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Esipuhe
Tämä selvitys on osa Lapin yliopiston Arktisen keskuksen koordinoimaa EU LIFE Ympäristö rahoitteista Matkailualueet maisemalaboratorioina – Työvälineitä kestävän matkailun edistämiseen
(LANDSCAPE LAB) -hanketta (2004-2007). Hankkeen lähtökohtana on lisääntynyt tiedon tarve
kasvavan matkailun vaikutuksista luontoon, kulttuuriin ja paikallisiin yhteisöihin. Matkailun
sosiokulttuurisiin vaikutuksiin ja paikallisen näkökulman huomioimiseen keskittyy LABSOCosahanke (Yhteisöjen toiminnalliset ja sosiaaliset rakenteet), jonka tuotos tämä raportti on.
Raportissa käsitellään paikallisten toimijoiden kuten kyläläisten, vakituisten matkailijoiden,
sesonkityöntekijöiden ja kunnallisten ja alueellisten viranomaisten näkemyksiä Ylläksen ja Levin
matkailun kehittymisestä ja paikallisen näkökulman huomioimisesta matkailun kehittymisessä.
Raportti on laadittu Metsäntutkimuslaitoksen Rovaniemen ja Kolarin toimintayksiköissä.
Haastatteluaineiston ovat keränneet LABSOC-osahankkeen tästä osuudesta vastannut avustava
tutkija Ilona Mettiäinen (kaikki haastattelut), osahankkeen vastuututkija Seija Tuulentie (3
kyläläisten haastattelua) sekä hankkeessa harjoittelijana 3 kuukauden ajan keväällä 2006 toiminut
Anna Alamattila (6 muiden toimijoiden haastattelua). Haastatteluaineiston ovat litteroineet Anna
Alamattila, Ilona Mettiäinen ja Juha Lantto. Raportin teksti, haastattelujen pohjalta koostetut kartat
ja valokuvat ovat Ilona Mettiäisen käsialaa. Tutkimusalueen karttoja ja kuvioita on piirtänyt Raimo
Pikkupeura, ellei kuvateksteissä ole mainittu toisin. Raportin käsikirjoitusta ovat kommentoineet
Matkailualueet maisemalaboratorioina -hankkeen projektipäällikkö Jukka Jokimäki Lapin yliopiston
Arktisesta keskuksesta sekä LABSOC-osahankkeen vastuututkija Seija Tuulentie ja tutkija Maria
Hakkarainen Metlan Rovaniemen toimintayksiköstä.
Kiitos kaikille raportin valmistumiseen myötävaikuttaneille ja materiaalia toimittaneille. Kiitos myös
haastattelukutsuja kohderyhmille välittäneille henkilöille ja kaikille 74:lle hankkeen haastatteluihin
osallistuneelle Levin ja Ylläksen matkailukeskusten toimijalle! Erityisesti kiitän kahvila Tokan
Johanna Hartikaista Levillä ja Anneli Ovaskaista Metsähallituksen luontokeskus Kellokkaassa
Ylläksellä hyvästä yhteistyöstä hankkeen haastattelujen järjestelyihin liittyen.

Ilona Mettiäinen
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1 Sosiaalisesti kestävä luontomatkailu huomioi myös paikallisyhteisöt
Matkailu on Lapin merkittävimpiä toimialoja. Matkailun kasvu on jatkunut Lapissa merkittävänä
1980-luvulta alkaen ja kasvun odotetaan jatkuvan huomattavana myös lähivuosikymmeninä.
Matkailutoimialan taloudellinen merkitys aluetaloudelle on Lapissa suurempi kuin missään muualla
Suomessa, ja toisaalta matkailu on kasvanut Suomessa 2000-luvulla erityisesti Lapin
tunturikeskuksissa. (Lapin liitto 2003.) Myös maailmanlaajuisesti matkailu on nopeimmin kasvavia
toimialoja. Euroopan unionin tasolla tarkasteltuna matkailuala työllistää noin 6 miljoonaa henkilöä
ja tuottaa noin 5 % EU:n bruttokansantuotteesta (Nordic Council of Ministers 2003).
Lapin luontomatkailu sijoittuu toimintaympäristöön, jota luonnehtivat periferisyys, etäisyys suurista
kaupunkikeskuksista, erämainen, herkkä ja erityinen arktinen luonto sekä aluekehitykselliset
ongelmat kuten muuttotappio, työttömyys ja kylien kuihtuminen. Saarisen ja Kauppilan (2002)
mukaan matkailua voidaan käyttää alueellisen kehityksen veturina matkailun kohdealueille
kohdistuvien myönteisten taloudellisten, sosiaalisten ja ympäristöllisten vaikutusten ansiosta.
Matkailua käytetään erityisesti maaseudulla aluekehityksen välineenä. Euroopan unionin
aluepolitiikka perustuu monilta osiltaan tavoiteohjelmien ja yhteisöaloitteiden kautta ohjattavaan
omaehtoiseen alueelliseen kehittämiseen. Siinä matkailun kehityshankkeilla on ollut merkittävä
osuus Suomessa ja muilla EU:n reuna-alueilla. Myös kansallisesti matkailun avulla on tavoiteltu
alueellisten kehityserojen tasoittamista, ja paikallisesti matkailun edistämisellä pyritään
hallitsemaan rakennemuutosta ja monipuolistamaan taloutta uuden yritystoiminnan kautta. (emt.:
26).
Kun yleisesti ottaen kehitys syrjäisellä maaseudulla on ollut taantuvaa, matkailukeskusten
lähikylissä alueellinen kehitys on ollut päinvastoin varsin myönteistä. Elinkeinorakenteen muutos ja
maataloudesta poistuneet työpaikat eivät ole tyhjentäneet matkailukeskuskyliä, koska niissä
matkailu on luonut perinteisten elinkeinojen väistyessä myönteisiä tulevaisuudenkuvia. Matkailun
kasvu on kääntänyt muuttovirran kasvusuuntaan Ylläksen ja Levin matkailukeskusten lähikylissä,
Ylläsjärvellä, Sirkassa ja Äkäslompolossa (Hakkarainen 2005). Matkailutoimialan tuoma menestys
näkyy myös parempina, jopa kaupunkitasoisina palveluina ja liikenneyhteyksinä, kunnallisina
investointeina, työllisyytenä sekä liikunta- ja muina vapaa-ajan mahdollisuuksina.
Matkailukeskusten kylissä kasvaneilla nuorilla on, toisin kuin monilla muilla syrjäseutujen kylien
asukkailla, mahdollisuus jäädä kotikyläänsä asumaan. Tunturikeskusten lähikyliin on saatu uusia
asukkaita myös ilman sukulaisuussuhteita tai muita sen kaltaisia aiempia sidoksia alueelle.
Erityisen merkittävänä matkailukeskusten kylien myönteinen kehitys näyttäytyy verrattuna useisiin
muihin syrjäisen maaseudun kyliin niin Lapissa kuin muuallakin Suomessa. Joissakin tapauksissa,
esimerkiksi Sirkan kylässä Kittilässä myönteinen kehitys ollut jopa nopeampaa kuin mihin on osattu
varautua. Voimakkaimmin matkailukeskusten vaikutukset kohdistuvat kyliin, joiden yhteydessä ne
sijaitsevat.
Monista muista aloista poiketen matkailu on ainakin osittain periferiahakuista (Järviluoma 1997:
129, cit. Hakkarainen 2005: 4). Perifeerisillä alueilla on jäljellä luonnonympäristöjä, joita
teollistuneissa keskuksissa ei enää ole (Bomberg 1994). Luonto on Lapin matkailun tärkein
vetovoimatekijä, ja erityisesti kansallispuiston koetaan olevan haluttu naapuri matkailukeskuksille
(mm. Saarinen 2001). Monet matkailukeskuksista sijoittuvat suojelualueiden kuten
kansallispuistojen yhteyteen (Ylläs, Pyhä-Luosto, Saariselkä), mutta luonto on Lapin matkailun
vetovoimatekijä
myös
suojelualueiden
ulkopuolella
(esim.
Järviluoma
2006).
Matkailumarkkinoinnissa Lapin tunturikeskukset sijaitsevat villissä erämaassa, keskellä ei-mitään.
Erämaaimagostaan huolimatta myös luontomatkailukohteet, kuten Ylläs ja Levi, sijoittuvat
ympäristöön, johon kohdistuu ja liittyy jo perinteisesti paikallisyhteisön erilaisia toiminnallisia ja
sosiokulttuurisia merkityksiä. Esimerkiksi Ylläksellä ja Levillä matkailun on synnyttänyt
tunturinlaidan kylien paikallisväestö. Näin matkailulla on myös sosiaalisia vaikutuksia
toimintaympäristöönsä.
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Matkailu vaikuttaa kohdealueiden asukkaiden arkeen ja ympäristöön

Kuva 1 Paikallisväestön matkailuun sopeutumisprosessi Karielin (1989) mukaan (Järviluoma 1993: 45),
korostus IM.

Kuvassa 1 on esitetty paikallisväestön matkailuun sopeutumisprosessi. Järviluoman (1993)
mukaan matkailuun myönteisesti suhtautuva paikallisväestö on matkailukeskusten ilmeinen
kilpailuetu; esimerkiksi Hoffmanin ja Lowin (1981, cit. Järviluoma 1993) mukaan paikallisväestön
suhtautumistavat ovat merkittävin yksittäinen matkailijoiden paluuhalukkuuteen vaikuttava tekijä.
Sosiaalisen kestävyyden huomioiminen ja sen edistämiseen pyrkiminen korostuvatkin sekä
matkailijoiden viihtyvyyden ja matkailuelinkeinon kilpailukyvyn että erityisesti paikallisten
asukkaiden kannalta. Onkin oleellista tietää, miten kantaväestö suhtautuu alueelle suuntautuvaan
matkailuun ja sen erilaisiin seurausvaikutuksiin ja missä määrin he tukevat elinkeinon kasvua.
”Mikäli ristiriitoja ilmenee, voidaan saatujen tulosten pohjalta miettiä keinoja erilaisten mielipiteiden
yhteensovittamiseksi. Jos matkailua kehitetään sanelupolitiikalla ja vastoin paikallisväestön
enemmistön tahtoa, muodostuu lopputuloksesta kaikkien osapuolien kannalta huono”(Järviluoma
1993: 10). Kuitenkin paikallisväestön asenteita on tutkittu Järviluoman (emt.) mukaan kovin vähän.
Sosiaalisen kestävyyden periaatteiden kannalta on tärkeää, että myös paikallisten yhteisöjen ja
ihmisten sekä muiden osallisten ääni kuuluisi matkailukeskuksen ja sen maankäytön
suunnittelussa. Lisäksi, koska aito ja elävä paikalliskulttuuri on luontomatkailun keskeinen
vetovoimatekijä, on mielekästä pyrkiä pitämään matkailualueet asuttuina (Jokinen 2001: 146).
Jos matkailun vaikutukset rajoittuisivat alueelle virtaavaan rahaan ja uusiin työpaikkoihin, olisi
paikallisväestön suhtautuminen matkailuun lähes yksinomaan myönteistä (emt.). Matkailulla on
kuitenkin (erityisesti laajassa mittakaavassa) myös sellaisia ulottuvuuksia ja vaikutuksia, jotka eivät
miellytä kaikkia kohdealueiden väestöön kuuluvia. Tyytymättömyyden aiheita voivat olla
matkailusta aiheutuva ympäristön ja maiseman laadun heikkeneminen tai sesonkiaikoihin liittyvät
erilaiset ruuhkautumisilmiöt (Järviluoma 1993), ja muille paikallisille elinkeinoille matkailun kautta
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tuleva uusi, alueen ulkopuolinen raha saattaa edustaa kielteistäkin muutosta (Saarinen & Kauppila
2002: 26). Esimerkiksi poronhoito voi kärsiä kasvavien matkailijamäärien aiheuttaman häiriön ja
epätasaisen laidunten käytön kautta (Haapalehto 2001), ja useissa Lapin kunnissa on 2000-luvulla
alettu vaatia metsätaloustoimien rajoittamista matkailun hyväksi. Myös paikallisten perinteiset
luonnonkäyttötavat kuten marjastus ja metsästys saattavat kärsiä, kun laajenevan
matkailurakentamisen ja toisaalta suuremman poimijajoukon takia marjaan täytyy lähteä entistä
kauemmas. Ääritapauksessa vaarana voi olla, että koko kylän olemassaolo vaarantuu matkailun
maankäyttötarpeiden vuoksi. Kohoava maan hinta houkuttelee myymään maata, mutta korkean
hinnan vuoksi tontit voivat olla paikallisten ulottumattomissa. Esimerkiksi Kanariansaarilla
asuntojen hinta on kohonnut liian korkeaksi paikallisille asukkaille. Kiinteistöjen lisäksi myös
rakentamattoman maan hinta on kohonnut huomattavasti, minkä seurauksena maatalousmaalle
rakennetaan yhä enemmän (Macleod 2004: 223).
Nykyisellään matkailu voi ylittää Lapin matkailukeskuskunnissa muiden luonnonkäyttöön
perustuvien elinkeinojen välittömän kokonaistuoton sekä työllistävyyden moninkertaisesti (Vatanen
et al. 2006). Maaseudun muuttumisessa agraarimaaseudusta kohti monimuotoista maaseutua (ks.
Kuva 2; Katajamäki 1991, cit. Selby et al. 1997) matkailulla onkin ollut Ylläksen ja Levin seuduilla
merkittävä rooli.

Kuva 2 Maaseudun muutos (Katajamäki 1991, cit. Selby et al. 1997).

Vaikka matkailu pääpiirteittäin olisikin toimivaa siinä mielessä, että se parantaa aluetaloutta ja
paikallisten ansioita, se ei voi ratkaista kaikkia paikallisia sosiaalisia ja taloudellisia ongelmia.
Joskus matkailu korvaa vanhat ongelmat uusilla (UNEP 2002). Esimerkiksi liiallinen riippuvuus
yhdestä toimialasta voi johtaa aluetalouden riskialttiuteen. Saarisen ja Kauppilan (2002: 33)
mukaan yksinomaan matkailun voimakaskaan kehittyminen ei ole riittänyt 1990-luvun lopulla
syrjäseutujen taantumisen kääntämiseen, ja aluetalouden näkökulmasta kehityksen suunnan
muuttaminen vaatisi matkailun kehittämistä myös tiiviimmin osana alueen muuta
tuotantorakennetta. Matkailukeskuskylien myönteisestä kehityksestä huolimatta matkailukeskusten
ulkopuoliset, kauempana sijaitsevat kylät voivat taantua edelleen ja kokea jäävänsä osattomiksi
matkailun tuomasta hyvinvoinnista.
Luonto matkailun vetovoimatekijänä
Lapin matkailukeskukset ovat tyypillisesti luontomatkailukeskuksia, joissa matkailukeskuksen
kaupunkimaisiin palveluihin yhdistyy erämainen luonto, usein ja erityisen mielellään kansallispuisto
(ks. Kuva 3). Erämaisuuden lisäksi kansallispuistostatuksella koetaankin olevan suuri merkitys
luontomatkailukeskuksen imagolle (Saarinen 2002; Tuulentie & Järviluoma 2005). Ylläksen
matkailukeskus sijoittuu vuonna 2005 perustetun Pallas-Yllästunturin kansallispuiston eteläosaan
Yllästunturin molemmin puolin. Levin matkailukeskuksen välittömässä läheisyydessä ei ole
kansallispuistoa, mutta Kätkätunturin-Pyhätunturin metsä- ja tunturialue toimii merkittävänä viherja virkistysalueena Levin matkailukeskukselle laskettelukäytössä olevan Levitunturin lisäksi. Leviltä
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kulkee Kätkän alueen kautta reittejä ja mahdollinen viherkäytävä myös Pallas-Yllästunturin
kansallispuistoon.
Euroopan unionin alueella luontomatkailukohteet kuuluvat usein myös Natura 2000 suojelualueverkostoon (Fotiou et al. 2003). Suomessa Natura 2000 -verkosto on perustettu
pääosin entisten luonnonsuojelualueiden pohjalle ja siihen kuuluu tutkimusalueelta muiden muassa
Pallas-Yllästunturin kansallispuisto. Levin matkailukeskuksen vieressä sijaitsevaa Kätkätunturin
aluetta yritettiin liittää Natura-verkostoon 1990-luvulla, mutta alueella ei tuolloin todettu olevan
suojeluverkoston kriteerit täyttäviä luontoarvoja (Suunnittelukeskus 2006).

Kuva 3 Lapin matkailukeskukset ja suojelualueet (Lapin Liitto 2003)

Koivulan et al. (2005) mukaan luontomatkailulla on merkittäviä ja laajoja alueellisia ja sosiaalisia
kytkentöjä, joiden määrällisestä ja laadullisesta mittakaavasta ja luonteesta ei ole juurikaan
olemassa tutkimukseen perustuvia tietoja. Luontomatkailun taloudellisten ja sosiaalisten
vaikutusten tutkimuksessa korostuu tulevaisuudessa matkailun ja muun aluetalouden ja
maankäyttömuotojen välisten konfliktien ohella vuorovaikutussuhteiden ja synergioiden
tarkasteleminen, mihin on tarvetta erityisesti elinkeinon ja aluekehityksen näkökulmasta.
Aluetaloudelliset ja sosiaaliset kytkennät koskevat Koivulan et al. (emt.: 57) mukaan myös
suojelualueilla tapahtuvaa luontomatkailutoimintaa. Luonnonsuojelualueiden liittäminen aiempaa
kiinteämmin osaksi syrjäseutujen aluetaloutta ja kehittämistä edellyttää paitsi luonnonsuojelun ja
kasvavan matkailukäytön, myös matkailun ja paikallisyhteisöjen ja -talouden vuorovaikutuksen ja
sen dynamiikan parempaa tuntemista. Luontomatkailun sosiaalisen kestävyyden näkökulmasta
keskeinen kysymys on Koivulan et al. (emt.) mukaan se, millaista aluekehitystä ja elämäntapaa
metsäluontoon perustuva matkailu ja sen edistäminen mahdollistaa syrjäseuduilla. Silloin
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matkailukeskusten luonnonympäristön käyttöön liittyvien taloudellisten tekijöiden rinnalla korostuu
matkailukeskusympäristöjen kulttuuristen arvojen ja merkitysten sekä hyödyntämistä ohjaavien
poliittisten tekijöiden ja instrumenttien tutkimus (emt.).

1.1 Sosiaalisesti kestävä matkailu
Kestävä kehitys
Vuonna 1987 the World Commission on Environment and Development eli ns. Brundtlandin
komissio määritteli kestävän kehityksen kehitykseksi, joka tyydyttää nykyhetken tarpeet viemättä
tulevilta
sukupolvilta
mahdollisuutta
tyydyttää
omat
tarpeensa.
(Wallenius 2001;
Ympäristöministeriö 2006a). Kestävän kehityksen osa-alueina pidetään yleisesti ekologisesti,
taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä.
Kestävän kehityksen määritelmä jättää kuitenkin avoimeksi sen, mitä käsitteellä tarkoitetaan.
Kestävyys määritellään ja punnitaankin pitkälti tapauskohtaisesti. Kestävän kehityksen osa-alueista
on Lapin luonnonkäyttöä koskevassa arkipuheessa ja julkisessa keskustelussa korostunut
erityisesti ekologinen kestävyys, sosiaalisen kestävyyden määrittyessä taloustarkastelujen
hegemonian vallitessa lähinnä aluetalous- ja työllistävyystarkasteluiksi (Mettiäinen 2007).
Walleniuksen (2001) mukaan työllisyys- ja talouskysymykset ovat liian rajallinen näkökulma
sosiaaliseen kestävyyteen. Vanhamäen (2003) mukaan suuri osa myös matkailun vaikutuksia
koskevasta tutkimuksesta keskittyy taloudelliseen tai ekologiseen puoleen minkä seurauksena
matkailun sosiaalisia vaikutuksia on tutkittu liian vähän. Sosiaaliseen kestävyyteen kuuluvat muun
muassa ympäristön koettu viihtyisyys, sosiaalisten ryhmien väliset suhteet ja asukkaiden suhde
luontoon sekä elämäntavan ja -laadun, väestönkehityksen ja palvelutarjonnan kaltaisia teemoja
(Viljanen 2003: 49-50).
Sosiaalinen kestävyys matkailussa
Matkailussa kestävyydestä on alettu puhua 1990-luvulla (Hynönen 2002: 135) ja kestävyyden
käyttämisestä matkailun markkinoinnissa ja kehittämisen argumentaatiossa on sittemmin tullut
trendi. Esimerkiksi Hakkaraisen (2005: 21) mukaan Ylläksen ja Levin kehittäjät korostavat
kestävän kehityksen periaatteiden noudattamista matkailukeskusten kehittämisessä, jotta myös
tulevat sukupolvet saisivat nauttia maisemista ja luonnosta.
Hynösen (2002) ja Sorsan (2002) mukaan kestävässä matkailussa tulee Brundtlandin komission
kestävän kehityksen määritelmään nojautuen ottaa huomioon tulevat sukupolvet ja heidän
tarpeensa sekä tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden periaatteen mukaisesti taata eri ryhmille ja
alueille yhtäläiset mahdollisuudet kehitykseen. Matkailun kestävyyttä tarkastellaan useimmiten
ekologiseen ja sosiokulttuuriseen kestävyyteen liittyen. Matkailun ekologiseen kestävyyteen liittyviä
teemoja ovat esimerkiksi matkailun vaikutukset uhanalaisiin lajeihin, retkeilymaaston kulumiseen ja
ilmansaasteisiin. Sosiaalisia vaikutuksia ovat toisaalta osin ulkokohtaisestikin arvioitavat
kysymykset kuten väestörakenne, liikenne, työllisyys, virkistysmahdollisuudet, asuntojen arvo,
melu ja päästöt. Sosiaaliseen kestävyyteen kuuluvat kaikki ihmisten ristiriitaiset tarpeet ja niiden
toteutusmahdollisuudet (Wallenius 2001). Laajemmassa mielessä sosiaalisia vaikutuksia ovatkin
kaikki ympäristövaikutukset ihmisten kokemina (Mäkäräinen 2000).
Sosiaalisesti kestävän matkailun tunnusmerkkejä ovat (esim. Sorsa 2002) että matkailun
hyödyt jakaantuvat mahdollisimman laajalle paikallisyhteisössä (paikallistalouden tukeminen),
kohdealueen paikallisilla on mahdollisuus vaikuttaa matkailun kehittämiseen ja ympäristönsä
käyttöön (matkailun sosiaaliset haitat ja paikallisväestön vaikutusmahdollisuudet) ja että toiminta
on sopusoinnussa paikallisväestön kulttuuristen käsitysten ja arvojen kanssa ja paikallisväestö voi
jatkaa toimimista kulttuuriinsa kuuluvalla tavalla (paikalliskulttuurin säilyttäminen).
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Matkailun myönteisiä sosiaalisia vaikutuksia ovat esimerkiksi (Järviluoma 1993; Jokinen 2001;
UNEP 2002; Kauppila 2004; Saarinen 2005: 123-124)
aluetaloudelliset hyödyt, työllisyys
matkailua varten rakennetusta infrastruktuurista paikallisille koituvat hyödyt (tiet, vesijohdot
ja viemärit, reittirakenteet ja laavut jne.)
monipuolistuvat kauppa-, terveys- ja kulttuuripalvelut
matkailun luoma kysyntä paikallisille elintarvikkeille ja palveluille
kielteisen alueellisen kehityksen kääntyminen myönteiseksi erityisesti periferisillä alueilla
muuttotappion kääntyminen myönteiseksi; useammat nuoret voivat jäädä kotiseudulleen
asumaan ja matkailutyöpaikat tuovat myös uusia asukkaita
paikallisen perinteen arvostuksen uudelleennousu, kielen ja perinteiden elpyminen
matkailijoiden tietoisuus paikallisesta kulttuurista ja elämismaailmasta kasvaa
yhteisöjen vahvistuminen sisäisesti ja ulkoisesti
mahdollisuus ylläpitää omaa elämäntapaa (kalastus, metsästys, poronhoito, marjastus)
matkailun ja muuhun alueen kehittämiseen osallistumisen lisääntyminen
elinkeinorakenteen monipuolistuminen
luonnonsuojelualueiden perustaminen luontomatkailun hyväksi (ei kaikkien mielestä
myönteistä), luonnonympäristöjen arvostuksen nousu.
Matkailukeskusten aiheuttamia kielteisiä sosiaalisia ja ympäristövaikutuksia ovat esimerkiksi
(Mathieson & Wall 1982, cit. Page & Dowling 2002: 42; Järviluoma 1993: 32-36; Jokinen 2001;
Sandberg 2001; Saarinen & Kauppila 2002; UNEP 2002)
arkkitehtooninen saaste kuten sopimattomat hotellit perinnemaisemassa sekä paikallisten
erityispiirteiden katoaminen maiseman ja matkailurakentamisen standardisoitumisen myötä
matkailukeskusten infrastruktuurin ylikuormittuminen ja pettäminen, esimerkiksi ruuhkat
ekosysteemin saastuminen liiallisten matkailijamäärien aiheuttamien jätteiden vuoksi
sesonkiaikoina
matkailijoiden segregoituminen paikallisasukkaista (ei välttämättä ongelma)
matkailutyöpaikkojen epätasa-arvoinen jakaantuminen paikallisten ja muualta tulleiden
välillä
verotulojen vuotaminen aluetalouden ulkopuolelle sesonkityöntekijöiden myötä
konfliktit ja sosiaaliset ongelmat paikallisten arkielämän ja kulttuurin kohdatessa
matkailijoiden lomamatkakäytöksen, rahankäytön ja kulttuurin
paikallisten arkielämän ja kulttuurin kuten uskonnollisten tapahtumien sekä käsitöiden
liiallinen tuotteistuminen ja siitä seuraava kulttuurin arvostuksen ja kunnioituksen
väheneminen (Lapissa erityisesti saamelaiset, mutta myös muu paikallisväestö)
muinaismuistojen ja muiden nähtävyyksien tuhoutuminen esineiden keräilyn ja ilkivallan
vuoksi, perinneympäristön taantuminen ja rappeutuminen vaalimisen puutteen vuoksi
laadukkaan maatalousmaan väheneminen tiiviin matkailurakentamisen levitessä
suunnitelmien ja kehitykselle asetettujen rajojen puuttumisen vuoksi sekä kohoavan maan
hinnan rohkaistessa maanomistajia myymään maatalousmaansa matkailukäyttöön
epäoikeudenmukainen jakautuma resurssien kuten juomaveden ja sähkön saannissa
paikallisväestön ja matkailijoiden välillä, julkiset matkailun tarvitsemat
infrastruktuurihankkeet rasittavat paikallisten asukkaiden taloutta
paikallisen luonnonkäytön väistyminen tai estyminen matkailutoimintojen tieltä
matkailun ja muiden maankäyttömuotojen väliset ristiriidat ja konfliktit
rikollisuus ja prostituutio (erityisesti Aasian maiden turistikohteissa).
Matkailun sosiokulttuuriset vaikutukset ilmaantuvat, kun matkailu muuttaa arvojärjestelmiä ja
käyttäytymistä ja sitä kautta kohdealueen alkuperäistä identiteettiä. Matkailu voi muuttaa yhteisön
rakennetta, perhesuhteita sekä perinteisiä elämäntapoja ja käytäntöjä. Matkailun vaikutukset ovat
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monitahoisia ja erilaisia eri väestöryhmille. Joidenkin intressiryhmien näkökulmasta myönteinen
kehitys voi olla toisten näkökulmasta osittain tai täysin kielteistä. (UNEP 2002).
Kestävän matkailun kestävä suunnittelu
Matkailusuunnittelu on perinteisesti keskittynyt alueiden resurssien käyttöön – matkailupalvelujen
tarjontaan, kulttuuri- ja luonnonkohteisiin sekä infrastruktuurikysymyksiin, kuten liikenneyhteyksiin
(Hynönen 2002: 136). Matkailutoimialan kasvun myötä suunnittelukin on laajentunut koskemaan
myös ympäristöä ja sosiokulttuurisia kysymyksiä ja erityisesti paikallista ja alueellista taloudellista
kehitystä (emt.). Matkailusuunnittelua voidaan lähestyä useasta näkökulmasta. Hallin ja Pagen
(2002, cit. Hynönen 2002) tarkastelussa edistävä suunnittelutapa korostaa matkailua hyötyjä
tuovana toimintona, jota tulisi lisätä aina kun se on mahdollista. Edistävässä lähestymistavassa
paikalliset toimijat eivät juurikaan osallistu suunnitteluprosessiin tai siihen liittyvään
päätöksentekoon. Taloudellisessa lähestymistavassa matkailuelinkeino ymmärretään tärkeänä
taloudellisena kehittäjänä ja ensisijaisesti alueelle työtä ja tuloa tuottavana toimintana. Fyysinen
matkailusuunnittelu puolestaan keskittyy matkailun ekologiseen ulottuvuuteen ja haitallisten
ympäristövaikutusten minimointiin esimerkiksi hyväksyttävän muutosten rajan (LAC) kautta. (emt.:
137-138). Yhteisölähtöinen matkailusuunnittelu puolestaan tarkastelee matkailua sosiaalisena ja
poliittisena voimana, jota voidaan parhaiten ohjata ja kehittää paikalliskontrollilla. Tällöin
ruohonjuuritason suunnittelu on tärkeää ja paikalliset asukkaat ovat suunnitteluprosessissa
keskeisiä toimijoita.
Kestävän kehityksen matkailusuunnittelu pyrkii yhdistämään piirteitä kaikista edellä esitellyistä
matkailusuunnittelun lähestymistavoista. Hallin ja Pagen (2002, cit. Hynönen 2002: 138) mukaan
matkailusuunnittelun kestävän kehityksen lähestymistavan peruslähtökohtia ovat talouden,
ympäristön ja sosiokulttuuristen arvojen integrointi, suunnittelun ymmärtäminen prosessina ja
matkailusuunnittelun integroiminen muuhun suunnitteluun, suunnittelun holistisuus sekä perinteen
ja monimuotoisuuden suojelu. Ratkaistavia kysymyksiä tässä lähestymistavassa ovat
matkailusysteemin ymmärtäminen, tavoitteiden ja prioriteettien asettaminen, julkisen ja yksityisen
sektorin koordinaatio sekä yhteistyö ja integroitu kontrolli. Esimerkkejä tästä ovat strateginen
suunnittelu, kuluttajatietoisuus, sidosryhmien osuus, evaluointitutkimukset, systeemimallit ja
oppivat yhteisöt. Tasa-arvoisuus on kestävän matkailun tärkeä lähtökohta ja sen saavuttamiseksi
päätöksenteossa tulee huomioida paikallisten toimijoiden arvot, mielipiteet ja kiinnostukset.
Paikallisten asukkaiden mahdollisuus osallistua aktiivisesti ja avoimesti keskusteluun onkin
kestävän matkailun kannalta oleellista.
Matkailun suunnitteluprosessiin osallistuu lukuisa määrä erilaisia institutionaalisia toimijoita,
viranomaisia ja yksityisiä henkilöitä (Hynönen 2002: 137). Näihin instituutioihin liittyy käytäntöjä,
jotka ovat joko virallisia ohjeistuksia, kuten asetuksia ja säännöksiä tai epävirallisia normeja, joiden
tehtävänä on säädellä elinkeinon toimintaa ja toimintatapoja, kuten organisaatiokulttuuria ja
henkilökohtaisten verkostojen toimintasuhteita. Hall ja Page (2002: 306, cit. Hynönen 2002: 137)
toteavat, että eri toimijoiden välisiä käytäntöjä eli prosesseja on tarkasteltu vähän viimeaikaisessa
matkailututkimuksessa, mutta niiden ymmärtäminen auttaisi selventämään matkailusuunnittelussa
mukana olevien toimijoiden roolia ja tavoitteita.
Kestävän matkailun suunnitteluteorioissa korostetaan paikallistasolta lähtevää toimintaa ja
toisaalta alueen kokonaisvaltaista huomioimista. Tällä tarkoitetaan lähinnä muidenkin elinkeinojen
huomioimista ja muiden toimijoiden kuten paikallisjärjestöjen ja ei-kaupallisten tahojen ottamista
mukaan suunnitteluun (Hynönen 2002: 145). Matkailun ja matkailun alueellisen suunnittelun
kannalta kestävän kehityksen määritelmään sisältyvä tasa-arvoperiaate on mielenkiintoinen
näkökulma kun tarkastellaan tilannetta, jossa ovat mukana sekä alueen asukkaat ja matkailijat että
matkailuelinkeino ja näiden eri ryhmien tavoitteet (mm. Saarinen 2001, cit. Hynönen 2002).
Hynösen (2002) mukaan paikallisväestön osallistuminen matkailusuunnitteluun on yleisesti todettu
vaikeaksi, koska suunnitteluongelmat ovat usein hyvin teknisiä ja edellyttävät sen mukaista
”asiantuntijuutta”, ja toisaalta myös välinpitämättömyys voi myös vaikeuttaa edustajien saamista
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suunnitteluprosessiin. Tämä olisi kuitenkin tärkeää myös matkailun jatkoedellytysten kannalta
(Järviluoma 1993).
Paikallisten äänen kuuluminen osana sosiaalista kestävyyttä
Keskeinen osa matkailun sosiaalista kestävyyttä on matkailukeskusten paikallisten asukkaiden
äänen kuuluminen matkailukeskusten suunnittelussa (esim. Sorsa 2002). Tämä tarkoittaa
käytännössä eri tapoja osallistua ja vaikuttaa matkailukeskusten kehittämiseen ja suunnitteluun.
Kehittämiseen osallistuminen ei viittaa vain muodollisiin suunnitteluprosesseihin, vaan myös
jatkuvaluonteiseen toimintaan kylätoimikunnissa ja muissa yhdistyksissä (Staffans 2004).
Paikallisyhteisöillä on arvokasta kokemusperäistä tietoa ympäristöstään ja sen historiasta ja muista
merkityksistä (vrt. Pelkonen & Tyrväinen 2005). Ympärivuotista arkielämää alueella elävinä ja
usein myös käytännön matkailutoiminnasta vastaavina paikallisten asukkaiden näkemyksillä on –
tai ainakin pitäisi olla – keskeinen rooli.
Ylläksen ja Levin lähikylien paikallisilla asukkailla on ollut korvaamaton merkitys matkailun
varhaisessa kehityksessä. Ennen varsinaista matkailurakentamista hospitality-taloudessa
kyläläiset majoittivat matkailijoita kodeissaan, ja tuolloin kyläläisten vaikutus matkailun
kehittämiseen kylissä, muun muassa investointipäätöksiin, on ollut suora. Vasta myöhemmin,
matkailutoiminnan ja matkailukeskuksen mittakaavan kasvaessa, on tarvittu maankäytön ja muuta
keskitettyä suunnittelua. Matkailukeskuksen suunnittelusta on tullut virallista ja julkista, suuren
luokan toimintaa, jonka suunnitteluprosesseissa paikalliset ovat MRL:n määrittelemällä tavalla
osallisia. Paikallisyhteisöt ovat edelleen osa matkailukeskuksen kehittämistä matkailu- ja muiden
yritysten kautta, maanomistajina sekä kylien asukkaina.
Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) edellyttää kansalaisten osallistumismahdollisuuksien
turvaamista heidän elinympäristöään koskevissa asioissa ja myös Suomen perustuslaki edellyttää
kansalaisten vaikuttamismahdollisuksia heitä koskevissa suunnitelmissa (Wallenius 2001;
Bäcklund et al. 2002). Osallistava suunnittelu on keskeinen tapa parantaa sosiaalista kestävyyttä
tai jopa kestävyyttä yleensä, koska sen tavoitteena on ottaa huomioon ihmisten erilaiset tavoitteet,
tarpeet ja arvot (Wallenius 2001: 221).
Maankäyttöä ja sen suunnittelua ei ole aina nähty erilaisia intressejä koskettavana sosiaalisena ja
poliittisena kysymyksenä. Yhteisen edun määrittelemisen mahdollisuutta on kommunikatiivisessa
suunnitteluteoriassa kritisoitu ja sen vuoksi keskustelun ja sidosryhmien osallistumisen avulla
yritetään päästä yhteisymmärrykseen suunnittelun tavoitteista. Ammattisuunnittelijoiden,
julkishallinnon (kunnat ja valtio) sekä julkisen sanan katsotaan usein ajavan yhteistä etua, kun taas
asukkaiden, etupiirien ja maanomistajien katsotaan ajavan vain omia etujaan, vieläpä hiljaisen
enemmistön edun unohtaen (Arppe 2005). Niemenmaa (2005) kritisoi osallistumiseen liittyvää
edustavuuskeskustelua, koska kyse on subjektiivisesta kokemusperäisestä tiedosta.
Pelkosen ja Tyrväisen (2005: 3) mukaan maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) korostaa, että
osallisilla tulisi olla mahdollisuus osallistua ympäristön suunnitteluun. Osallisia ovat alueen
maanomistajat ja ne joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnittelu saattaa
huomattavasti vaikuttaa. Vaikka lain hengen tavoitteena on laaja osallistaminen ja osallistuminen,
usein vuorovaikutukseen lähtevät vain aktiiviset yksityishenkilöt sekä perinteisesti vahvat
intressiryhmät, kuten maanomistajat (Hentilä & Joki-Korpela 2004; Staffans 2004; cit. Pelkonen &
Tyrväinen 2005). Staffansin (2004, cit. Pelkonen & Tyrväinen 2005: 3) väitöstutkimuksen mukaan
nykyiset osallistumiskäytännöt eivät tue riittävästi sillanrakennusta asukkaiden kokemuksellisen,
useimmiten paikoista lähtevän näkökulman ja suunnitteluinstituution asiantuntijajärjestelmien
välillä. Maankäyttösuunnittelussa tarvitaankin uusia menetelmiä, joilla voidaan kerätä
systemaattista ja paikkaan sidottua tietoa asukkaiden toiveista, arvioista ja tarpeista, ja välittää
tieto suunnitteluun (Pelkonen & Tyrväinen 2005). Niemenmaan (2005) mukaan paikallisväestön
vastustus jotain hanketta kohtaan voi olla myös merkki huolista ja peloista, jotka tulisi selvittää.
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Kaikki toimijat eivät osallistu suunnitteluun tasavertaisina, vaan erilaisin taloudellisin, tiedollisin ja
organisatorisin intressein (Arola 2002: 9). Siksi on tärkeää kysyä, kenellä on valta määritellä
suunnittelun pelisäännöt, järkevät kysymykset ja mahdolliset vastaukset. Edelleen tulee kysyä,
kuka on osallinen, kuka määrittää osallisuuden ja millä perusteella. Miten saadaan aikaan
mahdollisuus aitoon osallisuuteen?
Osallisuus matkailukeskusten ja niitä ympäröivien luonnon- ja kyläalueiden suunnittelussa on
erityisen kiinnostava kysymys. Kenen tulisi saada osallistua matkailukeskusten suunnitteluun?
Osallisuus liitetään Valkosen (2003) mukaan usein paikallisuuteen, mutta esimerkiksi Lapin
luonnonkäyttöä koskevassa keskustelussa ilmenee lukuisia erilaisia paikallisuuksia
asuinympäristö-paikallisuudesta
tai
kuntalaisuudesta
aina
globaaliin
paikallisuuteen.
Matkailukeskuksissa osallisten määrittely voi olla vaikeaa. Kuka on paikallinen
matkailukeskuksissa? Milloin matkailutyön tuomasta uudesta asukkaasta tai pitkäaikaisesta lomaasukkaasta tulee paikallinen? Kuuluuko paikkakunnalta kotoisin oleva, mutta muualla vakituisesti
asuva henkilö paikallisväestöön? Tuulentien ja Meriruohon (2005) sekä Valkosen (2003) mukaan
osallisten määrää luontokeskustelussa pyritään supistamaan ja osallisuuksia kyseenalaistamaan.
Esimerkiksi mökkitontin omistavia maanomistajia voi olla tuhansia. Kansainvälisen
lomakotiomistamisen kautta myös osallisten tavoittaminen voi olla vaikeaa. Matkailukeskusten
tulevaisuutta silmälläpitäen kiinnostava ilmiö ovat kakkosasujat, joita matkailukeskuksiin
ennustetaan tulevan jo seuraavan vuosikymmenen aikana suurten ikäluokkien eläköityessä.

1.2 Tutkimusalueena Levin ja Ylläksen matkailukeskukset

Matkailualueet maisemalaboratorioina -hankkeen tutkimusalueina ovat Ylläksen ja Levin
matkailukeskukset Länsi-Lapissa, Tunturi-Lapin seutukunnassa (ks. Kartat 1-5). Molemmat
matkailukeskukset kuuluvat Ounasselän tunturiseutuun, jonka leimallisia piirteitä ovat Ounasselän
tunturijono ja vaarojen selänteet, laajat suoalueet, järvilaaksot laskujokineen ja luonnonniittyineen.
Vesistöjen varsille luonnonniittyjen yhteyteen rakentuneiden kylien lisäksi seudulle ominaisia
näkymiä ovat tuntureiden rinnemetsiin rakentuneet matkailukeskukset laskettelurinteineen,
ulkoilureitteineen sekä hotelli- ja mökkikylineen (Uusitalo et al. 2006). Keskusten yhteisenä
erityispiirteenä on, että keskukset ovat syntyneet tuntureiden juurella sijaitseviin eläviin kyliin.
Kittilän kunnassa sijaitseva Levi on Suomen johtavia matkailukeskuksia ja sekä Levi että Ylläs
kuuluvat Suomen matkailukeskusten ykköskategoriaan. Matkailun kasvu on ollut Levillä omaa
luokkaansa 1980-luvulta lähtien (Hakkarainen 2005). Leville lamavuosina menettämästään
johtoasemastaan huolimatta myös Ylläksellä investoidaan matkailurakentamiseen suuressa
mittakaavassa tunturin molemmin puolin. Syksyllä 2006 molempiin tunturikeskuksiin on uutisoitu
investoitavan kymmeniä miljoonia euroja lähimpien vuosien aikana. Tilastokeskuksen mukaan
Ylläksen rekisteröity majoituskapasiteetti on ylittänyt Levin vuodesta 2004 lähtien (Rovaniemen
matkailustrategia 2006).
Ylläksen matkailukeskus sijaitsee Kolarin kunnassa Äkäslompolon ja Ylläsjärven kylien yhteydessä
ja Levin matkailukeskus Sirkan kylässä Kittilän kunnassa. Etäisyydet matkailukeskusten välillä ovat
varsin lyhyet: Levin ja Ylläsjärven kylän välinen matka on noin 50 km. Ylläsjärven kylä sijaitsee
aivan Kittilän kunnan rajan tuntumassa Yllästunturin kaakkoispuolella. Vuonna 2003 Ylläksellä oli
16 000 vuodepaikkaa ja Levillä 17 000. Vuonna 2004 valmistuneessa Levi III –
kehittämisohjelmassa on asetettu tavoitteeksi 35 000 vuodepaikkaa vuoteen 2020 mennessä.
Muita tavoitteita ovat muun muassa kesämatkailun kehittäminen ja kansainvälisten markkinoiden
kasvattaminen. Ylläs on ykkönen –ohjelmassa vuodelta 1998 tavoiteltiin Ylläksen kehittymistä
Euroopan johtavaksi keskukseksi maastohiihdossa vuoteen 2005 mennessä ja maailman
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johtavaksi vuoteen 2010 mennessä (Hakkarainen 2005). Ylläksen yleiskaavahankkeen rinnalla
laadittavan Ylläs II –kehittämisohjelman luonnoksessa (Nordic Marketing 2006) esitettyjen
vaihtoehtoisissa malleissa tavoitellaan rekisteröityjen yöpymisten kaksin- tai kolminkertaistumista
vuoteen 2020 mennessä.

Kartta 1 Levin ja Ylläksen matkailukeskusten sijainti Luoteis-Lapissa lähellä Ruotsin rajaa (Metla/Raimo
Pikkupeura).

Ylläsjärven, Äkäslompolon ja Sirkan kylien väestömäärä on ollut kasvussa seutukunnan yleisestä
kehityksestä poiketen (Hakkarainen 2005: 12). Erityisen voimakasta kasvu on ollut Sirkan kylässä.
Hakkaraisen (emt.: 14) mukaan Sirkasta onkin 1990-luvulta alkaen kasvanut kunnan kannalta
merkittävä taajama. Ylläksen ja Levin alueiden elinkeinorakenne poikkeaa Kittilän ja Kolarin
kuntien yleisestä elinkeinorakenteesta siten, että alkutuotannon osuus on niissä selkeästi pienempi
kuin sijaintikunnissaan keskimäärin ja palvelujen osuus on huomasti korkeampi, jopa lähes 90 %
(Kauppila 2004, cit. Hakkarainen 2005: 17).
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Kartta 2 Ylläksen yleiskaavahankkeen suunnittelualue (Pöyry 2006)
Kartat 3a - 3b Äkäslompolon kylä Yllästunturin luoteispuolella ja Ylläsjärven kylä tunturin
kaakkoispuolella (www.laplandfinland.com).
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Kartta 4 Levin yleiskaavan
suunnittelualue
(Suunnittelukeskus 2006).

Kartta 5 Sirkan kylä Levitunturin
pohjoispuolella.
(www.laplandfinland.com)
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1.3 Matkailukeskukset kolmen elementin yhdistelmiä
Tulkitsen Lapin matkailukeskusten koostuvan ympäristönä ja toiminnallisesti kolmesta elementistä:
erämaaluonnosta, maaseutukylästä ja matkailukaupungista (Kuva 4). Kolmen elementin malli
tarkastelee matkailukeskusten tilankäyttöä ja matkailukeskusten tilallisten elementtien
vuorovaikutusta, aluekilpailua ja rajankäyntiä.
Malli kuvaa matkailukeskusten maankäyttöä tarkastelemalla matkailukeskusten erilaisten paikkojen
ja ympäristöjen sijoittumista ihmisen tekemän keinoympäristön ja ihmiskäden koskemattoman
luonnonympäristön väliselle skaalalle (esim. Repo 1990), paikkoihin ja niiden käyttöön liittyviä
sosiaalisia rakenteita, odotuksia, jäsennyksiä, merkityksiä ja käytäntöjä (emt.; Lüthje 2005;
Järviluoma 2006; Saarinen 2006) ja elementtien kuvaamien erilaisten paikkojen ja ympäristöjen
vuorovaikutusta kasvavien matkailukeskusten alueidenkäytössä. Tarkastelen elementtejä
matkailukeskusten maisemaelementteinä ja alueidenkäytön tarkoituksiin viittaavina yksiköinä ja
pyrin mallin avulla kuvaamaan erilaisten alueyksiköiden kohtaamisia ja aluekilpailua sekä
elementtien välistä rajankäyntiä kasvavissa matkailukeskuksissa. Maaseutukylä, erämaaluonto ja
(alppityylinen) matkailukaupunki ovat myös matkailukeskusten maisemallisia elementtejä (ks.
Kuvat 4 ja 5).
Täysin rakennetun ja täysin luonnontilaisen fyysisen ympäristön välillä on skaala tai jatkumo
erilaisia ihmisen vaikutuksen asteita (Järviluoma 2006: 46). Tässä mallissa näitä välimuotoja
ajatellaan olevan elementtiympyröiden kohtaamisalueilla, elementtien itsensä ollessa ajatuksellisia,
teoreettisia mallin osasia, eräänlaisia ääripäitä (urban, rural, wilderness, Mettiäinen 2006a,b).
Urbaanin matkailukaupungin elementti on jo läsnä Lapin matkailukeskuksissa, erityisesti Levillä ja
Saariselällä. Kaupunkimainen kävelykeskusta (ks. esim. Kuva 5; SOK 2006) on myös keskusten
kehittämissuunnitelmissa esiintyvä tavoite, mutta esimerkiksi Kanariansaarten lomakohteissa
matkailurakentaminen on jo varsin kaupunkimaista (MacLeod 2004). Vilkkaan turistikaupungin
vastapainona Lapin matkailun markkinoinnissa korostetaan luonnonympäristön erämaisuutta.
Erämaaluonnon elementtiin liitettävä ihmisvaikutusten ulkopuolisuus on kuitenkin lähinnä
mielikuva. Matkailukeskusten luonnonympäristö on pitkään ollut lähikylien erätalous- ja
resurssialuetta. Siinä missä kaupunkia voidaan rakentaa, erämaisuutta ja kylien perinteistä ilmettä
täytyy säilyttää suunnittelulla ja rakentamisen ohjaamisella.

Kuva 4 Matkailukeskuksen kolmen elementin malli
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Matkailukeskusten kolmen elementin malli liittyy sekä fyysiseen ympäristöön (aineellinen,
materiaalinen ympäristö) että sosiaaliseen ympäristöön. Sosiaaliseen ympäristöön kuuluu ihmisten
symboleina ilmenevä merkitysmaailma, joka ilmaisee ihmisen suhdetta fyysiseen ympäristöön,
yhteiskuntaan ja muihin ihmisiin, yhteissidonnaisuus eli kuuluminen erilaisiin ryhmiin sekä
kulttuuritietoisuus. (Repo 1990: 11). Ihmisillä on odotuksia, näkemyksiä ja mielikuvia erilaisista
alueista suhteessa fyysiseen ympäristöön ja sen käyttöön. Ihmisillä voi olla käsityksiä myös
paikoista, joista heillä ei ole omakohtaista kokemusta ennestään. Monesti näitä paikkakäsityksiä
syntyy median kautta muun muassa elokuvia katsottaessa sekä sanomalehtiartikkeleiden ja
matkailumarkkinoinnin perusteella. Matkailun markkinoima turistinen erämaa perustuu Lapin villin,
jylhän ja karun luonnon kuvausten aktiiviselle tuottamiselle ja muokkaamiselle - paikka, jossa
kuluttaja on vierailija joka ei jää. Erityisesti erämaiseen luontoon ja sen käyttöön perustuvan
matkailun kohdalla erämaan turistiset merkitykset kohtaavat perinteiset merkitykset usein
ristiriitaisesti. (Saarinen 2006: 19-20, 22).
Fyysinen ympäristö voidaan jakaa ihmisen vaikutusten skaalalla yleispiirteisesti kaupunkimaiseen
ympäristöön ja maaseutuympäristöön. Maaseutuympäristön perustana ovat luonto ja ihmisen
enemmän tai vähemmän aktiivinen toiminta sen käyttäjänä. Maaseutuympäristö jaetaankin
tavallisesti luonnonympäristöksi ja maaseudun kulttuuriympäristöksi. (Repo 1990: 11-12). Mallissa
luonnonympäristöä edustaa sen ääripäänä erämaaluonnon elementti. Erämaisuuteen liitetään
yleisesti ihmiskäden koskemattomuuden, luonnontilaisuuden, asumattomuuden, syrjäisyyden ja
alkuperäisen luonnon merkityksiä (Hallikainen 2001). En väitä, että ihmiskäden koskematonta
luontoa olisi olemassa ylipäätään, saati matkailukeskusten välittömässä läheisyydessä (vrt.
Lehtinen 2002). Hallikaisen (2001: 118) mukaan luonnontilaisuus ei tarkoita ihmiskäden jäljen
täydellistä puuttumista maisemasta, vaan erämaiseen maisemaan sopivat myös esimerkiksi
pitkospuut tai vanhat harmaantuneet rakennukset. Erämaisuus viittaakin mallissa
matkailumarkkinoinnissa erityisesti matkailukeskuksia ympäröivään luonnonympäristöön liitettäviin
erämaisuuden mielikuviin ja erämaisuudesta kertoviin maisemapiirteisiin kuten laajat metsät,
tunturit ja vanhat puut (Repo 1990; Saarinen 2006). Esimerkiksi Pallas-Yllästunturin kansallispuisto
perustettiin vuosikymmeniä matkailukäytössä olleelle alueelle (Hakkarainen 2005), ja mahdollisuus
nauttia ja kokea erämaista luontoa hiihtäen, vaeltaen, moottorikelkalla tai vaikkapa porolla on myös
Lapin matkailun keskeinen resurssi ja vetovoimatekijä. Erämaaluonnon elementissä kohtaavat
myös monet Lapin luonnonkäyttöön liittyvät ristiriidat ja konfliktit, esimerkiksi porotalouden ja
metsätalouden välillä sekä nykyään yhä useammin metsätalouden ja matkailun välillä (Mettiäinen
2007).
Erämaaluonnon elementti pyrkii matkailun kannalta ilmaisemaan luonnonvaraisympäristöä, kun
taas maaseutukylän asukkaiden kannalta erämaaluonto on ollut perinteisesti myös
luonnonkäyttöympäristöä, jossa on harjoitettu esimerkiksi metsätaloutta (Repo 1990). Lüthjen
(2005) tutkimuksessa matkailumaaseudun luonnon olemuksesta matkailijat toisaalta erottivat
toisistaan maaseudun ja ”pelkän metsän” ja toisaalta eivät. Suoraan kysyttäessä osa Lüthjen
informanteista piti metsää itsestään selvänä osana maaseutua, kun taas toiset rajasivat ainakin
osan metsästä maaseudun ulkopuolelle. Maaseudun ulkopuolelle haluttiin rajata erämainen luonto,
jonka ajatellaan olevan asumatonta ja pitkälti ihmisvaikutusten ulkopuolista. Ihmisen asuma luonto
on siis eri asia kuin luonto, jossa ihminen ei asu. Erämaa on ei-maaseutua, mutta metsä voi kuulua
maaseutuun tai ei-maaseutuun. (emt.: 120-121, 124). Toisaalta Järviluoma (2006: 45) huomauttaa
rakennetun ja luonnonympäristön välisen rajan olevan varsin tulkinnanvarainen ja kysyy, lakkaako
kansallispuisto tai muu periaatteessa luonnontilainen ympäristö olemasta luonnonympäristöä, kun
sinne rakennetaan pitkospuut tai muita reittirakenteita. Lisäksi kaupunkien puistot ja puutarhat
sekä tekojärvet osoittavat Järviluoman (emt.) mukaan, että ihmistekoisetkin tilat (järvi - tekoallas,
metsä - puisto) voivat tarjota luontokokemuksia.
Maaseudun kulttuuriympäristöä mallissa edustaa maaseutukylän elementti. Maaseutukylän
elementti viittaa jo nimensä kautta kyläympäristöön kirkonkylä- ja luonnonkäyttöympäristön
välimaastossa, ihmisten asumaan luontoon ja kulttuuriympäristöön (Repo 1990; Lüthje 2005).
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Maaseutukylän elementin läsnäolo Ylläksellä ja Levillä poikkeaa useista muista Lapin
tunturikeskuksista, jotka ovat usein sijoittuneet keskelle ”erämaita”, kuten Saariselkä (Saarinen
2001). Peräpohjalaisille maaseutukylille tyypillisesti talot sijaitsevat peltojen keskellä, kunkin tilan
rakennukset omana ryhmänään. Perinteistä peräpohjalaista hirsirakentamista on säilynyt varsin
vähän toisen maailmansodan jäljiltä, mutta myös sodan jälkeen rakennettuja rintamamies- ja muita
puutaloja voidaan pitää perinteisinä. Maaseutukylän elementti on läsnä molemmissa
matkailukeskuksissa, joskin eriasteisena. Paikoin on nähtävissä selvästi perinteistä rakentamista,
ja kylämäisyys on säilynyt varsin hyvin etenkin Äkäslompolossa ja Ylläsjärvellä. Levillä sen sijaan
matkailukeskus pyrkii työntämään kylää kauemmaksi. Maaseutukylän elementtiin kuuluvat myös
elävä kyläyhteisö ja sen toiminnasta kertovat merkit.
Matkailukeskuksen ydintä kuvaava matkailukaupungin elementti (urban) on, samoin kuin
erämaan elementtikin, ajatuksellinen ääripää ihmisvaikutuksen olemassaolon skaalalla.
Kaupungeille tyypillisistä piirteistä myös matkailukeskusten ytimissä esiintyvät esimerkiksi tiivis
rakentaminen, korkeat kivitalot, kävelykadut ja -keskustat sekä monipuoliset palvelut. Osin
matkailukeskusten ytimet ovat jo kehittyneet urbaaneiksi (esimerkiksi Levin keskus) tai niitä ollaan
kehittämässä kohti kaupunkiympäristöä. Matkailukaupungin tai matkailukeskuksen urbaania
lähestyvän ytimen elementti on uusi periferiaan matkailun vaikutuksesta syntynyt elementti.
Matkailukaupunki viittaa juuri matkailukeskuksen palveluytimeen, jossa usein on varsin tiivistä ja
kaupunkimaista rakentamista sekä palvelukeskittymä. Matkailukaupungin elementtiin voidaan
lukea myös tiiviit loma-asuntoalueet kuten mökkikylät.
Matkailukeskusten
kaupungistumisen
suotavuus Lapin
luontomatkailukeskuksissa
on
moniulotteinen asia. Toisaalta menestyneiden matkailukeskusten kuten Levin ja Rukan ydinalueita
luonnehtii hyvin matkailukaupungin käsite. Levin vakituisten loma-asukkaiden haastattelussa
tuotiin vahvasti ilmi tyytyväisyys Levin tiiviiseen keskustaan ja sen kaupunkitasoiseen
palvelurakenteeseen, mutta toisaalta Ylläksen kyläläisten ja matkailijoiden keskuudessa
toteuttamissamme haastatteluissa on toistuvasti korostettu kaupungistumisen olevan
epätoivottavaa. Haastatellut ovat korostaneet, että ”Ylläkselle ei haluta toista Leviä” ja että
”kaupungista ei lähdetä kaupunkiin lomalle”(ks. myös Uusitalo 2005: 49-50). Saarisen (2006: 19)
mukaan matkailukeskusten rakennettuja ympäristöjä on pyritty suunnittelemaan myös
erämaisuutta
korostaen,
esimerkiksi
Saariselällä
sijoittamalla
kelohonkia
matkailukeskusympäristöihin. Toisaalta matkailukeskusten lähikylissä pelätään kyläelementin
olemassaolon puolesta matkailurakentamisen ja –palveluiden levitessä kohti kyliä.
Elementtien suhteet
Kuten Repo (1990: 11-12) ja Järviluoma (2006: 45-47) huomauttavat, fyysisellä
kulttuuriympäristöllä on nykyisin selvä jatkuma luonnonympäristöön ja jako luonnon- ja
kulttuuriympäristön välillä ei ole yksiselitteinen. Mallissa olennaista onkin matkailukeskusten
kolmen elementin välinen vuorovaikutus ja ”ideaalimuotojen” tai ääripäiden tehtävänä on toimia
ideallisina merkitsijöinä.
Lüthjen (2005: 124) mukaan on selvää, että vakiintuneesta ilmaisusta huolimatta täysin
ihmistekoisen kaupungin vastakohta ei ole maaseutu, vaan erämaa, jolla myös Tuan (1974)
tarkoittaa koskematonta luontoa. Maaseutu onkin kaupungin ja erämaan välissä oleva
keskimaisema: kesytetty, toinen luonto (Lüthje 2005: 124). Myös matkailijat mieltävät
matkailukeskuksen ”turistikaupungiksi”(emt.: 124-125) ja tällöin erämaan merkitykseksi hahmottuu
rauha, hiljaisuus ja vapaus olla. Välttämättä matkailija ei käytä sanaa ”erämaa”vaan esimerkiksi
kaira tai tunturi. Kun yleensä suomalaiselle yhdyskuntarakenteelle on tyypillistä laaja maaseutu- ja
kirkonkylämäinen
vaihettumisvyöhyke
kaupunkien
ja
luonnonympäristön
välillä,
matkailukeskuksissa vaihettumisvyöhykettä edustaa mökkirakentaminen.
Erämaaluonnon elementtiin sijoittuvat myös yleiset luonnon monikäyttöön liittyvät konfliktit
esimerkiksi metsätalouden ja porotalouden, metsätalouden ja luonnonsuojelun sekä matkailun ja
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porotalouden välillä (Valkonen 2003; Mettiäinen 2007). Matkailuun liittyvät ristiriidat ovat yleistyneet
matkailun kasvun myötä, jolloin matkailu vaatii yhä suurempia alueita käyttöönsä ja sen
argumenttien painoarvo on kasvanut taloudellisen merkityksen kasvun myötä. Matkailukeskusten
ympärillä ovat tulleet tärkeiksi erilaiset luonnon resurssiarvot kuin metsätalouden ollessa
ensisijainen elinkeino. Kun muualla Lapissa suojelualueiden perustamista pitkälti vastustetaan,
matkailun myötä kansallispuistojen perustamista on alettu kannattaa matkailukeskusten
lähialueilla, esimerkiksi Pallas-Yllästunturin kansallispuiston perustamisella oli paikallisten
keskuudessa merkittävää kannatusta (Tuulentie & Järviluoma 2005).
Matkailukeskuksen elementit ovat toisiaan täydentäviä mutta niiden alueintressit ovat myös
ristiriitaisia. Esimerkiksi matkailukaupungin ja maaseutukylän elementit toisaalta tukevat toisiaan,
kun matkailun tuoma myönteinen kehitys, mm. työpaikat, pitävät maaseutukylää asuttuna.
Toisaalta matkailulliset maankäyttöintressit kuten loma-asuntojen rakentaminen, kohdistuvat usein
maaseutukylän elementin alueelle. Tässä mielessä matkailukaupunki ja matkailu myös uhkaavat
maaseutukylän ja kylämaiseman olemassaoloa.

Kuva 5 Erämaaluonnon, maaseutukylän ja matkailukaupungin elementit. Erämaaluonto- ja maaseutukuvat
maisematien varrelta ja Ylläsjärven kylältä Ilona Mettiäinen 2006, matkailukaupunkikuva Levin hotellihankkeen
havainnekuva (SOK / Osuuskauppa Arina 2006).
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1.4 Hankesuunnitelman mukainen tutkimus- ja selvitystehtävä
Matkailualueet maisemalaboratorioina – Työvälineitä kestävän matkailun edistämiseen
(LANDSCAPE LAB) -hankkeen LABSOC -osahankkeen tehtävänä oli yhteisöjen toiminnallisten ja
sosiaalisten rakenteiden tutkimus- ja selvitystyö. Käytännössä hankkeen tehtävät jakautuvat
matkailun sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden tarkasteluun Levin ja Ylläksen
matkailukeskuksissa sekä vuorovaikutukseen perustuvien suunnitteluprosessien mahdollisuuksien
ja esteiden tarkasteluun kestävän matkailun kehittämisessä.
Tässä selvityksessä keskitytään paikallisten toimijoiden tähänastisiin (talvi 2005-2006)
kokemuksiin ja näkemyksiin matkailukeskusten maankäytön suunnittelusta ja matkailun
kehittämisestä sekä kartoitetaan matkailun sosiaalisia vaikutuksia matkailukeskuskylissä.
Selvityksessä ei arvioida Levin ja Ylläksen matkailukeskuksissa samaan aikaan meneillään olevien
yleiskaavahankkeiden vuorovaikutteisuutta. Esimerkiksi kyläläisten haastattelut on toteutettu
ennen yleiskaavahankkeiden osallistamistilaisuuksien alkamista. Lisäksi haastattelutilanteissa on
korostettu tämän tutkimus- ja selvityshankkeen erillisyyttä suhteessa kaavoitushankkeisiin.
Kaavoitusprosessien käynnistyminen on kuitenkin ollut kyläläisten ja muiden haastatteluihin
osallistuneiden tiedossa, ja erityisesti tulevaisuudennäkymistä keskusteltaessa haastateltavat ovat
tuoneet esille odotuksiaan tuleviin maankäytön suunnitelmiin liittyen (ks. luku 4). Yleisemmän,
matkailun sosiaalista kestävyyttä koskevan tutkimustiedon lisäksi selvityksen antama tieto
paikallisten toimijoiden, erityisesti kyläläisten ja vakituisten loma-asukkaiden esittämistä
suunnittelutarpeista ja –toiveista sekä matkailukeskusten ja niiden kylien ympäristöön kohdistuvista
odotuksista voi palvella matkailukeskusten kehittämistä yleiskaava- ja muissa hankkeissa.
Selvitys palvelee yleisemminkin kestävän matkailun kehittämistä ja vuorovaikutteisen suunnittelun
tutkimusta tarjoamalla uutta tietoa vuorovaikutteisesta suunnittelusta matkailukeskuksissa,
matkailukeskusten luonteesta tilallisina ja toiminnallisina yksiköinä sekä matkailukeskuksen ja
paikallisväestön suhteista. Lisäksi raportissa tarkastellaan kokemuksia hankkeessa käytetyistä
vuorovaikutteisen suunnittelun ja ympäristöntutkimuksen menetelmistä. Hankkeen tulostavoitteena
on vuorovaikutteisen suunnittelun käytäntöjen kehittäminen siten, että se voisi palvella myös
useiden muiden Euroopan maiden tarpeita. Maisemallisia ja temaattisia yhtymäkohtia
(arkkitehtuuri, lumimatkailu, ilmastonmuutos, matkailun ohjaaminen jne.) selvityksen aihepiirille on
esimerkiksi Sveitsin alppialueella (ks. esim. Landscapes and Habitats… 2003; Siegrist et al. 2006).
Tässä raportissa tarkastellaan matkailun sosiaalisia vaikutuksia paikallisyhteisöihin sekä
maankäytön suunnittelua Ylläksen ja Levin matkailukeskuksissa. Johdantoluvussa olen käynyt läpi
tutkimus- ja selvitystehtävän kannalta keskeiset teemat kuten sosiaalisesti kestävä matkailu ja
johdatellut lukijan ongelmakentän saloihin. Raportin seuraavissa luvuissa (luku 2) tarkastelen
vuorovaikutteisen suunnittelun kehittymistä ja olemassaolevia matkailukeskusten suunnitteluun
liittyviä vaikutusten arvioinnin välineitä. Kolmannessa luvussa esittelen tässä tutkimuksessa
käytettyjä menetelmiä ja kuvaan empiirisen aineiston hankintaa ja analyysiä. Neljännessä luvussa
käydään läpi fokusryhmähaastattelujen antia matkailukeskusten kehittymisen historiasta ja
paikallisten roolista lähtien Richard Butlerin (1980) matkailualueen elinkaarimallin perusteella,
matkailukeskusten ympäristönkäyttöön kohdistuvia eri toimijaryhmien odotuksia ja näkemyksiä
kolmen elementin mallin ja fokusryhmäkarttojen pohjalta, matkailun sosiaalisia vaikutuksia
Ylläksellä ja Levillä sekä osallistumiseen ja vuorovaikutteiseen suunnitteluun liittyviä teemoja kuten
osallisuus, osallistumisen esteet ja mahdollistajat sekä maankäyttö- ja rakennuslaki
matkailukeskusten suunnittelussa. Päätelmäluvussa (luku 5) tarkastelen fokusryhmähaastattelua ja
mentaalisia karttoja osallistumismenetelminä, esittelen muutamia ehdotuksia sosiaalisesti kestävän
matkailun indikaattoreiksi sekä esitän tutkimus- ja selvitystyön pohjalta muutamia kokoavia
päätelmiä.
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2 Osallistuminen ja vuorovaikutteinen suunnittelu
2.1 Vuorovaikutteisen suunnittelun kehittyminen Suomessa ja muualla
Euroopassa
Aikaisemmat suunnitteluteoreettiset valtasuuntaukset kuten arkkitehtuuriin painottuva fyysinen
suunnittelu ja rationaalinen suunnittelu pitivät kaupunkisuunnittelijoita oman alansa asiantuntijoina,
joiden oletettiin pääsevän parhaaseen lopputulokseen ilman, että niiden sidosryhmien, joihin
suunnitelmien vaikutukset kohdentuisivat, olisi tarpeellista osallistua päätöksentekoon. Vasta kun
maankäytön suunnittelu ryhdyttiin näkemään poliittisena ja arvoihin perustuvana prosessina,
suunnittelijoiden asiantuntijuus asetettiin kyseenalaiseksi. Kommunikatiivinen, demokraattinen ja
osallistuva kaupunkisuunnittelu nousivat vastaamaan aikaisempien teorioiden puutteisiin 19801990-luvuilla. Teoriat painottavat kaikkien suunnitelmien vaikutuspiirissä olevien ryhmien ottamista
mukaan suunnitteluprosessiin. Suunnittelijoille ryhdyttiin antamaan uudenlaisia rooleja kuten
sidosryhmien välisten mielipiteiden identifiointi ja välittäminen kaupunkisuunnitteluun. Laajemman
osallistumisen ohella sosiaalisten ja ympäristöongelmien sekä kaupunkikeskustojen
rappeutumisen takia suunnitteluteoriat ovat alkaneet myös keskittyä enemmän ongelmien
ratkaisuun kuin itse suunnitteluprosessiin. Myös estetiikka on noussut uudelleen
kaupunkisuunnittelun tavoitteeksi kuten aikaisemmin fyysisen suunnittelun aikakaudella. (Arppe
2005: 12). Jauhiaisen ja Niemenmaan (2006: 59-60) mukaan nykyajan suunnitteluteorioiden
yhteisenä piirteenä on pyrkimys ottaa suunnittelussa huomioon eri osapuolet, luoda ymmärrystä
niiden välille ja löytää käytännön ratkaisuja, jotka mahdollistavat lähiympäristön monipuolisen
tulkinnan ja käytön.
Varsin monissa Euroopan maissa on ollut jo pitkään lakeja tai suunnittelukäytäntöjä, joissa voidaan
katsoa olevan osallistavan suunnittelun piirteitä (Wallenius 2001: 75). 1960-luvulla osallistava
demokratia liitettiin joissakin tapauksissa myös ”osallistavaan sosialismiin”, mikä vaikutti myös
osallistamisen teorioihin, mutta 1970-luvulta lähtien osallistamista on kehitetty uudelta pohjalta
yhteiskunnallisena vaikuttamismuotona (emt.). Ensimmäiset osallistuvaan suunnitteluun liittyvät
selvitykset julkaistiin Suomessa 1970. 1980-luvulla vuorovaikutteisen suunnittelun hankkeet
liittyivät lähinnä asuinympäristöihin ja asukasyhteistyöhön. Samaan aikaan kirjoitettiin myös
ensimmäiset osallistavan suunnittelun oppaat. 1980-luvulta alkaen vuorovaikutteista suunnittelua
on toteutettu myös kaavoituksessa, erilaisten laajojen alueiden tavoitesuunnittelussa, vesi- ja
ympäristöhallinnon vesialueiden suunnittelussa sekä Tielaitoksen tiesuunnittelussa. Tiehallintoa
pidetäänkin yhä vuorovaikutteisen suunnittelun edelläkävijänä Suomessa (emt.: 78-79). Myös
Metsähallituksessa on kehitetty ja sovellettu vuorovaikutteisen suunnittelun menetelmiä, vaikka laki
ei varsinaisesti olekaan sitä edellyttänyt. Metsähallituksessa vuorovaikutteisesta suunnittelusta on
käytetty nimeä osallistava suunnittelu (emt.).
1990-luvulla osallistavasta suunnittelusta on tullut Suomessa eräänlainen megatrendi (Wallenius
2001: 255). Uusi kuntalaki vuodelta 1995 määrää muun muassa, että valtuuston on pidettävä
huolta siitä, että kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on edellytykset osallistua ja vaikuttaa
kunnan toimintaan (27§). Osallistumista ja vaikuttamista voidaan edistää lain mukaan eritoten
valitsemalla esimerkiksi palvelujen käyttäjien edustajia kunnan toimielimiin, tiedottamalla kunnan
asioista ja järjestämällä kuulemistilaisuuksia sekä järjestämällä kunnallisia kansanäänestyksiä.
Kuntalaisten osallistumiseen liittyy myös laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta vuodelta 1999.
Siinä säädetään esimerkiksi, että viranomaisten asiakirjat ovat pääsääntöisesti julkisia ja että
viranomaisen on pyydettäessä annettava suullisesti tai muulla sopivalla tavalla tietoja laissa
mainittujen asioiden kuten valmisteilla olevien yleisesti merkittäviä kysymyksiä koskevien
suunnitelmien käsittelyvaiheesta, esillä olevista vaihtoehdoista ja niiden vaikutusten arvioinnista
sekä yksilöiden ja yhteisöjen vaikutusmahdollisuuksista suunnitelmiin liittyen (19§).
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Vaikutusmahdollisuuksista säädetään myös hallintolaissa vuodelta 2003 ja Suomen perustuslaissa
(731/1999). (Suomen Kuntaliitto 2006.) Uusi laaja osallistavan tai vuorovaikutteisen suunnittelun
käyttöalue syntyi 1980-90-lukujen vaihteessa ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA)
kehittämisen yhteydessä sekä sen tultua lakisääteiseksi vuonna 1994. Ympäristövaikutusten
arvioinnin lisäksi myös sosiaalisten vaikutusten ja taloudellisten vaikutusten arviointia sekä
strategisen tason vaikutusten arviointia on ryhdytty kehittämään 1990-luvulta lähtien.
1990-luvulla ryhdyttiin myös uudistamaan 1950-luvulta peräisin olevaa rakentamisen ja
maankäytön suunnittelun lainsäädäntöä. Maankäyttö- ja rakennuslakia suunniteltaessa tavoiteltiin
avoimen ja vuorovaikutteisen toimintatavan vahvistamista alueidenkäytön suunnittelussa
suhteessa edeltävään rakennuslakiin (Huhtala & Lahtela 1998: 12). Uudistusesityksissä
kaavoitustyön keskeisinä lähtökohtina mainittiin vuorovaikutusten järjestäminen ja kaavan
vaikutusselvitysten arviointi. Myös vanhan rakennuslain aikana järjestettiin erilaisia
asukastilaisuuksia, joissa osallisia kuultiin, minkä vuoksi on epäilty että mikään ei välttämättä
käytännössä muuttuisi uuden lain myötä (Bäcklund et al. 2002: 9). Kuitenkin maankäyttö- ja
rakennuslaki on Leinon (1999: 3) mukaan tuonut aikaisempaan lainsäädäntöön verrattuna
muutoksia erityisesti kuntalaisten osallistumismenettelyihin. Erityisesti lain henki tukee
vuorovaikutteista suunnittelua ja lain hengen toteutuminen on mahdollista (Bäcklund et al. 2002: 8,
16).
Euroopan unionin vaikutus lainsäädäntöön ja vuorovaikutteisuuden edistämisessä
Vuorovaikutteisen suunnittelukulttuurin ja –lainsäädännön kehittyminen Suomessa on ollut osa
eurooppalaista ja maailmanlaajuistakin prosessia. Vuonna 1992 Rio de Janeirossa järjestetyn YK:n
huippukokouksen Agenda 21 –julkilausumassa suositeltiin kaikille maailman kunnille omien
kestävän kehityksen toimintaohjelmien laatimista. Toimintaohjelmien laatimisessa tavoitteena oli
vahvistaa paikallista osallistumista vuorovaikutteisilla prosesseilla, ja paikallisagendatyössä
kehitetyt osallistumiskäytännöt tasoittivat tietä Suomen maankäyttö- ja rakennuslain
osallistumismenettelyille (Jauhiainen & Niemenmaa 2006: 258).
Myös Euroopan unionilla on ollut merkittävä vaikutus jäsenmaidensa ympäristölainsäädäntöön,
koska unionin direktiivit on sisällytettävä jäsenmaiden kansalliseen lainsäädäntöön. Suomessa
ympäristölainsäädäntöä alettiin harmonisoida EY-oikeuden mukaiseksi 1990-luvulla, jolloin
muutettiin esimerkiksi vesilakia ja ilmansuojelulakia ja valmisteltiin luonnonsuojelu- ja metsälait.
Vuosituhannen vaihteessa saatiin uudet luonnonsuojelu- ja metsälait, uusi maankäyttö- ja
rakennuslaki sekä ympäristönsuojelulaki (Jauhiainen & Niemenmaa 2006: 194). Tärkeitä
direktiivejä ovat esimerkiksi vesipuitedirektiivi (2000/60/EY), Natura 2000 –suojeluohjelman
taustalla oleva luonto- ja lintudirektiivi, YVA-direktiivi (85/337/ETY) ja siihen pohjautuvaa, vuonna
1994 voimaan astunutta Suomen YVA-lakia täsmentävä osallistumisoikeusdirektiivi (2003/35/EY).
Sekä YVA-laki että SEA-direktiivi (2001/42/EY) edellyttävät ihmisiin, luonto- ja rakennettuun
ympäristöön sekä luonnonvarojen hyödyntämiseen liittyvien vaikutusten arviointia (Hildén et al.
2004). SEA-direktiivi saatettiin Suomessa voimaan SOVA-laissa vuonna 2005. SOVA-laki laajensi
ympäristövaikutusten arviointia viranomaisten laatimien suunnitelmien ja ohjelmien arviointiin.
SEA-direktiivin mukaan ympäristöarviointi on tehtävä kaikista suunnitelmista ja ohjelmista, joita
valmistellaan maa-, metsä- ja kalataloutta, energiaa, teollisuutta, liikennettä, jätehuoltoa,
vesitaloutta, televistintää, matkailua, kaavoitusta tai maankäyttöä varten (Euroopan unioni 2001).
Muutoksia aiheutui myös maankäyttö- ja rakennuslakiin. (Hildén et al. 2004).
Direktiivien lisäksi erityiset sopimukset vaikuttavat Suomen ympäristö- ja osallistumiskäytäntöihin
ja -säädöstöön. Århusin yleissopimus (solmittu 1998, voimaan kansainvälisesti 2001) koskee mm.
tiedon saantia ja kansalaisten osallistumisoikeutta ympäristöasioissa, ja myös Euroopan unionin
läheisyys- eli subsidiariteettiperiaatteeseen kuuluu alueiden, kuntien ja kansalaisten huomioon
ottaminen (Huhtala & Lahtela 2001). Periaate edellyttää paikallistason hallinnon vahvistamista ja
toimintavapauksien lisäämistä. Kunnallishallinnon asema demokraattisena itsehallinnollisena
toimintajärjestelmänä onkin Huhtalan ja Lahtelan (emt.) mukaan tulevaisuudessa yhä keskeisempi.
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2.2 Maankäyttö- ja rakennuslaki ja sen tuomat uudistukset
Lakiuudistuksen tavoitteet ja lähtökohdat
Voimassa oleva maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) (132/1999) astui voimaan 1.1.2000 ja korvasi
näin edellisen, vuodelta 1958 peräisin olleen rakennuslain. Uudistuksen yleiset tavoitteet olivat:
1) Kestävän yhdyskuntakehityksen ja laadukkaan rakentamisen edistäminen
2) Edellytysten luominen hyvälle elinympäristölle
3) Avoimen ja vuorovaikutteisen suunnittelukulttuurin edistäminen
4) Jokaisen
vaikutusmahdollisuuksien
turvaaminen
elinympäristöään
koskevassa
päätöksenteossa
5) Selkeän, tarpeisiin perustuvan ohjausjärjestelmän luominen (Haapanala 1999, cit. Leino
1999: 5).
Hallituksen esityksen (HE 101/1998) mukaan lain keskeisimmät muutokset suhteessa aiempaan
lainsäädäntöön liittyivät seuraaviin kysymyksiin:
1) Kaavojen sisältövaatimuksia koskevien säännösten uudistaminen ja niiden määrittely
kunkin kaavamuodon tehtävien pohjalta
2) Kuntien päätösvallan lisääminen ja kuntien kaavoituksen ohjauksen ja valtion valvonnan
keventäminen ja uudistaminen siten, että vahvistamismenettely poistuu kuntien kaavoista
3) Vuorovaikutuksen ja osallistumismahdollisuuksien kehittäminen
4) Muutoksenhakutien
muuttuminen
ympäristöhallinnosta
hallintotuomioistuimiin.
(Ympäristöministeriö 2005: 6).
Revon (1990) mukaan aiempi rakennuslaki oli osoittautunut varsin puutteelliseksi ja
vanhentuneeksikin välineeksi erityisesti maaseudun rakennustoiminnan ja muun ympäristön
käytön ohjaamisessa. Se ei pystynyt riittävässä määrin vastaamaan lain säätämistä seuranneiden
vuosikymmenten aikana esiin nousseisiin maaseudun kehittämishaasteisiin, joista fyysisen
kyläympäristön kannalta oleellisimpina voidaan mainita maankäyttöön liittyvien moninaisten
ristiriitojen selvittäminen, kylän elinkelpoisuuden ja kulttuuriperinteen säilyttäminen sekä kyläkuvan
viihtyisyyden
ja
maaseutuväestön
osallistumismahdollisuuksien
turvaaminen
oman
asuinympäristönsä suunnittelussa.
Maankäyttö- ja rakennuslain tuomia uudistuksia
Maankäyttö- ja rakennuslain yleinen tavoite on järjestää alueiden käyttö ja rakentaminen niin, että
siinä luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle ja edistetään ekologisesti, taloudellisesti,
sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä (MRL 1§). Laissa on omat säännöksensä kaavan
vaikutusten arvioimisesta (9§) sekä osallistumisesta ja vuorovaikutuksesta (2§). MRL:ssa
määrätään erityisesti kaavoitusmenettelyyn ja vuorovaikutukseen liittyen esimerkiksi osallistumisja arviointisuunnitelman laatimisesta (62§). Lisäksi lain mukaan kaavoitusmenettely tulee järjestää
siten, että osallisilla (ks. myöhemmin) on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida
kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta (62§). Lain
mukaan kaavaehdotuksesta muistutuksen tehneille on myös ilmoitettava kunnan perusteltu
kannanotto esitettyyn mielipiteeseen (65§).
Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) on lisännyt kuntien valtaa ja vastuuta kaavoituksessa
suhteessa aiempaan lainsäädäntöön, kun kaavoitukseen kohdistuvaa valtion valvontaa
vähennettiin uudessa laissa. Samalla maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää, että kuntalaisten
mahdollisuudet osallistua ja vaikuttaa kaavoitukseen tulee turvata (Leino 1999: 4). Kuntalaisten
osallistumis- ja vaikutusmuodoista päättää valtuusto (Huhtala & Lahtela 1998). Jo vuoden 1995
kuntalain henki ilmensi 1990-luvulla yhteiskunnalliseen ilmapiiriin noussutta uuskorporatistista
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strategiaa, jolloin viranomaiset huomioivat asukkaiden näkemykset toiminnassaan ja valtaa
siirretään osittain kansalaisille (emt.). Leinon (1999) mukaan maankäyttö- ja rakennuslaki asettaa
kunnalle tavoitteita osallistumisen suhteen, mutta jokaisen kunnan on luotava itse omista
paikallisista
lähtökohdistaan
nouseva
toimintakulttuuri
kuntalaisten
kohtaamiseen.
Vuorovaikutteisen suunnittelun koetaankin Leinon (emt.) mukaan olevan oppimisprosessi, joka
auttaa osapuolia ymmärtämään toistensa näkökulmia. Tarkoituksena on, että kaikki osapuolet
vaikuttavat toisiinsa eikä kukaan voi yksipuolisesti ajaa ratkaisuja tiettyyn suuntaan.
Maankäyttö- ja rakennuslain keskeisimpiä tavoitteita on maankäytön suunnitteluprosessin
kehittäminen entistä vuorovaikutteisemmaksi. Laki pyrkii takaamaan kaikille mahdollisuuden
vaikuttaa elinympäristönsä suunnitteluun. Myös ihmisten halu ja valmius vaikuttaa
elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon on ympäristöministeriön mukaan kasvanut
(Päivänen et al. 2002: 13). Leinon (1999: 5) mukaan maankäyttö- ja rakennuslaki ei tuonut
suhteessa aiempaan lainsäädäntöön muutoksia osallisuuden vaikuttavuuteen liittyen, vaan
muutokset koskivat pääasiassa osallistumismahdollisuuksien lisääntymistä. Koska myös vanhan
lain aikana järjestettiin erilaisia asukastilaisuuksia, joissa osallisia kuultiin, Bäcklundin et al. (2002:
8-9) mukaan maankäyttö- ja rakennuslakia kritisoineet tahot ovat epäilleet että laki ei välttämättä
muuta mitään. Kuten aikaisemminkin, osallisilla on MRL:n perusteella oikeus tulla kuulluiksi
suunnitteluprosessin aikana. Osallisten oikeudet eivät kuitenkaan laajene sen suhteen, millaisiin
päätöksiin kaavasuunnittelussa lopulta päädytään (Leino 1999).
Yksi maankäyttö- ja rakennuslain tarjoamista suunnittelutyökaluista on laki maankäytön
kehittämisalueista, joka mahdollistaa maankäyttösopimusten tekemisen Englannin mallin
mukaisesti julkisen ja yksityisen sektorin välillä alueiden kehittämiseksi ja maan arvon
kohottamiseksi. Kuntien ja yksityisten yritysten tiiviit kumppanuudet voivat heikentää kaavoituksen
julkisuutta ja asukkaiden vaikuttamismahdollisuuksia, yhtenä syynä yritysten halu säilyttää
liikesalaisuuksia ja saada näin kilpailuetua muihin verrattuna (Mäntysalo & Nyman 2002, cit. Arppe
2005: 15). Maankäyttösopimuksista on kuitenkin tiedotettava kaavoituskatsauksessa (HE
101/1998, 11§, cit. Arppe 2005). Joidenkin kaavoittajien mielestä hankekaavoitus estää
sidosryhmien kuten paikallisten asukkaiden osallistumista ja vähentää myös suunnittelijoiden
mahdollisuuksia vaikuttaa kaavan sisältöön (Puustinen 2004, cit. Arppe 2005).
Ympäristöministeriön mukaan kokemukset uuden maankäyttö- ja rakennuslain säännöksistä
osallistumisen lisäämiseksi ovat olleet pääsääntöisesti positiivisia. Esimerkiksi yli puolet
kaavoittajista oli sitä mieltä, että kansalaisten ja järjestöjen osallistumismahdollisuudet ovat
kasvaneet (Ympäristöministeriö 2002, cit. Arppe 2005: 12). Staffansin (2004) mukaan MRL on
sekä antanut osallistumismahdollisuuksia että lisännyt asiantuntijoiden asiantuntijuuden
vaatimuksia. Tulevaisuuden kysymyksiä ja haasteita YVA-laille ja maankäyttö- ja rakennuslaille
ovat muun muassa taantuvien taajamien ja haja-asutusalueiden suunnittelu sekä loma-asuntojen
muuttaminen kakkosasunnoksi (Impakti 2/2000).
Osalliset ja osallistuminen
Avoimen, laajaan vuorovaikutukseen perustuvan suunnittelutavan edistäminen kuuluu MRL:n
keskeisimpiin tavoitteisiin. Lakiin sisältyy uusi käsite, osalliset. Osallisilla tarkoitetaan laissa paitsi
maanomistajia, myös kaikkia niitä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa
huomattavasti vaikuttaa, sekä niitä viranomaisia ja yhteisöjä, joiden toimialaa suunnittelussa
käsitellään (62§). Laki edellyttää, että osalliset saavat mahdollisuuden osallistua kaavan
valmisteluun sekä kaavan vaikutusten arviointiin. (Leino 1999: 3; Päivänen et al. 2002: 14). Koska
osallisia on usein mahdotonta määrittää yksityiskohtaisesti, osalliset on parempi rajata väljästi kuin
liian ahtaasti (Ympäristöministeriö 2004: 29).
Osallistumisen tavoista ja aikatauluista sovitaan osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS)
”riittävän aikaisessa vaiheessa” (MRL 63§; Suomen kuntaliitto 2006). OAS:ssa esitetään
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suunnitelma myös osallistumisen ja muun vuorovaikutuksen järjestämisestä sekä vaikutusten
arvioinnista (Ympäristöministeriö 2007: 36). Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoituksena
laissa on lisätä kaavoitustyön vuorovaikutteisuutta käytännössä. Kaavoituksen alkuvaiheessa
laadittavassa suunnitelmassa selvitetään tahot, jotka valmisteluun on kytkettävä sekä sopivimmat
tavat aidon vuorovaikutuksen aikaansaamiseksi (Päivänen et al. 2002: 14). Osallistumis- ja
arviointisuunnitelma tehdään ensisijaisesti osallistujille ja sen on tarkoitus innostaa ja rohkaista
osallistumiseen (Ympäristöministeriö 2007).
Tutkimusalueilla Ylläksen yleiskaavan uudistamishankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelman
mukaan hankkeessa osallisia ovat kaava-alueen ja siihen rajoittuvan alueen maanomistajat ja
asukkaat, kaava-alueen elinkeinonharjoittajat ja maanviljelijät, osakaskunnat ja kalastuskunnat,
Metsähallitus, Kolarin seurakunta ja yrittäjät. Etujärjestöistä osallisia ovat esimerkiksi Ylläksen
Matkailuyhdistys Oy, Ylläksen Ystävät ry, Lapin luonnonsuojelupiiri, Muonion paliskunta,
Äkäslompolon matkailu ry sekä useat muut alueella toimivat yhdistykset, järjestöt ja yritykset.
Viranomaistahoista osallisiksi mainitaan mm. ympäristöministeriö, Kolarin kunnan sosiaali- ja
terveyslautakunta, rakennuslautakunta, tekninen lautakunta, kunnanhallitus ja –valtuusto,
Tiehallinnon Lapin tiepiiri, Lapin ympäristökeskus, Lapin liitto ja Museovirasto. Osallisia ovat myös
naapurikunnat Kittilä ja Muonio sekä muut viranomaiset harkinnan mukaan. (Kolarin kunta 2006).
Levin yleiskaavahankkeessa osallisia ovat osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaan
maanomistajat, asukkaat, loma-asukkaat, kalastajat, metsästäjät, matkailijat ja Metsähallitus,
elinkeinoelämän puolelta Kittilän yrittäjät, matkailuyrittäjät, paliskunnat, Levin Matkailu Oy sekä
MTK. Yhteistyötahoista ja järjestöistä osallisia ovat Muonion ja Kolarin kunnat, Kittilän
metsänhoitoyhdistys, Kittilän luonto ry, kyläyhdistykset, Kyläkulttuuria Tuntureitten maassa ry,
Pohjois-Suomen metsänomistajien liitto, Metsäntutkimuslaitos, Lapin luonnonsuojeluliitto sekä
Lapin lintutieteellinen yhdistys ry. Yhdyskuntatekniikan kannalta osallisia ovat Rovakaira Oy,
teleoperaattorit, ilmailulaitos sekä Levin Vesihuolto Oy. Viranomaisista osallisia ovat Lapin Liitto,
Lapin ympäristökeskus, Lapin maakuntamuseo, Museovirasto, Tiehallinto, Metsähallitus,
Metsäkeskus, Puolustuslaitos, GTK, Muonion kunta, Kolarin kunta ja Ilmailulaitos sekä kunnan
hallinnosta tekninen, rakennus-, sosiaali- ja terveys-, vapaan sivistystyön sekä koululautakunta.
(Kittilän kunta / Suunnittelukeskus 2005).
Maankäyttö- ja rakennuslaki on vaikuttanut paljon osallistumiskäytäntöön maankäytön
suunnittelussa. Lain tarkoituksen on tehdä suunnittelukulttuurista osallistuva ja avoin. Lakia on
myös kritisoitu liian kunnianhimoisista osallistumistavoitteista. Ympäristöministeriön selvityksessä
lain toimeenpanosta ja toimivuudesta on todettu jo pian lain voimaan astumisen jälkeen, että
vaikka laista on saatu kokemuksia vasta lyhyeltä ajalta, lain toimeenpanon suunta näyttää oikealta:
osallistumismahdollisuudet ovat parantuneet ja myös osallistumishalukkuus näyttäisi kasvaneen
(Ympäristöministeriö 2002). Jo vuoden 2002 raportissa (emt.) havaitun perusteella MRL:iin tehtiin
muutoksia vuonna 2004 (Ympäristöministeriö 2005: 3), mutta maankäyttö- ja rakennuslain
toimivuutta on päästy toden teolla arvioimaan vasta lain oltua voimassa hieman pidempään ja sen
aikana aloitettujen kaavaprosessien valmistuttua. Kuntaliiton selvityksen mukaan MRL:n
osallistumissäädösten soveltaminen kaavoituksessa lisää jonkinlaista toimijoiden kontaktia ja
kohtaamista, mutta se ei välttämättä edistä eri näkemysten ymmärtämiseen, lähentämiseen ja
intressien yhteensovittamiseen (Arola 2002: 45). Ympäristöministeriön arvioraportissa (2005: 100,
155-157) on todettu muun muassa, että kansalaisten tiedonsaanti ja osallistumismahdollisuudet
ovat parantuneet merkittävästi, mutta vaikutusmahdollisuudet on usein koettu puutteellisiksi.
Kaavoitusprosessien keston ennakoitavuuden katsotaan heikentyneen lisääntyneen osallistumisen
ja vuorovaikutuksen, erilaisten selvitysten ja vaikutusarviointien sekä valitusten pitkien
käsittelyaikojen vuoksi.
Hildénin et al. (2004: 15) mukaan osallistuminen on kehittynyt hitaammin yleispiirteisessä kuin
yksityiskohtaisessa kaavoituksessa muun muassa osallistumistraditioiden puuttumisen vuoksi.
Yleispiirteisissä kaavoissa myös käsiteltävien kysymysten hahmottaminen on vaikeampaa, ja
lisäksi osallisia kiinnostavat usein vain oman lähialueen kysymykset. Myös kaavoituksen jatkuvuus
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ja sen pitkä aikajänne ovat jossain määrin rajoittaneet osallistumista. (emt.: 16) Osittain tämä
johtunee siitä, että kansalaisilla saattaa olla vaikeuksia ymmärtää suunnitelman pitkällekin
tulevaisuuteen ulottuvia tavoitteita. Maankäytön suunnitteluun on tavallaan mahdollista osallistua
jatkuvasti, mutta se, mihin voi vaikuttaa, voi tietyn yksittäisen kaavan osalta olla hyvinkin rajattua.
Staffansin (2004: 259) mukaan kehittämissuunnitelma- ja kaavahankkeet ovat luonteeltaan
määräaikaisia suhteessa alue- tai internetfoorumeiden sekä ihmisten paikallisen, epämuodollisen
kanssakäymisen ja yhteistyön kaltaisten jatkuvien prosessien rinnalla. Jatkuvia prosesseja ovat
esimerkiksi
kunnallisdemokratia
ja
sen
ympärillä
tapahtuva
yhteistoiminta
sekä
kyläyhdistystoiminta.
Maankäytön suunnittelussa päätöksenteko perustuu selkeästi edustukselliseen demokratiaan.
Yleis- ja asemakaavoja koskevat päätökset tehdään kunnanvaltuustoissa sekä maakuntakaavoja
koskevat päätökset maakunnan ylimmässä päättävässä toimielimessä, joka yleensä on
maakuntavaltuusto (Hildén et al. 2004). Uuden lain myötä kaavoja ei enää alisteta
ympäristöministeriön hyväksyttäväksi (Bäcklund et al. 2002: 8-9). Osallistumisen merkitystä ei ole
näissä tapauksissa lähemmin tutkittu.

2.3 Vuorovaikutteinen suunnittelu
Wallenius (2001) määrittelee hyvän osallistavan eli vuorovaikutteisen suunnittelun seuraavasti
(korostukset IM):
”Yhteiskunnan asioista vastaavien päättäjien ja suunnittelijoiden tulee tarjota kaikille kansalaisille ja
eri sidosryhmille mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa suunnitteluun ja päätöksentekoon erityisesti
sellaisissa hankkeissa, jotka vaikuttavat kansalaisten ja sidosryhmien toimintamahdollisuuksiin ja
elinympäristöön. Periaatteena on myös, että kaikkien kiinnostuneiden tulee päästä osallistumaan,
osallistaminen tapahtuu niin aikaisessa vaiheessa, että osallistujilla on vaikutusmahdollisuus
suunnitelmiin ja että käytetty materiaali ja kieli on osallistujien ymmärrettävissä. Lisäksi tulee
tarjota erilaisia tapoja osallistua ja mahdollistaa osallistuminen tarvittaessa suunnittelun
jälkeisessä toteutuksessa ja seurannassa. Osallistavan suunnitteluprosessin tulee olla avoin,
tasapuolinen, rehellinen ja yhteistyöhakuinen. Tehdyt päätökset ja osallistujien vaikutus niihin tulee
voida perustella.”
Myös muussa osallistavaa, osallistuvaa tai vuorovaikutteista suunnittelua koskevassa
kirjallisuudessa korostetaan pitkälti samoja kriteerejä vuorovaikutuksen järjestämisessä.
Vuorovaikutteisen
suunnittelun
onnistuneisuuden
kriteereissä
painottuvat
toisaalta
suunnitteluprosessin muoto ja toisaalta lopputuloksen onnistuneisuus. Tärkeimpiin kriteereihin
kuuluu osallistumisen vaikuttavuus, eli se missä määrin osallisten esiin tuomat tarpeet ja muut
seikat ovat päässeet lopulliseen suunnitelmaan. Usein suunnitteluprosessien ongelmana on puute
ymmärryksestä siitä, että kaikki mielipiteet eivät sellaisenaan voi toteutua esimerkiksi kaavassa,
vaan kaava on monien intressien kompromissi. Suunnitteluprosessin onnistuneisuutta ja
kompromissien tasapuolisuutta kiistanalaissa tapauksissa voidaan mitata sillä, ovatko kiistan
molemmat ääripäät ratkaisuun hiukan tyytymättömiä (Leskinen 2005a)
Vuorovaikutuksen onnistuminen edellyttää suunnittelutilannetta, jossa aito vuoropuhelu ja asioiden
avoin käsittely on mahdollista, jokaisella on oikeus osallistua keskusteluun samoin ehdoin ja
mukana on erilaisia toimijoita ja ryhmiä, joita yhdistää yhteinen intressi. Suunnittelu- ja
kommunikointiprosessia tuetaan erilaisin osallistumismenetelmin ja ratkaisuihin tulee pyrkiä
yhteisymmärryksen avulla (Roininen et al. 2003: 6).
Vuorovaikutteinen maankäytön suunnittelun prosessi toimii parhaimmillaan suunnittelualueen
paikallisia asukkaita yhdistävänä, paikallisyhteisöä vahvistavana ja sosiaalista pääomaa
kerryttävänä tekijänä. Hautamäen (1989) sanoin ”kun kyläläisten tietoisuus yhteisistä eduista,
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tavoitteista ja niiden saavuttamismahdollisuuksista kasvaa, se saa aikaan toimintaa elinolojen
parantamiseksi. Onnistunut toiminta vuorostaan lisää aktiivisuutta ja parhaimmillaan voidaan
saavuttaa eräänlainen toiminnan kasautuva kasvu.” Tämä on tavoitteena myös yleisemmin
vuorovaikutteisessa suunnittelussa.

2.3.1 Onnistuneen osallistumisen ja vuorovaikutuksen haasteita ja kriteerejä
Osallistumista ja vuorovaikutteista suunnittelua voidaan arvioida useasta näkökulmasta. Roininen
et al. (2003) lukevat vuorovaikutuskriteereihin esimerkiksi vuorovaikutuksen toimivuuden ja
syvyyden sekä otetut kontaktit ja vuorovaikutus osapuolten välillä ja vaikuttavuuskriteereihin
osallistumisen vaikutuksen kaavoitusprosesseihin, suunnitelmien sisältöön ja kaavojen
hyväksyttävyyteen. Osallistumiskriteereihin
kuuluvat muun muassa osallistujat ja
osallistumattomat, osallistumisen tai osallistumattomuuden syyt ja motiivit sekä osallistamiskeinot.
Kaavoitusprosessiin liittyviä kriteerejä ovat osallistumisen ajoittuminen, sisältö ja suhde kaavan
luonteeseen sekä kaavoitusprosesseja koskevat tietolähteet (emt.: 20-21). Tiivistettynä ydinkriteerit
ovat a) kaavoitusprosesseja koskevien tietolähteiden tavoitettavuus (osallistujat saavat tiedon
kaavoituksesta), b) osallistujat ja osallistumattomat sekä osallistumismotiivien kehitys (edellytys
vuorovaikutuksen syntymiselle), c) vuorovaikutuksen toimivuus (edellytys vaikuttamiselle) ja d)
osallistumisen tuoma vaikutus suunnitelmien sisältöön ja osallistumisen tuoma lisäarvo. (emt.: 21).
Kirjallisuudessa on erotettu toisistaan suunnitteluprosessin ja suunnitteluratkaisun onnistuneisuus.
Tähän liittyen osallistumisen tarpeellisuudesta ja merkityksestä on erilaisia käsityksiä esimerkiksi
eri suunnitteluteorioilla (ks. luku 2.1.).
Swarbrooken (2002, cit. Tuulentie 2005b: 29) mukaan paikalliseen osallistumiseen liittyy ongelmia
muun muassa yhteisöjen moniäänisyyteen liittyen: paikallisyhteisöissäkin intressit vaihtelevat ja
osallistujajoukko voi olla ristiriitainen. Vahvat ja rohkeat henkilöt voivat dominoida vuorovaikutusta
ja tuoda näkemyksensä esille ns. hiljaista enemmistöä voimakkaammin. Myös asiantuntijat
saattavat jättää huomioimatta paikallisväestön mielipiteet tai käyttää niitä ennalta valmistellun
suunnitelman legitimointiin. Paikallisyhteisöissä konfliktien syvyys ja jatkuvuus voivat aiheuttaa
ongelmia. Myös rahoituksen ja hallinnon vaatimukset, muiden ulkoisten tekijöiden vaikutukset sekä
yleensä matkailuelinkeinon toimintatavat voivat aiheuttaa epävarmuutta matkailuun liittyvän
paikallisten osallistumisen ja hallinnan kannalta.
Osallistumiseen liittyviä ongelmia ovat myös erilaisten näkemysten arvottaminen, mielipiteen
ilmaisun vaikeus ja kokemus osallistumisen vähäisestä vaikutuksesta. Osallistujan kannalta
osallistumisen koetaan vaativan huomattavan suurta aktiivisuutta ja tietomäärää sekä tietynlaisen
kielenkäytön osaamista. Ongelmaksi voi muodostua myös mukaan suunnitteluun pääseminen
tarpeeksi aikaisessa vaiheessa. (Tuulentie 2005b: 32).
Myös jotkut vuorovaikutus- ja osallistumistavat voivat muodostua osallistumisen kynnyksiksi tai
esteiksi. Monelle mielipiteiden ilmaiseminen yleisötilaisuuksissa on vaikeaa (Leino 1999: 30;
Ympäristöministeriö 2007) ja esimerkiksi piirtämistä vaativat tiedonkeruumenetelmät saatetaan
kokea liian vaativiksi (de Laval 1997). Eri ihmisryhmillä on erilaiset valmiudet kirjoittaa muistutuksia
kaavahankkeista ja ymmärtää suunnittelussa käytettävää asiantuntijakieltä (Bäcklund et al. 2002;
Wallenius 2001). Lapin matkailukeskusten paikallisväestön asemesta Etelä-Suomesta tulevilla
virkistyskäyttäjillä ja loma-asukkailla on usein paikallisväestöä korkeampi koulutus ja sen vuoksi
usein paremmat valmiudet suunnittelijoiden ymmärtämän kielen hallintaan ja vaikuttamiseen
(Tuulentie 2005b). Internetin kautta tapahtuva osallistuminen lienee yhä useamman osallistujan
mahdollisuuksien puitteissa, koska tietokoneita on yhä useammassa taloudessa ja kansalaisten
tietokoneenkäyttötaidot myös paranevat koko ajan. Internet ei kuitenkaan ole vielä kaikkien
väestöryhmien käytössä oleva työkalu, mutta voisi tavoittaa osallistumaan nuoret ja koulutetut.
Haasteita lisäävät tekniset seikat kaavakarttojen latautumisessa tietokoneen näytölle sekä
karttojen tulostamisessa. Uuden teknologian tuomilla mahdollisuuksilla ei tulisikaan korvata
perinteisiä osallistumismenetelmiä kokonaan (Sipilä & Tyrväinen 2005).
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Vuorovaikutteisen suunnittelun tai osallistumisen ongelmana on pidetty osallisten keskittymistä
pieniin, lähinnä itseään koskeviin kysymyksiin, jolloin kokonaisnäkemys hämärtyy. Paikallisuuden
ja
kokonaisuuden
ristiriitainenkin
kohtaaminen
on
tyypillistä
vuorovaikutteisille
suunnitteluprosesseille (Arola 2002: 43). Arolan (emt.) mukaan vuorovaikutteisen suunnittelun
haasteena onkin juuri se, että kun kokonaisuuksien tekeminen on keskeisessä roolissa kunnan
maankäytön suunnittelussa, osallistuminen tuo suunnitteluun mukaan paikallisen, joka voi olla
ristiriidassa kokonaisuuden kanssa. Paikallisuuden ja kokonaisuuden suhde liittyy myös
suunnittelijoiden ja paikallisväestön asiantuntemuksen suhteeseen. Arolan (emt.: 23) mukaan
osallistujat kokevat ongelmaksi, että paikallisväestön asiantuntemusta saatetaan vähätellä
suunnittelussa juuri sille annetun subjektiivisen luonteen vuoksi.
Yleinen
vuorovaikutteiseen
suunnitteluun
liittyvä
ongelma
on
ihmisten
vähäinen
osallistumisaktiivisuus (Leino 1999; Wallenius 2001) ja toisaalta suunnitteluprosessiin
osallistuneiden edustavuus suhteessa ”väestöön”. Tietyt väestöryhmät kuten keski-ikäiset miehet
painottuvat usein suhteessa muihin ryhmiin kuten nuoriin (emt.; Ympäristöministeriö 2007).
Kannanottojen vaikuttavuuden lisäämiseksi pyritään usein järjestäytymään. Arola (2002) käyttää
tästä nimitystä osallistujan paradoksi. Osallistujan paradoksi kietoutuu kuntalaisen osallistumisen
vaikuttavuuden ja uskottavuudenkin ympärille. Kun yksittäisen kuntalaisen äänellä ei katsota
olevan painoarvoa, kannanottojen vaikuttavuutta pyritään lisäämään järjestäytymällä. Kuitenkin
myös järjestäytyneen yhdistyksen kannanottoihin voidaan suunnittelussa ja päätöksenteossa
suhtautua epäillen, vähätellen tai leimaten. Ryhmän vaikuttaessa kysytään, keitä ja kuinka monta
ihmistä esitetty kanta edustaa ja edustaako kannanotto myös ”tavallisia ihmisiä”. Osallistujan
paradoksiin liittyy läheisesti äänekkään vähemmistön vs. hiljaisen enemmistön ongelma. Jotkut
eturyhmätyyliin toimivat yhdistykset koostuvat Päiväsen et al. (2002: 14) mukaan vahvoista
kansalaisista, joille osallisuuden korostuminen tuo lisää välineitä ajaa omaa etuaan ja vastaavasti
sulkee ”osattomat”entistä enemmän syrjään päätöksenteosta.
Tyypillinen suunnitteluun liittyvä väite on, että vaikka osallistujia on kuultu, heitä ei ole kuunneltu.
Erityisesti uuden lain mukaisessa suunnitteluprosessissa kunkin osallistujan esittämien
kannanottojen vaikuttavuus ja toisaalta osallistujien kyky nähdä suunnittelutulokset monen
mielipiteen summana on keskeinen haaste. Olennaista on, että osallistuminen ei jää valmiista
vaihtoehdoista valitsemisen tasolle eikä ongelmanmäärittelyjä tarjota valmiina, vaan eri
asianosaisryhmien kanssa selvitetään, mitkä asiat ovat keskeisiä paikallisesta näkökulmasta
(Horelli & Kukkonen 2002, cit. Tuulentie 2005b: 33).

2.3.2 Monta tapaa osallistua ja osallistaa
Maankäyttö- ja rakennuslaki ei määrittele sitovasti, millä tavoin osallistuminen tulee järjestää, vaan
lain osallistumista koskevat säännökset ovat luonteeltaan joustavia ja edellyttävät tapauskohtaista
harkintaa. Vuorovaikutuksen järjestämisen tavat kaavoitusprosesseissa riippuvat kaavoitettavasta
alueesta ja sen yhteisöjen rakenteesta (Wallenius 2001). Esimerkiksi matkailukeskuksissa osallisia
voi olla jopa tuhansia useista eri maista, jolloin heidän tavoittamisensa yleisötilaisuuksiin voi olla
vaikeaa.
Vuorovaikutus voidaankin maankäytön suunnitteluhankkeissa toteuttaa monella eri tavalla.
Perinteinen käytäntö on kuulemistilaisuuden järjestäminen, mutta nykyään sovelletaan myös muita
menetelmiä, kuten erilaisia keskustelutilaisuuksia ja seminaareja, ryhmätyöskentelyä ja
internetfoorumeja (Palosaari 2005: 9). Osallistumismenetelmät valitaan sen perusteella, millainen
kaavan luonne on, millaista vuorovaikutusta tavoitellaan, miten laajaa osallisten joukkoa kaava
koskee sekä millaisia odotuksia ja valmiuksia osallisilla on osallistumiseen (Ympäristöministeriö
2004: 27, 30-31). Esimerkiksi vaikutuksiltaan merkittävässä kaavassa, jonka valmistelun
yhteydessä on odotettavissa ristiriitoja, on hyvä käyttää vuorovaikutusta ja yhteistyötä korostavia
neuvottelu- ja sovittelumenetelmiä. Laaja-alaisuutensa vuoksi yleis- ja osayleiskaavat ovat yleensä
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merkittäviä. Merkittävyyteen vaikuttavat myös vaikutusalueen laajuus, vaikutusten kohteena olevan
väestön määrä sekä ennakoitujen vaikutusten laatu (emt.).
Vuorovaikutteisen suunnittelun menetelmät voidaan jakaa eri lähteitä (Paldanius 1997, cit. Huhtala
& Lahtela 1998; Horelli & Kukkonen 2002, cit. Tuulentie 2005b; Roininen et al. 2003: 17;
Ympäristöministeriö 2004; Ympäristöministeriö 2007: 33) mukaillen neljään ryhmään:
1. Tiedottaminen (kuulutukset, kirjeet, tiedotteet, tiedotustilaisuudet, lehtiartikkelit ym.
yksisuuntainen vuorovaikutus, ei välttämättä suoraa yhteyttä vaikuttamiseen)
2. Tiedonhankinta ja kuuleminen (kyselyt ja haastattelut, lausunnot ja muut kirjalliset
kannanotot, kaksisuuntaista vuorovaikutusta)
3. Vuoropuhelu (kognitiiviset kartat, tulevaisuusverstaat, keskustelutilaisuudet, neuvottelut,
idearyhmät ja ristiriitojen sovittelumenetelmät, kaksisuuntaista vuorovaikutusta)
4. Yhteistyö (täysivaltainen osallistuminen, sitoutuminen toistuvaan vuorovaikutukseen,
asukasraati, yhteistyöryhmä, alueellinen yhteistyö, monitahoista vuorovaikutusta)
Lisäksi viidentenä ryhmänä voidaan pitää ”ei vuorovaikutusta”–vaihtoehtoa, jossa kaavoituksesta
tiedottaminen epäonnistuu eikä osallinen saa tietoa kaavasta ja päätöksentekoon vaikuttaminen
estyy (Roininen et al. 2003: 17). Erilaisia menetelmiä käytetään eri vaiheissa kaavan laadintaa.
Aloitusvaiheessa painottuvat tiedonhankinta ja kuuleminen, ja valmisteluvaiheessa tarvitaan
vuoropuhelua. Toisaalta tiedon vaihto ja yhteistyö voivat liittyä suunnittelun ja päätöksenteon
kaikkiin osavaiheisiin suunnittelun käynnistymisestä suunnitelman laadintaan, päätöksentekoon,
seurantaan ja arviointiin. Eri menetelmiä voidaan myös käyttää passiivisempien, hiljaisempien
ryhmien kuten maahanmuuttajien tai nuorten osallistamiseksi (Ympäristöministeriö 2007: 33).
Syvyytensä perusteella vaikutusmahdollisuudet voidaan jakaa neljään ryhmään, jotka ovat tietoosallisuus, konsultaatio-osallisuus, päätösosallisuus ja toimeenpano-osallisuus. Tieto-osallisuuteen
kuuluvat tässä tarkastelussa yllä olevasta luettelosta kohdat 1 ja 2 eli tiedottaminen, tiedonhankinta
ja kuuleminen, konsultaatio-osallisuuteen kohta 3 eli vuoropuhelu kunnan ja kuntalaisten välillä ja
päätösosallisuuteen kohta 4 eli yhteistyömenetelmät. Toimeenpano-osallisuus tarkoittaa, että
kuntalainen osallistuu päätöksen mukaisiin toimenpiteisiin yhdessä viranomaisten ja muiden
kuntalaisten kanssa (Salmikangas 1998, cit. Huhtala & Lahtela 1998: 14).
Vuorovaikutteisen suunnittelun määritelmässä korostuu suunnitteluorganisaation ja viranomaisten
asema suhteessa muihin yhteistyön osapuoliin kuten kuntalaisiin. Esimerkiksi Paldaniuksen (1997,
cit.
Huhtala
&
Lahtela
1998:
13) mukaan
vuorovaikutteinen
suunnittelu
on
”suunnitteluorganisaation ja viranomaisten järjestämää, suunnitteluorganisaation sisäistä ja
suunnitteluorganisaation ja muiden osapuolten välistä informaation vaihtoa ja yhteistyötä” ja
Walleniuksen (2001) mukaan ”[y]hteiskunnan asioista vastaavien päättäjien ja suunnittelijoiden
tulee tarjota kaikille kansalaisille ja eri sidosryhmille mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa
suunnitteluun ja päätöksentekoon...”. Vuorovaikutteisuus nähdäänkin usein tiettyyn hankkeeseen,
esimerkiksi kaavoitukseen liittyvänä, suunnittelijoiden ja viranomaisten kutsumana ja
mahdollistamana osallistumisena, osallistamisena (Staffans 2004). Paikallisesta osallistumisesta
ja osallisuudesta puhuttaessa tulisi kuitenkin ottaa huomioon myös ihmisten omaehtoinen toiminta
ja epäviralliset, spontaanit osallistumistavat kuten vetoomukset, kampanjat, tilaisuuksien
järjestäminen ja mielipidekirjoittelu lehdissä, suora toiminta tai vaikuttaminen ei-julkisesti. Tärkeä
osa omaehtoista, tiettyihin hankkeisiin sitomattomasta osallistumisesta on vaikuttaminen
kunnallisessa tai valtakunnan edustuksellisessa demokratiassa sekä asukas- ja muussa
yhdistystoiminnassa. Omaehtoista toimintaa voidaan luonnehtia jatkuvaksi prosessiksi verrattuna
lyhyempikestoisiin, usein kertaluonteisiin suunnitteluhankkeisiin (Roininen et al. 2003: 17; Staffans
2004).
Vuorovaikutteisen suunnittelun onnistumisen ehtona on luottamus. Toimiva vuorovaikutus voi
kasvattaa luottamusta ja sosiaalista pääomaa toimijoiden välille (Ympäristöministeriö 2007: 11).
Luottamuksen vallitessa voidaan turvallisesti uskoa ja olettaa toisten toimivan sovitulla tavalla
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vastauksena omaan myönteiseen toimintaan. Luottamuksen monille määritelmille on yhteistä
edellisen lisäksi muun muassa rehellinen ja avoin kommunikaatio ja vuorovaikutus, jotka ovat sekä
luottamuksen tunnusmerkkejä että edistävät luottamusta (Hosmer 1995, cit. Kotonen & Ahola
2003: 4-5). Toisaalta epäluottamus on muun muassa yksi metsäkonfliktien ulottuvuus (Hellström
2001).

2.4 Hankkeiden vaikutusten arviointi matkailukeskuksissa
Kaavojen ja muiden hankkeiden vaikutuksia selvitetään ja arvioidaan vuorovaikutuksessa
osallisten kanssa. Osallisten näkemykset auttavat suunnittelijoita tunnistamaan kaavan
vaikutuksia, selvittämään osallisten kannalta olennaiset kysymykset sekä arvioimaan kaavan
vaikutuksia eri näkökulmista. Selvitykset ja vaikutusten arvioinnit puolestaan auttavat osallisia
arvioimaan kaavaratkaisuja omalta kannaltaan. Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi ja
osallistuminen hyödyntävät paljolti toisiaan. Niiden päätavoitteet kuitenkin painottuvat eri tavoin:
kun osallistumisen päätavoitteena on aidon vuorovaikutuksen syntyminen kaavaratkaisun
sisällöstä, arvioinnissa keskitytään puolestaan kaavan vaikutuksiin (Ympäristöministeriö 2004: 33).
Sosiaalisten vaikutusten arviointi ei ole oma erillinen ohjelmansa, vaan sosiaalisia vaikutuksia tulee
arvioida läpäisevästi hankkeiden vaikutusten arvioinnissa. Tässä esittelen matkailukeskuksiin
liittyviä vaikutusten arviointiohjelmia.

2.4.1 Ympäristövaikutusten arviointi YVA
Ympäristövaikutusten arviointi alkoi Suomessa, kun YVA-lainsäädäntö astui voimaan vuonna
1994. Laki ympäristövaikutusten arvioinnista (YVA-laki) on vuodesta 1994 lähtien edellyttänyt, että
hankkeen
välittömät
ja
välilliset
ympäristövaikutukset
selvitetään
ja
arvioidaan.
Ympäristövaikutukset voivat olla ekologisia, mutta myös taloudellisia ja sosiaalisia tai kulttuurisia.
YVA:n osa-alueet ovat samoja kuin kestävän kehityksen osa-alueet. Ympäristövaikutuksella laissa
(YVA-lain muutos 267/1999 2 § 1 kohta) tarkoitetaan hankkeen tai toiminnan aiheuttamia välittömiä
ja välillisiä vaikutuksia (STAKES 11.07.2006)
1. ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen
2. maaperään, vesiin, ilmaan, ilmastoon, kasvillisuuteen, eliöihin ja luonnon
monimuotoisuuteen
3. yhdyskuntarakenteeseen, rakennuksiin, maisemaan, kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön
4. luonnonvarojen hyödyntämiseen
5. kaikkien edellä mainittujen tekijöiden keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin
YVA-menettely on prosessi, jossa tarkastellaan kyseessä olevan hankkeen tai päätöksen
vaikutuksia ympäristöön, vertaillaan eri toteuttamisvaihtoehtojen (mukana myös nollavaihtoehto)
erilaisia vaikutuksia ja vaikutusten merkittävyyttä ja kuullaan sekä eri viranomaisia että niitä joiden
oloihin tai etuihin hanke saattaa vaikuttaa. Prosessin aikana laaditaan ensin ympäristövaikutusten
arviointiohjelma ja sen pohjalta toteutetaan varsinainen vaikutusten arviointi, jonka tiedot kootaan
ympäristövaikutusten arviointiselostukseen (Laki ympäristövaikutusten arvioinnista 468/1994).
YVA-lain säätämisen taustana ovat Suomea velvoittavat kansainväliset sopimukset ja Euroopan
yhteisössä (EY) vuonna 1988 voimaan tullut direktiivi tiettyjen yksityisten ja julkisten hankkeiden
ympäristövaikutuksista (85/377/EEC). Ympäristövaikutusten arviointi perustuu EU:n direktiiviin
vuodelta 1985 ja sen muutokseen vuodelta 1997 (Hemmi 2005). YVA-laki koskee ensisijaisesti
konkreettisten hankkeiden ympäristövaikutusten arviointia (Hildén 2004). Lain mukaan
ympäristövaikutuksilla tarkoitetaan hankkeen tai toiminnan aiheuttamia välittömiä tai välillisiä
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vaikutuksia Suomessa ja sen alueen ulkopuolella (Hemmi 2005). Myös YVA-lain tavoitteena on
ollut lisätä kansalaisten osallistumismahdollisuuksia (Hildén et al. 2004).
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä menetellään seuraavasti:
- Selvitetään, edellyttääkö hanke arviointimenettelyä
- Laaditaan arviointiohjelma
- Rajataan tarkasteltavat toteuttamisvaihtoehdot
- Selvitetään ympäristön nykytila ja arvioidaan vaikutukset sekä niiden merkitys
- Suunnitellaan, miten haitallisia vaikutuksia voidaan lieventää ja seurata
- Vertaillaan toteuttamisvaihtoehtoja
- Kuullaan eri osapuolia
- Laaditaan ympäristövaikutusselostus
- Hankitaan tarvittavat lausunnot
- Suunnitellaan vaikutusten seuranta (Hemmi 2005).
YVA-menetelmä on ennen kaikkea ympäristövaikutusten ennusteiden laatimismenetelmä, jonka
laatimiseen osallistuvat arvioinnin kohteena olevan hankkeen edustajat, yhteysviranomainen, muut
viranomaiset sekä ympäristöasiantuntijat. YVA-lain mukaan arvioinnin (tutkimuksen) kohteena ovat
hankkeen vaikutukset ihmisen terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen, maaperään, vesiin, ilmaan,
ilmastoon, kasvillisuuteen, eliöihin sekä näiden keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin ja luonnon
monimuotoisuuteen, yhdyskuntarakenteeseen, rakennuksiin, maisemaan, kaupunkikuvaan ja
kulttuuriperintöön sekä luonnonvarojen hyödyntämiseen (Hemmi 2005).
Ympäristövaikutusten arvioinnin kohteena voivat olla myös suuret matkailuhankkeet. Mikäli
matkailuhankkeen katsotaan kuuluvan YVA-lain mukaisiin hankkeisiin, matkailuyrittäjä joutuu
perehtymään edellä mainitun luettelon pohjalta matkailun sosiaalisiin ja fyysisiin vaikutuksiin.
Hemmin (2005) mukaan ympäristövaikutusten arvioinnin kohteeksi joutuvat muita
todennäköisemmin sellaiset ympäristöön merkittävästi vaikuttavat matkailuhankkeet, jotka
sijaitsevat luontonsa puolesta arvokkailla alueilla. Mikäli matkailukeskus sijaitsee Natura 2000 verkostoon kuuluvan suojelualueen yhteydessä, matkailukeskuksen kehittämisen yhteydessä
voidaan tehdä myös Natura-arviointi, jossa selvitetään matkailun vaikutukset Natura-arvoihin
(Fotiou et al. 2003; Lindqvist & Posio 2005). Kuitenkaan valtaosa matkailuhankkeista ei joudu eikä
ole joutunut YVA:n arviointiprosessiin. Sen sijaan moni matkailuhanke edellyttää Suomessa
kaavoitusta tai kaavan olemassaoloa (Hemmi 2005).
Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA) edellyttää tutkimusta siitäkin huolimatta, että
lain nimi viittaa vain arviointiin. Ympäristövaikutusten arviointi ei olekaan vain arvioimista, vaan
siinä on käytettävä objektiivisia tutkimusmenetelmiä ja –mittareita sekä puolueettomia tutkijoita.
YVA-laissa tarkoitettu arviointi koskee toimintaansa aloittavia, ympäristöön merkittävästi vaikuttavia
yrityksiä, laitoksia ja hankkeita, ei esimerkiksi toimivien yritysten ympäristöjärjestelmiin liittyviä
auditointeja tai arviointeja. (Hemmi 2005).
YVA-laissa tarkoitettujen sosiaalisten vaikutusten arviointi kohdentuu myös hankkeen piirissä
olevaan väestöön. Matkailuhankkeetkin saattavat aiheuttaa sosiaalisia ongelmia, joten ne
arvioidaan tarvittaessa. Samassa yhteydessä voidaan arvioida myös tulevien matkailijoiden
viihtyvyyttä.
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2.4.2 Suunnitelmien ja ohjelmien vaikutusten arviointi SOVA
Suunnitelmien ja ohjelmien vaikutusten arviointi on prosessi, jossa arvioidaan suunnitelman tai
ohjelman ja niiden vaihtoehtojen vaikutuksia. YVA-lain 24 §:n mukaan suunnitelmien ja ohjelmien
vaikutukset on pitänyt arvioida riittävällä tavalla, mutta erityistä lakisääteistä menettelyä
suunnitelmien ja ohjelmien vaikutusten arvioimiseksi YVA-laissa ei ole ollut. YVA-lainsäädäntöä
uudistettiin EU:n antamalla direktiivillä (2001/42/EY), jolla YVA-lain piiriin saatettiin tiettyjen
suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arviointi. Uuden lain myötä velvollisuus selvittää
suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutukset on siirretty YVA-laista SOVA-lain 3 §:ksi. Lain
mukaan viranomaisten on selvitettävä ja arvioitava valmistelemiensa suunnitelmien ja ohjelmien
ympäristövaikutukset. Arviointia koskeva lainsäädäntö tuli voimaan 1.6.2005. Aiempi YVA-lain
yleinen velvollisuus selvittää suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutukset säilyy edelleen.
Suunnitelman tai ohjelman ympäristövaikutukset arvioidaan suunnitelman tai ohjelman kannalta
riittävällä tavalla, vaikka varsinaista SOVA-lain tarkoittamaa ympäristöarviointia ei tehdä. Myös
maankäytön suunnitteluun liittyvät kaavat ovat suunnitelmia, joita tulee arvioida kuten muitakin
suunnitelmia ja ohjelmia. Kaavojen vaikutukset arvioidaan osana maankäyttö- ja rakennuslain
kaavoitusmenettelyä. (Ympäristöministeriö 2006b; Ympäristöministeriö 2006c).
EY:n direktiivi suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista (2001/42/EY) säätelee
suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arviointia. Direktiivi toteutetaan Suomessa lailla
viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista, joka tuli voimaan
1.6.2005. Tämä ns. SOVA-laki mahdollistaa ympäristönäkökohtien ottamisen huomioon aiempaa
paremmin jo suunnitelmien ja ohjelmien valmistelun alkuvaiheessa. Se lisää tiedonsaantia
viranomaisten suunnitelmista ja mahdollisuuksia osallistua niiden valmisteluun. SOVA-lain mukaan
tietyistä suunnitelmista ja ohjelmista tehdään ympäristöarviointi. (Ympäristöministeriö 2006b;
Ympäristöministeriö 2006c)
SOVA-lain mukaan ympäristöarviointi tehdään sellaisista suunnitelmista ja ohjelmista, jotka ovat
viranomaisten laatimia, perustuvat lakiin, asetukseen tai hallinnolliseen määräykseen, luovat
puitteet hankkeiden lupa- tai hyväksymispäätöksille sekä laaditaan sellaisille toimialoille kuin maa-,
metsä- tai kalatalous, energiahuolto, teollisuus, liikenne, jätehuolto, vesitalous, televiestintä,
matkailu, aluekehitys, alueidenkäyttö, ympäristönsuojelu ja luonnonsuojelu (Ympäristöministeriö
2006c). SOVA-lain perusteella vaikutusten arviointia vaativia suunnitelmia ja ohjelmia ovat näin
ollen esimerkiksi valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, alueellinen jätesuunnitelma,
luonnonsuojeluohjelma, maakuntaohjelma ja pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmää koskeva
suunnitelma. Lisäksi SOVA-lain mukainen ympäristöarviointi on tehtävä, jos lakiin, asetukseen tai
hallinnolliseen määräykseen perustuvasta viranomaisen suunnitelmasta tai ohjelmasta on tehtävä
luonnonsuojelulaissa säädetty Natura-arviointi. (emt.) Mikäli hankkeella on valtion rajat ylittäviä
ympäristövaikutuksia, arviointimenettely järjestetään yhdessä asianosaisen toisen valtion kanssa.
Suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arviointia kutsutaan usein strategiseksi
ympäristöarvioinniksi (engl. strategic environmental assessment, SEA). Tällä on haluttu Hildénin et
al. (2004) mukaan korostaa sitä, että arvioinnin erityisenä tehtävänä on tarkastella sellaisia
linjauksia ja yleisiä kehityssuuntia, joihin ei ole mahdollista tai mielekästä puuttua yksittäisten
hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä. Näin suunnitelmien ja ohjelmien
ympäristövaikutusten arvioinnin tavoitteena on myös osaltaan tukea yksittäisiä hankkeita koskevaa
suunnittelua ja päätöksentekoa.

2.4.3 Sosiaalisten vaikutusten arviointi SVA
Euroopan komission mukaan tulisi arvioida myös ympäristöön vaikuttavien hankkeiden ja
suunnitelmien sosiaalisia vaikutuksia (Fotiou et al. 2003: 25). Sosiaalisten vaikutusten arviointi on
saanut alkunsa Pohjois-Amerikasta 1970-luvun alussa. Se liittyy kiinteästi ympäristövaikutusten
arvioinnin käytäntöjen (YVA) ja lainsäädännön kehitykseen USA:ssa. Ensimmäinen SVA:n
sovelluskohde koski öljyputken rakentamisesta aiheutuvia muutoksia alueen alkuperäisasukkaiden
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kulttuuriin. Sittemmin YVA:n ja SVA:n käyttö on laajentunut myös Eurooppaan. (Kinnunen et al.
2001).
Sosiaalisten vaikutusten arviointi (SVA, engl. SIA) tarkoittaa hankkeen tai toiminnan aiheuttamien,
ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvien vaikutusten tunnistamista ja arviointia. (Stakes
2001). Sosiaalisilla vaikutuksilla tarkoitetaan hankkeesta tai suunnitelmasta aiheutuvia välittömiä
tai välillisiä vaikutuksia yhteiskunnalle ja yhteisöille tai eri väestöryhmien ja ihmisten
elinolosuhteille, elämäntavoille ja koetulle elämänlaadulle. (Päivänen et al. 2005). Sosiaalisten
vaikutukset näkyvät ja välittyvät muutoksina resurssienhallinnassa, toimintakäytännöissä,
instituutioissa, asenteissa ja arvoissa, myös ristiriitoina. Vaikutukset kohdistuvat usein alueellisesti
ja ovat erilaisia eri väestöryhmien osalta tai koetaan eri tavoin (emt.: 8). SVA:n peruselementteihin
kuuluu asukasnäkökulman huomioon ottaminen (Kinnunen et al. 2001).
Euroopan komissio jakaa sosiaaliset vaikutukset toisaalta sosioekonomisiin vaikutuksiin kuten
työllisyys ja palvelut sekä sosiokulttuurisiin vaikutuksiin kuten yhteisön normeissa ja arvoissa
tapahtuvat muutokset. Komissio myös painottaa yhteisöjen heterogeenisuutta kuten erilaisia
elinkeinoja vaikutusten arvioinnissa (Fotiou et al. 2003: 25). Sosiaalisten vaikutusten arvioinnissa
ongelmana on ollut yhteiskuntatieteellisen näkemyksen puuttumisesta johtunut suppea käsitys
sosiaalisten vaikutusten kirjosta (Välimäki & Kauppinen 2000, cit. Alamattila 2005). Myös Wallenius
(2001: 221) huomauttaa, että Suomessa käydyssä keskustelussa sosiaalisen kestävyyden
määrittelemiseksi ollaan takerruttu hyvin usein pelkästään työllisyyteen. Walleniuksen (emt.)
mukaan tämä on liian rajoittunut näkökulma sosiaalisiin vaikutuksiin, koska sosiaaliseen
kestävyyteen kuuluvat kaikki ihmisten ristiriitaiset tarpeet ja niiden toteutusmahdollisuudet.
Vuonna 1994 voimaan tullut YVA-laki edellyttää myös sosiaalisten vaikutusten arviointia (Juslén
1995: 2, 7-8, cit. Alamattila 2005: 21). YVA-lain lisäksi SVA tukeutuu myös maankäyttö- ja
rakennuslakiin. Sosiaalisten vaikutusten arviointi käynnistyi YVA-lain myötä (1994), mutta
vähitellen se on laajentunut sekä maankäyttö- ja rakennuslain säätelemään maankäytön
suunnitteluun että säädösten, suunnitelmien ja ohjelmien valmisteluun. (Kinnunen et al. 2001).
Sosiaaliset vaikutukset ovat mukana maankäyttö- ja rakennuslaissa paitsi lain yleisessä
tavoitteessa, myös alueiden käytön suunnittelun tavoitteissa, eri kaavamuotoja koskevissa
sisältövaatimuksissa sekä vaikutusten selvittämistä ja vuorovaikutusta koskevissa säännöksissä.
Käytännön suunnittelutyössä sosiaaliset vaikutukset ja vaikutukset ihmisten elinoloihin ja –
ympäristöön ovat pitkälti sama asia (Päivänen et al. 2005).
Sosiaalisten vaikutusten arvioinnilla on nähty olevan kolmenlaisia tehtäviä (Kinnunen et al. 2001):
1) Arviointi on päätöksentekijöitä palvelevaa asiantuntijatyötä,
2) Arviointi toimii kansalaisten osallistumiskanavana suunnitteluun ja päätöksentekoon
3) Arviointi voidaan ymmärtää yhteiskunnallisena suunnittelunäkemyksenä.
Sosiaalisten vaikutusten arvioinnin YVA:a muistuttava lyhenne SVA ei viittaa siihen, että
sosiaalisten vaikutusten arviointi olisi oma erillinen tehtävänsä. Päinvastoin, kaavoituksen
sosiaalisia vaikutuksia tulee Päiväsen et al. (2005) mukaan arvioida tiiviissä yhteistyössä itse
kaavan laadinnan, siihen liittyvän vuoropuhelun ja muiden vaikutustarkastelujen kanssa. Kuitenkin
sosiaalisten vaikutusten arviointia on toistaiseksi vaadittu YVA-hankkeissa vain harvoin (Välimäki &
Kauppinen 2000: 80, cit. Alamattila 2005: 23).
SVA läpäisee muut vaikutustarkastelut: myös ekologisilla, maisemallisilla tai terveysvaikutuksilla on
sosiaalisia vaikutuksia. SVA:ssa ollaan kiinnostuneita ekologisten, maisemallisten tms. vaikutusten
sosiaalisista merkityksistä. Siinä missä maisema-arkkitehti arvioi maisemavaikutuksia asiantuntijaarviointina, SVA:ssa analysoidaan esim. lähiympäristön asukkaiden käsityksiä ja kokemuksia
oletetuista maisemavaikutuksista. (Päivänen et al. 2005). Kansainvälisesti on havaittu, että
sosiaalisten vaikutusten arviointi on liian usein keskittynyt tilastollisiin tarkasteluihin ja muutoin
mitattaviin tekijöihin. Sosiaalista tietoa on kuitenkin myös paikkaan kohdennettu kvalitatiivinen tieto
eli alueella asuvien ja toimivien henkilöiden ja tahojen tieto alueen toiminnallisista resursseista,
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arvokkaista ja turvattomuuden tunteita herättävistä paikoista ja laajemminkin käyttäjä- ja
asukastietoa. Tätä tietoa voidaan kerätä paikallislehdistä, haastatteluin, keskusteluin ja myös
kaavamuistutuksista. Erästä paikkaan kohdennettavan sosiaalisen tiedon keräämismenetelmää
(kaupunkiviheralueiden sosiaalisten arvojen kartoitus) ovat käyttäneet Pelkonen ja Tyrväinen
(2005). Sen sijaan, että asiantuntijat määrittelisivät ihmisiä kuulematta selvitysvaiheessa, mikä on
arvokasta, sosiaalisten arvojen kartoituksella voidaan tavoittaa sosiaalista tietoa asukkaille tai
muille käyttäjille tärkeistä ja arvokkaista paikoista.
Sosiaalisten vaikutusten arvioinnilla ei ole yksiselitteistä hyväksyttyä määritelmää kirjallisuudessa
ja myös SVA:ssa käytännössä tarkasteltavat teemat ovat hyvin erilaisia. (Kinnunen et al. 2001).
SVA voidaan suorittaa vain asiantuntija-arviointina, mutta Kinnusen et al. (emt.) mukaan
monipuolisesti ja perusteellisesti toteutetussa SVA:ssa olisi mukana myös kansalaisnäkökulma.
Käytännössä SVA toimii usein asiantuntijatiedon ja –kielen kääntäjänä osallisille ja päinvastoin.
SVA:lla voidaan tehdä näkyväksi erilaisia asiantuntijanäkökulmia sekä muiden toimijoiden kuten
asukasryhmien näkökulmia samaan alueeseen. Näin erittely saattaa olla hyvinkin hyödyllistä
keskustelun jäsentämiseksi. (Päivänen et al. 2005).
Sosiaalisten vaikutusten arviointi eli SVA on määritelty monitieteiseksi prosessiksi, joka tunnistaa
ja arvioi hankkeen, suunnitelman tai ohjelman toteuttamisesta aiheutuvia vaikutuksia. SVA:n
tavoitteena on olla päätöksenteon tukena. Suomessa SVA on eriytynyt omaksi menetelmäkseen,
jolla kartoitetaan jonkin hankkeen mahdollisia vaikutuksia ihmisten hyvinvointiin tai sen
jakautumiseen (Kinnunen et al. 2001). Osallistuminen ja sosiaalisten vaikutusten arviointi voivat
hyödyntää toisiaan monin tavoin, mutta ne eivät kuitenkaan korvaa toisiaan (Päivänen et al. 2005:
68).

2.4.4 Natura-arviointi
Natura 2000 –suojelualueverkosto perustuu Euroopan yhteisön luontotyyppien sekä
luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta annettuun neuvoston direktiiviin (92/43/ETY,
ns. luontodirektiivi) ja luonnonvaraisten lintujen suojelusta annettuun direktiiviin (79/409/ETY, ns.
lintudirektiivi) (Leskelä 2005). Natura-alueilla suojellaan koko Euroopan unionissa tärkeitä lajeja ja
luontotyyppejä (Metsähallitus 2005). EU:n tasolla Natura 2000-alueet kattoivat 15% Euroopan
unionin pinta-alasta vuonna 2003, joten Natura-alueita ei voida pitää erillisinä muista maaseudun
alueidenkäyttö- ja luonnonkäyttömuodoista (Sundseth 2003: 9).
Natura-suojelualueverkoston muodostaminen aloitettiin 1990-luvun loppupuolella, EU:n lintu- ja
luontodirektiiveihin perustuen. Natura-alueen suojelun perusteena ovat ne täsmällisesti määritellyt
luontotyypit tai lajit, jotka on nimetty luonto- ja lintudirektiiveissä ja joiden perusteella alue on valittu
osaksi Natura-verkostoa. (Lindqvist & Posio 2005). Natura-alueiden valintaperusteet ovat
luonnontieteellisiä. Natura 2000 –verkostoon liitettävien alueiden toteutuskeinovalikoima on laaja.
Natura 2000 –alueita toteutetaan ehdotuksen mukaan luonnonsuojelu-, erämaa-, ulkoilu-, maaaines-, vesi-, koskiensuojelu-, kalastus-, maastoliikenne-, vesiliikenne-, rakennus- ja metsälailla.
(Ympäristöministeriö 1999).
Monet Natura 2000 –verkostoon liitetyistä alueista koetaan paikallisesti oleellisena osana ihmisten
elinympäristöä ja niillä on suuri merkitys sekä luontomatkailukohteina että sosiaalisesti
paikallisväestölle. Natura 2000 –verkostoa perustettaessa korostettiinkin, ettei tavoitteena ole
luoda täysin eristyksissä olevia suojelualueita, vaan alueiden hoito ja käyttö pyritään hoito- ja
käyttösuunnitelmissa sovittamaan tasolle, jolla säilytetään sekä paikallisten ihmisten
elinmahdollisuudet että luonnonsuojeluarvot (Fotiou et al. 2003).
Lapissa Natura-verkostoon valitut alueet ovat pääosin samoja alueita, jotka on jo aiemmin suojeltu
kansallisella suojelulainsäädännöllä. Levin ja Ylläksen seutuvilla Natura-alueita ovat esimerkiksi
Pallas-Yllästunturin kansallispuisto, Leppävuoman-Murtovuoman-Saattoporanvuoman suoalue
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sekä Ounasjoki. (Lindqvist & Posio 2005: 5, 54-55). Myös Kätkätunturin alueen liittämistä Naturasuojelualueohjelmaan yritettiin 1990-luvulla, mutta alueella ei todettu olevan riittävästi
suojeluarvoja sen Natura-ohjelmaan liittämiseksi (Suunnittelukeskus 2006).
Mikäli suunniteltava hanke sivuaa Natura-aluetta, voidaan osana ympäristövaikutusten arviointia
tehdä Natura-arviointi. Natura-arvioinnin tarveharkinta on suoritettava aina silloin, kun hanke
kohdistuu Natura-alueelle. Arvioinnin tarveharkinnassa tarkastellaan, ulottuvatko hankkeen
vaikutukset Natura-alueelle, heikentääkö hanke suojeluperusteena olevien lajien kantoja tai
luontotyyppien aloja sekä onko heikennys merkittävää ja todennäköistä. Mikäli kaikki edellä
mainitut ehdot täyttyvät, hankkeesta tehdään Natura-arviointi. Muuten tarveharkinta perusteluineen
riittää. Varsinaisessa arvioinnissa vastataan samoihin kysymyksiin kuin arvioinnin
tarveharkinnassa. Lisäksi tarkastellaan erilaisia hankkeen toteutusmahdollisuuksia ja -vaihtoehtoja
sekä eri vaihtoehtojen vaikutuksia suojeluperusteisiin. Arviointi voidaan tehdä erikseen tai osana
ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. Arvioinnissa tulee ottaa huomioon myös hankkeiden
epäsuorat ja yhteisvaikutukset muiden samalle alueelle sijoittuvien tai aluetta rasittavien
käyttömuotojen kanssa. Natura-arvioinnin tekee, rahoittaa tai tilaa hankkeen toteuttaja tai
suunnitelman laatija. Lupaviranomaisen velvollisuus on pyytää arvioinnista lausunto alueelliselta
ympäristökeskukselta
ja suojelualueen
haltijalta.
Hankkeissa,
joiden
toteutuksessa
ympäristökeskus on mukana, lausunnon antaa ympäristöministeriö (Lindqvist & Posio 2005: 4043).
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3 Tutkimusmenetelmät
Maankäytön suunnittelussa tarvitaan uusia menetelmiä, joilla voidaan kerätä systemaattista ja
paikkaan sidottua tietoa asukkaiden toiveista, arvioista ja tarpeista, ja välittää tieto
kaupunkisuunnitteluun (Pelkonen & Tyrväinen 2005). Matkailualueet maisemalaboratorioina hankkeen yhtenä tavoitteena on kehittää menetelmiä, joilla voidaan edistää kestävyyttä
matkailukeskuksissa. Monia tässä tutkimuksessa käytettyjä menetelmiä käytetään sekä tutkimusettä
vuorovaikutteisen
suunnittelun
menetelminä,
esimerkiksi
mielikuvakartat
ja
fokusryhmähaastattelu (Kyttä & Kaaja 2001). Tässä luvussa esittelen tässä tutkimuksessa
käytettyjä menetelmiä sekä kuvaan, miten menetelmiä on käytännössä sovellettu.

3.1 Fokusryhmähaastattelu aineistonkeruumenetelmänä
Fokusryhmähaastattelu
on
laajalti
käytetty
menetelmä
esimerkiksi
sosiologian,
markkinatutkimuksen ja politiikan tutkimuksen aloilla (Ahola 2002: 21). Menetelmä on erityisen
käyttökelpoinen kommunikaation tutkimuksessa, koska se mahdollistaa sosiaalisessa
vuorovaikutuksessa tapahtuvien asenne- ja mielipidemuutosten tutkimuksen. Menetelmä sijoittuu
osallistuvan havainnoinnin ja luonnollisen ryhmätilanteen tarkkailun ja strukturoidun
yksilöhaastattelun välimaastoon. (emt.).
Fokusryhmillä on kaksi ”järjestäjää”, joista toinen toimii keskustelun vetäjänä tai johdattelijana ja
toinen havainnoi keskustelua. Lisäksi kolmas henkilö voi toimia ns. taloudenhoitajana, tehtävinään
käytännön järjestelyt kuten nauhoituksen hoitaminen sekä pienimuotoisen tarjoilun järjestäminen
(emt.). Fokusryhmähaastattelussa korostuu tilanteen etukäteissuunnittelu. Esimerkiksi itse
fokusryhmän koostaminen ja rekrytointi ovat keskeisesti keskusteluasetelmaan ja selville saataviin
asioihin vaikuttavia tekijöitä (Valtonen 2005). Ryhmähaastattelun perustana käytetään etukäteen
laadittua haastattelurunkoa, joka kattaa tutkimusongelman kannalta olennaiset teemat. Vaikka
haastattelun pitää olla keskustelunomainen, pääkysymykset on silti mietittävä etukäteen (Ahola
2002: 23-24). Teemarungon avulla keskustelun vetäjä voi auttaa keskustelijoita esimerkiksi
siirtymään eteenpäin jumiutuvista aiheista. Myös erilaiset tilajärjestelyt kuten neutraali tila
rohkaisevat keskustelua ja vuorovaikutusta. Parhaana asetelmana pidetäänkin ympyrämuotoa,
jossa kaikki osallistujat näkevät toisensa.
Fokusryhmähaastattelun tavoitteena on jokaisen osallistujan näkökulman selville saaminen ja
haastatteluun osallistujien rohkaiseminen erilaisten näkökulmiensa ilmaisemiseen. Toisin kuin
useissa
muissa
pienryhmähaastattelutyypeissä,
fokusryhmähaastattelussa
ei
pyritä
konsensukseen. Ryhmähaastattelujen tavoitteena on tutkia erilaisia asenteita, käsityksiä ja
mielipiteitä, eikä niiden tarkoituksena siis ole päätöksenteko tai yhteiseen käsitykseen pääseminen
(emt.: 22). Näin onkin tärkeää, että ryhmän vetäjä luo ryhmässä ilmapiirin, joka on kaikkia
innostava ja erilaisia mielipiteitä salliva, jotta niiden esille tuominen on mahdollista. Myönteisen ja
rennon ilmapiirin luomisessa auttaa esimerkiksi kahvitarjoilu tilaisuuden aluksi (Leskinen 2005b).
Tämän tutkimuksen haastattelutilaisuuksiin onkin pyritty järjestämään kahvit, ja kahvittelun on
todettu rentouttavan haastattelun tunnelmaa.
Aholan (2002: 24) mukaan fokusryhmän suositeltava koko on yleensä 6 – 10 henkilöä, jotka
valitaan tutkimuksen tavoitteiden ja tutkimuskysymysten mukaan. Valtonen (2005: 223)
huomauttaa, että Suomessa tyypillinen ryhmän koko on 8 henkilöä, mutta Yhdysvalloissa ja
Ranskassa kymmenestä viiteentoista. Ryhmän on yhtäältä oltava tarpeeksi pieni, jotta kaikki
osallistujat saisivat äänensä kuuluviin, ja toisaalta ryhmän on oltava riittävän suuri, jotta saataisiin
esille vastausten kirjo. Ryhmän koostumusta pidetään yleisesti tärkeimpänä yksittäisenä
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keskustelun tuloksellisuuteen ja onnistuneisuuteen vaikuttavana tekijänä. On kuitenkin useita
näkemyksiä siitä, tulisiko ryhmän olla koostumukseltaan homogeeninen vai heterogeeninen eli
tulisiko haastatteluryhmän koostua vain samantyyppisistä informanteista vai tulisiko ryhmässä olla
informantteja useasta toimijaryhmästä (emt.).
Ryhmien koostumuksen ohella haastattelussa käydyn keskustelun onnistuneisuus vaikuttaa
suoraan aineiston laatuun. Ryhmän tuottama aineisto perustuu vuorovaikutukseen, käytännössä
keskusteluun, ja tällä interaktiotilanteella on vaikutuksensa aineiston koostumukseen (Valtonen
2005: 228). Tietty aihe voi tulla esille harvempien puheenvuoroissa, jos yhden ottaessa sen esille
siihen on jo usea sanonut mielipiteensä – mahdollisesti yhteisesti jaetun mielipiteen.
Interaktiotilanne ja yhteisön jaetut merkitykset näkyvät myös siinä, että samojen asioiden tai
paikkojen esiintyessä keskustelussa useasti niiden voidaan päätellä olevan tärkeitä yhteisölle.
Toisaalta keskustelussa on myös huomattavissa, milloin aineisto tietyn paikan tai asian suhteen on
kyllääntynyt. Aineistosta tulee varsin rikasta keskeisiin paikkoihin liittyen, ja toisaalta aineistosta
tulee myös varsin laaja ja kattava, kun ryhmäläisten mielipiteet tuovat muille osallistujille asioita
mieleen. Keskusteluissa voi muodostua myös ryhmän kesken yhteisiä mielipiteitä, vaikka
konsensus tai yhteinen neuvottelutulos ei olekaan haastattelun tavoitteena. Ryhmähaastatteluissa
tapahtuukin yhteistoiminnallista oppimista, kun haastatteluryhmässä samaan asiaan tai paikkaan
liittyen tulee esille monenlaisia merkityksiä ja mielipiteitä.
Fokusryhmien
lukumäärä
riippuu
tutkimustehtävästä
ja
ryhmien
koostamisen
onnistuneisuudesta. Yleensä noudatetaan ns. saturaatioperiaatetta, eli fokusryhmiä jatketaan,
kunnes tutkija voi jo ennustaa osallistujien vastaukset, koska uutta tietoa ei enää tule. Ohjeena
ryhmien määrästä ja kokoonpanosta voidaankin pitää sitä, että ryhmien määrien pitää olla niin
suuri, etteivät uudet ryhmät tuota enää uutta tietoa, mutta mukana pitää olla tutkimusaiheen
ymmärtämiseksi kokoonpanoltaan ja lukumäärältään riittävät ryhmät. Tulosraporteissa on
kerrottava aina tarkasti, kuinka ryhmät on rekrytoitu ja kuinka monta henkilöä kuhunkin ryhmään
osallistui (Ahola 2002: 24).
Yleisin fokusryhmäprotokollan ongelma on, että se painottuu liikaa tutkijan ja liian vähän
osallistujien kiinnostuksen mukaan (emt.: 34). Tämän tutkimuksen fokusryhmähaastatteluissa on
kaikissa ollut pääpiirteissään samankaltainen haastattelurunko, joka tutkijat ovat etukäteen
modifioineet kutakin toimijaryhmää varten (esimerkki ks. liite 1). Lisäksi haastatteluissa on sallittu
tiettyjen teemojen korostua ja ryhmien puhua vapaasti heidän mielestään on tärkeistä
kysymyksistä aiheeseen liittyen. Haastattelujen lopuksi osallistujilta on myös varmistettu, onko
kaikki tarpeelliset näkökulmat otettu esille. Pääosin vastaukset tähän ovat olleet kielteisiä, eli esille
ovat tulleet keskeiset asiat. (Haastattelut ks. luku 3.4.).
Fokusryhmämenetelmää voidaan käyttää paitsi itsenäisenä haastattelumenetelmänä, myös toisen
metodin täydentäjänä eli triangulaatiossa (samaa ilmiötä tutkitaan useammalla kuin yhdellä
menetelmällä). Tavoitteena on silloin tutkittavan ilmiön parempi ymmärtäminen. Tässä
tutkimuksessa fokusryhmähaastattelua on käytetty sekä aineistonkeruumenetelmänä itsessään
että mielikuvakarttatarkastelujen täydentäjänä. Lisäksi samoista teemoista on tehty syksyllä 2006
lomakekysely (Sippola 2007).

3.2 Virikkeiden käyttö fokusryhmähaastattelussa
Kysymykset ovat fokusryhmähaastattelussa vetäjän pääasiallinen puheentuottamiskeino, mutta
puhetta voidaan generoida ja myös manipuloida erilaisten tekniikoiden ja virikemateriaalien kautta
(Valtonen 2005: 237). Virikemateriaalin käytön tarkoituksena on, että ”virikkeet ja niitä koskevat
haastattelukysymykset artikuloivat tutkimuskohdetta käsittelyn alaiseksi siten, että haastateltavat
pääsevät virikkeitä tulkitessaan ilmaisemaan sosiaalista kokemustaan ja kulttuurista tietoaan
tutkittavasta asiasta. Samalla asetelmassa virikkeet tarjoavat tutkijan ja tutkittavien
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tutkimuskohdetta koskeville tulkinnoille vertailua helpottavia ulkoistettuja viittauskohteita”(Törrönen
2001: 206).
Tässä hankkeessa haastattelujen ohella menetelmänä käytettyjen mielikuvakarttojen merkitys on
ollut toimia a) keskustelun virikkeenä ja fokusointityökaluna ja b) tiedonkeruumenetelmänä.
Informanteille jaettiin haastattelutilaisuuksissa kartat, joihin heitä pyydettiin merkitsemään
positiivisia (hyvin suunniteltu tai kaunis paikka, mahdollisuus) ja negatiivisia (huonosti suunniteltu,
parantamisen tarvetta, hoitamaton tai ruma paikka, paikkaan liittyy puutteita tai uhkia) paikkoja ja
alueita. Karttamerkinnät tehtiin haastattelutilanteessa pääasiassa yksin, minkä jälkeen kaikki
kertoivat karttamerkinnöistään puheenvuorokierroksella, jonka yhteydessä niistä myös keskusteltiin
yhdessä.
Periaatteellisella tai ideoiden tasolla tapahtuva keskustelu vuorovaikutteisuudesta ja
osallistumisesta voi jäädä epäluottamusta ja tyytymättömyyttä ilmentäväksi puheeksi ilman
konkretiaa, mutta keskusteltaessa konkreettisista paikoista tulevat samoihin paikkoihin liitettävät
moninaiset merkitykset selkeästi esille ja ne näin avautuvat keskustelulle. Karttojen käyttäminen
virikkeenä konkretisoi keskustelua ja tuotti myös muuten arvokasta aineistoa erilaisista paikoista
matkailukeskusten ympäristössä. Karttatehtävää voidaan pitää tavallaan myös sisätiloissa ja
virikkeiden avulla tehtynä kävelykierroksena (gåtur, ks. esim. de Laval 1997; Kyttä 2001), jossa
osallistujat itse voivat päättää missä paikoissa ”käyvät”.

3.3 Mielikuvakartat
Keräämällä karttojen avulla asukkailta heidän elinympäristönsä kokemuksia ja merkityksiä
koskevia näkemyksiä ja mielipiteitä saadaan arvokasta tietoa ympäristöön liittyvistä sosiaalisista
arvoista (Pelkonen & Tyrväinen 2005). Sosiaalisten arvojen määrittäminen perustuu asukkaiden
mielipiteisiin ja kokemusperäiseen tietoon omasta asuinympäristöstään. Asukkaiden tietoihin
perustuvien viheralueiden sosiaalisten arvokarttojen on esitetty soveltuvan muun muassa
ohjaamaan maankäyttöratkaisuja ja säilyttämään asukkaille arvokkaita alueita rakentamattomina
sekä työkaluksi kaavojen ympäristövaikutusten arviointiin. Viheralueiden sosiaalisia arvoja voidaan
tarkastella rinnakkain esimerkiksi ekologisten ominaisuuksien kanssa. Lisäksi ympäristön laadun ja
arvojen muuttumista voidaan seurata ajallisesti uusien kartoitusten avulla. (emt.: 6).
Karttamuotoiselle tiedolle on yhteiskunnassamme yhä suurempi tarve ja kysyntä.
Paikkatietotekniikoiden kehittyminen tarjoaa uusia suunnittelumenetelmiä, joiden tulokset ovat
helposti visualisoitavia ja nopeita päivittää.
Mielikuvakartalle kootaan eri menetelmin (tarrat, piirrettävät symbolit, värit jne.) ajatuksia siitä,
millaisina alueen eri osat nähdään ja miten ne koetaan. Mielikuvakartalla saadaan paikannettua
tietoa siitä, millaiseksi asukkaat kokevat elinympäristönsä tai miten he sitä käyttävät, eli
kokemuksellista tietoa osallistujille jollain tavoin merkityksellisistä, esimerkiksi miellyttävistä tai
pelottavista paikoista. (Ympäristöministeriö 2004: 49). Useiden informanttien piirtämiä karttoja
yhdistelemällä kartoista voi koostaa yhteisen kartan, josta käy ilmi esimerkiksi eri alueiden ja
kohteiden esiintymisen yleisyys tutkittujen ihmisten kartoissa (Kyttä & Kaaja 2001: 26). Isolle
kartalle koottuna merkintäryppäät kuvastavat mainintojen kasautumista (Ympäristöministeriö 2004:
49).
Mielikuvakartta on monimuotoinen ja varioitava menetelmä. Sitä käytetään monien tieteenalojen
tutkimuksissa, esimerkiksi maantieteessä, psykologiassa, sosiologiassa ja arkkitehtuurissa.
Menetelmän tärkeimpiä kehittäjiä ja soveltajia ovat olleet Kevin Lynch (1960) ja Donald Appleyard
(1970) (Kyttä & Kaaja 2001: 26). Mielikuvakarttamenetelmistä käytetään monia toisistaan hieman
poikkeavia nimityksiä kuten kognitiivinen kartta, kognitiivinen representaatio, mentaalinen kartta,
tarrakartta tai symbolikartta (de Laval 1997; Kyttä & Kaaja 2001; Stakes 2001; Ympäristöministeriö
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2004). On huomattava, että mielikuvakartoilla ei tarkoiteta tässä yhteydessä esimerkiksi
muistiinpanotekniikkana käytettäviä monikeskuskarttoja eli ns. mind mappeja.
Ehkä yleisimmin käytetty mielikuvakartan tyyppi on käsin tyhjälle paperille piirretty luonnos (ks.
esim. Uusitalo & Rantala 2005: 60-61), joka voi muistuttaa esimerkiksi tien kysyjälle piirrettyä
reittiopastusta. Esimerkiksi Lee (1993) sekä Gould ja White (1974) ovat kuitenkin käyttäneet
karttatehtävän pohjana valmiita karttoja, joihin he ovat pyytäneet informantteja merkitsemään
tietynlaisia alueita tutkimuskysymysten mukaan. Karttamenetelmä on saanut Gouldilta myös nimen
Gouldian maps (de Laval 1997: 242). Vaikka tutkimusasetelma on gouldilaisessa
mielikuvakartassa eri kuin tyhjälle paperille luonnosteltavassa perinteisemmässä kognitiivisessa tai
mielikuvakartassa, myös valmiille karttapohjille piirretyt merkinnät peilaavat karttakuvaan
suhteutettuja näkemyksiä tai preferenssejä. Näin myös karttojen koostamiseen ja monipuolisiin
tarkasteluihin tarjoutuu parempi mahdollisuus. Suomessa esimerkiksi Pelkonen ja Tyrväinen
(2005) ovat laatineet useita erilaisia karttakoosteita eli synteesikarttoja länsivantaalaisten
asuinympäristönsä viheralueita koskeviin mielipiteisiin liittyen.

Kuva 6 Kyläläisten karttamerkinnät ovat olleet varsin monipuolisia ja kattavia
verrattuina moniin muihin ryhmiin. Esimerkki Ylläsjärven kyläläisten haastattelusta.

Tässä tutkimuksessa informantit ovat merkinneet itselleen merkityksellisiä paikkoja valmiille
karttapohjille gouldilaisten karttojen tapaan (ks. esim. Kuva 6). Tutkimuksessa käytetty
karttamenetelmä muistuttaa sekä tarra- tai symbolikarttamenetelmää (Kyttä & Kaaja 2001: 25;
Ympäristöministeriö 2004: 49) että kognitiivista kartoitusta (Kyttä & Kaaja 2001: 26-27).
Menetelmissä osallistujille jaetaan kopiot alueen kartasta ja osallistujat merkitsevät karttaan
erilaisia paikkoihin liittyviä merkityksiä ja kokemuksia itse piirrettävillä symboleilla tai esimerkiksi
tarroilla. Merkinnöistä voi myös vetää viivan kartan reunaan ja perustella miksi kyseinen paikka on
vastaajan mielestä esimerkiksi viihtyisä tai pelottava.
Mielikuvakarttamenetelmään yhdistetään usein haastattelu. Haastattelulla voidaan täydentää
karttatehtävää siten, että haastattelussa on mahdollisuus tehdä jatkokysymyksiä ja syventää
kartoilla saatua tietoa. Informantti voi esimerkiksi selittää haastattelijalle, mitä on piirtänyt ja kartta
toimii tällöin haastattelun lähtökohtana. (Kyttä & Kaaja 2001: 24-27). Idea yhdistää haastattelu ja
kartta on de Lavalin (1997) mukaan ollut alun perin Kevin Lynchin. Lynchin metodi oli näin
oikeastaan laajennettu haastattelu jossa oli käytännöllisiä piirteitä. Analysoimalla karttaluonnokset
suoraan ja antamalla informantin kertoa mitä on piirtänyt, saadaan esiin paljon informaatiota joka
on paljon laajempaa kuin pelkkä visuaalinen puoli (emt.: 246-247).
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Tämän tutkimuksen paikkatietoaineisto on kerätty siten, että osallistujat ovat osana
haastattelutilaisuutta merkinneet heille jaettuihin karttoihin mielestään myönteisiä ja kielteisiä
paikkoja ja sitten kertoneet karttamerkinnöistään. Myönteisiksi on merkitty paikkoja, joissa on tehty
tai joihin liittyy hyviä suunnitteluratkaisuja, erityisiä kauneusarvoja tai merkityksiä, mahdollisuuksia
ja vahvuuksia. Kielteiset paikat ovat olleet jollain tavalla rumia, huonosti suunniteltuja tai
hoitamattomia. Ne ovat voineet olla itsessään alueen heikkouksia ja niihin on voinut liittyä uhkia
joko ulkopuolelta (usein yhdistettynä myönteiseen paikkamerkintään) tai paikat ovat voineet uhata
esimerkiksi alueen viihtyisyyttä. Tehtävänanto on ollut tärkeää pitää mahdollisimman
yksinkertaisena, jotta karttatehtävän suorittaminen ei olisi haastateltaville ylivoimaista eivätkä
vastaustekniset seikat vähentäisi menetelmällä saatavaa tietoa. Vaikka informanttien ei olekaan
tarvinnut itse piirtää varsinaisia karttoja, mihin voi liittyä pelkoa omien piirtämistaitojen
riittävyydestä (ks. esim. de Laval 1997), myös informanttien kartanlukutaito ja paikallistuntemus
ovat olleet mahdollisia kynnyksiä karttatehtävän onnistumiselle. Karttojen täyttämistä seuraava
keskustelu
onkin
ollut
sekä
syventävä
että
vaihtoehtoinen
menetelmä,
jossa
kartanlukurajoitteisetkin informantit ovat voineet tuoda ajatuksensa esille tasavertaisesti muiden
kanssa. Paikat on käyty haastattelutilanteessa läpi siten, että jokainen on saanut esitellä omat
merkintänsä ja merkinnöistä on keskusteltu yhdessä. Karttamerkintöjen (myönteinen tai kielteinen)
lisäksi tutkimusaineistona onkin haastattelujen tuoma monipuolinen laadullinen ominaisuustieto.
Kartta-aineiston tarkastelujen tueksi haastatteluaineistosta on koostettu taulukoita, joista ilmenevät
haastatteluissa eri paikoille annetut myönteiset ja kielteiset merkitykset (ks. Mettiäinen 2006c: 187189, 192-193).

3.4 Hankkeen fokusryhmähaastattelut
Tutkimuksessa toteutettiin yhteensä yksitoista fokusryhmähaastattelua (Taulukko 1).
Haastatteluihin pyrittiin tavoittamaan informantteja eli haastateltavia monin eri tavoin. Kyläläiset
tavoitettiin kylätoimikuntien yhteyshenkilöiden kautta, jotka kutsuivat paikalle muita aktiivisia
kyläläisiä. Kuntien luottamushenkilöt tavoitettiin pääasiassa henkilökohtaisin yhteydenotoin,
virkamiehet kutsuttiin osin suoraan ja osin yhteyshenkilönä toimineen virkamiehen kautta.
Vakituisia loma-asukkaita tavoiteltiin monin eri tavoin. Tuloksekkaimmaksi osoittautui
sähköpostiviestin lähettäminen Levin mökinomistajien sähköpostilistalle. Ylläsjärven kaupassa
olleella ilmoituksella ei sen sijaan tavoitettu yhtään matkailijaa, tosin ajankohtakin oli sesongin
ulkopuolella ja saattoi olla sen vuoksi huono. Äkäslompolossa vakituiset loma-asukkaat kutsuttiin
erään lomakeskuksen infopisteen välityksellä, ilmoitustaululla olleella ilmoituksella. Ylläksen
ystävät ry:n haastatteluun tavoitettiin väkeä yhdistyksen internetsivuilta löytyneen yhteyshenkilön
kautta. Matkailukeskusten sesonkityöntekijöiden tavoittaminen ja saaminen haastatteluun havaittiin
kaikkein vaikeimmaksi tehtäväksi. Levillä sesonkityöntekijöitä saatiin haastatteluun tilapäisesti
matkailukeskuksessa työskentelevän tutun yhteyshenkilön kautta. Ylläksellä sesonkityöntekijät
tavoitettiin soittamalla yrityksiin, mutta ponnistuksista huolimatta Ylläksen sesonkityöntekijöiden
fokusryhmä jäi varsin pieneksi.
Ongelmana Ylläksellä ovat alueella toteutettavat lukuisat haastattelu- ja muut tutkimukset, jotka
ovat jo aiheuttaneet jonkin verran osallistumisväsymystä asukkaiden keskuudessa, sekä matkailun
sesonkiaika, jolloin kyläläiset ja sesonkityöntekijät ovat kiireisiä ja jolloin sesonkityöntekijöitä on
kuitenkin pakko haastatella. Myös matkailijoiden tavoittaminen onnistui parhaiten sesonkiaikoina,
koska monet pitkäaikaisetkin vakituiset matkailijat pääsevät matkailukeskukseen lähinnä lomaaikoina kuten pääsiäisen tai joulun aikaan.
Kaikkiaan haastateltavien tavoittamisessa on käytetty onnistuneesti yhteyshenkilöitä,
henkilökohtaisia yhteydenottoja puhelimitse tai sähköpostitse, sähköpostilistalle välitettyä kutsua ja
ilmoitustaululle laitettua kutsua. Haastatteluihin osallistumisen voidaan arvioida kyläläisten,
sesonkityöntekijöiden ja vakituisten matkailijoiden kohdalla perustuneen osallistujien omaan
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aktiivisuuteen, kiinnostukseen tutkimusaihetta ja alueen kehittämistä kohtaan sekä luultavasti myös
myönteiseen suhtautumiseen tutkimuksia kohtaan. Haastateltaville on pyritty tarjoamaan
pullakahvit, mikä olikin mahdollista lähes jokaisen haastattelutilaisuuden kohdalla. Kahvitarjoilusta
mainittiin haastattelukutsussa, mutta muunlaista palkkiota haastateltaville ei luvattu. Lisäksi
haastateltavat ovat saaneet Matkailualueet maisemalaboratorioina -hankkeen esitteen.
Taulukko 1 Fokusryhmähaastatteluihin osallistujat
Naiset /
miehet

FOKUSRYHMÄ

Päivämäärä

Vetäjät

Kesto

Osall.
lkm

Äkäslompolon
kyläläiset

26.10.2005

Seija Tuulentie ja
Ilona Mettiäinen

klo 18.0020.30 (2,5 h)

10

3/7

Sirkan kyläläiset

03.11.2005

Seija Tuulentie ja
Ilona Mettiäinen

klo 18.0021.00 (3 h)

10

4/6

Ylläsjärven
kyläläiset

21.11.2005

Seija Tuulentie ja
Ilona Mettiäinen

klo 18.0020.30 (2,5 h)

14

7/7

Levin
sesonkityöntekijät

13.02.2006

Ilona Mettiäinen ja
Anna Alamattila

klo 13.00

-

-/-

Levin vakituiset
loma-asukkaat

13.02.2006

Ilona Mettiäinen ja
Anna Alamattila

klo 15-17.30
(2,5 h)

7 (6)

4/3

01.03.2006

Ilona Mettiäinen ja
Anna Alamattila

klo 18.0019.30 (1,5 h)

4

2/2

02.03.2006

Ilona Mettiäinen ja
Anna Alamattila

klo 09.0011.00 (2 h)

6

1/5

Kolarin kunnan
virkamiehet ja
luottamushenkilöt

05.04.2006

Ilona Mettiäinen ja
Anna Alamattila

klo 13.3015.15
(1,75 h)

6

2/4

Ylläksen
sesonkityöntekijät

05.04.2006

Ilona Mettiäinen ja
Anna Alamattila

klo 16.0017.30 (1,5 h)

2

2/0

Ylläksen vakituiset
loma-asukkaat /
Ylläksen ystävät ry

12.04.2006

Ilona Mettiäinen ja
Anna Alamattila

klo 10.0012.00 (2 h)

4

2/2

21.04.2006

Ilona Mettiäinen

klo 16.0018.00 (2 h)

8

4/4

08.05.2006

Ilona Mettiäinen

klo 09.3012.00 (2,5 h)

3

2/1

22.06.2006

Ilona Mettiäinen

klo 15.00

-

-/-

Levin
sesonkityöntekijät
Kittilän kunnan
virkamiehet ja
luottamushenkilöt

Ylläksen vakituiset
loma-asukkaat /
Äkäslompolo
Viranomaiset ja
muut asiantuntijat
(Lapin liitto, Lapin
metsäkeskus,
Tiehallinto)
Ylläksen vakituiset
loma-asukkaat /
Ylläsjärvi

Lisätietoja

Mukana kunnallisessa luottamustehtävässä oleva henkilö

Haastattelu
peruuntui, ei
osallistujia
Kutsu
sähköpostilistan
kautta, mukana yksi
”kuunteluoppilas”
Kutsu yhteyshenkilön
kautta
Aikataulu rajoitettu
toisen kokouksen
vuoksi
Aikataulu rajoitettu
toisen kokouksen ja
toisen haastattelun
vuoksi, osa
haastateltavista
saapui myöhässä
Toinen haastateltava
paikallinen, toinen
kotoisin muualta

Nauhoitus epäonnistui laitevian vuoksi,
paikattu lomakkeella
ja puhelinhaastatteluin jälkikäteen

Haastattelu
peruuntui, ei
osallistujia

Yhteensä haastatteluihin osallistui 74 hlöä, joista kyläläisten fokusryhmiin kuului 34 eli lähes puolet
haastatelluista. Siinä missä kyläläisten haastatteluissa oli kaikissa vähintään 10 informanttia,
sesonkityöntekijöitä tavoitettiin kahteen haastatteluun yhteensä kuusi. Haastatteluryhmät ovat
olleet homogeenisia eli kuhunkin haastatteluun on kutsuttu vain yhden ryhmän edustajia. Toisaalta
myös ryhmät ovat voineet olla omassa perspektiivissään, sisäisesti heterogeenisia eli
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toimijaryhmään kuuluu esimerkiksi eri ikäisiä ja eri ammateissa toimivia kyläläisiä, joista osa voi
olla syntyperäisiä asukkaita ja osa esimerkiksi työn paikkakunnalle tuomia. ”Kyläläisten
näkökulma” onkin tosiasiassa useita erilaisia näkökulmia (vrt. Verbole 2000). Esimerkiksi
kyläläisten ryhmissä havaittiin, että monet informanteista toimivat matkailualalla, mutta myös
muiden ammattiryhmien edustajia oli mukana. Osa oli maanomistajia ja osa ei, osa oli myynyt
maata matkailukäyttöön ja osa ei. Matkailun sesonkityöntekijöistä osa oli lähtöisin
matkailukeskuksen alueelta ja osa oli siellä käymässä ensimmäistä kertaa. Haastatteluihin
osallistuneista vakituisista loma-asukkaista monilla oli ammattinsa tai koulutuksensa puolesta
kiinnostusta suunnittelu- ja ympäristöasioihin, vaikka moni olikin paikalla lomakohteeseen
perustuvan syyn vuoksi.
Osallistujissa on ollut naisia ja miehiä suunnilleen tasapuolisesti, naisia (33) kuitenkin hieman
vähemmän kuin miehiä (41). Haastatteluissa jotkut informantit kertoivat ikänsä, useimmat eivät.
Arvioin kyläläisten haastatteluihin osallistuneiden ikäjakauman suunnilleen samanlaisiksi, melko
homogeenisiksi Äkäslompolossa ja Sirkassa, kun taas Ylläsjärvellä mukana oli niin juniori- kuin
senioripolveakin. Haastattelemamme vakituiset loma-asukkaat olivat kaikki aikuisväestöä, monet
olivat eläkeläisiä tai lähestymässä eläkeikää. Useimmilla heistä oli yli 20 vuoden, joillakin jopa yli
30 vuoden lomailuhistoria valitsemassaan matkailukeskuksessa. Sesonkitöitä tekeviä henkilöitä oli
mukana myös kyläläisten haastatteluissa, vaikka yleensä ottaen heidän saamisensa haastatteluun
oli erittäin vaikeaa. Näyttääkin siltä, että ”vain” sesongiksi matkailukeskukseen tulevat ovat
vähemmän
kiinnostuneita
matkailukeskuksen
maankäytöstä
ja kehittämisestä
kuin
paikallistumiseen suuntautuneet, matkailun tuomat uudet tai tulevat paikalliset.
Haastattelutilaisuuksien kulku
Fokusryhmähaastattelutilanteiden kulku oli kaikissa haastattelutilaisuuksissa samanlainen.
Tutkijat olivat laatineet haastattelutilaisuuksia varten etukäteen haastattelurungon, joka oli kaikissa
haastatteluissa pääpiirteissään samankaltainen, mutta kullekin toimijaryhmälle sovellettu.
Haastattelurungon (esimerkki ks. liite 1) muodostivat hankkeen esittely, osallistujien esittelykierros
(positio), matkailun ja matkailukeskuksen kehittymisen historia sekä keskusten nykytilanne ja
tulevaisuudennäkymät. Matkailualueet maisemalaboratorioina – Työvälineitä kestävän matkailun
edistämiseen (LANDSCAPE LAB) -hanketta ja erityisesti LABSOC-osahanketta esiteltiin ennen
varsinaista haastattelukeskustelua. Tässä yhteydessä korostettiin myös, että haastattelu ei ole osa
Levin ja Ylläksen yleiskaavahankkeita, vaan yleiskaavojen laadintaan voi osallistua esimerkiksi
kaavahankkeiden järjestämissä yleisötilaisuuksissa tai muulla tavoin. Haastateltaville kerrottiin
myös tarkemmin haastattelutilaisuuden ohjelmasta, tavoitteista ja pelisäännöistä (nauhoitus,
päällekkäin puhumisen välttäminen, luottamuksellisuus) (ks. Leskinen 2005b). Haastateltavat
hyväksyivät, että keskustelu nauhoitetaan ja aineistoa voidaan käyttää hankkeen tarkoituksiin
kuten tutkimusraporteissa siten, että haastateltavien nimet eivät tule esille hankkeen ulkopuolisille.
Haastateltavia myös pyydettiin kirjoittamaan nimensä ja halutessaan myös yhteystietonsa
tutkimus- ja hankehallinnon tarkoituksia sekä mahdollisia myöhempiä hankkeeseen liittyviä
yhteydenottoja varten.
Ensimmäisen puheenvuorokierroksen aiheena oli osallistujien esittely, jossa pyydettiin
kertomaan lyhyesti nimi, ammatti, suhde matkailukeskukseen ja kylään. Esimerkiksi kyläläisten
haastatteluissa onko lähtöisin kylästä, onko maanomistaja ja saako elantonsa matkailusta.
Virkamiehiltä ja kunnan päättäjiltä sekä viranomaisilta ja muilta asiantuntijoilta kysyttiin myös
mahdollista vapaa-ajan viettoa matkailukeskuksessa. Kierroksen tarkoituksena oli tutustuttaa
osallistujat toisiinsa sikäli kun he eivät vielä toisiaan tunteneet sekä luoda myönteinen
keskusteluilmapiiri ja rohkaista kaikkia ottamaan puheenvuoroja (vrt. Leskinen 2005b). Myös
haastattelun vetäjä ja toinen tutkija esittelivät itsensä ja suhteensa Levin tai Ylläksen
matkailukeskukseen.
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Ensimmäinen varsinainen keskusteluteema kaikissa haastattelutilaisuuksissa on koskenut
matkailukeskuksen kehittymisen historiaa toimijoiden omasta näkökulmasta. Tämän teeman
ympärillä on keskusteltu mm. siitä, kuinka matkailu on alkanut kylässä tai milloin ja minkä
perusteella osallistuja valitsi vakituiseksi lomakohteekseen Ylläksen tai Levin; millaisia muutoksia
matkailu on tuonut kylän elämään ja kuntaan yleisemminkin, esimerkiksi vaikutukset
elinkeinorakenteeseen, muuttoliikkeeseen ja maankäyttöön sekä kylässä että kylää ympäröivillä
metsä- ja muilla luontoalueilla; millainen rooli kyläläisillä, matkailijoilla tai kunnan päättäjillä on ollut
matkailun kehittymisessä sekä millaisena matkailukeskuksen maankäytön suunnittelu on eri
toimijoiden näkökulmasta näyttäytynyt ennen ja nyt uuden maankäyttö- ja rakennuslain aikana.
Retrospektiivinen ja kehittymisen dynamiikkaa luotaava näkökulma on ollut olennainen, ja
osallistujilta on kysytty mm. tärkeitä murroskohtia matkailukeskuksen kehittymisessä. Osallistujia
pyydettiin myös arvioimaan, missä määrin matkailukeskuksen kehittyminen on ollut paikallisten
hanke tai heidän intressiensä mukaista ja millaisena matkailun kehittäminen on näyttäytynyt
muiden kuntalaisten näkökulmasta esimerkiksi kunnallisessa päätöksenteossa. Tultaessa
historiakatsauksessa lähemmäksi nykyaikaa ja lähimenneisyyttä nykytilanteeseen peilattaessa,
haastattelutilaisuuksissa siirryttiin luontevasti myös lähelle seuraavaa teemaa eli nykytilanteeseen
ja tulevaisuudennäkymiin.
Matkailukeskuksen nykytilanteesta ja tulevaisuudennäkymistä keskusteltiin karttatehtävän
avulla. Karttatehtävä toimi sekä haastattelun virikkeenä ja keskustelun konkretisoijana että
paikkatiedon keruumenetelmänä. Kutakin fokusryhmää varten oli valmisteltu karttapaperi, jossa oli
esitettynä tarkasteltavan matkailukeskuksen alue ja laajempi kartta matkailukeskuksen ja kylän
lähialueista. Viranomaisten ja muiden asiantuntijoiden fokusryhmälle tarkoitetuissa kartoissa oli
sekä Ylläksen että Levin kartat. Osallistujat merkitsivät ensin itse heille jaettuihin karttapapereihin
paikkoja, joista sitten keskusteltiin yhdessä. Käytännössä osallistujia pyydettiin merkitsemään
rastilla hyviä paikkoja (kauniit paikat, onnistuneesti suunnitellut paikat) ja ympyröimään paikkoja,
jotka ovat tavalla tai toisella ongelmallisia tai uhanalaisia. Näin pyrittiin saamaan keskusteluun
konkreettisia paikkoja ja niissä olevia ongelmia tai onnistuneita ratkaisuja sekä lähitulevaisuuden
suunnittelutarpeita (monesti ymmärrettiin myös strategiseksi suunnitteluksi ja ohjelmatyöksi).
Haastateltavia rohkaistiin myös kertomaan kokemuksiaan paikkojen suunnittelusta ja omista
vaikutusmahdollisuuksistaan. Piirtoheittimen käyttömahdollisuudesta riippuen paikkoja pyrittiin
merkitsemään tilaisuuksissa keskusteluiden aikana myös piirtoheitinkalvolle tulostetulle kartalle,
osin paikallista avustajaa käyttäen (puutteelliset paikannimet kartoissa). Useimmiten
haastattelutapaamisissa käytiin kierros, jossa jokainen sai kertoa kartastaan löytyvät rastit ja
ympyrät, joista voitiin yhdessä keskustella aineiston syventämiseksi. Lopuksi kartat kerättiin
tutkimuskäyttöön, pääosin nimettöminä.
Keskustelu- ja haastattelutilaisuudet kestivät noin 2,5 – 3 tuntia kukin. Poikkeuksena ovat olleet
kuntien virkamiesten ja luottamushenkilöiden haastattelut, joille on pystytty varamaan rajallinen
aika muiden virkatehtävien lomassa ja haastattelujen loppumiselle on ollut tarkka aikaraja.
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3.5 Aineiston analysointi
Tämän tutkimuksen laadullisen empiirisen aineiston muodostaa fokusryhmämenetelmällä tuotettu
haastatteluaineisto. Lisäksi empiirisenä aineistona on fokusryhmähaastatteluiden yhteydessä
kerätty kartta-aineisto. Haastatteluaineisto on tutkimuksen pääasiallinen aineisto, mutta se myös
tukee kartta-aineiston analyysiä (ks. mielikuvakartat luku 3.3.). Fokusryhmähaastatteluin koostettu
aineisto tuottaa paljon tietoa siitä, millaisia merkityksiä tutkittavaan asiaan liittyy. Yleistettävämpää
tietoa voidaan saada esimerkiksi kyselytutkimuksella, mutta siinä taas sosiaalisten merkitysten
ymmärtäminen jää ohuemmaksi. Haastattelu- ja kyselytutkimusaineisto voivatkin tukea toisiaan
tutkittavan ilmiön olemuksen ja kokemisen yleisyyden selville saamisessa.
Tutkimuksen laadullista haastatteluaineistoa on analysoitu useiden välivaiheiden kautta. Ensin
haastattelunauhat on purettu tietokoneelle ja kirjoitettu tekstiksi eli litteroitu. Litteroidut
haastattelutekstit on siirretty käsiteltäväksi QSR NVivo -ohjelmaan, ja ohjelman eri työkaluja kuten
tiettyjä sanoja sisältävien tekstinkohtien etsintää käyttäen ja luettaessa tekstikappaleita eri
teemoihin merkiten aineistosta on seulottu koosteita eri teemoista (ks. Luomanen & Räsänen
2000). QSR NVivo -ohjelma on kätevä väline laadullisen aineiston analysointiin.
Tietokoneavusteisessa laadullisessa analyysissä tutkija voi tallentaa huomionsa järjestelmällisesti
erilaisin koodauksin, jotka tallentuvat tietokoneen muistiin. Tietokoneavusteisen tutkimusprosessin
etuja ovat mm. aineistonkäsittelyn systemaattisuus ja mahdollisuus tarkastella analyysiprosessia
myös jälkeen päin. (emt.). Myös toistuva läpiluku (aineiston lähiluku) ja aineiston koodaaminen
teemoittain ovat olleet keskeisiä menetelmiä. Olen tehnyt alustavaa analyysiä ja teemoittelua jo
fokusryhmähaastattelujen aikana ja heti haastattelutilaisuuden jälkeen paluumatkalla sekä osin
haastatteluja purkaessani.

3.5.1 Laadullinen sisällönanalyysi
Sisällönanalyysissä tarkastellaan sitä, mitä haastateltavat sanovat, mutta se voidaan ymmärtää
myös laajemmassa merkityksessä, jolloin voidaan kiinnittää diskurssianalyysin tapaan huomiota
myös siihen, miten haastateltavat puhuvat asioista. Sisällönanalyysiin voi sisältyä myös mm.
kvantitatiivisia tarkasteluja tiettyjen sanojen tai asioiden toistuvuudesta, mutta laadullisessa
sisällönanalyysissä laaditaan sisältöluokkia ja kuvataan ja analysoidaan niitä sanallisesti siten, että
niitä voidaan käsitellä edelleen. Luokittelurungon lähtökohtana voi olla erilaiset tutkittavan aineiston
antamat mahdollisuudet kuten tutkijan esiymmärrys, aikaisemmin aiheesta tehdyt tutkimukset ja
niiden tulokset, asiantuntijoiden antamat viitteet, viitekehyksen tarjoamat lähtökohdat ja yhteydet
sekä aikaisempi teoria tutkittavasta asiasta. Sisällönanalyysin on oltava laajempi kuin pelkkä
kuvaus haastattelujen sisällöstä. Tulosten on myös liityttävä ilmiön määrittelyyn tai taustalla oleviin
henkilöihin, kulttuurisiin, taloudellisiin, sosiaalisiin ym. seikkoihin (Anttila 1996, cit. Hänninen 1999.)
Laadullisen sisällönanalyysin avulla pyritään luomaan uusia käsitteitä. Analyysi on aineistolähtöistä
eli aineistoa ei pakoteta ennalta määrättyyn kehikkoon, vaan tutkijan tulee löytää luokitus
aineistosta (Nieminen 1997, cit. Hiller-Ikonen 1999). Aineistolähtöisyys merkitsee myös sitä, että
tutkimus on pyrkii antamaan tutkittavilleen äänen.
Aineistosta lähtevässä eli induktiivisessa sisällönanalyysissä aineistoa pelkistetään, ryhmitellään ja
abstrahoidaan. Pelkistämisellä tarkoitetaan sitä, että aineistosta koodataan ilmaisuja, jotka liittyvät
tutkimustehtävään. Ryhmittelyssä puolestaan etsitään pelkistettyjen ilmausten erilaisuuksia ja
yhtäläisyyksiä ja samaa tarkoittavat ilmaisut yhdistetään samaan kategoriaan, jolle annetaan sen
sisältöä hyvin kuvaava nimi. Abstrahoinnilla tarkoitetaan aineiston käsitteellistämistä. Analyysin
jatkuessa samansisältöisiä kategorioita yhdistetään ja niistä muodostetaan yläkategorioita.
(Kyngäs & Vanhanen 1999, cit. Hiller-Ikonen 1999). Tässä tutkimuksessa aineistoa on analysoitu
aineistolähtöisesti mm. lisäämällä tarpeen mukaan uusia noodeja (teemoja) koodauksen edetessä

46

(Luomanen & Räsänen 2000) sen sijaan, että olisi pyritty yksinomaan löytämään jotain tiettyjä
asioita teorian pohjalta.
Laadullisen tutkimuksen analyysin luotettavuudessa on tärkeää luokitteluperusteiden kirjaaminen.
Analyysin tueksi pitää myös esittää riittävä määrä alkuperäishavaintoja kuten suoria lainauksia
haastatteluaineistosta (Mäkelä 1990, cit. Hiller-Ikonen 1999). Tutkimusetiikan kannalta on tärkeää
säilyttää informanttien anonymiteetti siten, että sitaateista ei voida tunnistaa puhujaa, ei edes
tutkittavien lähiympäristössä (Vehviläinen-Julkunen 1997, cit. Hiller-Ikonen 1999). Informanttien
suojaamisen merkitys korostuu matkailukeskusten lähikylien kaltaisissa pienissä yhteisöissä.
Haastattelurungot ja haastattelutilaisuuksissa fokusryhmien fasilitaattorina (tilaisuuden vetäjänä)
toimiminen ovat ohjanneet analyysiä siten että tutkija on tiennyt mitä aineistossa on pääpiirteissään
käsitelty ja mm. missä järjestyksessä asioita on pääpiirteissään käsitelty. Myös aiempi tutkimus on
ohjannut kysymyksenasettelua haastatteluissa (mm. Roininen et al. 2003; Hakkarainen 2005;
Järviluoma 2005) ja tutkimuskysymyksiä.
Osallistumisen merkitysten diskursiivinen tarkastelu
Haastatteluaineistosta on sekä koostettu laadullisen sisällönanalyysin keinoin eri ryhmien
käsityksiä erilaisista teemoista (mitä sanotaan) että pyritty menemään pintaa syvemmälle
diskurssianalyysiä mukaillen (miten puhutaan). Huomiota on kiinnitetty myös siihen, mitä asioita
haastateltavat ovat nostaneet keskusteluun (ks. esim. Hyvärinen 1998). Diskurssin käsite pyrkii
Alasuutarin (1999) mukaan purkamaan vastakkainasettelun todellisuuden ja sitä koskevien
käsitysten välillä: ”diskurssin käsitteellä viitataan sekä merkitysjärjestelmiin että niiden
strukturoimaan tai niiden puitteissa tulkittuun toimintaan tai kokonaisiin instituutioihin”(emt.: 72-73).
Diskurssien foucault’
lainen kaksinaisluonne merkitsee Alasuutarin (1999: 72) mukaan sitä, että
toisaalta ihmiset käyttävät ja soveltavat merkitysjärjestelmiä maailmassa toimiessaan ja sitä
jäsentäessään, ja toisaalta yhteiskunnassa yleisesti käytetyt mallit tai jäsennykset konstituoivat eli
tuottavat ja uusintavat sosiaalista todellisuutta ja ovat sen osa.
Diskursiivinen ote sisällönanalyysiin ilmenee tässä tutkimuksessa siten, että aineistossa on
kiinnitetty huomiota erityisesti matkailukeskuksen suunnitteluun ja kehitykseen osallistumiselle
annettuihin merkityksiin – siihen, miten osallistumista ja matkailun kehittymiseen vaikuttamista
käsitteellistettiin ja millaisia merkityksiä sille annettiin haastatteluissa, millaisia merkityksiä
informantit ovat antaneet haastatteluissa erilaisille matkailukeskuksen ympäristössä sijaitseville
paikoille sekä miten haastateltavat puhuvat kokemuksistaan matkailukeskuksiin ja niiden
maankäyttöön liittyen.

3.5.2 Paikkatietomenetelmät kartta-aineiston analyysissä
Karttatehtävän
analysointiin
käytettiin
haastattelupuheen
analyysin
lisäksi
myös
paikkatietomenetelmiä. Paikkatieto on maantieteelliseen sijaintiin sidottua tietoa ja se muodostuu
sijaintitiedosta ja ominaisuustiedosta. Suomalaisen paikkatiedon määritelmän mukaan
paikkatiedon osana voidaan pitää sijainti- ja ominaisuustietojen lisäksi myös yhteystietoja ja
tietojen laatua koskevia tietoja (JHS 116, cit. PYRY 1996). Paikkatietomenetelmiksi voidaan
nimittää toimenpiteitä ja menetelmiä, joilla käsitellään tuota sijaintiin perustuvaa tietoa (Shemeikka
2002: 163). Paikkatietojärjestelmä, GIS (Geographic Information System) voi sisältää mitä tahansa
tietoa, jolla on alueellinen ulottuvuus ja/tai sijainti. Sijaintitiedon perustella voidaan yhdistellä tietoja
hyvinkin erilaisista tietolähteistä samaan tarkasteluun. Eräs paikkatietomuotoisen informaation
eduista on myös, että se on helposti ihmisten hahmotettavissa, koska se voidaan esittää karttoina
(Shemeikka 2002: 163, 168, 174).
Nykyisin hyvin monia asioita esitetään paikkatietomuodossa, esimerkiksi luonnonvaroja, maan
pinnanmuotoja, maankäyttöä ja -käytön suunnitelmia, maanomistusta, asutusta ja elinkeino47

toimintaa, liikenne- ja yhdyskuntahuollon verkkoja, säätilaa sekä ympäristön tilaa koskevaa tietoa.
Valtaosa paikkatietovarastoista pyrkii kuvaamaan nykyhetkeä, ja joitakin tietoja voidaan pyrkiä
tallentamaan päivittäin (esim. säätiedot). Erilaiset maankäytön suunnitelmat ovat puolestaan
tulevaisuutta koskevaa paikkatietoa. (PYRY 1996).
Valmiita paikkatietoaineistoja on suuri määrä ja tietoa kerätään koko ajan lisää. Paikkatietoa voi
kerätä ja tuottaa myös itse, esimerkiksi GPS-laitetta käyttäen tai piirtämällä erilaisia asioita karttaan
(ks.
mielikuvakartat).
Tärkeä
merkitys
on
tiedonkeruudesignilla.
Hankkeen
fokusryhmähaastatteluissa kerätty paikkatietoaineisto koostuu a) kartoista, joihin informantit olivat
merkinneet myönteisiä ja kielteisiä paikkoja osin paikannimineen sekä b) ominaisuustiedosta, joka
on karttamerkintöjen läpikäynnissä (puheenvuorokierros ja vapaa keskustelu) muodostunutta
laadullista haastatteluaineistoa. Tässä tutkimuksessa tuotettu paikkatieto on luonteeltaan
laadullista. Paikkatiedon keruu täytyi suunnitella mahdollisimman yksinkertaiseksi, jotta tehtävään
vastaaminen onnistuu haastatteluihin osallistujilta. Rajoituksena oli otettava huomioon mahdolliset
puutteet vastaajien kartanlukutaidossa ja toisaalta haastattelutilanne, jossa osallistujien täytyi
tuottaa karttamerkinnät melko nopeasti. Paikkamerkintöjen rajoittaminen dualistisesti myönteisiin ja
kielteisiin sekä mahdollisuus merkitä yksittäisiä pisteenomaisia paikkoja tai laajempia alueita
osoittautui haastattelutilanteissa sopivan vaativaksi. Syvällinen haastatteluaineisto on antanut
paikoista ja niihin liittyvistä merkityksistä monipuolisempaa tietoa kuin pelkästään lisäämällä
erilaisia symboleja kartalle, mutta toisaalta tietojen ryhmittely värein tai muin symbolein
esitettäväksi olisi operationalisoimatta kerätystä aineistosta varsin työlästä ellei mahdotonta.
Lisäksi fokusryhmähaastattelu interaktioon perustuvana tietojenkeruutilanteena ja menetelmänä
asettaa rajoituksia kvantitatiivisille tulkinnoille, ja merkintöjen lukumäärästä ei voida luotettavasti
päätellä, moniko haastateltu piti noita paikkoja tärkeinä. Esimerkiksi samaan paikkaan
kasautuneiden myönteisten tai kielteisten merkintöjen lukumäärästä ei voida yksiselitteisesti laskea
jonkin paikan merkityksellisyyttä suhteessa muihin eikä paikkaa merkityksellisenä pitäneiden
lukumäärää voida laskea myöskään haastatteluaineistosta, koska karttakeskustelukierroksen
loppupäässä monet informanteista ovat todenneet useimpien merkintöjen tulleen jo esille, mutta
haluavansa lisätä vielä eräitä muita paikkoja tai näkökulmia. Monet informantit ovat lisänneet
keskustelukierroksen aikana toisten puheenvuoroista mieleen tulleita paikkoja myös omiin
karttoihinsa, eivät kuitenkaan kaikki. Näistä tulkinnassa muistettavista rajoituksista huolimatta
joitakin suuntaa-antavia päätelmiä merkintöjen kerääntymisestä tiettyihin paikkoihin voidaan
kuitenkin tehdä. Selville on saatu monipuolista ja syvällistä tietoa eri paikkoihin liittyvistä
moninaisista merkityksistä. Tiettyjä paikkoja myönteisinä tai kielteisinä pitävien prosenttiosuuksia ei
voitaisi esittää yleistäen jo fokusryhmien koostumuksenkin (ei-edustava otanta) vuoksi, eivätkä
sellaiset tarkastelut ole olleet tavoitteenakaan.
Kartta-aineistoa on analysoitu tekemällä kartoista erilaisia koosteita, esimerkiksi digitoimalla
MapInfo –ohjelmalla kaikki tietyn fokusryhmän myönteiset ja kielteiset ympäristömerkinnät samaan
karttaan ja toisessa tapauksessa yhdistämällä paikallisten ja matkailijoiden myönteiset
karttamerkinnät samaan karttaan eri värein tai muilla toisistaan erottuvilla symboleilla.

3.5.3 SWOT-analyysi haastattelujen analyysissä ja kartta-aineiston tukena
SWOT-nelikenttäanalyysissä tarkastellaan ympäristön ominaisuuksia ja tiettyjä paikkoja
vahvuuksina, heikkouksina, mahdollisuuksina ja uhkina. SWOT-analyysin ideana on vertailla ja
visualisoida eri toimijoiden näkemyksiä matkailukeskusten suunnittelusta. SWOT-analyysin avulla
laajasta aineistosta voidaan poimia kulloisenkin kysymyksen kannalta olennaiset asiat, ja analyysin
pohjalta voidaan esittää toimenpiteitä, jotka vahvistavat vahvuuksia, poistavat heikkouksia,
hyödyntävät mahdollisuuksia ja joilla varaudutaan uhkiin tai ennaltaehkäistään niitä (Kyttä & Kaaja
2001). Menetelmää on tässä käytetty haastattelujen annin yhteenvetoesityksenä.
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SWOT-menetelmässä yksi ja sama ilmiö voi kuulua myös useampaan kuin yhteen nelikentän
osioon. SWOT-analyysejä voidaan laatia useasta näkökulmasta, esimerkiksi nuorten, naisten,
virkamiesten ja asukkaiden SWOTit, jolloin eri osapuolten kuten eri toimijaryhmien näkemyksiä
voidaan vertailla (emt.: 38-39, ks. myös Mettiäinen 2006c: 187-189, 192-193). Sama asia voi olla
yhdestä näkökulmasta kannalta vahvuus ja toisen toimijan kannalta heikkous. SWOT-analyysissä
vahvuudet ja heikkoudet ovat yleensä tarkasteltavien ilmiöiden ominaisuuksia, mahdollisuudet ja
uhat taas lähtöisin ulkoisista tekijöistä (Kyttä & Kaaja 2001).
SWOT-nelikenttiä on käytetty tämän tutkimuksen haastatteluaineiston ja kartta-aineiston
analyysissä siten, että kustakin haastattelusta on analysoitu nykyhetkeen liittyvät vahvuudet ja
heikkoudet sekä tulevaisuuteen liittyvät mahdollisuudet ja uhat (ks. Mettiäinen 2006d: 147, 2006e:
105). Menetelmää on sovellettu karttatehtävien analysoinnin yhteydessä yhdistämällä vahvuudet
ja mahdollisuudet myönteisiksi paikoiksi tai alueiksi ja heikkoudet ja uhat kielteisiksi paikoiksi tai
alueiksi (ks. mm. Uusitalo et al. 2006). Eri toimijoita on haastateltu omissa ryhmissään, jolloin
voidaan vertailla mitä eri ryhmät ovat nähneet myönteisenä tai kielteisenä.
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4 Paikallisten toimijoiden näkökulmia
kehittymiseen ja suunnitteluun

matkailukeskusten

Tässä luvussa käsitellään haastatteluaineiston perusteella Ylläksen ja Levin matkailukeskusten
paikallisten toimijoiden kuten kyläläisten, kausityöntekijöiden ja vakituisten loma-asukkaiden,
kuntien virkamiesten ja kunnallispoliitikkojen sekä alueellisten viranomaisten ja muiden
asiantuntijoiden näkemyksiä matkailukeskusten suunnittelusta ja kehittämisestä sekä matkailun
vaikutuksista kohdealueille. Toimijoiden fokusryhmähaastatteluissa keskusteltiin muun muassa
seuraavista teemoista matkailukeskusten suunnitteluun ja arkielämään liittyen:
Matkailukeskusten kasvun ja laajenemisen vaikutukset kyliin ja ympäröivään luontoon (mm.
matkailun ja muun luonnon- ja maankäytön suhteet, perinteinen luonnonkäyttö, elinkeinot,
yhteisöllisyys, kilpailu kyläalueiden maista)
Matkailukeskuksen ja sesonkityön sosiaaliset vaikutukset (esim. uudet asukkaat, työpaikat,
palvelut, lastensuojelutapaukset, päihdeongelmat)
Maanomistuksen merkitys yksityisille, valtiolle ja kunnille taloudellisesti ja maankäytön
kannalta
o Tonttikeinottelu vaikeuttaa suunnittelua vs. vuosisataiset sukutilat ja paikallisten
matkailusta saama taloudellinen hyöty
Matkailun kehittymisen erilaiset vaiheet Ylläksellä ja Levillä, matkailun muuttuva merkitys
kyläläisille, elinkeinorakenteen muutos
Matkailun kehittäminen ja tulevaisuudennäkymät Ylläksellä ja Levillä, tulevat
yleiskaavahankkeet, suunnittelutarpeet ja -toiveet
o Kasvun rajat (imago, herkkä luonto, ei saa rakentaa liian täyteen, myös paikallisen
matkailuyrittäjän näkökulma)
o Matkailukeskusten arkkitehtuuri mm. suhteessa perinteiseen peräpohjalaiseen
rakentamiseen
MRL:n ja erityisesti vuorovaikutteisuuden hyvät ja huonot puolet
o Kyläläisten intressien ja asiantuntemuksen sivuuttaminen maankäytön
suunnittelussa aiemmin, jopa voimattomuus (”se vain tulee”), epäluottamus joitakin
toimijoita (intressit ja asiantuntemus) kohtaan
Matkailukeskuksen kasvun merkitys kunnille (talous, elinkeinot, imago), vastakkainasettelut
matkailukeskuskylien ja muiden välillä (aluekehitys, investoinnit)
Osa teemoista sisältyi ennalta suunniteltuihin kysymyksiin, osan haastateltavat toivat ilmi omaaloitteisesti. Nostan tässä luvussa lähempään tarkasteluun muutamia keskeisimpiä ylläolevista
teemoista. Tarkastelen ensin luvussa 4.1 kyläläisten roolia matkailun kehittymisessä Leville ja
Ylläkselle Butlerin (1980) kehittämän matkailukeskusten elinkaarimallin perusteella erityisesti
osallistumismahdollisuuksien ja paikallisten toimijoiden roolien kehittymisen kautta. Pääpaino on
kyläläisten haastatteluissa. Toinen tarkasteltava teema (4.2) on matkailukeskusten
vuorovaikutteinen suunnittelu. Luvussa käsitellään matkailukeskuksia suunnitteluhaasteina,
matkailukeskusten toimijoiden näkökulmia maankäyttö- ja rakennuslakiin sekä osallisuutta ja
osallistumisen ongelmia matkailukeskuksissa. Tarkastelen myös erilaisia osallistumistapoja, joilla
paikalliset toimijat, erityisesti kyläläiset mutta myös vakituiset loma-asukkaat ovat vaikuttaneet tai
haluavat vaikuttaa asuin- tai lomailuympäristöönsä. Tässä luvussa ovat mukana vahvimmin
kyläläisten lisäksi myös muiden paikallisten toimijoiden haastattelut. Kolmannessa alaluvussa (4.3)
käsitellään matkailun kylien arkielämään ja maankäyttöön tuomia vaikutuksia. Matkailukeskusten
maankäyttöä ja siihen liittyviä konflikteja ja kilpailua lähestytään matkailukeskusten kolmen
elementin mallin mukaisesti haastatteluissa kerättyjen karttamerkintöjen ja –keskustelun
perusteella.
Luvussa on käytetty runsaasti sitaatteja haastatteluaineistosta. Monet sitaateista (kursiivi,
sisennetty teksti) sisältävät keskustelua, jossa puheenvuorot on erotettu toisistaan merkitsemällä
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puhujan vaihtuminen rivin alkuun. Haastattelijoiden puheet on merkitty (ST) Seija Tuulentie, (IM)
Ilona Mettiäinen ja (AA) Anna Alamattila. Haastateltavat eivät esiinny lainauksissa omalla
nimellään, vaan haastateltavien kohdalla puhujan vaihtumista osoittaa merkintä (n) nainen ja (m)
mies. Sitaatit ovat peräisin litteroiduista haastattelunauhoista (ks. luku 3.4.). Tekstissä on säilytetty
se murre, jota puhujat ovat käyttäneet, sellaisena kuin se on litteroitu nauhalta. Sitaattien
luettavuuden parantamiseksi tehdyt lyhentelyt on merkitty (...) ja selventävät lisäykset on sijoitettu
sulkuihin ja varustettu tekijän nimikirjaimilla IM.

4.1 Matkailun kehittyminen kyläläisten näkökulmasta
4.1.1 Matkailukeskusten elinkaarimalli
Tässä tarkastelen Levin ja Ylläksen matkailukeskusten kehittymisen historiaa Richard Butlerin
(1980/2006) esittelemän matkailukeskusten elinkaarimallin perusteella (Tuulentie & Mettiäinen
2006). Suomessa matkailun elinkaarimallista on kirjoittanut Butleriin (1980) viitaten erityisesti
Kauppila (1993, 2006). Butlerin (1980) mallissa (ks. Kuva 7) matkailun kehitys jaetaan viiteen
vaiheeseen: löytäminen (exploration), hidas kasvu (involvement), nopea kasvu (development),
vakiintuminen (consolidation) ja stagnaatio (stagnation) (Kauppila 1993: 48-49, 2006: 21; Butler
2006, cit. Tuulentie & Mettiäinen 2006).

Kuva 7 Matkailualueen elinkaarimalli Butlerin (1980) mukaan (Kauppila 2006: 21).

Butlerin (1980) mallissa löytämisvaiheessa (exploration) alueella käy vain muutamia matkailijoita
eikä matkailijoille ole luotu erityisiä palveluja, vaan he käyttävät paikallista palveluvarustusta.
Matkailijoilla on merkittävässä määrin kontakteja paikalliseen väestöön, mutta matkailun
vaikutukset kohdealueen elinkeinoelämään ja talouteen ovat vaatimattomia (Kauppila 1993: 49).
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Toisessa, hitaan kasvun ja sitoutumisen vaiheessa (involvement) matkailijoiden määrä lisääntyy
hitaasti ja alueella alkaa olla säännöllistä matkailua. Osa paikallisesta väestöstä luo tässä
vaiheessa palveluja ensisijaisesti tai ainoastaan matkailijoille. Kontaktit paikallisten asukkaiden ja
matkailijoiden välillä lisääntyvät. Kehitysvaiheen aikana luodaan matkailuun jonkinasteinen
organisaatio, joka vastaa alueen matkailutoiminnoista. Myös julkinen valta tulee mukaan kuvaan
luomalla tai parantamalla alueen liikenneyhteyksiä ja muita palveluita. (Kauppila 1993: 49, 2006:
21). Ylläksen ja Levin tunturikeskuksissa tämä vaihe sijoittuu 1930-1960-luvuille (Tuulentie &
Mettiäinen 2006).
Kolmas matkailun kehitysvaihe on voimakkaan, nopean kasvun ja kehittymisen vaihe
(development). Paikallinen kehittäminen ja kehittämisen kontrolli vähenee nopeasti joidenkin
paikallisesti luotujen palvelujen hävitessä. Paikallisten tarjoamat palvelut korvautuvat ulkopuolisilla
matkailuorganisaatioilla, jotka tarjoavat matkailijoille suuremmassa mittakaavassa laadukkaampia
palveluita kuin paikalliset yrittäjät. Nopean kasvun vaiheessa myös luonnon ja kulttuurin
vetovoimatekijöitä kehitetään ja markkinoidaan tehokkaasti, ja alkuperäisiä vetovoimatekijöitä
korvataan keinotekoisilla palveluilla. Matkailun taloudelliset vaikutukset lisääntyvät, mutta samalla
alkaa esiintyä muutoksia myös alueen fyysisissä olosuhteissa. (Kauppila 1993: 49-50; 2006: 21).
Neljännessä matkailun kehitysvaiheessa, vakiintumisessa (consolidation) (Kauppila 1993: 50,
2006: 21), matkailijamäärien kasvuvauhti alkaa hidastua. Tässä vaiheessa jo suurin osa alueen
taloudesta on sidoksissa matkailuun. Markkinoinnin lisäämisellä pyritään turvaamaan alueen
matkailumäärien kasvu ja pidentämään alueen matkailukausia. Matkailijavolyymin kokonaismäärä
kasvaa edelleen, mikä lisää matkailijoiden määriä paikallista väestöä suuremmaksi. Matkailijoiden
ja paikallisten asukkaiden välillä voi esiintyä ristiriitoja matkailun ympäristö- ja sosiaalisten
vaikutusten voimistumisen myötä. Tässä kehitysvaiheessa matkailualueelle on Mayer-Arendtin
(1985, cit. Kauppila 1993: 50) mukaan muodostunut erityinen matkailukeskusalue (Recreational
Business District). (Kauppila 1993: 50).
Tasaantumis- eli stagnaatiovaiheessa (stagnation) matkailijoiden huippumäärät on saavutettu.
Kapasiteettimäärät monien muuttujien suhteen on saavutettu tai jopa ylitetty, jolloin alueella alkaa
esiintyä sosiaalisia, taloudellisia ja sosiaalisia ongelmia. Alueella on hyvä imago, mutta se ei ole
enää kauan muodissa. Vuodekapasiteetista on suurta ylitarjontaa ja tarvittavan matkailijavolyymin
ylläpitoon on panostettava tuntuvasti. Kauppilan (1993: 50) mukaan luonnon ja alkuperäiset
kulttuuriset vetovoimatekijät on todennäköisesti korvattu tuoduilla, keinotekoisilla palveluilla. Uusi
kehittäminen tapahtuu alkuperäisen matkailualueen periferiassa ja olemassa olevien palveluiden
omistussuhteissa on todennäköisesti tapahtunut muutoksia (Kauppila 1993: 50).
Tasaantumisvaiheen jälkeen kehitysprosessi voi jatkua usealla eri tavalla. Selkeimmät
perussuunnat ovat taantuminen (decline) tai uusi kasvu (rejuvenation) (Kauppila 1993: 50).
Taantuva matkailualue ei enää pysty kilpailemaan uusien vetovoimatekijöiden kanssa. Alue ei
enää kiinnosta lomalaisia, mutta on edelleen viikonloppu- ja päivämatkailijoiden suosiossa, jos
alueen saavutettavuus suurelle määrälle ihmisiä on hyvä (Kauppila 1993: 51). Taantumisvaiheessa
matkailun suhteellinen painoarvo tai alueen matkailuriippuvuus pienenee ja alueen
suuntautumisessa saattaa tapahtua muutosta (Baum 1998, cit. Kauppila 2006: 30). Aluetalous ja
matkailu ovat kuitenkin kehittyneempiä kuin löytämisvaiheessa, jolloin matkailukohde oli
primäärielinkeinojen hallitsema eristäytynyt kylä. Matkailun myötä alueen saavutettavuus on
parantunut, elinkeinorakenne monipuolistunut ja alueelle on rakennettu monipuolisempi
palveluvarustus kuin kylässä voisi ilman matkailua olla. Matkailun taantumisesta huolimatta kohde
ei siis palaa löytämisvaiheen perinteiseen kylään. (Kauppila 2006: 30-33).
Stagnaatio- eli tasaantumisvaihetta voi seurata myös uusi kasvu (Butler 2006; Kauppila 2006: 2829). Tässä tapauksessa matkailu säilyttää vahvan asemansa aluetaloudessa ja matkailun vahva
asema alueellisessa kehittämisessä säilyy. Uutta kasvua saadaan uusien matkailutuotteiden ja
entisiä täydentävien matkailumuotojen kautta. Esimerkiksi rantalomakohteiden vapaaajanmatkailua voidaan täydentää lähialueiden kulttuurivetovoimalla kuten joissakin Välimeren
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kohteissa tai sen lisäksi kokous- ja kongressimatkailulla kuten Britanniassa (Kauppila 2006: 29).
Uuden kasvun vaiheessa kohteiden kehitys etenee edelleen matkailuvetoisena. Muutoksena
edellisiin kehittymisen, vakiintumisen ja tasaantumisen vaiheisiin on vain matkailun mahdollinen
institutionaalisen luonteen muuttuminen vapaa-ajan matkailusta kohti työperäistä matkailua tai
sukulaisten ja ystävien luona yöpymistä.
Tasaantumisvaihe voi myös jatkua, jolloin matkailu stabilisoituu. Matkailulla on tällöin edelleen
suuri rooli aluetaloudessa, minkä seurauksena aluekehitys jatkuu matkailuvetoisena ja
aluetalouden kehitys pysyy korkeana (Kauppila 2006: 29).
Butlerin (1980) mallia voidaan kuvata myös hyppäyksinä, pyrähdyksinä tai kehitysaaltoina, kuten
Laakkonen (2005, Kuva 8). Matkailukeskusten kehityshyppäyksistä puhuttiin myös
haastatteluissamme yleisesti, erityisesti 1980-luvun kasvuhyppäyksestä ja tulevasta hyppäyksestä
kansainväliseen luokkaan.

vetovoima
kysyntä ja tarjonta
keskuksen koko ja massa
”kapasiteettirajoite”

”kehitysaallot”
strateginen uutuusinvestointi
ja/tai nykyisen
tarjonnan/kapasiteetin lisäys
esim. uusi hotelli, hissi/rinteet,
golfkenttä jne...

Aika

Kuva 8 Matkailukeskuksen elinkaarimalli (Laakkonen 2005 Butleria mukaillen).

4.1.2 Ylläksen ja Levin matkailukeskusten kehittymisen vaiheet
Tässä tarkastelussa Levin ja Ylläksen matkailun kehitysvaiheet jaetaan Butlerin (1980) mallissa
kolmeen osaan, joista ensimmäinen tarkasteltava on sitoutumisvaihe 1930-1960-luvulla, toinen
kehittymisvaihe 1970-luvulta 1990-luvulle ja kolmas vakiintumisvaihe 2000-luvulta alkaen
(Tuulentie & Mettiäinen 2006).
Ylläksen matkailua tutkinut Salkoaho (1993) on rajannut kehitysvaiheet hieman toisin kuin
Tuulentie ja Mettiäinen (2006). Sitoutumisvaiheen Salkoaho (emt.: 70) on sijoittanut 1940-1980luvuille ja nopean kasvun vaiheen 1980-luvulle. Kuitenkin Salkoaho (emt.) kuvaa vielä 1940-luvulla
samanlaisia majoitus- ja muita majoitusjärjestelyjä kuin löytämisvaiheessa, erona matkailijoiden
siirtyminen nukkumaan vuoteisiin ja talonväen lattialle oljille. Lisäksi Salkoaho (emt.: 72) erottaa
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1970-luvulla ”sitoutumisen toisen vaiheen”, jolloin tunturikyliin rakennettiin monenlaista
infrastruktuuria, luotiin ensimmäisiä massapalvelukohteita ja myös metsähallitus ryhtyi
rakentamaan ulkoilureittiverkostoa. Lisäksi hän toteaa jo 1970-80-lukujen taitteen olleen kehityksen
aikaa erityisesti Ylläsjärvellä (emt.: 73). 1990-luvun Salkoaho (emt.: 76-77) tulkitsee olleen
kyllästymisen ja stagnaation vaihetta Suomen ajauduttua lamaan, jolloin matkailun
investointitoiminta tyrehtyi ja työttömyys alkoi kasvaa. Tuossa vaiheessa monien yritysten vetäjät
vaihtuivat tai entiset omistajat jatkoivat matkailutoimintaa pankin vuokralaisina. Yritysten siirryttyä
pankkien omaisuudeksi myös päätösvalta matkailutoiminnassa siirtyi konkreettisesti Ylläkseltä
Helsinkiin (emt.).
Salkoahon (emt.) mukaan Butlerin (1980) mallin stagnaatiovaiheen tunnusmerkit täyttyivät 1990luvun Ylläksellä ”hämmästyttävän selkeästi”. Näiksi tunnusmerkeiksi Salkoaho (1993) mainitsee
muun muassa matkailijamäärien kasvun hidastumisen ja huippulukemien saavuttamisen,
ympäristö-, talous- ja sosiaaliset ongelmat ja matkailualan ulkopuolisten paikallisten
tyytymättömyyden matkailijoihin ja matkailutoimintaan, vuodekapasiteetin vajaakäytön, kohteen
epämuodikkuuden sekä omistajavaihdokset (emt.: 77). Monien kielteisten tunnusmerkkien
täyttymisestä huolimatta Salkoaho (emt.: 77, 79) viittaa Butlerin (1980) mallin mukaiseen
mahdollisuuteen uusiutua, mutta ehkä lama-ajalle tyypillisenä visiona muistuttaa pessimistisesti
myös myöhemmän taantumisen olevan mahdollista.
Salkoahon (1993) sekä Tuulentien ja Mettiäisen (2006) tarkastelujen eroavaisuuksiin vaikuttaa
muun muassa se, että Salkoaho (1993) tarkastelee vain Ylläksen kehitystä, mutta Tuulentien ja
Mettiäisen (emt.) tarkastelussa on mukana myös Levin matkailukeskus. Keskusten kehityksessä
on ollut selkeitä eroja erityisesti 1990-luvulta alkaen: kun kehittämistoiminta pysähtyi Ylläksellä
laman seurauksena, Levin kehittämistä jatkettiin lama-ajan läpi. Lisäksi Salkoahon (1993) tutkimus
on tehty keskellä lama-aikaa, eikä sen jälkeinen matkailun uusi voimakas nousu Ylläksellä (ja
jatkuva kasvu Levillä) ole ollut tiedossa.
Tuulentie ja Mettiäinen (2006) eivät käsittele artikkelissaan Ylläksen ja Levin matkailun
ensimmäistä eli löytämisvaihetta, toisin kuin Salkoaho (1993). Löytämisvaiheesta keskusteltiinkin
haastatteluissa selvästi vähemmän kuin vaiheista, joissa matkailun kehittäminen oli tavoitteellista
ja nopeampaa. Haastatteluista kävi kuitenkin ilmi löytämisvaiheeseen liittyen, että esimerkiksi
Ylläksellä kävi merkittäviä suomalaisia kirjailijoita kuten Samuli Paulaharju ja muita
”löytöretkeilijöitä”, jotka toivat alueen eteläsuomalaisten, mahdollisten matkailijoiden tietoisuuteen
teoksissaan. Salkoaho (1993: 69) ulottaa Ylläksen matkailualueen löytämisvaiheen 1930-luvun
lopulle asti. Salkoaho (emt.) mainitsee Ylläksen tärkeäksi ”löytäjäksi” alueella jo 1700-luvun
viimeisinä vuosina käyneen Giuseppe Acerbin, jonka matkakertomus levisi Euroopassa laajalti ja
levitti tietoa alueen luonnosta ja asukkaista (Lapinkävijät 1999).
Löytämisvaiheeseen sijoittuu eräs visio, joka lienee rohkaissut kyläläisiä panostamaan matkailun
kehittämiseen. Kyläläisten haastatteluista kävi nimittäin ilmi, että Ylläsjärvellä kulkee kylän
yhteisenä myyttisenä perimätietona ennustus 1920-30-luvuilta. Kylässä ja ilmeisesti laajemminkin
tunnetun tarinan mukaan kaksi miestä oli ollut pellolla tekemässä heinää ja tauolla toinen miehistä
oli nukahtanut. Herättyään mies oli kertonut nähneensä unen: ”...Luultavasti hän ei näje, mutta tet
saatatta nähjä. Että tunturinlaiat, laita oli täynnä valoja ja rautatie meni tunturin alle ja tie meni.
Sano että hän ei kyllä näje, mutta tet saatatte justiinsa nähjä sen”. (Ylläsjärven kyläläisten
haastattelu). Ylläksen matkailun kehittymistä on peilattu muun muassa haastattelussamme tähän
”profetiaan”ja se lienee antanut tulevaisuudenuskoa matkailun suhteen ylläsjärveläisille. Nykyään
unen ennustamasta on toteutumatta vain Ylläkselle tuleva rautatie ja tie tunturin ali, mutta 1990luvun alussa laaditussa yleiskaavassa on kuitenkin rautatievaraus Ylläsjärvelle.
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Sitoutumisvaihe (involvement): 1930-1960-luvut
Säännöllinen matkailutoiminta alkoi kehittyä Ylläksellä ja Levillä vähitellen 1930-luvulta alkaen,
samaan aikaan Petsamon automatkailun kanssa. Matkailun kehityksen alkaessa Ylläsjärven,
Äkäslompolon ja Sirkan kylät olivat pieniä tunturinlaidan kyliä kaukana kaikesta ja myös matkailu
lähti käyntiin hyvin pienestä. Alun perin esimerkiksi Äkäslompoloon ei edes johtanut tietä.
Kyläläiset kuljettivatkin matkailijoita Ylläkselle talviaikaan Kaukosen kylästä Ounasjoen varrelta
hevosella tai porolla. Perusinfrastruktuurin kuten tiestön lisäksi puuttuivat myös varsinaiset
matkailupalvelut ja –rakenteet. Kyläläisten avulla tunturihiihto kuitenkin onnistui.
”-(n) [T]äällähän on ollu jo -32 vuonna hiihtäjiä täällä Ylläsjärvessä, ja minun isoisällä
oli porosafari. Ku täällä ei ollu latuja eikä mithän, niin se porohärillä kuljetti hiihtäjät
tunturiin.”(Ylläsjärven kyläläisten haastattelu)
Kylien pääelinkeinoja olivat sitoutumisvaiheen alussa perinteiseen tapaan maatalous, metsätalous
ja poronhoito. Esimerkiksi Ylläsjärvi oli merkittävä maatalouspitäjä, jonka tuotteita kyläläiset myivät
muun muassa savotoille (Ylläsjärven kyläläisten haastattelu). Matkailun alkuvaiheessa kyläläiset
majoittivat hiihtomatkailijoita kodeissaan. Sirkan maatalousnaiset myös kutoivat hiihtäjiksi
nimittämilleen matkailijoille villasukkia (Sirkan kyläläisten haastattelu). Ensin matkailijoiden
majoittaminen oli harrastuksenomaista muiden elinkeinojen rinnalla eikä matkailua varten tehty
erityisiä investointeja. Kotien normaali vieraanvaraisuus riitti. Matkailu myös sopi hyvin kylien
arkielämään ja perinteisiin elinkeinoihin. Matkailun itämistä ja kasvuun lähtöä kylissä selitettiin
muun muassa näin:
”-(m) Se on varmasti ollu ihan tämä tunturimaisema. Sitten se, että on ollu tämmönen
rauhallinen kylä tunturin juurella. Että siellon ollu sivistynheitä ihmisiä. He ovat
ymmärtäneet sen turismin, ovat osahneet ottaa ihmiset vastaan ja passata hyvin. Ja
kyllä siinä on varmasti ollu semmosia reunaehtoja, että paikalliset ihmiset ovat
tajuhneet, että tämä on myös jonkulainen rahanlähde. Ja siinähän on työllistyneet
emännätki taloissa. Ne on päivän aikana ku ei ole ollu lypsyhommia niin voinheet
tehä ruokaa ja kaikenlaista, että se on sopinu ehkä siihen aikhaan.”(Ylläsjärven
kyläläisten haastattelu)
Vaikka matkailu ensin toimikin lisäelinkeinona muun ohessa, matkailutoimintaan ryhtymisen myötä
käynnistyi vähittäinen elinkeinorakenteen muutosprosessi.
”-(m) Ja tietenki entinen elinkeinohomma jäi poies ku alethiin matkailuun. Karjatalous
lopetettiin, ku tämä kylähän on ollu Pohjos-Suomen - niinkö sanovat ruottalaiset ”vauhraimpia”maatalouskyliä, mut se sitte loppu ja samoin loppu metsätalouski, ettei
ollu savotoita eikä muita, ja siittä se on lähteny.”(Ylläsjärven kyläläisten haastattelu)
Matkailijat majoittuivat alkuvaiheessa, noin 1950-60-luvulle saakka pääasiassa kyläläisten
kodeissa, jolloin talonväki teki tilaa matkailijoille ja asui itse ahtaammin sen ajan kun matkailijoita
oli käymässä. Ylläsjärven kyläläisten mukaan matkailijat olivat aluksi varsin vähään tyytyväisiä.
Esimerkiksi ulkovessoja ja tien toisella puolella sijaitsevaa saunaa ei kummasteltu (Ylläsjärven
kyläläisten haastattelu). Matkailijoiden ja kyläläisten suhteet olivat varsin suorat ja mutkattomat, ja
matkailijat saattoivat tiedustella majapaikkaa esimerkiksi kirjeitse (Ylläsjärven kyläläisten
haastattelu). Matkailijat opettivat kyläläisille matkailuliiketoiminnan perusteita. Ensin matkailijat
saivat asua taloissa ilmaiseksi, mutta ”vähitellen ne opetti kyläläiset siihen, että turisteista voi periä
maksunkin”(Äkäslompolon kyläläisten haastattelu).
Aluksi matkailua ei mainostettu, vaan tieto Ylläksestä levisi tuttujen ja julkisuuden henkilöiden
välityksellä. Edelläkävijöihin 1940- ja 1950-luvuilla kuuluivat mm. Repe Helismaa ja Tapio
Rautavaara, jotka elokuvan välityksellä tekivät Ylläksen maisemia yleisölle tutuiksi (Ylläs on
ykkönen 1998). Matkailijat olivat itsekin eräänlaisia löytöretkeilijöitä.
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”Ne oli alkujansa semmosia, että ne halus tutkia Lappia, että minkälaiset olit. Ja sitte
ko ne täällä majottu, niin net tietenki kerto toisille, että siellä on semmosta ja
semmosta. Ei täällä ole ollu mithään mainosta eikä sitä ole ollu ennen kö ihan nyt
nykyaikana. (...) Että se on suusta suuhun –menetelmää se...”(Ylläsjärven
kyläläisten haastattelu)
Kysymys kyläläisten roolista ja kyläläisten oman toiminnan ratkaisevuudesta matkailun
alkamisessa ja kehittymisessä on moniulotteisempi kuin ensin vaikuttaisi. Kyläläisten oman
aktiivisuuden ja ennakkoluulottomuuden lisäksi myös matkailijoilla oli haastatteluiden perusteella
vaikutusta matkailun kehittymiseen. Kun kyläläiset olivat kokeilleet majoitustoimintaa muiden
töiden ohella, matkailijat saattoivat kertoa isäntäväelle toiveistaan ja esimerkiksi rohkaista
kyläläisiä lisäämään tarjontaa ja muuttamaan käytöstä pois jääneitä tilan rakennuksia kuten
navettoja majoitus- ja ruokailutiloiksi. (Tuulentie & Mettiäinen 2006). Kyläläisten matkailutoimintaan
mukaan lähtemisen voidaankin tulkita vastanneen matkailijoiden ja yhdistysten tapaisten
matkanjärjestäjien esittämään kysyntään tavoilla, jotka olivat kyläläisten koteihin sijoittumisen ja
matkailijoiden toiveiden kohtaamisalueella. Kehityksen katalysaattoreina toimi myös näkyviä
ihmisiä, jotka kylissä muistetaan vieläkin.
”-(m) Joo, mutta kyllä minusta ko sitä pohithan, että onko tämän matkailun synnyttäny
kyläläiset vai ulkopuoliset, niin kyläläiset, mutta olihan esimerkiksi Stenforsi
semmonen persoona, joka voimakkaasti vaikutti kyläläisten mielipitheeseen. Ja
ylheensäki suomenruottalaiset olivat aktiivisia tällä aluheella. Meilläki isälle
esimerkiksi yks edesmenny pastori Lahesta sano, että tee talon yläkerthaan
huonheita, niin hän hommaa porukan sinne. Ei solis varmaan muuten koskhaan
alkanu mithään. (...)
-(n) Nii, sitte tämmöset hiihtoyhistykset tai järjestöt on kans... (...)
-(m) Tästähän voi vettää johtopäätökset ettei paikallisilla ei ole mithän sananvaltaa,
se on ollu turistit jokka sen on määränny. Kyllä se on sillä lailla että se on ittestään
tullu aika lailla (...).”(Äkäslompolon kyläläisten haastattelu)
Kun sitoutumisvaiheen alussa 1930-luvulla matkailurakenteet puuttuivat käytännössä tyystin,
vaiheen lopussa tilanne oli muuttunut. Ensimmäinen varsinainen matkailuyritys aloitti Sirkassa
vuonna 1953 (Suunnittelukeskus 2006: 63) ja samoihin aikoihin myös Ylläksellä (Äkäslompolon
kyläläisten haastattelu). Ylläkselle saapui myös suurempia ryhmiä jo tuossa vaiheessa, esimerkiksi
Oslon talviolympialaisia varten valmennettavien urheilijoiden ryhmä (Äkäslompolon kyläläisten
haastattelu). Jo vuonna 1936 Ylläkselle oli rakennettu kolarilaisten voimin matkailumaja
Karinivaan, mutta kotimajoitus jatkui pääasiallisena majoitusmuotona noin 1950-1960-luvuille asti
niin Sirkan kylässä kuin Ylläsjärvellä ja Äkäslompolossakin. Majoitusta tarjottiin monissa taloissa.
Kotien majoitustilat olivat kuitenkin rajalliset ja ennen varsinaisen majoitustilojen rakentamista linjaautolla saapunut ryhmä saatettiin jakaa majoitettavaksi useampaan taloon. Monien matkailijoiden
asiakassuhde kyliin tai tuttuihin majoittajiin on jatkunut useita vuosikymmeniä (Ylläsjärven
kyläläisten haastattelu; Ylläs on ykkönen 1998).
Siirtymä kotien vieraanvaraisuudesta kohti matkailua varten rakennettuja majoitusjärjestelyjä
sijoittuu 1960-luvulle, jolloin kyläläiset alkoivat rakentaa majoitus- ja muita tiloja matkailijoita varten
talojen pihapiireihin, navetoihin ja talojen ullakoille (Äkäslompolon kyläläisten haastattelu; Salkoaho
1993). Erityisesti Ylläsjärvellä menestynyt maatalous alkoi väistyä elinkeinona tuossa vaiheessa ja
matkailusta tuli ensimmäisille pääelinkeino. Matkailun merkitys Ylläksen seudulle ja koko kunnan
väestölle oli 1960-luvulla jo merkittävä (Ylläs on ykkönen 1998; Äkäslompolon kyläläisten
haastattelu). Matkailuyrityksiä tuli 1970-luvulla lisää ja myös Levillä aloitettiin lomamökkien
rakentaminen. (Suunnittelukeskus 2006: 63).
Sitoutumisvaiheelle tyypillisesti (ks. Kauppila 1993: 49) myös julkinen valta tuli pian mukaan
matkailun kehittämiseen. Esimerkiksi Levillä laskettelutoiminta alkoi varsinaisesti vuonna 1964, kun
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Kittilän kunta hankki maata Levitunturilta ja ensimmäinen hissi rakennettiin (Suunnittelukeskus
2006: 53). Hissi ei vielä laukaissut matkailun kasvupyrähdystä, mutta hissiä rakennettaessa Leville
yritettiin saada hotellia ja hotellihanke myös toteutui (Sirkan kyläläisten haastattelu). Ylläkselle
rakennettiin ensimmäinen hiihtohissi Varkaankuruun Äkäslompoloon vuonna 1957, rakennuttajana
Kolarin kunta. 1970-luvulla matkailuinvestoinnit jatkuivat hotellien rakentamisella. Hotelli- ja
ravintolahankkeissa sekä ensimmäisessä hissiyhtiössä oli mukana vaihtelevassa määrin paikallisia
asukkaita, sekä kyläläisiä että muita kolarilaisia (Äkäslompolon kyläläisten haastattelu). Vaikka
1950-luvulla Lapissa oli kesämatkailua aika paljon, Ylläksellä talvi oli jo 1950-60-luvuilla kesää
parempi sesonki, joskin lyhyempi kuin nykyisin. Myös laskettelua oli ryhdytty kehittämään 1950-60luvuilla. (Äkäslompolon kyläläisten haastattelu; Ylläs on ykkönen 1998).
Ruotsiin muutto matkailukeskuskylissä
1960-1970-luvuilla tapahtunut suuri Ruotsiin muutto kosketti kyläläisten näkemyksen mukaan
Ylläksen kyliä melko vähän verrattuna moniin muihin Lapin syrjäisiin kyliin. Muutamat
äkäslompololaiset ja ylläsjärveläiset lähtivät Ruotsiin 1960-luvun lopussa, mutta palasivat pian
kotikyliinsä. Matkailu oli tuossa vaiheessa jo tuonut uusia mahdollisuuksia kyliin maatalouden
tilalle.
Ylläsjärveltä yksittäisiä ihmisiä lähti kokeilemaan Ruotsissa onneaan, mutta tuli pian takaisin. Osa
vanhemmasta väestöstä oli ollut evakossa Ruotsissa, mutta eivät viihtyneet eivätkä sitten
halunneet lähteä Ruotsiin myöhemminkään. Kylä oli tuohon aikaan hyvin pieni ja taloissa oli
elinkeinona maataloutta ja metsätaloutta. Lisäksi orastava matkailu lienee vaikuttanut
ylläsjärveläisten lähtöhalukkuuteen. Jonkin verran myös Äkäslompolon kylästä lähdettiin Ruotsiin
töihin, mutta ilmiö oli varsin vähäinen. Siinä missä muualta Lapista muutettiin Etelä-Suomeen tai
Ruotsiin, Äkäslompolossa vaihdettiin elinkeinoa matkailuun. Matkailulla oli haastattelujen
perusteella merkitys myös Sirkan kyläläisten valintoihin.
”-(m) Kyllä tietenki jonku verran on muuttanu (Ruotsiin; IM) (...)
-(m) Pääasiallinen muutos tapahtu, mie olen meän läpeist1 ainoa, maatalouvesta
matkailhuun. Ja silloin ku on muualta muutettu, niin täältä muualta Lapista muutethin
Ruothin tai Etelä-Suomeen, yleensä Ruothiin, niin täällä muutethin, niin vaihethin
elinkeinoa. Ja kyllä kuuskymmentäluvulta lähtien täälä rupes tulehmaan niitä
paikkoja niinku esimerkiksi meillä –66-67, niin silloin siitä tuli pääelinkeino. Siitä
lähtien se on ollu...
-(m) Olihan se silloin 60-luvulla pikkunen muotivirtaus se Ruottiin lähtö. Täältäkihän
lähti oikeestaan mahottomasti, mutta ne tuli aika äkkiä takasi.”(Äkäslompolon
kyläläisten haastattelu)
”-(m) No (...) 69-vuonnahan meän perhe muutti Ruotsiin. Lähettiin työn perässä, (… )
vanhemmilla ei ollu työtä sillon ja metsäala ei silloin vielä työllistäny vakituisesti, ja
vanhemmilla oli muutama kanttura lehemä tuolla Veitservasassa. Molthiin kolme
vuotta siellä, seitenkaks vuonna tulthiin tänne ko isäukko sai Metsähallitukselta
vakituisen työn, ja sitte matkailun kautta (...) ku minun äitillä oli seitkyt-, olikhan -74
vai -75 keväällä vuokralla (matkailuyritys; IM) sillon...”(Sirkan kyläläisten haastattelu)

1

kläppi = lapsi
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Kehittymisvaihe (development): 1970-1990-luvut
Voimakkaan kasvun ja kehittymisen aika Ylläksellä ja Levillä sijoittuu 1970-luvulle ja sitä
seuraaville kahdelle vuosikymmenelle. Ylläsjärven kyläläisten haastattelussa matkailun ajateltiin
alkaneenkin varsinaisesti vasta 1970-luvulla (ks. myös Tuulentie & Mettiäinen 2006).
”-(m) Nii miten tämä (matkailu; IM) lähti käynthin täälä? Se lähti käyntiin siitä kö
alethiin perustamaan tätä nykystä Iso-Yllästä, tätä hiihtokeskusta tänne tunturhiin.
Siinä oli perustajina kyläläiset, sitte oli Karjalan Liitto ja hiihtoseura Ylläksen hiihtäjät.
Ja se perustettiin se yhtiö ja alethiin rakentamaan tätä hiihtokeskusta, ja sillonhan
alko sitte muutenki matkailijoita tulemhaan koska saatiin hiihtokeskus, ja ihmiset
alako kaavottamaan maita ja myymään tonttia ja tekemhään omia mökkejä. Se lähti
sillä mallilla käynthin ja aivan niin tähän asti. (...) Pitkäthän täällä perinteet on, mutta
(… ) oikein totaalisesti isommasti käyntiin se on lähteny silloin.”(Ylläsjärven
kyläläisten haastattelu)
1970-luvulla tehtiin jo selviä matkailuinvestointeja, esimerkiksi rakennettiin ruokailu- ja
majoitusrakennuksia matkailijoita varten. 1970-luvulla myös yhteiskunta tarttui matkailun
kehittämiseen, mikä näkyi esimerkiksi retkeilyreittirakenteiden rakentamisessa valtion maille
(Salkoaho 1993). Matkailukeskuksia alettiin kehittää 70-luvulla myös maakunnallisena tavoitteena
(Kittilän kunnan haastattelu). 1980-luvulla jatkettiin voimakkaasti 1950-60-luvuilla alkanutta
laskettelumatkailun kehittämistä. Myös kesämatkailua oli, joskin melko vähäisessä määrin. Tärkeä
sesonki oli ruska-aika. Ensilumen villityksen myötä ruskamatkailu loppui, kun matkailijat
huomasivat, että hieman ruska-ajan jälkeen saa kokea saman hiihdon hurman kuin keväällä
(Äkäslompolon kyläläisten haastattelu). Kehittymisvaiheen aikana matkailun merkitys alueen
kehityksessä kasvoi ja matkailu muuttui lähes omaksi prosessikseen tai toimijakseen.
Nopean kasvun 1980-luku
”-(IM) Mikä vuosikymmen se oli ku se lähti isommin...?
-(n) Kaheksankymmentäluvun alussa.”(Ylläsjärven kyläläisten haastattelu)
Ylläksen ja Levin matkailussa voimakkaimman kasvun vuosikymmen on ollut 1980-luku.
Suomalaisten lisääntyneet käytettävissä olevat varat, kotimaan matkailun kehittyminen,
nousukauden alku ja yleinen yhteiskunnallinen kehitys johtivat vilkkaaseen rakennustoimintaan
sekä Ylläksellä että Levillä.
Paikalliset
yritykset
ja
yksityishenkilöt
rakensivat huomattavan
määrän
Ylläksen
mökkikapasiteetista 1980-luvulla. Alueen ulkopuoliset tahot kiinnostuivat Ylläksestä
sijoituskohteena muun muassa loma-asuntorakentamisen muodossa ja hotelleihin investoitiin
paljon erityisesti 1980-luvun lopulla. Ylläksen laskettelukeskuksen kapasiteetti rakennettiin
pääasiassa 1980-luvun aikana. Myös Levillä rakennettiin 1980-luvulla hotelleja ja muita
matkailupalveluita. Toden teolla matkailu alkoi kasvaa kylpylähotellin rakentamisen jälkeen. Kun
vielä 1980-luvun alussa Levillä oli vain muutama ravintola ja majoitusyritys, vuosikymmenen lopulla
tilanne oli muuttunut merkittävästi. Kuten kyläläiset asiaa kuvaavat, vuonna 1989 ”paikka räjähti”
(Sirkan kyläläisten haastattelu).
”-(n) No mie olen tähän kyllään tullu ensimmäistä kertaa vuonna -82. Täällä oli
Levihotelli sillon, eikä oikeestaan, no Levin matkailumaja ja yks toinen, mikä se oli
siellä Immeljärven pari semmosta matkailumajaa, mutta...
-(m) Hietalahen matkailuyritys...
-(n) Niin ja tuo nykynen Hullu Poro oli kanssa, siinä oli kaikki. Ravintoloita oli kaks...
-(m) Olihan tuolla maja...
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-(n) Mutta ku aattelee sitä kehitystä nyt tähän päivään siitä, niin sehän on aivan
mieletöntä.
-(m) Kyllä kai se kehitys lähti Levihotellin tulon jäläkhen suuremmalti liikkeelle, siihen
astihan oli kotimajotusta ja muutama hullu mökki.”(Sirkan kyläläisten haastattelu)
1980-luvulla tehtiin merkittäviä investointeja matkailukeskusten alueiden infrastruktuuriin muun
muassa liikenteen ja kulkuyhteyksien osalta. Säännöllinen lentoliikenne Helsingin suuntaan Kittilän
lentokentältä käynnistyi 1980-luvulla, alun perin yritysten riskinotolla. Lisäksi henkilöliikenne Kolarin
rautatieasemalle käynnistyi vuonna 1985. Matkailukeskuskyliin rakennettiin myös uusia palveluita,
mikä herätti nurinaa muissa kylissä, koska matkailukeskuskyliin tehtyjen investointien koettiin
olevan muilta pois.
”-(n) ...[E]nsin kuntalaiset palijo vastusti koko matkailua...
-(n) Ja Ylläksen kehittämistä yleensä.
-(IM) Miksi?
-(n) ...Se oli semmonen aina se viesti, (...) että kaikki raha panhaan Ylläkselle ja
muille ei mithään. (...)
-(n) ...Ylläkselle rakennethiin esimerkiksi semmosia asioita ja aluheita, (...) urheiluhalli
tai monitoimihalli täällä rakennethiin Ylläsjärvelle ja sen kummemmin meijän
näkökulmasta...”(Kolarin kunnan virkamiesten ja luottamushenkilöiden haastattelu)
Vastakkainasettelua on ollut myös Ylläsjärven ja Äkäslompolon kylien kehittämisen välillä.
Haastattelemamme kyläläiset nostivat esille myös oman aktiivisuutensa tulokset:
”-(m) Itte asiassa kaikki mitä tänne on saatu, on saatu pienten paikallisten yritysten
yhteistoiminnalla (… ) jalkakäytävät ja liikuntahallit ja kappelit ja valoladut… Kaikki
mahollinen on saatu nimenomhaan yhteistoiminnalla... (...) Äkäslompolon matkailu on
(...) tehny tässä kaikkein suurimman työn ja siinähän on nimenomaan mukana ollu
paikalliset pienet yrittäjät.
-(IM) Te olette olleet itte aktiivisia ja ajaneet näitä asioita.
-(m) Ajaneet ja tehneet, esimerkiksi tuo valolatu, mikä on tuolla tunturissa, meiän
lämpölatu, niin varmasti se on Suomen ainoa valaistu latu, missä ei ole penninkhään
avustusta mistään päin tullu. Kolarin kunnan edustaja sano läänin
liikuntalautakunnassa, että sitä ei tarvita sitä latua siellä ja Ylläksellä on jo latu. Se oli
Ylläsjärvessä...” (Äkäslompolon kyläläisten haastattelu)
Kolarin elinkeinorakenteen muuttuminen teollisen toiminnan, erityisesti kaivostoiminnan
supistuessa 1990-luvun alussa johti kriisikunnan maineeseen. Valtion ja rahoittajatahojen
myötävaikutuksella
matkailuelinkeinoa alettiin järjestelmällisesti nostaa paikkakunnan
pääelinkeinoksi. Siinä myös onnistuttiin ja matkailu kasvoi erittäin nopeasti. Tuki- ja
avustustoimenpiteiden lisäksi kapasiteetin rakentamiseen käytettiin runsaasti velkapääomaa.
Vieraan pääoman suhteellisen suuri osuus yrityksissä muodostui myöhemmässä vaiheessa
yrityksille rasitteeksi ja velkaantuneet yritykset vaihtoivat laman aikana omistajaa (Ylläs on ykkönen
1998, Kolarin kunnan virkamiesten ja luottamushenkilöiden haastattelu).
1980-luku oli Ylläksellä osittain hallitsemattoman kasvun aikaa; kaavoitus, maankäytön suunnittelu
ja liikennejärjestelyt kulkivat jälkijunassa. Nopean rakentamisen vuoksi Ylläksen ulkoinen kuva on
hajanainen ja rakennettua ympäristöä leimaa paikoin keskeneräisyys (Ylläs on ykkönen 1998).
Kolarin kunnan virkamiehet ja luottamushenkilöt arvioivat haastattelussa, että 1980-luvun alussa
päättäjille tuli matkailun kasvu ”ryöpsäyksenä kerralla päälle”, eikä yhtäkkiä osattu reagoida uuteen
tilanteeseen, ennakoida ja suunnitella matkailun kehittämistä: puuttui valmiuksia ja näkemystä.
Tämä näkyy myös Ylläksen fyysisessä ympäristössä. ”Se oli 80-luvun alkupuolta ja (...) meillä
saattoi syöksyillä vähä asioita eri suunthiin”. Matkailun kehittämistä vaikeutti kunnan kannalta myös
ristiriitainen suhtautuminen, jopa matkailun vastustus kuntalaisten taholta ja erityisesti Ylläksen ja
muun kunnan väliset ”kissanhännänvedot”. (Kolarin kunnan virkamiesten ja luottamushenkilöiden
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haastattelu). Äkäslompoloon laadittiin yleiskaava vuosina 1977-79 ja Ylläsjärvelle heti sen jälkeen
1979-80. Koko Ylläksen alueelle tehtiin osayleiskaava vuosina 1987-90 ja se vahvistettiin vuonna
1993 (Hakkarainen 2005: 27). Levin kehittäminen oli suunnitelmallista jo 1970-80-luvuilla:
ensimmäinen Levin kaavoitus tehtiin vuonna 1976, Levin kehittämissuunnitelman
kokonaisrakennesuunnitelma valmistui vuonna 1989 ja Levin osayleiskaava vuonna 1991. Alueelle
on tosin rakennettu paljon myös poikkeuslupien varassa. Levin kehittämissuunnitelmat eivät ole
olleet maankäytön ohjelmia, mutta ne ovat ohjanneet maankäyttöä voimakkaasti. (emt.). Alueen
myynnin ja markkinoinnin tehostamiseksi perustettiin vuonna 1989 Levin Matkailu Oy
(Suunnittelukeskus 2006: 63). Virallisen suunnittelun vahvistuessa kyläläisten ote matkailun
kehittämisessä kuitenkin väheni.
”-(ST) Mites matkailun kasvu, onks siinä ollu sellasia vaiheita tai hyppäyksiä, jotka on
jääny mieleen?
-(IM) Kaheksankymmentäluvun alku ilmeisesti, jolloin tuli hotelli?
-(n) Niin, kylpylähotelli, kyllä se on yks merkkipaalu ollu.
-(m) Noo, -81 Levihotelli valamistu, niin kyllähän se ratkasi kaiken. Lentokentän tulo
oli toinen semmonen hyppäyskohe, siis hyppäyksittäinhän tämä etenee, aina kaikki
etenee sillälailla. Lamathan aiheuttaa niitä hyppäyksiä myös, elikkä se pysähtyy ja
sitte laman ohitettua on taas hyppäysvaihe. Mutta täällä on muutenkin tässä
kehityksessä niitä hyppäyksiä. Sitte tuli tämä mökkien rakentamisvaihe, joka oli suuri
hyppäys ja poiki uusia hotelleja ja poikii edelleenkin. Nyt on... Niin no ei siitä
oikeestaan saa vielä kovin paljon puhua, mutta on tulossa nyt taas vaihteeksi... Ja
on hirmunen salaisuus. ”(Sirkan kyläläisten haastattelu)

Matkailun kehitys karkaa kyläläisten käsistä
1980-luvulla paikallisten asukkaiden rooli matkailun kehityksessä muuttui siten, että kyläläisten ote
matkailuun ja sen kehittämiseen väheni. Erityisesti kunnalliset investoinnit ja alueen ulkopuolinen
raha syrjäyttivät kyläläisten perheyritysten roolin matkailun kehittämisessä. ”Voipi kyllä sanoa sillä
lailla, että se kehitys karkas paikallisten käsistä”(Äkäslompolon kyläläisten haastattelu).
Matkailun kasvun myötä myös maankäytön virallinen suunnittelu tuli ajankohtaiseksi, mutta
kyläläisillä ei ollut kovin hyviä edellytyksiä osallistua vaikuttaa suunnitteluun. Kyläläiset esittivät
haastattelussa voimakasta kritiikkiä vanhaan maankäytön suunnittelua ohjanneeseen
lainsäädäntöön. Ylläksen isoa yleiskaavaa tehtäessä laki ei edellyttänyt suunnitelmia esittelemistä
kyläläisille. Lain vaatiessa kuitenkin kaavasuunnitelmien esittelemistä paliskunnille, kaavan
valmistelijat kävivät näyttämässä suunnitelmia äkäslompolon kyläläisille matkan varrella, kun se
sattui tulemaan mieleen. Haastateltujen mukaan kyläläisten vähäinen kokemus ja asiantuntemus
kaavoituksesta hankaloitti osallistumista ja vaikuttamista, kun lakikaan ei edellyttänyt sitä, että
kaikkien tulee saada tietää ja ymmärtää.
”-(m) Kyllä se on ollu tietenki kaheksankymmentäluku, milloin tapahtu hyppäys, ja
siinä voipi sanoa, että kehitys karkas kyllä aika tavalla paikallisten... Sillon ko tehthiin
se Ylläksen iso yleiskaava, niin muistan (että; IM) se esitelthiin Äkäslompolossa
toiseksi viimeisenä päivänä, ja ko seuraavana päivänä loppu lausuntojen anto, niin
sitä moitithin vähän, että tullee näin myöhään, niin ne esittelijät sano, että ei teille
tarkotus ole esitelläkään, mutta ko lain mukhaan pittää paliskunnalle esittää, niin he
ajatteli, että ku he Muoniosta tullee, niin he samalla näyttää äkäslompololaisillekki. Ja
jos mie oikein muistan, niin siinä kokkouksessa, missä sitä esitelthiin, ei ollu paikalla
mithään muuta ku gryndereitä. Ja ku se huomathiin, niin siihen kuttuthiin kaks
paikallista (...)
-(m) ...(Kylän asukas; IM) soli hoksannu ettei täällä ole kethään paikallisia
paikkakuntalaisia, vaan rakennusliikkeitä, ja (...) tuntu että ne tekevät mitä haluavat.
-(n) Eikö laki velvottanu sitte, mitenkään?
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-(m) Ei.
-(n) Siihen aikaan.
-(m) Ei, se on sitte vapaaehtonen ku se on kerran esillä tuolla. Mutta ku siellä jokku
kävi, niin ei siell ollu kukhan kertomassa, että mitä ne merkinnät tarkottaa...
-(n) Niin, (...) ei tajuttu itte sieltä.”(Äkäslompolon kyläläisten haastattelu)
Haastatteluissa tuotiin esille myös kunnan luottamustehtävissä tuolloin toimineiden vähäinen
asiantuntemus muun muassa kaavajärjestelmän ja kaavamerkintöjen suhteen, ”ei ole ymmärretty
mitä on hyväksytty kaavaan” (Äkäslompolon kyläläisten haastattelu). Lisäksi kylän passiivisuus
kunnallisdemokratiassa huononsi entisestään osallistumismahdollisuuksia: haastateltavat
muistelivat, että kylästä ei ollut tuolloin edustajaa kunnanvaltuustossa.
1990-luvun alussa alkanut lamakausi vaikutti kaikkien kielteisten ilmenemismuotojensa ohella
kuitenkin myönteisesti paikallisten asukkaiden omatoimiseen aktiivisuuteen matkailun
kehittämisessä – sikäli kun siitä voi laman aikana puhua Ylläksellä. Kun kaikilla oli talousvaikeuksia
ja kaikki kohtasivat äkkiä hiljentyneen matkailukeskuksen todellisuuden, kylän matkailutoimijat
kehittivät yhteistä demokraattista päätöksentekoa (Tuulentie & Mettiäinen 2006). Äkäslompolossa
järjestettiinkin 1990-luvulla useita yhteistyöpalavereita, joissa sovittiin toimintalinjat useiksi vuosiksi
eteenpäin. Äkäslompololaisten haastattelussa kävi ilmi, että 1990-luvulla laadittujen yhteisten
linjausten jälkeen yhteistyö on alkanut rakoilla. (Äkäslompolon kyläläisten haastattelu).
Matkailuun liittyvä tiivis yhteistyö merkitsi myös kylätoiminnan muuttumista enemmän matkailun
kehittämistyöksi. Matkailuyrittäjät hoitivat matkailun nimissä myös kylän muuta kehittämistä, kuten
katuvalojen tapaisen perusinfrastruktuurin rakentamista. Kun kaikki eivät kuitenkaan ole
matkailussa mukana, osa väestä on jäänyt kylän yhteisessä kehittämistyössä syrjään.
”-(n) Minusta siinä on tapahtunu semmonenki muutos, jos aattelee tätä kyllää, niin
80-luvun yleiskaavakokkouksen jälkeen kylässäki on vähän porukka puonnu, että
semmoset joilta se kotimajoitus on lähteny kasvamhan jolleki tasolle ja sitte on
semmonen jotka periaatteessa melkein on perääntyneet takasi, että ei ole ennää
kotimajoitusta, elethänki aivan jollaki muilla... Kirvesmiehinä ja poromiehenä ja... Ja
siinäki on minusta semmonen pikkunen ero, että tuskinpa semmosta kokkousta ko oli
se yleiskaavan esittely, niin tuskinpa yhtä kattavasti kyläläisiä saahaan ennää
kokkoon. (...) ...Osa kyläläisistä on syrjäytyny matkailun..., ne jokka ei ole matkailussa
mukana ja tekevät muuta, ne ei... Esimerkiksi myö oon joskus miettiny että vois
meillä olla kunnon kylätoimikunta, että sinne pääsee muutki jokka ei ole välttämättä
matkailun kanssa tekemisissä.
-(n) Vaikka tavalla tai toisellahan me ollaan...
-(n) Niin ne ei saa ääntänsä kuuluville, ainaki silloin ku mie tulin tänne takasi niin
must tuntu että mie en kuulu mihinkhän. Molin työttömänä, mie en tienny että
voisinko mie mennä, ei ollu mitään semmosta... Mie en tienny oikeastaan missä mie
saisin ääneni kuuluville.
-(m) Kyllähän siinä kävi niinku (eräs osallistuja; IM) sano, ettei se Äkäslompolon
Matkailu ry otti ne niin minusta ei ottanu, vain sille kylätoimikunnalle jäi niin vähän...
Matkailuyrittäjät joutu maksamaan katuvaloja ja tämmösiä ettei siinä oikein jääny
semmoselle varsinaiselle kylätoiminnalle oikein elintillaa. Sille jääny mithän... ”
(Äkäslompolon kyläläisten haastattelu)
Kylän ja matkailukeskuksen kehittämisen yhdistyessä myös kylän ja matkailukeskuksen suhde on
hämärtynyt kylän ulkopuolelta katsottaessa, kyläläisten mielestä väärin.
-(m) No kuitenki ko valithan vuoden kyliä tai jotaki kyläkehittymisen teemapäiviä, niin
Äkäslompolosta (ei; IM) puhuta mittään, se on matkailukeskus, se ei ole kylä. (...)
-(n) Matkailuyrittäjä, vuoden matkailuyrittäjä.
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-(m) Niin, kunnassaki miellethän että eihän Äkäslompolo mikhän kylä oo, sehän on
niinku yritys. Ettei siihen tartte suhtautua niinku muihin kyliin. Siinä meillä on kyllä
aika jyrkkä ristiriita paikallisten ja kunnan päättäjien välillä, että me näemmä tämän
ehottomasti kylänä edelleenki.
-(n) Me emmä ole toiminheet niinku kyläläiset, niinku (eräs osallistuja; IM) puhu, siis
mehän luovutettiin matkailulle siinä vaiheessa kun...
-(m) No ku meillon kaikki matkailuyrittäjiä. (Äkäslompolon kyläläisten haastattelu)
Nopean kasvun vaiheessa matkailun rakentamishankkeiden alettiin kokea ”vain tulevan”, kuten
Ylläksen ison yleiskaavan valmistelua koskeva esimerkki kertoo. Haastattelemiemme kyläläisten
mukaan paikallisilta asukkailta ei välttämättä kysytty mitään, ellei hanke sattunut sijaitsemaan
paikallisen maanomistajan mailla. Ylläksen isoa yleiskaavaa valmisteltaessa kyläläiset olivat
huonoista osallistumislähtökohdista huolimatta aktiivisia. He pitivät kyläkokouksia ja muotoilivat
kaksi vaatimusta. Ensinnäkin että kaavaa, rakennusaluetta ei laajennettaisi silloisen kaavan
yläpuolelle tunturiin ja toiseksi että kylän keskelle ei rakennettaisi mökkejä ja huviloita. ”Mökkikyliä
kyllä ja yrityksiä, mutta ei huviloita.”(Äkäslompolon kyläläisten haastattelu).
Kumpikaan vaatimuksista ei kyläläisten harmiksi toteutunut kaavassa. Kuitenkin toiveet ovat
paikallisten mielestä toteutuneet melko hyvin, koska esimerkiksi Leviin verrattuna Äkäslompolossa
on rakennettu huviloita kylän keskelle varsin vähän. Syynä on haastattelujen perusteella
maanomistus: paikalliset omistavat kylän maat ja ovat maanomistuksen kautta voineet vaikuttaa
kylämiljöön säilymiseen. Kolarin kunnanvaltuustossa tehtiin lisäksi päätös, että pakkolunastuksiin
ei ryhdytä (Äkäslompolon kyläläisten haastattelu). Kyläläisten vahva maanomistus kyläalueilla
onkin antanut sananvaltaa ja vaikutusmahdollisuuksia matkailun kehittämisessä koko ajan. Osin
samat 1980-90-lukujen taitteen aiheet ovat esillä uudemmissakin Ylläksen kaavoitushankkeissa,
kuten paikallisten pitkälti vastustama matkailurakentamisen laajentaminen ylemmäs tunturiin.
”Mutta ei siinä kuitenkaan rahallakaan ole saatu mithän kelolinnoja tuohon kylälle tehtyä ja sitte tuo
tunturhiin rakentaminen, niin sama vastustus siinä on vieläki, kuuluu olevan aika yksimielinen...”
(Äkäslompolon kyläläisten haastattelu). Erityisesti Ylläsjärvellä on onnistuttu maanomistajien
tahdosta pitämään matkailurakentaminen erillään vakituisesta asutuksesta (Ylläsjärven kyläläisten
haastattelu).
Maanomistukseen liittyy myös Levitunturia vastapäätä sijaitsevan Kätkätunturin käyttöä koskeva,
1980-luvulla alkanut kiista. Alueen käyttö reittimaastona jokamiehenoikeuden perusteella ja
yleensä Kätkätunturin maisemallinen arvo Leviltä katsottuna ovat ristiriidassa sen kanssa, että
maanomistajat haluavat käyttää omistamiaan metsiä: hakata uudistuskypsiä metsäpalstojaan tai
rakentaa hyvälle paikalle loma-asuntoja. Kätkätunturin alueella kohtaavatkin ristiriitaisesti
maaseutukylä (paikalliset metsänomistajat), erämaaluonto (lähivirkistysalue, maisema) ja
matkailukeskus (yrittäjät ja matkailijoiden tarpeet) tai toisin tulkittuna matkailukeskuksen ja
maaseutukylän läheiseen luontoalueeseen kohdistuvat erilaiset intressit. Konkreettisesta
käyttötarkoituksesta päättämisen lisäksi kyse on alueen käytöstä koituvien hyötyjen
jakaantumisesta (Mettiäinen 2006d: 146). Kiistaan yritettiin saada ratkaisua Levin yleiskaavan
laatimisen yhteydessä 1990-luvulla, mutta kaavaa ei pystytty tuolloin vahvistamaan. Vuosina 19901996 alue oli toimenpidekiellossa (Suunnittelukeskus 2006: 118). Ratkaisuun pyritään myös
meneillään olevassa Levin yleiskaavahankkeessa.
-(m) No se aikoinaan lähti semmosesta ajatuksesta, että oli tarvetta alkaa
rakentamaan tuota Kätkääkin. Siinä oli jossain vaiheessa kappeliki tuonne Kätkän
päälle ja riippusilta tuosta Immeljärven yli ja semmosia kaavailuja, nehän kunnanisiltä
tuli... Mieki panin niitä hanthin ja siin'oli maanomistajat takajaloillaan, että haluavat
olla rauhassa, ja siltä pohjalta. Kätkäkihän on yksityisten maanomistajien, joka on
tietenki toisaalta kehityksen ja... (...) Mutta siitä kehitty semmonen ajatus, että ku tuo
Levi rakennetaan täythen ja suunnitelmat oli just että (...) Kätkä sitte suojeltais ihan
viimisen päälle. ...[M]eän omaisuus olis siirretty nimellisellä korvauksella
olemassaolevien matkailuyrittäjien bisneskäythön, käytännössähän se olis näin
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menny ku se ois virkistystarkotukshen otettu. Rahhaa ei sen aluhen lunastamiseen
niin sanotusti tyhjän pantiksi ollu. Mistäpä semmoset hirmuset rahat olis oikeella
korvauksella... ja siitähän tuli ilmiriita tietenki sitte.”(Sirkan kyläläisten haastattelu)
Tässä suhteessa Kolarissa ollaan paremmassa tilanteessa varhaisen ennakoinnin tai hyvän onnen
ansiosta: Ylläksen ympäristön metsien metsätalouskäyttöä luvanvaraistettiin Ylläksen ison
yleiskaavan yhteydessä.
”-(m) Nii ja yks syy (että ei ole kiistoja matkailun ja metsätalouden välillä; IM) on se,
että meillä on sillon 90-luvun alussa laadittu yleiskaava, joka estää tietynlaiset
hakkuut. Se on luvanvaraista toimintaa. (...) Tietynlaiset maisemahakkuut on
sallittuja. (...) Muualla ei mahollisesti oo tämmöstä yleiskaavaa, jossain Muoniossa,
voimasa ja se sallii taas vähä enemmän metsätalous... siellä, eli meillä on
kaavotuksella jo pantu luvanvaraiseksi ja harkinnan alle... Pitää olla hyvät
suunnitelmat...
-(n) Toisaalta tämä on aika laaja kunta. Tuohan on tuo eteläpää kokonaan (...)
puustot on kaikki metsätalouskäytössä. (...)
-(IM) ...Pakasaivo on ollu esillä haastatteluissa, että siellä on tehty semmosia vähä
rumentavia hakkuita, mut ilmeisesti muuten ei ole maisemaa pilattu?
-(m) Ei ainakaan suuresti ole moitittu.”(Kolarin kunnan virkamiesten ja
luottamushenkilöiden haastattelu)
Elinkeinorakenteen muutos
Vielä 1970-luvulla 48% Levin alueen väestöstä sai elantonsa alkutuotannosta (Hakkarainen 2005).
”-(m) Paikalliset perusti myöskin omia yrityksiä tänne ja työnsarkoja alko tulla lissää ja sillai alko
kehittymään tämä... Siihen saakkahan, ja tietenki siitä etheenpäinki varmaan yheksänkytäluvun
lähelle oli metsätalous, maatalous ja porotalous suurimpia elinkeinoja, mutta nyt se on ehottomasti
matkailu.”(Sirkan kyläläisten haastattelu) Ylläksen kylissä maatalous loppui 1960-luvun lopussa.
Maataloudesta siirryttiin molempien matkailukeskusten kylissä yleisesti matkailuun: ”Ne lopetti
karjatalouden kokonansa ja usseimmista navetoista tuli erilaisia ruokaloita ja muita tämmösiä.
Aikasemmin oli navetan vintissä aina asunto ja sitte lehmät ajethiin pois ja muutethiin alakertaan.”
(Äkäslompolon kyläläisten haastattelu).
Elinkeinorakenteen muutos vaikutti myös kylien asukkaiden ympäristöasenteisiin. Vaikka
luonnonsuojelua
on
pidetty
perinteisesti
metsätalouteen
tukeutuvassa
Lapissa
elinkeinomahdollisuuksia estävänä, erämaisen ja alkuperäisen näköisen luonnon merkitys
matkailulle ymmärrettiin tunturikeskuskylissä jo varhaisessa vaiheessa. Ensimmäisen kerran
vuonna 1938 perustettua Pallas-Ounastunturin kansallispuistoa pyrittiin laajentamaan Ylläksen
suuntaan Ylläs-Aakenuksen suojelualueelle jo 1970-luvulla. Alueen kunnat kuitenkin vastustivat
tuolloin kansallispuistoa (Tuulentie 2005a).
-(m) Ja sillon (Ylläksen yleiskaavahankkeen yhteydessä 1980-luvulla; IM) tehthiin
kirjelmä, siinoli (...) 75 allekirjotusta, ko kommentoitiin sitä kaavaa ja yritethiin
semmosia pilareita sinne. Justiinsa voipi sanoa, että se kansallispuisto, siemen
annettiin jo silloin, koska haluthiin säilyttää tuo sillonen luonnonhoitomettän alue
ihmisvoimin (...) liikkuvienki, että sinne ei päästetä konevoimin kulukemhaan. (...)
-(ST) Sitähän esitettiin seitkytluvulla jo sitä kansallispuistoa, et se...
-(m) Joo, mutta sillon kunnat oli vastaan.”(Äkäslompolon kyläläisten haastattelu)
Myös Kätkätunturin aluetta yritettiin liittää 1990-luvulla Natura 2000 –ohjelmaan, mutta alueelta ei
löydetty riittävästi suojeluarvoja (Suunnittelukeskus 2006).
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Laman vaikutuksia
1980-luvulla maan hinta kohosi pilviin erityisesti Ylläksellä ja paikalliset myivät maata hyvään
hintaan.
”-(m) 80-luvun murroksesta vielä, että siinähän yksi tekijä oli, että maan hinta nousi
pilviin silloin hulluna aikana. Ja ihmiset myi maata, mikä on tietenki hyvin
ymmärrettävää, että jos on ellää kituuttanu ikänsä ja sitte maasta tarjotaan miljoona,
kaks tai kolme miljonaa, jostaki maapalasesta, niin totta kai ne myi sen. Ja se vaikutti
tähän koko aluheesheen ja hajotti kyläyhteisöäki. Tuli sellaisia ihmisiä, jotka vetäyty
matkailusta tavallansa sivhun senki takia että niillä oli rahhaa sitte tehhä muutaki sillä
majottamisella. Ja tämä kylä vähän niinku vaihto omistajaa 80-luvulla ja vielä
uuestaan sitte ku Arsenaali luopu näistä omistamistaan maista. Että on pikkusen
sellasta omistajanvaihosliikettä ollu, joka on hämmentäny tätä yhteisöä.”(Äkäslompolon kyläläisten haastattelu)
Nousukausi jatkui aivan 1990-luvun alkuvuosina ja Ylläksen rakentaminen oli edelleenkin vilkasta.
Talouden lama, pankkikriisi ja suuri vieraan pääoman määrä pysäyttivät kasvun. Helsingistä
hallinnoitu omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy nousi tahtomattaan tärkeäksi toimijaksi Ylläksellä
1990-luvun puolivälin vuosina. Ylläs pysytteli valtakunnan tärkeimpien matkailukeskusten
joukossa, myös matkailullinen perustoiminta hoidettiin hyvin. Edellisen vuosikymmenen kasvun
odotukset eivät kuitenkaan toteutuneet, vaan kehitys polki useita vuosia paikallaan. (Ylläs on
ykkönen 1998: 2-3). Haastattelemamme kyläläiset toivat esille, että lama-aikana Ylläkseltä meni
menopaikan maine ja asiakaskunta väheni erityisesti kesä- ja ruska-ajoilta (Äkäslompolon
kyläläisten haastattelu). Levi kehittyi myös 1980-1990-luvun taitteen lamavuosina muun muassa
ostamalla hissejä vaikeuksiin joutuneilta hiihtokeskuksilta. Levin kasvu on ollut erityisesti 1990luvulta lähtien muita matkailukeskuksia nopeampaa (Holappa & Haveri 1999, cit. Hakkarainen
2005).
Väkiluvun väheneminen alkoi kääntyä toisin päin 1980-luvun loppupuolella. Sirkkaan alkoi muuttaa
väkeä tuolloin lisää, vaikka muualla Kittilässä se vähenee vieläkin. 1980-luvun loppupuolella myös
paikalliset perustivat omia yrityksiä ja työpaikkoja alkoi syntyä merkittävästi. Työllisyys kuitenkin
romahti laman seurauksena ja myös paikallisten yrityksiä meni konkurssiin. Laman seurauksena
Lapista alkoi uusi muuttoliike etelän kasvukeskuksiin. Sirkassa, Ylläsjärvellä ja Äkäslompolossa
väkimäärä on sen sijaan kasvanut (ks. Hakkarainen 2005).
Ylläksen kehittämisohjelmassa ”Ylläs on ykkönen” vuodelta 1998 todettiin 1990-luvun lopun
tilanteesta seuraavaa: ”Vuosikymmenen loppuvuosina Ylläs on tienhaarassa. Ylläksellä on
valittavanaan kehittämisen polku tai hiljaisen taantuman ja ”hengiltä säästämisen”reitti. Ylläksellä
on havaittu sama kuin muissakin matkailukeskuksissa: kapasiteetin ollessa riittävän, tulee
kiinnittää
huomiota
kapasiteetin
käyttöasteiden
nostoon,
myynnin
tehostamiseen,
ulkomaanmarkkinoinnin lisäämiseen, palvelujen laatuun ja alueen yleiseen kehittämiseen. Kunnan
ja yrittäjien yhteisenä hankkeena on mm. käynnistetty maankäytöllisten ja liikenteellisten asioiden
sekä matkailuelinkeinon kehittämishanke.”(Ylläs on ykkönen 1998: 2-3).

Vakiintuminen (consolidation): 2000Ylläksen ja Levin matkailukeskuksissa eletään parhaillaan vakiintumisvaihetta (Tuulentie &
Mettiäinen 2006). Matkailu on kasvattanut taloudellista merkitystään suhteessa muihin
elinkeinoihin ja on nyt kylien pääasiallinen elinkeino. Matkailu on myös Kolarin ja Kittilän kuntien
kehityksen veturi, joskin myös metsätalous, kaivostoiminta ja porotalous työllistävät. Myös
kunnissa on havahduttu huomaamaan luonnon merkitys matkailulle. Pallas-Ounastunturin
kansallispuistoa jatkettiin Ylläkselle asti vuonna 2005, jolloin muodostui Pallas-Yllästunturin
kansallispuisto. Matkailun vakiintuneesta asemasta kertovat myös kuntien kielteiset kannat vuonna
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2006 Levin ja Ylläksen lähistölle, osin keskelle Pallas-Yllästunturin kansallispuistoa suunniteltuihin
kaivoshankkeisiin, perusteena mm. uraanikaivoksista alueen imagolle ja sitä kautta matkailulle
aiheutuvat haitat. Matkailun edistämistä kannatetaankin kunnissa yleisesti, ja tunturikeskuskylien ja
muiden kylien välisten vastakkainasettelujen sanotaan loppuneen.
”-(m) Semmonen lyhyt historia, miten tähän on suhtauduttu ja miten edelleen
suhtaudutaan matkailuun, niin kyllä Kittilän kunnassa on, eihän tää olis muuten ollut
mahdollista tää kehittyminen, jos ei enemmistö olis ollu tän takana (...) mutta vielä 90luvun alussa oli helvetin tiukkaa vääntöä joittenki kans, jotka olivat sitä mieltä, että
Leviä kehitetään liikaa ja liikaa panostetaan. Se on kuiten pikkuhiljaa pienentynyt ja
niinkö (toinen osallistuja; IM) tossa mainitti, niin 5-10 vuotta, niin sitä ei ole oikeastaan
esiintyny lainkaan. Voi näin melkein sanoa.”(Kittilän kunnan virkamiesten ja
luottamushenkilöiden haastattelu)
”...[T]uohon päätöksentekhoon, niin aika isoja hankheitahan on jou'uttu pääthään ja
päätetty. Esimerkiksi Saaga ja Maisematiehän on olheet semmoset... kuitenki
kunnanki rahoilla. Kuntaki on panostanu. (...) ...Mie en nyt muista, että olis
suuremphaa eripurraa ollu valtuustossakhaan näistä päätöksistä, että tosi
yksimielistä ollu ja tiijethään varmasti, että Kolarin tulevaisuutta on matkailu
ylheensäkki...”(Kolarin kunnan virkamiesten ja luottamushenkilöiden haastattelu)
”...Siinä (1980-luvulla) oli niinkö Ylläs vasthaan muu (kunta; IM) ja tämmönenhän ei
tietenkhään ois tarvinnu eikä kuulunu olla... (...) Nyt on toisenlainen asenneilmasto.
Nyt tajuthaan, että nyt on rauta kuumaa, nyt täytyy takoa.”(Kolarin kunnan
virkamiesten ja luottamushenkilöiden haastattelu)
Matkailun myönteiset vaikutukset ovat merkittäviä sekä Kittilän että Kolarin kunnissa.
”-(m) Kyl mä nään matkailun (… ) merkittävänä. Se on nuorille ihmisille (… ) … Tänne
on paljon rakennettu omakotitaloja, elikkä nuoret perheet uskoo tulevaisuuteen
Kittilässä. Ihan toista kuin on jossakin Itä-Lapissa. Se on mun mielestä hyvä
esimerkki. Omakotitaloja syntyy kyliin, kirkonkylään, Leville. (… ) Täällä on mun
mielestä ihmisillä usko tulevaisuuteen.
-(m) Henkinen ilmapiiri, peruspalvelut säilyvät. Parempi kehittää esimerkiksi
lääkäripalveluita. On yksityiset tulleet vaihtoehdoksi ja täydentävät kunnallisia
palveluja ja kaikki tämmönen elämänmyönteisyys, tulevaisuusnäkökulmat verrattuna
Kemijärveen tai johonkin muuhun. Se vaikuttaa kaikkeen ja virkaantulijoita on
enemmän.”(Kittilän kunnan virkamiesten ja luottamushenkilöiden haastattelu)
”-(m) Ylläksestä sen verran, että sen merkitys Kolarin kunnan hyvinvoinnille on tällä
hetkellä täysin kiistaton, eli tämä asukaslukumäärä meillä ei olis, jos Yllästä ei olisi.
(...) Se tuo hyvinvointia kaikille ja työ on kaikille meille tärkiä. Sitä sieltä sitte löytyy. ”
(Kolarin kunnan virkamiesten ja luottamushenkilöiden haastattelu)
”-(m) Vuoden 2001 lopussa meillä oli yli neljä miljoonaa euroa kattamatonta
alijäämää ja nyt on 1,75 miljoonaa euroa eli me ollaan saatu yli puolet siitä
supistettua neljän vuoden aikana oikeestaan Ylläkseen liittyvillä asioilla eli
kaavotussopimuksilla ja tontinmyynneillä ja tällasilla asioilla. Kuitenki siinä on
kerrannaisvaikutuksia niin paljo... (...) Rakennuspuolta ja sieltä tulee veromarkat.
Kiinteistöverot, kaikki tämmöset...”(Kolarin kunnan virkamiesten ja
luottamushenkilöiden haastattelu)
Äkäslompoloon valmistui kappeli loppuvuodesta 1999 kyläläisten myötävaikutuksella ja vuonna
2003 valmistui Ylläsjärven puolelle kylpylähotelli Ylläs Saaga, jossa Kolarin kunta on mukana.
Syksyllä 2006 valmistui myös Ylläksen maisematie, joka lyhensi kylien välimatkaa huomattavasti.
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Kyläläiset vaikuttivat merkittävästi tien suunnittelussa: kyläläisten osallistumisen ansiosta tien
linjausta siirrettiin niin, että aluksi tien alle jäämään linjattu valolatu säilyi. Kyläläiset ovat olleet
tyytyväisiä tiehen ja pääasiassa kannattaneet sitä. Tiestä ei myöskään tehty yhtään valitusta, ”ei
edes luonnonsuojelijat” (Kolarin kunnan virkamiesten ja luottamushenkilöiden haastattelu;
Alamattila 2005).
Matkailun kasvun koetaan olevan hämmästyttävän nopeaa ja vauhdittaneen myös myönteistä
alueellista kehitystä sekä kuntakeskuksissa että matkailukeskuskylissä. Nykytilanne on Sirkassa
selkeimmin erilainen kuin taantuvissa maaseutukylissä: kun muualla taistellaan koulun ja kaupan
säilymisen puolesta, sirkkalaiset saavat seurata sivusta, kuinka kylän ympäristöön ilmestyy lisää
mökkejä, katuvaloja ja asfalttia. Kyläläiset kokevat kuitenkin jääneensä osin osattomaksi matkailun
tuomasta hyvinvoinnista, koska kyläläisille asti katuvaloja tai asfalttipinnoitetta ei ole vedetty – ketä
varten kehitetään? Myös paikallisten rooli on muuttunut varsin pitkälle sivustaseuraajaksi,
myönteisessä ja kielteisessä mielessä.
”-(n) ...[T]ämä kylä kehittyy semmosella vauhilla, että kyläläiset kattoo perästä että
nyt tuohonki tuli katuvalot, jaa täällon pikitie tehty tännekki. Että kyläläisten ei tarvi
niinku semmoshiin panostaa, että me taistelisimma koulun säilymisen tai katuvalojen
puolesta. Täällä ne kyläläisten yhteiset jutut on enemmän sitä että "oho - tuonnekkiko
tuli?!”. Tai sitte memmä voi ehkä alkaa vaatia raivausta johonki sillä lailla, että me
haluaisimma kylälle... Tai jotaki kelkkailun lopettamista voimma vaatia, mutta ne on
niin isot voimat, jotka jyllää, että tuntuu että semmosissa asioissa kyläläisten ääni on
aika pieni.”(Sirkan kyläläisten haastattelu)
Matkailun kasvun mukanaan tuoma myönteinen alueellinen kehitys kuten väestönkasvu on ollut
vuosituhannen vaihteessa niin nopeaa ja voimakasta, että siihen ei ole aina osattu varautua – tai
sitten kyläläisten havaitsemia tulevaisuuden tarpeita ei ole uskottu. Kysyttäessä Sirkan kyläläisiltä
esimerkkejä tuloksellisesta vaikuttamisesta kylän kehitykseen kerrottiin uuden koulun saamisesta
kylälle (ks. Kuva 9).
”-(n) ...Sillon ko tässä oli se pieni koulu, joka oli tosi ahas - yksi vessa, pojat, keittäjät,
talonmiehet, tytöt, kaikki kävi siinä samassa vessassa ja se oli pukukoppina se
pikkunen vessa - ni silloin nousi kyläläiset ko näki että tänne räjähysmäisesti kasvo
lasten määrä, että Sirkhan tarvithan pikapikkaa uus koulu, ja sillonhan kokoonnuthiin,
ett on semmosia asioita...
-(ST) Mikä ajankohta se oli? (...)
-(n) Vähän reilu kymmenen vuotta sitte. Ja sehän lähti tosi vauhilla. Samaten
päiväkoti tehthin alunperin kaheksalletoista lapselle ja ennen ku se valmistu, niin oli jo
tuplaten se määrä hoithon tulijoita. Sitte tehtiin uusi 54-paikkanen, seki on jo täynnä,
että nyt tarttis jo kohta kolmatta. (...)
-(n) Että sillä lailla sitä ei niinku uskosi, sitä...
-(m) Tälle koululle on ensi vuojeksi laajennussuunnittelumääräraha budjetissa. (...)
-(IM) Tää on kolme vuotta vanha?
-(n) Niin, se on semmonen vauhti siinä ettei kyläläiset (...) pysy perässä.
-(m) Ei pysy kehityksen matkassa. (...)
-(ST) Tai onko siinä ollu kunnan ja kylän välillä sitten keskustelua, että onko kunnan
päättäjät pysyneet siinä vauhdissa paremmin ku kylä, vai onks kylältä tullu
vaatimuksia (...), onko se ollu paremminki täältä päin...?
-(n) Kyllä se täältäpäin lähtee se koulun laajennuski.
-(n) Niin ja kyllähän me silloinki jo tiiethiin, ko tämä rakennethiin, niin haluttiin että
tästä ois tehty isompi (...) ja kuntaki jo usko siihen, mutta siihen ei uskottu enhään
valtion tasolla, että tänne tarvithaan isompi koulu.”(Sirkan kyläläisten haastattelu)
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Kuva 9 Sirkan kylän uusi koulu (kuva Ilona Mettiäinen 2006).

Sirkan kyläläiset kokevat kuitenkin olevansa jossain määrin sivustakatsojia kylänsä ja Levin
matkailukeskuksen kehityksessä. Myös matkailutoiminta on liukunut pois paikallisten asukkaiden
käsistä. Sirkan kyläläiset arvioivat, että 90 % matkailun tuotosta menee ei-paikallisten yrittäjien
pussiin. Paikallisten ja ulkopaikkakuntalaisten yritysten suhteeksi kyläläiset esittävät 30 % / 70 %.
Paikallisten yritykset ovat lisäksi usein pieniä perheyrityksiä, joiden kilpailumahdollisuudet
suhteessa suurempiin, monipuolisempia viihdepalveluita tarjoaviin hotelliyrityksiin ovat rajalliset.
(Sirkan kyläläisten haastattelu). Levin kasvu on nopeaa ja etenee kuin juna. Sirkan kyläläiset
yrittävät lähinnä pysyä perässä, kuten seuraavat kaksi haastattelukatkelmaa kertovat:
”-(m) ...Mutta täällä on muutenkin kehityksessä hyppäyksiä. (...) Ei siitä oikeestaan
saa vielä kovin paljon puhua, mutta kun on tulossa nyt taas vaihteeksi... Ja on
hirmunen salaisuus.”(Sirkan kyläläisten haastattelu)
”-(m) Mutta tämähän (hotellihanke; IM) ei mennykkään läpi tuohon Koutalaen päälle.
Se olis ollu kyllä pitkä miinus, jos sinne tullee semmosia hallittevia...
-(ST) Mihinkä se tyssäs?
-(n) Se tyssäs valitukseen...
-(m) Se tuota, valitettavasti tullee.
-(m) Jaha, se tullee, no niin, ne saa sen miinuksen. (...)
-(n) Siis se iso hotelli. (...)
-(ST) Eli kuka siittä valittaa?
-(m) Toinen yrittäjä.
-(m) Mutta kyllä se sinne tullee.”(Sirkan kyläläisten haastattelu)
Myös äkäslompololaiset haluaisivat enemmän mukaan päätöksentekoon, mutta kokevat jääneensä
päätöksenteon ulkopuolelle.
”-(m) ...[O]nnettominta siinä on se, että sitä ei tehjä semmosen demokraattisen
keskustelun jäljeltä...
-(n) Kähjymättä.
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-(m) ...jossa kaikki istus pöyässä ja päästäs kuulemhaan mitä argumentteja ittellä
kelläki on tämän asian etteen.
-(m) Niin, sehän siinä juuri on. Eihän Ylimieli ole käyny täällä kylässä vielä
näyttäytymässäkhään muuta ku kunnassa käypi aina latelemassa, että miten pittää
kaavoja muuttaa.
-(m) Ja lehestä saapi lukia...”(Äkäslompolon kyläläisten haastattelu)
Toisaalta myös osallistumista korostava uusi suunnittelulainsäädäntö ja –kulttuuri alkavat vaikuttaa
matkailukeskusten suunnitteluun. Uutta lainsäädäntöä sovelletaan Ylläksen ja Levin meneillään
olevissa yleiskaavahankkeissa. Syystalvella 2005 eli ennen kaavojen laadinnan aloittamista
toteuttamiemme kyläläisten haastatteluiden perusteella kyläläiset odottavat paljon kaavahankkeilta
ja niihin osallistumiselta. Ylläsjärven ja Äkäslompolon välille vuonna 2006 valmistunut maisematie
antoi kyläläisille kokemusta uuden suunnittelulainsäädännön mukaisesta suunnittelusta.
Maisematien suunnitteluprosessi on saanut kiitosta kyläläisiltä.
”-(m) Meän lämpölatu, kolmosen lenkki, tuolla puurajassa, niin sen (maisematien; IM)
piti mennä halki sen kolmosen lenkin ja me saimma siirrettyä sen kolmosen
yläpuolelle, että se jäi ehjäksi se latualue siinä. Ja siinä täytyy kyllä Tielaitokselle
nostaa hattua, että suunnittelijaki sano, että ko se on jo tämä vanha paikka kuvattu eli
metrin tarkkuuella piirretty, mallinnettu se maastoalue, niin Tielaitoksen suunnittelija
sano, että me mallinnamma tämän uuenki aluheen, ja se siirty...
-(IM) Miten te osallistuitte siihen, että pääsitte näin vaikuttamaan?
-(m) Se oli sitä uutta kaavojen... Ja siihen kuulu osallistuminen, siinä oli joka
vaiheessa tilaisuuet täällä kylissä, että esiteltiin. Oli tiesuunnitelmaa ja
rakennussuunnitelmaa, ja joka vaiheessa käythiin esittelemässä. Siinä vaiheessa ku
olthiin hereillä, niin pysty vielä vaikuttamaan. Ja se oli semmonen aika, että siinä ei
onneksi ollu kethään semmosta yksittäistä voimahahmoa, joka olis... Pääasia, että se
oli aika demokraattinen ja kaikki olit paikalla.
-(n) Se oli tosi hyvä osallistuminen, niinku sillain että ihmisiä paljon.
-(m) Oli. Kyllä minusta plussaa on tuo koko maisematie...
-(m) Se tie oli kaikille yleisesti, muttei kellekhään erityisesti merkittävä...”
(Äkäslompolon kyläläisten haastattelu)
Uusi suunnittelukulttuuri näkyy myös suunnitteluhankkeita toteuttavien tahojen käsityksissä ja
kokemuksissa. Kuuleminen ja osallistumismahdollisuudet on otettu käyttöön matkailukeskusten
ympäristöön sijoittuvissa hankkeissa.
”-(n) Se oli tässä ensimmäisissä suunnitteluvaiheessa kun tää (lämpölatu jäämässä
maisematien linjauksen alle; IM) tuli esille... Mun mielestä se otettiin semmoisena
faktatietona vastaan ja maastossa katsottiin että näin on ja sitten tehtiin mitä
tehtävissä oli. Monestihan tämmöisiä asioita saattaa tulla yleisötilaisuuksissa kun
kaikkee tietoo ei oo kartoilta eikä maastostakaan suoraan todennettavissa. (...) Sitten
asianomainen kertoo, ja nehän yleensä otetaan ilman muuta... Ja semmoista tietoa
nimenomaan kaivataankin. Yks pointtihan tässä esittelyssä just on että haetaan vielä
semmoista tietoa, joka on mahdollisesti ikäänkuin piilossa. (...) Sehän on hirveän
tervetullutta kaikki tämmönen tieto ja sen takia periaatteessa esitelläänkin näitä
hankkeita. Ei vaan sen takia et kerrotaan ihmisille, vaan myös et saahan se toiselta
puolelta tuleva tieto otettua vastaan.” (Viranomaisten ja muiden asiantuntijoiden
haastattelu)
”-(m) (… ) [V]oisin sanoa, että ei liity (uhkia Levin matkailun tulevaisuuteen; IM), mutta
entistä suurempaa ohjailutarvetta, että minne matkailu suunnataan: missä se liikkuu,
millä se liikkuu. Ja sitähän Kittilä on tehny ja jatketaan edelleenkin hyvin
voimakkaasti. Ja tässä kansalaisten vuorovaikutus ja kunnan vuorovaikutus
esimerkiksi moottorikelkkareittien suunnittelussa oli merkittävä, koska aloimme sillä
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tavalla työskentelemään, että pijimme joka kylässä kokouksia. Kerroimme, mikä on
tarkoitus, tavoite ja kuuntelimme ihmisiltä ja annoimme ih... kyläläisten piirtää, kynät
ja kartat, että piirtäkää ja kaikki... Vuorovaikutus oli tällainen hyvin läheinen ilman,
että laki meitä velvottaisi tämmöseen menettelyyn. Ja tulokset olivat sitten kyllä sen
mukaisia, että kohtalaisen helposti saatiin tämä 700 kilometrin verkosto Kittilän
kuntaan hallinnollisissa päätöksissä. Ja valitusprosessejakaan ei ollut ku kolme-neljä
hallinnollista valitusta vain, vaikka maanomistajia oli yli kaheksansataa. Tää
menettelytapa ilmeisesti oli kittiläläisille myönteinen, avoin, julkinen, ja
vuorovaikutuksesta oli tämä hyöty.”(Kittilän kunnan virkamiesten ja
luottamushenkilöiden haastattelu)
Osallistumismahdollisuuksiin ja osallistumisen vaikuttavuuteen liittyen matkailukeskusten toimijat
miettivät vaikutusmahdollisuuksiensa parantumista yhdessä vaikuttamisen kautta.
”-(n) Mut onks se parempi olla just tälleen, että on Äkäslompolon kylätoimikunta ku
että yksittäinen ihminen siellä huutaa? Että minusta tuntuu, että kuitenki ku menee
jonku taakse, on paljon parempi, että siellon monta...
-(m) Kuka sitä sitte vastustaa, mekki olemma sitä tekemässä? (...)
-(m) Niin, mutta ne jokka ovat ei, niin totta kai täytyy olla tällä tavalla porukalla.
-(n) ...Mie sanoinki just, että yksittäinen ääni ei paljon kuulu.” (Äkäslompolon
kyläläisten haastattelu)
Ylläksen vakituisten loma-asukkaiden yhdistys Ylläksen ystävät ry (YYry) on perustettu ajamaan
vakituisten, itsensä vähintään puolipaikallisiksi ymmärtävien loma-asukkaiden mielestä tärkeitä
asioita Ylläksellä. Yhdistyksen perustaminen vuonna 2005 ei kuitenkaan liittynyt Ylläksen
yleiskaavahankkeen lähestymiseen. Levin vakituiset loma-asukkaat puolestaan eivät innostuneet
yhdistyksen perustamisesta sitä haastattelussa kysyttäessä. Heidän vaikuttamiskanavansa on
Levin Matkailu Oy, joka välittää yksityisiä loma-asuntoja vuokralle ja jonka kautta he kokevat
saavansa ääntään kuuluville keskitetysti ja tehokkaasti. Toisaalta haastattelemamme Levin
vakituiset matkailijat kokivat pääsääntöisesti, että Levin kehittämistoimenpiteet ovat heidän
intressiensä mukaisia ja miellyttävät heitä, eikä vaikuttamiskanaville lienekään suuremmin tarvetta.
Haastattelemamme Ylläksen ystävät ry:n jäsenet esittivät Levin kollegojaan enemmän kritiikkiä
Ylläksen kehityssuunnitelmia kohtaan. Ylläksen ystävillä on yhteistyötä myös Ylläksen seudun
kyläläisten, erityisesti äkäslompololaisten kanssa. Kannanotoissaan he usein korostavatkin yhteisiä
intressejä kyläläisten kanssa. Vakituisten loma-asukkaiden osallistumisinnokkuus ja yhteydenotot
kuntiin päin vaikuttivat haastatteluryhmissämme (Levin vakituiset loma-asukkaat, Ylläksen ystävät,
Ylläksen vakituiset loma-asukkaat / Äkäslompolo) liittyvän varsin usein informantin nykyiseen tai
entiseen ammattiin rakennus- tai ympäristöalalla tai kokemukseen kunnallishallinnossa.
Butlerin mallin vakiintumisvaiheen tunnusmerkeistä ei täyty matkailijamäärien kasvuvauhdin
hidastuminen. Levin ja Ylläksen kasvu jatkuu 2000-luvulla edelleen, ja vuonna 2006 molempiin
matkailukeskuksiin on ilmoitettu investoitavan suuremmilla summilla kuin kertaakaan tähän
mennessä. Sesonkivaihtelu on keskuksissa voimakasta, joskin sesonkeja pyritään monin keinoin
jatkamaan (Lapin liitto 2003). Vaikka ruskasesonki ”kuolikin”väliaikaisesti 1980-luvulla ensilumen
huuman myötä, myös ruskamatkailu on taas kasvussa. Myös joulusta on tullut entistä tärkeämpi
sesonki. ”Keväthän ja kesälläki jonku verran ja sitten on ruska ja ensilumi ja joulu. Mutta etenkin
isommalla yrityksellä tuntuu että se on vain se talvi ku on lunta maassa. Ja sitten kun on lumeton
kausi, niin silloin pannaan paikat kiinni.” (Äkäslompolon kyläläisten haastattelu). Voimakas
sesonkivaihtelu on kuitenkin huono asia kylän kehityksen, erityisesti paikallisten omistamien
pienemmän mittakaavan yritysten kannalta.
”-(m) Kaks kuukautta. ...[E]nnemmin pitäs satsata siihen, että matkailukausi alkaa
niin, että ne ihmiset tullee aikasemmin ja on ihmistä koko aika, eikä siihen, että meillä
on niitä petejä ihan hirveät määrät. Pienet yrittäjät kärsii siitä kaikista eniten, koska
niillä ei ole resursseja esimerkiksi hotellien kanssa kilpailla. Hotellit pystyy
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kilpailemaan sen petipaikan hinnan, koska ne saa tuoton kaikesta muusta mitä niillä
on. Niillä on ruokaa, niillä on juomaa, mistä sitä rahaa tulee taloon. Mutta pienet
majottajat joutus polkemaan hintansa - kesäaika on hyvä esimerkki, että toinen
toistaan joutuu vetämään alas, eikä se oo sitte enää kannattavaa. Ja sitte ku
petipaikkamäärä nousee koko aika, niin vaikka väkimäärä nousee, niin silti tulos
huononee. Koska niitä jakajia on sitte niin paljon enempi...
-(ST) Onko se sitten taloudellisesti kestävääkään enää...
-(n) Ei se oo, ei...”(Sirkan kyläläisten haastattelu)

Paikalliset asukkaat matkailun jaloissa?
Vaikka matkailu onkin tuonut myönteistä kehitystä ja uusia asukkaita kyliin, viimeaikainen ongelma
matkailukeskusten paikallisten asukkaiden ja erityisesti alueelle muuttoa suunnittelevien kannalta
on ollut asuntopula. Ulkopuolisten kannalta ongelmaa lienee pahentanut kylän vanhojen
asukkaiden pyrkimys säästää mahdolliset omakotitontit oman suvun käyttöön. Asuntopulan koettiin
myös hidastavan kylän matkailun kehitystä, kun sesonkityöntekijöille ei löydy asuntoja (Ylläsjärven
kyläläisten haastattelu).
”-(ST) Entäs asuntorakentaminen sitten sitten paikallisille, jotka on tarvinnu asuntoa?
Onko täältä ollu mahollisuutta saaha? (...)
-(m) Se on ulkopuolisille varmasti ongelma. (...)
-(n) Nyt kö mie luin ne meijän kyselyt läpi, niin melkein jokaikisessä oli ongelmana
asuntojen ja omakotitalotonttien puute. Se on niin keskittynyt nyt matkailuun, että
tuntuu, että normaaliasumista on vaikea harrastaa ja sehän on asuntopula
sesonkiaikoina varsinki. Saaganki työntekijät taitaa asua monta henkeä pienessä
rivitaloasunnossa...”(Ylläsjärven kyläläisten haastattelu)
”-(m) Se voipi liittyä siihen kans, että maanomistus... Jos on kyläläisten hallussa ja on
aavistettavissa, että myös omat lapset rakentaa tänne, nii ei ole mithään järkiä myyä
tieten tahtoen mahollisia rakennuspaikkoja siittä läheltä ulkopuolisille...”(Ylläsjärven
kyläläisten haastattelu)
Matkailun kasvun myötä myös matkailun sosiaaliset vaikutukset ovat voimistuneet ja esimerkiksi
kyliin rakennettu infrastruktuuri tuntuu kyläläisistä jakaantuneen jossakin tapauksissa
epäoikeudenmukaisesti (ks. myös luku 1.1).
”-(n) ...Ja sit yks mikä minua on naurattanu, (...) niin asfaltti ja valot loppuu siihen ku
tulee ensimmäisen paikallisen pihamaa. Että niin pitkälle ku on mökkiä mökin
vieressä, turistia, on hienot tasaset asfaltit ja valot, mutta sitte tulee taloja missä on
lapsia ja elämää ympäri vuoden, niin ei oo valoja edes ja monttunen hiekkatie.
-(m) Se on helppo neuvoa aina, että siitä mistä jysähtää autonrenkaat ja loppuu valot,
niin siitä sata metriä! (...)
-(n) Joo, siitä tullee se, jokka maksaa kaiken tämän lystin...”(Sirkan kyläläisten
haastattelu)
Ympäröiviin alueisiin verrattuna matkailukeskusten ydinalueet ovat kasvaneet varsin urbaaneiksi ja
niistä onkin haastatteluissamme puhuttu kaupunkien veroisina. Haastattelemamme kyläläiset jopa
pelkäävät paikallisen asutuksen tulevaisuuden puolesta. Toisaalta epäillään kunnanisien pyrkivän
kyläalueiden antamiseen matkailukäyttöön, mutta toisaalta kehitystä pidetään markkinavoimien
sanelemana ja siksi todennäköisesti vähitellen, yksittäisten maanomistajien tekemin ratkaisuin
toteutuvana kehityskulkuna.
”-(m) Onhan niinki sanottu, että Sirkan kylä tai Levin alue on liian hyvä paikallisille
asukhaille. Liian arvokas alue paikallisille (...).
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-(n) ...[I]han samaa jo meinasin sanoa, että sanotaan joskus 10 vuotta sitte, ku
ihmiset haki täältä omakotitalotonttia niin et mistään. Siis mökkitontin sait, naps vain,
niin niitä on miljoona ja on katuvalot ja asvaltit ja kaikki – jos sie haluaisit rakentaa
talon ittelles, nii se on kiven takana se tontti.
-(ST) Ja hinta on...
-(m) No tietenki, sehän nyt on aivan selvä.
-(m) Nyt on siihen ongelmaan tulossa ratkasua kun kaksikin laajaa aluetta jossa on
kaavotus meneillään. Jokka tulee omakotitonteiksi.
-(n) Niin silloin tuli semmonen tunne tosiaan, että kyläläiset halutaan että hus hus,
lähtekää lähtekää muualle, että mitä te täällä ennää pyöritte. (...)
-(m) Kyllä se vieläki vähän kautta rantain on...
-(n) Ja kyllähän se markkinat ajjaa sen, että ko arvokas tontti on missä assuu niin toki
miettii missä muualla vois asua.”(Sirkan kyläläisten haastattelu)

Ylläksen ja Levin matkailun tulevaisuudennäkymät
Butlerin (1980, cit. Kauppila 1993; Salkoaho 1993; Kauppila 2006) mallissa vakiintumisvaihetta
seuraa stagnaatio- eli tasaantumisvaihe, joka voi johtaa taantumiseen tai uuteen kasvuun. Tällä
hetkellä Levin ja Ylläksen kasvu (ks. Kuva 10) on voimakasta ja tiedotusvälineissä on kerrottu
useista lähivuosina toteutettavista suurista investoinneista molempien keskusten alueella. Leville ja
Ylläkselle on myös valmisteilla yleiskaavat (ks. Kolarin kunta 2006; Nordic Marketing 2006;
Suunnittelukeskus 2006; Nyman 2004). Kyläläisten haastatteluissa ennakoitiin ja pohdittiin
matkailun kasvun rajoja sekä matkailuelinkeinon ja kylän tulevaisuudennäkymiä yleisemminkin.
Kasvun rajoista keskusteltiin sekä Ylläksellä että Levillä, mutta enemmän kuitenkin viimeksi
mainitussa, jossa matkailukeskuksen sosiaaliset vaikutuksetkin ovat varsin voimakkaita.

Kuva 10 Iso-Ylläksen uutta matkailurakentamista (kuva Ilona Mettiäinen 2006)
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Kasvun rajat?
Matkailun kehittämiseen on sitouduttu vahvasti sekä Kolarissa että Kittilän kunnassa (Kittilän
kunnan haastattelu, Kolarin kunnan haastattelu) ja matkailu on myös kuntien elinkeinojen
kehittämisen veturin asemassa. Matkailua halutaan siis vahvistaa ja laajentaa. Kuntien matkailua
suosivan elinkeinopolitiikan vastapainona kyläläiset ja osa vakituisista matkailijoista pohtivat
matkailukeskusten jatkuvan kasvattamisen seurauksia. Esimerkiksi matkailurakentamisen
suuntaaminen ja Lappi-imagon säilyminen nähtiin matkailukeskusten tulevaan suosioon
vaikuttavina tekijöinä. Luontomatkailukeskuksessa luonto ei saisi olla liian kaukana. Myös
erämaisuuden tunteen tulisi säilyä.
”...Ylläksen pohjoisrinteen kaava, joka meidän mielestä vei liikaa tänne luontoalueelle
sitä asutusta, että alueet, joista lähtee kylältä tänne tulemaan, kesällä varsinki saa
kävellä monta kilometriä ennen kun pääsee luontoon ja se on monelle jo liian pitkä
matka, ei pääse. Ettei sais levittää (rakentamista; IM) alueille, jotka on vapaa-ajan
aluetta, pitäs hakea ne alueet, jotka on loogisempia laajennusalueita kylälle. Sellasia
alueita, joita käytetään vähemmän ulkoiluun ja luontoharrastukseen.”(Ylläksen
ystävien haastattelu)
”-(m) ...[T]ämä tarpheksi kasvaa, ja tuo Kätkätunturi on mukamas luonnontilanen, niin
Kätkän ympäri ku mennee hiihtoreitti tai patikkapolku, niin siinä kävelee ihmisiä
jonossa, se jono ei katkea koskhaan. (...)
-(m) Elikkä siinä on se luonnontilasuus.
-(m) Loputon jono ihmisiä kävelee ympäri tunturin.”(Sirkan kyläläisten haastattelu)
Myös kasvavien matkailijamäärien matkailukeskusten lähiluonnolle aiheuttama kuluminen ja
rasitus olivat huolenaiheena. Matkailun ekologiset vaikutukset ja pohjoisen luonnon herkkyys on
siis tiedostettu. Keski-Euroopan matkailukeskuksia vaivaavat ilmastonmuutoksen vaikutukset
koetaan kuitenkin enemmän mahdollisuutena, ainakin kunnassa.
”-(m) Niin, ja kauanko, miten ylheensäkki luonto sen (matkailun nopea kasvu,
matkailurakentaminen; IM) kestää.
-(n) Just sammaa mietin, että tämä on maailmallisestiki katsottuna arvokasta aluetta.
Täällä juot vettä mistä vain purosta, ojasta, ei tämän perän ihminen ota ikinä vettä
matkhan ku se lähtee luonthon. (...) Varsinki lentoliikenne, Kittilän kenttä on Suomen
toiseksi vilkkain kenttä sesonkiaikana. Lapin luontohan on äärimmäisen herkkä.
Miten se kestää, jos tämä tuplaantuu. (...) Sillä lailla on pelko luonnon kestämisestä,
että tämä on harvinaisuus herkkyydessä ja puhtaudessa. Sen puolesta olen (toisen
haastatellun kyläläisen; IM) kans miettiny, että tulis raja jo johonki.”(Sirkan
kyläläisten haastattelu)
”-(m) Kysyit uhkista, niin ohan se selevä, että (kun; IM) tää perustuu Lapissa kaikki
tää matkailu (luontoon; IM), niin kaikkihan ymmärtää, että se on selevä uhka, jos
luontoa ei ole tai se tuhotaan. (… ) Sitä voidaan tuhota puita kaatamalla tai ohjata
ihmisiä semmosille, jotka tuhoaa. Ei luonto ole kestävässä tilassa, siellä on reittiä
sikin sokin (...) mutta sitä voijaan tuhota myös hallitsemattomalla rakentamisella,
teitten teolla ynnä muilla tämmösillä... (...) Nää on kotitekosia uhkia, mihin me
voidaan vaikuttaa. Sitte on semmosia asioita, mihin me ei voida vaikuttaa. Yks on
idän uhka, että siellä kö joku Tsernobyli sattuu, niin siinä ollaanki kauan aikaa hilijaa
ja näitä on olemassa tällä hetkellä. Mutta toki me ollaan siinä onnellisessa asemassa,
että meillä on suhteessa vähemmän näitä uhkia kun muissa keskuksissa
Euroopassa.
-(n) Onhan toi ilmastonmuutos, jos se tulis, niin...
-(m) Se on meille ehkä positiivinenki asia toisaalta, että...
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-(n) ...nii, joo, että kyllä me talvi tarvitaan.”(Kittilän kunnan virkamiesten ja
luottamushenkilöiden haastattelu)
Kasvun rajoista puhuttiin haastatteluissa sekä ulkoisina, kysynnän ja asiakkaiden riittävyyden
kaltaisten tekijöiden muodostamina kaukana siintävinä ja mielessä pidettävinä realiteetteina että
jonakin alueen ja sen toimijoiden paikallisen tahtotilan muodostamana rajana, jonka jälkeen
matkailukeskusta ei enää yhteisestä päätöksestä kasvateta. Matkailun kasvun rajoittaminen
vaikuttaa haastatteluiden perusteella olevan tiedostetuista riskeistä huolimatta vaikea, jopa
tarpeettomalta tuntuva päätös kunnissa, joissa matkailu kasvaa ja tuo merkittävän määrän
verotuloista.
”-(m) Joo, kunnassaki ko on suunniteltu, Levi-projekti kakkonen päätty siihen 20 000
vuodepaikkaan, ja me heti, kaks vuotta sen jälkheen ku se projekti oli valmistunu,
totesimma että olemma neljä vuotta edellä aikataulusta niin pitää tehä uus,
kolmonen. Me olemme edelleen sen neljä vuotta edellä aikataulusta, 35 000
vuodepaikkaa on tuon kolmosen lopputulema, mutta ilmeisesti tarvithaan nelonenki
vielä. Mutta kyllä rajatki täytyy johonki laittaa.”(Sirkan kyläläisten haastattelu)
”-(m) Ne kasvun rajat. Mie ootin Levi-projekti kolmonen jo laittas rajoja, muttei se
laittanu vielä... Se 35 000 ja siitä etheenpäin auki, nelonen tehhään ihan varmasti,
mutta joko se laittas rajat sinne. Se onki jännä paikka sitte, pitäs alkaa kasvua
jarruttamhan ja sitte pysäyttämäänki. (...) ... hoitaa, että säilyy kiinnostus
matkailukeskus Leviin maailmalla edelleenki. Se on hankala kilpailuyhteiskunnassa
ku elethään, pittää koko ajan kilpailla naapureitten kanssa, tehä lissää ja lissää. Mutta
siitähän ei tietenkhään hyvä seuraa, on jossaki se raja. Nämä möykyt tässä ovat tuon
kokoset ja ne ei ole sen isommat eikä niitä voi kasvattaa. Tavallaan tullee sillä lailla
väkisinki... (Sirkan kyläläisten haastattelu)
Asiakkaiden riittäminen huolestuttaa – ja ei huolestuta.
”-(m) Meillähän syntyy se viien tuhannen keskus sinne (Ylläsjärven puolelle; IM) jo, ja
sitte ei kysytä, että miksi se pittää tulla toisellekki puolen. Nehän kilpailee toisensa
hengiltä. Pitäs olla kymmenentuhatta uutta asiakasta tälle aluheelle. Ja justiinsa oli
uutisissa, että matkailun kehitys on pysähtyny, ku ei ole kasvuaikataulua.”
(Äkäslompolon kyläläisten haastattelu)
”-(m) Leville on tulossa aivan lähiaikoina taas hyppäys. Ja sen verran voin sanoa,
että se hyppäys on kansainvälishen luokhan. Siellähän kasvu on rajaton tietenki.
Kiinalaisetki on tulossa, niin ne ku tulee tänne, niitä riittää. Mutta siinä on monta
muuta ulkomaanmaata ensiksi. (...) Ennen kaikkea ulkomaanmatkailu tullee
lissääntymhään hurjasti tulevina vuosina. Koutalaen päälle tuo iso hotelli, se tullee ja
sillä selvä. Että tullee kyllä se luontokeskuski siihen. (...) Täällähän on tämmösiä
kysymyksiä niinku alppitalokeskustaki. Miekihän vastustin sitä aikani, mutta sitte
päätethiin noin tehä ja (...) että siihen annethaan rakennusoikeutta niin paljon, että
ympäriltä vähän säästys maisema. (...) Mutta se on tosiaan vaikea kysymys se
kasvun rajojen asettaminen... ”(Sirkan kyläläisten haastattelu)
Voimakkaaseen kehittämiseen ja vuodepaikkojen lisäämiseen rohkaisee selvä, jatkuva kasvu ja
kova kysyntä matkailukeskuksissa. Haastatteluissa kuitenkin otettiin esille myös kriittisiä
näkökantoja kasvuun. Paikalliset matkailuyrittäjät ovat suorassa kontaktissa matkailijoiden,
asiakkaidensa kanssa ja tietävät näin paljon siitä, millaisia odotuksia, toiveita ja mielipiteitä
nykytilanteesta matkailijoilla on.
-(m) Joo, asiakhaakki toivoo, että se (jatkuva laajentaminen; IM) pitäs lopettaa eikä
ennää paisuttaa kovin suureksi. Kyllähän tänne väkeä mahtuu nytki. (...) Se on hyvin
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vähänen aika se, että ne olis kaikki täynnä, ja nämä ei ole koskhan kaikki täynnä. Ja
nyt ku majotuspaikkoja tullee nuin älyttömästi lissää, niin (...) hintoja täytyy alkaa
polkemaan alaspäin. Miten sitten käy näille, jokka rakentaa kalhiisti ja lyö korkeat
hinnat ja sitte ne ei saakhaan kettään.” (Sirkan kyläläisten haastattelu)
”-(m) Tuohon sitte yks seikka, mihin monet ulkolaiset asiakhaat on... Että tätä Leviä ei
sais paisuttaa liian isoksi. Menee liikaa kaupunkimaiseksi ja sieltä häipyy mitä net
tullee hakehmaan tämmöstä... Esimerkiksi ranskalaisethan ei enää halua Leville
tullakhaan, ne hakkee rauhallisempia paikkoja.”(Sirkan kyläläisten haastattelu)
”-(AA) ...[T]e koette, että se nyt ei teijän viihtyvyyttä sinänsä häiritte tämä palveluiden
ja muiden määrän lisääntyminen?
-(n) Mää en oo kokenu, et minnuu häirittis, vaikka tulis jottain lissääki, mut (...) mist
sitä väkkee tulis niin paljo. (...) Mul on uhkakuva enemmänki ilmastomuutos tai
lintuinfluenssa… (… ) Kyl mää koen, et Ylläs voi olla ihan kiva, et siel on hiljasempaa,
ja tämä (Levi; IM) on tämmönen paikka.” (Levin vakituisten matkailijoiden
haastattelu)
”-(ST) Mitä nyt ajattelisitte, että miten tästä eteenpäin, vaikka nyt kymmenen vuotta?
Onks joku raja olemassa?
-(m) Kyllä minua ainaki huolestuttaa ne lukemat, mitä mihinki vuoteen mennessä
(… ) tullee vuodepaikkoja lissää... Totta kai täytyy aatella, että jossakihan ne täällä
majottuu. Sehän vain tietää sitä, että tehään just noita korkeita, rumia rakennuksia ja
kuitenki halutaan pysyä tässä aika lähellä keskustaa, niin semmonen on kyllä aika
huolestuttavaa. Minun mielestä kehitys sais päättyä vaikka tähän, väkimäärältänsä
mitä otetaan tämmöseen kyllään.”(Sirkan kyläläisten haastattelu)
Kiinnostavaa kasvun rajoista puhumisesta on, että myös Järviluoman (1993) tutkimuksessa
Kolarin kuntalaisten suhtautumisesta matkailuun paikallisväestö oli todennut hyväksyvänsä
matkailutoiminnan silloisen laajuuden ja vastustavansa matkailun kasvua. Kuitenkin Sippolan
(2007) kyselytutkimuksessa Ylläksen ja Levin matkailukeskusten kylissä useat kyselyyn
vastanneista olivat jälleen tyytyväisiä nykytilanteeseen, mutta toivoivat matkailun kasvun
rajoittamista lähiaikoina. Selitystä voidaan etsiä paikallisten sitoutumisesta kotikyliinsä, joka saa
sopeutumaan monenlaisiin muutoksiin.
Kasvun rajat liittyvät ekologisen kestävyyden ja sosiaalisten vaikutusten lisäksi myös
taloudelliseen kestävyyteen. Haastatteluissa kasvun rajoista puhuttiin myös suhteessa
matkailutoiminnan jatkumisen edellytyksiin yleensä sekä paikallisten matkailuyrittäjien
mahdollisuuksiin uudenlaisessa tilanteessa. Butlerin (1980) mallin termein keskustelu kasvun
rajoista on myös puhetta siitä, kääntyykö liiallinen kasvu negatiiviseksi vai voidaanko luottaa
siihen, että keskus uudistuu ja voi lyhyen stagnaation jälkeen kasvaa edelleen. Yksinkertainen
kasvun rajojen tekijä on rakennusmaan riittävyys.
”… Rakentamisesta, että pitää olla jokin raja, kaikkien ei tarvitse tulla, hissien,
kaikkien ei tarvitse tulla rakentamaan mökkiänsä Ylläksen alueelle. (...) Siinähän on
tietysti tietty ristiriita, koska mitä enemmän täällä on turisteja niin sen parempi (...)
paikallisille yrittäjille. Kyllä me se ymmärretään, mutta toisaalta kun se menee
liiallisuuksiin, turistien virta alkaa vähentyä. Tää täytys nähdä.
–(IM) Elikkä kasvun rajat tulee tässä taas esille...”(Ylläksen ystävien haastattelu)
”-(m) Mie olen kans miettiny että jos tunturi rakennethaan, niin laskettelijat siirtyy
sinne (ja; IM) kylä tyhjenee laskettelijoista. Maastohiihtäjät sinne ei mene, koska
niille se on huono paikka, ne joutuu illalla viimeksi nousemaan Isomettän nousun, ja
(… ) se on niin rankka. (… ) Se johtaa siihen, että (...) tullee laskettelukeskus ja
maastohiihtokeskus. (...) … Markkinointi jakautuu kahtia ja markkinointiyhteistyö voi
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päättyä, koska siinä jää aika vähän yhteisiä intressejä. Meillehän (Äkäslompolon
perheyrittäjät; IM) olis tärkeää markkinoia esimerkiksi kessää ja syksyä, mutta
hissiyhtiölle ei.
-(n) Ilmastonmuutos jos tulee, niin sitte se painottuuki enemmän kesään ja syksyyn.”
(Äkäslompolon kyläläisten haastattelu)
Erityisesti Levin kasvu on ollut usean haastateltavan näkökulmasta niin hämmästyttävää, että
sellaista ei olisi osattu vielä pari-kolme vuosikymmentä sitten edes ajatella. Niinpä
tulevaisuudennäkymien ”osataan odottaa” olevan hämmästyttäviä. Mitä tahansa voi tapahtua,
lähes mitä tahansa voidaan rakentaa.
”-(m) ...[M]aakuntasuunnittelussa 70-luvulla kans peilattiin vuotta 2000, mitä täällä on
missäkin. (...) Jokseenkin sellaisena tämä maakunta on toteutunu matkailuympäristön
osalta, mitä 25-30 vuotta sitten kaavailtiin. (...)
-(m) Mutta yksityiskohtia ei voinu näin pitkälle ajalle, ja kyllä Levi ja joku muukin
matkailukeskus on menny huomattavasti pitemmälle kuin uskallettiin...
-(m) Suuruusluokat on eriä. Mä olen yhen paperin lukenu, jossa luki, että Levillä voi
olla tulevaisuudessa jopa viissataa vuodepaikkaa. (naurua) (...)
-(m) 70-luvulla tuli tämmönen. Jopa viissataa vuodepaikkaa. Nyt sielä on
yheksäntoistatuhatta.”(Kittilän kunnan virkamiesten ja luottamushenkilöiden
haastattelu)
”-(IM) ...Täytyykö Levin matkailukeskuksen kasvun loppua johonkin vai ei ?
–(m) Kyllä se siihen raitiovaunuun varmaan (naurua)...
–(n) Älä nyt, Belgiassakin on rakennettu semmonen minijuna siihen rannikolle.
Turistit saa käyttää. Nii sehän ois ihan hieno. (Levin sesonkityöntekijöiden
haastattelu)
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4.2 Osallistaminen matkailukeskusten suunnittelussa
4.2.1 Matkailukeskukset suunnitteluhaasteena
”Ympäristöministeriltä tulee kaiken maailman ohjeita,
mutta vielä missään en oo nähny ohjeita,
kuinka matkailukeskus pitäs suunnitella.”
(Kittilän kunnan virkamiesten ja
luottamushenkilöiden haastattelu)
Luontomatkailukohteiden tärkeä vetovoimatekijä ovat Lapissa laajat kansallispuistot
tunturimaisemineen. Levin ja Ylläksen matkailukeskukset kasvavat voimakkaasti ja kysyntä ylittää
sesonkiaikoina usein tarjonnan. Lisärakentamista ja rakentamisen suuntaamista tarvitaan.
Kasvavat matkailijamäärät tarvitsevat myös lisää muuta infrastruktuuria ja luonnonkäytön ohjausta
esimerkiksi reitein ja opastein luonnon kulumisen ja ruuhkautumisen välttämiseksi (ks. esim.
Siegrist et al. 2006).
Matkailukeskusten alueidenkäyttöä luonnehtii urbaanin matkailukaupungin ja erämaan elementtien
(ks. luku 1.3) kohtaaminen ja kontrasti: kaupunkimaisesta keskuksesta voi olla alle kymmenen
minuutin
matka
erämaiseen
luontoon.
Tärkeää
erämaaluonnon
elementissä
on
matkailukeskuksesta katsoen saavutettavuuden lisäksi kaukomaiseman erämaisuus. Tämä
asettaa merkittäviä haasteita matkailukeskusten maankäytön suunnittelulle. Matkailukeskukset
ovat erityisiä paikkoja maankäytön ja sen suunnittelun kannalta sikäli, että toisaalta itse keskus on
kaupunkimainen, kaupunkisuunnittelun ongelmineen, ja samanaikaisesti matkailukeskuksen
ulkopuolisen alueen toivotaan olevan erämaata ilman laajaa vaihettumisvyöhykettä
matkailukaupungin ja erämaan välissä. Haastatteluissa matkailukeskuksen kasvusta keskusteltiin
usein tiivistämisen ja laajalle levittyvän mökkirakentamisen vaihtoehtojen kautta.
Suomessa kaupunkien ja luonnonalueiden välillä on tyypillisesti vaihettumisvyöhyke, jolla on
maaseutumaista ja yhä harvenevaa asutusta. Kuitenkin esimerkiksi Saksassa on hyvin tiiviitä
kaupunkialueita, joiden ulkopuolella alkaa luonto- tai maatalousalue (Kittilän kunnan virkamiesten
ja luottamushenkilöiden haastattelu). Kittilän kunnan haastattelussa ratkaisuna matkailukeskusten
suunnitteluhaasteeseen nähtiin, että matkailukeskusten rakentamista on tiivistettävä, koska
hajautettu mökkirakentaminen vaatisi huomattavia pinta-aloja ja ulottuisi hyvin laajalle, jolloin
erämaa olisi yhä kauempana matkaliukeskuksen ytimestä.
”Kun väkimäärät on näin valtavia, niin jos ne hajottais normaalisti tonne hajaasutuksella, ne veisivät aivan järjettömän tilan. Luontoa ei löytyisi enää mistään ja
myös kunnallistekniikka tulisi kovin kalliiksi. ...Loma-asunnot (...) kuluttaa kaikista
vähiten luontoa, kun ne ovat pienessä tilassa ja sitten alkaa se luonto. Ei saisi olla
välivyöhykettä vaan luonnon tulisi alkaa heti. Mutta meillä nää kapulat on hyvin
huonoja siihen, että pystyttäis semmosta luomaan. Mutta ei kai jotain lakia voija
muutaman hullun matkailukeskuksen takia tehdä, että seki on tosi.”(Kittilän kunnan
virkamiesten ja luottamushenkilöiden haastattelu)
Tiiviiseen matkailurakentamiseen kannustavat myös kustannusnäkökohdat. Kittilän kunnan
haastattelussa esille tuodun esimerkin mukaan Rukan matkailukeskuksessa on haluttu antaa
kaikille kaavaoikeutta tasapuolisesti, rakennusmaan laadusta ja sijainnista riippumatta. Tämän
seurauksena loma-asuntoja on rakennettu varsin hajanaisesti ja jätevesi- ja jätehuoltomääräysten
myötä kustannukset ovat nousseet huomattavasti, kun muutamaa mökkiä varten on rakennettava
ja ylläpidettävä viemäriverkostot ja tiet.
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Monista muista matkailukeskuksista poiketen Ylläksellä ja Levillä on matkailukaupungin ja
erämaan
elementtien
lisäksi
läsnä
myös
maaseutukylän
elementti.
Kasvavissa
matkailukeskuksissa elementtien välillä on kilpailua ja erityisesti matkailukaupungin elementti pyrkii
siirtämään rajojaan vähitellen toisten elementtien alueelle. Myös matkailukeskuksissa tarvittaisiin
selkeitä, jyrkkiäkin rajoja eri elementtien välillä. Esimerkiksi Levin vakituiset matkailijat korostivat
haastattelussa Levin vahvana puolena sitä, että tasokkaiden palveluiden ääreltä pääsee
kymmenessä minuutissa erämaisen tuntuiseen luontoon.
Ylläksen ja Levin erityispiirre, elävät kylät, ovat myös yksi keskusten suunnitteluhaasteista.
Elementit suhteutuvat toisiinsa eri tavoin eri matkailukeskuksissa ja matkailukeskuskylissä.
Ylläsjärvellä matkailukeskus ja kylä on pystytty pitämään erillään toisistaan. Kyläalueella on
pehmeää, huonommin rakentamiseen soveltuvaa maata ja toisaalta peltojakin on viljelty aivan
viime vuosiin asti. Kyläläiset ovat halunneet pitää kylän erillään matkailukeskuksesta, omassa
rauhassaan. Lomatontin kysyntä alkoikin kylän ja tunturin välisellä alueella Palovaarassa, jonka
kangasmaat ovat oivallisia mökkialueita. ”Ja tällä hetkellähän kaava on nyt nousemassa tänne ylös
ja (...) on jo osittain rakennettukki”. (Ylläsjärven kyläläisten haastattelu).
Matkailijoiden ja kyläläisten intressit ja ympäristöarvostukset voivat olla samansuuntaisia, mutta
matkailurakentaminen ja kylä voivat myös kilpailla samoista alueista. Äkäslompolossa
matkailurakentamista on ollut kylän talojen seassa ja pihapiirien yhteydessä pian
matkailutoiminnan alusta lähtien. Sen sijaan äkäslompololaiset vastustivat 1990-luvun
kaavoituksessa kelohuviloiden rakentamista kyläalueelle. Myös kunnan viimeaikaisia suunnitelmia
levittää matkailurakentamista kyläalueelle vastustetaan. ”Joka vuosi pitäs kylän keskustasta saaja
kysynnälle vastauksena semmonen 70-80 tonttia. (...) Minun matikka kyllä loppuu ensimmäisheen
vuotheen...”(Äkäslompolon kyläläisten haastattelu).
Matkailukeskuksissa maanomistajien määrä voi olla huomattava, ja näin ollen osallisten
tavoittaminen voi olla varsin haasteellista. Se on kuitenkin lain kirjaimen täyttymisen ehto.
Esimerkiksi Kittilän kunta lähettää Levin kaavahankkeeseen liittyen kirjeet noin 4700
maanomistajille, jopa toistamiseen. Näissä tapauksissa internetin kautta kaavoitusprosessin
seuraaminen ja osallistuminen olisi tervetullutta, samoin kuin osallisten oma aktiivisuus.
”...Siinä meillä on varmasti haastetta, että siellä (Levillä; IM) varmasti 90 %
maanomistajista ovat ei-kittiläläisiä. Meijän on aika helppo tavottaa meijän paikalliset
maanomistajat, mutta sitte 90% on ympäri Suomea, ympäri Eurooppaa. Kyllä niinkö
heiänki mielipide olis kauhean tärkeä saada sieltä ulos.”(Kittilän kunnan virkamiesten
ja luottamushenkilöiden haastattelu)
Kasvavissa matkailukeskuksissa kuten Ylläksellä ja Levillä kasvaa myös tarve ohjailla matkailua:
minne matkailu suunnataan, missä liikutaan ja millä (Kittilän kunnan virkamiesten ja
luottamushenkilöiden haastattelu). Myös liikenneverkon ja –järjestelmän riittävyys tulisi huomioida
matkailukeskusten kasvusuunnitelmissa (Viranomaisten ja muiden asiantuntijoiden haastattelu).
Kyläläiset pitivät Ylläksellä suunnittelun haasteena erityisesti latureittien suunnittelua suhteessa
teiden ja loma-asuntojen rakentamiseen.
”-(m) Huonoja (esimerkkejä suunnittelusta; IM) on ainaki ollu reittien suunnittelu tai
suunnittelemattomuus. Kohta ei kylästä ennää lähe reittiä, pittää mennä viiskyt
kilometriä autolla jos tätä menoa mennään.
-(IM) Miksi näin?
-(m) Kaavottajat ei paikan päällä vaivaudu käymäänkhään, ne kattelee jostaki
ilmakuvista ja siitä vetelevät viivat paperille...
-(m) Niin ja ensin kaavotethaan tiet ja mökit ja kaikki ja sitte jos muistethan, niin
katothan jos sinne joku reittiki mahtus.
-(m) ...Kaavottaja semmosessa kohtaa laskua missä hiihtäjällä on 40-50 km vauhtia
(...) oli vain sen pallukkajonon yhtäkkiä .... yheksänkytä astetta. (...)
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-(n) Vaaratilanne...
-(m) Kaikissa puhuthaan että se on tärkeätä ja lähtökohta, ja sitte ko alethaan
tekemään kaavotusta, niin ei niitä siellä muisteta. (...)
-(n) Kohta me ei voida sanoa, että tää on murtomaahiihdon ykköspaikka. (...)
-(n) ...Täs se kunnan suhtautuminen minusta tullee hyvin, ku joskus ollu puhetta
tuolla niistä, niin (...) ne vain sano, että reitit on suunniteltu väärin, reitit ei ole
huomioinu tontteja ollenkaan. Että se lähtee siitä päästä.”(Äkäslompolon kyläläisten
haastattelu)
Reittien suunnittelu liittyy myös matkailukeskusta ympäröivien luontoalueiden käytön suunnitteluun.
Ylläksen molempien kylien asukkaiden haastatteluissa tuotiin esille pelkoja metsänhakkuista ja
niiden kielteisistä vaikutuksista matkailulle tärkeillä alueilla. Samasta teemasta puhuttiin Levillä
Kätkätunturin alueen käyttöön liittyen sekä Levin vakituisten matkailijoiden ja sesonkityöntekijöiden
että kyläläisten haastatteluissa. Reittien suunnittelulla ja muilla ratkaisuilla voidaan myös edistää
matkailusta koituvan hyödyn leviämistä laajemminkin kuntaan. Esimerkiksi Levin matkailijat
pääsevät moottorikelkkareittejä pitkin Levin ympäristössä oleviin sivukyliin, jolloin matkailijat voivat
käyttää kylissä erilaisia palveluita ja auttaa ylläpitämään niitä. (Kittilän kunnan virkamiesten ja
luottamushenkilöiden haastattelu).
Toisaalta suunnitteluun tuo haasteita maanomistus ja suunnitteluprosessien pitkäkestoisuus
suhteessa matkailukeskusten nopeaan kehittymiseen ja infrastruktuuritarpeeseen. Tällä on
vaikutuksensa myös reittien ja muun matkailukeskusympäristön laatuun (ks. myös Päivänen et al.
2002).
”-(m) ...Tuskaa tuottaa (jo se; IM), että saataisiin reitin käyttöoikeus. (...) Neljä-viisi
vuotta kestää prosessi, niin ei voi kuvitellakkaan, että rupeis miettimään, minkälainen
se reitin varsi olisi luontona ja ympäristönä. Siihen ei jaksa vielä uskoa, kunhan ensin
pitäisi uskoa siihen, että se käyttöoikeus tulisi, et tärkeysjärjestys.
-(m) Ja varmaan monesti joutuu menemään semmoselle alueelle, mihin ei kannattas
mennä, mutta ko se on ainoo paikka, mistä voihaan mennä...
-(m) Niin, kohtuullisessa ajassa... Parempaa laatua haluaisi tehdä, mut siihen ei
onnistuta.”(Kittilän kunnan virkamiesten ja luottamushenkilöiden haastattelu)
”-(m) ...Joku kahden hehtaarin omistaja saattaa pöllyyttää koko kaavotusprosessia
vuosikausia ja sisältö jääpi heikolle...”(Kittilän kunnan virkamiesten ja
luottamushenkilöiden haastattelu)
Suunnittelun ongelmat, haasteet ja kysymykset ovat matkailukeskuksissa toisaalta uusia ja erilaisia
kuin muualla, mutta toisaalta varsin samankaltaisia kuin muuallakin. Yhtymäkohtia on sekä
kasvukeskusten suunnitteluun että luonnonvara- ja maisemasuunnitteluun esimerkiksi metsien
käytön suunnittelun kautta. Matkailurakentamisen haasteena on myös Lappi-imagon säilyminen
suhteessa esimerkiksi Alppialueeseen.
Matkailuarkkitehtuuri on
suosinut
monessa
matkailukeskuksessa pitkään matalaa ja hajanaista kelohonkarakentamista, mutta nykyisin on
suosittu tiiviimpää ja korkeampaa rakentamista ja pyritty kehittämään kävelykeskustoja. Monet
mieltävät tunturikeskusten rakennustyylin alppimaiseksi.
Rakennetun matkailuympäristön lisäksi suunnitteluhaasteita liittyy myös luonnonympäristöön ja
luonnonkäyttömuotojen yhteensovittamiseen. Erämaaluonnon elementissä toimivat useat
luonnonkäyttäjät poromiehistä ja ohjelmapalveluyrittäjistä metsäkoneyrittäjiin, metsästäjiin ja
marjastajiin. Vaikka matkailumarkkinoinnissa erämaan käsitteeseen ja mielikuviin kuuluu
ihmiskäden koskemattomuus, matkailukeskuksissa ympäröivien luontoalueiden passiivinen
”silleenjättäminen”ei matkailun kasvun myötä riitä. Luonnon erämaisuutta täytyykin kasvaneiden ja
yhä kasvavien käyttöintressien kautta aktiivisesti pyrkiä säilyttämään alueiden käytön ja reittien
suunnittelulla. Joissakin tapauksissa esimerkiksi Lehtisen (2002) mukaan luontoalueiden
erämaisuutta on ihmisvaikutuksen ulkopuolisuuden merkityksessä pyritty jopa lisäämään
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purkamalla erämaa-alueiden kämppiä ja muita rakenteita, ja Saarisen (1997) mukaan myös
matkailukeskusten ydinalueiden erämaisuutta on pyritty lisäämään pystyttämällä kelohonkia
katukuvaan.
Vielä ei ole kattavaa tietoa siitä, millainen matkailukeskusympäristö erityisesti matkailijoita kiehtoo,
vaikka asiaa on jo jonkin verran tutkittu. Silvennoisen ja Tyrväisen (2002: 104-107) mukaan
Suomesta kiinnostuneilla saksalaisilla matkailijoilla on varsin samansuuntaisia odotuksia ja toiveita
luontomatkailuympäristön suhteen kuin kotimaisilla matkailijoilla. Kuitenkin saksalaiset odottavat
hyvää virkistyskäytön palveluvarustusta ja hyväkuntoisia reittejä, ja näitä toivovat myös monet
suomalaiset matkailijat. Saksalaiset hyväksyivät monet metsänhoitotoimenpiteet ja heidän
arvostamansa pitkän matkan maisemanäkymät korostavat Silvennoisen ja Tyrväisen (emt.)
mukaan metsänhoidon tarpeellisuutta. Suomalaiset taas korostivat enemmän suojelua.
Voimakkaasti kasvavien matkailukeskusten maankäyttökysymykset ovat jossain määrin
samanlaisia kuin kiihtyvän kaupungistumisen vuoksi Etelä-Suomen kasvukeskuksissa. Erityisesti
pääkaupunkiseudulla on paineita ottaa nykyisiä viheralueita laajalti rakentamiskäyttöön (Hentilä &
Joki-Korpela 2004, cit. Pelkonen & Tyrväinen 2005). Kaupunkirakenteen tiivistämiseen pyrkivä
rakentaminen pyrkii nakertamaan puistoja ja muita kaupunkialueiden sisällä olevia viheralueita,
mutta kaupungit pyrkivät laajenemaan myös niiden reunoilla sijaitseville pelto- ja muille
maatalousalueille. Samaa kehitystä on huomattavissa myös matkailukeskuksissa. Esimerkiksi
Sirkan kyläläisten huolenaiheena oli haastattelussamme Levin matkailukeskuksen leviäminen
entisille kylän asumis- ja peltoalueille. Suunnitteluhankkeissa osallistujat saavat usein hankkeiden
vastustajan roolin sekä kaupunkien että matkailukeskusten laajentamissuunnitelmissa.
”-(m) ...On niin erilaisista lähtökohdista olevia asukkaita, työntekijöitä, lomalaisia ynnä
muita ja niillä vain on erilainen käsitys asiasta. Jolla on lomamökki Ylläksen alueella,
niin se ei välttämättä halua naapuriin ennää mökkiä. Sen tarve on tyydytetty, mutta
jolla ei ole mökkiä, se haluais sen mökin tehä sinne. Näin voi ajatukset joskus mennä
erilain.”(Kolarin kunnan virkamiesten ja luottamushenkilöiden haastattelu)
Kaikkiaan matkailukeskusten ja niiden kaupunkimaisten ydinten suunnittelussa on
kehittämistarpeita niin rakennustyön kuin kaavoituksenkin suunnittelun kannalta. Ongelmallista on
erityisesti, että matkailukeskuksissa väki vaihtuu jatkuvasti ja myös sesonkivaihtelu on voimakasta.
Lisäksi suunnittelussa ja kehittämisessä on otettava huomioon pysyvän asumisen alueet.
Haastattelemiemme viranomaisten ja muiden asiantuntijoiden mukaan ongelmana on toisaalta
myös infrastruktuurin mitoittaminen vain paikallisväestön mukaan, vaikka matkailukeskukset ovat
huippukausina käytännössä kymmenien tuhansien asukkaiden kaupunkeja. ”Oli mitä tahansa
säädöksiä tai muuta, niin Lapissa tulee jatkuvasti esille se, että ai meillä on se 20 000 asukkaan
kaupunki siellä Levillä. Sitä ei oo missään taas muistettu, vaan lasketaan pysyvän väestön
määrää, niin sehän ei ole lähelläkään totuutta.” (Viranomaisten ja muiden asiantuntijoiden
haastattelu). Matkailukeskusten erityisyys tulisi huomioida myös arkkitehtikoulutuksessa ja
matkailukeskusten suunnittelun tutkimusta tulisi lisätä.

4.2.2 Maankäyttö- ja rakennuslaki matkailukeskusten suunnittelussa
Levin yleiskaava on Kittilässä ensimmäinen yleiskaava, jossa noudatetaan maankäyttö- ja
rakennuslain mukaista kaavoitusmenettelyä. Kolarissa ja Ylläksellä kokemusta on jo maisematien
suunnitteluprojektista vuosilta 2001-2004. Ylläsjärven, Äkäslompolon ja Sirkan kyläläisillä on
haastattelujemme perusteella paljon odotuksia osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien suhteen
MRL:n mukaisissa Ylläksen ja Levin yleiskaavahankkeissa. Erityisesti Äkäslompolon kyläläiset
olivat tiedostaneet tarpeen osallistua ajoissa, eikä vasta sitten kun kaavat ovat nähtävillä.
Vakituisten matkailijoiden kuten Ylläksen Ystävät ry:n mukaan maankäyttö- ja rakennuslaki nosti
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myös vapaa-ajan asukkaiden mielipiteen esiin, mikä lisäsi myös heidän vaikutusmahdollisuuksiaan
(Ylläksen vakituisten loma-asukkaiden haastattelu).
Kittilän kunnan virkamiehet ja luottamushenkilöt arvostavat maankäyttö- ja rakennuslaissa
esimerkiksi maankäyttösopimuksia ja kehittämiskorvauksia. Niiden käyttäminen vaatii poliittista
tahtoa. Ongelmana pidettiin osallisen käsitettä: käsitettä tulisi purkaa ja erottaa toisistaan todelliset
osalliset, joiden elinympäristöön kaava vaikuttaa ja ne, joilla on asiassa pelkästään taloudellinen
intressi. Taloudellisten intressien vartijoiksi koettujen osallisten nähtiin vaikeuttavan suunnittelu- ja
kehittämistyötä. Ongelmaksi on Levin yleiskaavahankkeessa todettu myös, että osalliset eivät
tunne riittävästi uuden lain mukaista suunnitteluprosessia. Monien kuntalaisten käsitykset
pohjautuvat vanhaan lainsäädäntöön, ja osallistaminen aikaisessa vaiheessa, ennen kuin
suunnitelmia on piirretty paperille, on saanut aikaan hämmennystä tai jopa epäluuloa. Kunnassa
koettiin, että vastustus on reaktiota siihen, että kuntalaisilla ei ole tietoa kaavoitusprosessin
toteuttamisesta. Haastattelussa ehdotettiinkin, että esimerkiksi kansalaisopisto voisi pitää kursseja
kaavoitusprosessin kulusta ja toteuttamistavoista. Erityisesti vanhemmalle ikäluokalle uuden lain
mukainen prosessi vaikuttaa olevan tuntematon. Tarkentamatta jäi, mihin seuraavalla lauseella
viitattiin: ”Me suunnittelijoina kenties haluaisimme suunnitella toisin, mutta laki estää. Ei tää laki
anna meille työkaluja.”(Kittilän kunnan virkamiesten ja luottamushenkilöiden haastattelu)
Kolarin kunnassa maankäyttö- ja rakennuslain koettiin hidastuttaneen kaavoja, päinvastaisesta
tavoitteesta huolimatta. Vuorovaikutus vaatii aikaa ja myös ihmisten tietoisuus muun muassa
muutoksenhakumenettelystä on lisääntynyt ja kuntalaiset ovat muutenkin valistuneempia. Kolarin
kunnassa tiedottaminen kaavoitushankkeista on otettu vakavasti ja haastattelussa lueteltiin useita
tiedotuskanavia ilmoitustauluista nettisivuille ja yleisötilaisuuksiin. Vuorovaikutuksen koettiin olevan
Kolarissa jopa runsaampaa kuin maankäyttö- ja rakennuslaki vaatii. ”Kukaan ei pysty
perustelemaan tänään ettei pääse vaikuttamaan asioihin.” (Kolarin kunnan virkamiesten ja
luottamushenkilöiden haastattelu) Suhteessa aiempaan lainsäädäntöön MRL:n tuoman
uudistusten ei koettu olevan kovin suuria. Virkamiehet arvioivat, että vuonna 1993 valmistuneessa
edellisessä Ylläksen kaavassa järjestettiin tupailtoja ja yleisötilaisuuksia varsin samalla tavalla kuin
nytkin. Kyläläisten käsitys, että heillä ei ole ollut vaikutusmahdollisuuksia kaavoituksessa aiemmin,
on kunnan virkamiesten mielestä täysin virheellinen ”ja kiinnostais tietää, että jos joku tämmösenki
mielipiteen ilmasee, että mikä on sen mielipideilmaisun intressi”(Kolarin kunnan virkamiesten ja
luottamushenkilöiden haastattelu). Hyvänä puolena vuorovaikutteisuuden lisääntymisessä pidettiin
myös sitä, että erilaiset mielipiteet herättelevät päättäjiä ja virkamiehiä. ”Se on ihan hyvä, että joku
esittää erilaisiakin näkemyksiä.”(Kolarin kunnan virkamiesten ja luottamushenkilöiden haastattelu)
Haastattelemamme kuntien virkamiehet nostivat esille myös lakeja, jotka kaipaisivat uudistamista
ja ajantasaistamista. Esimerkiksi ulkoilulaki on yli 30 vuotta vanha ja myös maastoliikennelakia
pitäisi parantaa. Sekä Ylläksellä että Levillä ajankohtainen aihe ovat kaivosvaltaukset ja –
suunnitelmat, muun muassa Kätkätunturin lähistölle ja Pallas-Yllästunturin kansallispuistoon
Ylläksen matkailukeskuksen tuntumaan suunniteltiin kaivosta keväällä 2006. Kaivosten on pelätty
vaikuttavan kielteisesti matkailukeskusten imagoon ja kaivoksilla on myös alueidenkäytöllisiä
vaikutuksia matkailukeskusten lähistöllä sijaitessaan. Levin alueidenkäytössä, vastapainona
rakennetulle Levitunturille, ”Kätkän puoli pitäisi olla rauhoitettu ulkoiluun, virkistykseen, vapaa-ajan
käyttöön mahollisimman luonnontilasena.” (Kittilän kunnan virkamiesten ja luottamushenkilöiden
haastattelu). Kunnille haluttiinkin haastattelussa enemmän valtaa ja mahdollisuuksia vaikkapa
kieltää kaivos matkailualueen välittömästä läheisyydestä ja kaivoksia pitäisi voida miettiä osana
muuta suunnittelua. Kittilän kunnan virkamiesten ja luottamushenkilöiden haastattelussa tuli ilmi
heikkouksia myös maankäyttö- ja rakennuslaissa. Toisaalta viranomaisten ja muiden
asiantuntijoiden haastattelussa puutteiden katsottiin olevan maankäyttö- ja rakennuslain tarjoamien
mahdollisuuksien asemesta lain soveltamisen puolella. Kuitenkin viranomaiset ja muut asiantuntijat
–ryhmä katsoi vuorovaikutuksen ehdottomasti lisääntyneen uuden lain myötä.
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4.2.3 Osallisuus matkailukeskuksissa
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan osallisella tarkoitetaan paitsi maanomistajia, myös kaikkia
niitä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä
niitä viranomaisia ja yhteisöjä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (62§).
Matkailukeskuksissa osallisuus on kiinnostava teema ja melko tuore tutkimusaihe. Ylläksen ja
Levin matkailukeskusten meneillään olevissa yleiskaavahankkeissa osallisiin on kuulunut laajasti
erilaisia toimijoita paikallisista asukkaista ja yhdistyksistä viranomaisiin ja etujärjestöihin (ks. luku
2.2.). Tässä tarkastellaan matkailukeskusten suunnittelussa osallisuuteen liittyviä tekijöitä ja
erityispiirteitä.
Osallisuuteen liittyy myös kysymys osallisuuden ja osallistumisen legitimiteetistä: kenellä pitäisi olla
puhevalta ja kenellä ei. Lain kirjaimen tarkoittaman osallisuuden lisäksi tässä tarkastellaankin niitä
ehtoja, joilla tiettyjen matkailukeskuksiin liittyvien tahojen osallistuminen on hyväksyttävää tai miten
eri toimijoiden osallistumista arvotetaan suhteessa toisiinsa.
”...[K]yllä mie näkisin, että Levin alueella on yhtä tärkeässä roolissa ne, jokka on
panneet jumalattoman omaisuutensa mökkiin – tai eihän ne mitään mökkejä enää
ole, vaan huviloita – kuin sillä, mikä siellä pysyvästikin on, koska onhan neki lomaajan siellä, eripituisia jaksoja. Tiedän jopa ihmisiä, jotka Saksasta asti asuvat neljä
kuukautta talvessa Levillä. Sehän on hulluutta, että ne ei voi samalla lailla vaikuttaa,
ku nää, jokka asuu siellä lainausmerkeissä pysyvästi.”(Kittilän kunnan virkamiesten
ja luottamushenkilöiden haastattelu)
Osallisuus ja paikallisuus kuuluvat yhteen sikäli, että ajatus osallisuudesta viittaa oikeuksiin ja
velvollisuuksiin itseä ja lähipiiriä koskevassa päätöksenteossa (Bäcklund et al. 2002, cit. Tuulentie
2005b). Paikallisuus on myös yksi tärkeimmistä osallisuuden kokemisen ja osalliseksi
määrittelemisen perusteista. Paikallisuus on matkailukeskuksissa kiintoisa kysymys – ketä ovat
paikalliset ja miten paikalliseksi voi tulla, vai voiko? Esimerkiksi Valkosen (2003) mukaan Lapin
luonnonkäyttömuotojen suhteita koskevissa ristiriidoissa osallisuuden perusteeksi on otettu
paikallisuus, mutta paikallisuus määrittyy tuolloin paikkakuntalaisuudesta aina kuntalaisuuden ja
kansalaisuuden kautta globaaliin ”paikallisuuteen”ja osallisuuteen. Matkailukeskuksissa itsestään
selviä paikallisia ja osallisia ovat kylissä asuvat henkilöt. Toisaalta paikallisiksi voisivat ehkä
määrittyä kaikki matkailukeskuksen sijaintikunnan asukkaat, mutta Rauhalan (1994: 12) mukaan
esimerkiksi silloisen Pallas-Ounastunturin rajan välittömässä läheisyydessä asuvat eivät pitäneet
kuntakeskuksissa tai muuten kauempana puistosta asuvia kuntalaisia paikallisina asukkaina.
Kuitenkin kuntakeskuksissa asuvat pitivät itseään paikkakuntalaisina myös puiston suhteen (emt.).
Myös monet haastattelemamme, jopa vuosikymmeniä alueella vakituisesti matkailleet ja lomaasunnon omistaneet pitävät itseään vähintään puolipaikallisina. Pitkälti paikallistuneet matkailijat
ovat laajentaneet näkökulmaansa myös paikallisten asukkaiden suuntaan, mutta tämä vaikuttaa
haastattelujen
perusteella
riippuvan
matkailijoiden
paikalliskontaktien
lukumäärästä.
Haastattelemamme vakituiset matkailijat tai loma-asukkaat liittivätkin puolipaikallisuuteensa
pitkäaikaisen ja säännöllisen matkailu- tai lomailuhistorian lisäksi yhteydet paikallisiin asukkaisiin ja
paikallislehden seuraamisen. Samoja kriteerejä toivat esille myös kyläläiset.
”-(IM) … Missä määrin pidät itteä paikallisena?
-(n) No kyllä minä voisin sanoa, että puolipaikallisena. Se ehkä tulee myös siitä, että
sillon, ku kesällä on, täällä on jollaki tavalla erilaista (… ) sanotaan, että enemmän
myöskin niihin paikallisiin tutustuu kesäaikana... (… ) Et kotiin tulee Kittilä-lehteä… ”
(Levin vakituisten matkailijoiden haastattelu)
”-(n) Täällä on vanhat mökkiläiset, jotka on käyneet 60-70-luvulta, joilla on mökkejä.
Nehän on puolikyläläisiä ja osallistuvat aktiivisesti, mutta en mie niistä nykysistä...
-(m) Ei niillä yhistystä taia olla.
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-(n) Ei yhistystä, ei missään nimessä, mutta siis yleensä osallistuvat, niinku tilaavat
Kittilä-lehen ja ovat hyvin tietosia, mitä... En mie näistä nykysistä tiiä, oisko ne
kiinnostuneet...”(Sirkan kyläläisten haastattelu)
”-(IM) Oottako te Ylläksellä paikallisia tai puolipaikallisia, tai miten sanoisitte?
-(n) Mä voisin sanoa, että ensimmäisenä ku tullaan Lappiin, tuntuu siltä, et tulee kotiin
ja kun tulee Kolarin kunnan kyltti niinku viime yönä (… ) tuntu siltä et tuli kotiin. Kyllä
mulla on hirveen vahva side tänne jo nyt.
-(IM) Kotiseututunne?
-(n) Niin. Siis valtava halu tulla… (… )
-(m) … Vuosien mittaan on tullu jotain tuttavuuksia… (… ) Sitä kautta se on enemmän
kun pelkkä maisema. Kun siinä on ihmiset mukana, niin alkaa tuntuu jo ihan kotosalta.
-(m) Mm-m, kun tuntee vähä paikkakunnan ihmisiä myöskin.”(Ylläksen ystävien
haastattelu)
Joillakin pitkäaikaisilla matkailukeskusten loma-asukkailla on paikallisia siteitä alueelle jo
lapsuudesta ja nämä kokemukset ja sosiaaliset suhteet ovat olleet tärkeänä taustasyynä lomaasumiseen alueella.
”-(n) ...Mulla on aika pitkät juuret tänne, koska mun äiti on Sodankylästä kotosin ja
puolisonki sukulaisia on tossa Tepastossa elikkä tästä vielä pohjoseen päin. Siitä
tulee se, että on käyty jo (...) mun lapsuudessakin näillä seuduilla, nii sitten ruvettiin
täällä käymään ensin Levi-hotellissa ja sitte pikkuhiljaa tuli myöskin oma asunto täältä
hankittua yli kakskyt vuotta sitten...”(Levin vakituisten loma-asukkaiden haastattelu)
Myös pitkäaikaisten,
naapuruussuhteita.

vakituisten

loma-asukkaiden

keskuudessa

voi

syntyä

tuttuutta

ja

”-(n) … Kakskyt vuotta täällä on oltu ja (… ) ku täällä on, niin tulee myös samoja
ihmisiä joka kerta vastaan. Vaikka (henkilön nimi; IM), joka kerta varmasti nään hänet
täällä kun käyn, tänä aamuna esimerkiksi. Kyllä täällä paljo on samoja henkilöitä,
ketä on jo kauan ollu, (… ) ketä täällä usein näkee.”(Levin vakituisten lomaasukkaiden haastattelu)
Loma-asunto saatetaan tuntea yhdeksi omista kodeista. Osa haastattelemistamme Levin ja
Ylläksen vakituisista loma-asukkaista oli ajatellut alkavansa viettää entistä enemmän aikaa
lomakodissaan eläkkeelle jäätyään.
”-(n) … Tähän mää en nyt pannu muuta, ko sen meijän asuinpaikan... Siis huom.,
meidän asuinpaikan.”(Ylläksen ystävien haastattelu)
”-(m) … Tää Ylläs on meille aika tärkee paikka ollu. 13-14 viikkoa vuodessa ollaan
täällä. Nykysenä eläkeläisenä tää on mahollista.”(Ylläksen ystävien haastattelu)
Monilla vakituisilla, pitkäaikaisilla loma-asukkailla on kiinnostusta vaikuttaa lomakotiseutunsa
kehittymiseen. Haastatteluissamme Ylläksen matkailijat osoittivat enemmän kiinnostusta
osallistumiseen kuin Levin matkailijat. Ylläksellä pitkäaikaisten loma-asukkaiden perustama
yhdistys Ylläksen ystävät ry on mainittu myös Ylläksen yleiskaavan osallisten joukossa. Yhdistys
pyrkii vaikuttamaan Ylläksen kehittämiseen yhteistyössä kyläläisten kanssa.
Yhdistykset osallistujina ja osallistumisen muotoina
Ylläksen ystävät perustettiin vuonna 2005, yhdistysrekisteriin YYry tuli elokuussa 2005.
Yhdistyksen jäsenmäärä nousi pian 150 jäsenen tasolle ja yhdistys on pyrkinyt vaikuttamaan
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Ylläksen kehittämiseen perustamisestaan lähtien. Myös Kolarin kunnan taholta yhdistys on otettu
vakavasti ja huomioon, ja ”koskaan ei ole koettu, että jos sinne on ottanu yhteyttä, että ois sanottu,
että ei nyt tänään sovi” (Ylläksen ystävien haastattelu). Yyry:ssä on mukana myös paikallisia
asukkaita, mitä perustajat pitävät hyvin myönteisenä. Yhdistystä ei perustettu Ylläksen kaava-asiaa
tai maisematien suunnitteluun osallistumista varten, vaan perustaminen liittyy pitempiaikaisiin
keskustelun alla olleisiin kysymyksiin, joihin perustajat halusivat alkaa vaikuttaa
kotiseutuyhdistyksen tavoin. Haastattelemiemme Yyry:n aktiivijäsenten mukaan yhdistyksen
saama hyvä vastaanotto matkailijoiden ja paikallistenkin keskuudessa kertoo siitä, että
yhdistykselle oli ollut tilausta.
Kyläyhdistykset ovat olleet tärkeitä toimintamuotoja kylissä jo pitkään, erityisesti Äkäslompolossa
(ks. myös luku 4.1.2.). Tärkeää kyläläisille on yhdessä asioista sopiminen ja demokraattinen
keskustelu ja päätöksenteko.
”-(m) ...Onnettominta siinä (asioiden hoito ja matkailun kehittäminen nykyään; IM) on
se, että sitä ei tehjä demokraattisen keskustelun jäljeltä, jossa kaikki istus pöyässä ja
päästäs kuulemhaan mitä ittellä kelläki on argumentteja tämän asian etteen.”
(Äkäslompolon kyläläisten haastattelu).
Kittilän kunnan virkamiesten mielestä osallistumisoikeus matkailukeskuksissa tulisi olla kaikilla,
joilla on sijoituksia ja omaisuutta Levillä. Vaikka kuntalaki lähteekin siitä, että pelkkä
hallintaoikeuskin riittää kuntalaisen valitusoikeuksiin, osallisuus koko kunnan alueella pelkän lomaasunnon omistamisen perusteella koetaan epäoikeudenmukaiseksi.
”-(m) ...Se tuntuu kaukaa haetulta, jos se lähtee johonki toiseen kylään, että sielläki
aletaan (vaikuttaa; IM), vaikka se toki vaikuttaa sinnekki jonku verran. Tuntuu, että
raja pitäs jossaki olla. Mutta kyllä mie näkisin, että Levin alueella on yhtä tärkeässä
roolissa ne, jokka on panneet jumalattoman omaisuutensa mökkiin tai oikeastaan
huvilaansa, niin kuin sillä, mikä siellä pysyvästikki on, koska onhan neki loma-ajan
siellä, eripituisia jaksoja. Tiedän jopa ihmisiä, jokka Saksasta asti asuvat neljä
kuukautta talavesa Levillä. Sehän on nyt hulluutta, että ne ei voi siihen samalla lailla
vaikuttaa, ku nää, jokka asuu siellä ”pysyvästi”.”(Kittilän kunnan virkamiesten ja
luottamushenkilöiden haastattelu)
Toisaalta kunnan virkamiehet kertoivat kielteisenä esimerkkinä loma-asukasyhdistyksestä, joka on
Oloksella alkanut vaatia Veturi-kaavahankkeen yhteydessä lisäreittien ja –kaavoituksen
pysäyttämistä. Kunnan näkökulmasta kehittämishankkeita vastustava osallistuminen voi olla
ikävää, jopa harmillista.
”-(m) Mulla on negatiivinen kokemus vaikuttamisesta esimerkinomaisesti tuosta
Olostunturista, kun siellä Veturi-kaavaa laadittiin. (… ) Siellä on kans lomaasukasyhdistys ja osallistumiskokouksissa nämä vaikuttajat rupesivat yhdistyksenä
vaikuttamaan siihen, että Olokselle ei reittejä, ei lisäkaavoitusta, ei mitään. Me
olemme ostaneet erämaaoloista mökkimme ja haluamme tämän seudun säilyttää
tällaisenaan piste.
-(m) Sitä ei enää kehitetä... (… )
-(m) Tarvitaanko me tämmösiä vaikuttajia?
-(n) No voihan ne mielipiteitä sanoa...
-(m) Tottakai, mut se oli isona ryhmänä.”(Kittilän kunnan virkamiesten ja
luottamushenkilöiden haastattelu)
Päiväsen et al. (2002: 14) mukaan esimerkiksi asukasyhdistysten kohdalla edustavuus on
keskeinen kysymys suunnittelijoiden näkökulmasta. Huonot kokemukset eturyhmätyyliin toimivista
yhdistyksistä ovat lisänneet skeptistä suhtautumista suunnitteluvuorovaikutukseen. On väitetty,
että osallisuuden koorstuminen tuo vahvoille kansalaisille ja heidän yhdistyksilleen lisää välineitä
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ajaa omaa etuaan ja sulkee vastavasti ”osattomat” entistä pahemmin syrjään päätöksenteosta.
Toisaalta laatu on jäänyt keskustelussa jalkoihin, koska rakentamisen vastustajat ovat äänekkäin
vuorovaikutusryhmä (emt.).

4.2.4 Osallistumisen ongelmia matkailukeskuksissa
Osallistumisen ja osallistumattomuuden syitä
Luvussa 4.2.3. tarkasteltiin osallisuuden kokemisen syitä ja taustatekijöitä matkailukeskuksissa.
Osallisuus on osallistumisen edellytys. Myös osallistumattomuuteen on matkailukeskusten
toimijoiden haastattelujen perusteella monia syitä. Henkilö voi kokea olevansa liian nuori tai alueen
ulkopuolinen. Vasta lyhytaikaiset ja satunnaiset siteet alueeseen näyttävät liittyvän vähäiseen
osallistumishalukkuuteen, samoin kuin puutteelliseksi koettu asiantuntemus matkailukeskuksen tai
alueen asioista lyhytaikaisen oleskelun ja kokemuksen vuoksi. Myös paikallinen asukas voi kokea
tietämyksensä joistakin suunnittelutapauksista tai -kohteista olevan puutteellinen.
”-(n) Ihan tuosta maakuntakaavakokemuksestakin: vaikka lähetetään 250 kirjettä
henkilökohtaisesti, niin ei sieltä tuu (yleisötilaisuuksiin; IM) ku rippeet. (...) On varsin
vaikea saaha ihmisiä kiinnostumaan nuin laajan alueen käsittelystä ja suunnittelusta.
Se on sitä omaa lähintä ympäristöä, mistä vastuuta halutaan kantaa. (...) Se on ihan
ymmärrettävää kyllä... Tämän päivän kiireet...” (Viranomaisten ja muiden
asiantuntijoiden haastattelu)
Sesonkityöntekijöiden osallistumishalukkuus on haastattelujemme perusteella selvästi
vähäisempää kuin matkailukeskuskylien vakituisten asukkaiden. Kiinnostusta osallistumiseen ei
ole, kun ei koeta että olisi riittävästi tietoakaan alueen asioista. Toisaalta haastattelemamme
sesonkityöntekijät ajattelivat, että ulkopuolisuus voi myös tuoda toisenlaista näkökulmaa asioihin.
Osallistumattomuuden taustalla voi olla myös vähäinen motivaatio matkailukeskuksen
kehittämiseen osallistumiseen, kun oman suhteen matkailukeskukseen tiedetään jäävän varsin
lyhytaikaiseksi kun siihen ei ole sitouduttu pitemmäksi aikaa esimerkiksi mökinomistuksen kautta.
Erityisesti sesonkityöntekijöiden kohdalla painottui paikallisuuden ja osallisuuden välinen side.
Haastattelut antoivat viitteitä siitä, että mitä enemmän sesonkityöntekijöillä oli kontakteja
paikallisten asukkaiden kanssa, sitä kiinnostuneempia he olivat myös osallistumaan alueen
kehittämiseen. Sesonkityöntekijöiden kohdalla osallisuutta matkailukeskusten suunnittelussa voi
tuoda myös matkailualan ammattilaisuus. Toisaalta matkailualan ammattilaisuuden kautta
määrittyvä osallisuus on erilaista kuin paikallisväestön edustama paikallinen näkökulma (Ylläksen
sesonkityöntekijöiden haastattelu).
”-(n) ...Ei niitä (omia mielipiteitä Ylläksen kehittämisestä; IM) oikein jaksa tuua esille,
ku kuitenki niin kaukana omasta elinalueesta. Ei oo täältä kotosin... Ihan yhtä lailla
mä voisin haluta lähtee jonnekki Rukalle sanomaan omia mielipiteitäni siitä, miten sitä
pitäs kehittää. Ei oo (...) niin läheistä sidettä.
-(IM) Eli sää et koe olevas osallinen...
-(n) Nii, ehkä ku musta pitäs matkailualan ammattilainen tulla, koko Suomen
matkailun kannalta vois olla, mut seki menee ehkä enemmän koko Lappiin, isoihin
kokonaisuuksiin, eikä tollasiin pikkuasioihin.”(Ylläksen sesonkityöntekijöiden
haastattelu)
”-(n) En oo vielä päässy ilmasemaan ajatuksiani, ku ei meitä kuunnella. No
kuunnellaan jossain, mut kyl mie pitäsin ihan mahollisena, että osallistuisin tohon
(Kätkä-kysymys Levin yleiskaavahankkeessa; IM).”(Levin sesonkityöntekijöiden
haastattelu)
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Sesonkityöntekijät ovat kuitenkin varsin moniulotteinen ryhmä, ja heitä oli mukana myös aktiivisesti
osallistuvien kyläläisten haastatteluissa. Myös sesonkityöntekijöiden haastatteluissa oli mukana
paikallisia asukkaita, jotka tekivät matkailutyötä tilapäisesti. Paikallisilla asukkailla kaavoitukseen ja
muuhun kehittämis- ja suunnittelutyöhön osallistumisen intressit ja motivaatio näyttäytyivät lähes
itsestään selvinä paikallisuusnäkökulman kautta. Kyse on sukutilojen maiden käytöstä, omasta
elinympäristöstä sekä omasta ja lasten toimeentulosta. Kyläläisten haastatteluryhmissä oli myös
kunnallisessa luottamustehtävässä toimivia osallistujia ja erityisesti he korostivat koko kunnan
elinmahdollisuuksien kehittämisen tarvetta.
Yksi tekijä valinnassa osallistumisen tai osallistumattomuuden välillä on aiheen läheisyys ja
toisaalta ihmisten mahdollisuudet käyttää aikaa vuorovaikutustilaisuuksiin. Erityisesti muiden kuin
arkeaan matkailukeskusalueilla elävien kyläläisten kohdalla osallistumishalukkuutta voidaan
lähestyä myös heidän muun osallistumisaktiivisuutensa kannalta. Välttämättä vakituisellakaan
asuinpaikkakunnalla ei oltaisi kovin kiinnostuneita vaikuttamaan kaavaprosesseihin. Lisäksi
matkailukeskuksiin liittyy loman kehys, johon ehkä ikäviäkin puolia ja konflikteja sisältävää
osallistumista ei haluta sisällyttää.
”-(n) ...Ainakaan minä en oo kokenu, et mun ois tarvin niihin millään taval
vaikuttaakaan. Mää katon vaan ihan mielenkiinnolla, et mitä tapahtuu ja mä...
-(m) Sit on helppo arvostella.
-(n) ... Nii sit voi arvostella kyl, et tuolki on tollain ja tuol tollain. Mut (...) ei sitä
kotikunnassa sen kummemmi oo pääs vaikuttamaan, että (...) tääl tarttis saada
vaikuttaa niin hirveesti...”(Levin vakituisten matkailijoiden haastattelu)
Osallistuminen on monesti jonkin vastustamista myös matkailukeskuksissa – tätä näkökulmaa
vahvistaa osallistumisesta varsin vähän kiinnostuneiden Levin vakituisten loma-asukkaiden
haastattelussa esittämä toteamus, että Levin kehitys on ollut heidän intressiensä ja toiveidensa
mukaista. Toisaalta osallistumattomuus ei välttämättä tarkoita tyytyväisyyttä tai mielipiteiden
puuttumista. Monesti päätöksistä vain jupistaan jälkikäteen selän takana.
”-(IM) … Tunturirakentamisesta, että (… ) jos tämmösiä suunnitelmia olis, tekisitkö itse
asialle jotakin?
-(n) No en kai muuta, kun että motkottaisin kotona. (naurua)
-(IM) Onko muut samaa mieltä?
-(m) Voimmä nimen panna, jos se vastustaa... (naurua) Lappua nyt eteen.
-(m) Lupa myönnetty. (naurua) ”(Levin vakituisten matkailijoiden haastattelu)
Haastatteluidemme perusteella vaikuttaa siltä, että osallistumisen motiivit ja osallistumattomuuden
syyt ovat matkailukeskusten tapauksessa varsin samansuuntaisia kuin vuorovaikutteisessa
suunnittelussa yleensä (ks. luku 2.3.). Haastatteluissamme esiintyi esimerkiksi osallistumisesta
vähän kiinnostuneita nuoria ja toisaalta aktiivisia keski-ikäisiä ja eläkeläisiä, joille kunnan
hallinnossa tai maankäytön tai rakentamisen suunnittelun parissa toimiminen oli jo työn kautta
tuttua.
Onko kuunneltu? – osallistumisen vaikuttavuuteen liittyviä ongelmia
Osallistumisen vaikuttavuuden teemaan liittyy matkailukeskusten suunnittelussa samanlaisia
ongelmia kuin muissakin suunnittelutapauksissa. Osallistujien käsitys omien kannanottojen
suhteesta kompromissiin on todettu hataraksi. Kittilän kunnan haastattelun mukaan myös
osallistujien tulisi ymmärtää, että ”kaikkia mielipitteitä ei tietenkään voi ottaa huomioon, sehän on
aika mahdoton yhtälö, mutta mahollisuuksien mukaan...”.
”-(m) Se on tosi, että kaikkien mielipije ei pääse siinä muodossa päätösasiakirjoihin,
mitä se haluaa, koska luottamusmiehet, virkamiehet joutuu tekkeen kompromissejä.
Samasta asiasta voi olla kaks-kolome erilaista näkemystä ja vain yksi voijaan ottaa
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kaava-asiakirjoihin.”(Kolarin kunnan virkamiesten ja luottamushenkilöiden
haastattelu)
Osallistujien kannalta suunnitelmissa toteutumatta jäänyt oma ehdotus voidaan tulkita
kuuntelemisen puutteeksi, mutta toisaalta yhdessä ajettu ja toteutunut ratkaisu voi voimaannuttaa
ja saada hankkeen tuntumaan omalta, kuten maisematiehanke Ylläksellä. Maisematien onnistunut
osallistaminen ja onnistunut vaikuttaminen ovat lisänneet luottamusta ja arvostusta Tiehallintoa
kohtaan. Toisaalta Ylläksellä reittien suunnittelua kohtaan on koettu epäluottamusta: suunnitelmia
tehdään työpöydän takana eikä vaivauduta tulemaan paikan päälle tai kysymään paikallisilta
(Äkäslompolon kyläläisten haastattelu).
”-(m) ...Kyllä myö olen saanu selvästi kokea Metsähallitukselta (...) kaksnaamasia
hommia... (...) Oli näyttävä hanke, jossa oli kutsuttu kunnista ihmisiä ja siellä
suunnitelthiin alueitten yhteiskäyttöä. Mie olin siellä mukana. Mulla ei ollu ku yks
esitys ja mie esitin, että (...) - en millään lailla kieltäny kaavottamasta - mutta toivon
että Ylläsjärven ja Yllästunturin välhiin varattas reitti- ja riistaväylä. (...) Nytten kö
Metsähallitus alako kaavottammaan tätä kylän ja hiihtokeskuksen väliä, nii ei siellä
sitä riistaväylää ole nähtävissä.”(Ylläsjärven kyläläisten haastattelu)
”-(m) ...Ja siinä täytyy kyllä tielaitokselle nostaa hattua”. (Äkäslompolon kyläläisten
haastattelu, maisematiehankkeesta)
Myös henkilösuhteet ovat voineet kärjistyä tai asiat henkilöityä rohkean vaikuttamisen myötä.
”-(n) ...Samoin sitten (puhutaan; IM) että kuinka hankalia äkäslompololaiset on. (...)
Siellä ihan oikeesti ajatellaan, että äkäslompololaiset on hirveen hankalia tyyppejä,
ne vastustaa ihan kaikkee. Oliki kauheesti mietitty, miten ihmeessä maisematie
meniki näin hyvin. (...) Sano että se on joku aivan poikkeuksellinen esimerkki, jossa
äkäslompololaiset ei ollukkaan hankalia.
-(ST) Oliks tää kunnassa?
-(n) Nii, kunnassa.
-(m) Kukhaan ei koskaan kyseenalaista sitä, että kunta ja kolarilaiset saattais olla
väärässä...”(Äkäslompolon kyläläisten haastattelu)
Osallistumisen vaikuttavuuden kokemisen teemaan liittyy läheisesti myös luottamuksen vs.
epäluottamuksen teema. Esimerkiksi Kittilän kunnan virkamiesten kokemuksen mukaan moni
osallistuja ajattelee, että jos oma mielipide ei ole tullutkaan sellaisenaan kaavaan, heitä ei ole
kuultu ollenkaan. Tämä on omiaan aiheuttamaan epäluottamusta suunnittelijoita kohtaan.
Matkailukeskusten kyläläisten näkökulmasta epäluottamus pohjautuu vanhoihin kokemuksiin ja
tulkintoihin siitä, että heidän ääntään ei ole haluttu kuulla ja että heidän etujensa yli on pyritty
kävelemään eikä heidän mielipiteistään ole piitattu.
Osapuolten väliset huonot suhteet ja epäluottamus on yleinen ongelma niin taajamien kuin
luontoalueiden käytön suunnitteluun liittyvissä konflikteissa (Hellström 2001; Peltonen & Villanen
2004; Mettiäinen 2007). Tyypillisimmillään asukkaat kokevat epäluottamusta virkamiehiä kohtaan,
mutta haastatteluaineiston perusteella myös suunnitteluvirkamiehet epäilevät osallistujien motiiveja
osallistumiseen.
”-(m) ...Tarkentaisin vielä tuota, ku te puhutta vuorovaikutuksesta. Siinä pitäs aina
erottaa kaksi osa-aluetta. Se osa-alue ja niitten kans käytävä
vuorovaikutuskeskustelu, joila se vaikuttaa elinympäristöön se tapahtuva juttu, mistä
mielellän puhutaan silloin kun puhutaan vuorovaikutuksesta. Totuus on se, että
vuorovaikutukseen osallistuu aktiivisimmin, lähes 95-prosenttisesti vain ja pelkästään
ne, joitten omaa taloudellista hyötyä se koskee. Kun normaalisti täällä kerrotaan, että
kuinka pitäs vuorovaikutuksella näitä tehdä, niin todellisuudessa tarkotetaan niitä,
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joitten elinympäristöä se koskee, mutta näitä ei haluta erottaa jostaki syystä. Minusta
ne on kaks aivan eri maailmaa. Niillä on aivan erilaiset intressit, jolla ne taloudellista
hyötyä koskee. Ne paskat välittää siitä, ko net saa taloudellista hyötyä, mitä se
vaikuttaa muitten elinympäristöön, mutta sitä ei ole jostakin syystä haluttu (erottaa tai
tuoda esille; IM) ja puhutaan vaan vuorovaikutuksesta.
-(IM) Eli sinun mielestä pitäis osallisen käsitettä jonkin verran purkaa ja määritellä
tarkemmin?
-(m) No tottakai.”(Kittilän kunnan virkamiesten ja luottamushenkilöiden haastattelu)
Matkailukeskusten kyläläisten voidaan ajatella edustavan molempia osallisten lajeja: kyseessä on
sekä kyläläisten elinympäristön viihtyisyystekijät että heidän maa- tai metsäomaisuutensa käyttöja tuottomahdollisuudet. Paikallisten taloudellinen hyötyminen matkailusta eri tavoin on myös yksi
matkailun sosiaalisen kestävyyden edellytyksistä. ”Pelkistä taloudellisista intresseistä”puhuminen
voidaan tulkita myös pyrkimykseksi asettaa joidenkin osallistujien motiivit arveluttavaan valoon (ks.
esim. Mettiäinen 2007). Toisaalta myös kyläläiset ovat syyttäneet kuntien ajavan vain taloudellisia
intressejä, kyläläisten eduista piittaamatta. Myös tämä voidaan liittää kokonaisuuden ja
paikallisuuden väliseen dikotomiaan (Arola 2002).
Epäluuloja ja hämmennystä on haastattelujen perusteella aiheuttanut myös maankäyttö- ja
rakennuslain mukaisen suunnitteluprosessin tuntemattomuus ja epätietoisuus osallistumis- ja
menettelytavoista.
Suunnittelukielen ja -prosessin tuntemattomuus
Sekä suunnittelijat että matkailukeskusten kyläläiset ovat tuoneet haastatteluissa esille ongelmia,
jotka johtuvat asiantuntemuksen ja tietämyksen puutteesta suhteessa kaavaprosessin kulkuun
(milloin osallistua, mitä on missäkin vaiheessa nähtävillä) sekä suunnittelukieleen
(kaavamerkinnät, termit). Ongelman ydin on, että kuntalaisilla ei ole vielä juurikaan kokemusta
maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesta suunnitteluprosessista, vaan monet käsitykset ja
odotukset pohjautuvat vielä vanhan lain mukaiseen menettelyyn. Kittilässä Levin yleiskaava on
ensimmäinen MRL:n aikana tehtävä yleiskaavahanke. Uutta suunnittelukulttuuria opettelevat sekä
suunnittelijat että osallistujat: ”onhan tää prosessi tietenki osallisillekkin uutta” (Kittilän kunnan
virkamiesten ja luottamushenkilöiden haastattelu).
”-(m) Joo, kyllähän meillä ihmiset on ottanu aktiivisesti ittekki yhteyttä tässä (Levin
yleiskaava-; IM) hankkeessa. Onhan meillä tiedotettu siitä kyllä hyvinkin ja on toimivat
internetsivut, josta voi lähettää palautetta. Mutta kun ollaan menossa vielä
periaatteessa selvitysvaiheessa, niin selvitysvaihehan täytyis olla ihan riippumaton
vaihe. Siihenhän ei vielä mitkään tavotteet tai ihmisten mielipitteet pitäs vaikuttaa
millään tavalla, että siitähän tavallaan kerätään pohjatietoja, tehdään alueelle
selvitykset, tutkitaan, mitä on missäkin ja mikä on arvokasta ja näin.”(Kittilän kunnan
virkamiesten ja luottamushenkilöiden haastattelu)
Puutteellinen tieto kaavaprosessin kulusta voi ilmetä osallistumisena liian myöhään, jolloin
vaikutusmahdollisuudet ovat kaventuneet suhteessa vaikuttamiseen kyllin varhaisessa vaiheessa.
Toisaalta varhaista osallistumista on korostettu ja myös kyläläiset ovat pitkälti tiedostaneet asian.
Esimerkiksi Kittilän kunnassa oli haastattelua tehdessä huhtikuussa 2006 huomattu, että ihmiset
ovat hyvin kiinnostuneita Levin yleiskaavahankkeesta ja haluaisivat alkaa osallistua ja vaikuttaa
kaavoitukseen. Monet olivat jo kyselleet muun muassa kaavahankkeen yleisötilaisuuksien
ajankohtaa.
Kuitenkin suunnittelijoiden näkökulmasta tarpeeksi aikaisessa vaiheessa osallistuttaessa
osallistujat odottavat valmiimpaa suunnittelumateriaalia kuin kunnalla on tarjota. Toisaalta
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osallistujien voisi olla helpompaa kommentoida suhteessa alustaviin ehdotuksiin, mutta toisaalta
alustavatkin ehdotukset koetaan vaikutusmahdollisuuksia vähentäviksi.
”-(m) Kansalaisten osallistumisesta ja heidän odotuksistaan, niin tuossa (toinen
haastateltava; IM) kerto, että kun menee ilman paperia tai ei ole suunnitelmaakaan
vielä, niin ne ovat hämillään, että miten tähän nyt osallistuu. Ja kun mulla oli viiva
kartalla, kun menin kyläkokoukseen, niin ne olivat pahoillaan, että miksen mie ole
ottanu yhteyttä ennen, kun sen viivan piirsin. (...) Toiset odottaa puolivalmista ja
keskustelun pohjaa. Toiset haluaisi, että keskusteltaisiin ilman minkäänlaisia
luonnoksia. Se on tietysti vaikeeta lähtiä (...) minunki keskustelemaan, jos ei ole
minkäänlaista runkosuunnitelmaa, mistä mitäkin tehdään, mutta tämmönen
yleiskaavallinen osallistuminen, jota tuo nykyinen laki tarkottaa, niin se kyllä vaatis
osallistujiltaki jonkinlaista pohjatietoutta.”(Kittilän kunnan virkamiesten ja
luottamushenkilöiden haastattelu)
Osallisten odotukset kaavaprosessin suhteen näyttävät liittyvän yleisön kokemuksiin
vanhanmallisesta suunnitteluprosessista. Kittilän kunnan edustajat arvelivat haastattelussa, että
kuntalaiset ovat tottuneet vanhan lain aikana siihen, että ihmisiin on otettu yhteyttä vasta kun jotain
kaavaluonnoksia on ollut jo olemassa. Nyt kun on lähdetty vuorovaikutuksen järjestämisessä
liikkelle aikaisin, ihmiset eivät ole ymmärtäneet, että ”ei tässä vielä mitään ratkasuja mihinkään
suuntaan ole varsinaisesti tehty ja heidän on ollut vaikeaa uskoa siihen.” (Kittilän kunnan
virkamiesten ja luottamushenkilöiden haastattelu). Kun ei tunneta suunnitteluprosessia ja tiedetä,
että nykyisen lain mukaisessa suunnittelussa voidaan osallistua jo ennen kuin kaavaehdotus on
nähtävillä, voi tulla epäluottamusta kun luullaan että päätöksiä on tehty osallisten selän takana.
Kunnassa toivottiin, että ajan myötä osallistujat oppivat siihen, että alkuvaiheessa vasta
kuunnellaan osallisia ja heidän tavoitteitaan ja otetaan ne mahdollisuuksien mukaan huomioon.
Suunnittelukielen tuntemattomuuteen liittyvistä ongelmista puhuttiin haastatteluissa lähinnä
menneessä aikamuodossa. Ongelmana osallistumisessa oli 1980-luvulla esimerkiksi Ylläksen
yleiskaavaa laadittaessa se, että vaikka kaava olikin esillä ja nähtävillä kunnanvirastolla, niin
vaikka siellä kävi, niin kukaan ei ollut kertomassa mitä kartalla olevat kaavamerkinnät tarkoittavat.
Lisäksi kyläläiset arvelivat haastattelussa, että 90 prosenttia edes silloisista valtuutetuista ei
ymmärtänyt kaavamerkintöjä eivätkä he näin ollen täysin käsittäneet, mitä kaavaan hyväksyivät.
”Tavalliselle pulliaiselle” ei ole selvää, mitä ovat yleiskaava, ranta-asemakaava ja tavallinen
asemakaava, ”se on heti ulkona, puhumattakaan sitte alethaan puhumaan AP-ykkösistä ja
kakkosista...”(Äkäslompolon kyläläisten haastattelu).
Äkäslompolon kyläläiset haastoivat keskustelussaan pohtimaan myös kaavoituksen ja maankäytön
suunnittelun tarkoitusta yleisemmin. Tarkoittaako kaava ja kaavoittaminen sitä, että rakennetaan
joka paikkaan vai että määrätään, mihin voi rakentaa ja mihin ei. Myös kaavoituksessa tehtäviä
ratkaisuja suhteutettiin nyt tehtävien päätösten pysyvyyteen. Aiemmat kaavaratkaisut oli koettu
”Jumalan sanaksi” (Äkäslompolon kyläläisten haastattelu), jota ei voi muuttaa ja joka sanelee
maankäytön ratkaisuja pitkään. Pysyvät ratkaisut voivat tuoda turvallisuutta ja kehykset matkailun
ja kylän kehittämiselle verrattuna helpommin muutettaviin ratkaisuihin, mutta toisaalta ”lopullisiin”
ratkaisuihin pyrkiminen voi kärjistää konflikteja.

4.2.5 Osallistumisen monet muodot
Vuorovaikutus voidaan järjestää suunnitteluhankkeissa monella tapaa, suunnittelutapauksesta
riippuen. Menetelmiä ja vuorovaikutteisuuden tasoja on useita ja niitä voidaan hyödyntää eri
vaiheissa suunnitteluprosessia ja eri toimijaryhmien osallistamiseksi (luku 2.3.). Muodollisiin
kaavaprosesseihin tai muihin kertaluonteisiin suunnitteluhankkeisiin osallistumisen ja
vaikuttamisen ohella on paikallisten toimijoiden roolia matkailun kehittymisessä tarkasteltaessa
tärkeää ottaa huomioon myös ihmisten omaehtoinen (yhteis)toiminta ympäristönsä ja
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elinolosuhteidensa kehittämiseksi. Tässä kartoitetaan matkailukeskusten eri toimijoiden käyttämiä
ja toivomia osallistumis- ja vaikuttamistapoja.
Seuraavat sitaatit kertovat matkailukeskusten toimijoiden monenlaisista ajatuksista osallistumisen
ja osallistumismenetelmien suhteen. Joillakin vakituisilla matkailijoilla oli kiinnostusta jopa sitoutua
yhteissuunnittelun kaltaiseen laajaa osallistumista vaativaan prosessiin, mutta toisilla kiinnostus
vaikutti varsin vähäiseltä.
”-(IM) Missä te haluaisitte ensisijasesti vaikuttaa?
–(n) ...Parlamentti on huono sana, mutta esimerkiksi kerran vuodessa kaikki
vaikuttajat kutsuttais kokoon, keskustelutilaisuus...
–(m) Kunta on se jolla on kaavoitusmonopoli, (...) se jonka pitäis saada vinkkejä ja
tietoa lisää avustamaan päätöksenteossa että tehdään sopiva kompromissi. (...)
Kunnan pitäisi kaikki kutsua kasaan... Sä voit vaikuttaa sillä tavalla että saat
papereita ennakkoon tiedoksi ja sit sä saat kirjoittaa johonkin päivään mennessä (...)
lausuntoja, jos kunta niistä... Onhan sekin aika hyvä tapa, mutta voi olla että joku
tällainen keskustelutilaisuus kerran vuodessa missä nämä vaikuttajat ovat mukana,
niinku viime syksynä...”(Ylläksen ystävien haastattelu)
”-(IM) ...Tekisitkö itse asialle jotakin?
-(n) No en kai muuta, kun että motkottaisin kotona.
-(m) Voimmä nimen panna... (...) Lappua nyt eteen.”(Levin vakituisten matkailijoiden
haastattelu)
Erityisesti kyläläiset uskovat yhteistoimintaan. On huomattava, että aktiivisuus ei aina tarkoita
kriittisyyttä
tai
vastustamista,
vaan
aktiivinen
osallistuminen
saa
sitoutumaan
suunnitteluratkaisuihin.
”-(n) ...Toinen tämmönen strategiahanke ja toinen on yleiskaavan
uudelleenkatsastelu ja sitoutuu hyvin voimakkaasti yhteen nää kaks kokonaisuutta.
Se tulee käynnistämään nyt sitte kunnan puolella.
-(n) Siihen pyrkii varmaan kyläyhistyski sitte mukaan. Jotenki pakko yrittää siihen
saumaan päästä samassa syssyssä.”(Ylläsjärven kyläläisten haastattelu)
”-(n) ...Ja siellä on nyt hakkuut suunnitteilla, että pitäs vähän praatia niitten
hettalaisten kanssa.”(Ylläsjärven kyläläisten haastattelu)
”-(m) Taaskin kysymys, että mikkä on ne keinot, millä oikeasti sitä kaavaa (melko ylös
tunturiin rakentaminen Äkäslompolon puolella; IM) voihaan vastustaa.
-(m) Erittäin aktiivinen osallistuminen siihen osayleiskaavaan. Ja nimenomaan EI sillä
lailla, että sitte ko katothaan luonnosta vajjaan kahen vuojen päästä, niin aletaan
tekehmään siitä valituksia. (...) Mutta se, että olhaan siinä matkassa tekemässä sitä.
-(m) Kuka sitä sitte vastustaa, mekki olemma sitä tekemässä?”(Äkäslompolon
kyläläisten haastattelu)
”-(m) Niin, (...) totta kai täytyy olla porukalla.
-(n) Mie sanoinki just, että yksittäinen ääni ei paljon kuulu.”(Äkäslompolon kyläläisten
haastattelu)
”-(IM) Miten te osallistuitte siihen, että pääsitte näin vaikuttamaan?
-(m) No se, se oli sitä uutta kaavojen... Ja siihen kuulu osallistuminen. (...) Joka
vaiheessa oli tilaisuuet täällä kylissä, että esiteltiin. Oli tiesuunnitelma ja rakennussuunnitelmaa, ja joka vaiheessa niin käythiin esittelemässä ja ja siinä vaiheessa ku
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olthiin hereillä, niin pysty vielä vaikuttamaan. (...) Pääasia, että se oli aika
demokraattinen ja kaikki olit paikalla.
-(n) Se oli tosi hyvä osallistuminen, ihmisiä paljon.”(Äkäslompolon kyläläisten
haastattelu)
Taulukossa 2 tarkastellaan eri toimijoiden käytössä olevia (olleita) tai ehdottamia tapoja osallistua
tai muuten vaikuttaa Levin ja Ylläksen matkailukeskusten ja niiden ympäristön kehittämiseen ja
suunnitteluun.
Taulukko 2 Haastatteluissa esille tuotuja osallistumismuotoja

Osallistumis- ja
vaikuttamistapoja
Osallistuminen
yleisötilaisuuksiin
Yhteydenpito kuntaan,
suunnittelijoihin ja alueellisiin viranomaisiin
Asioista perillä pysyminen mm. tiedotusvälineiden kautta
Kaavamuistutukset ja
–valitukset yms.
Omaehtoinen vaikuttaminen ja yhteistoiminta
yksittäisessä asiassa
tai hankkeessa, talkoot
Kylätoimikunta- ja muu
paikkaan liittyvä jatkuva yhdistystoiminta
Vanhempainneuvostot,
yhtiökokoukset yms.
Neuvottelufoorumi tai
-parlamentti
Julkinen mielipidevaikuttaminen

Ylläsjärvi

Sirkka

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Levin
Ylläksen
matkailijat matkailijat
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

(kirjoittelu sanomalehdissä ja internetissä)

Yksityinen
mielipidevaikuttaminen
(esim. keskustelut,
palaute)
Kunnallisdemokratia
Aloitteet ja
vetoomukset
Suora toiminta,
mielenilmaukset
Passiivisuus, ei
kiinnostusta tai tarvetta
osallistua
Ei mahdollisuutta
osallistua tai vaikuttaa

Levin
Ylläksen
kausikausityöntek. työntek.

Äkäslompolo

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Taulukossa on varsin eri määriä merkintöjä eri toimijoiden kohdalla. Kaikissa ryhmissä oli hankittu
tietoa erilaisista kehittämis- ja muista hankkeista tiedotusvälineiden kautta ja kaikki olivat
keskustelleet niistä yksityisesti. Äkäslompolon, Ylläsjärven ja Sirkan kyläläisten lisäksi aktiivisimpia
ryhmistä olivat Ylläksen pitkäaikaiset matkailijat, erityisesti Ylläksen ystävät ry. Kiinnostavasti
Ylläksen vakituisia matkailijoita ja sesonkityöntekijöitä lukuun ottamatta kaikki ryhmät olivat jossain
vaiheessa kokeneet, että heillä ei ole ollut mahdollisuutta vaikuttaa matkailukeskusten maankäytön
tai muuhun suunnitteluun. Ylläksen sesonkityöntekijät eivät olleet kiinnostuneita osallistumaan,
joten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia ei ollut osattu kaivata. Toisaalta Ylläksen vakituiset
matkailijat olivat aktiivisia ja verraten kokeneita vaikuttajia ja ammatillisistakin syistä hallitsivat
suunnittelijoiden ja virkamiesten kielen. He puolestaan kokivat osallistumisen reaalisena
mahdollisuutena, jolla voi olla myös hyviä tuloksia.
Tulee kuitenkin välttää kovin pitkälle menevien johtopäätösten tekemistä: haastatteluihin on
todennäköisesti osallistunut keskimääräistä aktiivisempia osallistujia. Myös haastatteluryhmissä oli
eriäviä mielipiteitä osallistumisesta; esimerkiksi Levin vakituisten matkailijoiden haastattelussa oli
sekä varsin passiivisia, Levin kasvua sivusta tyytyväisenä seuraavia että aktiivisesti
kehittämissuunnitelmista
tietoa
hankkivia
ja
mielipiteitään
kertovia
henkilöitä.
Fokusryhmähaastattelun luonteeseen kuuluu, että erimielisyydet sallittiin, eikä haastatteluissa
tarvinnut pyrkiä muodostamaan konsensuksia tai ryhmän yhteistä mielipidettä.
Levin sesonkityöntekijät nimesivät haastattelussa karttatehtävän yhteydessä joitakin
suosikkipaikkojaan, mutta vaikka kyseisten luontovaltaisten paikkojen rakentaminen ”haittaisikin
henkilökohtaisesti”, he eivät vastustaisi asiaa aktiivisesti tai äänestäisi jaloillaan. ”-(IM) Elikkä
muutoksia saa tapahtua, vaikka ne oliski kielteisiä. –(m) Saa, ja joskus ne voi kääntyy sit
myönteisiks ja moneen asiaan tottuu.” Toisaalta alueeseen muita enemmän paikallisen tavoin
suhtautuva sesonkityöntekijä sanoo, että ei ole osallistunut virallisissa puitteissa vaikka sanottavaa
olisikin: ”En oo vielä päässy ilmasemaan ajatuksiani, ku ei meitä kuunnella. No kuunnellaan
jossain, mut kyl mie pitäsin ihan mahollisena, että osallistuisin tohon (Kätkä-kysymykseen Levin
yleiskaavahankkeessa; IM)”. Ylläksellä sesonkityöntekijät (joista toinen paikallinen) kokivat
olevansa liian nuoria osallistumaan (mielipide johdateltavissa) tai ulkopuolisia – toisaalta
ulkopuolisuus voisi auttaa näkemään asioita toisin kuin paikalliset. Intoa osallistumiseen ei
Ylläksen sesonkityöntekijöillä ollut suuremmin eikä sitä varten erityisesti järjestettäisi tilaa
kalenterista. Sopivan paikan tullen mielipide kyllä voitaisiin sanoakin, sikäli kun ”siellä saisi oman
suunsa auki”.
Matkailukeskuksissa esimerkiksi maanomistajien määrä on loma-asuntotonttien kautta varsin laaja,
ja osallistaminen vaatiikin kunnilta huomattavaa aktiivisuutta ja vaivannäköä. Esimerkiksi Levin
yleiskaavahankkeessa on täytynyt lähettää kaavahankkeesta tiedottavat kirjeet jopa 4700
henkilölle. Kunnan näkökulmasta ”...tuntus, että pitäs olla riittävä, ku kerran sen prosessin aikana
ilmottaa nykyaikana, nykytekniikalla. Nettisivut, että seuratkaa siitä. Sielä tulee, että se olis that’
s it,
että enää ei tarvis lähettää. Nyt meilläki tässä prosessissa kaksi kertaa kaivetaan ja päivitetään
nämä (osallisten yhteystiedot; IM)” (Kittilän kunnan virkamiesten ja luottamushenkilöiden
haastattelu). Uusi tekniikka, erityisesti internetin suomat mahdollisuudet, nähtiin kunnissa hyvinä
välineinä kaavoihin liittyvään tiedotukseen, ja niiden käytön toivottiin yleistyvän entisestään.
Internet tarjoaa myös foorumin muulle kansalaisilmaisulle. ”On tullut tietotekniikka avuksi ja nämä
nettisivut ja kauhiasti jaetaan tietoja. Tekniikka mahollistaa sen. Voi olla että tekniikka mahdollistaa
senkin, että jos on yksi aktiivinen muistuttaja, niin se saa ehkä manipuloitua muitakin herkästi
siihen mukaan. Mutta sekin on ihan suotavaa ja hyvä että näin on. Erilaiset mielipiteet herättävät
myös päättäjiä ja virkamiehiäkin, ettei voida aina samalla systeemillä mennä.” (Kolarin kunnan
virkamiesten ja luottamushenkilöiden haastattelu). Osallistumista ja niin kyläläisten kuin
matkailijoidenkin tiedonsaantia edistävät myös paikallislehdet kuten Kuukkeli ja Luoteis-Lappi
Ylläksellä sekä LeviNyt ja Kittilä-lehti Levillä.
Kunnallisdemokratiaan osallistuminen on yksi tärkeimmistä jatkuvan osallistumisen muodoista.
Maankäyttö- ja rakennuslain myötä valtuuston valta ja kunnallisdemokraattisen vaikuttamisen
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merkitys ovat kasvaneet entisestään, kun kaavojen vahvistaminen siirtyi kunnanvaltuuston
tehtäväksi. Erityisesti Ylläksellä on mietitty myös edustuksellisen demokratian roolia kyläläisten
äänen kuulumisessa. Esimerkiksi Äkäslompolon kyläläiset kokivat ongelmana 1980-luvun
yleiskaavoituksen aikana, että kylällä ei ollut omaa edustajaa valtuustossa. Nykyään kylällä on
kuitenkin jopa useampi valtuutettu. ”-Mutta yksi syy varmaan tätä kunnallispolitikointiin ja
päätöksentekkoon on se, että edellisissä kunnallisvaaleissa meillä ei ollu ees ehokasta täältä
kylästä… Uskon että seki vaikuttaa näihin päätöksiin.”
Kaikille matkailukeskusten toimijoille suorat yhteydenotot kunnanvaltuutettuihin tai kunnan
viranomaisiin eivät ole sopiva osallistumismuoto. Omia mielipiteitä voidaan välittää erilaisten
järjestöjen tai muiden isompien toimijoiden kautta. Myös paikalliset matkailuyrittäjät olivat saaneet
palautetta asiakkailtaan ja sikäli voisivat toimia myös matkailijoiden äänitorvena kuntaan tai
suunnitteluhankkeisiin päin.
”-(m) ...Meillä ei oo vaikuttamismahdollisuutta täällä mitään muuta kautta, kun (Levin
Matkailu Oy; IM) kautta… (… )
-(n) Kyl mää aina, kun olen lomalla Levillä ollu, niin sähköpostia varsinkin, jos on
jotain tavallisuudesta poikkeavaa sanottavaa, mut samalla kerron myös muutenki,
mitä oli kunnossa ja mikä oli kivaa ja mitä kenties toivoo.
-(m) Mut kuntaan päin ei ole sillä tavalla.”(Levin vakituisten matkailijoiden
haastattelu)
Virallisiin kaavaprosesseihin osallistumisen lisäksi erityisesti paikallisten asukkaiden kohdalla on
syytä kiinnittää huomiota pitempiaikaisiin prosesseihin kuten kylätoimintaan ja siinä saavutettuihin
tuloksiin. Esimerkiksi Sirkan kyläläiset ovat olleet aktiivisia monissa kylänsä kehittämiseen
liittyvissä asioissa kuten uuden, isomman koulun saamisessa kylään. Koululla on merkitystä
osallistumisen kannalta muutenkin; yksi kyläläisten vaikutuskanava on vanhempainillat, joissa
tehdään yhdessä muun muassa aloitteita kunnalle. Sirkan kyläläiset kokevat olevansa
kylätoimintansa kanssa siinä mielessä erilaisessa asemassa kuin monen muun kylän asukkaat
Lapissa, että heidän ei tarvitse taistella lakkautusuhan alla olevan koulun tai jonkin palvelun
puolesta. Paremminkin kyläläiset vain hämmästelevät näkemäänsä ja kehityksen tahtia:
katuvaloja, asvalttipinnoitetta ja mökkejä. Maankäytön suunnittelussa Sirkan kyläläiset ovat
kuitenkin kokeneet olleensa sivustakatsojia. Esimerkiksi Leville vuonna 1991 valmistunut
(osa)yleiskaava ”vain tuli” ilman että paikallisilla olisi ”ollut paljon mahdollisuutta” osallistua ja
vaikuttaa suunnitteluun. ”-Olihan niitä sillon semmosia niinku maanomistajien pieniä kuulemisia, jos
mie oikein muistan niin… -On joo, semmosia pieniä kuulemisia on ollu, mutta niillä ei ole ollu
mittään merkitystä. –Ei niin.”(Sirkan kyläläisten haastattelu)
Ylläksellä on äkäslompololaisten vahvan kylätoiminnan tuloksena saatu aikaan jalkakäytävät,
liikuntahalli, kappeli ja latuverkko ilman yhteiskunnan tukia, mm. valolatu. ”Itte asiassa kaiki mitä
tänne on saatu, niin se on satu näitten pienten paikallisten yritysten yhteistoiminnalla.”
Äkäslompolossa yhteistyön foorumina on matkailuyrittäjistä koostuva Äkäslompolon matkailu.
Ylläksen matkailuyhdistyksessä ovat mukana kaikki. Ylläsjärveläiset ovat mm. laittaneet aloitteen
tiehallintoon erään tienvarren paikan maiseman avaamiseksi matkailijoille. Äkäslompololaiset
kokevat saaneensa hankalan maineen: ”...Ku sanotaan että tämä on niin änkyrä kylä, niin se on
sitä, että täällä osallistuthaan. Siellä (Ylläsjärvellä; IM) se porukka ei taas osallistu.”(Äkäslompolon
kyläläisten haastattelu). Ylläksellä myös vakituisten, pitkäaikaisten matkailijoiden yhdistys Ylläksen
ystävät ry vaikuttaa kotiseutu- tai kyläyhdistyksen tavoin aktiivisesti Ylläksen kehittämiseen (ks.
luku 4.2.3.). Yhdistyksen toiminnassa on ollut mukana myös kyläläisiä, erityisesti Äkäslompolosta.
Useissa haastatteluissa ehdotettiin uudeksi osallistumismuodoksi ja –foorumiksi eräänlaista
parlamenttia, johon alueen keskeiset toimijat kutsuttaisiin vuosittain 1-2 päiväksi keskustelemaan.
Esimerkkinä mainittiin saaristoasiain neuvottelukunta, joka pyrkii edistämään yhteistoimintaa
pysyvän
ja
loma-asutuksen
välillä.
Myös
Ylläksellä
syksyllä
2005
järjestettyä
maankäyttöseminaaria pidettiin mahdollisena mallina ”parlamentille” tai ”keskustelutilaisuudelle”,
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joten ehdotus merkitsisi lähinnä seminaarin järjestämistä säännöllisesti. Ylläksen matkailuyrittäjillä
oli hyviä kokemuksia pitkäjänteisestä yhteisestä kehittämistoiminnasta matkailun ja maankäytön
seminaarisarjasta jo 1990-luvun lopulta.
Tutkimusalueen kunnat Kittilä ja Kolari korostivat eri osallistamismenetelmiä. Ylläksen ja Kolarin
kunnan suunnittelussa korostui vahva tiedottaminen.
”-(m) Kaavotusprosessihan on tehty lain puolestaki juuri siksi tällaiseksi, että siihen
pääsee vaikuttammaan. (...) Kukaan ei pysty perustelemaan tänään ettei pääse
vaikuttammaan asioihin, koska kolome kertaa käytetään virallisesti kaavat
nähtävilläki. Erikseen kirjallisestiki tiedotettaan kotia ja nettisivuille, julkisilla
ilimotustauluilla, joskus pijetään yleisötilaisuuksia. (...) Minun mielestä vuorovaikutus
on ollu runsaampaa (kuin; IM) mitä tämä laki vaatii. Palijo enemmän tiedotettaan.”
(Kolarin kunnan virkamiesten ja luottamushenkilöiden haastattelu)
”-(m) Kaikki maholliset menee kolome kertaa plus maanomistajille plus virallinen
ilimotustaulu plus netissä tiedotteet plus erikseen on perustettu oma
tiedotusjärjestelmä. Jounin Kaupalla on kansio... (...) Joka vielä sanoo, ettei oo saanu
tietoa, niin se ei oo halunnukkaan saada.
-(n) Minusta hyvä esimerkki on se kansio (… ) Sanothiin, että se kansio oli ollu siellä
jo ajat iät, (...) niin väitethiin, että ko ei ole ollu siellä. Sieltähän ne löyty sitte. (...) Se
on niin hyvä defenssi, puolustusmekanismi, että emme oo tietäny, jos siellä ei joku
(...) sano ”kuuleppa oleksie hoksannu”. ”Ai se on se!” Elikkä se (ongelma; IM) voi olla
siellä jatkotiedottamis-, omassa aktiivisuuessa. Sehän tullee olemaan ikusesti se, että
ei ole saatu tietoa. Tämä oli hyvä esimerkki minusta se kansio, ku sitähän joku kävi
täältä kattomassa. (… ) Olihan se, vaikka sanottiin, että ei sitä löytyny. (...)
-(m) ...Sen lisäksi on vielä kunnan seinille kuukauen ajaksi levitetty
asemakaavakartat ja asiakirjat, ja virkamiehet on vielä käytettävissä. Jos tästä
palvelua parannetaan... Mutta tässä on se huonoki puoli, ko tiedotethaan (...) liikaa,
niin turtuu siihen hommaan ja (...) ko tulee niin paljo sitä tavaraa, niin sitä ei
välttämättä lueta.”(Kolarin kunnan virkamiesten ja luottamushenkilöiden haastattelu)
Kittilän kunta painotti haastattelussa erityisesti sidosryhmäyhteistyötä.
”-(m) Minulla on vaikea käsittää, miten paikallista vuorovaikutusta voisi vielä lisätä
siihen tapaan, mitä täällä on jo työskennelty. Se on ollu aika lailla kattavaa. Kaikkien
intressipiirien, ryhmien kanssa, ne ovat mukana. Ne ovat ohjausryhmissä, ne ovat
kaikessa tällaisessa, mitä me täällä teemme ja ja kunnallispolitiikan kautta kaikki
ryhmät ovat mukana. Kyllä paikallinen vuorovaikutus minusta on niin kattavaa, että
demokratia menee yli jo. Jos tätä vielä kuvitellaan jollaki kuvitteellisilla asioilla
tehtäisiin uusia tavotteita tähän vuorovaikutukseen.”(Kittilän kunnan virkamiesten ja
luottamushenkilöiden haastattelu)
Kittilässä on kokeiltu jopa yhteissuunnittelua moottorikelkkareittien suunnittelussa. Joka kylässä
pidettiin aiheeseen liittyvä kokous, jossa kerrottiin suunnitteluprosessin tarkoituksesta ja
tavoitteesta. Tilaisuuksissa kuultiin kyläläisiä ja tarjottiin mahdollisuus osallistua suunnitteluun
myös piirtämällä karttaan mahdollisia reitin linjauksia. Vuorovaikutteisuus oli suunnittelijoiden
mukaan laajempaa kuin laki edellytti. Tulokset olivat myönteisiä, ja suunnittelijan mukaan Kittilän
kuntaan saatiin kohtalaisen helposti muodostetuksi 700 km:n moottorikelkkareittiverkosto
hallinnollisin päätöksin. Valitusprosessejakaan ei ollut kuin 3-4 hallinnollista valitusta, vaikka
maanomistajia oli yli 800. Suunnittelijan mukaan ”menettelytapa ilmeisesti oli kittiläläisille
myönteinen, avoin, julkinen ja vuorovaikutuksesta oli tämä hyöty.”Reittisuunnittelun tavoitteena oli
saada Levin ympäristössä olevat kylät sidotuksi Levin matkailualueeseen. Myös tässä tavoitteessa
voidaan sanoa onnistutun: yli 10 kilometrin päässä Levin keskustasta on paljon
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moottorikelkkaliikennettä, joka käyttää kylien kauppa- ja polttoainepalveluita ja näin osaltaan auttaa
kauppojen ja polttoaineasemien säilymistä kylissä.
Ylläksen alueella maisematien (ks. Kuva 11) suunnittelu on ollut paikallisten mielestä erittäin
onnistunut hanke. Tiehallintoa pidetään vuorovaikutteisen suunnittelun edelläkävijänä Suomessa,
ja myös tämän tutkimuksen haastattelut tukevat tätä käsitystä. Maisematie lyhensi Ylläsjärven ja
Äkäslompolon kylien välimatkaa n. 15 kilometrillä ja matkailukeskuksen eri puolten välimatkaa jopa
30 kilometrillä. Maisematie oli ensimmäinen yleiskaavahanke Ylläksellä maankäyttö- ja
rakennuslain voimaantulon jälkeen. Kolarin kunnan päättäjien ja virkamiesten mukaan
maisematien suunnittelu oli ”...ihmeellinen työ siinä positiivisesa mielesä, että siellä tuli kauhian
vähä negatiivista kannanottoja. Yks selitys on, että tielle oli hyväksyntä ja kaikki halusi sen tien.
Jopa luonnonsuojelujärjestöt jätti valittamatta, vaikka mennään sillalla luonnonsuojelualueen yli. Ei
sieltäkään tullu mitään. Sille oli suuri tilaus sille tielle.”

Kuva 11 Erämaisia näkymiä Ylläksen maisematieltä (kuva Ilona Mettiäinen 2006).
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4.3 Matkailukeskusten arki: eletty ja koettu ympäristö
Tässä luvussa tarkastellaan matkailun tunturinlaidan kylien arkielämään ja maankäyttöön tuomia
vaikutuksia. Luvussa keskitytään teemoihin, joiden kautta haastattelemamme paikalliset toimijat
jäsensivät suhdettaan matkailukeskukseen ja erityisesti paikallisten asukkaiden kohdalla
matkailuelinkeinon näkymiseen kylissä. Haastatteluissa kerättyjen karttamerkintöjen ja –
keskustelun perusteella tarkastellaan matkailun kyliin tuomia hyötyjä ja haittoja sekä
matkailukeskusten maankäyttöä ja siihen liittyviä konflikteja ja kilpailua matkailukeskusten kolmen
elementin mallin mukaisesti.

4.3.1 Matkailukeskusten elementtien kohtaaminen maankäytössä
Tässä esittelen fokusryhmähaastatteluissa kerätyistä karttamerkinnöistä koostetut synteesikartat.
Kartoissa vihreä väri ja pystysuuntainen raidoitus merkitsee myönteistä tai mahdollisuuksia
sisältävää aluetta ja vihreä ympyrä myönteistä paikkaa, punainen vaakaraidoitus kielteistä tai
uhanalaista aluetta ja punainen ympyrä kielteistä tai uhanalaista paikkaa. Vihreän ja punaisen
kohtaamisessa esimerkiksi myönteiset, mahdollisuuksien paikat kohtaavat jotain kielteistä kuten
uhkia tarkastelijan näkökulmasta. Tarkastelu keskittyy kyläläisten fokusryhmähaastattelujen
karttoihin. Muilla ryhmillä karttamerkintöjä oli verrattain vähän.
Sirkka / Levi
Levin maankäytössä myönteisinä alueina korostuivat kyläläisten näkökulmasta Levitunturi
rinteineen, Immeljärvi, Rakkavaaran hyvin maisemaan istuva mökkialue, Koutamaan mökkialue,
Kätkätunturin-Pyhätunturin luontoalue sekä Immeljärven eteläpuolinen luontoalue, jossa sijaitsee
myös Kätkälän perinteinen tila (Kartta 6). Myönteisiä mainintoja saivat myös Sirkka- ja Levijärvet,
Koutaniemi, laavu Kätkätunturin päällä, Sirkan kylä ja Levin keskustan yhtenäinen ilme.
Mahdollisuuksina Sirkan kyläläiset pitivät Kätkätunturin kautta Ylläkselle kulkevaa viherkäytävää,
jonka kautta kulkee jo nyt latuja ja muita reittejä, sekä Sirkkajärven länsipuolelta kulkevaa
viherkäytävää Pallaksen suuntaan. Näin Pallas-Yllästunturin kansallispuisto voisi olla nykyistä
selkeämmin vahvuus myös Levin matkailukeskukselle. Kätkätunturilla koettiin olevan virkistysarvoa
myös paikallisille ja alueen matkailullisenkin merkityksen koettiin vahvistuneen sitä mukaa, kun
Levitunturin rakentaminen on edennyt ympäri tunturia.
Kielteisinä tai uhanalaisina paikkoina tai esimerkkeinä kyseenalaisista ratkaisuista kyläläiset pitivät
Kätkätunturin-Pyhätunturin erämaisen alueen läpi kulkevaa, erämaisuutta vähentävää sähkölinjaa
ja Utsuvaaran-Taalovaaran alueen rakentamista Levitunturin itäpuolella. Alueen järviin merkityt
punaiset pisteet viittaavat Sirkka- ja Levijärvien kohdalla pitkälle ehtineeseen rehevöitymiseen.
Järvien kunnostamista ja uimarannan perustamista pidettiin niin paikallisia kuin kesämatkailijoita
palvelevana mahdollisuutena. Kauniina ja sekä kylän että matkailukeskuksen identiteetille tärkeänä
pidetyn Immeljärven kohdalla kritisoitiin järven kautta kulkevaa moottorikelkkareittiä, jonka pelätään
saastuttavan pienen järven. Kyläläisten mukaan Immeljärven yllä leijuu pakkaspäivinä
pakokaasupilvi (ks. myös Mettiäinen 2006d).
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Kartta 6 Levin matkailukeskuksen ja lähiympäristön maankäyttö Sirkan kyläläisten näkökulmasta.
© Maanmittauslaitos 6/MYY07.

Kilpailevien käyttötarkoitusten vuoksi uhattuina pidettiin Kätkätunturin pohjoispuolista metsäaluetta,
Levin keskustaa ja Koutaniemeä. Levin keskustassa ja Koutaniemessä paikallisen asutuksen
koettiin olevan uhattuna matkailurakentamisen vuoksi. Matkailukeskuksen voimakkaan kasvun ja
rakennusmaan kysynnän myötä Sirkan kylän koettiin siirtyneen jo kauemmas Levitunturista.
Matkailukeskusten elementtien kohtaaminen ilmeneekin Levillä sirkkalaisten näkökulmasta
kaikkien kolmen elementin välillä. Maaseutukylän ja matkailukaupungin elementit kohtaavat Levin
tiiviin keskustan liepeillä matkailurakentamisen kasvun myötä. Matkailurakentaminen pyrkii
laajenemaan käytöstä poistuneille pelloille ja osin myös syrjäyttämään vakituista paikallista
asutusta ydinkeskustan reunoilla.
”-(n) … En mie tiiä onko se oikeasti pyrkimys, niinku yks kunnanisä on sanonu, että
kaikista paras tilanne on, että kaikki kyläläiset assuu 5 km tästä keskustasta. Mutta
siihenhän se alkaa menemäänki, eihän kukaan haluu kohta täällä asua. Jos tänne
rakennetaan kerrostaloja tai siis korkeita hotelleja keskelle kylää, eihän se sitte enää
oo semmonen paikka, missä haluttaa olla.
-(ST) Eikä pystykään, jos ei taloja saa rakentaa.
-(n) Niin, ettei saa rakennuslupia, se on aika tehokas...”(Sirkan kyläläisten
haastattelu)
”Tuo matkailu on kuitenki niin paljon erilhän... Sirkan kylähän on muuttunut siitä että
kö se ennen on tuolla Sirkan kaupalla ollu se kylä, niin nyt se oikeesthan alkaa vasta
tästä ku tulhaan tännepäin tuolta kylätieltä. Se on sitä matkailukeskusta, mutta
tämähän (Sirkan koulun tienoilla; IM) on jo ihan selekeesti kyläaluetta.”(Sirkan
kyläläisten haastattelu)
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Erämaaluonnon ja matkailukaupungin kohtaamisalue liittyy Kätkätunturin ja Immeljärven seutuun.
Matkailijat arvostavat sitä, että tiiviistä Levin keskustasta pääsee kymmenessä minuutissa
erämaiseen luontoon Kätkätunturin alueelle. Erämaaluonto ja matkailukaupunki eivät tässä kohden
kuitenkaan kilpaile keskenään, koska Kätkätunturin aluetta on pyritty säästämään luontoalueena
täyteen rakennettavan Levitunturin vastapainona.
”-(m) ...Niin, kun katsotaan toinen puoli tuohon Levi-tunturiin, joka on rakennettu ja
jossa se elämä on, niin kyllä Kätkän puoli pitäisi olla rauhotettu ulkoiluun,
virkistykseen, vapaa-ajan käyttöön mahollisimman luonnontilaisena. Se on sitä
oikeeta maankäytön suunnittelua.”(Kittilän kunnan virkamiesten ja
luottamushenkilöiden haastattelu)
Kuitenkin ehkä kaikki kolmekin elementtiä kohtaavat Kätkän kohdalla sikäli, että alue on
perinteisesti myös kyläläisten virkistäytymisaluetta ja Kätkän alueen metsät ovat pääosin kylän
asukkaiden ja sukujen omistuksessa. Kätkätunturin ja Levitunturin välissä on myös perinteisiä
maaseutupihapiirejä. Maaseutukylä käyttää edelleen erämaaluontoa resurssinaan, mutta matkailun
myötä erämaaluonto on erilainen resurssi kuin ennen. Voimakkaasti kasvanut matkailullinen
luonnonkäyttö voi myös rajoittaa maaseutukylän paikallisten asukkaiden mahdollisuuksia käyttää
kylää ympäröivää luontoa siten kuin ennen. Matkailu ja matkailukaupungin elementti ovat tuoneet
joillekin kyläläisille myös uusia tapoja hyödyntää erämaaluontoa, mutta toisaalta uudet
mahdollisuudet eivät ole aina jakaantuneet tasaisesti kyläyhteisöissä. Kätkän alueen metsiä ei ole
saanut hakata pitkiin aikoihin, eivätkä Kätkätunturin maanomistajat ole päässeet hyötymään
Levitunturin puolen kasvusta esimerkiksi tonttikaupoin.
”-(n) Levitunturin puolella maanomistajat on selkeesti hyötyny siitä ja (...) Kätkän alue
on haluttu rauhottaa ja siinä on maanomistajilla tietenki ollu sitte, että miksi heijän
kustannuksella voi kehittää tuota toista kumparetta.”(Kittilän kunnan virkamiesten ja
luottamushenkilöiden haastattelu)
”-(n) ...Ratkasu, että osa alueista laitethaan rakennuskäythöönki. Onhan se hullua
että tässä mietithään kauheasti, mihin seuraavaksi voipi rakentaa ja sitte on joku
alue, mitä varjelhaan niinko kuolemhaan asti, että siellä ei saa mithään tehä. Se on
justiinsa tuo järven (Immeljärven; IM) ympärystä. Mutta kyllä metki sen tiiämmä, että
(...) kaikista eniten rahallista hyötyä on siinä, että se (Kätkätunturi; IM) pyssyy just
tuommosena niinkö se on. Mutta (...) eihän se ole suojelua ettei sille mithän tehä sille
mettälle. Kyllähän mettääki pittää hoitaa, sillonhan sitä suojellaan. Äärimmäisyyksiä
ei tarvita Kätkälläkhään. (...)
-(m) (...) 35 000 petipaikkaa ja sittekki vielä on haaveissa että nelosprojektiki alakaa ja sekihän tuopi varmaan tuhansia petipaikkoja (...) Mitä matkailulla sitte haethaan,
erämaata? Sitäkihän pittää olla, mutta jostakihan se alkaa se erämaa. Jos kovin
lähelle suojellaan ja kovinki vahvoilla päätöksillä, niin onko se sitte jarru matkailun
laajenemiselle.”(Sirkan kyläläisten haastattelu)
Selkeästi erämaaluonnon ja matkailukeskuksen elementit kohtaavat esimerkiksi Utsuvaaran
mökkialueella, joka on perustettu ylhäälle tunturinrinteeseen, maisemaekologisesti herkälle
lakialueelle (Uusitalo et al. 2006). Sekä kyläläiset että matkailijat ja sesonkityöntekijät ovat
kritisoineet itsessään komeaa ja viehättävääkin aluetta siksi, että sen pelätään näkyvän
kaukomaisemassa ikävästi. Sirkan kyläläisten mukaan Utsuvaaran ja Taalovaaran mökkialueiden
rakentaminen on myös aiheuttanut yhden mahdollisen päiväretkisuunnan poistumisen
mahdollisuuksien joukosta. Samalla Kätkätunturin merkitys viher- ja virkistysalueena on
korostunut.
”No mulla oli kans tuosta Utsuvaaran alueesta, että minusta nyt on liian korkialle viety
kaavotusalue ja mökkejä. Se olis pitäny ehottomasti vielä säästää retkeilyaluheena...
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Mutta siinä mielessä hyvä jos tuo kuitenkin keskittyy tähän Levitunturhin, että ei
Kätkälle paisuteta rinteitä.”(Sirkan kyläläisten haastattelu)

Ylläs / Ylläsjärvi

Kartta 7 Ylläksen maankäyttö Ylläsjärven kyläläisten näkökulmasta. © Maanmittauslaitos 6/MYY07.

Ylläsjärven kyläläiset pitivät erityisen myönteisinä paikkoina tai alueina Palovaaran mökkialuetta,
Pallas-Yllästunturin kansallispuistoa, Ylläsjärveä ja Ylläsjärven kyläaluetta (pellot, kylämaisema)
sekä maisematietä (Kartta 7). Myönteisiä merkintöjä saivat myös Saaga-hotelli ja Luosujoen linkka
kylän ulkopuolella. Kielteisiä ominaisuuksia tai uhkia koettiin liittyvän Iso-Ylläksen rinnealueen
rakentamiseen, epäsiisteihin paikkoihin kuten soramontut Palovaaran mökkialueen vieressä ja
Kittilään menevän tien varressa sekä muutamat paikat Iso-Ylläksen tien varressa. Jauhojärven tie
mainittiin nopeana ja monen suosimana kulkureittinä Ylläkseltä Rovaniemen suuntaan, mutta tien
kunnon koettiin olevan erittäin huono erityisesti kelirikon aikaan. (ks. myös Mettiäinen 2006c).
Ylläsjärvellä matkailukaupungin, maaseutukylän ja erämaaluonnon elementit ovat kolmesta
tarkastellusta kylästä kauimpana, erillään toisistaan. Matkailu on haluttu pitää erillään kyläalueesta
ja tässä on onnistuttu maanomistussuhteiden ansiosta. Lisäksi kylän pellot eivät sovellu
rakennusmaaksi kovin hyvin. Elementtien välillä ei Ylläsjärvellä olekaan varsinaista kilpailua tai
ristiriitoja. Varsinainen matkailun ydinkeskusta sijoittuu Iso-Ylläksen rinteen juureen, Ylläsjärven
kylän ollessa Ylläsjärven rannalla kauempana matkailuytimestä. Ylläsjärvellä onkin ollut vähiten
huolestuneisuutta kylän säilymisen suhteen. Kyläalueen ilmettä uhkaa kuitenkin peltojen
pensoittuminen ja epäsiisteys (ks. Uusitalo & Mettiäinen 2006). Lisäksi kylän läheisillä reittialueilla
on yksityismetsien hakkuusuunnitelmia, jotka huolestuttivat kylän matkailuyrittäjiä.
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Ylläs / Äkäslompolo

Kartta 8 Ylläksen maankäyttö Äkäslompolon kyläläisten näkökulmasta. © Maanmittauslaitos 6/MYY07.

Äkäslompolon kyläläiset vaikuttivat haastattelussa arvostavan Pallas-Yllästunturin kansallispuistoa
vielä vahvemmin kuin ylläsjärveläiset. Myös puistoon järveltä vievä viherkäytävä, maisematie,
Varkaankuru, Nilivaaran ja Kaulavaaran maisemaan hyvin sopivat mökkialueet sekä Helukan
uudehko vakituisen asutuksen omakoti- ja rivitaloalue saivat kiitosta (Kartta 8). Lisäksi kyläläiset
mainitsivat muutaman erityisen miellyttävän paikan kylän raitin varrella. Äkäslompololaiset liittivät
kylän raittiin kielteisiä merkityksiä sikäli, että sen yleisilmeen koettiin olevan hajanainen. Lisäksi
uhanalaisena pidettiin tunturinrinteessä sijaitsevaa kaunista metsäaluetta, johon oli
haastatteluhetkellä vahvasti suunnitteilla matkailurakentamista. Järven yli kulkevaa epävirallista
moottorikelkkareittiä kritisoitiin sen aiheuttaman melun ja vaaratilanteiden vuoksi.
Metsätaloustoimet ovat maisemaluvan alaisia Äkäslompolon ympäristössä, mutta kauempana on
toteutettu yksityisiä metsänhakkuita alueilla, joiden läpi kulkee reittejä. Toisaalta kyläläiset
kaipasivat paikoin myös metsänhoitotoimia umpeen kasvaneita maisemanäkymiä avaamaan. (ks.
myös Mettiäinen 2006e).
Äkäslompolossa on maankäyttöön liittyviä ristiriitoja enemmän kuin Ylläsjärvellä ja kyläläiset
kokivat naapurikyläläisiä enemmän uhkia tulevissa maankäytön suunnitelmissa. Erämaaluonnon
elementtiä edustavat erityisesti Pallas-Yllästunturin kansallispuisto ja kylästä näkyvät tunturit.
Latujen ja muiden reittien lisäksi erämaaluontoa voi kokea vasta valmistuneen Ylläksen
maisematien varrella. Myönteinen esimerkki kylän ja erämaaluonnon kohtaamisesta on esimerkiksi
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Äkäslompolosta koilliseen suuntautuva viherkäytävä järveltä kansallispuistoon. Kyläläisten mukaan
viherkäytävä säilyttää myönteisesti erämaiset näkymät myös kylältä. Maaseutukylän elementti
sijaitsee Äkäslompolossa järven ympärillä, pääasiassa järven länsi-, luoteis- ja etelärannalla.
Äkäslompolossa on kylän talojen ja pihapiirien yhteyteen rakennettu mökkejä ja muita
matkailurakennuksia jo matkailun varhaisessa kehitysvaiheessa perheyritysten investointeina, ja
sikäli matkailu on mukana myös kyläalueella. Kylän avoin ja perinteinen ilme, muun muassa
peltoaukeat, on kuitenkin pitkälti säilynyt. Kolarin kunta pyrkii kyläläisten mukaan laajentamaan
matkailurakentamista kasvavassa määrin myös kyläalueelle. Tätä ei kuitenkaan kyläläisten
keskuudessa toivota, ainakaan suuressa mittakaavassa. Kelomökkien rakentamista kyläalueelle
vastustettiin
haastattelemiemme
kyläläisten
mukaan
jo
edellisessä
yleiskaavassa.
Matkailukeskuksen kasvua on haastatteluajankohtana pyritty myös laajentamaan ylemmäs
tunturinrinteelle, rakentamalla tehokkaasti lähemmäs laskettelupalveluja. Tässä erämaaluonnon ja
matkailukaupungin elementit kohtaavat kilpailullisesti. Samoin äkäslompololaiset ovat esittäneet
uhkakuvana sen, että maisematien varrelle rakennettaisiin laskettelurinteitä ja loma-asuntoja.
Tämä vähentäisi kyläläisten mukaan olennaisesti erämaaluonnon elementin näkyvyyttä,
olemassaoloa ja kokemista Ylläksellä.
”...Jos sen maisematien pillaa, niin se on minun mielestä kaikkein suurin miinus täsä.
Kysymys ei ole niinkhän tunturista, vaan siitä mettästä, tästä mikä laskee
tunturijärvelle ja son oikiastaan jollaki tavalla täysin koskematonta mettää.
-(n) Se on luonnonsuojelun arvosta metsää.”(Äkäslompolon kyläläisten haastattelu)

Matkailijoiden näkemykset

Kartta 9 Levin vakituisten loma-asukkaiden karttamerkinnät.
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Matkailijat tekivät selvästi vähemmän karttamerkintöjä kuin kyläläiset. Tässä esimerkkinä kooste
Levin vakituisten matkailijoiden fokusryhmän kartoista (Kartta 9). Matkailijat merkitsivät pääasiassa
myönteisiä paikkoja (vihreä tähti) ja vain muutaman kielteisen tai uhatun paikan (punainen tähti).
Aluemerkintöjä ryhmässä ei tullut yhtään.
Myönteisinä paikkoina Levin vakituisten matkailijoiden fokusryhmässä pidettiin erityisesti Levin
keskustaa, Kätkätunturia, Levitunturin rinteitä ja Kittilän lentokenttää. Levin keskustassa vakituiset
matkailijat arvostivat tiiviisti saatavilla olevia palveluita ja viisi kuudesta kartan piirtäneestä piti
myös alppitaloista. Kielteisinä tai uhanalaisina paikkoina pidettiin Utsuvaaraa sen mahdollisten
maisemavaikutusten vuoksi, Immeljärven eteläosaa erikoisten rakennusten vuoksi sekä
kiistanalaista aluetta Kätkätunturin pohjoispuolella.

Kuva 12 Maisemia Levitunturin päältä (kuva Ilona Mettiäinen 2006).

Koska matkailijoiden ja sesonkityöntekijöiden ryhmät ovat olleet pieniä varsinkin Ylläksellä ja niissä
tehtiin karttoihin vain muutamia merkintöjä, niistä haastatteluista ei ole koostettu karttoja. Vähiten
karttamerkintöjä tehtiin Kittilän kunnan virkamiesten ja luottamushenkilöiden haastattelussa, jossa
merkittiin myönteiseksi Levitunturi siellä tehtyjen matkailuinvestointien ja –toiminnan vuoksi ja
Kätkätunturi kielteiseksi siihen liittyvien ristiriitojen takia.
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4.3.2 Matkailukeskukset arjen ja loman kohtaamispaikkoina
Matkailukeskuksissa paikallisten asukkaiden ja sesonkityöntekijöiden arki kohtaa turistien
lomaelämän. Kohtaaminen näkyy suuremman mittakaavan vaikutuksina maankäytössä,
elinkeinorakenteessa ja alueellisessa kehityksessä, pienemmässä mittakaavassa jokapäiväisen
elämän ilmiöinä. Matkailijoiden ja paikallisten asukkaiden suhteet voivat olla monenlaisia riippuen
siitä, koetaanko matkailusta tulevan hyötyä paikallisille (Järviluoma 1993).
Matkailun myönteisiä vaikutuksia niin Ylläksellä kuin Levillä ovat hyvä työllisyystilanne, nuorten
mahdollisuus jäädä asumaan kotikylään sukulaisten lähelle, paremmat palvelut, kylien
elinvoimaisuus muun muassa uusien kyläläisten liityttyä osaksi kyläyhteisöä. Toisaalta matkailun
kielteisinä vaikutuksina todettiin kausiluonteisen matkailutyön vaikutukset perhe-elämään kovan
kiireen ja hiljaisten jaksojen vaihdellessa, asuntopula ja omakotitonttien vähäisyys
matkailurakentamisen kanssa käytävän kilpailun vuoksi, moottorikelkkailuun liittyvät meluhaitat ja
liikenneturvallisuuden huonontuminen. Matkailukeskusten myötä kyläympäristön viihtyisyyden
koettiin toisaalta parantuneen, toisaalta huonontuneen. Kyläläiset niin Äkäslompolossa, Sirkassa
kuin Ylläsjärvelläkin korostivat haluaan asua maaseutumaisessa, perinteisessä ympäristössä.
Erityisesti Sirkan kyläläisten keskuudessa yhä lähemmäs vakituista asutusta etenevän korkean ja
tiiviin matkailurakentamisen koettiin vähentävän viereisten talojen viihtyisyyttä.
Sekä Ylläksellä että Levillä perinteinen luonnonkäyttö on muuttunut ja osin vaikeutunut matkailun
myötä. Syksyisin metsästämisestä on tullut vaikeaa ja siihen liittyy turvallisuusriskejä kylän ja
matkailukeskuksen lähimetsissä erityisesti Sirkan kylän lähimaastossa. Kyläläisten havainnon
mukaan myös riista on kaikonnut vilkkaimmilta reittialueilta. Ylläksen kylien ympärillä laajenevien
loma-asuntoalueiden vuoksi marjastamaan täytyy lähteä nykyisin yhä kauemmas. Myös marjojen
poiminnasta kiinnostuneet matkailijat ovat tuoneet kilpailua marjamaille. Sirkan kyläläisille
marjastus ei vaikuttanut olevan aivan niin tärkeä kuin ylläsjärveläisille ja äkäslompololaisille, mutta
marjaopastusta pidettiin mahdollisena uutena paikallisten tarjoamana ohjelmapalveluna.
Paikallisille matkailuyrittäjille oli Levillä myös tullut matkailukysyntää muuten hiljaisemmalle
ajanjaksolle kaupallisen marjanpoiminnan myötä.
Matkailukeskuksen palvelut näkyvät kyläläisten elämässä niin myönteisesti kuin kielteisesti.
Sirkassa on syntynyt matkailun myötä paljon taloudellista hyvinvointia, mutta myös sosiaaliset
ongelmat ovat lisääntyneet. Kyläläisten arkielämän ja matkailukeskuksen viihdepalvelujen
kohtaaminen näkyy esimerkiksi päihdeongelmina. Myös työn kausiluonteisuus vaikuttaa perheiden
arkeen. Erään Sirkan kylän informantin mukaan vanhempien epätyypilliset työajat eivät välttämättä
sovi hyvin yhteen lasten varhaisten kouluaamujen kanssa.
”-(n)...Lastensuojelutapauksethan täällä on lissääntyny räjähdysmäisesti, naisten
alkoholisoituminen on aivan valtasaa, on paljon (...) matkailun lieveilmiöitä. Sirkan
kylässäki on hyvin helpossa kapakat iltasin kävellä itte kellekki ja ne on alkanu näkyä
monenlaisina ongelmina.
-(IM) Elikkä se on tätä sosiaalista kestämättömyyttäki sitte...
-(n) Joo, se tullee tässä. ...Tänne tuli Espoosta sosiaalityöntekijä, joka sano, että hän
tekkee täällä ihan sammaa työtä, kaikki samat ongelmat ku isossa kaupungissa,
mutta vain pienemmässä mittakaavassa.”(Sirkan kyläläisten haastattelu)
Jonkinlaista vastakkainasettelua ja erottelua ilmeni ”alkuperäisten paikallisten” ja ”muualta
tulleiden” välillä esimerkiksi koulu- ja nuorisokeskustelussa. Sirkan kylän yhteisöllisyyden
koettiinkin vähentyneen. Pitkäaikaisimpien loma-asukkaiden katsottiin olevan lähellä kyläläisiä,
mutta uudempien kanssa sirkkalaisilla ei ollut ollut paljon kontakteja. Haastattelussa sanottiin jopa,
ettei Sirkan kylää enää ole olemassa. Kuitenkin Sirkan kylä on voimakas identiteettiasia, ja niinpä
haastateltavat halusivat pitää kylänsä Sirkkana tilalle ehdotetun Levin asemesta. Sirkan kylästä
keskusteltiin myös Kittilän kunnan kontekstissa. Kylän todettiin olevan Kittilän kylistä ainoa, jossa ei
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tarvitse taistella katuvalojen saamisen tai koulun säilyttämisen puolesta. Sirkka kasvaa nopeammin
kuin kukaan uskoisi. Myös Levin matkailukeskus on saavuttanut ohjelma- ja strategiapapereissa
esitetyt tavoitteet etuajassa.
Ylläksellä kylät vaikuttivat haastatteluiden perusteella säilyneen paitsi kylien näköisenä, myös
sosiaalisesti melko ehyinä. Uusia paikallisia on tullut jonkin verran, osa heistä matkailun myötä
puolisoiksi lähtöjään kyläläisille. Kyläyhteisö on säilynyt melko tiiviinä, mutta matkailun kehityksen
varrella osa kyläläisistä on saanut aikaan kasvavia matkailuyrityksiä ja osa on jättäytynyt
matkailutoiminnasta pois. Erityisesti Äkäslompolossa, jossa kylätoimikunnan virkaa on tehnyt
matkailuyrittäjien yhdistys, tämä on ehkä karkottanut osan kyläläisistä kylätoiminnan ulkopuolelle.
Äkäslompololaiset suunnittelivatkin haastattelussa ”oikean” kylätoimikunnan uudelleen
käynnistämistä. Aiemmin kylätoimikuntaan oli yritetty saada mukaan laajasti kylän asukkaita, mutta
mukaan ei ollut saatu yrityksistä huolimatta matkailualan vakituisempia kausityöntekijöitä.
Matkailijoista kuten Ylläksen ystävistä on tullut puolipaikallisia ja heillä on yhteistyötä kyläläisten
kanssa, joskin ovat pääsääntöisesti varsin vähän paikkakunnalla. Sesonkityöntekijät taas tekevät
pitkiä päiviä lyhyen pestinsä ajan, eikä heistä suurin osa tule uudelleen. Myös osa paikkakunnan
nuorista vieroksuu matkailualan töitä ja tähtäävät omien sanojensa mukaan ”normaaleihin töihin”.
Peruskylä on olemassa ja väestö on pysynyt ja sillä on ollut ylisukupolvista jatkuvuutta (mm.
paikallis- ja luonnontuntemus, suvut,...) sen ansiosta, että kylien nuoret ovat halunneet tulla
takaisin ja jopa rakentaneet talonsa suvun maille. Ylläksen kylissä onkin säilynyt vahvana
kylähenki ja myös sukutiloja ja niiden maita arvostetaan. Kun paikalliset eivät ole olleet halukkaita
myymään ainutkertaisia maitaan kunnalle kaavoitettavaksi ja myytäväksi mökinrakentajille, tontin
saanti on vaikeutunut, mutta toisaalta maanomistuksella on pystytty varjelemaan kylien
perinnemaisemia.
Matkailukeskuksissa on muutamia asioita, joihin on kiinnitetty huomiota yhtäläisesti niin Levillä kuin
Ylläkselläkin. Ympäristön siivottomuus lumettomana aikana on ongelmana molemmissa
keskuksissa. Metsiin on haudattu ja levitelty romuja, pellot risukoituvat, matkailuvaunu- ja muita
alueita on jätetty maisemoimatta. Talvisesongin painottuminen näkyykin ympäristössä
voimakkaasti: kun lumi ei olekaan maisemoimassa hoitamatta ja viimeistelemättä jätettyjä pihoja ja
ympäristöjä, vaikutelma on kaikkea muuta kuin puhtaan Lapin imago antaa ymmärtää. Tämä onkin
selkeä uhka kesämatkailun kehittymiselle. Myös monet matkailijat ovat kaivanneet parempaa
jätteiden lajittelujärjestelmää. Levillä sellainen puuttuu kokonaan, Ylläksellä Ylläsjärven puolella
jäte- ja kierrätyspiste on suttuinen ja sotkuinen myös kyläläisten mielestä.
Matkailukeskusten kylät ovat alueellisen kehityksen vetureita niin Kolarissa kuin Kittilässäkin. Jopa
naapurikylistä saatetaan lakkauttaa kouluja ja kaupallisia palveluita, kun taas matkailukeskuskyliin
investoidaan. Haastatteluissa kyläläiset ovat tuoneet esille kylänsä ja kotikuntansa suhteet
erikseen kysymättä. Matkailukeskukset ja niiden lähikylien hyvinvointi toisaalta hyödyttävät koko
kuntaa uusien asukkaiden ja verotulojen myötä. Kittilässä todettiin, että myönteisen kehityksen
myötä virkoihin saadaan koulutettuja ja päteviä hakijoita (Kittilän kunnan virkamiesten ja
luottamushenkilöiden haastattelu). Toisaalta muut sivukylät usein kadehtivat kyliin tehtyjä
investointeja, kuten koulujen laajennuksia tai uudisrakennuksia (Sirkan kyläläisten haastattelu).
Matkailukeskukset kuitenkin säteilevät hyvinvointia myös lähikyliin muun muassa kelkkareitistön
välityksellä (Kittilän kunnan virkamiesten ja luottamushenkilöiden haastattelu).
”Ensiksi kuntatasolla on Sirkan asiat ja sitten muitten asiat. Ja ku tämä on ainoa
paikka joka todella kehittyy tässä kunnassa, niin koko ajan on kissanhännänvetoa
siitä mihin niitä rahoja käytethään. (...) Tämä uuden koulun rakentaminen, siinä oli
yksi riita. Osa valtuutetuistaki oli sitä mieltä, että kyllä se riittää se malli mitä sieltä
ministeriön taholta esitethään...”(Sirkan kyläläisten haastattelu)
Ylläsjärvi ja Äkäslompolo ovat Ylläksen matkailukeskuksen kaksi poolia eri puolilla tunturia. Kylien
välimatka on aiemmin ollut huomattava, mutta maisematien rakentamisen myötä kylien välimatka
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on enää vain noin 15 kilometriä. Maisematien otaksutaan helpottavan paitsi matkailijoiden, myös
Äkäslompolon ja Ylläsjärven kyläläisten kulkemista tunturin toiselle puolelle. Ylläksen kaksi kylää
ovat olleet henkisesti ja myös toiminnallisesti melko kaukana toisistaan viime aikoihin asti. Sekä
Ylläsjärvellä että Äkäslompolossa matkailu alkoi samoihin aikoihin eli 1930-luvulla, mutta
Äkäslompolossa matkailu on kehittynyt nopeammin. Kylät ovat kilpailleet samasta Yllästunturin
apajasta, joten pientä tervettä kilpailua on aina ollut. Äkäslompolossa kyläläiset kokevat, että kunta
ei ole tukenut heitä matkailun kasvamisessa samassa määrin kuin Ylläsjärveä, esimerkiksi Saagahotellin muodossa. (Ylläsjärven ja Äkäslompolon kyläläisten haastattelut). Kun kylät kilpailevat
keskenään, niiden on ehkä ollut vaikeaa esittää yhteisiä intressejä mm. matkailukeskuksen
suunnitteluun liittyen.
Kylien välillä ei ole juurikaan sukulaisuussuhteita, vaan esimerkiksi ylläsjärveläiset ovat hakeneet
puolisot muualta kyläänsä. Ylläsjärveläisille luonnollinen asioinnin suunta on ollut Kurtakon kylä,
joka on ennen maisematietä sijainnut myös huomattavasti lähempänä ylläsjärveläisten
näkökulmasta kuin Äkäslompolo. Toisaalta kylillä on paljon yhteisiä intressejä ja yhteistyön
perinnettä: esimerkiksi Ylläksen selkeän vahvuuden eli latuverkoston luomisen ja kunnossapidon
merkeissä on tehty yhteistyötä jo pitkään. Nyt matkailun ja maisematienkin myötä kylät ”yhdistyvät”
Ylläksen matkailukeskuksen osina. Etenkin pienet yrittäjät ovat samanlaisten haasteiden edessä
tunturin molemmin puolin.
”Ei kyllä kauhean useasti… Siellä ei ole ehkä sillä lailla asiaa. Jonku kokouksen takia
siellä käyn… Meillä on aina ollu suhteet Kurtakhon, sielä on koulut ja sinne päin on
ehkä paremmin ja Kolarin kirkonkylhään. Äkäslompoloon ei ole ollu semmosta
asiaa… Matkailun kautta on pakosta joutunu tavallansa sinne. Mutta välillä saattaa
mennä kuukausia, ettei siellä tule käytyä.”(Ylläsjärven kyläläisten haastattelu)
”-(ST) Entäs teidän voimien yhdistäminen? Jos ajattelee että siellä on samassa
tilanteessa ihmisiä?
-(m) Kyllä varmasti, varmasti tullee tapahtumhaan…
-(ST) Tie auttaa, niinkö?
-(m) Tie tekkee siinä, ja sitte se että pikkuyrittäjät kyllä löytää toisensa.”
(Äkäslompolon kyläläisten haastattelu)
Sekä Ylläsjärvellä että Äkäslompolossa pidetään Levin tyyppistä matkailukeskusta eitavoiteltavana tulevaisuutena. Nykyisellään molemmat Yllästunturin puolet ovatkin Leville
vaihtoehtoisia, rauhallisempia ja enemmän maastohiihtoon keskittyviä matkailukohteita. Kylissä on
tehty jossain määrin toisistaan vaihtelevia ratkaisuja mm. maankäytön suhteen; kun Ylläsjärvellä
on haluttu pitää kylä ja matkailurakentaminen erillään, Äkäslompolossa lomakyliä on vakituisen
asutuksen seassa. Molemmissa kylissä on vahva tahto säilyttää kylä ja kylämäisyyttä pidetään
keskuksen tärkeänä valttina. Kylämäisyyttä uhkaa peltojen risukoitumisen lisäksi kunnan
pyrkimykset saada maata kaavoitettavaksi kylien keskustassa jopa suuressa määrin.
Haastatteluissa maankäyttöä ja myös kylien välisiä suhteita järjestäviksi tekijöiksi on esitetty
vanhoja sukuja ja niiden välisiä suhteita, jolloin vasta seuraava sukupolvi luultavasti olisi enemmän
yhteistyökykyinen tai –haluinen kylien kesken. Onko kysymys sitten tulehtuneista väleistä joillakin
suvuilla vai yksinkertaisesti tottumuksen voimasta – pitkän ajomatkan päässä sijainnut kylä ei ole
ollut luontevan yhteistyön ja kyläilyn kohde – jää arveltavaksi. Yhteistyöstä voidaan kuitenkin uskoa
olevan hyötyä molemmille kylille. Erilaiset yhteistyökokoukset ja –foorumit voisivat
haastatteluaineiston perusteella olla hyvä tapa tuoda kyliä ja niiden asukkaita lähemmäs toisiaan.
Myös Ylläkselle tekeillä oleva uusi kehittämissuunnitelma ja yleiskaava sekä niihin liittyvät
osallistumistilaisuudet voivat tuoda Ylläsjärven ja Äkäslompolon asukkaille uusia
yhteistyömahdollisuuksia.
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5 Pohdintaa ja päätelmiä
5.1 Kokemukset menetelmistä
Fokusryhmät osallistumismuotona
Fokusryhmähaastattelu osoittautui varsin hyväksi tiedonhankinta- ja vuorovaikutusta edistäväksi
menetelmäksi. Tilaisuuksien jälkeen tai myöhemmin haastatelluilta on tullut spontaanisti kiittävää
palautetta. Haastatellut kokivat hyväksi, että pääsivät ”keskustelemaan oikeista asioista”ja että
”joku heitäkin kuunteli”. Fokusryhmämenetelmä myös salli keskusteltavien kysymysten
painottumisen osallistujien mukaan ja uusien, kysymyksenasetteluun alun perin kuulumattomien
asioiden käsittelyn. Useissa haastatteluissa informantit toivatkin ilmi ilonsa siitä, että ovat saaneet
keskustella itselleen ja ryhmälleen tärkeistä kysymyksistä maankäyttöön ja matkailun sosiaalisiin
vaikutuksiin liittyen. Myönteisenä palautteena voidaan pitää myös sitä, että keskustelu on ollut
aktiivista ja haastattelut kestäneet jopa pidempään kuin oli aiottu.
Kuitenkin ajateltaessa samankaltaista menetelmää vuorovaikutuksen järjestämisessä on
huomioitava, että Walleniuksen (2001: 246) mukaan kansalaisten kommenttien luokittelu ja käyttö
strategisen tason suunnittelussa on vaikeaa kun palaute sisältää paljon yksityiskohtaisia ja
paikkaan sidottuja kommentteja. Toisaalta tässä tutkimuksessa samanaikaisesti kerätty
haastatteluaineisto antaa mahdollisuuksia moniin laadullisiin luokitteluihin ja tarkasteluihin.
Karttatehtävän ja haastattelun yhdistelmä vaikuttaakin tämän tutkimuksen perusteella tehokkaalta
tavalta kerätä ympäristöön liittyvää sosiaalista tietoa. Tosiaalta aineiston tutkimusekonomisen
analysoinnin kannalta tulee kiinnittää huomiota karttatehtävän suunnitteluun siten, että se sallii
sekä monipuoliset aineiston analyysit että on kyllin yksinkertainen toteuttaa yleisötilaisuudessa.
Yhdessä haastattelussa kokeiltiin myös kyläläisten haastattelujen perusteella tekemieni
karttakoosteiden näyttämistä virikkeenä. Kartat näytettiin vasta haastattelutilaisuuden lopuksi, joten
menetelmää ei sovellettu aineiston hankinnassa. Toisten fokusryhmien synteesikarttojen
esitteleminen keskustelun pohjaksi voisi toimia yhteistoiminnallista oppimista edistävänä
menetelmänä myös jatkossa esimerkiksi konsensustilaisuuksissa tai muissa vuorovaikutus- ym.
yleisötilaisuuksissa. Kaikkien fokusryhmien kartoista voi esimerkiksi tehdä omat koosteensa tai
yhdistellä eri ryhmien merkintöjä ja vertailla ja keskustella niistä.
Hankkeen fokusryhmät koostuivat kukin yhdestä toimijaryhmistä kuten kylän asukkaista tai
sesonkityöntekijöistä, joskin sisäistä heterogeenisuutta ryhmissä oli, kuten tiiveimmissäkin
yhteisöissä. Fokusryhmähaastattelu osoittautui hyväksi keinoksi saada selville laajasti erilaisia
hyviä tai huonoja paikkoja eri toimijoiden näkökulmista. Lisäksi aineistosta kunkin paikan suhteen
tuli melko syväluotaava, kun monet haastateltavat toivat keskusteluun mukaan omia lisäyksiään,
esimerkiksi paikkojen historiaa. Muita enemmän korostui joka haastattelussa muutama paikka,
joita voidaan pitää eräänlaisina painopisteinä kylien ja matkailukeskusten ympäristössä. Tällaisia
ovat esimerkiksi Levillä Immeljärvi, Kätkätunturin alue ja matkailukeskuksen korkea ydinalue.
Ylläksellä tällaisia ydinpaikkoja ovat esimerkiksi Yllästunturi, kylien järvet sekä maisematie.
Osallistumismuotona fokusryhmäkeskustelujen onnistuneisuus riippuu siitä, pystyvätkö
haastattelijat luomaan luottamuksellisen ja rennon ilmapiirin ja aktivoimaan osallistujia
tasapuolisesti. Keskustelu vaatii toisaalta rohkeutta, mutta toisaalta ryhmäkeskustelu antaa myös
mahdollisuuden olla hiljaa ja osallistua keskusteluun sen verran kuin haluaa. Tässä tutkimuksessa
tässä onnistuttiin lähes kaikkien ryhmien kohdalla. Kuinka vapautunutta esimerkiksi kuntalaisten
keskustelu olisi kunnan viranhaltijoiden läsnä ollessa, on toinen kysymys ja riippuu paljon kunnan
ilmapiiristä ja avoimuudesta sekä kuntalaisten kokemuksista kunnan viranhaltijoiden toiminnasta.
Haastatteluihin osallistuneiden edustavuus suhteessa tavoiteltuun intressiryhmään on toinen,
yleisemminkin vuorovaikutteiseen suunnitteluun liittyvä kysymys.
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Fokusryhmissä aineisto on tuotettu interaktion avulla, mikä on tuottanut rikkaan aineiston.
Keskustelullisuus näkyy aineistossa kuitenkin siten, että esimerkiksi karttamerkintöjä laskemalla
voidaan tehdä lähinnä suuntaa-antavia päätelmiä siitä, mitkä paikat ovat olleet tärkeämpiä kuin
toiset. Osa haastatteluun osallistuneista on lisännyt paikkoja karttoihinsa vielä keskustelun aikana,
osa ei. Tässä tutkimuksessa selvittämättä jääneen tai laadullisen, merkityksiin keskittyvien tulosten
lisäksi hankkeessa onkin toteutettu kyselytutkimus (Sippola 2007), jonka pohjalta matkailun
vaikutuksista paikallisyhteisöön voidaan tehdä kvantitatiivisia ja muita lisätarkasteluja.
Kyselytutkimus on koostettu yhteistyössä tämän tutkimuksen kanssa.
Osallistujien rekrytointi haastatteluihin
Osallistujien rekrytointi osoittautui helpoimmaksi kyläläisten kohdalla ja varsin haasteelliseksi
kaikkien muiden ryhmien, mutta ehkä erityisesti viranomaisten ja muut asiantuntijoiden sekä
sesonkityöntekijöiden kohdalla. Viranomaiset ja muut asiantuntijat –ryhmään kutsutuista useat
olivat varsin kiireisiä ja usean henkilön saaminen ryhmähaastatteluun samanaikaisesti osoittautui
lähes mahdottomaksi, paitsi huomattavan pitkällä ”varoitusajalla”. Sesonkityöntekijöiden
tavoittamista vaikeuttaa kausityön lähtökohta: sesonkityöntekijöitä on matkailukeskuksissa vain
sesonkeina, jolloin he kuitenkin ovat kovin kiireisiä. Matkailusesonkien ulkopuolella tätä kiireapua
ei ole. Myös heidän tavoittamisensa on vaikeaa, koska sesonkityöntekijöillä ei tätä nykyä ole
keskitettyä sähköpostilistaa, vaan yhteydenotot täytyy tehdä työnantajayritysten kautta, ellei
henkilökohtaisia kontakteja satu olemaan.
Osallistujien rekrytoinnissa on otettava huomioon sesonkiaikojen ja hiljaisempien aikojen vaihtelu.
Matkailijat tavoittaa parhaiten matkailusesonkeina kuten jouluna ja pääsiäisenä sekä kevättalvella
myös hiihtolomien aikaan. Toisaalta monet vakituiset matkailijat vuokraavat loma-asuntonsa muille
hiihtolomiksi ja tulevat itse hiljaisempana aikana. Sesonkiaikoina monet paikalliset asukkaat
keskittyvät matkailutyön tekemiseen, eivätkä ehdi osallistua tutkimuksiin. Lisäksi
matkailukeskusten toimijoiden haastattelussa on otettava huomioon myös yleiset
osallistumishalukkuuteen vaikuttavat tekijät ja mahdolliset samaan aikaan meneillään olevat
tutkimus- tai muut hankkeet.
Kognitiiviset kartat
Tutkimuksessa käytettiin karttamenetelmää, jossa oli piirteitä useista gouldilaisen kartan
sovelluksista (ks. luku 3). Karttatehtävä toimi toivotulla tavalla sikäli, että keskustelu konkretisoitui
ja karttamerkinnät ehkä toimivat myös eräänlaisena muistiona siitä, mistä paikoista ja asioista on jo
puhuttu ja mistä ei. Karttamerkintöjen käsittely puheenvuorokierroksena tilanteessa, jossa jää oli jo
murrettu, lisäsi luultavasti entisestään kaikkien fokusryhmän jäsenten äänen kuulumista
keskustelussa.
Erityisen hyvin karttatehtävä toimi matkailukeskusten kyläläisten haastatteluissa, joissa oli paikalla
jokaisessa yli kymmenen osallistujaa ja osallistujat tunsivat ympäristönsä erittäin hyvin. Sekä pisteettä aluemerkintöjä tuli näissä haastatteluissa runsaasti. Sen sijaan sesonkityöntekijöiden ja
vakituisten loma-asukkaiden karttoihin tuli merkintöjä selvästi vähemmän. Myös vakituisten
matkailijoiden ryhmien välillä oli eroja. Ylläksen vakituiset matkailijat merkitsivät selvästi useampia
paikkoja kuin Levin vakituiset matkailijat. Erityisen vähän merkintöjä tuli Kittilän kunnan
virkamiesten ja luottamushenkilöiden haastattelussa. Kokoavasti voidaankin sanoa, että
karttatehtävän käyttökelpoisuuteen ja toimivuuteen vaikuttaa osallistujan paikallistuntemus
(kokemus eri alueista), taito lukea karttaa ja sijoittaa tuntemansa paikat oikein, osallistujan
motivaatio (halu osallistua karttatehtävään, pelko marjapaikkojen tms. paljastumisesta) sekä
osallistujien lukumäärä.
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5.2 Sosiaalisen kestävyyden indikaattorit
5.2.1 Aiempia sosiaalisen kestävyyden indikaattoreita
Indikaattorit ovat jonkin asiantilan seurannassa käytettäviä, tehtyjä tai luonnollisia, mitattavia
osoittimia, jotka ilmaisevat halutun muutoksen määrää tai laatua (Viljanen 2003: 20).
Indikaattoreita käytetään lähinnä silloin, kun ilmiöitä ei voida mitata suoraan. Indikaattoreiden
käyttäminen on kompromissi tieteellisen tarkkuuden ja tiedon tiivistämisen välillä, sillä niiden
käytön tarkoituksena on yksinkertaistaminen. Indikaattoreita voidaan käyttää suunnittelun apuna.
Kestävän kehityksen indikaattoreiden edellytetään kuvaavan ongelma-alueita niin laajasti, että ne
mahdollistavat sekä kestävän kehityksen tutkimisen että kestävään kehitykseen siirtymisen
mahdollisuudet (Hemmi 2005).
Kestävän matkailun indikaattoreille asetettavia yleisiä vaatimuksia Hemmiä (emt.: 437) mukaillen:
1. Indikaattorien tulee ohjata päätöksentekoa ja politiikkaa yhteiskunnan kaikilla aluetasoilla
sekä kattaa koko sosiekonominen, kulttuurinen, luontoon liittyvä ja poliittinen spektri.
2. Indikaattoreiden lukumäärän tulee olla hallittavissa ja helposti sovellettavissa kohteessa ja
yhdyskuntatasolla.
3. Osallistamisen täytyy olla indikaattoreita muodostettaessa mahdollisimman laajaa, jotta
indikaattorit voivat heijastaa kohteelle määriteltyjä visioita ja arvoja ja indikaattoreiden
voidaan edellyttää lisäävän pitkällä aikavälillä kohteen hyvinvointia ja kestävyyttä.
4. Indikaattorien reliabiliteetin, ennustuskyvyn ja yhdistämiskyvyn täytyy olla korkea.
5. Indikaattoreiden tulee olla luotettavia, mitattavia ja niiden täytyy antaa kokonaisvaltainen
kuva sekä spesifeistä että yleisluontoisista olosuhteista, jotka koskevat kohteen kestävyyttä
sekä luonnon ja kulttuurin resursseja.
Esimerkiksi WTO:n kestävän matkailun indikaattoreita ovat muun muassa matkailijamäärän suhde
asukasmäärään, matkailun luoma työllisyys, asiakastyytyväisyyden ja paikallistyytyväisyyden taso
kyselytutkimuksella mitattuna, matkailijamäärät vuodessa, kuukaudessa tai sesongin aikana,
jätteen määrä kg/yöpymismäärä, saapumisia/km² sekä seuranta- ja kontrollijärjestelmän sekä
alueellisten suunnitelmien olemassaolo (Hemmi 2005: 443).
Metsähallituksessa on kehitetty indikaattoreita suojelualueilla tapahtuvan luontomatkailun
kestävyyden tarkasteluun. Ekologiseen kestävyyteen liittyviä indikaattoreita on useita, kuten reittien
ja polkujen leveys ja kuluneisuus (mittaaminen joka viides vuosi). Sosiaaliseen kestävyyteen
liittyen Metsähallituksen tavoitteena on, että matkailijat tuntisivat paikalliskulttuurin erityispiirteitä.
Tätä indikoi paikallisilta asukkailta ja sidosryhmiltä kerättävä palaute sekä matkailijoille suunnatut
kyselytutkimukset. Myönteisiä vaikutuksia paikallistalouteen ja työllisyyteen mitataan
luontomatkailuyrittäjien kanssa tehtyjen sopimusten määrän kehityksellä. Vuorovaikutteisuuden
suhteen tavoitteena on säännöllinen yhteistyö sidosryhmien kanssa, mitä mitataan sidosryhmille
järjestettyjen tilaisuuksien ja niihin osallistuneiden määrällä. Sen sijaan paikalliskulttuurin ja –
perinteen arvostuksen periaatteen kohdalle ei ollut vuonna 2004 vielä kehitetty indikaattoria.
Monien indikaattoreiden mittaustapana Metsähallituksen tarkastelussa on matkailijoille teetettävä
kyselytutkimus (Kajala et al. 2004: 245-246).
Jokisen (2001: 146) mukaan heikot työllisyysvaikutukset, toistuvat matkailuun liittyvät konfliktit
sekä matkailun vastainen henki matkailukeskusten ympäristössä ovat indikaattoreita, jotka
viittaavat siihen, että matkailu ei ole sosiokulttuurisesti kestävällä pohjalla. Rajat sosiaalisen,
kulttuurisen ja taloudellisen kestävyyden indikaattoreiden välillä ovat osin häilyviä. Esimerkiksi
Viljasen (2003: 73) esittelemistä kulttuurisen kestävyyden indikaattoreista osa liittyy myös
sosiaaliseen kestävyyteen, esimerkiksi taajamien ja kylien elinvoimaisuus tai vanhan
rakennuskannan säilyttäminen ja suojelu.
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5.2.2 Indikaattoriehdotuksia
Seuraavat indikaattoriehdotukset pohjautuvat tutkimuksessa esille tulleeseen. Indikaattorit ovat
luonnoksia ja niitä voidaan työstää ja kehittää edelleen asiantuntija- ja sidosryhmien piirissä.
Indikaattori
Mittari
Kuvaus

Mittayksikkö
Mittausmenetelmä ja aineisto

Tuloksen esittäminen
Huomioitavaa mittaamisessa
tai tulkinnassa
Raja-arvo määrätty (missä)
Arvio mittarista
Indikaattori
Mittari
Kuvaus

Mittayksikkö
Menetelmä ja aineisto

Tuloksen esittäminen
Huomioitavaa mittaamisessa
tai tulkinnassa
Raja-arvo määrätty (missä)
Arvio mittarista
Indikaattori
Mittari
Kuvaus
Mittayksikkö
Menetelmä ja aineisto
Tuloksen esittäminen
Huomioitavaa mittaamisessa
tai tulkinnassa

MATKAILUKESKUSKYLÄN HOUKUTTELEVUUS JA VIIHTYISYYS
VAKITUISEN ASUTUKSEN ALUEENA
Omakoti- ja muiden vakituiseen asutukseen tarkoitettujen (tonttien ja)
rakennuslupien määrä
Mitataan matkailukeskusten kylien soveltuvuutta ja houkuttelevuutta vakituisen
asutuksen kannalta; vakituisen asutuksen kasvu signaali asuinympäristön
viihtyisyydestä, taantuminen viestii ongelmista
Rakennuslupien määrä, asukkaiden määrä
Kunnan tilastot rakennuslupien määrästä, tilastot asuinkiinteistöjen keskimääräisistä
myyntiajoista, muuttotase. Väestötiedot, asukkaiden määrän kehitys (+/-). Jos halutaan mitata samalla kyläläisten kylään asumaan jäämistä vs. uuden paikallisväestön
syntymistä, niin maistraatista tms. tiedot muuttajien aiemmasta asuinpaikasta ja
kotikunnasta. Viihtyisyyden kokemista voidaan seurata myös kyselytutkimuksilla.
%-osuudet, kuvaaja muutoksesta
Paikallisuuden määritelmä (=kyläläinen, kuntalainen,...?)
Tietoa maistraatista

PAIKALLISTEN YMPÄRISTÖN- JA LUONNONKÄYTTÖ
Mahdollisuus jatkaa kulttuuriin kuuluvaa toimintaa kuten perinteistä
luonnonkäyttöä
Mitataan kehitystä (+/-) metsästyksen, marjastuksen ja kalastuksen
harrastajamäärissä sekä poronhoitajien (elinkeino tai sivutoimi/harrastus)
lukumäärässä, etäisyys kotoa luontoon
Henkilömäärät ja niiden kehitys
Kyselytutkimukset eri luonnonkäyttömuotojen harjoittamisesta, mm. aktiivisuus
luonnonkäytössä ja etäisyys kotoa luonnonkäyttömuodon harjoittamispaikkaan.
Tilastot marjojen myynnistä ja metsästyskortin haltijoista,
kalastuksenhoitomaksutilastot, paliskuntien osakkaiden määrä ja poromäärät ja
kehitys niissä
Kuvaajat henkilömäärien kehityksestä absoluuttisesti tai suhteessa
matkailukeskuskylän väkilukuun
Lasten ja eläkeläisten kalastusharrastus ei näy kalastuksenhoitomaksutilastoissa

MATKAILUKESKUSKYLIEN VÄESTÖRAKENNE
Matkailukeskuskylien väestörakenteen tarkastelu
Mitataan väestörakenteen kehittymistä matkailukeskusten kylissä ikäluokittain ja
sukupuolijakauman kannalta (ja verrattuna muihin alueen kyliin ja keskiarvoihin)
Väestömäärä eri ryhmissä ja yhteensä
Väestötiedot, kunnan tilastot, valtakunnalliset ja maakunnan aluekehitystilastot
Kuvaajat (sektoridiagrammit vuosittain, pitkän aikavälin tarkastelut
pistediagrammilla vuosiakselille)
Optimaalisen väestörakenteen määrittäminen vaikeaa, sen sijaan väestörakenteen
vinoutumisesta ja muista ongelmista paljon lähdeaineistoa. Kiinnostavaa seurata
matkailukeskuskylien väestönkehitystä, myös suhteessa kylien houkuttelevuuteen
asuinympäristönä.

Raja-arvo määrätty (missä)
Arvio mittarista
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Indikaattori
Mittari
Kuvaus

Mittayksikkö
Menetelmä ja aineisto
Tuloksen esittäminen
Huomioitavaa mittaamisessa
tai tulkinnassa
Raja-arvo määrätty (missä)
Arvio mittarista
Indikaattori
Mittari

Kuvaus
Mittayksikkö
Menetelmä ja aineisto
Tuloksen esittäminen
Huomioitavaa mittaamisessa
tai tulkinnassa
Raja-arvo määrätty (missä)
Arvio mittarista
Indikaattori
Mittari
Kuvaus

Mittayksikkö
Menetelmä ja aineisto
Tuloksen esittäminen
Huomioitavaa mittaamisessa
tai tulkinnassa
Raja-arvo määrätty (missä)
Arvio mittarista
Indikaattori
Mittari
Kuvaus
Mittayksikkö
Menetelmä ja aineisto

SOSIAALISET ONGELMAT JA TURVATTOMUUS
Sosiaalisten ongelmien ilmeneminen
Tarkastellaan sosiaalisten ongelmien kuten päihdeongelmien ja
lastensuojelutapausten sekä väkivalta-, huumausaine- ja omaisuusrikosten sekä
liikennerikkomusten/onnettomuuksien määrän kehitystä matkailukeskuksissa ja
lähikylissä suhteessa vertailuaineistoon
Asiakkuudet, tapaukset
Poliisin ja sosiaaliviranomaisten tilastot tehtävien/tapausten lukumäärästä
Kuvaajat
Tietojen saatavuus (vaitiolovelvollisuus)? Luultavasti seurataan jo eri tahoilla mm.
palvelu- ja budjetointitarpeen kartoittamiseksi.
Huomattava poikkeaminen vertailupaikkojen tilastoista

PAIKALLISTEN TYÖLLISTYVYYS
Paikallisten asukkaiden osuus matkailualan työntekijöistä, paikallisessa omistuksessa olevien yritysten osuus matkailuyrityksistä
matkailukeskuksessa
Mitataan paikallisten asukkaiden osuutta (%) matkailualan työntekijöistä ja
yrittäjistä
Paikalliset työntekijät / kaikki työntekijät x 100 = prosenttiluku
Työpaikkatilastot
Kuvaaja matkailutyöntekijöiden paikallisuusasteesta ja sen kehittymisestä,
prosenttiluvut
Antaa mahdollisuuden seurata myös sesonkien vaikutusta työntekijöiden
paikallisuusasteeseen sikäli kun tilastot antavat myöten

OSALLISTUMINEN JA VUOROVAIKUTTEISUUS
Paikallisten toimijoiden osallistuminen kaavahankkeiden ym.
yleisötilaisuuksiin
Mitataan kyläläisten ja muiden matkailukeskusten toimijoiden
osallistumisaktiivisuutta sekä tyytyväisyyttä osallistumismahdollisuuksiin ja
osallistumisen vaikuttavuuteen
Tilaisuuksiin osallistuvien hlöiden lukumäärä, kyselytutkimus
Kaavoitukseen ja muuhun matkailukeskusten suunnitteluun liittyviin
yleisötilaisuuksiin osallistuvien lukumäärä (suhteessa väestöön), kyselytutkimukset
Tyytyväisyys osallistumismahdollisuuksiin ei välttämättä korreloi
osallistumishalukkuuden kanssa

OSALLISTUMISEN VAIKUTTAVUUS
Osallistujien esittämien näkemysten ja toiveiden toteutuminen
suunnitelmissa, lopputulos
Tarkastellaan osallistumisen vaikuttavuuden kokemusta osallistujien keskuudessa
a) Kyselytutkimus osallistujien mielipiteistä b) Selvitykset osallistujien toiveista ja
tavoitteista ennen suunnitelman laatimista, verrataan valmiiseen suunnitelmaan

Tuloksen esittäminen
Huomioitavaa mittaamisessa
tai tulkinnassa
Raja-arvo määrätty (missä)
Arvio mittarista
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Indikaattori
Mittari
Kuvaus
Mittayksikkö
Menetelmä ja aineisto
Tuloksen esittäminen
Huomioitavaa mittaamisessa
tai tulkinnassa
Raja-arvo määrätty (missä)
Arvio mittarista

Indikaattori
Mittari
Kuvaus

Mittayksikkö
Menetelmä ja aineisto
Tuloksen esittäminen
Huomioitavaa mittaamisessa
tai tulkinnassa
Raja-arvo määrätty (missä)
Arvio mittarista

Indikaattori
Mittari
Kuvaus
Mittayksikkö
Menetelmä ja aineisto

Tuloksen esittäminen

Huomioitavaa mittaamisessa
tai tulkinnassa

Raja-arvo määrätty (missä)
Arvio mittarista

MATKAILIJOIDEN PAIKALLISTUMINEN, UUSI PAIKALLISUUS
Paikallislehtien tilaaminen
Tarkastellaan paikallislehtien (Kuukkeli, LeviNyt, Kittilä-lehti,… ) tilaamista
matkailijoiden keskuudessa, kontaktit paikallisten ja matkailijoiden välillä
Sanomalehtien osoiterekisteri, lomakiinteistön omistajien rekisteri, kyselytutkimus
Monet pitävät paikallisuuden merkkeinä paikallislehtien tilaamista ja säännöllistä
lukemista ja yhteyksiä paikallisväestöön

OMAEHTOINEN KEHITTÄMINEN JA YHTEISÖLLISYYS
Kylätoiminnan aktiivisuus, osallistuminen kylätoimikunnan tai
matkailijoiden yhdistyksen toimintaan
Mitataan kylätoiminnan aktiivisuutta tarkastelemalla kylätoimintaan osallistuvien
lukumäärää ja osuutta asukkaista sekä määrien kehitystä, huomioidaan
kylätoimikuntien tapaamisten lukumäärä; mahdollisuus tarkastella myös
yhteisöllisyyden muodostumista jos tarkastellaan kauanko hlöt ovat olleet kylän
asukkaita (ja ammatti)
Hlömäärät ja jäsenmäärien vertailu vuosittain
Kyläyhdistysten jäsentiedot tilastoituna, kylän asukastiedot, kyselytutkimus
Kuvaajat
Ihmisten aktiivisuus vaihtelee, pitäisikö ottaa säännöllisiin kokouksiin osallistujat
vai myös satunnaisemmin esim. talkoisiin osallistujat

MATKAILUN HYVÄKSYTTÄVYYS
Paikallisväestön suhtautuminen matkailuun
Matkailun hyväksyttävyyden mittaaminen paikallisväestön keskuudessa julkisessa
keskustelussa. Tietoa sekä myönteisistä asioista että ongelmista.
a) Paikallisten ja alueellisten sanomalehtien mielipidekirjoitusten määrällinen ja
laadullinen analyysi (lkm myönteiset / kielteiset, määrän kehitys; aihepiirit, monta
aihepiiriä tai paljon samasta aiheesta) b) kyselytutkimus
a) Kooste matkailun vaikutuksia koskevien kirjoitusten aihepiireistä ja
toistuvuudesta b) suhtautumisessa tapahtuvien muutosten tarkastelu toistuvan
kyselytutkimuksen perusteella
a) Mielipidekirjoituksia analysoimalla ei voida sanoa mitään matkailuun
myönteisesti tai kielteisesti suhtautuvien osuudesta paikallisväestöstä
(myönt./kielt.%). Sen sijaan voidaan analysoida sitä, onko esimerkiksi kriittinen
suhtautuminen matkailuun tai johonkin sen vaikutuksiin (kelkkailun lisääntyminen,
maan hinnan kohoaminen, ruuhkat) lisääntynyt julkisessa keskustelussa sekä mitä
asioita on nostettu esille (monta asiaa 1-2 kertaa tai yksi asia jatkuvasti).
Early warning
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Indikaattori
Mittari
Kuvaus

Mittayksikkö
Menetelmä ja aineisto
Tuloksen esittäminen
Huomioitavaa mittaamisessa
tai tulkinnassa
Raja-arvo määrätty (missä)
Arvio mittarista

KYLÄN RAKENTEEN JA RAKENNUSPERINNÖN SÄILYMINEN
Kaavamuutokset asumiskäytöstä tai maatalousalueista (pellot)
matkailu(liike)rakentamiseen
Tarkastellaan missä määrin matkailukeskusten kylissä (vanhoille)
asuinrakennuksille kaavoitettuja tontteja tai peltoja muutetaan matkailu- tai
matkailun liikerakentamisen tonteiksi
Asemakaavat, ehkä yleiskaavatkin
Kartat, muutoksen havainnollistaminen

Useat
yllä
esitetyistä
indikaattoreista
voidaan
toteuttaa
säännöllisesti
toistuvalla
kyselytutkimuksella. Matkailualueet maisemalaboratorioina – Työvälineitä kestävän matkailun
edistämiseen (LANDSCAPE LAB)
-hankkeessa toteutettiin syksyllä 2006 osin tässä
tutkimuksessa selvinneen perusteella kyselytutkimus matkailukeskusten kyläläisille mm.
osallistumishalukkuudesta, tyytyväisyydestä osallistumismahdollisuuksiin sekä matkailupalveluiden
ja ympäristön käytöstä (Sippola 2007). Toistamalla kyselytutkimus säännöllisin väliajoin voitaisiin
seurata matkailukeskusten kyläläisten suhtautumista matkailuun alueellaan monipuolisesti.
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5.3. Loppuhuomioita
Matkailualueet maisemalaboratorioina – Työvälineitä kestävän matkailun edistämiseen
(LANDSCAPE LAB) -hankkeessa tutkimusalueina olleet Levin ja Ylläksen matkailukeskukset
poikkeavat monista Pohjois-Suomen matkailukeskuksista siinä suhteessa, että niissä on läsnä
myös matkailukeskuksen välittömässä vaikutuspiirissä elävä paikallisyhteisö. Ylläksen ja Levin
matkailun sosiaalinen kestävyys onkin sekä matkailukeskuksen että kyläyhteisön sosiaalista
kestävyyttä. Tässä raportissa esille tulleet matkailun kestävyyden kysymykset ovat varsin
samansuuntaisia kuin muualla Euroopassa (ks. esim. Landscapes and... 2003; Siegrist et al.
2006). Suojelualueilla kasvava luontomatkailu vaatii ohjaamista, paikallisväestön oikeudet ja tavat
liikkua luonnossa voivat olla törmäyskurssilla matkailua varten tehtävien rajoitusten kanssa.
Eurooppa on huomionarvoinen perspektiivi myös siinä mielessä, että Lapin varsin lumivarmat
matkailukeskukset ovat jo viime talvina olleet vaihtoehtoja ilmastonmuutoksen tuoman
lumettomuuden vaivaamille Keski-Euroopan tai Alppialueen matkailukeskuksille.
Haastatteluaineisto on varsin laaja ja sisällöllisesti rikas. Tässä raportissa on voitu nostaa
käsittelyyn rajallisesti teemoja tutkimustehtävän mukaan ja toisaalta painottaen niitä teemoja, joista
syntyi haastatteluissa eniten keskustelua joko kysyttäessä tai haastateltavien aloitteesta.
Tämän selvityksen perusteella matkailukeskusten vuorovaikutteisessa suunnittelussa ja
osallistumisessa on pitkälti samoja piirteitä kuin muissakin yhdyskunnissa: osallistujien huonot
kokemukset ovat aiheuttaneet epäluottamusta suunnittelijoiden ja kunnan toimintaa kohtaan,
suunnitteluprosessin riittämätön tunteminen vaikeuttaa osallistumista, osallistumisaktiivisuus on
heikkoa, vähäiseksi koettu osallistumisen vaikuttavuus vähentää osallistumismotivaatiota.
Haastattelemamme viranomaiset ja muut asiantuntijat ovat lähestyneet matkailukeskuksia
koskevissa hankkeissa osallistumisen tuottamaa tietoa faktanäkökulmasta, tietona jota heillä ei
välttämättä ole ollut tiedossaan ennen kuulemistilaisuuksia. Osallistamista ei järjestetäkään vain
siksi, että laki vaatii sitä ja suunnittelijat saavat kertoa yleisölle hankkeesta, vaan myös jotta
saadaan asukas- ja käyttäjätieto otettua vastaan. Paikalliset näkevät osallistumisen kuitenkin
helposti politiikkana.
Monet nopeasti kasvavien matkailukeskusten suunnitteluhaasteet ovat samansuuntaisia kuin
kaupungeissa (rakennusmaan saatavuus, viheralueiden väheneminen, kaupunkirakenteen
tiivistäminen vs. asutuksen leviäminen, vanhan rakennuskannan väistyminen uuden tieltä).
Erityispiirteinä matkailukeskuksissa näyttäytyvät osallisten suuri määrä myös ulkomailla ja
osallisten tavoittaminen, kasvavien matkailumäärien luonnonkäytön ja majoitustilojen rakentamisen
ohjaaminen sekä erityiset suunnitteluhaasteet, kuten erämaisen luonnon saavutettavuuden
takaaminen
tiiviistä
matkailupalvelukeskuksesta.
Laajenevien
ja
kaupungistuvien
matkailukeskusten haasteena on myös yleisemmin erämaisuuden, hiljaisuuden ja Lappi-imagon
säilyttäminen.
Lisä- tai jatkotutkimustarvetta on ilmennyt siinä, että tämän hankkeen puitteissa ei ole ollut
mahdollista arvioida nykyisiä maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia vuorovaikutteisuuden muotoja,
esimerkiksi arvioimalla osallistumisen vaikuttavuutta paikallisten asukkaiden toiveiden
toteutumisen kautta Levin ja Ylläksen yleiskaavahankkeissa. LABSOC-osatehtävä on päättynyt ja
tämä tutkimus valmistunut ennen kuin yleiskaavat ovat edenneet siihen vaiheeseen. Hankkeen
haastatteluaineistot sisältävät arvokasta tietoa matkailukeskusten toimijoiden näkemyksistä,
odotuksista ja toiveista matkailukeskusten ympäristön kehittämisen suhteen uusia
kaavoitusprosesseja edeltävässä tilanteessa. Erityisesti kyläläisten haastatteluja voidaan pitää
lähtötilanteen kartoitusaineistona johon kaavassa toteutuneita ratkaisuja voisi verrata ja näin tutkia
osallistumisen koettua vaikuttavuutta. Tässä olisikin selvä jatkotutkimuksen paikka.
Myös tämän tutkimuksen aineiston laadullisuuden ja tuottotilanteen sekä tulosten rajallisen
yleistettävyyden voidaan ajatella tuovan jatkotutkimusmahdollisuuksia ja –tarpeita. Aineisto on
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tuotettu fokusryhmissä, joihin osallistujat on kutsuttu yhteyshenkilöiden kautta eikä esimerkiksi
satunnaisotannalla. Kyläläisten haastatteluihin onkin osallistunut pääasiassa kylätoimintaan
aktiivisesti osallistuvia henkilöitä, ja ryhmän keskustelu voi olla erilaista kuin vähemmän
aktiivisessa ryhmässä olisi ollut. Tämä on johtanut myös siihen, että ei ole mahdollista yleistää
tuloksia koko väestöön, esimerkiksi jotain maankäytön ratkaisua kannattavien ja vastustavien
osuuksia.
Tässä tutkimuksessa muun muassa menetelmällisistä syistä (ryhmähaastattelu) selvittämättä
jääneen täydentämiseksi ja toisaalta myös perusväestöön yleistettävän tiedon saamiseksi on
toteutettu yhteistyössä tämän tutkimuksen kanssa kyselytutkimus (Sippola 2007). Monet
kyselytutkimuksen tuloksista vahvistavat tässä raportissa esitettyjä toisenlaisella aineistolla saatuja
tuloksia. Kiinnostavaa näitä kahta tutkimusta vertailtaessa on osallistumismahdollisuuksien ja
tyytyväisyyden ristiriitainen suhde. Esimerkiksi äkäslompololaiset vaikuttivat haastatteluissa
tyytymättömimmiltä osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksiinsa, vaikka he osoittautuivat Sippolan
(emt.) toteuttamassa kyselytutkimuksessa aktiivisimmiksi osallistujiksi kaikkien kolmen
matkailukeskuskylän asukkaiden joukossa.
Tässä tutkimuksessa on tarkasteltu paikallisten vaikuttamismahdollisuuksia lähes sadan vuoden
ajalta, jolloin matkailu on kehittynyt Ylläksen ja Levin matkailukeskusten lähikylissä. Tutkimus on
osoittanut, että paikallisten valta matkailun kehittämisessä on vähentynyt matkailun alkuvaiheista
investoijien eli ”ison rahan”ja virallisten toimijoiden mukaantulon myötä sekä matkailutoiminnan
mittakaavan kasvettua. Myös paikallisten rooli on muuttunut pienyrittäjän näkökulmasta
suunnitteluprosesseihin osallisen näkökulmaksi. Kun matkailun alkuvaiheessa matkailun kasvu
kylissä riippui suoraan yksittäisen perheen halukkuudesta majoittaa matkailijoita, nykyään
matkailun kehitys on yksittäisten investointipäätösten, virallisten kehittämisohjelmien ja –toimien ja
kysynnän yhteistulosta, globaalien kehitystrendien ja tapahtumien vaikutuksessa. Tutkimuksessa
tarkasteltuja vaikutusmahdollisuuksia ei pitäisikään ymmärtää nykyisten vuorovaikutteisten
suunnittelukäytäntöjen etsimiseksi vuosikymmeniltä, jolloin nykyistä lainsäädäntöä ei ollut, vaan
ymmärtää vaikutusmahdollisuudet ja osallisuus laajemmin ja myös omaehtoisena toimintana kuten
perheiden elinkeinopäätökset ja kylätoiminta.
Tutkimus vahvistaa Arolan (2002) esittämää käsitystä siitä, että maankäytön suunnittelussa
kohtaavat kunnan viranomaisten ja suunnittelijoiden edustama kokonaisuus ja paikallisväestön tai
asukkaiden edustama paikallisuus. Paikallisuuden ja sen kautta asianosaisuuden kokeminen liittyy
matkailukeskusten paikallisten toimijoiden keskuudessa tekemiemme haastattelujen perusteella
osallistumishalukkuuteen.
Kuten Jokinen (2001) on asian tiivistänyt, aito ja elävä paikallinen kulttuuri on Lapin
luontomatkailun keskeinen vetovoimatekijä, joten on mielekästä pyrkiä pitämään matkailualueet
asuttuina. Järviluoman (1993) mukaan matkailukeskusten tärkeä kilpailuvaltti on matkailuun
tyytyväinen paikallisväestö. Kestävän kehityksen ja myös kestävän matkailun ollessa megatrendi,
myös matkailun kehittäjien kannattaa huomioida kestävyys kehittämistyössä. Matkailijat ovat
tulevaisuudessa yhä tietoisempia kestävyydestä. Ekologisen kestävyyden lisäksi myös sosiaalisen
kestävyyden huomioiminen Lapin luontomatkailussa on tärkeää, jotta matkailu voi olla toiveiden
mukainen myönteisen alueellisen kehityksen veturi.
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Summary in English
Growing tourist centres nearby fell side villages – challenges to social sustainability
Tourism is regarded an extremely important source of livelihood and often the only growing
industry in peripheral regions such as Finnish Lapland. While most remote villages suffer from
unemployment, lack of services, low level of education, outmigration and demographic aging, in
our study area villages, Ylläsjärvi and Äkäslompolo villages nearby Ylläs tourist centre and Sirkka
village next to tourist centre Levi, the development has been the opposite. Also the tourist centers
are growing rapidly as great investments are taking place during the next years. As a response and
attempt to manage the growing tourism, local master plans are being made to both centers. Ylläs is
located in the municipality of Kolari and Levi in the municipality of Kittilä in the North-Western
Lapland. The two tourist centers are among the biggest and most successful ones in Finnish
Lapland.
The definition of socially sustainable tourism in this research includes three major viewpoints:1)
local inhabitants are heard in the development and planning of tourist centers, 2) local inhabitants
benefit from tourism and the benefits are spread widely in the local population and 3) tourism is in
terms with local values and culture. The local inhabitants’influence on tourism development has
varied during different stages of tourism development as shown in Richard Butler’
s tourism area
life cycle theory (1980). The locals had the strongest influence in the very beginning and early
development phase of tourism, approximately until the 1960’
s. In the stage of fast development in
the 1970-1980’
s the locals’direct influence on tourist development became more or less marginal
as remarkable investments in tourism facilities took place in the tourist centers and important
investors, the so called “big money” started to rule. As a paradoxical result of the economic
recession in the early 1990’
s the locals’influence grew as they cooperated by arranging a series of
round-table discussions. The new legislation on land-use and participation (land-use and building
act) in 2000 aims to guarantee people involved a right to have a say in the planning processes.
However, it is still argued that the new legislation did not add the involved’
s rights to have their
opinions come true in the plans.
In regard to the new land-use and planning act from year 2000, there is still a lot to learn and
develop in the tourist centers. Challenges include themes such as wide range of land-owners and
other involved also abroad that are difficult to reach for participation, the need to manage tourism
flows in the nearby recreational areas, the need to maintain wilderness-like nature accessible from
densely built, urban(izing) tourist service centers and the need to take also local inhabitants into
account. The urgent need to build more tourism facilities such as routes can lead to lesser quality
in planning as land-use planning is quite slow due to disagreeing land-owners. The local villagers
of the tourism centers have high hopes that they will be heard in the on-going participatory
planning processes in both tourist centers. However, the planners’and municipal authorities’
willingness to develop the tourist centre in accordance with also the local inhabitants’needs is
doubted.
The study shows that the more the different actors of tourist centers feel attached and committed
to the place (=local), the more they are interested in participating in developing the centre. Many
second-home owners considered themselves at least half-local and were actively participating the
development planning in their tourist centre. Amongst the second-home owners, also future plans
to become permanent resident were expressed in the interviews. Both tourists and villagers
stressed the same aspects when considering the criteria of localiness of the tourists or secondhome owners: long visiting history in the area and often (but not necessarily) ownership of a
second-home, interaction and connections to local villagers (sometimes also interaction with other
second-home owners of the area) and reading local newspapers. Most seasonal workers
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considered themselves hardly more than visitors in the centers. However, some seasonal workers
pointed out their role as future tourism professionals as a possible motivation for participation.
One of the major findings is the character of tourism centers; to which extent “the centers in the
periphery”are cities or towns (dense housing, plenty of people, high level of services, intense land
use) or part of rural region or village. The tourist centers can be described both spatially and
socially as three elements that meet in a tourist centre. The elements are wilderness-like nature
(wilderness), village (rural) and tourism city (urban). The elements compete each other eg. as
growing tourist city tends to grow to nature areas or abandoned agricultural lands of the nearby
village. The element of wilderness nature includes multiple-use questions of natural areas. In
Finnish Lapland, there is competition and even conflicts between such strong land-use forms as
forestry, reindeer herding, nature protection and tourism. Growing tourism centers have more and
more influence on the nature use in the nearby areas, and also in nature use policies tourism has
started to subdue traditionally strong forms of land-use such as forestry. Growing tourism both
threatens and supports the existence of rural villages nearby the tourist centers by, on one hand,
providing local inhabitants with better services, employment and infrastructure, and on the other
hand by competing of the use of forests and the abandoned agricultural lands of the rural villages.
In this research the qualitative data has been collected by focus group interviews among local
actors of tourist centers such as the local inhabitants, municipal and regional authorities and such
in-between groups as second-home owners and recurrent seasonal workers. The total amount of
the interviewees is 74, of which 34 were local villagers. The discussion topics included the
possibilities of the local inhabitants and other actors to affect the development of the tourist resort
in its different stages, and history and future prospects of the tourist centers. In addition, cognitive
maps were used to gather location-tied information about local actors’viewpoints on the tourist
centre environment. The qualitative data was analyzed using QSR NVivo program. GIS tools
(MapInfo) were utilized for combining the maps of a focus group and then for comparing them with
the other groups’maps.
This research has been conducted at Finnish Forest Research Institute (FFRI), Kolari and
Rovaniemi research units in the task LABSOC – Social and cultural dimensions of tourist centres
of the project Tourist Destinations as Landscabe Laboratories – Tools for Sustainable Tourism
(LANDSCAPE LAB) . LANDSCAPE LAB project is coordinated by the Arctic Centre of the
University of Lapland and funded by EU LIFE Environment programme.
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Liite 1. Haastattelurunko, esimerkkinä Ylläsjärven kyläläisten fokusryhmähaastattelu

LABSOC: YLLÄSJÄRVEN KYLÄTAPAAMINEN
Maanantaina 21.11.2005 Ylläs Saaga -hotellissa klo 18Ohjelmarunko
KAHVITARJOILU
ALKUSANAT (Seija Tuulentie) (klo 18)
- esittäytyminen, Maisemalabra-tutkimushankkeen esittely
- tilaisuus ei vaikuta suoraan tulevaan kaavoitukseen, vaan on tutkimus- ja selvityshanke
- kiinnostuksen kohteena matkailukeskusten suunnittelun vuorovaikutteisuus paikallisten näkökulmasta
(miten paikalliset saavat äänensä kuuluviin ja voivat vaikuttaa matkailukeskuksen ympäristön kuten luonnon ja
kylien maankäytön suunnitteluun)
TYÖSKENTELYN ALOITTAMINEN (Ilona Mettiäinen)
- esittäytyminen, toimin keskustelun pääasiallisena vetäjänä
- ohjelma (keskustelu- ja haastattelutilaisuus, kahvia voi hakea välillä / kahvitauko?)
- pelisäännöt (nauhoitetaan hankkeen käyttöön mm. tutkimusraporttia varten, luottamuksellisuus, pyrkimyksenä
tiivistetyt puheenvuorot, yritetään välttää päällekkäin puhumista, puhutaan selkeästi)
- osallistujien nimet ylös
ESITTELYKIERROS
- nimi, (ikä), ammatti, onko maanomistaja jne. eli suhde Ylläsjärveen
LYHYESTI, KOHTA PÄÄSTÄÄN KERTOMAAN TARKEMMIN OMISTA NÄKEMYKSISTÄ
YLLÄKSEN KEHITTYMISEN HISTORIA YLLÄSJÄRVELÄISTEN NÄKÖKULMASTA
- Matkailukeskus paikallisten vs. ulkopuolisten hanke?
- Matkailukeskuksen vaikutus paikallisten alueidenkäyttöön Ylläsjärven kylässä ja kylän lähialueilla (millainen
sekä +/-)
- Paikallisten rooli ja intressit laajenevan Ylläksen suunnittelussa; ovatko ylläsjärveläiset olleet yksimielisiä vai
erimielisiä Ylläksen kehittämisestä ja maankäytöstä? Ovatko kyläläiset olleet aktiivisia vai onko Ylläs
kehittynyt ennemminkin ulkopuolisella rahalla ja voimalla?
- Kylä matkailukeskuksen syleilyssä? Miten matkailukeskuksen kehittyminen on vaikuttanut paikallisten
alueidenkäyttöön ja esimerkiksi kylän kehittymiseen (rakentaminen, metsätalous, porotalous, virkistys,
palvelut...)? Miten matkailuelinkeino on vaikuttanut muihin elinkeinoihin kuten porotalouteen, metsätalouteen,
teollisuusammatteihin yms.?
NYKYTILANNE JA TULEVAISUUDENNÄKYMÄT
Suunnittelutarpeet, ongelmakohdat, onnistuneet ratkaisut ja hyvät käytännöt, osallistumisen vaikuttavuus
Karttatarkastelu:
Onko jotain kiistanalaisia paikkoja tai alueita? Onko esimerkkejä paikoista, joiden käyttö on ratkaistu hyvin?
Apuna käytetään karttaa, johon merkitään keskustelijoiden mielestä ongelmallisia ja kiistanalaisia paikkoja, hyvin
ratkaistuja paikkoja (mitä hyviä käytäntöjä) ja paikkoja, jotka paikallisten mielestä tarvitsisivat maankäytön
suunnittelua ja yhdessä sopimista. Jokainen merkitsee omaan karttaansa ja sitten otetaan paikkoja keskusteluun.
Alueiden ja paikkojen kartoittaminen toimii mahdollisesti myös pohjana kyläkävelyille.
Keskusteluteemoja:
- Miten olette tähän mennessä osallistuneet maankäytön suunnitteluun ja miten olette kokeneet vaikuttaneenne
esimerkiksi Tunturi-Lapin seutukaavan ja Ylläksen osayleiskaavojen laadintaan (mitä muita kaavoja ollut)?
Ongelmia osallistumisessa? Hyviä käytäntöjä osallistumisessa?
- Millä tavoin antamanne tiedot ovat vaikuttaneet / eivät ole vaikuttaneet maankäytön suunnitelmiin?
- Ketkä mielestänne ovat paikallisia ja keiden (muiden) tulisi saada vaikuttaa Ylläksen maankäyttöön? Mihin
ylläsjärveläisten tulisi saada vaikuttaa? (Laajempi kaava vai kyläkohtaisia kaavoja?)
- Ovatko Ylläsjärven ja Äkäslompolon intressit samansuuntaiset vai ristiriitaiset?
- Onko matkailukeskus vaikuttanut paikallisyhteisöön (koostumus, jäsenet)? Kylätoimikunnan toiminta?
LOPUKSI
- pyydetään kiinnostuneita jättämään yhteystietonsa mahdollisia myöhempiä yhteydenottoja varten
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Miten matkailu alkoi Levin ja Ylläksen matkailukeskuksissa? Mikä rooli
paikallisilla asukkailla on ollut matkailun kehittymisessä kylissään?
Millainen paikallisten asukkaiden rooli on nykyisin? Kuuluuko paikallisten
ääni? Entä matkailijoiden ja sesonkityöntekijöiden?
Matkailu on ollut osa Ylläsjärven, Äkäslompolon ja Sirkan kylien elämää
jo lähes sadan vuoden ajan. Maa- ja metsätaloudesta ennen eläneet
kylät menestyvät nyt matkailun ansiosta. Kaikki eivät kuitenkaan saa
elantoaan
matkailusta.
Miten
matkailun
kasvu
vaikuttaa
paikallisyhteisöihin? Säilyvätkö perinteiset maaseutukylät? Tuleeko
pitkäaikaisista matkailijoista uusia paikallisia? Onko matkailukeskusten
kasvulla rajoja? Miten matkailukeskuksia tulisi suunnitella?
Tämä kirja käsittelee matkailun sosiaalista kestävyyttä Lapin yliopiston
Arktisen keskuksen koordinoiman EU LIFE Ympäristö -rahoitteisen
Matkailualueet maisemalaboratorioina – Työvälineitä kestävän matkailun
edistämiseen -hankkeen tutkimustulosten perusteella.

