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Matkailun hallitun kasvun tutkimusohjelma
Matkailun voimakkaasta kasvusta aiheutuneiden lieveilmiöiden vuoksi on entistä tärkeämpää
selvittää, miten matkailua voidaan tulevaisuudessa kehittää paikallista hyvinvointia edistäen ja
ekologisesti kestävästi.
Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin (MTI) Matkailun hallitun kasvun tutkimusohjelmassa
etsitään vastauksia tähän kysymykseen – eli yhteiskuntapoliittisia ja ekologisia optimiratkaisuja
matkailun kehittämiseen. Tavoitteena on matkailun hallittu kasvu paikallisesti ja laajemmin.
Tutkimusohjelmassa hyödynnetään jo olemassa olevaa monenlaista tietoa sekä laajennetaan
mittaamisen mahdollisuuksia ja tapoja. Tarkasteltavana voi tällöin olla esimerkiksi se, voidaanko
hiljaisuutta, puhtautta tai sensitiivisyyttä ja niiden vaikutuksia mitata.
Hallittua kasvua voidaan toteuttaa osallistavan matkailusuunnittelun keinoin. Tutkimusohjelmassa
tuotetaan osallistavan matkailusuunnittelun välineitä ja malleja. Ne ovat sovellettavissa erilaisille
asuin-, kulttuuri- ja luontoalueille, joita halutaan kehittää matkailua hyödyntäen ja sen kielteisiä
vaikutuksia minimoiden.

Matkailun kasvun
uudet
mittausmetodologiat

Osallistava suunnittelu
ja talouden uudet
muodot

Työkalut hyvinvoinnin
ja matkailun
vaikutusten arviointiin

Erilaisten
toimijuuksien
mahdollistaminen

Tutkimusohjelman neljä osa-aluetta
Matkailun kasvun uudet
mittausmetodologiat

Osallistava suunnittelu ja
talouden uudet muodot

/Professori Soile Veijola

/Yliopistonlehtori Maria
Hakkarainen

Asiasanat:
• kasvu
• matkailun vaikutukset
• matkailusuunnittelu
• matkailupolitiikka
• sopimukset
• luottamus
• matkailun kehittäminen
• mittaaminen
• matkailusuunnittelumalli
• mittausmenetelmät
• datapolitiikka

Asiasanat:
• matkailusuunnittelu
• osallistaminen
• talouden uudet
muodot
• matkailijat
• paikalliset asukkaat
• jakamistalous
• vertaismajoitus
• liikkuminen
• digitaalisuus
• kulutuksen muodot
• matkailutuote

Työkalut hyvinvoinnin ja
vaikutusten arviointiin
/Yliopistonlehtori Minni
Haanpää ja lehtori Anu
Harju-Myllyaho
/
Asiasanat:
• Kasvu
• Hyvinvointi
• matkailun vaikutukset
• Arktisuus
• Pohjoisuus
• Matkailusesongit
• Yhteistyö
• Liikaturismi

Erilaisten toimijuuksien
mahdollistaminen
/Apulaisprofessori Outi
Rantala
Asiasanat:
• antroposeeni
• matkailun toimijat ja
toimijuudet
• posthumanismi
• kulttuurisensitiivisyys
• liiketoimintaympäristö
• arktisuus
• digitaalisuus
• eläimet matkailussa

Lapin vastuullisen matkailun
yhteistyöverkosto
• Avoin kaikille lappilaisille matkailutoimijoille
• Lapin nostaminen kansainvälisesti tunnetuksi
vastuullisen matkailun kohteeksi
• Tiedon jakaminen ja yhteisten käytänteiden
luominen
• Yhteyshenkilöt: José-Carlos García-Rosell (Lapin
yliopisto) ja Niina Pietikäinen (Harriniva Hotels &
Safaris Oy)

