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Kilpisjärven matkailukeskuksen
sosioekonominen rakenne ja
kehityksen seuranta: paikkatietonäkökulma
Heikki Häkkilä1 & Pekka Kauppila
Enontekiö ja Helsingin yliopiston Kilpisjärven biologinen asema ovat osa FinLTSERverkoston Northern LTSER -aluekokonaisuutta, jonka neljä keskeistä
tutkimusteemaa ovat ilmastonmuutos, biodiversiteetti, ekosysteemipalvelut ja
sosioekologiset prosessit. Tämä tutkimusraportti kohdistuu näistä viimeiseen.
Tarkoituksena on tarkastella paikkatietomenetelmiä hyödyntäen Kilpisjärven
matkailukeskuksen sosioekonomista tilaa, arvioida sosioekonomisen kehityksen
seurannan kustannuksia ja työpanosta sekä pohtia paikkatietoaineistojen ja
-menetelmien tehokkaampaa hyödyntämistä matkailukeskuksen kehityksen
seurannan apuvälineenä. Teoreettisena viitekehyksenä käytetään laajasti matkailuja aluekehityksessä sovellettua suunnitteluprosessimallia.
Kilpisjärven matkailukeskuksen (kylän) toiminnallinen ydinalue rajataan omaksi
alueekseen paikkatietomenetelmää hyödyntäen. Vertailualueisiin (Enontekiö, Lappi,
koko maa) nähden Kilpisjärven vakituinen väestö on nuorempaa ja heidän koulutussekä tulotasonsa ovat korkeampia. Työpaikkojen toimialajakaumassa korostuvat
majoitus- ja ravitsemustoiminta, kauppa sekä kuljetus, varastointi ja tietoliikenne.
Kokonaisuutena matkailukeskus profiloituu sosioekonomisten muuttujien
perusteella varsin myönteisenä ja elinvoimaisena paitsi sijaintikuntaansa myös
maakuntatasoon ja koko maan tilanteeseen verrattuna.
Matkailukeskuksen sosioekonomisen rakenteen analysoinnissa ja kehityksen
seurannassa selkein vaihtoehto on hyödyntää Tilastokeskuksen Ruututietokantaa.
Aineisto on koko maan kattava, joten tämän tutkimusraportin kaltainen selvitys on
toteutettavissa laajemminkin, esimerkiksi muilla FinLTSER-alueilla. Toinen
analysointiin ja seurantaan hyvin soveltuva aineisto on ympäristöhallinnossa
käytössä oleva Yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmä (YKR). Aineiston
käyttöönottoa Suomen ympäristökeskuksen koordinoiman FinLTSER-verkoston
alueiden sosioekonomisen rakenteen analysointiin ja kehityksen seurantaan
tulisikin selvittää.
1)

Heikki Häkkilä, Maantieteen laitos, Oulun yliopisto, heikki.hakkila@oulu.fi

Avainsanat: matkailu, väestö, talous, Ruututietokanta, FinLTSER, Enontekiö
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1 Johdanto
1.1 Tutkimuksen taustaa
Maaseudulla ja harvaan asutuilla alueilla matkailu nähdään nykyään usein tärkeänä tulonlähteenä ja työpaikkoja synnyttävänä elinkeinovaihtoehtona (Hall ym. 2009: 110). Etenkin
perifeerisillä alueilla se on Kauppilan (2004: 2)
mukaan usein merkittävä, ellei jopa merkittävin taloudellista ja sosiaalista hyvinvointia
edistävä tekijä ja aluekehityksen väline. Esimerkiksi Pohjois-Suomessa matkailun vaikutukset näkyvät paitsi taloudessa ja työllisyydessä myös maankäytön, infrastruktuurin ja
palveluiden suunnittelussa. Lapissa matkailu
tarjoaakin jo enemmän työmahdollisuuksia
kuin mikään muu luonnonvaroja hyödyntävä
elinkeino (Saarinen 2001: 1-2). Suomen
matkailustrategian 2020 mukaan matkailusektorin kehittämisessä on olennaista
matkailukeskittymien ja verkostojen vahvistaminen, missä matkailukeskukset tai muut maantieteelliset ja toiminnalliset keskuspaikat toimisivat myynnin veturiroolissa (Valtakunnallinen matkailustrategiatyöryhmä 2010: 19-20).
Matkailukeskusten ja -alueiden kehityksen
tilastollisen tutkimisen edellytyksenä on, että
kohdealueelta on saatavilla luotettavaa
aineistoa. Suomessa kuntataso on perinteisesti
ollut pienin alueellinen tilastointiyksikkö, ja
esimerkiksi Tilastokeskus tuottaa tilastoja
pääasiassa valtakunnan-, maakunnan- ja
kuntatasolta. Edellä mainitut alueet ovat
poliittisen päätöksenteon myötä syntyneitä
hallinnollisia alueita, jotka voidaan käsittää
Smithin (1989: 163-164) alueluokituksen
mukaisina etukäteisalueina (a priori).
Matkailualueet eivät kuitenkaan yleensä
noudata hallinnollisten alueyksiköiden rajoja,
vaan ne ovat usein pikemminkin fyysisten
tekijöiden mukaan muodostettuja homogeenisia alueita. Suomessa matkailun suuralueet
rajattiinkin aiemmin pääosin yhtenäisten
luonnonmaantieteellisten piirteiden perusteella
(ks. Artman ym. 1978; Vuoristo & Santasalo
1985, 1992).
Uudemmassa aluejaossa tavoitteena on
ollut toiminnallisten matkailualuekokonai-
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suuksien luominen (Vuoristo & Vesterinen
2001; Vuoristo 2002). Hallinnollisten ja
homogeenisten aluekäsitysten sijaan lähtökohtana on alueiden sisäinen vuorovaikutus,
joka ilmenee esimerkiksi elinkeinoelämässä:
matkailualueen yritykset ovat tiiviimmässä
yhteydessä keskenään kuin alueen ulkopuolisten yritysten kanssa. Edellä mainitut
matkailualueet ovat Smithin (1989: 163-164)
alueluokituksen mukaisia toiminnallisia
alueita.
Matkailukeskukselle on englanninkielessä useampia vastineita. Goodallin (1987:
409) mukaan resort on kaupunkimainen yhteisö
matkailun ollessa pääasiallinen elinkeino.
Mathiesonin ja Wallin (1982: 118) termillä
tourist centre tarkoitetaan puolestaan
kaupunkeja, jotka voidaan erottaa muista
urbaaneista keskuksista erikoisfunktioidensa
vuoksi. Sen sijaan Vuoristo ja Vesterinen (2009:
128-129) eivät korosta kaupunkimaisuutta,
vaan heidän mukaan matkailukeskukset ovat
matkailuyritysten ja -palvelujen sijaintipaikkoja, jotka ovat erityisesti sidoksissa
attraktioiden läheisyyteen tai matkailureitteihin. Lisäksi toisistaan tulee erottaa
kaupunkikeskukset - matkailu vain yksi funktio
muiden joukossa - ja haja-asutusalueiden
paikalliset matkailukeskittymät, joissa matkailu
on pääasiallinen toiminto. Kilpisjärvi voidaan
Vuoriston ja Vesterisen mukaan luokitella
paikalliseksi matkailukeskittymäksi. Smithin
(1989) luokitukseen tukeutuen kuntatasoa
pienemmät matkailukeskukset ovat ennen
muuta toiminnallisia alueita, tai täsmällisemmin
toiminnallisia keskuksia. Toiminnallisuus
ilmenee esimerkiksi yritysten välisessä
yhteistyössä, etenkin markkinoinnissa
(yhteisesitteet, yhteiset markkinointikampanjat yms.) ja tuotekehityksessä (esim.
tuotepaketit).
Suomessa tilastotietoa on siis perinteisesti
tuotettu lähinnä hallinnollisten aluejakojen
pohjalta ja tilastoinnin perusyksikkönä on
käytetty kuntatasoa. Matkailukeskukset
voivat kuitenkin muodostaa oman alueensa
kunnan sisällä tai useamman kunnan rajalla (ks.
Vuoristo & Vesterinen 2001; Vuoristo 2002).
Tällöin matkailukeskus ei ole virallinen
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tilastointiyksikkö, joten vertailukelpoisen
tilastotiedon saanti on ollut erittäin haasteellista. Edellisestä johtuen matkailukeskusten
tilastollisessa tarkastelussa onkin jouduttu
tyytymään puutteellisiin aineistoihin. Suomen
lisäksi matkailukeskustason tilastotiedon
ongelmallisuus on tuotu esiin myös muun
muassa Englannissa (ks. Agarwal & Brunt
2006). Kuntatasoa pienempien matkailukeskusten - ja muidenkin alueyksiköiden sosioekonomisen kehityksen tarkastelussa on
kuitenkin mahdollista käyttää paikkatietomenetelmiä ja esimerkiksi Tilastokeskuksen
tuottamia ruutuaineistoja.
Tämän tutkimuksen tarkoituksena on
tarkastella paikkatietomenetelmiä hyödyntäen
Kilpisjärven matkailukeskuksen sosioekonomista tilaa, arvioida sosioekonomisen kehityksen seurannan kustannuksia ja työpanosta
sekä pohtia paikkatietoaineistojen ja
-menetelmien tehokkaampaa hyödyntämistä
matkailukeskuksen kehityksen seurannan
apuvälineenä.
Tutkimusraportti etenee siten, että ennen
empiiristä tarkastelua pohditaan paikkatietojärjestelmiä ja paikkatietoa käsitteellisestä
näkökulmasta sekä paikkatiedon soveltamista
matkailututkimuksessa. Empiirisessä osassa
määritetään Kilpisjärvelle toiminnallinen
ydinalue paikkatietomenetelmää ja -aineistoja
hyödyntäen. Tämän jälkeen analysoidaan
matkailukeskuksen sosioekonomista tilaa ja
verrataan sitä kunta-, maakunta- ja
valtakunnantasoon. Lisäksi Kilpisjärvelle
muodostetaan oma alueprofiili ja tarkastellaan
sen roolia aluerakenteessa. Lopuksi arvioidaan
säännöllisen kehityksen seurannan kustannuksia ja työpanosta sekä pohditaan,
kuinka paikkatietoaineistoja voitaisiin jatkossa
yhä tehokkaammin hyödyntää matkailututkimuksessa ja nostetaan esiin niihin liittyviä
ongelmia.
1.2 Paikkatietojärjestelmät ja
ruutuaineistot matkailututkimuksessa
Yksinkertaistettuna
paikkatiedolla
(geographic information) tarkoitetaan tiettyä
kohdetta tai ilmiötä kuvaavaa sijainti- ja ominaisuustiedon muodostamaa kokonaisuutta.
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Sijaintitieto ilmoitetaan yleensä suorana
sijaintina koordinaattien ja tietyn koordinaattijärjestelmän avulla, mutta se voidaan ilmaista
myös epäsuorasti esimerkiksi osoitetietona.
Lisäksi sijaintitietoon liittyy olennaisesti
geometriatieto, joka kuvaa paikkatietokohteen
muotoa (Sanastokeskus TSK 2005). Esimerkiksi rakennus kuvataan yleensä pisteenä ja
tie tai polku pisteiden yhdistämänä viivana.
Viivat taas voivat muodostaa alueita, kuten järven tai pellon. Edelliset ovat esimerkkejä
vektorityypin tietomalleista. Tässä selvityksessä hyödynnettävät ruutuaineistot ovat
puolestaan rasterityyppisiä aineistoja, joissa
tieto on sidottu tietyn kokoisiin ruutuihin.
Monet muut rasteriaineistot - esimerkiksi ilmaja satelliittikuvat - taas koostuvat erikokoisista
pikseleistä. Tietomallien eroavaisuuksista johtuen myös niiden analyysimenetelmät ja
kartografiset esitystavat ovat varsin erilaisia.
Paikkatiedon toinen peruselementti,
ominaisuustieto, voi olla lähes mitä tahansa
tiettyä kohdetta tai ilmiötä kuvaavaa tietoa.
Tieverkkoa kuvaavassa aineistossa ominaisuustietoja ovat muun muassa tien numero,
sijaintikunta tai -kunnat, käyttöönottovuosi ja
nopeusrajoitus, rakennuksen ominaisuustietoja puolestaan esimerkiksi rakennustunnus,
katuosoite, rakennusvuosi ja käyttötarkoitus.
Yleisesti ominaisuustietoon liittyy yksilöivyys, paikantavuus, ajoitettavuus ja
kuvailevuus. Paikkatieto itsessään on kuitenkin
vain yksi osa paikkatietojärjestelmää
(Geographic Infomation System, GIS), joka
Longleyn (2005: 18-24) mukaan koostuu
kuudesta tekijästä:
1) laitteistoista,
2) ohjelmistoista,
3) datasta,
4) henkilöstöstä,
5) johtamisesta ja hallinnosta sekä kaikkia edellisiä yhdistävistä
6)verkostoista (esim. Internet tai intranet).
Etenkin verkostojen merkitystä on viime
vuosina korostettu, sillä se ne mahdollistavat
paikkatietoaineistojen tehokkaan jakelun ja
hyödyntämisen.
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Paikkatietoaineistoja ja -menetelmiä käytettäessä tulee muistaa, että alueellisen havaintoyksikön koko vaikuttaa saatuihin tuloksiin
(Openshaw & Taylor 1979, 1981). Tästä Maupongelmasta (Modifiable areal unit problem)
johtuen paikkatietomenetelmin tuotetut tulokset eivät ole suoraan verrattavissa esimerkiksi
kuntakohtaisiin lukuihin. Hallinnollisen alueen
keskiarvotiedon käyttäminen ilmiön kuvaajana aiheuttaa ekologista harhaa, sillä se ei huomio lainkaan alueen sisäistä vaihtelua (Martin
1991: 57-58). Todellisuudessa esimerkiksi kunnan keskiarvon mukaisia olosuhteita ei välttämättä ole missään kunnan sisäisellä alueella.
Paikkatietomenetelmien avulla on kuitenkin
mahdollista tarkastella tiettyä ilmiötä juuri halutulta alueelta, hallinnollisista rajoista välittämättä.
Hypoteettisessa esimerkissä matkailukeskuksen toiminnallinen ydinalue on rajattu
neliökilometrin kokoisten karttaruutujen avulla
omaksi alueekseen kunnan sisällä (kuva 1).
Koko kunnan väestömäärä on kasvanut
yhteensä 116 henkilöllä. Kunnan sisäinen
vaihtelu on kuitenkin ollut suurta: matkailukeskuksen neljän karttaruudun alueella
väestönkasvu on ollut peräti 193 henkilöä,
mutta muualla kunnassa väestö on vähentynyt yhteensä 77 asukkaalla. Matkailukeskuksessakaan kasvu ei ole jakautunut
tasaisesti, sillä suurimmillaan väestö on
karttaruudussa lisääntynyt 80 ja pienimmillään
12 asukkaalla. Kokonaisuutena pelkän
kuntatasoisen tiedon käyttö esimerkkikunnan
väestökehityksen kuvaajana antaisi siis varsin
puutteellisen kuvan sen todellisesta
tilanteesta, koska alueen sisäinen vaihtelu jää
tällöin täysin huomioimatta.
Taulukkoon 1 on koottu yleisimmät
paikkatietojärjestelmien käytön yhteydessä
esitetyt peruskysymykset matkailututkimukseen sovellettuna. Paikkatietojärjestelmien
sovellusmahdollisuuksia maantieteellisessä
matkailututkimuksessa ovat tuoneet esille
etenkin Bahaire ja Elliot-White (1999) sekä
Farsari ja Prastacos (2004). Heidän mukaan
luonnontieteellinen näkökulma on ollut
korostuneesti esillä, sillä viime vuosina
paikkatietomenetelmiä on matkailututki-
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muksessa sovellettu lähinnä matkailuresurssien inventoinnissa sekä matkailun kehittämiselle suotuisten sijaintien tunnistamisessa
(esim. Boers & Cottrell 2007; Chhetri &
Arrowsmith 2008; Olafsdottir & Runnström
2009). Ainakin osittain syynä luonnontiedepainotukseen lienee se, että Suomessa
yleisesti käytössä olevat - lähinnä Tilastokeskuksen tuottamat - sosioekonomiset
paikkatietoaineistot ovat maailmalla erittäin
harvinaisia (Tammilehto-Luode, M. tiedonanto). Kokonaisuutena Bahaire ja Elliot-White
sekä Farsari ja Prastacos korostavat paikkatietojärjestelmien tuomia mahdollisuuksia
etenkin kestävälle matkailusuunnittelulle.
Tietyn kokoisiin ruutuihin sidottuja paikkatietoja voidaan hyödyntää myös suurempien
alueiden ja eri aluetasojen tutkimisessa.
Esimerkiksi Ruotsissa Lundmark (2006) on
aggregoinut sosioekonomisia ruututietoja (100
x 100 m) kuntatasolle tarkastellessaan KeskiRuotsissa sijaitseviin Åreen ja Malungiin
suuntautuvaa tilapäistä liikkumista ja pysyvää
muuttoa. Müller (2006) puolestaan on tutkinut
vapaa-ajan asuntoalueiden attraktiivisuutta
suhteessa vakituisten asuinpaikkojen ja
vapaa-ajan asuntojen etäisyyteen sekä
havaittujen että odotettujen vapaa-ajanasuntojen määrään. Tutkimuksessa käytetyn
aineiston ruutukoko on 100 x 100 kilometriä.
Muutenkin Ruotsissa Uumajan yliopiston
maantieteen laitoksella paikkatietomenetelmiä
ja -aineistoja on käytetty laajasti vapaaajanasuntojen ja -asumisen tutkimisessa (esim.
Müller 2002, 2004; Lundmark & Marjavaara
2005; Marjavaara & Müller 2007).
Marjavaaran (2008: 30-31) mukaan haastavinta paikkatietomenetelmien hyödyntämisessä on Ruotsissakin laadukkaiden aineistojen saatavuus. Hän on käyttänyt Ruotsin
Statistiska centralbyrån ASTRID-tietokantaa,
joka sisältää yksityiskohtaista tietoa kaikista
Ruotsin kiinteistöistä (sijainti, ikä, arvo yms.)
ja kansalaisista (tulot, ikä koulutus, ammatti
yms.). Ruotsalaisten vapaa-ajanasumista
koskevien tutkimusten lisäksi paikkatietonäkökulmaa matkailututkimuksessa ovat soveltaneet muun muassa Chhetri ym. (2008)
matkailutyöllisyyden
spatiaalisessa
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Kuva 1. Ekologisen harhan käsite sovellettuna kuntatason väestömäärän tutkimiseen.
Matkailukeskuksen väestökehitys poikkeaa kunnan muista alueista. Luvut kuvaavat väestömäärän
muutosta 1 x 1 kilometrin karttaruudussa. Tyhjissä ruuduissa ei ole asutusta (Kauppila 2004: kuva 17
pienin muutoksin).

mallintamisessa Australian aurinkomatkailuvyöhykkeellä. Suomalaisessa matkailututkimuksessa paikkatietojärjestelmää
ihmistieteiden näkökulmasta on tähän
mennessä hyödynnetty ainoastaan matkailukeskusten sosioekonomisen rakenteen ja sen
kehityksen analysoinnissa (ks. Kauppila 2004;
Kauppila ym. 2005; Kauppila & Rusanen 2009;
Häkkilä & Kauppila 2009a; Häkkilä & Kauppila
2009b). Käytettävissä olevat monipuoliset
paikkatietoaineistot kuitenkin tarjoaisivat
mahdollisuuksia muun muassa ruotsalaisten
esimerkkien kaltaisiin - ja moniin muihinkin tutkimusasetelmiin.
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1.3 FinLTSER-verkosto
LTER-verkoston idea esiteltiin Yhdysvalloissa, jossa kansallinen LTER-verkosto (US
LTER) perustettiin vuonna 1980. Myöhemmin
se on kehittynyt kansainväliseksi konseptiksi
ja käytännön toteutus on nopeasti etenemässä Euroopassa ja muualla maailmassa. Verkostot ovat maan kattavia korkeatasoisesti ja monipuolisesti varustettuja ekologisiin ja
sosioekologisiin vuorovaikutuksiin keskittyviä tutkimusasemien tai -keskittymien verkostoja, jotka tarjoavat koordinoidun tutkimus- ja
seurantainfrastruktuurin kaikille ympäristöön
ja luonnonvaroihin kohdistuvaa tutkimusta ja
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Taulukko 1. GIS:in mahdollisuudet maantieteellisessä matkailututkimuksessa (Bahaire & Elliot-White
1999: taulukko 3).
GIS:n tehtävät

Peruskysymykset

Matkailusovellukset

Tiedon kerääminen, varastointi ja muokkaaminen

Sijainti

Mitä jossakin on?

Matkailuresurssien inventointi

Kartan tuottaminen

Ehto/
olosuhteet

Missä jokin on?

Sopivimpien sijaintien
tunnistaminen kehittämiselle

Tietopohjan yhdistäminen

Trendi

Mikä on muuttunut?

Matkailun vaikutusten
mittaaminen

Tiedon kysely ja etsiminen

Reititys

Mikä on paras reitti? Matkailijavirrat ja niiden hallinta

Spatiaalinen analysointi

Malli

Mikä on malli?

Spatiaalinen mallintaminen,
päätöksenteon tukeminen

Mallintaminen Mitä jos...?

seurantaa tekeville hallinnonaloille. Suomen
pitkäaikaisen ympäristötutkimuksen verkosto
(Finnish Long-Term Socio-Ecological
Research network, FinLTSER) perustettiin
vuonna 2006 ja hyväksyttiin Euroopan LTERverkoston ja maailmanlaajuisen kansainvälisen
LTER-verkoston (International LTER, ILTER)
jäseneksi vuonna 2007. Tutkimuskonsortiot
muodostuvat yliopistoista, valtion sektoritutkimuslaitoksista, kunnista ja yksityisistä
yhteisöistä ja yrityksistä. Suomen ympäristökeskus on FinLTSER-verkoston kansallinen
koordinaattori (Suomen ympäristökeskus
2010a).
FinLTSER-verkosto koostuu sekä luonnontieteelliseen tutkimukseen painottuvista LTERalueista että laajemmista LTSER-alueista, joissa
on mukana vahvasti yhteiskunnallinen aspekti
sosioekonomisen tutkimuksen myötä.
Kilpisjärvi on osa Northern LTSER -verkostoa,
johon kuuluu kaksi varsinaista LTSER-aluetta
(Enontekiö ja Kuusamo) ja yliopistojen
tutkimusasemia (Kilpisjärvi, Kevo, Oulanka ja
Värriö). Lisäksi Metsäntutkimuslaitoksen
yksiköt tarjoavat tarvittavia tiloja ja palveluja.
Northern LTSER:n neljä keskeistä tutkimusteemat ovat ilmastonmuutos, biodiversiteetti, ekosysteemipalvelut ja sosioekologiset prosessit. Tutkimuksessa haetaan
tietoa ja ratkaisuja yhteiskunnallisesti
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Vuorovaikutussuhteiden ja
resurssien käytön analysointi
Potentiaalisten matkailun
kehittämisvaikutusten arviointi

tärkeisiin ympäristön muutosprosesseihin ja
niihin sopeutumiseen. Tällaisessa tutkimuksessa pitkät aikasarjat ovat välttämättömiä
(Suomen ympäristökeskus 2010a). Tämä
Kilpisjärven sosioekonomista tilaa tarkasteleva tutkimusraportti liittyy nimenomaan
neljänteen tutkimusteemaan, sosioekologisiin
prosesseihin.
1.4 Suunnitteluprosessi tutkimuksen
viitekehyksenä
Tämän tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä käytetään laajasti matkailu- ja aluekehityksessä sovellettua suunnitteluprosessimallia. Suunnitteluprosessia ja sen eri vaiheita on käsitelty runsaasti tieteellisessä kirjallisuudessa (esim. Sotarauta 1996; Taylor 1998;
Hall 2000). Tähän tapaukseen sovellettavan
suunnitteluprosessin lähtökohtana on käytetty Taylorin (1998: 68) mallia pienin
muokkauksin (kuva 2). Malli koostuu viidestä
eri vaiheesta. Tässä tutkimuksessa korostuvat mallin ensimmäinen (analyysi) ja viimeinen (seuranta) vaihe.
Ensimmäisessä vaiheessa analysoidaan
Kilpisjärven sosioekonomista tilaa, mikä luo
edellytykset visioiden luomiselle, tavoitteiden
asettamiselle ja sitä kautta toimenpiteille. Tämä
olisi mahdotonta ilman selkeää kuvaa nykyisestä tilanteesta. Kilpisjärven sosioekono-
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misen kehityksen seurannan kustannusten ja
työpanoksen sekä paikkatietoaineistojen
tehokkaamman hyödyntämisen mahdollisuuksien arviointi on taas osa suunnitteluprosessin viimeistä vaihetta. Viimeisessä
vaiheessa saatuja kokemuksia ja palautetta
voidaan jatkossa hyödyntää myös muissa
suunnitteluprosessin vaiheissa.
1.5 Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet
Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella paikkatietomenetelmiä hyödyntäen Kilpisjärven matkailukeskuksen sosioekonomista
tilaa, arvioida sosioekonomisen kehityksen
seurannan kustannuksia ja vaadittavaa työpanosta sekä pohtia paikkatietoaineistojen ja
-menetelmien tehokkaampaa hyödyntämistä
kehityksen seurannan apuvälineenä.
Yksityiskohtaisemmat tavoitteet ovat:
1) Määrittää Kilpisjärven matkailukeskuksen toiminnallinen ydinalue paikkatietojärjestelmällä

2) Analysoida alueen sosioekonomista
tilaa ja vertailla sitä eri aluetasojen (kunta,
maakunta, koko maa) suhteen
3) Arvioida säännöllisesti toteutettavan
paikkatietopohjaisen sosioekonomisen
kehityksen seurannan kustannuksia ja
vaadittavaa työpanosta sekä pohtia paikkatietoaineistojen tehokkaampaa hyödyntämistä kehityksen seurannan apuvälineenä.
Aluetasokohtaisissa tarkasteluissa ja
vertailussa alemman aluetason havainnot ovat
mukana myös ylemmällä tasolla, eli Kilpisjärvi
Enontekiön, Enontekiö Lapin ja Lappi koko
maan luvuissa. Tässä tutkimuksessa saatuja
tuloksia verrataan myös Urposen ja Vesterisen
(1986) tutkimukseen. Siinä tarkasteltiin
Kilpisjärven kylää asuinyhteisönä ennen
pohjoisen alueen rakennustekniikan kehittämiseen ja rakennusteollisuuden tuotekehitykseen tähdännyttä koerakennustoimintaa, jonka
myötä Kilpisjärvelle rakennettiin uusia
pientaloja sekä julkishallinnon rakennuksia.

Kuva 2. Suunnitteluprosessin eri vaiheet, joista tämä tutkimus kohdistuu ensimmäiseen ja viimeiseen
(Taylor 1998: kuva 4.2. pienin muutoksin).
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Kyseisessä tutkimuksessa käytettiin useita
samoja muuttujia kuin tässäkin työssä.
Toisaalta erilaisista menetelmistä ja muuttujien
luokittelujen eroavaisuuksista johtuen kaikki
tulokset eivät kuitenkaan ole keskenään täysin
vertailukelpoisia.
Tämä tutkimus on aineistoiltaan ja menetelmiltään varsin samankaltainen VACCIAprojektiin liittyneen Rukan ja Vuokatin sosioekonomisia piirteitä tarkastelleen tutkimuksen
kanssa (ks. Häkkilä & Kauppila 2009b), joten
työssä hyödynnetään projektin tuloksia.
VACCIA tutkii luonnon tarjoamien palveluiden
haavoittuvuutta ja sopeutumista muuttuvaan
ilmastoon (Suomen ympäristökeskus 2010b).
Lisäksi arvioitaessa erilaisten paikkatietoaineistojen soveltuvuutta matkailututkimuksen tarpeisiin hyödynnetään PohjoisPohjanmaan liitolle tehdyn selvityksen tuloksia
(ks. Häkkilä & Kauppila 2009a).

2 Tutkimusalue, -aineistot ja
-menetelmä
2.1 Enontekiön ja Kilpisjärven matkailu
Kilpisjärven kylä sijaitsee Enontekiön kunnassa Suomen Käsivarren luoteisnurkassa, aivan
Norjan ja Ruotsin rajan tuntumassa noin
175 kilometrin päässä kuntakeskus Hetasta
(kuva 3). Ruotsin ja Norjan puolelta
levittäytyvä Kölivuoristo ulottuu Suomen
puolelle ainoastaan Kilpisjärvellä, mistä johtuen alueella sijaitsevat kaikki Suomen suurtunturit ja korkeusvaihtelut ovat oloissamme
poikkeuksellisen suuria. Kylän maisemaa
hallitsevatkin 1 029 metriin kohoava Saana ja
473 metriä merenpinnan yläpuolella sijaitseva
Kilpisjärvi. Pohjoisesta sijainnista, maaston
korkeudesta sekä valtameren läheisyydestä
johtuen alueen ilmasto on Suomen oloissa
varsin poikkeuksellinen. Aurinko on horisontin alapuolella 25.11.–18.1. välisen ajan (kaamos), ja yötön yö kestää tasan kaksi kuukautta (22.5.–22.7.) (Järvinen & Lahti 2004; Seppälä 2004; Venäläinen 2004).
Poikkeuksellisista luonnonoloistaan
johtuen on Kilpisjärvi aina kiinnostanut myös
matkailijoita. Tunturiretkeily alkoi alueelle jo
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Kuva 3. Kilpisjärven sijainti Enontekiön
kunnassa.

1930-luvulla, vaikka alue oli vielä vaikeasti
tavoitettavissa poropolkua, jokiväylää tai
talvitietä pitkin. Suomen matkailuliitto rakensi
kylään jo vuonna 1937 retkeilymajan, joka
nykyaikaistettiin vuonna 1959. Valtio rakennutti
Kilpisjärvelle matkailuhotellin vuosina 1949–
1950 ja leirintäalue avattiin vuonna 1962
(Urponen & Vesterinen 1986: 17). Vaikka tie
alueelle valmistui saksalaisten toimesta jo
vuonna 1942, matkailun varsinainen
vilkastuminen tapahtui vasta sotien jälkeen
1950–1960-luvulla, jolloin myös postiauto alkoi
kulkea vakituisesti (Haahti ym. 2001: 5).
Saavutettavuudeltaan Kilpisjärvi on yhä
varsin haasteellinen, sillä lähin rautatieasema
(Kolari) ja lentokenttä (Kittilä) ovat noin 280
kilometrin päässä.
Suomen matkailun aluerakennetta
tarkastelleessa tutkimuksessa Suomen kunnat
on jaettu hierarkkisesti neljään matkailukuntaluokkaan sen mukaan, kuinka monipuolista ja
runsasta kuntien matkailutarjonta - vetovoimatekijät ja palvelut - oli vuonna 2005
(Leinonen ym. 2007). Enontekiö sijoittuu
kyseisessä luokittelussa ylimpään A-luokkaan.
Lisäksi matkailun rakenneanalyysin tuloksena
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Taulukko 2. Enontekiön majoitusliikkeiden tunnuslukuja vuosilta 2004–2009 (SVT 2004, 2005, 2006,
2007, 2008, 2009).
Vuosi Huoneet Vuoteet

2004
2005
2006
2007
2008
2009

476
453
458
455
459
451

1328
1227
1267
1245
1273
1240

Yöpymiset
Kaikki

Kotimaiset

Ulkomaiset

Käyttöaste Yöpymisen tarkoitus
(hotellien)
Vapaa-aika
Ty ö

103412
103212
106040
117808
118313
–

85275
80831
85151
89047
86824
–

18137
22381
20889
28761
31489
–

31
32
34
37
42
–

82
78
80
76
73

kunnat jaettiin neljään erilaiseen matkailualuetyyppiin, ja Enontekiö luokiteltiin kotimaisen
vapaa-ajanmatkailun alueisiin. Näiden alueiden
vetovoima perustuu luontoon ja runsaaseen
palvelutarjontaan, kun taas kulttuurivetovoima
on vähäisempää.
Enontekiön majoitusliikkeiden yöpymisvuorokausien määrä kasvoi lähes 15 000
yöpymisellä vuosina 2004–2008 (taulukko 2).
Kasvua oli vajaat 15 prosenttia eli selvästi
enemmän kuin Lapissa (12 %), mutta kuitenkin
koko maata (20 %) vähemmän. Etenkin
ulkomaalaisten yöpymisten määrä kasvoi
Enontekiöllä huomattavasti. Vuonna 2008
niiden osuus olikin jo yli neljännes kaikista
yöpymisistä, mikä oli yli kymmenen prosenttiyksikköä enemmän kuin Lapissa (15 %) eli
lähellä koko maan keskiarvoa (28 %).
Enontekiöllä suurimmat kansallisuudet vuonna
2008 olivat yöpymisten mukaan Iso-Britannia
(10 950), Norja (8 163) ja Saksa (4 095). Lapissa
tärkeimmät kansallisuudet puolestaan olivat
Iso-Britannia, Saksa ja Venäjä, valtakunnallisesti taas Venäjä, Saksa ja Ruotsi. Vuosina
2004–2008 Enontekiön hotellien käyttöaste
kasvoi yli kymmenen prosenttiyksikköä. Silti
se vuonna 2008 (42 %) jäi vielä Lapin (44 %) ja
etenkin koko maan luvuista (53 %). Myös
vapaa-ajanmatkailun osuus kaikista yöpymisistä on Enontekiöllä lisääntynyt
entisestään, ja vuonna 2008 se oli jo 96
prosenttia. Sen sijaan Lapissa ja koko maassa
vapaa-ajanmatkailun osuus laski vuosina
2004–2008 pari prosenttiyksikköä. Vuonna
2008 Lapissa vapaa-ajanmatkailijoiden osuus
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%
%
%
%
%

18
21
20
24
27

%
%
%
%
%

%
%
%
%
%

92
94
94
95
96
–

%
%
%
%
%

8
6
6
5
4
–

%
%
%
%
%

yöpymisistä oli 78 prosenttia ja koko maassa
64 prosenttia.
Enontekiöllä matkailun kausivaihtelu on
Lapin tapaan voimakasta. Vuonna 2008
hotellien kuukausittaisen käyttöasteen
perusteella Enontekiön vilkkaimmat matkailukuukaudet olivat maalis-, syys- ja joulukuu,
Lapissa taas helmi-, maalis- ja joulukuu (kuva
4). Valtakunnallisesti kausivaihtelu oli
huomattavasti vähäisempää. Kuukausittainen
käyttöaste on saatavilla ainoastaan hotelleista,
ei muista majoitusliikkeistä. Enontekiöllä
ulkomaalaisten matkailijoiden yöpymisiä oli
selvästi eniten joulu- (11 156) ja heinäkuussa
(4 080). Lapissa ulkomaalaisten yöpymisten
sesonki jakautui tasaisemmin tammimaaliskuun väliselle ajalle sekä joulukuulle.
Yöpymistilastoja tarkastellessa tulee muistaa,
että tilastoinnin piirissä ovat vain ne liikkeet,
joissa on vähintään 10 huonetta, mökkiä tai
sähköpistokkeella varustettua matkailuvaunupaikkaa. Puuttuvien liikkeiden tiedot on
kuitenkin vuodesta 2004 asti korvattu
tilastollisin menetelmin. Lisäksi majoitusliikkeiden kunnittaiset yöpymistiedot ovat
salattuja, jos toiminnassa on alle neljä liikettä
(Tilastokeskus 2010). Tämä saattaa olla syy
Enontekiön hotellien vuoden 2008 kuukausittaisten käyttöastetietojen puuttumiselle
tammi-, touko-, loka- ja marraskuulta. Nämä
ovat Enontekiöllä matkailun kannalta
hiljaisempia kuukausia, joten mikäli hotelleja
on ollut tällöin avoinna vähemmän kuin neljä,
niiden käyttöastetiedot ovat salattuja.
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Kuva 4. Enontekiön, Lapin ja koko maan hotellien kuukausittainen käyttöaste vuonna 2008.
Enontekiön osalta tammi-, touko-, loka- ja marraskuun tiedot puuttuvat (SVT 2008).

Kilpisjärven yrittäjien mielestä kylän matkailun kehittämisessä tulisi panostaa sesongin
pidentämiseen ja nykyisen kapasiteetin tehokkaampaan käyttöön (Haahti ym. 2001: 50-51).
Kylästä ei olisi tarpeen kehittää massaturismikohdetta vaan pikemminkin merkittävä yksilöllisen matkailun kohde. Lapin matkailustrategia 2007–2010 korostaa matkailukeskusten veturiaseman vahvistamista ja keskusten profiloitumista keskinäisen kilpailun vähentämiseksi. Strategiassa Lapin matkailualueet on jaettu vahvoihin, keskivahvoihin,
kehittyviin ja muihin matkailualueisiin. Enontekiö–Kilpisjärvi kuuluu kehittyviin matkailualueisiin ja strategian mukaisesti tavoitteena
on näiden alueiden kehityksen nostaminen
seuraavalle tasolle (Lapin liitto 2008: 39).
Enontekiö–Kilpisjärvi Matkailustrategian
2004–2010 vision mukaan Enontekiö–
Kilpisjärvi on ympärivuotinen ja
kansainvälisesti vetovoimainen matkailualue, jonka vahvuustekijöitä ovat aitous ja
yksilöllisyys. Matkailun suunnittelussa
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korostetaan paikallistasolta lähtevää toimintaa
ja alueen kokonaisvaltaista suunnittelua.
Markkinoinnissa esille nostettavia Enontekiö–
Kilpisjärvi matkailualueen luontaisia vetovoimatekijöitä ovat esimerkiksi suurtunturit,
laajat erämaa- ja kansallispuistoalueet,
kulttuurihistorialliset ympäristöt sekä aito,
elävä ja perinteinen monikulttuurisuus
(Enontekiön matkailun kehitysverkko -projekti
2006: 4, 18-19).
2.2 Tutkimusaineistot
Selvityksessä käytetyt Tilastokeskuksen paikkatietoaineistot ovat sosioekonomisia ruutuaineistoja, joiden ruutukoko on 250 x 250 m.
Koko Suomen kattavina aineistoina ne mahdollistavat paitsi matkailukeskusten tarkastelun myös niiden vertailun eri aluetasojen (kunta, maakunta, koko maa) kesken. Tilastokeskuksen Ruututietokanta 2008:n muuttujaryhmät on koottu taulukkoon 3. Osassa muuttujista on havaintojen ruutukohtaisiin määriin perustuvia salauksia. Lisäksi tilastovuosi
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vaihtelee muuttujien välillä. Tilastointiajankohta on kuitenkin aina vuoden viimeinen päivä.
Tässä tutkimusraportissa on käytetty osa
Tilastokeskuksen Kesämökkiaineisto 2008:aa,
joka sisältää tiedon kaikkien vuonna 2008
Suomessa käytössä olleiden vapaa-ajan
asuinrakennusten ruutukohtaisista määristä ja
valmistumisvuosista. Vuodet 1970–2007 on
tilastoitu vuosittain, vanhemmat tiedot
vuosikymmenen tarkkuudella. Erikseen on
syytä korosta, että aineiston avulla ei siis voi
takautuvasti tarkastella uusien vapaa-ajan
asuinrakennusten valmistumismääriä eri
vuosina, vaan mukana aineistossa ovat
ainoastaan vuonna 2008 käytössä olleet vapaaajan asuinrakennukset. Tästä johtuen
esimerkiksi 1970-luvun alusta 1990-luvun
loppuun käytössä ollut vapaa-ajan asuinrakennus ei näy aineistossa millään tavalla.
Seuraavat tutkimuksessa käytettävät
määritelmät perustuvat Tilastokeskuksen
(2008a) aineistokuvaukseen.
Asukkailla tarkoitetaan alueella
vakituisesti asuvaa väestöä. Toisin sanoen
kaikki sellaiset henkilöt, joiden kotipaikka oli
Suomessa vuoden lopussa (31.12.) kuuluvat
asukkaisiin kansalaisuudestaan riippumatta.
Asukkaan sijainti määräytyy asuinrakennuksen koordinaattien mukaan. Mahdollisten
laitoksissa asuvien henkilöiden sijainnin
määrää laitoksen koordinaatit, jos ne ovat
tiedossa. Aineistossa eivät näy tilapäisesti
ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset tai
sijaintitiedoltaan tuntemattomat kunnan
asukkaat. Näin ollen alueiden viralliset

väkiluvut poikkeavat Ruututietokannan avulla
lasketuista määristä. Edellisistä tekijöistä
johtuen matkailukeskusten näkökulmasta
esimerkiksi kausityölliset, jotka työskentelevät
ja asuvat keskuksissa, lasketaan vakituisiksi
asukkaiksi vain, jos he ovat kirjoilla kyseisen
matkailukeskuksen sijaintikunnassa 31.12.
Rakennuksella tarkoitetaan erillistä,
sijaintipaikalleen kiinteästi rakennettua tai
pystytettyä, omalla sisäänkäynnillä varustettua rakennelmaa, joka sisältää eri
toimintoihin tarkoitettua katettua ja yleensä
ulkoseinien tai muista rakennelmista
(rakennuksista) erottavien seinien rajoittamaa
tilaa. Ruututietokanta sisältää tiedot kaikista
Tilastokeskuksen rakennuskantaan edellä
mainituilla määritteillä kuuluvista rakennuksista. Sen sijaan esimerkiksi kevytrakenteiset katokset ja kioskit, yksinomaan
maataloustuotantoon käytettävät rakennukset
ja asuinrakennusten sauna- ja talousrakennukset eivät sisälly rakennusten kokonaismäärään. Myöskään kesämökit eivät kuulu
rakennuskantaan, vaan ne tilastoidaan
erikseen (Tammisto, R. tiedonanto).
Kesämökeiksi luetaan rakennukset, joiden
käyttötarkoitus vuoden lopussa on vapaa-ajan
asuinrakennus tai joita kyseisenä ajankohtana
käytetään vapaa-ajan asumiseen. On syytä
huomioida, että liiketoimintaa palvelevat
lomamökit ja lomakylien rakennukset eivät
sisälly vapaa-ajan asuinrakennuksiin. Toisaalta
aineistossa voi näkyä yksityisen henkilön
omistama vapaa-ajan asuinrakennus, joka on
pääosan vuodesta vuokrattuna matkailijoille.
Lapin matkailukeskusten tapauksessa

Taulukko 3. Tilastokeskuksen Ruututietokanta 2008:n muuttujaryhmät (Tilastokeskus 2008a).
Muuttujaryhmä

Muuttujien
lukumäärä

Lyhenne

Tilastointiajankohta

Salaus

Asukasrakenne
Asukkaiden koulutusaste
Asukkaiden kuluttajarakenne
Talouksien koko ja elämänvaihe
Talouksien kuluttajarakenne
Rakennukset ja asuminen
Työpaikat toimialoittain
Väestön pääasiallinen toiminta

18
7
7
11
8
11
23
8

HE
KO
HK
TE
TK
RA
TP
PT

31.12.2007
31.12.2006
31.12.2006
31.12.2006
31.12.2006
31.12.2006
31.12.2005
31.12.2005

ei
alle 10
alle 10
ei
alle 10
vain 1
ei
alle 10
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yksityisten henkilöiden omistamat mökit ovat
usein myös vuokrakäytössä (ks. MKTK 1995).
Tässä tutkimuksessa vapaa-ajan asuinrakennus ja vapaa-ajanrakennus mielletään
toisensa synonyymeiksi.
Työpaikat muodostuvat tietyllä alueella
työskentelevien henkilöiden lukumäärästä
siten, että jokainen alueella työskentelevä
henkilö muodostaa yhden työpaikan. Työn
luonteella (täyspäiväinen/osa-aikainen) tai
työsuhteen kestolla (vakituinen/tilapäinen) ei
ole merkitystä, joten vakituinen täyspäiväinen
työntekijä ja osa-aikainen pätkätyöläinen
käsitetään kumpikin yhdeksi työpaikaksi.
Vastaavasti työpaikkaa äitiysloman ajaksi
hoitamaan palkattu sijainen voi muodostaa
toisen työpaikan vakituisen viranhaltijan
lisäksi. Monitoimipaikkaisen yrityksen
palveluksessa olevan henkilön työpaikka
kiinnitetään yrityksen päätoimipaikkaan, mikäli
tarkempaa tietoa ei ole saatavilla. Ruututietokannasta puuttuvat sellaiset työpaikat,
joille ei löydy tarkkoja koordinaatteja. Tällöin
työpaikka sijoitetaan ainoastaan kuntatasolle,
eikä se näy lainkaan Ruututietokannassa.
Työpaikan tarkka sijainti perustuu tietoon
henkilön toimipaikasta ja edellyttää, että
toimipaikka on Tilastokeskuksen Yritysrekisterissä. Maataloudessa noin neljäsosa
toimipaikoista (maatilat yms.) puuttuu
rekisteristä, ja näin yhteyttä yrittäjän ja
toimipaikan välille ei aina voida rakentaa.
Tilanne on erityisen heikko esimerkiksi
poronhoidon toimialalla, missä yrittäjät jäävät
pääsääntöisesti ilman työpaikan tarkkaa
sijaintia (Ruotsalainen, K. tiedonanto).
Myös työvoimavuokrausyritysten kautta
työtä tekevien henkilöiden työpaikat sijoitetaan ainoastaan heidän asuinkuntansa
mukaan kuntatasolle, joten tällaisetkaan
työpaikat eivät näy lainkaan ruutuaineistossa
(Huhta, J. tiedonanto). Henkilöt työskentelevät
työvoimavuokrauksen toimialalla riippumatta
siitä, mitä työtä he käytännössä tekevät.
Matkailukeskuksissa erityisesti majoitus- ja
ravitsemustoiminnassa käytetään vuokratyö-
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voimaa. Lisäksi on korostettava, että työpaikoissa ei siis ole kyse henkilötyövuosista.
Henkilötyövuosi on yhden henkilön
säännöllinen vuosityöaika. Yrityksen
(yhteisön) henkilötyövuosien määrä lasketaan
seuraavasti: kaikki palkalliset työtunnit –
ylityötunnit jaettuna yrityksen (yhteisön)
keskimääräisellä säännöllisellä vuosityöajalla
(Tilastokeskus 2009a).
2.3 Tutkimusalueen määrittäminen
Tutkimusalueen määrittämisessä sovellettiin
menetelmää, jota on aiemmin käytetty Leviin,
Rukaan, Saariselkään ja Ylläkseen
(Äkäslompolo) (ks. Kauppila 2004; Kauppila
ym. 2005; Kauppila & Rusanen 2009),
Hiekkasärkkiin, Rukaan, Syötteeseen ja Leviin
(ks. Häkkilä & Kauppila 2009a) sekä Rukaan ja
Vuokattiin (ks. Häkkilä & Kauppila 2009b).
Menetelmällä matkailukeskuksen toiminnallinen ydinalue määritetään Tilastokeskuksen
Ruutuaineistoa hyödyntäen vakituisten asukkaiden sekä työpaikkojen ruutukohtaisten
määrien ja sijoittumisen perusteella. Kilpisjärven tapauksessa tutkimusaluetta ei kuitenkaan
ole aikaisempien tutkimusten tapaan mielekästä rajata 7 x 7 kilometrin kokoiseksi (tai yleensäkään neliön muotoiseksi neliökilometriruutujen mukaan), sillä alueen vakituiset
asukkaat ja muukin Ruututietokantaan tilastoitu ihmistoiminta on keskittynyt kaakkois–
luoteis-suuntaisesti kolmelle eri alueelle Kilpisjärven rannan läheisyyteen sekä järven ja
Saanatunturin väliselle kapealle kaistaleelle
valtatie 21:n varrelle (kuva 5). Etelästä lukien
nämä ovat Tshahkalluoktan alue, varsinainen
keskusta ja pohjoisimpana tulliaseman alue.
Ympäröivän alueen ollessa asumatonta erämaata on tutkimuskohteen rajaaminen varsin
yksiselitteistä. Ruututietokannan mukaan
vuonna 2007 Kilpisjärvellä oli yhteensä 115
vakituista asukasta. Työpaikkoja oli vuonna
2005 yhteensä 40, mutta työpaikkojen osalta
Ruututietokannan määriin kannattaa aina suhtautua kriittisesti niiden tilastointitavasta johtuen (ks. edellinen kappale).
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Kuva 5. Kilpisjärven matkailukeskittymän maantieteellinen aluerajaus ja vuoden 2007 väestömäärät
250 x 250 metrin ruuduittain (Ruututietokanta 2008).

3 KILPISJÄRVEN
SOSIOEKONOMINEN
RAKENNE
3.1 Matkailukeskuksen vakituiset
asukkaat
Kilpisjärvellä asui vuonna 2007 yhteensä 115
vakituista asukasta, eli noin kuusi prosenttia
koko Enontekiön kunnan väestöstä (1 939
vakituista asukasta). Väestön ikärakenteen
luokittelussa on tukeuduttu Tilastokeskuksen
Ruututietokannan luokitteluun, kuitenkin joitakin luokkia yhdistäen (kuva 6). Kilpisjärvellä yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä oli vuonna 2007 ainoastaan kolme prosenttia, mikä on
huomattavan vähän verrattuna kunnan, maakunnan ja koko maan lukuihin (ero jopa 15 pro-
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senttiyksikköä). Sen sijaan 0–17-vuotiaiden
sekä 45–65-vuotiaiden osuus oli selvästi suurempi ja 18–24-vuotiaiden vastaavasti pienempi. Kokonaisuutena Kilpisjärven vakituinen
väestö oli siis vertailualueita jonkin verran
nuorempaa. Ikärakennetta koskevissa muuttujissa ei ole mukana ruutukohtaisista asukasmääristä riippuvia salauksia, joten analyysissa ovat mukana kaikki tutkimusalueella vakituisesti asuvat henkilöt.
Vuonna 1985 Kilpisjärvellä oli Urposen ja
Vesterisen (1986: 31-36) mukaan henkikirjojen
perusteella yhteensä 105 asukasta. Yli 65vuotiaiden osuus oli jo tuolloin hyvin pieni
(2%). Suurimpana erona nykytilanteeseen on
se, että vuonna 1985 Kilpisjärvellä ei ollut
käytännössä lainkaan 11-19-vuotiaita lapsia,
sillä peruskoulun ala-aste perustettiin kylään
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Kuva 6. Kilpisjärven, Enontekiön, Lapin ja koko maan ikärakenne vuonna 2007 (Ruututietokanta
2008).
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(Ruututietokanta 2008).
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vasta vuonna 1982. Aikaisemmin lasten tultua
kouluikään perheet muuttivat pois, koska
lapsia ei haluttu lähettää kouluasuntolaan
pitkien matkojen päähän.
Talouksien elämänvaiheen tarkastelu
heijastelee Kilpisjärven ikärakennetta: vuonna
2006 eläkeikäisten talouksien (vähintään yksi
yli 65-vuotias) osuus oli vain neljä prosenttia,
kun se kaikilla vertailualueilla oli yli neljännes
(kuva 7). Vastaavasti aikuistalouksien (kaikki
jäsenet 18–64-vuotiaita) osuus oli huomattavan suuri ja lapsitalouksiakin (vähintään yksi
alle 17-vuotias) oli pari prosenttiyksikköä
vertailualueita enemmän. Talouksien elämänvaihetta koskevassa muuttujassa ei ole
salauksia.
Urposen ja Vesterisen (1986: 38) mukaan
vuonna 1985 Kilpisjärvellä 76 prosenttiin
talouksista ei kuulunut alaikäisiä lapsia, eli
vuonna 2006 lapsitalouksien osuus oli pari
prosenttiyksikköä suurempi. Tarkasteltaessa
Kilpisjärven väestön pääasiallista toimintaa
vuonna 2005 nousee esiin vastaavia piirteitä
kuin ikärakenteessa ja talouksien elämänvaiheessa. Eläkeläisten osuus oli erittäin pieni
(4 %), kun taas työllisten osuus väestöstä oli
jonkin verran Enontekiötä ja Lappia suurempi.
0–14-vuotiaita oli suhteellisesti huomattavasti
enemmän kuin vertailualueilla, mutta
opiskelijoiden osuus taas oli selvästi pienempi.
Väestön pääasiallisessa toiminnassa alle
kymmenen tapauksen ruudut ovat salattuja.
Vuonna 2006 Kilpisjärvellä pelkän perusasteen oppimäärän suorittaneiden osuus
väestöstä oli yli puolet pienempi kuin sijaintikunnassa, maakunta- ja valtakunnantasoonkin ero oli lähes kymmenen prosenttiyksikköä (kuva 8). Sen sijaan ammatillisen
koulutuksen saaneita oli suhteellisesti tarkasteltuna huomattavasti enemmän kuin
vertailualueilla.
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita ei Tilastokeskuksen Ruututietokannan
perusteella asunut vuonna 2008 Kilpisjärvellä
lainkaan. Tämä on sikäli mielenkiintoinen tulos,
että alueella on kuitenkin jonkin verran
korkeakoulututkinnon vaativia työpaikkoja
(esimerkiksi koulussa ja Helsingin yliopiston
Kilpisjärven biologisella asemalla). Onkin
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todennäköistä, että ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet henkilöt sattuvat
asumaan niissä ruuduissa, jotka ovat alle 10
tapauksen vuoksi jääneet pois analyysistä.
Vaihtoehtoisesti he saattavat myös kulkea
töihin Kilpisjärven ulkopuolelta tai heidän
virallinen asuinpaikkansa on jossain muualla.
Vuonna 1985 Kilpisjärven asukkaista melkein
puolet (47 %) oli vailla minkäänlaista ammattikoulutusta ja korkeakoulutettujen osuus oli
ainoastaan pari prosenttia (Urponen &
Vesterinen 1986: 39). Edelliseen tarkasteluajankohtaan nähden koulutustaso on siis
noussut selvästi.
Asukkaiden tulojakauman tarkastelussa on
käytetty Ruututietokannan valmista luokitusta. Vuonna 2006 Kilpisjärvellä puolet
tulonsaajista kuului hyvätuloisiin (yli 24 000
euroa/vuosi), joka on huomattavan suuri
osuus verrattuna sijaintikunnan, Lapin tai
koko maankin tilanteeseen (kuva 9).
Vastaavasti pienituloisten osuus (alle 14 000
euroa/vuosi) oli alle neljännes, kun se
Enontekiön kunnassa oli 50 prosenttia.
Kilpisjärven vakituisten asukkaiden tulotaso
oli siis vuonna 2006 selkeästi vertailualueita
korkeampi. Tulojakaumaa tarkasteltaessa tulee
muistaa, että mikäli 250 x 250 metrin ruudussa
on alle kymmenen tulonsaajaa, ovat ruudun
tiedot salattuja. Tästä johtuen Kilpisjärvellä
mukana analyysissä on vain hieman alle puolet
tulonsaajista. Toisaalta myös vertailualeilta jää
harvin asutus pois. Ruututietokanta sisältää
myös talouksien kuluttajarakennetta tarkastelevan muuttujan, mutta sen tietosuojasta (alle
10 kuluttajataloutta sisältävät ruudut salattuja)
johtuen ei Kilpisjärveltä saatu lainkaan
havaintoja.
3.2 Matkailukeskuksen rakennukset
Vuonna 2006 Kilpisjärvellä oli 107 Tilastokeskuksen rakennuskantaan kuuluvaa rakennusta, joka oli noin kahdeksan prosenttia Enontekiön 1 373 rakennuksesta. Vapaa-ajanrakennukset eivät kuulu rakennuskantaan eivätkä
siten sisälly edellisiin lukuihin. Kilpisjärvellä
kaikki asunnot olivat pientaloasuntoja, joista
vuokra-asuntojen osuus oli hieman yli puolet.
Enontekiölläkin suurin osa asunnoista oli
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pietaloja (kerrostalojen osuus 3 %), mutta
omistusasuntojen osuus (70 %) oli huomattavasti Kilpisjärveä suurempi. Lapissa pientalojen osuus oli kaksi kolmasosaa ja kaikista asunnoista reilu kolmannes oli vuokra-asuntoja.
Koko maassa asunnot jakautuivat tasan pienja kerrostaloihin ja omistusasuntojen määrä oli
yli puolitoistakertainen suhteessa vuokraasuntoihin. Ruututietokannassa rakennuksen
tiedot ovat salattuja, mikäli ruudussa on vain
yksi rakennus. Näin ollen edellä mainitussa
tapauksessa ei ole mahdollista tietää, mikä on
rakennuksen käyttötarkoitus. Lisäksi vain yhden asuinrakennuksen sisältävissä ruuduissa
tarkemmat tiedot asunnoista on salattu. Tämä
tulee ottaa huomioon tuloksia tarkasteltaessa.
Urposen ja Vesterisen (1986: 40) mukaan
vuonna 1985 suurin osa (90 %) Kilpisjärven
vakituisista asukkaista asui valtion ja paikallisten liikelaitosten omistamissa työsuhdevuokra-asunnoissa. Vain kahdella asuntokunnalla oli omistusasunto, molemmat omakotitaloja. 20 vuoden aikana Kilpisjärvellä
omistusasuntojen osuus on siis merkittävästi
kasvanut.
Rakennuskantaan kuulumattomat vapaaajanrakennukset on tilastoitu erilliseen
Kesämökkiaineistoon. Vuonna 2007 Kilpisjärvellä oli yhteensä 36 vapaa-ajanrakennusta,
eli reilut neljä prosenttia kaikista Enontekiön
vapaa-ajanrakennuksista. Kesämökkiaineisto
sisältää lisäksi tiedon rakennusten valmistumisajankohdasta, mutta Kilpisjärven alueen
vapaa-ajanrakennuksista ei tätä tietoa jostain
syystä ollut saatavilla paria poikkeusta lukuun
ottamatta. Alueella on paljon norjalaisten
omistamia vapaa-ajanrakennuksia, mutta
Tilastokeskuksen mukaan omistajan kansallisuuden ei pitäisi vaikuttaa millään tavalla
tilaston muihin muuttujiin. Vapaa-ajanrakennusten valmistumisvuosien selvittäminen vaatisi näin tarkempaa selvitystä.
Lisäksi tulee muistaa, että Tilastokeskuksen
kesämökkiaineisto ei sisällä liiketoimintaa
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palvelevia vapaa-ajanrakennuksia, kuten
lomakylien mökkejä.
3.3 Matkailukeskuksen työpaikat
Kuvassa 10 esitetty toimialaluokitus on muodostettu Ruututietokannan valmiin luokituksen pohjalta joitakin luokkia yhdistäen.
Kilpisjärvellä oli vuonna 2005 yhteensä 40 työpaikkaa, eli vajaat yhdeksän prosenttia kaikista Enontekiön 468 työpaikasta. Majoitus- ja
ravitsemustoiminnan sekä kaupan alan työpaikkoja Kilpisjärvellä oli suhteellisesti tarkasteltuna huomattavasti enemmän kuin kuntaja maakuntatasolla. Valtakunnan tasoon verrattuna majoitus- ja ravitsemustoiminnan työpaikkojen osuus oli lähes kahdeksankertainen.
Myös kuljetus, varastointi ja tietoliikennealan
sekä muiden palveluiden (sisältävät esim. matkailijoille suunnatut ohjelmapalvelut) osuus oli
Kilpisjärvellä vertailualueita selvästi suurempi. Sen sijaan teollisuuden ja rakentamisen työpaikkoja oli varsin vähän, alkutuotannon ei
lainkaan. Koulutus- ja terveydenhuoltoalan
työpaikat sisältyvät muut toimialat -luokkaan.
Työpaikkojen määriä tarkasteltaessa on
syytä muistaa, että mahdolliset työvoimavuokrausyritysten kautta työskentelevät
henkilöt eivät siis ole mukana aineistossa
millään tavalla (Huhta, J. tiedonanto).
Matkailukeskuksissa erityisesti majoitus- ja
ravitsemustoiminnassa käytetään vuokratyövoimaa, joten todelliset työpaikkamäärät
saattavat olla nyt esitettyjä suuremmat.
Alkutuotantoon kuuluvassa maataloudessa
noin neljännes työpaikoista puuttuu Ruutuaineistosta, koska kaikkien toimipaikkojen
tarkka sijainti ei ole tiedossa. Tilanne on
erityisen haasteellinen Kilpisjärven ja
Enontekiön kannalta mielenkiintoisella
maatalouteen sisältyvässä poronhoidossa
(Ruotsalainen, K. tiedonanto). Kokonaisuutena Ruututietokannan työpaikkojen
lukumääriin tuleekin niiden tilastointitavasta
ja aineiston puutteista johtuen suhtautua aina
kriittisesti.
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Kuva 10. Kilpisjärven, Enontekiön, Lapin ja koko maan työpaikkojen toimialajakauma vuonna 2005
(Ruututietokanta 2008).

4 Kilpisjärven alueprofiili ja
seuranta
4.1 Matkailukeskuksen alueprofiili
Matkailukeskukselle muodostetun alueprofiilin avulla voidaan verrata sen sosioekonomista tilaa eri aluetasoihin. Kuvassa 11
on esitetty prosenttiyksikköinä Kilpisjärven ja
vertailualueiden väliset erot eräiden muuttujien suhteellisissa osuuksissa. Mikäli ero on
negatiivinen, on kyseisen muuttujan suhteellinen osuus vertailualueella pienempi kuin Kilpisjärvellä. Eron ollessa positiivinen on muuttujan suhteellinen osuus vertailualueella vastaavasti Kilpisjärveä suurempi.
Kilpisjärven väestössä 0–17-vuotiaiden
osuus oli jonkin verran suurempi ja yli 65–
vuotiaiden huomattavan pieni verrattuna
kunnan, maakunnan ja koko maan tilanteeseen.
Ammatillisen koulutuksen saaneita Kilpisjärvellä oli vertailualueisiin nähden suhteel-
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lisesti enemmän. Toisaalta Kilpisjärvellä ei
asunut yhtään ylemmän korkeakoulututkinnon
suorittanutta henkilöä. Tulojakaumien
tarkastelu puolestaan osoitti, että Kilpisjärvellä
hyvätuloisten osuus oli suurempi kuin vertailualueilla, etenkin Enontekiöön verrattuna ero
oli huomattava. Työpaikkarakenteessa
matkailukeskuksessa korostuivat majoitus- ja
ravitsemustoiminnan sekä kaupan alan
työpaikat. Sen sijaan teollisuuden ja rakennusalan työpaikkoja oli suhteellisesti tarkasteltuna
vertailualueita vähemmän.
Tärkeimpien Kilpisjärven rakennetta
kuvaavien muuttujien osuudet suhteessa
sijaintikuntaan on esitetty kuvassa 12. Vuonna
2007 Kilpisjärvellä asui noin kuusi prosenttia
kaikista Enontekiön asukkaista. Kuitenkin
0–17-vuotiaissa Kilpisjärven osuus oli lähes
yhdeksän prosenttia, mutta yli 65–vuotiaissa
vain prosentin luokkaa. Työpaikkojen
suhteellinen osuus kaikista Enontekiön
työpaikoista oli pari prosenttiyksikköä
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Kuva 11. Kilpisjärven ja vertailualueiden väliset erot eräiden muuttujien osuuksissa vuosina 2005,
2006 ja 2007 (Ruututietokanta 2008).

vakituisia asukkaita suurempi. Toimialoittain
tarkasteltuna vuonna 2005 majoitus- ja
ravitsemustoiminnan sekä kaupan alan
työpaikkoja oli Kilpisjärvellä huomattavan
paljon, noin 15 prosenttia kaikista kunnan
kyseisten alojen työpaikoista. Muun muassa
matkailijoille suunnattuja virkistys- ja
ohjelmapalveluja sisältävien muiden palvelujen työpaikkojen osuus oli vieläkin suurempi,
yli 20 prosenttia kaikista alan työpaikoista
Enontekiöllä. Rakennuskantaan kuuluvien
rakennusten osuus oli vuonna 2006 jonkin
verran suurempi kuin asukkaiden osuus
Enontekiön väestöstä, sen sijaan yksityiskäyttöisiä vapaa-ajanrakennuksia oli
suhteellisesti vähemmän. Kokonaisuutena
Kilpisjärven matkailukeskuksen alue profiloitui
sosioekonomisten muuttujien perusteella
varsin myönteisenä ja elinvoimaisena alueena
paitsi sijaintikuntaansa myös maakuntatasoon
ja koko maan tilanteeseen verrattuna.
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4.2 Matkailukeskuksen sosioekonomisen
kehityksen seuranta ja kustannusten
arviointi
Tilastokeskus päivittää Ruututietokantansa
vuosittain, joten tämän tutkimuksen kaltainen
sosioekonomisen tilan tarkastelu ja vertailu eri
aluetasoihin on mahdollista toteuttaa säännöllisesti valittuina ajankohtina. Koko Suomen
kattavan Ruututietokannan yhden käyttäjän
lisenssihinnat ovat 250 x 250 metrin ruuduittain 4 800 euroa ja 1 x 1 kilometrin ruuduittain 3 440 euroa aineistovuotta kohden.
Päivitysalennus on 15 prosenttia listahinnasta
edellisen version haltijalle. Hintoihin lisätään
arvonlisäveroa 23 prosenttia. Lisäksi on mahdollista tilata poimintoja tietyistä teemoista tai
alueista, mutta tällöin aineiston hinta tulee sen
kattavuuteen nähden huomattavasti kalliimmaksi ja aineiston sovellusmahdollisuudet
ovat luonnollisesti suppeammat (ks. Häkkilä
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Kuva 12. Kilpisjärven osuudet Enontekiöstä eräiden muuttujien osalta vuosina 2005, 2006 ja 2007
(Kesämökkiaineisto 2008; Ruututietokanta 2008).

& Kauppila 2009a: 13-14). Tulevaisuudessa 1
x 1 kilometrin ruutukoko olisi huomattavasti
käyttökelpoisempi, sillä havaintojen
ruutukohtaiseen lukumäärään perustuvan
tietosuojan myötä isommalla ruutukoolla salattujen ruutujen määrä olisi merkittävästi pienempi. Ruututietokannat ovat saatavilla kokonaisuudessaan vuosilta 2006, 2007, 2008 ja
2009. Aikaisemmilta vuosilta aineistoa saadaan
muutamilta vuosilta muuttujasta riippuen varhaisempien Ruututietokantatietojen ollessa
vuodelta 1995 (Brun, N. tiedonanto). Tilastokeskuksen vanhimmat sosioekonomiset tiedot
ulottuvat kuitenkin aina vuoteen 1970 saakka
(Tammilehto-Luode, M. tiedonanto).
Vapaa-ajanrakennuksia Tilastokeskus ei
enää kokoa omaan tilastoonsa, vaan vuodesta
2008 lähtien Kesämökkitilasto on yhdistetty
Rakennuskantatilaston kanssa uudeksi
Rakennukset ja kesämökit -tilastoksi. Tässä
tutkimuksessa kävi ilmi, että ainakin vapaaajanrakennusten valmistumisvuodet puuttuivat lähes kokonaan Kilpisjärven osalta,
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joten mikäli asia ei ole uudemmissa aineistoissa
korjaantunut, vaatisi se lisää selvitystyötä.
Lisäksi vapaa-ajanrakennusten ruutukohtaiset
määrät sisältyvät myös Ruututietokantaan,
joten erillisen useampia muuttujia (valmistusvuosi, omistajan asuinkunta yms.) sisältävän
vapaa-ajanrakennuksia koskevan tilaston
tarvetta tulee harkita tarkkaan.
Ruututietokannan tapaan Yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmä (YKR) sisältää
lukuisia sosioekonomisen tilan analysointiin
ja kehityksen seurantaan soveltuvia muuttujia.
Tämän valtakunnallisen paikkatietokannan
tietosisältö on Tilastokeskuksen tuottamaa ja
Suomen ympäristökeskuksen koostamaa.
Aineistoa käytetään muun muassa yhdyskuntarakenteen pitkän aikavälin muutosten
seurantaan ja tilan analysointiin, alue- ja
yhdyskuntarakenteen tutkimukseen, operatiiviseen ja ohjaavaan toimintaan sekä erilaisiin
vaikutusten arviointi- ja suunnittelutehtäviin.
Järjestelmää käytetään ympäristöhallinnossa,
maakuntien liitoissa sekä Helsingin ja Espoon
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kaupungeissa (Suomen ympäristökeskus
2010c). YKR sisältää karttaruuduittain koko
maasta seuraavat muuttujat pääosin vuosilta
1980, 1985, 1990, 1995, 1998, 2000, 2005 ja 2007:
1. Väestö ikäryhmittäin
2. Työvoima toimialoittain
3. Työpaikat toimialoittain
4. Rakennusten kerrosala ja lukumäärä
käyttötarkoitusluokittain
5. Asuinhuoneistoala ja lukumäärä
6. Alueen asuinhuoneistoväestö, asuntokunnan koko ja autonomistus
7. Toimitilojen ala ja lukumäärä käyttötarkoitusluokittain
8. Työmatkan pituus asuinpaikan ja työpaikan
mukaan toimialoittain
9. Maankäyttö ja maanpeite (vain vuosi 2000)
10. Lomarakennukset valmistumisajankohdan
mukaan (vuodesta 2005 lähtien)
Matkailukeskusten taloudellisen kehityksen ja yritystoiminnan tarkastelussa olisi
mahdollista hyödyntää Yritysrekisteriä. Se on
Tilastokeskuksen lakisääteisesti ylläpitämä
tilastollinen perusrekisteri, joka tarjoaa tietoa
yritys- ja toimipaikkarekisteristä muodostetusta palvelutietokannasta. Muuttujina ovat
muun muassa yritysten ja toimipaikkojen
osoitteet, toimialat, henkilöstön ja liikevaihdon
suuruusluokat sekä aloittamisaika (Tilastokeskus 2008b). Rekisterin tietoja on
mahdollista saada myös paikkatietopohjaisina,
eli toimipaikat voidaan koordinaattien perusteella sijoittaa kartalle. Aineiston kattavuus on
kuitenkin tällöin vain noin 80 prosenttia, sillä
etenkin yksityisten elinkeinonharjoittajien
(toiminimi) osalta osoitetiedoissa voi olla
puutteita. Paikkatietopohjaisena yksittäisten
yritysten henkilöstö- (henkilötyövuodet) ja
liikevaihtotiedot toimitetaan tietosuojasyistä
ainoastaan luokiteltuna tietona, ei absoluuttisina lukuina. Pienin aluejako, jolta voidaan
erityisselvityksenä saada tieto alueen
yritysten yhteenlasketusta henkilöstömäärästä ja liikevaihdosta toimialoittain, on
postinumerotaso (Leinonen, A. tiedonanto).
Tämä rajoittaa huomattavasti aineiston
käyttömahdollisuuksia. Lisäksi aineiston
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hyödyntämisessä on muitakin ongelmia, jotka
liittyvät esimerkiksi yritysten toimialakohtaisiin määriin ja tietosuojaan (ks. Häkkilä
& Kauppila 2009a: 14-16).
Tilastokeskuksen matkailutilastoista vastaavan yksikön mukaan matkailun näkökulmasta mielenkiintoisen majoitustilaston
(kapasiteetti, yöpymiset, käyttöaste yms.)
tietoja ei ole mahdollista saada postinumerotasoa pienemmiltä alueilta (Marin, R.
tiedonanto). Sen sijaan paikkatieto- ja alueluokituspalveluiden mukaan majoitustilastoja
voitaisiin tuottaa myös koordinaattipohjaisesti rajatuilta alueilta (Seppä, K.
tiedonanto). Kilpisjärven osalta postinumeroalue ei olisi suuri ongelma, sillä samaan
postinumeroalueeseen (99490 KILPISJÄRVI)
kuuluu nyt rajatun tutkimusalueen lisäksi vain
Kilpisjärveltä noin 20 kilometriä kaakkoon
sijaitseva Peeran alue, jossa on ainoastaan
kymmenkunta vakituista asukasta (vuonna
2007) ja yksi työpaikka (vuonna 2005). Yritysrekisterin tietojen tapaan myös majoitustilasoissa tietosuojakysymykset saattavat
kuitenkin rajoittaa aineiston saatavuutta ja
hyödyntämistä.
Tässä tarkastelussa käytetyt aineistot
mahdollistavat Kilpisjärven ja muiden
matkailukeskusten nykytilan - vaikkakin uusin
saatavilla oleva tieto voi olla muuttujasta
riippuen usean vuoden takaa - analyysin.
Matkailusuunnittelun kannalta olisi kuitenkin
tärkeää arvioida matkailukeskusten tulevaisuudennäkymiä. Yhden mahdollisuuden tähän
tarjoaisi Väestörekisterikeskuksen rakennusja huoneistorekisterin (RHR) myönnetyt
rakennusluvat, joita myös Tilastokeskus
kokoaa omaan tilastoonsa. Rakennusluvat
sisältävät tiedot esimerkiksi rakennusten
käyttötarkoituksista, kerrosalasta ja -luvusta,
asuntojen määrästä sekä omistajalajista.
Tilasto päivitetään kuukausittain ja julkistamisaika on kahdeksan viikkoa tilastokauden
päättymisestä (Tilastokeskus 2009b). Mikäli
tiedot myönnetyistä rakennusluvista saataisiin
koordinaattipohjaisesti määritetyiltä alueilta,
olisi mahdollista arvioida matkailukeskusten
kehitystä rakennustyypeittäin. Matkailukeskusten näkökulmasta mielenkiintoisia
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rakennustyyppejä olisivat esimerkiksi
asuinrakennukset, vapaa-ajan asuinrakennukset ja liikerakennukset. Yritysrekisterin ja
majoitustilastojen tapaan tämäkin asia vaatisi
lisäselvitystyötä.
Matkailukeskusten kehityksen seurannan
kannalta tärkeät muuttujat ja aineistot on
koottu taulukkoon 4. Läpikäydyistä paikkatietoaineistoista sosioekonomisen kehityksen
seurantaan soveltuvat siis parhaiten Tilastokeskuksen Ruututietokanta sekä Yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmä (YKR).
Ruututietokanta on erittäin monipuolinen ja
se päivitetään vuosittain. Jatkossa aineisto
olisi kuitenkin syytä hankkia suuremmalla
1 x 1 kilometrin ruutukoolla nyt käytetyn 250 x
250 metrin sijaan, sillä tällöin huomattavasti
pienempi määrä havaintoja jäisi tietosuojan
piiriin ja aineiston kattavuus paranisi merkittävästi. Suositeltavaa olisi tilata koko maan
kattava aineisto, mikä mahdollistaa vertailun
eri aluetasojen kesken ja esimerkiksi muiden
FinLTSER-alueiden ottamisen mukaan
seurantaan. Sen sijaan YKR-aineisto on jo
ympäristöhallinnon käytössä, joten sen
saamista mukaan FinLTSER-alueiden kehityksen seurantaan tulisi ehdottomasti selvittää.
Ruututietokantaan verrattuna YKRaineisto sisältää joitakin Ruututietokannasta
puuttuvia muuttujia (työmatkatiedot, toimitilat
yms.), ja esimerkiksi rakennukset on luokiteltu
tarkemmin. Sen sijaan Ruututietokanta kattaa
huomattavasti enemmän ihmisten sosioekonomista tilaa kuvaavia muuttujia (koulutusaste, tulotaso, pääasiallinen toiminta yms.).
YKR-aineiston ehdoton vahvuus on kuitenkin
sen sisältämät aikasarjat, joiden avulla
päästään käsiksi FinLTSER-alueiden
kehitykseen aina 1980-luvulta alkaen. Muiden
paikkatietoaineistojen osalta tulee ensin
selvittää tarkemmin niiden laatua ja saatavuutta sekä arvioida niiden seurannalle tuomaa
lisäarvoa. Tämän tutkimuksen kaltainen
sosioekonomisen tilan analysointi ja kehityksen tarkastelu vaatisi aineistokustannusten
lisäksi noin 3–4 kuukauden työpanoksen
paikkatietoaineistot ja -ohjelmistot hallitsevalta työntekijältä. Mikäli mukaan otetaan
useampia alueita ja uusia aineistoja on
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vaadittu työpanos luonnollisesti suurempi.
Tässä tutkimuksessa tuotettiin sosioekonomista tietoa tutkimusalueesta, Kilpisjärven matkailukeskuksesta, kvantitatiivisesti
paikkatietopohjaisiin aineistoihin tukeutuen.
Väestön ja talouden perustiedot ovatkin
keskeinen osa matkailu- ja aluekehityksen
suunnittelua. Raportissa toteutetun tilastollisen paikkatietoanalyysin ohella tutkimusalueelta on mahdollista kerätä sosioekonomiseen tilaan ja kehitykseen liittyviä erilaisia
empiirisiä kysely- ja haastatteluaineistoja.
Kyselyitä ja haastatteluita voidaan suunnata
säännöllisin väliajoin esimerkiksi kunnan
päättäjille, kuten valtuutetuille, ja keskeisille
viranhaltijoille sekä matkailuyrittäjille ja
matkailijoille. Edellä mainituilta tahoilta saatua
tietoa on mahdollista hyödyntää muun
muassa alueen elinkeinojen suunnittelussa,
kehittämisessä ja yhteensovittamisessa. On
pidettävä mielessä, että elinkeinoilla ja niiden
kehittämisellä on puolestaan yhteys maankäyttöön ja sen suunnitteluun. Lisäksi mikäli
esimerkiksi kyselyt toteutetaan säännöllisin
väliajoin tietyllä tavalla, niitä voidaan käyttää
alueen matkailu- ja aluekehityksen seurannassa. Paikkatietopohjaisen tilastollisen
seurannan tapaan myös sosioekonomiseen
tilaan ja kehitykseen liittyviä kyselyitä ja
haastatteluja voidaan soveltaa muillakin
FinLTSER-alueilla.

5 Yhteenveto ja pohdinta
Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella paikkatietomenetelmiä hyödyntäen Kilpisjärven matkailukeskuksen sosioekonomista
tilaa, arvioida sosioekonomisen kehityksen
seurannan kustannuksia ja vaadittavaa työpanosta sekä pohtia paikkatietoaineistojen ja
-menetelmien tehokkaampaa hyödyntämistä
kehityksen seurannan apuvälineenä. Teoreettisena viitekehyksenä käytettiin suunnitteluprosessimallia, jonka vaiheista tämä tutkimus
liittyi ensimmäiseen (analyysi) ja viimeiseen
(seuranta) (ks. kuva 2).
Ensimmäisenä tavoitteena oli määrittää
Kilpisjärven matkailukeskuksen toiminnallinen
ydinalue paikkatietojärjestelmällä. Menetelmää
on aikaisemmin käytetty Leviin, Rukaan,
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Taulukko 4. Matkailukeskusten kehityksen seurannan kannalta tärkeät muuttujat ja aineistot
(Häkkilä & Kauppila 2009a: taulukko 2 pienin muutoksin).
Aineisto

Muuttuja
Matkailukehityksen seuranta:
Työpaikkojen lukumäärä ja toimialajakauma
Työmatkat
Vapaa-ajanrakennukset (lukumäärä, rakennusvuosi, pinta-ala)
Majoitusliikerakennusten lukumäärä ja kerrosala
Ravintoloiden ja myymälärakennusten lukumäärä ja
kerrosala

Ruututietokanta, YKR
YKR
Rakennukset ja kesämökit
Ruututietokanta, YKR
YKR
YKR

Vain postinumerotason tietona:
Yritysrekisterin toimialakohtaiset tiedot
(henkilöstömäärä ja liikevaihto)
Majoitusliikkeiden yöpymistilastot

Yritysrekisteri
Matkailutilasto

Aluekehityksen seuranta (edellisten lisäksi):
Ruututietokanta, YKR

Vakituisten asukkaiden lukumäärä
Väestörakenne:
Ikärakenne
Pääasiallinen toiminta, koulutus, kuluttajarakenne, talouksien
koko ja elämänvaihe
Asuinrakennusten ja asuntojen lukumäärä

Saariselkään, Ylläkseen, Hiekkasärkkiin,
Syötteeseen ja Vuokattiin. Kilpisjärven
tapauksessa aikaisempien tutkimusten
aluerajausta ei voitu käyttää sellaisenaan
ihmistoiminnan poikkeuksellisen sijoittumisen
- kapealla kaistaleella Saanan ja Kilpisjärven
välissä - vuoksi. Kylää ympäröivän alueen
ollessa asumatonta erämaata on tutkimusalueen rajaaminen kuitenkin varsin yksiselitteistä. Lähempänä kuntakeskusta tai muita
asutuskeskittymiä sijaitsevan matkailukeskuksen tapauksessa tutkimusalueen määrittäminen on huomattavasti haastavampaa.
Toisena tavoitteena oli analysoida alueen
sosioekonomista tilaa ja verrata sitä eri
aluetasojen (kunta, maakunta, koko maa)
suhteen. Aluetasokohtaisissa tarkasteluissa ja
vertailussa alemman aluetason havainnot
olivat mukana myös ylemmällä tasolla eli
Kilpisjärvi Enontekiön, Enontekiö Lapin ja
Lappi koko maan luvuissa. Analyyseissä
käytiin läpi matkailukeskuksen väestöä ja sen
ominaisuuksia (ikärakenne, koulutus, tulotaso
yms.), rakennuskantaa ja työpaikkarakennetta.
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Ruututietokanta, YKR
Ruututietokanta
Ruututietokanta, YKR

Kokonaisuutena Kilpisjärven matkailukeskuksen alue profiloitui sosioekonomisten
muuttujien perusteella varsin myönteisenä ja
elinvoimaisena alueena paitsi sijaintikuntaansa myös maakuntatasoon ja koko maan
tilanteeseen verrattuna. Joidenkin muuttujien
osalta tuloksia voitiin myös verrata vuoden
1985 tilanteeseen: 20 vuoden aikana tapahtunut kehitys oli ollut positiivista.
Kolmantena tavoitteena oli arvioida
säännöllisesti toteutettavan paikkatietopohjaisen sosioekonomisen kehityksen
seurannan kustannuksia ja vaadittavaa
työpanosta sekä pohtia paikkatietoaineistojen
tehokkaampaa hyödyntämistä kehityksen
seurannan apuvälineenä. Selkeimmäksi
vaihtoehdoksi nähtiin seuranta Tilastokeskuksen Ruututietokantaa hyödyntäen, sillä
aineisto on erittäin monipuolinen ja se
päivitetään vuosittain. Jatkossa Ruututietokanta olisi syytä hankkia suuremmalla
1 x 1 kilometrin ruutukoolla nyt käytetyn 250 x
250 metrin sijaan, sillä tällöin huomattavasti
pienempi määrä havaintoja jäisi tietosuojan
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piiriin ja aineiston kattavuus paranisi merkittävästi. Tämä koskee etenkin asukkaiden ja
talouksien kuluttajarakennetta, koulutusastetta ja väestön pääasiallista toimintaa, joissa
alle kymmenen havaintoa sisältävien ruutujen
tiedot olivat mainittujen muuttujien osalta
salattuja ja näin suuri osa havainnoista jäi nyt
tarkastelun ulkopuolelle. Tuloksia tarkasteltaessa tuleekin ottaa huomioon, että
analyyseissa mukana olevien ruutujen tilanne
ei välttämättä ole samanlainen kuin sen
ulkopuolelle jääneissä ruuduissa.
Lisäksi tulisi ehdottomasti selvittää
ympäristöhallinnon käytössä olevan Yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmän (YKR)
saamista mukaan FinLTSER-alueiden
kehityksen seurantaan. Aineisto sisältää
joitakin Ruututietokannasta puuttuvia
muuttujia ja tietoja on aina vuodesta 1980
alkaen. Yhdessä Ruututietokanta ja YKRaineistot muodostaisivat erittäin monipuolisen
aineistopohjan FinLTSER-alueiden sosioekonomisen kehityksen seurannalle. Koko
maan kattavina aineistoina ne myös mahdollistavat tarkastelun eri aluetasojen (kunta,
maakunta, koko maa) ja valittujen vertailualueiden kesken. Muiden paikkatietoaineistojen (esimerkiksi Yritysrekisteri ja
Majoitustilasto) käyttöä kehityksen seurannan
apuvälineenä voidaan myös harkita, mutta
ensin tulisi selvittää tarkemmin aineistojen
laatua, saatavuutta ja kustannuksia sekä
arvioida niiden tuomaa lisäarvoa.
Lopuksi on myös syytä pohtia kriittisesti
paikkatietoaineistojen laatua ja ominaisuuksia.
Suurimmat ongelmat liittyvät tilastointiajankohtaan, ruutukokoon, tietosuojaan ja
työpaikkojen tilastointiperustaan. Matkailulle
ja matkailukeskuksille vuodenaikaisvaihtelut
ovat tyypillistä, mutta tätä koskevaa paikkatietoa ei liene saatavilla. Näin ollen joudutaan
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tyytymään tietyn ajankohdan paikkatietoon,
joka ei välttämättä ole tutkittavan ilmiön
kannalta tarkoituksenmukaisin. Tämä tulee aina
ottaa huomioon tulosten esittämisessä ja
niiden tulkinnassa. Esimerkiksi Tilastokeskuksen Ruututietokannassa joulukuun
alusta tammikuun loppuun työsuhteessa oleva
henkilö muodostaa yhden työpaikan, mutta
maaliskuusta marraskuuhun työsuhteessa
olevan henkilön työpaikka ei näy aineistossa
millään tavalla, koska Ruututietokannassa
työpaikkojen tilastointiajankohta on 31.12.
Työpaikkojen lukumäärää ja toimialajakaumaa tarkasteltaessa tulee tilastointiajankohdasta ja -periaatteista aiheutuvien
ongelmien vuoksi lisäksi muistaa, että
työvoimavuokrausyritysten välityksellä
työskentelevien henkilöiden työpaikkoja ei ole
lainkaan Ruututietokannassa. Tietyissä
tilastokeskuksen aineistossa heidät kuitenkin
sijoitetaan kuntatasolle oman asuinkuntansa
mukaan (Huhta, J. tiedonanto). Lisäksi
esimerkiksi maataloudessa noin neljännes
työpaikoista puuttuu Ruututietokannasta, ja
etenkin Kilpisjärven ja Enontekiön kannalta
mielenkiintoisen maatalouteen kuuluvan
poronhoidon tilanne on haasteellinen
(Ruotsalainen, K. tiedonanto). Edellisten
ongelmien seurauksena Kilpisjärven ja muiden
matkailukeskusten todelliset työpaikkamäärät
voivat poiketa Ruututietokannan vastaavista.
Kaikkien työpaikkojen saanti mukaan
aineistoon olisi kuitenkin tärkeää myös
työpaikkojen toimialajakauman kannalta, sillä
vuokratyövoiman käyttö lienee esimerkiksi
majoitus- ja ravitsemustoiminnassa muita
toimialoja yleisempää. Työpaikkojen määrään
ja toimialajakaumaan tuleekin paikkatietoaineistoissa suhtautua varsin kriittisesti ja
”puuttuvien” työpaikkojen, kuten vuokratyövoiman, selvittämien vaatisi lisätyötä.
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Kiitokset
Raportti on osa Euroopan aluekehitysrahaston rahoittamaa kehittämisprojektia (A30205), joka
kohdistuu soveltavaan ympäristötutkimukseen, ekologisesti kestävään luontomatkailuun ja
tunturiluonnonkantokykyyn. Lisäksi se liittyy FinLTSER-verkoston pohjoisen aluekokonaisuuden (Northern LTSER) neljänteen tutkimusteemaan, sosioekologisiin prosesseihin.
Tutkimus on tehty yhteistyössä Helsingin yliopiston Kilpisjärven biologisen aseman sekä Oulun
yliopiston Thule-instituutin ja maantieteen laitoksen kanssa. Kiitämme prof. Kimmo Kahilaista
Kilpisjärveltä sekä prof. Kari Lainetta Thule-instituutista työn ohjauksesta ja kommentoinnista.
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Kilpisjärven biologinen asema
Helsingin yliopisto
Kilpisjärven biologinen asema (perustettu 1964) on Helsingin yliopiston luonnontieteellinen tutkimusasema. Asema (69°03’N, 20°50’E) sijaitsee subalpiinisessa
tunturikoivuvyöhykkeessä. Koivuvyöhyke ulottuu noin 600 metrin korkeuteen.
Suomessa ainoastaan Kilpisjärven seudulla on yli 1000 metrin korkeuteen kohoavia
tuntureita. Tammikuun keskilämpötila on -13,5°C, helmikuun -13,1°C, kesäkuun
+7,4°C ja heinäkuun +10,8 °C. Lumi sulaa tunturikoivikosta kesäkuun alussa.
Kilpisjärven luonto on monipuolinen, mikä johtuu alueen sijainnista ilmastollisella ja
geologisella rajavyöhykkeellä. Erityisesti muusta Suomesta poikkeavat eläimistö ja
kasvisto ovat houkutelleet biologeja Kilpisjärvelle.

Kilpisjärvi Biological Station
University of Helsinki
Kilpisjärvi Biological Station (founded in 1964) is a scientific research station belonging to the
University of Helsinki. The station (69°03’N, 20°50’E) is situated in the subalpine birch forest
zone in Finnish Lapland. The upper boundary of the birch forest lies at about 600 m. Kilpisjärvi
is the only part of Finland with altitudes of 1000 m or more. The mean temperature in January
is -13,5°C, in February -13,1°C, in June +7,4°C and in July +10,8°C. The snow in the birch
forest melts in early June. The situation of Kilpisjärvi in a climatic and geologic border zone
results in a great variety of habitats within a restricted area. The unique fauna and flora,
which differ from those of any other part of Finland have made the region especially attractive
to biologists.
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