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Miten matkailun kasvua 
hallitaan pohjoisessa?
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Miksi hallinta on aiheellinen kysymys?

• Matkailu kasvaa ja moninaistuu

• Kestävä matkailu

– Kokonaisvaltaista, ekologiset, sosiokulttuuriset ja 
taloudelliset näkökohdat huomioon ottavaa 
matkailukehitystä, joka tyydyttää matkailijoiden, elinkeinon 
ja paikallisyhteisön tarpeet viemättä tätä mahdollisuutta 
tulevilta sukupolvilta

• Liikamatkailu (overtourism)

– Alettu käyttää kuvaamaan matkailun negatiivisia 
vaikutuksia

• Jo vanhastaan

– Carrying capacity - kantokyky

– Limits of acceptable change (LAC) – hyväksyttävän 
muutoksen rajat
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Lähde: Visit Finland



© Luonnonvarakeskus5 3.12.2018

© Luonnonvarakeskus

Matkailun hallinnan työkaluja (Lapissa)
• Matkailustrategia

– Perinteisesti käsitelty vähän ympäristökysymyksiä 

– Katsaus matkailun kehitykseen; asettanut määrälliset 
tavoitteet

– 2018 lokakuussa käynnistynyt ”Lapin arktinen 
matkailuekosysteemi” –hanke

• Tavoitteena ” Luoda Lapista ainutlaatuinen, arktisen alueen 
matkailun innovaatiokeskittymä Lapin älykkään erikoistumisen 
ohjelman mukaisesti.”

• Metsähallituksen hoito- ja käyttösuunnitelmat sekä kestävän 
matkailun periaatteet

• Kestävän matkailun verkosto sekä vastuullisen ja eettisesti 
kestävän saamelaismatkailun periaatteet

• Kuntien kaavoitus keskeistä – ei yleensä YVAa

– Esimerkkinä Napapiiri

– PPGIS-kysely BuSK-hankkeessa (buskproject.eu)
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https://query.eharava.fi/2633
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Kittilälehti 19.9.2018
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Hyväksytty Saamelaiskäräjien kokouksessa 24.9.2018 
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Ote saamelaismatkailun visiosta

• Saamelaisten kotiseutualueelle suuntautuva matkailu on 
hallittua. 

• Saamelaismatkailu on kokonaisvaltaisesti vastuullista ja 
eettisesti kestävää erityisesti luonnon kantokyky huomioiden.

• Matkailualalla on positiivinen rooli totuudenmukaisen 
saamelaiskuvan levittämisessä ja leviämisessä ympäri 
maailmaa. 

• Saamelaisten kotiseutualueen matkailusta tuleva taloudellinen 
hyöty jakautuu tasaisesti myös oikeuden omistajille. 

• Saamelaisilla ja saamelaiskulttuurilla on aktiivinen, oman 
arvomaailmansa mukainen rooli matkailussa ja saamelaisten, 
saamelaiskulttuurin ja saamen kielen käyttö passiivisena 
rekvisiittana, paikallisvärinä tai eksoottisena ja primitiivisenä 
objektina kulttuurisesta kontekstistaan irrotettuna on loppunut. 
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Matkailualan tavoitteita hallitusohjelmaan

• Muun muassa:

• Luontomatkailun kasvuedellytykset on 
turvattava: 
– Kaivostoiminnan luvituksessa sekä etenkin valtion 

metsien hakkuiden osalta huomioitava matkailulle 
elintärkeät alueet 

– Kaavoituksen prosessien sujuvoittaminen ja kaavatasojen 
vähentäminen investointien edistämiseksi

• Luontomatkailun rahoitus ja kehitys on 
turvattava
• • Kansallispuistojen reitistöjen ja palvelujen kehitys 

taattava; tarvitaan 44 miljoonan euron korjausvelan 
kattava suunnitelma
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Kestävyyden kehittämisen 
kysymykset Lapisn matkailussa
• Ympäristö

• Saavutettavuus

• Ympärivuotisuus

• Ruuhkautuminen

• Turvallisuus

• Työvoiman saanti

• Kulttuuriperintö, etenkin saamelaisuus

• Paikallisyhteisön huomioonottaminen
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YHTEENVETO

• Matkailijamäärät kasvavat erittäin 
todennäköisesti – ja yksilömatkailijoiden 
osuus kasvaa myös

• Sosiaalinen media vaikuttaa olennaisesti 
kohdepäätöksiin

• Kansallispuistojen kävijämäärät kasvavat

• Ympärivuotisuus yhä ongelma

• Keskittyminen matkailukeskuksiin hyvä ja 
huono asia
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