekijä ja kansainvälisesti katsottu-
na Lapin suojelualueverkko on poikkeuksellisen laaja. Kansallispuisto-
jen ja muiden rakennettujen suojelualueiden matkailukäytössä on pal-
jon hyödyntämätöntä potentiaalia. 
 

Rovaniemen seudun matkailu 
 

Rovaniemen seutu on ulkomaisten yöpymisten osuudella mitattuna 
Suomen matkailualueista kansainvälisin. Rovaniemi on Lapin matkai-
lun keskipiste sijaintinsa ja erinomaisten liikenneyhteyksiensä vuoksi. 
Lapin pääkaupunkina Rovaniemi palvelee matkailijoita varsinaisten 
matkailupalvelujen lisäksi monipuolisella kulttuuritarjonnalla sekä kau-
punkitason peruspalveluilla. Rovaniemen historia liittyy läheisesti koko 
Lapin asutushistoriaan ja yhteiskuntaelämän kehitykseen. 
 
Rovaniemen vetovoimaisuus liittyy läheisesti Napapiirin eksotiikan ja 
joulun imagon hyödyntämiseen. Vielä muutama vuosikymmen sitten 
Rovaniemi oli pohjoisen tuntureille ja Nordkappiin matkaaville vain 
etappi monien joukossa. 1980-luvulta lähtien sijaintia napapiirillä on 
ryhdytty aktiivisesti hyödyntämään yhdistämällä sijainti joulun ja joulu-
pukin eksotiikkaan. Koko Rovaniemen seudulle on strategisesti tärke-
ää joulun sisällön aktiivinen kehittäminen lähtökohtana aitous ja suo-
malaisuus täydennettynä ulkomaisten pääasiakasryhmien omalla jou-
lukulttuurilla. 
 
Arktikum ja Lapin yliopisto kansainvälisine vieraineen ovat kiinteä osa 
Rovaniemen matkailua. Kaupunkikuvaa elävöittävät komeat Ounas- ja 
Kemijoen rantanäkymät. Charter -toiminta ja incentive –matkailu on 
voimakasta ja tämä on synnyttänyt vahvoja ohjelmapalveluyrityksiä. 
Ounasvaara tarjoaa hyvät mahdollisuudet luontoon ja aktiiviharrastei-
siin pohjautuvalle matkailulle ja alueelle on kehittymässä vahva liikun-
ta-aktiviteetteihin ja hyvinvointiin painottuva palvelukeskittymä. Kes-
kustan ulkopuolella on useita yksittäisiä nähtävyyksiä ja pienempiä 
matkailupalvelujen keskittymiä lähinnä tärkeimpien teiden tuntumissa. 
 
Suomen Gallupin tekemän imagotutkimuksen 2005 mukaan suomalai-
silla on positiivinen mielikuva Rovaniemestä. Spontaanisti muodostuva 
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mielikuva Rovaniemestä on voimistunut selvästi vuodesta 2002, jolloin 
vastaava tutkimus toteutettiin edellisen kerran. Useimmin Rovanie-
meen assosioituu pohjoinen ja Lappi (40 %:lle vastaajista), joulupukki 
ja joulu (20 %), poro (11 %), Jätkänkynttilä –silta (11 %) ja Napapiiri (9 
%). Ainoastaan Napapiirin tunnettuus on heikentynyt. 

 
Lapin pääkaupunkia pidetään erityisen luonnonläheisenä paikkana. 
Matkailu on valtaosan mielestä Rovaniemeen vahvasti liittyvä piirre. 
Selkeän enemmistön mielestä kyseessä on myös turvallinen paikka, 
joka kiinnostaa lomanviettokohteena. Rovaniemen ilmapiiri on rento ja 
reilu, mutta perinteikäs. Myös urheilu ja liikunnallisuus sekä opiskelu 
leimaavat Rovaniemeä. 
 
Rovaniemeen liitetään myös kielteisiä mielikuvia, kuten korkea työttö-
myys, muuttotappio ja heikko taloudellinen tilanne. Vajaa viidesosa 
tutkimukseen vastaajista ajatteli Rovaniemen elävän Etelä-Suomen 
kustannuksella ja vajaa kolmasosa vastaajista piti Rovaniemeä si-
säänpäin lämpiävänä. Toisaalta nuoret (alle 25-vuotiaat) mainitsevat 
mielikuvina Rovaniemestä rennon ja reilun ilmapiirin. Nuoret mainitse-
vat positiivisina asioina myös Rovaniemeltä kulttuuritarjonnan ja erilai-
set tapahtumat. 

 
Rovaniemen nykyinen matkailu on aluerakenteellisesti sijoittunut kes-
kustaan ja ns. ”Joulukolmion” alueelle lentokentän ja napapiirin tuntu-
maan. Ohjelmapalveluyritykset hyödyntävät aktiivisesti jokivarsia ja 
tämä on laajentanut luontaisesti matkailupalveluja lähellä keskustaa si-
jaitseviin kyliin, kuten Nivankylään. Ounasvaaralla ja sen lähituntu-
massa matkailupalveluja sijaitsee tällä hetkellä vielä varsin vähän. Ma-
joituskapasiteetista ylivoimaisesti suurin osa sijaitsee keskustassa ja 
myös ohjelmapalveluyrityksistä suurin osa operoi keskustasta käsin. 
 
 

MATKAILUN KEHITYS ROVANIEMELLÄ 
 

Mennyt kehitys 
 

Rovaniemen seudulla matkailutulo on kasvanut vuodesta 1995 lähtien 
yli 45 prosenttia, voimakkainta kasvu oli 1990-luvun lopussa. Matkailun 



 7

henkilötyövuodet ovat kasvaneet noin 23 % vuodesta 1995 vuoteen 
2002. Yöpymisvuorokaudet taas ovat kasvaneet vuosina 1993–2003 
27 %, tästä suurin osa on tapahtunut kansainvälisessä talvi- ja joulu-
matkailussa. Ulkomaalaisten matkailijoiden suhteellinen merkitys onkin 
kasvanut vuosi vuodelta etenkin talven osalta. Vuonna 2003 myös ko-
timaisten matkailijoiden määrä on kääntynyt kasvuun. Rovaniemen 
markkinaosuus Lapin matkailukeskuksista on pysynyt viime vuodet 
noin 20 %:ssa.  
 

Nykytilanne 
 
Rovaniemen alueen matkailun vetovoimatekijöiksi voidaan lukea Na-
papiiri, joulu ja talvi sekä ohjelmapalvelut. Rovaniemen alueen matkai-
lunähtävyyksistä liikevaihdoltaan merkittävin on Joulupukin Pajakylä 
Napapiirillä. Napapiiriltä löytyvät myös Joulupukin Kammari ja Joulu-
pukin Pääposti. Rovaniemen kaupungissa sijaitsevat tiedekeskus ja 
museo Arktikum, Rovaniemen taidemuseo, Pöykkölän Kotiseutumuseo 
ja Lapin Metsämuseo. Nähtävyyksiä ovat myös Rovaniemen kirkko, 
Alvar Aallon suunnittelema hallinto- ja kulttuurikeskus, johon kuuluvat 
Lappia-talo, kirjasto ja kaupungintalo, Marttiinin Wanha tehdas sekä 
Saarenkylän puolella SantaPark ja saksalaisten sotilaiden hautaus-
maa. Luontokohteista suosituimpia ovat keskustassa Ounasvaara ja 
haja-asutusalueilla sijaitsevat Napapiirin retkeilyalue, Rautiosaaren hii-
denkirnut sekä Auttiköngäs. 
 
Merkittävimmät Rovaniemen matkailukohteet ovat vuoden 2003 kävi-
jämäärien perusteella seuraavat: 
 

Matkailukohde Kävijämäärä 2003 

 
Joulupukin kammari/Joulupukin pajakylä 

 
301 983 

Arktikum 79 117 

Santapark 52 959 

Metsähallituksen palvelupiste Etiäinen 37 721 

Rovaniemen taidemuseo 22 420 

Jutajaiset 15 391 

 
Merkittävimpiä tapahtumia Rovaniemellä ovat Rovaniemen markkinat, 
Arctic Lapland Rally, Reindeer City Race -porojen kiihdytyskilpailu, 
Ounasvaaran kansainväliset talvikisat, Roots’n River Blues Festival 
sekä erilaiset joulunajan tapahtumat.  
 
Tärkeimpien matkailukohteiden sijainti on esitetty perusselvitysraportin 
liitekartalla matkailu- ja virkistysalueet, reitistöt ja nähtävyydet. 
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Matkailijat ovat tärkeä tulonlähde Rovaniemen seudulle. Matkailun ko-
konaistuloiksi Rovaniemen seudulla vuonna 2002 arvioitiin 139 miljoo-
naa euroa, josta välitöntä matkailutuloa oli 116 milj. € ja välillistä 23 
milj. €. Palkkatulovaikutus taas oli 22 milj. € ja palkkaverotulovaikutus 
4 milj. €, joten kokonaishyödyksi saatiin 165 miljoonaa euroa. Vuonna 
2002 välittömästä matkailutulosta suurin osa tuli vähittäiskaupasta (28 
%), majoitus- ja ravitsemistoiminnasta (21 %) ja henkilöliikennepalve-
luista (17 %). Joulunajan matkailun osuuden voidaan arvioida olleen 
lähes 20 miljoonaa euroa vuonna 2002.  
 

Majoitusliikkeiden käyttöaste Rovaniemen 
kaupungissa 2001 ja 2004
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Lähde: Tilastokeskus, Rovaniemen seutu/Tuula Rintala-Gardin
 

 
Hotellien käyttöaste on Rovaniemen matkailussa suurimmillaan joulu-
kuussa (lähes 80 %) ja matalimmillaan loka- ja toukokuussa. Jou-
lusesonki on Rovaniemen matkailulle erittäin tärkeä, sillä esimerkiksi 
vuonna 2004 rekisteröitiin 15,6 % vuoden yöpymisistä joulun aikaan. 
Ulkomaalaisten matkailijoiden kohdalla tilanne on vielä selkeämpi: re-
kisteröidyistä yöpymisistä peräti 23,9 % tuli joulukuussa. 
 
Rovaniemen matkailutyöllisyys oli 961 henkilötyövuotta vuonna 2002. 
Matkailu työllistää myös välillisesti, ja matkailun kokonaistyöllisyysvai-
kutuksen arvioidaan olleen noin 1440 henkilötyövuotta.  
 
Voimakkaat sesonkivaihtelut ovat matkailun kehittämisen suuri haaste. 
Ehdottomia huippusesonkeja ovat joulu, talvi ja kesän lomakuukaudet. 
Kausivaihtelut näkyvät erityisen voimakkaina ulkomaisten matkailijoi-
den osalta. 
 

Rekisteröidyt yöpymiset Rovaniemen kaupungissa ja 
maalaiskunnassa 2004
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Ulkomaisista matkailijoista joulusesonkina tärkein asiakasryhmä ovat 
britit ja muina sesonkeina saksalaiset ja ranskalaiset. Kesäaikana suu-
rin matkailupotentiaali on ohikulkevassa matkailijavirrassa, jonka yksi 
etappi on Rovaniemi, mutta varsinainen matkakohde muualla.  
 
Lapin suhdannekatsauksessa (1/2005) on tarkasteltu liikevaihdon kehi-
tystä mm. majoitus- ja ravitsemispalvelujen, hotellien sekä ohjelmapal-
velujen osalta. 
 
Majoitus- ja ravitsemistoiminnassa liikevaihto Rovaniemen seudulla on 
kasvanut tasaista, keskimäärin noin viiden prosentin vuosivauhtia koko 
tarkastellun ajanjakson Lappitason trendiä mukaillen. Vuosille 2000–
2001 ajoittuu heikompi suhdannetilanne, jolloin toimialalla on jääty käy-
tännössä nollakasvuun. Kahden viimeisen vuoden aikana Rovaniemen 
seudun kehitys on ollut koko Lapin liikevaihdon kasvua voimakkaam-
paa. Henkilöstön määrä on vakiintunut vuoden 2000 jälkeen. Liike-
vaihdon majoitus- ja ravitsemistoiminnassa voi ennustaa edelleen kas-
vavan. 
 

M ajoitus- ja rav itsemistoiminta (TOL H) 

70

80

90

100

110

120

130

199
5/I

199
6/I

199
7/I

199
8/I

199
9/I

200
0/I

200
1/I

200
2/I

200
3/I

200
4/1

200
5/I

In
de

ks
i (

20
00

 =
 1

00
)

Liikevaihto H Rovaseutu Liikevaihto H Lappi Henkilöstö H Rovaseutu

 
 
Hotellien liikevaihto on Rovaniemen seudulla lähtenyt selkeään kas-
vuun vuoden 2002 alusta ja myönteinen suhdannevaihe näyttää jatku-
van edelleen. Kehitys on kahden viimeisen vuoden aikana ollut Rova-
niemen seudulla koko Lappia nopeampaa. Myönteisen kehityksen voi-
daan odottaa edelleen jatkuvan, mutta näin ripeä kasvu tullee jossain 
määrin tasaantumaan.  
 



 10

Hote llit (TOL 551)
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Ohjelmapalvelutoiminnan ja virkistyksen toimialalla liikevaihto Rova-
niemen seudulla on kasvanut koko Lapin kehitystä mukaillen. Vuoden 
2003 alusta lukien liikevaihdon voimakas kasvu on pysähtynyt ja trendi 
kääntyi aavistuksen laskuun vuoden ajaksi.  Vuonna 2004 liikevaihdon 
kehitys Rovaniemen seudulla on kuitenkin kääntynyt jälleen kasvu-
uralle. Ala on suhdanneherkkä, mutta lähivuosina voidaan edelleen 
odottaa myönteistä kehitystä. 
 

Ohje lmapalve lutoiminta ja v irkistys (TOL 63302+9272)

0
20
40

60
80

100
120

140
160
180

199
5/I

199
6/I

199
7/I

199
8/I

199
9/I

200
0/I

200
1/I

200
2/I

200
3/I

200
4/I

200
5/I

In
de

ks
i (

20
00

 =
 1

00
)

Liikevaihto 63302+9272 Rovaseutu Liikevaihto 63302+9272 Lappi

 
 
 

Matkailun tulevaisuuden näkymät 
 
Matkailu on Rovaniemen seudun kärkitoimialoja ja yksittäisistä toimi-
aloista suurin työllistäjä seudulla. Matkailun kehittämisessä seudun 
matkailun vahvuuksiksi luetaan joulupukki ja Napapiiri sekä laadukkaat 
ohjelmapalvelut. Sesonkivaihteluja pyritään tasoittamaan mm. panos-
tamalla kesämatkailutuotteisiin ja -markkinointiin. Alueen suurimpia 
haasteita on tehdä ”joulusta ympärivuotinen" eli saada joulu ja sen ve-
tovoima osaksi kaikkia vuodenaikoja. Aluekeskusohjelman matkailua 
kehittäviin hankkeisiin kuuluvat joulukoordinaatio ja matkailun liiketoi-
minnan kehittäminen.  
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Rovaniemen seudun matkailustrategian mukaan matkailun mahdolli-
suuksiin kuuluvat yhteistyön tiivistäminen sekä koulutuksen, tutkimuk-
sen ja tuotekehityksen tarjoamat mahdollisuudet. Uhkiin lasketaan laa-
tuun, ympäristötekijöihin ja yleismaailmalliseen talouskehitykseen liitty-
vät riskitekijät. 
 
Uusia mahdollisuuksia matkailuun voivat tuoda kokousmatkailun li-
sääntyminen, lyhyiden lomien yleistyminen, terveyteen ja hyvinvointiin 
painottuvat lomat sekä lisääntynyt kiinnostus teemamatkailuun. Elä-
mysteollisuus ja virtuaalitodellisuus voivat tarjota uusia innovaatioita 
toiminnalliseen kehittämiseen. Uusia matkailumahdollisuuksia voi tar-
joutua myös kylmän ja talven osaamisalueilla. 
 
Rovaniemen edellisessä matkailustrategiassa seudun visiona on seu-
dun kehittyminen Lapin johtavaksi joulu- ja talvimatkailukohteeksi. Ro-
vaniemen seudun vahvuuden halutaan rakentuvan laadukkaiden mat-
kailuelämysten tuottamiseen. Päämääränä on toimivan yhteistyön ke-
hittäminen alueen eri matkailutoimijoiden kanssa. Tavoitteena on saa-
da välitön matkailutulo kasvamaan 5 % vuodessa. Matkailustrategiaa 
toteutetaan yrityslähtöisten hankkeiden kautta, jolloin hankkeiden pai-
nopistealueet tukevat valittuja strategisia linjauksia.  
 
Tällä hetkellä Rovaniemellä matkailun kehittämisen kannalta tärkeitä 
hankkeita ovat Ounasvaara 2-kehittämishanke, Napapiirin alueen ke-
hittäminen, keskikaupungin vetovoiman lisääminen ja matkailun kestä-
vä kehitys, johon tullaan ottamaan kantaa matkailustrategiassa. 

 

 
Lähde: Lapin matkailustrategia 2003–2006, Matkailutilastot, Tilastokeskus 
 
Trendilaskelmien mukaan yöpymisten määrä sekä matkailutulo ja        
-työllisyys kehittyisivät positiivisesti lähitulevaisuudessa. Pidemmällä 
tähtäimellä kehitykseen vaikuttavat monet tekijät, kuten matkailuinves-
tointien onnistuminen, markkinointi, muutokset kilpailutilanteessa, uu-
sien kohdemaiden ja asiakasryhmien löytyminen, turvallisuustekijät 
sekä yleinen taloudellinen tilanne. 
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MATKAILU JA MUU ALUEIDENKÄYTTÖ 
 
 

Matkailun voimakas kehittyminen aiheuttaa usein ristiriitoja suhteessa 
muuhun maankäyttöön. Toisaalta muun maankäytön, kuten liikenne-
infrastruktuurin ja palveluverkkojen kehittymisellä voi olla matkailua 
voimakkaastikin edistäviä vaikutuksia. 
 
Tässä selvityksessä on haluttu luoda yleisiä periaatteita matkailun ja 
muun maankäytön yhteen sovittamiseksi. 

 
 
Alueiden käytön periaatteet 

 
Maankäyttö- ja rakennuslaissa on määritelty seuraavat valtakunnalliset 
alueidenkäyttötavoitteet: 
 

1. toimiva aluerakenne  
2. eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu 
3. kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat 
4. toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto 
5. Helsingin seudun erityiskysymykset 
6. luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet. 

 
Vaikka näissä alueidenkäyttötavoitteissa ei ole otettu suoraan kantaa 
matkailuun (tai muuhun elinkeinoelämään), voidaan matkailun katsoa 
olevan osa toimivaa aluerakennetta. Matkailuun liittyvät myös muut, 
kirjatut tavoitteet. 
 
Maakuntakaava on uuden maankäyttö- ja rakennuslain mukainen use-
ampaa kuin yhtä kuntaa koskeva yleispiirteinen maankäytön suunni-
telma. Siinä esitetään alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen periaat-
teet ja osoitetaan maakunnan kehittämisen kannalta tarpeellisia aluei-
ta. Maakuntakaavassa voidaan ottaa kantaa myös matkailun kehittä-
miseen. Rovaniemen seudun maakuntakaavassa on merkinnällä RM 
osoitetaan valtakunnallisesti ja seudullisesti merkittäviä matkailu- ja 
lomakeskuksia ja lomakyliä niihin kuuluvine virkistysalueineen. Periaat-
teena on keskittyä olemassa olevien matkailukeskusten kehittämiseen. 
 
Matkailun aiheuttamia haittoja ympäristölle pyritään minimoimaan kes-
kittämällä toiminnot ja jättämällä matkailukeskusten ympäristöt pääasi-
assa rakentamatta. Rovaniemen seudun maakuntakaavassa alueen 
vetovoimaisimpina matkailupalvelujen alueina on esitetty Napapiiri ja 
Ranuan eläinpuiston alueet. Sen sijaan esimerkiksi Rovaniemen kes-
kustaa ei ole esitetty matkailupalvelualueena. 
 
Alempiasteisessa kaavoituksessa ja muussa maankäytön suunnitte-
lussa matkailun kehittäminen on otettu huomioon jo hyvinkin yksityis-
kohtaisesti mm. varaamalla alueita matkailurakentamiseen. Matkailu-
rakentamista pyritään ohjaamaan yleiskaavoissa kulutusta kestäville 
alueille ja niin että ympäristö- ja muita haittoja aiheutuu mahdollisim-
man vähän. 
 
Tässä erillisselvityksessä on pohdittu matkailun SWOT-analyysiä alu-
eiden käytön näkökulmasta. Rovaniemen matkailun kehittämisessä 
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voidaan tunnistaa seuraavat, alueiden käyttöön liittyvät vahvuudet, 
heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat: 
 
 

Sivu 8© Nesenta Oy 2005

Yhdistyneen Rovaniemen alueiden käytön strategia
SWOT alueiden käytön näkökulmasta

Vahvuudet

• matkailukeskittymät, ”joulukolmio”
• liikenneyhteydet, erityisesti lentoliikenne
• ympäristö- ja maisemakohteiden läheisyys
• matkailupalvelut suoraan keskustasta
• keskustan palvelut ja kulttuurikohteet
• rakennettu ympäristö

Heikkoudet

• matkailupalvelujen osittainen sirpaleisuus
• matkailukohteiden etäisyys
• ristiriidat (asutus)
• yhteyksien puute, mm. Ounasvaara
• maanomistus (mm. golf-kentän laajennus)
• rakennettu ympäristö

Mahdollisuudet

• tilaa kehittää
• matkailukylät
• kuntarajan poistuminen
• jokivarret – ”hyödyntämätön mahdollisuus”
• alueen kulttuuri ja sotahistoriakohteet

Uhat

• ristiriitojen kärjistyminen (mm. asutus)
• (suunnittelu-) yhteistyön puute
• matkailurakentamisen hajanaisuus, 
suunnitelmallisuuden puute
• liikenne- ja palveluverkon heikkeneminen
• matkailun sijoittuminen pois keskustasta
• ympäristöuhat

 
 
Asuminen 
 
Matkailun ja asutuksen yhteen sovittaminen on tärkeää. Matkailun laa-
jeneminen voi häiritä olemassa olevia vakituisia tai mökkiasukkaita. 
Toisaalta asutuksen laajeneminen voi olla uhka matkailun kehittymisel-
le, jos matkailun tarvitsema laajenemisvara käytetään asuntorakenta-
miseen. Rovaniemellä asutuksen ja matkailun yhteensovittamista on 
pohdittu mm. Nivankylässä, Ounasvaaralla ja Napapiirin alueella.  
 
Haastatteluissa tuli hyvin erilaisia kommentteja asutuksen ja matkailun 
soveltuvuudesta samoille alueille. Osa haastatelluista (erityisesti mat-
kailuyrittäjät) oli sitä mieltä, että matkailutoiminnot sopivat hyvin asu-
tuksen keskelle ja virkistävät esim. kylien toimintaa. Kylien edustajat 
taas pitivät matkailutoimintojen tuomista asutusalueille suuressa mitta-
kaavassa häiritsevänä toimintana. 
 
Asutuksen ja matkailun yhteen sovittaminen on erittäin herkkä asia ja 
vaatii kaavoituksessa ja muussa suunnittelussa avointa keskustelua ja 
erilaisten näkökulmien huomioon ottamista. Yleisenä periaatteena voi-
daan pitää matkailu- ja asutusalueiden eriyttämistä toisistaan. Poikke-
uksena on Rovaniemen keskustan alue, jossa matkailu majoituspalve-
lujen kautta jo luontaisesti kuuluu alueelle. Ohjelmapalveluyrittäjien rei-
tistöjä, huoltopisteitä ja palveluja voidaan sijoittaa asutuksen tuntu-
maan, jos niistä keskustellaan avoimesti asukkaiden kanssa. Matkailu-
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palvelut tulee toteuttaa niin, ettei niistä ole kohtuutonta häiriötä asutuk-
selle. Ristiriitoja voidaan vähentää merkittävästi, jos esimerkiksi kylien 
asukkaat voivat itse osallistua matkailupalvelujen tuotantoon. 
 
Matkailukeskusten kasvulle tulee varata riittävästi tilaa pitkällä täh-
täimellä esimerkiksi Napapiirin alueella. Asutuksen leviäminen matkai-
lualueen tuntumaan ei ole toivottavaa. 

 
 

Ympäristö ja suojelualueet 
 
Rovaniemellä ei ole juuri lainkaan sellaisia herkkiä luonto- tai maise-
makohteita, jotka olisivat uhattuina matkailun kasvun vuoksi. Rova-
niemellä sijaitsevat luonnonsuojelualueet ovat intensiivisen matkailu-
käytön ulkopuolella. Ounasjoki on suojeltu erityislainsäädännöllä ja vä-
lillä Sinettä – Porokari joki on valtakunnallisesti arvokasta maisema-
aluetta. Välillä Patokoski – Porokari jokiuoma on myös valtakunnalli-
sesti arvokasta kulttuurihistoriallista ympäristöä.  
 
Tällä hetkellä matkailu on hajautunutta ja matkailuympäristön laatu 
paikoin kyseenalainen. Aktiivisimmassa matkailukäytössä on väli Ro-
vaniemen keskusta – Nivankylä. Mikäli matkailu kasvaa tällä alueella, 
tulee matkailurakentaminen ja reittien suunnittelu toteuttaa maisema- 
ja kulttuuriarvoja kunnioittaen. Toisaalta Ounasjokivarren ympäristö 
tarjoaa hyvät puitteet kulttuurimatkailun kehittämiseen. Ounasjokivarsi 
on matkailureittien varrella ja tämänkin vuoksi potentiaalinen matkailun 
kehittymisen alue. Kemijoen kalaportaiden rakentaminen olisi myös 
mahdollisuus matkailun kannalta. 
 
Matkailu tulee sovittaa luonnonympäristön ja maisemaan niin, etteivät 
herkkien alueiden ja yksittäisten kohteiden ympäristö-, maisema- tai 
kulttuurihistorialliset arvot vaarannu. Nykyinen ympäristölainsäädäntö 
ja kaavoitus asettavat matkailurakentamiselle varsin toimivat reunaeh-
dot, eikä toimintatapoihin ole tarvetta tehdä suuria muutoksia. 
 
 
Virkistys ja retkeilyreitit 
 
Rovaniemellä on melko runsaasti lähivirkistysalueita, retkeilyalueita ja 
niitä yhdistäviä retkeilyreittejä. Lähikuntia yhdistäviä reittejä olisi syytä 
edelleen kehittää. Rovaniemellä on melko paljon sellaisia hyödyntä-
mättömiä, laadukkaita lähivirkistyskohteita, joilla pienimuotoinen mat-
kailu olisi mahdollista. Olemassa olevien retkeilyreittien käyttäminen on 
tärkeää, sillä näin muun luonnon kulumista voidaan vähentää. Kesken 
olevat reitistöt tulisi rakentaa loppuun. Napapiirin retkeilyalueen hyö-
dyntäminen olisi järkevää sekä matkailun että paikallisväestön virkis-
täytymisen kannalta. Metsähallitus olisi hyvä saada mukaan kehittä-
jäksi, eli alue tulisi saada valtion retkeilyalueverkostoon. 
 
Haastateltavista monet pitivät ensiarvoisen tärkeänä matkailijoiden 
pääsyä reiteille ja virkistysalueille suoraan keskustasta (hotelleista). 
Tällä hetkellä ohjelmapalveluyrittäjät operoivat suoraan jokirannasta 
esimerkiksi moottorikelkoilla. 
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Matkailun lisääntyessä on erittäin tärkeää huomioida virkistysalueiden 
ja retkeilyreittien soveltuvuus sekä paikallisille asukkaille että matkaili-
joille. Yleisenä suunnitteluperiaatteena tulisi mahdollisuuksien mukaan 
suosia reittien moninaiskäyttöä esimerkiksi niin että moottorikelkkareitit 
olisivat kesällä maastopyöräilijöiden käytössä. Reitit tulisi rakentaa 
suurimpien matkailukeskusten ja matkailukohteiden välille niin laaduk-
kaina, että omatoiminen etappiretkeily matkailupalvelujen välillä lisään-
tyisi. Reitillä olisi mahdollista vaihtaa liikkumistapaa sekä vuokrata ja 
palauttaa retkeilyvälineitä etappikohteissa. 
 
Rovaniemen matkailubrandina on ”matkailukaupunki erämaan keskel-
lä”. Toisin sanoen alueen matkailussa on suurta arvoa sillä, että kes-
kustaan majoittuneet matkailijat pääsevät ilman välikuljetuksia suoraan 
luontoon ja luonnossa tapahtuviin matkailuaktiviteetteihin. Jatkossakin 
Rovaniemen keskustan olisi syytä säilyä reittien yhtenä lähtöpisteenä. 
 
Ounasvaara on monien virkistäytymis- ja retkeilymahdollisuuksien 
paikka, joka on tällä hetkellä pääasiassa paikallisten asukkaiden ja ko-
timaisten omatoimimatkailijoiden käytössä. Ounasvaaralle tulisi kehit-
tää myös muita matkailijoita palvelevia toimintoja ja kohteita. 

 
 
Liikenneverkko ja logistiikka 
 
Matkailu ja sen kehittyminen nojautuu pitkälti hyvin toimiviin logistisiin 
yhteyksiin. Rovaniemi on tällä hetkellä hyvin saavutettavissa lento- ja 
maanteitse, vaikkakin etäisyydet potentiaalisimmilta markkina-alueilta 
ovat pitkät. Matkailukeskukset ovat sijoittuneet alueille, jossa saavutet-
tavuus on seudulla parhain. Haastatteluissa tuli vahvasti esille näke-
mys, että alueen suurimmat matkailuyritykset eivät ole valmiita inves-
toimaan yli 30 km:n päässä keskustasta sijaitseviin kohteisiin. Näillä 
alueilla voi toki syntyä omaehtoista matkailutoimintaa. 
 
Paikallisyhteydet matkailukeskusten ja -kohteiden välillä eivät tällä het-
kellä toimi kaikilta osin. Erityisesti toivotaan julkisen liikenteen kehittä-
mistä ja uusien yhteysvuorojen avaamista välillä Napapiiri – lentokent-
tä – Arktikum – keskusta – Ounasvaara – Napapiiri. Myös lentokentän 
syöttöliikenteen on pelattava nykyistä tehokkaammin. Opastukseen 
(erityisesti keskustasta) toivotaan parannuksia ja tämä on jossain mää-
rin myös imagollinen kysymys. Matkailukohteiden tuntumaan tulisi va-
rata riittävästi pysäköintitiloja. 
 
Liikenneverkon kehittämisessä matkailun näkökulmasta suurimpia 
haasteita ovat turvata monipuoliset, tehokkaat ja joustavat liikenneyh-
teydet merkittävien matkailukeskusten välillä. Matkailupalvelualueet ja 
liikenneinfra on sovitettavissa yhteen hyvällä suunnittelulla. Erityistä 
huomiota pitää tulevaisuudessa kiinnittää alempiasteisen tieverkon 
kuntoon. 

 
 
Palveluverkot 

 
Matkailun kehittäminen ja matkailurakentaminen ovat luontaisesti syn-
nyttäneet kasvuedellytyksiä myös erilaisten palvelujen kehittämiselle. 
Joillakin voimakkaasti kehittyvillä matkailualueilla kuten esimerkiksi 
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Levillä matkailu on lisännyt jopa julkisten palvelujen tarvetta alueella 
(esim. lääkäripalvelut, koulut). Toisaalta matkailua kannattaa kehittää 
sellaisilla alueilla, joissa on olemassa peruspalveluverkosto. Rovanie-
mellä tällaisia alueita voisivat olla esimerkiksi maakuntakaavaan merki-
tyt keskuskylät (palvelukylät). 
 
Matkailulla voi jossain määrin olla merkitystä Rovaniemen kylien kehit-
tymiselle. Selkeimmin matkailun kasvusta voivat hyötyä keskustaa 
suhteellisen lähellä olevat kylät kuten esimerkiksi Nivankylä, Sinettä, 
Sonka ja Oikarainen. 
 
Matkailuinfran ja palveluverkkojen sijoittumisella toistensa yhteyteen 
on selvää hyötyä. Toisaalta olemassa olevaa palveluverkkoa ei voi pi-
tää kovin merkittävänä matkailun sijoittumisedellytyksinä, vaan matkai-
lua rakennetaan asiakkaiden ehdoilla. Joillakin, muuten matkailun 
kannalta edullisilla alueilla matkailutoimintoja voidaan sijoittaa esimer-
kiksi käytöstä poistettuihin kyläkouluihin ja muihin yhteisiin tiloihin. 

 
 

POTENTIAALISET MATKAILUALUEET ROVANIEMELLÄ 
 

Edellä kuvattujen alueiden käytön periaatteiden mukaisesti Rovanie-
mellä voidaan esittää tulevaisuuden kannalta potentiaalisia matkailu-
alueita ja toisaalta alueita, joille matkailutoimintojen sijoittuminen on 
mahdotonta tai ei-toivottavaa. 
 
Matkailun kehittämisen ja rakentamisen potentiaalia voidaan arvioida 
jakamalla suunnittelualue seuraaviin vyöhykkeisiin: 
 
I –vyöhyke Matkailun kehittämisen ydinvyöhyke, joka soveltuu 

erittäin hyvin matkailupalvelujen alueeksi. Alue on 
lähellä keskustaa, hyvin saavutettavissa ja siellä on 
jo pienimuotoista matkailuinfraa kuten retkeilyreitte-
jä. Mm. ohjelmapalveluyritykset toimivat jo alueella. 

 
Esimerkkinä I -vyöhykkeen matkailurakentamisesta 
on Napapiirin alue, jossa matkailutoimintoja on suh-
teellisen paljon suppealla alueella. 

 
II –vyöhyke Matkailun kehittämisen vyöhyke, jossa matkailua to-

teutetaan ydinvyöhykettä pehmeämmin, huomioiden 
mm. maisema- ja ympäristöarvot. Alue soveltuu 
matkailupalvelujen alueeksi, mutta on I -vyöhykettä 
kauempana keskustasta. Alueella voi olla jonkin ver-
ran matkailukäyttöä rajaavia toimintoja. 

 
Esimerkkinä matkailun II -vyöhykkeestä on Vant-
tauskosken-Auttin alue, jossa on meneillään useita 
matkailun kehittämishankkeita. 

 
0 –vyöhyke Alue, jossa ei ole mitään matkailun kehittämistä 

puoltavia tekijöitä, mutta ei myöskään tekijöitä jotka 
estävät matkailukäytön. 
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Ei –alueet Vyöhyke, joille matkailupalvelujen sijoittuminen on 
lähes mahdotonta tai kiellettyä. Esimerkiksi puolus-
tusvoimien alueet ja lentomelun ydinalueet (yli 55 
dB:n alueet).  

 
Haastatteluissa otettiin hyvin laajasti kantaa siihen, mitkä alueet ovat 
potentiaalisimpia matkailualueita Rovaniemellä tulevaisuudessa. Kes-
kusta halutaan säilyttää matkailupalvelujen alueena, jossa matkailun 
näkyvyyttä ja palvelujen kirjoa halutaan nykyisestä vielä huomattavasti 
lisätä. Napapiirin tulisi olla nykyistä laajempi käsite ja kokonaisuus. 
Joulukolmiota tulisi nykyisestä edelleen vahvistaa. 
 
Jokivarret ovat matkailullisesti lähes ”hyödyntämätön mahdollisuus”, 
jossa haastateltavien mielestä olisi paljon kehitettävää. Alakemijoki 
voisi olla kalastusmatkailun kannalta kiinnostava alue tulevaisuudessa. 
Myös Yläkemijokivarsi on maisemallisesti kaunista ja matkailullisesti 
aktiivista aluetta. Alueella on käynnissä useita matkailuhankkeita. Aut-
ti-Pirttikoski -alue on merkitty Itä-Lapin maakuntakaavassa matkailun 
kehittämisvyöhykkeeseen. Auttin ja Vikakönkään alueilla on tehty 
myös sellaisia rakennusratkaisuja, jotka mahdollistavat matkailun ke-
hittämistä. Matkailun kehittäminen Kemi- ja Ounasjokivarressa edellyt-
tää palveluverkon (mm. huoltopalvelujen) rakentamista.  
 
Yläkemijokivarteen ollaan kehittämässä laajaa matkailualuetta Tenni-
lästä Auttiin, joka rakentuu elinvoimaisten kylien, niissä olevien palve-
lujen sekä alueen luontokohteiden ja nähtävyyksien varaan. Alueen 
kyläläiset ovat itse olleet hyvin aktiivisia matkailupalvelujen kehittäjiä. 
Matkailutyöpaikkojen määrä Yläkemijokivarressa on kaikkiaan yli kym-
menen henkilöä. Jokivarsien matkailua kannattaa kehittää tulevaisuu-
dessa omatoimimatkailijoille ja sellaisille matkailijoille, jotka etsivät 
vaihtoehtoisia matkailukohteita suurten matkailukeskusten ulkopuolel-
ta. 
 
Ounasvaara tulisi nykyistä selkeämmin kehittää matkailijoita ja paikalli-
sia asukkaita palvelevaksi kokonaisuudeksi. Potentiaalisia, tulevaisuu-
den matkailualueita ovat myös Vika- ja Vaattunkikönkäiden alue eli 
Napapiirin retkeilyalue, Vikajärvi, ja Korkalonvaaran takaiset alueet. 
Matkailua ei saisi hajauttaa liikaa ja siksi esimerkiksi kaupungin etelä-
puoliset alueet tulisi jättää intensiivisen matkailurakentamisen ulkopuo-
lelle. Kalastusmatkailukohteiksi soveltuvat Vikakönkaan ja Vaattunki-
könkään alueet. 
 
Konkreettisia kehittämiskohteita haastatteluissa mainittiin useita. Eri-
tyisesti toivotaan Ounasvaaran toiminnan selkiyttämistä ja vahvan ve-
turi yrityksen ja toiminnon löytämistä. Haastatellut toivoivat, että Ou-
nasvaara rauhoitettaisiin kokonaan matkailukäyttöön. Saksalaisajan 
kohteet ovat matkailullisesti lähes hyödyntämätön mahdollisuus, joka 
voisi kiinnostaa keskieurooppalaisia matkailijoita. Napapiirin yleisilmet-
tä tulisi parantaa ja näin lisätä alueen vetovoimaisuutta. Ounasjokisuis-
to on monipuolinen ja laaja alue, joka soveltuisi erinomaisesti joki-
veneilyyn ja talviliikkumiseen. Alue on lisäksi matkailureittien varrella, 
ja alueen kylät ovat olleet aktiivisia matkailun kehittäjiä. Koko aluetta 
koskeva konkreettinen toimenpide olisi alueen yleisilmeen parantami-
nen ja yhdenmukaistaminen. 
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Rovaniemen keskustaa kehitettäessä olisi matkailun tarpeet ottaa kai-
kessa suunnittelussa huomioon. Kaupungin yleisilme ei tällä hetkellä 
vastaa matkailijoiden odotuksia ”Lapin sykkivänä sydämenä”. Joulu, 
joulupukki, porot ja muut alueen matkailuun olennaisesti liittyvät ele-
mentit eivät myöskään näy kaupunkikuvassa. Rovaniemen keskus-
tailmeeseen tulisi saada nykyistä enemmän elävyyttä: matkailuele-
menttejä, tapahtumia ja matkailupalveluja. Ilme voisi vaihdella vuoden-
aikojen ja sesonkien mukaan. Opastusta ja matkailuinfon sijaintia ”si-
vussa matkailukeskustasta” arvostelivat useat haastateltavat. Keskus-
tan kehittämiseen tulisi saada mukaan myös muut kuin varsinaiset 
matkailuyrittäjät. 
 
Matkailun kannalta merkittävimmät kylät sijoittuvat kaarelle, joka kul-
kee Napapiiriltä lentokentän ja keskustan kautta Ounasjokivartta pitkin 
Nivankylään, Sinettään, Sonkaan ja Pohtimolammelle. Maisemallisesti 
ainutlaatuisia kyläalueita ovat Kemijokivarren kylät: Viiri ja Vanttaus-
koski. Kaiken kaikkiaan matkailullisesti potentiaaliset kylät sijaitsevat 
enintään 30 km:n etäisyydellä Rovaniemen keskustasta, useimmiten 
jokivarressa. 
 
Potentiaaliset matkailualueet on koottu karttaliitteeseen: Potentiaaliset 
matkailualueet Rovaniemellä. Sen pohjana on perusselvitysvaiheessa 
luotu kartta: Matkailu- ja virkistysalueet, reitistöt ja nähtävyydet. Alue-
potentiaalin näkökulmasta vyöhykejako Rovaniemellä on karkealla ta-
solla seuraava: 
 
I –vyöhyke Napapiiri – lentokentän ympäristö – Napapiirin ret-

keilyalue – Ounasvaara – Oikarainen - keskusta – 
Nivankylä – Sinettä – Sonka – Pohtimolampi  

 
II –vyöhyke Ounasjokivarsi Lohinivaan saakka, Kemijokivarsi 

Oikaraisesta Auttiin saakka, Vikajärvi, Perunkajär-
ven ympäristö 

 
0 –vyöhyke Muut kuin I – ja II –vyöhykkeet sekä ei-alueet 
 
Ei –alueet Puolustusvoimien alueet, lentomelualueet (yli 55 

db), keskustan tuntumassa sijaitsevat teollisuusalu-
eet, kaivostoiminnan alueet 
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ALUEIDEN KÄYTÖN ERILLISKYSYMYKSET 

 
Matkailun erillisselvityksessä on haluttu nostaa esille muutamia mat-
kailullisesti merkittäviä alueita ja kohteita, joissa matkailun sovittami-
nen muuhun maankäyttöön on ratkaistava. Alueet ovat esimerkinomai-
sia ja useimmissa tapauksissa julkista keskustelua herättäneitä. Erillis-
kysymyksiin otetaan selvityksessä kantaa, mutta ennen muuta selvi-
tyksessä pyritään herättämään keskustelua erilaisista näkökulmista. 
 
Esimerkki 1. Matkailun kehittäminen Nivankylässä 
 
Ristiriita: matkailun ja asukkaiden intressien yhteen sovittaminen 
 
Nivankylä sijaitsee noin kymmenen kilometrin päässä Rovaniemen 
keskustasta ja on tällä hetkellä keskustasta operoivien ohjelmapalve-
luyritysten (mm. kelkkasafarien) kohde. Ongelmia on aiheuttanut mm. 
kelkkamelu. Asiaa on soviteltu neuvotteluissa keväällä 2005 ja tilanne 
on rauhoittunut.  
 
Ratkaisuna alueen asutuksen ja matkailun yhteensovittamiseksi voisi 
olla matkailutoimintojen suuntaaminen laajemmalle maantieteelliselle 
alueelle (Nivankylän yläpuolisille alueille Sinettään, Sonkaan ja Pohti-
molammelle). Moottorikelkka- ja muut reitit tulisi linjata pois asutuksen 
välittömästä yhteydestä. Kyläläisiä voisi ottaa mukaan matkailupalvelu-
jen tuottajiksi mahdollisuuksien mukaan. Muutenkin matkailun hyötyjä 
koko seudulle olisi syytä korostaa avoimien vuorovaikutustilaisuuksien 
kautta. Näin epäluuloja ja kritiikkiä saadaan hälvennettyä puolin ja toi-
sin. 
 
Esimerkki 2. Kelkkaparkki Pohjanhovin rannassa 
 
Ristiriita: moottorikelkkailun ja asutuksen yhteen sovittaminen 
 
Rovaniemen kaupungilla on viiden safariyrityksen kanssa vuokrasopi-
mus, jolla ne saavat pitää kelkkansa puistoalueella turvatakseen mat-
kailijoiden lähdön hotelleista moottorikelkkareiteille ilman siirtokuljetuk-
sia. Safariyrittäjät pitävät Kelkkapakkia Ystävyydenpuistossa välttämät-
tömänä, koska matkailijat tietävät pääsevänsä suoraan hotellista Kemi-
joen jäälle. Talvella 350 moottorikelkkaa parkkeeraa alueella, joka on 
kesällä käytössä viheralueena. Kelkkaparkin lähellä oleva asuntoyhtiö 
on valittanut kelkkaparkin vuokrauksesta Korkeimpaan hallinto-
oikeuteen. 
 
Kelkkaparkin sijoittumiselle on vaikea löytää korvaavaa paikkaa muual-
ta keskustasta. Alueen asukkaiden mielipiteet tulee kuitenkin ottaa 
huomioon. Ratkaisuna voisi olla kelkkailun rajaaminen tiettyihin ajan-
kohtiin, jonka ulkopuolisena aikana kelkkailu asutuksen tuntumassa on 
kielletty. Jokirantaan voitaisiin suunnitella myös rantamaisemaan so-
veltuvia meluesteitä. Vaihtoehtoisia sijoittumispaikkoja kelkkaparkille 
on edelleen syytä etsiä. Matkailijoista iso osa tulee lentokentän kautta, 
joten yksi mahdollinen sijoittumispaikka on Ounaspaviljongin ranta. 
Asian ratkaisemiseksi kannattaa käydä osapuolten välillä avointa kes-
kustelua. 
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Esimerkki 3. Golfkentän laajennus Ounasvaaralla 
 
Ristiriita: maanomistuksen ja golf-harrastuksen yhteen sovittaminen 
 
Ounasvaaralla on tällä hetkellä 9 väylän golfkenttä, joka ei riitä golf-
harrastajien tarpeisiin ainakaan siinä mittakaavassa, että golfin pelaa-
jia saataisiin houkuteltua Rovaniemelle matkailuasiakkaiksi. Golfmat-
kailun toteutumisen edellytyksenä on korkealuokkainen, 18 -väyläinen 
golfkenttä. Kentän laajentaminen edellyttää uusien maa-alueiden os-
tamista. Kaikkien maanomistajien kanssa ei ole päästy sopimukseen. 
Kentälle on etsitty myös vaihtoehtoisia sijoittumispaikkoja mm. Venni-
vaarasta. 
 
Ounasvaaran profiilin nostamiseksi paras ratkaisu olisi laajentaa ny-
kyinen 9 -väyläinen kenttä 18 -väyläiseksi Ounasvaaralla. Jos kenttä 
siirretään muualle, menevät nykyiset golfinvestoinnit hukkaan. Keskus-
telua maanomistajien kanssa olisi syytä jatkaa ja yrittää päästä maan-
hinnasta ja muista ehdoista sopimukseen, mutta tarvittaessa tulisi har-
kita myös kaavoituksen yhteydessä tapahtuvia pakkolunastuksia.  
 
Esimerkki 4. Uusi siltayhteys Kemijoen yli 
 
Ristiriita: siltayhteyden tarve ja sijaintipaikka 
 
Rovaniemen seudun maakuntakaavassa on esitetty uutta siltayhteyttä 
Viirinkankaalta/Rantavitikasta Pöykkölään/Paavalniemeen. Taustalla 
on tarve mahdollistaa maankäytön merkittävä laajeneminen keskustas-
ta katsottuna Kemijoen toiselle puolen, lähinnä Paavalniemeen ja tä-
män vuoksi parantaa Ranuantien suuntaista liikennettä. Liikenne on 
kasvanut asutuksen laajentuessa joen eteläpuolella ja matkailun kas-
vun (mm. Ranuan eläinpuisto) myötä. Tällä hetkellä liikenne joen yli 
kulkee Jätkänkynttilän ja rautatiesillan kautta.  
 
Uusi siltayhteys on saanut ristiriitaisen vastaanoton. Uutta siltaa pide-
tään liikenteen sujuvuuden kannalta järkevänä, mutta toisaalta sillan 
pelätään hajottavan pahoin nykyistä kaupunkirakennetta. Maisema-
elementtinä pelkkä kevyen liikenteen silta voisi soveltua kaavailtuun 
paikkaan paremmin. Koko siltayhteyden tarvetta olisi syytä pohtia pit-
kän tähtäimen kasvu ja kustannukset huomioiden. Mikäli Rovaniemen 
kasvu suuntautuu Ranuantien suuntaan, on uusi siltayhteys jossakin 
vaiheessa välttämätön. Mikäli kasvu joen eteläpuolella ei tapahdu, ei 
uuden sillan rakentaminen nykyisillä liikennemäärillä ole välttämättä 
tarpeen. Sillan sijoittumisvaihtoehtoja on myös syytä vertailla. 

 
Esimerkki 5. Lentomelu ja matkailu 
 
Ristiriita: nykyinen lentoliikenne ja matkailu (mielikuvat hiljaisesta lappi-
laisesta luonnosta) 
 
Rovaniemen lentoasema sijaitsee matkailualueiden Napapiirin, kes-
kustan ja Ounasjokivarren läheisyydessä. Päivittäin Rovaniemelle lii-
kennöi 5-10 reittikonetta, mutta joulun sesonkiaikoina Charter-vuorot 
moninkertaistavat liikennemäärät. Lisäksi Rovaniemellä sijaitsee Ilma-
voimien Lapin lennosto. Lentoliikenteen ennustetaan matkailumäärien 
kasvun myötä edelleen vilkastuvan. Lentoliikenteen melu ei ylitä mat-
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kailualueilla 55 dB:n rajaa keskimäärin, mutta hetkittäin tämä taso ylit-
tyy selvästikin. 
 
Lentoliikenteen reitti- ja Charter-liikenteen melu hyväksytään matkai-
luun kuuluvana asiana melko yleisesti. Kaupunkilaiset eivät koe reitti-
koneiden melua haittatekijänä. Sen sijaan suuria ongelmia aiheuttavat 
ilmavoimien koneet ja erityisesti nousut ja laskut poikittaiselta kiitora-
dalta Napapiirin matkailualueen yli. Asiasta on keskusteltu Ilmavoimien 
edustajien kanssa. Melun haittavaikutuksiin on vaikea löytää ratkaisua, 
ellei puolustusvoimien lentotoiminnalle löydy korvaavaa paikkaa. 

 
Haastatteluissa otettiin kuvattujen viiden esimerkin lisäksi erilliskysy-
myksinä kantaa mm. Ounasvaaran saavutettavuuteen (alikulku ja 
mahdollinen köysirata –yhteys), opastuksen puutteisiin ja kehittämis-
tarpeisiin, matkailun info-palvelun sijaintiin ja matkailuelementtien si-
joittamiseen Rovaniemen keskustaan. 
 

MAANKÄYTÖN RISTIRIITOJEN RATKAISUMALLIT 
 

Matkailun ja muun maankäytön yhteensovittamiseksi ei ole olemassa 
helppoja ja yksinkertaisia, kaikkiin tilanteisiin ja ristiriitoihin soveltuvia 
ratkaisuja. Ristiriitatilanteet poikkeavat tapauskohtaisesti toisistaan ja 
tilanteen mahdollinen kärjistyminen riippuu pitkälti keskusteluosapuo-
lista. 
 
Ristiriitojen välttämiseksi toimenpiteiden tulisi olla mahdollisimman 
usein ennakoivia. Tämä tarkoittaa suunnitteluprosessien avoimuutta ja 
kaikkien mahdollisten sidosryhmien sitouttamista suunnitteluun. Suun-
nittelulla voidaan välttää ristiriitatilanteita, mutta olemassa olevaa toi-
mintaa ei saisi hankaloittaa. Kaavoituksessa tällaisena työkaluna toimii 
hyvin osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS). Myös muussa suun-
nittelussa vuorovaikutteisuudella tulee olla suuri merkitys. Kaavoitus ei 
nykyään ole erillinen toimenpide, vaan maankäytön suunnitteluun on 
tullut hyvin vahvasti strategisia painotuksia ja kytkentöjä mm. elinkei-
nojen kehittämiseen.  
 
Haastatteluissa on selvitetty tarvetta perustaa konfliktien ratkaisemi-
seksi demokraattinen neuvottelukunta tai muu elin, joka ratkaisee risti-
riidat kuultuaan kaikkia ristiriidan osapuolia. Tällaiselle organisaatiolle 
alueen matkailutoimijat ja kylien edustajat eivät kuitenkaan näe perus-
tamistarvetta, vaan ongelmat voidaan ratkaista neuvottelemalla.  
 
Monet ristiriidat voidaan välttää riittävällä ja avoimella tiedottamisella. 
Eri osapuolilla tulee olla riittävästi kanavia ja mahdollisuuksia kertoa 
mielipiteensä olemassa olevasta tai suunnitteilla olevasta matkailu-
hankkeesta tai –toiminnosta. Käyntikohteissa alueen matkailullisesta 
käytöstä voidaan kertoa yksinkertaisin infotauluin. Parhaisiin tuloksiin 
päästään jos hyöty asukkaille koituu esim. matkailun vaikutuksesta 
syntyvien työpaikkojen kautta. 
 
Matkailutoimijoiden tulee kunnioittaa paikallisia asukkaita ja heidän nä-
kemyksiään. Toisaalta paikallisilla on mahdollisuus oppia matkailun 
kautta uusia kulttuureja ja päästä hyötymään siitä matkailuinfrasta, jo-
ka alueille on syntynyt matkailun vaikutuksesta. 
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LIITTEET 
 
Liite 1. 
 
Haastatellut henkilöt 
 
 
Aula Jenna  Rovaniemi 
Anttila Janne  Arctic Safaris Oy 
Holster Paavo Ounasvaaran hiihtoseura 
Kangas Juhani Lappset Oy 
Kariniemi Jarmo Joulupukin Kammari Oy 
 
Kautto Erkki  Rovaniemen kaupunki 
Laakkonen Sami Lapin liitto 
Lindroos Mikko Rovaniemi 
Linna Eila  Rovaniemen kaupunki 
Lyhykäinen Kaija Rovaniemen kaupunki 
 
Länkinen Ilkka ProSanta 
Matero Soile  Hotel Vaakuna 
Niva Jyrki  Lapin Safarit Oy 
Nuotio Ulla  Sky Hotel 
Näsärö Satu  Safarctica Oy 
 
Rintala-Gardin Tuula Rovaniemen kaupunki 
Saraniemi Timo Rovaniemen kaupunki 
Simola Jari  Hotel SantaClaus 
Ulusoy Marita Rovaniemen kaupunki, Yläkemijoen matkailuhanke 
Vuorentausta Ari Eräsetti Oy 
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