
Kuusamo 

luontomatkailukohteena

FT Matti Hovi, 

Metsähallitus/Luontopalvelut





Kansallispuiston kokonaisarvon muodostuminen

Käyttöarvot Ei-käyttöarvot

Epäsuora käyttö
(vedet, ilmasto, 

valokuvat, filmit)

Optioarvo
(tuleva käyttö)

Suorat käyttöarvot
(virkistys, maisema)

Kansallispuiston kokonaisarvo

Olemassaoloarvo
(alkuperäinen luonto,

lajit, elinympäristöt)

Perintöarvo 

Mitataan puistossa kävijöiden rahankäytön vaikutuksia paikallistalouden 

rahavirtoihin. Nämä heijastavat osaa suorista käyttöarvoista.
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Oulangan kansallispuiston vetovoima ja matkailutulot (2013)

1. Pallas-Yllästunturi 488 000 käyntiä 34 milj euroa

2. Urho Kekkonen 293 000 22 milj

3. Nuuksio 267 000 2 milj

4. Oulanka 175 000 15 milj

5. Koli 141 000 6 milj

Metsähallitus: kansallispuistojen

paikallistaloudelliset vaikutukset
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Miten paikallistaloudellisia vaikutuksia 

mitataan?
• Kerrotaan keskenään

– Käyntimäärä
– Kävijätutkimuksin selvitetty keskimääräinen rahankäyttö alueella
– Paikallistaloutta kuvaavat panos-tuotostauluista johdetut kertoimet 

(vaihtelevat puistoluokittain, puistoluokkia on 4)

• Metsähallitus ja Metsäntutkimuslaitos kehittivät yhteistyössä suomalaisen 
sovelluksen amerikkalaisesta Money Generation Modelista (MGM2)

• www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2010/mwp149-en.htm
• www.metsa.fi/suojelualueetjapaikallistalous

• Metsähallitus edelläkävijä kävijäseurannassa myös kansainvälisesti
– käyntimäärien vuotuinen seuranta 
– standardoidut kävijätutkimukset keskeisimmillä suojelualueilla 5 vuoden 

välein
– ASTA asiakastietojärjestelmä
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Kaiken perustana yhtenäiset 

kävijäseurantamenetelmät



Matkailutulot ja työllisyysvaikutukset

• Kokonaismatkailutulo (15 milj euroa) syntyy 

kaikkien Oulangalla käyneiden matkailijoiden 

rahankäytöstä

– Työllisyysvaikutus 200 htv

• Kun lasketaan vain ne matkailijat, joille 

Oulanka on tärkein kohde paikkakunnalle 

tuloon, tulo oli 7 milj euroa

– Työllisyysvaikutus 91 htv  



Matkailutulojen syntyminen

Metsähallitus: kansallispuistojen

paikallistaloudelliset vaikutukset



Taimenkannan arvo

Oulanka-, Kitka- ja Kuusinkijoilla kalasti yli 4 000 henkilöä vuonna 2013

Kalastusmatkailutulo n. 2 milj euroa
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Kansallispuiston imagovaikutus

Haaga-Perho tutk imuspalvelut 2007 S ivu 2

7.1  Miten suuri merkitys kansallispuistoilla 
oli ostopäätöstä tehdessänne

Kansallispuiston merkitys
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Erittäin Suuri Ei merkitystä
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Haaga-Perho tutkimuspalvelut 2007 S ivu 3

7.2 Vierailu kansallispuistossa

Kesällä vastaa jista  64 % ol i vie raillut tai  a ikoi viera il la kansall is puistos sa. Syks yllä 69 % vastanneista  aikoi  

viera il la  k ansal li spu istossa.

Kesä 

Kyllä
 64 %

Ei
36 %

Syksy

Kyllä
69 %

Ei

 31 %



Kaikki kesämatkailijat eivät vieraile Oulangan 

kansallispuistossa

• Kuusamon kokonaismatkailutulo noin 90 milj 

euroa

• Tilastoiduista yöpymisistä noin kolmannes 

edustaa kesämatkailua (Kauppila & Kuosku 

2012) 



Menestyminen vaatii kokonaisuuden hallintaa:

(Kauppila, julkaisematon)



Mistä kasvua (luonto)matkailuun?

Luonto on vahva vetovoimatekijä kansainvälisessä matkailussa, esimerkkinä venäläiset:



Kaivostoiminnan ja matkailun yhteiselo?

• PTT:n tekemä tutkimus 2013, jossa osatutkimuksena 

Kuusamon Juomasuon kultakaivos-case ja matkailijoiden 

suhtautuminen siihen

• Kyselytutkimus suunnattiin kesä/syyskauden kotimaisille 

matkailijoille (Oulanka-Ruka-Kuusamon keskusta)



Matkailijoiden mielipiteitä: kansallispuiston imagoarvo 

heikkenee kaivoksen myötä

PTT



Matkustuskäyttäytyminen muuttuu, mikäli 

kaivostoiminta alkaa

PTT



Kuusamolaiset pitävät asuinkuntaansa ”luontomatkailupitäjänä”
(Miisa Pietilä, julkaisematon)



Johtopäätökset

• Oulangan kansallispuisto on merkittävä sekä käyttö- että

imagoarvoltaan Kuusamon matkailulle

• Kuusamolaiset suhtautuvat myönteisesti matkailuun ja 

pitävät suojelualueita sen tärkeänä voimavarana

• Kaivostoiminta Juomasuolla vähentäisi merkittävästi kesä- ja 

syysajan matkailijamääriä Kuusamossa

Pohdittavaa

• Onko Oulanka-Ruka-Kuusamo riittävän luotettava 

investointiympäristö matkailun toimialalle tulevaisuudessa?

• Jos matkailuimago heikkenee, kuinka pian se saadaan 

palaamaan ennalleen?


