Kuva 10-14-18. Asukaskohtaisen lisäarvon jakautuminen sektoreittain vuonna 2006 (Ejdemo ym. 2008).

Kuva 10-14-19. Asukaskohtainen alueellinen bruttokansantuote (BKT, euroa) (Ejdemo ym. 2008).

Kuva 10-14-20. Teollisuudenalat sektoreittain (Ejdemo ym. 2008).
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Yritykset Kittilässä
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Yritykset Kolarissa
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Kuva 10-14-21. Kolarin, Kittilän ja Muonion yrityskanta sekä aloittaneet ja lopettaneet yritykset vuonna 2010. Selitykset: A
Maatalous, metsätalous ja kalatalous, B Kaivostoiminta ja louhinta, C Teollisuus, D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta, E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito, F Rakentaminen, G
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus, H Kuljetus ja varastointi, I Majoitus- ja ravitsemistoiminta, J Informaatio ja viestintä, K Rahoitus- ja vakuutustoiminta, L Kiinteistöalan toiminta, M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta, N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta, P Koulutus, Q Terveys- ja sosiaalipalvelut, R Taiteet, viihde ja
virkistys, S Muu palvelutoiminta. (SOTKAnet 2011).
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Kaivosteollisuus
Vuonna 2006 Kolarissa oli rekisteröity kaksi yritystä liittyen kaivostoimintaan ja louhintaan, kun taas tällä hetkellä Kolarissa ei
ole aktiivista kaivostoimintaa. Northlandin Hannukaisen hankkeen lisäksi Nordkalk Oy suunnittelee Ruonanojan kalkkikivikaivoksen uudelleen avaamista (ks. myös selostuksen kohta
11.16.3).
Aikaisemmin rautamalmia louhittiin sekä Hannukaisessa että
Rautuvaarassa Rautaruukki Oy:n sekä Outokumpu Oyj:n toimesta vuosina 1987–1990 (Pöyry Finland Oy 2010). Kaivos oli tärkeä
työllistäjä Lapin alueella, erityisesti paikallisella tasolla. Kaivosten
sulkemisella oli kauaskantoiset seuraukset, jotka olivat havaittavissa ammattitaitoisten työntekijöiden kasvaneena poismuuttona, väestörakenteen muutoksina ja korkeina työttömyyslukuina 1990-luvulla (Kolarin kunta 2008).
Kittilän, Muonion ja Pajalan kaivoshankkeista on kerrottu yhteisvaikutusten yhteydessä (ks. selostuksen kohta 11.18).
Maa- ja metsätalous
Lapin talous on tiukemmin sidoksissa maa- ja metsätalouteen kuin koko Suomen talous. Tämä pätee erityisesti TunturiLappiin ja Kolarin kuntaan (Ejdemo ym. 2008). Maa- ja metsätalous sekä kalastus ovat olleet Kolarin kunnan perinteisiä elinkeinoja. Maatalouden työpaikat ovat vähentyneet ja vastaavasti metsätalouden työpaikkojen määrä on viime vuosina kasvanut. Alkutuotannon osuus Kolarin elinkeinorakenteesta oli 9,3
% vuonna 2007, kun se koko maassa oli 4,1 % (Laasanen 2010).
Matkailu
Matkailu on Lapissa tärkeä ja taloudellisesti merkittävä elinkeino. Matkailua käsitellään yksityiskohtaisesti selostuksen kohdassa 10.15.
Porotalous
Poronhoito on perinteinen, luontoon perustuva elinkeino, jolla
on merkitystä osana paikallista kulttuuria, kuten myös taloutta,
Kolarissa ja Lapissa. Poronhoitoa käsitellään yksityiskohtaisemmin selostuksen kohdassa 10.16.
Muut teollisuuden alat
Muoniossa on autojen testaustoimintaa. Se sijoittuu pääasiassa Olostunturin läheisyyteen. Olostunturin matkailukeskus elää
osittain siitä, että auton testaajia on paljon. Testaustiimeihin on
otettu kasvavissa määrin töihin paikallisia asukkaita. Tämän lisäksi tällä toiminnalla on myönteinen vaikutus kunnan tarjoamiin
palveluihin, hotelleihin, ravintoloihin ja huoltoasemiin.
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10.14.4.3 Työllisyys
Vuonna 2009 työssäkäyvien ihmisten lukumäärä oli Kolarissa
1569 (Taulukko 10-14-18). Vuonna 2008 palvelusektori työllisti
Kolarissa eniten ihmisiä (80,8 %). Palvelusektorin työllistävä vaikutus on Kolarissa suhteellisen iso verrattuna sen työllistävään
osuuteen koko maassa (71,6 %). Seuraavaksi isoimmat työllistäjät
olivat teollisuus (9,6 %) ja alkutuotanto (7,0 %). Palvelusektoriin
kuuluu sekä julkinen että yksityinen sektori (Taulukko 10-14-18).
Ihmisiä työllistivät alkutuotanto ja jalostus sekä palvelu- että
yksityinen sektori. Seuraavassa taulukossa (Taulukko 10-14-19)
esitetään työpaikat eri sektoreittain. Julkiseen sektoriin kuuluvat
terveys- ja sosiaalipalvelut kuten myös koulutuspalvelut tärkeänä työllistäjänä (Taulukko 10-14-19). Julkinen sektori työllistää
noin 30 % Kolarin työvoimasta ja on tärkeä työnantaja erityisesti
naisille. Vuoden 2000 jälkeen julkisen sektorin työllistävän vaikutuksen suhteen ei ole tapahtunut suuria muutoksia.
Kuva (Kuva 10-14-22) osoittaa, kuinka työllisten määrä on
vuodesta 1993 lähtien muuttunut sektoreittain. Työllisyys on
kasvanut vuoden 1997 jälkeen, mutta alkutuotannossa työllistyvien määrä on laskenut 40 % ja jalostuksen parissa työskentelevien määrä vastaavasti 10 %. Julkisen sektorin työllistävyys on
säilynyt kohtalaisen vakaana, hieman lisääntyen vuoden 2006
jälkeen. Palvelusektorilla työllisyys on lisääntynyt eniten, noin 50
% vuoden 1993 jälkeen.
Tunturi-Lapissa miesten ja naisten työllisyysmarkkinat ovat
selvästi eriytyneet. Vuonna 2005 miehet työskentelivät tasaisesti kaikilla elinkeinonaloilla, kun taas 46 % työssä käyvistä naisista
oli joko julkisen tai muun palvelusektorin palveluksessa. Yli 30 %
naisista työllistyi kauppa, hotellit ja ravintolat -sektorilla (Ejdemo
ym. 2008).
Miehet suosivat perinteisesti teollisuutta/tuotantoa, rakennus-, logistiikka- ja kaivosaloja, ja naiset vastaavasti palvelu- ja
matkailualaa, hoitoon ja huolenpitoon sekä kauppaan ja kaupankäyntiin liittyviä aloja (Taulukko 10-14-20). Työpaikkojen välinen jaottelu on jäämässä pois, sillä naiset ovat kiinnostumassa
myös kaivosalasta. Jakobssonin (2008) tutkimuksessa haastatellut naiset ovat esittäneet seuraavia mielipiteitä: ” Kaivostyö ei ole
enää pelkkä miesten ammatti” ja ”Nykyään se ei ole ruumiillista
työtä lapiolla ja hakulla, pikemminkin se on tietokonehommia ja
kuormaajien ajoa” (Jakobsson 2008).
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Kuva 10-14-22. Kolarin työllisyyssektorilla tapahtunut muutos vuosina 1993–2007 (Tilastokeskus 2011).

Taulukko 10-14-18. Kolarin, Kittilän ja Muonion väestötilasto (Tilastokeskus 2011).

Alue

Väestömäärä
31.12.2010

Kunnan
työpaikkojen
lukumäärä
31.12.2008

Työllisten
lukumäärä
31.12.2009

Kittilä

6183

2888

2677

Kolari

3839

1584

Muonio

2401

963

Alkutuotanto, %
31.12.2008

Teollisuustuotanto, %
31.12.2008

Palvelutuotannossa
työllistyneet, %
31.12.2008

Liike-paikkojen
lukumäärä
2009

7,3

17,3

74,3

628

1569

7

9,6

80,8

397

990

4,9

7,1

86,6
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Taulukko 10-14-19. Eri sektoreiden tarjoamat työt, työllisten lukumäärä 2007 sekä muutosprosentti vuodesta 2000 (Tilastokeskus 2011).

Sektori

Työn luonne

Työllisten lukumäärä 2007

Alkutuotanto

Maatalous, metsätalous, poronhoito, riistan metsästys, kalastus ym.

129

8,7

4,0

Teollisuustuotanto

Kaivosteollisuus, teollisuus, sähkö-, kaasu- ja vesialan palvelut, rakennusteollisuus ym.

144

9,7

33,3

Palvelusektori

Hotellit, baarit, ravintolan, matkailu, liikenne, rahoitus, kiinteistö, tutkimus, mainosala ym.

731

49,1

37,4

Julkinen sektori

Hallinto, Metla, Metsähallitus, koulutus-, terveys- ja sosiaalipalvelut ym.

484

32,5

1,0

1 488

100

Yhteensä

Osuus työllisten
määrästä, %

Muutos
vuodesta 2000, %

Taulukko 10-14-20. Miesten ja naisten tuntema mielenkiinto eri alojen tarjoamiin työpaikkoihin (%) (Jakobsson 2008).

Työalat

Kolari

Pajala

Miehet
Hoito ja huolenpito
Opetus

Naiset

Miehet

Naiset

7

25

13

48

9

22

24

32

Teollisuus/tuotanto

35

8

51

25

Kaivosteollisuus

42

15

59

26

Rakennusala

36

6

45

9

Kauppa/kaupankäynti

19

31

28

29

Logistiikka

26

4

52

16

Palvelu- ja matkailuala

34

51

41

50

Julkinen hallinto

14

25

25

36

N=

83

74

155

112
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Työttömyys
Lapissa ja Norrbottenissa on korkeampi työttömyysaste kuin
muualla Suomessa ja Ruotsissa. Suomessa työttömyysaste oli
noin 8 % vuonna 2007 ja vastaavasti Ruotsissa 3 % (Ejdemo ym.
2008). Suomessa, Lappi mukaan lukien, taloudellinen kehitys on
ollut pääasiassa myönteistä ja työttömyys on ollut vähenemässä.
Vuonna 2010 työttömyysaste Kolarissa oli 15,3 % ja Lapissa
15,4 %. Ainoastaan Kittilässä oli matalampi työttömyysaste kuin
Kolarissa tai Lapissa yleensä. Työttömien osuus on tasaisesti vähentynyt vuoden 2005 lukemista, jotka olivat Kolarissa 19,6 % ja
Lapissa 16,9 % (Kuva 10-14-23) (SOTKAnet 2011).
Työssäkäynti
Taulukossa (Taulukko 10-14-21) on esitetty, missä Tunturi-Lapin
asukkaat kävivät töissä vuonna 2008 eli se osoittaa työpaikkojen maantieteellisen levinneisyyden. Taulukosta käy ilmi myös
oman seutukuntansa ulkopuolella työskentelevien ihmisten lukumäärä.
Kokemus (Ejdemo ym. 2008) osoittaa, että 100 kilometriä
yhteen suuntaan on tavallisesti pisin siedettävissä oleva päivittäinen työmatka. Näin ollen työssäkäyntialue Hannukaisen
hankkeessa kattaa Kolarin, Pellon, Kittilän ja Muonion kunnat
(Ejdemo ym. 2008, Laasanen 2010).
Perinteisesti Suomen korkeat työttömyysluvut ja Ruotsin
Suomea korkeammat palkat ovat kannustaneet ihmisiä lähtemään töihin Suomesta Ruotsiin. Sen sijaan Ruotsista on harvoin hakeuduttu töihin Suomeen. Ejdemon ym. (2008) mukaan
vuonna 2001 noin 1000 Kolarin seudulla asuvaa ihmistä oli töissä Ruotsin puolella ja vastaavasti naapurikunnissa seuraavasti:
Muonio 30, Tornio 450 ja Pello 200 työssä käyvää. Norbottenista
kävi Suomen puolella töissä 400 ihmistä (Ejdemo ym. 2008).
10.14.4.4 Sosiaalinen infrastruktuuri
Infrastruktuuri tarkoittaa fyysisiä ja organisoitumiseen liittyviä
perusrakenteita ja -palveluita, joita tarvitaan, jotta yhteiskunta voisi toimia. Sosiaaliseen infrastruktuuriin kuuluvat julkiset
ja yksityiset palvelut, esimerkiksi kauppa, terveydenhoito, sosiaalipalvelut ja koulutus. Yleensä ottaen lähes kaikki kunnalliset
palvelut ja valtion tarjoamat palvelut, kuten poliisi, työvoimatoimisto ym. sijaitsevat Kolarin kunnan keskustassa (Taulukko 1014-22, Kuva 10-14-24).
Useimmat pankit ja erikoiskaupat sijaitsevat myös kuntakeskuksessa. Viime vuosina on kuitenkin yhä useampia kaupan
palveluita ja erikoismyymälöitä perustettu Äkäslompolon ja
Ylläsjärven kyliin matkailualan laajentuessa. Äkäslompolon ostoskeskus on tarkoitettu ensisijaisesti matkailun tarpeisiin, mutta se palvelee myös seudun vakituisten asukkaiden tarpeita.
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Kolarissa on viisi alakoulua. Yksi niistä on kuntakeskuksessa,
toiset ovat muissa kylissä (Taulukko 10-14-22). Hankealuetta lähinnä on Äkäslompolon koulu, jossa on luokat 1-6. Lähin yläkoulu ja lukio ovat Kolarissa. Niiden oppilaat ja opiskelijat kulkevat kouluun koulukyydillä. Kolarissa on 36 opettajaa, jotka työskentelevät eri kouluissa ja eri luokka-asteilla. He ovat Kolarin
kunnan palveluksessa (Harju 2012, Kolarin kunta 2011a).
Kolarissa on kolme päiväkotia. Äkäslompolon päiväkoti on
lähinnä hankealuetta, noin 12 kilometrin päässä. Jussintien päiväkoti tarjoaa palveluitaan kuntakeskuksessa. Lisäksi päivähoitoa järjestetään myös Ylläsjärvellä kunnallisena perheryhmäpäivähoitona sekä päivähoitajien omissa kodeissa (Kolarin kunta
2011a). Kartasta näkyvät päiväkotien ja koulujen sijainnit (Kuva
10-14-24).
Suomessa kuntien velvollisuus on järjestää ja rahoittaa asukkaittensa terveydenhuolto. Kolarin keskustassa sijaitsee terveyskeskus, jossa on ympärivuorokauden toimiva 30-paikkainen vuodeosasto. Lähin sairaala on Rovaniemellä 150 kilometrin päässä. Kolarin terveyskeskuksessa on neljä lääkärin virkaa,
kolme vakituista virkaa ja yksi valmistumassa olevalle lääketieteen opiskelijalle tarkoitettu virka. Tämä tarkoittaa noin 1 200
asukasta lääkäriä kohden. Muita tarjolla olevia terveys- ja sosiaalipalveluita ovat Äkäslompolon kaksi yksityistä lääkäriasemaa
(MediLappi, MediYlläs), joiden aktiivisin toiminta ajoittuu vilkkaimpiin matkailusesonkeihin (Harju 2012, Kolarin kunta 2011a,
Ylläsjärvi 2012).
Normaaliaikoina käytössä on yksi sairaankuljetusauto, mutta esimerkiksi vilkkaan turistikauden aikana sen toimintaa tukee toinen auto. Vuoden 2013 alkuun saakka Kolarin kunnan
sairaankuljetuksista huolehtii yksityinen yrittäjä, Äkkihoppu Oy.
Sen jälkeen sairaankuljetukset siirtyvät Lapin sairaanhoitopiirin
vastuulle. Lapin sairaanhoitopiiriin kuuluu 15 kuntaa ja se kattaa
lähes koko Lapin (Kolarin kunta 2011a, Ylläsjärvi 2012).
Kolarissa kolme toimijaa järjestää vanhusten ja ikääntyvien
ihmisten asumispalveluita. Palvelukoti Tanna tarjoaa ympärivuorokautista hoitoa vanhuksille. Kolarin Palvelutaloyhdistys Ry
ja Kolarin Vanhustenyhdistys Ry tarjoavat puolestaan ikäihmisten asumispalveluita. Vanhusten palvelut on sijoitettu kuntakeskukseen, missä ne ovat myös terveyspalveluiden lähellä (Kolarin
kunta 2011a).
Taulukossa (Taulukko 10-14-22) luetellaan pääosin Kolarin,
Muonion ja Kittilän sosiaalinen infrastruktuuri, ja seuraavasta kuvasta (Kuva 10-14-24) näkyy sosiaalisen infrastruktuurin palvelut
suhteessa hankealueeseen.

Työttömyysaste Tunturi‐Lapissa 2005‐2010
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Kuva 10-14-23. Työttömyysaste Tunturi-Lapin kunnissa verrattuna koko Lappiin vuosina 2005–2010 (SOTKAnet 2011).
Taulukko 10-14-21. Työllisten määrä Tunturi-Lapissa ja työssäkäyntikunta (Tilastokeskus 2011).

Asuinpaikka

Yhteensä

Työpaikan sijainti Lapissa, kunta
Enontekiö

Kittilä

Kolari

Muonio

Inari

Kemi

Pello

681

583

17

10

24

17

3

1

14

4

Kittilä

2 581

19

2 297

41

18

10

8

8

119

25

Kolari

1 554

8

70

1 297

31

2

10

28

57

12

939

26

44

36

799

3

1

10

11

3

Enontekiö

Muonio

Rovaniemi

Sodankylä

Erityisesti urheiluun liittyviä vapaa-ajan toimintoja on paljon
tarjolla, mikä suurelta osin johtuu matkailun myönteisestä vaikutuksesta. Urheiluseuratoiminta on vilkasta ja seuroja on useita. Tarjolla olevia lajeja ovat mm. lentopallo, jalkapallo, jääkiekko,
salibandy, yleisurheilu, hiihto ja laskettelu. Kunnan tarjoamia vapaa-aika- ja liikuntapaikkoja ovat esimerkiksi keskusurheilukenttä ja vasta rakennettu jäähalli. Lisäksi koulujen liikuntasalit ovat
iltaisin urheilukäytössä. Lähimmät uimahallit ovat Muoniossa ja
Kittilässä, kylpylähotellien yhteydessä (Kolarin kunta 2011a).
Ylläksen hiihto- ja laskettelukeskuksen ja Pallas-Yllästunturin
kansallispuiston läheisyydessä on monia virkistyskäyttömahdollisuuksia, joista on kerrottu lisää luvussa 10.15.
Sieppijärvellä on kotiseutumuseo ja Kolarinsaaressa vanha
kirkko. Äkäslompolossa on Pyhän Laurin kappeli. Talven vilkkaimpana aikana matkailijoille järjestetään monenlaista ohjelmaa sekä liikunnan että kulttuurin parissa, ja tästä hyötyvät
myös paikalliset asukkaat (Kolarin kunta 2011a, Ylläs 2012a).
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Taulukko 10-14-22. Kolarin, Muonion ja Kittilän sosiaalisen infrastruktuurin palvelut (Kittilän kunta 2011, Kolarin kunta 2011a, Metsähallitus 2012,
Muonion kunta 2011).

Palvelut

Kolari (tai lähin)

Muonio (tai lähin)

Kittilä (tai lähin)

Päiväkodit

Jussintien päiväkoti

Päiväkoti Mustikka

Päiväkoti Muksula

Äkäslompolon päiväkoti

Ryhmäpäiväkoti Mansikka

Päiväkoti Pikkumuksula

Ylläsjärven päiväkoti

Sirkan päiväkoti
Raattaman päiväkoti

Koulut

Kurtakon koulu

Muonion alakoulu

Alakylän koulu

Sieppijärven koulu

Muonion yläkoulu

Kaukosen koulu

Vaattojärven koulu

Muonion lukio

Sirkan koulu

Äkäslompolon koulu

Ammattiopisto Lappia

Raattaman koulu

Kolari peruskoulun alaluokat

Lukkarin koulu

Kolari peruskoulun yläluokat

Kittilän yläkoulu

Kolarin lukio

Kittilän lukio
Lapin ammattiopisto
Lapin matkailuopisto, Levi-Instituutti

Nuorisotyö

Vanhainkodit

Nuorten työpaja

Muonion nuorisotila Tippala

Nuorisotila Käki

Nuorisotila Keidas

Muonion toimintakeskus Kaarnikka

Sirkan nuorisotila Notzki

Palvelukoti Tanna

Palvelukeskus Marjapaikka

Koivukoti

Kolarin palvelutaloyhdistys ry

Terveyskeskuksen hoivaosasto

Palvelutalo Metsola

Kolarin vanhustenyhdistys ry
Terveydenhuolto

Pääskylänmeren vanhainkoti

Kolarin terveyskeskus

Muonion terveysasema

Kittilän terveyskeskus

MediLappi

Lapin keskussairaala

MediLevi Oy

MediYlläs

Lääkäripalvelu BENE Finlandia, Levi

Lapin keskussairaala

MediLappi Levi
Lapin keskussairaala

Poliisi

Peräpohjolan poliisilaitos, Kolari

Peräpohjolan poliisilaitos, Muonio

Peräpohjolan poliisilaitos, Kittilä

Palolaitos

Lapin pelastuslaitos, Kolari

Lapin pelastuslaitos, Muonio

Lapin pelastuslaitos, Kittilä

Hallinto ja palvelut

Kunnan talo

Kunnan talo

Kunnan talo

Sosiaalitoimisto

Sosiaalitoimisto

Sosiaalitoimisto

KELA

KELA

KELA

Työvoimatoimisto

Työvoimatoimisto

Työvoimatoimisto

Posti

Asiamiesposti

Kittilän posti

Kolarin apteekki

Muonion apteekki

Postin palvelupiste, Sirkka

Äkäslompolon apteekki

Kittilän apteekki
Sirkan apteekki

Ostoskeskukset <1000 m²

K-Market

K-Market Muonio

Levi-Market

Ylläksen ostoskeskus

S-Market

Sirkan Kauppa
S-Market Levi

Ostoskeskuskset >1000m²

Jounin Kauppa

Liikenne

Kolarin matkahuolto

SEO Matkahuolto

Kittilän matkahuolto

Kolarin rautatieasema

Kolarin rautatieasema

Kolarin rautatieasema

Kittilän lentoasema

Kittilän lentoasema

Kittilän lentoasema

Pajalan lentokenttä

Pajalan lentokenttä
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Kulttuuri ja vapaa-aika

Kolarin kirjasto

Muonion kunnan kirjasto

Kittilän pääkirjasto

Kino Yläri

Muonion kunnan kino

Raattaman lainausasema

Sieppijärven kotiseutumuseo

Kotiseutumuseo

Kino Yläri
Kittilän kotiseutumuseo
Taidemuseo Einari Junttila

Liikuntatilat

Kirkot

Uimahalli, Lapland Hotels Olos

Uimahalli, Lapland Hotels Olos

Kylpylähotelli Levitunturi

Kolarin jäähalli

Urheilukenttä

Kittilän jäähalli

Urheilukenttä

Luontokeskus Kiela

Urheilukenttä

Hiihto- ja laskettelukeskus Olos

Levin Matkailu Oy

Kolarinsaaren kirkko

Muonion kirkko

Kittilän puukirkko

Sieppijärven kirkko

Seurakuntakoti

Marian kappeli, Levi

Kolarin kirkko

Jehovan todistajien valtakunnansali

Kittilän seurakuntatalo

Pyhän Laurin kappeli

Alakylän kappeli

Seurakuntakoti

Kittilän kappeli
Raattaman rukoushuone

Moskeijat

Oulun moskeija

Oulun moskeija

Oulun moskeija

333

Hannukaisen rautakaivos - Julkiset palvelut
The Hannukainen Mine Project - Public services
Rikastushiekka-alue
Tailings Management Facility (TMF)
Kaivokset
Mining pits
Suojavyöhyke 1 km
Buffer zone 1 km
1A - VE4 väliin jäävä alue
Difference between 1A - Alt4
1A, 1B, 1C - VE4 väliin jäävä alue
Difference between 1A, 1B, 1C - Alt4
VE4 -alue
Alt4 area
Kuljetushihna - VE4
Conveyor belt - Alt4
Purkuputki Muonionjokeen - VE4
Disharge pipeline to Muonio River - Alt4
Tiet, johdot, putket ym. 1A, 1B, 1C
Roads, cables, pipelines etc. 1A, 1B, 1C
Aita VE 1A
Fence Alt 1A

7505000

7500000

Aita VE 1B, 1C
Fence Alt 1B, 1C
Aita VE 4
Fence Alt 4

Kaivosalue
Mining area

1A

0

0

5 km

1 km
3380000
1B

1B

0

5

10

20 km

0

3400000

5 km

1C

0

5 km

0

5 km

7495000

1C

4

7475000

4

0

0

3385000

1

2 km
3365000

Kuva 10-14-24. Palveluiden sijainti Kolarin kunnassa.
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1 km

Lentokenttä
Airport

Kulttuuri ja vapaa-aika
Culture and leisure

Nuorisotyö
Youth work

Bussiasema
Bus station

Terveydenhoito
Healthcare

Vanhainkoti
Retirement home

Juna-asema
Railway station

Paloasema
Fire brigade

Koulu
School

Liiketila <1000 m²
Commercial <1000 m²

Poliisiasema
Police station

Päiväkoti
Kindergarden

Liiketila >1000 m²
Commercial >1000 m²

Kirkko
Church

Suunnitellut kaivostoiminnot
Planned mine areas

Hallinto ja palvelut
Administration and services

Urheilu
Sport

Hannukaisen rautakaivos - Virkistyskäyttö Hannukaisen alueella
The Hannukainen Mine Project - Recreation in Hannukainen area
3370000

Rikastushiekka-alue
Tailings Management Facility (TMF)
Kaivokset
Mining pits
Suojavyöhyke 1 km
Buffer zone 1 km
1A - VE4 väliin jäävä alue
Difference between 1A - Alt4
1A, 1B, 1C - VE4 väliin jäävä alue
Difference between 1A, 1B, 1C - Alt4
VE4 -alue
Alt4 area
Kuljetushihna - VE4
Conveyor belt - Alt4
Purkuputki Muonionjokeen - VE4
Disharge pipeline to Muonio River - Alt4
Tiet, johdot, putket ym. 1A, 1B, 1C
Roads, cables, pipelines etc. 1A, 1B, 1C
Aita VE 1A
Fence Alt 1A

Kirkkopahta

Aita VE 1B, 1C
Fence Alt 1B, 1C

TMF
1A

Aita VE 4
Fence Alt 4

Erotusaita
Reindeer fence

1A

Tie Pakasaivoon
Road to Pakasaivo
Lapin vaellushevoset Oy
Horses

0

7500000

Kuerlinkat

5 km

1B

1B

Melonta ja kalastus
Canoeing and fishing

0

Haltiakammi, Kuossa Partha, savusauna
Haltiakammi, Kuossa Partha, smoke sauna

5 km

1C

Koiratarha
Kennel

Melonta ja kalastus
Canoeing and fishing

1C

0

5 km

0

5 km

4

Erotusaita
Reindeer fence

4

Virkistyskäyttö - Recreation
Matkailukohteet ja -yritykset
Tourism and businesses

Melontareitti
Canoeing route

Moottorikelkkareitti
Snowmobile route

Pyöräilyreitti
Biking route

Latu
Skiing route
4

Ratsastusreitti

TMFHorse riding route
1B/4Virkistysmetsä

0

0,5

1

2 km

Recreational
forest
3370000

Kuva 10-14-25. Virkistyskohteet ja -reitit Hannukaisen läheisyydessä.
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Ulkoilu ja vapaa-ajan toiminnot
Hannukaisen hankealueen läheisyydessä sijaitsevat virkistyskohteet ja -reitit on esitetty seuraavassa kuvassa (Kuva 10-1425). Luontopolkujen ja vaellusreittien lisäksi olemassa on merkittyjä hiihto-, moottorikelkkailu-, ratsastus- ja pyöräilyreittejä
(Ylläs 2012a).
Luulajan teknillisen yliopiston tekemän kyselyn (Jakobsson
2008) mukaan ulkoilmaelämä, marjojen poiminen ja hiihtäminen ovat alueen asukkaiden suosituimmat vapaa-ajan toiminnot (Taulukko 10-14-23). Ylläksen matkailukeskus vetää alueelle matkailijoita. Ihmisiä houkuttelevat alueelle myös PallasYllästunturin kansallispuisto ja koko Ylläksen alue monipuolisine ulkoilu- ja retkeilymahdollisuuksineen, lisähoukutuksina ovat
vielä hyvät hillasuot.
Kalastus
Äkäsjoki kuuluu Muonionjoen kalastusalueeseen. Kalastaminen
Äkäsjoen alueen joissa ja järvissä on luonteeltaan virkistyskalastusta, eikä Äkäsjoen, Kuerjoen ja Valkeajoen alueilla asu täten
ammattikalastajia (Kalatalouden keskusliitto 2012, Satta 2012).
Äkäsjoki kuuluu Äkäslompolosta Äkäsjokisuulle Äkäsjoen ja
Kesänkijärven virkistyslupa-alueeseen, joka on lähes kokonaan
Metsähallituksen ja Äkäslompolon osakaskunnan hallinnoimaa
yhteislupa-aluetta. Yhteislupa-alue kattaa noin 48 km jokivettä ja noin 75 ha järvivesiä (Kalatalouden keskusliitto 2012, Satta
2012).
Virkistyskalastajat ovat sekä paikallisia asukkaita että matkailijoita. Joillakin paikallisilla asukkailla on perittyjä, maanomistukseen perustuvia kalastusoikeuksia kalavesiin. Matkailijoiden on
aina ostettava kalastusluvat jokialueille. Kalastuslupia myydään
Metsähallituksen kautta Pallas-Yllästunturin kansallispuiston
Luontokeskus Kellokkaassa. Vuonna 2011 Kellokkaassa myytiin
1 340 kalastuslupaa (Satta 2012, Ylläs 2012a).

Vuonna 2007 tehtiin Äkäsjoen alueella kaivoshankkeeseen
liittyviä kalastuskyselyjä (Lapin Vesitutkimus 2008). Niiden mukaan alueella harrastettiin enimmäkseen virkistyskalastusta.
Äkäsjoen saaliskalat olivat pääosin taimenia, harjuksia ja haukia.
Talouskohtainen saalis vuonna 2007 oli pieni, keskimäärin 2,4
kg. Kuerjoesta ja Valkeajoesta kalastettiin taimenta, ahventa ja
haukea, ja kalastus oli varsin vähäistä.
Äkäsjoella ja Kesänkijärvessä sallitut kalastusmenetelmät
ovat: onkiminen, perhokalastus, pilkkiminen ja viehekalastus.
Kalakantaan kuuluvat esimerkiksi ahven, harjus, hauki, made,
siika, särki ja taimen. Järvillä suosituimpia kalastusmenetelmiä
ovat pilkkiminen ja vetouistelu. Äkäsjoen ja Kuerjoen varrella on
opastuspaikkoja, laavuja, kotia ja vuokrakämppiä myös pitkäaikaiseen oleskeluun. Äkäsjoen eteläpuolella Hannukaisen kylän
lähellä on kaksi laavua (Villi Pohjola 2011b, Ylläs 2011).
Äkäsjoella kaikkien kalalajien kalastaminen on sallittua 15.5.–
10.9. välisenä aikana, eikä eri kalalajeille ole asetettu rajoituksia.
Kesänkijärvessä ja Äkäslompolossa kalastaminen on sallittua
ympäri vuoden. Muita rajoituksia Äkäsjoen ja Kesänkijärven lupa-alueella ovat lohen saaliskiintiöt ja taimenta koskeva 50 cm
alamitta. Äkäslompolojärven tavoin myös Kesänkijärvi on rauhoitettu moottoriveneiltä (Villi Pohjola 2011a).
Lisää kalastosta ja kalastuksesta on kerrottu selostuksen kohdassa 10.9.
Metsästys
Kolarin riistanhoitoyhdistyksen alueella toimii 26 metsästysseuraa. Hannukaisen alue kuuluu Äkäs Erä ry:n metsästysalueisiin ja
yhdistyksellä on alueella vuokramaita hirven metsästystä varten.
Hannukaisen alueella on hirviä ja niiden on havaittu talvehtivan
esimerkiksi Kuervaarassa. Pienriistan, kuten lintujen ja jänisten
metsästys on alueella pienimuotoista (Äkäslompolo 2011).

Kuva 10-14-26. Äkäslompolon kanoottireitti alkaa Äkäslompolosta ja ulottuu Muonionjoen suuhun saakka. Kuvassa Äkäsjoki.

336

Luonnontuotteiden kerääminen ja muu luonnossa liikkuminen
Jokamiehenoikeuden turvin jokainen Suomessa oleskeleva saa
kulkea luonnossa riippumatta siitä, kuka maan omistaa tai on
sen haltija. Jokamiehen oikeuksien käyttöön ei siis tarvita maanomistajan lupaa eikä oikeuksien käyttämisestä tarvitse maksaa.
Jokamiehenoikeudet eivät kuitenkaan oikeuta haitan tai häiriön
aiheuttamista (Ympäristöministeriö 2011).
Jokamiehenoikeuden turvin luonnossa saa liikkua jalan, hiihtäen tai pyöräillen. Alueilla, missä liikkuminen on sallittu, on sallittu myös tilapäinen oleskelu. Marjastaminen, sienestäminen,
kukkien poimiminen, onkiminen ja pilkkiminen kuuluvat jokamiehenoikeuksiin. Vesistöissä saa veneillä, uida ja peseytyä.
Myös jäällä saa kulkea (Ympäristöministeriö 2011).
Hannukaisen lähialueilla harrastetaan marjastusta ja sienestystä. Hilla (Rubus chamaemorus), joka on Lapin tunnusomaisin
marja, kasvaa monesti vaikeakulkuisilla luonnontilaisilla suoalueilla. Ylläksen ympäristössä soita on kaikkialla ja seutu on muutenkin otollista marjojen kasvulle. Hillaa (lakka, suomuurain, valokki) kerätään heinäkuun puolesta välistä kuun loppuun. Sen
jälkeen kypsyvät mustikat (Vaccinium myrtillus) tuntureiden alarinteillä ja myöhemmin syksyllä karpalot (Vaccinium vitis-idaea)
soilla ja puolukat vanhoilla hakkuuaukeilla (Ylläs 2012b).
Marjoja poimiville matkailijoille on tarjolla paikallisten oppaiden palveluita. Marjastuksen lisäksi paikalliset asukkaat ja matkailijat harrastavat myös sienestystä. Alueen sienisato on monipuolinen. Alkukesällä kerätään korvasieniä (Gyromita esculenta)
ja monet syksyn sienilajit alkavat nousta maanpinnalle heinäelokuussa. Ylläksen alueella on myös sienestäjille tarjolla opastettuja sieniretkiä (Ylläs 2012b).

Alueella harrastetaan myös ulkoilua ja retkeilyä. Hannukaisen
ympäristössä ei ole merkittyjä vaellusreittejä tai luontopolkuja,
sillä ne sijaitsevat enimmäkseen Ylläksellä ja erityisesti PallasYlläs kansallispuistossa. Esimerkiksi Hannukaisen hankealueen
lounaispuolella Pakasaivon tien alkupäässä, hankealueen lounaispuolella on maisemallisesti erityisen arvokas Saivolammen
virkistysmetsä (Kuva 10-14-27) Alueella on myös muinaismuistokohteita.
Hiihto, patikointi ja pyöräily
Jotkin seudun virallisten ulkoilureittien osuudet kulkevat
Hannukaisen kylän ympäristössä. Ylläkseltä tulee Äkäsjoen vartta pitkin Hannukaiseen asti sekä hiihto- että pyöräilyreitti.
Ylläksen alueella on laaja latuverkko, jonka yhteispituus on
330 km. Ylläksen hiihtokausi alkaa syksyllä heti lumen tullessa
maahan ja jatkuu aina toukokuun alkuun saakka. Ylhäällä tunturissa on myös lämpölatu. Tunturilla saattaa olla 15 astetta lämpimämpää kuin alhaalla kylässä. Ylläksen latujen kunnosta ja hoidosta vastaa Ylläksen Matkailuyhdistys ry (Ylläs 2012a).
Reittien varsilla on monipuolisia palveluja tarjoavia latukahviloita sekä laavuja. Hiihtoreiteistä on olemassa kattava latukartta,
josta selviävät myös latukahviloiden ja laavujen sijainnit. Lähin
kahvila sijaitsee Luosujärvellä noin 10 km päässä Hannukaisesta
(Ylläs 2012a).
Patikointi antaa hyvät mahdollisuudet tutustua myös alueen
nähtävyyksiin. Hannukaisen hankealueen pohjoisosassa sijaitsee
esimerkiksi Nilivaaran poroerotuspaikka. Se on Metsähallituksen
ja paikallisten poromiesten kunnostama porojen erotteluun ja
teurastukseen käytetty alue (Kuva 10-14-25). Ikivanha erotusaita on tehty perinteistä rakennustekniikkaa käyttäen työkaluna
pelkkä kirves (Tunturi-Lappi 2012, Ylläs 2012a).
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Moottorikelkkailu
Ylläkseltä löytyy yhteensä 410 km moottorikelkkareittejä, joista hoidettujen osuus on 300 km. Jotkin reittiosuudet kulkevat Hannukaisen kylän lähiympäristössä (Kuva 10-14-25). Reitit
sivuavat myös Hannukaisen hankealuetta sen itäpuolella
Kuervaaran rinteillä (Ylläs 2012a).
Melonta
Hannukaisen kylän läpi virtaava Äkäsjoki (Kuva 10-14-25) kuuluu Ylläksen alueen melontareitteihin. Äkäsjoen melontareitti alkaa Äkäslompolosta ja jatkuu Muonionjoen suulle saakka.
Myös Kuerjoen alaosa kuuluu kyseiseen reittiin (Kuva 10-1424). Äkäsjoen reitillä voi meloa pääosin koko kesän aina syksyyn
saakka. Sen sijaan Kuerjoen reitti saattaa kuivana kesänä olla laskukelvoton. Melontareittien varrella on leiri- ja nuotiopaikkoja,
minne voi rantautua, pitää tauon tai päättää retken. Reiteistä on
saatavana melontakartat. Kanootteja, kajakkeja ja kumiveneitä
voi vuokrata alueen ohjelmapalveluyrityksiltä, jotka järjestävät
myös ohjattuja melontaretkiä (Kolarin kunta 2011b, Ylläs 2011,
Ylläs 2012a).

Ratsastus
Noin 4 kilometriä Hannukaisen kylästä koilliseen Kuerharjalla
on Lapin Vaellushevoset Oy:n omistama islanninhevosvaellustalli. Konijänkän Kotieläinpiha, alueen ohjelmapalveluyritykset
ja Lapin Vaellushevoset järjestävät hevosvaelluksia ja retkiä lähialueen ratsastusreiteillä (Kuva 10-14-25) Ratsastusreitit sijoittuvat osin Hannukaisen hankealueelle Kuervaaralle ja sen pohjoispuolelle.
Hankkeen sosiaalisten vaikutusten arviointi (SVA) on esitetty liitteessä 39.

Taulukko 10-14-23. Matkailijoiden Kolarin alueelle hakeutumisen syyt ja siellä valitut toiminnot (Jakobsson 2008).

Toiminto

Usein

Joskus

Harvoin

Ei koskaan

Ulkoilmaelämä (metsissä kulkeminen, vaellukset,
retkeily jne)

8

27

24

39

Marjastaminen

7

26

20

48

Metsästys

5

6

9

80

Hiihto

8

21

22

49

Moottorikelkkailu

4

12

15

69

Mökkeily

6

5

13

77

Muut toiminnot

10

5

5

80
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Kuva 10-14-27. Ylläksen Varkaankuru
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10.15			 Matkailu
Matkailulla on suuri merkitys Kolarin kunnan taloudelle. Vuonna 2008 matkailun tuoma suora tulo Kolarin
kunnalle oli 64 miljoonaa euroa. Vuonna 2008 tämä tarkoitti Kolarissa matkailun tuomaa tuloa asukasta
kohden 16 630 euroa. Matkailuyrittäjät kuluttivat noin 30 miljoonaa euroa materiaaleihin ja palveluihin.
Vuonna 2008 matkailun tuoma suora verotulo Kolarin kunnalle oli 4,6 miljoonaa euroa. Koska osa matkailualalla työskentelevistä on kirjoilla eri kunnissa, aiheutti tämä Kolarin kunnalle verotulojen menetystä noin
2,4 miljoonaa euroa.
Merkittävin matkailukohde Tunturi-Lapin ja Kolarin alueella on Yllästunturi ja sen kylät Äkäslompolo ja
Ylläsjärvi. Niiden pääasiallisia matkailupalveluja ovat talviajan aktiviteetit, jotka houkuttelevat sekä kotimaisia että ulkomaisia matkailijoita.
Vuosittainen rekisteröityjen yöpymisten määrä Ylläksen seudulla on noin 300 000. Tämän lisäksi alueen yksityisomistuksessa olevissa mökeissä on runsaasti majoitustoimintaa, joiden yöpymisiä ei ole rekisteröity.

Lainsäädäntö ja ohjeistukset
Yksinomaan matkailua koskevia lakeja ei juurikaan ole. Sen sijaan lainsäädännössä on useita eri kohtia, jotka koskevat epäsuorasti matkailua. Niistä tärkeimpiä ovat seuraavat:
• Kuluttajaturvallisuuslaki (920/2011), kuluttajansuojalaki
(38/1978).
• Tuotevastuulaki (694/1990), laki kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta (75/2004).
• Markkinointia koskevat säädökset: Matkanjärjestäjät ja matkatoimistot ovat vastuussa siitä, että markkinoinnissa toimitaan säännösten mukaan ja että markkinoinnissa käytetty
tieto on paikkaansapitävää, katso esimerkiksi kuluttajansuojalaki (38/1978) ja asetus kulutushyödykkeen hinnan ilmoittamisesta markkinoinnissa (1359/1999), valmismatkalaki
(1079/1994), laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa (1061/1978).
• Lainsäädäntö, joka liittyy pakettimatkoihin, esimerkiksi valmismatkalaki (1079/1994), joka kattaa esimerkiksi korvauksen konkurssitapauksissa.
• Lainsäädäntö, joka koskee turvallisuutta ja turvatoimia
(työntekijän turvallisuus, asiakkaan turvallisuus, liikenneturvallisuus, lait palo- ja pelastustoiminnasta), kuten työturvallisuuslaki (738/2002), pelastuslaki (379/2011), järjestyslaki
(612/2003).
• Ympäristön- ja luonnonsuojeluun liittyvä lainsäädäntö, jota
on esitelty toisaalla tässä selostuksessa.
• Maastoliikennelaki (1710/1995).
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Tieliikennelaki (267/1981), Joukkoliikennelaki (869/2009),
Maantielaki (503/2005).
• Lait, jotka liittyvät vastuuseen vahingoista, esimerkiksi laki ympäristövahinkojen korvaamisesta (737/1994), laki eräiden ympäristölle aiheutuneiden vahinkojen korjaamisesta (383/2009), Patoturvallisuuslaki (494/2009),
Vahingonkorvauslaki (412/1974).
• Terveydensuojelulaki (763/1994), Terveydenhuoltolaki
(1326/2010).
• Laki varallisuusoikeudellisista oikeustoimista (228/1929).
• Jokamiehenoikeus
Tarkempi kuvaus jokamiehen oikeuksista on esitetty luvussa
10.14 Yhteiskunnallis-taloudellinen nykytila.
•

Nykytilaselvitykset ja muu lähdemateriaali
Tässä esitetyn nykytilakuvauksen perusteina on käytetty seuraavia lähteitä ja aineistoja:
• Suomen tilastokeskus (2011-2012), tilastoja vuosilta 20112012
• Lapin matkailustrategia 2011-2014, matkailutilastot (Lapin
liitto 2011a, 2011b, 2012)
• Matkailun edistämiskeskus (2012)
Tarkastelualueen rajaus
Nykytilakuvauksessa on keskitytty Kolarin kunnan matkailun ja
erityisesti Ylläksen matkailukeskuksen tarkasteluun. Paikallisen
tason lisäksi matkailua on tarkasteltu isommalla alueellisella tasolla, kuten koko Lapin alueella.

10.15.1 Matkailu Lapissa

10.15.2 Matkailu Kolarissa

Vuosittainen rekisteröityjen yöpymisten määrä koko Lapin alueella on 2,2 miljoonaa, josta 35 % on ulkomaalaisten yöpymisiä (Kuva 10-15-1). Levin, Ylläksen, Pallaksen, Oloksen, Saariselän,
Pyhä-Luoston, Suomun ja Sallan hiihtokeskukset ovat kansallisesti hyvin tunnettuja ja kasvavassa määrin tunnettuja myös
kansainvälisesti. Rovaniemen seutu on erikoistunut jouluajan
matkailuun.
Turisteja Lappiin houkuttelevia vetovoimatekijöitä ovat vuodenaikojen vaihtelu, arktinen luonto, hiljaisuus, imago ”viimeisenä erämaana” sekä puhdas, sivistynyt ja turvallinen maa, jossa
matkustaa.
Tunturit ovat luonteenomaisia Lapin luonnolle. Laskettelu- ja
hiihtokeskukset, jotka on perustettu tunturien yhteyteen, ovat
pääasiallisia turistikohteita. Kesämatkailukohteena Lappi houkuttelee sekä ulkomaisia että kotimaisia matkailijoita, joista monet matkustavat omilla autoilla tai asuntoautoilla.
Matkailun merkitys elinkeinona on tasaisesti kasvanut.
Matkailu sekä siihen liittyvät palveluammatit ovat tärkeitä työllistäjiä Lapissa, jossa majoitus- ja ravintolapalvelujen myynti on
suurempaa kuin muissa Suomen maakunnissa (Kuva 10-15-2).
Viime vuosikymmenenä on tehty merkittäviä Lapin matkailun kehittämistä koskevia investointeja. Yleensä ottaen julkisen
sektorin rahoittamien matkailuhankkeiden tarkoituksena on
tuottaa hyötyä yksityiselle sektorille. Yksi esimerkki näistä julkisen sektorin rahoittamista hankkeista on ns. maisematie, eli tie
nro 9401 Ylläksellä (Kuvat 10-15-4 ja 10-15-7) (Lapin liitto 2011b).

Kolari on osa Tunturi-Lappia ja pääasialliset syyt, miksi matkailijat vierailevat Tunturi-Lapissa, ovat luontoperusteisia: luonto;
ympäristö; ulkoilma-aktiviteetit; laskettelu jne. (Kuva 10-15-3)
(Haaga-Perho 2011).
Yllästunturin vieressä sijaitsevat Äkäslompolon ja Ylläsjärven kylät ovat Kolarin kunnan pääasiallisia matkailuyrittämisen alueita (Kuva 10-15-4). Muut Kolarin alueen matkailukohteet liittyvät
pääasiassa luontoon:
• Ylläksen maisematie
• Pallas-Yllästunturin kansallispuisto
• Alueen joet ja järvet
• Saivolammen virkistysmetsä
• Pakasaivon rotkojärvi
10.15.2.1 Ylläs
Yllästunturi on Ounas-Pallastunturin tunturijonon eteläisin tunturi. Se sijaitsee kansallispuiston rajojen ulkopuolella ja sitä käytetään hiihtokeskuksen tarpeisiin. Tunturijonon korkein tunturi
on 807 metriä korkea Taivaskero. Pohjoisessa maisemaa hallitsevat loivasti kumpuilevat ylänkömäiset Ounastunturit.
Äkäslompolo ja Ylläsjärvi ovat perinteisiä lappilaisia kyliä, jotka sijaitsevat Yllästunturin kupeessa (Kuva 10-15-4). Kylissä on
paikallista asutusta sekä matkailuun liittyviä palveluja, kuten
kauppoja, ympärivuotisia harjoittelureittejä, hotelleja, ravintoloita ja hiihtokeskuksia. Kylien pääasiallisia palveluja ovat talviajan aktiviteetit: laskettelu ja murtomaahiihto, moottorikelkka
ajelut, husky-safarit, pilkkiminen jne.
Matkailuyritykset toimivat ympäri vuoden, vaikkakin huippusesonki on talviaikaan, erityisesti helmikuusta huhtikuuhun.
Kesäkuukausien aikana pääasiallisia aktiviteetteja ovat patikointi, pyöräily, kalastus, melonta, ratsastus jne. (Kuva 10-15-6).
Ylläksellä on lisäksi ympärivuotisia kulttuuritapahtumia, konsertteja jne.
Kolarin kunnan virkistyskäyttömahdollisuuksista on kerrottu
tarkemmin luvussa 10.14 Yhteiskunnallis-taloudellinen nykytila.
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Kuva 10-15-1. Rekisteröityjen yöpymisten määrä Lapissa vuosina 1991–2010 (Lapin liitto 2011a).

Kuva 10-15-2. Majoitus- ja ravitsemusalan yritysten suhteellinen merkitys Suomen eri maakunnissa vuonna
2009 (Lapin liitto 2011a).
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Kuva 10-15-3. Pääasialliset syyt, miksi matkailijat vierailevat Tunturi-Lapissa (max. 3 vaihtoehtoa) (Haaga-Perho 2011).
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