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ÄLKUSÄNÄT

Tämä raportti liittyy Ounasjoen luonnontaloudelliseen kehittämissuunni

telmaan, jolla pyritään Ounasjoen vesistön, siihen liittyvien elinkei

nojen sekä luonnonvarojen käytön ja suojelun edistämiseen. Luonnontalou—

dellisella kehittämisellä tarkoitetaan tässä yhteydessä toimintaa, jossa

käytetään hyväksi vesistön antamia mahdollisuuksia sen luonnetta oleel

lisesti muuttamatta. Nykyiset vesistön ja jokilaakson käyttömuodot ovat

eräänä lähtökohtana kehittämiselle.

Vesivoiman käyttö ei kuulu suunnittelutyöhön. Vesivoiman rakentaminen ei

tule Ounasjoen erityissuojelua koskevan lain (703/83) mukaan vesistön

käytössä muutoinkaan kysymykseen.

Ounasjoen luonnontaloudelliseen kehittämissuunnitelmaan kuuluvat seuraa

vat osaselvitykset, jotka julkaistaan Vesihallituksen tiedotuksia —sar

jassa

Ounasjoen suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet

(Vesihallitus 1984. Tiedotus 245)

Ounasjoen alueen luonto ja luonnonvarat

Ounasjoen vesiensuojeluselvitys

Ounasjoen kalataloudellinen käyttö- ja hoitosuunnitelma

Ounasjoen uittoaluesuunnite]ina

Ounasjoen entisten uittoväylien kunnostussuunnitelmat

Ounasjoen veneily— ja vesiretkeilysuunnitelma

(Vesihallitus 1984. Tiedotus 246)

Ounasjokivarren matkailusuunflite]Jna

(Vesihallitus 1985. Tiedotus 264)

Ounasjoen ranta-alueiden käyttö

(Vesihallitus 1985. Tiedotus 263)

Ounasjoen alueen elinkeinot ja niiden kehittäminen

Ounasjoen luonnontaloudellinen kehittäminen. Yhteenveto osa—

selvityksistä ja suositukset Ounasjoen käytön kehittämiselle

Lisäksi on julkaistu Vesihallituksen monistesarjassa selvitys jääpatojen

aiheuttamista tulvista Ounasjoella (Vesihallituksen rronistesarja nro

1984:309).
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Suunnittelutyötä valvoo ja ohjaa maa- ja metsätalousrninisteriön asettama

johtoryhmä. Sen kokoonpano on seuraava:

Pj. Ylitarkastaja Terttu Melvasalo, Ympäristöministeriö (14.9.1984 saakka)

Suunnittelija Sakari Ervola, Naa- ja metsätalousministeriö (14.9.1984 aJicaen)

Ylitarkastaja Harri Dahlsträn, Maa- ja metsätalousministeriö

Luonnonsuojeluvalvoja Antti Haapanen, Ympäristöministeriö

Ynipäristönsuojelun tarkastaja Yrjö Karialainen, Lapin lääninhallitus

Seutukaavajohtaja Pekka Leinonen, Lapin seutukaavaliitto (22.7.1985 saakka)

Suunnittelupäällikkö Esko Pepa, Lapin seutukaavaliitto (22.7.1985 alkaen)

VesipUiin johtaja Martti Pyyny, Lapin vesipiirin vesitoimisto

Apulaisprofessori Rauno Ruuhijärvi, Suomen luonnonsuojeluliitto

Ylijohtaja Runo Savisaari, Vesihallitus

Siht. Vanhempi insinööri Sin Perkkiö, Lapin vesipiirin vesitoimisto

Maa- ja metsätalousministeriö on lisäksi kutsunut seurantaryhmän seuraamaan

luonnontaloudelilsen kehittämissuunnitelman valmistelua. Sen kokoonpano on

seuraava:

Pj. Vesipiirin johtaja Martti Pvyny, Lapin vesipiirin vesitoimisto

Liikkeenharjoittaja Aukusti Ylitalo, Enontekiön kunta

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Erkki Toivola, Kittilän kunta

Elinkeinoasiamies Aaro Lehtoniemi, Rovaniemen maalaiskunta

Toimistopäällikkö Ahti Silvennoinen, Geologian tutkimuskeskus

Läänineläinlääkäri Sulo Rahko, Kemijoen kalastuskuntien liitto

Metsänhoitaja Lauri HenTni, Kernijoen Uittoyhdistys

Toiminnanjohtaja Marjaleena, Kemijoen vesiensuojeluyhdistys

Puheenjohtaja Tirr Heiskanen, Lapin kalamiespiiri

Kalastusbiologi Olli Tuunainen, Lapin kalastuspiirin kalastustoimisto

Toimistopäällikkö Eero Svanberg, Lapin lääninhallitus

Metsäinsinööri Pauli Pahtaja, Lapin luonnonsuojelupiiri

Emäntä Annikki Korva, Lapin läänin maatalouskeskus

Piirimetsänhoitaja Jorma Viemla, Lapin piirimetsälautakunta

Toimistopäällikkö Heikki Lampela, Matkailun edi stämiskeskus

Ylimetsänhoitaja Hannu Vainio, Metsähallinnon Perä-Pohjolan piiri—

kuntakonttori

Intendentti Martti Linkola, Museovirasto

Tutkija Erkki Ikonen, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos

Toimistopäällikkö Matti Raivio, Vesihallitus

Toiminnanjohtaja Veikko Huttu-Hiltunen, Paliskuntain Yhdistys
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Puheenjohtaja Sulo Paksuniarni, Metallityöväen liitto

Aluetoiinitsija Veijo Törmänen, Valtion työntekijäin ja viran

hallijain liitto

Seutukaavainsinööri Timo Laisi, Lapin seutukaavaliitto

Poranies Johan Henrik Näkkäläjärvi, Saamelaisvaltuuskunta

Maanviljelijä Tauno Ilvoren, Ounasjokiyhdistys r. y.

Siht. Vanhempi insinööri Siirto Perkkiö, Latin vesipiirin vesitoimisto

Vesihallituksen yhdyshenkiiönä toimii arkkitehti Naisa Siirala.

Ounasjokivarren matkailusuunnitelma sisältää selvityksen Ounasjoesta matkailu- -

kohteena, tutkimuksen matkailun nykytilasta sekä suosituksia matkailun ke

hittämisestä alueella. ‘ö on tehty Matkailun edistämiskeskuksen Rovaniemen

aluetoimistossa, missä sitä on ohjannut toimistopäällikkö Heikki Lampela.

Tämä selvitys on tarkoitus esittää rrtyös opinnäytetyönä Oulun yliopiston

luonnontjeteellisessä tiedekunnassa.

Selvityksen laadinnassa on pidetty yhteyttä erityisesti seuraaviin henki

löihin:

Elinkeinoasiamies Pentti Keskitalo, Enontekiön kunta

Elinkeinoasiamies Markku Mäkitalo, Kittilän kunta

Elinkeinoasiamies Aaro Lehtoniemi, Povanierten maalaiskunta

Ympäristönsuojelun tarkastaja Yrjö Karjalainen, Lapin läänii±allitus

Maat. ja metsät. kandidaatti Antti Leskinen, Lapin vesipiirin vesitoimisto

Kauppatieteiden maisteri Jukka Laitamäki, Kittilän matkailun kehittämis

ohjelman 1984—1988 laatija

Selvityksen tekoa ovat valvoneet arkkitehti Maisa Siirala vesihallituksesta

ja vanhempi insinööri Simo Perkkiö Lapin vesipiirin vesitoimistosta.

Nyt käsillä oleva osaselvitys Ounasjokivarren matkailusta on esitetty johto—

ryhmälle 5.4.1984 ja käsitelty seurantaryhmän kokouksessa 3.5.1984. Lisäksi

sitä on tarkistettu muun muassa kuntien taholta esitettyjen huomautusten

johdosta.
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JOHDÄNTO

1.1 MÄ(AILUN KSTE JA SEN TUCIMISEEN LII’rIwT ONLT

Matkailu-käsitteen määrittely on vaikeaa, eikä matkailututkimuksissa ole

yleispätevää ja yleisesti hyvä]csyttyä määritelmää matkailusta.

Hunziker ja Karpf (1942, s. 6) määrittelevät matkailun seuraavasti: “Mat

kailu on niiden suhteiden ja ilmiöiden kokonaisuus, jotka ovat yhteydessä

vieraspaikkakuntalaisten matkustamiseen ja oleskeluun jollakin seudulla

edellyttäen, että he eivät ole päätoimisessa, pysyvässä tai väliaikaises—

sa työssä.” Atdel-Wahabin mukaan (1971, s. 26): “Matkailu on tarkoituksen

mukaista aktiviteettia, joka toimii ihmisten välisenä yhdyssiteenä joko

maanrajojen sisäpuolella tai eri maiden välillä. Matkailu on ihmisten vä—

liaikaista siirtymistä toiselle alueelle, toiseen maahan tai maanosaan eri

laisten tarpeiden tyydyttämiseksi muussa kuin ansaitsemistarkoituksessa.

Matkailu on elinkeino, jonka tuotteet kulutetaan paikan päällä näkymättö

män viennin muodossa.”

Matkailu ei ole oma tutkiinushaaransa, vaan eräs yhteiskunnan toiminto, joka

voi olla eri tieteenalojen tutkimuskohteena. Eri tieteenalojen tutkimusme

netelmät eivät kuitenkaan aina sellaisenaan pysty ottamaan huomioon matkai

lun omia erityispiirteitä.

Matkailuilmiön mittaaminen on vaikeaa. Ongelmana on muun muassa haastatte

lu- ja kyselytutkimuksen vaivalloisuus matkailijoiden suuren liikkuvuuden

vuoksi. Matkailun tutkimista haittaa myös matkailutilastoinnin puutteelli

suus ja hajanaisuus sekä tutkittavan alueen laajuus.

Ounasjokivarren matkailusuunnitelman keskeinen ongelma on miten lunas—

jokivarresta saadaan mahdollisirmian vetovoimainen matkailukolide. ‘flitki

musongelmia ovat lisäksi: Minkä verran lunasjokea on tähän asti hyödyn

netty matkailullisesti, ovatko tutkimusalueen matkailutoiminnot kasau—

tuneet liikaa tietyille alueille eli onko kehitys johtamassa epätasa

painoon aluerakenteessa ja mitkä ovat eri alueiden matkailun todelliset

edellytykset.
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1 .2 SELVITYKSEN TZPKOI’IUS, 1JIMUSMFETEUyVT JA SUUNNIPITfIUMIJE

Tällä selvityksellä on tarkoitus antaa tietoja yksityiskohtaiselle suun

nittelulle ja olla apuna matkailupolitiikan harjoittamisessa. Matkailu

politiikalla kunnat ja valtio oyrkivät ohjaamaan palvelujen sijoittumis

ta kokonaisuuden kannalta mahdollisirrman edullisesti.

Tutkimuksen tehtävänä on nykyisten matkailukohteiden kartoitus, matkaili

joiden kokonaismäärien selvittäminen, majoituskapasiteetin ja sen käytön

selvitys sekä matkailun taloudellisen merkityksen tutkiminen. Tutkimus-

tulosten perusteella etsitään tavoitteita ja uusia ideoita rnatkailunedel—

leen kehittämiseksi ja tuodaan esille konkreettisia toinnpide—ehdotuksia.

Selvitys on pyritty laatimaan mahdollisirtuian käytännönläheiseksi siten,

että sitä voidaan käyttää alueen kehittämisessä Qunasjokivarren matkailun

yleissuunnitelmana.

Tutkimuksessa käytetty aineisto on kerätty pääosin postikyselynä. Lisäksi

on haastateltu kuntien elinkeinoasiamiehiä, luottamusiniehiä ja jokivarren

ihmisiä kunnissa vallitsevista käsityksistä matkailun kehittämiseksi.

Muuna aineistona ovat olleet matkailualan tutkimukset, tiedotukset ja jul

kaisut sekä kartat ja tilastot.

Tutkirnusalueena on Ounasjoen vesistöalue (kuva 1). Mukana ovat alueen kai]dd

matkailuyritykset. Matkailuyrityksillä tarkoitetaan tässä yhteydessä pää

asiassa majoitus- ja ravitsemispalveluja tarjoavia yrityksiä. Matkailuyri

tyksistä keskitytään tarkastelemaan lähinnä niitä, jotka ovat hyödyntäneet

tai pystyvät hyödyntämään vesistöä matkailullisesti.

1 .3 MAIILUN KEHITYSNKYMT

Matkailu työllistää maassamne noin 60 000 ihmistä. Suoranaisten työllisyys—

vaikutusten lisäksi matkailulla on huomattavia välillisiä työllisyysvaiku—



Ounasjoen tuonnontaloudellinen
kehittämissuunnitelma Kuva 1

0 100km

Ounasjoen vesistäatue Mk 1:2mitj.

Pohja ka rfta Maanmittaushatlitus
Maanmpltaushallrtuksen kartiaparno, Helsinki 1984

Lopphavj_
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tuksia. Liikenteen ja majoitus- ja ravitsemisalan työntekijämäärät ovat

suurinirnat, mutta myös vähittäiskaupan osuus on merkittävä. Nykyisin mat

kailun arvioidaan työllistävän vähittäiskaupan alalla työvuosina lasket

tuna noin 10 000 henkilöä (MEK 1983, s. 1).

Matkailukysyntä on Suomessa viime vuosina vaihdellut. Matkailun kehitys

tä pitkällä aikavälillä on vaikea luotettavasti ennustaa, sillä matkailun

kysyntään vaikuttavat useat erilaiset tekijät. Matkailuelinkeinon kannal

ta kotimaan matkailulla on keskeinen merkitys. Kotimaan matkailun kehitys

1980-luvulla riippuu olennaisesti taloudellisesta kehityksestä ja koti

maisten matkailupalvelujen hintakilpailukyvystä ulkomaisiin vaihtoehtoi

hin verrattuna sekä matkailukohteitten ja tarjoamieirn matkailupalvelujen

markkinoinnista ja laatutasosta.

Hintakilpailukykyäame on heikentänyt: infiaatioirane, joka on ollut korkeam

pi kuin eräissä matkailurrune kannalta tärkeissä keskieurooppalaisissa mais

sa. Kotimaan matkailun kasvuun ovat vaikuttaneet muun muassa vapaa—ajan

lisääntyminen ja koulutustason nousu. Myös talvilomailun ennustetaan 1920—

luvulla lisääntyvän samoin kuin eläkeläisten matkustamisen.

Kotimaan matkailun rakenteen ennustetaan kehittyvän polttoaineiden kallis

tumisen myötä kiertomatkailusta enemän kohdematkailuun. Tämän vuoksi myös

julkisten liikennevälineiden käyttö lisääntyy. Perhelomailu ja hyvä saavu—

tettavuus tulee entistä tärkeärtunäksi. Tämä saattaa kuitenkin merkitä syr

jäiserrpien seutujen mahdollisuuksien heikkenemistä matkailij avirroista

kilpailtaessa.

Kotimaan matkailun ennustetaan kasvavan 1980-luvulla vuosittain keskimää

rin 4 % (kuva 2 ja taulukko 1). 1 980-luvun loppupuolella Suomeen suuntau

tuvan matkailun kasvuvauhti saattaa olla hieman suurempi kuin vuosikynme—

nen ensinunäisellä puoliskolla (MEK 1982 ja 1983, s. 1 ja s. 19 — 20).
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Kuva 2. Yöpymiset rekisteröidyissä

koko maassa (MEK 1983, s. 4)

majoitusliikkeissä vuosina 1972—1982

Taulukko 1. Yöpyrniset

rokautta)

lapin rekisteröidyissä

1975— 1983.

majoitusliikkeissä (1 000 vuo—

Kausi 1975 1980 1982 1983

Talvi (XI—II) 112 113 130 156

Kevät (III—V) 147 179 222 218

Kesä (VI—Viil) 223 227 251 249

Syksy (D(—X) 75 94 102 112

7hteensä 558 613 705 735

Ulkomaalaisten osuus yöpymisistä on ollut vajaa neljännes ja se on keskit

tynyt kesäkauteen. Ulkomaalaisten osuus on viime vuosina jonkin verran las

kenut. Etenkin kesäkaudella 1983 oli ulkomaalaisten matkailijoiden yöpymis

ten väheneminen huolestuttavan suuri eli 25 % edellisvuoden vastaavaan ajan

kohtaan verrattuna (Komiteanmietintö 1983, s. 44 - 46).

800 000

600 000

400 000

200 000 Yhteensä

Suomalaiset

0 Ulkomaalaiset

1972 —74 —76 —78 —80 1982
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2 OUNÄSJOKI MÄTKÄILUKOHTEENÄ

2.1 MAAILMAN MAÄAJIA OUNASJOKILAAKSOSSA

Joukko oppineita miehiä matkusti vuonna 1601 Lappiin suorittamaan kunin

gas Kaarle IX:n toimeksiannosta maantieteellisiä mittauksia ja tutkimuk

sia Torniosta aina Jäämerelle asti. ndreas Bureuks laati professori Sig

ridus Forsiuksen matkan pohjalta Lapin kartan, joka valmistui marraskuus

sa 1603. Se oli aikanaan erittäin tarkka ja luotettava. Karttaan oli mer

kitty muun muassa Ounasjoki.

Todellisen maailmankansalaisen sai Lappi ottaa vastaan vuonna 1718. Jo

omana aikanaan kuuluisuutta saavuttanut tutkimusmatkailija, ranskalainen

Äubry de la Ibtraye, retkeili tuolloin laajasti Peräpohjolassa. fbtrayen

matkakuvaus on parhaita tietolähteitä ajan lappilaiselämästä. Motraye oli

ensimmäinen tiedossa oleva matkaaja, joka nousi Kemijokea syvälle sisämaa

han.

Kuuluisa englantilainen tutkimusinatkailija Edward Daniel Clarke suuntasi

vuonna 1799 kulkunsa Lappiin. Seurue saapui aluksi Tornioon, mistä matka

jatkui Tornion— ja Muonionjokea Enontekiölle. Sieltä palattiin Ounasjär

ven ja Ounasjoen kautta Rovaniemelle ja edelleen Kemijokea Kemiin. Clarke

oli ensimmäinen maailmanrnatkaaja, joka liikkui laajasti Lapissa.

rvbnilukuiset olivat Clarken mielestä ne tekijät, joiden vuoksi matka oli

maksanut vaivan: suuren luonnon ja oudon, miltei kulkemattoman alueen nä

keminen, tutustuminen alkukantaisella asteella elävän ihmisen elämään,

harvinaisten kasvien ja mineraalien etsiminen ja luonnontutkimuksen edis

täminen, erilaisten ilmaston aiheuttamien ilmiöiden selittäminen ja se

mielihyvä, jota matkustaja tunsi nähdessään erilaisia asioita (Lappi,

osa 1 1983, s. 137—147).

2.2 NTIEa’_tINEN KUVAUS

Dunasjoki on noin 300 kilometriä pitkä Kemijoen sivujoki. Ounasjoki alkaa

Enontekiön Ounasjärveltä ja yhtyy Kemijokeen Rovaniemellä. Ounasjoki on

viimeinen maan rajojen sisällä oleva rakentamaton suurjoki. Se on eräs La—
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pin suurimmista joista, valunia—alue on lähes 14 000 Kaikkiaan joessa

on 46 nimeltä mainittua koskea ja putouskorkeutta yhteensä 214 metriä. Si

vujokia on 36, joista suurirninat ovat Loukinen ja Meltausjoki.

Joen latvavedet saavat alkunsa Norjan ja Suomen väliseltä erämaa—alueelta,

Pöyrisjärveltä. Täällä vaarojen lakialueet kohoavat yli 600 metriä meren-

pinnan yläpuolelle.

Varsinainen Ounasjoki alkaa Ounastunturin juurelta Ounasjärveltä. Sen ran

nalla sijaitsee Enontekiön kunnan kuntakeskus, rronipuolinen matkailukeskus,

Hetta. Joen alkukilometreillä sen valuma-alue kasvaa Näkkäläjoen, Pöyris

joen ja Käkkälöjoen vesien yhtyessä siihen. Tämän jälkeen joki Ounas- ja

Pallastuntureita väistäen suuntaa juoksunsa kaakkoon. Joki virtaa ensimrnäi—

set 100 kilometriä halki erämaiden.

Joen luonne muuttuu Kittilän rajaa lähestyttäessä. Uusien sivujokien an

siosta vesimäärä kasvaa ja joki levenee. Ensimmäinen suuri koski on pitkä

Raattamankoski. Sen varrella on Raattaman kylä, jonka asukkaat elävät pää

asiassa porotaloudesta ja matkailusta.

Tästä lähtien jokivarressa on jo kyläasutusta, yleensä koskien partaalla.

Lähellä on Kurkidon koski, jossa joen uoma supistuu kallioiden väliin ka

peaksi kurkuksi. Seuraavat kosket ovat yli 4 kilometriä pitkä, monipolvi

nen Puksukoski ja Tepastonkoski, jonka rannalla on Tepaston kylä. Lyhyen

suvantotaipaleen jälkeen alkaa joessa koskijakso, joka päättyy Pierkhu

koskeen. Seuraava kylä on Köngäs. Kylän keskellä on voimakkaasti ryöppyä

vä Könkään koski. Suvantotaipaleella seuraavana on Kittilän matkailukeskus,

Sirkka.

Suvantotaipaleen jälkeen tullaan vuolaalle Riikonkoskelle. Kosken jälkeen

on noin 60 kilometriä suvantojen, laajojen soiden, tulvaniittyjen ja rehe

vien metsien hallitsemaa maisemaa. Tällä välillä sijaitsevat Ounasjoki—

varren suurin taajama, Kittilän kirkonkylä, jossa on noin 2 500 asukasta

ja Kaukonen, joka on Kittilän toiseksi suurin kylä.

Älakylän Nejtikoskesta alkaa lähes satakilometrinen koski- ja nivataival,

joka päättyy vasta jokisuun pitkään suvantoon. Joki virtaa keskijaksollaan

kapeassa laaksossa, mutta välillä laakso laajenee kyläaukeiksi, joissa pel
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lot ulottuvat jokirantaan. Rovaniemen maalaiskuntaan tultaessa on ensim

mäinen kylä Lohiniva. Seuraava huomattava koski on Mo]Jcoköngäs, joka on

Ounasjoen mahtavin ja vaarallisin koski. Siinä virta useana kuohuvana

portaana ahtautuu korkeiden graniittikallioiden v1itse. Koskitaipaleen

jatkuessa tulevat Jääskön kylä ja Meltauksen kylä, jossa Ounasjokeen yh

tyy Meltausjoki. Alaosan suurin koski on Marraskoski. Ounasjoen viimei

nen varsinainen koski on Aapiskoski, noin 30 kilometriä ennen jokisuuta.

Sen ympärille on kehittynyt voimakas maatalouskylä, Tapionkylä.

Viimeiset 30 kilometriä Rovaniemen yläpuolella joki virtaa haiJd mahta

van vaarojen rajoittaman laakson rauhallisena suvantona. Rannalla sijait

sevat Sinettä, Nivankylä ja Ylikylä. Virta on täällä rauhoittunut ja ran—

nat ovat alavaa suistomaata. (Vesihallitus 1984, s. 8—10; Heikkinen &

Ruuhijärvi 1978, s. 5—42.)

2.3 LIIKENNEYH’IEYD

Jo 1500- 1600-luvun karttoihin on merkitty Ounasjoen länsipuolelle väy

länvarsitie (Rovaniemi-Kittilä). Tie on kauppatie, jota pitkin Perä—

Lapin asukas tuli talviaikaan Rovaniemelle myymään turkiksia ja muita

tuotteitaan. Vanha Pokan ratsutie on ollut tärkeimpiä kulkureittejä Ina

riin ja aina Jäämeren tuntumaan (Kariniemi 1978). OunasJokivarren maan-

tietä nousivat ylös Kittilään Vienan Karjalasta, Pietaristakin asti tul

leet kauppiaat.

Liikenneyhteyksien paraneminen edisti matkailun kehittymistä Ounasjoki

alueella. Nykyisin tärkein yhteys on Rovaniemi-Muonio kantatie, joka kul

kee Joen läheisyydessä Rovaniemeltä Sirkan kylään saakka. Kittilästä yh

teydet koilliseen paranivat huanattavastl, kun Pokan-Menesjärven tie val

mistui vuonna 1966 ja yhdisti Kittilän ja Inarin tieverkot toisiinsa.

Puljusta Nunnaseen vuonna 1969 valmistunut tie avasi yhteydet Eiontekiö1—

le. Raattaman Ja Ketomellan välinen tieosuus sai kestopäällysteen syksyl—

lä 1983. Ketomeilan ja Peltovuoman välinen osuus päällystetään lähivuosi

na. Tepastossa ja Ketomellassa on joen yli liikennöinti vielä lossin va

rassa (kuvat 3 ja 4).

Finnairilla on ollut reittiliikennekokeiluja Oulun ja Kittilän välillä.

Reitti on ollut käytössä kerran viikossa. Lennot aloitettiin he]irdkuun
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1983 puolenvälin jälkeen, touko-kesäkuussa oli noin kuukauden tauko, ja

lennot jatkuivat taas kesäkuun puolenvälin jälkeen. Myös Enontekiön Het

taan on järjestetty tilauslentoja hiihtokauden -85 aikana.

2.4 ILMAS’IO, KÄSVU1LISUUS JA ELfl4ISIt5

Ilmasto

Suurilmastollisesti Ounasjokilaakso ei ole yhtä mantereista kuin esirner

kiksi Itä-Lappi tai Enontekiö pohjoisertpana (Kolkki 1966).

Suurimman osan vuotta Ounasjokialueella on talvi. Päivän keskiläitipötila

jää nollan alapuolelle lokakuun puolivälissä ja kohoaa taas sen yläpuo

lelle puolivälissä huhtikuuta. Pysyvä lumipeite saadaan alueen eteläosis

sa keskimäärin 10. marraskuuta ja pohjoisosissa lokakuun loppupuolella.

Metsälumi sulaa toukokuun lopulla. Lumipeitteen paksuus on yleensä noin

70 senttimetriä. Vuoden keskilämpötila on alueen eteläosassa keskimäärin

+10C ja pohjoisosassa -1°C. Kylmin kuukausi on helmikuu, jolloin keski-

0

. ..

lanotila on -11.. .—14 C. Silloin on myos sadernaara pienimmillaan. Lampi

mintä on heinäkuussa, +12.. .+16°C. Eniten sataa heinä-elokuussa (kuva 5).

Päivä on lyhinmillään 21. joulukuuta, jolloin auringon yläreuna on juuri

nähtävissä Rovaniemen korkeudella. Kevät vaihtuu kolme kuukautta kestä

väksi kesäksi toukokuun lopulla. Auringon yläreuna jää näkyviin kesäkuun

6. päivä ja laskee 8. heinäkuuta Rovaniemen korkeudella (Saanio & Etto

1979, s. 2—3).

Kasvillisuus

Ounasjokivarsi tarjoaa kasveille sekä ilmastollisesti että kasvualustal

taan hyvin erilaisia kasvuipäristöjä. Joki toimii ncnien kasvilajien

luonnollisena leviämisreittinä.

Ounasjoen ala— ja yläjuoksun suurilmastoero on selvä ja se säätelee kas

vien levinneisyyden suuria piirteitä. Lisäksi pienilmasto-olot vaihtele

vat jokivarressa lyhyelläkin matkalla; esimerkiksi nivan ja suvannon erot

voivat olla tässäkin suhteessa huomattavat. Ounasjoen kosket sekä alueen

rimpiset suot vaikuttavat tasaavasti länpöoloihin (Ruuhijärvi 1978, s. 9).
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Kuva 5. Lapin läänin länötila ja sademäärä vuosina 1931-1960
(Lähde: Suomen meteorologinen vuosikirja 1966).
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Ounasjokialue kuuluu havumetsävyöhykkeeseen. Mäntymetsiä on alueen etelä

osissa noin 60 % pinta-alasta. Metsätyypeistä Ounasjoen yläjuoksulla esiin

tyy yleisenä paksusanunal-mustikkatyyppi. Pohjoisessa, lähellä rnetsärajaa,

vallitsevina ovat karut kanerva- ja jäkälätyypit, tuoreilla mailla taas

variksenmarja-mustikkatyypit. Vesistöalueen pohjoisosan korkeilla alueilla

sekä tuntureiden laella muodostaa pohjoisirtnan ja korkeinunan metsävyöhyk

keen tunturikoivikko (kuva 7).

Soiden osuus maa-alasta on voimakkaan korkokuvan vuoksi vain 20 — 30 %. Ou—

nasjoen latvoilla, Enontekiöllä, tavataan metsärajan pohjoispuolella soita,

joille ovat ominaisia roudan aikaansaamat, 2 - 5 metriä korkeat, pyöreähköt

tai pitkänomaiset turvemättäät, palsat.

Oman leimansa vesistöalueelle antavat jokea reunustavat tulvaniityt, var

sinkin joen ylä- ja keskijuoksulla. Tulvaniityt ovat osan vuotta veden pei

tossa keväällä, mutta toisinaan myös syksyllä. Älkukesästä tulvan mentyä

ohi jokivarsien tulvaniityt tarjoavat ruohokasvien väriloistoa parhairrmil

laan rentukoiden ja kulleroiden kukkiessa (Linkola 1967, s. 38 - 40).

Elä imi s tö

Alueen eläimistö on verraten runsaslaj inen. Suurirrunista nisäkkäistä karhu

kuuluu muun muassa kansallispuiston vakinaisiin asukkaisiin. Suurpedoista

susi ja ahma ovat käyneet yhä haivinaisertuniksi. Hirvikanta on viime aikoi

na lisääntynyt. Jänis- ja tunturisopulikannat vaihtelevat vuosittain. Lin—

nusto on runsas. Järripeippo ja jopa laulurastas ovat yleisiä. Pohjoises

sa yleisin lintu on rautiainen. Korkeilla paikoilla elävät puiinunen, tun

turikiuru ja kiiruna. Alempana tavataan muun muassa riekkoa. lunasjoki—

alue on myös erinomaista poronlaidunta.

2.5 LUONNON- JA KULTflURINHTÄWYDET

Matkailun kehittymiselle jollakin alueella ovat perusedellytyksenä hyvä saa—

vutettavuus, rtnipuoliset palvelut, pääomien saatavuus sekä koulutettu työ

voima ja elinkeinonharjoittajat. Näiden perusedellvtysten lisäksi alueella

täytyy olla matkailullista vetovoimaa.
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Matkailullinen vetovoirna voi olla joko luontoon tai kulttuuriin liittyvää.

Luonto ja kulttuuri riippuvat joko alueen yleisistä tai erityispiirteistä.

Y 1 e i s e 1 1 ä v e t o v o i m a 1 1 a tarkoitetaan sitä, että matkai—

lijoita vetävät puoleensa esimerkiksi alueen vesistöt, ilmasto, luonnon no—

nipuolisuustaikulttuuri. Erityisellä vetovoimalla

tarkoitetaan sitä, että matkailukohteessa on jokin nähtävyys, vapaa-ajan

palvelu tai tapahtuma, joka kiinnostaa matkailijoita (Hertrni ym. 1982, s. 32-33).

Kiinteä asutus Lapissa on suhteellisen nuorta, joten pitkään asutushisto—

riaan perustuvaa kulttuuria ei ole. Metsästyksen ja kalastuksen sekä poron—

hoidon perinteet ovat vanhoja, mutta niiden jälkeensä jättämät merkit ovat

vähäiset. Ounasjokialueen huomionarvoisirrana j äänteenä vanhasta eräkulttuu

rista ovat nuoreirnialta kivikaudelta (2000 eKr.) peräisin olevat kalliopiir

rokset Rovanieirn maalaiskunnassa (Helle 1968 s. 19; Törmänen 1977, s. 25)

Kuva 8).

Dunasjokivarren tärkeirtniät luonnon- ja kulttuurinähtävyydet on esitelty

liitteissä 1 ja 2 sekä kuvissa 9, 10 ja 11. Vaikka Ounasjoen maisemiin si

sältyy liitteessä olevien nähtävyyksien ohella nonia muitakin arvokkaita

yksityiskohtia ja lajissaan ainutiaatuisia luonnonelementtejä, tärkein on

Kuva 6. Ounasjoen hiekkarantaa Hossan Hirvasniemessä.
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kuitenkin suuren jokilaakson luonnon- ja kulttuurimaiseman kokonaisuus. Suo-

massa ei ole enää toista aluetta, jossa suurjoen varteen syntvnyt maatalous

liittyisi yhtä tasapainoisesti erämaaluontoon (taulukko 2).

Taulukko 2. Ounasjokivarren tärkeimpien maisema-alueiden arvo (Ruuhijäivi

1978).

Luon- Kuit- Kos- Kas- Kas- Eläi- Geo- Vir- Yh
non- tuu- ket vii- vis- mis- logi- kis- teen
mai- ri- ii— to tö set tys sä
sema mai— suus nuo—

sema dos—
tel
mat

Kaukonen - Putkenniemi 3 2 — 3 3 2 3 3 19
Koskenalussaaret 2 3 — 3 3 2 2 3 18
Sirkkaj ärvi — Lvij ärvi 3 2 — 2 3 3 3 2 18
Patokosken saaret 3 2 1 3 3 2 2 2 18
Neitikoski—Helppi 3 — 3 1 3 — 3 3 16
?blkoköngäs 3 1 3 1 2 - 3 3 16
Loukinen — Koskenalussaaret 3 1 2 1 2 - 3 3 15
Marraskoski 3 1 2 1 2 — 2 3 14
Jääskö - Tolonen 3 - 2 1 1 — 3 3 13
Koskenalussaaret—Kittilä 2 1 — 2 3 3 - 2 13
Molkoköngäs-Jääskö 2 3 1 2 2 - 2 1 13
Köngäs 2 2 2 1 2 — 2 2 13
Kurkkio 2 2 2 1 2 — 1 2 12
Tapionkylä 3 3 1 1 2 - - 1 11
Köngäs - Loukinen 2 2 - 3 2 - - 2 11
Kaukonen 2 3 - 2 2 - - 2 11
Pierkhukoski 2 — 2 1 2 — 2 2 11
Putkenniemi — Älakylä 2 2 — 1 2 — 2 1 1 1
Äapiskoski 2 1 2 1 2 — 1 2 1 1
Tainio-Lohiniva 2 1 2 1 2 - 1 2 11
Tepasto 1 2 2 1 2 — 1 2 1 1
Kontinniemi - Virtaniemi 2 - 2 2 1 - - 3 10

(Pistey.ys noudattaa luonnontieteellistä näkökulmaa, ei välttämättä matkai
lullista.)

2.6 VÄESTö- JA ELINIEINORANNE

Väestö

Ounasjokiaiueen väestömäärä on noin 10 000 henkeä. Raja-asutus on alueen

kunnille luonteenomainen asutuksen muoto. Keskimääräinen väentiheys on vain

1 — 2 henkeä/km2. Paikalliset erot voivat kuitenkin olla suuria, sillä asu

tun ja asumattoman alueen raja on usein jyrkkä. Verraten tiheään asuttujen
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ja viljeltyjen jokilaaksojen ja metsäisten tai soistuneiden noreenimaiden

raja on selvä. Osaksi tämä johtuu maaperätekijöistä, osaksi siitä, että

asutus on levinnyt: Lappiin vesistöjen varsia pitkin. Maaliflcenneyhteyksien

paraneminen toisen maailmansodan jälkeen on synnyttänyt maatalouteen perus

tuvaa asutusta myös jokilaaksojen välisille alueille (Smeds & Fogelberg

1967, s. 87). Asutuksen nykyiseen sijoittumiseen vaikuttavat myös Lapin ii

mastotekijät (Ivbilanen 1978, s. 17).

Pääosa Ounasjokialueen asutuksesta sijoittuu jokivarren kyliin ja taajamiin.

Ounasjoen välittnässä vaikntuspiirissä Kittilässä on runsaat 4 000 ja Rova

niemen maalaiskunnassa noin 1 500 asukasta (Laukkanen & Saarela 1981, s. 7).

Väestön määrän kehitys on ollut viime vuosikyntaeninä taulukko 3:n mukainen.

Taulukko 3. Väestön kehitys Ounasjokialueen kunnissa.

Vuosi Rovaniemen mlk Kittilä Enontekiö

1950 18 007 6 963 2 033

1960 23 754 8 057 2 340

1965 22 324 8 091 2 489

1970 18 664 7 272 2 336

1975 17 640 6 718 2 285

1980 18 061 6 404 2 286

1982 18 384 6 340 2 346

1983 18 422 6 366 2 358

Väestön kehitys on mukaillut viime vuosina Pohjois-Suomen maalaiskunnille

tyypillistä väestön kehitystä. Elinkeinorakenteen nopea muutos ja erityi

sesti maataloudesta vapautuneen työvoiman ylitarjonta aiheuttivat 1 960-lu

vun alusta alkaneen voimakkaan maaltamuuton ja maalaiskuntien väestötap—

piot (Asp & Luostarinen 1977, s. 22).

Viime vuosikyrrmeninä on sekä kuntien välinen että kuntien sisäinen muutto

liike ollut huomattavaa. Kuntakeskuksiin on kuntien syrjäseuduilta muutta

nut runsaasti väkeä ja nykyisin tutkimusalueen kuntakeskuksissa asuu noin

40 % koko väestöstä. Taajamaväestön kasvu nopeutuu ennusteiden mukaan vie

lä tuleVaisuudessa (Kittilän elinkeinoseminaari 1981, s. 1).
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Koulu- ja alle kouluikäisten lasten määrä on laskenut 15 vuoden aikana hy

vin jyrkästi ja on nykyisin Ounasjokivarressa jopa hieman kuntien keskiar

vojen alapuolella. Nuorten (15 — 19 vuotta) suhteellinen osuus on korkea.

röikäisten määrässä (20 - 64 vuotta) alue vastaa Rovaniemen ja Kittilän

kuntien keskiarvoa.

E 1 i n k e i n o t 1)

Joki ympäristöineen tuxvaa leivän Ounasjokivarren asukkaille ja on seudun

elinkeinoelämän valtasuoni. Jokivarressa eletään maasta ja metsästä, pe

rinteisen, noneen arrniattiin pohjautuvan elämänmuodon asema on vielä vahva

(Kenen Dunasjoki, Laukkanen ym. 1981, s. 7).

Ä]Jcutuotannon työvoiman määrä on tuntuvasti pienentynyt 1970-luvulla. Kun

maa- ja metsätalouden piirissä esimerkiksi Kittilässä vielä 10 vuotta sit

ten oli lähes puolet anniatissa toimivasta työväestä, on osuus nykyisin

enää vajaa kolmannes. Erityisesti maatalouden harjoittajien määrä on sel

västi laskenut. Maatalous on lähes yksinomaan karjataloutta ja siihen liit

tyvää viljelyä (Kittilän kunnan elinkeinoseminaari 1981, s. 1).

Enontekiön, Kittilän ja Rovaniemen maalaiskunnan artniiatissa toimivan väes

tön jakautuminen elinkeinoittain vuosina 1970 ja 1980 ilmenee taulukosta 4.

Taulukko 4. Elinkeinorakenne Dunasjokialueen kunnissa.

Enontekiö Kittilä Rovaniemen mlk

1970 1980 1970 1980 1970 1980

Luontaiselinkeinot 28 15 50 32 34 21

Teollisuus ja rakennus

toiminta 18 22 15 16 24 22

Palveluelinkeinot 41 53 34 46 39 53

Elinkeino tuntematon 13 10 1 6 3 4

1) Ounasjoen luonnontaloudelliseen kehittämissuunnitelmaan kuuluu erillinen

selvitys alueen elinkeinoista
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Alueen matkailutyöpai]oissa työskentelee annatissa toimivasta väestöstä

noin 16 %. Enontekiöllä yli 1/3 ammatissa toiinivasta väestöstä työskente

lee matkailualalla.

Ounasjokialueen kuntien työttäityysluvut ovat Lapin läänin keskiarvoa kor

kearmnat Rovaniemen maalaiskuntaa lukuun ottamatta. Valtakunnallinen työttö

myysaste on ollut vajaa puolet Lapin työttöntyysasteesta. Erityisen hei]dco

työllisyystilanne on ollut Enontekiöllä. röttömyysaste näyttää siellä nous

seen pysyvästi lähelle 30 %. Kittilässä on työttäwyysaste viii vuosina ol

lut noin 20 % ja Rovanieitn maalaiskunnassa runsas 10 %.

Kuntien tärkeimpiä tavoitteita ovat elinkeinoelämän kehittäminen ja väestö-

määrän säilyttäminen nykyisellään. Pyrkimyksenä on myös pysyttää väestö ja

palvelut haja-asutusalueilla, etenkin kylissä. Tärkeintä on maa- ja rttsä

taloudesta toimeentulonsa saavien määrän säilyminen entisellään. Palvelu

elinkeinojen kehitys riippuu lähinnä matkailun kasvusta. Alueen kunnat pi

tävät matkailua tärkeänä kehittämiskohteena.

2.7 VESISTöN MERKITYS I’4ATKZ\ILUILE

Ounasjoki sijoittuu Rovaniemen ja Länsi-Lapin matkailualueelle. Tutkimuksis

sa ei ole yleensä käsitelty Dunasjokea yhtenä matkailullisena kokonaisuute

na. Lisäksi Dunasjoen matkailullisen käytön kehittäminen on ollut suhteelli

sen vähäistä.

Tässä tarkastelussa Ounasjokialueeseen luetaan kuuluvaksi Ounasjoen koko va—

luma-alue. Matkailuyrityksistä keskitytään tarkastelemaan lähinnä niitä, jot

ka ovat hyödyntäneet tai pystyvät hyödyntämään vesistöä matkailullisesti.

Ounasjoen pääuoman ja sivujokien läheisyyteen on kehittynyt useita merkittä

viä matkailupalvelukeskuksia. TuUdmusalueeseen kuuluvat matkailun aluekes

kukset Enontekiön Hetta ja Kittilä, matkailukeskukset Pallastunturi, Sirkka

ja Pohtiinolarripi sekä Paattaman retkeilykeskus. Jokisuulla sijaitsee Lapin

iratkailunpääkeskus, Rovaniemi. Matkailukeskuksella

tarkoitetaan tässä yhteydessä matkailupalveluja tarjoavaa luontokeskusta ja

sellaista pientä taajamakeskusta, jossa matkailupalveluilla on keskeinen

asema.
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Luonnon vetovojina ja siihen perustuvat aktiviteetit ovat olleet Qunasjo

kialueelle, sairoin kuin koko Lapille, matkailun tärkeirrinät houkuttiinet.

Tunturirnaasto on kuitenkin tarjonnut alueen suurille matkailukeskuksille

tärkeimmän matkailuvaltin. Lähes ainoina ovat jokivarren leirintäalueet

käyttäneet hyväksi Ounasjoen virkistysmahdollisuuksia. Pohjoisessa on

lisäksi suosiota lisännyt mahdollisuus kalastukseen.

Vesistön merkitys ihmiselle on aikojen kuluessa muuttunut. Ennen joet

olivat etupäässä kulkureittejä ja kalan antajia. Nykyään ne ovat tärkei

tä vapaa—ajan ja elinynpäristärrrie kannalta. Yleisinutiät Ounasjoen virkis

tyskäyttömuodot kalastuksen ohella ovat veneily, vesiretkeily ja uinti.

Näiden lisäksi käyttänuotoja ovat lähiulkoilu, loma-asuminen jne. Talvelia

Kuva 12. Ounasjoki on antelias myös perhokalastajalle.
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joen virkistyskäyttö on vähäisempää, rmitta hiihto- ja nottorikelkkaret

ket suunnataan usein jokea pitkin.

Vuonna 1977 Dunasjokivarressa tehdyn haastattelututkimuksen mukaan (otos

884 henkilöä) yli 80 % vastaajista oli sitä mieltä, että Ounasjoella on

nrkitystä kalastuksen, virkistyskäytön ja maisema- ja tunnearvon kannal

ta (Äsp ym. 1977, s. 144).

Melontaretkeily Lapin joilla on kasvanut. Ounasjoki soveltuu hyvin reUd

melontaan ja se on tavallisen harrastajan joki. Jopa aloitteleva meloja

voi laskea sen kosket ohjatulla kanoottiretkellä tai koskenlaskua harras—

taneen melojan mukana. Qunasjoen matkailullisesta merkityksestä mainitta

Kuva 13. Myös Dunasjoen latvavedet soveltuvat melontaan. Matalan veden

aikaan kosket ovat paikoin kivikkoisia.
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koon, että se on Suomen Matkailuliiton pisin opastettu melontareitti. Ve—
neily Dunasjoella on luonteeltaan paikallista. Älajuoksulla on suunnitel
mia vesibussiliikenteen aloittamisesta. Ounasjokivarren matkailuyrittäjät
ovat tähän asti jättäneet vesiretkeilyn vähälle huomiolle ja vesistön tar
joamat mahdollisuudet suurelta osin käyttämättä. Reitistä on juuri valmis
tunut veneily— ja vesiretkeilysuunnite]ina, jossa on esitetty erilaisia
kehittämistofrienpiteitä (Leskinen 1984).

Kanootilla tai jokiveneillä on mahdollista laskea pääjoen lisäksi nonet
Ounasjoen sivujoet. Pohjoisesta lukien voidaan melontaan suositella muun
muassa seuraavia jokia: Näkkäläjoki, Käkkälöjoki, Tepastonjoki, Äakenus
joki, Loukinen, lkojoki ja Meltausjoki.

Znirtatti- tai puolianimattikalastajia ei joella juuri enää ole, vaan kalas
tus jakaantuu virkistyskalastukseen ja kotitarvekalastukseen. Tavoitel—
luinmat kalalaj it ovat siika ja harjus sekä taimen. Kalastuksen merkitys
vaihtelee kylittäin. Joen kalakanta paranee pohjoiseen mentäessä.

Asutuksen ennustettu keskittiinen taajamiin tulee lisäämään vesien vir
kistyskäytöä alueella. Myös Rovaniemen kaupungin asukkaille tulee Dunas
joki sivuvesistöineen olemaan vesien virkistyskäytön kannalta entistä
tärkeämpi.

Veneily, loma-asutus ja muu vesien virkistyskäyttö sekä uitto ja kalastus
ovat lähivuosina Ounasjoen tärkeiitunät kävttömuodot. Virkistyskäytön mer
kitys on nopeasti kasvanut ja seurannaisvaikutuksineen ne ovat alueen elin—
keinoelämälle lähes yhtä tärkeitä kuin vesistön perinteiset käyttnuodot.

2.8 PANTÄ-ALUEEr JA LOMA-ASUTUS

Ounasjoen ranta-alueiden yhteispituus on noin 600 kilometriä. Ranta-aluei
ta on perinteisesti käytetty muun muassa laiduntamiseen, niitty— ja pelto
maina sekä asutukseen. Ranta—alueella sijaitsee tällä hetkellä noin 930
asuinrakennusta ja 2 400 muuta rakennusta. Pelloksi tai piha—aluetta var
ten raivattua rantavyöhykettä on runsaat 150 kilometriä. Viimeisen viiden
vuoden aikana on loma—asuntojen määrä kasvanut nopeasti. Myös peltojen ja
niittyjen metsittyminen on muuttanut maisemakuvaa.
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Panta-alueiden käytön muutos on ollut yleensä ohjaamatonta, mikä on saat

tanut vaikuttaa haitallisesti perinteiseen rannankäyttöön. Muun muassa rro

net luontaisesti vene— ja uimarannoiksi tai muuhun yleiseen virkistykseen

ja ulkoiluun käytetyt ranta-alueet ovat siirtyneet loma-asutukseen tai

muuhun käyttöön.

Lapin seutukaavan vuonna 1980 vahvistetussa 1 osassa (virkistys— ja suo—

jelualueet) jäi Ounasjoki erityisselvitysalueeksi. Ounasjoelle ei ole laa

dittu muitakaan ranta-alueiden käytön yleissuunnitelmia. Alueen kunnat

ovat eri yhteyksissä pitäneet rantojen käytön suunnittelua tarpeellisena.

Vuoden 1984 loppuun mennessä valmistuvan selvityksen Ounasjokivarren ran

ta-alueiden käytöstä tavoitteena on taajamien ja kylien sekä loma-asutuk

sen rantojen yleissuunnittelu. Pantarakentamista pyritään ohjaamaan si

ten, että se sopeutuu sekä maisemaan että yhdyskuntarakenteeseen. loma—

asutuksen ja matkailutoimintojen tulisi liittyä nykyiseen ranta-asutukseen.

Paikalliselle väestölle pyritään turvaamaan perinteinen rantojen käyttö ja

kehittämään sitä (Ounasjoen suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet, Vesi

hallitus 1984)

Kuva 14. Loma—asunnot näkyvät yleensä vähän maisemassa.

Kittilän Sirkkaan laadittiin vuoden 1983 lopulla osayleiskaava. Kaavan
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tarkoituksena on ennen kaikkea matkailun ja virkistystoimintojen sijoit

tumisen ohjaaminen. Kaavan alkuperäisenä tavoitteena on ollut löytää lo

makeskuksille osoitettavat maa-alueet. Osoittamalla maa-alueet retkei—

ly- ja vixkistyskäyttöön pyritään turvaamaan eri arrinattien ja elinkeino

jen mahdollisuus kehittyä häiriöttä. Kaavan yhteydessä hyväksyttiin myös

Sirkan ulkoilureittisuunnitelma. Yleiskaavan toteutuessa arvioidaan loma-

asuntoalueiden määrän kaksinkertaistuvan. Sirkka-Levi alueella arvioidaan

tällöin olevan noin 500 rakennus- tai rantakaavoitettua loma-asunnon paik

kaa, joissa arviolta olisi 2500 - 3 000 vuodepaikkaa.

Ounasjokivarsi loma—asutus alueena

Loma-asuminen on matkailun ohella yksi tärkeirrmistä luontoon tukeutuvista

virkistysto:iininnan muodoista. Ounasjokialueen loma-asutus on veden äärel

lä sijaitsevana tyypillistä suomalaista loma-asutusta. Loma-asutusta on

koko joen pituudelta, mutta selviä kasautumisalueita on Rovaniemen kaupun

qin tuntumassa, Kittilän Sirkassa, Könkäällä ja Tepastossa, yhteensä noin

230 — 260 loma—asuntoa (Iilanen 1982).

Ounasjokialueen pohjoinen loma—asutusalue kuuluu Lapin seutukaavaliiton

luokituksen mukaisesti Luoteis-Iapin valtakunnalliseen loma-aluevyöhyk—

keeseen ja on yksi loma—asutuksen ydinalueista. Loma—asutus on selvästi

tiheänpää kuin yrrtpäristössä ja yli puolet pohjoisen alueen loma-asukkais

ta asuu vakinaisesti Lapin läänin ulkopuolella (Moilanen 1981).

Loma—asunnot sijaitsevat jokivarressa lähes tasaisesti joen molerrmin puo

lin koko Ounasjokialueen pituudelta. Hetta-Ketomella välillä loma-asun

toja on vain iruutamia. Selviä tiheänTnän huvila-asutuksen alueita on aivan

alueen eteläpäässä ja Sirkan ja Tepaston ympäristössä. Lana-asuntojen ko

konaismäärästä yli puolet sijoittuu Rovaniemen maalaiskunnan alueelle ja

vajaa 2/5 tulee Kittilän kunnan alueelle. Rovaniemen pohjoispuoli onkin

eräs tiheinpiä loma—asutusalueita Lapin läänissä.

Hieman yli 1/5 alueen loma-asunnoista sijaitsee Sirkassa, Könkäällä ja

Tepastossa. Täällä loma—asutuksen sijoittumiseen ovat vaikuttaneet ennen
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kaikkea luonnon erityistekij ät, kuten tunturimaisema, kalavedet, retkeily

maastot sekä huihtomahdollisuudet.

Lappilaisten omistamat loma—asunnot ovat enemmistönä etenkin alueen etelä-

osan kylissä. Eteläinen loma-asutusalue on siten lähinnä rovaniemeläisten

loma—asutusalueena. Pohjoiseen päin mentäessä ulkolappilaisia loma-asunto

jen omistajia on yhä enemmän. Pohjoisella loma-asutusalueella Sirkassa,

Könkäällä ja Tepastossa heidän osuutensa on yli 50 % loma-asuntojen omis

tajista. Tämän vuoksi pohjoinen loma-asutusalue voidaan nimetä uI]olappi

laisten loma—asutusalueeksi. bilasen tutkimuksen mukaan Ounasjoella on

loma-asukkaille merkitystä eri virkistyskäyttömuotojen kannalta. Tärkein

merkitys on kalastuksella, yli puolet loma-asukkaista kussakin kunnassa

mainitsee juuri tämän tekijän. (ilanen 1981, s. 22—55.)

2.9 JOKIV2PREN PALVELUTASO

Palvelujen itonipuolisuus ja määrä vaikuttavat majoituskohteiden tyyppiin

ja määrään. Alueilla, joissa palvelujen määrä on suuri, matkailu perustuu

keskuskysyntään. K e s k u s k y s y n n ä 1 1 ä tarkoitetaan keskus

hakuisiin toimintoihin ja keskustan asutukseen liittyvää palvelujen kysyn

tää. Aihaisen palvelutason alueilla matkailu perustuu 1 o rn a k o h d e -

k y s y n t ä ä n , mikäli matkailun luontaiset edellytykset ovat hyvät

ja ohikulkukysyntään, josmatkailullisiavetovoimate

kijöitä ei ole.

Keskuskysyntäpaikkakunnulle voivat yrrpärivuouset majoitusliikkeet sijoit

tua pienerrirnällä riskillä kuin muualle. Tämä johtuu siitä, että vaikka lo

ka-, marras- ja tammikuu ovat lomakäytön kannalta hiljaisia aikoja, niin

liike- ja työmatkailu ovat suhteellisen tasaisia kaikkina vuodenaikoina.

Liike- ja tyä-natkailijoiden määrän on todettu olevan suoraan verrannollinen

paikkakunnan palvelujen määrään (Hemmi 1976, s. 42; Okkonen 1981, s. 21 - 22).

Matkailu on säilyttänyt: ja lisännyt välittänien ja välillisten palvelujen

määrää ja saavutettavuutta erityisesti haja-asutusalueilla. Matkailu lisää

vähittäiskauppapalvelujen määrää, tasoa ja liikevaihtoa. Matkailu on vai-
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kuttanut pienten kylkauppojen säilymiseen, sillä matkailijat voivat muo

dostaa kaupan marginaalisen asiakaskunnan. Esimerkiksi Sirkassa on matkai
lukysynnn vuoksi perustettu uusi elintaivikeliike.

Matkailu ylläpitää osaltaan nykyisiä joukkoliikennepalveluja. Esimerkiksi

lentoliikenne on kehittynyt matkailun ansiosta (Lapin matkailun kehittä

misohjelma 1981, s. 4).

Lapin keskusverkko koostuu maakunta-, kaupunki-, kunta-, paikallis- ja

kylkeskuksista. Keskukset on luokiteltu niissä esiintyvien palvelusten

perusteella. Ounasjokivarren keskuksista (taulukko 5) on Rovaniemi luoki—

teltu ylertmän tason maakuntakeskukseksi (C 1). Rovaniemellä on korkea ja

rronipuolinen palvelutaso ja sen matkailu perustuu tämän vuoksi keskusky

syntän sekä lomakohdekysyntän. Enontekiö on alennan tason kuntakeskus.

Älirtmalla paikallistasolla ovat Sirkka, Patokoski ja Älakylä. Ounasjoki—

alueen julkiset ja kaupalliset palvelut keskittyvät kunta- ja kyläkeskuk

sun. Varsinaiset matkailupalvelut keskittyvät Enontekiön Hettaan ja Kit
tilän Sirkkaan (taulukko 6).

Taulukko 5. Ounasjokivarren keskusten keskusluokka vuonna 1982 sekä ta

voitteellinen keskusluokka vuonna 1990.

Keskus Kunta Keskusluokka Tavoitteellinen
1982 luokka

Rovaniemi Rovaniemi C 1 C 1

Kittilä Kittilä E 2 E 1

Enontekiö kk Enontekiö E 3 F 1

Lohiniva Rovaniemen mlk F 3 F 3

Meltaus Rovaniemen mlk F 3 F 2

Sirkka Kittilä F 3 F 3

Sinettä Rovaniemen mlk F 3 F 3

Kaukonen Kittilä F 3 F 3

Patokoski Rovaniemen mlk F 3 F 3

Älakylä Kittilä F 3 F 3

Keskusten luokittelu:

G = kyläkeskukset 1 = ylempi taso
F = paikalliskeskukset 2 = keskitaso
E = kuntakeskukset 3 = alempi taso
0 = kaupunkikeskukset
C = maakuntakeskukset

(Lähde: Lapin Seutukaavaliitto)
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Taulukko 6. Ounasjokivarren palvelut.

Qr1 ti ( 4J

Leiriiitäalue x x x x

Matkustajakoti x x

Lentoaseina x x

Pienkonekenttä X X X

Vesilentosatama x

Unja—autoasema x x

Kunnallinen
matkailutointisto x x

Telepalvelu x x

Äutovuokraaino x x

Postitoimisto x x x x x x x x x x x x x x

Taksi x x x x x x x x

Ravintola/hotelli x x x x

Äutokorjaamo x x x x

Parturi/kanipaaino x x x x x x

Pankki x x x x x x

Baari x x x x x x x x x x

Grilli x x x

Elintarvikkeiden
erikoisntyymälä x x

Älkoholiliike x x

Urheilutarvikeliike x x

Valokuvausliike x x

Kirjakauppa x x x

Kioski x x x x x

Huoltoaseina x x x x x

Polttoaineenjakelupaflcka x

Yleismyymälä xx xxx xxx xx xxx

Supermarket x x
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2.10 MACl-\ILUN Ml\PKKINOINTI

Markkinointirrenetelmiä, joita on menestyksellisesti käytetty muissa elin—

keinoissa, on vain asteittain hyväksytty ja käytetty matkailussa. Kaikkia

näistä menetelmistä ei voikaan suoraan soveltaa matkailun markkinointiin.
Siksi matkailuyritysten markkinointirreneteiniät eroavat selvästi aineelii

sia tavaroita valmistavan tai muita palveluksia tuottavien yritysten mark—

kinointimenetelmistä.

Matkailupalvelujen markkinoinnissa ei voida käyttää tavananaisia jakelu

teitä, sillä matkailutuote on palvelu, joka usein tuotetaan ja kulutetaan

samanaikaisesti (MEK 1977, s. 5). Krippendorf (1971, s. 28) määrittelee

matkailun markkinoinnin seuraavasti:

“Matkailun markkinointi on j ärjestelmällistä ja koordinoitua liiketoirnin

taa, jota harjoittavat joko yksityiset tai valtion yritykset paikallisel

la, maakunnallisella, kansallisella tai kansainvälisellä tasolla. Toimin

nan tarkoituksena on tyydyttää identifioitavissa olevien kuluttajaryhmien

tarpeet mahdollisiirnnan hyvin ja saada tästä toiminnasta tarkoituksenmukai—

nen tuotto.”

Tutkimusalueen matkailuyrittäjien palveluja markkinoivat useat eri mark—

kinointiorganisaatiot. Tärkeimmät ovat Lapin Matkailu Oy, Matkailun edis

tämiskeskus, matkatoimistot, kunnat, erilaiset yhteistyöryhmät, liikenne-

yhtiöt ja matkailuyritykset.

Yleisinpiä markkinointimenetehniä ovat julkaisut, kuten esimerkiksi esit
teet, lehti- ym. mainonta, osallistuminen myyntitapahtumiin ja yhteistyö-
projekteihin sekä suoramyynti kuluttajille.

Läänintasolla markkinointia harjoittavat Lapin Matkailu Oy, Matkailun

edistämiskeskuksen Rovaniemen aluetoimisto ja alueelliset yhdistykset.

Matkailun edistärniskeskuksen aluetoimiston toiminta jakautuu markkinoin

tiin, tiedotukseen, koulutukseen, neuvontaan, tutkimukseen ja suunnitte

luun. Viime vuosina matkailupalveluiden tuotekehittely on ollut keskeinen

toimintamuoto. Äluetoimiston markkinointi suuntautuu vain kotimaahan.

Äluetoimiston käyttämiä korranunikaatiokeinoja ovat suhde— ja tiedotustoi

minta, alueelliset esitteet, lehtiartikkelit, julkiset tiedotusvälineet

sekä rressuille ja kanpanjoihin osallistuminen. Matkailun edistämiskeskuk—
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sen aluetoiiniston yhteistyökupaneita ovat kunnat, Kehitysaluerahasto ja

eri yhteisöt.

Lapin Matkailu Oy on perustettu Lapin matkailun markkinointiorganisaauok

5±. Sen anistaj ina ovat Lapin matkailuyrittäjät ja kunnat. Sen tehtävänä

on Lapin ohjelma- ja majoituspalveluiden markkinointi, matkailupalvelui

den välitys ja myynti, matkailupalveluiden tuotekehittely sekä koulutus ja

neuvonta. Lapin Matkailun harjoittamassa markkinoinnissa pääpaino on pro

jektikohtaisessa markidnoinnissa. Lapin Matkailun markkinointi suuntautuu

tiettyjen alueiden ja näillä alueilla olevien tuotteiden markkinointiin.

Lapin Matkailun yhteistyosapuolia ovat yritykset, kunnat, Matkailun edis

tärniskeskus, matkatoimistot, Valtion Rautatiet, Finnair ja incomingtoimis

tot (matkailijoita Suomeen suoraan ulkomailta tuovat toimistot). Kormiuni

kaatiokeinoja ovat suorainyynti kuluttajille, esitteet, messuilla esiinty

minen, rnyyntipäiville osallistuminen, tuotekohtainen lehti-i]atoittelu ja

mainoskanpanjat. Lapin Matkailulla on kaksi myyntipistettä Helsingissä.

Lapin Matkailu Oy ja Suomen Matkatoimisto Oy sekä Matkatoimisto Prea ovat

sopineet yhteistyöstä Lapin majoituspaikkojen varauspalvelujen kehittämi

seksi Helsingin alueella. Lapin Matkailu Oy:n varaairssa pyritään siihen,

että kuluttaja saa tiedon kulloinkin tarjolla olevasta vapaasta kapasitee—

tista.

Ounasjokialueella Lapin Matkailu Oy:n varaustoiminnan piiriin kuului vuon

na 1983 15 majoitusliikettä, 11 talomajoittajaa ja 17 lomamajaa ja joissa

oli yhteensä 1 250 vuodepaikkaa. ftitkimusa1ueen majoituskapasiteetista oli

Lapin Matkailu Oy:n välityksessä vajaat 40 %. Lapin Matkailu Oy:n merkitys

myyntiorganisaationa on ollut suuri varsinkin pienmajoituksen osalta.
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3 MÄTKÄILUPÄLVELUJEN TARJONTA

Käsitettä matkailupalvelu ei voida kovin tarkasti määritellä. M a t -

k a i 1 u p a 1 v e 1 u k s i n a voidaan pitää kaikkia palveluksia,

joissa matkailijan panos on taloudellisen toiminnan edellytys. Matkailu—

elinkeinon muodostavat matkailupalveluja tuottavat yritykset ja yksityi

set henkilöt. Matkailupalvelut voidaan karkeasti jakaa majoitus-, ravit

semis-, ohjelma-, opastus-, kuljetus- ja matkatoimistopalveluihin (Helle

1968, s. 21).

3.1 MAJOITUS- JA RAVITSEMISPLVELUT

Majoituspalveluiden kysyntää voidaan mitata yöpymisvuorokausilla, viipy

miskertoirt1laja kapasiteetin käyttöasteella. Kysyntää ei pitäisi mita

ta matkailijoiden määrällä, sillä sama henkilö voi viipyä paikkakunnalla

useartnan kuin yhden yön (Herruni 1976, s. 158).

Majoituspalvelut ovat matkailuelinkeinon perustuotteita. Tässä selvityk

sessä majoituspalveluksiin luetaan kuuluviksi hotellit, rrotellit, matkus—

tajakodit, retkeilyrnajat, lomakylät, leirintäalueet sekä maatila— ja loma

mökkimajoitus. Majoitusmuotoihin voidaan lukea myös autiotuvat, jotka yleen

sä ovat maksuttomia. Majoitusliikkeet voidaan ryhmittää koko vuoden toimi

viin ja osan vuotta toimiviin majoituspaikkoffiin.

Taulukko 7. Ounasjokialueen majoituskapasiteetti vuonna 1983 tehdyn yritys—
kyselyn perusteella.

Maj oitusmuoto Huo- Vuode- Mökit Vuode- Asun- Teltta- Vuode
neet paikat paikat to- paikat paikat

vaunu— yhteensä
paikat

Hotellit 327 966 25 204 109 50 1 170

Loma- ja mökkikylät

sekä lomamajat 156 400 1 19 605 4 10 1 005

Matlcustaj akodit ja

matkailumajat 56 256 13 54 310

Leirintäalueet 84 393 240 442 393

Talomajoittajat 141 626 43 200 18 28 826

Yhteensä 700 2 248 284 1 456 371 530 3 704

(Yksityisiä lomamajoja ja yhteisöjen mökkejä on edellisten lisäksi Sirkas—

sa noin 170. Näissä on vuodepaikkoja yli 1000.)
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Majoitusliikkeiden kokonaiskapasiteetti oli vuoden 1983 lopussa 3 700 vuo—

depaikkaa. Tämä on noin 25 % koko Lapin majoituskapasiteetista. Hotellien

kapasiteetti oli 31 , 6 % kokonaiskapasiteetista Ounasjokialueella, loma—

ja mökkikylien sekä matkustajakotien ja matkailumajojen 35,5 % ja muiden

majoituslUidceiden 32,9 %. Tutkimusalueella toimii vuoden 1984 alusta kah

deksan hotellia, loma- ja mökkikyliä on 15, matkustajakoteja ja matkailu

majoja 8 ja leirintäalueita 15.

Hotelli on korkeat vaatimukset täyttävä majoitusliike, jonka yhteydessä

on 1 luokan ravintola tai johon muuten on järjestetty vastaavan tasoista

ruoan ja virvokkeiden tarjontaa (Asetus 502/1969, 2 §). Hotelleista on

kolme auki vain osan aikaa vuodesta, muut viisi ovat ympäri vuoden auki.

Ko]it hotelleista sijaitsee Enontekiöllä, kolme Kittilässä, yksi Rovanie

men maalaiskunnassa ja yksi Muoniossa (kuva 17).

Loma- ja mökkikyliä on alueella 15 (Kuva 16). Lomakylä on majoituspalve

lu, joka tyypillisesti tukeutuu luontoon ja yleensä järvenrantasijaintiin.

Lomakylässä on yleensä mahdollisuus erilaisiin harrastuksiin. Lomakylät

palvelevat lomamatkailua ja pääasiassa kohdekysyntää. Suurin osa tutkimus—

alueen lomakylistä on keskittynyt Sirkkaan ja Hettaan. Loma- ja mökkiky

lien majoituskapasiteetti oli vuonna 1983 yli tuhat vuodepaikkaa. Suurin

osa yrityksistä on auki ympäri vuoden. Lomamökkejä on varustetasoltaan

erilaisia, talvikäyttöisistä mökeistä kesäkäyttöisiin mökkeihin ilman mu—

kavuuksia. Laajennussuunnitelmia on kuudella yrityksellä. Parhaimpiin käyt

töasteisiin pääsevät yleensä korkeatasoiset, sijainniltaan edulliset loma—

kylät, joiden palvelutaso on hyvä.

Matkustajakoteja ja matkailumajoja on alueella kahdeksan (kuva 17). Matkus—

tajakodit vastaavat usein taajamien perusmajoituksen tarjonnasta ja ne pal

velevat pääasiassa liike- ja työmatkailua. Matkustajakodeista ja matkailu

majoista kaksi sijaitsee Hetassa, kaksi Sirkassa, kaksi Kittilässä, yksi

Songassa ja yksi Ylikylässä. Matkustajakodeissa ja matkailumajoissa oli

vuonna 1983 majoituskapasiteettia yli kolmen sadan vuodepaikan verran.

Useinirnissa on mahdollisuus täysihoitoon.

Leirintäalueita on alueella 15 (näistä osa luokitellaan myös lomakyliksi).

Kolmen tähden leirintäalueita on vain yksi Molkokönkäällä. Kahden tähden

leirintäalueita on kolme ja yhden tähden kynnienen. Vuodepaikkoja leirintä

alueiden mökeissä on yhteensä noin 400 ja teltta— ja asuntovaunupaikkoja
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lähes 700. Kahta leirintäaluetta lukuun ottamatta kaikki muut ovat auki

vain kesäkauden (kuva 18).

Talomajoittajia on alueella yhteensä 34. Rovaniemen maalaiskunnassa on 9

talomajoittajaa, Sirkassa 8, Könkäällä 5, Paattamassa 3, Tepastossa 2,

Kittilän kirkonkylässä, Kiistalassa, Hanhiinaalla, Näkkälässä, Vuontisjär—

vellä ja Nunnasessa kussakin 1. Lisäksi Sodankylän puolella Unarin Luu

suassa on 1 talomajoittaja.

M a a t i 1 a m a t k a i 1 u k s i määritellään perinteinen täysihoito

maataloissa, itsepalvelulomat lanamökeissä tai erityisesti tätä tarkoi

tusta varten kunnostetuissa lisärakennuksissa, kievarimainen matkailijoi

den palvelu ja maatilan piirissä tapahtuva ohjeinoitu lomanvietto (MEK

1981, s. 25).

Alueen talomajoittajista vain muutama harjoittaa tilallaan maataloutta.

Seitsemällä tilalla harjoitetaan porotaloutta. Maatila- tai porotilamat

kailua harjoitetaan Sirkan ja Raattaman kylää lukuun ottamatta vähän,

vaikka Ounasjokivarsi tarjoaisi monin paikoin ihanteelliset edellytykset

tälle toiminnalle. Alan yrittäjien kannalta on ongelmana ollut lyhyen

kauden aiheuttama heikko kannattavuus. Kehittymistä vaikeuttavia seikko

ja ovat lisäksi viljelijäväestön epäedullinen ikärakenne, kouluttamatto

muus, investointien tarve ja halpakorkoisten lainojen saannin hankaluus.

Perhelomailun lisääntyessä kehittymisedellytykset ovat kuitenkin suotui—

sat.

Ravitsernispalveluja tarjoavat matkailijoille hotellien lisäksi ravinto

lat, baarit ja kahviot sekä elintarvikeliikkeet. Ounasjokialueella on

muun muassa kaikkien hotellien yhteydessä ravintola. Baareissa ja kah—

vioissa on asiakaspai]ckoja yli 600.

Ei—kaupalliseen majoituskapasiteettiin kuuluvat muun muassa autiotuvat

ja yksityisten henkilöiden tai yhteisöjen omistainat loma-asunnot. Pet—

keilijöiden eniten käyttämiä majoituspaikkoja ovat autiotuvat. Alueella

on yli 20 autiotupaa, joista osa on varaustupia. Suurin osa autiotuvista

sijaitsee Pallas - Dunastunturin kansallispuistossa.
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Kuva 15. Kittilän kirkonky1n uusi hotelli.

Kuva 16. Leiriritäalue Otmasjärven rannalla.
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3.2 OHJELMAPALVELUT

Matkailun ohjelmapalvelujen tarkoituksena on tyydyttää matkailijan vapaa

ajanviettoon liittyviä tarpeita ja toisaalta pidentää vilpymää matkailu—

yrityksessä. Ohjeirnapalveluiden määrän ja laadun kehittäminen on matkai

lun tuotekehittelyn tärkeimpiä tavoitteita 1980—luvulla (KERA 1982, s. 12).

Erilaiset, varsinaisesti matkailijoille tarkoitetut ajanviete- ja virkis—

tyspalvelut ovat Suomessa suhteellisen heikosti kehittyneitä verrattuna

Keski-Euroopan lomakohteisiin. Pääasiallisina syinä kehittymättömyyteen

pidetään majoituspalvelujen vähäisyyttä ja hajanaista sijoittumista sekä

organisoinnin puutetta.

Matkailu on nykyisin kehittymässä toiminnalliseen suuntaan. Ohjeintapal

veluja tulisi tarjota matkailijoille sekä varsinaisina matkailukausina

että hiljaisina kausina. Ohjelmapalveluja on pyrittävä suuntaamaan sekä

kohdematkailijoille että kiertomatkailijoille. Talvella ja keväällä oli

si järjestettävä kohdematkailupalveluja, kun taas kesän aikana ohjelma—

palvelut tulisi suunnata lähinnä kiertomatkailijoille (Okkonen 1981,

s. 45—46).

Ohjelmapalveluiden tuottamiseen liittyy muun muassa seuraavia ongelmia:

- Pieni yksikkökoko vaikeuttaa uusien ohjelmapalvelujen toteuttamista.

- Ennen tuotteen tunnetuksi tulemista sen ylläpito on taloudellisesti usein

hyvin raskasta yritykselle.

- Yhteistyön puute vaikeuttaa uusien ohjelinapalvelujen kehittämistä ja ole

massa olevien ylläpitoa. Myös lyhyt kausi vaikeuttaa ohjelmapalvelujen

ylläpitoa.

- Oppaita, joilla on sekä paikallistuntemusta että kielitaitoa, ei ole tar

peeksi saatavilla kaikissa matkailukeskuksissa.

— Ohjelmapalveluiden markkinointi ja tiedottaminen on puutteellisesti jär—

jestetty.

- Ohjelmapalveluiden hinnoittelu on epäyhtenäistä. Hinnat vaihtelevat huo

mattavasti yrityksittäin ja alueittain.

- Julkinen rahoitus ohjelmapalveluiden tuottamiseksi ei ole riittävää.

- Ohjelmapalveluiden ajoituksessa (esimerkiksi yleisötapahtumat) on paljon

päällekkäisyyttä (KERA 1982, s. 12).

Matkailijoille tarjottavat ohjelmapalvelut jaetaan tässä yhteydessä luontoon
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tukeutuviin, elinkeino- ja kulttuuripohjaisiin, erityisinvestoinnein luo

tuihin ohjelmapalveluihin sekä yleisötapahtumiin ja kansanjuhuiin. Tutki

musalueen ohjelmapalvelut ovat pääasiassa luontoon tukeutuvia ulkoilu—,

virkistys- ja urheilupalveluita, jotka on luetteloitu paikkakunnittain

taulukossa 8.

Luontoon tukeutuvat ohjelmapalvelut

Luonto on Lapin tärkein matkailun vetovoimatekijä. Tämän vuoksi luontoon

liittyvät toiminnot ovat merkittävin ohjelmapalvelujen osa-alue. Luontoon

tukeutuvia ohjelmapalveluja ovat muun muassa retkeily, veneily ja vesi—

retkeily, virkistyskalastus, huihtäminen, laskettelu sekä noottorikelkka—

retket ym.

Kuva 19. Saksalaisia veneretkeilijöitä kahvitauolla.
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Dunasjokialueen luontoon tukeutuvat ohjelmapalvelut ovat keskittyneet Enon—

tekiön Hettaan, Pallastunturille ja Raattamaan, Kittilän Sirkkaan ja Pova—

niernen maalaiskunnan Pohtirrolarrgtlle.

Retkeilyyn ja hiihtärniseen tarkoitettuja merkittyjä latuja ja polkuja on

erityisesti Sirkassa. Reittejä on pituudeltaan parista kilometristä aina

30 kiloittriin. Viitoitettuja ja viitoittamattomia eräreittejä on kansal

lispuiston alueella, Hetassa, Sirkassa ja Pohtin1arratlla. UseinTnissa ma

joituspaikoissa on matkailijoiden käyttöön varattu joko soutu- tai mootto

rivene. Veneilyn ja melonnan ohella vesien virkistyskäyttöön kuuluvat muun

muassa vesihiihto, purjelautailu ja purjehdus. Parhai.mnat mahdollisuudet

näihin tarjoavat Ounasj ärvi Hetassa, Norvaj ärvi Rovaniemen maalaiskunnassa

ja Ounasjoen alajuoksun suistoalue. Uimakausi alueen vesissä kestää vain

vajaat kaksi kuukautta.

Ohjelmapalvelut voivat perustua myös luonnon antimien talteenottoon. Täl

löin kysymykseen tulevat metsästys, kalastus, marjastus, sienestys ja hy&

tykasvien keräily. Nämä toiminnot ohjelmapalveluina ovat edullisia, jos

niille on varattuna erityisiä alueita ja niitä suunnitellaan ja töteute

taan yhteistyössä paikallisen väestön kanssa (KER1 1975, s. 26).

Kalastukseen soveltuvia alueita pääuoman lisäksi ovat erityisesti Ounas

joen pohjoiset sivujoet sekä Aakenusjoki Kittilässä ja Meltausjoki Rova

niemen maalaiskunnassa. Näissä vesistöissä on muun muassa metsähallituk—

sen istutuksia. Hyvänä urheilumetsästysalueena on tunnettu Kittilän Kumpu

tunturin alue.

Talviurheilukeskuksissa on mahdollisuus harrastaa laskettelua, kelkkailua

ja maastohiihtoa. Kolmessa keskuksessa, Pallastunturiila, Sirkassa jaPoh

tirrolarrniella, on hiihtohissit. Hiihtokeskuksissa annetaan laskettelun ja

maastohiihdon opetusta ja vuokrataan huihtovälineitä. Kuntourheilijoille

on asutus- ja matkailukeskusten läheisyyteen tehty pururatoja ja kunto

polkuja.

Ohjatut moottorikelkkasafarit ovat viime vuosina olleet matkailijoiden suo

siossa. ottorikelkkareittejä onkin alueella useita (kuva 20). Näistä ovat

virallisia Pulju—Korsatunturin reitti ja htimolaninen reitti.
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Elinkeino- ja kulttuuripohjaiset

ohj elmat

Kulttuuripohjaiset ohjelmat ovat varsin vakiintuneita ja niihin kuuluvat

muun muassa taide- ja käsityönäyttelyt, museot, teatteri- ja musiikkita

pahtumat, koulutus- ja kurssitoiminta sekä kulttuuriyrripäristön vaalimi

nen (Okkonen 1981, s. 46).

Pemselinkeinoista porotalous tarjoaa matkailijoille mDnipuolista ohjel

maa. Parhaiten voivat matkailijat tutustua porotalouteen käymällä poro

erotuksissa. Poroerotusaitoja sijoittuu ihan maanteiden tuntumaan. Esi

merkiksi Raattamassa on matkailijalla mahdollisuus tutustua porotalou

teen jopa osallistumalla erotuksiin. Alueella järjestetään myös 2 - 3

vuorokauden mittaisia porosafareja, jotka ovat varsinkin ulkomaalaisten

suosiossa. Matkailijoille tarjotaan mahdollisuus myös opetella itse aja

maan porolla.

Tunnetuinittat vuosittaiset kulttuuritapahtumat ovat Marianpäiväjuhla Hetas

sa ja Hetan musiikkipäivät. Marianpäiväjuhla on saamelaisten kirkkopyhä.

Juhlilla on myös erilaisia kilpailuja. Hetan musiikkipäivät, jotka pide

tään pääsiäisenä, ovat korkeatasoinen musiikkitapahtuina. Hetassa viete

tään lisäksi Karjalansaaren kotiseutujuhlia, joilla on yli 30—vuotiset

perinteet. Kittilän kesäkirkkomarkkinat markkinasoutuineen on myös perin

teinen kulttuuritapahtuma. Yleisötapahtumilla on tärkeä merkitys matkai

lun kehittämisessä. Yleisöjuhlat tarjoavat myös virikkeen Lapin matkalle.

Tärkeimmät kylät, joissa on vanhaa asutusta, ovat Ylikyrö Enontekiöllä,

Raattama, Köngäs ja Kaukonen Kittilässä sekä Jääskö ja Meltaus Rovaniemen

maalaiskunnassa.

Erityisinvestoinnein luodut ohjelmat

Nämä ovat yleensä joko kunnallisia investointeja tai matkailuyritysten

omiin hankkeisiin liittyviä. Ongelmana on kuitenkin tarjonnan yksipuoli

suus ja varojen niukkuus. Tärkein tuUcimusalueen ohjelmia luova inves—

tointflcohde ovat hiihtohissit. Muita erityisinvestoinnein luotuja ohjel

mapalveluja tarjoavat ulmahallit ja -altaat, tenniskentät ja liikunta-

ja kuntoilutilat. Nämä palvelut puuttuvat tutkimusalueelta lähes koko

naan. Vain Hetan ja Kittilän uusissa matkailuhotelleissa on uima-allas.
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Opastuspalvelut

Matkailija tarvitsee tietoja paikkakunnasta, jolle hän matkustaa tai joi—

le hän on jo saapunut. Hän tarvitsee oppaan, jossa on tietoja muun muassa
näntävyyksistä (sijainti, reitti, aukioloajat), tapahtumista, palvelupis—

teiden sijainnista ja aukioloajoista ja paikkakunnalla järjestettävistä

retkistä aikatauluineen ja hintoineen (Jääskeläinen 1975, s. 181).

Kunnalliset ja alueelliset matkailutoimistot jakavat tietoa ilmaiseksi

alueensa nähtävyyksistä, tapahtumista, majoitusliikkeistä, ravintoloista

ja muusta matkailuun liittyvästä. Useat toimistoista varaavat lisäksi paik

koja hotelleihin, lomakyliin, maalaistaloihin jne. Mat]cailutoimistoja on
Enontekiöliä ja Kittilässä. Opaskirjoja ovat muun muassa Lapin ja Pohjois—

Kalottialueen matkailuopas, Pohjois-Suoman retkeilyopas, Lappi 100-matkai-

lukohdetta, Lapin Matkailutieto ja Talvilomailijan Lappi.

Vaellusretkiä järjestetään oppaan johdolla muun muassa Palias-Ounastuntu—

rin kansaliispuistoon ja Pöyrisjärvelle Enontekiöllä. Ounasjoella järjes

tää muun muassa Suoman Matkailuliitto nlontaretken Hetasta Povaniemalle

kesä—heinäkuun vaihteessa.

Tärkeiitmät Ounasjokivarren ohjelmapalvelut on koottu taulukkoon 8.

Kuva 21. ?kDottorikelkkasafari Hettaan.
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Taulukko 8. Ounasjokivarren ohjelmapalveluja.

Hetta Pallas Paat- Sirkka Kit- Rovanie- Pohti
tama tilä nn m]]c nolampi

Erikoisolij elmat

— kansanmusiikkia x x

— lapinkaste x x x

— lasten ohjelmaa x x x

— napapiirinkaste x x

— rakotuli—ilta x x

— rantakalailta x x

Kalastus x

— kalastusretki x x x x

— nuottakalastus x

Kanootti, vene

—retket x x x x x

—vuokraus x x x x x x

Lentopaketteja x

Metsästys x

fvbottorjkelkka

— ajelut ja safarit x x x x x x

—vuokraus x x x x x

Polkupyörä, vuokraus x x x x x

Poro

—poroajelu x x x x x x

— poroajokortti x x x

— porosafari x x

Purjehdus x

Purjelauta, vuokraus

Riippulento x

Rekiajelu

Retkiä ja vaelluksia x x x x x x

Risteily (joki, järvi) x x

Uitto x
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4 MÄTKÄILIJÄT

Matkailijamääriin vaikuttavista tekijöistä tärkeimpiä ovat matkailijoiden

omat preferenssit, yleinen elintason kehitys ja kohdepaikkakunnan matkai

lulliset edellytykset. Lisäksi kehitykseen vaikuttavat kohdemaan suhteel

linen taloudellisuus matkailumaana. Matkailun kehitys on riippuvainen en

sisijaisesti taloudellisista tekijöistä, sillä mitä eneitinän ihmisillä on

varallisuutta, sitä suurempi osa tuloista käytetään matkailuun (Helle

1968, s. 49).

4.1 Y5PYMINEN OUNZ\SJOKDJI\RRESSÄ

Ounasjokivarressa kesällä 1983 suoritetun kyselyn ja Matkailun edistämis

keskuksessa tehdyn majoitustilastointikyselyn pohjalta oli kaudella 1983

Dunasjoen valuna-alueella yöpymisiä noin 167 000 (taulukko 9). Näistä yö—

pymisistä tapahtui hotelleissa noin 46 %, loma- ja rt5kkiky1issä 25 %, lei—

rintäalueilla 18 % ja lopuissa majoituskohteissa 12 %. Kyselyyn vastasi

varsinaisista matkailuyrityksistä noin 90 % ja talomajoittajista noin puo—

let.

Tässä tilastossa ei ole huomioitu omissa loma-asunnoissa, sukulaisten tai

tuttavien luona, luonnossa tai asuntovaunuissa yöpyneitä eikä kauttaku]]cu—

matkailijoita. Näiden määriä on vaikea arvioida.

Matkailun edistämiskeskuksen vuonna 1978 suorittaman matkailumn aluera

kennetta tutkineen selvityksen mukaan oli kauttakulkumatkailijoita Rova

niemi — Sirkka — Muonio tieosuudella 32 000 (MEK 1978, s. 22). Ounasjoki—

alueen osuus Lapin läänin majoitusliikkeiden yöpymisvuorokausista vuonna

1983 oli 22 %. Vuoden 1983 aikana yöpymismäärien kasvu on ollut runsaat

4 %.

Jos oletetaan, että yöpymisten määrä kasvaa kuluvalla vuosikyrtne1lä

4— 5 % vuosittain, edellyttää se muun muassa huomattavaa kausivaihtelun

supistumista. Tällä kasvusuunnitteella yöpymisten määrä olisi vuosikyirme

nen loppupuolella 203 000 yöpymistä (lähtötilanne on vuoden 1983 yöpymis

määrä 167 000).
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Yöpymismäärien kasvu rekisteröidyissä majoitusliiJdceissä lasketaan yhtälöstä

p = p (l+r)e seuraavasti:
t+e t

= yöää pemsvuonna (1983)

t+e
= yöpymismäärä ennustevuonna (1988)

e = ennuste— ja perusvuoden erotus vuosien lukumääränä

r = korko (vuotuinen prosentuaalinen kasvu)

Tulos: P1988 = 167 000
(,Q4)5

= 203 181

Kyseinen kasvu edellyttää, ottaen huomioon 2 %:n tuottavuuskehityksen, 2 - 3

% :n vuotuista työpanoksen määrän kasvua. Maj oituskapasiteetin kysyntänäky

mät eivät anna sijaa merkittäville uusinvestoinneille, mikäli tavoitteena

on käyttöasteen nostaminen, majoitusliikkeiden myynnin määrällinen kohotta

minen ja yritysten kannattavuuden turvaaminen. Rekisteröityjen majoitusliik

keiden vuotuiset käyttöasteet ovat tutkimusalueella maanme alhaisinia.

Taulukko 9. Yöpymiset majoitusmuodoittain Ounasjokivarressa vuonna 1983.

Maj oitusmuoto Yöpymisvuorokaudet %

Hotellit 76 329 45,7

Loma— ja mökldkylät 42 021 25,1

Matkustajakodit ja matkailumajat 9 367 5,6

Leirintäalueet 29 326 17,5

Talomajoitus (osittain arvio) 10 142 6,1

Yhteensä 167 185 100,0

Hotelleissa yöpyneistä ulkomaalaisten matkailijoiden osuus oli 11,5 %.

Ulkomaalaisten yöpynisistä keskittyi 75 % kesäkuukausille. Selvästi suu

rin ryhmä ulkomaalaisista olivat saksalaiset ja norjalaiset, joita oli

ulkomaalaisista tasan puolet. Yllättäen oli sveitsiläisiä 17 % ja ruot

salaisia vain 14 %. Hotelleissa yöpyjien keskimääräinen oleskeluaika

oli 2,4 vuorokautta (taulukko 10).
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Loma- ja mökkikylissä sekä lomamajoissa yöpyjistä ulkomaalaisten osuus oli

vain 6 %. Hollantilaisia oli yöpyjistä 29 %, norjalaisia 28 % ja saksalai

sia 13 %. Yöpymiset keskittyivät lähes 80-prosenttisesti heinä—elokuulle.

Suomalaisten yöpymiset keskittyivät selvästi hiihtokaudelle, helmi-maalis—

huhtikuulle (yli 50 %), ja noin ko]inannes kesäkuukausille. Kauden ulkopuo

lella matkailu on hyvin vähäistä. Matkailijoiden keskimääräinen oleskelu-

aika oli 4- 5 vuorokautta.

Matkustajakodeissa ja matkailumajoissa oli ulkomaalaisten osuus yöpyjistä

noin 15 %. Yli 90 % ulkomaalaisista yöpyi kesäkuukausina. Heistä oli nor

jalaisten osuus 50 %, saksalaisten 21 % ja ruotsalaisten 15 %. Suomalaisis

ta yöpyi kesäkuukausina noin puolet ja 1/3 huihtokaudella. Kai]dden yöpy

jien keskimääräinen oleskeluaika oli 4,9 vuorokautta.

Leirintäalueilla yöpyjistä ulkomaalaisten osuus oli 19 - 23 %. Enontekiöllä

yöpyjistä oli ulkomaalaisten osuus 27 % ja Kittilässä 15,4 %. Eniten oli

ulkomaalaisista norjalaisia 32 %. Saksalaisten osuus oli 21 %, ruotsalais

ten 19 % ja hollantilaisten 10 %. Keskimääräinen oleskeluaika leirintäalu—

eilla oli 2,2 vuorokautta. Yli puolet yöpymisistä keskittyi heinäkuulle.

Leirintäalueiden yöpymismäärät ovat muualla Suomessa viime vuosina kasva

neet noin 5—8 % (MEK 1983, s. 19). Kehitys Ounasjokivarressa on ollut päin

vastaista. Suurimpana syynä kehitykseen on ollut epäilemättä leirintäaluei

den heikko taso.

••••••7••••

1976 —77 —78 —79 —80 —81 —82 1983

Yöpymismäärien kehitys Enontekiön ja Kittilän leirintäalueilla

vuodesta 1976 vuoteen 1983.

YÖPYMISET

20 000

18 000

16 000

14 000

12 000

10 000
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Cna matkailijaryhmänsä ovat retkeilijät. Esimerkiksi Hetta — Pallas —rei

tin kulkee vuosittain 3 000 - 4 000 henkilöä.

Kansallispuistossa on 12 autiotupaa, joissa on vuodepai]dcoja kailddaan 100.

4.2 MATKAIMJOIDEN LHTöALUEET, RAKENNE JA VIIPYMINEN

Matkailijoiden lähtöalueiden selvittämisellä pyritään löytämään markki

nointialueet sekä alueelliset käyttämättäiiät matkailij apotentiaalit. Läh—

töalueella tarkoitetaan matkailijan osoitepaikkakuntaa (Heiruii 1979, s. 86).

Kesällä 1983 tehdyn Kittilän matkailun kehittämisohjelman mukaan (Laita

mäki 1984) olivat matkailijoiden lähtöalueet seuraavat:

Taulukko 11. Matkailijoiden lähtöalueet prosentuaalisesti Kittilän kun

nassa kesällä 1983 (otos 173 henkilöä).

Lääni % Lääni %

Oulun lääni 27 Vaasan lääni 4

Turun ja Porin lääni 20 Kymen lääni 4

Uudenmaan lääni 14 Pohjois-Karjalan lääni 3

Lapin lääni 13 Kuopion lääni 3

Hämeen lääni 6 Mikkelin lääni 0

Keski-Suomen lääni 6 Ahvenanmaan lääni 0

Vapaa-ajanmatkailijoita oli 80 % matkailijoista. Työ— tai opintomatka

oli matkan tarkoituksena 9 %: lla. Matkailijoiden keski-ikä oli hieman

alle 50 vuotta. Matkailijoista oli ryhmämatkailijoita yli puolet. Kul—

kuvälineenä oli 57 %:lla linja—auto ja 35 %:lla oma auto. Matkailijois—

ta 85 % oli tyytyväisiä matkailnmahdollisuuksiin ja matkailupalveluihin.

Matkailun edistämiskeskuksen vuonna 1983 suorittaman majoitustilastoin—

tikyselyn mukaan oli norjalaisten osuus matkailijoista (kaikki majoitus

muodot) 29,4 %, saksalaisten 22,4 %, ruotsalaisten 14,8 % ja hollanti—

laisten 6,3 %. Noin 1/3 matkailusta keskittyy kesäkuukausille ja 44 %

hiihtokaudelle, helmi-maalis-huhtikuulle.
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V ± i p y m i s k e r r o i n osoittaa matkailijoiden keskimääräisen vii

pymisen pafldcakunnalla. Se lasketaan jakamalla yöpymisvuorokaudet eli yö

pymiset yöpyneitten lukumäärällä. Vilpymiskertoimesta voidaan päätellä,

minkälaisella henkilömäärällä on saavutettu tietty vuorokausien määrä.

Yleensä viipymiskertoiinen arvot maassanme ovat 1 , 0 - 1 , 5. Herrniin Kainuun

matkailututkimuksessa vuodelta 1976 on se lukuarvo, joka erottaa kierto—

matkailun kohdematkailusta 1,9/2,0. Mikäli viipymiskerroin on 2,0, on

jokainen kunnan alueella majoittunut henkilö viipynyt keskimäärin 2 vuo

rokautta. Niissä majoitusliikkeissä, joissa on saavutettu tämä tai suu

rempi arvo, on kysyntä kohdekysyntää. Mikäli lukuarvot ovat pienempiä, on

kysymyksessä kiertomatkailu (Heitmi 1976, s. 199). Tämän mukaan on Ounas

jokivarren matkailu selvästi kohdematkailua, sillä keskimääräinen viipy

miskerroin rekisteröidyissä majoituskohteissa oli 3,5.

Kuva 22. Lohinivaan valmistui silta vuonna 1985.
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5 MATKAILUN TALOUDELLINEN MERKITYS

5.1 MITKAILUTULO JA YRITYSIEN KYT]?AS’IE

Kittilässä kesällä 1983 suoritetun matkailijatutkimuksen (Laitainäki 1984)

mukaan matkailijan yöpymisvuorokautta kohti käyttämä keskimääräinen raha-

määrä oli 177 markkaa (kyselyyn vastasi 173 matkailijaa). Matkailijoiden

käyttämä rahamäärä ei riippunut siitä, minkä tason majoituspalvelua mat

kailija on käyttänyt hyväkseen (mukana ei ole luonnossa yöpyjiä) . Rahasum

ma sisältää kaikki matkailijan ostamat tuotteet ja palvelut. Menot kulu

tuskohteittain jakaantuvat seuraavasti:

- majoitus- ja ravitsemispalvelut 73 %

- huoltoasemat, kioskit ja matkamuistanyymälät 13 %

- baarit ja kahviot 4 %

- elintarviiceliikkeet 4 %

-muut 6%

Välitön matkailutulo koostuu siitä rahamäärästä, jonka matkailijat käyttä

vät yrityksissä ostaessaan erilaisia palveluita ja tuotteita. Kun Ounasjo

kivarren alueella oli yöpymisiä rekisteröidyissä majoituskohteissa ja ta

lomajoittajilla vuoden 1983 aikana noin 167 000, saadaan näin alueen vä

littänäksi matkailutuloksi 29,6 miljoonaa markkaa. Muualla tehtyjen tutki

musten mukaan yöpyy matkailijoista sukulaisten ja tuttavien luona noin

15 %. Kun tämä lisätään, saadaan matkailutuloksi noin 34 miljoonaa mark

kaa. Tässä laske]inassa eivät ole mukana luonnossa, omilla loma-asunnoilla

ja asuntovaunuissa yöpyjät.

Liikevaihdon suuruus majoitus- ja ravitsemisliikkeiden osalta vuonna 1983

oli tutkiinusalueella 35,4 miljoonaa markkaa. Tähän lukuun sisältyvät myös

paikkakuntalaisten käyttämät ravintolapalvelut. Tämä niin sanottu välilli—

nen matkailutulo koostuu siitä rahamäärästä, jonka eri yritykset saavat

tuloina myydessään tuotteita ja palveluita. Varsinaisen matkailuelinkei

non osuus kokonaismatkailutulosta on eri tutkimusten mukaan 40 — 60 %, vä—

hittäiskaupan 20 - 40 % ja muiden JO — 30 %.

Ounasjokivarressa suoritetun kyselyn yhteydessä otettiin mukaan vain ma

joitus— ja ravitsemisliikkeet. Edellä olevaa jakaumaa soveltaen voidaan

arvioida, että kokonaismatkailutulo on Ounasjokivarressa noin 74 miljoo

naa markkaa. Summa on noin 15 % koko Lapin matkailutulosta. Vertailun

vuoksi mainittakoon, että Inarilla tämä oli 18 %.
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Välitalon (1980, s. 55) mukaan heinäkuussa 1976 Rovaniemen maalaiskunnassa ja

Kittilässä noin 1/3 liikkeiden liikevaihdosta koostui kunnan ulkopuolisten

asiakkaiden ostoksista. Rovaniemen maalaiskunnassa lomailijat, pitempään paik

kakunnalla viipyneet, olivat merkittävä ryhmä, Kittilässä taas kauttaku]Jcumat

kailijat. Matkailijoiden jättämät rahamäärät ovat siis merkittäviä paitsi var

sinaisten matkailupalveluiden myös muiden kaupallisten palveluiden osalta.

Käyttöaste ilmaisee kysynnän ja tarjonnan välisen suhteen, siihen vaikutta

vat huoneiden tai vuoteiden lukumäärä ja yöpymisvuorokaudet. Viimeksi mai

nittuun vaikuttaa taas yöpyneiden henkilöiden määrä ja viipymiskerroin. La

pin läänin majoitusliikkeiden käyttöasteet ovat viime vuosina jatkuvasti

alentuneet, mikä on johtanut kysynnän kasvun ylittäneistä investoinneista.

Käyttöaste on ollut maarrme aihaisin Lapin läänissä (MEK 1983, s. 18).

Hotellitasoisen majoituskapasiteetin käyttöaste vuodepaikkojen mukaan oli

Ounasjokivarressa vuonna 1983 vain 29 %, kun se samana vuonna koko Lapissa

oli 37,2 % (mukana ei ole lisävuoteita). Tilastokeskus laskee majoitusliik

keiden käyttöasteen käytössä olleiden huoneiden prosenttisena osuutena tar

jolla olleista huoneista kuukausittain; näin laskien käyttöasteet ovat hie

man näitä korkeairpia.

5.2 MATKAILUN TYöLLISTÄV VAIKUTUS

Matkailu on niin sanottu tertiaarinen elinkeino. ‘Työvoiman tarve on suuri,

kuten muissakin palveluelinkeinoissa. Matkailupalveluksille on lisäksi tun

nusomaista, että niitä ei voida etukäteen valmistaa, vaan ne syntyvät kulu

tuslietkellä. Matkailuelinkeinon etuna on lisäksi, ettei sitä voida suures—

tikaan automatisoida, vaan henkilökohtainen palvelu tulee säilymään ja työ

voimaa tullaan tarvitsemaan jatkuvasti lisää (Vanhala 1975, s. 63).

öllisyyden ylläultäjänä matkailulla on tärkeä tehtävä seudulla, missä

eruselinkeinot luovuttavat väestöä ja jossa muuttotappio on rasitteena.

Matkailun synnyttäinien työpaikkojen lukumäärä on kerrannaisvaikutusten

vuok 1. hiiomattavati inirmpi ku i.n v 7.1 ttiiät tyäp 1 kk ii ivut osflittv9t

(Vanhala 1975, s. 65). Toisaalta alan sesonkiluontoisiin töihin on vaikea

saada työvoimaa omalta alueelta (Enontekiön kuntasuunnitelma vuosille

1984—1988).



75

Matkailu tarjoaa 1hinnä kausiluontoisia työpaikkoja Dunasjokivarressa

(taulukko 12). Hotellien ravintolat tarjoavat selvästi eniten kokopäiväi—

siä työpaikkoja. Matkailutyöoaikkojen osuus arrmatissa toimivan väestön

työpaikoista on tutkinusalueella 15,9 %. Enontekiöllä osuus on Lapin suu

rin, 35,5 %. Kittilässä matkailutyöpaikkojen osuus ÄW:stä on 10,6 % ja

Rovaniemen maalaiskunnassa 1,5 %. Koko Lapin keskiarvo on 5,1 % (KEPÄ 1981,

s. 47).

Taulukko 12. Ounasjokivarren matkailutyöpaikat.

Kokopäiväinen Osapäiväinen

Hotellit:

- yirpärivuotinen 121 8

- kausiluontoinen 150 10

Leirintäalueet:

- ympärivuotinen 12 2

- kausiluontoinen 21 2

Mökki— ja lomakylät, matkustajakodit

ja matkailumajat:

- ympärivuotinen 20 4

- kausiluontoinen 26 13

Kaupallinen majoituskapasiteetti yhteensä

(mukana eivät ole yksityiset talomajoittajat):

- ympärivuotinen 153 14

- kausiluontoinen 197 25

Yhteensä 350 39
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6 OUNÄSJOKIVÄRRENMÄTKÄILUNKEHITTÄMINEN

6.1 YLEISET MACAILUN KHITTMISTAVOir;1Fa

Matkailun kehittämisen tulee perustua matkailun luontais iin edellytyksiin

ja pitkän aikavälin investointilaskelniiin. Kehittämisen tavoitteena on

kilpailukykyisten vaihtoehtojen tarjoaminen sekä kotimaan että maaharr

suuntautuvaa matkailua varten. Tarkoituksena on lisätä Suomeen tulevien

ulkomaalaisten matkailijoiden määrää samoin kuin maamme kotimaan matkai

lua. Matkailun kehittymisen yhteydessä on matkailuelinkeinon arvostusta

ja toimintaedellytyksiä parannettava. Matkailun yleistavoite on kansan

taloudellinen ja se voidaan jakaa liiketaloudellisiin, kuluttajapoliit

tisiin, aluepoliittisiin ja yhdyskunta- ja ynpäristöpolilttisiin tavoit

teisiin.

Liiketaloudellisena tavoitteena on ylläpitää ja luoda kilpailukykyisiä mat—

kailuyrityksiä ja -tuotteita, jotka vastaavat kuluttajien muuttuvia tarpei

ta. Palvelujen kehittämiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Kuluttajapoliittisena tavoitteena on luoda suomalaisille entistä paremmat

mahdollisuudet viettää vapaa-aikansa matkailemalla kotimaassa. Erityistä

huomiota on tällöin kiinnitettävä palvelusten laatuun, saavutettavuuteen

ja hintaan.

Aluepoliittisesti on matkailupalveluiden tarjonnassa pyrittävä alueelliseen

tasapainoon ottaen kuitenkin huomioon eri alueiden luontaiset matkailulli

set edellytykset. Tavoite liittyy toisaalta kehitysaluepolitiikkaan ja ke

hitysalueiden työllisyyden parantamiseen ja toisaalta riittävän palveluva

rustuksen turvaamiseen.

Yhdyskunta- ja ynpäristöpoliittisena tavoitteena on matkailutoirnintojen

liittäminen olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen ja ympäristöön parhaal

la mahdollisella tavalla. Erityistä huomiota on kiinnitettävä toimiin, jot

ka edistävät maamme maineen säilyttämistä luonnoltaan puhtaana matkailukoh—

teena (MSK 1982, 5. 22).
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6.2 OUNASJOKDJARPEN MATKAILUN }HIPTMISTAVOI’r11Iia

Ounasjoen luonnontaloudellisen kehittämissuunnite]inan lähtökohdat ja ta

voitteet -raportissa on keskeiseksi Ounasjokivarren matkailun kehittämi

sessä todettu alueen väestön elinehtojen ja toimeentulon parantaminen,

tuottamalla sellaisia matkailupalveluja, jotka työllistävät paikkakunnan

asukkaita ja lisäävät alueen tuloja. Matkailuelinkeinoa on kehitettävä yh

teistyössä ja sopusoinnussa peruselinkeinojen, maa—, metsä— ja porotalou—

den kanssa, sekä siten, että luonnolle ja luontaiselinkeinoille ei aiheu

du haitallisia vaikutuksia. Alueen palvelut on pyrittävä säilyttämään ja

matkailukysynnän kasvaessa myös kohottamaan palvelutarjontaa ja varuste—

tasoa. (Vesihallitus 1984.)

6.3 OUN JOKIWRREL’J MATKAILUN KERI’TT1MISEf1DafliKSIA

Matkailun keskeisenä ongelmana ovat olleet voimakkaat kausivaihtelut ja

siitä johtuva majoituskapasiteetin alhainen käyttöaste. Majoituspaikkojen

kannattavuutta tulisikin parantaa nostamalla käyttöastetta etenkin hiihto—

ja kesäkauden ulkopuolella tehostamalla markkinointia ja tasoittamalla rrat

kailukysynnän vaihteluja esimerkiksi porrastamalla hintoja. Tämän toteutu

minen edellyttää matkailijamäärien kasvua ja viipymän pidentymistä.

Matkailun kehittämisen perustana on matkailupalveluiden parantaminen. Mat

kailukohteiden vetovoimaa on lisättävä uusia ohjelmapalveluja kehittämällä

ja nonipuolistamalla niitä. Näin voidaan lyhentää hiljaisia kausia. Tällä

olisi myönteinen vai]utus käyttöasteeseen, matkailutuloon ja työllisyyteen.

Matkailupalvelujen saavutettavuutta on myös parannettava tieverkkoa, jouk—

koliikennettä ja opastusta kehittämällä (esimerkiksi tienviittoja ja opas

tintauluja joelle ja huomattavimpien koskien yhteyteen sekä tienvarsille).

Alueella on riittävästi eritasoisia majoituspaikkoja leirintäalueista kor

kean tason hotellipalveluihin. Lähivuosien investoinnit olisi ohjattava

valtakunnallisten suositusten mukaisesti muiden kuin hotellitasoisten ma

joituskohteiden rakentamiseen ja nykyisten kohteiden varustetason paranta

miseen. Korkeintaan voisivat tulla kysymykseen pienet perhehotellit tai

retkeily— ja matkailumajat. Perhehotellissa yrityksen omistaja vastaa asiak

kaiden palvelusta.

Ohjelmapalvelujen kehittämisessä ja järjestämisessä yhteistoimintaa eri
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intressiryhmien välillä on lisättävä. Paikalliseen kulttuuriin ja perin

teeseen perustuvia ohjelmapalveluja voitaisiin hyödyntää matkailussa entis

tä pareltmin. Kulttuurirnatkailun yhteydessä voitaisiin entistä tehokkaammin

hyödyntää paikallisia kotiteollisuus— ja käsityötuotteita. Paikallisia ta

pahtumia voidaan muuttaa erityistoimin matkailutapahtumiksi. Lapista ja

saamelaisista olisi markkinoinnissa annettava tosiasioihin perustuvaa tie

toa ja vältettävä liikaa romantisointia.

Ounasjokivarren matkailullinen merkitys perustuu suurelta osin alueen luon

toon. Luonto on matkustusmotiivina kesällä koiinelleneljäsosalle ja talvella

kahdellekolmasosalle Lappiin suuntaavista matkailijoista. Tämän vuoksi mat

kailun luontoon aiheuttamien liaittavaikutusten ehkäiseminen on tärkeää.

Maastossa liikkuminen pitäisi ohjata pääasiassa suunnitelluille retkeily—

reiteille ja olisi edistettävä ohjattuja luontoon tukeutuvia ohjelmapalve

luja. Alueella on erinomaiset luontaiset mahdollisuudet maastohiihdon har—

rastainiseen. Kuitenkin vetovoimaisen maastohiihtoalueen luominen vaatii la—

tuverkostojen huomattavaa parantamista. Uutena harrastusmuotona maastolas—

kettelu eli telemark-hiihto soveltuisi hyvin tunturialueille.

Markkinoinnissa olisi pyrittävä yhteistoimintaan ja keskittymällä joihin

kin kohderyhmiin. 0 u n a s j o k i t i e -käsite helpottaisi markkinoin

tia ja yhdistäisi yrityksiä. Ounasjokivarren matkailun tiedottamisen ja

markkinoinnin päätavoitteena olisi oltava jokivarren tunnetuksi tekeminen

ja jokivarren matkailupalveluiden irlyynnin edistäminen. Tällä hetkellä Ou

nasjoki ei ole selkeä kohde matkailijoille. Ounasjokivarren matkailuyrittä

jät voisivat perustaa markkinointiyhteistyöryhmäri, jonka tehtäviin kuuluisi

luoda uusia ohj einapalvelukokonaisuuksia esimerkiksi yhdistelemällä entisiä.

hteistyö1lä päästään eroon markkinoinnin päällekkäisyydestä ja siitä koitu

vista ylimääräisistä menoista.

Kanoottiretkeilystä on tullut muutaman viime vuoden aikana eräs nopeimmin

kasvavista retkeilymuodoista. Ounasjokivarren matkailuyritykset ovat tähän

asti jättäneet melojat ja retidsoutajat vähälle huomiolle. Peitistä olisi

laadittava vasta valmistuneen veneily- ja vesiretkeilysuunnitelman pohjal

ta edustava 0 u n a s j o k i o p a s , jossa reittikuvauksen lisäksi

olisi esitelty jokivarren luontoa ja palveluja.

Maatilamatkailua harjoitetaan alueella suhteellisen vähän, vaikka Ounas

jokivarsi tarjoaisi rronin paikoin ihanteelliset edellytykset tälle toi

minnalle.
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Kuva 23. Mamme pohjoisin lossi on Qunasjokivarressa.

Kuva 24. Poroerotus on matkail ijoita kiinnostava tapahtuma.
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Maatilamatkailua voitaisiin kehittää matkailukeskusten rinnalla maatalou

den sivuansiomahdollisuuksien turvaamiseksi. Eräiden kylien, kuten Raatta

man ja Könkään, lomamökki- ja talomajoituksen kehittäminen voisi perustua

“maatilamatkailukyläkeskusten” muodostumiseen. Leirintämatkailua olisi edis

tettävä esimerkiksi kehittämällä p i h a 1 e i r i n t ä ä maanviljelys-

tai porotilojen yhteyteen. Pihaleirintä on toimintaa, jossa maatila ottaa

vastaan telttailijoita ja/tai matkailuperävaunuja pihapiiriinsä. Toiminta

on ilnoituksenvaraista, sisältyen maatilamatkailukäsitteen alle. On suosi

teltavaa, että toiminta säilyisi pienimuotoisena, kukin maatila ottaa vas

taari samanaikaisesti korkeintaan viisi asuntoperävaunua tai teltta]cuntaa.

Äsia]casmäärän säilyessä pienenä toiminta ei kuulu majoitus— ja ravitsemis

elinkeinon harjoittamisesta annetun asetuksen välittömän vaikutuksen pii

riin (Juusela & Tanskanen 1981, s. 45).

Matkailun tuomista ansiomahdollisuuksista olisi annettava tietoa alueen

asukkaille esimerkiksi järjestämällä matkailusta kiinnostuneille tai yrit

täjille matkailukursseja erikoisesti matkailun hiljaisina kausina työvoi

man amrmattitaidon lisäämiseksi. Myöskin kuntien yhteydet yrittäjiin olisi

saatava paremrniksi. Paikallisen väestön virkistystarpeet olisi myös otet

tava matkailun kehittämisessä huomioon.

Matkailu on taloudellista toimintaa, johon myös kunta joutuu ottamaan kan

taa. Mikäli kunta haluaa miniinoida matkailusta mahdollisesti aiheutuvat

haitat ja maksimoida siitä saatavan hyödyn, on kunnan aktiivisesti seurat

tava matkailun kehittymistä ja osallistuttava myös itse sen kehittämiseen

alueellaan (Metsälampi 1980, s. 22). Dunasjokivarren kunnat voisivat muun

maassa:

- tehdä Ounasjokivartta tunnetuksi matkailureittinä,

- huolehtia maankäytön suunnittelussa matkailun tarpeista,

muun muassa kunnallistekniikan edellytyksistä,

- huolehtia matkailureittien ja leirintäalueiden varustetasosta ja

kunnossapidosta,

- pyrkiä parantamaan liikenneolosuhteita,

- lisätä matkailuopasteita ja viitoitusta,

- tutkia vapaana olevien kiinteistöjen käyttöä matkailutarkoituksiin,

- lisätä matkailullista yhteistyötä kuntien kesken.

Vaikka kunnalla ja matkailuyrittäjillä onkin keskeinen asema matkailun

kehittämisessä, voi valtiovalta toimenpiteillään ratkaisevasti edistää

kehittämistoimia.
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7 MATKAILUN KEHITTÄMISTOIMENPITEITÄ

KUNNITTÄIN

7.1 ENONTEIKIÖN KUNTA

Enontekiön Hetta luokitellaan kiertomatkailun palvelukeskukseksi sekä koh

dematkailun lomailu-, talviurheilu- ja retkeilykeskukseksi. Alueella on

runsas matkailullinen palveluvarustus.

Hiihto ja liikunta

Hetta soveltuisi erinomaisesti maastohiihtokeskukseksi. Tuldkohtana voisi

toimia uusi hotelli. 1’4arkkinoinnissa voisi olla johtoajatuksenamaastohiih

to, jolla alue voisi erottua laskettelu- ja hiihtokeskuksista. Hetan alue

saa lumipeitteen jo lokakuussa ja vaihteleva maasto soveltuu hyvin huippu

huihtäj illekin alkukauden harjoittelukohteena.

Nykyinen latuverkosto ei kuitenkaan suo tähän mahdollisuuksia. Hyvän maas

tohiihtokohteen latuverkosto on rtonipuolinen ja riittävän laaja (muun muas

sa 5 — 10 kilometrin pituiset valaistut ladut). Latujen on rrtyös oltava hy

vin merkittyjä ja niitä on jatkuvasti kunnostettava koneellisesti. Keskuk—

sessapitäisi olla latuja kaikenkuntoisille hiihtäjille, lapsista ja retkei—

lijöistä huippuihin asti. Samassa yhteydessä olisi oltava maastohiihtokou

lu asianmukaisine tiloineen. Koulutetut, kielitaitoiset oppaat ja vanaa

ajanohjaajat opastaisivat huihtotekniikassa ja suksien voitelussa.

r4aastohiihdon yhteydessä voitaisiin markkinoida myös maastolaskettelua eli

telemark—hiihtoa. Laji on maastohiihdon ja laskettelun väli.nuioto eikä vaa

di hissejä. Ounastunturit soveltuvat hyvin maastolasketteluun.

Ohj attuj a liikuntalomapakettej a (esimerkiksi talvihiihtoviikko latureUd

neen) voitaisiin toteuttaa talvella maastohuihdon, huihtosuunnistuksen ja

telemark—huihdon ympärille, kesällä ohjatut suunnistusreUcet (kiintorasti—

verkoston luominen), patikkaretket esimerkiksi Pöyrisjärven Lapin tuville,

marjastus— ja sienestysretket ja kanoottiretket Ounasjoelle ja muille sivu—

joille. Myös purjehdus voisi tulla kysymykseen Ounasjärvellä. Hettaan suun

nitellaan useita ulkoilureittejä lähitulevaisuudessa. Kunnanhallitus on

asettanut työryhmän ohjaamaan ja valvomaan uikoilureittisuunniteimaa. To

teuttajina tulevat olemaan kunta, metsähallitus ja metsäntutkimuslaitos.
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Retket ja safarit

Ohjeiiroidut poro- ja ircottorikelkkasafarit soveltuvat hyvin Enontekiön lä

hes puuttomille tunturipaljakoille. Reitit täytyisi kuitenkin suunnitella

niin, ettei kelkkailu häiritse porotaloutta eikä kuonnita luontoa liikaa.

Tällä hetkellä Hetassa on ohjelmassa kaksi reittiä, Hetta—Ketomella (20

kilometriä) ja Raattama - Kapperopalo (30 kilometriä). JälkiMnäinen on van

ha poromiesten reitti. Reitin varrella paikalliset asukkaat ja turistit

voivat harrastaa pi]]dcikalastusta reitin varrella olevilla järvillä. Suun

nitelmissa on myös Enontekiö — Näkkälä — Palojärvi kelkkareitti (33 kilomet

riä). Tämä reitti tukisi hyvin matkailua.

Reiteistä olisi saatava yhtenäinen esite, jossa selostetaan myös maasto—

liikennelakia, autiotupien käyttöä, erämaapuhelinten sijaintia jne.

Jokivarren yrittäjät järjestävät opastettuj a veneretkiä Ounasjoelle Hetta —

Kittilä välillä. Kunta voisi tukea tätä toimintaa kehittämällä opastusta

ja esitteitä.

Yleisötapahtumat ja perinnekulttuuri

Kulttuuriin liittyvät tapahtumat kuten Hetan musiikkipäivät ja Marian-

päivän juhla ovat matkailutapahtumia. Lisäksi vietetään Karjalansaaren

kotiseutujuhlaa.

Saamelaisperinnettä olisi tallennettava entistä paremmin. Museotoiminta

olisikin saatava vireäiTmäksi. Käsityöperinnettä olisi elvytettävä. Eten

kin norjalaiset ovat olleet kiinnostuneita suomalaisista käsityötuotteis

ta. Uusi pienteollisuustalo antaakin hyvät mahdollisuudet käsitöiden val

mistamiseen. Hallin yhteydessä on muun muassa hopeasepän paja, puusepän—

verstas ja matkamuistomyymälä. Sopivat tilat olisi löydettävä myös käsi—

työtuotteiden myynnille ja esittelylle.

Yleisötapahtumien yhteydessä voitaisiin yleisölle järjestää linja-auto

kiertoajeluja matkailukeskuksesta toiseen esimerkiksi reitillä Ylläs - Pal

las - Hetta.
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Yhdysverkko ja opasteet

Tiestön kunto vaikuttaa merkittävästi automatkailijoiden reitinvalintaan.

Hetalla on keskeinen matkailullinen asema ja runsaasti majoituskapasiteet

tia. Tästä huolimatta alueen liikenteellinen saavutettavuus ei ole paran

tunut.

Ounasjokivarren matkailun kehittäminen kaipaa kipeästi ylisen Ounasjoen

tiestön kunnostusta. Varsinainen pullonkaula on Ketomellan lossi. Lossi lii

kennöi arkisin vain kello 06.00 - 22.00 välisenä aikana. Tämä ratkaisee se

kä paikallisen että kauttakulkuliikenteen. Sillan saaminen olisi erittäin

tärkeää, sillä varsinkin valoisana aikana matkailuliikennettä riittää läpi

yön.

Enontekiön ja Kittilän kunnat ovat kiirehtineet jokivarren tiestön kehittä

mistä. Sirkka - Tepasto - Raattama - Peltovuoma väliä on esitetty parannet

tavaksi seudulliseksi tieksi. Myös Peltovuoma - Nunnanen tie kaipaa perus

korjausta (esitykset on jätetty seutukaavaliitolle ja tie- ja vesirakennus

laitokselle).

Kautokeinon tie olisi erinomainen jatke matkailureitille nimeltä Oikotie

Lappiin ja Ounasjokitielle. Kokonaisuutena voidaan aluetta ja koko joki

laaksoa markkinoida täydellä teholla vasta kun tiestö on kunnossa.

Opastuksessa on kovasti puutteita. Hetta. tarvitsisi välttämättä kansallis

puiston opastuskeskuksen. Useiniinat retkeilijöistä aloittavat Hetta - Pallas

vaelluksensa Hetasta. Keskuksen saamisesta onkin puhuttu jo vuosia, mutta

tulosta ei ole saatu aikaan. Matkailuyritysten opasteet olisi yhtenäistet

tävä ja niiden oikeakinTisyvteen pitäisi kiinnittää enenTnän huomiota.

Lentoliikennettä Hettaan tulisi kehittää matkailun huippukautena. Talvella

1985 on järjestetty positiivisia tuloksia antanut lentoliikennekokeilu vä

lillä Rovaniemi — Hetta. Kokeilu käsitti Helsinki - Rovaniemi lennoille

jatkoyhteyden 10 viikonloppuna maalis-huhtikuussa. Lentoja on jo markki

noitu Keski-Eurooppaan viikon ohjelmapaketteina nimellä “Ultirnathule”, jon

ka tukikohtana toimii Palojärvellä sijaitseva lomakylä Galdotieva. Ohjelma

sisältää muun muassa neljän päivän vaelluksen arktisissa olosuhteissa yö—

pymisen tapahtuessa laavuissa.
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Majoitustoiminta

Majoituskapasiteettia on Hetassa näillä näkymillä tarpeeksi. Majoituksen ta

sossa on kuitenkin kohentamisen varaa. Matkailukeskusten palveluvarustusta—

soa on tarkoitus kohottaa erikseen laadittavan yksityiskohtaisen elinkeino-

ohjelman pohjalta (Enontekiön kuntasuunnitelma vuosille 1984 - 1988). Ohjel—

mapalveluja pitäisi saada myös lomakyliin. Varsinaista poroUlamatkailua ei

alueella harjoiteta, vaikka porotiloja onkin runsaasti ja kiinnostustakin

tuntuu olevan. Matkailusta kiinnostuneiden porotiloj en aktivoiminen olisikin

tärkeää. Näkkälän, Vuontisjäxven, Peltovuoman ja Nunnasen kylät antaisivat

mahdollisuuksia tämäntyyppisel le matkailutoiminnalle. Ohj elmaakin olisi

omasta takaa: kesällä vasannterkintää, veneilyä, marjastusta, sienestystä ja

patikointia ja talvella poroerotuksia, poroajeluja, riekonpyyntiä ja pilkki

niistä.

7.2 KIhIrrILN KUNTA

Raattama

Raattama on retkeilykeskus, joka toimii kohde- ja ]dertomatkailun palvelu—

pisteenä. Raattama on talo— ja niökkiniajoituksineen Pallaksen tukialue.

Ounasjoella voidaan tehostaa veneiden vuokrausta ja kuljetuspalveluja mat—

kailijoille. Ohjattuja veneretkiä järjestetään erityisesti Könkään, Tepas

ton ja Raattaman matkailuyrittäjien toimesta.

?4atkailuyrittäjien perustamassa yhtiössä on osakkaana 17 Ounasjokivarren

maatilamatkailua ja majoitusta harjoittavaa taloa. Yrityksen tarkoituksena

on järjestää ohjattuja venematkoja välillä Hetta - Kittilä (noin 130 ki

lometriä). Tarvittaessa lasketaan veneellä aina ivanieme1le asti. Reitti

Hetta - Kittilä kestää noin 4 vuorokautta. Matkan aikana on mahdollisuus

muun muassa kalastukseen. Retken aikana majoitutaan jokivarren taloihin.

Toimintaa olisi kesäkuukausina ruska-aikaan asti.

Mielenkiintoinen ja tervetullut idea on erään porotilamatkailua sivutoime

naan harjoittavan poroisännän suunnittelema porokylä Paattaman Vähäkosken

niskalle. Porokylässä olisi Perä-Pohjalainen pirtti, mökkejä, leirintä

alue, kotia, poroerotusaita ja venelaituri. Yrityksen yhteydessä tulee
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olemaan monipuolista poroon ja sen hoitoon liittyvää ohjelmaa. Tämäntapais—

ta toimintaa voisi kehittää muuallakin.

Raattaman leirikoulut ovat saaneet myönteisen vastaanoton ja toimintaa tu

lisi kehittää. Paattaman koulu on sopiva leirikoulujen järjestärnispaikka.

Aineksia varsinaiseksi leirikoulukeskukseksi Raattamalla on edelleen, vaik

ka ajatusta on väliin haudattukin. Yrtäristö on virikkeinen esimerkiksi

Etelä-Suomen koululaisille. Nykyisen koululain mukaan on koulun ulkopuoli

seen opetukseen mahdollisuus varata 10 vuorokautta. KERA Oy, Lapin Matkailu

Oy ja Matkailun edistämiskeskuksen Rovaniemen aluetoimisto ovat yhteistyös

sä päättäneet ryhtyä toimenpiteisiin, jotta leirikoulujärjesteimä saatai

siin käyntiin Lapissa. Tarkoitus on hyödyntää Lapin matkailuyritysten pal

velut leirikoulujen tarpeisiin, lisätä majoitusyritysten käyttöä hiljaisi

na aikoina sekä kasvattaa uusia lapinkävijöitä.

Raattamassa on tarjolla monia leirikouluopetukseen soveltuvia kohteita,

riittävästi majoitus- ja täysihoitokapasiteettia sekä uusi koulurakennus.

Leirikouluprojektiin osallistuvilta matkailuyrityksiltä vaaditaan ainakin

seuraavia palveluita:

- majoitustilaa 40 hengelle,

- ruokailutilaa 40 hengelle,

- erillinen yhteistila koulutunteja varten,

— av-välineet,

- yrityksen henkilökunnalla tulee olla taito käsitellä ja palvella koulu—

laisia, iältään 7 — 18 vuotta,

- yrityksen tulee voida järjestää leirikoululaisille työkasvatusta.

Raattamaan olisi saatava matkailun tiedotus- ja palvelupiste (tiedotukset

muun muassa reiteistä ja poroajeluista). Kylän yrittäjien yhteistoiminta

on välttämätöntä matkailun kehittämisessä tulevaisuudessa. Majoituspaikko

jen tasoa olisi pyrittävä kohottamaan nykyistä vaatimustasoa vastaavaksi.

Raattaman matkailukausi huipentuu kevään hiihtokaudelle, tämän vuoksi la

tuverkostot vaatisivat kolientamista. Matkailun suurien kausivaihteluiden

tasaamiseksi tulisi kylään järjestää mahdollisirrnian paljon ohjelma- ja

opastuspalveluita matkailijoiden saamiseksi kylään muulloinkin kuin kevät

talvella.
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Tepasto ja Köngäs

Könkäällä on kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia. Kylässä on

muun muassa museo, mutta opasteet puuttuvat. Tepastossa ja Könkäällä on

tällä hetkellä talomajoitusta. Etenkin Köngäs voi kehittyä talomajoitus

kohteena, tukialueenaan vajaan 10 kilometrin päässä sijaitseva Sirkka.

Alueen tieolosuhteet ovat tällä hetkellä kuitenkin heikot varsinkin keli

rikkoaikana. Tiestön kunnostus vaatisikin pikaisia toimia. Kauppapalvelui

den puuttuminen Könkäältä haittaa myös matkailun kehittymistä.

Sirkka

Sirkassa on runsas matkailulllnen palveluvarustus ja matkailun kehitys

jatkuu edelleen ripeänä. Sirkasta on tullut eräiden airanattijärjestöjen

lomakeskus. Tämä olisi otettava huomioon ohje]inapalvelujen tarjonnassa.

Muun muassa uusi ulkoilureittisuunnitelma retkeilyreitteineen tukee oli

jelmapalveluja ja ne tulisikin toteuttaa pikaisesti.

Sirkkaan tulisi perustaa ohjeirnapalvelu- ja opastuskeskus. Kehitettäviä

ohjelmapalveluja ovat vene- ja kanoottiretket Sirkasta Kittilään ja Sä

restöön, hevosajelut, poroajelut, opastetut kala— ja eräretket. Levin

rinteeseen on suunnitteilla neljäs hissi, hotellin kuntokeskus kylpylöi

neen.

Länsi-Lapin matkailukeskusten saavutettavuuden parantamiseksi tulisi

Kittilän lentoliikenne saada ympärivuoUseksi.

Moottorikelkkareiteistä on tärkein noin 70 kilometriä pitkä Kittilä -

Manto-oja - Levi - Kittilä reitti. Se on paikallisten kelkkailijoiden

perustama ja laatuaan Suomen ensimmäinen virallinen reitti. Pääsiäisenä

reitillä järjestetään kilpailut. Sirkan ja Pallastunturin välille on

suunniteltu vanhaa postireittiä myötäilevää matkailureittiä.
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Pallastunturi

Pallastunturilla on hyvät mahdollisuudet tunturihiihtoon ja lasketteluun.

Puistoon voitaisiin järjestää opastettuja retkiä. Lisäksi Pallastunturin

matkailukeskuksen kehittäminen edellyttää liikenne- ja tieyhteyksien pa

rantamista ja lisää paikoitusalueita auto- ja asuntovaunumatkailijoille.

Kittilän kirkonkylä

Kirkonkylän uusi hotelli ja Hotelli Levitunturi toimivat yhteistyössä.

Kunnan leirintäalueissa olisi kohentamisen varaa. Asiakkaat ovat muun

muassa toivoneet lisää mökkejä, parenpia suihkuja, veneitä vuokralle,

pienoisgolfia ja vastaanoton yhteyteen kahviota.

Markkinoinnin ja tiedotustoiminnan kannalta olisi koottava koko kunnan

kattava informaatiolehtinen, joka sisältäisi majoitus-, ravitsemis- ym.

palveluiden lisäksi tapahtumakalenterin.

Kesällä 1983 suoritetun kyselyn pohjalta kävi ilmi, että kunnan pitäisi

informoida paremmin kentälle matkailusuunnite].niista. Yrittäjät toivovat

kunnalta myönteisempää asennetta uusia suunnitelmia kohtaan.

Kunnan alueella on huomattava määrä käsi- ja kotiteollisuustuotteiden

valinistajia. Hiljaisena kautena on mahdollisuus varastoida omaa työpa

nosta ja muuttaa se lisätuloiksi matkailukautena. Ongelmana on ollut tuo

tannon epätasaisuus ja viimaistely. Tuotteiden markkinoiminen on myös ol

lut hankalaa. Staalon tupa on valvonut tasoa ja markkinoinut tuotteita.

Kunnasta puuttuu tällä hetkellä sellaista kulttuuritoimintaa, mikä saisi

matkailij at kiinnostumaan paikkakunnan tapahtumista (perinnejuhlat, kesä—

teatteri, konsertit jne.). Kesäkirkkanarkkinoilla saattaisi olla mahdol

lisuuksia kehittyä suurermmaksikin yleisötapahtumaksi, mikäli perinnettä

saataisiin kytkettyä pareimiin päivien yhteyteen. Markkinoille pitäisi

saada perinteisiä käsityöläistuotteita. Markkinasoudusta voitaisiin kil
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pailuna kehittää huipentuma markkinoille. Markkinat on toteutettu näihin

asti talkoovoimin ja vaarana on, että perinne tyrehtyy. Kotiseutumuseota

kannattaisi harkita puitteiksi perinneinarkkinoille.

Metsähallinnon Kittilän hoitoalue on rakentanut rrcottorike]Jdcareitin Pul

jun ja Korsatunturin välille. Se on ensinmäinen koko maassa, joka on rai—

vattu, merkitty reittimerkeillä, viitoilla ja opastustauluilla. Pituutta

on 20 kilometriä ja se sijaitsee valtion maalla. Se voisi soveltua myös

ohj attujen safarien reitiksi.

Lähelle Leviä Talovaaralle rakennetaan inetsähallituksen maalle noin sata

loma-asuntoa. Suunnitelma sisältyy Sirkan yleiskaavaan. Parhaillaan alueel

le tehdään tietä.

Ivlerkittävä kulttuurinähtävyys olisivat Reidar Särestöniemen ateljee ja

taidegalleria Kaukosen lähellä Ounasjokivarressa. Museohanke onkin vireil

lä perustetun säätiön toimesta. Sadat matkailijat käyvät tutustumassa tä

hän Lapissa ainutiaatuiseen kulttuurinähtävyyteen kesäisin, vaikka kohteen

saavutettavuus ei ole paras mahdollinen. Alueelle on tällä hetkellä val

mistumassa tie.

Kittilänvielähyödyntämättömät

n äht ävyyde t

Niittykulttuuria voitaisiin hyödyntää matkailussa esimerkiksi ohjattujen

luontoretkien muodossa.

Noin 12 kilometriä jokivartta Hossan kylästä etelään sijaitsee Riikonkos—

ki, joka on luonnontilaista jokiuomaa parhairtirnillaan. Alueen virkistyska

lastusmahdollisuudet ovat hyvät. Alueella sijaitsevat myös paikkakunta

laisten virkistysalueena käyttämät Koskenalussaaret tulvaniittyineen.

Kasvistollisesti rikas tulvaniittyalue, Putkenniemi, sijaitsee 6 kilo

metriä Älakylästä pohjoiseen jokivarressa. Alue on suosittu retkeilykoh—

de paikkakuntalaisille. Lähellä Alakylää sijaitsevat myös niin sanotut

Saariharjun puljut, dyynimaisema suon keskellä.
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Noin 4 kilometriä Tuulinarjun kylästä etelään on Ibuluskosken erämaa-alue,

joka soveltuu retkeilyyn ja kalastukseen. MDuluskoski onkin yksi Ounasjoen

parhaista kalastuskohteista.

Erinomainen retkeilykohde vesiretkeilijälle on Hossan kylästä noin 3 kilo—

metriä ylävirtaan sijaitseva Hirvasniemi. Mahdollisia melontaretken kohtei

ta ovat lisäksi Aakenusjoki ja I.oukinen. Aakenusjoki on lisäksi yksi Ounas

joen kalaisirmdsta sivujoista. lDukinen soveltuu aloittelevalle melojalle,

koska joessa ei ole lainkaan koskia. Koko jokivarsi on Kiistalan kylää lu

kuun ottarratta täysin eräinainen. llDukisen suupuolella on pDikkeuksellisen

reheviä tulvanietsiä ja lettoja.

Kaukosen idyllistä jokivarsitaajamaa ei ole vielä hyödynnetty matkailulli

sesti. Kylällä on vain pari talomajoittajaa. Esimerkiksi retket Särestö—

niemeen olisi helppD aloittaa täältä. Kylällä on hyvä palveluvarustus ja

monenlaista nähtävää, taitavaa kyläseppää rtöten. Kylä on kuuluisa monista

lahjakkaista taiteen harrastajistaari, Reidarin perinne elää. Esimerkiksi

taideleireille kylä olisi ihanteellinen.

Kuva 25. Reidar Särestöniemen kotitalosta ja museosta huolehtii hänen

veljensä Anttu.
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7.3 ROVANIEMEN MAALAISKUNTA

Rovaniemen maalaiskunnan yhteysverkko on Ounasjokialueen aj anmukaisin ja

palvelut ovat nonipuoliset. Vetovoimaisia matkailukohteitakin on runsaasti,

mutta matkailupalveluja on Ounasjokivarressa niukalti. Talomajoittajia on

kyrtmenkunta, matkailumajoja ja lomakoteja on kaksi, leirintäalueita on kuu

si ja hotelleja yksi.

Alueen tärkein matkailukeskus on Pohtiiiolairpi Sinetässä, noin 30 kilometriä

luoteeseen Äavasaksalle johtavan tien varrella. Keskuksessa on hotelli, lei—

rintäalue ja mökkejä. Talvella alueella voi harrastaa huihtoa (valaistu latu),

moottorikelkkailua, uutena lajina Suomessa ohjaskelkkailua, laskettelua, p0-

roajelua ja porosafareja. Kesäisin alueella voi retkeillä merkityillä poluil—

la. Lisäksi järjestetään tilauksesta ohjattuja kanoottiretkiä Sinettäjoella,

Sinettäjärveltä Ounasjoelle. Erikoisohjelmista mainittakoon porojuhlat, hir

vipeijaiset, Lapin kaste, Napapiirin ylitystodistus sekä runsaasti erilaista

ohjelmaa sisältävät itoottorikelkkasafarit (Lapin Safarien järjestämät) rei

tillä Mäntyvaara - Pisivaara - Sonka — Pohtinolampi (35 kilometriä). Kesä—

retkeilijöitä varten on lisäksi ulkoilureitti Rovaniemi - Pohtiinolampi. Poh

timolanmella on hyvät mahdollisuudet kehittyä edelleen merkittävänä lomailu

ja kuntourheilukeskuksena. Leirintäalueen tasoa olisi kuitenkin syytä nos

taa. Ohjelmapalveluja on runsaasti, mutta asiantuntevaa ohjausta on liian

vähän.

Maalaiskunnan alueella on useita leirintäalueita, mutta vain yksi kolmen

tähden alue. Leirintäalueiden tasoa olisikin nostettava.

Alueella on runsaasti lakkautettuja kouluja (5 kappaletta). Kunnan tulisi

kin vuokrata matkailukäyttöön soveltuvia kiinteistöj ään matkailuyrittäj ii—

le, matkamuistoteollisuuden työpajoiksi tai myynti- ja näyttelytiloiksi.

Komea Perä-Pohjalainen Maltauspirtti Meltausjokisuulla on tällä hetkellä

lähes kokonaan hyödyntämättä. Pirtti soveltuisi esimerkiksi kievariksi ja

tukisi Meltausjoen virkistyskalastusaluetta. Kievari voisi toimia pienenä

perheyrityksenä. Perheyritys pystyy kestämään kausivaihteluja parenmin

kuin muut yritysmuodot. Kievarin toiminta voisi kytkeyt.yä kiinteästi Mel

tausjokeen. Kievarissa voisi olla kalastusvälineiden ja kanoottien vuok—

rausta ja perinneruokia kalasta, mahdollisesti muutamia majoitushuoneita

ja käsitöiden— ja perinneruokientekonäytöksiä. Samassa yhteydessä voisi

myös olla jalokalojen istutusaltaita. Meltauksen ja Unarin välinen tie—

osuus vaatisi pikaista kunnostamista.
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Ounasjoen alajuoksulle tulisi varata erityisalue vaativien vesiurlieilumah—

dollisuuksien järjestämiseksi. Kysymykseen tulisivat purjehdus, purjelau

tailu, jääpurjehdus ja vesihiihto. Älajuoksulla liikennöi matkustajalaiva

1900—luvun alusta 30-luvulle. Vesibussiliikenne pitäisikin elvyttää uudel—

leen, esimerkiksi reitillä Rovaniemi - Sinettä — Rovaniemi (Leskinen 1984).

Tukkilaiskisat joudutaan siirtämään pois Sodankylän Porttikoskelta. Uutta

tukkilaiskisojen pitopaikkaa etsitään Lapista. Erinomaisia kisojen järjes—

tämispaikkoja olisivat maalaiskunnan alueella Ivblkokönqäs tai Marraskoski.

Ohjelmanumerona sopisi rvblkokönkäälle koskenlasku kanootilla. Tästä saisi

lunastaa diplomin leirintäalueelta. Myös keväinen uitto on jäänyt hyödyn

tämättä matkailussa.

Myös muinaisjäännöksiä voitaisiin hyödyntää matkailussa. Muinaisjäännök

siä on muun muassa Sinetässä, Lairuninvaaralla, Lehtojärvellä ja Marraskos—

kella. Toiminta tulisi suunnitella yhdessä museoviraston kanssa.

Rovaniemen maalaiskunta pyrkii tekemään kalastuksesta uuden matkailuvaltin

Rovaniemen seudulle. Virkistyskalastuksen saralla onkin tarvetta tehdä yh

teistä kehittämistyötä nalvelemaan lisääntyvää vapaa-ajanviettoa ja seudun

tärkeää matkailuelinkeinoa. Tässä yhteydessä olisikin tärkeää, että Dunas

joelle saataisiin yhtenäinen kalastuslupa, koska yksi lupa lisäisi ratkai

sevasti joen kiinnostavuutta virkistyskalastuskohteena.
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8 TIIVISTELMÄ

Ounasjokivarsi tarjoaa matkailijalle matkailullista, erityisesti luontoon

tukeutuvaa vetovoirnaa, nonipuolisia palveluja ja kohtuullisen hyvät lii

kenneyhteydet. Tärkeintä on suuren jokilaakson muodostama luonnon- ja kult

tuurimaiseman kokonaisuus. Suomessa ei ole enää toista aluetta, jossa suur—

joen varteen syntynyt maatalous liittyisi yhtä tasapainoisesti erämaaluon—

toon.

röllisyyden ylläpitäjänä matkailulla on tärkeä tehtävä alueella. Matkailu

työllistää Ounasjokivarressa yli 400 ihmistä, kun mukaan otetaan sekä ympä

rivuotiset että kausiluontoiset kokopäiväiset ja puolipäiväiset työpaikat.

Alueen matkailutyöpaikat ovat anmatissa toimivasta työvoimasta noin 16 %.

Yleisimtnät Ounasjoen virkistyskäyttörnuodot kalastuksen ohella ovat venei—

ly ja vesiretkeily, loma-asuminen ja uinti. Ounasjoki soveltuu hyvin ret

kimelontaan ja se on tavallisen harrastajan joki. Jopa aloitteleva meloja

voi laskea sen kosket koskenlaskua harrastaneen melojan mukana tai ohja

tulla kanoottiretkellä. Ounasjoki on Suomen Matkailuliiton pisin opastet

tujen melontavaellusten kohde. Kanootilla tai jokiveneillä on mahdollisuus

laskea pääjoen lisäksi nonet Ounasjoen sivujoista. Ounasjokivarren matkai—

luyrittäjät ovat kuitenkin jättäneet vesiretkeilijät vähälle huomiolle.

Varsinkin suurten matkailukeskusten tärkein matkailuvaltti on ollut tuntu

rimaasto. Talvella joen virkistyskäyttö on vähäisempää, mutta hiihto— ja

noottorikelkkaretket suunnataan usein j okea pitkin.

Virkistyskäytön merkitys on nopeasti kasvanut ja seurannaisvaikutuksineen

se on alueen elinkeinoelämälle lähes yhtä tärkeä kuin vesistön perinteiset

käyt:tömuodot.

Ounasjoen pääuoman ja sivujokien läheisyyteen on kehittynyt: useita merkit

täviä matkailupalvelukeskuksia. Näitä ovat matkailun aluekeskukset Enonte

kiön Hetta ja Kittilä, matkailukeskukset Pallastunturi, Sirkka ja PohtiiTo

lanpi sekä Paattaman retkeilykeskus.

Yöpymisistä tapahtui hotelleissa noin 46 %, loma- ja mökkikylissä 25 %,

leirintäalueilla 18 % ja lopuissa majoituskohteista 12 %. Alueen osuus

Lapin läänin majoitusliikkeiden yöpymisvuorokausista oli vuonna 1983
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noin 22 %. Ulkomaalaisten osuus hotelleissa yöpyjistä oli 11,5 %. Ullcomaa—

laisten yöpymiset keskittyvät 75-prosenttisesti kesäkuukausille.

Hotellitasoisen majoituskapasiteetin käyttöaste vuodepaikkojen mukaan oli

Ounasjokivarressa vuonna 1983 vain 29 %, kun se samaan aikaan koko Lapissa

oli 37,2 %. Majoitusliikkeiden kokonaiskapasiteetti oli vuoden 1983 loppuun

mennessä 3 700 vuodepaikkaa. Tämä on noin 22 % koko Lapin majoituskapasitee

tista. Vuodepaikat jakautuvat tasaisesti eri majoitusmuotojen välillä. Älueel

la toimii vuoden 1984 alussa 8 hotellia, 15 loma- ja mökkikylää, 8 matkusta

jakotia ja matkailumajaa sekä 15 leirintäaluetta. Talomajoittajia on yli 50.

Suurin osa talomajoittajista on keskittynyt Sirkkaan ja Raattamaan.

Ounasjokivarren matkailuyrityksissä oli vuoden 1983 aikana noin 167 000 yö

pymisvuorokautta. Kittilässä kesällä 1983 suoritetun matkailij atutkirriuksen

mukaan matkailijan yöpymisvuorokautta kohti käyttämä keskimääräinen raha-

määrä oli 177 markkaa. Tämän perusteella alueen välitön matkailutulo oli

noin 30 miljoonaa markkaa. Muualla maassa tehtyjen tutkimusten mukaan yöpyy

matkailijoista sukulaisten ja tuttavien luona noin 15 %. Kun tämä huomioi

daan, saadaan alueen matkailutuloksi yhteensä 34 miljoonaa markkaa.

Matkailuliikevaihto majoitus- ja ravitsemisliikkeissä oli Ounasjokialueella

35,4 miljoonaa markkaa. Tutkimusten mukaan on vähittäiskaupan ja muiden

osuus kokonaismatkailutulosta noin 52 %. Voidaan siis arvioida, että koko

naismatkailutulo oli noin 74 miljoonaa markkaa. Surtma on noin 15 % koko

Lapin matkailutulosta.

Tavoitteena Ounasjokivarren matkailun edelleen kehittämisessä on alueen

väestön elinehtojen ja toimeentulon parantaminen tuottamalla sellaisia

matkailupalveluja, jotka työllistävät paikkakunnan asukkaita ja lisäävät

alueen tuloja. Matkailuelinkeinoa on kehitettävä yhteistyössä ja sopusoin

nussa peruselinkeinojen, maa—, metsä— ja porotalouden kanssa sekä siten,

että luonnolle ja luontaiselinkeinoille ei aineudu haitallisia vaikutuk

sia. Alueen palvelut on pyrittävä säilyttämään ja matkailukysynnän kas

vaessa myös kohottamaan palveluiden tarjontaa ja varustetasoa.

Maj oituspaikkoj en kannattavuutta tulisi parantaa nostamalla käyttöastetta

huippukauden ulkopuolella markkinointia tehostamalla ja tasoittamalla mat

kailukysynnän vaihteluja esimerkiksi hintoja porrastamalla. Ohjelmapalve

lujen määrän ja laadun kehittäminen on matkailun tuotekehittelyn tärkeimpiä
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tehtäviä 80-luvulla. Matkailukohteiden vetovoirnaa on lisättävä kehittämäl

lä uusia ohjelmapalveluja ja monipuolistamalla niitä. Matkailupalveluiden

saavutettavuutta on parannettava opastusta, tieverkkoa ja joukkoliikennet—

tä kehittämällä. Alueella on riittävästi eritasoisia majoituspaikkoja ta—

lomajoituksesta korkean tason hotellipalveluksiin. Huomio olisikin kiinni

tettävä nykyisten kohteiden varustetason parantamiseen. Paikalliseen kult

tuuriin ja perinteisiin perustuvia ohjelmapalveluja voitaisiin hyödyntää

maUcailussa entistä parerrnun. Paikallisia tapahtumia voidaan muuttaa eri

tyistoimin matkailutapahtumiksi.

Markkinoinnissa olisi pyrittävä yhteistoimintaan. Markkinointiyhteistyö

ryhmän tehtävänä olisi luoda uusia ohjelmapalvelukokonaisuuksia. Ounasjoki

tie -käsite helpottaisi markkinointia ja yhdistäisi yrityksiä. Ounasjoki—

varren matkailun tiedottamisen ja markkinoinnin päätavoitteena olisi oltava

jokivarren tunnetuksi tekeminen ja jokivarren matkailupalveluiden myynnin

edistäminen. Tällä hetkellä Ounasjoki ei ole selkeä kohde matkailijoille.

Tämän takia Ounasjokioppaan tai koko aluetta esittelevän matkailues±tteen

tekeminen olisi välttämätöntä.
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Tillikanjoen
vesfretkeilyopas

Kuva 26. Veneily- ja vesiretkeilyoppaita
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LIfl1. OUNÄSJOKIVÄRREN TÄRKEIMMÄT

LUONNONNHTVYYDET

(numeroidut kohteet on esitetty kuvassa 9)

0
Mutkainen vedenjakajaseudulta virtaava ja noin 8 kilometriä pitkä ve

neku]Jcuun käytetty joki, joka on Pöyrisjoen ohella Ounasjoen suurin

latvahaara.

Vuontisjärven hiekkamellat

Hiekkamellat ovat syntyneet alueelle kahden järven vedenlaskun seu

rauksena. Melloja käytetään uimarantoina.

()
Enontekiön kunnan toiseksi suurin järvi (pituus 15 kilometriä, le

veys 1 - 1 ,5 kilometriä), jonka rannalla sijaitsee Enontekiön kirkon

kylä. Järven ympärillä on noin 111 hehtaarin laajuinen puistometsä.

()
Iiivarinteisten ja laajojen, osittain koivikkoa kasvavien tunturike

rojen muodostama, noin 1 ,5 peninkulman pituinen tunturiryhmä, jossa

vallitsee paikoin lähes tundramainen tunnelma. Korkeinmat laet: Ou—

takka 738 metriä, Pautuvaara 713 metriä, Pyhäkero 711 metriä, Tappuri

659 metriä ja Välivaara 668 metriä.

Pyhäkero

Ounastunturin tunturiryhmän pohjoisin huippu (711 metriä). Pohjois—

puoli on jyrkkärinteinen. Kupu on jääkauden aikaisten sulamisvesi

massojen muodostama.
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() Pallas-Ounastunturin kansallispuisto (perustettu vuonna 1938)

Pallas-Ounastuntureiden pehmeästi kaartuvat kerot muodostavat Länsi-

Lapin hienoinTnan tunturijakson. Kansallispuisto on rauhoitettu luon

nonsuojelulain nojalla alkuperäisen luontornrt näytteeksi ja yleiseksi

kotimaan luonnon nähtävyydeksi (pinta-ala noin 500 )crn2) Puisto si

jaitsee metsäseudulla Kolarin, Muonion, Kittilän ja Enontekiön kun

nissa. Alueella kohoaa mahtava tunturien, vaarojen ja yksittäisten

kerojen ketju. Ounas-Pallas-Ylläs -tunturiselänne huomattavasti ympä

ristöään korkeammalle. Amttoin poiinuttunut, pääosin kestävästä kvart

siitista muodostunut tunturijono on rauhoitettu eteläosiltaan Ylläs—

Pallaksen luonnonhoitometsäksi ja pohjoisosiltaan Pallas-Ounastunturin

kansallispuistoksi. Alue on pohjois—eteläsuunnassa yli 50 kilometriä

pitkä: se alkaa läheltä Ounasjärveä pohjoisessa ja ulottuu Jerisjär—

veen etelässä. Alue on lähes asumaton, vain sen eteläpäässä on jonkin

verran asutusta. Kansallispuisto on helposti saavutettavissa. Tie nou

see Muonion suum-iasta aina Pallastunturin harteille puuraj an tuntumaan,

jossa on matkailuhotelli. Tietä pitkin pääsee tuntureiden itäpuolelle

Raattamaan ja Ketomellaan. Idästä, lännestä ja pohjoisesta ei alueelle

johda teitä, vaan ainoastaan tunturipolkuja.

Metsäntutkimuslaitoksen ja metsähallinnon toimesta on tälle 100 kilo

metriselle kaistaleelle viitoitettu retkeilyreittiverkosto, jonka po

luilta riittää tutkimista rronen kesän ja talven vaelluksille. 1eitis-

töön liittyvät myös Olostunturi ja Pyhä-, Kätkä- ja Levituntureiden

ryhmä. Viitoitettu reitti alkaa Hetasta ja valmista taivalta on Ylläs

jokisuulle asti. Alueella sijaitsevat matkailukeskukset antavat mahdol

lisuuden jakaa poluston osataipaleisiin, joiden varrella on autio— ja

varaustupia ja telttailu- ja nuotiontekopaikkoja. Lisäksi puiston pal

veluvarustukseen kuuluvat hotelli ja opastuskeskus.

Maastoltaan kansallispuisto on enimmäkseen miellyttävää kulkea. Kero

jen sora— ja varvikkopeitteiset rinteet ovat karua ja kuivaa tannerta

ja vain ylirtmillä huipuilla on louhikkoa, joka hidastaa kulkua. Tun

turijonon itäinen rinne on läntistä huomattavasti jyrkempi. Metsänraja

on jyrkillä itärinteillä noin 400 metrin tasolla, länsisivulla se ko

hoaa satakunta metriä korkeammalle.
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Pahakuru

Kansallispuiston keskiosassa, Ounastunturiryhrnän eteläpuolella, si

jaitseva rikkonainen, kivikkoinen ja harjiunainen seutu. Olettamuksen

mukaan on Pippokeron, Outtakan ja Suastunturin välinen Pahakurun seu

tu muinaisen luonnonmullistuksen kautta tyhjentynyt järvenpaikka. Pa

hakurun laaksoa katkovat muun muassa syvät Hannukuru ja Poutakuru, joi

den rinteet ovat valtavien louhikoiden peitossa. Kuru on täynnä lanpia,

kuruja, roUcoja ja kukkuloita.

Kellotapulit

Pahakurun itäpäässä sijaitseva kiintoisa erikoisen muotoinen harju—

ryhmä, joka on syntynyt jääkauden päättymisvaiheessa maajään paikallis

ten sulamisvirtojen vaikutuksesta. Useita soraharjuja pienellä alueella.

Kirkas- ja kylmävetiset purot ryöppyävät alas jyrkkiä rinteitä. Korkeus

404 metriä.

Lurnikuru

Pehmeäpiirteinen, puuton tunturikuru Pallastuntureihin kuuluvien, Lumi

keron ja Vuontiskeron välissä.

9 Lumikero

Pallastunturin pohjoisin, kokonaan puuton, kaksihuippuinen pohjois

eteläsivultaan jyrkkä tunturi, jota peittää emäksinen kivetön tunturi

kangas. Pohjoisin huippu on 676 metriä.

Taivaskero

Hirtffnelriikki “Taivasten valtakunta”

Pallastunturin ja koko Lapin korkein tunturinlaki Enontekiön käsivar

ren tuntureita lukuun ottamatta. Tunturilta avautuva näköala lienee

SuoItn laajimpia. Keskiyönaurinko on näkyvissä 27.5. - 16.7. Korkeus

807 metriä.

________J
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Raattamankoski

Kosken pituus on noin 1,9 kilometriä. Koski alkaa pienellä kalliopu

touksella, muuten koski on lohkareinen. Koskea kehystävät kivirannat

ja kangasmetsä. Alue on raattamalaisten suosima kalastuspaildca.

Kurkkionkoski

Koski sijaitsee noin 1 kilometri Kurkkion kylän pohjoispuolella. Se on

noin 200 metriä pitkä. Koski on kapeirtimalta kohdaltaan hyvin vuolas.

Puksukoski

Koski alkaa noin 500 metriä Kurkkion kylän alapuolelta. Koskion usean

kilometrin mittainen ja rroniosainen. Se on vuolas ja kuohuva ja yksi

Ounasjoen pisirtinistä koskijaksoista.

Pallasj ärvi

Pallasjärvi sijaitsee Pallastunturin itäpuolella. Järvi on noin 6 ki

lometriä pitkä ja 2 - 4 kilometriä leveä saareton ja kirkasvetinen.

Järvi laskee Pallasjokea myöten Ounasjokeen. Järven pohjoispäässä ole

vassa niemessä on patsasmainen kivimuodostuma, joka perimätiedon mukaan

on ikivanha erämaa—asukkaiden kunnioittama seita, jota lappalaiset pal

voivat mahtavien ja hyvää kalaonnea tuottavien voimien asuinpaikkana.

Saivoj ärvet

Oikea saivo on urripinainen tunturi- tai vuomajärvi, josta ei johda min

käänlaista jokea ulos eikä sisään. Vesi kumpuaa niihin maan sisällä

olevista lähteistä. Vesi on erittäin kirkasta ja saivot ovat syviä.

Pöyrisjärven yläjuoksulla Proksinjärven tienoilla on pieni Proksinsai

yo. Pienten saivolonpoloiden lisäksi on joukko oikeita saivojärviäkin,

joiden vesi on niin kirkasta, että pohja näkyy menen sylen syvyydestä

km. Pöyrisjärvi on saivojärvi, sanoin Kittilän Sirkan pieni limieljärvi

Levi— ja Kätkätunturien välisessä kurussa. Myös Raattaman kylän länsi-

puolella on saivojärvi, sanoin Enontekiön Kalggoaivin alla oleva Vuon

tisjärvi.
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Sarrunaltunturi

Pitkäselkäinen, kaksilakinen ja laeltaan laajalti puuton tunturi Pal—
las-Ounastunturin kansallispuistossa, Jerisj ärven pohjoispuolella

Paattaman suuntaan vievän maantien varrella. Tunturille nouseva tie

kohoaa noin 450 metrin korkeuteen ja näköalat ovat maamme komeimpia.

Alueella on poroerotuspaikka. Korkeus 575 metriä.

Könkäänkoski

Könkään sillan kohdalla joki puristuu 40 — 50 metrin levyiseen kallio

kapeikkoon. Koski on eräs Ounasjoen voimakkairtpia. Lyhyellä matkalla

(50 - 60 metriä) on pudotusta useita metrejä. Kovista kuohuista huoli

matta on Köngäs helppo laskea, sillä se on melko syvä.

Ketinsaari

Saari on pinta-alaltaan melkein 1 1/2 Saaren ympärillä olevat pik

kusaaret ovat hyvin lähellä toisiaan niin, että joki muodostaa saanen

lomaan hauskan sokkelon kapeine vesiväylineen. Muutamalla saarella on

lisäksi pieniä puu- ja pensasryhmiä, jotka elävöittävät maisemaa.

Hirvasniemi - Loukinen

Tällä välillä sijaitsevat laajimmat rantaniityt Ounasjokivarressa

(11 kilometrin matkalla). Pinta—alaltaan tämä alue on useita satoja

hehtaareita.

Hirvasniemi

Hirvasniemi on runsaan kilometrin pituinen kapea niemeke. Niemen koh

dalla on joen ranta hienoa hiekkaa, joten alue on erittäin sopiva ui

marannaksi. Vaikka koko Hirvasniemen - loukisen alueen niityt eivät enää

olekaan käytössä, on niistä kuitenkin yli puolet säilyttänyt niltty—

luonteensa. Niiden suuri pinta—ala tekee alueesta ainutlaatuisen Ounas—

joella. Maisemaa hallitsee etelässä Levitunturin juhlallinen massiivi.
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Loukinen — Koskenalussaaret

loukisen suiston jälkeen lähestytään erästä Ounasjoen mahtavinta mai

semakokonaisuutta. Muutos Hirvasniemen tasaiselta niittylakeudelta

jyihäksi erärnaa-alueeksi on hyvin nopea. Metsäiset rinteet alkavat ko

hota välittänästi joen rannasta. Levitunturin ja Ounasjoen korkeusero

on lähes 350 metriä. Jylhiimiällä kohdalla joki kapenee ja muuttuu vuo

laaksi nivaksi, jossa viihtyy myös harjus. Joen länsipuoleiset kankaat

soveltuvat erinomaisen hyvin retkeilyyn ja telttailuun. Tämä metsätai

vai on noin 9 kilometrin pituinen. Metsätaival päättyy Riikonkosken

alapuolelle. Riikonkoski on noin 700 metriä pitkä, melko vuolas koski.

Vanhat hakkaamattomat metsät ja vuolaasti virtaava kalaisa joki teke

vät alueesta verrattoman retkeilyalueen. Leviltä avautuvat maisemat

ovat vaikuttavat, joki jatkuu koskisena ja kalastusmahdollisuudet ovat

hyvät.

Ievitunturi

Kauaksi näkyvä paljaslakinen tunturi Qunasjoen länsipuolella noin 20

kilometriä Kittilän kirkonkylästä pohjoiseen. Tunturin alarinteellä

ja ympäristössä kasvaa komeaa metsää, mutta ylirrmiltä rinteiltään ja

lakiosaltaan tunturi on aivan puuton ja kivikkoinen. Korkeus 531 metriä.

Kätkätunturi

Laeltaan paljas, itäsivultaan jyrkkänä lirineljärveen suistuva tunturi.

Korkeus 483 metriä. Suosittu retkeilykohde.

Irtunelj ärvi

Sirkassa sijaitseva InTneljärvi (“Jumalan järvi”) on seudun vanhimpia

kiinteästi asuttuja paikkoja.

Riikonkoski

Koski on noin 2,5 kilometriä pitkä ja vuolas. Se muodostuu neljästä
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osasta, joiden välissä on lyhyehköjä suvantoja. Riikonkoski on kitti

läläisten suosima kalastuspaijdca.

Koskenalussaaret

Riikonkosken alapuolella joki levenee laajaksi suvannoksi, jossa ovat

Koskenalussaaret. Nämä saaret ovat tyypillisiä kasautumasaaria. Tältä

alueelta voi löytää lähes kaikki Ounasjoelta tavattavat tulvaniitty—

tyypit. Näillä tönnillä kasvaa yleisesti musua, vadelmaa ja mesimar—

jaa. Saaret ovat paikkakuntalaisten suosimia retkeily- ja leiripaikkoja.

Aakenustunturi

Alavien suomaiden ympäröimä, noin 10 kilometrin pituinen, muodoltaan

loivasti kaareva ja laeltaan kivikkoinen kvartsiittiselänne, kaksi

peninkulmaa Kittilän kirkonkylästä länteen. Korkeus 570 metriä.

Tiukupuljut

Harvinaisen rikasmuotoinen, kurnpuinen ja kuoppainen harjunuodostelma.

maantien itäpuolella Kaukosen kylän ja Kittilän kirkonkylän välillä.

Putkennierni

Putkenniemi on eräs Qunasjoen merkittäviirmistä maisemakokonaisuuksista.

Koska alue on muodostunut useista vanhoista uomista ja rantavalleista,

on alueella runsaasti erilaisia niittytyyppejä.

Neitikoski - Pahtakoski

Nämä kosket muodostavat osan eräästä Ounasjokivarren komeinmasta ja

jylhinmästä erämaa-alueesta. Kosket ovat lisäksi hyvin kalaisia.
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Neitikoski - Heippi

Tällä 13 kilometriä pitkällä osuudella joki virtaa suuriiran osan mat

kasta koskisena tai vuolaana nivana. Kalastusrn&dollisuudet ovat tällä

alueella hyvät.

Molkoköngäs

Koski on kalliorantainen. Se sijaitsee 80 kilometriä Rovaniemeltä poh

joiseen. 150 kilometrin matkalla on pudotusta 2,6 metriä. Könkään koh

dalla on joessa noin 600 metriä pitkä ja 200 metriä leveä harjumainen

saari, jonka nolenurtilla puolilla on koskea. Uoma on vain 40 - 50 metriä

leveä, joten koski on erittäin voimakas. Korkeimmat kuohut ovat lähes

1 , 5 metriä korkeat. J’blkoköngäs on Ounasjoen koskista selvästi voimak

kain. Sen sijainti vain vajaan 200 metrin päässä Rovaniemi — Kittilä

tiestä tekee siitä myös huomattavan turistinähtävyyden. Alueella on

leirintäalue.

Unarinköngäs

Sijaitsee Meltausjoella, jossa koski virtaa vuolaana pystysuorien kal

lioiden muodostamassa rmrtumakanjonissa. Kosken ympärillä on vanha

luonnonhoitometsä.

()
Sodankylän Unarinjärvestä alkava ja Ounasjokeen laskeva, useita koskia

käsittävä vesireitti, jossa on järjestetty koskenlaskua matkailijoille.

Joki soveltuu hyvin retkimelontaan. Huomattavin koskista on voimakas

Unarinköngäs.

Marrasj ärvi

Noin 9 kilometriä pitkä ja kapea järvi sekä kylä Meltauksen — Pellon

tien varressa. Marrasjärvellä sijaitsee tunnetun eräkirjailijan,
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kenraali K. M. Walleniuksen asuinpaikkana ollut hirsirakennus. Marras-

järvi laskee Marrasjokea myöten Ounasjokeen.

Marraskoski

Marraskoski on alajuoksun voimakkain ja komein koski, pituutta on lä

hes 1 , 5 kilometriä. Se on kaksiosainen. Kosken niskalla olevien kal—

lioiden kohdalla on maantien varteen tehty näköalapaikka. Pieniä liii

denkirnuja on kyrrutienkunta sileillä rantakallioilla. Näillä kallioilla

ovat olleet Ounasjokivarren ainoat esihistorialliset kalliopiirrokset.

Sinettäkoski

Koskea on useanman kilometrin matkalla Sinettäjoen alaosassa. Sinettä—

koskessa on ollut kaksi sahaa ja toisen yhteydessä on ollut lisäksi

mylly. Ylempi mylly on vielä pystyssä.

Äapiskoski

Noin 700 - 800 metriä pitkä Ounasjoen viimeinen koski. Koski on koko

matkalta vuolas.

Lautavaara

Laaja metsäinen vaara Ounasjoen itärannalla, noin 24 kilometriä Rova

niemeltä. Lautavaaran seudulla Ounasjoen alajuoksun laakso on komeim—

millaan. Korkeus 243 metriä.

()

Komea metsäinen vaara lunasjokilaakson itärannalla noin 1 1/2 penin

kulmaa Rovaniemeltä. Osa vaaran lakimetsää on rauhoitettu luonnonhoito

metsäksi.
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Norvaj äxvi

Noin 10 kilometriä pitkä, mutta vain 2,5 kilometriä leveä järvi 10- 17

kilometriä Rovaniemeltä pohjoiseen. Noxvajrven rannalla on pääasiassa

Lapin rintamalla 1941 - 44 kaatuneiden saksalaisten sotilaiden graniit—

tinen hautakappeli, joka on kesäisin avoinna kävijöille.

Ounasj oen suistosaaret

Ounasjoen suistossa olevat laajat niittysaaret ovat suurerrmat kuin mis

sään muualla jokivarressa. Niittyjen suuri määrä ja koko tekevät saari

ryhmästä arvokkaan suojelukohteen.
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LIITIE2. OUNÄSJOKIVÄRRENTÄRKEIMMT

K U L T T U U R 1 N Ä H T V Y Y D E T (KUVA 10)

E) Enontekiö,

Ennen niin selvä saamelaisasutus ei erotu enää kokonaan jälleenraken—

netun keskustaajaman eikä alueen muidenkaan asutuspaikkojen kylänäky—

missä. Kirkonkylässä on jäljellä vain pari sodassa säästynyttä raken

nusta. Joitakin vähäisempiä näkyviä merkkejä saamelaisuudesta on sen

sijaan kylän eri puolilla: taidemaalari Uuno Eskola on sijoittanut Enon

tekiön kirkon alttarimaalaukseensa nosaiikkifiguurin, jossa on saame

laispariskunta värikkäissä lapinpuvuissaan. Taajamassa toimivassa ho

peapajassa valmistetaan perinteisiä lapinkomj a. Noin 600 asukkaan kir

konkylä, joka tunnetaan vain vanhalla nimellään, Hetta, tuli seurakun

tansa keskukseksi 1864. Palojoensuun maantien (1907) sekä Peltovuoman -

Nunnasen tien ja varsinkin Norjan Kautokeinon tien valmistumisen jäl

keen Hetasta on tullut myös tärkeä kauttakulkupaikka, joka on lisännyt

Hetan matkailullista merkitystä.

Kylässä on muun muassa kaksi liotellia, useita leirintäalueita ja lo

makyliä. Noin 8 kilometrin päässä sijaitseva Ounastunturin Pyhäkero

(711 metriä) näkyy koko kylään.

Järven keskellä on puustonsa osalta rauhoitettu Karjalansaari, het—

talaisten kotiseutujuhlapaikka. Ounasjärven etelärannalla pienessä

saaressa kirkonkylän edustalla sijaitsee kirjailija Yrjö Kokon par

haina luomisvuosinaan 1940 - 1950 asuma maja, Ungelon torppa.

(•) Vuontisjärvi

Enontekiön kirkonkylän ja Peltovuoman kylän välisen maantien varrella

sijaitseva kylä. Kylän paikkeilta on kaunis näköala Ounastunturin suun

taan.

Peltovuoma

Aavojen suomaiden ja selkien ympäröirnä suurehko kylä kunnan itäosassa
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Hetan - Nunnasen maantien varrella. Kylään lienee tullut suomalaisasu

tusta 1720-luvulla. Siellä on harrastettu laajaa tervanpolttoa ja po

ronsarviliiman keittoa 1900-luvun puolelle asti. Tuotteet on kuljetet—

tu jokiveneillä pitkin Ounasjokea Povaniemelle asti.

()
Laajojen hiekka— ja kangasrnaastojen ympäröimä kylä Ounasjoen rannalla,

noin 18 kilometriä Peltovuomasta. Kylästä vie noin 8 kilometrin pitui

nen polku Pallas-Ounastunturin kansallispuiston halki kulkevalle Pal

las - Hetta reiUlle.

()
Vanha asutuspaildca Ounasjokivarressa Raattama — Peltovuoma tien var

rella. Kylä on ollut asuttu 1700-luvulta lähtien, enirrmillään siellä

lienee asunut noin 40 henkeä. Eräät kylän vanhat rakennukset lienevät

peräisin aivan asutuksen allcuajoilta. Ne säästyivät Lapin sodan tu

hoilta kylän tiettömän sijainnin ansiosta. Kylä sai tiensä vasta 1960-

luvulla.

Ø
Pallastunturin itäpuolella, Ounasjoen Raattamankosken kohdalla si

jaitseva vanha kylä, jossa harjoitetaan porotaloutta ja porotilamat

kailua. Raattamassa kulttuuriynipäristö muodostuu yhtenäisestä kylä-

keskuksen ympärille leviävästä viljelysmaisemasta. Kulttuuriympäris

tön tärkeimmät ainekset ovat vaaran rinteelle sijoittunut rykelmä

asutus sekä laaksoon levittäytyvä peltoaukea. Kulttuuriympäristön

erityispiirteenä voidaan mainita Ounasjokilaakson tulvaniityt latoi

neen sekä porojen erotusaitaukset.

(j) loirpolo

Pallastunturijonon itäpuolella ja Tepastojoen varrella, noin 70 kilo—
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metriä pohjoiseen Kittilän kirkolta, sijaitseva erärrtaakylä. Kylässä

on parikyimtentä taloa. Tie kylään on valmistunut vuonna 1961.

Tepasto

Ounasjoen rannalla sijaitseva pieni kylä.

()
Kylässä on useita vanhoja hirsirakennuksia. Jokivarressa oleva kylä

on hyvin avara ja valoisa asuinseutu vuomien ja jänkien keskellä.

Ohimatkaaja näkee sen keskeisinimän osan Dunasjoen sillalta.

Sirkka

Suurehko, useita ]cynineniä taloja käsittävä kylä Kittilän kirkonkylän

pohjoispuo ]ella lähellä Levitunturia. Maisemiltaan todellinen tunturi

kylä, jonne on luotu hyvinkin erilaisia ja eritasoisia matkailupalve

luja kesä- ja talvikävijöitä varten. Muinaisten saamelaisten junialille

pyhittämä laakso on Kittilän merkittävin matkailukeskus. Sirkan kyläl

lä on kunniakkaat matkailuperinteet, sillä siellä aloitettiin vuonna

1936 maamme maatilamajoitus.

6)
Kittilän kirkonkylä on 7 kilometriä pitkä tienvarsitaajama, joka ta

sankoluonteeltaan muistuttaa paljon Sodankylän ja Pellon kirkonkyliä.

Valtatie on samalla kylän keskeisin katu, jonka varrella ovat tärkeim

mät virastot ja liikelaitokset. Kirkonkylässä asuukin yli kolmannes

kunnan väestöstä eli runsaat 2 000 henkeä. Kittilän puukirkko (C. L.

Engel, 1929-31) on lähes ainoa kirkonkylän rakennus, joka on Lapin so

taa 1944-45 edeltäneeltä ajalta, kaikki muu on jälleen rakennettua.

Kittilä on Lapin suurimpia kirkonkyliä. Kittilä tuli kappeliseurakun

na]csi vuonna 1925, sitä ennen seudun keskuspaikkana oli Kaukonen.

Kirkonkylässä on taiteilijapari Einari ja Vesa Junttilan ateljee, ko

tiseutumuseo ja perinteisiä lapinkäsitöitä myyvä Staalon tupa.
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Kaukonen

Kaukosen kylässä on säilynyt useita vanhoja hirsirakennuksia. ?bnet

harmaahirsiset asuinrakennukset valkoiseksi maalattuine ikkunapuit

teineen, aittarakennukset ja kesänavetat tekevät kyläkuvan kauniiksi.

Kuivat kukkalehdot ovat runsaita kyläniaisemassa, etenkin lähellä jo

kea. Kylässä on noin 500 asukasta. Kaukonen on lappalaisasutuksen

ajoilta peräisin oleva markkina- ja käräjäpaikka. Kiviniemen ja 1-Ja-

kalan talot olivat 1900-luvun alkupuolella ja sitä ennenkin kestikie

vareina.

Ounasjokivarressa, kylästä koilliseen noin 3 kilorttriä, on edesmen

neen taidemaalari, professori Reidas Särestönienen taidegallegia sekä

asuin— ja ateljeerakennus.

Älakylä

Yli sata taloa käsittävä kylä Kittilän eteläosassa, Ounasjoen varressa.

Kylän seudut on asutettu 1600—luvulla, josta lähtien paikka on ollut

eräs jokivarren keskuksia.

Helppi

Heippi on tyypillinen peräpohjalaisien jokivarren nauhakylä, sillä ta

lot ovat joen nolenndlla rannoilla yli neljän kilometrin matkalla.

Joki on kylän kohdalla vuolasta nivaa.

Jääskö

Pieni, vain nuutaman talon kylä. Vanhaa rakennustyyliä parhairtirnillaan

edustaa Murtonienen talo pihapiireineen. Kylälle on suunnitteilla mu

seo, koska kylässä on runsaasti vanhoja sodan tuhoilta säästyneitä ra

kennuksia ja työkaluja.

6)
Tuovilan talo Meltausjoen suulla edustaa vanhaa peräpohjalaista raken
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nustyyliä. Meltaus sijaitsee 56 kilometriä Rovaniemeltä pohjoiseen.

Kylässä on kappeli ja riistantutkimusasema.

6)
Sodankylän puolella sijaitseva suurehko järvi ja kylä Meltauksen tien

varrella. Pituutta järvellä on noin 10 kilometriä. Unarin Luusuassa

on Suomen Ammattijärjestön leirikeskus ja talomajoitusta.

Tapionkylä

Kylässä on useita vanhoja hirsirakennuksia. Eräs kauneirrpia on Ala-

Tervon talo pihapiireineen joen itäpuolella.

Sinettä

Sinettäjoen suussa ja Ounasjoen varressa oleva kylä, josta haarautuu

tie Ylitorniolle. Sinettäjokeen rakennettiin 1700-luvun puolivälissä

maakunnan ensiirmäinen vesisaha. Kylän nimen kerrotaan syntyneen tai

vaanrannan sinestä.

Politimolampi

Vaarojen ympäröimä luonnonkaunis järvi- ja matkailualue lähellä Yli-

tornion - Pellon tietä ja Sinetän kylää. Alueella on Rovaniemen maa

laiskunnan 1950-luvulla perustama urheilu- ja matkailukeskus, hotelli

Politino lampi, leirintäalueineen ja uimaloineen.




