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Geologia matkailukeskusten kestävän 
kehityksen suunnittelussa
ULPU VÄISÄNEN, PETER JOHANSSON, KRISTINA LEHTINEN, 

RAIJA PIETILÄ, JUKKA RÄISÄNEN JA PERTTI SARALA

Voimakkaasti kasvava matkailu asettaa uusia haas-
teita matkailualueiden suunnittelulle ja kehittämi-
selle Pohjois-Suomessa. Rakentaminen on vilkasta 
erityisesti hiihtokeskuksissa, joissa palvelutarjon-
ta kasvaa ja toiminnot monipuolistuvat. Matkailu-
rakentamisessa keskuksia pyritään samanaikaises-
ti sekä tiivistämään että laajentamaan, jolloin pe-
rinteisten kulttuuriympäristöjen ja luonnonmaise-
mien kanssa syntyy ristiriitoja. Hiihto- ja lasket-
telutoiminnan lisäksi myös luontomatkailun mer-
kitys on voimakkaasti kasvamassa. Luonnon mo-
nimuotoisuuden ja matkailualueiden kestävän ke-
hityksen turvaamiseksi tarvitaan laaja-alaista asi-
antuntemusta, jotta matkailun vetovoimatekijät – 
luonto ja sen erämaisuus – säilyisivät (kuva 1).

LANDSCAPE LAB -hanke

Geologian tutkimuskeskus on osallistunut vuosi-
na 2005–2006 osittain EU-rahoitteiseen hankkee-

seen ”LandscapeLab – Matkailualueet maisema-
laboratorioina – Työvälineitä kestävän matkailun 
edistämiseen”. Hankkeen edunsaajana on Lapin 
yliopiston Arktinen keskus. EU LIFE Ympäristö-
rahaston tukeman hankkeen lähtökohtana on ollut 
lisääntynyt tiedon tarve kasvavan matkailun vai-
kutuksista luontoon, kulttuuriin ja matkailukeskus-
alueiden sosiaalisiin rakenteisiin. GTK on toimi-
nut yhtenä kumppanina hankkeen osatehtävässä 
”LABLAND”, jossa selvitettiin ympäristövaiku-
tuksia suurten matkailukeskusten muutosherkillä 
alueilla ja etsittiin ratkaisuja kestävien maankäyt-
tömuotojen toteuttamiseen.

Hankkeen päätavoitteena on ollut kehittää ja to-
teuttaa välineitä matkailukeskusten ekologisesti, 
kulttuurisesti ja visuaalisesti kestävän taajamara-
kenteen suunnitteluun, pyrkien samalla minimoi-
maan matkailun luonnolle aiheuttamia haittoja. 
Hankkeen tavoitteena on myös ollut rakentaa yh-
teistyömuotoja matkailuyrittäjien, tutkijoiden ja vi-

Kuva 1. Levitunturin laelta kohti Aakenustunturia avautuva maisema. Kuva: Peter Johansson.
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ranomaisten välillä. Yhteistyön kautta voidaan ke-
hittää monitasoista kestävän matkailun tietovaran-
toa sekä edistää ympäristö- ja matkailualan välistä 
tiedonvaihtoa ja tukea sitä kautta yrittäjyyttä.

Matkailun aiheuttamien ympäristövaikutusten 
tunnistaminen ja arviointi on tärkeää kestävän mat-
kailun kehittämiseksi. Matkailutoiminnan ekologi-
sen kestävyyden ja ympäristövaikutusten arvioin-
tiin tarvitaan myös työvälineitä. Hankkeen tavoit-
teena onkin ollut kehittää ja testata arviointityöka-
luja ja seurantamittareita pohjoissuomalaisten mat-
kailukeskusten muodostamassa matkailun maise-
malaboratoriossa. Maisema-analyysin avulla voi-
daan osoittaa, mitkä alueet ovat matkailukeskusten 
esteettisyyden (maisemakuvan), imagon (maise-
mamielikuvan) ja kulutuskestävyyden (maisema-
rakenteen) kannalta tärkeitä tai erityisen herkkiä 
muutoksille. Mittausten tulokset kootaan elinkei-
noa ja suunnittelua palvelevaksi kestävän matkai-
lun ympäristötietopankiksi ja opaskirjaksi.

Geologista tietoa matkailualueilta voidaan hyö-
dyntää ympäristö- ja maisemavaikutusten arvioin-
nissa, luontoaktiviteettien ja maankäytön suunnit-
telussa ja ympäristönhuollossa. Maankäytön ja ym-
päristön nykytilan arviointi tuottaa tietoa sekä heik-
kouksista että vahvuuksista, joita voidaan myös 
hyödyntää matkailualueiden kehittämisessä. Tulok-
sia voidaan hyödyntää myös muissa matkailukes-
kuksissa Suomessa ja muissa maissa, missä mat-
kailua halutaan kehittää kestävän kehityksen peri-
aatteilla ja ympäristöystävällisin menetelmin.

Hankkeeseen osallistui GTK:n Pohjois-Suo-
men yksiköstä kuuden tutkijan työryhmä, joka tut-
ki matkailualueiden maa- ja kallioperää, morfolo-
giaa, maaperän kulutuskestävyyttä ja rakennetta-
vuusominaisuuksia, turvealueita, hydrogeologisia 
olosuhteita ja pinta- ja pohjavesien laatua. Hanke 
toteutettiin pääasiassa Ounasselän tunturiseudulla 
Ylläksen ja Levin alueilla. Hankkeen yhteistyöta-
hoja olivat Lapin yliopiston ja GTK:n lisäksi Maa- 
ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT), La-
pin luonto-opisto (LUMO), Oulun yliopisto, Met-
la, Metsähallitus, Riista- ja kalatalouden tutkimus-
laitos (RKTL), arkkitehtitoimisto Arktes Oy sekä 
Kittilän ja Kolarin kunnat.

Geologiset tutkimukset

Geologisen perustiedon keräämiseen käytettiin 
Geologian tutkimuskeskuksen tietovarastoihin tal-
lennettua kallioperä- ja maaperätietoutta Ounasse-
län tunturialueelta. Suuralueellisia aineistoja, ku-
ten 1:1 000 000-mittakaavaista kallioperäkarttaa ja 

1:400 000-mittakaavaista maaperäkarttaa käytet-
tiin tunturialueen geologiaan perehdyttäessä. Suu-
remmassa mittakaavassa (1:50 000 tai 1:20 000) 
olevat aineistot sekä ilmakuvat olivat hyödyllisiä 
matkailukeskusten geologisia tekijöitä analysoita-
essa tai muiden analyysien kuten maisemaraken-
teen selvittämisessä. Kartta-aineistoja kuvattaes-
sa käytettiin pääasiassa GTK:n käytössä olevia ku-
vaustekniikoita.

Geologisen tulkinnan tukena käytettiin Maan-
mittauslaitoksen korkeusaineistosta johdettua kor-
keusmallia. Suuralueiden korkeuseroja tutkittaessa 
käytettiin 25 metrin resoluutiolla johdettua valta-
kunnallista aineistoa ja detaljitutkimuksissa 5 met-
rin resoluutiolla laskettua mallia. Jälkimmäistä ai-
neistoa hyödynnettiin myös rinnejyrkkyyksien las-
kemisessa. Analysoinnin lisäksi vinovalovarjostet-
tuja korkeusmalleja hyödynnettiin monien kartta-
esitysten tausta-aineistona. 

Maaperäkartoituksella ja -tutkimuksilla selvitet-
tiin matkailukeskusten maaperän yleispiirteitä sekä 
soveltuvuutta rakentamiseen. Maaperän rakennet-
tavuutta määriteltäessä kiinnitettiin huomiota maa-
lajien kantavuuteen, routivuuteen, kokoonpuristu-
vuuteen, kaivettavuuteen sekä pohjaveden esiinty-
miseen. Työ perustui ilmakuvilta tehtyyn maape-
rägeologiseen tulkintaan, jota täydennettiin maas-
totarkastuksin sekä geofysikaalisin tutkimuksin ja 
luotauksin. Maaperän rakennettavuuden luokitte-
lussa päädyttiin käyttämään maalajien jakoa kol-
meen eri luokkaan. Lisäksi kartoitettiin avokalliot 
sekä alle metrin paksuisen maapeitteen alla olevat 
kallioalueet (kuva 2).

Suotutkimusten lähtökohtana oli selvittää mat-
kailun mahdollisesti aiheuttamia muutoksia al-
kuperäiseen suoluontoon. Tarkemmin linjastojen 
avulla tutkittujen suoalueiden valintaan vaikutti 
rinnekeskusten (Levi ja Ylläs) läheisyys sekä mat-
kailureittien sijoittuminen soille. Matkailun vaiku-
tusta tarkasteltiin myös useilta muilta soilta yksit-
täisselvitysten muodossa. Linjastotutkimukset teh-
tiin sovelletusti GTK:n turvetutkimusten maasto-
oppaan mukaan. Määritettyjä asioita olivat: Suo-
tyyppi, marjaisuus, puulajisuhteet, puuston kehi-
tysluokka ja tiheys. Myös turpeen ominaisuudet 
pyrittiin selvittämään. Lisäksi selvitettiin matkai-
lun vaikutuksesta aiheutuneet muutokset suon pin-
takasvillisuuteen. Kairaukset tehtiin ns. venäläistä 
laippakairaa apuna käyttäen. Tulosten käsittelyssä 
ja karttojen laadinnassa käytettiin apuna omien ha-
vaintojen lisäksi ilmakuvia sekä maastotietokan-
nan aineistoa. Maastossa paikannukseen ja tallen-
nukseen käytettiin Trimble-laitetta. 
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Maanpinnan kulumista selvitetiin Ylläksen ja 
Levin matkailualueiden reitistöillä maastotutki-
muksin. Tutkimuksissa selvitettiin polkujen kulu-
neisuutta visuaalisin perustein kuvaamalla polku-
ja ja arvioimalla polkujen kuntoa verrattuna ym-
päröivään maastoon, arvioimalla kivisyyttä ja pal-
jastuneiden juurien määrää, mittaamalla polkujen 
leveyttä ja syvyyttä, arvioimalla rinnejyrkkyyttä, 
maaperän laatua ja paksuutta (kuva 3). Maaston 
kulumisherkkyyttä arvioitiin maaperän ominai-
suuksien kuten maalajin, raekoostumuksen, ve-
sipitoisuuden, vedensuoto-ominaisuuksien, routi-
vuuden, tiivistyvyyden ja mineraalikoostumuksen 
perusteella. Nykyisiltä reiteiltä mitattiin kasvilli-
suuden ja maanpinnan kulumisen määrä. Näiden 

ominaisuuksien perusteella arvioitiin maapohjan 
soveltuvuutta reittien pohjaksi.

Pohja- ja pintavesien laatua tutkittiin analysoi-
malla näytteitä luonnontilaisista lähteistä, järvis-
tä ja joista. Maastossa näytteenotto ja esikäsitte-
ly tehtiin GTK:n menetelmien mukaisesti. Vesis-
tä mitattiin lämpötila, pH-arvo, sähkönjohtavuus 
ja veteen liuenneen hapen ja hiilidioksidin määrät. 
Laboratoriossa määritettiin pääkationien ja -anio-
nien sekä noin 40 alkuaineen pitoisuudet. Taus-
ta-aineistoina käytettiin GTK:n pohjavesitieto-
kantojen aineistoja. Osasta näytteitä analysoitiin 
myös tavallisimpien bakteerien määrät (koliformi-
set bakteerit, escerichia coli-bakteerit ja suolisto-
peräiset enterokokit). Tutkimuksilla haluttiin sel-

Kuva 2. Esimerkki Ylläksen alueen maaperän rakennettavuudesta. 
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vittää, ovatko esimerkiksi retkeilyreittien varrella 
sijaitsevien lähteiden ja purojen vedet juomakel-
poisia (kansikuva).

Geologisia aineistoja hyödynnettiin laajasti 
myös matkailukeskusten maisemarakenneanalyy-
seissä. Maisemarakenteella tarkoitetaan muutosta 
aiheuttavien luontotekijöiden eli maaston, elotto-
man ja elollisen luonnon sekä ihmisen kehittämi-
en ympäristöjen rakenteellista kokonaisuutta. Mai-
semarakenteeseen vaikuttavia tekijöitä on useita, 
joista geologia, geomorfologia, ilmasto ja vesita-
lous ovat ehkä merkittävimmät. Kallio- ja maa-
perän koostumus vaikuttaa suoraan alueen korko-
kuvaan ja välillisesti maisemarakenteeseen kas-
vuolosuhteiden, kulutusherkkyyden ja rakennet-
tavuuden muodoissa.

Tulokset ja johtopäätökset

LANDSCAPE LAB -hanke antoi mielenkiintoisen 
haasteen geologeille osallistua poikkitieteelliseen 
tutkimukseen maakunnallisesti erittäin merkittä-
vällä elinkeinoalalla. Matkailu on yksi tärkeim-

mistä työllistäjistä Lapissa ja sen kehittäminen on 
haastava tehtävä. Ekologisesti kestävään kehittä-
miseen tulee kiinnittää erityistä huomiota, sillä 
monipuolinen luonto ja erämaisuus ovat nimen-
omaan Lapin vetovoimatekijöitä ja tällaisten alu-
eiden riittävä säilyttäminen on matkailun kannalta 
elinehto. Koskemattoman luonnon ja rakennetun, 
matkailukäyttöön otetun luonnon ja maiseman ta-
sapaino korostuvat erityisesti matkailukeskuksissa, 
joihin hyvin erityyppiset matkailijaryhmät tulevat 
hakemaan elämyksiä ja luontokokemuksia.

Tutkimukset osoittivat, että geologialla ja geo-
logisilla tekijöillä on suuri vaikutus Ounasselän 
tunturialueen kehittymiselle yhdeksi merkittävim-
mistä matkailualueista Suomessa. Vaihteleva kal-
lioperä ja pitkän glasiaalihistorian omaava maape-
rä sekä alueen sijoittuminen viimeisen jäätiköity-
misvaiheen jäänjakavyöhykkeeseen ovat luoneet 
puitteet runsaan kasvillisuuden ja eläimistön ke-
hittymiselle alueelle ja ihmisen varhaiselle siirty-
miselle jäätikön alta vapautuneille alueille. Luon-
non ja maiseman monimuotoisuus, lappilaisen ja 
peräpohjalaisen kulttuurihistorian vaikutus sekä 
hyvä sijainti ja saavutettavuus ovat yhdessä mah-
dollistaneet alueen matkailullisen hyödyntämisen. 
Geologinen tietämys on kohtalaisen hyvin matkai-
lijoiden saavutettavissa alueen luontokeskuksis-
sa ja luontopolkujen opasteissa. Alueen ja kohtei-
den geologiaopastusta ollaan myös valmiita kehit-
tämään. Sen sijaan maankäytön suunnittelussa ja 
toimintojen suuntaamisessa geologisen tietämyk-
sen hyödyntämistä tulisi kehittää.

Koska matkailuaktiviteetit ovat keskittyneet ny-
kyisiin matkailukeskuksiin ja niiden lähiympäris-
töön, näiden alueiden ympäristön kuormittaminen 
on suurta. Erityisen herkkiä muutoksille ovat tun-
turien ylärinteiden kallio- ja rakka-alueet, jotka 
ovat olleet perinteisesti rakentamattomia virkistys-
alueita. Viime vuosina rakennustoimintaa on suun-
nattu myös näille alueille, vaikka ne ovat rakennet-
tavuudeltaan huonoja louhinnan lisätessä merkit-
tävästi rakennuskustannuksia. Rakentamista tulisi 
suunnata alarinteiden ja laaksojen rakennettavuu-
deltaan kohtalaisille tai hyville hiekkamoreenista 
ja lajittuneista maa-aineksista koostuville alueil-
le. Maaperän kuluminen on paikoin ongelma esi-
merkiksi luontopoluilla, koska lumien sulamisve-
det syövyttävät rinteisiin sijoittuvia polkuja aihe-
uttaen lisäksi polkujen leviämistä (kuva 4). Muu-
toin matkailukeskuksissa ympäristöt ovat geolo-
gisesti erinomaisia luontomatkailulle vaihtelevan 
maaston, puhtaiden lähteiden ja rikkaiden lehto- 
ja suomaiden ansiosta.

Kuva 3. Tuomikurun rehevässä puronvarsilehdossa Ylläk-
sellä kulumisen seurauksena paljastuneet juuret vaikeutta-
vat kulkemista. Kuva: Kristina Lehtinen.
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Kuva 4. Luontopolun 
leviämistä Ylläksellä. 
Lumien sulamisve-
det pitävät maapoh-
jan tunturien rinteillä 
kosteana pitkään ke-
säkuulle aiheuttaen 
polkujen kulumista 
ja leviämistä. Kuva: 
Pertti Sarala.

LANDSCAPE LAB -hankkeessa tehtyjä geo-
logisia tutkimuksia ja niiden tuloksia on esitelty 
hankkeen toteuttamisen aikana useissa kotimaisis-
sa ja ulkomaisissa geologisissa kokouksissa (esim. 
Väisänen et al. 2005, 2006, Johansson 2006, Leh-
tinen ja Sarala 2006). Kesällä 2006 valmistui Ou-
nasselän maisemaselvitys, jossa on kerrottu laajas-
ti hankkeessa tehdyistä tutkimuksista. Selvitys on 
julkaistu Metlan työraporttisarjassa (Uusitalo et al.
2006). Lisäksi hankkeessa on valmistumassa ke-
vään 2007 aikana suunnittelun työvälineitä sisäl-
tävä opaskirja ja kestävän kehityksen toteutumisen 
seurantaan kehitetty mittaristo. Tuotettua materiaa-
lia hyödynnetään myös koko hankkeen tuloksista 
koottavassa näyttelyssä ja loppukongressissa, joka 
pidetään Rovaniemellä toukokuun 2007 lopussa.
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