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Johdanto (Marja Uusitalo, Pertti Sarala, Seija Tuulentie)

Matkailu on sen perusvoimavaroihin eli luontoon, maisemaan ja kulttuuriin vaikuttavaa taloudellista toimintaa. Matkailijat voidaan puolestaan nähdä ympäristökuluttajina, jotka suosivat
yleensä saasteettomia, rauhallisia ja luonnonkauniita alueita. He hakeutuvat ainutlaatuisiin luonto- ja kulttuuriperintökohteisiin ja alueille, joilla on vahva paikan henki. Kohteen vetovoimaisuus perustuukin pitkälle luonnon- ja kulttuurimaiseman peruselementteihin, joilla jokaisella on
oma tarinansa (Borg 1997, 1998, Niemi 2004). Esimerkiksi harju, silokallio, muinainen rantakivikko ja siirtolohkare kertovat jääkausien historiasta, suot jääkauden jälkeisestä ilmaston ja kasvillisuuden kehityksestä, arkeologinen löydös paikan asuttamisesta ja mylly maatalouden tuotanto- ja rakennusperinteistä.
Matkailu vaurioittaa helposti kohdettaan erityisesti silloin, kun matkailu kohdistuu ainutlaatuisiin ja herkkiin luonto- ja kulttuurikohteisiin (Järviluoma 2006). Tästä syystä matkailuelinkeinojen kehittämisessä on alettu korostaa ekologista, taloudellista ja sosiokulttuurista kestävyyttä.
Kestävä matkailu perustuu YK:n asettaman Bruntlandin komission kestävyyden ideologiaan,
jonka mukaan kestävä kehitys tyydyttää nykyisten ja tulevien sukupolvien tarpeet huomioimalla
ympäristön reunaehdot (Saarinen 1998). Ekologisella kestävyydellä tarkoitetaan sellaista ympäristön käyttöä, joka säilyttää olennaiset ekologiset prosessit ja auttaa suojelemaan luonnonperintöä ja biodiversiteettiä. Taloudellisella kestävyydellä puolestaan viitataan siihen, että turismin
pitäisi perustua pitkäkestoisiin taloudellisiin toimiin ja hyödyttää oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti eri osapuolia (WTO 2004). Sosiokulttuurisella kestävyydellä tarkoitetaan taas sitä,
että paikalliset ihmiset kokevat tulevansa kuulluksi päätöksenteossa, kehityksen hyödyt leviävät
paikallisyhteisössä mahdollisimman laajalle, ja ratkaisut ovat kulttuurin kannalta hyväksyttäviä.
Matkailun kestävyyttä voidaan tarkastella esimerkiksi kantokyvyn, hyväksyttävän muutoksen
rajan tai parhaan käytännön käsitteiden avulla (Borg 1998). Kohdealueen kantokyky kuvaa kävijämäärää, jonka ylittyessä paikallinen luonto, kulttuuri ja yhteisö kärsivät merkittävästi matkailutoiminnan seurauksista. Kantokyvyn yhtenä osana on kohteen visuaalinen sietokyky, jolla
tarkoitetaan ympäristön kykyä sietää matkailutoimintaa ilman, että kohteen luonnolliselle kauneudelle, rakennetun ympäristön harmoniselle visuaaliselle kokonaisuudelle tai sen muille esteettisille vetovoimatekijöille aiheutuu merkittäviä vahinkoja. Järviluoman (1993) mukaan esteettisyyden merkitystä korostaa vielä se, että visuaaliset ja ekologiset tekijät ovat useimmiten
keskinäisessä vuorovaikutuksessa. Borg (1998) toteaa, että kantokykyä edistyneempänä kestävyyden mittarina pidetään luonnon, maiseman, kulttuurin ja yhteisön tilaa kuvaavien indikaattoreiden ja niille asetettujen hyväksyttävän muutoksen rajojen seurantaa. Paras käytäntö menetelmä puolestaan suuntaa kestävyyden tarkastelun paikallisiin toimijoihin ja heidän sitoutumiseensa toiminnan ympäristövaikutusten seurantaan ja ennakoivaan ympäristönhoitoon.
Yleensä maisemaselvitys laaditaan konsulttityönä maankäytön tai ympäristönhoidon suunnittelun yhteydessä osana kaavan lähtötila- ja taustaselvityksiä. Laaja maisemaselvitys voisi olla
myös hyvin käyttökelpoinen työväline matkailun vaikutusten tarkastelussa, koska siihen kuvataan maisema- ja ympäristötekijöiden historia ja nykytila. Maisemaselvityksen avulla voidaan
myös arvioida ihmistoiminnan aiheuttamia ympäristövaikutuksia. Niillä tarkoitetaan välittömiä
tai välillisiä vaikutuksia ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön, maa- ja kallioperään, veteen,
ilmaan, kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen, luonnonvaroihin, yhdyskuntarakenteeseen ja -talouteen, liikenteeseen sekä kaupunki- ja maisemakuvaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön (Maankäyttö- ja rakennusasetus 1999, 1 luku 1 §). Edelleen laajaan
maisemaselvitykseen perustuvalla maankäytönsuunnittelulla voidaan turvata matkailukeskusten
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ekologinen ja visuaalinen kestävyys, ilmentää alueellisuutta ja seudullisia piirteitä sekä vahvistaa paikan henkeä. Tämän tuloksena luontomatkailukohde säilyttää tai voi jopa parantaa kasvaessaan maisemallista vetovoimaansa.
LANDSCAPE LAB -hankkeen kohdealueeksi on valittu Suomen Lappi ja siellä Tunturi-Lapin
matkailualueella oleva maisemakokonaisuus, Ounasselän tunturiseutu (kuva 1). Lappi on valittu
esimerkkikohteeksi yhtenä Euroopan vetovoimaisimmista luontomatkailualueista ja Suomen
nopeimmin kasvavana matkailualueena. Matkailu on aluetaloudellisesti Lapille erityisen tärkeä
toimiala. Lapin matkailustrategian (Lappi. Elämänvoimaa. 2003) mukaan 1,6 miljoonaa rekisteröityä yöpymistä tuotti Lappiin yli 324 miljoonaa euroa matkailun välittöminä tuloina vuonna
2000. Majoitus- ja ravitsemustoiminnan osuus kaikkien toimialojen työllisyydestä oli yli seitsemän prosenttia (koko maassa alle neljä). Alan liikevaihdon on arvioitu kasvaneen vuosittain
viisi prosenttia (1995-2001). Kehitys on ollut vuodesta 1998 lukien selvästi nopeampaa koko
maahan verrattuna. Hankkeen pilottialue on rajattu Tunturi-Lapin seudulle (kuva 2), jonka matkailun työllistävä vaikutus on suurin Lapin seutukuntia vertailtaessa (Lappi. Elämänvoimaa.
2003). Seudun matkailun vetureita ovat Ylläksen (Kolarin kunta) ja Levin (Kittilän kunta) matkailukeskukset.

Kuva 1. Ounasselän tunturiseutu, sen sijainti ja tutkimusalueen rajaus. Pohjakartta © Genimap Oy, lupa
L6723/06.

Ounasselän tunturiseudun maisemaselvityksessä tarkastellaan Tunturi-Lapin matkailualueella
sijaitsevan maisema-alueen maiseman perustekijöitä. Lisäksi Ylläksen ja Levin matkailukeskusten maisemista pyritään hahmottamaan yhteiset seudulliset piirteet ja toisaalta paikalliset erityispiirteet. Yhtenä tavoitteena on myös pohtia Tunturi-Lapin, Ylläksen ja Levin kehittämisstrategioita selvityksessä saatujen tulosten pohjalta. Lisäksi maisemaselvityksiin pohjautuvalla seurantamittaristolla hanke tukee EU:n, valtakunnallisen, Lapin maakunnallisen ja esimerkkialuei10
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den matkailustrategioiden alla lyhyesti siteerattuja visioita ja kehittämistavoitteita. Lisäksi selvitystyö toteuttaa eurooppalaista maisemayleissopimusta (2000), joka velvoittaa aktiivisen osallistamisen avulla määrittämään maisemat eli tunnistamaan maisemat koko alueeltaan, analysoimaan maisemien ominaispiirteet ja niitä muuttavat tekijät sekä seuraamaan maiseman muutoksia.
Euroopan yhteisöjen komissio (2003, s. 20): ”Monialainen maankäytön suunnittelu alueellisella ja
paikallisella tasolla on keskeisessä asemassa prosessissa, jossa ala- ja aihekohtaiset näkökohdat otetaan huomioon matkailukohteissa. Päätöksenteon tukimekanismeina toimivien vaikutusten arviointien
sekä seuranta- ja indikaattorijärjestelmien pitäisi helpottaa politiikkaan sisällyttämistä sekä tehokasta
päätöksentekoa alueellisella ja paikallisella tasolla…Laatuun ja kantokykyyn liittyvien näkökohtien
olisi ohjattava matkailukohteiden toimintaa ja kehittämistä…Matkailukohteista vastaavien tahojen ja
muiden viranomaisten on oltava perillä kestävään matkailuun liittyvistä perusasioista. Niiden kestävyyttä koskevien tietojen ja taitojen lisäämisessä olisi keskityttävä erityisesti matkailun kestävän kehityksen kannalta strategisen tärkeisiin alueisiin, kuten monialaiseen ryhmätyöhön, seurantaan ja raportointiin, uusien tekniikoiden käyttöön, verkottumismekanismeihin ja työvoimaan liittyviin kysymyksiin.”
Suomen matkailustrategia vuoteen 2020 (Valtakunnallinen matkailustrategiatyöryhmä 2006, s. 19):
”Suomi on Euroopan huipulla; houkutteleva, helposti saavutettava työ- ja vapaa-ajan matkailumaa,
jossa yritykset menestyvät tarjoamalla elämyksiä eri vuodenaikoina hyödyntämällä puhdasta luontoa,
suomalaista kulttuuria ja kestävän matkailun periaattein rakennettuja matkailukohteita.”
Lapin matkailustrategia 2003-2006 (Lappi. Elämänvoimaa. 2003, s. 37): ”Lappi on eksoottinen,
turvallinen ja kansainvälinen osaavista yrittäjistä, palvelujen laatutasosta, monipuolisista aktiviteeteista, kulttuuritarjonnasta sekä puhtaista erämaista tunnettu ympärivuotinen toiminnan ja tarinoiden maa.
Lappi on vahva brandi ja viestii matkailijalle elämyksistä ja kiireettömästä sekä luonnonläheisestä
pohjoisen tavasta elää. Matkailijalle Lappi merkitsee ELÄMÄNVOIMAA! Lapin matkailukeskukset
ovat profiloituneet selkeästi ja keskuksia ympäröivien alueiden aito ja persoonallinen matkailutarjonta
lisäävät koko Lapin vetovoimaa. Lapin matkailu perustuu luontoon ja maakunta tunnetaan kestävän
matkailun mallialueena. Ympäristöstä huolehditaan ja palvelujen tuotannossa tukeudutaan maakunnan omaan osaamiseen ja ammattitaitoon. Lappi on tunnustettu matkailun osaamiskeskittymä…Päämäärä 4: Lapissa noudatetaan kestävän matkailun periaatteita ja arvoja.”
Tunturi-Lapin seutukaava (2002, s. 9): ”Matkailualueen tulee tarjota hyvää palvelua laadukkaassa
ja puhtaassa luonnonympäristössä sekä työtä ja toimeentuloa alueelle…Kehittämisstrategia jaoteltiin
tämän (SWOT:n) mukaan viiteen painopistealueeseen. Valitut painopisteet ovat: 1. Matkailun kehittäminen, 2. Tuotantotoiminta ja luonnonvarojen hyödyntäminen, 3. Ympäristönhoito (yhdyskuntatekniikan ja jätehuollon kehittäminen, maisemanhoito, kestävän kehityksen periaatteiden toteuttaminen),
4. Infrastruktuuri ja alueiden käyttö, 5. Alueyhteistyö.”
Ylläs on ykkönen (Matkailun kehitys Lappi 1998, 12, s. 16-19): ”Vuonna 2010 Ylläs on tunnettu aktiivilomailijoiden tuotemerkki ja luontolomakohde Euroopassa. Ylläksen ylivoima on ylivertainen
luontoliikuntapalvelu yhdistettynä paikalliseen kulttuuriin… Strategiset linjaukset: 8. Maankäyttö ja
liikenne (kokonaisrakenne, kylien maankäyttö ja maisema, ohjelmapalvelut ja reitit, liikenne, ympäristönhoito).”
Levi 3 -kehittämissuunnitelma (Suunnittelukeskus 2004): ”Levi on Pohjois-Euroopan kiinnostavin
ympärivuotinen, kansainvälinen aktiviteetti- ja elämyskeskus, joka tarjoaa luontoon ja lappilaiseen
kulttuuriin perustuvia monipuolisia matkailupalveluja…Luonto ja maisema ovat Levin matkailun tärkein vetovoimatekijä. Luonto on lähellä ja helposti saavutettavissa. Luontoon perustuvat aktiviteetit
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tarjoavat elämyksiä erikuntoisille ja -ikäisille ihmisille…Strategiset päätavoitteet ovat vuoteen 2020
mennessä: 1) Matkailutulon kasvattaminen 300 milj. euroon, 2) Kansainvälisten matkailijoiden määrän kasvattaminen, 3) Markkinajohtajuus, 4) Osaavan työvoiman saannin turvaaminen, 5) Kesän vetovoiman lisääminen, 6) Laadun kohottaminen, 7) Lappilaisen elämän ja kulttuurin hyödyntäminen,
8) Yhteistyön lisääminen, 9) Kestävän matkailun periaatteiden toteuttaminen, 10) Maankäytössä säilytetään Levin nykyinen perusrakenne.”

Kuva 2. Lapin matkailun aluerakenne 2002 (Lappi - Elämänvoimaa 2003, s. 17). © Lapin liitto.

Luonnonympäristön tarjoamien mahdollisuuksien ja asettamien rajoitteiden kuvaajana maisemaselvitys ei palvele pelkästään aluekehittäjiä ja maankäytön suunnittelijoita, vaan pyrkii myös
lisäämään matkailuyrittäjien tietoisuutta elinkeinonsa resursseista ja niiden kestävyyden ja elävyyden perusteista. Tähän yrittäjän pääomaan sisältyy mm. tieto alueista, jotka ovat erityisen
herkkiä ympäristömuutoksille, jotka ylläpitävät alueen ekologista tasapainoa tai jotka ovat alueen käyttäjien mielestä esteettisesti tai kulttuurihistoriallisesti arvokkaita.
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