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Paikallisväestö, luonnonsuojelu ja matkailu
Koillismaalla
Anne Törn, Anne Tolvanen ja Pirkko Siikamäki

1 Johdanto
Suomessa luonnonsuojelualueverkosto on yksi tärkeimmistä luonnonsuojelun toteutuskeinoista.
Pohjois-Suomen metsämaan pinta-alasta onkin suojeltu noin 10 prosenttia. Luonnonsuojelualueverkoston ydin muodostuu kansallispuistoverkostosta, joka luonnonsuojelutavoitteiden ohella on
tärkeä myös paikallisen luontomatkailun kehittämisen kannalta. Kansallispuistot koetaankin kiinnostavimmiksi luontomatkailukohteiksi.
Matkailun on kaikkiaan arvioitu olevan yksi maailman nopeimmin kasvavista teollisuuden muodoista, joista edelleen luontoon perustuva matkailu on sen nopeimmin kasvava osa-alue (Savolainen 2000). Sadan tuhannen kävijän vuotuinen raja rikkoutui Oulangan kansallispuistossa jo 1990luvulla ja Pallas-Ounastunturin kansallispuistossa vuonna 2002 (Metsähallitus 2004). Nykyisin
Oulangan kansallispuistossa on yli 170 000 kävijää vuodessa ja Pallas-Ounastunturin kansallispuistossa on yli 125 000 kävijää (Metsähallitus 2004). Matkailun huima kasvu suojelualueilla
aiheuttaa kuitenkin ongelmia luonnolle. Ongelmista kenties pahimmat ovat luonnon kuluminen
ja roskaantuminen (Borg 1997). Tämä haittaa myös matkailutoimintaa, sillä luonnon vetovoimaisuus on matkailutoiminnan tärkeä edellytys. Matkailun haittavaikutukset lisäävät siis haasteita
alueidenkäytön ja suojelun suunnitteluun (Saarinen ym. 2000). Luontomatkailu sisältääkin paljon
mahdollisuuksia alueiden kehittämisen ja alueellisen hyvinvoinnin kannalta, mutta myös runsaasti haasteita hallitun ja tasapainoisen kokonaisuuden saavuttamiseksi.
Luonnonsuojelulla ja luontomatkailulla on pitkä ja yhteenkietoutunut menneisyys (Saarinen ym.
2000). Budowski (1976) on esittänyt, että luonnonsuojelun ja matkailun suhde voi olla yhteiseloa, konﬂiktia tai symbioosia. Yhteiselossa luonnonsuojelu ja matkailu voivat elää rinta rinnan;
konﬂiktissa puolestaan matkailulla on haitallinen vaikutus ympäristöön, eivätkä matkailu ja suojelu ole kontaktissa. Symbioosi tarkoittaa sitä, että matkailu edistää luonnonsuojelua ja päinvastoin suojelu edistää matkailua.
Matkailun kehittäminen kestävällä tavalla vaatii elinkeinon taloudellisten, sosiaalisten sekä ekologisten näkökulmien huomioimista (Godfrey 1998, Saarinen 1998). Kestävä matkailu parantaa paikallisyhteisön elinoloja, tuottaa korkealaatuisia kokemuksia matkailijoille sekä ylläpitää kohdealueen luonnonympäristön laatua, josta sekä paikallisyhteisö että matkailijat ovat riippuvaisia.

18

Metlan työraportteja 20
http://www.metla.ﬁ/julkaisut/workingpapers/2005/mwp020.htm

Asenteet luonnonsuojelua kohtaan ovat vaihdelleet paljon eri vuosikymmeninä. 1960-luvulle asti
luonnonsuojelun ja matkailun suhde koettiin myönteiseksi, mutta sitten mielipiteet jyrkkenivät ja
suojelu etääntyi matkailusta. 1990-luvulta lähtien matkailun ja luonnonsuojelun suhde lähentyi ja
luonnonsuojelu alettiin kokea luontomatkailun tärkeäksi veturiksi. Paikallisyhteisön suhtautuminen matkailuun on noussut viime aikoina yhdeksi keskeisimmistä seikoista kestävän matkailun
kehittämisessä.
Paikallisväestön asennoitumista luontoon ja luonnonsuojeluun on tarkasteltu viime vuosikymmeninä lähinnä sosiaali- ja ympäristöpsykologian näkökulmasta (mm. Catton ja Dunlap 1980, Gifford 1995). Toistaiseksi ei ole kuitenkaan kattavia tutkimuksia siitä, kuinka paikallisväestö kokee
luonnonsuojelun taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset. Suomessa paikallisväestön asennoitumista metsien suojeluun ovat tutkineet ainakin Kangas ja Niemeläinen (1995), Kajala (1997) sekä
Mäntymaa (1997). Luonnonsuojelun hyväksyttävyyttä ja kansalaisten asennoitumista suojeluun
on tutkittu myös hyödykkeiden taloudellisen arvottamisen menetelmillä (Siikamäki 2001, Kuuluvainen ym. 2002, Pouta 2003). Toistaiseksi ei ole kuitenkaan kattavaa, tutkimuksiin perustuvaa
käsitystä siitä, kuinka paikalliset ihmiset kokevat matkailun vaikutukset omassa yhteisössään ja
elinpiirissään.
Matkailun asennetutkimukset ovat perinteisesti tarkastelleet paikallisväestön ja matkailijoiden
välistä vuorovaikutusta (Smith 1977) sekä asukkaiden ja rajattujen väestöryhmien suhtautumista
matkailuun ja sen kehittämiseen (Murphy 1985, Shortt 1994, Pearce ym. 1996). Suomessa erityisesti maantieteilijät ovat viime vuosikymmeninä alkaneet tarkastella paikallisväestön suhtautumista matkailuun ja sen kehittämiseen.
Paikallisväestön osallistaminen on noussut suunnitteluprosessin tärkeäksi osaksi. Osallistaminen
tehostaa asukkaiden ja muiden sidosryhmien vuorovaikutusta suunnitteluprosessissa. Esimerkiksi
Metsähallituksen eräänä tavoitteena on turvata sosiaalinen kestävyys soveltamalla luonnonsuojelualueiden ja luonnonvarojen hoidossa osallistavan suunnittelun periaatteita (Loikkanen ym.
1999, Wallenius 2001). Vapaaehtoisen osallistumisen myötä asukkaille ja muille sidosryhmille
tarjoutuu mahdollisuus vaikuttaa maankäytön ja luonnonsuojelun suunnitteluun.

1.1 Tutkimuksen tarkoitus
Tutkimuksen tarkoituksena on luoda yleiskuva Kuusamon (keskusta, Ruka, Pohjois- ja EteläKuusamo) ja Syötteen alueen (Syötekylä ja Sarajärvi) asukkaiden asennoitumisesta luonnonsuojeluun ja luontomatkailuun sekä tuottaa tietoa paikallisille ja alueellisille toimijoille suunnittelun
tueksi. Tutkimuksessa tarkastellaan vastaajien sosioekonomisten taustamuuttujien, alueellisten
erojen, maankäytön historian ja maanomistussuhteiden vaikutusta asennoitumiseen. Tuloksia tullaan hyödyntämään luonnonvarojen käytössä ja päätöksenteon tukena sekä sovelletaan suojelualueiden maankäytön ja muun taloudellisen toiminnan kehittämisessä.
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2 Tutkimuksen toteutus
2.1 Tutkimusalueet
Tutkimusalueiksi valittiin Kuusamon osa-alueet ja Pudasjärvellä sijaitseva Syötteen alue (kuva 1).
Kuusamossa sijaitsee noin kolmekymmentä Natura 2000 -verkostoon kuuluvaa kohdetta (PohjoisPohjanmaan ympäristökeskus 2004). Maanomistus on alueella monipuolinen, sillä maata alueella
omistavat valtio, yksityiset henkilöt ja yhteismetsä. Kuusamo on matkailullisesti maamme vetovoimaisimpia kuntia ja matkailulla on merkittävä aluetaloudellinen asema Kuusamossa (Rämet
ym. 2003). Syötteen alueella on Suomen laajimpia yhtenäisiä vanhojen metsien alueita. Alueen
luontoa onkin suojeltu viime vuosikymmeninä suhteellisen laajasti. Pudasjärven kuntaan kuuluvan Syötteen alueen matkailu on keskittynyt lähinnä talvikauteen. Alueella vierailee vuosittain
noin 40 000 matkailijaa (Erkkonen 1998).

Kuva 1. Tutkimusalueiden sijainti.
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Tutkimusalueet Kuusamossa olivat: Pohjois-Kuusamo, jossa on paljon suojelualueita. Alueen
suojelualueet ovat vanhoja ja luontomatkailu on alueella intensiivistä. Pohjois-Kuusamossa sijaitsee myös vuonna 1956 perustettu Oulangan kansallispuisto. Retkeilyn ohella yritystoiminnalla on
merkittävä asema kansallispuistossa. Rukan alueen matkailullinen vetovoima on keskittynyt Rukatunturille, joka on yksi maamme vilkkaimmista massaturismialueista. Kuusamon keskustassa
sijaitsee lintuvesien suojeluohjelma-alue sekä sen läheisyydessä soiden sekä vanhojen metsien
suojeluohjelmakohteita. Etelä-Kuusamossa sijaitsee useita vasta äskettäin perustettuja vanhojen
metsien suojelualueita. Suojelutoimet alueella ovat olleet ristiriitaiset. Etelä-Kuusamon luontoon
sisältyy paljon matkailullista vetovoimaa, mutta aluetta ei ole ainakaan toistaiseksi tuotteistettu
matkailuelinkeinon käyttöön.
Syötteen alueen tutkimusalueet olivat: Sarajärvi, joka sijaitsee suhteellisen lähellä alueen suojelu- ja matkailualueita sekä Syötekylä, jonka läheisyydessä sijaitsee vuonna 2000 perustettu Syötteen kansallispuisto ja Syötteen matkailukeskus.

2.2 Menetelmät
Tutkiaksemme paikallisväestön asennoitumista luonnonsuojeluun ja luontomatkailuun suoritimme kyselytutkimuksen Kuusamossa vuonna 2002 ja Pudasjärvellä vuonna 2003. Kyselylomake
lähetettiin satunnaisesti valituille henkilöille. Kuusamossa tutkimuksen perusjoukko muodostui
keskustan (93600), Rukan (93825), Syötekylän (93280) ja Sarajärven (93250) postinumeroalueista sekä maarekisterin mukaan rajatuista Pohjois-Kuusamon ja Etelä-Kuusamon kylistä. Rukalla, Syötekylässä ja Sarajärvellä kysely lähetettiin kaikille kotitalouksille. Muilta alueilta valittiin satunnaisotannalla 200 kotitalouden otos. Tutkimusalueet poikkesivat toisistaan maankäyttö-,
maanomistus- ja suojeluhistorialtaan sekä luonnonsuojelu- ja matkailuintensiteeteiltään. Kyselyitä lähetettiin yhteensä 929 vastausprosentin ollessa 32.
Kyselylomake koostui kolmesta osasta: vastaajien taustatiedot, luonnonsuojeluun liittyvät strukturoidut kysymykset ja luontomatkailua koskevat strukturoidut kysymykset. Esitettyjen väittämien vastausvaihtoehdot olivat: 1 = täysin eri mieltä, 2 = jokseenkin eri mieltä, 3 = ei samaa, ei eri
mieltä, 4 = jokseenkin samaa mieltä ja 5 = täysin samaa mieltä.

2.2.1 Aineiston analysointi
Selvittääksemme sosioekonomisten ja demograﬁsten muuttujien sekä vastaajien mielipiteiden
yhteyttä käytettiin ristiintaulukointia. Sosioekonomisten muuttujien vaikutus mitattiin käyttämällä χ2-analyysiä. Tilastollisesti merkitseväksi tasoksi valitiin P = 0.05. Bonferroni-korjauksella
korjattiin χ2-analyysin merkitsevyydet (Rice 1989). Luonnonsuojelua ja luontomatkailua koskevat väittämät analysoitiin käyttämällä pääkomponenttianalyysiä (PCA), jossa ortogonaalista (varimax) rotaatioratkaisua (Olkkonen ja Saastamoinen 2002). Ensimmäinen PCA-akseli osoittautui luonnonsuojeluakseliksi ja toinen matkailuakseliksi. Faktorianalyysin tulosten pohjalta luotiin
malli paikallisväestön asenteista luonnonsuojeluun ja matkailuun. Vastaajien luokittelemiseksi
asenteidensa perusteella luotiin viisi luokkaa: myönteiset, kielteiset, suojelumyönteiset, matkailumyönteiset ja neutraalit. Yksisuuntaisella varianssianalyysillä (ANOVA) tarkasteltiin löydettyjen pääkomponenttien eroja sosioekonomisten ja demograﬁsten ryhmien välillä. Tukeyn post hoc
-testillä tehtiin tarvittaessa parittaiset vertailut.
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3 Tulokset
3.1 Luonnonsuojelun vaikutukset kotitalouteen
Tutkimuksen ensimmäisessä osiossa selvitettiin luonnonsuojelun vaikutuksia kotitalouksien toimintoihin. Suurimpana luonnonsuojelun aiheuttamana haittana koettiin vaikutukset työllisyyteen
(kuva 2). Luonnonsuojelun koettiin puolestaan vaikuttavan positiivisesti harrastustoimintaan ja
viihtyvyyteen. Luonnonsuojelun vaikutukset kotitalouden talouteen olivat riippuvaisia vastaajan sukupuolesta, matkailutuloista, maanomistuksesta, maanluovuttamisesta suojeluun sekä siitä, kuinka
usein vastaaja oli työssä tekemisissä matkailijoiden kanssa. Vaikutukset harrastustoimintaan olivat
riippuvaisia vastaajan asuinalueesta, iästä, koulutuksesta, pääasiallisesta toimesta ja siitä, olivatko
he luovuttaneet maata suojeluun. Luonnonsuojelun vaikutukset viihtyvyyteen riippuivat asuinalueesta, koulutuksesta, tuloista, pääasiallisesta toimesta ja oliko vastaaja luovuttanut maata suojeluun.
Luonnonsuojelun työllisyysvaikutuksiin asennoitumiseen vaikutti pääasiallinen toimi, maan luovuttaminen suojeluun ja kuinka usein vastaaja oli työssään tekemisissä matkailijoiden kanssa.

3.2 Matkailijamäärä asuinkunnassa ja -alueella
Suurin osa vastaajista olisi valmis lisäämään matkailijamäärää sekä asuinalueellaan että -kunnassaan (kuva 3). Suhtautumiseen asuinalueen matkailijamääriin vaikuttivat pääasiallinen toimi sekä
kuinka usein vastaaja oli työssä tekemisissä matkailijoiden kanssa. Suhtautumiseen kunnan matkailijamääriin vaikutti ainoastaan se, kuinka usein vastaaja oli tekemisissä työssä matkailijoiden
kanssa.
Kuva 2. Asukkaiden mielipiteet luonnonsuojelun vaikutuksista kotitalouden toimintaan. Vastausvaihtoehdot olivat: haittaa, ei vaikutusta ja hyötyä (keskiarvoja).

Kuva 3. Asukkaiden asennoituminen matkailijamäärään asuinkunnassa ja -alueellaan.
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3.3 Matkailuaktiviteettien soveltuminen luonnonsuojelualueelle
Vastaajilta kysyttiin millaiset matkailutoiminnot heidän mielestään soveltuisivat luonnonsuojelualueelle. Näistä marjastus ja sienestys, maastohiihto ja patikointi sopivat vastaajien mielestä parhaiten suojelualueille sekä yksityisenä että ohjelmapalvelun järjestäminä toimintoina (kuva 4).
Golf, laskettelu, moottorikelkkailu, mökkeily ja metsästys koettiin puolestaan huonoiten luonnonsuojelualueille soveltuviksi aktiviteeteiksi.

Kuva 4. Asukkaiden mielipiteet matkailuaktiviteettien soveltumisesta luonnonsuojelualueelle.

3.4 Asennoituminen luonnonsuojeluun ja luontomatkailuun
Asennoitumisen suojeluun oletettiin olevan positiivista esimerkiksi, jos suojelu ylläpitää luonnon
monimuotoisuutta, alueilla, joilla suojelulla ei ole negatiivista vaikutusta paikallisväestön elinkeinoihin tai suojelu ei rajoita vastaajien toimintaan tai jos paikallisväestö hyötyy luonnonsuojelusta
taloudellisesti. Asennoitumisen matkailuun oletettiin olevan positiivista esimerkiksi, jos paikallisväestö hyötyy taloudellisesti matkailusta, jos matkailu ei haittaa arkipäivän toimintoja ja jos
matkailu parantaa alueen palveluita.
Vastaajat jaettiin faktorianalyysin jälkeen keinotekoisesti luonnonsuojeluun ja matkailuun asennoitumisen mukaan luotuihin viiteen ryhmään (kuva 5). Luonnonsuojelu- ja matkailumyönteisiä olivat Rukan alueen asukkaat, opiskelijat, yliopistotutkinnon suorittaneet sekä ei-syntyperäiset,
mutta myös muualla asuneet asukkaat (kuva 6). Neutraaleiksi luokiteltiin Kuusamon keskustan
asukkaat, ammattikoulututkinnon suorittaneet, syntyperäiset, koko ikänsä Kuusamossa asuneet ja
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asuinalueella syntyneet, mutta myös muualla asuneet vastaajat. Yrittäjät, palkansaajat, työttömät
ja ei ollenkaan tai harvoin työssä matkailijoiden kanssa tekemisissä olevat vastaajat. Luonnonsuojelukielteisiä olivat Pohjois- ja Etelä-Kuusamon asukkaat, vain peruskoulun käyneet, eläkeläiset,
maata suojeluohjelmaan luovuttaneet sekä usein työssä matkailijoiden kanssa tekemisissä olevat
vastaajat. Luonnonsuojelumyönteisiä olivat puolestaan Syötekylän asukkaat sekä ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet.

Kuva 5. Malli paikallisväestön asennoitumisesta luonnonsuojeluun ja luontomatkailuun. Malli on luotu kyselyn luonnonsuojelua ja matkailua koskevien väittämien pohjalta käyttäen faktorianalyysiä.

Kuva 6. Vastaajien asennoituminen luonnonsuojelua ja luontomatkailua kohtaan peilattuna sosioekonomisilla taustamuuttujilla 6b. asuinalue, 6 c. koulutus, 6d. pääasiallinen toiminta, 6e. syntyperäisyys ja 6f. kuinka usein on työssä tekemisissä matkailijoiden kanssa. (keskiarvot ja keskiarvojen virheet). X-akseli kuvaa
mielipidettä luonnonsuojelua kohtaan ja Y-akseli matkailua kohtaan. Kuvassa 6a. esitellään malli, kuvien
tulkinnan helpottamiseksi. Kuvat perustuvat faktorianalyysin tuloksiin.
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4 Tulosten tarkastelu ja johtopäätökset
Kuusamon ja Syötteen alueen asukkaiden suhtautuminen luonnonsuojeluun ja luontomatkailuun
oli keskimäärin myönteistä. Useiden vastaajien mielestä suojelu on tärkeää toimintaa ja sen vaikutukset koetaan enemmän myönteisiksi kuin kielteisiksi. Erityisesti Syötteen alueen asukkaiden
mielestä suojelualueet edistävät ennen kaikkea matkailuelinkeinon toimintaedellytyksiä ja lisäävät siis matkailun tulo- ja työllisyysvaikutuksia. Paikallisväestön asennoituminen ei ollut kuitenkaan yhdenmukaista, vaan heidän asennoitumisessaan oli erotettavissa monia toisiinsa nähden
ristiriitaisia piirteitä. Suurin osa vastaajista suhtautui myönteisesti suojelualueisiin, sillä luonnonsuojelun koettiin auttavan säilyttämään arvokkaita luontoarvoja ja lisäävän alueen matkailullista vetovoimaa. Suojelun negatiivisista vaikutuksista nousi selkeästi esiin maa- ja metsätalouden
toimintaedellytysten heikkeneminen sekä riista- ja kalatalouden rajoitukset. Kuitenkin alueilla,
joissa suojelu on yltänyt yksityisten omistamille maille, koetaan suojelun vaikeuttavan perinteistä
elinkeinotoimintaa, lähinnä maa- ja metsätaloutta. Edellä mainituilla alueilla koetaan myös, että
luontoa on suojeltu liikaa. Yleisesti luonnonsuojelualueita pidettiin matkailun kannalta tärkeinä.
Vastaajien asennoituminen matkailuun ja sen kehittämiseen oli hyvin myönteistä. Heidän mielestään matkailuelinkeinon taloudelliset hyödyt ovat suuremmat kuin sen haitat. Hyödyistä nostettiin
esiin nimenomaan elinkeinon aluetaloudelliset vaikutukset, kuten työllisyyden ja tulojen lisääntyminen sekä alueen palvelutason paraneminen. Myös vierailijoiden aikaansaamat sosiaaliset hyödyt mainittiin. Vastaajien mielestä matkailusta koituu myös joitakin fyysisiä ja sosiaalisia haittoja,
joista keskeisimpinä pidettiin luontoon kohdistuvia haittoja kuten maaperän kulumista ja vesistöjen saastumista. Paikallisväestön mielestä asuinalueensa ja asuinkuntansa matkailijamäärää voitaisiin lisätä, mutta matkailun olisi perustuttava ympäristöystävällisiin sekä pienille kohderyhmille suunnattuihin aktiviteetteihin. Toimintojen tulisi vastaajien mielestä olla sellaisia, ettei niiden
harrastaminen vaadi suuria rakenteita tai moottoriajoneuvojen käyttöä. Tutkimusalueen kehittyneimmillä matkailualueilla, kuten Rukalla ja Syötteen alueella, suhtautuminen luonnonsuojeluun
ja luonnonsuojelualueiden perustamiseen oli myönteistä. Tämän selityksenä on osittain se, että
luonnonsuojelualueiden koetaan lisäävän alueen vetovoimaa ja näin edistävän matkailua.
Suojelualueiden lisääntyvän talouskäytön paine voi joissakin tapauksissa olla ristiriidassa suojelun tavoitteiden kanssa. Luonnonsuojelusta, matkailusta ja luonnonvarojen muun talouskäytön
yhteensovittamisesta aiheutuu monenlaisia ristiriitoja sidosryhmien välille. Eräs tapa ohjata luonnonvarojen kestävää käyttöä paikallisesti on sovittaa yhteen asukkaiden ja muiden sidosryhmien
näkemykset. Tämä lähtökohta liittyy osallistavaan suunnitteluun, jonka tavoitteina on suunnittelun vuorovaikutteisuus, paikallistason vaikuttamismahdollisuuden lisääminen ja keskinäinen oppiminen. Eräs tapa osallistaa asukkaat on yhteishallinta, jossa esimerkiksi viranomaiset, yrittäjät
ja kansalaiset osallistuvat yhteistyökumppaneina suunnitteluprosessiin. Yhteishallinnan tavoitteena on löytää eri intressejä edustavien toimijoiden yhteisesti hyväksymät päämäärät luonnonvarojen kestävän käytön järjestämiseksi. Tämän tutkimuksen merkittävä anti olikin tutkimusalueen
asukkaiden luonnonsuojelun ja luonnonvarojen taloudellisen hyödyntämisen välisten näkemysten
kuvaaminen suunnitteluprosessin lähtökohdaksi. Näin kysely toimikin eräänlaisena osallistamismenettelynä.
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