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Hyväksynyt
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Tiivistelmä

Rokualla keväällä 2005 järjestetyssä luontomatkailusymposiumissa tarkasteltiin kestävyyttä matkailun suunnittelussa ja kehittämisessä. Tämän julkaisu pohjautuu symposiumissa pidettyihin alustuksiin,
jotka käsittelivät kestävyyden eri ulottuvuuksia. Ekologista kestävyyttä pidetään usein vahvimpana ja
tärkeimpänä kestävän kehityksen tukipilarina, mutta tämän kirjan artikkeleissa nostetaan vahvasti esiin
myös taloudellisen ja sosiokulttuurisen kestävyyden kysymyksiä. Myös matkailun luontopohja tulee
laajasti esiin, sillä kahdessa tämän teoksen artikkelissa käsitellään geologian suhdetta luontomatkailuun.
Sekä symposiumi että julkaisu toimivat myös kahden EU Life Ympäristö -hankkeen kohtauspaikkana.
Rokua EU Life Ympäristö -hankkeessa on tarkastelu vuosina 2002–2005 matkailun ekologiseen kestävyyteen liittyviä kysymyksiä ja hankkeen tuloksena tietous luontoon perustuvan matkailun ekologisista vaikutuksista ja niiden hallintakeinoista on lisääntynyt. Lapin matkailukeskusten suunnittelu ja sen
kestävyyden haasteet ovat kohteena vuonna 2004 alkaneessa EU Life Ympäristö -hankkeessa ”Matkailualueet maisemalaboratorioina: työvälineitä kestävän matkailun kehittämiseen”. Siinä pyritään selvittämään erityisesti Levin ja Ylläksen matkailukeskusten maisemaan ja ympäristöön vaikuttavia tekijöitä.
Molempien Life-hankkeiden tuottamaa tietoa ja esiinnostamia hyviä käytäntöjä on tarkoitus esitellä jatkossa Pohjois-Suomen matkailukeskuksissa, ja tietoa pyritään jakamaan myös muihin luontomatkailun
kannalta keskeisiin keskuksiin EU:n alueella.
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Esipuhe
Seija Tuulentie ja Jarkko Saarinen
Kestävä kehitys on terminä ja tavoitteena tullut jäädäkseen yhteiskunnalliseen keskusteluun. Myös
siihen viittaava kestävän matkailun käsite on vakiinnuttamassa paikkaansa sekä kansainvälisessä
että kotimaisessa matkailun tutkimuksessa ja kehittämispuheessa. Huolimatta siitä, että kestävän
matkailun käsite ei kaikilta osin ole yksiselitteinen tai akateemisessa mielessä ongelmaton, voidaan kestävyyteen ja kestävään kehitykseen viittaavia tekijöitä pitää varsin yleisesti hyväksyttyinä tavoitteina matkailun tutkimuksessa ja kehittämistyössä. Siinä mielessä kestävä matkailu on jo
osoittanut ’kestävyytensä’ myös käsitteenä.
Rokualla keväällä 2005 järjestetyssä luontomatkailusymposiumissa tarkasteltiin kestävyyttä matkailun suunnittelussa ja kehittämisessä. Symposium vahvisti osaltaan ajatusta, että luontomatkailun kestävyys rakentuu ’Aalto -jakkaran’ tavoin kolmen tukijalan varaan. Ekologista kestävyyttä
pidetään usein vahvimpana ja tärkeimpänä kestävän kehityksen tukipilarina, mutta myös taloudellisen ja sosiokulttuurisen kestävyyden ulottuvuudet tulisi huomioida luontomatkailun kehittämisessä. Käytännössä kestävyys edellyttääkin toimiakseen kaikkien kolmen kokonaisuuden huomioimista ja vaalimista. Tämä tekee kestävän matkailun kehittämisestä haasteellista.
Luontomatkailun tutkimuksessa huomio on kiinnittynyt perinteisesti toiminnan keskeiseen resurssiin: luontoon. Rokuan symposiumissakin luontoperusta oli entistä laajemmin tutkimuksen kohteena; tämän kirjan artikkeleista kahdessa luontomatkailua tarkastellaan geologian näkökulmasta. Paitsi geomatkailuna, geologia ja geodiversiteetti ovat merkityksellisiä sen kannalta, millaisia
matkakohteita pidetään kauniina ja miten matkailurakentaminen ohjautuu. Matkailun ekologiseen
kestävyyteen liittyviä kysymyksiä on tarkasteltu myös Rokuan EU Life Ympäristö -hankkeessa
vuosina 2002–2005. Sen tuloksena tietous luontoon perustuvan matkailun ekologisista vaikutuksista ja niiden hallintakeinoista on lisääntynyt.
Matkailukeskukset ovat Pohjois-Suomessa saaneet kasvaa varsin vapaasti markkinoiden ehdoilla.
Viime vuosikymmenen alun lama hidasti kasvua ja jätti aikaa suunnitteluun, mutta uusi nousukausi on ainakin joissain tapauksissa antanut rakentajille varsin vapaat kädet. Lapin matkailukeskusten suunnittelu ja sen kestävyyden haasteet ovatkin kohteena vuonna 2004 alkaneessa EU Life
Ympäristö -hankkeessa ”Matkailualueet maisemalaboratorioina: työvälineitä kestävän matkailun
kehittämiseen”. Siinä pyritään selvittämään erityisesti Levin ja Ylläksen matkailukeskusten maisemaan ja ympäristöön vaikuttavia tekijöitä. Tämän kirjan artikkeleista monet (Jokimäki ja Kaisanlahti-Jokimäki, Uusitalo ja Rantala, Väisänen ym.) valottavat hankkeen lähtökohtia ja keskeisiä kysymyksiä, joihin tulevaisuudessa pyritään vastaamaan.
Sekä Rokuan että Lapin EU Life -hankkeiden tuottamaa tietoa ja esiinnostamia hyviä käytäntöjä
on tarkoitus esitellä jatkossa Pohjois-Suomen matkailukeskuksissa. Siten hankkeet pyrkivät tarjoamaan indikaattoreita matkailun kestävyyden tarkasteluun muuallakin kuin nyt kohteena olevilla
matkailualueilla. Lisäksi tämä julkaisu toimii osaltaan viestinviejänä paitsi eri hankkeiden ja tutkijoiden myös luontomatkailun tutkimuksen ja kehittämistoimijoiden välillä.
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