
V aara -K a inuun K ans a llis puis to

sosioekonomisessa tarkastelussa



V aara -K a inuun luonto on harvina is uudes s aan ja  
uhana la is uudes s aan s ä ilyttämis en a rvoinen. S e on myös  

a lueen elinkeinoelämän tä rkeimpiä  res urs s eja .



Luontomatkailu Kainuussa
• Matkailun työllistävä vaikutus vuonna 2008 sama kuin metsätalouden. 

Kainuun alueen matkailusta jopa 70% pohjaa alueen luontoarvoille.

• Vuoteen 2020 mennessä luontomatkailun työllistävä vaikutus huomattavasti 
suurempi.

• Luonto- ja kulttuurimatkailu eri selvitysten mukaan Kainuun tärkein 
voimavara tulevaisuudessa.

• Erityisesti moottoriton luonnossa liikkuminen kasvussa.

• Luontomatkailun kohdalla laatu ja kohteen ekologiset arvot ensisijaisen 
tärkeitä

• Haasteena riittävän laajojen luontokokonaisuuksien säilyttäminen.

• Ekologisesti kestävän imagon luominen välttämätöntä luontomatkailun 
kehittämisen kannalta.



Vaara-Kainuun luontoalueen rooli osana 
Kainuun matkailun kokonaisuutta

• Alueen keskeinen sijainti ja hyvät kulkuyhteydet luovat erinomaisen 
lähtökohdan kehittämistoimille. Etäisyydet Kajaaniin 70km,Ouluun noin 
140km ja Kontiomäen rautatieasemalle 45km. Tulevaisuudessa lähin 
matkustajaliikenteen asema voi olla Hyrynsalmella 17km päässä puistosta.

• Kainuun suurin matkailukohde Vuokatti noin 75km päässä. Vuokatissa ei 
kuitenkaan ole tarjolla erämaisia tai luonnoltaan erityisen arvokkaita kohteita 
kasvavan luontomatkailun tarpeisiin. Myös Vuokattiin suuntautuvassa 
matkailussa alkuperäisen luonnon kokemisella on todettu olevan suuri 
merkitys. Paljakka on Vuokatista katsottuna lähin laajoja 
reittikokonaisuuksia ja luontopalveluita tarjoava kohde. 

• Nykyisin Vuokatista tehdään retkiä lähinnä Kuhmoon (60km) ja Hiidenportin 
kansallispuistoon (55km). Paljakalla kuitenkin tarjottavanaan laajempi ja 
kiinnostavampi luontokohteiden ja palveluiden kirjo. 

• Paljakan luontoalue ja sinne mahdollisesti perustettava luontokeskus 
palvelisivat hyvin Kainuun matkailun ydinalueita ja toisivat muiden 
keskusten palveluihin ja imagoon kiinnostavuutta luovaa lisäarvoa.



Miksi juuri Vaara-Kainuun kansallispuisto? 

• Vaara-Kainuun jylhät pinnamuodot, harvinaiset vanhat metsät , 
vesiputoukset ja erittäin monipuolinen kasvi- ja eläinlajisto kestävät vertailun 
minkä tahansa jo olemassa olevan kansallispuiston kanssa. 

• Huolimatta huikaisevasta potentiaalista alueen luontomatkailu on edelleen 
lapsen kengissä. Kehittyminen vaatii kokoavan hankkeen ja yhteisen 
nimittäjän.

• Alueen luontomatkailun ydinresurssien, laajojen metsäkokonaisuuksien 
säilymisestä ei ole varmuutta ilman kokoavaa suunnittelua.

• Vaara-Kainuun alueella vahvaa perinteistä matkailutoimintaa, rakenteita ja 
palveluita, jotka palvelisivat myös kansallispuiston kävijöitä. Puiston 
perustaminen ei vaadi suuria investointeja uusiin rakennuksiin tms.

• Matkailukeskusten myötä kansallispuiston tulovaikutukset ovat huomattavat 
niin alueen kunnille kuin koko Kainuulle.

• Vaara-Kainuu sijaitsee keskellä Suomea ja keskellä Kainuuta. Esimerkiksi 
Vuokatista on alle tunnin ajomatka. Saavutettavuus on siten erinomainen ja 
puisto hyödyttää parhaalla mahdollisella tavalla koko Kainuun matkailua ja 
asukkaita. 



Kansallispuiston tulovaikutukset
poimintoja tilastoista

• Syötteen kansallispuiston tuottama lisä alueen matkailutuloon oli vuonna 
2009 3.8miljoonaa euroa / 50 henkilötyövuotta 

• Oulangan Kansallispuiston kävijöiden kokonaistulovaikutus lähialueelle 
vuonna 2008 oli 14.2 miljonaa euroa.  Kun kansallispuiston 
hoitokustannukset olivat 

        700 000€, tuotti kansallispuisto yli 20 kertaisesti kustannuksiin nähden.
•  Hossan retkeilyalueen tulovaikutukset 2.4 miljoonaa euroa vuonna 2009.
•  Vaara-Kainuun kansallispuiston tulovaikutusten voi perustellusti arvioida 

sijoittuvan alkuvaiheessa Hossan ja Iso-Syötteen välille ollen noin 3miljoona 
euroa /vuosi. Hyvää sijaintia hyödyntämällä ja oikeilla kehittämistoimilla voi 
tulovaikutus nousta viiteen miljoonan vuodessa. 

•  Hyrynsalmella matkailutulo vuonna 2009 oli 5,153 ja Puolangalla 4.261 
miljoona euroa. Kansallispuisto lisäisi siten alueen matkailutuloa 30-50%. 

• Kansallispuistoon kytkeytyvät palvelut ovat työvoimavaltaisia ja siten 
työllistävä vaikutus on suurempi kuin perinteisessä matkailussa

• Kansallispuisto lisää kiinnostusta alueeseen ja tuo lisäarvoa luontomatkailun 
lisäksi kaikelle muullekin matkailutoiminnalle.

        



Kansallispuisto investointina
• Kansallispuiston alueiden pinta-ala yhteensä 4400ha, josta uusia 

suojelualueita alle puolet. 
• Metsätalouskäytössä uusien suojelualueiden puuston arvo noin 20 

miljoonaa euroa. Metsän uusiutuminen hakkuiden jälkeen kestää arviolta 
noin 150 vuotta.

• Kansallispuiston tulovaikutukset samassa ajassa ovat noin 450-750 
miljoonaa euroa, eli 25 kertaa suuremmat kuin metsätalouskäytössä.

• Metsän hoidon kustannukset (karkea arvio) 40€/ha/vuosi, eli uusien 
suojelualueiden osalta 88 000€/vuosi

• Syötteen kansallispuiston hoitokustannukset 220 000€ vuonna 2009. Koska 
Vaara-Kainuun kansallispuisto tulisi olemaan pinta-alaltaan huomattavasti 
pienempi, ovat hoitokustannukset arviolta 50% Syötteen kansallispuistosta, 
eli noin 110 000€/vuosi

• Laskelma osoittaa, että luontomatkailukäytössä ja mahdollisesti 
kansallispuistona alue tuottaa noin 20 kertaa enemmän kuin 
metsätalousmaana. 

• Kansallispuistoon ja luontomatkailuun tehtävät investoinnit ovat myös 
huomattavasti riskittömämpiä ja tuottavampia kuin perinteiseen 
matkailutoimintaan tehdyt investoinnit. (vrt. rinteiden korotukset tms.)



• Vaara-Kainuun kansallispuistossa 
luontoarvot ja aluetaloudellinen hyöty 
yhdistyvät koko Kainuuta palvelevaksi 
kokonaisuudeksi.



Luontomatkailu kansainvälisesti

• Matkailussa maailmanlaajuisesti 230 miljoonaa työpaikkaa. 
• Luontomatkailu kasvaa kolme kertaa nopeammin kuin muu matkailu (10-

12% vuosikasvu) Kasvun ennustetaan jatkuvan ainakin seuraavat 30 vuotta.
• Kuuden vuoden sisällä arvioidaan 25% kaikesta matkailusta olevan 

luontomatkailua. Markkinoiden koko kasvaa 473miljardiin dollariin.
• Matkailun kasvu suurinta maailman jäljellä olevissa luonnoltaan arvokkaissa 

kohteissa.
• J opa 95% luontomatkailun rahavirroista jää kohdealueelle (tavanomaisessa 

matkailussa vain noin 30%)
• Euroopassa 20-30% kaikista matkailijoista valitsee matkakohteensa 

ekologisten ominaisuuksien perusteella ja pyrkii toteuttamaan kestävän 
kehityksen periaatteita.

• 70% Yhdysvaltalaisista, Australialaisista ja Englantilaisista matkailijoista on 
valmis maksamaa 150 dollaria enemmän kahden viikon matkasta, jos se 
toteuttaa ekologisen matkailun periaatteita.

• Luonto- ja ympäristöarvojen merkitys kaikessa matkailussa korostunut .



Luontomatkailu Vaara-Kainuun 
mahdollisuutena

• Ekoturismi on luontomatkailua, jossa matkakohde valitaan kiinnostavan 
luonnon perusteella. -wikipedia

• Luonto itsessään on matkailun keskiössä.
• Ekoturisti käyttää lähipalveluja, matkailee pienissä ryhmissä, ilman 

moottoriajoneuvoja ja paikallisin oppain. Ekoturisti tukee kestävän 
kehityksen ajattelua, jolla voidaan pyrkiä turvaamaan myös tuleville 
sukupolville mahdollisuus nauttia puhtaista vesistä ja ympäristöstä.

• Vaara-Kainuun alueella poikkeuksellisen kiinnostava luonnonympäristö 
myös kokeneelle luontomatkailijalle / harrastajalle.

• Luontokohteiden läheisyydessä hienoja kylämaisemia jotka voivat toimia 
luontomatkailupalveluiden kehittämisalueina.

• J os palveluiden kehittämisen painopiste on kylissä, ne parantavat myös 
vakituisten asukkaiden  elämänlaatua.

• Ainutlaatuista luontoa esiintuova imago, hyvät matkailu ja kulttuuripalvelut  
synnyttävät  ”aidon meiningin” joka houkuttelee turistien lisäksi myös uusia 
vakituisia asukkaita alueelle. 



Luontomatkailun kohderyhmät
• Luontomatkailun asiakasryhmiä yhdistää kiinnostus matkakohteensa 

luontoa ja usein myös paikalliskulttuuria kohtaan. 
• Luontomatkailijat välttävät massaturismikohteita. Alkuperäisyysarvot ovat 

tärkeitä matkailijoita houkuteltaessa.
• Luontomatkailijoilla usein paljon kokemusta eri matkakohteista ja korkea 

vaatimustaso. Keinotekoiseksi koetut tuotteet ja palvelut vievät 
uskottavuutta koko alueen matkailulta.

• Kohderyhmä on usein erittäin tietoinen matkakohteensa ekologisista ja 
kulttuurisista erityispiirteistä.

• Luontomatkailijat hankkivat tietoa matkakohteestaan myös virallisten 
matkailusivustojen ulkopuolelta sosiaalisesta mediasta sekä mm. 
luonnonsuojelujärjestöjen kautta. Myös esimerkiksi Google Earth ohjelman 
käyttäminen tiedon hankinnassa on yhä yleisempää.

• Valtaosa kohderyhmästä suhtautuu myönteisesti tunnetuimpien 
luonnonsuojelujärjestöjen toimintaan. Myös järjestöjen jäsenistöt ovat 
tärkeitä luontomatkailun kohderyhmiä (mm. Luonnonsuojeluliitolla  30 000 
jäsentä Suomessa).

• Puolueettomiksi katsottujen luontojärjestöjen myöntämät ekologiset 
sertifikaatit toimivat merkittävänä laadun takeena kohderyhmälle.



K a inuun matka ilukäyttöön s oveltuvat vanhan mets än 
a lueet. V anha  mets ä  erottuu s a telliittikuvis s a  tumman 

vihreänä  vaa leanvihreäs tä  ta lous mets äs tä . (Isot väriltään poikkeavat 
suorakaiteet ovat satelliittikuvassa olevia häiriöitä.) 



Luontomatkailun resurssit Kainuussa
• Mielekkääseen retkikokonaisuuteen vaaditaan luonnonarvoiltaan 

kiinnostava ja yhtenäinen alue jossa voidaan tehdä vähintään 10km vaellus.
• Tällaisia alueita on Kainuussa jäljellä 8kpl, jotka on merkitty edelliseen 

satelliittikuvaan. Alueiden keskimääräinen koko on noin 40km2 ja ne 
kattavat noin 1.6% Kainuun pinta-alasta. Suurimmassa osassa 
suojelualueitakin on tehty metsätaloustoimenpiteitä 1900-luvun aikana. 

• Kainuun alueesta noin 6% on suojeltu, mutta suurin osa suojelualueista on 
kooltaan liian pieniä luontomatkailun tarpeisiin.

• Suojelualueet ja luonnonpuistot rajoittuvat usein raskaasti käsiteltyyn 
talousmetsään.

• Luontomatkailuun soveltuvia alueita vielä runsaasti hakkuu-uhan alla. 
• Kainuussa kuitenkin poikkeuksellisen hyvät edellytykset luontomatkailulle. 

Reittejä ja kohteita on erityisesti Vaara-Kainuun alueella runsaasti. 



K a inuun luonnons uojelua lueet
(Hossan alue ja Martinselkonen rajautuvat kartan ulkopuolelle, lähde Kainuun 

ulkoilukartta)



Pa ljakan a lue ja  nykyis et luontomatka ilutoim ija t



Paljakan metsät
• Paljakka on Lapin eteläpuolisen Suomen arvokkain vanhojen metsien 

kokonaisuus (metsähallitus, www.luontoon.fi/paljakka)

• Metsien lajisto ja etenkin aluskasvillisuus monin paikoin täysin 
luonnontilainen. Vastaavasti koko Lapin alueella, kansallis- ja 
luonnonpuistot mukaan lukien porotalouden vaikutukset huomattavat. 
Lapissa lajisto ja metsän rakenne ei siis ole luonnontilainen. 

• Paljakan luonnonpuisto sijaitsee pääosin poronhoitoalueen eteläpuolella. 
Siten Paljakan alueella myös kokonaan ihmistoiminnan vaikutuksilta 
säästyneitä alueita.

• Paljakan metsissä lukemattomia harvinaisia kasvi- ja eläinlajeja.

• Paljakassa perimätiedon mukaan Suomen pisimmät kuuset, metsän 
rakenne on esteettisesti vaikuttava.

• Paljakka on harvoja alueita Kainuussa, jossa on mahdollista retkeillä useita 
tunteja luonnontilaisessa tai luonnontilaisen kaltaisessa metsässä.

http://www.luontoon.fi/paljakka


Paljakan maisemat ja kulttuuri
• Paljakan alueella ja sen lähiympäristössä sijaitsevat Kainuun korkeimmat 

vaarat. Maisemallisesti Kainuun monipuolisin alue rotkolaaksoineen, 
vesiputouksineen, soineen ja eri tyyppisine metsineen.

• Alueella on aito erämaan tuntu.
• Paljakan paikan nimet kertovat vanhasta eräkulttuurista ja myös 

luonnonuskontoihin liittyvästä myyttisestä perimästä.
• Puolangan puoleisilla alueilla useita vanhoja maatiloja joiden kautta välittyy 

alueen perinteinen elämäntapa.
• Metsäntutkimuslaitoksen toiminnan myötä alueella vahvat perinteet luonnon 

tutkimuksessa. Alueelta tuotettu tieto toimii myös luontomatkailun 
resurssina.

• Kotila tunnetaan hienoista käsityöperinteistään, erityisesti suksien 
valmistuksesta.

• Alueella myös kansainvälistä taidetoimintaa.



Luontomatkailutoiminnan edut
• Kansainvälisesti merkittävän luontomatkailukohteen luominen ei vaadi 

suuria investointeja, vaan lähinnä hyvää suunnittelua.

• Luontomatkailu perustuu alueen jo olemassa oleviin voimavaroihin.

• Luontomatkailun kehittäminen parantaa myös alueen asukkaiden elämän 
laatua.

• Paljakka – Ukkohalla alueen perinteiseen matkailutoimintaan liittyy isoja 
riskejä eikä konkursseiltakaan ole vältytty.

• Alueen luontomatkailutoiminta on kuitenkin vakiinnuttanut asemansa ja on 
myös taloudellisesti kannattavaa ilman yhteiskunnan tukeakin.

• Kansainväliset tutkimukset ja käytännön kokemukset Paljakan alueelta 
vahvistavat että Paljakan alueen luonteva kehityssuunta on juuri alueen 
luontoon pohjaavassa matkailussa.  





Muita luontomatkailun kehittämistoimia 
alueella

• Alueen sieni- ja marjasadon sekä riistan nykyistä laajempi hyödyntäminen 
ravitsemuspalveluissa.

• Erilaisten alueen kasveihin ja marjoihin perustuvien tuotteiden 
valmistaminen.

• Alueen perinteisten elinkeinojen ja käsityötaidon säilyttäminen ja 
hyödyntäminen kestävän luontomatkailun voimavaroina.

• Alueen asukkaiden nykyistä tiiviimpi osallistaminen kestävän kehityksen 
matkailutoimintaan.

• Niin matkailijoita hyödyttävien kuin alueen asukkaiden elämänlaatuakin 
parantavien toimintatapojen omaksuminen. 

• Alueen tarinaperinteen ja omaperäisen kulttuuritradition tuominen 
keskeiseksi osaksi matkailupalveluiden sisältöjä.

• Yleisesti aidon ja omaperäisen Kainuulaisen elämäntavan vaaliminen.



Esimerkit lähialueilta
• Suomussalmen Hossa on vaikuttava luontokokonaisuus joka houkuttelee vuositasolla 

kymmeniä tuhansia matkailijoita. Hossan merkitys koko Kainuun alueen matkailun 
vetovoimatekijänä merkittävä.

• Syötteen kansallispuiston perustamisen yhteydessä tehty useita laajoja 
luontomatkailuselvityksiä, kyselytutkimuksia ja  luotu hyviä luontomatkailun 
kehittämismalleja joita voidaan hyödyntää myös Paljakan/ Kainuun vaaraketjun 
suunnittelutyössä. Syötteen luontomatkailutoiminnassa on osallistettu myös 
paikallisia asukkaita ja toimijoita. Uusilla palveluilla matkailun kehittämisen lisäksi 
selkeä alueen asukkaiden elämänlaatua parantava vaikutus.

• Syötteen kansallispuiston palvelut ovat saaneet myös kansainvälisiä kestävän 
matkailun sertifikaateja.

• Hossan ja Syötteen luontomatkailun kehittämistyö on nostanut 
Pudasjärven/Taivalkosken ja Suomussalmen kuntien imagoa ja houkuttelevuutta 
kaikessa matkailussa. 

• Hossan ja Syötteen luontokeskukset antavat korkeatasoista tietoa alueen luonnosta. 
Opetuksellinen ja tiedollinen elementti on todettu kyselytutkimuksissa erittäin 
tärkeäksi tekijäksi kotimaisen ja kansainvälisen luontomatkailun kohderyhmälle

• Syöte, Hossa ja Kainuun vaaraketju voivat tulevaisuudessa muodostaa merkittävän 
vanhan metsän ekosysteemiä esittelevän luonto, ja matkailukokonaisuuden.

•   -



Lähdeaineisto

• Luonnonsuojelualueiden merkitys ja käyttö S uomen poronhoidossa.  (Mauri 
Nieminen, Loppuraportti 2008 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos 
Porontutkimusasema, Kaamanen)

• Kainuun luonnonvarasuunnitelma välitarkastus kausi 2008-2011, Metsähallitus 
,Kajaani 2008

• Kainuun luontomatkailun teemaohjelma, Kainuun maakunta –kuntayhtymä 2008
• Metsähallitus, Luontoon.fi/Paljakan luonnonpuisto
• Paljakan luonnonpuiston, Latvavaaran ja P irunkirkon  hoito- ja käyttösuunnitelma, 
        Metsähallituksen julkaisut 2010.
        Kansallispuistot murroksessa,Tutkimus luonnonsuojelun ja matkailun tavoitteiden 

kohtaamisesta. Riikka Puhakka,  J oensuun Yliopisto 2007
- Uusiutuva Kainuu, Kainuun maakuntasuunnitelma 2025
- Luontomatkailun kehittäminen ja tutkimus S uomessa, J arkko Saarinen Metlan 

työraportteja 20.
- S yötteen alueen luontomatkailusuunnitelma. Metsähallitus 2003
- Luonnonsuojelu ja luontomatkailu paikallisväestön silmin – Kyselytutkimus Kuusamon 

ja S yötteen alueella. Metsähallitus  2005
- TIES Global Ecoturism Fact Sheet 2006
- Sustainable Tourism Info-Sheets, Centre For Ecotourism 2009

   



• Veikko Virkkunen, Syötteen luontomatkailusuunnitelma, metsähallitus 2011
• Pekka Kauppila; Kainuun matkailutalous: kuntakohtaista tarkastelua 

Kajaanin ammattikorkeakoulu 2011
• http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/fi/Eraasiatjaretkeily/Virkistyskaytonsuunnittelu/suojelualueidenmerkityspaikallistaloudelle/Sivut/Tietoaalueittainkansallispuistojenvaikutuksestapaikallistalouteen.aspx
• http://www.metla.fi/metinfo/tilasto/julkaisut/mtt/2012/mhpp11.pdf
• http://www.oulunkaari.org/pudasjarvi/kokous/20101087-11.HTM

http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/fi/Eraasiatjaretkeily/Virkistyskaytonsuunnittelu/suojelualueidenmerkityspaikallistaloudelle/Sivut/Tietoaalueittainkansallispuistojenvaikutuksestapaikallistalouteen.aspx
http://www.metla.fi/metinfo/tilasto/julkaisut/mtt/2012/mhpp11.pdf


luontomatkailulinkkejä:

• www.ecotourism.org
• http://www.gdrc.org/uem/eco-tour/etour-define.html
• www.ecotourism.cc
• www.responsibletravel.com
• http://en.wikipedia.org/wiki/Ecotourism
• http://www.gdrc.org/uem/eco-tour/eco-tour.html
• www.world-tourism.org
• http://www.actionbioscience.org/environment/lowman.html
• http://www.google.fi/search?q=forest+ecotourism&hl=fi&client=firefox-a&hs=g0Z&rls=org.mozilla:fi:official&start=10&sa=N
• www.borealforest.travel/
• www.sustainabletravelinternational.org
• www.ecu.edu/sustainabletourism
• http://www.ecotourism.org/atf/cf/%7B82a87c8d-0b56-4149-8b0a-c4aaced1cd38%7D/TIES%20GLOBAL%20ECOTOURISM%20FACT%20SHEET.PDF

http://www.ecotourism.org/
http://www.gdrc.org/uem/eco-tour/etour-define.html
http://www.ecotourism.cc/
http://www.responsibletravel.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Ecotourism
http://www.gdrc.org/uem/eco-tour/eco-tour.html
http://www.world-tourism.org/
http://www.actionbioscience.org/environment/lowman.html
http://www.google.fi/search?q=forest+ecotourism&hl=fi&client=firefox-a&hs=g0Z&rls=org.mozilla:fi:official&start=10&sa=N
http://www.borealforest.travel/
http://www.sustainabletravelinternational.org/
http://www.ecu.edu/sustainabletourism
http://www.ecotourism.org/atf/cf/%7B82a87c8d-0b56-4149-8b0a-c4aaced1cd38%7D/TIES%20GLOBAL%20ECOTOURISM%20FACT%20SHEET.PDF
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