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Kansainvälisen matkailun odotetaan kasvavan 3,8 % vuodessa 
ja saavuttavan 1,8 miljardin matkan tason 2030 mennessä

Matkailun globaali 
kasvu ollut viime 
vuosina ennakoitua 
suurempaa: 
• 7% vuonna 2017, 
• 6% 1-4/2018 
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Kasvun ennakoidaan jatkuvan, mutta hidastuvan

Kansainvälisten matkailijoiden yöpymiset tammi-heinäkuussa 2018
Lappi 4,7 %, koko maa 1,9 %



Kansainvälinen kysyntä ylitti kotimaisen 2017: 
Viimeisen 3 v. aikana kansainvälisten 
yöpymisten kasvu Lapissa 44 %
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Lentoliikenteen kehitys talvikaudella 2018 - 2019
• Finnairin suoria lentoyhteyksiä Euroopasta joulu-maaliskuussa:

– Kittilä - Lontoo
– Kittilä - Pariisi 
– Ivalo - Lontoo 
– Kittilä - Zürich 
– Kittilä - Tallinna

• Lisäksi kotimaassa:
– Tampere - Kittilä
– Turku - Kittilä

• Nämä reitit lennetään edellisen talven tapaan:
– Norwegianin Rovaniemi - Lontoo 
– Lufthansan Kittilä - München 
– Germanian Kittilä - Düsseldorf 
– Lufthansan Ivalo - Frankfurt 
– Lufthansan Kuusamo - Frankfurt 

• Uutena toimijana easyJet Rovaniemi - Lontoo
• Finnairin kapasiteetin lisäys Lappiin 15 % talvella, kesällä 4 %
• Voigtin kesächarter 2017-2018-(2019) 
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YHTEINEN HAASTE

KESTÄVÄ
ARKTINEN
MATKAILU

Matkailun kasvun turvaaminen kestävästi 
vaatii panostuksia kaikilla tasoilla: 
yrityksissä, alueilla, maakunnissa ja 
kansallisella tasolla. 
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Matkailu arktisilla alueilla kasvaa: 2017 8 % ja 

Pohjois-Euroopassa 5 %

Lapin asema arktisen alueen väestö- ja 

elinkeinokeskittymänä tarjoaa uusia 

liiketoimintamahdollisuuksia, mutta tuo myös 

vastuun kestävästä kehittämisestä

Lappi – Arktinen ja kansainvälinen menestyjä

strategia:

…”Lappi on aktiivinen kansainvälinen toimija.”

…”Lappi hyödyntää luonnonvaroja ja olosuhteita 

kestävästi.”

…”Lappi on arktinen innovaattori, kehittämisen 

edelläkävijä, sekä tärkeä arktisen liikenteen ja 

tiedon kansainvälinen keskus.”

Lappi profiloituu arktisen alueen olosuhde-osaajana

Map by Mika Launis for the Arctic Calls book (2013)
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Source: UNWTO Sustainable Development Goals

Mitä kestävä kehitys tarkoittaa globaalisti?
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WWF Arctic: Ten Principles for Arctic tourism

1. Make tourism and conservation compatible
2. Support the preservation of wilderness and biodiversity
3. Use natural resources in a sustainable way
4. Minimise consumption, waste and pollution
5. Respect local cultures
6. Respect historic and scientific sites
7. Arctic communities should benefit from tourism
8. Trained staff are the key to responsible tourism
9. Make your trip an opportunity to learn about the arctic
10. Follow safety rules

Source: http://wwf.panda.org/what_we_do/where_we_work/arctic/what_we_do/tourism/

Miten kestävä kehitys arktisessa matkailussa 
ymmärretään?



Lapin matkailun haasteita kestävän kehityksen näkökulmasta

• Sosiaalinen • Kulttuurinen 

• Ekologinen • Taloudellinen

Ympärivuotisuus
Hyödyt 

paikallistalouteen
Investointien 

takaisinmaksu
Työvoimapula
Monipuoliset 

markkina-alueet ja 
segmentit

Ilmastonmuutokseen 
sopeutuminen

Ympäristön 
kantokyky

Luonnon puhtaus
Infrastruktuuri

Reitit
Liikenne

Hyödyt 
paikallistalouteen
Social economy

Social license
Ruuhkautuminen

Kulttuurierot

Paikalliskulttuurien 
kunnioitus

Autenttisuus
Kulttuurierot

Muutaman markkina-
alueen dominanssi
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Kestävä ja vastuullinen matkailu arktisella alueella 
edellyttää toimenpiteitä kaikilla tasoilla

Yritykset: Panostetaan omiin vahvuuksiin, 
ympärivuotisia tuotteita, lähiruuan käyttö lisääntynyt, 
kierrätys, energiaratkaisut yms.

Matkailualueet: Laatutyö = kestävyyttä, liikkumisen 
ratkaisut ja reitit, hiilijalanjälkimittaukset?, lumetus?

Maakunta: Lapin matkailustrategian linjaukset, 
joukkoliikenteen kehittäminen Open Arctic MaaS
hankkeen kautta, yhteistyöverkostot

Kansallinen: VF:n Arktinen kestävä 
matkailudestinaatio -hanke, huomiota myös ns. 
järjestelmätason haasteisiin, esim. liikenne

Kaikilla tasoilla: Tiedon ja hyvien käytänteiden 
keräämistä, viestintää, YHTEISTYÖTÄ
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• Kestävä ja vastuullinen matkailu on otettu kehittämisen 
painopisteeksi monella suunnalla

• Ympärivuotisuuteen panostetaan, kesää tuotteistetaan ja 
markkinoidaan

• Ylimaakunnallinen Open Arctic Maas -hanke kehittää 
digitaalista liikkumisen palvelua ja joukkoliikennettä 
palvelemaan paremmin myös matkailijoita
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• Vastuullisen matkailun verkosto perustettu
• Saamelaismatkailun eettiset ohjeet työn alla
• Tehoa haetaan toimialojen yhteistyöstä: 

Ø Lapin arktisen biotalouden kehittämisohjelma: Elintarvike- ja 

luonnontuotteet, kiertotalous, uusiutuva energia, 

puurakentaminen yms. 

Ø Brändätään yhdessä: Arctic Wellness, Arctic Wellbeing, Arctic

Sport

Hyvää pöhinää, erinomaisia aloitteita
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• Alustavasti suunniteltu LME:n kanssa
• Yritys-, alue- ja yhteisen tekemisen tasot
• Toimenpiteitä:

Ø Tilannekuva: Kartoitetaan mitä ollaan jo tehty kestävän matkailun eteen, mitä 
hankkeita on käynnissä jne.

Ø Ei päällekkäistä, vaan täydentävää toimintaa
Ø Määritellään mitä voidaan tehdä ja opitaan parhaista käytännöistä
Ø Alueellisesti voidaan valita 1 -3 pääteemaa, joita halutaan kehittää: Esim. 

energiatehokkuus, lähiruuan käyttö, kierrätys, muovittomuus yms.
Ø Tehdään aluekohtaiset hiilijalanjälkimittaukset hankkeen alussa ja lopussa
Ø Yhteisesti Lappi-tasolla tehdään viestintää ja markkinointia

• Tuloksena syntyy konkreettisia ja todennettuja prosesseja, joiden kautta Lappi voi 
profiloitua arktisen alueen kestävän ja vastuullisen matkailun edelläkävijänä

2
2
.1
0
.2
0
1
8

Hankeidea: Vähähiilisyyden edistäminen Lapin 
matkailussa
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Tehdään yhdessä: Lapin arktinen matkailuekosysteemi



Kiitos mielenkiinnosta!

Satu Luiro
Matkailuasiantuntija

Lapin liitto

Kuvat: Lapin materiaalipankki


