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JOHDANTO

Arktisella alueella on paljon luonnonrikkauksia. Siellä kohtaavat monet eri-

laiset intressit ja luonnonkäyttömuodot. Arktiseksi voidaan määritellä alue, 

joka sijaitsee napapiirin pohjoispuolella (Arktinen keskus / Arktisen alueen 

määritelmät). Lapin matkailussa arktisuutta on hyödynnetty jo pitkään. Mat-

kailijat voivat kokea arktisella alueella koskematonta luontoa ja luonnonrau-

haa. Viime vuosina arktinen alue on alkanut kiinnostaa yhä enemmän myös 

kaivosalaa (Valtioneuvoston kanslia, 2013, s. 31.) Suomen kallioperä on osa 

Fennoskandian kilpeä, josta on löydetty runsaasti malmiesiintymiä (Valtio-

neuvoston kanslia, 2015, s. 16). Suomessa malmiesiintymät sijaitsevat suu-

relta osin Lapissa. Lapin rikas maaperä, hyvä tietopohja alueesta ja alueen 

investointimyönteisyys ovat osaltaan vaikuttaneet siihen, että Suomea pide-

tään yhtenä kiinnostavimmista kaivosmaista maailmassa (Wilson, McMahon 

& Cervantes, 2013, s. 11–12). Kansainväliset kaivosyritykset ovat tehneet Lap-

piin ja muualle Pohjois-Suomeen kaivosvaltauksia, joista osa sijaitsee mat-

kailulle tärkeiden alueiden läheisyydessä. 

Matkailu ja kaivostoiminta ovat luonnonkäyttömuodoiltaan erilaisia, ja nii-

den intressit voivat olla ristiriidassa keskenään. Sekä matkailun että kaivos-

toiminnan tasapainoinen ja kestävä kehittäminen samalla alueella voivat vaa-

tia toimialojen keskinäistä yhteensovittamista (Valtioneuvoston kanslia, 2013, 

s. 31.) Kaivosalan Lappiin kohdistaman kiinnostuksen takia matkailun ja kai-

vostoiminnan yhteensovittamisen tutkiminen on ajankohtaista ja tärkeää. 

Keskityn tutkimuksessani siihen, millä keinoilla matkailun ja kaivostoimin-

nan yhteensovittaminen on onnistunut Kittilässä. Mielenkiintoni näiden toi-

mialojen rinnakkaiseloon on syntynyt pääaineeni matkailututkimuksen ja 

sivuaineeni ympäristöopintojen kursseilla. Kiinnostustani on lisännyt myös 

kotipaikkakunnallani Kuusamossa viime vuosina käyty kaivoskeskustelu.

Empiirisenä tutkimuskohteenani on siis Kittilän kunta. Kittilä sijaitsee arkti-

sella alueella, ja kunnan suurimmat toimialat ovat matkailu ja kaivostoiminta 

(Kittilä / Tietoa kunnasta...). Seuraavassa luvussa kerron tarkemmin Kittilän 

matkailusta ja Kittilässä sijaitsevasta yhdestä Euroopan suurimmasta kulta-

kaivoksesta.

Päätutkimuskysymykseni on: Millaiset ovat eri toimijoiden näkökulmat 

matkailun ja kaivostoiminnan yhteensovittamisesta Kittilän kunnan alueel-

la? Tarkastelen pääkysymystä seuraavien osakysymysten avulla: Mitkä ovat 
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Kittilän matkailuyrittäjien näkemykset matkailun ja kaivostoiminnan yh-

teensovittamisesta? Mikä on Kittilän kultakaivoksen näkökulma matkailun ja 

kaivostoiminnan yhteensovittamisesta? Mikä on Kittilän kunnan näkökulma 

matkailun ja kaivostoiminnan yhteensovittamisesta Kittilässä? 

Kittilän kultakaivosta koskevaa tutkimustietoa on tuotettu DILACOMI-hank-

keessa, jossa tarkasteltiin kaivosten vaikutuksia ja toimintaedellytyksiä yh-

teiskunnassa. Hanke sivusi omaa tutkimusaihettani, sillä siinä käsiteltiin eri 

toimijoiden odotuksia, jotka liittyivät kaivostoiminnan tuloon paikkakun-

nalle, sekä elinkeinojen yhteensovittamisen käytäntöjä. Tuloksia on esitelty 

Hyvä kaivos pohjoisessa -opaskirjassa (Kokko ym., 2013). 

Matkailun vaikutuksia ympäristöön on tutkittu muun muassa LANDSCAPE 

LAB -hankkeessa. Siinä keskityttiin matkailukeskusten läheisyydessä sijait-

seviin herkkiin luonnonympäristöihin. Levin matkailukeskus oli yksi tutki-

muksen kohteista. Tarkoituksena oli testata erilaisia menetelmiä kestävien 

maankäyttöratkaisujen luomiseksi. Hankkeessa tuotettu tieto auttaa ymmär-

tämään ympäristön käyttöä matkailussa ja matkailumaisemien suunnittelu-

periaatteita. ( Jokimäki & Kaisanlahti-Jokimäki, 2005, s. 114–117.)

KITTILÄ MATKAILUN JA KAIVOSTOIMINNAN ELÄVÖITTÄMÄNÄ KUNTANA

Kittilän kunta sijaitsee Suomen Tunturi-Lapissa keskellä Pohjoiskalottia na-

papiirin pohjoispuolella eli arktisella alueella (Arktinen keskus). Kittilä on ko-

konaispinta-alaltaan (8 263,9 km²) Suomen suurikokoisimpia kuntia, ja sen 

naapurikuntia ovat Rovaniemi, Kolari, Muonio, Enontekiö, Inari ja Sodan-

kylä (liite 3). Asukkaille, matkailijoille ja yrityksille Kittilä on kunnan verkko-

sivujen mukaan erinomainen paikka loistavan sijaintinsa, toimivien kul-

kuyhteyksien ja upean luonnon ansiosta. Selvät vuodenaikojen vaihtelut, 

tunturimaisemat, 718 järveä ja Ounasjoki ovat tunnusmerkkejä, jotka hou-

kuttelevat alueelle sekä uusia asukkaita että yrityksiä ja matkailijoita. Kun-

nan verkkosivujen mukaan Kittilä on kasvava ja elinvoimainen Lapin kunta, 

jonka suurimmat toimialat ovat matkailu ja kaivostoiminta. (Kittilä / Tietoa 

kunnasta...)

Kittilässä sijaitsevat Suomen suurin ympärivuotinen matkailukeskus Le-

vi ja Euroopan suurimpiin kultakaivoksiin kuuluva Agnico Eagle Finland  

-yhtiön Kittilän kaivos. Matkailu ja kaivostoiminta ovat Kittilän merkittävim-

mät aluetalouden kehittäjät, ja molemmat toimialat ovat luoneet lisää kysyn-

tää uusille palveluille. Muita tärkeitä toimialoja ovat kuljetus, rakentaminen, 

kauppa, palvelut, poronhoito sekä maa- ja metsätalous. Kunnan työpaikois-
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ta yli kaksi kolmannesta (70 %) on palvelusektorilla. Jalostuksen osuus työ-

paikoista on noin viidennes (22 %) ja alkutuotannon 7 prosenttia. Kaivostoi-

minnan käynnistyminen vuonna 2008 on kasvattanut yritysten liikevaihtoa. 

Vuonna 2008 Kittilän yritysten yhteenlaskettu liikevaihto oli 250 miljoonaa 

euroa; vuonna 2011 se oli 430 miljoonaa euroa. Sekä matkailu että kaivos-

toiminta saavat aikaan huomattavia kerrannaisvaikutuksia ja monipuolista-

vat kunnan elinkeinoelämää. Yleisestä huonosta taloustilanteesta huolimatta 

yritysten henkilöstömäärä kasvoi vuosien 2008 ja 2011 välillä. Tämä on nä-

kynyt myös työllisyysluvuissa. Esimerkiksi vuonna 2010 Kittilän työllisyys-

aste oli Lapin korkein eli 71,8 % Lapin keskiarvon ollessa 62,4 % ja koko Suo-

men keskiarvon 68,9 %. (Kittilän kunta, 2013, s. 5–13.)

Kittilä kertoo verkkosivuillaan kunnan tarjoavan luontoa monipuolisesti eri 

muodoissa: metsiä, tuntureita, jokimaisemia, hillasoita ja järviä (Kittilä / Mat-

kailu Kittilässä). Matkailu keskittyy suureksi osaksi Levitunturin läheisyyteen. 

Levi on Suomen johtava ympärivuotinen matkailukeskus, jonka alueella 

suurin osa Kittilän matkailualan yrityksistä sijaitsee. Kunnan elinkeinopoliit-

tisen ohjelman mukaan Levillä vierailee vuosittain yli 600 000 matkailijaa, 

vuodepaikkoja on lähes 24 000 vuodepaikkaa ja ravintolapaikkoja yli 14 000 

ravintolapaikkaa (Kittilän kunta, 2013 s. 13–15). Arktiselle matkailulle omi-

naisesti Kittilän matkailu painottuu vahvasti Levin talvi sesonkiin ja alueen 

matkailupalveluihin kohdistuu suuria turvallisuus- ja laatuvaatimuksia sekä 

odotuksia (Kyyrä, 2015, s. 4).  Kotimaisia matkailijoita kiinnostavat laskette-

lu, hiihto ja muut aktiviteetit. Kansainvälisiä asiakkaita saapuu Leville yhä 

enemmän puhtaan luonnon, revontulien sekä erilaisten oheis aktiviteettien 

ja palveluiden houkuttelemana. Alueen talvi- ja kesämatkailuaktiviteetteja 

tarjoavat yritykset vievät asiakkaitaan kokemaan Kittilän luontoa, jossa tun-

turit, metsät, järvet ja erityisesti Kittilän läpi virtaava Ounasjoki ovat tärkei-

tä ympäristöjä. Kansainvälinen kiinnostus Kittilää ja Leviä kuten myös ko-

ko Lappia kohtaan on kasvanut jatkuvasti. Kittilän saavutettavuutta helpottaa 

kansainvälinen lentoasema, josta matkaa Leville on noin 15 kilometriä ja Kit-

tilän keskustaan noin viisi kilometriä. 

Kittilän kultakaivoksen omistaa kanadalainen Agnico Eagle Mines Limited, 

jonka tytäryhtiö Agnico Eagle Finland on harjoittanut kaivostoimintaa Suuri-

kuusikon kultaesiintymäalueella vuodesta 2008 lähtien. Kultakaivoksen hyö-

dynnettävissä oleva malmiesiintymä on kooltaan Euroopan suurin, ja kaivok-

sen toiminnan on arvioitu jatkuvan vuoteen 2036 asti. Kaivoksen vuotuinen 

malmin louhintamäärä on noin 1,4 miljoonaa tonnia. Kaivosalueen yhteydes-

sä toimii rikastamo, jossa kulta rikastetaan eli erotetaan muusta malmikivestä 

ja jalostetaan kultaharkoiksi. Kaivos tuottaa kultaa noin 6 000 kiloa vuodes-

sa. Avolouhostoiminta saatiin päätökseen marraskuussa 2012, minkä jälkeen 
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malmia on louhittu vain maanalaisesta kaivoksesta. Kaivos sijaitsee Kittilän 

keskustasta noin 35 kilometriä koilliseen ja Levin matkailukeskuksesta noin 

40 kilometriä itään. (Agnico Eagle / Kittilän kaivos.) 

Kaivos työllistää suoraan yli 400 työntekijää, joista pääosa on kittiläläi-

siä tai muiden Lapin kuntien asukkaita. Kunnan elinkeinopoliittisen ohjel-

man mukaan kaivoksen laaja-alaisia myönteisiä vaikutuksia Kittilän ja koko 

Lapin maakunnan alueella ovat kaivosalan työpaikat, koulutukset ja vero-

tulot Kaivostoiminnan merkityksellisyyttä Lapissa Kittilän kunta peruste-

lee yhteiskunnallisella ja muualta Euroopasta tulevalla tarpeella, joka koh-

distuu mineraaliperäisiin raaka-aineisiin. Sekä Suomessa että Euroopassa 

mineraali peräisiä raaka-aineita tarvitaan elämän eri osa-alueilla, kuten käyt-

tötavaroiden, autojen ja elektroniikan valmistuksessa sekä rakentamisen raa-

ka-aineina. Rikkaan maaperän, korkean koulutustason, geologisen osaami-

sen, teknologia- ja ympäristöosaamisen, toimivan infrastruktuurin, poliit-

tisesti vakaiden olojen ja yleisen kehitysmyönteisyyden ansiosta Suomi ja 

erityisesti Lappi nähdään kansainvälisesti kilpailukykyisenä alueena kaivos-

toiminnalle. (Kittilän kunta, 2013, s. 15.)

MATKAILUN JA KAIVOSTOIMINNAN YHTEENSOVITTAMINEN

Tutkimukseni teoreettisen viitekehyksen muodostaa sen pääkäsite: yhteen-

sovittaminen. Rakennan teoreettisen viitekehyksen matkailun ja kaivos-

toiminnan yhteensovittamisen pohjalle. Yhteensovittamisella tarkoi-

tetaan erilaisten käytäntöjen ja toimintojen toisiinsa lomittamista sekä 

neuvottelu yhteyden luomista eri osapuolten välille (Metla, 2013). Lapin mat-

kailustrategian (Lapin liitto, 2015, s. 48) mukaan yhteensovittamisessa ko-

rostuvat ennakointi ja suunnittelu; tavoitteena on mahdollistaa toimialo-

jen kasvu ja kehittyminen. Matkailun ja kaivostoiminnan välisessä yhteen-

sovittamisessa toimialojen välisellä yhteistyöllä ja toimintojen keskinäisellä 

maantieteellisellä sijainnilla on suuri merkitys. Tarkastelen seuraavaksi, mi-

ten yhteistyö, sosiaalinen hyväksyntä ja sijainti sekä maankäyttö määrittyvät 

yhteensovittamisessa.

Yhteistyö ja sosiaalinen hyväksyntä
Yhteistyö on yleinen ja moniulotteinen käsite. Yhteistyötä on tutkittu mo-

nilla eri tieteenaloilla, ja lähtökohdista riippuen se on määritelty eri tavoin. 

Yleisimmissä määritelmissä yhteistyön todetaan tarkoittavan informaa tion 

tai materiaalin jakamista, yhdessä asetettujen tavoitteiden toteuttamista, 

työskentelyä yhdessä, konflikti- ja ongelmatilanteiden ratkaisua sekä pitkä-

kestoista ja jatkuvaa vuorovaikutusta. (Aira, 2012, s. 16.)
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Yhteistyö toteutuu yhteistyöprosessissa. Sen toteutuminen riippuu osapuol-

ten käyttäytymisestä ja heidän osallistumishalustaan. Yhteistyö on ihmisten 

välistä vapaaehtoista ja epämuodollista toimintaa. Esimerkiksi toimialojen 

välistä yhteistyötä toteuttavat organisaatioiden edustajat. Yhteistoiminnassa 

ylläpidetään vuorovaikutussuhdetta ja pyritään saavuttamaan etuja ja hyöty-

jä molempien toimialojen hyväksi. (Aira, 2012, s. 17–18.) 

Aiemmin Pohjois-Suomessa on tutkittu muun muassa yhteistyön merkitys-

tä matkailukeskuksen ja periferian välillä. Syrjäseudun ja matkailukeskuk-

sen välinen yhteistyö on koettu tarpeelliseksi kahdestakin syystä. Ensinnäkin 

se estää matkailukeskuksen liiallista erilaistumista ympäröivästä alueesta, ja 

toiseksi se tekee alueesta yhtenevän toiminnallisen kokonaisuuden sekä so-

siaalisesti että taloudellisesti. (Kulusjärvi, 2012, s. 14.) Näin yhteistyö ehkäisee 

ristiriitatilanteiden syntymistä esimerkiksi matkailun ja alueen muiden elin-

keinojen välillä sekä turvaa elinkeinojen mahdollisuuden kehittyä sopuisasti 

ja tuottaa aluetaloudellisia vaikutuksia. Arktisella alueella toimialojen välisen 

yhteistyön merkitys korostuu, koska sitä tarvitaan alueen vakauden, turval-

lisuuden ja kestävyyden turvaamiseksi ja edistämiseksi (Kyyrä, 2015, s. 19).

Yhteensovittamisen näkökulmasta yhteistyössä korostuvat toimijoiden avoi-

muus ja tiedonkulku. Tiedonkulku turvataan toimialojen edustajien välisellä 

hyvällä vuorovaikutuksella. Tiedon ja tiedotuksen avulla samalla alueella toi-

mintaa harjoittavat yhteisöt voivat ymmärtää toistensa toimintatapoja ja en-

nakoida muutoksia, jos alueelle on tulossa täysin uusi toimija (Metla, 2013.) 

Tiedon puuttuminen tai erimielisyydet tiedosta ovat yleisimpiä syitä toimi-

joiden välisiin konflikteihin ja ristiriitoihin. Erilaiset tulkinnat tiedosta voi-

vat synnyttää poliittisia kiistoja ja epäluottamusta. (Hallikainen ym., 2008, 

s. 191.) 

Uuden toimijan tuleminen alueelle edellyttää sosiaalista hyväksyntää muil-

ta toimijoilta. Sosiaalisen toimiluvan saaminen ja sen ylläpitäminen edistä-

vät kestävää kehitystä paikallisesti (Kokko, ym., 2013, s. 37.) Suomen arktisen 

strategian (Valtioneuvoston kanslia, 2013, s. 29, 31) mukaan Lapissa matkai-

lua voidaan pitää vakiintuneena toimialana ja kaivostoimintaa nousussa ole-

vana uutena toimialana. 

Ympäristövaikutuksia aiheuttavasta toiminnasta täytyy suorittaa ympäris-

tövaikutusten arviointi ennen toiminnan aloittamista. Kaivostoiminnan yh-

teensovittamisessa täytyy ympäristövaikutusten lisäksi huomioida toimi-

alan aiheuttamat sosiaaliset vaikutukset. Kaivostoiminta tuo alueelle vieras-

peräistä työvoimaa ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä muuttaa 

alueen taloudellista rakennetta. Uusi toimija hyväksytään helpommin, jos 
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alueen muut toimijat ja sidosryhmät osallistuvat sosiaalisten vaikutusten ar-

viointiin. (Falck, 2015, s. 2.) 

Sosiaalisten vaikutusten arviointi korostuu kaivostoiminnan aloittamis- ja 

lopettamisvaiheessa (Kaiva.fi). Sosiaalisia vaikutuksia arvioidaan, jotta saa-

daan tietoa toiminnan aiheuttamista muutoksista ja niiden vaikutuksista 

alueyhteisössä, muiden toimijoiden sopeutumiskyvystä, haittojen ja konflik-

tien minimonnista sekä toiminnan yleisestä hyväksyttävyydestä paikallisessa 

yhteisössä. Toimijoiden yhteistyö, tiedon jakaminen ja avoin toiminta edis-

tävät sosiaalista hyväksyntää. (Kokko, ym., 2013, s. 37–39.)  

Sijainti ja maankäyttö
Lappi on mielenkiintoinen alue yhteensovittamisen näkökulmasta. Lappi ja 

lappilainen luonto ovat olleet useiden erilaisten intressien, etujen, tavoittei-

den ja yhteentörmäysten aluetta (Suopajärvi & Valkonen, 2003, s. 6). Muu-

hun Suomeen verrattuna Lapissa on huomattavan paljon erilaisia luonnon-

käyttömuotoja, jotka luovat maakunnan joillakin alueilla tarvetta niiden yh-

teensovittamiselle. Vakiintuneita luonnonkäyttömuotoja ovat metsätalous, 

poronhoito, matkailu, kaivostoiminta, tuulivoiman tuotanto, luonnontuot-

teiden keräily, metsästys ja luonnon virkistyskäyttö (Hallikainen ym., 2008). 

Lappi ja sen luonto ovat myös lappilaisten ihmisten asuinaluetta ja osa elä-

mäntapaa (Suopajärvi & Valkonen, 2003, s. 6).

Kaivostoiminnan ja matkailun yhteensovittamisessa kaivostoiminta-alueen 

sijainnilla suhteessa matkailualueen sijaintiin on keskeinen merkitys (Metla, 

2013). Luonnonkäyttömuodoltaan kaivostoiminta luokitellaan totaaliseksi 

elinkeinoksi: se sulkee varsinaiselta kaivostoiminta-alueelta pois kaikki muut 

luonnonkäyttömuodot (Hakkarainen, 2015, s. 11). Tämän vuoksi kaivostoi-

minta on nähty yhteensovittamisen näkökulmasta jossain määrin ongelmal-

liseksi (Kokko ym., 2013, s. 55). Potentiaalinen kaivosalue voi sijaita matkai-

lualueiden ja muiden luonnonkäyttöalueiden, kuten poronhoitoalueiden, lä-

heisyydessä (Metla, 2013). Yhteensovittaminen muiden elinkeinojen kanssa 

on aina paikkasidonnaista, koska kaivoshankkeet ovat yksilöllisiä riippuen 

kaivosalueen sijainnista, louhittavista malmeista ja toimintamalleista (Kok-

ko, 2013, s. 6). Jos kaivosalue sijaitsee riittävän kaukana muista luonnonkäyt-

töalueista, yhteensovittamista vaativia ongelmia ei todennäköisesti aiheudu.

Lapin matkailun maankäyttöstrategian (Lapin liitto, 2014, s. 13) mukaan La-

pin maankäyttö koostuu monista toimialoista ja intresseistä, joiden pääasial-

lisena yhteensovittamiskeinona on kaavoitus. Kunnat laativat yleiskaavoja ja 

asemakaavoja, joiden tarkoituksena on järjestää ja ohjata alueiden käyttöä. 

Asemakaavat ovat yleiskaavoja yksityiskohtaisempia, ja ne ohjaavat tarkem-
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min muun muassa alueen rakentamista ja muuta kehittämistä. Matkailun ja 

kaivostoiminnan yhteensovittamisessa yleiskaava on keskeinen, koska sen 

tarkoituksena on kunnan tai sen osan maankäytön ja yhdyskuntarakenteen 

yleispiirteinen ohjaaminen ja toimintojen yhteensovittaminen. Yleiskaavas-

sa esitetään tavoiteltavat kehitysperiaatteet ja määritellään alueet, jotka tar-

vitsevat yksityiskohtaisempaa kaavoitusta ja suunnittelua. (Ekroos & Maja-

maa, 2015, s. 222.)

Maankäyttö edellyttää kaavoituksen lisäksi perusteellista suunnittelua, jossa 

hyödynnetään eri osapuolten vuorovaikutusta tukevia työkaluja, kuten kes-

kusteluja ja yhteisiä suunnitteluprosesseja (Lapin liitto, 2014). Maankäytön 

suunnittelu edellyttää kattavaa tietopohjaa maankäyttömuotojen intresseis-

tä ja niiden luonnonympäristöön kohdistuvista käytänteistä. Tärkeää on, että 

aluetta hyödyntävät tahot ymmärtävät myös muiden toimijoiden käytäntöjä 

ja tarpeita. Matkailun ja kaivostoiminnan yhteensovittaminen on suunnitte-

luprosessi, jossa tulevat esiin osapuolten roolit ja sovittamisen tavat. Proses-

sista vastaavan tahon tulee olla mahdollisimman neutraali ja asiantunteva; se 

voi olla esimerkiksi kunta, viranomainen tai yhdessä päätetty ulkopuolinen 

sovittelija. (Kokko ym., 2013, s. 55–58.) 

Kaavoituksen tarkoituksena ei ole kieltää tai kokonaan rajoittaa esimerkik-

si matkailua tai kaivostoimintaa tietyllä alueella. Yleiskaavan suunnittelussa 

on mahdollista hyödyntää vyöhykeajattelua, mikä Lapin matkailun maan-

käyttöstrategian (Lapin liitto, 2014) mukaan on tärkeä yhteensovittamisen 

väline. Esimerkiksi matkailualueen ympärille voidaan luoda kaivostoimin-

taa rajaava vyöhyke, jotta matkailukeskuksen lähiympäristö saadaan säily-

mään koskemattomana. Vyöhykesuunnittelulla voidaan turvata matkailijoi-

den luontokokemukset ja edistää kohteiden kestävää saavutettavuutta reit-

tien avulla (Lapin liitto, 2013, s. 48). Herkkiä luonnonympäristöjä ja alueen 

pohjavesiä sekä muita vesistöjä voidaan suojella esimerkiksi kieltämällä mat-

kailurakentaminen ja kaivoksen rikastustoiminta tietyillä vyöhykkeillä (Mo-

larius, 2015, s. 10–11). 

TEEMAHAASTATTELUJEN SISÄLLÖNANALYYSI

Haastattelu on laadullisessa tutkimuksessa yleisesti käytetty aineistonkeruu-

menetelmä. Päädyin haastatteluihin, koska koin tutkimuskysymykseen kat-

tavasti vastaamisen edellyttävän vuorovaikutuksellista aineistonkeruutapaa. 

Keskustelu antaa haastattelijalle mahdollisuuden tehdä haastateltavalle tar-

kentavia, tutkimuksen kannalta olennaisia kysymyksiä. Lisäksi keskusteluis-

sa voi nousta esille tärkeitä asioita, joita haastattelija ei olisi muuten osan-



153

nut ottaa huomioon. Haastattelumuodoksi valitsin teemahaastattelun, jossa 

määritellään etukäteen haastattelun kulkua ohjaavat teemat. (Tuomi & Sara-

järvi, 2009, s. 71–75.)

Toimialojen edustajien haastattelut aineistona
Keräsin aineiston haastattelemalla viittä (5) kittiläläistä toimijaa, jotka edus-

tivat Kittilän kultakaivosta, Kittilän kuntaa, pienikokoista matkailuyritystä 

ja suurikokoista matkailuyritystä. Valitsin haastateltaviksi vastuullisissa työ-

tehtävissä olevia henkilöitä, joilla uskoin olevan mielenkiintoisia ja relevant-

teja näkökulmia tutkimuskysymykseeni. Kaikki haastateltavat, joita olin tut-

kimussuunnitelmavaiheessa ajatellut haluavani haastatella, lupautuivat haas-

tatteluun ja osoittivat mielenkiintoa tutkimusaihettani kohtaan.

Kittilän kultakaivoksen edustaja on toiminut kaivosyrityksessä seitsemän 

vuoden ajan eli kaivostoiminnan aloittamisesta lähtien. Hän ei antanut lu-

paa haastattelun nauhoittamiseen, tein haastattelusta muistiinpanot. Kittilän 

kunnasta haastattelin kahta edustajaa samalla kertaa. Molemmat ovat kun-

nan palveluksessa, ja heillä on tietoa ja kokemusta Kittilän elinkeinoelämäs-

tä useiden vuosien ajalta. Pienen kittiläläisen matkailuyrityksen edustaja on 

harjoittanut luontomatkailua 20 vuotta Levitunturin läheisyydessä. Suurem-

pi, majoitustoimintaa harjoittava, kittiläläinen matkailuyritys toimii myös 

Levitunturin läheisyydessä, ja sen edustaja on työskennellyt yrityksessä seit-

semän vuoden ajan. Tein haastattelut helmikuussa 2016 yksilöhaastatteluina 

lukuun ottamatta Kittilän kunnan haastattelua, jossa paikalla oli samanaikai-

sesti kaksi haastateltavaa. Tämä ei aiheuttanut ongelmia eikä haastateltavilla 

ollut keskenään ristiriitaisia näkemyksiä, joten hyödynnän tutkimuksessani 

molempien kunnan edustajien lausuntoja. Anonymiteetin vuoksi en tuo esil-

le haastateltavien nimiä enkä heidän tarkempia työtehtäviään. 

Valmistauduin haastatteluihin pohtimalla aiheen kannalta olennaisimpia 

teemoja, joiden pohjalta laadin esitettävät kysymykset. Teemahaastattelussa 

ideana on edetä ennalta päätettyjen teemojen varassa. Valitsin teemat siten, 

että ne käsittelevät tutkimuksen teoreettista viitekehystä eli yhteensovitta-

mista. Teemahaastattelulla saadaan tutkimusongelmaa selventäviä vastauk-

sia, jos teemat on valittu hyvin ja tutkija on ennalta perehtynyt tutkimuksen 

kohteena olevaan ilmiöön. Ennen haastatteluja lähetin teemat sähköpostitse 

jokaiselle haastateltavalle. (Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 75.)  

Haastatteluteemoja oli kolme (liite 4). Niistä ensimmäinen oli matkailun 

ja kaivostoiminnan yhteensovittamisen nykytila Kittilässä: keskustelimme 

matkailun ja kaivostoiminnan suhteesta sekä haastateltavan edustaman ta-

hon vastuusta ja velvollisuudesta Kittilän toimialojen ja elinkeinojen yhteis-
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toiminnassa. Toisena teemana olivat yhteensovittamisen keskeiset toimet ja 

toimijat: toimijoiden roolit, toimijoiden välinen yhteistyö, toimialojen so-

siaaliset vaikutukset sekä toimintojen sijainnin merkitys. Kolmannessa tee-

massa keskustelimme matkailun ja kaivostoiminnan yhteensovittamisen 

mahdollisista haasteista. Kysymykset liittyivät matkailun ja kaivostoimin-

nan rinnakkaiselon hyötyihin ja haasteisiin Kittilässä nyt ja tulevaisuudes-

sa. Haastattelun lopussa jokainen haastateltava sai vielä kertoa vapaasti näke-

myksiään matkailun ja kaivostoiminnan suhteesta. 

Teemahaastattelu oli rakenteeltaan strukturoitu eli esitin jokaisessa haastat-

telussa teemoittain pitkälti samat kysymykset samassa järjestyksessä. Spon-

taaneja ja tarkentavia kysymyksiä sekä keskusteluja tuli kuitenkin jokaises-

sa haastattelussa, kuten teemahaastatteluissa yleensäkin (Tuomi & Sarajärvi, 

2009, s. 75). Aineistonkeräämistapana teemahaastattelut sopivat mielestäni 

tutkimukseeni hyvin. Teemahaastattelun ideana on keskittyä ihmisten tul-

kintoihin käsiteltävistä asioista ja selvittää heidän antamiaan merkityksiä se-

kä tarkastella vuorovaikutusta, jossa merkityksiä annetaan (Tuomi & Sara-

järvi, 2009, s. 75). Tavoitteenani oli saada jokaiselta haastateltavalta hänen 

näkökulmansa jokaiseen teemaan ja näkökulmia analysoimalla vastata tutki-

muskysymykseeni. 

Haastattelujen aikana havainnoin haastateltavien reagointia kysymyksii-

ni. Jälkeenpäin arvioituna haastattelut sujuivat pääpiirteissään hyvin, vaikka 

 kysymyksissä ja vastauksissa ilmenikin jonkin verran toistoa. Haastattelujen 

jälkeen tutustuin aineistoon kuuntelemalla äänitteet ja litteroimalla haastat-

telut. Litteroitua aineistoa kertyi yhteensä 27 sivua.

Haastattelujen teoriaohjaava sisällönanalyysi
Aineiston analysointimenetelmänä käytin sisällönanalyysiä. Sisällönanalyy-

sin tarkoituksena on kuvata dokumenttien sisältöä – tässä tutkimuksessa nau-

hoitettuja haastatteluja – sanallisesti. (Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 103, 106). 

Sisällönanalyysilla voidaan eritellä aineiston yhtäläisyyksiä ja eroja (Saara-

nen-Kauppinen & Puusniekka, 2006b). Analyysin tarkoituksena on tuottaa 

selkeää ja yhtenäistä informaatiota. Aineistoa käsitellään loogisen päättelyn 

ja tulkinnan avulla purkamalla se ensin osiin, luomalla käsitteet ja kokoa-

malla aineisto uudestaan loogiseksi kokonaisuudeksi. Lopuksi tehdään joh-

topäätökset. Omassa tutkimuksessani johtopäätökset selventävät eri toimi-

joiden antamia merkityksiä matkailun ja kaivostoiminnan yhteensovittami-

sesta Kittilässä. (Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 108.)

Sisällönanalyysin eri muodoista päädyin teoriaohjaavaan analyysiin, joka 

sijoittuu aineistolähtöisen ja teorialähtöisen analyysin väliin. Teoriaohjaa-
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vassa analyysissä tehdään havaintoja tutkimusaineistosta ja käytetään apu-

na aiheeseen liittyviä teorioita sekä aikaisempaa tutkimustietoa. Huomioin 

aihe alueeseen liittyvät aiemmat tutkimukset ja muut tietolähteet, jotka kä-

sittelevät yhteensovittamista. Pyrin avaamaan uudenlaisia näkökulmia yh-

teensovittamisesta matkailun ja kaivostoiminnan kontekstissa. (Tuomi & Sa-

rajärvi, 2009, s. 96–97.) Yhteensovittaminen, yhteistyö ja maankäyttö ovat 

analyysin yläluokkia eli teoreettisia käsitteitä, joista on olemassa aiempaa 

tutkimusta ja tietoa. Analyysin alaluokat muodostuvat aineiston pohjalta. 

(Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 117.)   

Aineistoa analysoidessani kiinnitin huomiota haastateltavien käyttämiin il-

maisuihin. Huomasin, että haastateltavien puheissa toistuivat samat termit. 

Näistä yleisimmät olivat yhteistyö, vuorovaikutus ja sijainti. Erittelin aineis-

toa jonkin verran kvantitatiivisesti kiinnittämällä huomiota haastateltavien 

yleisimpien ilmaisujen määrään (Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 120). Kirjoitin 

keskeisimmät ilmaisut haastatteluteemoittain muistiin paperille ja etsin ai-

neistosta erovaisuuksia tai ilmauksia, jotka esiintyivät vain yhdessä tai kah-

dessa haastattelussa. Paperilla erittelin esimerkiksi sitä, millä tavalla haasta-

teltavat määrittivät matkailun ja kaivostoiminnan yhteensovittamisen kes-

keiset toimijat ja toimet Kittilässä sekä miten he ymmärsivät matkailun ja 

kaivostoiminnan yhteensovittamisen hyödyt ja haasteet. Aineistossa oli pal-

jon samankaltaisuuksia eli pääpiirteissään eri toimijoiden näkökulmat kai-

vostoiminnan yhteensovittamisesta Kittilän alueella näyttivät olevan saman-

kaltaisia. Eroavaisuuksia kuitenkin ilmeni esimerkiksi siinä, miten haasta-

teltavat mielsivät yhteensovittamistoimet matkailun ja kaivostoiminnan 

kontekstissa. 

Seuraavissa luvuissa esittelen analyysin tuloksia. Käytän haastateltavista seu-

raavia koodinimiä: H1 = Pienen kittiläläisen matkailuyrityksen edustaja, H2 = 

Suuremman kittiläläisen matkailuyrityksen edustaja ja H3= Kittilän kunnan 

edustaja(t). Kaivoksen edustajan haastattelua referoin ilman koodinimeä. En-

nen analyysilukuja kerron hieman tutkimuksen eettisyydestä.

Laadullisen tutkimuksen eettisyys 
Tutkijan on hyvä pohtia tutkimuksen eettisyyteen liittyviä kysymyksiä. Tut-

kija tekee tutkimusprosessin aikana eettisiä ratkaisuja, joita hän ei välttä-

mättä edes huomaa tekevänsä. Eettisesti uskottavan tutkimuksen tekeminen 

edellyttää hyvän tieteellisen käytännön noudattamista. Hyvään tieteelliseen 

käytäntöön kuuluvat muun muassa rehellisyys, huolellisuus ja tarkkuus tut-

kimustyössä. Tutkimuksen teossa tulee ottaa huomioon muiden tutkijoiden 

tekemät tutkimukset ja kunnioittaa heidän saavutuksiaan asianmukaisel-

la huomioinnilla ja arvostuksella. Laadullisessa tutkimuksessa, kuten muis-
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sakin tutkimuksissa, tutkimustulosten totuudenmukaisuus ja objektiivisuus 

ovat eettisesti uskottavan tutkimuksen tunnuspiirteitä. (Tuomi & Sarajärvi, 

2009, s. 125–136.)

Eettisten normien ja hyvän tieteellisen käytännön toteutuminen edellyttää 

sitä, että aikaisemmat keskustelut ja ajatukset matkailun ja kaivostoiminnan 

suhteesta eivät vaikuta tuloksiini. Tutkimuksen päätelmien tulee perustua 

tutkimusaineistoon ja teorioihin, jotka esitellään niiden alkuperää kunnioit-

taen.  Rehellinen ja huolellinen tutkimuksen toteutus varmistaa objektiivisen 

otteen ja totuudenmukaiset tulokset.

MATKAILUN JA KAIVOSTOIMINNAN YHTEENSOVITTAMINEN KITTILÄSSÄ

Yhteistyön merkitys
Haastattelemani matkailuyrittäjät vastasivat kysymyksiin pääasiassa oman 

yrityksensä näkökulmasta. Molemmat kokivat kuuluvansa tiiviisti Levitun-

turin yhteisöön ja toivat esille alueella vallitsevan hyvän yhteistyön hengen: 

 –– Levillä ollaan varmaan kuuluisia siitä, että puhalletaan yhteen  

hiileen. (H1)

Keskeisiksi toimijoiksi matkailun ja kaivostoiminnan yhteensovittamisessa 

molemmat yrittäjät nimesivät Levin Matkailu Oy:n, Kittilän kultakaivoksen 

ja Kittilän kunnan. Toinen matkailuyrityksen edustaja piti myös poroelinkei-

noa keskeisenä toimijana. Kaivoksen edustaja ja kunnan edustajat nimesivät 

keskeisiksi toimijoiksi Levin Matkailu Oy:n, Kittilän kultakaivoksen ja Kitti-

län kunnan. 

Yhteistyötä ja laadukasta toimintaa pidettiin keskeisinä matkailun ja kaivos-

toiminnan yhteensovittamisen toimina. Kaivosyhtiön edustaja korosti mat-

kailutoimijoiden ja kunnan kanssa tehtävän yhteistyön merkitystä. Hän ker-

toi yhteistyön tapahtuvan yhteistyöryhmässä, jossa ovat mukana kunta, kai-

vos ja alueen matkailuyrittäjiä. Myös Kittilän kunnan edustajat kertoivat 

yhteistyöryhmän olevan keskeinen yhteistyötä ylläpitävä toimi. Heidän mu-

kaansa yhteistyöryhmän tarkoituksena on aktiivisen vuoropuhelun ylläpitä-

minen. Toinen kunnan edustajista kuvasi yhteistyöryhmän toimintaa näin:

No siis siinä [yhteistyöryhmässä] on tosi laaja edustus eri puolilta. Matkai-

lun puolelta ––  porohoidon edustajia, sen [kaivoksen] läheisen kylän edus-

tajia, kunnasta eri osastoilta edustajia jopa seurakunnan edustajat eli hyvinki 

laaja. Se kokoontuu säännöllisesti ja yleensä niissä aina kaivos sitten informoi, 
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mikä on ajankohtasta asiaa –– niin sillä tavalla se on tämmönen tiedonkulku- 

ja keskusteluväylä. (H3)

Yhteistyöryhmä siis ylläpitää säännöllistä vuorovaikutusta ja tiedonkulkua. 

Yhteensovittamisen näkökulmasta säännöllinen tiedottaminen, tiedonkulku 

ja toimivat neuvotteluyhteydet ovat avainasemassa. Matkailuyrittäjien, kai-

vosyrityksen ja muiden toimijoiden välinen keskusteluväylä lisää tietoa ja 

ymmärrystä elinkeinojen välillä ja vaikuttaa myönteisesti elinkeinojen kes-

tävään toimintatapaan (Metla, 2013).

Matkailuyritysten edustajat eivät maininneet yhteistyöryhmää matkai-

lun ja kaivostoiminnan yhteensovittamistoimena Kittilän alueella. Pienen 

matkailu yrityksen edustaja painotti molemminpuolista valmiutta yhteis-

työhön ja yhdessä toimimisen tuomia molemminpuolisia hyötyjä: 

Noh, meillähän on erittäin hyvä yhteistyö ollut kaivoksen kanssa. –– kaivos 

valiten meiltä varusteita vuokraa ja ––. Kaivoksen kanssa ollaan tietysti kai-

kin puolin yhteistyössä. Ja me kerrotaan taas omille asiakkaille kaivoksesta. Eli 

se on niinku osa meijän yhteisöä. Ja me toivotaan, että se jatkuu hyvänä yhteis-

työkumppanina, että siellä ei töpeksitä. (H1)

Matkailuyrityksen ja kultakaivoksen väillä on yhteistoimintaa, jossa vuoro-

vaikutussuhteen ylläpitäminen ja pyrkimys saavuttaa etuja ja hyötyjä mo-

lempien elinkeinojen hyväksi koetaan tärkeäksi (Aira, 2012, s. 17–18). ”Tö-

peksinnällä” matkailuyrityksen edustaja viittasi kaivostoiminnan ympä-

ristövastuuseen, josta kaivosyrityksen tulee huolehtia. Ympäristöasioiden 

laiminlyöminen tai kaivoksen ympäristöongelmat haittaisivat matkailun ja 

kaivostoiminnan yhteistyötä. 

Myös kaivoksen edustaja painotti kaivostoiminnan ja matkailun toisilleen 

tuomaa hyötyä: kaivosyritys hyötyy Levin alueen matkailupalvelutarjon-

nasta ja matkailu hyötyy kaivosyrityksen tuomista uusista ympärivuotisista 

 asiakkaista sekä sen Levillä järjestämistä tilaisuuksista, kuten kaivosseminaa-

reista ja muista kokouksista. 

Suuremman kittiläläisen matkailuyrityksen edustaja painotti sekä matkai-

lun että kaivostoiminnan laadukasta toimintaa keskeisenä yhteensovittamis-

keinona. Hän piti Agnico Eagle Mines -kaivosyhtiötä vastuullisena kansain-

välisenä toimijana Kittilässä. Kaivostoimijan laadukkuutta hän kuvasi näin:

Ja sitten tietenkin se laadukkuus, elikkä siinä on niinku laadukas toimija, joka 

välittää ympäristöstä, joka avoimesti toimii –– kertoo mitä tekee ja sit, jos on 
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ollu joku muutama –– kerran oli joku vuoto, niin siitä ilmotettiin heti ja näin, 

että ei tuu mitään salailun ilmapiirii, elikkä se laadukas toiminta. (H2)

Yrittäjän mukaan laadukkaaseen toimintaan kuuluvat siis toiminnan avoi-

muus ja tiedonkulku, jotka ovat olennaisia asioita myös matkailun ja kaivos-

toiminnan välisessä yhteistyössä. Salailu ja tiedon pimittäminen ovat omiaan 

aiheuttamaan konflikteja toimijoiden välille, eivätkä ne kuuluu laadukkaa-

seen toimintaan. Ristiriitoja ja konflikteja syntyy helposti, jos osapuolilla ei 

ole tietoa toistensa toiminnasta tai jos tieto on tulkinnanvaraista. (Hallikai-

nen ym., 2008, s. 191.)

Kaivoksen edustajan mukaan Kittilän kultakaivoksen toiminnan tulee olla 

lupien ja Suomen lakien mukaista. Yhteistyöryhmä auttaa sovittamaan toi-

mintaa paikallisesti alueen muut toimijat huomioon ottaen.

Kaivostoiminnan sosiaalinen hyväksyntä
Matkailun ja kaivostoiminnan välisiä ristiriitaisia näkemyksiä tuli tutkimus-

aineistossani esiin hyvin vähän. Kittilän kultakaivos näyttääkin saaneen so-

siaalisen hyväksynnän alueen muilta toimijoilta. 

Suomen arktisen strategian (Valtioneuvoston kanslia, 2013, s. 31) mukaan 

matkailu hyödyntää toiminnassaan koskematonta luontoa ja luonnon rau-

hallisuutta, mikä voi olla ristiriidassa kaivostoiminnan intressien kanssa. Vii-

me vuosien aikaiset uutiset esimerkiksi Talvivaaran kaivoksen ympäristöon-

gelmista ovat voineet lisätä kriittistä suhtautumista kaivosalaan. Pienemmän 

matkailuyrityksen edustaja painotti matkailun ja kaivostoiminnan vastuulli-

sen toiminnan merkitystä. Hänen mukaansa mikään toiminta ei saa Kittiläs-

sä pilata alueen luontoa:

–– molemmat hoitavat vastuunsa ja velvollisuutensa. Että ei ole tällä hetkellä 

tullu ja toivon, että ei tulekaan tätä ristiriitaa. Et matkailu hoitaa omat asiat ja 

se on meillä pääsääntöisesti Levi, ja sitten kaivos hoitaa velvollisuutensa, että 

luontoa ei raiskata eikä myöskään sitä pilata – –. Meijänki näissä kaivoksissa 

vuotoja on ollu ja tuota ne on sitten noihin meijän jokiin niinku vuotaneet ja se 

aina herättää sitten punasen lampun, että sitä me ei toivota, että meijän luonto 

pilataan, meijän joet pilataan, että siellä [kaivoksella] ei asioita hoijeta niinku 

on luvattu – –. (H1)

Sosiaalisen hyväksynnän pohjana on luottamus siihen, että toimija kykenee 

hallitsemaan ympäristövaikutukset. Kittilän kultakaivos on tehnyt toimin-

nastaan ympäristövaikutusten arvioinnin. (Falck, 2015, s. 2.) Kittilän kulta-

kaivoksen edustajan mukaan kaivoksen ympäristövastuun hallinta kuuluu 
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kaivostoiminnan haasteisiin, ja siihen vastataan toiminnan aiheuttaman jäl-

jen minimoimisella. Kaivoksen edustajan mukaan tuotannon määrän kasvu 

on aiheuttanut kaivosvesien hallintaan liittyviä ongelmia, mutta tilanne on 

saatu hallintaan helmikuussa 2016. Uutisointi Kittilän kultakaivoksen jäte-

vesiongelmista on kaivosedustajan mukaan ollut jopa virheellistä. Tärkeää on 

hänen mukaansa ollut tilanteesta tiedottaminen alueen muille toimijoille ja 

kuntalaisille. 

Suuremman kittiläläisen matkailuyrityksen edustaja on kokenut kultakai-

voksen lisäävän matkailijoiden mielenkiintoa Kittilää kohtaan. Hän ei ole 

huomannut, että uutiset kaivoksen jätevesiongelmista olisivat vaikuttaneet 

millään tavalla matkailijoiden kiinnostukseen. Kultakaivos on luonut myön-

teistä kuvaa Kittilästä:

En täällä Levillä, en oikeastaan ollenkaan [ole havainnut matkailun ja kai-

vostoiminnan välisiä ristikkäisiä näkemyksiä]. En yhtään. Mut –– var-

masti johtuu siitä, et se on se kultakaivos, joka on positiivinen asia sinänsä, että 

aina, kun puhutaan kullasta, ihmisillä on niinku iloinen ja positiivinen mieli si-

nänsä, koska kulta on niinku tämmönen –– sillä on positiivinen kaiku. (H2)

Näkemystään haastateltava perusteli myös sillä, että Lapin matkailu on osit-

tain saanut alkunsa kullankaivuureissuista, joita Kittilän ja Ivalon seuduille 

aikoinaan alettiin tehdä. Sama haastateltava piti matkailun ja kaivostoimin-

nan yleisimpänä haasteena matkailun imagon säilyttämistä. Hän mainitsi, 

että Kittilässä tätä haastetta ei ole ollut, koska kyseessä on kultakaivos, mutta:

 –– jos tänne ois tullu joku muu kaivos niin se vois olla ihan eri juttu. (H2)

Kaivostoimijan sosiaalista hyväksyntää uutena toimijana Kittilässä on siis 

edesauttanut se, että kaivostoiminnan kohteena oleva malmi on kulta. Kai-

voshankkeet ovatkin aina yksilöllisiä riippuen muun muassa louhittavista 

malmeista ja käytettävistä toimintamalleista (Kokko, 2013, s. 6).

Myös Kittilän kunnan edustajien mukaan kaivostoimijan sosiaalista hyväk-

syntää on edesauttanut se, että kyseessä on kullan kaivamista harjoittava yri-

tys. Rikastamon sijaitseminen kaivosalueella on heidän mukaansa myöntei-

nen asia, koska kulta voidaan rikastaa kultaharkoiksi asti kullankaivuualueel-

la. Kunnan edustajat kertoivat myös, että jo ennen kaivoksen tuloa siihen 

varauduttiin ja siitä tiedotettiin:

–– 10 vuotta on siitä ko [kaivoksen] rakentamispäätös tuli, niin jo sitä ennen 

kunnalla oli tämmönen projekti, missä varauduttiin siihen kaivoksen tuloon 
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erilaisilla kaavotuksilla ja kaikilla näin, mutta myös se tiedonkulku oli siinä. Ja 

sitten voi sanoa, että sen aikanen kunnanjohtaja ja sen aikanen kaivoksen joh-

taja, sillon ku kaivoksen rakentamispäätös tuli, teki hyvin tiivistä yhteistyötä, ja 

sitä informaatiota on kuntalaisille jaettu alusta saakka. (H3)

Haastattelut eivät kuitenkaan antaneet varmaa tietoa eri sidosryhmien, esi-

merkiksi matkailuyritysten, osallistumisesta kaivostoiminnan sosiaalisten 

vaikutusten arviointiin. Falckin (2015, s. 2) mukaan sidosryhmien osallistumi-

nen sosiaalisten vaikutusten arviointiprosessiin on tärkeää, jotta uusi toimi-

ja saa sosiaalisen hyväksynnän. Kunnan edustajien mukaan Kittilän kultakai-

voksen ja Levin matkailun sosiaaliset vaikutukset on koettu toisiaan tukeviksi:

–– kaivoksen myötä paikkakunnalle on muuttanut uutta työvoimaa, joka on siis 

matkailutoimialan käytettävissä. –– Matkailutoimialan tarjoama palvelutar-

jonta, mikä Levillä on aika mittava, niin se taas toimii houkuttimena nimen-

omaan saada tänne kaivoksellekin työvoimaa ja sitten takaa taas niille matkai-

lun palveluille ympärivuotista kysyntää. (H3)

Myös yrittäjät ja kaivoksen edustaja toivat esille saman asian. Kittilän ja Levin 

matkailun kehittämistä varten rakennettu infrastruktuuri, palvelutarjonta ja 

esimerkiksi Kittilän lentoasema tukevat myös kaivostoiminnan harjoittamis-

ta alueella. Pienen matkailuyrityksen edustaja mainitsi lisäksi, että kaivos-

yritys vähentää Kittilän matkailuyritysten verotaakkaa osallistumalla maksa-

malla omalta osaltaan veroja. 

Kittilän kultakaivoksen on arvioitu jatkavan toimintaansa vuoteen 2036 as-

ti. Kaivostoiminnan lopettaminen vähentää työpaikkoja, verotuloja ja liike-

toimintamahdollisuuksia. (Kaiva.fi.) Kittilän kunnan edustajien mukaan ny-

kyisen kultakaivostoiminnan lopettamista varten ei ole vielä tehty varsinais-

ta suunnitelmaa, mutta he painottivat, että kaivostoiminnan lopettamisen 

aiheuttamat sosiaaliset vaikutukset tulee ottaa huomioon niiden tullessa 

ajankohtaisiksi. 

Sekä kunnan edustajat, kaivoksen edustaja että suuremman matkailuyrityk-

sen edustaja mainitsivat esimerkkinä matkailun ja kaivostoiminnan rinnak-

kaiselosta ”tavallisen kittiläläisen perheen”, jossa vanhemmista toisen työllis-

tää matkailu ja toisen kaivos. 

–– postiivisestihan se [Kittilän kultakaivos] näkyy monessa mielessä. –– kai-

vos on tuonut mukanaan uutta asiakaskuntaa, uudenlaisia kokouksia, esimerkik-

si kaivosseminaarit ––. Sitten työntekijät, se on tuonu meille [kittiläläisille] sillä 

tavalla, että toinen puoliso on töissä kaivoksella ja toinen on matkailussa. (H2)
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Sijainti ja maankäyttö
Matkailun ja kaivostoiminnan yhteensovittamisessa myös maankäytöllä ja 

toimialojen sijainnilla on merkitystä. Jokainen haastateltava painotti sitä,  että 

yhteensovittamista edistää kaivosalueen ja matkailualueen sijaitseminen toi-

sistaan erillään. 

No, jos Kittilää ajattelee, niin kaikessa liiketoiminnassahan sijainti on merki-

tyksellinen asia. Ja kun meijän aluetta miettii, joka on yli 8000 km², niin kes-

keistä on, miten matkailualue ja kaivos suhteessa sijaitsee, ja meillä on sil-

lä lailla onnellinen tilanne, että voi sanoa täällä Länsi-Kittilän puolella on 

matkailu keskus ja sitten ne viheralueet, mitkä lähtee Ylläkselle kansallispuistoa 

kohti, ja sitten Itä-Kittilän puolella se esiintymä on pohjois-eteläsuunnassa eli 

se on niinkö riittävän matkan päässä mutta ei liian kaukana – –. (H3)

Kittilän etuna toimialojen yhteensovittamisessa on kunnan suuri pinta-ala. 

Sekä matkailu että kaivostoiminta vaativat oman erillisen alueen toiminnal-

leen, koska kaivostoiminta sulkee toiminta-alueeltaan kaikki muut luonnon-

käyttömuodot pois (Hakkarainen, 2015, s. 11). 

Jos tilanne ois se, että tuo esiintymä ois ollu viien kilometrin päässä Levis-

tä, niin tilannehan ois tyystin eri. Mutta tuon sopivan sijainnin vuoksi, niin se 

on paljon täällä edesauttanu sitä yhteensovittamista. Mutta sitten niinkö laa-

jemmin eri puolilla, että jos matkailu ja kaivostoiminta – mitä lähempänä ne 

 sijaitsee ja mitä tärkeämmillä matkailualueilla ne esiintymät sijaitsee, niin sitä 

haasteellisempaa se yhteensovittaminen on. (H3)

Kaivostoiminnan sijainti määräytyy pääasiassa malmiesiintymien perusteel-

la (Metla, 2013). Kittilän kultakaivoksen hyödyntämä Suurikuusikon malmi-

esiintymä sijaitsee Levin matkailukeskuksesta riittävän kaukana, joten toimin-

nasta ei aiheudu siellä suoranaisia melu-, haju-, maisema- tai muita haittoja.

Noh, sanotaan näin, että –– kaivos on omalla alueella. Sitä ei näy siinä, missä 

me asiakkaitten kans ollaan. (H1)

Kultakaivos ei oo ihan kiinni täs Levissä, et se ei sinänsä aiheuta tänne  näkö- 

tai kuulohaittaa ja siis mitään semmosta. Niinku esim. sitten taas Kolarissa 

–– ainakin mitä väitettiin, että tulee kuulumaan meteli Ylläkselle, ja sit siel-

lä voi joutua rakennettuja matkailualueita tyhjentämään ja kaikkee. Se on ihan 

eri asia, ku täällä se on tullu tohon noin vaivattomasti. Se ei oo aiheuttanu tälle 

matkailulle tääl missään vaiheessa minkäänlaista pysähdystä tai minkäänlais-

ta –– et matkailu ois joutunu jotain rakenteita luopumaan tai muuttamaan sen 

takia, et kaivos on tullu. (H2)
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Toimialojen erillinen sijainti ehkäisee kielteisten sosiaalisten vaikutusten 

syntymistä. Kaivostoiminnan aiheuttamia kielteisiä vaikutuksia ovat hai-

tat muille elinkeinoille, asukkaille ja maanomistajille (Kaiva.fi). Myös kulta-

kaivoksen edustaja painotti maantieteellisen sijainnin merkitystä kaivostoi-

minnan ja matkailun sopuisan rinnakkaiselon perustana.

Kunnan rooli toimialojen yhteensovittamisessa konkretisoituu maankäytön-

suunnittelussa ja kaavoituksessa (Ekroos & Majamaa, 2015, s. 222). Kaavoi-

tuksella koettiin olevan keskeinen merkitys matkailun ja kaivostoiminnan 

rinnakkaiselon ylläpitämisessä ja edistämisessä myös tulevaisuudessa. Kitti-

län kunnan edustajat pitivät mahdollisena, että kaivostoiminta jatkuu myös 

nykyisen kultakaivostoiminnan jälkeen. Kunnan roolia toimialojen rinnak-

kaiselon ylläpitämisessä toinen kunnan edustajista kommentoi seuraavasti: 

Kyllä se on merkittävä. Ja ko aattelee, että kunnallahan varsinki tämmösellä 

matkailualueella on paljon tekemistä kaavotuksen ja maankäytön suhteen, niin 

voi sanoa, että näissä teknisissä asioissa kunnalla kaavotuksen kautta on paljon 

tekemistä, mutta myös tässä henkisellä puolella –– tiedon antajana ja tiedon 

 jakajana. (H3)

Kittilän kultakaivoksen edustajan mukaan Kittilän tulevaisuuden kannalta on 

tärkeää, että elintilaa pystytään turvaamaan sekä matkailulle että kaivostoi-

minnalle. Hänen mukaansa Kittilän kokoisessa kunnassa elintilaa kummal-

lekin on, mutta sitä pitää ohjata pitkän aikavälin maankäytön suunnittelul-

la ja kaavoituksella. Molemmat matkailuyritysten edustajat painottivat, että 

maankäytön suunnittelussa tulee jatkossakin huomioida luonnon säilymi-

nen. Pienen matkailuyrityksen edustaja painotti enemmän luonnon puh-

tautta yleisesti, suuremman matkailuyrityksen edustaja taas matkailulle tär-

keiden maisemien ja puhtaan ilman säilymistä.

Haastatteluissa ei tullut esiin, että Kittilässä olisi hyödynnetty vyöhyke-

ajattelua maankäytön suunnittelussa. Mahdollisten uusien kaivoshankkeiden 

myötä voi syntyä tarvetta alueiden vyöhykesuunnittelulle, jolla voidaan tur-

vata koskemattoman luonnon säilyminen sekä matkailun ja kaivostoimin-

nan rinnakkaiselon jatkuminen.

YHTEENVETO

Olen tutkimuksessani käsitellyt matkailun ja kaivostoiminnan yhteensovit-

tamisen näkökulmia Kittilän kunnassa. Päätavoitteenani oli selvittää, millai-

set ovat eri toimijoiden näkökulmat matkailun ja kaivostoiminnan yhteen-
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sovittamiseen Kittilän kunnan alueella. Tutkimukseni osakysymyksillä selvi-

tin, mitkä ovat Kittilän matkailuyrittäjien, Kittilän kultakaivoksen ja Kittilän 

kunnan näkökulmat yhteensovittamiseen. Tutkimuksen tarkoituksena oli 

tuottaa tietoa arktisen alueen matkailun ja kaivostoiminnan yhteensovitta-

miskysymyksistä.

Haastattelin kahta Kittilän kunnan edustajaa, Kittilän kultakaivoksen edus-

tajaa, pienen matkailuyrityksen edustajaa ja suuremman matkailuyrityksen 

edustajaa. Neljästä haastattelusta tutkimusaineistoa kertyi melko runsaas-

ti, mutta vielä kattavampia tuloksia varten haastateltavia olisi pitänyt olla 

enemmän. Olisi ollut mielenkiitoista saada useamman matkailuyrittäjän, ai-

nakin kahden kaivoksen edustajan ja myös poronhoidon edustajan haastat-

telut, jolloin vertailupohjaa näkemyksille olisi ollut enemmän. 

Haastattelemani matkailuyrittäjät kokivat, että matkailun ja kaivostoiminnan 

yhteensovittaminen on sujunut Kittilässä hyvin. Pienen matkailuyrityksen 

edustaja painotti toimialojen välisen yhteistyön merkitystä: yhteistyö hyö-

dyttää molempia osapuolia. Pienen matkailuyrityksen edustaja korosti mui-

ta haastateltuja enemmän kultakaivoksen ympäristövastuuta ja piti kaivok-

sen ympäristövaikutusten hallintaa edellytyksenä yhteistyön jatkumiselle.

Suuremman matkailuyrityksen edustaja piti tärkeänä kaivosyrityksen laa-

dukasta toimintaa. Hänen mukaansa matkailun ja kaivostoiminnan rinnak-

kaiseloa Kittilässä on edesauttanut se, että kaivostoimija on kansainvälinen, 

ympäristön huomioon ottava yritys ja että kaivostoiminnan kohteena oleva 

malmi on kulta. Kulta lisää hänen mukaansa matkailijoiden mielenkiintoa 

Kittilää kohtaa, eikä sitä koeta matkailun näkökulmasta yhtä ongelmalliseksi 

kuin muita malmeja. Suuremman matkailuyrityksen edustaja painotti myös 

sitä, että kaivostoiminnasta ei aiheudu heidän toiminnalleen minkäänlaista 

haittaa, koska kaivos sijaitsee tarpeeksi kaukana.

Myöskään kultakaivoksen edustaja ja kunnan edustajat eivät nähneet on-

gelmia matkailun ja kaivostoiminnan rinnakkaiselossa. He korostivat kun-

nassa toimivan yhteistyöryhmän merkitystä matkailun ja kaivostoiminnan 

yhteen sovittamisessa. Sitä vastoin kumpikaan haastatelluista matkailuyrittä-

jistä ei maininnut yhteistyöryhmää. Kaivoksen edustaja painotti kaivos alueen 

ja matkailualueen erillisen sijainnin tärkeyttä: se estää ristiriitojen syntymis-

tä ja vähentää matkailun ja kaivostoiminnan välisiä haasteita. Myös kunnan 

edustajat totesivat kaivosalueen erillisen sijainnin ja edesauttavan yhteen-

sovittamista matkailun kanssa – kuten myös sen, että kaivostoiminnan koh-

teena on kulta. Kunnan edustajat korostivat lisäksi kaavoituksen merkitystä 

matkailun ja kaivostoiminnan yhteensovittamisessa.  
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Lisää tutkimusta matkailun ja kaivostoiminnan yhteensovittamisesta tarvi-

taan edelleen. Kaivoshankkeita on tulossa Lappiinkin lisää, ja jokainen kaivos-

hanke on erilainen. Näin ollen tutkimukseni tuloksia ei voida soveltaa suoraa 

esimerkiksi muiden kuntien yhteensovittamiskysymyksiin. Tulokset antavat 

kuitenkin viitteitä siitä, mitä matkailun ja kaivostoiminnan onnistunut yh-

teensovittaminen edellyttää. Yhteensovittamisen näkökulmasta mielenkiin-

toinen kaivoshanke on vireillä Kolarin kunnassa, missä Ylläksen matkailukes-

kuksen läheisyyteen on suunnitteilla Hannukaisen rautamalmikaivos. Tutki-

mukseni perusteella voidaan todeta Kittilän olevan eräänlainen mallikunta 

matkailun ja kaivostoiminnan sopuisan yhteiselon järjestämisessä:

No tuota meillä tää on aika helppo, helppo nakki tällä hetkellä ja yllättävän 

niinkö saumattomasti on kaikki menny, että kyl me ihan ollaan tuohon kulta-

kaivosporukkaan tyytyväisiä. Ja muistan 2000-luvun alussa, kun tästä  tuli 

viestiä, että meille on tulossa tämmönen kultakaivos, niin olin kulettamassa 

tuossa juhannuksen kieppeillä semmosta aika isoa porukkaa tuolla Levin pääl-

lä ja kerroin heille, että meille on tulossa tuommonen kultakaivos tänne, että jos 

haluatte mainareiksi niin tervetuloa tänne. Ja sieltä joku kaveri sano, että me 

omistamme sen ––. Se oli ensimmäinen kokemus ja semmonen hauska kokemus, 

eikä mulla oo kyllä heitä vastaan mittään, että hyvä yhteistyö on ollu. (H1)


