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Esipuhe

(Matkailukeskusten ekologisesti, kulttuurisesti ja visuaalisesti kestävä taajamarakenne) kanssa. Kirjoittamiseen on osallistunut asiantuntijoita Lapin yliopiston
Arktisesta keskuksesta, Oulun yliopistosta, Metsäntutkimuslaitokselta, Metsähallituksesta, MTT:n Kasvituotannon Rovaniemen ryhmästä, GTK:n Pohjois-Suomen
yksiköstä sekä Lapin ammattiopiston Luonto- ja ympäristöalan yksiköstä.

Lapissa matkailijamäärät ovat kasvaneet vuosi vuodelta
ja matkailusektori on panostanut kasvavaan kysyntään
mittavin investoinnein. Lapin alkuperäinen, koskematon
luonto tarjoaa luontomatkailulle erinomaisen hyvät puitteet
kehittää toimintaansa. Matkailijamäärien jatkaessa kasvuaan matkailijat ovat myös entistä ympäristötietoisempia;
ympäristönäkökohdat vaikuttavat yhä useamman matkailijan kohdevalintaan. Yksittäiset matkailuyrittäjät ovat
kiristyneen kilpailun myötä pyrkineet huomiomaan omassa
toiminnassaan ympäristönäkökohdat aiempaa paremmin.
Esimerkiksi energiatehokkuuteen ja jätehuoltoon kiinnitetään yhä enemmän huomiota. Matkailuyrittäjän kannalta
oleellista on asiakastyytyväisyys ja positiiviset, eteenpäin
välitetyt kokemukset. Matkailija näkee miten yrityksen tai
matkailukeskuksen ympäristö voi ja kuinka paikalliset
ihmiset suhtautuvat nykytilaan.

Matkailualueiden kestävyyden indikaattorit -julkaisussa tarkastellaan matkailualueiden kestävää kehitystä
lähinnä ekologisesta ja sosiokulttuurisesta näkökulmasta.
Julkaisussa esitellään mittareita, joita voidaan käyttää
arvioitaessa matkailualueiden ekologisesti, sosiaalisesti ja
kulttuurisesti kestävän kehityksen toteutumista. Kuvattavat indikaattorit pohjautuvat LANDSCAPE LAB 
hankkeen tuloksiin ja hankkeessa toimineiden henkilöiden
asiantuntemukseen.
Toivomme, että tämä teos toimisi kimmokkeena PohjoisSuomen matkailualueiden kestävän kehittämisen arvioimiseen sekä seurantaan ja että julkaisu toisi uusia näkökulmia matkailualueiden kestävästä kehittämisestä kiinnostuneille tahoille.

Matkailualan positiivisen kehityksen ja luontoarvojen
säilymisen turvaamiseksi tarvitaan mittareita ja seurantaa.
Toistaiseksi matkailusektori on seurannut lähinnä matkailijamääriä ja matkailuun liittyvien tulojen kehittymistä.
Matkailuympäristön vetovoimaisuuden ja matkailijoiden
kiinnostuksen varmistamiseksi tarvitaan kuitenkin myös
muunlaisia mittareita. Kestävän kehityksen mukainen toiminta on oleellista myös kestävän matkailun turvaamiseksi.

Kiitämme kaikkia tämän kirjan tuottamiseen osallistuneita tutkijoita sekä tutkimus- ja oppilaitoksia erinomaisesta yhteistyöstä. Euroopan unionin Ympäristörahasto
sekä Kittilän ja Kolarin kunnat ovat osallistuneet
LANDSCAPE LAB -hankkeen rahoittamiseen yhdessä
hankkeen koordinaattorin, Lapin yliopiston sekä yhdeksän
hankekumppanin: Arkkitehtuuritoimisto Arktes Oy;
Geologian tutkimuskeskus, Pohjois-Suomen yksikkö; Maaja elintarviketalouden tutkimuskeskus, Kasvituotannon
tutkimus Rovaniemi; Metsähallitus; Metsäntutkimuslaitos,
Kolarin ja Rovaniemen toimintayksiköt; Oulun yliopiston
kasvitieteellinen puutarha; Riista- ja kalatalouden
tutkimuslaitos, Oulun riistan- ja kalantutkimus sekä Lapin
ammattiopisto, Luonto- ja ympäristöalan kanssa.

Lapin yliopiston Arktisen keskuksen vuosina 2004-2007
hallinnoiman ja koordinoiman Matkailualueet maisemalaboratorioina  Työvälineitä kestävän matkailun edistämiseen (LANDSCAPE LAB) hankkeen lähtökohtana
on ollut lisääntynyt tiedon tarve kasvavan matkailun vaikutuksista luontoon, kulttuuriin ja paikallisiin yhteisöihin.
LANDSCAPE LAB hankkeen tavoitteena oli kehittää ja
esitellä menetelmiä, joiden avulla voidaan arvioida, seurata
ja suunnata matkailun alueellisia vaikutuksia. Tämä julkaisu
on yksi hankkeen kolmesta kestävän matkailun työkalupakin työvälineestä. Kaksi muuta julkaisua esittelevät
maisemalähtöistä maankäytön suunnittelua luontomatkailukeskuksissa ja pohjoisen matkailuympäristön kestäviä
kasvilajeja.

Rovaniemellä 25.10.2007

Käsillä oleva julkaisu on tuotettu yhteistyössä
LANDSCAPE LAB hankkeen osatehtävien LABECO
(Matkailukeskusten ympäristövaikutusten laajuus ja
tyypit), LABSOC (Matkailukeskusten yhteisöjen
toiminnalliset ja sosiaaliset rakenteet) ja LABLAND

Jukka Jokimäki, projektipäällikkö
Marja-Liisa Kaisanlahti-Jokimäki, tutkija
Lapin yliopisto, Arktinen keskus
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1. Johdanto

liikenteeseen. Rekisteröityjen yöpymisten määrä Lapissa
ylitti kahden miljoonan rajan vuonna 2005 ja kokonaiskysynnän vuosikasvu on ollut viime vuosina noin viisi
prosenttia. Vuonna 2010 rekisteröityjen kokonaisyöpymisten määräksi arvioidaan 2,6 miljoonaa. Lapin matkailun kausivaihtelu on suurta; etenkin joulun ja hiihtolomakuukausien aikana Lapissa on paljon matkailijoita.
Matkailun ympärivuotisuus nähdään kuitenkin Lapin
matkailun kannalta erittäin tärkeänä tavoitteena. Kesäkauden rekisteröityjen yöpymisten oletetaankin kasvavan
vuodesta 2006 vuoteen 2010 noin 167 000 yöpyjällä.

Jukka Jokimäki ja Marja-Liisa KaisanlahtiJokimäki
Matkailu on muodostumassa tärkeimmäksi palveluteollisuuden alaksi Euroopassa (European Environment
Agency 2007). Jo nykyisin Eurooppa on maailman suosituin
matkailukohde (Euroopan parlamentti 2005). Matkailu voi
edistää talouskasvua ja työllisyyttä, kaikkien tarpeet
huomioivaa sosiaalista kehitystä, ympäristönsuojelua, sekä
pyrkimystä luonnonvarojen järkevään käyttöön. Matkailun
kasvun myötä sen aikaansaamat taloudelliset, ekologiset,
sosiaaliset ja kulttuuriset vaikutukset ovat nousseet entistä
keskeisimmiksi kysymyksiksi matkailualueiden suunnittelussa. Euroopan parlamentti on kiinnittänyt huomiota
siihen, että Euroopan unionissa on alueita, joilla käy liikaa
matkailijoita ja joiden paikallisväestöön ja ympäristöön
kohdistuu ylikuormitusta, ja toisaalta myös alueita, jotka
nimenomaan matkailualueina tarjoaisivat merkittävän
kehityspotentiaalin. Euroopan parlamentti on korostanut
myös massaturismin vaaroja, koska se liikenne- ja majoituspalvelujen hallitsemattoman lisäämisen ja matkailun
sesonkiluonteisuuden kautta uhkaa horjuttaa matkailukohteiden luonnon ja sosioekonomian tasapainoa.

Lapin matkailustrategian 2007-2010 tavoitteena on, että
matkailu- ja ympäristörakentamisen perustuminen tasokkaaseen suunnitteluun, rakentamisen korkealaatuisuus ja
se, että rakentaminen kuvastaa lappilaista identiteettiä (Lapin liitto 2007). Viihtyisyyteen, viherrakentamiseen, maisemointiin ja ympäristön suojaamiseen matkailun kuluttavalta
vaikutukselta tulisi kiinnittää erityistä huomiota.
Maankäytöstä on sovittava yhteisesti eri toimialojen
kesken ja kaikkien näkökantoja kunnioittaen. Lapin matkailustrategian 2007-2010 tavoitteena on, että Lapin matkailua
kehitetään kestävän kehityksen periaatteiden mukaan siten,
että paikalliselle luonnolle, väestölle tai kulttuurille matkailusta mahdollisesti aiheutuvat negatiiviset vaikutukset
pyritään minimoimaan.

Tulojen ja vapaa-ajan lisääntyessä ihmiset allokoivat
yhä enemmän aikaansa matkailuun. Matkakohteiden valintaan vaikuttavat monet eri tekijät. Markkinoinnin ja mielikuvien lisäksi kohdealueen kiinnostavuuteen vaikuttaa
yleensä myös alueen luonnon vetovoimaisuus (Järviluoma
2006). Toisaalta matkailijat huomioivat matkailuun liittyvät
ympäristönäkökohdat yhä enenevässä määrin. Kohdealueen fyysisellä ympäristöllä on yhä tärkeämpi merkitys
matkakohteen valintaprosessissa.

Taloudellisten realiteettien pakottamana useimmat
luontomatkailuyritykset ovat tiedostaneet ympäristönäkökohtien huomioonottamisen tärkeyden. Tästä ovat
esimerkkinä matkailuyritysten pyrkimykset noudattaa mm.
ISO- ja EMAS- sertifikaattien asettamia ympäristövaatimuksia (Hemmi 2005). Matkailijoiden tekemä ympäristösuosiollinen valinta on toistaiseksi kohdistunut pitkälti
palveluja tarjoavan organisaation ympäristöystävällisyyteen, mm. palvelujen tarjoajan kykyyn kierrättää jätteitä
tai energiatehokkuuteen.

Suomen matkailun visio vuoteen 2020 sisältää maininnat
puhtaan luonnon hyödyntämisestä ja kestävän matkailun
periaatteita noudattaen rakennetuista matkailukohteista
(Valtakunnallinen matkailustrategiatyöryhmä 2006). Lapin
matkailustrategian 2007-2010 vision mukaan monipuoliset
matkailupalvelut, puhdas luonto ja elämykselliset
aktiviteetit tarjoavat matkailijalle lappilaista elämänvoimaa
kaikkina vuodenaikoina (Lapin liitto 2007). Vuonna 2005
Lapin välittömän matkailutulon määrän arvioitiin olevan
noin 400 miljoonaa euroa ja matkailun työllistävän
vaikutuksen noin 4 000 henkilötyövuotta (Lapin liitto 2007).
Matkailun kasvulla on todettu olevan myönteisiä vaikutuksia mm. rakennustoimintaan, vähittäiskauppaan ja

Matkailu on maailmanlaajuinen ilmiö, joka muotoutuu
paikallisella tasolla (Butler & Butler 2007). Jotta matkailu
kukoistaisi ja kehittyisi tulevaisuudessakin, tulee matkailijoiden, matkailusektorin, paikallisyhteisöjen sekä ympäristön tarpeet tasapainottaa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti paikallisella, alueellisella, kansallisella ja
kansainvälisellä tasolla. Matkailualan, matkailualueiden ja
matkailukeskusten haasteena on selvittää, miten odotettavissa olevaa kasvua voidaan hallita siten, että luonnonvarat säilyvät ja samalla saavutetaan kaupallinen menestys
6

2. Kestävän kehityksen käsite

(Holden 2007). Matkailutuote perustuu pitkälti ekologiseen, sosiaaliseen ja kulttuuriseen laatuun. Mikäli matkailua
ei kehitetä kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti,
matkailuala saattaa heikentää tulonlähteenään olevia
resursseja tai jopa kuluttaa ne loppuun.

Jukka Jokimäki ja Marja-Liisa KaisanlahtiJokimäki
Yhdistyneiden kansakuntien ensimmäinen ympäristökokous pidettiin Tukholmassa vuonna 1972. Kokous nosti
ympäristökysymykset ensimmäistä kertaa kansainvälisen
politiikan päänäyttämölle. Tukholmassa liitettiin yhteen
ensimmäistä kertaa ne sosiaaliset, poliittiset ja taloudelliset
tekijät, jotka vaikuttavat ihmisen ja luonnon suhteeseen.
Merkittävin Tukholmassa aikaansaatu päätös oli YK:n
ympäristöohjelman, UNEP:n (United Nations Environment
Programme; ks. http://www.unep.org/), perustaminen.

Matkailuyrityksillä ja keskuksilla on pyrkimyksenään
noudattaa kestävää kehitystä. Käsite pitää sisällään
taloudellisen, ekologisen, sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden. Jotta matkailun kestävyyttä voitaisiin arvioida,
tarvitaan indikaattoreita, mittareita, matkailualueiden nykytilan kartoittamiseen ja muutoksen seurantaan. Indikaattoreiden valinta on vaativa prosessi jo pelkästään sen takia,
että indikaattoreita on useita, monentasoisia ja monesti
tietyt indikaattorit sopivat vain tiettyihin tilanteisiin tai
alueille.

Vuonna 1987 ns. Brundtlandin komissio määritteli
kestävän kehityksen kehitykseksi, joka tyydyttää nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa (WCED 1987, Wallenius
2001). Kestävä kehitys on hyväksytty yleisesti alueiden
suunnittelun ja käytön perustaksi. Yhdistyneiden
kansakuntien Rion (1992) ympäristö- ja kehityskonferenssin
julistukseen on kirjattu kolmisenkymmentä periaatetta
kestävän kehityksen edistämiseksi. Rion Agenda 21
toimintaohjelmassa sovittiin, miten näitä periaatteita tulee
toteuttaa käytännössä (ks. Agenda http://www.un.org/esa/

Tässä julkaisussa eri alojen tutkijat tarkastelevat matkailualueiden kestävää kehitystä lähinnä ekologisesta ja
sosiokulttuurisesta näkökulmasta. Julkaisussa esitellään
mittareita, joita voidaan käyttää arvioitaessa matkailualueiden ekologisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän kehityksen toteutumista. Matkailualueella tarkoitetaan
tässä julkaisussa luontomatkailukeskusta (esim. Levin ja
Ylläksen matkailukeskus) ja sen ympäristöä (esim. PallasYllästunturin kansallispuisto).

Matkailualueiden monimuotoista maisemaa (Kuva: Ilpo Okkonen).
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sustdev/). Rion julistus ja Agenda 21 luovat perustan sekä
kansallisen että kansainvälisen yhteistyön kehittämiselle
kestävän kehityksen edistämiseksi. Lisäksi Rio de Janeirossa hyväksyttiin metsien käyttöä, suojelua ja kestävää
kehittämistä koskevat periaatteet sekä ilmastonmuutosta
ja biologisen monimuotoisuuden suojelua koskevat
sopimukset. Agenda 21:n toteutumista jäsenvaltioissa
valvoo Rion kokouksen jälkeen yleiskokouksen päätöksellä
perustettu Kestävän kehityksen toimikunta (Commission
on Sustainable Development, CSD), jolla on kansallisia
toimikuntia useissa maissa, mm. Suomessa. Rion ympäristökonferenssin tärkein poliittinen saavutus oli vahva
yhteisymmärrys siitä, että ympäristön ja sosiaalisen
kehityksen välillä vallitsee kiinteä vuorovaikutus.

musten toimeenpanoon ja kehittämiseen (Rouhinen &
Rautalahti-Miettinen 2007). Kestävän kehityksen periaatteita on huomioitu niin poliittisessa päätöksenteossa ja
hallinnossa kuin yksityisellä sektorilla, etu- ja kansalaisjärjestöissä, tiedeyhteisöissä, oppilaitoksissa ja tiedonvälityksessä. Suomen kestävän kehityksen toimikunta
perustettiin vuonna 1993. Suomen kestävän kehityksen
strategian visiona on hyvinvoinnin turvaaminen luonnon
kantokyvyn rajoissa kansallisesti ja globaalisti (Suomen
kestävän kehityksen toimikunnan asettama strategiaryhmä
2006). Kestävän kehityksen edistäminen Suomessa on määrätty ympäristöministeriön, ympäristöneuvoston, alueellisten ympäristökeskusten ja kuntien tehtäväksi.
Suomen kestävän kehityksen strategian lähtökohtana
on yhdistää luontopääoman kestävä käyttö, hoito ja suojelu
sekä kansalaisten hyvinvoinnin ja yhteiskunnan eheyden
turvaaminen siten, että tuloksena on osaava ja vahvuutensa hyödyntävä kestävän kehityksen Suomi (Suomen
kestävän kehityksen toimikunnan asettama strategiaryhmä
2006). Strategiaa ohjaavat kaikki kestävän kehityksen
ulottuvuuteen liittyvät komponentit eli taloudellisen, ekologisen, sosiaalisen ja kulttuurisen ulottuvuuden komponentit. Strategian mukaan maankäytön suunnittelussa turvataan myös luonnonjärjestelmien eheys ja jätetään tilaa luonnonvaraisille alueille sekä luonnon monimuotoisuudelle.
Järkevä maankäyttö on olennainen tekijä matkailukeskusten
kestävässä kehityksessä. Kaavoituksen ja infrastruktuurin
suunnittelulla voidaan vaikuttaa tehokkaasti rakentamisesta aiheutuvaan luonnonvarojen kulutukseen ja
käytöstä aiheutuvien haittojen ehkäisemiseen. Suomessa
mm. maankäyttö- ja rakennuslain 1 §:ssä edellytetään ekologisti, kulttuurisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävän kehityksen edistämistä. Suomen kestävän kehityksen
strategian mukaan luontomatkailu ja vapaa-ajan tarpeet
tulisi myös ottaa huomioon maankäytön suunnittelussa.

Kymmenen vuotta YK:n Rion ympäristö- ja kehityskonferenssin jälkeen pidettiin vuonna 2002 Johannesburgin
kestävän kehityksen huippukokous, jossa hyväksyttiin
maailman johtajien poliittinen julistus ja toimintasuunnitelma kestävän kehityksen edistämiseksi (ks. Julistus ja
toimintasuunnitelma http://www.un.org/esa/sustdev/
documents/). Johannesburgin kokouksessa sovittuja
keskeisiä tavoitteita olivat mm. energiatehokkuuden ja
uusiutuvien energialähteiden käytön lisääminen sekä
luonnonvarojen ehtymiseen johtavan suuntauksen
kääntäminen ja biologisen monimuotoisuuden häviämisen
hidastaminen.
Kestävän kehityksen käsitteeseen liitetään yleensä
taloudellisen, ekologisen ja sosiokulttuurisen kestävyyden
komponentit. Taloudellisella kestävyydellä tarkoitetaan
hyvinvoinnin luomista kaikilla yhteisön tasoilla samalla
huomioiden kustannustehokkuus kaikessa taloudellisessa
toiminnassa. Sosiokuluttuurinen kestävyys tarkoittaa puolestaan ihmisoikeuksien kunnioittamista ja tasaarvoisuutta. Ekologinen kestävyys tarkoittaa ympäristön huomioimista kaikessa toiminnassa.

2.1. Ekologinen kestävyys

Euroopan neuvosto hyväksyi tarkistetun kestävän kehityksen strategian vuonna 2006 (Council of the European
Union 2006). Yhtenä strategian tavoitteena on turvata
monimuotoisen elämän edellytykset, kunnioittaa maapallon
resurssien rajallisuutta ja turvata elinympäristön laatu. EU:n
kestävän kehityksen strategia kiinnittää huomiota mm.
ilmastonmuutokseen, kestävään liikkumiseen sekä luonnonvarojen suojeluun ja hoitoon. Suomessa on noudatettu
Rion julistuksen periaatteita ja osallistuttu aktiivisesti
toimintaohjelma Agenda 21:n sekä ilmastonmuutosta ja
biologisen monimuotoisuuden suojelua koskevien sopi-

Jukka Jokimäki ja Marja-Liisa KaisanlahtiJokimäki
Ekologinen kestävyys on yksi keskeisimmistä kestävän
kehityksen osa-alueista. Ekologisella kestävyydellä tarkoitetaan lähinnä luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä
ja ihmisten taloudellisen ja aineellisen toiminnan sopeuttamista maapallon luonnonvaroihin ja luonnon sietokykyyn. Käytännössä tämä tarkoittaa luonnon monimuo8

toisuuden ja ekologisten vuorovaikutussysteemien turvaamista pitkällä aikavälillä.

toisuuden suojelusopimuksen vuonna 1992. Suojelusopimuksen toteuttamiseksi Suomessa on laadittu biologista
monimuotoisuutta koskeva kansallinen toimintaohjelma
19972005 (Ympäristöministeriö 1997). Sen tavoitteena on
pyrkiä säilyttämään riittävät näytteet ekosysteemiemme
rakenteellisesta ja lajistollisesta monimuotoisuudesta.
Tarkoituksena on suojella ja hoitaa uhanalaista biologista
monimuotoisuutta, jotta maastamme ei katoa eliölajeja,
geenivaroja tai elinympäristötyyppejä. Ohjelma pyrkii myös
edistämään luonnonvarojen kestävää hyötykäyttöä sekä
monimuotoisuuden hyödyntämiseen liittyviä taloudellisia
mahdollisuuksia. Euroopan kuudennen ympäristöohjelman
tavoitteet ovat samansuuntaisia.

Ekologinen kestävyys sisältää monia ulottuvuuksia;
keskeisimmät tekijät liittyvät ilmastonmuutoksen torjumiseen ja biodiversiteetiin säilymiseen. Euroopan yhteisöt
ja sen 15 jäsenvaltiota ratifioivat Kioton pöytäkirjan vuonna 2002. Pöytäkirjan tavoite on kahdeksan prosentin
vähennys vuoden 1990 kasvihuonekaasupäästöjen tasosta
vuoteen 2010 mennessä. EU:n kuudes ympäristöohjelma
tunnustaa myös uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämisen ja energiansäästön merkityksen kasvihuonekaasujen
vähentämisessä. Ympäristöohjelmassa mainitaan myös
ympäristövalistuksen merkitys ilmastonmuutoksen torjumisessa.

Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen on tärkeää
Lapin matkailualueiden vetovoiman turvaamiseksi. Arvokkaiden luontotyyppien suojelu on mahdollista sekä kaavoituksen keinoin että perustamalla suojelualueita. Matkailusektori on osaltaan edesauttanut uusien suojelualueiden
perustamista ja metsien hakkuiden rajoittamista hakkuiden
matkailullisesti arvokkailla alueilla Pohjois-Suomessa. On
kuitenkin huomioitava, että luonnon monimuotoisuus ei
välttämättä säily suojeltujen alueiden sisällä, jos alueet
jäävät eristyneiksi. Eristyneisyyttä voidaan estää ekologisten käytävien avulla, jotka mahdollistavat eläinten liikkumisen ja kasvien leviämisen alueelta toiselle. Taajama-alueiden sisällä kaavoituksella on merkittävä rooli ekokäytävien
luomisessa ja ylläpitämisessä.

EU:n kuudennen ympäristöohjelman tavoitteena on
luonnon suojeleminen ja sen toiminnan ennalleen palauttaminen sekä biologisen monimuotoisuuden häviämisen
pysäyttäminen Euroopan unionissa ja maailmanlaajuisesti
(ks. ympäristöohjelma: http://ec.europa.eu/environment/).
Päämääränä on myös maaperän suojeleminen eroosiolta ja
saastumiselta. Biologisen monimuotoisuuden osalta
kuudes ympäristöohjelma painottaa Natura 2000- ja Life hankkeita suojelun välineinä. Valtaosa Lapin merkittävistä
matkailualueista sijaitsee Natura 2000 alueiden välittömässä läheisyydessä. Vuonna 2000 voimaan tulleen EU:n
vesipuitedirektiivin tarkoituksena on parantaa vesiekosysteemien tilaa, edistää vesivarojen kestävää käyttöä, tehostaa vesiympäristön suojelua, vähentää pohjavesien pilaantumista sekä lieventää tulvien ja kuivakausien vaikutuksia.

Taajamien ekologisesti kestävän kehittämisen teemaan
voidaan liittää mm. liikenteeseen, viheralue- ja suojelualueisiin, jätteisiin, energian kulutukseen sekä ilman ja vesistöjen laatuun liittyviä tekijöitä (von Bonsdorff ym. 2005,
Hämäläinen & Kulju 2007, Salminen 2007). Liikkumisella ja
liikenteellä on monitahoisia vaikutuksia ympäristöön.
Liikenteen määrä ja toimivuus vaikuttavat elinympäristön
terveellisyyteen, turvallisuuteen ja viihtyisyyteen. Liikenne
kuluttaa myös energiaa, synnyttää melua ja haitallisia päästöjä sekä aiheuttaa onnettomuuksia.

Suomen hallituksen kestävän kehityksen ohjelma mainitsee ekologisen kestävyyden osalta ensisijaisiksi tavoitteiksi uusiutumattomien luonnonvarojen käytön vähentämisen, luonnon tuottokyvyn ja luonnonarvojen säilymisen
sekä ympäristön tilan parantumisen (Ympäristöministeriö
1998). Myös valtakunnallisilla alueidenkäyttötavoitteilla on
tarkoitus edistää kestävän kehityksen periaatteita alue- ja
yhdyskuntarakenteita koskevissa päätöksissä (Ympäristöministeriö 2001). Tavoitteet koskevat alueita, joilla on alueen
käytön, energiaverkon tai liikenneyhteyksien kannalta
laajempi kuin maakunnallinen merkitys, merkittävä vaikutus
kansalliseen kulttuuri- tai luonnonperintöön tai valtakunnallisesti merkittävä vaikutus ekologiseen kestävyyteen,
aluerakenteen kestävyyteen tai merkittävien ympäristöhaittojen välttämiseen.

Maankäyttö ja taajamarakenne vaikuttavat merkittävästi
liikenteen määrään, ihmisten elinympäristön laatuun, ympäristön tilaan sekä talouteen. Taajama-alueilla ekologisesti
kestävän kehityksen edistäminen liittyy etenkin taajamarakenteen tiivistämiseen, liikenteen päästöihin, meluun ja
katupölyyn, ilman laatuun sekä liikkumisen ohjaamiseen ja
hallintaan. Taajamarakenteen tiivistäminen parantaa yhdyskunnan ekotehokkuutta vähentämällä liikkumistarvetta.
Taajamarakenteen hajoaminen ja laajeneminen ilman
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taja ja ympäristökuormituksen aiheuttaja. Rakennuskanta
ja fyysinen infrastruktuuri luovat edellytyksiä ja asettavat
reunaehtoja kaikille yhdyskunnan toiminnoille  asumiselle,
hallinnolle, tuotantotoiminnalle, palvelujentuotannolle ja
tarjonnalle, liikenteelle ja virkistystoiminnalle ym. Rakentaminen on siten tärkeä toimintakenttä pyrittäessä ekologisen
kestävyyden parantamiseen. Yhdyskunta on sitä kestävämpi, mitä vähemmän sitä rakennettaessa ja siinä elettäessä kulutetaan uusiutumatonta energiaa ja luonnonvaroja, tuotetaan ihmiselle tai luonnolle haitallisia päästöjä
ja jätteitä tai haitataan luonnon monimuotoisuutta (von
Bonsdorff ym. 2005, Hämäläinen & Kulju 2007, Salminen
2007). Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä myös laajan ja
toimivan viheralueverkoston, maisema- ja luontoarvojen
sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaan rakennuskannan ja
taajamakuvan säilymiseen. Rakennuspaikan valinnalla,
sijainnilla ja maaperäolosuhteilla on huomattava merkitys
rakentamisen ekotehokkuuden ja luonnon säilymisen
kannalta.

Liikenteellä voi olla vaikutuksia myös kanalintuihin
(Kuva: Jukka Jokimäki).

merkittävää matkailijamäärän kasvua voi aiheuttaa ongelmia
kestävän kehityksen yhteensovittamisessa maankäytön
suunnittelussa. Liiallisesta tiivistämisestä voi kuitenkin
seurata myös paikallisia haitallisia vaikutuksia kuten
ihmisen lähiympäristön viihtyvyyden alenemista. Taajamarakenteen suunnittelulla voidaan vaikuttaa mm. liikenteen
aiheuttamiin ympäristöhaittoihin, luonnonvarojen kulutukseen ja luonnonympäristön säilyttämiseen (Hämäläinen
& Kulju 2007). Luonto- ja ympäristöarvojen huomioon
ottaminen matkailukeskusten suunnittelussa vaikuttaa mm.
luonnon monimuotoisuuden säilymiseen kohdealueella.

Ekologisen kestävyyteen liittyy sekä alueellinen että
ajallinen komponentti. Ekologisten tavoitteiden olisi
toteuduttava eri mittakaavatasoilla ja pitkällä aikavälillä
(Butler & Butler 2007, Holden 2007). Esimerkiksi paikallista
luonnon monimuotoisuutta lyhyellä aikavälillä edistävät
toimenpiteet eivät välttämättä tue pitkän aikavälin kestävän
kehityksen edistämistä laajemmassa alueellisessa mittakaavassa. Lisäksi toiset alueet ovat ekologiselta sietokyvyltään herkempiä kuin toiset alueet ja lisäksi ekologisten
vaikutusten merkitys voi vaihdella mm. vuodenaikojen
mukaan.

Ihmisten toiminta aiheuttaa kuormitusta ilmaan, vesistöihin ja maaperään. Mitä tehottomammin ihmiset käyttävät
sähköä, lämpöä ja vettä sekä muita luonnonvaroja, sitä
enemmän ympäristökuormitusta toiminta aiheuttaa.
Nykytavoitteena onkin ekotehokkuus. Ekotehokkuus on
toimintamalli, jolla pyritään ekologisesti ja taloudellisesti
mahdollisimman tehokkaaseen luonnonvarojen käyttöön
samalla, kun vähennetään toiminnasta aiheutuvia
ympäristöhaittoja. Ekotehokkuuden parantuminen ei
välttämättä vähennä luonnonvarojen käytön ja päästöjen
kokonaismäärää, jos tuotteiden ja palveluiden kysynnän
kasvusta aiheutuneet ympäristövaikutusten lisäykset
kumoavat tuotannossa saavutetut säästöt materiaalien ja
energian käytössä sekä päästöissä. Kulutustapojen
muuttaminen kestävämmiksi onkin ekotehokkuuden
parantamisen kannalta yhtä tärkeää kuin tuotantotapojen
muuttaminen.

Sosiaalinen kestävyys voidaan jakaa kolmeen osaan: 1)
mahdollisuuteen osallistua omaa elämää koskeviin päätöksiin, 2) hyötyjen ja haittojen tasa-arvoiseen jakautumiseen eri intressiryhmien kesken ja 3) kulttuuriseen kestävyyteen. Kulttuurisella kestävyydellä tarkoitetaan sitä, että
kehitys on hyväksyttävää niiden ihmisten taholta, joihin
kehitys jollain tavalla vaikuttaa (Rannikko 1999). Kulttuurisella kestävyydellä on myös viitattu paikallisten arvojen,
elämäntavan ja identiteetin jatkuvuuteen (Heikkinen ym.
2007).

Rakennustoiminta ja kiinteistöjen ylläpito on kokonaisuudessaan merkittävä luonnonvarojen ja energian kulut-

Kestävän kehityksen tarkka määrittely on haasteellista
ja usein monitulkintaista. Usein näin katsotaan olevan

2.2. Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys
Ilona Mettiäinen ja Simo Sarkki
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erityisesti sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden kohdalla. Oikeastaan yhtä yksiselitteistä määritelmää kestävyydelle ei ole, vaan malleja on useita (Jokinen 2004). Siksi
kestävyys määritellään ja punnitaan pitkälti tapauskohtaisesti. Lisäksi kehitys on aina kestävää jostakin näkökulmasta (ks. Milton 1996). Kestävän kehityksen edistäminen onkin siis aina poliittista ja vanhoja oikeuksia uudelleen jakavaa. Kestävä kehitys ei ole objektiivinen päämäärä,
vaan tietyn ryhmän subjektiivinen tulkinta tulevaisuuden
turvaamasta kehityksestä (ORiordan & Viosey 1998,
McAlpine & Birnie 2005). Kestävyyttä voidaan myös
käyttää demokratian, tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden
käsitteiden tavoin poliittisena terminä, joka on helppo hyväksyä ja jota kukaan ei vastusta, mutta joka voi Troijan
hevosen lailla pitää sisällään ja tuoda päätöksentekoon
asioita, joita ei välttämättä ole toivottu ratkaisuperiaatteeksi
(Painter 2003). Kestävän kehityksen käsitteen monitulkintaisuudesta huolimatta siitä on tullut tärkeä kehitystä ohjaava tavoite, ja kestävyyden käsite on vakiintunut poliittiseen, taloudelliseen ja hallinnolliseen kieleen (Jokinen &
Järvikoski 1997).

kaiden suhde luontoon sekä elämäntavan ja -laadun,
väestönkehityksen ja palvelutarjonnan kaltaisia teemoja
(Viljanen 2003).

2.2.1. Osallistuminen olennaisimpana
kestävän kehityksen piirteenä
Simo Sarkki
Suomen kansallisen kestävän kehityksen strategian
mukaan kestävä kehitys edellyttää, että kansalaisilla on
yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua, kantaa vastuuta
ja hyötyä kehityksen tuomasta valinnanmahdollisuuksien
lisääntymisestä (Suomen kestävän kehityksen toimikunnan asettama strategiaryhmä 2006).
Viime aikoina on kiinnitetty enemmän huomiota prosessien oikeudenmukaisuuteen (osallistuminen) kuin lopputuloksiin (hyödyt ja haitat). Tämä johtuu siitä, että nykykäsityksen mukaan ympäristöön liittyviä ongelmia ei voida
ratkaista vain asiantuntijatiedon avulla, vaan kansalaisten
osallistumisen on nähty lisäävän moninaisempien arvojen
ja intressien huomioimista (Raitio 2003). Kestävään kehitykseen liittyen osallistamisen mahdollisuuksia on esitetty
mm. Niestroyn (2007) julkaisussa.

Sosiaalista kestävyyttä pidetään usein kestävyyden
osa-alueista vaikeimmin määriteltävänä ainakin, jos
kulttuurista kestävyyttä ei eroteta omaksi osa-alueekseen.
Määrittelyongelmien on arveltu johtuvan muun muassa
siitä, että sosiaalisessa kestävyydessä yhdistyy kaksi eritasoista ilmiötä. Jalosen ja Pelkosen (2006) mukaan on
verrattain helppoa tunnistaa yksittäisten ihmisten hyvinvoinnin avaintekijät, kuten toimeentulo ja vaikuttamismahdollisuudet ja määrittää niille kriittiset vähimmäistasot.
Sen sijaan yhteiskunnalliset ihanteet, kuten demokratia ja
tasa-arvo, ovat monitahoisia ja vaikeasti analysoitavia
käsitteitä, joista on kenties helpommin määriteltävissä
milloin ne eivät toteudu kuin päinvastoin (Jalonen &
Pelkonen 2006).

Ihmisen mahdollisuuden osallistua omaa elämäänsä
koskevaan päätöksentekoon on nähty olevan tärkeää yhteisöjen kehittymisen kannalta (Dorsner 2004), demokratian
näkökulmasta (Fennema & Tillie 1999), instituutioiden tai
yhteisöjen sopeutumiskyvyn lisäämiseksi (Resilience
alliance 2007), ongelmien ratkaisemiseksi (Hajer &
Wanegaar 2003) ja luottamuksen kasvattamiseksi eri
intressiryhmien välillä (Kyllönen ym. 2006). Lisäksi EU:n
Agenda 21:n mukaan eri sidosryhmien osallistumisen
mahdollisuuksia tulisi parantaa ja vuorovaikutusta tulisi
lisätä ennen päätösten tekemistä (Hens 1996).

Kestävyyden lajien väliset rajat voivat olla häilyviä.
Esimerkiksi sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden
yhteisiä alueita ovat työllisyyden, verojen ja omistuksen
kaltaiset ilmiöt (Jalonen & Pelkonen 2006). 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 asuk-

2.2.1.1. Osallistuminen ja sosiaalinen pääoma
Luottamus, sosiaaliset verkostot ja vastavuoroisuuden
normit puolestaan ovat sosiaalisen pääoman osia (Putnam
1993). Sosiaalinen pääoma auttaa yhteisöjä selviämään
muutoksesta suotuisalla tavalla (Kilpatrick & Falk 2003).
Aidot osallistumisen mahdollisuudet lisäävät luottamusta
hallintoa kohtaan. Osallistuminen on tärkeää myös
verkostojen luomisen kannalta (Innes & Booher 2003).
Esimerkiksi hallinnon edustajien ja eri intressiryhmien
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kohdatessa syntyy mahdollisuus luoda sekä vertikaalisia
että horisontaalisia suhteita eri toimijoiden välille. Näiden
suhteiden verkosto puolestaan on tärkeä vuorovaikutuksen tulevaisuuden kannalta.

välillä paranee. Sopeutumiskykyä tarvitaan, koska elämme
jatkuvassa muutoksessa. Muutos tuo riskejä, mutta myös
mahdollisuuksia. Jotta riskit ja uhat kääntyisivät mahdollisuuksiksi, tarvitaan innovaatioita, joita eri intressiryhmien
tietojen yhdistäminen edesauttaa (ks. Innes & Booher
2003). Osallistuminen on erityisen tärkeää palautteen keräämisessä muuttuvia ekososiaalisia ympäristöjä koskien.
Ottamalla osallistumisen kautta tämän palautteen huomioon
voimme kehitellä kenties uusia ja innovatiivisiakin tapoja
hallinnoida maankäyttömuotoja kestävillä tavoilla.

Kun osallistumistilaisuuksissa neuvotellaan esimerkiksi
maankäyttömuotojen yhteensovittamisesta, syntyy usein
tilanteita, joissa eri osapuolet vuorotellen löysäävät omia
vaatimuksiaan toisten eduksi. Näin osallistuminen edistää
myös vastavuoroisuuden normien kehittymistä eri intressiryhmien välille. Tietenkin saatetaan myös kohdata tilanteita, joissa osallistumisesta huolimatta osapuolet ovat lukkiutuneet omien näkökantojensa vaalijoiksi, eikä vastavuoroista intressien vaihtoa pääse syntymään. Tällöin olisi
hyvä luottaa kolmannen osapuolen apuun osallistumisprosessien järjestämisessä (esim. Peltonen & Villanen 2004,
Lewicki ym. 1992).

2.2.2. Hyötyjen ja haittojen tasa-arvoinen
jakautuminen eri intressiryhmien kesken
Simo Sarkki
Hyötyjen ja haittojen jakautumisessa on oleellista kysyä,
kuka hyötyy kehityksestä ja kuka maksaa kehityksen
kustannukset. Täytyy huomata, että hyödyt ja haitat voivat
valua eri tasoille aina paikallisesta globaaliin ja resurssien
hyödyntäminen yhdellä tasolla saattaakin tuottaa riskejä
ja muutoksia muille tasoille koituvissa hyödyissä (Giordano
2003). Globaalissa maailmassa onkin tärkeää tarkastella
nimenomaan tasoa jolle hyödyt ja haitat menevät. Maailman
mittakaavassa asiaa on puitu esimerkiksi pohtimalla onko
kehitysmailla oikeus hyödyntää resurssejaan yhtä voimakkaasti kuin länsimaat ovat tehneet. Kyse on resurssien
käytön mahdollisuuksien epäoikeudenmukaisesta jakautumisesta maailman mittakaavassa (Baker 1997).

2.2.1.2. Osallistuminen ja konfliktit
Jos päätökset tehdään ylhäältä alas periaatteella eikä
ihmisiä osallisteta päätöksentekoon, on vaarana, että
päätökset tulevat ihmisille yllätyksenä. Tämä synnyttää
epäluottamusta hallintoa kohtaan, varsinkin jos päätökset
ovat ihmisille epämieluisia. Yllätyksien kohdalla ihmiset
myös usein nousevat vastustamaan päätöksiä ja ristiriidat
puhkeavat konflikteiksi. Kun ihmiset osallistuvat päätöksentekoon, on todennäköisempää, että he sovittavat omat
intressinsä yhteen vallassa olevien näkemysten kanssa
(Fennema & Tillie 1999, Rydin & Pennington 2000). Tämä
puolestaan vähentää yllätyksistä johtuvia konflikteja ja
auttaa ratkaisemaan moninaisten näkökulmien ongelmien
yhteensovittamisen politiikassa. Näin ollen osallistumiseen
perustuvaa päätöksentekoa voidaan käyttää myös päätökset legitimoivana menetelmänä ilman todellisia vaikuttamisen mahdollisuuksia. Toisaalta aidot osallistumisen mahdollisuudet lisäävät luottamusta hallintoon (Driscoll 1978),
joka puolestaan auttaa ratkaisemaan ristiriitatilanteita rakentavalla tavalla (Kyllönen ym. 2006).

Kansallisella tasolla esimerkiksi voisi ottaa luonnonsuojelun. Suojelu edistää ja vahvistaa Suomen ekologista verkostoa ja monimuotoisuuden ollessa yhteinen etu suojelun
pitäisi olla periaatteessa kaikkien kansalaisten etu. Kuitenkin suojelu tuottaa myös haittoja rajoittamalla esimerkiksi
paikallisten oikeuksia hyödyntää luontoa. Ekologinen
kestävyys saattaakin olla ristiriidassa sosiaalisesti kestävän kehityksen kanssa (Dobson 1998, Björn 2003).
Alueellisella tasolla esimerkiksi metsätalous saattaa olla
vahvoilla tuottaessaan työpaikkoja puunkorjuuseen, kuljetukseen ja sellutehtaille. Paikallisella tasolla hakkuut voivat
kuitenkin tuottaa pelkkiä haittoja ulkopaikkakuntalaisten
yrittäjien hakatessa puut muualla sijaitseviin sellutehtaisiin. Toisaalta myös paikallistason ehdoilla tapahtuva kehitys voi vaikuttaa muille tasoille koituviin hyötyihin. Esimerkiksi metsätalouden rajoittaminen paikallisesti tärkeän
matkailun kustannuksella rajoittaa metsätalouden toimintaedellytyksiä ja näin vähentää siitä saatavia hyötyjä. Hyötyjen ja haittojen jakautumisessa onkin aina tehtävä poliit-

2.2.1.3. Osallistuminen ja sopeutumiskyky
Osallistumiseen perustuva suunnittelu ei ole vain keino
ehkäistä konflikteja ja rakentaa luottamusta, vaan myös tie
verkostojen luomiseen, joiden kautta sopeutumiskyky,
itseorganisointikyky ja oppimiskyky yhteisöissä ja ryhmien
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tisia valintoja siitä, kenen kehitystä halutaan tukea. Nyrkkisääntönä voidaan kuitenkin pitää sitä, että paikallisten
resurssien koloniaalinen ryöstäminen kaukana olevien
keskusten tarpeisiin ei ole sosiaalisesti kestävää.

mapelissä jaetaan siis rajallista kakkua, mutta positiivisessa
summapelissä kakku voi kasvaa innovatiivisten ratkaisujen
myötä yli äyräidensä. Win-win ratkaisut eivät kuitenkaan
aina ole mahdollisia, jolloin on tehtävä päätöksiä siitä, kenen
hyötyjä halutaan edistää ja kenen kontolle haitat langetetaan. Tällöin on hyvä pitää mielessä keskusperiferia suhteisiin usein liittyvä epätasa-arvoisuus ja tarkastella hyötyjä ja haittoja ensimmäisenä paikallistason näkökulmasta
sosiaalisesti kestävän kehityksen saavuttamiseksi.

Miten sitten hyötyjen ja haittojen jakautumista voidaan
mitata ja ovatko ne vähennettävissä pelkästään taloudellisiin hyötyihin? Luhmannin (2004) mukaan yhteiskunta
on funktionaalisesti eriytynyt, jolla tässä tapauksessa
tarkoitetaan sitä, että eri maankäyttömuotojen välinen
yhteensovittaminen sekä hyötyjen ja haittojen tasa-arvoinen jakaminen on vaikeaa, koska ne kommunikoivat eri
asioilla. Metsätalous kommunikoi puukuutioilla, suojelu
luonnon monimuotoisuudella, matkailu elämysten tuottamisen mahdollisuuksilla, poronhoito laitumilla ja paikallinen
metsästys, kalastus ja marjastus mahdollisuudella harjoittaa
näitä virkistäviä sivuelinkeinoja. Puukuutiot on suhteellisen
helppo kääntää euroiksi, mutta luonnon monimuotoisuutta,
poronhoidon ja muiden luontaiselinkeinojen kulttuurista
arvoa on vaikea mitata rahassa. Hyötyjä ja haittoja arvioitaessa kohdataan siis yhteismitallistamisen ongelmia. On
tärkeää muistaa, että vaikka hyödyt ja haitat ymmärretään
usein taloudellisina, niitä ei tule rajata koskemaan vain taloudellisia hyötyjä, vaan päätöksiä tehtäessä on kyettävä
arvioimaan myös kulttuurisia, sosiaalisia ja ekologisia hyötyjä.

2.2.3. Kulttuurinen kestävyys
Simo Sarkki ja Salla Kananen
Kulttuurilla tarkoitetaan yhteisön pitkäaikaisia arvoja ja
merkityksiä, jotka kohdistuvat esimerkiksi tietynlaisiin
toimintoihin, tapoihin ja tehtäviin (Norton 1999). Nämä
arvot ja merkitykset ovat muotoutuneet fyysisessä maailmassa tapahtuvien sosio-historiallisten prosessien, ihmisten elämään liittyvien huolien (ks. Barth 1987, 1995),
diskurssien (Hajer 1995, vrt. Geertz 1973), henkilökohtaisten
kokemusten ja luonnon tarjoamien mahdollisuuksien
seurauksena (Ingold 2000). Kulttuuriset arvot ja merkitykset
eivät ole muuttumattomia, vaan muokkautuvat, mutta toisaalta myös uusiintuvat edellisten asioiden mukaan. Usein
näillä merkityksillä ja arvostuksilla on funktionaalinen
suhde materiaaliseen maailmaan (Barth 1987) ja ne
määrittyvät toiminnan pohjalta (Ingold 2000).

Hyötyjä ja haittoja mietittäessä kohdataan usein se ongelma, että hyödyt menevät eri osoitteeseen kuin haitat.
Tämä on ongelmallista etenkin yhteisomistuksessa olevilla
mailla, esimerkiksi valtion mailla. Yhteismaan tragedian
perusajatus on, että käytettäessä yhteisiä resursseja hyödyt menevät käyttäjälle, mutta resurssin hyödyntämisen
kustannukset tulevat kaikkien asianomaisten yhteisesti
jaettavaksi. Tämä johtaa yhteisten resurssien kestämättömään käyttöön. Ratkaisuksi on ehdotettu esimerkiksi
resurssien käyttöoikeuksien yksityistämistä, jolloin hyödyt
ja haitat menisivät samaan osoitteeseen (Hardin 1968).
Kestävän kehityksen kannalta ajateltuna tämä ajatus on
ongelmallinen. Kestävässä kehityksessä pitäisi pyrkiä
ratkaisemaan resurssien käyttöön liittyvät ristiriidat tavalla,
joka ei ole poissulkeva (Newman 2004). Kestävälle
kehitykselle onkin ominaista etsiä win-win ratkaisuja
käsillä oleviin ongelmiin. Pyritään siis löytämään ratkaisu,
josta kaikki osapuolet hyötyvät. Win-win tilanteita
voidaan kutsua myös positiiviseksi summapeliksi. Vaihtoehtona on ongelman näkeminen nollasummapelinä, joka
tarkoittaa sitä, että tilanteen yhdessä ratkaiseminen edellyttää kompromissia tai toisen osapuolen totaalista perääntymistä tilanteesta (Kyllönen & Raitio 2004). Nollasum-

Kulttuurisen kestävyyden tarkoituksena on säilyttää ja
edistää kulttuurien luomaa toimintaa ja sen tuloksia (elämäntavat, murteet, perinteet, uskomukset, käyttäytymistavat, taide, kirjallisuus, musiikki, rakennukset, kulttuuriympäristöt) seuraaville sukupolville. Kulttuurinen kestävyys
perustuu kulttuurien ominaisuuksien tiedostamiseen,
arvostamiseen ja kehittämiseen. Rantalan (2007) mukaan
paikallisen kulttuurin on vähintään pysyttävä elävänä ja
erityispiirteiden säilyttävä. Kulttuuri luo raamit, jossa liikutaan ja uutta kehitetään ottaen vaikutteita muista kulttuureista. Kulttuurisessa kestävyydessä elinkeinoja kehitetään paikallisia kuunnellen ja huomioiden nykyiset elinkeinot.
Kestävän kehityksen toteuttamisessa ovat kunnat keskeisessä asemassa, koska kestävän kehityksen tavoitteiden
täyttyminen vaatii useasti paikallisia ratkaisuja (Valtion
ympäristöhallinnon verkkopalvelu 2007a). Kansallisesti
kulttuurinen kestävyys tukee valtion kehittämistä huomi13

ryhmä. Ongelmaksi muodostuu, kenen arvot tulee huomioida, kun joudutaan ristiriitatilanteeseen. Norton ratkaisee
asian siten, että identifioidaan avainresursseja tai mieluummin tapoja käyttää resursseja, jotka sisältyvät paikallisyhteisön pitkäaikaisiin arvoihin. Muu resurssien käyttö
tulisi rakentaa näiden avainkäyttömuotojen ympärille. Näin
taataan myös paikallisten ihmisten osallistuminen heitä
koskeviin päätöksiin. Norton esittelee superkapitalismivaihtoehdon, jossa paikallisyhteisöt kilpailevat keskenään
siitä, kuka saa investointeja yhtiöiltä tai markkinoilta.
Kilpaillessaan keskenään ne menettävät paikallisuuden
tuoman ainutlaatuisuuden ja lisäksi pyrkivät toimimaan niin,
että alueelle investoidaan koko ajan lisää. Näin omaleimaiset paikat yhdenmukaistuvat ja markkinat kuluttavat
resurssit loppuun yhdessä paikassa ja siirtyvät sitten muualle. Nortonin mukaan saattaa olla taloudellisesti kestävää
käyttää yksi resurssi loppuun, minkä jälkeen voidaan siirtyä
seuraavan kimppuun. Tässä oletetaan resurssien olevan
keskenään yhteismitallisia: kaiken arvo voidaan laskea
rahassa. Avainresurssit muodostavat poh- jan identiteetille,
joka lähti kehittymään, kun ensimmäiset ihmiset asettuivat
asumaan kyseiselle paikalle. Avainresursseihin keskittymällä taataan identiteetin sekä kulttuuristen käytäntöjen ja
instituutioiden jatkuvuus, jotka ovat kehittyneet käytettävissä olevien resurssien pohjalta. Talous ja kulttuuri siis
linkittyvät toisiinsa ja nämä linkit ovat ylisukupolvisia
(Norton 1999). Maankäytön koko historia yhdistyy sukujen
historioihin, jolloin maa ja sen käyttö ovat osa ihmisten
identiteettiä.

Haasio Kittilän Sirkkajärven pohjoispuolella (Kuva:
Salla Kananen).

oiden kansallisen kulttuurin ja luomalla mahdollisuuksia
kehittää ja ylläpitää paikallisia kulttuureja. Paikallista
kulttuuria ei saa aliarvioida. Kulttuuriin perustuva toiminta
luo turvallisuuden tunnetta ja muutokset eivät välttämättä
tunnu niin suurilta kuin täysin uutta luotaessa. Paikallisen
kulttuurin luomat, esimerkiksi erilaiset ympäristöt, saavat
kulttuurien kehittyessä uusia käyttötapoja. Tämä vaikuttaa
myös ekologiseen, taloudelliseen ja sosiaaliseen kestävyyteen, kun ei aina luoda täysin uutta, vierasta. Paikallisen
kulttuurin ja ihmisten huomioiminen päätöksenteossa sitoo
ihmiset alueiden kehittämiseen ja omalta osaltaan vähentää
muuttoliikettä ja antaa ihmiselle kuuluvuuden tunteen eli
juuret. Alueelliset lähtökohdat, erilaiset näkemykset ja vaihtoehdot tulevat esille asukkaiden osallistuessa asioiden
valmisteluun (Valtion ympäristöhallinnon verkkopalvelu
2007a). Paikallisen kulttuurin huomioiminen kuntatason
päätöksenteossa tarkoittaa kulttuurin arvostamista ja
alueen kehittämistä omasta kulttuurista lähtien. Esimerkiksi
kylätoimikunnat ovat kulttuurisen kestävyyden yksi paikallinen toimielin.

Sosiaalisesti sijoittuneet taidot ja arvostukset ovat ensisijainen asia, joiden kautta olemme kotona maailmassa
(Ingold 2000). Ympäristöön liitetyt arvot määrittyvät toiminnan kautta. Lappilaisten käsityksiä luonnon käytöstä tutkineen Jokisen (2002) mukaan lappilaisen luontosuhteen
juuret ovat syvällä luonnon käytössä. Mielekäs elämä kiinnittyy luontoon ja perinteisten asioiden harjoittamiseen.
Perusajatus on aktiivinen ja toiminnallinen suhde luontoon.
Luontoon ei mennä vain oleilemaan, vaan luonnossa liikkumiseen liittyy joku tarkoitus, oli se sitten poronhoito, kalastus, metsästys tai marjastus. Näiden perinteisten luonnonkäyttömuotojen harjoittaminen sallitaan myös modernia
teknologiaa, kuten kelkkoja ja mönkijöitä käyttäen.

Kulttuurisesti kestävä kehitys pyrkii siis säilyttämään
paikallisia arvoja. Sukupolvien välistä kestävyyttä tutkineen Nortonin (1999) mukaan pelkkien taloudellisten mahdollisuuksien säilyttäminen tuleville sukupolville ei riitä
kestävän kehityksen turvaamiseksi. Nortonin mukaan kestävä tulevaisuus on sellainen, jossa otetaan huomioon yhteisön pitkäaikaiset arvot ja ekosysteemien sekä maisemien
piirteet, joita kyseiset ihmiset pitävät arvokkaina.

Kulttuurisesti kestävän kehityksen pitäisi olla sopusoinnussa siihen osallistuvien ihmisten kulttuuristen käsitysten
kanssa (Rannikko 2004). Vaikka lappilainen luontosuhde
onkin toiminnallinen, se ei ole vähennettävissä pelkäksi
taloudelliseksi luontosuhteeksi. Luonnon hyödyntäminen

Paikalliset eivät useinkaan ole homogeeninen joukko,
vaan erilasia näkökulmia ja materiaalisia intressejä sisältävä
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paikallisyhteisöihin ja kulttuuriin (ks. esim. www.uneptie.org/pc/tourism/sust-tourism/home.htm). Matkailulle ovat välttämättömiä sekä luonnon ympäristö että
rakennettu ympäristö. Matkailulla on todettu olevan
monenlaisia ekologisia vaikutuksia ympäristöönsä (Liddle
1997, Eagles ym. 2002, Buckley 2004, Eydal 2004, Hemmi
2005, Jokimäki & Kaisanlahti-Jokimäki 2007). Matkailukeskusten ekologiset vaikutukset muistuttavat osaksi kaupungistumisen aiheuttamia ympäristömuutoksia (Jokimäki
& Kaisanlahti-Jokimäki 2007). Laskettelurinteiden,
moottorikelkka- ja latuverkostojen, retkeilyreittien ja luontopolkujen sekä virkistyskäyttöä palvelevien rakenteiden
myötä matkailukeskusten vaikutusalue voi olla jopa laajempi kuin varsinaisten kaupunkien. Matkailukeskuksille omintakeisia ekologisia vaikutuksia aiheuttavat mm. laskettelurinteiden lumetus sekä moottorikelkka- ja koiravaljakkosafarit.

ei tarkoita välttämättä sitä, että toimittaisiin sen ulkopuolelta. Tällainen erottelu vähättelee luonnonympäristön
merkitystä kulttuuristen arvojen muodostumisessa.
Luonnossa toimiminen on ihmisten tapa olla kotonaan
maailmassa. Näin ollen kulttuuriset merkitykset ja arvot
ovat kiinni luonnossa ja nousevat osaltaan luonnosta (ks.
Ingold 2000). Ympäristön tarjoamat mahdollisuudet, jotka
mahdollistavat kulttuurisen toiminnan, voivat muuttua
konkreettisen maankäytön ja maankäytön oikeuksien
muuttumisen myötä. Kulttuurisen kestävyyden yhteydessä tulee siis tarkastella eri maankäyttömuotojen vaikutusta ympäristön tarjoamiin mahdollisuuksiin ja toisaalta
oikeuksia käyttää ympäristöä perinteisellä tavalla.
Kulttuurisessa kestävyydessä siis pyritään säilyttämään
paikallisten kannalta tärkeitä arvoja. Säilyttäminen saattaa
kuitenkin olla ongelmallista muutoksen kannalta. Esimerkiksi metsätalous ja porotalous ovat olleet Lapissa perinteisiä maankäytön muotoja, mutta matkailu on uusi tulokas.
Tulisiko siis matkailun kehitystä jarruttaa kulttuurisen kestävyyden hyväksi? Erään vastauksen tähän tarjoaa Rannikon (1999) ajatus siitä, että kulttuurisesti kestävän kehityksen tulee olla paikallisten hyväksymää. Näin ollen matkailun
kehittäminen voidaan katsoa kulttuurisesti kestäväksi, jos
paikalliset sen hyväksyvät. Nortonin (1999) ajatuksia seuraillen matkailua voisi kehittää niin, että se tukee paikallisia
avainkäyttömuotoja ja ammentaa niistä voimansa. Toisaalta täytyy muistaa, että materiaalisten intressien muuttuessa myös kulttuuri saattaa muuttua. Kun metsätalous
ei enää hyödytä yhtä paljon kuin ennen ja matkailu tuo
lisää tuloja paikallistasolle, paikalliset pitävät monin paikoin
matkailua metsätaloutta hyväksyttävämpänä vaihtoehtona, jos näiden välillä joudutaan valitsemaan. Kulttuuriseen kestävyyteen liittyykin monia kysymyksiä: voivatko
avainkäyttömuodot muuttua ja kuinka kauan kestää ennen
kuin uudesta käyttömuodosta kuten matkailusta tulee
alueen avainkäyttömuoto? Kuinka tunnistaa kulttuurin
muutos ja erottaa se kulttuurisesti kestämättömästä
kehityksestä?

Ympäristövaikutuksia syntyy etenkin itse matkustamisen ja matkailurakentamisen kautta, mutta myös aktiviteettien myötä. Liikenne aiheuttaa eläinten liikennekuolemia ja
häiriintymistä sekä etenkin lentoliikenne on merkittävä
ilmastonmuutokseen ja otsonikerroksen ohenemiseen
liittyvä tekijä. Taajamien, loma-asuntojen, liikenneverkostojen ja aktiviteettialueiden rakentaminen vähentää
ja pirstoo alkuperäiselle lajistolle sopivia elinympäristöjä,
muuttaa pinta- ja pohjavesien virtauksia ja laatua, lisää
maaperän eroosiota ja tiivistymistä, kuluttaa energiaa ja
luonnonvaroja sekä aiheuttaa lajistomuutoksia ja häiritsee
eläimistöä. Kaavoituksessa taajamien metsäalueet pilkkoutuvat pienialaisiksi ja jos samanaikaisesti asukas- ja kävijämäärien kasvu lisää metsien ulkoilukäyttöä, saattaa metsikön ekologinen kestävyys joutua uhatuksi (Löfström ym.
1999, Jokimäki & Kaisanlahti-Jokimäki 2007). Erilaiset
aktiviteetit voivat aiheuttaa mm. eläinten häiriintymistä,
vieraslajien levittäytymistä uusille alueille, maaperän eroosiota ja tiivistymistä, eläinten kuolleisuuden kasvua (metsästys, kalastus) sekä loisten ja tautien leviämistä (esim.
lohiloinen). Rakentamisesta, majoitus- ja ravitsemuspalveluista, liikenteestä ja aktiviteeteistä syntyy myös
melua ja jätteitä. Jätevedet voivat rehevöittää alueiden
vesistöjä. Matkailuun liittyvät toimet kuluttavat myös
energiaa ja luonnonvaroja.

3. Matkailun vaikutuksista
3.1. Matkailun ekologisista vaikutuksista

Matkailukeskukset aiheuttavat muutoksia erityisesti
keskuksen, mutta myös sen ympäristön lajistossa, lajien
välisissä suhteissa ja näiden välityksellä koko ekosysteemissä (Mathieson & Wall 1986, Sippola 1996, Sanecki
ym. 2006). Suoriin matkailun aiheuttamiin vaikutuksiin

Jukka Jokimäki, Marja-Liisa KaisanlahtiJokimäki, Pekka Sulkava ja Yrjö Norokorpi
Matkailulla on monenlaisia vaikutuksia ympäristöön,
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lumipeite tuo suojaa kasvillisuudelle ja maaperälle kulutusta
vastaan. Lisäksi eri aktiviteeteilla on erilaisia vaikutuksia
ympäristöön ja näiden vaikutusten voimakkuus riippuu mm.
käytön intensiteetistä. Matkailulla voi olla myös positiivisia
vaikutuksia ympäristöönsä. Esimerkiksi luontotuvat ja 
polut lisäävät ihmisten luontotietoisuutta. Matkailusektori
on myös ollut aktiivisesti edistämässä uusien kansallispuistojen perustamista ja vanhojen laajentamista. Eaglesin
ym. 2002 julkaisussa on tiivistetysti kerrottu mm. matkailun
aiheuttamista ongelmista ja hyödyistä suojelualueilla ja
annettu ohjeistusta suojelualueiden kestävän kehityksen
mukaiselle suunnittelulle ja hoidolle.
Kiiruna voi kärsiä matkailusta (Kuva: Jukka Jokimäki).

3.2. Matkailun sosiokulttuurisista
vaikutuksista

voidaan lukea erilaiset häiriötekijät ja rakentaminen. Rakentamisella vaikutetaan alueen kasvillisuuteen ja eläimistöön. Eläimet joko välttelevät rakennettuja alueita tai
häviävät alueilta kokonaan ja kasvillisuus muuttuu kulumisen seurauksena ja tulokaslajien vallatessa kasvualaa.
Esimerkiksi hiihtokeskusten on todettu vaikuttavan merkittävästi lintujen ja piennisäkkäiden laji- ja yksilörunsauksiin; tietyt kulttuurilajit runsastuvat harvinaisempien
lajien kustannuksella (Gill ym. 1996, 2001, Heikkilä 2007,
Mallord ym. 2007, Jokimäki ym. 2007, Laiolo 2007). Yksittäiset rakennetut taukopaikatkin vaikuttavat pikkunisäkäslajistoon paitsi suoraan häirinnän kautta myös epäsuorasti esim. kasvillisuusmuutosten seurauksena sekä ravinnoksi kelpaavien jätteiden ja uusien suojapaikkojen määrän
lisääntymisen johdosta (Odell & Knight 2001, McKinney
2002).

Ilona Mettiäinen ja Simo Sarkki
Matkailu on voimakkaasti kasvava toimiala eri puolilla
maailmaa ihmisten vapaa-ajan lisääntymisen ja elintason
kohoamisen myötä. Matkailu pyrkii löytämään aina uusia
kohteita. Allosentrisiä, seikkailunnälkäisiä matkailijoita
uusiin kohteisiin seuraavat turvallisuushakuisemmat psykosentrikot, ja näin yhä useampi paikka muodostuu massamatkailun kohdealueeksi ja yhä useammat yhteisöt kohtaavat matkailun arkielämässään. Matkailun ja paikallisen
elämän kohdatessa syntyy erilaisia sosiokulttuurisia vaikutuksia, kun matkailu muuttaa arvojärjestelmiä ja käyttäytymistä sekä kohdealueen alkuperäistä identiteettiä. Matkailu
voi muuttaa yhteisön rakennetta, perhesuhteita sekä perinteisiä elämäntapoja ja käytäntöjä (UNEP 2002). Lapissa
saamenpukujen epäkunnioittavaa käyttöä matkailun ohjelmapalveluissa on pidetty esimerkkinä sosiokulttuurisen
kestävyyden periaatteiden vastaisesta matkailutoiminnasta.

Luontomatkailun kehittämishankkeissa matkailukeskusten laajentamisessa pyritään yleisesti lisäämään käyntikertojen määrää ja erityisesti houkuttelemaan viipymäasiakkaita suojelualueiden läheisyyteen ja matkailualueille.
Käyntikertojen määrän kasvu kuitenkin vaikuttaa suojelualueiden lajistoon negatiivisesti koko ravintoverkon sisällä,
ei vain yksittäisten lajien osalta, muuttaen koko ympäristön
luonnontilaa. Ympäristövaikutusten arvioinnissa tulee entistä tarkemmin huomioida, että monet kulttuurin suosijalajit
yhdessä alueelle levittäytyneiden vieraiden kasvilajien
kanssa kaventavat alkuperäisten lajien elinmahdollisuuksia.

Matkailun työllistävästä vaikutuksesta ja uuden tulonlähteen tarjoamisesta paikallisille on keskusteltu paljon.
Monesti matkailu toivotetaan tervetulleeksi siltä odotettavien taloudellisten hyötyjen ansiosta. Matkailua on
pidetty erityisesti perifeeristen alueiden pelastajana
autioitumisen ja ikääntymisen uhkia vastaan. Matkailu on
Euroopan unionin keskeisiä aluepolitiikan välineitä, ja myös
kansallisesti ja alueellisesti matkailun edistämisellä pyritään
hallitsemaan rakennemuutosta ja monipuolistamaan
elinkeinoja (Saarinen & Kauppila 2002). Perifeerisillä alueilla
on usein jäljellä arvokkaita luonnonympäristöjä, jotka ovat
teollistuneilla keskusalueilla usein tuhoutuneet (Bomberg
1994). Nykyään luonnonsuojelua usein kannatetaan mat-

Matkailun ekologisten vaikutusten suuruus vaihtelee
alueittain ja vuodenajoittain. Lisää tutkimustietoa tarvitaan
mm. siitä, kuinka kauas matkailukeskusten ja virkistyskäyttöä palvelevien rakenteiden ekologiset vaikutukset
ulottuvat. Pohjoiset ekosysteemit ovat herkempiä vaikutuksille kuin eteläiset ekosysteemit. Pohjoisessa talvinen
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kailun hyväksi, ja erityisesti kansallispuiston koetaan
olevan haluttu naapuri matkailukeskuksille (ks. esim. Saarinen 2001). Monet matkailukeskuksista sijoittuvatkin
kansallispuistojen tai muiden suojelualueiden yhteyteen,
joskin Järviluoman (2006) mukaan myös suojelualueiden
ulkopuolinen luonto on osa Lapin vetovoimaa. Nykyään
luonnonsuojelun ja matkailun suhteet ovat jälleen palanneet myönteisiksi (Sorsa 2002). Euroopan unionin sitoumukset toisaalta sosioekonomiseen kehittämiseen ja toisaalta luonnonsuojeluun voivat joutua törmäyskurssille,
kun periferian luonnonalueiden suojelu esimerkiksi matkailun hyväksi voi vaikeuttaa muuta luonnon elinkeinollista
käyttöä. Matkailun vaikutukset kohdealueen väestöön ja
sen elinoloihin eivät olekaan vain yhdenlaisia, vaan matkailun vaikutukset kohdistuvat eri tavoin erilaisiin ihmisryhmiin.

sosiokulttuurisesti kestävälle kehitykselle.
Matkailun myönteisiä sosiaalisia vaikutuksia ovat
esimerkiksi (ks. Mettiäinen 2007 ja viitteet ko. julkaisussa):
 aluetaloudelliset hyödyt, työllisyys
 matkailua varten rakennetusta infrastruktuurista
paikallisille koituvat hyödyt (tiet, katuvalaistus,
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
sekä kielen ja perinteiden elpyminen
 matkailijoiden kasvava tietoisuus paikallisesta
kulttuurista ja elämismaailmasta
 yhteisöjen vahvistuminen ja mahdollisuus ylläpitää
omaa, perinteistä elämäntapaa (kalastus, metsästys,
poronhoito, marjastus)
 matkailuun ja muuhun alueen kehittämiseen
osallistumisen lisääntyminen
 elinkeinorakenteen monipuolistuminen
 luonnonsuojelualueiden perustaminen luontomatkailun hyväksi (ei kaikkien mielestä myönteistä),
luonnonympäristöjen arvostuksen nousu.

Kritiikkiä matkailua kohtaan on esitetty tähän mennessä
melko vähän, ehkä siksi, että sen positiiviset vaikutukset
on nähty varsin merkittävinä. Osallistuminen matkailun
kehittämiseen on usein haasteellista, sillä se on pitkälti
ulkopuolisten markkinavoimien ohjaamaa. Kuitenkin myös
paikalliset matkailuyrittäjät tekevät päätöksiä investoinneista ja alueen matkailun kehittämisestä. Monesti matkailukeskusten paikalliset asukkaat voivat vaikuttaa
suuntaavasti tai rajoittavasti matkailun kehittymiseen jo
maanomistuksensa kautta, kuten Ylläksen matkailun
kehittymisestä voidaan huomata (Mettiäinen 2007).
Markkinavoimien vaikutus näkyy usein kuitenkin siinä, että
kohoava maan hinta houkuttelee paikallisia myymään
maatalousmaata matkailun käyttöön (MacLeod 2004).
Matkailun sosiaalisiin vaikutuksiin voidaan pyrkiä
vaikuttamaan osallistumalla matkailun kehittämiseen ja
maankäytön suunnitteluun esimerkiksi kaavoitusprosesseissa.

Matkailukeskusten aiheuttamia kielteisiä sosiaalisia ja
ympäristövaikutuksia ovat esimerkiksi (ks. Mettiäinen 2007
ja viitteet ko. julkaisussa):
 arkkitehtoninen saaste (perinnemaisemaan sopimattomat hotellit, paikallisten erityispiirteiden katoaminen maiseman ja matkailurakentamisen
standardisoitumisen myötä)
 matkailukeskusten infrastruktuurin ylikuormittuminen ja pettäminen, esimerkiksi ruuhkat
 ekosysteemin saastuminen jätteiden ja liiallisten
matkailijamäärien vuoksi sesonkiaikoina
 matkailijoiden segregoituminen paikallisista
asukkaista (ei välttämättä ongelma)
 matkailutyöpaikkojen epätasa-arvoinen jakaantuminen paikallisten ja muualta tulleiden välillä sekä
verotulojen vuotaminen aluetalouden ulkopuolelle
sesonkityöntekijöiden myötä

Eurooppalaiset matkailijat ovat usein hyvinkin tiedostavia ympäristöasioiden suhteen ja toivovat samaa myös
käyttämiltään matkailuyrityksiltä. Myös sosiaalisten
vaikutusten tiedostaminen on kasvamassa, jolloin matkailijat saattavat kohdistaa toiveita myös matkailuyritysten
toiminnan sosiokulttuurisiin vaikutuksiin. Sosiaalisesti
kestävän yrityksen imago on nousemassa ekologisen
imagon rinnalle. Mitä useammat matkailijat vaativat
ekologista ja sosiaalista kestävyyttä matkanjärjestäjiltä, sitä
kannattavampaa yrittäjien on järjestää matkoja, jotka
ottavat ekologisen ja sosiokulttuurisen kestävyyden
huomioon. Matkailun markkinavetoinen ohjaus tuo siis
niin haasteita kuin myös mahdollisuuksia matkailun
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konfliktit ja sosiaaliset ongelmat paikallisten arkielämän ja kulttuurin kohdatessa matkailijoiden
lomamatkakäytöksen, rahankäytön ja kulttuurin
paikallisten arkielämän, kulttuurin 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 estyminen tai väistyminen matkailutoimintojen tieltä
matkailun ja muiden maankäyttömuotojen väliset
ristiriidat ja konfliktit
rikollisuus ja prostituutio (erityisesti Aasian maiden
matkakohteissa).

Toisaalta matkailun myötä palvelut ja infrastruktuuri
kehittyvät matkailukeskusten läheisyydessä. Kaupoista,
teistä ja liikenneyhteyksistä hyötyvät matkailijoiden lisäksi
myös paikalliset. Toisaalta haittojakin on. Esimerkiksi
erilaiset matkailureitit voivat häiritä muita paikallisia
elinkeinoja, kuten poronhoitoa. Matkailun kehitystä
seurattaessa onkin tarkasteltava sen vaikutuksia erilaisille
ryhmille, eikä vain yksiselitteisesti todettava, että matkailu
työllistää paljon ihmisiä, joten se on sosiokulttuurisesti
kestävää ja kaikkien etu. Työpaikkojen ja taloudellisten
etujen lisäksi on pohdittava myös muunlaisia hyötyjä ja
haittoja, kuten matkailun maankäytön seurauksia eri
ryhmien toiminnalle, kulttuuristen arvojen suhdetta
matkailuun ja myös ekologisia arvoja, joita on vaikeaa mitata
rahassa.
Kulttuurinen kestävyys on vaikeasti määriteltävä asia,
kuten myös muut kestävän kehityksen ulottuvuudet.
Kulttuurisella kestävyydellä tarkoitetaan usein paikallisten
arvojen ja identiteetin jatkuvuuden mahdollisuuksia. Tämä
ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kulttuuri tulisi nähdä jonain
paikallaan pysyvänä, historiaan jähmettyneenä romanttisena kokonaisuutena, vaan alati muutoksessa olevana
dynaamisena ja liikkuvana asiana. Vaikka muutos onkin
oleellinen osa kulttuuria, kulttuuri on myös jostain kotoisin
ja säilyttää yhteyden juuriin. Esimerkiksi poronhoito on
pohjoisen asukkaille kulttuurisesti tärkeää, vaikka se onkin
muuttunut paljon moottorikelkkojen ja mönkijöiden, muun
maankäytön sekä keinoruokinnan myötä. Matkailun
kehityksessä voidaan ammentaa historiasta ja kulttuurista,
mutta tämä tulisi tehdä sillä tavalla, että siitä on reilulla ja
oikeudenmukaisella tavalla hyötyä myös kulttuurin
kantajille itselleen, eikä vain matkailuyrittäjille. Esimerkiksi
Lapin matkailuimago pohjaa pitkälti poroon, mutta miten
matkailu huomioi poronhoidon toiminnassaan?

Matkailusta on paljon hyötyä, mutta myös haittaa
kohdealueellaan. Vaikka matkailu olisikin pääpiirteittäin
toimivaa sikäli, 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). Hyödyt ja haitat eivät
myöskään jakaudu välttämättä tasan eri intressiryhmien
kesken, vaan tietynlainen kehitys on harvoin yhtäläisesti
kaikkien etu.

4. Kestävä kehitys ja matkailu
Jukka Jokimäki ja Marja-Liisa KaisanlahtiJokimäki

Matkailukeskuksiin keskittyvän matkailun hyödyt ja
haitat liittyvät työllisyyteen, maankäyttöön sekä palveluiden ja infrastruktuurin kehittymiseen. Työllisyyden
kohdalla tulee huomioida se, työllistävätkö matkailuyritykset paikallisia ihmisiä vai käyttävätkö ne ulkopuolista
työvoimaa. Toisaalta matkailu on esimerkiksi Lapissa
sesonkiluonteista, mikä asettaa haasteita paikallisille, jotka
haluavat olla töissä ympäri vuoden. Monesti paikallisten
toimeentulo tuleekin matkailun lisäksi myös muista töistä.

Matkailussa kestävyydestä on alettu puhua 1990-luvulla
(Hynönen 2002) ja kestävyydestä on tullut sittemmin
yleinen argumentti matkailun markkinoinnissa ja kehittämisessä. 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 oikeu18

denmukaisuuden periaatteen mukaisesti taata eri ryhmille
ja alueille yhtäläiset mahdollisuudet kehitykseen. Yhtenä
alueidenkäyttömuotona matkailu voi sekä toisaalta edistää
kestävää kehitystä että estää muiden ilmiöiden kestävyyttä. Kestävän matkailun ideologian mukaisesti matkailuteollisuuden tulisi yrittää toimia siten, että toiminnasta aiheutuisi mahdollisimman vähän vaikutuksia luontoon ja paikalliskulttuuriin, samanaikaisesti mahdollistaen paikallisväestön toimeentulon ja elinympäristöjen säilyvyyden.
Kestävän kehityksen määritelmää mukaillen myös kestävä
matkailu koostuu erilaisista kestävyyden osa-alueista
(García-Falcón & Medina-Muños 1999). Matkailun
kestävyyttä tarkastellaan useimmiten ekologiseen ja
sosiokulttuuriseen kestävyyteen liittyen.

siitä, että näitä tekijöitä löytyy heidän toimialueiltaan.
Maailman matkailujärjestön (WTO) mukaan kestävän
matkailun tulee käyttää ympäristöresursseja optimaalisesti,
kunnioittaa paikallisyhteisöjen sosiokulttuurista ainutlaatuisuutta ja varmistaa niiden elinkelpoisuus, taloudellisesti pitkäaikaiset toimintaedellytykset sekä tuottaa
sosioekonomista hyötyä kaikille asianosaisille tasaisesti.
Samanaikaisesti matkailusektorin tulee huolehtia ekologisten prosessien toimivuudesta ja edistää luonnon
resurssien ja monimuotoisuuden säilyttämistä. Matkailun
tulee ottaa huomioon sen aiheuttamat nykyiset ja tulevat
taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristövaikutukset, huomioiden sekä matkailijoiden, matkailuteollisuuden,
ympäristön että paikallisyhteisöjen vaatimukset (UNEP &
WTO 2005). Nämä vaikutukset ja tarpeet olisi huomioitava
sekä kaikessa matkailuun liittyvässä suunnittelu- ja kehitystyössä että varsinaisessa operationaalisessa toiminnassa.
Maailman matkailujärjestön julkaisuissa on esitetty
tiivistetysti, mitä kestävän kehityksen taloudellisella, ekologisella ja sosiokulttuurisella komponentilla tarkoitetaan
matkailun viitekehyksessä (WTO 2004a,b). Pyrittäessä
kestävään matkailuun kaikkien kestävyyden komponenttien ehtojen tulisi täyttyä kokonaisvaltaisesti nyt ja tulevaisuudessa.

Pyrkimys kestävään matkailuun ei liity ainoastaan
matkailun aiheuttamien negatiivisten vaikutusten
kontrolloimiseen ja vähentämiseen. Matkailu hyödyntää
monin tavoin paikallisyhteisöjä ja edistää ympäristönsuojelua, vaikka paikalliset toimijat eivät aina välttämättä
toimikaan ympäristön hyväksi (Holden 2007). Matkailusektorin ei tulisikaan asettaa taloudellista kehitystä ja
ympäristönsuojelua vastakkain (UNEP & WTO 2005,
Tourism Sustainability Group 2007). Monet osalliset
hyötyvät matkailun kestävästä kehittämisestä. Matkailuyrityksille hyvä imago on oleellinen pitkäntähtäimen
hyötyjä tavoiteltaessa, paikallisyhteisöt hyötyvät yleensä
matkailusta, ympäristönsuojelijat ovat huolissaan
matkailun negatiivista vaikutuksista, mutta näkevät
matkailun arvokkaana suojelun tulonlähteenä ja itse
matkailijat etsivät korkealaatuisia kokemuksia turvallisissa
ja houkuttelevissa ympäristöissä samanaikaisesti kuin he
ovat entistä ympäristötietoisempia matkailun aiheuttamista
ympäristövaikutuksista (UNEP & WTO 2005).

Pohjois-Suomen matkailukeskuksille ei ole toistaiseksi
luotu kestävän kehityksen ohjelmia. Julkaisuja taajasti
rakennettujen alueiden kestävän kehityksen ohjelmista on
saatavilla mm. Suomen suurimmista kaupungeista, kuten
Helsingistä (von Bonsdorff ym. 2005), Tampereelta (Hämäläinen & Kulju 2007) ja Turusta (Salminen 2007).

4.1. Ekologinen kestävyys matkailussa

Matkailulla on merkittävä osa kestävän kehityksen
kontekstissa; sillä on usein tärkeää aluetaloudellista merkitystä ja matkailussa käsitellään samanaikaisesti sekä
kuluttajien (matkailijoiden), teollisuuden, ympäristön että
paikallisten yhteisöjen yhteiseloa. Yksi matkailun erityispiirteistä on se, että siinä kuluttajat (matkailijat) matkustavat
palveluntuottajan ja tuotteen luokse (UNEP & WTO 2005).
Matkailijoiden, paikallisyhteisöjen ja ympäristön välillä
onkin monenlaisia suoria ja epäsuoria vuorovaikutuksia
(Butler & Butler 2007, Holden 2007). Matkailun myötä
osallisten ympäristötietoisuus kasvaa. Matkailijat hakevat
yhä enemmän elämyksiä koskemattomasta luonnosta,
miellyttävistä maisemista, aidosta kulttuurista ja hyvästä
palvelusta. Matkailuyritykset ovat pitkälti riippuvaisia

Jukka Jokimäki ja Marja-Liisa KaisanlahtiJokimäki
Matkailun yhteydessä ekologisen kestävyyden periaate
viittaa siihen, ettei matkailu vaaranna kohdealueen ekologisten systeemien ja prosessien toimintaa eikä alueen
alkuperäisten lajien esiintymistä. Matkailun ekologiseen
kestävyyteen liittyviä teemoja ovat esimerkiksi matkailun
vaikutukset uhanalaisiin lajeihin, retkeilymaaston kulumiseen ja ilmansaasteisiin. Ekologisesti kestävän matkailun
tulisi hyödyntää ympäristöresursseja mahdollisimman
optimaalisesti. Matkailun kehittämisessä tulisi ylläpitää
ekologisia prosesseja, pyrkiä minimoimaan mahdolliset
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4.2. Sosiaalinen kestävyys matkailussa

ekologiset vaikutukset ja kestävän matkailun pitäisi
edesauttaa monimuotoisuuden suojelua. Matkailun
yhteydessä ekologisen kestävyyden periaate viittaa siihen,
ettei matkailu vaaranna kohdealueen ekologisten systeemien ja prosessien toimintaa eikä alueen alkuperäisten lajien
esiintymistä.

Ilona Mettiäinen
Sosiaalisesti kestävän matkailun tunnusmerkkeinä
voidaan pitää mm. seuraavia tekijöitä (ks. esim. Sorsa 2002,
Vanhamäki 2003):
 matkailu tukee kohdealueen paikallistaloutta ja
matkailusta tuleva hyöty jakaantuu mahdollisimman
laajalle paikallisyhteisössä
 kohdealueen paikallisilla on mahdollisuus vaikuttaa
matkailun kehittämiseen ja ympäristönsä käyttöön
(matkailun sosiaaliset haitat ja paikallisväestön
vaikutusmahdollisuudet)
 matkailutoiminta on sopusoinnussa paikallisväestön kulttuuristen käsitysten ja arvojen kanssa
ja paikallisväestö voi jatkaa toimimista kulttuuriinsa
kuuluvalla tavalla (paikalliskulttuurin säilyttäminen)

Ekologiseen kestävyyteen liittyy oleellisesti kantokyvyn
käsite. Ympäristön kantokyvyllä tarkoitetaan ympäristöresurssien säätelemää populaatiotiheyden tasoa tietyllä
alueella tai tietyllä habitaatilla. Ekosysteemin ja sen
prosessien toimivuuden, luonnon monimuotoisuuden,
lajien elinympäristövaatimusten, kantokyvyn ja palautumismekanismien huomioiminen alueen kehittämisessä
kuuluvat ekologisen kestävyyden periaatteisiin (ks. Hemmi
2005). Matkailualueen ekologisella kantokyvyllä voidaan
kuvata sitä alueen käytön määrää pitkällä aikavälillä, minkä
alue sietää ilman merkittäviä vaurioita. Kantokyky 
käsitteen käyttöä on kritisoitu ja korvaavaksi menetelmäksi
on ehdotettu mm. hyväksyttävissä olevien muutosten
rajojen tarkastelua (nk. LAC -prosessi; Limits of Acceptable
Change), kävijöiden suojelualueille aiheuttamien
vaikutusten hallinnan suunnittelujärjestelmää (PAVIM;
Protected Areas Visitor Impact Management Planning
Process) ja matkailun hallinnan optimointimallia (TOMM;
Tourism Optimization Management Model) (Miller &
Twining-Ward 2005).

Osa sosiaalisista vaikutuksista on mitattavissa taloudellisten ja ekologisten vaikutusten tavoin, kuten väestörakenteen, liikenteen, työllisyyden ja asuntojen arvon muuttuminen sekä virkistysmahdollisuudet, melu ja päästöt.
Sosiaaliseen kestävyyteen kuuluvat kuitenkin tätä laajemmin kaikki ihmisten ristiriitaiset tarpeet ja niiden toteutusmahdollisuudet (Wallenius 2001). Laajemmin ajateltuna
sosiaalisia vaikutuksia voivatkin olla kaikki ympäristövaikutukset sellaisina kuin ihmiset ne kokevat (Mäkäräinen
2000).

Kantokykyyn liitetään kysymys siitä, kuinka paljon on
liian paljon. Hyväksyttävän muutoksen käsitteeseen puolestaan liittyy pohdinta siitä, kuinka suuri muutos on vielä
hyväksyttävä muutos (Hemmi 2005). PAVIM suunnittelujärjestelmä on LAC menetelmää edullisempi ja nopeammin
käyttöön otettavissa. PAVIM järjestelmässä indikaattorit
ja seuranta korvataan asiantuntijapaneelin suorittamalla
ongelma-analyysilla. TOMM mallissa määritetään
vaihtoehtoiset kehitysskenaariot sekä indikaattorit, joita
käytetään seurannassa. Kaikille mainituille menetelmille
on yhteistä pyrkimys kävijöiden aiheuttamien negatiivisten
vaikutusten minimointiin ja seurannan käyttö hoitotoimenpiteiden tarvetta arvioitaessa (Miller & Twining-Ward
2005). Edellä mainittujen lisäksi erityisesti suojelualueille
on kehitetty useita muitakin, lähinnä suojelualueilla vierailijoihin kohdistuvia, seurantajärjestelmiä kuten VIM (Visitor
Impact Management), VERP (Visitor Experience and
Resource Protection), VAMP (Visitor Activity Management
Process) ja ROS (The Recreational Opportunity Spectrum)
(Eagles ym. 2002).

Vanhamäen (2003) mukaan sosiaalisesti kestävän
matkailun rajaaminen tarkasti erilleen muista kestävän
matkailun elementeistä on vaikeaa, eikä siihen tulisi edes
pyrkiä. Erityisesti sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden
raja on epäselvä, ja myös ekologinen kestävyys on useissa
tapauksissa lähellä sosiaalista kestävyyttä (Vanhamäki
2003). Usein matkailun ja muun luonnonkäytön sosiaalisia
vaikutuksia tarkastellaankin toiminnan työllisyysvaikutuksien kautta. Yleisellä tasolla sosiaalinen kestävyys
viittaa ihmisten hyvinvoinnin lisäämiseen ja elämänhallinnan vahvistamiseen. Sosiaalisen kestävyyden ydintermejä ovat oikeudenmukaisuus ja osallisuus (Tuulentie
2005). Kun puhutaan sosiaalisesta kestävyydestä, on tärkeää kysyä myös, kenen kannalta kestävyydestä puhutaan.
Matkailun sosiaaliset vaikutukset ovat usein hyvin erilaisia
eri ihmisten ja väestöryhmien näkökulmasta, ja joidenkin
intressiryhmien näkökulmasta myönteinen kehitys voi olla
toisten näkökulmasta osittain tai täysin kielteistä (UNEP
2002, Vanhamäki 2003).
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4.3. Kulttuurinen kestävyys matkailussa

Useimmiten sosiaalisia vaikutuksia tarkastellaan paikallisväestön näkökulmasta. Matkailun sosiaaliset vaikutukset
voidaan määritellä matkailusta aiheutuviksi muutoksiksi
matkailukohteiden paikallisten asukkaiden elämänlaadussa.
Matkailusta kohdealueen väestölle tuleva hyöty on jopa
matkailun jatkumisen edellytys. Useimmiten tämä tarkoittaa
paikallisten työllistymistä matkailun tehtäviin, paikallista
yritystoimintaa ja erilaisia rakennetun ympäristön, infrastruktuurin ja palveluiden paranemista. Matkailuun myönteisesti suhtautuva paikallisväestö voi olla yksi matkakohteen merkittävimpiin lukeutuvista vahvuuksista, kun
taas kielteisesti suhtautuva paikallisväestö voi jopa aiheuttaa matkailun kuihtumisen (Järviluoma 1993, García-Falcón
& Medina-Muños 1999).

Salla Kananen
Kulttuuriympäristöt ovat syntyneet ihmisen toiminnasta. Ne ovat osa kulttuurin tuloksia kuten taide, kulttuuriset ilmiöt, kulttuuripalvelut ja -tuotteet, jotka kertovat
paikallisesta elämästä, ihmisistä ja historiasta (Isotalo 2007).
Kulttuuriympäristöt ilmentävät maisemassa kulttuurin toimintaa perinnemaisemina ja biotoopeina, rakennusperintönä ja muinaisjäännöksinä ja rakennettuna ympäristönä.
Kulttuuriympäristöt ovat eri-ikäisiä aina kiinteistä muinaisjäännöksistä sodan jälkeiseen rakennuskantaan ja matkailualueiden rakentamiseen. Myös nykyaikaiset rakennukset ja
viheralueet ovat aikakautensa luomia kulttuuriympä-ristöjä.

Keskeinen osa matkailun sosiaalista kestävyyttä on matkailukeskusten paikallisten asukkaiden äänen kuuluminen
matkailukeskusten suunnittelussa ja kehittämisessä (esim.
Sorsa 2002). Kehittämiseen osallistumisella ei tulisi ymmärtää pelkästään muodollisiin suunnitteluprosesseihin
osallistumista, kuten kaavoitusprosessien yleisötilaisuuksia ja muistutuksia, vaan siihen kuuluu myös ihmisten
omaehtoinen, jatkuvaluonteinen yhteistoiminta yhteiseksi
hyväksi kylätoimikunnissa ja muissa yhdistyksissä (Staffans 2004). Paikallisten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia korostetaan myös Suomen maankäyttö- ja
rakennuslaissa. Osallistumista ja osallisuutta pidetäänkin
usein keskeisimpänä sosiaalisen kestävyyden elementtinä.
Osallisuus ei ole minkään ulkopuolisen tahon määriteltävissä oleva asia, vaan Bäcklundin (2002) mukaan jo
Maankäyttö- ja rakennuslaki sisällyttää osallisiksi kaikki,
jotka tuntevat itsensä sellaiseksi. Vahva osallisuuden peruste on paikallisuus eri muodoissaan (Valkonen 2003).
Ilman osallisuutta eli johonkin kuulumisen tunnetta myös
osallistumiselta puuttuu perusta.

Kulttuurisesti kestävässä matkailussa kulttuuriympäristöjä hyödynnetään matkailuympäristön osana. Matkailun edistämiskeskus (MEK) on määritellyt kulttuurimatkailuun kuuluvaksi kaiken matkustamisen, jonka perusteluna on halu seurata kohteen kulttuurisia voimavaroja,
oppia niistä tai osallistua niihin. Jokin paikka, rakenne /
rakennus, tapahtuma voi olla kyseinen voimavara. (Isotalo
2007.) Kulttuuriympäristöjen ominaisuuksista ja vahvuuksista voidaan luoda matkailuun paikallisia voimavaroja.
Kulttuuriympäristöistä luoduista toimintapaikoissa
voidaan toteuttaa esimerkiksi ohjelmapalveluita kuten perinnebiotoopeihin kuuluvan niityn niitto. Ohjelmapalveluiden kautta kulttuurisia toimintatapoja, -käytäntöjä
tuodaan esille. Rakennusperintöä voidaan käyttää yrityksien toimitiloina esimerkiksi majoitustiloina, ravintola-,
kahvila- tai matkamuistomyymälöinä. Majoitustoimintaa on
harjoitettu maatiloilla 1930-luvulta alkaen mm Ylläksellä
(Arktes Oy 2006). Perinnemaisemia ja biotoopeja voi
hyödyntää ulkoilureitteinä ja matkailualueen viheralueina.
Lapin matkailustrategian 2007-2010 vaikutusten arvioitiin
Lapin läänin osalta lisäävän kulttuuriperinnön arvostusta,
mutta muuttavan maisemaa ja ympäristöä (Lapin liitto 2007).
Matkailun kehittyminen ympärivuotiseksi ja tuoteteemojen
syntyminen lisäävät tietoisuutta kulttuurista ja nostavan
sen arvostusta. Maankäytön suunnittelun katsottiin turvaavan paikalliskulttuuriin sopivan rakentamisen. Matkailukeskusten uudisrakentamisessa on tärkeä huomioida
materiaalien valinnan lisäksi erityisesti rakennusten muotokielen ja materiaalien käyttötavan (Arktes Oy 2006). Betoni,
lasi ja metalli ovat perinteiselle rakennuskulttuurille vieraita
elementtejä, mutta tarkalla ja huolellisella suunnittelulla
niiden käyttö voidaan perustella. Suunnittelun tulokset
ilmenevät kaavamääräyksin ja rakentamistapaohjeina.

Kohdealueen väestön näkökulman lisäksi myös matkailijoiden näkökulma voitaisiin sisällyttää matkailun sosiaalisen kestävyyden määritelmään ja tarkasteluihin, koska
matkailijat ovat sidosryhmänä monien tutkijoiden mielestä
yhtä tärkeitä kuin paikalliset asukkaat. Esimerkiksi Matkailun edistämiskeskus lukee yhdeksi kestävyyden osaalueeksi taloudellisen, ekologisen, kulttuurisen ja sosiaalisen kestävyyden rinnalle matkailijatyytyväisyyden (Vanhamäki 2003). Monet lomakotiseutuunsa sitoutuneet matkailijat kokevatkin olevansa vähintään puolipaikallisia ja ovat
halukkaita osallistumaan aktiivisesti ja pitkäjännitteisesti
matkailun kehittämisen ja matkailukeskusten maankäytön
suunnitteluun (Mettiäinen 2007).
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Indikaattoreiden avulla pyritäänkin antamaan tiivistetty
kuvaus kyseessä olevasta mitattavasta asiasta ja siihen
liittyvistä syy-seuraus-suhteista. Indikaattoreita voidaan
käyttää kulloinkin kyseessä olevan alueen nykytilan arvioinnissa, tavoitteiden asettamisessa, toimien vaikutusten arvioinnissa ja toimintojen uudelleen suuntaamisessa.
Kestävän kehityksen indikaattoreihin ja strategiasuunnitteluun liittyvää perustietoa ja ohjeistusta löytyy useista
julkaisuista (esim. UN 1992, OECD 2001, 2002, Eagles ym.
2002, UNDESA 2002, IIED 2002, UNEP 2003a,b, 2007, WTO
2004a,b, Hametner & Steurer 2007).

Kulttuurisesti kestävä matkailu tuo siis esille paikallisuuden. EU komission tiedonannon (2003) mukaan kulttuurisen loukkaamattomuuden vaaliminen sekä ympäristönäkökohdat ja kulttuuriperinnön suojelu ovat osa kestävän
matkailun toimenpiteitä. Kulttuuriin pohjautuva kestävä
matkailu luo matkailualueille ainutlaatuisen imagon. Kulttuurin hyödyntäminen auttaa matkailualueita kehittymään
erilaisiksi, luomaan identiteetin ja erottumaan toisistaan.
Kestävä matkailu ei pyri muuttamaan paikallista kulttuuria
vaan sopeutumaan siihen, parhaimmassa tapauksessa korostamaan sen ominaisuuksia. Kulttuuriympäristöohjelman
laatiminen osaltaan auttaa kohteiden arvottamisessa sekä
priorisoimaan käyttömahdollisuudet ja taloudelliset resurssit
tuoden esille matkailualueiden kulttuuriset vahvuudet.

Indikaattoreiden valinta lähtee yleensä liikkeelle olemassa olevasta ongelmasta; sen selvittämisestä mistä ongelmassa on kysymys ja mihin halutaan pyrkiä. Oleellista on,
että käyttävien indikaattoreiden tulisi olla mahdollisimman
laaja-alaisesti hyväksyttyjä (Hametner & Steurer 2007).
Lisäksi mittausjärjestelmän tulisi olla kustannustehokas
(Miller & Twining-Ward 2005).

5. Indikaattoreiden valintaprosessi
Jukka Jokimäki ja Marja-Liisa KaisanlahtiJokimäki

Indikaattoreiden luominen ja valinta lähteen yleensä
liikkeelle jostain yleisestä periaatteesta, johon halutaan
pyrkiä. Tämän jälkeen ko. asialle asetetaan tavoitetila,
valitaan sopiva indikaattori sekä päätetään mittaustavasta
ja seurannasta. Suomessa esimerkiksi Metsähallitus on
aktiivisesti kehittänyt luontomatkailun kestävän kehityksen indikaattoreita luonnonsuojelualueille (Kajala ym.
2004). Indikaattoreiden valinnassa käytetään yleensä varsin
monipuolisesti erilaisia kriteerejä (Taulukko 1). Valinnassa
voidaan myös tiettyjen kriteerien toteutuminen asettaa
pakolliseksi ehdoksi.

Matkailun kestävyyden arvioinnissa tarvitaan mittareita.
Indikaattori on ilmaisin tai osoitin, joka kertoo yksinkertaisella, yleensä numeerisella tavalla esimerkiksi yhteiskuntaan tai ympäristöön liittyvästä tilasta. Indikaattorit
muodostavat perustan myös ympäristön tilan seurannalle.
Indikaattorit luovat perustaa mielipiteiden muodostamiselle, keskusteluun osallistumiselle, alueiden käytön
suunnitteluun ja päätöksentekoon Sisältäessään suuria
tietomääriä, indikaattorit yksinkertaistavat asioita eivätkä
ne välttämättä anna täydellistä kuvaa mitattavasta asiasta.

Taulukko 1.
Matkailualueiden kestävän kehittämisen indikaattoreiden valintaan liittyvät ensisijaiset ja toissijaiset kriteerit
(ks. esim. Miller & Twining-Ward 2005).
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Ongelmia indikaattoreiden valinnassa ja tulkinnassa voi
aiheuttaa mm. se, että usein indikaattorit ja niille asetettavat
raja-arvot ovat käyttökelpoisia vain tietyillä alueilla (Miller
& Twining-Ward 2005). Esimerkiksi Etelä-Suomen
suojelualueet kestävät yleensä suurempaa käyttöpainetta
kuin pohjoiset suojelualueet. Näin ollen jollekin alueelle
aiemmin kehitetyt indikaattorit eivät välttämättä ole sovellettavissa muille alueille. Matkailualue/keskus tason kestävän
kehityksen indikaattoreiden valinnassa ongelmia aiheuttaa
myös matkailualueen/keskuksen rajaus. Mikäli vaikutukset
pyritään määrittämään esim. tiettyä pinta-alaa kohti, suuri
alue kestää enemmän käyttöpainetta kuin pieni alue. WTO:n
(2004a,b) mukaan aluerajauksen sisälle tulee mahtua kaikki
matkailukeskuksen keskeisimmät toimet. Rajauksessa tulisi
pyrkiä yhdistämään esimerkiksi kuntarajat luonnonmukaisiin rajauksiin. Joissakin tapauksissa tulee harkita matkailukeskuksen pilkkomista pienempiin osa-alueisiin, esimerkiksi
ydinalueeseen ja laita-alueisiin, yksityiskohtaisempia analyysejä varten.

kehityksen kohdalla suuntaus on ollut negatiivinen
ajanjaksolla 1995-2005 (www.ymparisto.fi/indikaattorit).
EU:n ympäristöohjelmassa tunnustetaan myös tiedon
puute ja kannustetaan niin Euroopan ympäristökeskusta
kuin kansallisia tilasto- ja tietokeskuksiakin perustiedon
keräämiseen. Suomessa kerätään tällä hetkellä matkailuun
liittyen lähinnä vain tietoja kävijämääristä ja matkailutuloista. Maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukaan (2
§) kunnan tulee huolehtia kaavoitus- ja rakennustoimen
hoidon edellyttämästä alueiden käytön, rakentamisen ja
rakennetun ympäristön sekä kulttuuri- ja luonnonympäristön tilan ja kehityksen seurannasta. Tärkeimpiä
suunnittelukysymyksiä ovat viheralueiden riittävyys,
monipuolisuus ja toimivuus sekä luonnon että ihmisen
toiminnan kannalta.

6. Matkailualueiden kestävyyden
indikaattorit

Indikaattoreiden valintaan vaikuttaa myös se, onko niitä
tarkoitus käyttää matkailun aiheuttamien vaikutusten
arvioimiseen ja seurantaan globaalilla, Euroopan, Suomen,
kuntatason, matkailukeskuksen vai matkailuyrityksen mittakaavassa. Yksittäisessä matkailuyrityksessä käytettävät
indikaattorit eroavat matkailukeskustason tai kansainvälisen matkailusektoritason vastaavista. Indikaattoreita
valittaessa on myös päätettävä, kuka kerää ja analysoi
koottavan materiaalin ja miten seuranta järjestetään.
Yleensä asianmukainen seuranta edellyttää, että aineisto
kerätään samoilta alueilta vertailukelpoisin menetelmin.
Myös aineiston keruutiheys tulee määritellä. Matkailijamääristä on syytä kerätä tietoa joka kuukausi. Matkailuympäristön tilan seuranta voitaisiin puolestaan toteuttaa
3-5 vuoden välein tehtävien mittausten avulla.

Jukka Jokimäki ja Marja-Liisa KaisanlahtiJokimäki
Erityisesti Maailman matkailujärjestö on ollut aktiivinen
kestävän matkailun indikaattoreiden kehittämisessä (WTO
1996, 2004a). WTO:n (1996) kestävän matkailun
ydininkaattoreita ovat: suojelutaso, käyttöpaine, käytön
intensiteetti, sosiaaliset vaikutukset, toiminnan säätely,
jätehuolto, suunnitteluprosessi, kriittiset ekosysteemit,
asiakastyytyväisyys, paikallisyhteisön tyytyväisyys ja
matkailun mukanaan tuomat hyödyt paikallistaloudelle.
WTO on edelleen kehittänyt indikaattorilistojaan ja indikaattoreiksi on ehdotettu mm. matkailijamäärien ja paikallisten ihmisten lukumäärän suhdetta (kuvaa matkailun
vaikutuksia paikallisyhteisöön), matkailijoiden määrää
kuukausittain (kuvaa matkailun sesonkiluonteisuutta),
matkailun työllistämien paikallisten ihmisten määrää (kuvaa
matkailusta tulevaa taloudellista hyötyä paikallisyhteisölle)
ja matkailijoiden määrää matkailukeskuksessa per km2
(kuvaa alueen käyttäjämäärää).

Suomen kestävän kehityksen strategian teemat, tavoitteet ja avainindikaattorit liittyvät mm. tasapainoon luonnonvarojen ja suojelun välillä, kestäviin yhdyskuntiin kestävässä yhdyskuntarakenteessa ja kansalaisten osallistumiseen (Suomen kestävän kehityksen toimikunnan asettama
strategiaryhmä 2006). Luonnonvarojen käytön ja suojelun
tasapainoon liittyviä indikaattoreita ovat mm. kasvihuonepäästöjen määrä, energian kokonaiskulutus, uhanalaisten
lajien osuus elinympäristöittäin ja luonnonvarojen kokonaiskulutus (www.ymparisto.fi). Suomessa uhanalaisten
lajien määrän kehityksen, maatalousympäristöjen lintukantojen kehityksen, suojelualueiden pinta-alan osuuden,
suojeluohjelmien toteuttamisasteen ja perinnemaisemien

Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen komissio (United Nations Division for Sustainable Development 2007) on esittänyt ajantasaistetun listan kestävän
kehityksen indikaattoreiksi (ks. lista www.un.org/esa/
sustdev). Kestävän kehityksen 50 ydinindikaattoria on
valittu liki sadasta alkuperäisestä indikaattoriehdotuksesta.
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Näille asetettiin vaatimukseksi, että ne kattavat teemoja,
jotka ovat kestävän kehityksen kannalta relevantteja
useimmille EUmaille, ne tuottavat sellaista tietoa, jota ei
ole saatavissa muilla indikaattoreilla ja niihin liittyvää
aineistoa on saatavilla useimmista EUmaista ilman, että
niiden keräämiseen tarvittaisiin merkittävästi lisäaikaa tai
taloudellisia resursseja. Matkailuun liittyviä ydinindikaattoreita YK:n listalla ovat mm. metsien peittämien maa-alojen
osuus, suojeltujen alueiden osuus, matkailun osuus bruttokansantuotteesta sekä lajien suojelustatuksen muutokset.

välillistä seurantaa keräämällä tilastotietoa kaavoituksesta
ja julkaisemalla tiedot vuosiraportteina KATSE-järjestelmässä (Valtion ympäristöhallinnon verkkopalvelu 2007b).
Seurantaakin tärkeämpi työkalu on muutoksen ennakointi.
Se ajoitetaan vaiheeseen, jossa matkailukeskusten maankäytölle asetetaan tavoitteita tai jossa arvioidaan yleissuunnitelmien maisemavaikutuksia (MRL 1999/132, 9 §).
Kaavasuunnitelmat ottavat kantaa siihen, millaista toimintaa
alueilla harjoitetaan, ja yleis- tai asemakaavojen maankäyttöluokka ilmentää toiminnan luonnetta.

Euroopan ympäristötoimistolla (European Environment
Agency 2007) on käytössään viisi matkailutoimialaan
liittyvää indikaattoria: matkailukäyttöön otetut maat (Land
take), matkailun intensiteetti (Tourism intensity), matkustaminen eri matkailuvälineillä (Tourims travel by transport
modes), kotitalouksien matkailuun ja virkistäytymiseen
liittyvät odotukset (Households expenditures for tourism
and recreation) sekä matkailusektorin ekomerkit (Tourism
eco-labelling).
Myös eräitä yleisiä kestävän kehityksen indikaattoreita,
kuten ekotehokkuutta, ekologista jalanjälkeä ja MIPS:a
(Material Input per Service Unit) voidaan soveltaa matkailualalle (Hemmi 2005).

Yhdyskuntien ja alueiden kestävään kehitykseen pyrkivä maankäyttö- ja rakennuslaki ohjaa kaavoitusta ja näkyy
kestävän suunnittelun trendeinä myös matkailukeskuksissa. Yksi tärkeimmistä kestävän suunnittelun periaatteista on ns. lyhyiden etäisyyksien rakenne (Häkkinen ym.
2006). Tämä tarkoittaa sitä, että maankäyttöratkaisut on
integroitu liikenne- ja reittisuunnitteluun. Yleensä ratkaisuna on rakennettujen alueiden tiivistäminen, jolloin voidaan hyödyntää jo olemassa olevia yhdyskunnan toiminnalle tärkeitä teknisiä linjoja (esimerkiksi liikenneväyliä) ja
edistää julkista liikennettä, jalankulkua ja pyöräilyä.
Aina taajamarakenteen tiivistäminen ei ole järkevää,
jolloin uusia kaava-alueita sijoitetaan ydinkeskustan läheisyyteen klustereina mahdollisimman lähelle, mieluiten
kävelyetäisyyden päähän palveluista ja julkisista alueista.
Tällä tavoin infrastruktuurin määrää pyritään lisäämään
hallitusti ja rajoittamaan matkustusetäisyyksien kasvua.
Monissa tutkimuksissa ja selvityksissä on etsitty ja esitelty
erilaisia kriteerejä, joilla voidaan arvioida rakennetun ympäristön kestävää kehitystä ja sitä, miten olemassa olevia
verkostoja ja palveluja on hyödynnetty. Matkailurakentamisen kestävyyttä voidaan arvioida erimerkiksi taulukkoon 2 koottujen tunnuslukujen avulla.

Tilastokeskus kerää Suomessa tietoja matkailun kehittymisestä. Lapin liitto (2004) on julkaissut Lapin matkailun
tilastollisen vuosikirjan, jossa kuvataan mm. rekisteröityneiden yöpymisten määrän, majoitustilojen käyttöasteen,
hissilippujen myynnin ja matkailutulon kehitystä.

6.1. Maisemaindikaattorit
Marja Uusitalo

Edellä esitetyn taulukon indikaattorit antavat välillistä
tietoa matkailun maisemavaikutuksista. Niiden oheen voidaan valita erityisiä maisemamittareita tilastotietoja tukemaan. Seuraavassa esitellään matkailukeskuksen visuaalista ja maisemaekologista kestävyyttä ilmentäviä mittareita,
joista keskeisimpiä ovat maisema- ja viherrakenne. Maankäyttötavoitteita tai -suunnitelmia on helpompi peilata
matkailukeskuksen maisema- ja viherrakenteeseen sen
sijaan, että tarkastelisi ja tulkitsisi useita laskennallisia
tunnuslukuja, joille on vaikea asettaa raja-arvoja.

Matkailun ja rakentamisen teollistuminen muuttavat
pohjoisia luonnonmaisemia ja alkutuotannon ajan saatossa
muovaamia kulttuurimaisemia. Maisema ja luonto ovat
luontomatkailukeskusten tärkeimpiä vetovoimatekijöitä.
Siksi niiden tilaa kannattaa seurata ja arvioida, onko
muutoksen vauhti ja suunta oikeita.
Maisemamuutoksia voidaan arvioida matkailukeskuksen
eri kehitysvaiheissa ja kehittämisen asteilla. Ympäristöhallinto tekee rakentamisen maisemavaikutuksista
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Taulukko 2.
Matkailukeskusten suunnitteluun soveltuvia kestävän kehityksen kriteerejä (mukaillen Häkkinen ym. 2006,
Suunnittelukeskus Oy 2006, MRL 1999/132).
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Levin taajamaa (Kuva: Suunnittelukeskus Oy).

viheryhteydet katkeavat tai missä ne ovat liian kapeat. Uusi
loma-asuntoalue tunturin ylärinteessä tai rakennettuja
alueita yhdistävällä viheralueella voi katkaista toiminnallisesti (retkeilyreitti) tai ekologisesti (lajien leviämisreitti)
tärkeän viherkäytävän. Vastaavasti uusi kaava-alue saattaa
muuttaa alueen hydrologista tasapainoa, joka usein
heijastuu alueen kasvillisuuteen (Väisänen ym. 2007).
Ylärinteiden ja lakialueiden epäsuotuisiin olosuhteisiin
sopeutuneet kasvit toipuvat yleensä huonommin olosuhteiden muutoksista alarinteiden ja laakso- ja rantavyöhykkeiden kasveihin verrattuna. Rakentaminen tai vilkkaiden retkeilyreittien sijoittaminen näille vyöhykkeille voi
alentaa kasvillisuuden muutoksensietokykyä entisestään.
Niinpä ihmisen aiheuttamat häiriöt maiseman vesitaloudessa voivat lopulta ilmetä ns. visuaalisina maisemahäiriöinä, kun kasvillisuus alkaa kärsiä kuivuudesta tai kuolla
pitkittyneeseen vedenpuutteeseen.

6.1.1. Visuaalinen ja maisemaekologinen
kestävyys
Taajamarakenteen tiivistämisellä ja hajauttamisella on
kestävyyden rajat, joiden ylittymisen maisema- ja
viherrakenne voi osoittaa (Taulukko 3). Maisemarakenne
muodostuu vyöhykkeistä tai alueista (ks. Sarala & Uusitalo
2007). Niissä vallitsee tietyt olosuhteet, jotka syntyvät
maisematekijöiden (mm. topografia, maaperä, ilmasto,
kasvillisuus) vuorovaikutuksesta (Panu 1998). Siksi
vyöhykkeillä on erilainen kehityskaari ja muutoksensietokyky. Viherrakenne puolestaan kertoo siitä, miten
matkailukeskuksen viheralueet linkittyvät toisiinsa ja
millaisia tehtäviä niillä on taajama- tai yhdyskuntarakenteessa (Uusitalo & Kananen 2007a). Vertaamalla
maankäyttösuunnitelmia maisema- ja viherrakenteeseen
voidaan ennakoida, millaisia laadullisia muutoksia uuden
rakennetun alueen sijainti ja jo olemassa olevan alueen
kasvu aiheuttavat.

Koska erilaiset havainnot eläimistä synnyttävät myönteisiä maisemakokemuksia ja luontoelämyksiä (Poutanen
& Tormilainen 2003, Rantala 2006), viherrakenteella on myös
välillinen vaikutus luontomatkailuun. Esimerkiksi lomaasuntoalueen ja laskettelurinteen väliseltä viherkaistaleelta
saattaa puuttua laskettelurinteen melua vaimentava
kerroksellinen metsä, josta moni matkailukeskuksessa
viihtyvä eläinlaji saisi suojaa.

Jos matkailukeskuksen viherrakenne on toimiva, keskuksen viheralueet muodostavat verkoston, jota matkailijat
ja paikalliset voivat hyödyntää omatoimisesti liikuntaan,
ulkoiluun tai virkistykseen sekä ohjelmapalveluyritykset
esimerkiksi opastettuihin retkiinsä. Viherrakenne paikantaa
liikkumisen tai luontoelämysten kannalta suurimmat
pullonkaulat (Taulukko 3). Se esimerkiksi osoittaa, missä
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Taulukko 3.
Matkailukeskuksen maisemaekologisen kestävyyden indikaattorit.
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Maiseman visuaalinen monimuotoisuus on myös yksi
kestävän kehityksen merkki, jota maiseman solmukohdat
ilmentävät hyvin (Taulukko 4). Solmukohdilla tarkoitetaan
alueita, jonne maisematekijät ovat kasaantuneet tai tihentyneet (Lynch 1975). Usein alueilla sijaitsee poikkeuksellisia
luontokohteita ja rakennuksia, josta tulee helposti alueen
maamerkkejä, yhteisön symboleja, kulttuurin tunnisteita ja
alueen vetovoimatekijöitä (Rautamäki 1997). Vetovoimaisuutensa ja kulttuuristen lataustensa vuoksi nämä
alueet ovat herkkiä ihmistoiminnan aiheuttamille visuaalisille muutoksille. Visuaalisen monimuotoisuuden arvioiminen tapahtuu tunnistamalla matkailukeskuksesta maiseman solmukohdat maisemakuva-analyysin yhteydessä (ks.
Uusitalo 2006a,b) sekä seuraamalla maankäytön tilastollisia
ja visuaalisia muutoksia maiseman solmukohdissa.

maisemavyöhykkeen pinta-alalla. Viheralueiden määrällisen
tarkastelun yhteydessä voidaan tehdä laadullista seurantaa
hyödyntämällä viheralueanalyysiä, jossa viheralueet ryhmitellään niiden merkitsevyyden perusteella eri luokkiin (ks.
Uusitalo & Kananen 2007b). Viheralueen merkitsevyyttä
lisää mm. jatkuvuus (Suunnittelukeskus Oy 2006). Viheralueen siirtyminen merkitsevyysluokasta toiseen kuvaa
laadullista muutosta.
Maankäyttömuutokset maisemarakenteessa sekä liikenteelliset ja ekologiset pullonkaulat viherrakenteessa ilmenevät usein merkkeinä maisemassa. Siksi kannattaa tehdä
visuaalista maisemaseurantaa tilastollisen tarkastelun ohella. Valokuvauksen avulla tapahtuvassa visuaalisessa seurannassa voidaan havaita, dokumentoida ja paikantaa pienialaisia maisemamuutoksia (Heikkilä & Hietala-Koivu 2004).

Maisemaekologisille ja visuaalisille muutoksille herkimpiä alueita ovat solmukohtien lisäksi lakialueet, ylärinteet
ja ranta-alueet luontomatkailukeskusten maisemarakenteessa (Sarala & Uusitalo 2007). Siksi matkailun maisemavaikutusten seuranta on tehokkainta kohdentaa näille
alueille. Teknisesti työ tapahtuu mittaamalla maiseman äärialueiden, voimakasta maanrakentamista ja muotoilua edellyttävien sekä viheralueiksi merkittyjen maankäyttöluokkien pinta-alat. Kaavapäivitysten yhteydessä voidaan
säännöllisesti seurata viheralueiden ja rakennettujen
alueiden kasvua tai vähenemistä suhteessa maisemavyöhykkeen pinta-alaan ja ennakoida mahdollisen maisemahäiriön tai vaurion synty. Toinen vaihtoehto on seurata
aluetehokkuutta, jolloin yhteenlaskettu kerrosala jaetaan

6.1.2. Koettu maisema
Matkailijamäärät on yksi tunnusluvuista (Taulukko 5),
joilla voidaan mitata maiseman vetovoimaisuutta (HietalaKoivu ym. 2006). Sen ongelmana on kuitenkin epätarkkuus,
koska matkailijamäärät heijastavat maisemamuutosten
lisäksi monia muitakin muutoksia, kuten esimerkiksi
muutoksia alueen markkinointipanoksissa. Siksi tarvitaan
lisätietoja, joita voidaan kerätä asiakaskyselyjen yhteydessä. Kun kyselyissä selvitetään matkakohteen valinnan
syitä, vastausvaihtoehdoksi täytyy tarjota maisemaa.
Lisäksi kohteen valinnan syyt pitää pyytää asettamaan
tärkeysjärjestykseen (esimerkiksi kolme tärkeintä syytä).

Taulukko 4.
Matkailukeskuksen maiseman visuaalinen kestävyys.
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Maisema- ja viherrakenne ovat hyviä sekä ekologisen
että visuaalisen kestävyyden indikaattoreita niin kaavasuunnitelmien vaikutuksia ennakoitaessa kuin maisemamuutoksia seurattaessa. Näihin maisema-analyyseihin
pohjautuvia tunnuslukuja voidaan täydentää valokuvaamalla aika ajoin maiseman äärialueita ja solmukohtia sekä
tekemällä käyttäjäkyselyjä ja haastatteluja, jotka antavat
tietoa muutoksen merkityksestä matkailijoille tai paikallisille
asukkaille. Maisemamittareille on vaikea määrittää täsmällisiä raja-arvoja. Maisemahäiriö tai vaurio osoittaa, että
on raja-arvo on ylittynyt. Joitain raja-arvoja maisemamuutokselle on yritetty antaa. Esimerkiksi yhden kriteerin
mukaan rakentaminen alkaa hallita maisemaa, silloin kun
yli viisikymmentä prosenttia rannoista ja yli kymmenen
prosenttia avoimista alueista on rakennettu (Häkkinen ym.
2006). LANDSCAPE LAB hankkeen aikana on pyritty
määrittelemään raja-arvoja luontomatkailukeskusten
maankäytölle ja yhdyskuntatekniikalle (Tietolaatikko 1).

Jos maiseman paikka tärkeysjärjestyksessä vaihtuu, syynä
on oletettavasti maisemaan vaikuttanut maankäyttö.
Maisemamuutokset ja erityisesti maisemahäiriöt ja vauriot
vaikuttavat todennäköisesti herkimmin luontomatkailijoihin, joille luonnonmaisema on usein ensisijainen syy
matkustaa kohteeseen.
Maisemamuutoksista ja niiden merkityksistä matkakokemuksille voidaan kerätä tarkempaa tietoa. Silloin täytyy
turvautua paikallisten asukkaiden ja matkailijoiden haastatteluihin tai kyselyihin, jotka keskittyvät maisemateeman
(Taulukko 5). Tällaisen kyselyn tai haastattelun yhteydessä
voidaan teettää myös karttatehtäviä, joissa pyydetään
rajaamaan miellyttäviä ja epämiellyttäviä alueita ja
merkitsemään hoitamista kaipaavia kohteita kartalle.
Esimerkkikyselyjä ja -teemahaastatteluja löytyy mm.
Selvitys maiseman seurantaindikaattoreista (HietalaKoivu ym. 2006) ja Kehysanalyyttinen tulkinta matkailijoiden metsämaisemakokemuksista Lapissa (Rantala
2006) raporteista. Muutoksen seurannan kannalta on
tärkeää toistaa samat monivalinta- tai haastattelukysymykset.
Taulukko 5.
Maisemakokemusten mittaaminen.
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Tietolaatikko 1.
Matkailukeskuksen yhdyskuntatekniset indikaattorit
Seppo Arvio ja Martti Pörhölä
Suunnittelukeskus Oy:n (2006) asiantuntijat ovat LANDSCAPE LAB hankkeen puitteissa vertailleet erilaisia
yhdyskuntatekniikkaa ja maankäyttöä kuvaavia indikaattoreita. Asiantuntijoiden omaan koke-mukseen ja
näkemykseen perustuen käytössä olevista mittareista on valittu sellaiset mittarit, jotka parhaiten soveltuvat
matkailukeskusten muutosten seurantaan.
Tonttitehokkuus (e) kuvaa tontin väljyyttä eli rakennusten pinta-alaa suhteessa tontin pinta-alaan ja määritellään
eri alueilla (loma- ja matkailualueet, mutta ei kaupunkimaiset keskusta-alueet) alueen käyttötarkoituksen mukaan:
- loma-asuntoalueiden kriittiset rajat
- kerrosluku I-I½ <0,15
- kerrosluku II-II½ <0,20
- matkailupalveluiden alueiden (lomakylät tms.) kriittiset rajat
- kerrosluku >I-III <0,25
Tonttikoko (m2) määritellään eri alueilla (loma- ja matkailualueet, mutta ei kaupunkimaiset keskusta-alueet) alueen
käyttötarkoituksen mukaan:
- loma-asuntoalueiden kriittinen raja <1 000
- matkailupalveluiden alueiden (lomakylät tms.) kriittinen raja <2 000
Aluetehokkuus (e) kuvaa alueen väljyyttä eli rakennusten pinta-alaa suhteessa alueen pinta-alaan ja määritellään
eri alueilla (loma- ja matkailualueet, mutta ei kaupunkimaiset keskusta-alueet) alueen käyttötarkoituksen mukaan:
- loma-asuntoalueiden ja matkailupalveluiden alueiden (lomakylät tms.) yhteenlaskettu kriittinen raja kerrosluku
I-III <0,03
Kaavojen toteutuneisuuden määrittelyssä huomioidaan se käytännössä usein havaittu asia, että uusien loma- ja
matkailualueiden kaavojen ja kunnallistekniikan rakentamisen toteuttaminen on riippuvainen alueen
maanomistusoloista. Alueet tulisi saada ennen asemakaavan laatimista kunnan omistukseen tai kunnan tulisi tehdä
maankäyttösopimuksia kaavoitettavan alueen maanomistajien kanssa kaavojen laatimisesta ja kunnallistekniikan
toteuttamisesta. Yleensä kunnan omistamat ja asemakaavoittamat alueet ovat toteutuneet niin kunnallistekniikan
kuin loma- ja matkailurakentamisenkin osalta varsin lyhyen ajan kuluessa. Tällöin toteutus on kokonaisuutena
hallittu ja yhteneväinen sekä ympäristöön ja maisemaan hyvin sopeutuva.
- kriittinen raja kunta tai valtio ei omista eikä toteuta vaan yksityiset maanomistajat ovat omistajia ja toteuttajia
Topografian ja luonnon erityisolosuhteiden huomiointi määritellään siten, että alueen maisemallisesti arat ja
jyrkät rinnealueet tulisi rajata rakentamisen ulkopuolelle. Samoin jyrkähköille pohjoiseen/koilliseen suuntautuville
rinteille ei yleensä tulisi osoittaa rakentamisalueita.
- kriittinen raja alueen jyrkkyys >10%, ei suuntaudu pohjoiseen/koilliseen
Kunnallisteknisen verkon sijoittaminen määritellään katujen, ulkoilureittien, vesihuoltolinjojen ja sähkölinjojen
pituuden suhteena alueen rakennusoikeuteen
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kriittiset rajat
- kadut <0,20 m/k-m2
- ulkoilureitit <0,10 m/k-m2
- vesihuoltolinjat <0,25 m/k-m2
- sähkölinjat <0,10 m/k-m2
Luonnonympäristön ja yhdyskuntarakenteen yhteensopivuus huomioidaan siten, että luonnonympäristöltään
arvokkaita alueita ja kohteita suojellaan ja olemassa oleva yhdyskuntarakenne huomioidaan.
kriittiset rajat
- arvokkaita alueita/kohteita ei ole huomioitu
- yhdyskuntarakennetta ei ole huomioitu
Maisemahäiriöt ja ympäristönhoito huomioidaan muodostuvien maisemahäiriöiden minimointina ja toteutuksen
jälkeisenä ympäristönhoitona.
kriittinen raja
väylien kanssa samaan maastoaukkoon
- kunnallistekniikan linjojen viimeistelytöitä ei ole tehty
- rakennusten lähialueen viimeistelytöitä ei ole tehty
Viheralueiden määrä ja saavutettavuus määritellään viheralueiden määränä suhteessa ko. alueen rakennusoikeuteen
ja niiden sijoittumisena rakentamisalueisiin nähden.
kriittinen raja
- viheralueet 30 m2/k-m2
- tontilta ei ole suoraa yhteyttä viheralueelle
Viheralueiden jatkuvuus eri osa-alueiden välillä määritellään viheralueiden kautta muodostuvina viherkäytävinä ja
niiden kautta kulkevina yhteyksinä ulkoilureittien välillä.
kriittinen raja
- viherkäytävällä ei ole jatkuvuutta
Em. kriittiset raja-arvot ovat suuntaa-antavia ja perustuvat Suunnittelukeskuksen asiantuntijoiden Ylläksen ja Levin
alueiden ja myös muiden Lapin matkailukeskusten suunnittelun aikaisiin näkemyksiin sekä toteutuneilla kaavaalueilla tehtyihin maastohavaintoihin käytännössä. Olosuhteista ja/tai ko. alueen erityispiirteistä johtuen raja-arvot
voivat olla muutakin, jolloin niitä ei voi tulkita täysin absoluuttisina. Poikkeavien arvojen kyseessä ollen kukin kohde
on tutkittava tarkemmin tapauskohtaisesti asian selvittämiseksi. Aina ei välttämättä ole vain yhtä totuutta, sillä
jonkin perusteen pienikin parantaminen voi muuttaa kokonaisuuden huonommaksi. Eri mittareiden määrittelyä ja
kriittisten rajojen asettelua on seurattava jatkossa nyt valituista mittareista saatujen kokemusten perusteella. Mittareita
voi olla muitakin.
Kaiken suunnittelun yksi perusasioita on kullekin hankkeelle asetetun tavoitteen ja laatutason mukainen kestävän
kehityksen huomioiva kokonaistaloudellisesti edullisin lopputulos. Mittareiden toteutumista voidaan seurata kunkin
uuden hankkeen maankäytön ja yhdyskuntatekniikan suunnittelun edetessä eri vaiheissaan. Mikäli em. kriittiset rajaarvot ylittyvät hankkeen kohdalla, tulee selvittää ylityksen syyt ja ko. kohteen mahdolliset erityispiirteet sekä
ryhtyä tarvittaessa tilanteen korjaaviin toimenpiteisiin. Mittaristo voidaan asettaa nykyistä käytäntöä selventävänä
jopa vaatimuksena osaksi maankäytön ja yhdyskuntatekniikan yleistä suunnittelumenettelyä. Vastuullinen ja
ammattitaitoinen suunnittelu sen nykyään jo hyvin pitkälle sisältääkin.nykyään jo hyvin pitkälle sisältääkin.
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6.2. Geologiset indikaattorit

siteetti (kallio- ja maaperän fysikaalinen ja visuaalinen
monipuolisuus) yleensä lisääntyy. Rinteiden moreeniharjanteet, kurut, lieveuomat, vuotomaat, vyörysorakeilat
jne. elävöittävät maisemaa ja luovat mikroilmastollisesti
vaihtelevia kasvualustoja. Ne ovat usein alueita, joissa
matala kasvillisuus edesauttaa kaukomaiseman näkemiseen
ja myös lähialueiden geologisen monimuotoisuuden
havaitsemiseen. Tälle alueelle tehtävät matkailurakenteet
voivat merkittävästi muuttaa luontaista tasapainoa ja
vaikuttaa esimerkiksi hydrologiseen kiertoon. Geologisten
kohteiden ennallistaminen on myös haastava ja pitkä
prosessi.

Pertti Sarala, Kristina Lehtinen ja Ulpu
Väisänen
Geologia luo maiseman perustan ja vaikuttaa sekä suoraan että välillisesti vallitseviin kasvu- ja elinolosuhteisiin.
Kallio- ja maaperän koostumus ja korkokuva antavat puitteet luonnon monimuotoisuudelle. Geologiset prosessit
ovat usein hitaita  tuhansista vuosista jopa satoihin miljooniin vuosiin kestäviä ajanjaksoja, jolloin geologinen monimuotoisuus rakentuu. Geologiset muodostumat ovat maiseman peruselementtejä, jotka antavat sille sen omaleimaisuuden ja vaikuttavat ratkaisevasti sen vetovoimaisuuteen.
Koskemattomat kallio- ja rakka-alueet, kurut ja laaksot sekä
harju- ja moreeniselänteet muodostavat luonnollisen taustan, jonka lumo ja vetovoima kestävät vuodesta toiseen.

Laaksot ovat usein paksumpien maapeitteiden verhoamia ja laajempien maaperämuodostumien esiintymisaluetta.
Rehevämpi kasvillisuus ja pitempi puusto estävät usein
yksittäisten muodostumien havaitsemisen, mutta ylempää
rinteiltä ja lakialueilta ne voi helpommin havaita. Monet
muodostumat tai muodostumaketjut voivat olla pitkiä ja
muodostaa esimerkiksi suo- ja vesialueiden kanssa erittäin
luonnonkauniita ja vetovoimaisia kohteita. Tällaisia ovat
esimerkiksi suppakuoppien ja lampien kuvioimat harjut ja
harjujaksot. Myös moreeniselänteet voivat olla pitkiä ja
huomattavasti ympäristöstään kohoavia, jolloin ympäröivä
maisema ja erilaiset luontokohteet ovat helposti havaittavissa. Usein nuo isommat muodostumat ovat myös
helppokulkuisia, jolloin niille syntyy luontaisesti polkuja
tai niille on helppo perustaa uusia reittejä.

Maisematekijöiden ohella geologiset tekijät ovat perusedellytys matkailukeskusten aktiiviselle kehittämiselle ja
rakentamiselle, sillä niistä saadaan rakentamiseen tarvittavat maa-ainekset ja raaka-aineet. Kallioperän koostumus
ja sen heijastuminen maapeitteeseen näkyvät maaperän
kulutuskestävyydessä, joka erityisesti ääriolosuhteissa on
alueiden ja maisemarakenteen vyöhykkeiden käytettävyyteen olennaisesti vaikuttavia tekijöitä (Uusitalo ym. 2006,
2007a) . Niillä on myös keskeinen osa luonnon hydrologisessa kierrossa vesivarastoina, vedenpuhdistajina ja veden
virtauksen tasaajina. Yhdessä ilmastotekijöiden kanssa
syntyy hydrologinen sykli, joka on keskeistä maiseman
vyöhykkeiden synnyssä ja kasvillisuuden peitteisyyden,
kasvillisuustyyppien ja kulutuskestävyyden määrääjinä.

Geologisella monimuotoisuuden mittarilla pyritään
seuraamaan ihmisen toiminnan vaikutuksia matkailukeskusten ympäristöön (Taulukko 6). Koska monimuotoisuuden säilyttäminen on oleellista alueen vetovoimaisuuden säilymiselle, geologisten kohteiden säilyttäminen
on tärkeää. Mutta, koska samat kohteet voivat olla niin
maisemallisesti, vesitaloudellisesti kuin esimerkiksi maanoton kannalta merkittäviä, niin muodostumien hyödyntämiseen sisältyy ristiriitoja. Erityisen ongelmallisia ne ovat
lähellä rakennettavia keskuksia, joihin on toisaalta järkevää
hankkia maa-aineksia mahdollisimman läheltä, mutta joissa
on tärkeää olla yhteys koskemattomaan, luonnonmukaiseen
ympäristöön. Myös asutusalueiden sijainti kaukana toisistaan asettaa haasteita maankäytölle. Näitä ristiriitoja voidaan vähentää järkevällä kaavoituksella ja maankäytön
suunnittelulla, johon sisältyy maisemallisesti erityisen
merkittävien kohteiden ja alueiden luonnontilaisuuden
säilyttäminen. Ennen käytön suunnittelua asiantuntijoiden
tulee kartoittaa ja inventoida sekä luokitella alueet niiden
maisema-arvojen mukaan geologisen monimuotoisuuden

6.2.1. Geologinen monimuotoisuus
Pitkien geologisten prosessien tuloksena on syntynyt
kallio- ja maaperän korkokuva. Tunturi- ja vuoristoalueilla
se muodostuu selvästi ympäristöstään kohoavista kalliomuodoista ja niitä ympäröivistä laaksoista (Uusitalo ym.
2007b). Topografiassa lakialueet edustavat ääriolosuhteita
ja ovat kulutuksen ja muutosten kannalta herkimpiä alueita.
Niihin kohdistuvat rakentamis- ja maankäsittelytoimenpiteet ovat luonteeltaan pysyviä ja ennallistaminen on erittäin vaikeaa. Esimerkiksi lakien rakkakivikoihin kohdistuva
maanpinnan käsittely näkyy maisemassa satoja vuosia.
Topografiassa alemmaksi siirryttäessä kasvillisuuden
ohella myös geologinen monimuotoisuus eli geodiver32

kokonaiskuvan muodostamiseksi. Kartoitus ja inventointi
tehdään ilmakuva- ja korkeusmallitulkinnan sekä maastohavainnoinnin avulla. Sen jälkeen alueet jaotellaan kallioja maaperän fysikaalisten ja visuaalisten ominaisuuksien,
maisema-arvojen ja niiden maisemarakenteeseen sijoittumisen mukaisesti erilaisiin maankäyttöalueisiin, joille
annetaan ohjeet/suositukset niiden hoidosta ja hyödyntämisestä. Erityisen tärkeää on myös valvoa eri toimintojen
kehittymistä ja järjestää seuranta esimerkiksi maa-aineksen
otolle ja vesivarastojen kehittymiselle.

6.2.2. Maa-ainesten kestävä käyttö
Rakennettavilla alueilla (tiestö, rakennukset, vapaa-ajan
toiminnot) maa-ainesten hyvin suunniteltu kestävä käyttö
on tärkeää. Maa-aineslaki (24.7.1981/555) säätelee maaainesten ottoa ja kunnat myöntävät maanomistajille luvat
maa-ainesten ottoa varten. Laki säätelee myös maaainesottoalueiden jälkihoidon. Maa-ainesten otto on ollut
1980-luvun alusta alkaen luvanvaraista toimintaa ja sen
myötä pohjavesien suojelu on voitu huomioida ottotoiminnassa ja estää merkittävien riskien syntymistä. Rakentaminen muuttaa usein alueen hydrologiaa eli pohja- ja pintavesien määrää, laatua ja virtaussuuntia, joten rakentamisen
ympäristövaikutusten seuranta on tärkeää.
Geologista monimuotoisuutta (Kuva: Ilpo Okkonen).
Taulukko 6.
Geologisen monimuotoisuuden indikaattori.
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6.2.3. Hydrologia

Maa-ainesten otto on suunniteltava niin, että siitä
aiheutuu ympäristölle mahdollisimman vähän haittaa.
Tällöin punnittavana ovat aineksien hankinnan kustannukset ja maisema-arvojen säilyttäminen. Hiekan ja soran
kuljettaminen kaukaa voi olla kallista, mutta toisaalta
merkittävä vetovoimatekijä voidaan menettää keskuksia
lähellä olevien harju- tai deltamuodostumien kaivamisella.

Hydrologisten ja hydrogeologisten olosuhteiden, pintaja pohjavesien käytön valvonta, laadun ja määrän seuranta
on tärkeää, kun suunnitellaan matkailualueita ja niiden
laajentamista kestävän kehityksen pohjalta (Taulukko 8).
Vesistöt ovat usein luontomatkailukeskusten maisemaa
hallitsevia peruselementtejä ja matkailun vetovoimatekijöitä. Siksi loma-asutus ja ulkoilureitit sijoitetaan usein
vesistöjen läheisyyteen, mikä voi heikentää vesiekosysteemien tilaa. Hyvälaatuinen pohjavesi on tärkeää matkailualueiden vesihuollon turvaamiseksi. Pohjavettä voidaankin hyödyntää ohjaamalla retkeilyreitit luonnontilaisten
lähteiden kautta ja käyttää pohjavesialueita matkailualueiden vesihuoltoon.

Maa-ainesten hyödyntämisessä on tärkeää suunnitella
myös jälkihoito jo etukäteen. Nykyisin on käytössä monia
eri vaihtoehtoja jälkihoidon ja myöhemmän käytön järjestämiselle. Aikaisemmin vallinneen sorakuoppien reunojen
luiskaamisen ja puiden istutuksen sijaan alueet voidaan
kunnostaa esimerkiksi virkistyskäyttöön, golf-kentäksi tai
asuinalueiksi. Kuoppia voidaan myös maisemoida muista
rakennuskohteista tuotavalla täytemaalla, jolloin maisema
voidaan ennallistaa alkuperäisenkaltaiseen tilaan. Rakennusmailta pois kaivettuja maamassoja voidaan hyödyntää
muuhunkin tarkoitukseen, kuten matkailurakenteiden
pohjaksi ja teiden rakennusaineiksi.

Pinta- ja pohjavesien muutosten seuraamiseksi ja
haitallisten vaikutusten ehkäisemiseksi tai minimoimiseksi
tarvitaan indikaattoreita hydrogeologisten olosuhteiden,
veden laadun ja määrän seurantaan. Veden määrää tutkitaan
mittaamalla virtaamia ja vedenpinnankorkeuden vaihteluja.
Veden laadun ja sen muutosten selvittämiseksi voidaan
tehdä maastotutkimuksia kuten havaintoja veden väristä,
hajusta ja mausta ja maastomittauksia pH:n, sähkönjohtavuuden ja happipitoisuuden määrittämiseksi. Veteen
liuenneiden epäorgaanisten yhdisteiden ja alkuaineiden
pitoisuudet (fysikaalis-kemialliset ominaisuudet) määritetään laboratorioanalyysein. Talousveden laadun luokittelussa käytetään kriteereinä Sosiaali- ja terveysministeriön
(2000, 2001) asettamia veden laadun raja-arvoja. Pintavesissä verrataan vesien laatua luonnonmukaiseen tilaan.
Mittareina käytetään Suomen ympäristökeskuksen (SYKE)
käyttämää luokittelua vesistöjen kunnon arvioimisessa
(www.ymparisto.fi/vesienlaatu).

Maisemallisesti arvokkaat hiekka- ja sora-alueet pitäisi
säästää koskemattomina matkailualueiden lähiympäristössä. Maisemallisesti vähempiarvoisissa kohteissa
maanottoa voidaan harjoittaa, mutta silloinkin mielellään
pohjavesipinnan yläpuolella. Se on tärkeää siksi, että harjut
ja muut suuret hiekka- ja soramuodostumat ovat usein
hyviä pohjavesialueita. Pohjaveden ja soran hyödyntäminen ovatkin usein ristiriidassa keskenään, koska molempia
luonnonvaroja tarvitaan. Maa-ainesten ottoa ja käyttömääriä matkailukeskuksissa ja niiden ympäristössä tulisikin
seurata tarkasti (Taulukko 7).
Taulukko 7.
Maa-ainesten kestävän käytön indikaattori.
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Vesien luokittelu

Ihmisen kannalta luontaisesti suuri humuspitoisuus
alentaa luokkaa, vaikka vesistö olisi luonnontilainen, koska
veden käyttökelpoisuus raakavetenä on heikentynyt. Myös
ravinteiden pitoisuuksissa on vesistöjen välisiä luontaisia,
kallio- ja maaperän laadusta johtuvia eroja, joita ei
nykyisessä luokituksessa oteta huomioon. Matalat ja
rehevät lintujärvet ovat arvokkaita kohteita, vaikka niiden
tila veden käytön kannalta olisi välttävä tai jopa huono.
Pintavesien ekologista tilaa voivat heikentää myös vesistöjen ja rantojen rakenteelliset muutokset, kuten pengerrykset ja mökkirantojen käsittely.

Vesien yleinen käyttökelpoisuusluokitus kuvaa vesien
keskimääräistä veden laatua sekä soveltuvuutta vedenhankintaan, kalavesiksi ja virkistyskäyttöön (www.ymparisto.fi/vesienlaatu). Laatuluokka määräytyy vesistön
luontaisen veden laadun ja ihmistoiminnan vaikutuksien
mukaan. Pintavedet luokitellaan niiden biologisen ja
kemiallisen tilan perusteella viiteen luokkaan: erinomainen,
hyvä, tyydyttävä, välttävä ja huono. Vuosien 2000-2003
vedenlaatutietojen perusteella 80 % luokitellusta järvialasta
Suomessa oli laadultaan erinomaista tai hyvää. Jokien laatu
oli heikompi kuin järvien, sillä asutus ja maatalous ovat
keskittyneet jokien varsille. Pohjavedet luokitellaan niiden
kemiallisen ja määrällisen tilan perusteella kahteen luokkaan,
jotka ovat hyvä ja huono (SYKE:n aineistot: www.ymparisto.fi/vesienlaatu).

Pintavesien suojelemiseksi tärkeintä on vähentää
erityisesti rehevöitymistä aiheuttavien ravinteiden sekä
haitallisten ja happea kuluttavien aineiden kuormitusta.
Pohjavesiä suojellaan niiden laatua heikentäviltä riskeiltä
sekä toimilta, jotka vähentävät pohjaveden muodostumista.

EU:n vesipolitiikan puitedirektiivin (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/60/EY) tavoitteena on
tehostaa vesiensuojelua niin, että vesien tila ei heikkene.
Vesien suojelussa ja -hoidossa pyritään koko EU:n alueella
yhteisiin tavoitteisiin. Yleinen tavoite on jokien, järvien,
rannikkovesien ja pohjavesien vähintään hyvä tila vuoteen
2015 mennessä. Tavoitteen saavuttamiseksi laaditaan
vuoteen 2010 mennessä vesienhoitosuunnitelmat, joissa
tarkastellaan ihmisen vaikutusta vesiin ja vesiensuojelutoimien tehostamista.

Haja-asutuksen vesiensuojelu on edistynyt, kun hajaasutuksen talousjätevesien käsittelystä annettu asetus tuli
voimaan vuonna 2004. Kalankasvatuksen kuormitus on
alentunut vesiensuojelutoimien ansiosta ja tuotantomäärien laskettua. Eräiden vaarallisten aineiden pitoisuudet
vesiympäristössä ovat alentuneet selvästi päästörajoitusten ja käyttökieltojen ansiosta. Vesiympäristölle
vaarallisella aineella tarkoitetaan vesipolitiikan puitedirektiivin sekä vesiympäristöön päästettyjen vaarallisten
aineiden aiheuttamasta pilaantumisesta annetun direktiivin
tarkoittamia aineita, jotka ovat myrkyllisiä, hitaasti hajoavia
ja jotka voivat kertyä elimistöön.

Vesien tilaa seurataan valtakunnallisilla ja alueellisilla
seurannoilla ja vesistöjen velvoitetarkkailulla (www.ymparisto.fi/vesienlaatu). Valtakunnallisen ohjelman rungon
muodostavat joki-, järvi- ja rannikkovesien tilan seurannat.
Havaintotiheydet ja analysoitavien muuttujien määrät
vaihtelevat selvitettävän ongelman mukaan.

Vesien tilaa on parannettu myös kunnostuksilla. Teollisuudesta, liikenteestä, maataloudesta ja muusta ihmisen
toiminnasta aiheutuvia riskejä on vähennetty. Pohjavesiriskejä aiheuttavia laitoksia ja toimintoja on ohjattu
luokiteltujen pohjavesialueiden ulkopuolelle. Tärkeää on
myös estää pohjaveden määrää vähentävät tai merkittävästi
uhkaavat toimenpiteet tarvittavilla alueilla.

Aikaisemmin veden laadun luokittelu perustui siihen,
miten käyttökelpoista vesi oli ihmiselle. Pintavesien luokitus
perustuu jatkossa nykyistä enemmän vesistöjen ekologiseen tilaan. Uudessa luokittelussa esimerkiksi luontaisesti rehevä järvi tai humuksen ruskeaksi värjäämä vesistö
on ekologisesti hyvässä tilassa, jos ihmisen toiminta ei ole
sitä juuri muuttanut. Luokituksessa verrataan esim. kalojen,
pohjaeläimien ja vesikasvien tilaa olosuhteisiin, joissa
ihmisen vaikutus on vähäinen. Myös muutokset vedenlaadussa sekä jokien ja järvien rakenteessa, vedenpinnan
korkeudessa ja virtaamassa otetaan tilan arvioinnissa
huomioon.

Vesiensuojelun tuloksellisuutta osoittaa, että Suomi
luokiteltiin laajassa YK:n UNESCO:n johdolla vuonna 2003
tehdyssä vertailussa maailman parhaimmaksi.
Pohjois-Suomessa käytössä olevat pohjavesialueet
ovat pääasiassa asutus- ja teollisuusalueiden ulkopuolella,
joten näistä syistä johtuvat riskitekijät ovat pieniä.
Maatalouden aiheuttama kuormitus pohjavesialueilla on

35

myös vähäistä. Lapissa ei ole havaittu suojelutasoltaan
huonoja pohjavesialueita (SYKE:n aineistot: www.ymparisto.fi/vesienhoito).

Hulevedet huuhtovat rakennettujen alueiden maaperästä haitallisia aineita, kuten kiintoaineita, fosforia ja
typpeä, raskasmetalleja ja orgaanisia aineita. Hiekoitus
tuottaa runsaasti kiintoainetta hulevesiin. Hulevedet sisältävät usein happea kuluttavia aineita, kuten humusta, jotka
voivat rehevöittää vesistöjä. Sisältäessään runsaasti bakteereja ne voivat pilata uima- ja vedenottopaikkoja.

Ylläksen alueella vesistöjen tilaa on seurattu velvoitetarkkailuohjelmien avulla mm. Kesänkijoessa ja Äkäslompolojärvessä. Äkäslompolojärvessä on havaittu rehevöitymistä, koska Äkäsjoen vesistöalueelta tulee haja- ja lomaasutusalueiden sekä maa- ja metsätalouden aiheuttamaa
kuormitusta. Ylläsjärven veden laatua on myös seurattu jo
1980-luvulla. Veden fosforipitoisuus on tuolloin ollut
ajoittain korkeahko. Vedessä oli myös runsaasti rautaa.
Vuosien 2005-2006 tutkimusten perusteella pintavesien
laatu oli pääosin hyvää ja pohjavedet olivat myös hyvälaatuisia. Retkeilyreittien varrella laavupaikkojen lähteissä
näkyi paikoin roskaamista, mutta tutkittujen lähteiden
vesien laatu oli lähes poikkeuksetta erittäin hyvää.

Vesitalouden selvittäminen on tärkeää myös laskettelurinteissä. Niiltä valuvat hulevedet aiheuttavat ongelmia
etenkin silloin, kun lumen sulaminen tapahtuu nopeasti ja
pintakerrokset ovat veden kyllästämiä (Uusitalo ym. 2007a).
Ilmastonmuutos voi lisääntyvien sateiden takia lisätä
ravinteiden ja metallien huuhtoutumista vesistöihin. Kuormituksen kasvun ja haittojen ehkäisy edellyttää hajakuormituksen tehokasta hallintaa. Ilmastonmuutos voi myös
aiheuttaa Lapissa runsaampien lumimäärien takia enemmän
hulevesistä aiheutuvia ongelmia sekä tulvia suurten jokien
ranta-alueilla. Ympäristöhallinnossa laaditaan tulvavaarakarttoja riskialueille. Kemijoen vesienhoitoalueella tulvavaarakartta on laadittu Rovaniemelle ja seuraavana on
vuorossa Kittilä (SYKE:n aineistot: www.ymparisto.fi/
vesienhoito).

Hulevedet
Hulevesien vaikutuksia voidaan tutkia seuraamalla niiden määriä ja virtaussuuntia sekä muutoksia, eroosiovaikutuksia maastossa sekä eliöstölle haitallisten aineiden
vaikutuksia vesistöissä. Topografian ja maaperän vedenläpäisevyyden lisäksi hulevesien määriin vaikuttavat, kasvillisuuden määrä ja laatu (peitteisyys) sekä vuoden kokonaissadanta ja haihdunta valuma-alueella (Loukkaanhuhta 2001).
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Taulukko 8.
Vesitalouteen liittyvät indikaattorit 1-4.
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6.2.4. Maankamaran ja reittien kuluminen

eroosioherkkien alueiden reiteillä ja jyrkissä rinteissä, joissa
käytön aiheuttamaa eroosiota tehostavat lumen sulamisvesien virtaus niiden huuhtoessa irronnutta ainesta reitiltä.

Maaston kulumisherkkyyttä voidaan arvioida geologisin perustein (Taulukko 9). Erilaiset geologiset kartat
auttavat alueen kulumisherkkyyden arvioimisessa. Esimerkiksi rakennettavuuskartta antaa karkean kuvan alueen
maaperän fysikaalisista ominaisuuksista ja kantavuudesta.
Kallioperän kivilajit vaikuttavat kallioperän kulumisherkkyyden lisäksi maaperän koostumukseen ja kulumisherkkyyteen (Salonen ym. 2002). Maaperän raekokojakauma
määrittää mm. maalajin kosteus-, tiivistyvyys- ja routivuusominaisuudet, jotka vaikuttavat suoraan niiden
käyttäytymiseen reitinpohjana. Jotkut maalajit, kuten savi
tai runsaasti hienoainesta sisältävät moreenit ovat sopimattomia reittien pohjaksi ilman rakenteita tai pinnoituksia.
Esimerkiksi yleisimmän maalajimme moreenin kivien koostumuksella on vaikutusta myös reitin kulkukelpoisuuteen
(Lehtinen & Sarala 2006). Polun pinnalla paljastuneista
kivistä esimerkiksi särmikkäät kvartsiitit tekevät kulkemisen
usein vaikeammaksi kuin yleensä särmiltään pyöristyneiksi
kuluvat vulkaaniset kivet.

Eroosiota on vaikea pysäyttää, mikäli alueen käyttö
jatkuu samankaltaisena. Maankamaran alkuperäinen tila
palautuu hyvin hitaasti ääriolosuhteissa, joten eroosion
ehkäisy on tärkeää. Kulumisvaurioita voidaan ehkäistä
tarkalla suunnittelulla, erilaisilla rakenteilla ja pinnoitteilla
sekä ottamalla huomioon eri käyttömuotojen aiheuttamat
erityisvaatimukset. Matkailijoiden ohjaaminen viitoitetuille
reiteille säästää myös aluetta.
Maaperän kosteutta voidaan mitata erilaisin geofysikaalisin mittausmenetelmin. Niiden avulla voidaan arvioida
maaperän kosteusvaihteluita ja saada viitteitä kyseisten
maalajien soveltuvuuteen reitin pohjana. Eri maalajit voivat
olla reittipohjina kulkukelvottomia esimerkiksi kosteana
aikana alkukesällä ja hyväkulkuisia maanpinnan kuivuttua
myöhemmin kesällä. Reitin kulumista voidaan seurata esim.
metsähallituksessa kehitetyn mittausmenetelmän avulla,
jossa määritetään mm. polun leveys, syvyys sekä paljastuneiden kivien ja juurien määrä (ks. Taulukko 16). Reitistön
kulumisen seurantaan voidaan liittää myös reittien maankamaran kuluneisuuden arvioiminen (Taulukko 10).

Maaston kuluminen voi muodostua ongelmaksi matkailukeskuksissa kävijämäärien lisääntyessä. Ensimmäisenä
näkyy kasvillisuuden kuluminen, ja kun suojaava kasvipeite
häviää, alkaa maankamaran eroosio. Vaikein tilanne on
Taulukko 9.
Maankamaran kulumisherkkyyden indikaattori.
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Taulukko 10.
Maankamaran tila reitistöjen kuluneisuuden indikaattorina.

Seurantatutkimuksia pitäisi tehdä kävijämääristä riippuen riittävän usein. Matkailukeskusten vähemmän
käytetyillä reiteillä saattaa viiden vuoden seurantaväli olla
riittävä, mutta paljon käytetyillä reiteillä seurantaa tulisi
tehdä useammin. Lähireittien kiertäminen ja silmämääräinen
arviointi reittien kunnostustarpeesta olisi kuitenkin suotavaa tehdä kerran vuodessa.

liittyvistä indikaattoreista. WTO:n vuonna 1996 julkaisemiin kestävän matkailun yleisindikaattoreihin kuuluivat
mm. suojelutaso (IUCN:n suositusluokituksen mukainen
suojelutaso) ja kriittiset ekosysteemit (harvinaisten tai
uhanalaisten eliölajien määrä).
Metsähallitus on kehittänyt kestävän luontomatkailun
periaatteita ja indikaattoreita luonnonsuojelu- ja erämaaalueille. Metsähallituksen indikaattorilistoilta löytyy
indikaattoreita esimerkiksi polkujen kulumiseen ja taukopaikkojen roskaantumiseen liittyen. Matkailukeskusten
ekologisten indikaattoreiden käyttöön ja seurantaan liittyy
oleellisena kohdealueen kävijämäärien seuranta. Ekologisia
vaikutuksia tulisi pyrkiä arvioimaan suhteuttamalla kävijämäärät kohdealueen pinta-alaan. Niemen (2006) julkaisusta
löytyy hyvä yhteenveto Suomessa käytetyistä yleisistä
ympäristöntilan seurantaindikaattoreista ja menetelmistä.
Monet yleiset ekologiset indikaattorit liittyvät läheisesti
myös tässä kirjassa esiteltäviin maisemaekologisiin,
yhdyskuntateknisiin ja geologisiin indikaattoreihin.

Kulumisen ennakoimiseen ja reitistösuunnittelun tärkeä
apuväline on alueen geologian tuntemus. Geologisen tietämyksen käyttäminen jo suunnitteluvaiheessa auttaa ennakoimaan maaston kulumista ja löytämään ne ongelmakohdat, jotka myöhemmin kaipaavat suojaavia rakenteita.

6.3. Ekologiset indikaattorit
Jukka Jokimäki ja Marja-Liisa KaisanlahtiJokimäki
Yleensä ympäristöön liittyvät indikaattorilistat koostuvat energian- ja vedenkulutukseen sekä jätemääriin
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6.3.1. Matkailukeskusten vaikutusten
ekologiset indikaattorit

Liikenne on lämmön- ja sähköntuotannon ohella matkailukeskusten suurin energiankuluttaja ja päästöjen aiheuttaja. Merkittävä osa Lappiin talvikaudella saapuvista
matkailijoista tulee alueelle lentoteitse, mikä on ilmastonmuutoksen kannalta epäedullinen valinta (ks. esim. Holden
2007). Toimiva raideliikenne olisi lentoliikennettä huomattavasti ympäristöystävällisempi ratkaisu. Matkailukeskusten toiminta on ekologisesti sitä kestävämmällä pohjalla,
mitä suurempi on joukkoliikenteen osuus kuljetuista
matkoista. Tämä asettaa haasteita esimerkiksi hiihtokeskusten sisäiselle ja niiden väliselle liikenteelle. Kestävällä
tavalla tapahtuva liikkuminen edellyttää toimivaa joukkoliikennettä, houkuttelevia ja turvallisia kevyenliikenteen
väyliä sekä ehyttä yhdyskuntarakennetta.

Jukka Jokimäki ja Marja-Liisa KaisanlahtiJokimäki
Matkailukeskusten ekologiset indikaattorit ilmentävät
matkailukeskusten ympäristön nykytilaa ja tulevaisuutta.
Matkailukeskusten yleisiin ympäristöasioihin, kuten energian ja veden kulutukseen, on kiinnitetty enemmän huomiota kuin matkailualueiden luontoon yleensä. Kaupunkitaajamissa käytettyjä yleisiä ympäristöindikaattoreita
(von Bonsdorff ym. 2005, Hämäläinen & Kulju 2007,
Salminen 2007) voidaan soveltaa myös matkailukeskustaajamiin. Matkailukeskusten ympäristön tilaa kuvaava
ilmanlaatu on erinomainen Lapin matkailukeskuksissa
moniin muihin matkailualueisiin verrattuna. Matkailukeskuksen energiankulutus kuvaa yhdyskunnan toiminnan vastuullisuutta ja energiatehokkuutta sekä välillisesti
luonnonvarojen kulutusta ja ilman epäpuhtauspäästöjen
määrää. Pohjoisten alueiden kylmä ilmasto asettaa erityisiä
haasteita energiankulutukseen liittyen. Matkailukeskuksen
vedenkulutus kuvaa niinikään toiminnan vastuullisuutta
sekä ekotehokkuutta. Matkailukeskuksen vedenkulutusta
voidaan seurata verkostoon pumpatun vesimäärän ja
yöpymisvuorokausien välisellä suhteella.

Matkailijoiden liikkumistottumuksia, liikkumistavan
valintoja ja joukkoliikenteen toimivuutta voidaan kuvata
joukkoliikenteen matkustajamäärällä. Merkittäviä tekijöitä
tässä ovat joukkoliikennepalvelujen tarjonta, toimivuus ja
hinta. Tavoiteltavan kehityksen mukaista on henkilöautoliikenteen tarpeen väheneminen ja joukkoliikenteen
matkustajamäärien kasvu.
Kaava-alueelle rakennettujen rakennusten ja asuntojen
osuus maapinta-alasta kuvaa taajama-alueen rakenteellista
muutosta pyrittäessä kestävän kehityksen mukaiseen
tiiviiseen ja suunnitelmalliseen kaupunkirakenteeseen.
Virkistys- ja suojelualueiden osuus matkailualueen kaavaalueella kuvaa puolestaan maankäytön tehokkuutta ja
kehityssuuntaa sekä alueen viihtyisyyttä ja monimuotoisuutta. Yhdyskuntateknisiä indikaattoreita on kuvattu
tarkemmin tietolaatikossa 1.

Jätevesikuormituksen määrällä kuvataan matkailukeskusten
vesistökuormitusta ja vaikutusta vesien rehevöitymiseen.
Merkittävimpiä vesistöjä rehevöittäviä aineita ovat fosfori ja
typpi. BHK eli biologinen hapenkulutus kertoo kuinka paljon
jätevedessä oleva orgaaninen aines kuluttaa hajotessaan
happea. Jos jätevesissä olevaa orgaanista ainesta ei poisteta
puhdistamolla, se pääsee vesistöön ja hapettuu siellä edistäen
happikatoa. Tavoiteltavan kehityksen mukaista on sekä fosfori-,
typpi- että BHK-kuormituksen väheneminen. Matkailukeskusalueiden hydrologiaan liittyviä indikaattoreita on käsitelty
tarkemmin kappaleessa 6.2.3.

Useita edelläkuvatuista ympäristöindikaattoreista seurataan kuntatasolla mm. kaavoitukseen liittyen ja niiden käyttö
myös matkailualue tai keskustasolla olisi perusteltua. Matkailualueiden ja keskusten luonnon tilan seurantaan liittyviä
indikaattoreita on sen sijaan käytössä varsin vähän, poikkeuksena mainittakoon suojelualueille kehitetyt mittarit.

Kaatopaikoille loppusijoitettavan yhdyskuntajätteen
määrä kuvaa matkailukeskusten kulutuskäyttäytymistä ja
tuotantorakennetta sekä välillisesti jätteistä aiheutuvia
ympäristöhaittoja, kuten vesistöhaittoja sekä kaatopaikkojen kasvavaa tilantarvetta. Kaatopaikoille loppusijoitettavan yhdyskuntajätteen määrään vaikuttaa merkittävästi
matkailukeskusten jätteiden lajittelun ja hyötykäytön tehokkuus. Matkailukeskuksissa useimmat matkailijat olisivat
valmiita lajittelemaan jätteensä, mikäli jätteiden lajittelu ja
jatkokäsittely toteutettaisiin asianmukaisesti.

LANDSCAPE LAB hankkeessa on etsitty ja testattu
indikaattoreita, jotka voisivat olla sovellettavissa matkailukeskusten ja virkistyskäytön luontoon aiheuttamien
muutosten arviointiin ja seurantaan. Matkailukeskusten
vetovoimaisuuden ja luonnon monimuotoisuuden säilymisen varmistamiseksi olisi yleisten ympäristöindikaattoreiden lisäksi oleellista arvioida ja seurata matkailukeskusten erämaisuuden astetta (Taulukko 11, tietolaatikko
2), sillä valtaosa matkailijoista odottaa näkevänsä Lapissa
kauniita maisemia ja koskematonta luontoa.
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Taulukko 11.
Matkailukeskusten erämaaluonnon säilymisen indikaattori.

Toisaalta myös matkailutaajamien luonnon kaupungistumisastetta olisi syytä arvioida (Taulukot 12 ja 13, tietolaatikko 2), koska useimmat matkailijat viettävät pääosan
lomastaan majoituspaikkansa välittömässä läheisyydessä.

Positiivisen matkakokemuksen muodostumiseksi matkailukeskuksen taajama-alueen maisemasta ja luonnon vetovoimasta tulisi pyrkiä huolehtimaan.

Taulukko 12.
Matkailukeskuksen luonnon kaupungistumisen indikaattori.
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Taulukko 13.
Matkailukeskusten lajiston kaupunkilaistumisen indikaattori.
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Tietolaatikko 2.
Pesimälinnusto matkailualueiden erämaisuuden ja kaupungistumisen indikaattorina
Marja-Liisa Kaisanlahti-Jokimäki, Jukka Jokimäki, Esa Huhta ja Pirkko Siikamäki
Linnut ovat hyviä ympäristömuutosten indikaattoreita. Ne ovat helposti havaittavissa, niiden ekologia tunnetaan
hyvin verrattuna muihin eliöryhmiin, laskentamenetelmät ovat kehittyneitä ja linnut ovat herkkiä monille
ympäristövaikutuksille (Furness & Greenwood 1993). LANDSCAPE LAB hankkeessa on testattu ja arvioitu PohjoisSuomen matkailukeskusten vaikutuksia linnustoon (Jokimäki ym. 2007). Tutkimus toteutettiin vuosina 2005-2006
kaikissa Pohjois-Suomen merkittävissä matkailukeskuksissa (n = 8), niiden ympäristöissä sekä Rovaniemen ja Kuusamon
kaupungeissa (Jokimäki ym. 2007). Kunkin matkailukeskuksen kaupungistuneimmille alueille ja matkailukeskuksia
ympäröiville alueille perustettiin 20 lintulaskentapistettä. Yksittäisten lintulaskentapisteiden välinen etäisyys oli
vähintään 400 metriä mahdollisten päällekkäishavaintojen eliminoimiseksi. Lintulaskennat toteutettiin Suomen linnuston
seurannan havainnointiohjeiden mukaisesti noudattaen maalinnuston pistelaskentamenetelmää (Koskimies & Väisänen
1988). Jokaisella laskentapisteellä tehtiin lintulaskenta kesäkuun alkupuolella ja havaitut linnut merkittiin ylös erikseen
yli 50 metrin säteeltä ja 50 metrin säteen sisältä. Laskentapisteestä tehtiin ympäristökuvaukset 50 metrin säteen sisältä
(mm. puuston, pensaston, kenttä- ja pohjakerroksen osalta; lisäksi laskentasektorin sisältä laskettiin ja luokiteltiin
erityyppiset roskat).
Tutkimuksessa havaittiin, että tietyt lintulajit välttelevät matkailukeskuksia ja toiset lajit hyötyvät matkailukeskusten
kasvun myötä tapahtuvasta kaupungistumisesta. Näitä lajiryhmiä voidaan käyttää arvioitaessa matkailukeskustaajamien
erämaisuutta tai luonnon kaupungistumista. Pohjois-Suomessa metso, metsäkirvinen, leppälintu, kulorastas ja järripeippo
näyttävät tutkimuksen mukaan välttelevän esiintymisessään matkailukeskuksia, kun taas kesykyyhky, tervapääsky,
västäräkki, räkättirastas, talitiainen, sinitiainen, harakka, varis, naakka, varpunen ja viherpeippo hyötyvät
matkailukeskuksista. Tutkimustulosten mukaan esiintymisessään matkailualueita välttävien eräämaalintulajien runsautta
voidaan käyttää arvioitaessa matkailukeskusten erämaisuutta, kun taas esiintymisessään matkailukeskuksia suosivien
kulttuurilintulajien runsautta voidaan käyttää arvioitaessa matkailukeskustaajamien luonnon kaupungistumisastetta.
Seurannan kokonaisvaltainen toteuttaminen edellyttää lintuihin ja lintulaskentamenetelmiin perehtyneen henkilön
rekrytoimista lintulaskentoihin. Mikäli tähän ei ole mahdollisuutta, voidaan seuranta toteuttaa osittain seuraamalla
varisten ja harakoiden runsauksia matkailukeskustaajamissa (20 laskentapistettä) ja niiden kontrollialueilla (20
laskentapistettä). Koska lintujen määrät vaihtelevat vuosien välillä luontaisestikin, kontrollipisteiden mukana olo on
välttämätöntä jotta matkailun aiheuttamat vaikutukset voidaan erottaa lajien luontaisista kannanvaihteluista. Seurantoja
olisi hyvä suorittaa 5-10 vuoden välein.

Häiriöherkkiä lajeja voidaan käyttää ennakkovaroituslajeina alueen erämaisuuden katoamisesta. Yleensä
suuret lajit ovat herkempiä ihmisen aiheuttamalle häiriölle
kuin pienet lajit (Blumstein ym. 2005). Maakotka voisi
soveltua hyvin matkailun aiheuttaman häiriövaikutuksen

indikaattoriksi, koska se valitsee pesimäpaikkansa rauhallisilta alueilta ja sen pesintä alkaa samaan aikaan kun
matkailukeskuksissa on menossa hiihtokauden pääsesonki (Taulukko 14 ja tietolaatikko 3).
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Taulukko 14.
Matkailusta luonnolle aiheutuvan häiriövaikutuksen indikaattori.

Tietolaatikko 3.
Maakotka erämaisuuden indikaattorina matkailukeskuksissa
Esa Huhta, Marja-Liisa Kaisanlahti-Jokimäki, Jukka Jokimäki, Maarit Ukkola, Pekka Helle ja Tuomo Ollila
Matkailukeskusrakentaminen ja ulkoilma-aktiviteettien kasvu vaikuttavat luontoon. Matkailukeskuksia on perustettu
Natura 2000 alueiden välittämään läheisyyteen, jotka erämaisina kohteina ovat erityisen herkkiä ihmistoiminnan
aiheuttamalle häiriölle. Matkailukeskustoiminnan ekologisten vaikutusten tutkimus on tällä hetkellä tärkeää, koska
rakentaminen on voimakkaassa kasvussa ja kansallispuistojen pitäisi pystyä sekä säilyttämään alkuperäistä luontoa
että tarjoamaan monipuolisia palveluja kasvaville matkailijamäärille.
Maakotka (Aquila chrysaetos) on laajalle levinnyt pohjoisen havumetsävyöhykkeen petolintu, joka esiintyy myös
Alppien alueella Keski-Euroopassa. Pesänsä kotka rakentaa havumetsäalueella korkeaan vahvaoksaiseen mäntyyn ja
vuoristoalueilla kallion kielekkeelle. Maakotkia esiintyy erämaisilla alueilla kuten suojelualueilla, mutta myös erämaisilla
talousmetsäalueilla. Kotka välttää ihmistoimintaa erityisesti pesimäaikana. Siten se sopii erityisen hyvin erämaisuuden
ja häiriöherkkyyden indikaattoriksi.
LANDSCAPE LAB -hankkeessa maakotka oli yhtenä tutkimuslajina selvitettäessä matkailukeskusten ekologisia
vaikutuksia (Kaisanlahti-Jokimäki ym. 2008). Hankkeessa tutkittiin Pohjois-Suomen matkailukeskuksissa kotkan
pesien esiintymistä suhteessa etäisyyteen matkailukeskuksesta. Tutkimuksessa oli mukana 12 matkailukeskusta ja
niiden ympäriltä selvitettiin kotkan pesien esiintyminen 40 km:n mittaiselta säteeltä. Pesäaineisto saatiin
metsähallituksen luontopalveluilta, joka vastaa kotkakannan seurannasta Suomessa. Kotkat selvästi välttelivät
matkailukeskuksia. Lähimmät asutut kotkanpesät sijaitsivat noin 10 km päässä matkailukeskuksista. Asuttujen reviirien
määrä oli pienempi isojen matkailukeskusten ympärillä. Moottorikelkka- ja hiihtoreittien määrä vaikutti myös alentavasti
reviirien asutukseen, mutta ei pesimämenestykseen.
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Tutkimus osoittaa, että maakotka sopii indikaattoriksi matkailukeskusten aiheuttamalle häiriöille ja ekologisille
vaikutuksille. Kotkan näkeminen luonnossa on aina elämys etenkin turistille. Matkailukeskukset, joiden ympäristössä
on riittävästi vapaata luontoa kotkalle, tarjoavat matkailijalle mahdollisuuden kohdata tämän erämaalajin. Erämaisuuden
kokeminen on puolestaan yksi keskeinen tekijä matkailukeskusten vetovoimaisuudelle.
Vapaaehtoiset lintujen rengastajat kiertävät vuosittain kaikki Suomen tunnetut kotkareviirit ja tarkastavat pesinnän
onnistumisen. Toimintaa koordinoi metsähallitus, joka myös ylläpitää pesien tarkastusrekisteriä. Vuosittain on siis
verraten helppo saada tietoa kotkien pesinnän onnistumisesta matkailukeskusten läheisyydessä. Tärkeitä mittareita
ovat asuttujen reviirien määrä eri matkailukeskusten ympäristöissä ja reviirien asutus suhteessa etäisyyteen
matkailukeskuksesta. Lisäksi tietoa onnistuneiden pesintöjen määrästä on saatavilla aineistoa matkailukeskusten ympäriltä.
Seurannassa tulisi huomioida matkailukeskusten koko toiminnallisen vaikutusalueen pinta-alalla ja vuotuisella kävijämäärällä
mitattuna. Moottorikelkka- ja hiihtoreitit lisäävät häiriötä ympäröivillä metsäalueilla ja siten ne laajentavat merkittävästi
matkailukeskusten toiminnallista vaikutusaluetta.
Kotkan lisäksi esimerkiksi kalasääski voisi sopia matkailun aiheuttaman häiriövaikutuksen indikaattoriksi. Muualla
Euroopassa matkailukeskusten ekologisten vaikutusten indikaattorina voidaan kotkan lisäksi käyttää muitakin suuria
petolintuja, jotka esiintyvät samoilla seuduilla matkailukeskusten läheisyydessä. Tuloksemme ovat laajennettavissa
yleiseurooppalaiseksi seuranta- ja indikaattorimenetelmäksi.

Häiriöherkät lajit voivat reagoida virkistyskäyttöreitteihin (Kuva: Jukka Jokimäki).
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Lajin esiintyminen tai puuttuminen tietyltä alueelta ei
välttämättä kuvaa ko. alueen laatua esimerkiksi lajien
menestyvyyteen liittyen. Lajien esiintymisen ja runsauden
lisäksi tarvitaan tietoa lintujen kuolleisuudesta ja pesimä-

menetyksestä. Tekopesäkokeiden avulla voidaan arvioida,
minkälaisia vaikutuksia matkailukeskuksilla ja virkistyskäytöllä on lintujen pesimämenestykseen (Taulukko 15,
tietolaatikko 4).

Taulukko 15.
Lintujen pesimämenestys matkailukeskuksissa.

Tietolaatikko 4.
Tekopesäkokeet linnuston pesimämenestyksen indikaattorina
Marja-Liisa Kaisanlahti-Jokimäki, Jukka Jokimäki, Esa Huhta ja Pirkko Siikamäki
Lintujen pesimäaikaiset laskennat antavat tietoa lintujen runsauksista tietyillä alueilla, mutta ne eivät välttämättä anna
luotettavaa kuvaa kyseisen elinympäristön hyvyydestä ko. lajille. Vaikka joku laji esiintyy runsaana tietyssä
elinympäristössä, sen pesimämenestys voi olla alhainen tai kuolleisuus korkea verrattuna muihin lajin
asumisympäristöihin.
LANDSCAPE LAB hankkeessa testattiin tekopesien käyttömahdollisuutta arvioitaessa maassa pesivien lintujen
pesimämenestystä suhteessa alueiden kaupungistumiseen. Koealueina toimivat Lapissa sijaitsevat 8 tärkeintä
matkailukeskusta, niiden ympäristö sekä Rovaniemen ja Kuusamon kaupungit. Tutkimus toteutettiin perustamalla 20
tekopesää lintujen pesimäkauden alussa (Lapissa kesäkuun alussa) matkailukeskuksiin ja niiden ympäristöön sekä
tutkimusalueella sijaitsevien kaupunkien keskustoihin. Tekopesä oli maahan tehty painauma, johon sijoitettiin yksi
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viiriäisen muna. Tekopesän sijoituspaikaksi valittiin joko puuntaimen tai pensaan alusta. Pesän tila käytiin tarkistamassa
kahden viikon kuluttua perustamisesta; aika vastaa tyypillistä varpuslintujen haudonta-aikaa Pohjois-Suomessa.
Taustamuuttujatiedoksi kerättiin tietoja kasvillisuuden rakenteesta ja mahdollisten pesärosvojen runsaudesta.
Tulosten mukaan tekopesien hävikki oli matkailukeskuksissa (11 % tuhottu) suurempaa kuin niitä ympäröivillä
metsäalueilla (5 %), mutta vähäisempää kuin kaupungeissa (58 %). Matkailukeskustaajamat näyttävät osaltaan
heikentävän lintujen pesimämenestystä ja tekopesiä voidaan käyttää arvioitaessa lintujen pesimämenestyksen
muutoksia matkailukeskuksissa vuosien myötä.

Viiriäisen munia voidaan käyttää tekopesäkokeissa
(Kuva: Marja-Liisa Kaisanlahti-Jokimäki).
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6.3.2. Luontomatkailun ja alueiden
virkistyskäytön vaikutusten indikaattorit ja
seuranta suojelualueella

kertaistuneet viimeisen vuosikymmenen aikana (Fotiou ym.
2003). Suomen kansallispuistot ovat aluesuojelujärjestelmämme selkäranka, ja niiden tarkoitus on ennen kaikkea
uhanalaisten lajien sekä kansallisesti ja kansainvälisesti
tärkeiden sekä luonnontilassa säilyneiden luontotyyppien
suojelu. Kuitenkin kansallispuistojen yhteenlaskettu pintaala on vain 8300 km2 eli 17 % kaikista Suomen suojelualueista. Matkailijapaine kohdistuu siis varsin suppealle
osalle suojelualueista.

Pekka Sulkava ja Yrjö Norokorpi
Rahallisesti ja työllistämisvaikutuksella mitattuna matkailu
on maailman suurin elinkeino, ja eko- tai luontomatkailu sen
voimakkaimmin kasvava osa-alue. Pelkästään Fennoskandian
semiarktisilla alueilla käy vuosittain yli miljoona turistia
(Prokosch 2001). Sekä eko- että luonto-matkailun vetovoimana
on ennen kaikkea luonto, vaikka vain ekomatkailulla ymmärretään matkailutoimintaa, jossa matkailun negatiivisia vaikutuksia ympäristöön pyritään minimoimaan.

Kansallispuistojen ja muiden matkailullisesti suosittujen
suojelualueiden lähiympäristön maankäytönsuunnittelussa on
kiinnitettävä erityistä huomiota suojelualueen luontoar-vojen
säilyttämiseen. Matkailukeskuksista suuntautuu käyntejä
erityisesti lähialueen suojelualueille, mutta myös kauemmas.
Maankäytön suunnittelussa sekä muissa suunnitelmissa ja
hankkeissa suojelualueiden ja Natura-alueiden läheisyydessä
pitäisi nykyistä paremmin tehdä ympäristövaikutusten arviointi
ja säännönmukaisesti Natura-arvionti, ei vain tarveharkintaa.
Vaikutusten tutkimuksissa on selvitetty useita muutoksia
luonnontilassa matkailukeskusten ympäristössä ja tässä
julkaisussa myös esitetään mittareita miten muutoksia voidaan
arvioida. Perustana näille on kuitenkin, että vaikutusten
arvioinnit tehdään riittävän hyvin.

Suomessa kansallispuistot ovat suosittuja luontomatkailun kohteita. Luonnontilainen ympäristö on niiden
suurin yksittäinen vetovoimatekijä. Kansallispuistoissa on
lisäksi yleensä parhaiten hoidetut ja ylläpidetyt retkeilyä
tukevat rakenteet, kuten autio- ja päivätuvat, leiriytymisja tulentekopaikat, sekä erilaiset merkityt polut ja reitit, joita
matkailijat arvostavat. Suomen 35 kansallispuistoon
arvioidaan tehtävän vuosittain yli kaksi miljoonaa käyntiä
(Huhtala ym. 2001). Puistojen kävijämäärät ovat kaksin-

Pallastuntureiden Pyhäjoen luontopolku erottuu ympäristöstään erityisen hienona lehtona (Kuva: Pekka
Sulkava).
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Tietolaatikko 5.
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyt
Pekka Sulkava ja Yrjö Norokorpi
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) tarkoituksena on varmistaa, että ympäristövaikutukset selvitetään
riittävällä tarkkuudella silloin, kun hanke aiheuttaa merkittäviä ympäristövaikutuksia. YVA -laissa tarkoitetaan
ympäristövaikutuksella hankkeen tai toiminnan aiheuttamia välittömiä ja välillisiä vaikutuksia Suomessa ja sen alueen
ulkopuolella ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen; maaperään, vesiin, ilmaan, ilmastoon, kasvillisuuteen,
eliöihin ja luonnon monimuotoisuuteen; yhdyskuntarakenteeseen, rakennuksiin, maisemaan, kaupunkikuvaan ja
kulttuuriperintöön sekä luonnonvarojen hyödyntämiseen. YVA-menettelyn tavoitteena on myös lisätä kansalaisten
mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa hankkeiden suunnitteluun.
Lisäksi viranomaisilla on velvollisuus selvittää ja arvioida valmistelemiensa suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutukset
(SOVA), jos niiden toteuttaminen voi vaikuttaa merkittävästi muun muassa ihmiseen, luontoon ja sen monimuotoisuuteen,
rakennettuun ympäristöön, maisemaan tai luonnonvaroihin.
Natura-alueen luonnonarvoihin todennäköisesti merkittävästi vaikuttavista hankkeista ja suunnitelmista on tehtävä ns.
Natura-arviointi tai ne voidaan arvioida ympäristövaikutusten arviointimenettelyn yhteydessä. Luonnonsuojelulain 65 §:n
mukainen arviointi eli nk. Natura-arvionti toteutetaan hankkeiden ja suunnitelmien valmistelussa ja päätöksenteossa sen
varmistamiseksi, että niitä luonnonarvoja, joiden vuoksi tietty alue on sisällytetty tai ehdotettu sisällytettäväksi Natura
2000-verkostoon, ei merkittävästi heikennetä. Arviointivelvollisuus syntyy, mikäli hanke tarkasteltuna joko yksin tai
yhdessä muiden Natura-alueeseen vaikuttavien hankkeiden kanssa todennäköisesti merkittävästi heikentää alueen
valintaperusteena olevia luonnonarvoja. Mikäli Natura-arviointi on tehtävä, YVA-menettelyssä on viimeistään
arviointiohjelmavaiheessa ratkaistava, onko luonnonsuojelulain 65 §:n mukainen arviointi tarkoituksenmukaista tehdä
YVA-menettelyn yhteydessä. Jos Natura-arviointi tehdään YVA-menettelyn yhteydessä, se on tehtävä luonnonsuojelulain
65 §:n edellyttämällä tavalla luontotyyppi- ja lajikohtaisena arviona.
Arvioinnin tekemisestä huolehtii hankkeen tai suunnitelman toteuttaja. Luvan myöntävä tai suunnitelman hyväksyvä
viranomainen katsoo, että arviointi tehdään. Viranomainen ei saa myöntää lupaa hankkeelle eikä hyväksyä suunnitelmaa,
jos arviointi- ja lausuntomenettely osoittaa hankkeen tai suunnitelman merkittävästi heikentävän niitä luonnonarvoja,
joiden suojelemiseksi alue on Natura 2000 -verkostossa.

6.3.2.1. Polkujen kulumisen seuranta ja
roskaisuuden mittaus

Erityisen herkkiä kulutukselle ovat hyvin märät ja toisaalta
hyvin kuivat biotoopit, kuten luonnontilaiset suot ja jäkäläkankaat. Parhaiten kulutusta kestävät keskiravinteiset
puolukka- ja mustikkatyypin kankaat (Kellomäki & Saastamoinen 1975, Hoogesteger 1976, Koukkari 2005, Koivuniemi 2006). Niityt ja muut kulttuurivaikutteiset avoimet
luontotyypit kestävät paremmin kulutusta kuin esimerkiksi
erityyppiset metsät tai tunturikankaat. Kulutuskestävyyteen vaikuttaa luontotyypin lisäksi esimerkiksi kävijämäärä.

Näkyvimpiä matkailun aiheuttamia muutoksia luonnossa
ovat fyysinen kulutus, pintakasvillisuuden ja maan pintakerroksen kuluminen pois osittain tai kokonaan. Luonnonsuojelualueilla kävijöiden aiheuttamaa polkujen ja tunturimaaston kulumisen arviointia ja seurantaa varten tarvitaan
indikaattoreita. Polkujen leveyttä ja syvyyttä sekä polun
aiheuttamaa kasvillisuusmuutosta ja eroosiota voidaan
käyttää retkeilyreittien kulumisen indikaattorina (Taulukko
16). Kulumisen lisäksi kasviyhteisöjen lajikoostumus muuttuu. Matkailun, ja erityisesti kulutuksen vaikutusta kasvillisuuteen on tutkittu verrattain paljon 1970-luvulta lähtien
(esim. Burden & Randerson 1972, Bayfield ym. 1981).

Yleisiä kulumisen tunnusmerkkejä ovat täydellinen
kasvillisuuden kuluminen tai kasviyhteisön lajiston
muuttuminen kulutusta paremmin kestäviin lajeihin. Monet
ihmislevintäiset lajit, kuten heinät ja sarat, runsastuvat juuri
pahoin kuluneilla alueilla. Retkeilijöiden aiheuttamaa
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Taulukko 16.
Polkujen kulumisen indikaattori.

rauksena vähentyvä tai häviävä pintakasvillisuus ja
humuskerros johtavat eroosioon, jonka tärkeimpänä
aiheuttajana tuntureilla on rouste, sade- ja sulamisvesi.
Samalla puiden juuret joutuvat alttiiksi mekaanisille
vaurioille sekä kuivuudelle ja niiden kasvu hidastuu.

kulutusta simuloimalla on havaittu, että jo muutaman
päivän kestoinen tai isohkon ryhmän kulutus aiheuttaa
pysyviä muutoksia kasvillisuudessa (Ukkola 1995, Koivula
2000, Tolvanen ym. 2001, Tervo 2003).
Taukopaikoilla kulutusindikaattorina voivat olla heinäkasvit, retkeilyreiteillä puolestaan erilaiset varvut. Taukopaikoilla heinät ja sarat lisääntyvät jäkälien ja muiden
kulutuskestokyvyltään heikompien lajien, kuten mustikan,
variksenmarjan ja seinäsammalen, kustannuksella.
Pohjoiset alueet ovat erityisen herkkiä kulutukselle lyhyen
kasvu-kauden, hitaan hajoamisprosessin sekä lajien
vähäisyyden vuoksi.

Jokaisella luontotyypillä ja ekosysteemillä on oma
kantokykynsä ja rajansa kestää kulutusta ja käyttöä.
Ainakin yleisimmille suojelualueiden Natura-luontotyypille
on tarpeen löytää sopiva kävijämäärä, jonka aiheuttama
häiriö luontotyypillä ei vielä muuta sitä toiseksi. Sen
mitoittamiseksi tarvitaan kasvillisuustutkimuksia koko
Natura-luontotyypin kunnon seuraamiseksi. Sopiva kasviindikaattori ilmentää niin tallauskestävyyttä kuin toipumiskykyä tallauksen jälkeen. Jokaisessa kasviyhteisössä
on eri tavoin häiriöön reagoivia lajeja ja siten eri luontotyypille on mahdollista löytää omat indikaattorilajinsa. Kun
retkeilyn aiheuttamaa muutosta ilmentäviä kasveja tai
kasviyhteisöjä inventoidaan ja seurataan alueen luontotyypeillä, on kävijävirrat mahdollista ohjata reittisuunnittelun keinoin kulumiskestävyydeltään paremmille alueille
ennen kuin luontotyypin suurimman sallitun muutoksen
raja ylitetään. Tunturimaastossa kulumisen indikaattoreina
voivat toimia sammalten ja jäkälien yhteispeittävyys
(Taulukko 17) ja variksenmarjan peittävyys (Taulukko 18).

Pohjoinen ja erityisesti alpiininen kasvillisuus on herkkää kulumaan ankaran elinympäristön, lyhyen kasvukauden, lajien vähäisyyden, kasvien hitaan kasvun ja
nopeasti lisääntyvien kasvilajien puuttumisen vuoksi (Bell
& Bliss 1973, Sippola 1996, Forbes ym. 2001, Allard 2003).
Jopa suhteellisen vähäinen, pienen mittakaavan häiriö voi
aiheuttaa välittömän ja pysyvän muutoksen herkkään
kasvillisuuteen ja maaperään.
Kasvillisuuden tallauskestävyys sekä tallaamisen
aiheuttaman muutoksen nopeus kuitenkin vaihtelevat
luontotyypin mukaan. Voimakkaan tallaamisen seu51

Taulukko 17.
Tunturimaaston kulumisen indikaattori I.

Taulukko 18.
Tunturimaaston kulumisen indikaattori II.
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Kulumisen ja eroosion lisäksi retkeilyn vaikutuksiin
voidaan lukea kävijöiden luontoon heittämät roskat.
Kasvillisuudessa lojuvat roskat aiheuttavat esteettisen
haitan lisäksi kasvillisuuden vähenemistä roskien alla.
Roskien määrää voidaan käyttää yleisenä ympäristön
viihtyvyyden indikaattorina (Taulukko 19). Roskien määrän
arviointia voidaan käyttää sekä poluilla että taukopaikoilla,
kuten myös matkailukeskusten taajama-alueilla.

Ounastunturin alueella 330 km polkuja = 33 mittausalaa).
Mittausaloja on hyvä sijoittaa paitsi suosituimmille reiteille
myös uusille reiteille.
Mittausalassa muuttujat mitataan 15 mittauspisteestä,
jotka ovat viiden metrin päässä toisistaan. Kaikkiaan
mittausalan pituus on 75 metriä. Kulumista arvioidaan
mittaamalla polun leveys, polun syvyys keskeltä, syvyys
syvimmältä kohdalta sekä arvioimalla keskisyvyys. Lisäksi
lasketaan rinnakkaisten polkujen lukumäärä ja niiden
yhteenlaskettu leveys. Juurien ja kivien lukumäärän ja
peittävyyden selvittämiseen käytetään yhden neliömetrin
kokoista pistefrekvenssikehikkoa. Kehikko asetetaan polun
keskelle ja sen sisäpuolelle jäävien juurien ja kivien
lukumäärä ja peittävyysprosentti lasketaan. Jokainen frekvenssikehikon narujen risteys edustaa yhtä peittävyysprosenttia. Kapeammilla poluilla lasketaan vastaavasti
frekvenssi metrin pituiselta polun osalta ja suhteutetaan
tulos kattamaan yhden neliömetrin pinta-ala.

Pallas-menetelmä kulumisen seurannassa
Polkujen leveyttä ja syvyyttä voidaan käyttää polkujen
kulumisen indikaattorina (Taulukko 16, tietolaatikko 4).
Käytettäessä metsähallituksen kehittämää Pallas-menetelmää suojelualueen polkujen kulumisen seurantaan perustetaan mittausalat muutoksen seuraamiseksi. Mittausalat
perustetaan edustamaan kaikkia Natura 2000-luontotyyppejä, joiden läpi reitit kulkevat sekä vähintään yksi
mittausala keskimäärin yhtä kymmentä polkukilometriä
kohden, kuitenkin vähintään 15 alaa (Esimerkiksi PallasTaulukko 19.
Ympäristön viihtyvyyden indikaattori.
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Mittausalan roskaisuutta seurataan Trastin (2001)
käyttämää menetelmää soveltaen laskemalla esiintyvät
roskat polun reunoista 10 metrin etäisyydeltä. Mittausalojen perustamisvaiheessa kuvataan mittausalan alusta
ja lopusta yleiskuva alasta sekä jokainen mittausalan
mittauspiste. Seuraavina vuosina mittauspisteet voidaan
kuvata tarvittaessa. Mittausalojen alku- ja loppukoordinaatit määritetään perustamisvaiheessa.
Mittauspisteet merkitään mittausaloille noin 20 cm:n
mittaisilla harjateräspuikoilla (halkaisija 6 mm) molemmin
puolin polkua noin yhden metrin päähän polun reunasta.
Puikot lyödään maahan lähes maan tasalle, jolloin ne eivät
häiritse retkeilijöitä. Teräspuikot on mahdollista löytää
maastosta vain metallinpaljastimen avulla. Rinnakkaisten
polkujen sattuessa mittauspisteelle, mittapuikot lyödään
kauimmaisen sivupolun reunasta yhden metrin päähän, jos
se on mahdollista ja järkevää. Mittauspisteet etenevät
numerojärjestyksessä alkukoordinaatista loppukoordinaattiin. Suuntana on seuraavan polkumittaajan oletettu
kulkusuunta. Mittauspisteitä merkitessä tulee ottaa huomioon kohdan selkeys mittaamisen suhteen. Jos pääpolku
on juuri haarautumassa viiden metrin päässä edellisestä
mittauspisteestä tai kohdalla on kiviä polun reunassa tai
polun reunaa on muutoin hankala arvioida, kannattaa
mittauspistettä siirtää seuraavaan mahdolliseen kohtaan.
Poikkeavat mittauspisteiden etäisyydet on kuitenkin syytä
kirjata muistiin seuraavaa mittaajaa varten.

Polun kulumisen mittauspiste (Kuva: Leena
Soininen).

Koko 75 metriä pitkän mittausalan Natura 2000luontotyyppi määritetään, samoin sen edustavuus ja luonnontilaisuus Natura 2000-luontotyyppioppaan (Airaksinen
& Karttunen 2001) mukaan. Myös alueen tarkempi metsätai muu luontotyyppi määritetään. Koko mittausalan
pituudelta arvioidaan polun kuluneisuus ja eroosioaste
viisiportaisella luokituksella sekä juurivaurioiden määrä
kolmiportaisella luokituksella. Mittausalan polun varrella
olevien puiden vauriot lasketaan puulajeittain sekä arvioidaan vaurioiden aste kolmiportaisella luokituksella.

Tietolaatikko 6.
Pallasmenetelmän mittaustavat ja tarvittava välineistö
Pekka Sulkava ja Yrjö Norokorpi
Polun leveys mitataan pääpolulta kohtisuoraan polun reunasta reunaan. Polun reuna rajoittuu useimmiten luontotyypin
alkuperäisen kasvillisuuden ja polulla olevan muuttuneen tai kuluneen kasvillisuuden rajalle. Joskus alkuperäinen kasvillisuus
on polun vieressä kituliasta, jolloin polun raja on elinvoimaisesti kasvavan kasvillisuuden rajalla.
Toisinaan pääpolkua on vaikea määrittää monien rinnakkaisten polkujen esiintyessä. Tällöin pääpoluksi valitaan polku, jota
mittaaja itse kulkisi tai jonka kuluneisuus on selvintä. Toisinaan pääpolun leveys vaihtelee. Polun reuna määritetään vain
merkkipuikkojen merkitsemän kohdan mukaan, ei polun yleiskuvan mukaan.
Leveys mitataan kahden isokokoisen naulan avulla (min. 10 cm). Naulat työnnetään maahan kummallekin puolen polkua
aivan polun rajalle. Leveys mitataan naulojen väliin pingotetun langan pituutena (= naulojen etäisyys toisistaan).
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Pääpolun syvyys mitataan keskeltä polkua (leveys/2) naulojen ja venymättömän narun avulla. Naru pingotetaan naulojen
välille ja lasketaan narun kiinnityksen solmukohdat naulojen ympäriltä maan tasalle. Syvyys mitataan esim. rullamitalla.
Pääpolun keskisyvyys lasketaan keskiarvona keskeltä mitatun syvyyden ja muutaman muun syvyyden arvoista. Keskiarvoon
on hyvä mitata syvyyttä kummaltakin puolen keskikohtaa, vähintään viidestä eri kohdasta.
Pääpolun rinnalla kulkevat rinnakkaiset polut/sivupolut lasketaan merkkipuikkojen väliltä ja niiden leveydet mitataan,
kuten pääpolunkin, ja lasketaan yhteen.
Pääpolulla esiintyvät juuret ja niiden peittävyys lasketaan pistefrekvenssikehikon avulla. Kehikko asetetaan keskelle polkua
yksi sivu pitkin naulojen väliin pingotettua narua, kehikko osoittamaan menosuuntaan. Kehikon sisälle jäävät juuret
(halkaisija min. 5 mm) lasketaan ja niiden peittävyys määritetään frekvenssipisteillä. Jokainen juuren haara lasketaan
omaksi juurekseen sekä ne juuret, joiden pituudesta osa on maan peitossa (vaikka näkisit, että sama juuri jatkuu kehikon
toisessa päässä, mutta on välillä kokonaan peittynyt maahan, lasketaan osat erillisiksi juuriksi). Mikäli juuria esiintyy
kehikon sisäpuolella, mutta yhtään frekvenssiristikkoa ei osu niiden päälle, merkitään peittävyysprosentiksi < 1. Jos
luontotyypillä ei luonnollisesti kasva puita, kuten tunturikankailla, ja juuria kuitenkin pääpolulla esiintyy, on
maastolomakkeeseen merkittävä, minkä kasvin juuria ne ovat (esim. vaivaiskoivun tai katajan).
Pääpolulla esiintyvät kivet ja niiden peittävyys lasketaan kuten juuretkin. Mukaan laskettavien kivien vähimmäismitta on
4 cm. Irtokiviä ei lasketa, eikä niiden peittävyyttä oteta huomioon. Kahtia haljenneet kivet lasketaan eri kiviksi. Peittävyyttä
laskettaessa jätetään humus- tai sammalpeitteiset kivet huomiotta, vaikka olisikin selvää, että peitteen alla on kivi. Vain
paljaaseen kiven pintaan osuvat pistefrekvenssiristikot lasketaan.
Puustovaurioiksi lasketaan maastolomakkeen mukaiset ruhjeet ja naarmut.
Kasvillisuuden muutos määritetään kasvillisuuden peittävyyden pistefrekvenssillä polun keskeltä, välittömästi polun
reunasta, 1 metrin etäisyydeltä polun reunasta sekä 5-15 metrin etäisyydeltä polun reunasta (metsäisillä luontotyypeillä 5
metrin ja tunturikankailla 15 metrin etäisyydeltä).
Mittausaloja perustettaessa maastoon tarvitaan mukaan
seuraava välineistö: 15 paria 20 cm pituisia harjateräspuikkoja/ala, 2 naulaa ja venymätön, vähintään 3 metriä
pitkä naru, 1 m² pistefrekvenssikehikko, vasara, kamera,
gps, rullamitta, maastolomake kullekin mittausalalle, 15
maastossa erottuvaa merkkitikkua mittauspisteiden
paikantamiseksi ja varapattereita kameraan sekä gps:ään.
Mittausaloja seurattaessa perustamisen jälkeen
maastossa tarvitaan seuraava välineistö: 2 naulaa ja
venymätön, vähintään 3 metriä pitkä naru, 1 m² pistefrekvenssikehikko, kamera, gps, rullamitta, maastolomake kullekin mittausalalle, 2 maastossa erottuvaa
merkkitikkua, joilla voi merkitä harjateräspuikkojen
paikat näkyviksi mittauksen ajaksi, metallinpaljastin,
mittausalojen alku- ja loppukoordinaatit, mahdolliset
edellisten vuosien havainnot ja huomiot mittauksista ja
varapattereita kameraan sekä gps:ään.

Kasvillisuuden peittävyyden arviointiruutujen
sijoittaminen polkumittausalaan nähden (Kuva:
Pekka Sulkava).
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6.3.2.2. Taukopaikkojen kulumisen seuranta
Taukopaikan kasvillisuus muuttuu kulutuksen vaikutuksesta kolmivyöhykkeiseksi alueeksi (Holmes & Dobson
1976, Stohlgren & Parsons 1986, Cole 1992). Sisimpänä on
kulunein osa, jossa kasvillisuutta ei ole lainkaan tai hyvin
niukasti. Nimenomaan sisimmällä alueella tallausvaikutus
on suurinta. Tämän alueen ulkopuolelle syntyy muuttuneen kasvillisuuden alue, jossa tavataan kulutusindikaattoreita kuten heiniä ja saroja. Tämän alueen ulkopuolella
on muuttumattoman kasvillisuuden alue. Heinäkasvien
peittävyydet voivat olla jopa kolminkertaiset muuttuneen
kasvillisuuden alueella vastaavan luontotyypin luonnontilaan verrattuna, vaikka kokonaispeittävyydet ovatkin matalammat kuin luonnontilaisilla alueilla. Taukopaikoilla
kuluneen alueen laajuuteen vaikuttavat luonnonmuuttujien
kuten luontotyypin lisäksi erityisesti kävijämäärä sekä rakenteiden sijoittelu taukopaikalla.

Taukopaikan kulumisen laajuuden mittaus ja
kasvillisuuden seurannan koeruudut.

ryhmälle ja huoltorakennukselle mitataan. Rakenteet
sijoitetaan paperille oikeassa mittasuhteessa ja I- ja IIvyöhykkeet piirretään niiden ympärille mittaustuloksia
hyödyntäen. Piirroskuvaa vielä parannellaan ja oikaistaan
silmämääräisen arvion mukaan leiripaikan ympäristössä
esimerkiksi lisäämällä kuvaan yksittäisiä puuryhmiä sekä
selventämällä vyöhykerajoja. Kaavakuvasta voidaan
helposti laskea I- ja II-vyöhykkeiden sekä rakennusten
pinta-alat.

Taukopaikan kulumisen mittaaminen
Kulumistutkimuksessa mitataan ensin lähes kasvittomaksi kuluneen alueen eli I-vyöhykkeen ja muuttuneen
kasvillisuuden alueen eli II-vyöhykkeen laajuus autiotuvan,
kodan, laavun tai nuotiopaikan ympäriltä. Alueet mitataan
rakennuksen sivusta ja kulmista jokaiseen pää- ja väliilmansuuntaan. Mittaukseen käytetään 20 metrin mittanauhaa ja kompassista katsotaan ilmansuunta tai vaihtoehtoisesti kartoituksessa käytetään takymetriä. I-vyöhykkeen
mittaus tehdään rakennuksen seinästä ensimmäisiin selviin
kasvillisuuslaikkuihin asti. Siitä kohdasta jatketaan IIalueen mittausta suoraan alkuperäisen, muuttumattoman
kasvillisuuden rajaan (III-vyöhyke), lähimpään polkuun tai
kohdalle osuneeseen rakennukseen saakka. Koska I-aluetta
esiintyy yleensä vain rakennusten sisäänkäynnin edessä,
siitä saadaan usein vain muutama mittaustulos rakennusta
kohden. II-alue alkaa siten usein suoraan rakennuksen
vierestä. Jotta kulunut pinta-ala saadaan kartoitetuksi tarkasti, I- ja II-vyöhykkeiden mittaus tehdään leiripaikan mukaan kaikkien rakenteiden: nuotiopaikan, pöytäryhmän tai
huolto-rakennuksen ympärille alueen päärakennuksen
lisäksi.

Rakenteiden ympäristöstä määritellään samalla myös
kuluneen alueen II vyöhykkeen ympäriltä 5 metrin säteeltä
puustovauriot ja roskat kuten polkujen ympäristöstäkin.
Rakenteiden ympäristön eroosiovauriot määritellään
viisiasteisella luokituksella:
1 = ei merkkiä kuluneesta maaperästä, kasvillisuus kulunut
vähän
2 = kiviä näkyvissä, kasvillisuus kulunut pois
3 = humuskerros kulunut pois, kivennäismaa paljastunut
4 = kivennäismaata huuhtoutunut ja kulkeutunut paikoin
5 = kivennäismaata kulkeutunut huomattavasti

6.3.2.3. Eläimet taukopaikoilla
Luontomatkailua tukevien palvelurakenteiden sijoittaminen suojelualueille ja näiden käyttö vaikuttaa alueen
lajistoon ja ekosysteemiin (van der Zande ym. 1984,
Koivuniemi 2006, Heil ym. 2007, Heikkilä 2007). Kasvillisuuden muuttuessa, ravinnon lisän ja suoja- tai pesäpaikkojen lisääntymisen seurauksena lajistossa on havaitta-

Kulumisen kokonaislaajuuden määrittämistä varten
piirretään leiripaikasta kaavakuva esimerkiksi maastotallentimelle sähköisesti tai millimetripaperille. Takymetrillä
kartoitus sujuu nopeimmin ja tarkimmin, jos sellainen laite
on käytettävissä. Rakennuksen sivut, nuotioringin halkaisija sekä matkat rakennukselta nuotiopaikalle, pöytä57
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vissa selviä muutoksia. Nisäkkäistä hyötyjiä ovat yleiset
ja osin kulttuurilajit, kuten tietyt myyrät ja päästäiset sekä
jänikset ja oravat (Klenner & Krebs 1991, Odonognue &
Krebs 1992, Hadley & Wilson 2004, Sanecki ym. 2006,
Heikkilä 2007). Ympäristöä tiheämpi saaliseläinkanta
houkuttelee paikalle ravintoketjun mukaisesti niiden petoja,
kärppiä, lumikoita ja kettuja. Vastaavasti aremmat ja
harvinaisemmat lajit kaikkoavat taukopaikkojen läheisyydestä. Taukopaikat, mutta vielä selvemmin laajemmin
rakennetut ympäristöt, muuttavat myös alueiden lintulajistoa. Kulttuurisuosioiden, kuten varislintujen ja rastaiden
runsaudet ovat korkeammat ja metsälintujen, kuten järripeipon, leppälinnun ja metsäkirvisen alhaisemmat taukopaikoilla ja matkailukeskuksissa kuin ympäröivillä metsäalueilla.

6.4.1. Osallistumisen tason mittaus
Simo Sarkki ja Ilona Mettiäinen
Osallistumiselle on kehitetty lukuisia indikaattoreita, eli
mittareita (ks. esim. Local Environment lehden erikoisnumero
6 vuodelta 2003) Indikaattoreita kehitettään, jotta niitä
voitaisiin soveltaa päätöksentekoprosesseissa ja näin
kehittää osallistumisprosesseja ja päätöksenteon käytäntöjä.
Monet osallistumisen indikaattoreista ovat kuitenkin
vaikeasti sovellettavissa konkreettiseen politiikkaan, vaikka
ne tarjoaisivatkin hedelmällisiä analyysityökaluja tutkijoiden
tarpeisiin (ks. Tietolaatikot 8, 9).

Tietolaatikko 7.
Nisäkkäiden lumijälkilaskenta
Pekka Sulkava ja Yrjö Norokorpi
Nisäkkäiden tiheyden arvioimiseksi voidaan alueilta arvioida eläinten jättämien jälkien lukumäärää. Helpointa arviointi on
tehdä talvella lumijäljistä 01.01.-15.03. välisenä aikana. Lumijälkilaskentaan on olemassa yleinen Riista- ja kalatalouden
tutkimuslaitoksen (RKTL) lumijälkilaskennan ohje (Lindén ym. 1996). Tätä soveltaen voidaan tutkia matkailun vaikutuksia
nisäkästiheyksiin vertailemalla tiheyksiä matkailua palvelevien rakenteiden ympäriltä ja luonnontilaiselta vastaavalta
alueelta riittävän etäältä (500-1000 m) rakenteista. Jäljet lasketaan tuoreelta lumelta eikä edellisinä päivinä saa olla suuria
lämpötilavaihteluita. Lumijäljet lasketaan yhden vuorokauden aikana kaikilla alueilla. Laskenta on tarpeellista tehdä
vähintään kahtena peräkkäisenä vuotena samoilta alueilta samoja menetelmiä käyttäen vuosien välisen vaihtelun
minimoimiseksi.
Taukopaikan rakenteiden keskelle sijoitetaan laskentaruutu ja vastaava ruutu riittävän etäälle rakenteesta samalle
luontotyypille, korkeudelle (mpy) ja ilmansuuntaan suhteessa mäkiin tai järviin. Ruutu (100 m x 100 m) lasketaan itälänsisuunnassa kulkevilla linjoilla, jotka ovat 10 metrin etäisyydellä toisistaan. Poikkeuksena keskimmäiset linjat, joiden
etäisyys toisiinsa on vain 5 metriä rakenteen välittömässä ympäristössä olevien jälkien havaitsemisen varmistamiseksi.
Kaikki linjan ylittävät jäljet lasketaan, ja jäljistä määritetään laji. Nisäkkäiden lisäksi huomioidaan riekon ja muiden
satunnaisten kanalintujen jäljet. Linjakohtaiset jälkien määrät ja sijainti merkitään erilliselle maastolomakkeelle. Laskennan
apuna käytetään karttaa, kompassia, satelliittipaikanninta ja alueen satelliittikuvia, johon kukin tutkimusalue erikseen
merkitään. Linjaa seuraavia jälkiä seurataan kunnes ne ylittävät jonkin laskentalinjan. Mikäli jäljet eivät ylitä linjaa, vaan
seurailevat sitä, lasketaan tämä yhdeksi jäljeksi. Lisäksi kirjataan ylös metrimäärä linjoista, joilla ei voida suorittaa
laskentaa (tuoreet latukoneurat, kalliot tai muut alueet, joihin ei jää jälkiä tai niitä ei voi erottaa). Kämppien ja taukopaikkojen
kohdalla laskentaa jatketaan normaalisti kiertämällä niiden reunustoja ja reunoja pitkin. Menetelmä soveltuu käytettäväksi
myös matkailukeskusten taajama-alueille.

58

Indikaattoreita on kehitetty sekä laadullisin että määrällisin perustein. Viime vuosina käytännöksi on alkanut muodostua kehittää indikaattoreita erilaisten työryhmien kautta,
joihin osallistuu ihmisiä useista intressiryhmistä (Hukkinen
ym. 2006, Rosenström ym. 2006). Näin pyritään varmistamaan se, että niiden ihmisten arvot ja tarpeet huomioidaan
joiden elämään indikaattorit vaikuttavat, kun niitä sovelletaan päätöksenteossa. Pelkästään ylhäältä alas (top-down)
määrittyviä osallistumisprosessien järjestelyjä pidetään
nykyään jäykkinä ja joustamattomina paikalliselle erilaisuudelle. Toisaalta myös pelkästään alhaalta ylös (bottom-up)
tekniikoilla määriteltyjä indikaattoreita pidetään riittämättöminä, koska päätökset tapahtuvat joka tapauksessa monilla
tasoilla, paikallisesta kansainväliseen. Niinpä molempien
tekniikoiden yhdistelmä tuottaakin parhaan lopputuloksen
(McAlpine & Birnie 2005).








Viime aikoina yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa
on pyritty lisääntyvään tutkittavien osallistamiseen sekä
sovellettavan tiedon tuottamiseen. Esimerkiksi suosiotaan
on kasvattanut osallistava toimintatutkimus (Participatory
Action Research). Osallistavaa toimintatutkimusta käyttämällä on pyritty edistämään tutkittavien ihmisten ja yhteisöjen oppimiskapasiteettia (ks. Whyte ym. 1991, Hukkinen
ym. 2006). Tutkijoiden ja tutkittavien väliset työryhmät ovat
yksi keskeinen menetelmä oppimisen saavuttamiseksi ja
ristiriitojen liennyttämiseksi. Työryhmät ovat saavuttaneet
suosiotaan myös maankäytön suunnittelussa, esimerkiksi
turistien käyttämien kelkka- ja koiravaljakkoreittien suunnittelussa. Osallistavat suunnittelumenetelmät, olivatpa ne
sitten työryhmämuotoisia tai vakiintuneita suunnitteluprosesseja, eivät kuitenkaan takaa demokraattisen suunnittelun toteutumista. Suunnittelun oikeudenmukaisuus ei
ole mustavalkoinen joko-tai -kysymys. Bell ja Morse (2001)
ovatkin määritelleet eri tasoja, joilla suunnittelun oikeudenmukaisuus voi toteutua.

Bellin ja Morsen (2001) esittämien seikkojen lisäksi
osallistumista tarkkailtaessa tulee kiinnittää huomiota myös
osallistumistilaisuuksien määrään. Rationaalisen valinnan
teorioita pohtineen Kankaan (1994) mukaan osallistumiskertojen määrä vaikuttaa yhteistoiminnan toteutumiseen.
Toisaalta myös osapuolten tapaaminen muissa yhteyksissä varsinaisen osallistumistilanteen ulkopuolella vaikuttaa yhteistoimintaan. Osallistumistilaisuuksien kertojen
lisääntyessä eri osapuolet huomaavat, että on kannattavampaa tehdä yhteistyötä, kuin ajaa härkäpäisesti omia
etuja. Rationaalisen valinnan teoriat tarjoavat myös
heuristisia malleja, joiden kautta kiista tilannetta voi tarkastella. Esimerkiksi vangin dilemma pelissä osapuolet
toimivat epäluottamuksen ilmapiirissä ja ajattelevat
kompromissien ja yhteistoiminnan väistämättä haittaavan
omia etujaan. Tämä johtaa usein siihen, että omat
vaatimukset esitetään liioiteltuna, jolloin kompromissia
tehtäessä saadaan omat edut turvattua. Liioiteltujen
vaatimusten politiikkaa on havainnollistettu myös päätäjulista-puolusta (PJP) mallilla. Maankäytön konflikteja
tarkastelleet Peltonen ja Villanen (2004) pohtivat
kaavoitusprosessiin liittyviä ongelmia (vrt. Kyllönen ym.
2006). He kutsuvat valmiin mallin esittelyä yleisölle nimellä
päätä-julista-puolusta (PJP; Decide-Annonce-Defence,
DAD) suunnittelumalliksi. Tällainen toimintatapa johtaa
helposti kiistoihin suunnittelussa, koska muut
intressiryhmät joutuvat puolustamaan omia arvojaan ja
intressejään valmista päätöstä vastaan. Susskindin ym.
(2000) mukaan kiistoihin johtavassa toimintatavassa ensin
päätetään mitä suunnittelussa halutaan ja tältä pohjalta
esitetään vielä paisutettuja vaatimuksia.

Bell ja Morse (2001) ovat esittäneet seitsemänportaisen
asteikon osallistumiselle. Siitä näkee mihin asioihin
osallistumisen oikeudenmukaisuutta pohdittaessa voi
kiinnittää huomiota:





Materiaalinen osallistuminen: Paikalliset tarjoavat
työvoimaansa ja osallistuvat suunnitteluun
samassa yhteydessä.
Funktionaalinen: Asiantuntijat näkevät
osallistamisen tärkeänä tavoitteiden
saavuttamiselle, tai laki edellyttää osallistamista.
Yleensä suurimmat päätökset on kuitenkin jo tehty
etukäteen.
Interaktiivinen: Paikalliset osallistuvat
toimintasuunnitelmien kehittämiseen ja
analysoimiseen. Osallistuminen on oikeus eikä vain
legitimoiva funktio.
Itsemobilisaatio (self-mobilisation): Ihmiset
valtauttavat itsensä ilman asiantuntijoiden apua.
Tosin asiantuntijat voivat auttaa myöhemmässä
vaiheessa.

Manipuloitu osallistuminen: Paikalliset läsnä
asiantuntijoiden kanssa suunnittelemassa
päätöstä, mutta ei todellista osallistumisen
mahdollisuutta.
Passiivinen osallistuminen: Ihmisille kerrotaan
päätöksestä, mutta he eivät voi vaikuttaa siihen.
Konsultoiva: Paikalliset vastaavat kysymyksiin.
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Metsähallitus on Lapissa suurin yksittäinen maanomistaja ja näin osallistuminen sen päätöksiin on tärkeä osa
maankäytöllisiin päätöksiin osallistumista. Vaikka metsähallituksen osallistava suunnittelu ei suoranaisesti koskekaan matkailukeskusten maankäyttöä, siitä voidaan kenties
oppia jotain myös matkailun maankäytön suunnittelussa.
Tietolaatikko 8:ssa tarkastellaan lyhyiden esimerkkitapausten havainnollistamana asioita, joiden kautta metsähallituksen osallistavaa suunnittelua voisi kehittää.
Metsähallitus on kehittänyt osallistavia suunnittelumenetelmiä 1990-luvulta lähtien. Loikkanen ym. (1997)

mainitsevat metsähallituksen osallistavan suunnittelun
oppikirjassaan, että osallistava suunnittelu on esimerkiksi
koulutusta ja motivointia, viestintää ja yhteistyötä, tiedottamista ja tiedonkeruuta, keskustelua ja neuvottelua
sekä oppimista.
Matkailualueille sopivia osallistamisen ja vuorovaikutteisuuden indikaattoreina voidaan käyttää esim.
tärkeistä muutoksista tiedottamista (Taulukko 20) ja paikallisten toimijoiden osallistumista erilaisiin yleisötilaisuuksiin (Taulukko 21).

Tietolaatikko 8.
Pohjois-Muonion metsäkiista
Simo Sarkki
Pohjois-Muonion metsistä on käyty kiistaa vuoden 2006 lopussa ja 2007 alussa, mutta kiistalla on myös historiansa.
Metsähallituksen edustajien mukaan suunnitelluista hakkuista oli ilmoitettu ja neuvoteltu luonnonvarasuunnittelun
yhteydessä, poroisännälle tulevassa leimikkokartassa ja tapaamisessa kunnan edustajien kanssa. Paikalliset
matkailuyrittäjät, poronhoitajat, luonnonsuojelujärjestön ja kunnan edustajat sekä metsästäjät olivat kuitenkin sitä
mieltä, että tiedotus oli puutteellista eikä hakkuista oltu päästy sopimukseen. Eriävien mielipiteiden seurauksena
syntyi kiista, kun paikalliset järjestivät mielenosoituksen ja vaativat Metsähallitusta perumaan suunnitellut hakkuut
Muonion Mustavaarassa. Metsähallituksen metsätalouden johtaja oli paikalla mielenilmauksessa, mitä paikalliset
pitivät merkkinä siitä, että Metsähallitus ottaa asian vakavasti. Mielenilmausta seurasivat neuvottelut paikallisten ja
Metsähallituksen välillä. Poikkeuksellisena ratkaisuna Metsähallitus vuokrasi kiistellyt metsät kunnalle ja
matkailuyrittäjille kymmeneksi vuodeksi. Paikalliset olivat tyytyväisiä siihen, että metsät säästyivät hakkuilta, mutta
kukaan osapuolista, eivät paikalliset eikä metsähallitus, ollut tyytyväinen siihen, että alueista peritään vuokraa.
Miksi eri toimijoilla oli sitten niin eriävät mielipiteet tiedotuksen ja neuvottelun suhteen? Ensinnäkin
luonnonvarasuunnitelma (LVS; Hiltunen ym. 2006) tehtiin koko Länsi-lapin alueelle ja näin ollen sen yhteydessä
keskusteltiin lähinnä koko Länsi-Lapin alueelta hakattavasta kuutiomäärästä eikä yksittäisistä leimikoista. LVS:n
mittakaava oli liian suuri, jotta se olisi kyennyt ratkaisemaan Muonion Mustavaaraa ja Vuontisjärveä koskevat
erimielisyydet. Lisäksi luonnonvarasuunnittelua on kritisoitu siitä, että vaikka sen yhteydessä osallistetaan eri
intressiryhmiä, osallistuminen tapahtuu metsähallituksen ehdoilla, joka toimii samanaikaisesti intressiryhmänä sekä
suunnitteluprosessin organisaattorina (ks. myös Kyllönen ym. 2006). Luontojärjestöjen edustajien mukaan heidän
LVS -tapaamisissa esittämänsä mielipiteet eivät ole päätyneet riittävän selkeinä LVS:n tuottamiin teksteihin ja kirjoihin.
He ehdottivatkin, että LVS voitaisiin kirjoittaa yhdessä metsähallituksen ja muiden intressiryhmien kesken tai sitten
kolmas osapuoli voisi hoitaa kirjoittamisen. Toiseksi, kunnan edustajien mukaan he eivät hyväksyneet yksiselitteisesti
hakkuita Mustavaarassa tavatessaan Metsähallituksen edustajia, vaan sanoivat Metsähallituksen edustajille, että
leimikkokartat näyttävät nyt paremmilta kuin viimeksi. Metsähallituksen edustajat ilmeisesti tulkitsivat tämän
suostumuksena hakkuisiin Mustavaarassa. Kolmanneksi hakkuista olisi tullut tiedottaa muillekin intressiryhmille kuin
kunnan edustajille ja poroisännälle paremmin. Nyt paikalliset olivat sitä mieltä, että metsähallitus aikoi lähes salaa
hakata kiistellyt metsät.
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Pohjois-Muonion metsäkiistan tapauksesta voidaan johtaa seuraavia osallistumisen järjestämiseen liittyvä
parannusehdotuksia:
-Kaikille osapuolille on tiedotettava selkeästi ja läpinäkyvästi aiotuista toimista. Kun suunnitelmat ovat kaikkien tiedossa
niiden kehittämiseen voidaan myöskin osallistua.
-Osallistumisen foorumi on määriteltävä ja foorumin on oltava mittakaavassa sellainen, että sen yhteydessä voi osallistua
kehityksen kulkuun riittävän yksityiskohtaisesti.
-Avainhenkilöiden läsnäolo neuvotteluissa auttaa usein luottamuksen kasvattamisessa osapuolten välille. Joskus saatetaan
tarvita kolmannen ulkopuolisen tahon mukanaoloa, jotta luottamus suunnitteluprosessin reiluuteen saavutetaan.
-Neuvotteluille varattava riittävästi aikaa, ettei päädytä hätäiseen lopputulokseen ja kompromissiin, joka ei tyydytä ketään.
-Paikalliset olosuhteet huomioivan neuvottelutuloksen mahdollistaminen, kuten Muoniossa tapahtui.
-Osallistuminen myös prosessin alussa ja lopussa, ei vain keskivaiheilla.

Taulukko 20.
Osallistumisen indikaattori.

Tietolaatikko 9.
Poronhoito ja osallistumisen indikaattorit
Simo Sarkki
Osallistumisprosessien toimivuuden ja demokraattisuuden mittaaminen on vaikeaa. Bellin ja Morsen (2001) osallistumisen
indikaattorit sopivat osallistumisen tasojen analysointiin. Tutkimuksen aikana kävi kuitenkin selväksi, että indikaattorin
käyttäjällä on mahdollisuus tulkita osallistumisen tasoa monella tavalla (Sarkki 2006). Esimerkiksi poromiesten
osallistuminen kelkkareittien suunnitteluun näyttämällä maastosta kelkkareitille sopivan paikan, voidaan tulkita monella
tavalla. Se voidaan nähdä manipuloituna päätöksentekona, koska reitin tulo alueelle oli jo päätetty ja poromiehet saivat
vain päättää reitin sijainnin. Toisaalta se voidaan nähdä materiaalisena osallistumisena, sillä poromiehet tarjosivat
työvoimaansa ja osallistuivat samalla reitin sijainnin suunnitteluun. Kolmanneksi se voidaan nähdä funktionaalisena, eli
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lain tai hyvän tavan edellyttämänä osallistumisena, joka lisäksi varmistaa sen, että poromiehet eivät voi kritisoida reittiä
jälkeenpäin kun ovat itse olleet sitä suunnittelemassa. Neljänneksi, se voidaan nähdä interaktiivisena suunnitteluna,
jossa poromiehillä on todella mahdollisuus ja oikeus päättää reitin sijainti. Osallistumisen tasoa mittaavien indikaattorien
määrittelemisessä kohdataan siis tulkintaongelmia. Se, kuka indikaattoria käyttää ja määrittelee, on jo poliittinen päätös
ja vaikuttaa siihen, millä tasolla osallistumisen nähdään tapahtuvan. Tämä korostuu maankäyttöön liittyvissä asioissa,
kun intressiryhmiä on useampia.
Bellin ja Morsen (2001) indikaattorien monitulkintaisuus korostaa sitä, että indikaattoreita täytyy soveltaa paikallisiin
olosuhteisiin ja kehittää niille sopivat mitta-asteikot, jotka saattavat poiketa toisistaan eri paikoissa (ks. Rosenström
ym. 2006). Paikallistettaessa indikaattoreita kohdataan jälleen kysymys määrittelyn ja tulkinnan vallasta: kuka määrittelee
käytäntöön sovellettavat mittarit? Rosenström ym. (2006) tarjoavat vastaukseksi työryhmiä, joihin osallistuisi tutkijan
lisäksi eri sidosryhmien edustajia, tässä tapauksessa siis matkailun edustajia, reittien suunnittelija sekä poromiehiä.
Tällaisen työryhmän järjestäminen on kuitenkin työlästä. Ratkaisuna voisi olla, että tutkija osallistuisi kelkkareittejä
käsitteleviin työryhmiin ja herättelisi keskustelua osallistumisprosessin luonteesta. Samassa tilaisuudessa voitaisiin
työryhmissä määritellä paikallistasolle sopivat osallistumisen indikaattorit, jotka varmistaisivat kaikkia tyydyttävän ja
reilun päätöksentekoprosessin.
Tulevaisuuden haasteena on osallistumisprosessien kehittäminen aidosti demokraattiseen suuntaan. Tärkeimpänä tekijänä
on, että poronhoitajat osallistuisivat maankäytön suunnitteluun jo suunnittelun alkuvaiheessa, eivätkä vasta kommentoisi
valmista suunnitelmaa tai jo toteutettua ratkaisua. Peltosen ja Villasen (2004) pohdinnat päätä-julista-puolusta (PJP)
suunnitteluprosessista soveltuivat moneen tapaukseen poronhoitajien ja välisissä suunnittelutilanteissa. Ongelma on,
että poronhoitajille esitetyt mallit olivat jo pitkälle kehitettyjä eikä poronhoitajille jäänyt heidän näkökulmastaan muuta
järkevää vaihtoehtoa kuin kritisoida esityksiä. Toisaalta tällainen PJP suunnittelu on omiaan synnyttämään epäluottamusta
suunnittelua tekevien osapuolien välillä. Lisäksi PJP suunnittelu hankaloittaa kestävän kehityksen vaatimien win-win
tilanteiden syntyä, koska suunnittelun lähtökohtana ovat olleet tietyn intressiryhmän tarpeet. Jos kaikki sidosryhmät
huomioitaisiin jo suunnittelun alkuvaiheessa, niin yhteisten etujen löytäminen olisi helpompaa. PJP tilanteessa yhteisiä
etuja ei edes etsitä, koska kaikki pyrkivät vain turvaamaan omat etunsa käyttäen hyväkseen liioittelun politiikkaa.
Osallistumisprosessien toimivuuden ja luottamuksen kannalta olisi hyvä, että sidosryhmien välinen vuorovaikutus olisi
säännöllistä. Vuorovaikutuksen jatkuvuus on tärkeää, jotta pysytään ajan tasalla toisten näkökulmista ja lisäksi silloin
opitaan tuntemaan toinen osapuoli paremmin, jolloin ristiriitojen selvittämiselle on paremmat edellytykset. Lisäksi, kun
suunnittelun pohjalta tehdään käytännön muutoksia, luottamus suunnitteluprosessien toimivuuteen paranee. Esitetyissä
tapauksissa suunnitteluprosessien jatkuvuus oli melko hyvä. Luottamuksen kehittymistä esti kuitenkin se, että esimerkiksi
latukiistan tapauksessa luottamus kyllä syntyi matkailuyhdistyksen ja poroisännän välille, mutta poromiesten ja
latuyrittäjän välille ei. Toistuvatkaan vuorovaikutustilanteet välimiesten (poroisäntä ja matkailuyhdistys) välillä eivät
siis riittäneet luottamuksen synnyttämiseksi poromiesten ja latuyrittäjän välille. Toisaalta sen näkeminen, että
vuorovaikutteisella suunnittelulla on vaikutusta käytäntöön, auttoi luottamuksen kehittymisessä joidenkin poromiesten
ja reittien suunnitelijan välille. Luottamuksen syntymiseksi vuorovaikutuksen tulee olla jatkuvaa, mutta myös sisällyttää
kaikki osapuolet. Lisäksi vuorovaikutteisella suunnittelulla tulee olla vaikutuksia konkreettiseen maankäyttöön, jotta se
herättäisi luottamusta.
Kansalaisten osallistumisen mahdollisuus päätöksentekoon on demokratian perusajatus ja sosiaalisesti kestävän
kehityksen edellytys. Osallistumisen luonteeseen tulee kiinnittää huomiota, ettei osallistuminen jää vain tyhjäksi
demokratialupausten piilottamaksi sanahelinäksi. Ihanteellisessa tilanteessa jo institutionalisoituneet valta-asemat,
poliittiset diskurssit ja taloudelliset edut eivät mene osallistumisen edelle.
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Matkailun ja poronhoidon välillä voi esiintyä ristiriitoja (Kuva: Marja-Liisa Kaisanlahti-Jokimäki).

Taulukko 21.
Vuorovaikutteisuuden indikaattori.
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välille siitä, onko poromiehillä oikeus käyttää latu-uria
kelkkailuun tai saavatko porot laiduntaa laduilla ja talloa ne
huonoon kuntoon. Tässä täytyy huomata, että latu-urat on
usein tehty kulkemisen kannalta luonteviin paikkoihin,
vanhojen kulkureittien päälle. Äkäslompolon latutapaus
nostaa esiin osallistumiseen liittyviä kysymyksiä, mutta myös
hyötyjen ja haittojen jakautumiseen liittyviä ongelmia. Latuurien hyödyt menevät matkailijoille ja ne tarjoavat matkailuyrittäjille resurssin jota markkinoida. Samanaikaisesti
poronhoitajille kuitenkin tulee ongelmia ja yhteentörmäyksiä
matkailijoiden ja latuyrittäjän kanssa. Kysymys kuuluukin,
onko oikeudenmukaista, että jokamiehen oikeuden turvin
levinneet latuverkostot hyödyttävät matkailua, mutta samanaikaisesti niistä koituu haittoja poronhoitajille? Tulisiko
poronhoitajien saada jonkinlaisia kompensaatioita laidunalueilla kulkevista reiteistä tai vähintään saada käyttää alueita
kuten ennenkin?

6.4.2. Hyötyjen ja haittojen tasa-arvoista
jakautumista eri intressiryhmien välillä
mittaavat indikaattorit
Simo Sarkki ja Ilona Mettiäinen
Maankäyttömuotoja yhteen sovitettaessa ja tarkasteltaessa
hyötyjä ja haittoja törmätään usein yhteismitallistamisen
ongelmiin. Lapissa varsinkin metsätalouden edustajat
vetoavat hakkuista saataviin euromääriin ja työpaikkoihin.
Nämä eivät ole varsinaisia indikaattoreita, mutta niitä käytetään
perusteltaessa jonkin maankäyttömuodon oikeutusta toimia
jollain alueella. Yhteismitallistamisessa kohdataan kuitenkin
ongelmia, koska kaikkea ei voida kääntää rahaksi ja lisäksi
rahatkin menevät monelle tasolle: paikalliselle, alueelliselle,
kansalliselle ja globaalille tasolle. Näillä tasoilla on myös monia
toimijoita, minkä seurauksena tilanne monimutkaistuu
edelleen. Nykykeskustelussa pyritään usein laskemaan,
kuinka paljon euroja joku maankäyttömuoto tuottaa ja kuinka
monta työpaikkaa se tuo. Nämä ovat hyviä indikaattoreita,
mutta lisäksi on kysyttävä, mille tasolle hyödyt menevät ja
kuka näillä tasoilla hyötyy. Toisaalta on tarkasteltava myös
haittoja, joita kehityksestä koituu. Lopuksi on syytä muistaa,
että vaikka Adam Smith esittikin näkymättömän käden jakavan
talouskasvun etuja ympäri yhteiskuntaa, hyödyt ja haitat eivät
jakaudu automaattisesti tasan. Siksi onkin tärkeää, että
kehityksen yhteydessä kysytään aina: kuka hyötyy ja kuka
maksaa?

Hyötyjen ja haittojen kodalla tulee myös huomata, että
paikalliset eivät ole homogeeninen ja yksi-intressinen
ryhmä, vaan paikallistaso sisältää monenlaisia toimijoita ja
intressejä. Kehitys voi jakaa myös paikallisyhteisöjä, joten
vaikka kehityksestä olisikin hyötyä paikallisille, täytyy
kysyä kenelle paikallisille. Esimerkiksi matkailussa jollain
tavalla mukana olevien poronhoitajien näkökulmasta kelkkaja koiravaljakkoreitit ovat hyväksyttävämpiä kuin niiden
poronhoitajien, jotka eivät ole mukana matkailutoiminnassa.
Näin ollen matkailun kehittäminen saattaa jakaa poronhoitajat kahteen eri leiriin, ainakin suhteessa maankäytöllisiin intresseihin.

Esimerkiksi Muonion metsäkiistan tapauksessa metsätalous työllistää vain joitain kymmeniä ihmisiä, kun taas matkailu työllistää noin 650 muoniolaista. On kuitenkin vaikea laskea
kiisteltyjen metsien todellista arvoa matkailulle tai metsätaloudelle puhumattakaan alueen luontaiselinkeinoihin liittyvistä
kulttuurisista, sosiaalisista ja ekologisista arvoista. Vaikka
metsätalous ei juuri hyödyttäisi paikallisia, niin sen hyödyt
menisivät kuitenkin muille tasoille. Sellutehtaiden työntekijät,
sahat ja puunkuljetusliikkeet hyötyisivät hakkuista ja lisäksi
kansantalous kasvaisi. Toisaalta suuri osa matkailijoiden
käyttämistä rahoista menee lentolippuihin, eikä näistä rahoista
jää paikallistasolle juuri mitään.

Toinen asia kehitykseen ja varsinkin monta intressiryhmää sisältäviin yhteentörmäyksiin liittyen on se, miten
maankäytöllisten ratkaisujen tulevaisuus kehystetään.
Asiaa voidaan tarkastella nollasummapelin viitekehyksestä,
jolloin toiselle osapuolelle koituvien etujen nähdään olevan
omasta kakusta pois. Toisaalta asiaa voidaan tarkastella
myös luottamuspelin ja win-win ratkaisujen näkökulmasta.
Tällöin pyritään etsimään ratkaisuja, jotka hyödyttävät
kaikkia osapuolia. Luottamuspelissä yhteistyö osapuolten
välillä on hedelmällisempää, kun taas nollasummapelissä
omia tarpeita pyritään liioittelemaan mahdollisimman hyvän
kompromissin takaamiseksi (ks. Kyllönen ym. 2006).

Toisessa esimerkissä, eli Äkäslompolon latukiistassa kyse
on pitkälti siitä, että jokamiehen oikeutena pidetty hiihtäminen
on laajentunut alueella ja reitit ovat samoissa paikoissa, joissa
porot viihtyvät. Latu-urat ovat muuttuneet vuosikymmenten
saatossa umpihangessa kulkevista laduista viiden metrin
levyisiksi luistelubaanoiksi, jotka kattavat suuren pinta-alan.
Kiistaa on syntynyt latuyrittäjän, matkailijoiden ja poromiesten

Hyötyjen ja haittojen jakautumisen tarkastelussa eri
intressiryhmien kesken tulisi huomiota seuraavia asioita:
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Paikallistason tulee hyötyä paikallisia resursseja
hyödyntävästä kehityksestä.






6.4.3. Kulttuurisen kestävyyden indikaattorit

Hyötyjä ja haittoja tulee tarkastella paitsi taloudelliselta, myös sosiaaliselta, kulttuuriselta ja
ekologiselta kannalta.
Ratkaisujen kehystäminen luottamuspeliksi tuottaa
todennäköisesti parempia ratkaisuja kuin
nollasummapeli.
Kehitys voi jakaa paikallisyhteisöjä eri intressien
piiriin, jolloin nämä yhteisön sisäiset ristiriidat tulee
tunnistaa ja mahdollisia aiheutuvia kiistoja ehkäistä.
Lisäksi tulisi tarkastella, työllistääkö paikallisia
resursseja hyödyntävä kehitys paikallisia?

Simo Sarkki ja Ilona Mettiäinen
Kulttuurisesti kestävä kehitys on kestävän kehityksen
ulottuvuuksista ehkä hämärin ja epäselvimmin määritelty.
Yleensä kehitystä ohjaavissa dokumenteissa todetaan, että
kehityksen tulee olla myös kulttuurisesti tietoista. Tätä
kulttuuria kuitenkaan on harvoin avattu sen enempää.
Useinhan kulttuurisesti kestävällä kehityksellä tarkoitetaan
sitä, että kehitys on paikallisten hyväksymää (Rannikko
1999). Toisaalta kulttuurinen kestävyys viittaa myös paikallisten arvojen, elämäntavan ja identiteetin jatkuvuuteen,
ja esimerkiksi poronhoitaja uusyrittäjien taloudelliset
kehittämissuunnitelmat rajautuivat laajuuteen, jossa he yhä
voivat toimia myös perinteisinä poromiehinä (Heikkinen
ym. 2007). Toisaalta poromiehet ovat vielä poromiehiä ja
heidän voidaan katsoa harjoittavan perinteistä poronhoitoa
vaikka he käyttävätkin moottorikelkkaa ja mönkijää. Kyse
on siitä jäädytetäänkö perinne ja kulttuuri muuttumattomaksi vai sallitaanko sille liikkumavaraa kehityksen
puitteissa. Tässä määritelmässä on huomioitu kulttuurisen
muutoksen mahdollisuus, eikä kulttuuria ole jäädytetty
museoon, kuten voi joskus tapahtua. Omaleimaisuus ei
siis tarkoita historiaan pysähtymistä, vaan siitä ammentamista. Matkailukeskusten kohdalla asiaa voisi ajatella
niin, että alueen omaleimaisuuden säilyttäminen matkailun

Matkailuun myönteisesti suhtautuva paikallisväestö on
matkailun menestymisen edellytys ja sitä voidaan pitää jopa
keskusten kilpailuvalttina, kuten Järviluoma (1993) on
todennut. Matkailulla on monenlaisia sosiaalisia vaikutuksia
kohdealueelleen, ja vaikutukset vaihtelevat ihmisryhmästä
toiseen samankin kylän asukkaiden keskuudessa. Vaikka
monipuolistuvat palvelut ovatkin periaatteessa kaikille
mahdollisuutena avautuva myönteinen vaikutus, kääntöpuolena osa saattaa kärsiä moottorikelkan melusta reitin
sijoituksen takia. Monesti sanomalehtikirjoittelu on kyläyhteisön ulkopuolellekin näkyvä merkki ongelmista, joita matkailuun tai muuhun luonnonkäyttöön saattaa liittyä. Tämä
indikaattori (Taulukko 22) kertoo kriittisten tai kiittävien
puheenvuorojen yleistymisestä ja voi toimia keinona saada
tietoa orastavista konflikteista, jotta niitä voidaan ehkäistä
ennalta.
Taulukko 22.
Matkailun hyväksyttävyyden indikaattori
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myllerryksessä toimisi myös matkailuvalttina. Jos kaikista
keskuksista tehdään samanlaisia, tällöin ne voivat vain kilpailla hinnalla, josta taas seuraa usein pienimpien keskusten konkurssi. Onkin ehdotettu, että kehitys pohjaisi
alueellisiin avainkäyttömuotoihin ja esimerkiksi matkailu
ammentaisi voimaa ja ideoita paikalliskulttuurista. (vrt.
Norton 1999) Voidaankin päätyä siihen lopputulokseen,
että kulttuurille tulee antaa määritelmissä liikkumavaraa ja
että kulttuurisesti tietoisesta kehityksestä voi olla myös
taloudellista hyötyä.

Opetus voi tapahtua passiivisesti karttojen, lukumateriaalien ja merkkien kautta ja toisaalta aktiivisesti ohjattujen
kierrosten ja keskusteluryhmien kautta (Ross & Wall 1999).
Tällainen ekososiaalinen tiedottaminen sisältäisi sekä
ekologista että sosiokulttuurista tietoa. Poromiehet voisivat
pitää jotain erityistä vaatetta tai merkkiä niin, että heidät
tunnistettaisiin ladulla ja erotettaisiin muista kelkkailijoista.
Eräs ehdotus on, että poromiehet alkaisivat käyttää suopunkia, josta heidät tunnistaisi. Matkailijoiden tietoutta
lisäämällä luultavasti vaikutettaisiin turistien kokemuksiin
laduilla sekä lisättäisiin ymmärrystä alueen perinteisistä
elinkeinoista. Erilaiset ekososiaalisen tiedottamisen muodot
olisivat siis keino hallinnoida turismia ja tehdä riskeistä
mahdollisuuksia. Näin varmistettaisiin myös poromiesten
oikeus käyttää edelleen vanhoja keinoja kulkuväylänään
ja edistettäisiin alueen avainkäyttömuotojen jatkuvuutta.

Lapin matkailua markkinoidaan pitkälti luonnolla ja
paikalliskulttuurilla, jotka yhdessä muodostavat Lapin
eksotiikan. Poro vilahtelee matkailuesitteissä tämän tästä,
milloin joulupukin apurina ja milloin pohjoisen myyttisenä
juhtana. Lapin imago porojen kotimaana on poronhoidolle
sekä uhka että mahdollisuus. Imago ei välttämättä
muodostu todellisuuden perusteella, vaan se muokkaa ja
välittää todellisuutta (Starrett 2003). Ulkomaisten matkailijoiden lisääntyessä imagon voima todellisuuden välittäjänä
kasvaa. Uhka onkin siinä, että poronhoidon todellisuus
muokataan imagon kautta matkailijoille houkuttelevaksi,
vaikka todellisuudessa matkailun maankäyttö vähentäisi
poronhoidon mahdollisuuksia. Matkailuyrittäjillä ei ole
varsinaista tarvetta huomioida poronhoitoa sen itsensä,
vaan imagon takia. Kun porot esitetään Joulupukin maskotteina, tämän imagon kohderyhmänä olevat matkailijat tuskin
kiinnittävät huomiota poronhoidon todellisuuteen.
Toisaalta alkuperäisyyden ihailemisesta on tullut laajasti
levinnyt ajatusmaailma, mutta paikalliset saattavat jäädä
hyötyjen ulkopuolelle, koska ovat liian aitoja (Camilleri
2004). He ovat tuote, jota tullaan katsomaan, eivät sen
myyjiä. Toisaalta alkuperäisyyden ihannointi ei ole kaukana
siitä, että mainostettaessa Lappia porojen kotimaana tulisi
kiinnittää huomiota todellisen poronhoidon sosiaaliseen
kestävyyteen. Tällöin matkailuyritysten eettinen imago
vahvistuisi, kun ne panostaisivat poronhoidon mahdollisuuksien säilymiseen ja parantumiseen. Imago palaisi
todellisuuteen, jolloin imagosta juontuvat hyödyt tulisivat
myös poronhoitajien ulottuville. Ollakseen kulttuurisesti
kestävää poroilla itseään markkinoivan matkailun tulisi ottaa
poronhoito huomioon myös maankäytöllisissä päätöksissään.

Paikallisten arvojen huomioiminen on ensisijaisen
tärkeää kulttuurisesti kestävän kehityksen kannalta, ja tämä
voitaisiin tehdä avainmaankäyttömuotoja huomioimalla
(Norton 1999). Avainkäyttömuodot vaihtelevat alueittain
Lapinkin sisällä. Eräs luonnonsuojelujärjestön edustaja
ehdottikin, että Lappi jaettaisiin Matkailu-Lappiin (TunturiLappi), Poronhoito-Lappiin (Ylä-Lappi) ja MetsätalousLappiin (Itä-Lappi). Kullakin alueella olisi yksi pääkäyttömuoto, jonka ehdoilla muut käyttömuodot toimisivat.
Näin kutakin aluetta pystyttäisiin tarkastelemaan kokonaisuutena ja kompromissit ristiriitatilanteissa tehtäisiin
alueen pääkäyttömuodon suuntaan. Kokonaisvaltainen
aluesuunnittelu olisi hyvä siinä mielessä, että näin turvattaisiin alueelliset avainkäyttömuodot, eikä niiden tarvitsisi
tehdä kompromissia jokaisen käyttömuodon kanssa erikseen kuten nykyisessä mallissa. Lisäksi metsätaloutta ei
otettaisi enää itsestään selvänä pääkäyttömuotona, vaan
muillekin kulttuurisesti tärkeille käyttömuodoille annettaisiin enemmän sijaa. Sosiaalisten ja kulttuuristen seikkojen
voima piilee yhteisöjen arvoissa ja visioissa (Newman 2004),
jotka voitaisiin huomioida avainkäyttömuotojen kautta.
Avainkäyttömuotojen kehityksen turvaaminen vaatii tukea
myös instituutioilta, sillä ilman institutionaalista tukea kestävän
kehityksen turvaaminen on vaikeaa (Rannikko 1999).
Tiivistettynä voidaan todeta:

Turismin hallinnointi on vaikeata itsessään (Manning
1999), eikä esimerkiksi Äkäslompolon latukiistan seurauksena ole tarkoituksenmukaista alkaa vähentää turistien
määrää laduilla. Yksi parannus Äkäslompolon tilanteeseen
voisi olla paikallisen kulttuurin esiin tuominen turisteille.
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Käytettäessä kulttuuria markkinoinnissa,
kulttuuriset seikat täytyy huomioida myös
konkreettisessa toiminnassa, esimerkiksi
maankäytössä.










Matkailijoiden tietoa paikalliskulttuurista pyritään
lisäämään. Tämä auttaa matkailijoita ymmärtämään
paremmin paikallisia olosuhteita ja saattaa jopa
ehkäistä konflikteja.
Kulttuuria ei jäädytetä museoon, vaan se käsitetään
alati muuttuvana, silti omaleimaisuutensa
säilyttävänä asiana.
Kehityksessä huomioidaan alueen kulttuurisesti
tärkeät avainkäyttömuodot.
Avainkäyttömuodot saavat institutionaalista tukea.
Kehitys ei tapahdu yhden avainkäyttömuodon
ehdoilla, sillä silloin muita kulttuurisesti tärkeitä
avainkäyttömuotoja saatetaan sulkea kehityksen
ulkopuolelle.
On kysyttävä myös, mahdollistaako kehitys
paikallisen identiteetin jatkuvuuden?

6.4.4. Matkailun sosiaalisten vaikutusten
seuranta
Simo Sarkki
Sosiokulttuurisen kestävyyden kenties tärkeimmän osaalueen, osallistumisen seuranta voitaisiin järjestää seuraavalla tavalla. Suunnitteluprosessien järjestäjille tulisi tiedottaa osallistumisen indikaattoreista ja osallistumiseen
liittyvistä haasteista. Näin suunnitteluprosessien järjestäjät
voisivat itse pohtia kriittisesti suunnittelun toimintaa.
Toisaalta myös ulkopuolisen konsultin tai vaikkapa osallistumiseen perehtyneen tutkijan kutsuminen seuraamaan
osallistumisprosessia voisi olla hyvä keino kehittää
osallistumista. Tutkijan mukana olo toisi uusia näkökulmia
osallistumiseen ja edistäisi eri osapuolten oppimista
koskien suunnittelua ja osallistumiseen liittyvää ongelmakenttää (vrt. Whyte ym. 1991). Tutkija voisi olla esimerkiksi
osallistumisprosesseihin liittyvän palautteen kerääjä, analysoija ja tiedottaja. Toisaalta myös suunnitteluprosessien
järjestäjät voivat itse kerätä palautetta koskien osallistumisprosessien luonnetta ja kehittää prosesseja palautteen analyysin pohjalta. On tärkeää kerätä tietoa nimenomaan osallistumisen toimivuudesta ja pitää se erillään käsiteltäviä
asioita koskevasta palautteesta. Järjestäjät voivat kysyä
osallistujilta esimerkiksi:

Lapissa luonnonkäyttö kuten marjastus, kalastus ja metsästys ovat suosittuja tapoja viettää aikaa ja hankkia ruokapöytään vaihtelua. Erityisesti poronhoidolla on merkitystä
kulttuuriin kuuluvana toimintana. Matkailukeskukset
laajenevat usein mökkikylinä keskuksen lähimaastoon,
myös paikallisten perinteisille marjastuspaikoille. Tällöin
marjastamaan pitää lähteä entistä kauemmas. Matkailullinen
maankäyttö voi vaikeuttaa myös poronhoitoa ja metsästystä. Matkailun sosiokulttuurisen kestävyyden kannalta
olisi kuitenkin olennaista, että paikallisten elämäntavan
harjoittaminen ei esty matkailun vuoksi (vrt. Sorsa 2002).
Taulukossa 23 esitetään indikaattori, jonka avulla voidaan
seurata paikallisten ympäristön- ja luonnonkäytön
säilymistä tai vähenemistä tarkastelemalla muun muassa
kalastuksen harrastajien ja poronhoitajien sekä marjastajien
määrän kehitystä paikallisten asukkaiden keskuudessa
(Taulukko 23).






Taulukko 23.
Paikallisen elämäntavan säilymisen indikaattori.
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Miten suunnittelua voitaisiin kehittää?
Mitä ongelmia suunnitteluprosessiin liittyy?
Tunsitko voivasi vaikuttaa suunnitteluprosessissa
ja mikä edisti / esti vaikuttamista?
Mistä kaipaisit lisää tietoa?

Sosiokulttuurisia asioita koskevan palautteen kerääminen on tärkeä osa matkailun vaikutusten seurantaa.
Esimerkiksi luontokeskukset voisivat kerätä paikallisten
matkailuun liittyviä tuntoja ja kirjoittaa vaikka vuosittain,
tai tilanteen vaatiessa, raportin palautteen pohjalta. Tätä
raporttia voitaisiin edelleen hyödyntää matkailun kehittämisessä kestävämpään suuntaan. Palautetta on tärkeää
kerätä myös henkilöiltä, jotka vievät kehitystä eteenpäin ja
toimivat tehtävissä, joissa he kuulevat erilaisten ihmisten
mielipiteitä. Tällaisia ovat esimerkiksi metsähallituksen ja
matkailuyhdistyksen edustajat. Palautteen saaminen ei ole
aina helppoa. Vakiintunut foorumi olisikin hyvä palautteen
keräämiselle; näitä voisivat olla esimerkiksi luontokeskukset. Toisaalta palautetta voi kerätä tilaisuuksissa,
joissa on muutenkin paljon ihmisiä paikalla. Palautteen
kerääminen ei pelkästään riitä, vaan se tulisi huomioida
käytännön toiminnassa, jotta sosiokulttuurisesti kestävä
kehitys ei jäisi pelkäksi sanahelinäksi.

vitettavissa, mutta radikaalimpi versio kestävästä kehityksestä suhtautuu asiaan varauksellisemmin. Jos edellinen
malli jalkautetaan Lappiin ja koskemaan maankäyttömuotojen sosiokulttuurista kestävyyttä, niin voidaan
todeta, että heikko kestävyys on:

Teoreettisesti asiaa havainnollistaa ero heikon kestävän
kehityksen ja vahvan kestävän kehityksen välillä. Dryzekin
(2005; Christoffia 1996 mukaillen) mukaan heikossa
kestävyydessä:




Painotetaan teknologisten ratkaisujen
mahdollisuutta ekologisten ongelmien
voittamisessa.
Päätöksenteko on monopolisoitu tieteellisten,
taloudellisten ja poliittisten eliittien tahoilta.
Analyysin rajoittaminen kehittyneisiin maihin, jotka
voivat käyttää kestävää kehitystä. saavuttaakseen
taloudelliset päämääränsä ja siten kasvattaa
varallisuuseroa kehitysmaihin.



Yhteensovittaminen on aina mahdollista, kunhan
siihen vain keksitään keinot. Esimerkiksi eri
elinkeinojen uskotaan mahtuvan samalle alueelle,
kunhan keksitään innovatiivisia ratkaisuja
ristiriitojen yhteensovittamiseksi. Konsensus ei ole
ikinä mahdoton.



Asiantuntijat, virkamiehet ja taloudellisesti vahvat
toimijat määrittelevät maankäytön päätöksiä. Näin
esimerkiksi Pohjois-Muonion tapauksessa, jossa
neuvotteluja kiistellyn alueen tulevaisuudesta
kävivät pääaisassa metsähallituksen edustajat sekä
matkailuyrittäjät. Oleellisena kysymyksenä on,
olisiko yhteensovittaminen metsätalouden
kustannuksella ollut mahdollista ilman rahaa?



Analyysi rajoittunut toimijoihin, joilla menee hyvin.
Esimerkiksi turismi uutena työnä sisällyttää tietyssä
mielessä etuoikeutettuja toimijoita, joilla on
edellytyksiä osallistua kehitykseen. Mutta entä
ryhmät, jotka jäävät matkailun ulkopuolelle, miten
kestävää matkailun kehittyminen on heidän
näkökulmastaan?

Vahvaa kestävyyttä voi puolestaan kuvailla seuraavalla
tavalla:


Vahvassa kestävyydessä on puolestaan kyse seuraavista
asioista:
 Syvälle yhteiskunnan institutionaaliseen ja
taloudelliseen rakenteeseen menevien muutosten
pohtiminen, jotka edistäisivät ekologisten
ongelmien ratkaisua.
 Avoin päätöksenteko, johon sisältyy osallistumisen
ja kommunikaation aito mahdollisuus koskien
ekologisia seikkoja
 Kansainvälinen, kaikki maat sisällyttävä pohdinta
ympäristön ja kehityksen suhteesta.



Edellisessä pohdinnassa tulee selkeästi esiin ero heikon
ja vahvan kestävyyden välillä. Vaikuttaisi siltä, että heikon
kestävyyden piirissä asiat näyttäisivät olevan yhteenso-
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Kestäviä ratkaisuja ei välttämättä voida saavuttaa
nykyisillä institutionaalisilla ratkaisuilla. Esimerkiksi
olisiko metsätalouden järjestelyä ja metsien
käyttöön liittyvää päätöksentekoa pohdittava
uudelleen matkailun painopistealueilla, jotta
sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti
kestävämpi maankäyttömuotojen järjestely
voitaisiin saavuttaa?
Avoin kommunikaatio eri intressiryhmien välillä,
johon sisältyy aito osallistumisen mahdollisuus.
Esimerkiksi matkailukylien kehitystä linjaavista
visioista käytäisiin keskusteluja paikallisten
asukkaiden ja kehitystä ohjaavien taloudellisten
eliittien välillä.
Sosiaalisesti kestävän kehityksen analysointi
ulotetaan koskemaan kaikkia ryhmiä, ei vain niitä

jotka hyväksyvät kehityksen ja ovat siinä mukana. Esimerkiksi sosiaalista kestävyyttä analysoitaisiin myös matkailun
ulkopuolella olevien poromiesten ja muiden matkailun
marginalisoimien ryhmien näkökulmasta.

Matkailun yhteydessä ekologisen kestävyyden periaate
viittaa siihen, ettei matkailu vaaranna kohdealueen ekologisten systeemien ja prosessien toimintaa eikä alueen
alkuperäisten lajien esiintymistä. Sosiaalisesti kestävän
matkailun tunnusmerkkeinä voidaan pitää mm. seuraavia
tekijöitä: matkailu tukee kohdealueen paikallistaloutta ja
matkailusta tuleva hyöty jakaantuu mahdollisimman laajalle
paikallisyhteisössä, kohdealueen paikallisilla on mahdollisuus vaikuttaa matkailun kehittämiseen ja ympäristönsä
käyttöön ja matkailutoiminta on sopusoinnussa paikallisväestön kulttuuristen käsitysten ja arvojen kanssa ja paikallisväestö voi jatkaa toimimista kulttuuriinsa kuuluvalla
tavalla. Keskeinen osa matkailun sosiaalista kestävyyttä
on matkailukeskusten paikallisten asukkaiden äänen kuuluminen matkailukeskusten suunnittelussa ja kehittämisessä.
Kohdealueen väestön näkökulman lisäksi myös matkailijoiden näkökulma voitaisiin sisällyttää matkailun sosiaalisen kestävyyden määritelmään ja tarkasteluihin. Kulttuurisesti kestävässä matkailussa kulttuuriympäristöjä hyödynnetään matkailuympäristön osana. Kestävä matkailu ei pyri
muuttamaan paikallista kulttuuria vaan sopeutumaan siihen,
parhaimmassa tapauksessa korostamaan sen ominaisuuksia. Kulttuuriympäristöohjelman laatiminen matkailukeskusalueille voisi osaltaan auttaa kohteiden arvottamisessa sekä priorisoimaan käyttömahdollisuudet ja taloudelliset resurssit tuoden esille matkailualueiden kulttuuriset
vahvuudet.

7. Yhteenveto ja johtopäätökset
Jukka Jokimäki ja Marja-Liisa KaisanlahtiJokimäki
Matkailualueiden kestävyyden indikaattorit -julkaisussa tarkastellaan matkailualueiden kestävää kehitystä
lähinnä ekologisesta ja sosiokulttuurisesta näkökulmasta.
Julkaisussa esitellään mittareita, joita voidaan käyttää
arvioitaessa matkailualueiden ekologisesti, sosiaalisesti ja
kulttuurisesti kestävän kehityksen toteutumista.
Matkailulla on monenlaisia vaikutuksia ympäristöön,
paikallisyhteisöihin ja kulttuuriin. Matkailulle ovat välttämättömiä sekä luonnon ympäristö että rakennettu ympäristö. Matkailukeskusten vaikutusalue voi tietyissä tapauksissa olla jopa laajempi kuin varsinaisten kaupunkien.
Ympäristövaikutuksia syntyy matkustamisen ja matkailurakentamisen kautta, mutta myös aktiviteettien myötä. Taajamien, loma-asuntojen, liikenneverkostojen ja aktiviteettialueiden rakentaminen vähentää ja pirstoo alkuperäiselle
lajistolle sopivia elinympäristöjä, muuttaa pinta- ja pohjavesien virtauksia ja laatua, lisää maaperän eroosiota ja tiivistymistä, kuluttaa energiaa ja luonnonvaroja sekä aiheuttaa
lajistomuutoksia ja häiritsee eläimistöä. Matkailukeskukset
aiheuttavat muutoksia erityisesti itse keskuksen, mutta
myös sen ympäristön lajistossa. Matkailun ekologisten vaikutusten suuruus vaihtelee alueittain ja vuodenajoittain.

Matkailun kestävyyden arvioinnissa tarvitaan mittareita.
Indikaattori on ilmaisin tai osoitin, joka kertoo yksinkertaisella, yleensä numeerisella tavalla esimerkiksi yhteiskuntaan tai ympäristöön liittyvästä tilasta helposti ymmärrettävässä muodossa. Indikaattorit muodostavat perustan myös
matkailuympäristön tilan seurannalle. Indikaattorit luovat
perustaa mielipiteiden muodostamiselle ja keskusteluun
osallistumiselle sekä alueiden käytön suunnitteluun ja
päätöksentekoon.

Matkailukeskuksiin keskittyvän matkailun hyödyt ja
haitat liittyvät työllisyyteen, maankäyttöön sekä palveluiden ja infrastruktuurin kehittymiseen. Matkailun sesonkiluonteisuus tuo haasteita paikallisille, jotka haluavat olla
töissä ympäri vuoden. Matkailureitit voivat häiritä muita
paikallisia elinkeinoja, kuten poronhoitoa. Matkailukeskusten aiheuttamia kielteisiä sosiaalisia ja ympäristövaikutuksia ovat myös paikallisen kulttuurin liiallinen
tuotteistuminen, eri maankäyttömuotojen väliset ristiriidat
ja paikallisten asukkaiden luonnonkäytön vaikeutuminen.
Vaikka matkailu olisikin pääpiirteittäin toimivaa sikäli, että
se parantaa aluetaloutta ja paikallisten ansioita, se ei voi
ratkaista kaikkia paikallisia sosiaalisia ja taloudellisia
ongelmia.

Julkaisussa kuvattavat indikaattorit pohjautuvat LANDSCAPE LAB hankkeen tuloksiin ja hankkeessa toimineiden henkilöiden asiantuntemukseen. Kirjassa esitellään 6
maisemaan, 8 geologiaan ja hydrorologiaan, 8 ekologiaan
ja 4 sosiaaliseen kestävyyteen liittyvää indikaattoria.
Maisemaekologiset indikaattorit liittyvät maiseman muutoksensietokykyyn, viheralueiden laatuun, visuaaliseen
monimuotoisuuteen, vetovoimaisuuteen ja kävijätyytyväisyyteen. Geologiset ja hydrologiset indikaattoriehdotukset
kuvaavat alueen geologista monimuotoisuutta, maaainesten kestävää käyttöä, pinta- ja pohjavesien määrää ja
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laatua, vesistöjen rehevöitymistä, hulevesien määrää ja
virtauksia, hydrogeologisia muutoksia, maankamaran
kulumisherkkyyttä ja reitistön kulumista. Ekologiset
indikaattorit liittyvät erämaaeliöstön säilymiseen, eliöstön
kaupungistumiseen, häiriöherkkien lajien esiintymiseen,
lintujen pesimämenestykseen, polkujen kulumiseen,
tunturimaaston kulumiseen ja ympäristön viihtyvyyteen.
Sosiaalisilla indikaattoreilla tarkastellaan puolestaan osallistumista ja vuorovaikutteisuutta, matkailun hyväksyttävyyttä ja paikallisten ihmisten ympäristön- ja luonnonkäyttöä. Julkaisussa esitetään lisäksi myös useita mahdollisia yhdyskuntateknisiä indikaattoreita, jotka voisivat
soveltua matkailukeskustaajamien tilan seurantaan.

kuluttavalta vaikutukselta tulee kiinnittää erityistä huomiota. Matkailun aiheuttamia muutoksia toimintaympäristössään tulee seurata entistä monipuolisemmin ja
säännöllisemmin, jotta mahdollisiin negatiivisiin ilmiöihin
pystytään reagoimaan mahdollisimman aikaisin.

8. Summary and conclusions
Jukka Jokimäki and Marja-Liisa KaisanlahtiJokimäki
Sustainable development indicators for tourist destination
publication describes the concepts of ecological and sociocultural sustainable development at tourist destinations. This
book introduces indicators that may be useful in assessing
the current ecological and socio-cultural development taking
place in these areas. In this publication, the term tourist
destination includes both the urban core of the destination
as well as the surrounding areas used for recreational purposes.
According to the Lapland Tourism Strategy 2007-2010, tourism
in Lapland must be based on professional planning and highquality construction that depict the identity of Lapland. At
the same time, more attention should be paid on greening,
landscaping, and environmental conservation aimed at
reducing the possible negative impacts of tourism.

Toivomme, että tämä julkaisu toisi lisäpanoksen jo
olemassa olevien indikaattorioppaiden joukkoon ja että sillä
olisi käyttöä Pohjois-Suomen matkailualueiden kestävän
kehittämisen arvioimisessa, indikaattoreiden kehittämisessä
ja matkailualueiden muutoksen seurannassa. Esitettyjä
indikaattoreita ei tulisi ottaa suoraan käyttöön, vaan indikaattoreiden tulisi olla mahdollisimman laaja-alaisesti
hyväksyttyjä. Julkaisun indikaattoreiden kustannustehokkuutta ja rajoja mahdollisesti sallittaville muutoksille
ei tässä yhteydessä myöskään ole arvioitu. Usein indikaattorit ja niille asetettavat raja-arvot ovat käyttökelpoisia vain
tietyillä alueilla. Matkailualue/keskus tason kestävän kehityksen indikaattoreiden valinnassa tulisi kiinnittää huomiota myös matkailualueen/keskuksen rajaukseen. Rajauksessa tulisi harkita esimerkiksi kuntarajojen ylittämistä ja
suosia luonnonmukaisia rajauksia. Joissakin tapauksissa
mittausten yhteydessä tulee harkita matkailukeskuksen
pilkkomista pienempiin osa-alueisiin, esimerkiksi ydinalueeseen ja laita-alueisiin, yksityiskohtaisempia analyysejä
varten. Yhtä tärkeää, kuin itse indikaattoreiden valinta, on
myös päätös siitä, kuka kerää ja analysoi koottavan materiaalin ja miten seuranta järjestetään. Yleensä asianmukainen seuranta edellyttää, että aineisto kerätään samoilta
alueilta vertailukelpoisin menetelmin. Myös aineiston
keruutiheys tulee määritellä. Matkailijamääristä on syytä
kerätä tietoa joka kuukausi, kun taas matkailuympäristön
tilan seuranta voitaisiin puolestaan toteuttaa 3-5 vuoden
välein tehtävien mittausten avulla.

Tourism impact on the environment, local communities,
and culture in a number of ways. At the same time, tourism
depends both on nature and the built environment.
Tourisms environmental impacts include both travel itself
as well as construction and recreational activities.
Construction and recreational activities reduce and
fragment habitats otherwise suitable for wildlife species,
change water quality and flow, increase soil compaction
and erosion, consume energy and natural resources,
change the structure of animal and plant communities, and
generally cause disturbance. The tourism sector has also
had its positive impacts on nature by promoting the
establishment of new conservation areas and by leading
to opposition to new forest cuttings in areas valuable for
both tourism and nature conservation. The benefits and
drawbacks of tourism centred around tourist destinations
are related to employment, land use, and the development
of services and infrastructure. Tourism has many benefits,
e.g. tourism creates jobs for local people.

Lapin matkailustrategian 2007-2010 tavoitteena on mm.
se, että matkailu- ja ympäristörakentaminen perustuu
tasokkaaseen suunnitteluun, rakentamien on korkealaatuista ja rakentaminen kuvastaa lappilaista identiteettiä.
Samanaikaisesti viihtyisyyteen, viherrakentamiseen,
maisemointiin ja ympäristön suojaamiseen matkailun

Ecologically sustainable tourism refers to tourism that
does not threaten the functions and processes of ecological
70

systems or the occurrence of indigenous wildlife species in
the area. Socially sustainable tourism supports the local
economy, offers participation possibilities for local people in
planning and development processes, and it secures the
practising of traditional livelihoods. Nowadays, tourists
themselves are interested in participating in the planning
process.

quality and eutrophication of water resources, the amount of
run-off water, hydrogeological changes, and the susceptibility
of the terrain to erosion. Ecological indicators monitor the
abundance of wildlife and urban species, the occurrence and
breeding success of disturbance-sensitive species (the
Golden Eagle), the abundance of human-associated corvids
(the Magpie and the Hooded Crow), the breeding success
promoted by artificial nests, the wear and erosion of trails,
and amount of litter. Socio-cultural indicators consider
participation, interavtive planning and collaborative learning,
the acceptability of tourism, and land and resource use by
local people. In addition to these indicators, the publications
present several community-technological indicators with their
critical values.

Sustainability indicators are needed to evaluate the current
state and to monitor development at tourist destinations. The
tourism industry has monitored destination performance using
conventional tourism indicators such as numbers and lengths
of stay as well as the money tourists leave in the local economy.
However, these indicators are basically economic and growthorientated, and other types of indicators are also needed to
ensure sustainable development at tourist destinations.

It is our hope that the indicators presented in this
publication will not be adopted at tourist destinations before
all the main stakeholders have accepted them as widely as
possible. In addition, the cost-effectiveness and the limits of
acceptable changes for each indicator should also be
evaluated. The process of indicator development has other
phases as well in addition to indicator testing and selection.
The boundaries of the tourist destination should be
determined, indicators should be implemented, data collectors
and analyzers should be named, and a monitoring scheme
should be planned. We hope that this publication will be
found useful in the further development of sustainability
indicators, and in planning and developing tourist destinations
towards greater sustainability.

The indicators presented in this publication are based on
the results of the EU LIFE Environment project called Tourist
Destinations as Landscape Laboratories  Tools for
Sustainable Tourism (LANDSCAPE LAB). A total of six
landscape ecological, eight geo- and hydrological, eight
ecological and four social sustainability indicators are
described. Landscape ecological indicators consider the
tolerance level of the landscape with respect to change, the
quality of green areas, the visual diversity of landscapes, the
attraction values of the landscape, and customer satisfaction.
Geological and hydrological indicators describe geological
diversity, the use of extractable soil resources,the amount,
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