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JOHDANTO
 

Historiallinen tausta 
 

Pohjoismaat toisen maailmansodan jälkeen 

 

Norjan, Ruotsin ja Suomen pohjoisten alueiden yhteistyöllä on jo pitkä historia. 

Vuosisatoja sitä leimasi erilaiset kauppayhteydet ja valtionrajojen puuttuminen. 

Ensimmäiset varsinaiset rajat pohjoisessa Tanska-Norjan ja Ruotsin välille sovittiin 

vuonna 1751, jossa vahvistettiin Norjan ja Ruotsin välinen valtakunnan raja. Rajat 

täydentyivät Norjan ja Venäjän välisellä rajalla Suomen siirtyessä Ruotsin alaisuudesta 

Venäjälle vuonna 1809, ja edelleen Suomen itsenäistyessä vuonna 1917. Valtioiden 

väliset rajanvedot eivät silti lopettaneet Pohjoiskalotin alueen yhteyksiä.
1
 

  

Yksi suurimmista käännekohdista Norjan, Ruotsin ja Suomen historiassa 1900-luvulla 

on toisen maailmansodan päättymisestä 1970-luvun alkuun jatkunut yhtäjaksoinen 

talouskasvu.  Brittiläisen historiantutkija Eric Hobsbawnin jaottelun mukaan nämä 

toisen maailmansodan jälkeiset reilut kaksi vuosikymmentä olivat niin sanottuja 

kultaisia vuosia, jolloin Pohjoismaista rakennettiin hyvinvointivaltioita. Tänä aikana 

myös taloudellinen kasvu oli useimmissa Pohjoismaissa nopeampaa kuin ennen sotaa 

tai kultaisia vuosia seuranneina vuosikymmeninä. Nämä kasvun vuosikymmenet 

kuitenkin vaihtuivat 1970-luvulta lähtien erilaisten epävarmuuksiin ja kriiseihin, jotka 

heijastuivat pohjoismaisen hyvinvointivaltion toimintahäiriöinä sekä parlamentarismin 

epävakautena.
2
 

 

Koko Eurooppaa järisyttänyt toinen maailmansota jätti jälkensä myös Pohjoismaihin. 

Erityisesti Suomelle ja Norjalle aiheutui sodasta mittavia tappioita, mutta siitä 

huolimatta sodan jälkeen kaikissa Pohjoismaissa voimistui kansallinen yhteishenki. 

Myös Lapin sodanaikainen Lapin väestön evakuointi Ruotsin puolelle loi pysyvät 

yhteydet maiden välille, ja edesauttoi osaltaan tulevaa yhteistyötä
3
. Yhteiskunnan 

                                                 
1
 Groth & Lassinantti 1983, 45–49. 

2
 Hentilä et al. 2002, 216–217 & 296. 

3
 Annanpalo 1982, 31. 
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hyvinvointikoneistoja laajennettiin pohjautuen sotaa edeltävien vuosien työlle. Vaikka 

sodanaikainen yhteishenki hiipui parissa vuodessa koko länsimaailmassa, Norjassa, 

Ruotsissa ja Suomessa 1930-luvun perustavat yhteiskunnalliset sopimukset ehdittiin 

vakauttamaan. Sotaa edeltävällä vuosikymmenellä alkuun saatettu kehitys voimistui ja 

oli peruspiirteiltään samanlainen kaikissa Pohjoismaissa. Vaikka Pohjoismaiden 

taloudellista ja yhteiskunnallista kehitystä ei voi pitää täysin samanlaisena, on niillä 

kaikilla silti yhteisiä piirteitä, ja 1900-luvun kuluessa erot pienenivät entisestään. Näitä 

yhteisiä tekijöitä olivat muun muassa keskusvallan vahva asema, kuntien ja 

seurakuntien paikallinen itsehallinto, evankelisluterilainen kirkko yhtenäiskulttuurin 

perustana sekä korkeatasoinen koululaitos.
4
  

 

Pohjoismaissa oli noussut jo ennen ensimmäistä maailmansotaa ajatus Pohjoismaiden 

välisen yhteistyöelimen luomisesta, joka olisi mahdollistanut pohjoismaisten 

yhteistyökysymysten käsittelyn. Myös yhteistyöstä puolustusliiton merkeissä 

keskusteltiin. Sopimukseen liiton perustamisesta ei kuitenkaan päästy ennen toista 

maailmansotaa. Sodan jälkeisinä vuosina Norjan, Tanskan ja Islannin liittyminen 

Natoon vuonna 1949 sekä Suomen YYA-sopimus Neuvostoliiton kanssa vuotta 

aiemmin aiheuttivat jakaantumista Pohjoismaiden välillä. Ainoastaan Ruotsi pysyi 

poliittisesti puolueettomana. Pohjoismaiden välinen yhteistyö konkretisoitui kuitenkin 

1950-luvulla. Puolustusliiton kariutuminen ei siis estänyt yhteistyön lujittumista muilla 

aloilla, josta osoituksena oli Pohjoismaiden neuvoston perustaminen vuonna 1952. 

Myös YYA-sopimuksen sitoman Suomen oli mahdollista liittyä neuvostoon 

Neuvostoliiton hyväksynnällä vuonna 1955. Pohjoismaiden neuvosto perustettiin 

Pohjoismaiden parlamenttien pysyväksi yhteistyöelimeksi.
5
 

 

Pohjoismaiden neuvoston rinnalle perustettiin myös Pohjoismaiden ministerineuvosto 

hallitustason yhteistyöelimeksi vuonna 1973. Tämä uusi toimielin tarkoitti 

päätöksenteko-organisaation kehittämistä sekä hallitusten välisen yhteistyön 

tehokkaampaa koordinaatiota. Yhteistyön lisääntyminen vaikutti siihen, että 

Pohjoismaat kehittyivät monin tavoin samankaltaisesti. Pohjola käsitettiin 

kokonaisuudeksi ja se jäi samalla osaksi pohjoismaalaisten identiteettiä.
6  

                                                 
4
 Gudmundsson 1997, 274–276; Hentilä et al. 2002, 218. 

5
 Gudmundsson 1997, 277; Hentilä et al. 2002, 278; Groth & Lassinantti 1984, 70. 

6
 Groth & Lassinantti 1984, 70; Vahtola 2003, 401; Gudmundsson 1997, 282. 
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Tämänkaltainen yhteistyö on maailmanlaajuisesti varsin poikkeavaa. Pohjoismaiden 

neuvoston johdolla Pohjoismaat panostivat muun muassa rajan ylitysten helpotuksiin, 

kun passipakko maiden välillä lakkautettiin 1950-luvulla. Pohjoismaiden välille 

muodostettiin myös yhteiset työmarkkinat, jotka takasivat toisesta Pohjoismaasta 

muuttaneille työntekijöille yhtäläiset oikeudet ja sosiaaliset etuudet kuin maan 

kansalaisilla oli. Erityisesti Suomesta lähti paljon ihmisiä Ruotsin työmarkkinoille, 

etenkin maatalouden ylituotannon leikkaamisen vuosina 1966–1970. Myös 

organisaatioiden ja julkishallinnon yhteydenpito pohjoismaisiin kollegoihin lisääntyi 

toisen maailmansodan päättymisestä lähtien.
7
 

 

Pohjoiskalotti oli yksi niistä alueista, missä maiden yhteistyö konkretisoitui, ja se käsitti 

alueita niin Norjasta, Ruotsista kuin Suomesta (katso liite 1). Pohjoiskalotti oli ollut 

alueena suhteellisen kauan avoin, ilman valtionvälisiä rajoja, mikä näkyi niin alueen 

väestössä kuin varsin yhtenäisessä kulttuuritaustassa. Pohjoiskalotin alueella nousi 

sodanjälkeisessä tilanteessa kysymys pohjoismaisen yhteistyön jatkuvuudesta. 

Vaikeuksista huolimatta Pohjoiskalotin asukkaiden välille oli vuosisatojen aikana 

juurtunut yhteistyön perinne, jota ei edes toinen maailmansota saanut järkkymään ja 

yhteistyö yli rajojen vain vahvistui. Alue jakoi myös talouden rakennemuutosten 

aiheuttamat ongelmat 1950- ja 1960-luvuilla, kun maa- ja metsätaloudessa sekä 

kalastuksessa työvoiman tarve väheni voimakkaasti. Vaikka teollisuus ja palvelusektori 

samanaikaisesti vahvistuivat, eivät ne silti pystyneet tasapainottamaan elinkeinoelämää. 

Näin työttömyysaste ja muuttoliike alueelta olivat korkeat.
8
  

 

Käsitteenä Pohjoiskalotti on varsin tuore: se virallistettiin vuonna 1957 Pohjoismaisen 

neuvoston toimesta. Maantieteellisesti Pohjoiskalottiin kuuluvat kokonaan tai osittain 

Napapiirin pohjoispuolella sijaitsevat läänit Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa sekä 

Kuolan niemimaa Venäjällä. Kuitenkin Pohjoiskalotti-komitean (PKK
9
) toiminnassa 

alueella tarkoitettiin vain Suomen Lapin lääniä, Norjan Finnmarkin, Tromsin ja 

Nordlandin läänejä sekä Ruotsin Norrbottenin lääniä. Tämä johtui todennäköisesti 

                                                 
7
 Libæk & Stenersen 1995, 144–145; Hentilä et al., 301. 

8
 Groth & Lassinantti 1983, 7-8, 55–57; Öström 1976, 63. 

9
 Pohjoiskalotti-komitean virallinen suomenkielinen lyhenne oli PKK ja sitä käytettiin esimerkiksi 

Pohjoikalotti-Uutisten artikkeleissa. Pohjoiskalotti-Uutiset 1976–1997 (jatkossa PU).  
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1960-luvulla alueen kehittämisen parissa työskennelleiden välisestä väittelystä siitä, 

kuuluuko Kuolan niemimaa alueeseen. Yhteistyö rajattiin lopulta koskemaan pelkästään 

mainittua kolmea Pohjoismaata Neuvostoliiton jäädessä pois myös alueen 

maantieteellisistä määritelmistä.
10

 Työssäni tarkoitan Pohjoiskalotilla Pohjoiskalotti-

komitean käyttämää määritelmää alueesta. 

 

Pinta-alaltaan Pohjoiskalotti oli noin 311 000 km² ja vuonna 1970 alueen väkiluku oli 

906 700 henkilöä, kun sen vuonna 1991 mennessä oli kasvanut 925 100 henkilöön. 

Suurimmat keskukset Pohjoiskalotilla olivat Ruotsin Luulaja, Kiiruna ja Boden, Norjan 

Bodø, Narvik ja Tromssa sekä Suomen Rovaniemi, Kemi ja Tornio.
11

 Tärkeänä 

keskuksena Pohjois-Suomessa oli myös Oulu, vaikka se ei maantieteellisesti 

Pohjoiskalotin alueeseen kuulunutkaan. 

 

Pohjoiskalotti-yhteistyön taustalla olivat 1950-luvun Pohjoismaiden neuvoston 

suositukset ja 1960-luvulla alkaneet Pohjola-Nordenin järjestämät Pohjoiskalotti-

konferenssit. Vuoden 1966 konferenssissa sai alkunsa esitys, jossa Pohjoismaiden 

neuvoston pyydettiin selvittämään, millä aloilla alueella oli yhteistyön edellytyksiä ja 

tarvetta. Tätä tehtävää varten Norjan, Ruotsin ja Suomen työmarkkinaministerit 

päättivät Pohjoiskalotti-komitean perustamisesta, joka vakinaistettiin vuonna 1971. 

Myöhemmin komitea määrättiin sen kanssa samoihin aikoihin perustetun Pohjoismaisen 

ministerineuvoston alaisuuteen.
12

 Komitean matkailutyöhön perustettiin erillinen 

matkailutyöryhmä (NAT
13

) vuonna 1976. NAT:n tilalle tuli vuonna 1987 perustettu 

matkailuneuvosto (NT
14

), joka jatkoi edeltäjänsä työtä.  

 

Matkailun kehittyminen Pohjoismaissa ja etenkin Suomen Lapissa 

 

Norjassa kansainvälinen matkailuliikenne alkoi 1800-luvun puolivälissä, sillä tätä ennen 

kyse oli ollut ennemmin tutkimusmatkoista kuin virkistysmatkailusta. Englantilaiset 

                                                 
10

 Lähteenmäki 2005, 8; Groth & Lassinantti 1983, 7-8. 
11

 NKK:s vårmöte 23.–24.4.1991, bilaga NKK 4.1/91: ” Verksamhetsplan för Nordkalottkommittén 1991–

1993”. Pohjoiskalotin neuvoston arkisto (jatkossa PKNA) Ca:4. Oulun maakunta-arkisto (jatkossa OMA ).. 

Katso myös Groth & Lassinantti 1983, 9. 
12

 Annanpalo 1982, 32–33. 
13

 NAT eli Arbetsgruppen för Turism. 
14

 NT eli Nordkalottens Turistråd. 
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huomasivat Norjan ulkoilu- ja virkistysmahdollisuudet, ja varakkaat englantilaiset 

kiinnostuivat maan tarjoamista mahdollisuuksista metsästykseen ja urheilukalastukseen. 

Tämän ympärille alkoi kehittyä Norjan matkailu. Maahan perustettiin 

matkailuliikenteelle erityisiä reittejä ja hotelleja sekä matkailijoiden avuksi perustettiin 

matkailutoimistoja. Myös matkailuyhdistyksiä perustettiin 1800–1900-luvulla, koska 

matkailusta haluttiin hyötyä, ja matkailusta syntyi jo tuolloin merkittävä ala. 

Maailmansotien välisenä aikana Norjan matkailu demokratisoitui, ja maan 

matkailutarjonta monipuolistui luksushotelleista aina halvempiin vaihtoehtoihin. Maan 

ulkomaiset matkailijamäärät kasvoivat nopeasti. Kun ulkomaisten vierailijoiden määrä 

oli vuonna 1938 ollut 270 0000, oli se vuoteen 1975 mennessä kasvanut 1,5 miljoonaan 

vierailijaan.
15

     

 

Ruotsissa oli ollut terveyteen liittyvää matkailua jo aiemmin, mutta maan varsinaisen 

matkailualan kehitys alkoi niin ikään 1800-luvulla. Ruotsalaiset tunturialueet löydettiin 

matkailumielessä 1880-luvulla, josta lähtien matkailu alkoi vähitellen kehittyä. 

Matkailu tuli myös tavallisen kansan ulottuville 1920–1930-luvuilla. Ammattijärjestöt 

ryhtyivät järjestämään halpamatkoja, ja työntekijät saivat oman matkaorganisaationsa 

RESOn. Toisen maailmansodan aikana ainoastaan kotimaan matkailu oli mahdollista 

ruotsalaisille, jonka johdosta sodan päätyttyä ruotsalaisten matkustusinto mannermaalle 

kasvoi nopeasti.
16

  

 

Lappi nousi vierasmaalaisten matkailijoiden matkakohteeksi jo 1700-luvulla, jolloin 

kiinnostusta herätti muun muassa keskiyön aurinko Aavasaksalla
17

. Suomen vetovoima 

matkakohteena on kautta aikoihin perustunut näyttävään ja kauniiseen luontoon.
18

 Lapin 

vetovoima säilyi 1700-luvulta 1800-luvun alkuun, jonka jälkeen se hiipui. Matkailijat 

nimittäin siirtyivät laivoihin ja juniin, joiden verkosto ei ylettynyt Lappiin saakka. 

Kansallisromantiikan ja isänmaallisuuden kaudella 1800-luvun loppupuolella matkailu 

nähtiin yhä enemmän yhtenä kehitystä tarvitsevista kohteista. Maan sivistyneistö katsoi 

tarpeelliseksi matkailun uusien kohteiden ja kulkureittien kehittämisen historiallisten 

kohteiden rinnalla. Kotimaan matkailun ohella markkinointityö aloitettiin myös 

ulkomaille jo 1800-luvun puolella. Pohjois-Suomen mainostamista matkakohteena ei 

                                                 
15

 Müller & Schultz 1977, 59-60. 
16

 Müller & Schultz 1977, 61–62. 
17

 Aavasaksan vaara sijaitsee noin 10 km Ylitorniosta pohjoiseen ja on Lapin vanhin matkailukohde. Ylitornion 

kunta, elektroninen dokumentti.   
18

 Hirn 1987, 17. 
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kuitenkaan pidetty tarpeellisena vielä 1800-luvulla, sillä Suomen katsottiin 

matkailullisesti päättyvän Aavasaksalle juuri Lapin vaikean saavutettavuuden vuoksi. 

Lisäksi pääpaino matkailussa oli kesämatkailulla. Suomea markkinoitiin metsästys- ja 

kalastuskohteena, jonka tiedettiin olevan erityisesti englantilaisten kiinnostuksen 

kohde.
19

  

 

Lappi löydettiin uudelleen 1920-luvulla samalla, kun Petsamoa päätettiin hyödyntää 

matkailunähtävyytenä. Petsamon tie- ja autoliikenne mahdollistivat Lapin avaamisen 

matkailulle.
20

 Samoin muuta tieverkostoa sekä rautateitä jatkettiin yhä pohjoisemmaksi 

1920-luvun lopulla ja seuraavan vuosikymmenen alussa. Toisena suurena vaikuttajana 

Lapin matkakohteeksi nousemiseen oli talvimatkailun alkaminen kesämatkailun 

rinnalla: hiihdosta ja laskettelusta oli tulossa suosittu aktiviteetti. Kesä- ja 

talvimatkailun tarpeisiin ryhdyttiin 1930-luvulla kunnostamaan ja rakentamaan 

hiihtomajoja ja autiotupia retkeilyreittien varsille sekä valtion rahoituksella 

matkailumajahotellia 1936 Pallastunturille ja Hettaan vuosikymmenen lopulla. 

Retkeilymajat perustettiin myös Kilpisjärvelle ja Sallaan sekä Rovaniemelle hotelli 

Pohjanhovi, josta tuli koko Lapin matkailun keulakuva. Levitunturin ja Saariselän 

nostaminen matkailukohteiksi oli vielä tässä vaiheessa alussa vaikeiden 

kulkuyhteyksien vuoksi.
21

  

 

Pohjoisen matkailuedellytysten perusta luotiin vuoteen 1938 mennessä, mutta matkailu 

kärsi kaikkien muiden elinkeinojen tavoin toisen maailmansodan hävityksestä 

pohjoisessa. Matkailu ei kuitenkaan ollut lakannut sota-aikana, vaikka matkakohteet 

palvelivatkin esimerkiksi sairaaloina ja sotilaiden majoituspaikkoina. Myös esimerkiksi 

sodanaikainen teidenrakennus tuli edistämään matkailun nousua seuraavina vuosina. 

Jatkosodan päättyessä 1944 todellisuus matkailun kehittämisen tilasta ei ollut enää 

epäselvä: aluemenetykset ja seuraavaan vuoteen jatkuneen Lapin sodan seurauksena 

uudet rakennetut matkailukohteet tuhoutuivat. Suomi oli sodan myötä menettänyt 

suuren osan matkailun edellytyksistään. Pohjois-Suomen tavoin myös Pohjois-Norja 

kärsi laajoista tuhoista. Sodan jälkeen suuressa osassa Pohjoiskalotin aluetta oli edessä 

uudelleenrakentamistyö vaikeissa oloissa, sillä pulaa oli niin rahasta, tavaroista kuin 

                                                 
19

 Markkanen 1987, 151–166, 184, 211. 
20

 Markkanen 1987, 211–212; Hirvelä 1995, 43. 
21

 Markkanen 1987, 227–233. 
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työkaluista.
22

 

 

Suomessa pyrittiin seuraamaan muun Euroopan esimerkkiä ja elvyttää matkailu 

mahdollisimman nopeasti. Tämä ei kuitenkaan ollut helppoa, sillä luonnollisesti 

puutetta oli sodan jälkeen pääomasta ja liikennekalustosta. Matkailu nähtiin silti 

potentiaalisena kehityskohteena yhteiskunnallisesti, kuten se oli ollut jo 1800-luvun 

lopulta saakka. Sodan päätyttyä matkailun kehittämiseen panostettiin siinä määrin, mikä 

oli mahdollista. Tähän kannusti myös kansainvälinen kilpailu matkailualalla: niin 

Norjan kuin Ruotsin valtio sijoitti matkailun edistämiseen ja eritoten ulkomaiseen 

mainontaan merkittävästi. Norjassa muun muassa pohjoisen tuhoutuneet 

matkailukohteet rakennettiin uudelleen täysin valtion rahoituksella.
23

 

 

Pohjoismaat aloittivat myös vuonna 1948 yhteisen toiminnan suunnittelun ja Pohjolasta 

kaavailtiin yhteistä matkailualuetta. Suomen valitseminen vuoden 1952 

kesäolympialaisten isäntämaaksi osaltaan nopeutti niin sodan vaurioiden korjaamista 

kuin matkailun kehittämistä. Olympialaiset aloittivat myös uuden vaiheen matkailussa 

Suomessa: maa siirtyi tehomatkailun
24

 aikakauteen. Autolauttojen, lento- ja 

autoliikenteen sekä henkilöautojen määrä kasvoi nopeasti 1950- ja 1960-luvuilla. Myös 

pohjoismaalaisten kiinnostus toisia Pohjoismaita kohtaan lomanviettokohteena nousi.
25  

 

Matkailusta tuli merkittävä elinkeino niin Norjassa, Ruotsissa kuin Suomessa toisen 

maailmansodan jälkeisinä neljänä vuosikymmenenä. Tätä edesauttoivat niin tekniset 

keksinnöt ja soveltaminen kulkuvälineisiin, tulojen kasvu kuin vuosilomien 

yleistyminen ja pidentyminen. Suomi seurasi ulkomaisia esimerkkejä matkailun 

kehittämisessä: retkeily nousi vahvaksi matkailutuotteeksi
26

 ja sitä seurannut 

tunturihiihto, jotka molemmat houkuttelivat matkailijoita myös Pohjoiskalotin alueelle. 

Lisäksi heikon valuuttatilanteen hiljalleen helpottuessa 1950-luvulla talvimatkailuun 

                                                 
22

 Markkanen 1987, 233, 327–329; Groth & Lassinantti 1983, 55–57. 
23

 Markkanen 1987, 333. 
24

 Tehomatkailulla tarkoitetaan muuttunutta käsitystä matkailusta. Se alettiin mieltää yhä enemmän 

kaupalliseksi teolliseksi toiminnaksi. Lisäksi ihmisillä oli aikaisempaa enemmän aikaa ja rahaa matkailuun, 

elintason moninkertaistuttua ja työajan lyhennyttyä. Markkanen 1987, 342. 
25

  Markkanen 1987, 331–334, 341–343; Libæk & Stenersen 1995, 145. 
26

 Matkailutuotteella tarkoitetaan paketoitua tuotetta, joka liittyy vahvasti johonkin alueeseen. Matkailutuote on 

paketti, josta maksetaan tietty hinta (Hakulinen et al., 11). Laajemmin määriteltynä matkailu on tuote, joka 

koostuu tietyllä alueella olevista tarjontaelementeistä, eli vetovoimatekijöistä, infrastruktuurista ja 

palveluyrityksistä. Se voi olla yksittäinen yritys tai matkailumuoto (Kauppila 1998, 3-4). 
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ryhdyttiin panostamaan uudella tavalla, jotta lyhyttä matkailusesonkia saatiin 

pidennettyä.
27

  

 

Samanaikaisesti liikennevälineiden kehittymisen kanssa yleinen mielipide muuttui 

matkailua suosivaksi. Kylmä sota oli vaikuttanut asenteisiin ja hidastanut matkailun 

kehittymistä. Suomen valtiolta ryhdyttiin vaatimaan toimia matkailuolojen 

kohentamiseksi 1950-luvun lopulta lähtien. Maassa perustettiinkin useita komiteoita, 

joiden työ koski matkailua joko suoraan tai sivuavasti. Matkailun kasvaneet tarpeet 

saivat valtiontasolla mielenkiinnon nousemaan ja valtion panostamaan alan 

kehittämiseen. Matkailun organisointi siirtyi osaksi valtionhallintoa ja matkailuasiat 

siirrettiin keskitetysti kauppa- ja teollisuusministeriön alaisuuteen. 1960–1970-luvulla 

matkailun merkitys alettiin nähdä osana kansalaisen elintasoa ja hyvinvointia, ja siitä 

tuli jokamiehen oikeus.
28

  

 

Pohjoismaissa perustettiin myös uusia toimijoita matkailualalle. Norjaan perustettiin 

matkailuneuvosto vuonna 1967. Ruotsi uudisti matkailun keskusorganisaatiotaan 

vuonna 1976, kun Ruotsin matkailuneuvosto perustettiin matkailun pääorganisaatio 

STTF:n
29

 tilalle. Molemmissa maissa nousi myös monia muita matkailun parissa 

työskennelleitä organisaatioita.
30

 Matkailun nopean kehityksen ja kasvavan 

taloudellisen merkityksen vuoksi Suomessa kauppa- ja teollisuusministeriön alaisuuteen 

perustettiin vuonna 1973 matkailulle erillinen toimielin Matkailun edistämiskeskus 

(MEK)
31

. Suomen matkailutulojen 1960-luvulta alkanut nopea kasvu oli tulosta 

matkailuliikenteen kapasiteetin kasvusta, ihmisten lisääntyneestä vapaa-ajasta, 

kohonneesta tulotasosta, suosiollisesta ajattelutavasta sekä kohtuullisista hinnoista. 

Matkailu alettiin ymmärtää uudenlaisena tulonlähteenä, joka hyödytti niin 

kansantaloutta kuin alueellista elinkeinoelämää. Se toi myös mahdollisuuksia ratkaista 

syrjäseutujen työttömyys- ja toimeentulo-ongelmia.
32

  

 

                                                 
27

 Markkanen 1987, 333–334, 342; Kostiainen et al. 2004, 227 
28

 Markkanen 1987, 343–350. 
29

 Svenska Turisttrafikförbundet 
30

 Müller & Schultz 1977, 104–112. 
31

 MEKin päätehtäväksi tuli Suomessa tapahtuvan matkailun pitkäaikaisesta kehittämisestä huolehtiminen. Se 

edisti myös kotimaan matkailua, markkinoi Suomea matkailumaana ulkomailla ja kehitti elinkeinon yleisiä 

toimintaedellytyksiä. Markkanen 1987, 345. 
32

 Kokko 1996, 105–107; Markkanen 1987, 343–350. 
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Tutkimustehtävä ja keskeiset käsitteet 
 

Tutkin työssäni vuonna 1971 perustettua Pohjoiskalotti-komitean sekä sitä edeltäneen 

alustavan Pohjoiskalotti-komitean
33

 tekemää työtä matkailun edistämiseksi vuodesta 

1967 lähtien Pohjoiskalotin alueella. Pohjoismaiden pohjoisimmat osat ovat kehittyneet 

vetovoimaiseksi matkakohteiksi ja niiden kehityksen tutkiminen on mielenkiintoinen 

aihe. Pohjoiskalotin alueeseen kuuluu myös Lappi, joka on edelleen Suomen tärkeimpiä 

matkailualueita. Siellä sijaitsee useita maamme merkittäviä matkailukohteita ja 

luonnonnähtävyyksiä
34

. Itsessään matkailu on merkittävä ja edelleen kasvava elinkeino, 

joten senkin vuoksi aiheeni on tärkeä tutkimuksen kohde. Se antaa yleiskuvan 

matkailun kehityksestä 1900-luvun jälkipuoliskolla alueellisesta näkökulmasta. Lisäksi 

Pohjoiskalotti-komitea on vielä organisaationa tutkimaton aihe ja näin myös 

hedelmällinen tutkimuksen kohde. Tämä tutkimus antaa esimerkin siitä, miten 

matkailuala kehittyi tietyllä alueella, sekä miten yksi organisaatio sitä pyrki edistämään.  

 

Maailman matkailujärjestö UNWTO
35

:n määritelmän mukaan  

 

matkailu on toimintaa, jossa ihmiset matkustavat ja oleskelevat 

tavanomaisen elinympäristönsä ulkopuolella olevassa paikassa korkeintaan 

yhden peräkkäisen vuoden ajan vapaa-ajan vietto- liikematka- tai muussa 

tarkoituksessa.
36

 

 

Lisäksi matkailun perustyyppeinä pidetään yleisesti kotimaan-, ulkomailta tulevaa sekä 

ulkomaan matkailua.
37

 Tutkimuksessani pääpaino on kahdella ensimmäisellä 

matkailutyypillä: Norjan, Ruotsin ja Suomen alueelta tulevat matkailijat sekä 

ulkomaiset matkailijat. 

 

Matkailijoiden luokittelu perustuu YK:n vuonna 1979 esittämään kansainvälisen 

                                                 
33

 Norjankielinen nimi Ad hoc-utvalget för Nordkalotten. Suomeksi käytettiin nimitystä ad hoc-

pohjoiskalottikomitea tai ad hoc-komitea. Pohjoiskalotin ad hoc -komitean kokousmuistiot ja raportit 1968 – 

1971. PKNA Hk:1. OMA. 
34

 Vuoristo 2000, 101. 
35

 UNWTO eli United Nations World Turist Organisation. 
36

 Luentomateriaali Jarkko Saarisen Matkailumaantieteen johdantokurssi – luennolta 2009. 
37

 Ibidem. 
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matkailijan määritelmään, jossa matkailijat jaettiin kuuteen luokkaan. Nämä olivat 

vapaa-aika, virkistys ja loma; sukulais- ja ystävävierailut; liike- ja työmatkailu; 

terveydentilan hoito; uskonnolliset matkat sekä muu tarkoitus.
38

 

 

Pohjoiskalotti-komitean asiakirjoissa matkailijat jaettiin kahteen ryhmään. 

Ensimmäinen oli alueelle matkaava Norjan, Ruotsin tai Suomen kansalainen. Tähän 

ryhmään komitean asiakirjoissa viitattiin nimityksellä kotimainen matkailija. Ryhmään 

kuuluivat siis sekä Pohjoiskalotin alueella asuvat ja sen eri alueille matkaavat että 

Pohjoiskalottimaiden eteläosista alueelle matkaavat. Selvennykseksi käytän tästä 

ryhmästä nimitystä pohjoismainen matkailija. Toinen ryhmä oli Pohjoiskalottimaiden 

ulkopuolelta saapuvat matkustajat, eli ulkomaiset matkailijat. Tutkimusaikavälillä 

vahvistuvan kansainvälistymisen myötä komitea tarkoitti matkailijalla yhä useammin 

ensisijaisesti ulkomaisia matkailijoita alueella. Pääsääntöisesti pöytäkirjoissa erotettiin 

jollakin määritelmällä, milloin kysymys oli Pohjoiskalottimaiden ja milloin taas 

ulkomaisista matkailijoista. 

 

Tutkimukseni rajoittuu aiheellisesti Pohjoiskalotti-komitean työhön matkailun saralla, 

vaikka tulen käsittelemään myös komitean toimintaa yleisesti kokonaiskuvan 

saamiseksi. Ajallinen rajaus on komitean ad hoc -komitean perustamisvuodesta 1967 

Ruotsin ja Suomen Euroopan unioniin liittymiseen vuoteen 1995. Ad hoc -komitea ei 

ollut virallinen toimielin, vaan alusti varsinaisen komitean perustamista ja toimintaa. 

Tutkimukseni päättymisvuodesta lähtien Pohjoiskalotti-komitean toiminta integroitui 

suurilta osin EU:n kehittämisohjelmiin ja komitean työ muuttui itsenäisestä toiminnasta 

EU-ohjelmien valvomiseksi. Komitean matkailutyö niin ikään tuli osaksi Euroopan 

unionin ohjelmia ja päävastuu matkailuprojekteista siirtyi komitealta EU:lle. 

Pohjoiskalotti-komitean tilalle tuli vuonna 1997 Pohjoiskalotin neuvosto ja komitea 

lakkasi näin olemasta, vaikka perustettu neuvosto jatkoikin käytännössä komitean työtä.  

 

Työssäni tutkimuksen näkökulma on komitean matkailualaa koskevassa toiminnassa, 

jota vertaan komitean koko toiminnan lisäksi Suomen kansallisesti tekemään matkailun 

edistämistyöhön. Suhteutan komitean matkailutyötä Pohjoiskalotin maiden 

yhteiskunnalliseen ja matkailun kehitykseen sekä kiinnitän erityistä huomiota Suomen 

                                                 
38

 Vuoristo 2000, 27. 
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kehitykseen tutkimusajanjaksolla. Ensimmäisenä päätutkimuskysymyksenäni on, 

millainen komitean matkailutoiminta organisatorisesti oli ja miksi toiminta muodostui 

sellaiseksi kuin muodostui. Toinen päätutkimuskysymykseni on, kuinka komitea pyrki 

omalla toiminnallaan kehittämään matkailua Pohjoiskalotin alueella, ja mitä sen työ 

matkailualalla konkreettisesti käsitti.  Lähderyhmiä vertailemalla selvitän, mitä komitea 

suunnitteli ja mitä se sai konkreettisesti tehtyä. Kuinka mittavat tavoitteet komitealla oli 

matkailutyölleen? Mitkä olivat komitean matkailutyön konkreettiset tulokset ja mitä sen 

projekti- ja julkaisutoiminta matkailussa piti sisällään? Näihin kysymyksiin vastaamalla 

saan selville, kuinka suunnitellunmukaista komitean matkailutoiminta oli.  

 

Komitean matkailutyötä tarkasteltaessa selvitän myös, miten Pohjoiskalotin alue 

muuttui matkakohteena tutkittavalla aikavälillä, millä asioilla ja miten komitea sitä 

pyrki markkinoimaan matkustajille. Jotta voin tutkia komitean matkailutoimintaa ja sen 

osuutta komitean koko toiminnassa, on minun myös selvitettävä, millainen 

Pohjoiskalotti-komitea oli organisaationa ja mitä kaikkea sen toimintaan kuului.   

Selvitän siis, kuinka suuri merkitys matkailulla oli komitean kokonaistoiminnassa. 

 

Työn ensimmäinen pääluku käsittelee komitean toimintaa yleisesti ja matkailun osaa 

kokonaistoiminnasta. Toinen pääluvun fokuksena on komitean alkuvuosien matkailutyö 

ja vuonna 1977 perustettu matkailutyöryhmä. Kolmannessa pääluvussa tarkastelen 

vuonna 1987 perustetun matkailuneuvoston toimintaa.  

 

Tutkimustilanne 
 

Pohjoiskalotti-komiteasta ja sen matkailutyöstä ei ole ennestään tehty yhtenäistä 

tutkimusta. Ainoa yhtenäinen esitys Pohjoismaiden matkailusta on KNUT BROSTRUP 

MÜLLERIN ja HANS JOAKIM SCHLUTZIN toimittama Reiseliv i Norden – En 

handbok for turistutdanningen vuodelta 1977. Siinä käydään lyhyesti kaikkien 

Pohjoismaiden maantiedettä, matkailun historiaa, matkailullinen tarjonta ja matkailun 

organisaatio sekä politiikka. Teos sivuaa myös hieman Pohjoiskalotin aluetta. Lisäksi 

Pohjoiskalottiin kuuluvista alueista on kirjoitettu, kuten MIKA RANTAKALLION 

historiikki Tornionlaakson kuntain toimikunnasta 1923–1993 (teoksessa Tornionlaakson 
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vuosikirja 1993). Vuosikirjassa on kappale koskien matkailua Torniolaaksossa ja sen 

kehittämistä 1920–1990-luvulla. Lapin kaupungeista ja kunnista on kirjoitettu 

historioita, joissa alueen matkailua käsitellään lyhyesti. Näistä esimerkkinä ovat MATTI 

ENBUSKEN, SUSANNA RUNTIN JA TURO MANNISEN kirjoittama Rovaniemen 

historia 1721–1990 – Jokivarsien kasvatit ja junantuomat (1997), ILKKA TEERIJOEN 

Tornion historia 3 1918–2000 (2010) sekä SISKO SATTASEN Muonio muuttui 1945–

1995 – Tuhkasta reaaliaikaan (1997). Matkailun alueellisesta kehityksestä esimerkkinä 

on ANNE HIRVELÄN Pro gradu -tutkielma, joka käsittelee Petsamon matkailua 

vuosina 1921–1939 (1995). Hirvelän tutkimus ei kuitenkaan ajallisesti tai alueellisesti 

koske omaa aihettani.   

 

Pohjoiskalottia alueena on tutkittu väestön, luonnon ja elinkeinojen saralla, kuten 

ruotsalaisten ÖSTEN GROTHIN & GUNNAR LASSINANTIN Pohjoiskalotti – 

Rajaton haaste (1983) sekä norjalaisen ASMUND RÖRSLETTIN toimittamassa 

Pohjoiskalotti – Mahdollisuuksien maa (1976). Grothin ja Lassinantin kirjassa on myös 

lyhyet kuvaukset alueella toimineista yhteistyöelimistä, joihin kuuluivat niin 

Pohjoiskalotti-komitea, Pohjoismaiden ministerineuvosto sekä Pohjoismaiden neuvosto. 

Rörslettiin toimittama teos on Norden-Yhdistysten Liiton yhteinen vuosikirja. Nämä 

molemmat teokset ovat julkaistu niin norjan-, ruotsin kuin suomenkielisinä.  

 

TIMO KIVIMÄEN JA PAAVO VÄYRYSEN toimittamaan teokseen, Kansainvälinen 

yhteistyö Pohjoiskalotilla (1997), on sisällytetty PKK:n suomalaisten toimijoiden 

kirjoituksia koskien komitean työtä. Kirjoitukset tarjoavat kuvan siitä, miten komitean 

suomalaiset jäsenet organisaation toiminnan kokivat. Lisäksi alueen elinkeinoja, 

ympäristöä ja väestöä käsitellään MARTTI LINKOLAN päätoimittamassa Lappi-

sarjassa. Sarjan osassa Lappi 3 – Pohjolan luonto, luonnonvarat ja ihminen (1984) on 

myös osuus Lapin rajayhteistyöstä, joka käsittelee näin juuri komitean toiminta-aluetta. 

CLAES BERNEKSEN teoksessa Valoa ja kaamosta – arktinen ympäristö 

Pohjoismaissa (1996) on tietoa alueen elinkeinojen ja ympäristön lisäksi myös 

matkailusta sekä näistä aiheutuvista uhkista. Tämä on osaltaan hyvä lisä Pohjoiskalotti-

komitean matkailullisen toiminnan tarkasteluun. Teos on Pohjoismaiden 

ministerineuvoston julkaisema raportti Pohjoismaiden ympäristöntilasta ja se on 

julkaistu kaikilla pohjoismaisilla kielillä.  
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SVEN HIRNIN ja ERKKI MARKKASEN kirjoittama Tuhansien järvien maa - Suomen 

matkailun historia (1987) antaa kokonaiskuvan matkailun kehittymisestä ja 

kehittämisestä Suomessa vuoteen 1987 saakka. Tämä on myös samalla ainoa yleisteos 

matkailun historiasta Suomessa. Samanlaista yleisesitystä en ole löytänyt Ruotsista tai 

Norjasta, joten tutkimukseni matkailullinen tutkimuskirjallisuus koskee pitkälti Suomea. 

Matkailun kehittymistä käsittelevät AUVO KOSTIAISEN toimittama Matkailijan 

ihmeellinen maailma: matkailun historia vanhalta ajalta omaan aikaamme (2004) sekä 

TAINA SYRJÄMAAN toimittama Matkakuumetta: matkailun ja turismin historiaa 

(1994). Teoksien näkökulma on maailmanlaajuinen, minkä vuoksi ne eivät käsittele 

varsinaisesti aihettani alueellisesti tai ajallisesti, ja siksi niiden anti tälle tutkimukselle 

jää laihaksi.  

 

Maantieteen puolella matkailun tutkimus on noussut 1990-luvulta lähtien ja Lapin 

alueita koskevia tutkimuksia on tehty useita. Näistä esimerkkinä ovat PEKKA 

KAUPPILAN tutkimukset Alueet matkailutuotteena – matkailun muutokset eräissä 

Pohjois-Suomen kunnissa vuosina 1987–96 (1998) sekä Matkailukeskusten 

kehitysprosessi ja rooli aluekehityksessä paikallistasolla: esimerkkeinä Levi, Ruka, 

Saariselkä ja Ylläs (2004) sekä SEPPO AHON, HELI ILOLAN JA JARI 

JÄRVILUOMAN toimittama Matkailu ja kehitys – näkökulmia alueiden ja kohteiden 

tarkasteluun. (1997) Lisäksi matkailualan yksittäisistä osa-alueiden tutkimuksista on 

ollut tälle työlle apua. Näitä ovat niin KAARINA KANTELEEN 1980-luvulla Suomeen 

ja Lappiin suuntautunutta kannustematkailua käsittelevä väitöskirja (2006) sekä 

SANNA HAKULISEN, RAIJA KOMPPULAN JA SAILA SARANIEMEN Lapin 

joulumatkailutuotteen elinkaaresta kertova teos (2007). 

 

Pohjoismaiden yleisestä yhteiskunnallisesta kehityksestä sekä maiden kansainvälisestä 

asemasta antaa tietoa SEPPO HENTILÄN, CHRISTIAN KRÖTZLIN ja PANU 

PULMAN Pohjoismaiden historia (2002) sekä GESTUR GUDMUNDSSONIN essee 

Pohjola nyt ja vastedes, joka on ilmestynyt Yleisradion ja Pohjoismaiden 

ministerineuvoston julkaisussa Pohjoismaiden historia 1397–1997 – 10 esseetä (1997).  

Molemmissa teoksissa valotetaan Pohjoismaiden kehittymistä hyvinvointivaltioiksi. 

Tämä on ollut merkittävä edellytys matkailun kasvulle ja edistämiselle myös 
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Pohjoiskalotin alueella.  

 

Ruotsin ja Norjan yhteiskunnallista kehitystä käsittelevät muun muassa NEIL KENTIN 

A Concise History of Sweden (2008), LARS O. LAGERQVISTIN Svesk historia (2001) 

sekä IVAR LIBÆKIN ja ØIVIND STENERSENIN A History of Norway – From the Ice 

Age to the Age of Petroleum (1995). Lisäksi hyödynnän Suomen yleistä kehitystä 

käsitteleviä teoksia kytkeäkseni tutkimukseni laajempaan yhteiskunnalliseen kontekstiin 

Suomen näkökulmasta. Tutkimuskirjallisuuteeni kuuluvat esimerkiksi JOUKO 

VAHTOLAN Suomen historia – jääkaudesta Euroopan unioniin (2003), JAAKKO 

ITÄLÄN päätoimittama Suomalaisten tarina – 4. Järjestelmien aika (1993) sekä 

PAULA AVIKAISEN JA ILARI HETEMÄEN Suomen historia 8 (1988). Teoksissa 

käsitellään Suomen kulttuuria sekä sosiaalisia että poliittisia muutoksia 

tutkimusajankohdan aikana.  

 

Lähteet ja menetelmät 
 

Asetettuihin kysymyksiin vastaan Oulun maakunta-arkistossa sijaitsevien 

Pohjoiskalotti-komitean säilyneiden asiakirjojen, vuodesta 1976 alkaen ilmestyneen 

komitean tiedostuslehden Pohjoiskalotti-Uutisten sekä tutkimuskirjallisuuden avulla. 

Komitean matkailutyöhön liittyvää lähdemateriaalia on säilytetty varsin paljon, ja 

päälähteenä käyttämäni Pohjoiskalotin neuvoston arkisto on kattava. Luonteeltaan 

lähteet ovat komitean pöytäkirjoja, toimintakertomuksia, matkailutyöryhmän ja 

matkailuneuvoston asiakirjoja, yksittäisiin projekteihin liittyviä asiakirjoja sekä 

komitean tuottamia julkaisuja sekä tilikirjoja niin koko toiminnasta kuin yksittäisiä 

projekteja koskien. Asiakirjojen yhteydessä on säilytetty myös paljon lehtileikkeitä sekä 

jonkin verran suomalaisten edustajien tekemiä muistiinpanoja kokouksista ja muista 

tapahtumista. Julkaisuihin kuuluvat Pohjoiskalotti-Uutisten lisäksi matkailuun liittyvien 

projektien julkaisut, kuten erilaiset oppaat, videot ja esitteet. Arkisto sisältää myös 

kansallisten tahojen asiakirjoja, selvityksiä ja kannanottoja matkailuun liittyen. 

 

Pohjoiskalotti-Uutisten päätoimittajana toimi koko tutkimusaikavälin norjalainen Jack 

Djupvik. Lehden pyrkimyksenä oli tiedottaa kalotin ajankohtaisista asioista, toimia 
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yhteyksiä luovana foorumina ja keskustelun aikaansaajana sekä antaa tietoja 

yhteistyöprojekteista alueella.
39 

Pohjoiskalotti-Uutiset ilmestyi aluksi kaksi kertaa 

vuodessa, mutta jo vuonna 1980 numeromäärä vakiintui neljään vuodessa. Lehti oli 

komitean julkaisema ja Pohjoismaisen ministerineuvoston rahoituksella toimitettu, 

painettu ja jaettu. Pohjoiskalotti-Uutisten tehtävänä oli tiedonvaihdon ja yhteyksien 

lisääminen nimenomaan alueen yritysten ja viranomaisten välillä yli rajojen.
40

 

Komitean toiminnan lisäksi lehdessä uutisoitiin alueen yhteiskunnallisista asioista, 

kuten työllisyystilanteesta. Pohjoiskalotti-Uutiset ilmestyi Pohjoiskalotti-komitean 

toiminnan loppuun saakka, jonka jälkeen sen korvasi komitean seuraajan Northern 

Dimension -lehti. 

 

Ongelmina tutkimuksen kannalta olivat arkiston ajoittainen hajanaisuus: kaikissa 

asiakirjoissa ei ole merkittynä päivämäärää ja osa kopioista on huonolaatuisia, mikä 

vaikeutti lähdeaineiston läpikäyntiä. Esimerkiksi komitean Pohjoismaiden 

ministerineuvostolle laadituista vuosikertomuksista puuttuvat vuodet 1977, 1978, 1986, 

1991 ja 1992, mutta näiden jättämät aukot oli mahdollista täyttää komitean 

pöytäkirjojen sekä Pohjoiskalotti-Uutisten pohjalta. Molemmissa on usein joko 

toimintakertomuksen luonnos tai valmis versio liitteenä.  Lisäksi suurin osa 

lähdemateriaalista on kirjoitettu ruotsiksi, osa norjaksi, joka myös osaltaan hidasti 

aineiston tulkintaa. Lähes kaikkien lähteiden ollessa samalta taholta, aiheuttaa se 

luonnollisesti näkökulman yksipuolistumisen, mikä on otettava tutkimuksessa 

huomioon. Lähdeaineisto antaa varsin subjektiivisen kuvan komitean toiminnasta, ja sen 

vuoksi pitkälle vieviä johtopäätöksiä organisaation yhteiskunnallisesta merkityksestä ei 

voi tehdä. Tätä vahvistaa myös se, että suurin osa komiteaa käsittelevän 

tutkimuskirjallisuuden kirjoittajista ovat olleet itse mukana PKK:n toiminnassa.  

 

Asiakirjat ovat se, mitä komitean kokouksissa käydyistä keskusteluista on jäänyt 

jäljelle. Ensimmäisten kokousten pöytäkirjoihin kirjoitettiin auki myös itse keskustelua, 

mikä kuitenkin pöytäkirjamuodon vakiintuessa nykyisin voimassa olevaan jäi 

enenevässä määrin pois. Kaikkia vastalauseita ei näin välttämättä merkitty asiakirjoihin. 

Tämä voi osaltaan antaa todellisuutta yksimielisemmän kuvan komitean ja sen 

työryhmän työskentelystä. Mitä pöytäkirjoista ja toimintakertomuksista saa kuitenkin 

                                                 
39

 Ole S. Aavatsmark, ”ei otsikkoa”, s. 1. PU 1/1976.  
40

 HA, ”ei otsikkoa”, s. 1. PU 1/1977.  
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selville on se, mitä komitea päätti toteuttaa ja miten toteutus onnistui. Pohjoiskalotti-

Uutisten kirjoittajat eivät kaikki olleet ainakaan komitean johtoryhmän tai 

matkailuelimen jäseniä, joten Uutisten avulla on mahdollista saada hieman laajempi 

kuva Pohjoiskalotin matkailutilanteesta.  Pohjoiskalotti-Uutiset käsitteli laajasti myös 

kalotin epäkohtia, kuten työttömyyttä ja yritysten vaikeuksia, mutta on toki mahdollista, 

että lehti pyrki niin ikään antamaan todellisuutta myönteisemmän kuvan komitean 

työstä. Vertailemalla komitean johtoryhmän, matkailuelinten asiakirjoja sekä 

tiedotuslehteä oli kuitenkin mahdollista saada kattava kuva siitä, mitä komitean toiminta 

käytännössä piti sisällään ja mikä jäi pelkäksi suunnitteluksi. 

  

Vertailen komitean asiakirjojen sekä tiedostuslehden tietoja myös Suomen muihin 

matkailualaa koskeviin julkaisuihin saadakseni kokonaiskuvan Lapin matkailun 

markkinoimisesta ja kehittämissuunnitelmista. Näistä julkaisusta on esimerkkinä 

Matkailun edistämiskeskuksen, Pohjoinen puhuu: Matkailun jokerikäsi Oulun lääni ja 

Lappi -matkailuesite vuodelta 1987 sekä Lapin matkailun kehittämisohjelmat vuosilta 

1975 – 1980, 1982 – 1987 sekä vuoteen 1995. Kehittämisohjelmien taustalla olivat 

Kehitysrahasto Oy ja 1990-luvulla Lapin lääninhallitus. 

 

Hyödynnän niin kvalitatiivista että kvantitatiivista tutkimusta lähdeaineiston pohjalta. 

Kvantitatiivinen tutkimusote korostuu etenkin toiminnan rahoituksen ja toteutettavien 

projektien määrissä. Kvalitatiivinen tutkimusote korostuu taas komitean käsittelemissä 

asioissa ja niiden muutoksissa tutkittavana ajanjaksona.  

 

Komitean pöytäkirjojen ja toimintakertomusten sekä Pohjoiskalotti-Uutiset -

tiedotuslehden pohjalta tutkin komitean toimintaa yleisesti, josta muodostuu 

tutkimukseni 1. käsittelyluku. Matkailun kehittämiseen liittyvissä 

tutkimuskysymyksissä hyödynsin matkailutyöryhmän, matkailuprojektien sekä muita 

asiakirjoja. Pohjoiskalotin matkailun markkinoinnin keinojen tutkimiseen käytin 

asiakirjojen lisäksi projektien sekä komitean tuottamaa ja julkaisemaa materiaalia, kuten 

matkaoppaita, esitteitä ja tiedotuslehteä. Suomen matkailussa on ollut perinteisiä 

vetovoimatekijöitä
41

, joita on hyödynnetty Lapin matkailun markkinoinnissa ja on 

                                                 
41

 Matkailun vetovoimatekijöitä ovat matkailutarjontaan vaikuttavat tekijät. Ne voivat muodostua 

konkreettisista attraktioista, palveluista, rakenteista tai mielikuvallisista tekijöistä. Yksinkertaistettuna 
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mielenkiintoista nähdä, näkyivätkö ne PKK:n tekemässä markkinoinnissa 

tutkimusajanjaksona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
vetovoima on se voima, jolla alue, kohde, nähtävyys tai matkailutuote kiinnostaa ja vetää alueen ulkopuolisia 

ihmisiä puoleensa. Saarinen 2004, 8. 
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1. POHJOISKALOTTI-KOMITEA YHTEISTYÖN LUOJANA 
VUOSINA 1967–1995 

 

1.1. Organisaation kehitys muuttuvalla kalotilla 
 

 

1.1.1. Perustamisesta toiminnan vakiintumiseen (1967–1979) 

 

 

Pohjoismaisen hyvinvointivaltion rakentaminen ulottui aina 1970-luvun alkuun asti, 

jolloin keskityttiin koko väestölle tarkoitettujen julkisten palveluiden ja niiden laadun 

parantamiseen. Toisen maailmansodan jälkeinen jälleenrakennushuuma oli alkanut 

kuitenkin hidastua teollisuusvaltioissa 1960-luvulla ja talouden kasvukyky heikkeni. 

Lisäksi 1970-luvun öljykriisit lamaannuttivat maailmantaloutta. Talouden myllerrykset 

vaikuttivat myös Pohjoismaihin, ja 1970-luvulla pohjoismainen malli joutui todellisiin 

vaikeuksiin. Ruotsin talouskasvu pysähtyi ensimmäisen kerran sitten 1930-luvun, kun 

taas Suomen ja Norjan kansantalous pysyi dynaamisena hieman pidempään. Norjan 

taloutta piti yllä 1970-luvulla etenkin öljy.  Suomessa taas Neuvostoliiton kaupan 

ansiosta maahan ei muodostunut energiapulaa, ja lisäämällä idän vientiä kasvaneet 

öljylaskut pystyttiin maksamaan.
42

  

 

Pohjoismaat kehittyivät eri tahtiin, mutta kaikissa niissä työttömyys alkoi nousta 1960 – 

1970-luvuilla. Suomessa työttömyys oli 1960-luvulle asti ollut suurimmaksi osaksi 

maatalousyhteiskunnan kausityöttömyyttä. Koneellistuminen ja esimerkiksi 

väkilannoituksen käyttö söivät runsaasti työpaikkoja maa- ja metsätaloudesta, ja näin 

työttömyys alkoi hiljalleen nousta. Lisäksi suurten ikäluokkien tulo työikäisiksi kasvatti 

työvoiman tarjontaa, mutta myös työttömyyttä.
 

1970-luvun alussa Suomen 

kehitysalueilla Lappi mukaan luettuna alkoi kehittyä teollisuutta ja muuttotappio 

pieneni.
43

 Myös matkailun elinkeinopoliittinen merkitys Lapin läänille oli jo 1970-

luvulla huomattava
44

.  

 

Kansalliset ongelmat yhdistettynä 1970-luvun kansainvälisiin kriiseihin nostattivat 

                                                 
42

 Hjerppe 1993, 13–14; Hentilä et al. 2002, 313–314 & 296; Haataja 1988, 220. 
43

 Hentilä et al. 2002, 301; Oinas 1969, 328. 
44

 Lapin matkailun kehittämisohjelma v. 1975–1980 1975, 5-10. 
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työttömyyttä kehitysalueiden lisäksi myös vaurailla teollisuuspaikkakunnilla, ja Suomen 

työttömyys kolminkertaistui muutamassa vuodessa vuosikymmenen lopulla. Lisäksi 

Suomesta muutti paljon ihmisiä Ruotsiin. Esimerkiksi vuosina 1969–70 lähtijöitä oli 35 

000 henkilöä. Muuttajia houkuttivat Ruotsissa parempi palkka- ja elintaso sekä 

kotimaan työntävät tekijät, kuten opiskelupaikkojen vähyys ja kaupunkien asuntopula. 

Ruotsista palattiin kuitenkin myös takaisin 1980-luvulla taloudellisen tilanteen 

parantuessa. Öljykriisit paljastivat perusteollisuuden haavoittuvuuden sekä heikon 

kilpailukyvyn. Ongelmat olivat suurimpia sellaisilla alueilla, joilla teollisuuden alat 

hallitsivat elinkeinorakennetta. Etenkin ongelmina olivat nuoriso- ja 

pitkäaikaistyöttömyys.
45

  

 

Haastavaan yhteiskunnalliseen tilanteeseen haettiin ratkaisua muun muassa 

Pohjoismaiden integraatiosta. Yhdentymisessä syntyi oma välivaiheensa 1960-luvun 

lopulla, jolloin Tanska esitti kaikki Pohjoismaat kattavan järjestön, Nordekin, 

perustamista edistämään taloudellista yhteistyötä. Suomi oli neuvotteluissa tiiviisti 

mukana, mutta joutui vuonna 1970 perääntymään, sillä Neuvostoliiton johto vastusti 

maan osallistumista Nordekiin. Hankkeesta luovuttiin saman vuoden aikana, mutta niin 

Ruotsi, Norja kuin Suomi solmivat vapaakauppasopimuksen Euroopan talousyhteisön 

EEC:n kanssa 1970-luvun alkuvuosina.
46

  

 

Maiden välillä toimi kuitenkin muita yhteistyöelimiä, joita pohjoisessa olivat 

esimerkiksi vuonna 1960 alkaneet Pohjoiskalotti-konferenssit ja vuodesta 1964 lähtien 

Pohjoiskalotin rauhanpäivät, joiden tavoitteena oli lisätä yhteistyötä Neuvostoliiton 

kanssa. Vuonna 1967 alueelle perustettiin myös ad hoc -komitea, joka oli Pohjoiskalotti-

komitean alustava komitea. Sen tehtävänä oli selvittää Pohjoismaiden neuvoston 

alaisena Pohjoiskalotin mahdollisia yhteistyökohteita. Päätös komitean pysyväksi 

tekemisestä tehtiin vuonna 1970.
47

  

 

Ad hoc -komitea perustettiin Norjan, Ruotsin ja Suomen työministerien kokouksessa 

vuonna 1966 Pohjoismaisen neuvoston antaman suosituksen mukaisesti. Neuvosto oli 

asettanut komitean tavoitteiksi maiden hallitusten jo aloittaman yhteistyön tehostamisen 

                                                 
45

 Hentilä et al. 2002, 301; Okko 1988, 190;Vähätalo 1988, 202; Vahtola 2003, 408–409. 
46

 Hentilä et al., 2002, 332–333. 
47

 Oinas 1997, 37 & 41–42; Groth & Lassinantti 1984, 70. 
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aluepolitiikan
48

 alalla, konkreettisten taloudellisten yhteistyömahdollisuuksien 

kartoittamisen yhteisesti sekä kaikkien Pohjoismaiden hallitusten tekemän selvityksen 

pohjoisen aluepolitiikan virallisista vaatimuksista. Kaikkien maiden työministerit olivat 

yksimielisiä ad hoc -komitean perustamisesta ja suhtautuivat myönteisesti pysyvän 

toimielimen perustamiseen. Komitean toimintaraportissa vuodelta 1970 mainittiin 

komitean kokoonpanoksi kolme henkilöä jokaisesta maasta ja toimielimen mandaatti oli 

muotoiltu seuraavasti: 

 

Komitea työskentelee kokonaiskuvan saamiseksi konkreettisista 

taloudellisista yhteistyömahdollisuuksista Pohjoiskalotin alueella. 

Ensisijaisesti keskitytään yhteistyöhön elinkeinotoiminnassa, mutta on 

tarpeellista myös laajentaa yhteistyö sellaisiin perusinvestointeihin, joita 

elinkeinoelämä edellyttää. Komitean tulee myös tehdä ehdotus 

mahdollisuuksien mukaan työn seurannasta yhdessä suunnittelun ja 

yhteistyön konkreettisen täytäntöönpanon kanssa. Osana tätä komitean tulee 

tehdä yleiskatsaus, joka osoittaa maiden pohjoisosissa sijaitsevien tai sinne 

muuttavien yritysten mahdollisuudet lainoihin, avustuksiin, verohelpotuksiin 

ja muihin julkisiin tukiin. Yleiskatsaus on esitettävä sellaisessa muodossa, 

että se voidaan julkaista. Komitea raportoi Norjalle sekä kunta- ja 

työministeriölle, jolle asian koordinointi kuluu kunkin maan tapauksessa. --

49
 

 

Yhteistyön aloiksi ad hoc -komitea mainitsi liikenneyhteydet, matkailun ja ulkoilun, 

maa- ja metsänhoidon, porotalouden, kunnallispalvelut, aikuiskoulutuksen ja energian 

tuottamisen. Komitean yhteydessä toimi myös useita työryhmiä ja jaostoja. Yhteistyötä 

koordinoi Norja Pohjoismaiden neuvoston antaman suosituksen mukaisesti. Tämän 

johdosta komitean ensimmäisenä puheenjohtajana toimi Norjan valtiosihteeri Torstein 

Slungård, ja Norjan Kunnallis- ja työministeriö hoiti sihteeristön työn. Myöhemmin 

puheenjohtajuus ja vastuu sihteeristöstä vaihtuivat vuorostaan Ruotsille.
50 

Alustavan 

                                                 
48

 Valtion tukitoimet, joilla pyritään tasapainottamaan maan eri osien kehitystä. Aluepolitiikan päämääränä on 

turvata kehitysalueen elinkeinoelämä, asukkaiden toimeentulo ja palveluiden saatavuus sekä hyvä 

elinympäristö asuinpaikasta riippumatta. Suomessa varsinaisen aluepolitiikan alku ajoittuu 1960-1970-

luvuille lainsäädännön kautta. Laajimmillaan sitä harjoitettiin 1970–1980-luvuilla. Jauhiainen & Niemenmaa 

2006, 81–95. 
49

 Rapport om virksomheten til ad hoc-utvalget for Nordkalotten, s. 2.  PKNA Hk:1. OMA. Kirjoittajan 

suomentama. 
50

 Rapport om virksomheten til ad hoc-utvalget for Nordkalotten, s. 1-16 ja Raportti Ad hoc-
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komitean toimintaa suunniteltiin jo heti alusta lähtien varsin kattavasti. 

 

Marraskuussa 1971 PKK:n ensimmäisessä kokouksessa uuden ja vakinaisen 

toimielimen asialista oli jaettu jatkuvaan toimintaan, matkailukysymyksiin sekä muihin 

asioihin.  Ensimmäisenä puheenjohtajana toiminut Ruotsin valtiosihteeri Rune Berggren 

totesi heti, ettei yksi kokous vuodessa ollut komitealle tarpeeksi. Hänen mielestään 

kokouksia tuli olla vuodessa vähintään kaksi, useampi mikäli se oli tarpeellista.
51

 

Komiteasta haluttiin tulevan siis aktiivinen yhteistyöelin. Berggrenin toive toteutui, sillä 

komitea kokoontui jatkossa vähintään kaksi kertaa vuodessa. 

 

PKK:n tarkoituksena oli valita jokaiselle kokoukselle tietty pääteema, johon 

keskityttäisiin. Ensimmäisellä kerralla teemana oli matkailu, kun seuraavalla vuorossa 

oli teollisuus
52

. Tämä selittää, miksi ensimmäisen kokouksen asialistan jako oli varsin 

erikoinen painottaessaan matkailua ainoana selvänä toimialana kahden muun jäädessä 

epämääräisiksi otsikoiksi. Pääteemasuunnitelmasta luovuttiin kuitenkin hyvin pian. 

Todennäköisesti komitean harvat tapaamiskerrat eivät mahdollistaneet keskittymistä 

vain yhteen alaan muiden jäädessä siten vähemmälle käsittelylle.  

 

Pysyvässä komiteassa tuli olla edustettuna työvoimahallinto, ministeriö- ja piirihallinto 

sekä aluesuunnitteluviranomaiset kustakin kolmesta maasta. Alustavan komitean 

mukaisesti pysyviä jäseniä kustakin maasta oli kolme. Komitea halusi yksimielisesti 

puheenjohtajuutensa kiertäväksi siten, että kunkin maan pääedustaja toimi vuorollaan 

puheenjohtajana. Toimikaudeksi suunniteltiin kahta vuotta. Myös toiminnan 

raportointiin haluttiin muutos. Alustava komitea oli raportoinut toiminnastaan 

ainoastaan työministerikokoukselle, mutta kokouksessa kuitenkin todettiin, että 

toiminnasta olisi tarpeellista lisäksi raportoida suoraan kunkin maan työministerille.
53

 

Myös mandaatti ja päätavoitteet säilyivät pääajatukseltaan muuttumattomana. Komitean 

toimintasuunnitelma oli tarkoitus tehdä pitkän aikavälin tähtäyksellä. Suunnitelmissa oli 

myös pidettävä mielessä, että komitean toiminta tuli olemaan Pohjoisen 

                                                                                                                                                         
Pohjoiskalottikomitean kokouksesta Geilossa (Norja) 8.-10.3.1971, s. 1-10. Laatinut osastopäällikkö Lauri 

Korpelainen, Työvoimaministeriö. PKNA Hk:1. OMA 
51

 Inrikesdepartement Nordkalottkommittén Protokoll 11.–12.1971, PKNA Ca:1. OMA. 
52

 Protokoll Inrikesdepartement Nordkalottkommittén 11.–12.1971, s. 3 & 13 ja Protokoll fört vid möte med 

Nordkalottkommitten 8.-10.5.1972, s. 3-7. PKNA Ca:1. OMA. 
53

 Raportti Ad hoc-Pohjoiskalottikomitean kokouksesta Geilossa (Norja) 8.-10.3.1971. s. 3-5. Laatinut 

osastopäällikkö Lauri Korpelainen, Työvoimaministeriö. PKNA Hk:1. OMA. 
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ministerineuvoston kautta kytkettynä aina ministeritasolle, vaikka aloitteet tulivatkin 

alueelliselta tasolta. Toiminta-ohjelmasta ja budjetoinnista vastannut työryhmä 

muodostui jokaisen maan edustajasta. Komitea asetti työryhmän jäsenten valinnan 

kriteereiksi näiden poliittisen ja alueellisen aktiivisuuden. Lisäksi jäsenten tuli asua 

Pohjoiskalotin alueella.
54

 Komitea pyrki siis myös hallinnollisessa työssään pysymään 

paikallisena organisaationa ja halusi toimintansa suunnittelijoiksi alueen omia 

vaikuttajia keskushallinnon virkamiesten sijaan. 

 

Jouko Jama on myöhemmin kuvannut komitean toimintalinjojen muotoutuneen 

käytännön kautta, ei niinkään erityisen toimintaohjelman pohjalta. Komitea pyrki 

periaatteensa mukaisesti aktivoimaan elinkeinoalojen edustajat yhteistyöhankkeiden 

toteuttajiksi. Vastuu projekteista pyrittiin siirtämään komitean ulkopuolisille toimijoille, 

eli komitean tavoite oli toimia yhteistyön käynnistäjänä, ei toteuttajana.
55

   

 

 

PKK sai vuonna 1975 työministereiden hyväksymän työjärjestyksen. Tässä PKK:n 

toiminta siirrettiin Pohjoismaisen ministerineuvoston yhteyteen ja rahoitettiin 

ministerineuvoston varoin.
56

 Työjärjestyksen nojalla päävastuu toiminnasta siirrettiin 

ministeriöiltä alueen paikallisille viranomaisille. Komitean jäsenet edustivat 

lääninhallituksia sekä työvoimaviranomaisia. Komitean puheenjohtajuuskausi vakiintui 

kahteen vuoteen ja vaihteli Lapin ja Norrbottenin maaherran sekä Pohjois-Norjan 

edustettuna olleen läänin maaherran kesken. Komitean sihteerinä toimi Pohjoismaiden 

ministerineuvoston sihteeristön edustava virkamies. Päätöksentekoa avustivat eri aloja 

vastaamaan perustetut työ- ja selvitysryhmät (katso liite 4A).
 
Komitean kokoustyötä 

avusti myös valmisteluvaliokunta.
57

 Uuden työjärjestyksen myötä komitean toiminnan 

raportointi selkeytyi. Vuodesta 1975 lähtien komitean kokousten pöytäkirjoihin tulivat 

näkyvästi mukaan budjettiehdotukset ja -ohjelmat sekä toimintaraportit ja -

suunnitelmat. 

 

Komitean rahoituksen kirjaaminen oli läpi 1970-luvun varsin hajanaista ja niukkaa, eikä 

budjetista ole mainintaa kuin muutamalta vuodelta. Myöhemmin vuonna 1985 

pääsihteeri Jouko Jama ilmoitti komitean budjetin olleen toiminnan alkaessa 30 000 
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 Protokoll Nordkalottkommittén 14.–15.3.1974, s. 1-5. PKNA Ca:1. OMA. 
55

 Jama & Kivimäki 1997, 95–96. 
56

 Verksamhetsberättelse för år 1975, 1-3. PKNA Ca:1. OMA. 
57

 ”Pohjoiskalotti-komitea – Mikä se on?”, s. 4. PU 1/1976.  
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Norjan kruunua (NOK). Niukka rahoitus selitti pitkälti 1970-luvun 

toimintamahdollisuuksien heikkouden.  Ensimmäiset vuodet komitea toimi samoin kuin 

ad hoc -komitea. Kukin valtio maksoi omassa maassaan aiheutuneet kustannukset ja 

osallistui osaltaan yhteisten projektien kustannuksiin. Vuodesta 1975 komitean rahoitus 

siirtyi Pohjoismaisen ministerineuvoston alaisuuteen. Silti jäsenvaltiot ja muut tahot 

rahoittivat vastaisuudessa osaltaan komitean toimintaa.
58 

Komitean rahoitus siirrettiin 

siis valtioiden budjeteista Pohjoismaisen ministerineuvoston talousarvioon, ja näin 

komitea oli toiminnastaan tilivelvollinen ministerineuvostolle.  

 

Vuoden 1977 budjettimaininta on mielenkiintoinen, sillä rahoitus on jaettu siinä 

aluepolitiikkaan ja matkailuun. Matkailuun varattu summa oli 214 000 NOK 

kokonaisbudjetin ollessa 628 900 NOK, joten matkailutyö vei lähes kolmanneksen 

komitean budjetista (katso liite 2).
59

 Tämän yksittäisen vuoden budjetin perusteella 

komitea priorisoi matkailun ja aluepolitiikan.  

 

Kaikilla Pohjoiskalottimailla oli aluepoliittiset tukitoimet kehitysalueilleen. 

Pohjoiskalotin kehitysalueilla erityisesti ongelmaksi nähtiin luonnonvarojen, työvoiman 

ja yritysten voittojen siirtyminen etelään. Tästä johtui 1980-luvun Pohjoiskalotin 

talouselämää leimanneet heikko työllisyys, tuotannon raaka-ainekeskeisyys ja 

luonnonvarojen vähäinen jalostusaste.
60

 Pohjoiskalotti-komitean työ oli alusta alkaen 

sidottu aluepolitiikkaan ja se toimi osaltaan maiden välisenä keskustelufoorumina 

koskien kehitysalueiden kohtaamia haasteita. 

 

Komitea määritteli heti alusta alkaen toiminta-alansa varsin laajaksi. Pohjoiskalottisena 

organisaationa se halusi olla mukana alueen kehittämistä vaativilla aloilla. 1970-luvulla 

rahoituksen ollessa vielä varsin marginaalista komitean osallistuminen jäi enemmän 

kantaaottavaksi kuin varsinaiseen kehitystyöhön osallistuvaksi. Silti vuodesta 1975 

Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan apulaispääsihteerinä toiminut Greta 

Lohiniva arvioi vuonna 1997 PKK:n tekemän työn olleen heti alusta alkaen 
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menestyksekästä. Tämä johtui siitä, että toiminta perustui niin kaikkien kolmen maan 

sektoriviranomaisiin että konkreettisesti Pohjoiskalottiin. PKK:n jäsenet edustivat 

alueen maakuntia ja kokoukset pidettiin kalottialueella. Komitealla oli myös varsin 

vapaat kädet toimia eikä sitä rajoitettu tiettyihin toimialoihin tai projekteihin.
61

 

 

1.1.2. Sihteeristö aloittaa toiminnan itsenäistämisen (1980–1988) 

 

 

Edellisen vuosikymmenen vaikeudet Pohjoiskalotin työllisyydessä jatkuivat 1980-

luvulla. Pohjoiskalotti-Uutiset kertoi esimerkiksi vuonna 1983 Lapin 

työttömyysprosentin olleen 13,2, joka oli yli kaksinkertainen koko maan keskiarvoon. 

Työttömien määrän nousun kirjoitettiin johtuvan osaksi Ruotsin paluumuutosta sekä 

työvoiman tarjonnan noususta. Vuonna 1987 työttömiä oli Lapin alueella 10,7 %, kun 

koko maan työttömyysprosentti oli 5,5. Tilanne helpottui hieman 1980-luvun lopulla, 

kun Lapin työttömyysprosentti oli 7,7 ja 7,8 vuosina 1989 - 90.
62

   

 

Gunnar Lassinantti kirjoitti Pohjoiskalotti-Uutisissa vuonna 1981 myös Norrbottenin 

läänin olleen vaikeuksissa. Tähän syynä olivat muun muassa teollisuuden työvoiman jo 

tehdyt sekä tulevat vähennykset. Talvesta odotettiin erityisen raskasta sitten toisen 

maailmansodan, sillä jo syksyllä työttömien määrä oli noussut ensimmäisen kerran 

läänin historiassa yli 10 000 henkilöön. Niin ikään Pohjois-Norjan työttömyys nousi 

ennätyslukemiin 1980-luvun alussa, ja esimerkiksi vuonna 1982 tapahtui useita suuria 

konkursseja, joilla oli vaikutuksensa työllisyyteen. Paria vuotta myöhemmin työttömyys 

oli edelleen komitean mukaan jokaisessa kalotin maassa kunkin maan keskiarvoa 

korkeampi.
63 

Koko Pohjoiskalottia koskeva ongelma oli työttömyyden lisäksi 

muuttoliike etelään. Esimerkiksi vuonna 1987 Tromssaa lukuun ottamatta kaikissa 

lääneissä väkiluku väheni. Kuitenkin jo seuraavana vuonna sekä Pohjois-Norjan että 

Pohjois-Ruotsin väkiluvun kerrottiin kääntyneen odotettuun nousuun. Tosin 

                                                 
61

 Lohiniva 1997, 64. 
62

 ”Aluepolitiikka Pohjoiskalotilla”, s.5. PU 1/1984; Jouko Jama, ”Kehityksen suunta Lapin läänissä vuonna 

1987 – Asukasluku pieneni ja matkailijoiden määrä kasvoi”, s. 2. PU 1/1988; NKK:s extra möte 2/95 

16.8.1995, NKK 11.2/95 Nordkalottens Interreg II Program, Bilaga 3: ”Arbetslösa, arbetssökande och 

arbetslöshetstal på Nordkalotten år 1985–1994”, s. 62. PKNA Ca:5. OMA. 
63

 Gunnar Lassinantti, ”Taloudellinen katsaus: Vallitsevat ongelmat leimaa-antavia Norrbottenin kehitykselle”, 

s. 6. PU 4/1981; ”Aluepolitiikka Pohjoiskalotilla”, s.4-5. PU 1/1983; Nordkalottkommitténs 

verksamhetsberättelse år 1984, s. 1.  PKNA Da:1. OMA. 



29 

 

väestönkasvu johtui suurelta osalta syntyvyyden noususta.
64

 

 

Vuosikymmenen alkuvuosista huolimatta 1980-luku oli Suomessa yleisesti katsoen 

kiihtyvän kasvun aikaa, ja työttömyys laski jopa alle 3 prosenttiin monien alojen 

kärsiessä työvoimapulasta.
65

 Todennäköisesti Pohjoiskalotillakin tilanteen koettiin 

olleen yleisesti paranemaan päin, sillä työttömyyttä ei käsitelty komitean kokouksissa 

tai Pohjoiskalotti-Uutisissa yhtä voimakkaasti kuin vuosikymmenen alussa. Toki 

alueelta väki väheni ja yrityksiä lopetti toimintansa, mutta työllisyyskeskustelua leimasi 

selvä optimismi 1980-luvun lopulla. Vuosikymmenen viimeisinä vuosina optimismi 

viimein palkittiin, kun väestö- ja työllisyystilanne näyttivät elpyneen. 

 

PKK päätti osaltaan vastata alueen ongelmiin muuttamalla organisaatiotaan. Jouko Jama 

aloitti komitean pääsihteerinä vuonna 1978. Komitean sihteeristö muuttui vuoden 

vaihteessa 1980 vakituiseksi ja sen sijoituspaikaksi tuli Rovaniemi. Jaman nimike 

muuttui sihteeristön projektisihteeriksi seuraavaksi kahdeksi vuodeksi. Jama jatkoi 

kuitenkin sihteeristön pitkäaikaisena pääsihteerinä tutkimusajanjakson loppuun saakka. 

Komitean toiminnan projektimaisuutta korostettiin entisestään. Siitä huolimatta vuoden 

1980 toimintaraportissa mainittiin kaikkien komitean projektien olleen pysyviä, eli ne 

toteutettiin vuosittain.
66

  

 

1980-luvulle tultaessa komitea halusi konkretisoida yhteistyön aiempaa 

tehokkaammaksi ja yhdenmukaistaa aluepoliittisen suunnittelun. Tämä tarkoitti 

yhdenmukaisten työolojen ja -muotojen aikaansaamista. Komitean toimintamuotona 

projektit olivat yhä suositumpia ja seminaarien järjestämisellä pyrittiin kartoittamaan 

yhteistyön mahdollisuuksia ja aloja.
 
Komitea panosti alusta alkaen erilaisiin työpajoihin, 

seminaareihin ja konferensseihin, ja niitä järjestettiin lähes kaikilla toimialoilla.
67

 

Omien messujen lisäksi komitea osallistui suuriin messutapahtumiin ulkomaiden 
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suurkaupungeissa.
68

 Näiden kaikkien työmuotojen tavoitteena oli vahvistaa yhteistyötä 

ryhmissä ja niiden välillä sekä yhteistyökumppanien kesken. Komitea järjesti lisäksi 

useamman lehdistö- ja toimittajamatkan sekä seminaareja kalotille.
69

 Komitean 

työmuodot eivät siis rajoittuneet pelkkiin kokouksiin. 

 

PKK:n toiminnassa oli alkuvuosista lähtien Jaman lisäksi mukana monia pitkän linjan 

toimijoita, joiden työpanosta arvostettiin alueella suuresti. Komitean puheenjohtajina 

toimineet Norrbottenin maaherra Ragnar Lassinantti ja Lapin maaherra Asko Oinas 

olivat molemmat pitkään aktiivisesti mukana Pohjoiskalotin kehittämistyössä ja 

maaherroina maansa edustajina komiteassa: Lassinantti vuoteen 1982 ja Oinas vuoteen 

1994 saakka. Myös Lapin lääninhallituksen suunnittelupäällikkö Heikki Annanpalo oli 

aktiivisesti mukana komitean työssä vuodesta 1972 alkaen.
70

   

 

Yhteistyön kehittäminen oli komitean mielestä haasteellinen tehtävä.  Sen toiminta oli 

osoittanut, ettei konkreettiseen yhteistyöhön riittänyt pelkästään viranomaisten ja 

yritysten panokset. Tällöin yhteistyö jäi usein teoreettiseksi ja täytäntöönpano vei aikaa. 

Käytännön ratkaisuksi ei siis riittänyt pelkästään näiden kahden tahon työ, sillä niin 

maiden kuin eri toimijoiden työn yhteensovittaminen oli haastavaa. Varsinkin 

taloudellisen yhteistyön tiivistäminen vaati komitean mielestä asenteenmuutosta niin 

valtion kuin paikallisella tasolla.
71

 Komitealla ei kuitenkaan ollut tarjota konkreettisia 

parannusehdotuksia ongelman ratkaisuun kulkuyhteyksien parantamisen lisäksi.  

 

Pohjoiskalotilla oli ollut kuitenkin rajat ylittävää yhteistyötä yksittäisten alueiden 

välillä, kuten Tornion ja Haaparannan kaupunkien kohdalla. Rajanaapurien välillä oli 

muun muassa yhdistetty kaupunkien palveluita, kuten uimahalli ja 

jätevedenpuhdistamo. Myös Pohjoiskalotti-komitea oli mukana 1980-luvun puolivälissä 

kaupunkien välisen yhteistyön kehittämisessä. Vuonna 1987 perustettiin molemmat 

kaupungit kattanut provinssi, jonka tarkoituksena oli hyödyntää entistä paremmin 

                                                 
68

 Referat NKK:s vintermöte 13.2.1987, bilaga NKK 2.2/87: ” Översikt över projektverksamheten 1986”, s. 4-

6. PKNA Ca:2; Referat NKK:s sommarmöte 31.5.1988, bilaga NKK 14.1/88: ”Budgetförslag för år 1989 

samt översiktsverksamhetsplan 1990”, s. 5-6 ja Referat NKK:s vårmöte 1/89, 28.–29.3.1989, bilaga NKK 

3.2/89: “Sammanfattning av projektredovisningarna 1988”. PKNA Ca:3. OMA. 
69

 NKK:s verksamhetsberättelse år 1984 ja esimerkiksi NKK:s verksamhetsrapport 1982, s. 3. PKNA Da:1; 

Protokoll fort vid möte med Nordkalottkommittén 9.-10.1973, s. 6-7 ja Protokoll från Nordkalottkommitténs 

sammanträde 6.5.1975, s. 1-2. PKNA Ca:1. OMA. 
70

 Jyrki Sarni, ”Uskon Pohjoiskalotti-yhteistyöhön”, s. 3. PU 2/1983.  
71

 Nordkalottenkommitens erfarenhetsrapport 1981, s. 7-9. PKNA Da:1. OMA. 



31 

 

kaksoiskaupungin mahdollisuuksia. Tarkoituksena oli myös varmistaa, ettei 

kummassakaan kaupungissa suunniteltu mitään merkittävää toisen siitä tietämättä. 

Matkailu oli yksi Tornion ja Haaparannan tehostetun yhteistyön aloista 

elinkeinoelämän, ympäristökysymysten, kulttuurin ja vapaa-ajan rinnalla. 1990-luvulla 

ohjelmaan tuli mukaan myös teknisten lautakuntien ja sosiaali- ja terveydenhuollon 

yhteistyö.
72   

 

Komitean mielestä yhteiskunnallinen tilanne muuttui jatkuvasti pohjoisessa. 

Esimerkiksi vuonna 1984 todettiin, että keskustelu komitean työtehtävistä sekä osasta 

pohjoismaisessa yhteistyössä oli tarpeen. Työskentelyä työryhmissä pidettiin toistaiseksi 

hyvänä ja toimivana työmuotona. Yhteistyön vakiinnuttua työmuotojen edelleen 

kehittäminen katsottiin silti tarpeelliseksi. Siksi työryhmien rinnalle oli tarpeellista etsiä 

täydentäviä sekä vaihtoehtoisia työtapoja. Korkea työttömyys ohjasi toimintaa ja vaati 

komitealta aiempaa tehokkaampaa ja tavoitesuuntautuneempaa toimintaa. Käytännössä 

tällä tarkoitettiin alue- ja teollisuusyhteistyöohjelman tekemistä Pohjoiskalotille, joka 

voitaisiin yhdistää alueen kansallisiin ohjelmiin. Tämän vuoksi lääninhallinnot 

jakaisivat vastuun yhteistyöstä yhdessä PKK:n kanssa.
73  

 

Työttömyyden nujertamiseksi alue- ja teollisuusyhteistyön kehittämisohjelmassa vuonna 

1985 vaadittiin toiminnan tehostamista muillakin toimenpiteillä, joka tarkoitti sitä, että 

vastaisuudessa komitean osa tuli olla itsenäisempi suhteessa Aluepolitiikan 

pohjoismaiseen virkamieskomiteaan (NÄRP). Komitea työskenteli Pohjoismaiden 

ministerineuvoston lisäksi alueministereiden sekä NÄRPin alaisuudessa. Komitean 

jäsenten oli sitouduttava paremmin sen toimintaan ja lisäksi komitean oli saatava 

aiempaa korkeampi status. Edellä mainittujen täydentävien ja vaihtoehtoisten 

työmuotojen lisäksi dynaamisuuden lisääminen vaati organisatorisia muutoksia, joita 

olivat esimerkiksi työryhmien työn projektiluontoisuus ja resurssihenkilöihin 

panostaminen.
74 

Komitea pyrki selkeästi vahvistamaan asemaansa sekä lisäämään 

vaikutusvaltaansa ja itsenäisyyttään. Vaatiessaan jäseniään sitoutumaan tiukemmin 

komitea pyrki varmistamaan sisäisen toimivuutensa.  
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Lapin läänin maaherra Asko Oinas kuvaili vuonna 1997 Pohjoiskalotti-komitean 

toiminnan muotoutuneen jo alkuvuosikymmenenä projektiluontoiseksi. Kun komitea 

löysi tarpeellisen yhteisen yhteistyöaiheen, sihteeristö ja työvaliokunta selvittivät ennen 

projektin perustamista mahdolliset yhteisöt sitä valmistelemaan. Alkuvaiheessa projektit 

rahoitettiin komitean varoista. Ongelmana oli Oinaan sanoin varojen riittämättömyyden 

lisäksi se, ettei projektien toteuttamiseen saatu sitoutuneita toimihenkilöitä. Usein 

projektit jäivät myös komitean jäsenten luomuksiksi, eikä niihin sitoutunut kunnolla 

kukaan.
75

 

 

Vuonna 1985 määritellyn uuden työjärjestyksen mukaan komitean tarkennetuiksi 

tehtäviksi nimettiin yhteistyön syventäminen Pohjoiskalotilla sekä alue- ja 

työmarkkinapoliittisesti että muissa yhteistyöprojekteissa, joilla oli merkitystä 

työllisyyteen ja yhteiskunnalliseen kehitykseen alueella. Työjärjestyksessä mainittiin 

komitean harjoittavan raja-alueellista yhteistyötä, joka osaltaan tähtäsi yhteistyön 

esteiden kartoittamiseen ja purkamiseen sekä konkreettisen kehittämistyön 

harjoittamiseen projektimuodossa. Komiteassa oli edustettuna niin keskus- kuin 

alueviranomaiset, joiden vastuualueeseen kuuluivat työllisyys- ja aluepolitiikka. Näin 

ollen jokaisen läänin poliittisista päätöselimistä oli edustaja komiteassa ja nämä 

järjestäytyivät maittain. PKK:n kokouksiin osallistui Pohjoismaisen ministerineuvoston 

sihteeristön aluepoliittisista kysymyksistä vastaava virkamies. Lisäksi komitean tuli 

jatkossa antaa vuosittain raportti ministerineuvostolle toiminnastaan.
76

  

 

Uuden työjärjestyksen myötä komitean sisäinen rakenne muuttui, sillä PKK päätti 

syyskokouksessaan vuonna 1986 lakkauttaa valmisteluvaliokuntansa ja perustaa sen 

tilalle uuden työvaliokunta-toimielimen. PKK tuli tähän päätökseen, sillä se halusi 

tehostaa työskentelyään. Työvaliokunta muodostui Lapin ja Norrbottenin maaherrasta 

sekä läänin johtaja Pohjois-Norjasta. PKK:n puheenjohtaja toimi myös työvaliokunnan 

puheenjohtajana kautensa ajan. Pohjoiskalotti-Uutisten mukaan muutos oli saanut 

kritiikkiä osakseen, sillä uusi toimielin muodostui jo ennestään kiireisistä henkilöistä. 

Tämän vuoksi työvaliokunnan toimintaa pyrittiin vahvistamaan nimeämällä jokaiselle 

jäsenelle henkilökohtaiseksi varajäseneksi entisen valmisteluvaliokunnan jäsenet. 
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Samassa kokouksessa PKK päätti korottaa vuosittaisten kokoustensa määrä kahdesta 

kolmeen ja laatia Pohjoiskalotin kehittämisohjelma 3-5 vuodelle kerrallaan.
77

 

 

Komitean vuonna 1987 voimaantulleessa toimintaohjelmassa, Nordkalott kommer, 

komitean toiminta-alojen painotus muuttui entiseen nähden. Kun ennen toiminnan 

suurimpina toimialoina olivat teollisuus, matkailu ja alkutuotanto, nyt komitean työssä 

priorisoitiin koulutus ja tutkimus yhdessä kaupan, teollisuuden ja matkailun kanssa. 

Jokaiselle näistä pääpainotusaloista oli perustettu myös neuvosto ja niille toimisto, joista 

jokainen maa vastasi yhdestä. Pohjois-Norjan Bodø sai vastuulleen koulutus- ja 

tutkimusneuvoston, Norrbottenin Luulajan toimiston vastuualue oli kauppa ja teollisuus 

ja Lapin Rovaniemellä sijaitsevan toimiston vastuulla oli matkailu.
78 

Toimintaohjelma 

oli riippuvainen komitean aktiivisuuden lisäksi läänien osallistumisesta, ja ohjelman 

onnistuminen edellytti, että läänien suunnittelutoiminnassa oli pohjoiskalottinen 

näkökulma. Vastuu käytännön yhteistyötehtävistä oli läänien hallinnollisilla johtajilla.
79  

  

Organisatorisesti PKK toiminta alkoi kytkeytyä yhä vahvemmin työvaliokunnassa, 

valmisteluryhmissä sekä erityisissä työ-/projektiryhmissä tehtyyn työhön (katso liite 

4B). Komitean sihteeristön toimipaikka sijaitsi edelleen Rovaniemellä, ja 

puheenjohtajuus säilyi alkuaikojen tapaan määräaikaisena vaihtuen kahden vuoden 

välein maiden välillä. Valmisteluryhmien tehtävä oli komitean sekä työvaliokunnan 

avustaminen tekemällä esimerkiksi toimintasuunnitelmaehdotukset. Komitean 

sihteeristö johtajansa johdolla vastasi taas päivittäisistä tehtävistä.
80

 Maittain komitean 

kokouksiin ottivat osaa Lapin maaherra ja edustaja Lapin Maakuntaliitosta, työvoima- 

ja sisäministeriöstä Suomesta, Norrbottenin maaherra, maakäräjien valtuusto, läänin 

työnjohtaja sekä edustajat teollisuusministeriöstä Ruotsista. Norjaa komiteassa edustivat 

alueellisella tasolla kolme läänin puhemiestä, läänin työnjohtaja sekä 

keskushallintotasolta edustajat kunnalliselta sekä työmarkkinaministeriöstä.
81
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PKK:n kokoonpano oli varsin vaihteleva, ja pöytäkirjojen perusteella siitä onkin 

haastavaa saada tarkkaa kuvaa. Komitean jäsenet nimittäin vaihtuivat kokouksittain ja 

varsinkin alkuaikoina työryhmät suunniteltiin toimivan määräaikaisina. Ajan kuluessa 

tärkeimmistä työryhmistä tuli kuitenkin pysyviä, matkailutyöryhmä ensimmäisenä. 

Pääpiirteissään komitean organisaatio pysyi kuitenkin melko vakiintuneena. Suurin 

muutos oli vuonna 1987 pääpainoalojen uudelleenjärjestely sekä niiden vastuun 

jakaminen neuvostoille ja niiden toimistoille maiden välillä.  Samalla työryhmien työ 

järjestettiin näiden toimistojen, ei suoraan komitean kautta. Mutta vaikka komitean 

sisäinen järjestys ja painotettavat toimialat muuttuivat ajan kuluessa, säilytti matkailu 

kuitenkin asemansa yhtenä tärkeimpänä alana. 

 

Komitean rahoituksen kirjaaminen vakiintui 1980-luvulla jokseenkin edelliseen 

vuosikymmeneen verrattuna. Pohjoismaiselta ministerineuvostolta saadun rahoituksen 

määrä myös kasvoi nopeasti: vuosien 1980–1986 se oli jo reilusti kolminkertaistunut yli 

2,5 miljoonaan kruunuun. Rahoituksen vakiintuessa komitean rahallinen panostus 

teollisuuteen kasvoi selvästi, kun taas matkailun merkitys komitean budjetissa oli 

pienempi. Esimerkiksi vuonna 1985 komitean 2,2 miljoonan NOK:n budjetista 

matkailuun oli varattu 100 000 NOK ja teollisuuteen taas 650 000 NOK. Matkailun 

projekteihin käytettiin 1980-luvun alkupuolella vähemmän rahaa kuin komitean 

kolmanteen tärkeään toimialueeseen, alkutuotantoon. Samaisena vuonna 1985 

alkutuotannon rahoituksen määrä oli lähes 2,5-kertainen matkailuun nähden (katso liite 

2).
82

  

 

Vuoteen 1986 saakka rahoitusmäärät on ilmoitettu aina pyöristettynä tasaluvuiksi. Tämä 

viittaa siihen, että ne ovat arvioituja tai suuntaa-antavia summia todellisten sijaan. 

Rahoituksen kirjaamisessa käytetty valuutta myös vaihtui useasti tutkimusaikavälillä. 

Vuoteen 1986 se ilmoitettiin Norjan kruunuissa ja vuosina 1987 ja 1988 Tanskan 

kruunuissa, kun taas vuosien 1989–1995 budjetit kirjattiin Suomen markoissa. 

Valuutanvaihdot todennäköisesti johtuvat siitä, että Pohjoismaisen ministerineuvoston 

sihteeristö sijaitsi vuoteen 1986 asti Oslossa, jolloin se siirtyi Kööpenhaminaan
83

. 

Komitean sihteeristön sijaintipaikkana oli taas vuodesta 1980 alkaen ollut Rovaniemi, ja 

komitea pyrki nousemaan 1980-luvun puolivälistä lähtien ministerineuvoston 
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alaisuudesta yhä itsenäisemmäksi toimielimeksi. PKK:n sihteeristö ryhtyi tekemään 

komitean budjetit todennäköisesti itse ministerineuvoston sijaan. Vuodesta 1987 lähtien 

komitean budjettien rahoitusten yhteydessä alettiin ilmoittaa valuutan muuntokerroin.   

 

Komitean rahoituksen kirjaaminen muuttui jälleen 1987 uuden toimintaohjelman myötä. 

Rahoituksen ilmoittaminen muuttui vaihtuneiden pääpainotusalojen mukana. Komitean 

päätöksen mukaan sen projektirahoituksen tuli myös kasvaa kolmanneksella, ja tähän 

tarvittiin kansallisen rahoituksen lisäämistä PKK:n toiminnassa
84

. Budjetteihin 

ryhdyttiin kirjaamaan Pohjoismaiselta ministerineuvostolta saadun rahoituksen lisäksi 

komitean koko rahoitus, eli ministerineuvoston rahoitus yhdessä muilta tahoilta saatuun, 

ulkoiseen rahoitukseen. Lisäksi budjetteihin eroteltiin hallinto, kauppa- ja 

teollisuustoiminta, matkailu sekä koulutus- ja tutkimustoiminta. 

 

1980-luku oli Pohjoiskalotti-komitean työssä suurien haasteiden aikaa, joista 

suurimpana näyttäytyi alueen työttömyys, johon komitea toiminnallaan pyrki 

vastaamaan. Vuosikymmenen aikana komitea vakiintui organisatorisesti ja se koki 

asemansa alueen vahvana toimijana nousseen. Matkailu säilyi komitean 

pääpainotusalueena ja toiminta sen alalla laajeni. Matkailu ei kuitenkaan ollut komitean 

vahvimmin panostama toimialue 1980-luvun alkupuolella, vaan pääpaino oli selkeästi 

teollisuudella. Komitealla alkoi kuitenkin olla selvästi mahdollisuuksia ja resursseja 

kehittää aluetta.  

 

Myöhemmin Jouko Jama on arvioinut komitean tavoitteen ratkaista kalotin 

aluepoliittisia ongelmia olleen epärealistinen. Hänen mukaansa Pohjoiskalotin 

rakenteelliset ongelmat olivat liian mittavia niin kansalliselle aluepolitiikalle kuin 

komitean työlle. Syvien haasteiden lisäksi maaherra Oinaan mukaan kalotin 

viranomaisten välinen yhteistyö ei muutenkaan 1970–1980-luvuilla ollut täysin 

mutkatonta. Virallinen yhteistyö ei alkanut alueen kuntien ja läänien kesken, sillä se ei 

ollut esimerkiksi Suomen hallinnollisissa säädöksissä sallittua. Niissä nimittäin 

kiellettiin kaikki alue- ja paikallishallinnon tekemä yhteistyö yli rajojen.
85

 PKK:n 

toimintamahdollisuuksia rajoittivat siis niin mittavat haasteet sekä hallinnolliset 
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rajoitteet. Kaiken kaikkiaan komitea kuitenkin mahdollisti edes osaksi sen yhteistyön, 

mikä lääneille ei olisi muuten ollut mahdollista saada aikaan alueen rakenteellisten 

haasteiden ratkaisemiseksi. 

 

Silti Pohjoiskalotin yhteistyön ainutlaatuisuudesta kertoo Asko Oinaan omaelämäkerta. 

Oinas on työuransa jälkeen kertonut, että Lapin maaherrana hänen välinsä 

Pohjoiskalotin kollegoihin olivat läheisemmät kuin Suomen muiden läänien 

maaherroihin. Tämä oli erityisesti seurausta tiiviistä ja säännöllisestä yhteydenpidosta 

Pohjoiskalotti-komitean tiimoilta.
86

 Komitea siis konkreettisesti pystyi lähentämään 

maiden pohjoisosien yhteistyötä ja kommunikointia. 

 

1.1.3. Paikallisesta toimijasta osaksi Euroopan unionia (1989–1995) 

 

Euroopan yhdentyminen saavutti uuden vaiheen 1980-luvun puolivälissä, kun Euroopan 

yhteisöt (EY) perustettiin. Tavoitteena oli kehittää EY:stä poliittinen unioni ja sen 

sisämarkkinoiden aikaansaaminen. Niin Berliinin muurin murtuminen vuonna 1989 

kuin Neuvostoliiton hajoaminen vuonna 1991 nopeuttivat läntisen Euroopan 

yhdentymistä, ja samaan aikaan EY-maat päättivät perustaa yhteisöistä Euroopan 

unionin. Ruotsissa koettiin, että Neuvostoliiton hajottua Euroopan poliittinen tilanne oli 

muuttunut ja näin ollen maan puolueettomuuspolitiikka ei ollut enää esteenä maan 

unioniin liittymiselle. Niin Ruotsi, Suomi kuin Norja hakivat jäsenyyttä, ja vuoden 1994 

aikana maissa tehtiin kansanäänestys liittymisestä Euroopan unioniin. Äänestyksen 

perusteella Suomi ja Ruotsi liittyivät EU:hun vuoden 1995 alussa Norjan jäädessä 

unionin ulkopuolelle.
87

 

 

1990-luku oli Pohjoismaille muun Euroopan lailla mullistusten aikaa. Sen taustalla oli 

edellisen vuosikymmenen vahva taloudellinen nousukausi. Tuonti ja kulutus kasvoivat 

vientiä nopeammin. Talouden ylikuumenemisesta seurannut lama puhkesi kuitenkin 

vuosikymmenen alussa ja oli Pohjoismaissakin vakavin sitten 1930-luvun. 

Neuvostoliiton hajoamisen myötä romahti idän kauppakin, jolloin monet yritykset, 

                                                 
86

 Oinas 1999, 312. 
87

 Hentilä et al. 2002, 334–337; Lagerqvist 2001, 191. 



37 

 

sijoittajat sekä pankit joutuivat vaikeuksiin etenkin Suomessa. Pohjoismainen 

hyvinvointivaltio joutui ensi kertaa todelliseen koetukseen työttömyyden noustessa 

nopeasti ja valtioiden verotulojen samalla vähetessä. Lisäksi lama jätti jälkeensä 

esimerkiksi Suomessa valtion velkaantumisen, kansalaisten ylivelkaantumisen, sekä 

verotuksen kiristymisen. Myös maaseudun muuttoliike keskusalueille kiihtyi uudelleen. 

Työttömyys nousi korkeimmillaan lähes 17 prosenttiin. Ruotsin valtion talous oli 

Suomea kestävämpi ja sen teollisuuden rakenne oli myös monipuolisempi. Vaikka 

hyvinvointivaltiota jouduttiin kritiikin edessä purkamaan kaikissa Pohjoismaissa, sen 

rakenne säilyi pääosin muuttumattomana. Silti varsinkin sosiaaliturvan leikkaukset 

lisäsivät tyytymättömyyttä, joka heijastui myös poliittisena epävakautena.
88

 

 

Pohjoiskalotilla taloudellinen tilanne heikkeni myös. PKK ilmoitti Lapissa 

työttömyysasteen nousseen 1990-luvun alussa vajaasta kahdeksasta prosentista 25 

prosenttiin. Myös Norrbottenin työttömyys kaksinkertaistui lähes yhdeksään prosenttiin. 

Pohjois-Norjan tilanne oli hieman parempi, sillä siellä työttömyysprosentit jäivät viiden 

ja kuuden prosentin välille.
89

 Lapin työttömyys oli siis selvästi muita Pohjoiskalotin 

alueita vaikeampi. 

 

PKK huomioi Euroopan muuttuvan tilanteen. Komitean asennoituminen Euroopan 

yhdentymiseen ja Euroopan unioniin liittymiseen näytti pääsääntöisesti olleen 

myönteistä. Kaikki kolme maata olivat yhtä mieltä siitä, että yhteistyö Euroopan 

laajuisesti oli Pohjoiskalotille tärkeää. Pohjoiskalotti-Uutisissa useat toimijat ottivat 

kantaa EY:n ja myöhemmin EU:n mukanaan tuomiin muutoksiin. Etenkin 

yhdentymisen negatiivinen vaikutus Pohjoiskalotin aluepolitiikkaan näyttää olleen 

alueen väestön huolenaiheena. Muun muassa pääsihteeri Jouko Jama pyrki vuonna 1989 

osoittamaan nämä huolet turhiksi.
90

 Yleisesti integraatiokehitys katsottiin ennen kaikkea 

mahdollisuutena pohjoisille alueille niiden merkityksen kasvattajana ja uusien 

markkinoiden avaajana.
91
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Komitea kuitenkin huomioi myös integraation mukanaan tuomat haasteetkin. Yleisesti 

parhaana vaihtoehtona Pohjoiskalotille oli, että maat tekivät samankaltaisen päätöksen 

liittymisestä. Myös alueen aluepolitiikan heikentyminen yhdentymisen myötä katsottiin 

mahdolliseksi, sillä kansallinen mielenkiinto suuntautui enenevässä määrin Eurooppaan. 

Alueen ainoaksi mahdollisuudeksi selviytyä tästä uhkakuvasta oli Pohjoiskalotin 

yhteistyön ja voimavarojen yhdistäminen. Tässä apuna oli Kuolan niemimaan ottaminen 

mukaan yhteistyöhön.
92

 Aiempien vuosien lähes täydellinen optimistisuus yhdentymistä 

kohtaan sai rinnalleen nyt myös epäilyksiä. 

 

Vuonna 1990 PKK määritteli itselleen uuden työjärjestyksen vuoden 1985 järjestyksen 

tilalle, jossa tarkennettiin esimerkiksi kokousasioita. Suomesta komiteaan otti osaa 

Lapin lääninherran lisäksi edustaja niin Lapin maakuntaliitosta kuin työvoima- ja 

sisäministeriöistä, ja kunkin maan hallitus nimitti omat edustajansa.  Komitean jäsenet 

saivat valita itse henkilökohtaisen varajäsenensä. Työvaliokunta muodostui kolmesta 

vuorottelevasta komitean alaisesta puheenjohtajasta. Pysyvänä jäsenenä oli komitean 

puheenjohtaja, joka toimi kautensa ajan myös työvaliokunnan puheenjohtajana. 

Työvaliokunnan tehtävänä oli valmistella komitean kokoukset ja päätöksenteko niissä 

asioissa, jotka PKK sille siirsi. PKK:n kokoustiheys päätettiin vähintään kolmeen 

kokoukseen vuodessa. Kokouksiin osallistuivat komitean jäsenten lisäksi 

työvaliokunnan varajäsenet, komitean pääsihteeri, toimistojen päälliköt ja toimialojen 

johtoryhmien puheenjohtajat. Lisäksi kokouksiin osallistui Pohjoismaiden 

ministerineuvoston sihteeristön aluepoliittisista kysymyksistä vastaava virkamies. 

Tarpeen tullen komitean kutsui kokouksiinsa myös asiantuntijoita ja muita esittelijöitä.
93

 

 

PKK:n sihteeristön tehtäväksi tarkentui tarpeellisten hallinnollisten palvelujen 

antaminen komitealle ja työvaliokunnalle. Palvelut sisälsivät muun muassa komitean 

sisäisestä ja ulkoisesta informaatiosta vastaamisen ja niiden yhteistyöprojektien 

valmistelemisen ja esittelemisen, mitkä eivät kuuluneet toimistojen vastuualueisiin. 

Sihteeristö vastasi myös komitean toiminnan hallinnollisesta yhteensovittamisesta sekä 
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komitean ja työvaliokunnan kokousten järjestelyistä ja sihteeritehtävistä. Komitean 

neuvostojen yhteiseksi tehtäväksi nimettiin pätevyyden ja innovatiivisuuden 

edistäminen omalla toimialallaan yhteistyön kautta. Jokaisen neuvoston tuli seurata 

myös sijaintimaansa kehitystä ja viedä omatoimisesti eteenpäin muitakin toiminta-

alueita, joita kulloinkin korostettiin kalottiyhteistyössä. Neuvostoilla oli kullakin 

johtoryhmä, jotka lääninhallitukset nimittivät kansallisesti. Johtoryhmän 

puheenjohtajien ja jäsenten kausi oli rajoitettu kahteen vuoteen. Puheenjohtajat nimitti 

PKK, joka rahoitti neuvostojen vakinaisen hallinnon. Neuvostojen budjetteja pyrittiin 

mahdollisuuksien mukaan vahvistamaan kansallisella rahoituksella ja 

palkkiorahoitetulla toiminnalla. Päätösvastuu uusista projekteista oli kuitenkin 

komitealla ja työvaliokunnalla. Neuvostojen hoitamilla projekteilla tuli aina olla 

kalottinäkökulma.
94

 

 

Pohjoiskalottityössä elinkeinoelämän alojen rajat alkoivat hämärtyä, sillä esimerkiksi 

matkailu sivusi teollisuutta ja kauppaa monin tavoin. Tämä oli ilmeisesti niinkin 

vahvaa, että PKK:n matkailuneuvosto piti 1990-luvulla jopa yhtenä tulevaisuuden 

vaihtoehtonaan yhdistymisen teollisuuteen ja kauppaan. NT toivoi, että PKK 

keskustelisi sen tulevasta asemasta ja tehtävästä, minkä seurauksena saattoi olla 

mahdollista, että PKK:n toimistojen tehtäväjako tarkistettaisiin. Tässä yhteydessä 

matkailun siirtäminen teollisuus- ja kauppakonttorin vastuulle saattaisi tulla 

tarpeelliseksi. Jos nämä elinkeinoelämän alat yhdistettiin PKK:n sisällä, voitiin alojen 

mahdollisuuksia hyödyntää kaikkien niiden eduksi.
95 

Näin ei kuitenkaan tapahtunut, 

vaan matkailu pysyi omana toiminta-alueenaan komitean toiminnassa. Myös 

Rovaniemen kaupunginjohtaja Matti Pelttari totesi kaupungin elinkeino- ja 

matkailuohjelmasta vuonna 1987, että matkailu oli Rovaniemen teollisuutta. Kaupunki 

aikoi tulevaisuudessa tietoisesti ja tavoitteellisesti keskittää elinkeinopoliittisia 

suunnitelmiaan matkailuun.
96

 

 

Vuoden 1992 toimintasuunnitelmassa komitea otti myös askeleen eteenpäin idän 

yhteistyössään, sillä sen kehittämisstrategian, Nordkalotten i Europa, tavoitteena oli 
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muun muassa selvittää mahdollisuuksia ottaa Kuolan niemimaa mukaan Pohjoiskalotti-

yhteistyöhön sekä uuden Suurkalotti -yhteistyöalueen perustaminen. Syy tähän oli 

komitean mukaan se, että muuttuva Eurooppa vaati Itä-Euroopan huomioimista, ja näin 

komitean oli uudelleenmääriteltävä Pohjoiskalotti maantieteellisesti. Työ tuotti tulosta, 

sillä samana vuonna komitean kokouksessa Venäjän edustajat Murmanskista ja 

Arkangelista olivat läsnä tarkkailijoina.
97 

Seuraavaan vuoteen mennessä komitean 

toimintakertomuksessa kerrottiin toiminnan kansainvälistyneen niin länteen kuin idässä 

Barentsin alueelle. Nordkalotten i det nya Europa -toimintaohjelma vei tätä kehitystä 

eteenpäin. Samalla se tarkoitti Pohjoiskalotti-yhteistyön uudelleen muotoilua ja 

komitean osan vahvistamista sillanrakentajana.
98

  

 

Barentsin euroarktisen neuvoston (BEAR
99

) perustamisen jälkeen komitea ryhtyi 

miettimään toimintansa yhdistämistä ja koordinoimista sen kanssa. Neuvosto oli omalta 

osalta päättänyt priorisoida yhteistyöalueista infrastruktuurin, kulttuurin, 

elinkeinoelämän, koulutuksen ja tutkimuksen.
100 

Pohjoiskalotin mailla oli toki ollut 

yhteyksiä Neuvostoliittoon jo aiemmin kylmän sodan aikana. Suomen YYA-

sopimuksen lisäksi myös Ruotsi oli solminut kauppasopimuksen Neuvostoliiton kanssa 

vuonna 1946, ja maiden välinen kauppa kasvoi sen ansiosta merkittävästi.
101

 

Neuvostoliiton myönteisempi suhtautuminen länteen kuitenkin nosti yhteistyön uudelle 

tasolle. 

 

Asko Oinas on maininnut komitean ensisijaiseksi syyksi hakeutua yhteistyöhön 

Muurmanskin aluehallinnon kanssa olleen Muurmanskin ympäristöongelmat ja niiden 

vaikutukset Pohjoiskalotille. Vaikka venäläisillä oli kiinnostusta yhteistyöhön PKK:n 

kanssa, se laantui Oinaan mukaan nopeasti. Tämä johtui BEAR:n perustamisesta ja 
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Venäjän osallistumisesta sen toimintaan.
102

 Venäjä ei kokenut tarvetta osallistua kahden 

organisaation toimintaan. 

 

Komitean näkemys kalotin määritelmästä muuttui siis radikaalisti. Kun ennen 

Neuvostoliittoa ei juurikaan edes mainita toiminnassa, nousi se läpi 1980- ja 1990-luvun 

yhä vahvemmin komitean mielenkiinnon kohteeksi. Idässä alettiin nähdä olleen 

potentiaalia, jota oli mahdollista hyödyntää Pohjoiskalotin kehittämisessä. 

Neuvostoliiton ja sen perillisen Venäjän myönteisempi asenne länteen oli varmasti 

Suurkalotti-yhteistyön suurin mahdollistaja. 

 

Komitean ministerineuvostolta saama rahoituksen määrä vaihteli 1980–1990-lukujen 

vaihteessa paljon. Suurin muutos komitean toiminnan rahoituksessa oli alkutuotannon 

jääminen pois yhtenä merkittävimmistä rahoitusaloista sekä teollisuuden merkityksen 

pieneneminen. Vuodesta 1988 lähtien matkailu nousi komitean toimialoista 

suurimmaksi. Myös koulutukseen ja tutkimukseen panostettiin voimakkaasti 1990-

luvun alussa (katso liite 3).   

 

Asko Oinas on kirjoittanut, että yksi keinoista, joilla komitea sai projektiensa 

toteutumista parannetuksi, oli edellytys, että projektin hyödynsaajien oli omalta osaltaan 

osallistuttava sen rahoitukseen.
103

 Näin projektit saivat lisärahoitusta ja ne toteutettiin 

yhteistyössä osallistujien kanssa, ei pelkästään komitean vetäminä. 

 

Komitean ministerineuvostolta saama rahoitus pysyi vuosina 1987–1995 3-7 miljoonan 

markan välissä.
104

 Kokonaisrahoitus taas nousi vuosittain samana aikana (lukuun 

ottamatta vuosia 1989 ja 1994) 7 miljoonasta 18 miljoonaan markkaan. 

Ministerineuvoston rahoituksen määrä vaihteli 26 prosentista 66 prosenttiin 

kokonaisrahoituksesta (kuvio 1). 1990-luvulla komitea siirsi neuvostojensa ja niiden 

toimistojen toiminnasta ja hallinnosta aiheutuneet kulut niille lääneille, missä toimisto 

sijaitsi. Se myös päätti, että pohjoismaisen rahoituksen sijaan läänien rahoituksen tuli 
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kasvaa.
105

  Tämä johtui todennäköisesti komitean halusta vahvistaa komitean statusta 

nimenomaan alueellisena toimielimenä.  

 

Kuvio 1. PKK:n Pohjoismaiselta ministerineuvostolta (PMN) saama rahoitus verrattuna 

komitean koko rahoitukseen vuosina 1987–1995 

 

Pohjoiskalotti-komitean pöytäkirjat vuosina 1986–1996. PKNA Ca:2-Ca:5. OMA 

 

Komitean budjettisuunnitelmat erosivat toteutuneesta joinakin vuosina huimasti. 

Esimerkiksi vuosin 1993 ja 1994 komitea suunnitteli saavansa toiminnalleen 29 ja 21 

miljoonaa markkaa sen todellisuudessa jäädessä kuitenkin vajaaseen 15 ja 13 

miljoonaan. Yksistään matkailuun kaavailtiin vuonna 1993 15 miljoonaa eli enemmän 

kuin koko vuoden kokonaisbudjetti tuli todellisuudessa olemaan. Ulkoisten rahoittajien 

panokseen turvattiin todella paljon, ja suunnitelmat harvoin olivat realistisia (katso liite 

3). Rahoituksen saantia vaikeutti osaltaan varmasti maiden yleinen vaikea taloudellinen 

tilanne. Komitean rahoituksen raportointi muuttui radikaalisti suppeammaksi vuonna 

1992, jolloin pöytäkirjoissa ja vuosikertomuksissa ei ilmoiteta enää kuin 

ministerineuvostolta saatu rahoitus ja kokonaisrahoitus. Toimialojen budjetteja ei siis 

enää eroteltu. Vahva projektitoiminta antaa ymmärtää, että komitea panosti edelleen 

                                                 
105

 Esimerkiksi NKK:s möte 1/95 2.6.1995, bilaga NKK 3.2/95: ” Nordkalottkommitténs verksamhetsplan 

1995”, s. 10 ja NKK 18/89 NKK:s möte 15.-16.11.1989, s. 3. PKNA Ca:5. OMA. 



43 

 

koulutukseen ja tutkimukseen sekä matkailuun
106

. Esimerkiksi matkailun laajaan Club 

Nord -projektiin tuli varata vuosittain 10 miljoonaa markkaa, josta Pohjoismaiden 

ministerineuvoston osuus oli puolet. Top of Europe – Green Incentiveen budjetoitiin 

vuonna 1994 476 000 markkaa (PKK:n osuus 170 000 mk).
107

 Matkailuneuvoston 

pöytäkirjoissa käsiteltiin myös yleensä pelkkiä projektien rahoitusehdotuksia ja -

hakemuksia, joten todellisia rahoitusmääriä ei ole tiedossa.  

 

Kokonaisuudessaan niin komitean ministerineuvostolta, lääneiltä ja ulkoisilta tahoilta 

saama rahoitus kasvoi merkittävästi alun muutamasta kymmenestätuhannesta Norjan 

kruunusta vuoden 1995 yli 18 miljoonaan markkaan
108

. Ainakin Suomen ja Ruotsin 

valuuttoja devalvoitiin tutkimusaikavälillä monia kertoja
109

, joten rahanarvon muutokset 

saattavat vääristää rahoituksen summia. Silti komitean rahoitus kasvoi merkittävästi ja 

mahdollisti toiminnan laajentamisen niin vanhojen toimialojen sisällä sekä 

sisällyttämään toimintaan monia uusia aloja.  

 

Komitean vuoden 1994 toimintaohjelman, Nordkalotten i det nya Europa, tarkoitus oli 

uudelleen muotoilla kalottiyhteistyötä ja vahvistaa komitean roolia sillanrakentajana 

idän ja lännen sekä pohjoisen ja etelän välillä.
110  

Komitea oli osallistunut Euroopan 

unionin INTERREG II -ohjelmatyön
111

 laatimiseen. Tämän INTERREG II:n 

kokonaisohjelman kohteena oli Pohjoiskalotti kokonaisuudessaan, vaikka varsinainen 

Interreg-alue rajoittui Norrbottenin ja Lapin lääneihin. PKK:n tehtäväksi määräytyi 

kokonaisohjelman koordinoinnista vastaaminen, kun taas alueellisten toimijoiden 

vastuulle jäi osaohjelmatyö. Komitean mukaan ohjelman päätavoite oli pyrkiä 

vaikuttamaan alueen yhteiseen kehitykseen ja yhteistyön tekeminen alueen 
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kehitysviranomaisten kanssa.
112 

PKK:n tehtävänä oli toimia seurantakomiteana, joten 

INTERREG II:n kautta komitea integroitui osaksi EU:n toimintaa. Tämän seurauksena 

komitean silloista kokoonpanoa täydennettiin EU-komission sekä osaohjelmien 

edustajilla.
113  

 

Pohjoiskalottia koskevaan Interreg-ohjelmaan kuului kaksi erillistä projektia: 

INTERREG Nordkalotten pohjoisille projekteille sekä INTERREG Barents projekteille 

yhteistyössä Venäjän kanssa. Näiden projektien avulla oli mahdollista hoitaa yhteistyötä 

jo olemassa olleiden yhteistyömuotojen kautta sekä hyödyntää PKK:n ja BEARin 

yhteistyöelimiä. Myös Norjan hallitus oli päättänyt osallistua kalotin INTERREG II -

ohjelmaan omalla rahoituksellaan.
114

    

 

Ruotsin ja Suomen liittyminen Euroopan unioniin muutti radikaalisti komiteaa, sillä sen 

saavuttama varsin itsenäinen asema vaihtui sulautumiseen osaksi laajaa eurooppalaista 

organisaatiota. PKK:n asennoituminen unioniin liittymiseen oli aluksi varsin 

ristiriitainen. Toisaalta sen mukanaan tuomia mahdollisuuksia pidettiin Pohjoiskalotin 

tulevaisuudelle elintärkeinä, toisaalta taas pelättiin pohjoisen periferian sekä sen 

ongelmien unohtumista ja pahenemista integroitumisen myötä. Optimismi voitti 

kuitenkin tässäkin asiassa, ja EU:n INTERREG-ohjelmiin suhtauduttiin innokkaasti. 

Vihdoin alue sai avukseen tarvitsemansa vahvan organisaation Pohjoiskalotin yhteistyön 

kehittämisen taakse. 

 

1.2. Matkailun vaikutus komitean muilla toimialoilla 
 

Komitea mainitsi alusta alkaen tavoitteikseen matkailun edistämisen, maatalous- ja 

teollisuuskysymykset sekä niiden kytkemisen aluepolitiikkaan, koulutusmahdollisuudet 

ja luonnonvara- ja ympäristökysymykset, jotka säilyivät komitean toiminnassa mukana 

koko tutkimusajanjakson. Tavoitteiden ympärille komitea perusti erilaisia selvitys- ja 
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työryhmiä, jotka hoitivat kunkin alan yhteistyökysymyksiä. Ajan mittaan ryhmien 

luonne muuttui yhä vakituisemmaksi. Komitea piti tärkeänä, että sen toiminnassa 

painotettiin myös negatiivisten kokemusten tuomista julki, sillä näin toimintaa voitiin 

kehittää. Esimerkiksi saamelaisten mukaanotto yhteistyöhön nousi esille tasaisin 

väliajoin. Moniin aloihin ei kuitenkaan voitu panostaa suunnitelmien mukaan. Tämä 

johtunee siitä yksinkertaisesta syystä, ettei komitealla ollut resursseja paneutua kaikkiin 

niihin asioihin, mihin se olisi halunnut.
115

 Matkailulla oli selvästi vaikutusta myös 

komitean muihin toimialoihin. Erityisen olennaisesti matkailu oli esillä esimerkiksi 

komitean koulutus-, kulttuuri-, ympäristö- ja liikennetyössä.  

 

1.2.1. Koulutuksen puute hidastaa kehittämistä 

 

 

Kaikki Pohjoismaat olivat kiinnittää huomiota koululaitokseensa ja sen uudistamiseen 

toisen maailmansodan loppumisesta lähtien. Niin Norjassa, Ruotsissa kuin Norjassa 

koululaitoksien vanhat järjestelmät korvattiin yhdeksänvuotisella peruskoululla 1960-

luvun aikana. Näiden uudistusten ansiosta korkeampi koulutus tuli mahdolliseksi yhä 

useammalle nuorelle myös Pohjoiskalotilla.
 

Myös yhteisten pohjoismaisten 

työmarkkinoiden luominen kannusti opetuksen yhteensovittamiseen maiden välillä, sillä 

tutkintojen vastaavuus oli aiheuttanut kysymyksiä. Tätä koordinointia helpotti 

Pohjoismaiden koulutusjärjestelmien uudistuksen samankaltaisuus.
116  

 

Uudistetun koulujärjestelmän lisäksi myös yliopistojen ja korkeakoulujen 

opiskelijamäärät nousivat nopeasti Pohjoismaissa ja tarve uusien perustamiseksi kasvoi. 

Näin myös Pohjoiskalotille perustettiin muun muassa Luulajan ja Rovaniemen 

korkeakoulut sekä Uumajan ja Tromssan yliopistot 1960–1970-luvuilla. Uusien 

koulutuslaitosten perustaminen helpotti alueen koulutusolosuhteita, jotka olivat 

valtakunnalliseen tasoon nähden puutteelliset. Esimerkiksi Suomen Lapissa alle 20-

vuotiaita oli vuoden 1960 väestölaskennassa lähes puolet läänin väestöstä, mutta läänin 

ammatillinen koulutustarjonta oli nuorten määrään nähden riittämätön. Alueen tuleva 

työvoima tuli voida kouluttaa oman läänin alueella.
117
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Palveluelinkeinot, joihin matkailu kuului, alkoivat nousta voimakkaasti suhteellisessa 

osuudessaan elinkeinokentässä monissa Lapin läänin kunnissa 1970-luvulla. Sitä ennen 

kunnat olivat panostaneet 1960-luvulla matkailumahdollisuuksiensa määrän ja laadun 

vahvistamiseen sekä niiden tunnettavuuteen Suomessa. Matkailuyritysten määrä ja alan 

työllisyys kasvoivat jopa niin, että matkailussa kärsittiin koulutetun työvoiman 

puutteesta.
118

  

 

 

Maaherra Lassinantti nosti Pohjoiskalotti-komitean ensimmäisessä kokouksessa esille 

koulutusmahdollisuuksien parantamisen kalotilla, ja seuraavana vuonna komitea 

keskusteli perustetusta AMU-keskuksesta Ruotsin Ylitorniolla. AMU-keskus oli 

ammatillinen kurssikeskus, joka oli yksi komitean toiminnan ensimmäisistä 

konkreettisista tuloksista. Keskus oli Suomen, Ruotsin ja Norjan yhteinen laitos, jonka 

tarkoituksena oli edistää työvoimakoulutusta erityisesti maiden pohjoisosissa.
119 

Koulutuslinjoista suurin osa oli perinteisiä teknisen ja ravitsemisalan linjoja. Matkailu 

nousi myös kurssitarjontaan mukaan 1970-luvun puolivälissä, kun keskuksessa oli 

aloitettu ”uusi mielenkiintoinen matkailualan henkilökuntaa kouluttava linja.”
120

 

 

Matkailuala olikin yksi voimakkaimmin komitean esille nostamista aloista, jossa 

koulutusta tarvittiin. PKK:n matkailutyöhön kuului pätevyyden vahvistaminen 

matkailussa suunnittelemalla koulutustoimia AMU-keskuksen lisäksi yhdessä 

kansallisten koulutuslaitosten kanssa. Osaamisen ja pätevyyden puute oli yksi kalotin 

ongelmista. Pätevän työvoiman puute oli 1980-luvulla alueen rajoittava tekijä, joka 

muuten oli kehittynyt matkailullisesti nopeasti. PKK:n matkailuneuvoston mielestä 

vahvistamalla työvoiman ja yritysten pätevyyttä voitiin osittain edesauttaa matkailun 

potentiaalisten kehittämismahdollisuuksien hyödyntämistä. Oli tärkeää, että 

matkailukoulutusta kehitettiin kokonaisvaltaisesti, sillä eritasoisella koulutuksella oli 

ratkaiseva merkitys pätevyyden kehittymisessä. Jokaisella maalla oli päävastuu maansa 

matkailualan tarvitsemasta koulutuskapasiteetista ja siitä, että koulutus antoi valmiudet 

matkailun eri tehtäviin. Yhteistyö yli rajojen oli koulutuksessakin luonnollista ja 
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tavoittelemisen arvoista. Erityisesti matkailun keskeisen aseman ja kehittämistarpeen 

vuoksi yhteistyölle oli suuri tarve. Koulutusyhteistyötä voitiin toteuttaa esimerkiksi 

opinnoilla ja/tai työharjoittelulla toisessa kalottimaassa tai yhteisiä kursseja maiden 

kesken. Matkailuneuvosto aikoi tehdä myös selvityksen koulutusyhteistyön tarpeesta 

eritasoisissa koulutuksissa.
121

  

 

Yhteiskoulutus ei kuitenkaan saanut niin laajaa kannatusta kuin komitean 

matkailuneuvosto oli toivonut. Vuonna 1991 NT kertoi luopuvansa suunnittelemastaan 

Pohjoiskalotin matkaoppaiden jatkokoulutus -projektista matkanjärjestäjien ja oppaiden 

osoittaman vähäisen kiinnostuksen vuoksi.
122

 Läänit pitivät koulutusta tärkeänä tekijänä 

matkailun kehittämisessä. Lapin matkailun kehittämisohjelmassa vuoteen 1995 mukaan 

koulutuksen piti pystyä takaamaan riittävästi ammattitaitoista työvoimaa ja valmiudet 

tehokkaaseen yritysjohtamiseen. Norrbotten oli pitänyt jo 1980-luvun loppupuolella 

koulutuksen kehittämistä lääninsä matkailulle tärkeänä.
123

 Vaikka läänien tasolla 

matkailukoulutusta haluttiin kehittää eteenpäin, eivät matkailijoiden parissa 

työskennelleet kokeneet sitä välttämättä yhtä tarpeelliseksi.  

 

Yleisesti koulutus komitean tavoitteena tarkoitti niin koulutuspaikkojen lisäämistä kuin 

myös työssä käyvien henkilöiden kouluttamista muun muassa matkailualan muuttuviin 

tehtäviin. Esimerkiksi Jäämerentie-projektin puitteissa henkilökunnan kouluttamista 

matkailualalla ja matkailuneuvonnoissa korostettiin.
124

 Koulutuksen ja tutkimuksen 

noustessa yhdeksi komitean päätoimialaksi maiden yhteiset tavoitteet Pohjoiskalotilla 

olivat yleisen koulutustason nousu ja koulutuksen vahvempi kohdistuminen 

elinkeinoelämän tarpeisiin. Myös kontaktien tutkimuksen, elinkeinoelämän ja julkisen 

hallinnon kesken tuli komitean mielestä olla paremmat. Aikuiskoulutuksen nähtiin 

olevan suuressa osassa yleisen koulutusasteen nostamisessa. Jokaisella maalla oli myös 

suuri merkitys siinä, että opetustoiminta pohjautui tutkimukseen sekä koulutuspaikkojen 
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kasvuun. Lisäksi uudelleenkouluttautumisen merkityksen uskottiin nousevan, sillä 

tutkimusten mukaan kalotin väestön keski-ikä oli nousemassa.
125

   

 

Koulutus nousi yhä vahvemmin komitean pääpainoalueeksi 1990-luvulla ja siihen 

panostettiin laajalla rintamalla. Tutkimus- ja koulutustyöllä alueen imagoa haluttiin 

selvästi nostaa syrjäseudusta kohti varteenotettavaa keskusaluetta, joka houkuttelisi 

nuorta sekä akateemista väkeä muuttamaan pohjoiseen. Imagon kohotuksella uskottiin 

varmasti olleen myös vaikutuksensa matkailun vahvistumiseen ja siitä saatavien tulojen 

nousuun. 

 

1.2.2. Kulttuuri - kalotin vahva vetovoimatekijä 

 

Suomen kulttuurielämä koki 1970-luvulla jonkinasteisen jähmettymisen edellisten 

vuosien aktiivisen vaiheen jälkeen, mutta silti valtio lisäsi kulttuurin määrärahoja koko 

vuosikymmenen ajan. 1980-luvulle tultaessa kulttuurille luotiin pysyvä asema myös 

paikallistasolla, kun laki kuntien kulttuuritoiminnasta astui voimaan. Lain mukaan 

valtion tuli ohjata, valvoa ja rahoittaa kulttuurin tasapuolista jakelutyötä. Käytännössä 

tämä tarkoitti kuntien kulttuuritoimen toiminnan vahvistumista. Kulttuurin nousuun 

liittyi myös musiikin kokema nousukausi samaisella 1980-luvulla.  Lisäksi suuri yleisö 

kiinnostui muun muassa taidenäyttelytoiminnasta ja taiteen arvostus nousi. Tämä sai 

aikaan 1980-luvun lopulla jopa todellisen taidebuumin, jolloin taiteeseen sijoitettiin 

mittavia summia, joka kuitenkin päättyi seuraavan vuosikymmenen alun 

talouslamaan.
126

 

 

Kulttuurin nousu näkyi myös Pohjoiskalotilla. Kulttuurin näkökulma otettiin usein 

huomioon komitean eri projekteissa, vaikkeivät ne varsinaisesti koskeneet sitä. PKK 

ilmoitti vuonna 1978 tulevansa laajentamaan toimintaansa kulttuurialalla ja tuli 

vaatimaan siltä organisatorisia muutoksia.
127 

Tästä lähtien kulttuuri oli säännöllisesti 
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esillä komitean työssä, mutta varsinaiseksi pääteemaksi se nousi vasta vuonna 1991.
128

 

Esimerkiksi matkailuprojekteissa kulttuuri oli vahvasti mukana yhtenä kehitysalueena, 

jossa maiden välistä yhteistyötä pyrittiin nostamaan. Komitea näki kulttuurin myös 

yhdessä ympäristön kanssa matkailutuotteiden perustana. PKK:n matkailuneuvoston 

strategiasuunnitelmassa vuosille 1991–1993 alueella kirjoitettiin olevan hyvät 

mahdollisuudet kehittyä elämysalueeksi, joka pohjautui luonnon lisäksi Pohjoiskalotin 

paikallisiin kulttuureihin.
129

  

 

Pohjoiskalotilla kulttuuri nähtiin tekijänä, mikä piti nuoret alueella työpaikkojen ohella.  

Kulttuurin noustessa vuodesta 1991 alkaen komitean toiminnan yhdeksi 

painopistealueeksi Pohjoiskalotille perustettiin myös Kulttuurineuvosto. Neuvoston 

tarkoituksena oli asettaa rajat kulttuurin julkiselle hallinnolle sekä selvittää 

yhteistyömahdollisuudet Pohjoiskalotin kulttuuritoimijoiden kesken sekä Venäjän 

kanssa. Kulttuuri nähtiin yhä voimakkaammin keinona säilyttää yksilön kielellinen ja 

kansallinen identiteetti EU:n ylikansallisessa hallintojärjestelmässä. Pohjoiskalotin 

tapauksessa identiteetin perusta oli rajattomuudesta, jota tuli vaalia rajat ylittävän 

yhteistyön jatkamisella. Valtakunnallinen naapuruus oli kulttuurillinen ja kielellinen 

rikastuttaja. 
130

 Vuonna 1993 Pohjoismaiden ministerineuvostosihteeristö ehdotti 

pohjoismaisen yhteistyön vahvistamiseksi erilaisia muutoksia, joiden mukaan komitean 

olisi tullut vahvistaa panostusta kulttuuriin. Tämä tarkoitti huomattavaa korotusta 

kulttuurin rahoitukseen. Kulttuurin kautta pyrittiin myös esittämään Pohjoiskalotti 

vetovoimaisena kasvu- ja asumisalueena, mistä löytyi kulttuuriaktiviteetteja.
131  

 

Pohjoisen matkailu nojasi perinteisesti juuri luontoon sekä kulttuurin vetovoimaan, ja 

matkailuteollisuuden näkökulmasta varsinkin saamelaiskulttuuri oli vetovoimainen 

kohde niin kansallisesti että kansainvälisesti. Kulttuuripalvelut myös lisäsivät 

olennaisesti alueiden vetovoimaa, mikä teki kulttuurista tärkeän kilpailutekijän 
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esimerkiksi matkailun edistämisen kannalta. Lisäksi palvelut palvelivat myös paikallista 

väestöä.
132

 Komitean halu panostaa kulttuurialaan oli siis varsin loogista, sillä kulttuuri 

oli niin tärkeä osa pohjoisten alueiden vetovoimaa, ja siksi sitä tuli pitää yllä niin 

paikallisten kuin matkailijoiden vuoksi. 

 

Lapin läänin kulttuurivetovoima nojasi niin ikään saamelaisperinteeseen. Tämä ei 

kuitenkaan aina ollut täysi ongelmatonta, sillä vaikka pääasiallisesti myönteisten 

vaikutusten lisäksi matkailulla todettiin jo 1970-luvulla olleen haittavaikutuksia Lapin 

alkuperäiskulttuuriin. Perusolemukseltaan luonnonkulttuuria oleva saamelaiskulttuuri 

oli kehittynyt aineelliselta ja henkiseltä perustaltaan omavaraiseksi ja elinvoimaiseksi. 

Siksi matkailun aikaansaamat muutokset luonnossa koettiin kipeiksi ja ne heijastuivat 

myös saamelaisten taloudelliseen toimeentuloon. Saamelaiset kokivat myös osaksi 

valheellisen, romantisoidun ja primitiivisen leiman antavan matkailumainonnan 

loukkaavaksi. Saamelaiset halusivat saada päätösvaltaa saamelaisalueen matkailua 

koskevissa asioissa, sillä matkailun kehittäminen koettiin epädemokraattiseksi.
133

  

 

Komitea oli todennäköisesti tietoinen näistä ongelmista, sillä se halusi nimenomaan 

lisätä yhteistyötä saamelaisten kanssa. Vuonna 1992 komitean matkailuneuvoston 

puheenjohtaja Lars Sandström totesi, että saamelaiskulttuurin kohdalla oli ensiarvoisen 

tärkeää, että saamelaiset itse hoitivat kulttuuriinsa pohjautuvan matkailun. Tämä johtui 

siitä, ettei keinotekoisuus ei tulisi matkailussa kestämään, sillä alkuperäisyys ja 

ainutlaatuisuus olivat vetovoiman lähteitä.
134

 

 

Komitean tekemä kulttuurityö oli yhteydessä moniin aloihin, joista matkailu oli yksi 

vahvimmista. Kulttuurin ollessa niin merkittävä vetovoimatekijä Pohjoiskalotin alueen 

matkailussa alat väkisinkin kietoutuivat toisiinsa yhä tiukemmin. Pelkän kulttuurin 

hyödyntämisen ohella komitea kiinnitti huomiota selvästi myös matkailun negatiivisiin 

vaikutuksiin ja halusi osaltaan ratkaista ongelmia. 
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1.2.3. Matkailun ympäristövaikutukset huomioidaan 

  

Komitean ympäristötoiminta kosketti usein matkailualaa ja toisin päin. Esimerkiksi 

vuonna 1976 matkailun puolella suunnitteilla ollut majoitusluettelo sisälsi 

majoituskapasiteetin lisäksi alueen jokamiehenoikeudet sekä ympäristö- ja 

liikennemääräykset. Ympäristöön liittyen komitealla oli muun muassa metsä- sekä 

luonnonsuojelutyöryhmä, joista ensimmäinen selvitti 1980-luvun alussa, mitä eri 

vaatimuksia kalotin metsäalueisiin kohdistui. Työryhmän oli myös tarkoitus selvittää 

metsäalueiden suunnitellut suojelupäätökset Pohjoiskalotin alueella kokonaiskuvan 

saamiseksi. Luonnonsuojelutyöryhmän työhön sisältyi esimerkiksi matkailun 

vaikutusten selvittäminen ympäristöön ja siihen, miten ympäristö on onnistuttu 

pitämään luonnonmukaisena.
135

  

 

Komitean luonnonvara-asioiden selvitysryhmän Miljöutredning-projektissa vuosina 

1981–1983 tarkoituksena oli selvittää Pohjoiskalotin vaellusreitit. Projektissa pyrittiin 

saamaan aikaan myönteistä kehitystä matkailussa ilman luonnonympäristön 

vaarantamista. Nähtiinhän luonto alueen vahvana vetovoimatekijänä. Projektin 

puitteissa valmisteltiin myös ehdotus toimenpiteistä matkailun negatiivisia vaikutuksia 

vastaan.
136

 

 

Selvitysryhmän tekemän ehdotuksen mukaan Pohjoiskalotin vaellusreittiverkostoa tuli 

laajentaa lähes 1000 kilometriä, ja se oli laadittava siten, että ensisijaisesti kaikkien 

kolmen maan asukkaiden ulkoilu- ja vaellusmahdollisuudet helpottuivat ja paikallisen 

väestön luonnonvarojen hyödyntämismahdollisuuksia ei estetty. Valtionrajat eivät 

saaneet rajoittaa vaellusmatkailua ja ulkoilua. Lisäksi verkosto oli laadittava 

vahingoittamatta ja rajoittamatta peruselinkeinojen etuja ja siten, ettei se aiheuttanut 

vahinkoa arvokkaille ja herkille alueille. Uuden vaellusmatkailun tuomat mahdolliset 

työpaikat ja tulot tuli hyödyttää ensisijaisesti paikallisia matkailuyrityksiä ja uusien 

reittien suunnitelmissa tuli ottaa mahdollisimman tarkoin huomioon maiden oman 

suunnitelmat. Selvitysryhmä piti välttämättömänä, että maat tekivät tulevaisuudessa 
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yhteistyötä verkoston ylläpidossa.
137

 

 

Komitean 1980-luvun myöhemmän Naturvård-projektin päämääränä oli 

luonnonympäristön hyödyntäminen matkailullisesti niin, ettei sen arvo hävinnyt. 

Projektin puitteissa oli tarkoituksena tehdä analyysi matkailun vaikutuksista 

ympäristöön ja asianmukaisista sopeuttamistoimista.
138

 1990-luvulle tultaessa komitea 

nosti Neuvostoliitto-yhteistyön tärkeyden esille myös ympäristöasioissa. Neuvostoliiton 

pohjoisten alueiden mukanaolo koettiin erittäin tärkeäksi, sillä siellä ympäristöongelmia 

oli paljon. Niillä oli myös vaikutuksensa Pohjoiskalottiin: niin Pohjois-Norja kuin 

Pohjois-Suomi kärsivät Pohjois-Neuvostoliitosta kantautuneista ilmansaasteista. 

Yhteistyön kautta tulevaisuuden seurauksia ympäristöön voitiin mahdollisesti lieventää. 

Kaikki kolme kalottimaata olivat osoittaneet kiinnostuksensa auttaa Kuolan niemimaata 

vähentämään päästöjään. Kalotin ympäristötyöryhmä pelkäsi lisäksi mahdollisten 

radioaktiivisten laskeumien kantautumista Pohjoiskalotin alueelle.
139

  

 

Ympäristökysymyksiin ja -yhteistyöhön keskityttiin 1990-luvulla myös koulutuksen ja 

tutkimuksen alaisuudessa, ja lopulta se nousi kulttuurin tavoin komitean pääteemaksi. 

Vuonna 1992 perustettiin Pohjoiskalotin ympäristöneuvosto. Alueen 

ympäristöviranomaisista muodostunut ympäristöneuvosto työskenteli yhteisen 

ympäristöstrategian aikaansaamiseksi.
140

 Ympäristönsuojelu kuului myös PKK:n 

yhteistyöalueisiin BEARin kanssa.
141

 Ympäristönäkökulma nousi myös vahvemmin 

mukaan komitean matkailualan tuotekehitykseen ja koulutustoimintaan, missä 

panostettiin ympäristöystävällisiin tuotteisiin. Vuonna 1994 tätä oli edelleen työstetty 

eteenpäin, sillä PKK:n voimaan tulleen toimintaohjelma Nordkalotten i det nya Europa 

sisällä Matkailuneuvoston työ keskittyi Club Nordin lisäksi uuteen Green Incentive på 

Nordkalotten -projektiin.
142 

Uuden projektin nimi viittasi selvästi ympäristötietoisuuteen 
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ja luonnonläheisyyteen. 

 

Koskemattomaan luontoon perustuva matkailu vaikutti Pohjoiskalotin ympäristöön. 

Pohjoisen matkailuelinkeinon kasvun myötä arktisen luonnon erämaapiirteet kärsivät, 

samoin eläimistö, sillä tunturireittien jatkuva kulutus vaikutti kasvipeitteen 

katoamiseen. Myös ympäristön roskaantuminen oli matkailun sivuvaikutus pohjoisessa 

tunturiteiden ja matkailuyritysten välittömässä läheisyydessä. Ajoneuvojen ja varsinkin 

moottorikelkan maastokäytön yleistyessä maaperän ja kasvillisuuden kuluminen sekä 

meluhaitat lisääntyivät.
143

 

 

Lapissa matkailun ympäristövaikutukset nousivat alan keskusteluun jo ensimmäisen 

kehitysohjelman yhteydessä 1970-luvulla. Matkailun tarjonnassa tuli lisätä 

mahdollisimman vähän luontoa kuluttavia ja luontaiselinkeinoja häiritseviä 

investointeja. Matkailun haittavaikutukset, kuten luonnon kuluminen ja saastuminen oli 

huomioitu, ja matkailupolitiikan suunnittelussa niiden ehkäisemiseen piti kiinnittää 

huomiota. Tämä säilyi Lapin matkailun kehittämistyössä tavoitteena myös 1980-luvulla. 

Kuitenkin 1990-luvun matkailun kehittämisohjelmassa sanotaan vain ympäristön 

merkityksen olleen Lapin matkailulle ratkaiseva tekijä, ja mikäli saasteongelma leviäisi 

Lapin alueelle, matkailuala tulisi voimakkaasti taantumaan. Ehkäisevä työ väistyi 

Neuvostoliitosta kantautuneiden saasteiden käsittelyyn. Vuonna 1990 pidetyssä 

Matkailuparlamentissa keskustelua oli herättänyt juuri Lapin Kuolan saasteongelmien 

vuoksi tahriintunut maine puhtaan luonnon matkailualueena.
144  

 

Myös Pohjoiskalotti-Uutisissa otettiin kantaa Lapin matkailun ympäristönäkökulmaan. 

Lehti kertoi, että hiljalleen oli herännyt keskustelu siitä, kuinka paljon matkailua Lapin 

luonto kestää. Jutussa kuitenkin todettiin, että matkailun luontoa kuluttava vaikutus oli 

monin verroin pienempi kuin ”Lapin matkailun suurimman uhkatekijän” Kuolan 

rikkipäästöjen.
145 

Kansainvälinen keskustelu ympäristöongelmista laajeni 1980-luvulla. 

Se oli myös ympäristöhallinnon kehityksen kannalta kasvun aikaa. Esimerkiksi 
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Norjassa katsottiin, etteivät kansalliset toimenpiteet olleet riittäviä, ja maa pyrki 1970- 

ja 1980-luvuilla voimakkaammin osaltaan saamaan aikaan kansainvälisiä 

ympäristösopimuksia. Ruotsissa Vihreä puolue perustettiin 1981 ja muutkin puolueet 

osoittivat suurta huomiota ympäristökysymyksiin. Suomeen taas perustettiin 

Ympäristöministeriö vuonna 1983 ja vuoden 1986 lakimuutoksen myötä syntyi 

kunnallinen ympäristöhallinto. Edelleen Suomen ympäristökeskus perustettiin vuonna 

1995 ja ympäristönsuojelun lainsäädäntöä kehitettiin 1990-luvulla voimakkaasti, osaksi 

EU-lainsäädännön myötä.
146

  

 

Komitean toiminnassa voi nähdä heijastuvan ajan yleisen ympäristötietoisuuden 

vahvistumisen. Pohjoinen luonto on usein luonnehdittu ainutlaatuiseksi ja sellaisena 

komiteakin sen näki. Ympäristön pilaantumiseen otettiin kantaa jo 1970-luvulla, ja huoli 

pohjoisesta luonnosta vain kasvoi seuraavina vuosikymmeninä. Komitea oli sinänsä 

kauaskatseinen, sillä se heräsi aikaisessa vaiheessa myös matkailun tuomiin ongelmiin 

ja naapurimaiden ympäristöllisiä epäkohtia oltiin halukkaita ratkaisemaan yhteisesti. 

Ympäristön huomioiminen kuitenkin laimeni 1990-luvulla. Matkailun luonnolle 

aiheuttamia negatiivisia vaikutuksia jopa vähäteltiin, tai sitten ne haluttiin siirtää Kuolan 

saasteongelmien syyksi. Matkailun merkitys oli vahvistunut siinä määrin, että sen 

tuomat yhteiskunnalliset vaikutukset asetettiin aiheutuvien ympäristöhaittojen edelle. 

 

1.2.4. Liikenneyhteyksien ratkaisuna lentoliikenteeseen panostaminen  

 

 

Autojen määrän kasvu 1960-luvulla loi paineen maanteiden lisäämiseen sekä niiden 

päällystykseen. Tiestö laajeni Pohjoismaiden alueella yhä kauemmas haja-

asutusalueille, sillä esimerkiksi metsä- ja kaivosteollisuuden kuljetustarve vaati uusia ja 

parempia teitä. Lisäksi rakentamista edisti paikallisen väestön halu liikkua vapaammin. 

Pohjoisen tiettömät erämaatkin saivat omat maantiensä. Esimerkiksi Norrbottenin 

automäärä suhteessa asukaslukuun oli huomattavasti suurempi kuin maan muissa osissa 

vuonna 1993. Suurin osa Pohjoiskalotin henkilö- ja rahtiliikenteestä tapahtui maanteitse. 

1990-luvun kasvu tapahtui osittain rautatie- ja laivaliikenteen kustannuksella lukuun 
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ottamatta Pohjois-Norjaa.
147

 

 

Myös lentoliikenteen merkitys varsinkin pohjoisen henkilökuljetuksissa kasvoi 1900-

luvun jälkipuoliskolla erityisesti alueilla, joilla maanteitse liikkuminen on hidasta tai 

mahdotonta. Kotimaan lentoliikenne oli kehittynyt samaan aikaan etenkin Pohjois-

Norjassa. Pohjoiskalotilla oli 1960-luvun puolivälissä yhteensä 17 lentokenttää
148

, joista 

vanhimmat oli rakennettu toisen maailmansodan aikaan (esimerkiksi Kemi-Tornion, 

Ivalon ja Rovaniemen Suomessa sekä Laplandin kentät Ruotsissa). Lisäksi kaikkiin 

maihin rakennettiin uusia lentokenttiä 1960–1980-luvuilla, erityisesti Pohjois-

Norjaan.
149

 Uusien kenttien lukumäärän valossa on selvää, että niin Norja, Suomi kuin 

Ruotsi panostivat selvästi kansallisesti lentoliikenteen kehittämiseen pohjoisosissaan. 

 

Kalotin välisistä lentoyhteyksistä tuli varsin nopeasti yksi komitean näkyvimmin 

ajaneista asioista. Lentoyhteyksiä pidettiin kiireellisenä, ja siksi työ oli aloitettava 

mahdollisimman pian.
150

 Edelleen poikittaislinjan perustamista perusteltiin sillä, että 

sen uskottiin parantavan kommunikaatiota ja lähentävän yhteistyötä pohjoisessa.
151

 

1970-luvun puolivälin jälkeen poikittaislentoyhteydet olivat lähes jokaisen komitean 

kokouksen asialistalla.  

 

Pohjoiskalotti-komitean lisäksi Pohjoismaiden neuvosto tuli mukaan 

poikittaislentoyhteyden aikaansaamiseksi. Yhteyden saamisen ehtona kuitenkin oli, että 

Suomen olisi oltava siinä mukana, sillä vuoden 1978 reittiehdotus ei ottanut huomioon 

suomalaisten matkustajien tarpeita. Se nimittäin perustui reitin kulkemiseen Tukholman 

tai Oslon kautta kalotille
152

 Usean vuoden selvitystyön jälkeen poikittaislentoyhteys 

avattiin vuonna 1979, jolloin lentoyhtiöt SAS ja Finnair aloittivat Pohjoismaiden 

valtioiden tukeman kolmivuotisen kokeiluajan reitille Oulu-Luulaja. Reitillä oli myös 

yhteys Kiirunan kautta Tromssaan.
153

  Vaikka Pohjoiskalotti-Uutiset uutisoi 

matkustajamäärien noususta, yhteyden käyttöaste jäi vähäiseksi, ja kokeilu päättyi 
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taloudellisesti kannattamattomana keväällä 1982. Syinä käyttöasteen vähäisyyteen 

olivat muun muassa tiedotuksen ja markkinoinnin puutteellisuus sekä kalliit lippujen 

hinnat.
154

  

 

Tästä huolimatta komitea jatkoi työtään poikittaislentoyhteyksien parissa. Vaikka 

ensimmäinen kokeiluaika lopetettiin kannattamattomana, reitin liikennöijänä oli halukas 

aloittamaan pohjoisnorjalainen A/s Norving, ja sen ensimmäinen reitti oli Kiirunan ja 

Tromssan välillä. Lentoyhteyttä oli tarkoitus myös parantaa lisäämällä vuoroja.
155

 Yhtiö 

haki myös toimilupaa kokeilutoimintaan Tromssan ja Rovaniemen välille puoleksi 

vuodeksi.
156

 Vuonna 1985 komitea oli saman ongelman edessä kuin ensimmäisen 

kokeilureitin kohdalla: poikittaislentojen potentiaalista huolimatta ei reiteillä ollut 

matkustajia tarpeeksi. Tromssan ja Rovaniemen välinen lentoyhteys lakkautettiin 

vuoden 1985 toukokuussa johtuen sen kannattamattomuudesta lentoyhtiölle.
157

  

 

Komitea keskusteli kokouksissaan mahdollisista tax free -myynnistä sekä 

panostamisesta markkinointiin. Myös Lapin lääninhallitus oli yhtä mieltä siitä, että 

esimerkiksi Rovaniemen ja Tromssan välistä linjaa vaikeutti tax free -myynnin 

puuttuminen Rovaniemeltä. Lisäksi lennon vähäkäyttöisyyteen vaikuttaneiksi syiksi 

mainittiin riittämätön tiedotus ja markkinointi yleensä, liikenteen kalleus sekä Finnairin 

passiivinen asenne lennosta tiedottamiseen. Lapin kannalta edellistä yhteyttä, Oulu-

Luulajaa, oli jo toteuttamisvaiheessa pidetty vääränä vaihtoehtona niin Lapin kuin 

Pohjoiskalotin näkökulmasta. Rovaniemen ja Tromssan välisen lentoyhteyden 

jatkaminen koettiin kuitenkin tärkeäksi Pohjoiskalotin tulevien elinkeinohankkeiden 

vuoksi. Lapin lääninhallitus oli sitä mieltä, että alueen läänit ja mahdollisesti myös 

kaupungit tulisi saada tukemaan lentoyhteyksien rahoitusta alkuvaiheessa.
158 

Lentoyhteyksien saaminen pysyviksi ja kannattaviksi oli myös lääneille tärkeää, ja 

huolimatta jatkuvasta matkustajien puutteesta, yhteydet nähtiin kuitenkin alueelle 
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välttämättöminä.   

  

Yksi syistä, miksi komitea koki kalotin sisäiset lentoyhteydet tärkeäksi toiminnanalaksi, 

oli se, että hyvät liikenne- ja kuljetusyhteydet olivat erityisen tärkeitä elinkeinoelämän 

kehittymiselle haja-asutusalueilla. Korkeat rahtikustannukset olivat tyypillinen haitta 

elinkeinoelämän kehittämisessä Pohjoiskalotilla.
159

 Komitean matkailuneuvostokin otti 

osaa keskusteluun kalotin liikenneyhteyksien parantamisesta. NT:n mielestä 

lentoyhteyksillä oli selvä vahvistava vaikutus kalottiyhteistyöhön korkeakoulutasolla, 

tutkimuslaitosten välillä ja muussa elinkeinoelämässä, mutta matkailun kehitykselle 

niiden vaikutus oli vähäinen ainakin kesäaikana. PKK jatkoi selvitystyötään 

mahdollisista uusista reiteistä ja niiden verkostoista, hinnoista ja aikatauluista 1980-

luvun lopullakin.
160

  

 

Matkailuneuvoston mielipide oli yhdenmukainen alueen muiden matkailutoimijoiden 

kanssa. Vaikka lentoliikenteen myötävaikutusta etenkin ulkomaisten matkailijoiden 

saamiseen painotettiin Lapin kehittämisohjelmissa 1970-luvulta lähtien, ja 

matkailuelinkeinon kehityksen uskottiin myös edellyttävän poikittaislentoliikenteen 

parantamista Lapin ja Pohjoiskalotin alueella, ei sitä enää 1980-luvun lopulla pidetty 

komitean mukaan merkittävänä. Komitean laatiman kyselyhaastattelun mukaan 

lentoyhteydet vaikuttivat kalotin lomamatkailuun ja matkailijoiden määrään ainoastaan 

norjalaisten yritysten mielestä. Kaikkien kolmen maan viranomaisten sekä suomalaisten 

ja ruotsalaisten yritysten mielestä lentoyhteyksillä ei ollut juurikaan vaikutusta 

matkailijamääriin.
161

  

 

Lapissa kuitenkin pidettiin kaikkien liikennemuotojen kehittämistä matkailulle 

suotuisana. Lentoliikenteen lisäksi linja-auto- ja junaliikennettä tuli läpi 1980-luvun 

lisätä, sillä yhtenä vaatimuksena korkeatasoiselle matkailukeskuksien aikaansaamiselle 

oli hyvät liikenneyhteydet. Matkailu myös ylläpiti osaltaan Lapin 

                                                 
159

  Referat Nordkalottkommittén 1/86, 13.5.1986, s. 2. PKNA Ca:2. OMA. 

160
 Referat NKK:s sommarmöte 1988 31.5.1988, bilaga NKK 16.1/88: ”Förslag till flygförbindelser på 

Nordkalotten mellan Finland, Sverige och Norge”, s. 6. PKNA Ca:2; NT:s möte 3/88 21.10.1988, NT 30/88: 

”Flygbindelsen Tromsø-Luleå-Uleåborg”, s. 12. PKNA Hbb:1. OMA. 
161

 Lapin matkailun kehittämisohjelma v. 1975–1980 1975, 24 & 69–71;  Lapin matkailun kehittämisohjelma v. 

1982–1987 1981, 27–29; Referat NKK:s vårmöte 1/89 28.–29.3.1989, bilaga NKK 5.2/89: ”Utredning om  

bruket av en eventuell tvärflygförbindelse på rutten Rovaniemi – Nordsverige – Nordnorge”. PKNA Ca:3. 

OMA. 



58 

 

joukkoliikennepalveluita, ja lentoliikenne oli kehittynyt juuri matkailun ansiosta. 

Samoihin aikoihin Lapin läänissä nousi tarve lentokenttien saattamiseen kansainvälisten 

suihkukoneiden edellyttämälle tasolle.
162

 1970-luvulla alkunsa saanutta joulumatkailua 

ryhdyttiin viemään toden teolla eteenpäin seuraavalla vuosikymmenellä, kun 

tilauslennot Iso-Britanniasta Rovaniemelle Joulupukin luo alkoivat. Vuonna 1984 

saapuneen Concorde-lennon katsottiin synnyttäneen Lapin joulumatkailun ja olleen 

käännekohta Lapin ja koko Suomen matkailun kehitykselle.
163

 

 

Silti lentoliikenne oli pääasiassa henkilö- ja postikuljetuksia, kun taas tavararahti 

kuljetettiin edelleen 1980-luvulla alueella pääasiassa maanteitse, joiden kuntoon oli 

1900-luvun loppupuoliskolla panostettu. Norjan ja Ruotsin välinen Hopeatie valmistui 

vuonna 1974 sekä Narvikin, Kiirunan ja Rovaniemen välinen Pohjoiskalottitie 1980-

luvun alkupuolella. Molemmat tiet palvelivat niin matkustaja- kuin vienti- ja 

kauppaliikennettä. Hyvät liikenne- ja kuljetusyhteydet olivat etenkin Pohjoiskalotin 

haja-asutusalueiden palvelutason ja elinkeinoelämän kehityksen kannalta tärkeitä, ja 

siksi niihin haluttiin panostaa. Ongelmina olivat muun muassa tullimenettelyjen sekä 

kuljetussääntöjen erilaisuus maiden välillä.
164

 

 

Vaikeuksista huolimatta A/S Norving jatkoi lentoliikennettä aina vuoteen 1993 saakka, 

jolloin yhtiö lopetti kaiken lentotoiminnan kalotilla. Yhtiöllä oli ollut taloudellisia 

vaikeuksia ja oli lähellä jopa konkurssia. Tästä huolimatta komitea päätti jatkaa 

lentoyhteyksien raportointia ja analysointia tulevaisuuden näkymistä, ja vuonna 1992 

avattiin reitti Luulaja – Rovaniemi – Kirkkoniemi – Murmansk.
165

 Yhteistyön 

laajenemisella itään oli siis myös vaikuksensa lentoliikenteeseen.   

 

Komitean osoittama aktiivisuus lentoyhteyksiin oli mittavaa. Vaikka yhteydet todettiin 

moneen kertaan taloudellisesti kannattamattomiksi, ei niistä silti oltu valmiita 

luopumaan. Yhteyksien koettiin palvelevan kalotin kehittymistä suuremmassa 
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mittakaavassa kuin pelkästään henkilöliikennettä. Toimivan lentoreittiverkoston 

uskottiin myös mahdollistavan elinkeinoelämän vahvistumisen ja olevan matkailullisesti 

tärkeä, vaikkeivät komitean tekemät selvitykset tätä aina tukeneetkaan. 
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2. TYÖRYHMÄSTÄ MATKAILUTYÖN VAKIINNUTTAJA (1967–
1987) 

 

2.1. Matkailusta komitean keskeinen toimiala 
 

2.1.1. Ad hoc -komitea toiminnan aloittajana 

 

Suomessa alettiin huomioida matkustustulojen aikaansaamia vaikutuksia maan 

vaihtotaseeseen 1960-luvulla. Tätä vaikeutti kuitenkin täsmällisen tiedon puuttuminen 

ulkomaalaisten matkustajien määristä, koska matkustajista ei pidetty vielä virallisia 

tilastoja. Suomalaisten matkailu vilkastui, ja Lappiin matkustettiin ja sen kautta 

kuljettiin muihin Pohjoismaihin. Varsinainen massamatkailu Lappiin ja edelleen 

Norjaan alkoi hiljalleen 1960-luvun alussa. Ihmiset matkustivat perhekunnittain, ja 

matka tehtiin usein omalla autolla teltassa majoittuen. Samaan aikaan ensimmäiset 

mökkikylät syntyivät Lappiin. Samoin varsinainen Lapin matkailukeskusten, kuten 

Levin ja Saariselän, kehittäminen aloitettiin ja niihin investoitiin mittavasti 1960-luvulta 

alkaen. Hiihtomatkailu oli vielä vähäistä, mutta vähitellen Lappiin alkoi syntyä 

matkailuyrityksiä ja talviurheilukeskukset kehittyivät. Kunnat perustivat myös 

matkailulautakuntia ja -yhdistyksiä matkailunsa edistämiseksi.
166

 Esimerkiksi Inarissa 

keskityttiin tieverkoston parantamiseen ja lentoliikenneyhteyksien kehittämiseen. 1950-

luvulla Lemmenjoen kultakuume sai aikaan alueelle säännöllistä lentoliikennettä. Ivalon 

lentoyhteys oli Lapin matkailun kehitykselle tärkeä, sillä se nopeutti läänin sisäistä 

liikennettä ja loi mahdollisuudet monipuolistaa matkailupalveluja.
167

  

 

Matkailu oli heti ad hoc -komiteasta lähtien PKK:n toiminnan tärkeä osa. 

Pohjoiskalotti-komitean alustava komitea päätti vuoden 1968 maaliskuussa perustaa 

itselleen alakomitean, jonka jäseninä toimivat Pohjoiskalotin matkailualan asiantuntijat. 

Alakomiteassa oli niin ikään edustaja jokaisesta kolmesta maasta, jotka olivat 

ylitarkastaja Jaako Paavola Suomesta, johtaja Erling Storrusten Norjasta ja pääsihteeri 

Halvar Sohlin Ruotsista. Komitean matkailutyön oli tarkoitus keskittyä konkreettisiin ja 

taloudellisiin yhteistyömahdollisuuksiin. Toiminnan pääkohtina matkailussa olivat 

liikenneyhteydet (maantie-, rautatie-, meri- ja lentoliikenne), majoitusmahdollisuudet, 
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organisatoriset toimenpiteet sekä mainonta.  Asiantuntijakomitean oli määrä valmistella 

raportti edellisistä pääkohdista vuoden 1970 alkuun mennessä. Näissä komitean tuli 

erityisesti keskittyä elinkeinon ja työllisyyden näkökulmiin.
168  

 

Vuonna 1968 pidetyssä Pohjoiskalotti-konferenssissa ongelmaksi nimettiin yhteistyön 

puute kalottimaiden välillä. Konferenssi piti tärkeänä valtionhallintojen kehottamista 

yhteistyöhön paikallisten toimijoiden kanssa, jotta matkailuun saataisiin kehitettyä 

yhteiset työmuodot. Erityisesti ratkaisua tarvitsevia asioita olivat yhteiset 

matkailupainotuotteet, kalottialueen markkinoinnin yhtenäisyys ja konkreettisuus niin 

pohjoismaisilla kuin kansainvälisillä matkailumarkkinoilla. Lisäksi Pohjoiskalotilla 

kaivattiin konferenssin mielestä yhtenäiset säännöt ja toimenpiteet erilaisia vapaa-ajan 

aktiviteetteja koskien, joista ensisijaisena pidettiin vapaa-ajankalastusta. Alueelle piti 

saada aikaan samanlaiset periaatteet hinnoittelulle esimerkiksi leirintämaksuihin ja 

kalastuskortteihin. Aikaisemman konferenssin suositusten mukaisesti myös 

arvokalakantojen suojelua Torniojoessa päätettiin yhteisesti jatkaa.
169

  

 

Pohjoismaiden sisävesikalastus oli 1960-luvun lopulla muuttumassa nopeasti kohti 

virkistyskalastusta. Kalottialueella tapahtunut virkistyskalastus oli jo tuolloin 

suurimmaksi osaksi matkailua kalottimaiden eteläosista ja ulkomailta, ja se houkutteli 

kalastajia korkeatasoisilla kalastusmahdollisuuksillaan. Virkistyskalastuksen uskottiin 

myös säilyttävän suosionsa.
170 

Suomen ja Norjan ensimmäinen ulkomaalaisia 

matkailijoita vetänyt aktiviteetti oli edelleen suosittua, ja komitea halusi myös panostaa 

sen kehittämiseen. 

 

Ad hoc -komitean aikaisessa matkailutyössä keskusteltiin muun muassa 

matkailurakentamisesta, yksittäisten alueiden kehittämisestä sekä yhteisen 

matkailuinformaation luomisesta.
171

 Asioiden käsittely kokouksissa oli varsin 

yleisluontoista, ja paino oli kehittämisen tärkeyden syissä, ei niinkään käytännön 

hankkeissa. Varsinaisista kehittämissuunnitelmista tai toimenpiteistä ei juuri 

keskusteltu. 
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Ad hocin asiantuntijakomitean raportit sisälsivät yleisluontoisia suosituksia koskien 

muun muassa informaatiotoiminnan yhtenäistämistä ja tehostamista sekä kontaktien 

ylläpitoa matkailualalla toimiviin valtakunnallisiin järjestöihin. Tavoitteena tässä oli 

erityisesti järjestöjen saaminen toimimaan johdonmukaisesti matkailun kalottia 

koskevien kysymysten hoidossa. Kaiken kaikkiaan ad hoc -komitea mainitsi 

pöytäkirjassaan asiantuntijakomitean annin olleen toiminnalle laihaa. Alakomitea oli 

myös esittänyt toimintansa vakinaistamista.
172

 

 

Ad hoc -komitea kuitenkin päätti, ettei matkailukysymysten hoitaminen pysyvän 

asiantuntijajaoston puitteissa ollut suositeltavaa, sillä asiantuntijoiden ammattitaito oli 

parhaiten hyödynnettävissä rajatuissa konkreettisissa tehtävissä. Asiantuntijaraporteista 

päätettiin laatia kuitenkin yhteenveto Pohjoismaiselle työministerikokoukselle. 

Matkailukeskustelussa otettiin esille myös saamelaisnäkökulma, sillä maaherra 

Lassinantin mukaan matkailun kehittäminen kalotilla kävi yksiin saamelaisten 

elinehtojen parantamisen kanssa. Harvaan asuvien saamelaisten palveluiden huoltoa ei 

nimittäin voitu turvata ilman matkailun kehittymistä.
173

 

 

2.1.2. Intoa alan kehittämiseen – komitean alkuvuosien matkailutyö 

 

Arvioiden mukaan Suomessa vieraili 1970-luvun puolivälissä vuosittain 3 miljoonaa 

ulkomaalaista, joista 2 miljoonaa oli ruotsalaisia. Muita suuria matkailijaryhmiä olivat 

norjalaiset, Saksan liittotasavaltalaiset, neuvostoliittolaiset sekä yhdysvaltalaiset. Suurin 

osa Suomeen saapuvista matkailijoista tuli kesällä, ja Lappi oli yksi Suomen 

suosituimmista matkailukohteista 1970-luvulla.
174

 Maailman tapahtumat vaikuttivat 

Lapin matkailuun ja se myös tiedostettiin. Vuoden 1974 energiakriisi ja sitä seurannut 

taloudellinen lama vähensivät ulkomaisia matkailijoita myös Lapissa. Lisäksi sääolot 

vaikuttivat matkailuun, kuten samaisena vuonna 1974, kun sateinen kesä oli vähentänyt 
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leirintämatkailijoiden määrää voimakkaasti.
175

 

 

Matkailurakentaminen kiihtyi kovaa vauhtia, ja Lapissa 1970-luku oli varsinaisten 

matkakeskusten syntyaikaa. Sotien jälkeen Lapin matkailualueiden kehittyminen oli 

jatkunut, vaikkakin hitaasti. Seuraavilla vuosikymmenellä matkailun merkitys kasvoi ja 

matkailuun investoitiin. Kevätsesonki oli monille tuleville Lapin matkailukeskuksille jo 

tuolloin tärkeä. Kehitysaluerahasto Oy myönsi ensimmäiset lainansa 

majoitusrakennuksiin 1970-luvulla. Matkailulla oli myös suuri vaikutus paikkakuntien 

kehitykseen, sillä sen vaikutuksesta väkiluku kasvoi ja synnytti uusia työpaikkoja ja 

palveluja.
176 

Esimerkiksi Äkäslompolo oli vielä 1960-luvun lopulla vielä tavallinen 

lapinkylä. Seuraavalla vuosikymmenellä vuonna 1967 valmistunut Seitapirtti sai 

kuitenkin seurakseen tanssiravintola Riemuliiterin ja Äkäs-Hotellin. Ylläkselle 

ensimmäisen hiihtohissi oli rakennettu vuonna 1957, ja 1970-luvun puolivälissä 

Metsähallitus aloitti alueen hiihtolatujen koneellisen hoidon.
177

  

 

Joillakin alueilla matkailusta muodostui jopa merkittävin elinkeinoala kuten Kittilässä, 

jossa matkailua ryhdyttiin myös tietoisesti kehittämään 1960-luvulta lähtien. Kunnan 

matkailupalvelut
178

 monipuolistuivat 1970-luvulla ja merkittävänä tekijänä matkailun 

kehittämisessä oli Kittilän lentokenttä. 1980-luvulla määrätietoisen toiminnan vuoksi 

kunnasta alkoi kehittyä Lapin yksi tärkeimmistä matkailualueista.
179

 Sallassa taas 

majoitustoiminta kiihtyi 1960-luvun loppupuolella selvästi, ja 1970-luvun lopulla 

kunnassa panostettiin mökkikylien rakentamiseen. Sallatunturien juurelle rakennettiin 

tämän jälkeen myös uudenaikainen hiihtokeskus lasketteluhisseineen ja alueelta lähti 

lähiympäristöön monia viitoitettuja retkeilyreittejä.
180  

Lapissa oli käynnistynyt jo siis 

paljon uutta matkailun rakennustoimintaa Pohjoiskalotti-komitean perustamisaikoihin. 

 

Pysyvän Pohjoiskalottikomitean perustamisen jälkeen kasvava matkailu kalottialueella 

säilyi vahvasti komitean huomiossa. Sen päämääriin kuului saada aikaan 
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systemaattisemmin organisoitua yhteistyötä matkailutoimijoiden välillä, mistä jo 

alustava komitea oli puhunut. Niin alueen markkinoinnissa kuin rakentamisessa 

yhteissuunnittelun tärkeyttä korostettiin ja niiden järjestämiseksi keskusteltiin erillisen 

matkailukomitean ja työryhmän perustamisesta.
181 

PKK ei pitänyt kokonaan 

myönteisenä sitä, että maiden pohjoisalueet kehittivät itsenäisesti omia alueitaan, vaan 

matkailu kehittäminen olisi pitänyt sen mielestä tehdä juuri yhteissuunnittelun kautta. 

Pohjoiskalotin alueella tapahtui 1970-luvun aikana selvää kehitystä matkailussa, ja 

Pohjoiskalotin matkailutyön tavoite oli nimenomaan saada aikaan yhteistyötä 

naapurimaiden alkuvaiheessa olevien ja yhä kasvavien matkailuyritysten ja -alueiden 

kesken.  

 

Uudisrakentamisen lisäksi kesä- ja talvimatkailun koordinoimista tuli miettiä. Varsinkin 

tällä tarkoitettiin jo olemassa olleiden rakennusten hyödyntämistä niin talvella kuin 

kesällä. Komitean päätti ensimmäisessä kokouksessaan perustaa työryhmän 

selvittämään edellytyksiä perustaa viranomaisista riippumaton säätiö, jonka tehtävänä 

olisi edistää kalotin matkailullista informaatiota. Toisen perustettavan työryhmän 

tehtäväksi määriteltiin ehdotuksen laatiminen jaettavasta yhteisestä matkailujulkaisusta. 

Maiden mielipide säätiön perustamiseen oli myönteinen. Ristiriitaa oli ainoastaan 

säätiön kokoonpanosta. Suomi toivoi säätiöön kahta edustajaa, yksi matkailun keskus- 

ja toinen alueviranomaisista, mikä maan mielestä nopeuttaisi tulosten saavuttamista. 

Norja ja Ruotsi taasen eivät halunneet sitoutua tiukkoihin institutionaalisiin muotoihin, 

sillä asia oli niiden kansallisessa käsittelyssä vielä kesken. Molemmat olivat kuitenkin 

valmiita yhden edustajan lähettämiseen. Asian etenemistä hidasti se, että komitean 

periaatteena oli olla perustamatta pysyviä alaorganisaatioita. Näin ollen säätiö jätettiin 

vielä hautumaan. Sen sijaan komitea päätti perustaa jälleen työryhmän tekemään 

esityksen yhteistyön toimenpiteistä.
182

     

  

Vuonna 1973 kokouksissa matkailuun liittyviä asioita oli komitean asialistalla 

aikaisempaa enemmän. Tämä johtunee siitä, että kokous käsitteli ensi kertaa alustavan 

matkailutyöryhmän laajan selvityksen, jonka aiheina oli muun muassa 

matkailuyhteistyön organisaatioehdotus. Matkailutyöryhmän mukaan matkailun tehokas 
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yhteistyömahdollisuuksien selvittäminen edellytti pysyvän toimielimen luomista 

matkailun alalle, ja pyysi komitealta valtuudet tehdä tarvittavat tutkimukset. 

Ministerineuvoston suunniteltiin hoitavan kustannukset ja PKK:n tuli ottaa kantaa 

aloitteeseen syyskokouksessa.
183  

 

Komitean alustava matkailutyöryhmä toi myös kantansa esille komitealle matkailutyön 

haastavuudesta ja yhteistyöelimen perustamisen tärkeydestä. Työryhmä ei voinut omasta 

mielestään toimia ainoana toimielimenä, jonka vastuulla oli kaikki matkailun käytännön 

yhteistyöprojektit. Vuoden 1973 toisessa kokouksessa matkailutyöryhmän alustuksen 

pohjalta päätettiinkin esittää Pohjoismaiselle ministerineuvostolle 

matkailuyhteistyöelimen perustamista. Kansalliset matkailujohtajat muodostaisivat 

säännöllisesti kokoontuvan matkailuneuvoston, joka raportoisi yhteistyön kehityksestä 

PKK:lle. Ministerineuvosto ratifioi matkailuneuvoston perustamisen seuraavana 

vuonna. Matkailuneuvoston toiminnan tuli keskittyä käytännöllisiin suunnitelmiin 

matkailun edistämiseksi Pohjoiskalotilla, kun taas PKK:n ja matkailutyöryhmän 

vastuulle jäi vastaisuudessa pitkäkestoiset tehtävät, kuten kalotin matkailun pitkän 

aikavälin kehityksen tutkimustyöhön perehtyminen ja siinä avustaminen.
184

  

 

Matkailuneuvoston kaltaisen yli valtion rajojen toimivan organisaation perustaminen 

Pohjoiskalotille oli komitean mielestä kiireellistä. Ongelmaksi muodostui kuitenkin 

erityisesti rahoitus, sillä kansallisten organisaatioiden halukkuus organisaation 

rahoittamiseen oli epäselvä. Matkailuneuvoston perustaminen oli käsittelyssä useassa 

kokouksessa. NÄRPin mukaan keskustellun matkailuneuvoston kaltaisten 

organisaatioiden rahoitus ei kuulunut Pohjoismaiselle ministerineuvostolle, vaan 

rahoitusongelmien ratkaisu kuului kansallisille matkailuorganisaatioille. Komitea 

itsessään oli kuitenkin tyytyväinen siihen, että tukea haettiin konkreettisiin 

matkailuprojekteihin ja sen puolesta kysymys matkailuneuvoston perustamisesta oli 

avoin.
185   
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Norjan valtiosihteeri Oluf Arntsen ilmaisi epäilyksensä yhteisen matkailuorganisaation 

toimivuudesta, sillä matkailu kuului kaikissa kolmessa maassa eri ministeriöiden 

alaisuuteen ja kaikissa maissa tehtiin useita selvityksiä matkailuun liittyen. Tätä taustaa 

vasten yhteisen organisaation toimivaksi saaminen oli vaikeaa. Norrbottenin maaherra 

Lars Backlundin mielestä juuri tämän vuoksi oli syytä selventää yhdistämisongelmia 

niin kunta-, maakunta- kuin keskushallintotasolla. Ruotsin ylijohtaja Gunnar Andersson 

tuki maamiehensä kantaa. Anderssonin mielestä yhteisen matkailun mahdollisuudet 

olivat yhdistämisen arvoista, vaikka se olikin vaikeaa. Olihan matkailun rakenne 

kuitenkin maissa melko samanlainen.
186

 

 

Suunnittelupäällikkö Heikki Annanpalo ilmoitti, että Lapin teollisuuskomitea oli 

ehdottanut matkailustrategiaa Lapille, sillä matkailu oli etusijalla aluesuunnittelussa. 

Maiden eriävistä mielipiteistä huolimatta Pohjoiskalotti nähtiin kuitenkin yhtenä 

matkailualueena. Koska komitea oli käsitellyt matkailukysymyksiä jo useassa 

kokouksessa, oli sen korkea aika saada aikaan konkreettisia tuloksia. Hyväksyttyjen 

suunnitelmien toteutukseen tuli tehdä aikataulu, samoin rahoituskysymyksiin. Komitea 

päättikin, että sihteeristö ja matkailutyöryhmä ryhtyivät tekemään muistiota ja 

selvittämään mahdollisuuksia yhteisen matkailuorganisaation perustamisesta 

Pohjoiskalotin alueelle.
187

  

 

Vuodessa oli siis tapahtunut muutos yleisessä mielipiteessä, jolloin komitean 

alaisuuteen ei aiottu perustaa pysyviä organisaatioita. Komitea oli saanut vuoden aikana 

varmistuksen toimintansa jatkuvuudesta ja siirtyvänsä Pohjoismaiden 

ministerineuvoston yhteyteen. Tässä valossa pysyvän toimijan perustaminen matkailuun 

muuttui ajankohtaiseksi ja tarpeelliseksi. Kokouksen sävy oli aikaisempaa selvästi 

aggressiivisempaa. Konkreettisten tulosten saavuttaminen ilmaistiin selkeämmin 

toivottavaksi ja sen eteen piti ryhtyä tekemään töitä pelkkien suunnitelmien sijaan. 

Kaivattu organisaatio ei kuitenkaan toteutunut maiden matkailujohtajien muodostaman 

matkailuneuvoston muodossa. Neuvoston toiminta ilmeisesti kaatui nopeasti 

rahoituksen puutteeseen tai jäi varsin pienimuotoiseksi, sillä komitean pöytäkirjoissa 

sen työstä ei ole juurikaan ole mainintoja. 
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Annanpalon mainitsema Lapin matkailustrategia viittasi Suomen itsenäisyyden 

juhlarahasto SITRA teettämään esitutkimukseen Suomen matkailupolitiikasta 1970-

luvun alkupuolella, jossa pidettiin erityisen kiireellisenä Pohjois-Suomen 

kehittämisohjelman laatimista. Lapin potentiaali matkailualalla oli yleisesti tiedossa, ja 

siksi kehittämisohjelman puuttuminen oli haitaksi. Suomen ensimmäinen matkailun 

kehittämisohjelma valmistui vuonna 1975 MEKin johdolla. Maanlaajuista 

kehittämisohjelmaa jatkettiin alueellisilla ohjelmilla, jonka seurauksena Lappi sai oman 

ohjelmansa samana vuonna.
188  

 

Matkailu olikin erityisesti syrjäisellä maaseudulla aluekehityksen väline
189

. Lapissa 

matkailuun herättiin toden teolla 1970-luvulla, kun tiedostettiin, että matkailun 

elinkeinopoliittinen merkitys läänin kehitykselle oli huomattava. Matkailun suunnittelua 

ja kehittämistä vaikeutti koko alueen kattavan kehittämisohjelman puuttuminen. 

Matkailu oli noussut Lapissa peruselinkeinoksi, ja sen osuus aluepoliittisten tavoitteiden 

saavuttamisessa oli suuri. Lapin matkailun kehittämisohjelman vuosille 1975–1980 

mukaan läänin aluepoliittisena tavoitteena oli juurikin alueen väestön elinehtojen ja 

toimeentulon parantaminen sekä taloudellisten ja sosiaalisten erojen tasoittaminen 

valtion muihin alueisiin nähden. Matkailulla oli Lapin aluepolitiikassa tärkeä osa, koska 

se loi työpaikkoja. Lisäksi matkailua tuli tarkastella yhtenä Lapin peruselinkeinona ja 

sen merkitys aluepoliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi oli tärkeä.
190  

 

Lappi näytti painineen tahollaan samanlaisten haasteiden kanssa kuin Pohjoiskalotti-

komitea. Lapin matkailu oli vahvasti kausiluonteista. Vaikka Lapilla oli teoriassa 

käytössään samat liikennemuodot kuin muulla Suomella, niiden alueellinen 

jakautuminen oli Lapin näkökulmasta erittäin epätasaista. Lappia markkinoivien 

organisaatioiden välinen yhteistyö oli vähäistä ja niiden toiminta osittain päällekkäistä. 

Alueen sisäisen koordinaation puute vaikeutti ja heikensi markkinoinnin 

tuloksellisuutta. Lapin tavoitteiksi matkailussa oli nimetty PKK:n tavoin elinkeinon 

toimintaedellytysten ja kannattavuuden parantaminen, työllisyyden kasvattaminen, 

tulotason nostaminen ja tärkeiden palveluiden saatavuus ja saavutettavuus.  Läänin 
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tavoitteena oli myös kalottiyhteistyö, mihin Lappi sisällytti Ruotsin ja Norjan lisäksi 

myös Murmanskin alueen. Yhteistyötä oli tarkoitus tehdä markkinoinnissa, tutkimus- ja 

suunnittelutoiminnassa, koulutuksessa sekä muussa toiminnassa. Komiteasta poiketen 

Lappi antoi erityisen painoarvon maatilamatkailun kehittämiselle 1970-luvun 

jälkipuoliskolla, koska sillä katsottiin olleen kannattavan toiminnan edellytykset Lapin 

haja-asutusalueiden vajaatyöllistetyillä maatiloilla.
191

   

 

Matkailussa yhteistyötä oli aktivoitu komitean aloitteesta paikallisten matkailujohtajien 

kanssa, ja näin matkailutoimijat oli saatu yhteistyöhön komitean alaisuudessa. Komitea 

mielestä yhteistyön pohja oli sen omissa suunnitelmissa matkailualalle. Vuoden 1976 

tärkeimmäksi tehtäväksi nimettiin suuntaviivojen luominen tulevien vuosien 

yhteistyölle, ja loppuvuodesta järjestetyn matkailuseminaarin tarkoitus oli muodostaa 

käsitys kauaskantoisesta työstä.
192

 Komitean alkuvuosien matkailutyö herätti jo suurta 

kiinnostusta ja jopa vaatimusta pysyvän organisaation perustamiseen, sillä matkailun 

kehittämistyön aikaansaamista pidettiin niin tärkeänä. Matkailuyhteistyölle tuli luoda 

perusta pitkälle aikavälille, ei pelkästään seuraavalle vuodelle. 

 

  2.1.3. Matkailutyöryhmä – harras toive toteutuu 

 

Niin ad hoc -komitea kuin varsinainen Pohjoiskalotti-komitea olivat lähes 

vuosikymmenen koettaneet saada aikaan pysyvää yhteistyöelintä matkailuun, kun 

lopulta vuonna 1977 pitkään käyty keskustelu matkailualan yhteistyömuodoista saatiin 

päätökseen. Vuoden 1976 joulukuussa komitea päätti perustaa matkailutyöryhmän, joka 

erosi komitean muista työryhmistä saatuaan oman työjärjestyksensä. Näin ollen 

matkailutyöryhmä oli pysyvämpi toimielin kuin komitean muut työryhmät.
 
Uuden 

työryhmän merkitys oli myös rahallisesti mitattuna suuri, sillä matkailu vei vuonna 

1977 kolmasosan komitean koko budjetista (katso liite 2). NAT määritteli tavoitteekseen 

Pohjoiskalotin matkailun edistämisen käytännöllisten suunnitelmien kautta.
193  
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Aloittaessaan virallisen kokoustoimintansa NAT:sta tuli yksi komitean kuudesta 

työryhmästä. Aluksi varsinaisia osanottajia kokouksiin oli yksi kustakin kolmesta 

maasta, ja työryhmän mielestä sen oli tarpeellista kokoontua vähintään neljästi 

vuodessa. Kokouksien järjestämispaikka vaihteli kolmen maan välillä.
194 

Työryhmän 

ensimmäiseen kokoukseen otti osaa neljä edustajaa: kansliapäällikkö Pertti Korhonen, 

läänin matkailujohtajat Rune Bjursten Norrbottenista, Petter Hamnes Tromsista ja Terje 

Henriksen Nordlandista.
195

 Kolme jälkimmäistä olivat mukana työryhmän toiminnan 

loppuun saakka. Myöhemmin toimintaan tulivat mukaan Ann-Kristin Hansson 

Norrbottenista ja Karin Svendsen Norjasta. Suomesta kokouksiin ottivat osaa Tero 

Leppänen sihteerinä ja Jouko Jama PKK:n sihteeristön edustajana. Työryhmän 

puheenjohtajina toimivat alkuvuosina Rune Bjursten ja Pertti Korhonen, mutta oli myös 

useita kokouksia, joissa puheenjohtajaa ei osallistujalistaan nimitetty. Vuosina 1985–

1986 puheenjohtajana toimi MEKin Pohjois-Suomen toimiston päällikkö Heikki 

Lampela. Työryhmän edustajat toimivat lisäksi matkailua koskevien projektien 

vastuuhenkilöinä ja toivat kokouksissa työryhmän tietoisuuteen kunkin projektin 

kuulumiset.
196

 

 

NAT piti myös oman sihteeristön perustamista tärkeänä ja se keskusteli pysyvän 

sihteeristön järjestyksestä vuonna 1982. Jouko Jama toi kokouksessa esille, kuinka 

sihteeristö oli suunnittelutyön perusta ja tärkeä osa työryhmän työtä. Sihteeristö tuli 

pystyä rahoittamaan kansallisten tai muiden pohjoismaisten tahojen kautta. Tämä ei 

kuitenkaan riittänyt, sillä neljä vuotta myöhemmin toiminnan suureksi ongelmaksi 

nimettiin edelleen henkilökunnan puute. Tämän vuoksi työryhmä pohti mahdollisuutta 

saada henkilövahvistusta toimistolleen PKK:n varoin. Pääsihteeri Jama kuitenkin 

muistutti komitean säännöistä, joiden mukaisesti varoja myönnettiin vain konkreettisiin 

ja toiminnallisiin tavoitteisiin, jotka olivat lisäksi ajallisesti rajattuja. NAT päättikin sen 

sijaan hakea ratkaisua henkilöstöongelmaan valtioiden työllisyystyöjärjestelmästä.
197

 

 

Pohjoiskalotti-komitea oli selvästi tyytyväinen matkailutyöryhmän ensimmäisinä 

toimintavuosina tekemään työhön. Komitean kokemusraportissa 1980-luvun alussa 
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mainittiin matkailutyöryhmän olleen yksi aktiivisimmista yhteistyöelimistä 

Pohjoiskalotilla ja matkailuyhteistyön alueen näkyvintä markkinointia. Syy NAT:n 

hyviin tuloksiin uskottiin osittain olleen päätoimisen sihteerin ansiota.
198

  

 

Matkailulla oli komitean mielestä selvää elinkeino- ja aluepoliittista merkitystä 

Pohjoiskalotille ja sillä oli kiinnekohtia moniin elinkeinoaloihin. Esimerkiksi valtioiden 

rajat ylittävä kauppa ja sen edistäminen liittyi kaupan ja teollisuuden lisäksi läheisesti 

matkailuun. Vuonna 1977 komitean alaisuuteen perustettiin erillinen kauppatyöryhmä 

hoitamaan rajakauppaan liittyviä asioita ja vuonna 1980 komitea perusti 

kauppakonsulentin viran. Konsulentin työ oli alkujaan väliaikainen, mutta sai jatkoa 

vuonna 1982.
199

 Rajakauppaa hankaloittivat maiden asettamat rajoitukset. 

Pohjoiskalotin kehityksen edellytyksenä pidettiin nimenomaan vapaata ja avointa 

kauppaa. Projektisihteeri Jama kritisoi muun muassa poliitikkojen ja viranomaisten 

kykenemättömyyttä irrottautua kansallisesta näkökulmasta päätöksiä tehdessään tai 

tarkastella aluetta koskevia asioita suuremmasta viitekehyksestä. Erityisesti Suomen ja 

Norjan tulliviranomaiset olivat lisänneet rajoituksia rajakauppaan, joiden poistamista tai 

tilanteen palauttamista entiselleen Jama piti vähimmäisenä toimena.
200

   

 

Yli rajojen käytävällä kaupalla oli potentiaalista vaikutusta matkailuun. Norjalaiset 

esimerkiksi kävivät ostoksilla Suomen Nuorgamissa, jonka innoittamana lomamatkakin 

saattoi suunnata helpommin rajan yli.
201

 Samoin Tornionjokilaaksossa yksi matkailun 

näkyvistä muodoista oli ostosmatkailu. Suomen pohjoisrajoilla tapahtunut 

ostosmatkailu vaikutti jo 1970-luvulla maan matkailutaseeseen positiivisesti.
202 

Rajakauppa oli kiinteässä yhteydessä pohjoiskalottilaisten rajat ylittävään matkailuun 

naapurimaiden puolelle, ja siksi sillä oli yhtymäkohtia myös komitean matkailutyöhön. 

 

Matkailutyöryhmän toiminnassa ryhdyttiin ennen kaikkea keskittymään Pohjoiskalotin 
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markkinointiin alueen ulkopuolelle, ja vuodesta 1985 alkaen matkailuyhteistyön 

kalotilla kirjoitettiin vain vahvistuneen. Samalla matkailualan toiminta Pohjoiskalotilla 

keskittyisi yhteen tai kahteen suurempaan projektiin vuosittain, mutta PKK ei vielä 

vuonna 1985 tiennyt, millainen NAT:n osuus niissä olisi.
203

 Tämä oli linjassa PKK:n 

tekemään päätökseen vuonna 1985, jolloin työryhmien toiminta haluttiin muuttaa 

vahvemmin projektiluontoiseksi. Komitean vuonna 1986 voimaan tulleen sisäisen 

työjärjestyksen mukaan projektityöt tuli tehdä komitean asettamien raamien sisällä, eli 

projektin oli noudatettava sovittua tavoitetta, sisältöä, budjettia ja aikataulua. Lisäksi 

jokaiselle projektille oli nimettävä vetäjä ja tarvittaessa ohjausryhmä.
204

 Komitean 

asema yhteistyöprojekteissa ei välttämättä enää ollut vetäjä, vaan se saattoi jäädä niissä 

myös taustavaikuttajaksi. Komitean periaate toimia yhteistyöhankkeiden 

alkuunpanijana, ei varsinaisena toteuttajana, ilmeisesti onnistui ainakin osittain 

matkailutyössä.   

 

NAT sai viimeisinä toimintavuosinaan PKK:lta vahvistuksen pysyvän sihteeristön 

perustamisesta pelkän sihteerinsä tilalle, jonka uskottiin vakiinnuttavan toimintaa 

entisestään. Sihteeristön tarpeellisuutta perusteltiin tehokkuuden ja matkailun 

liiketoiminnallisten tulosten parantumisella sekä strategian aikaansaamisella 

pitkäaikaiselle kehitykselle. Samalla matkailun kehittämistä edistävää toimintaa tuli 

täydentää ratifioidulla kansallisella matkailupolitiikalla. PKK:sta matkailulla oli 

potentiaalia kehittämiseen ja sen saralla saattoi saada uusia työmahdollisuuksia, jos vain 

kalotin erityispiirteitä hyödynnettiin.
205

  PKK arvioi tekemänsä matkailuyhteistyön 

positiiviseksi ja sen antaneen hyviä tuloksia. Siksi matkailuntyön tuli PKK:n mielestä 

jatkua ja sitä tuli tulevaisuudessa vahvistaa edelleen.
206

 NAT pyrki siis 

johdonmukaisesti vakiinnuttamaan matkailun oleelliseksi osaksi komitean toimintaa, ja 

sen työn haluttiin olevan merkityksellistä.  

  

NAT:n aikana PKK:n matkailutyö sai kehyksensä, josta NT jatkoi yhteistyömuotojen 
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kehitystä. Projektit venyivät usein pitkäaikaisemmiksi, kuin miksi ne oli alun perin 

suunniteltu. Matkailutyöryhmällä oli tämän vuoksi vuosittain monta projektia 

käynnissä. Tämä osaltaan söi yhdessä varojen riittämättömyyden kanssa työryhmän 

työn tehokkuutta, kun työpanos piti jakaa useaan projektiin yhtä aikaa. Tulevaisuudessa 

tähän uskottiin tulevan muutos, sillä 1980-luvun puolivälistä alkaen projektien määrä 

haluttiin rajata muutamaan, mutta sitäkin tehokkaampaan projektiin.  

  

 2.2. Yhteiset suunnitelmat matkailussa 
  

 

NAT:n toiminta keskittyi pääosiltaan tapahtumiin kuin julkaisuihin. Se esimerkiksi 

osallistui messuille pohjoismaisissa kaupungeissa sekä järjesti lehdistökierroksia 

Pohjoiskalotille. Tapahtumien tarkoituksena oli herättää kiinnostusta matkailun myynti- 

ja tiedotushenkilöstöön sekä alueella matkaaviin.
 
NAT osallistui myös kansainvälisiin 

matkailualan tapaamisiin lähettämällä niihin oman edustajansa.
207

 NAT:n 

toimintamuodot olivat ilmeisesti tuolloiselle matkailutyölle ominaisia. Myös Lapin 

matkailun kehittämisohjelmassa kerrottiin läänin järjestäneen ja osallistuneen matkailun 

saralla erilaisiin lehdistötilaisuuksiin, seminaareihin, työpajoihin, messuille ja 

näyttelyihin.
208

    

 

NAT:n seuraaja matkailuneuvosto arvioi ensimmäisessä kokouksessaan edeltäjänsä 

tärkeimmiksi konkreettisiksi aikaansaannoksiksi hyvin onnistuneen majoitusluettelon, 

jota pystyttiin edelleen kehittämään. NAT:n aikaansaamasta Pohjoiskalotin 

aktiviteettikartasta tuli NT:n mielestä tehdä myös vuosittainen julkaisu. Arctic Canoe 

Race -kilpailu arvioitiin myös onnistuneeksi projektiksi, jonka kautta tieto 

Pohjoiskalotista oli levinnyt ympäri maailmaa. Lisäksi Multivisio -ohjelma
209

, Top of 

Europe - ja Rörlig turism på Nordkalotten -kampanjat olivat onnistuneita ideoita. 
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Matkailuneuvosto hyödynsikin näiden kahden kampanjan perustaa, ja niistä muotoutui 

1990-luvun taitteessa komitean matkailun merkittävimpiä markkinointiprojekteja.
 210

 

 

  2.2.1. Majoitusluettelo – vaihtoehdot yksiin kansiin 

 

 

Yksi NAT:n ensimmäisistä aikaansaamista julkaisuista oli majoitusluettelo. 

Ensimmäinen luettelo oli suunnattu erityisesti automatkailijoille ja sen tarkoituksena oli 

kertoa Pohjoiskalotin yöpymismahdollisuuksista yhdessä julkaisussa. Se sisälsi 

hotellien ja mökkien yhteystiedot aakkosjärjestyksessä maittain. Luetteloon oli 

ilmoitettu myös kunkin maan valuutalla kohteen hintaluokka, mahdollinen 

matkailusesongin ajankohta sekä monelleko hengelle majoitusta oli tarjolla. 1980-

luvulla julkaisusta suunniteltiin vuosittain julkaistavaa. Majoitusluettelon ohessa 

julkaisu sisälsi tietoa kalotin jokamiehenoikeuksista suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, 

saksaksi ja ranskaksi. Lisäksi vuoden 1981 luettelossa oli välimatkataulukko suurimpien 

paikkakuntien väliltä. Luettelon painos oli 40 000 kappaletta vuonna 1980, joista 10 000 

kappaletta jaettiin jokaiseen kalottimaahan ja loput 10 000 ulkomaille. Ensimmäiseen, 

vuoden 1978 majoitusluetteloon haettiin 85 000 NOK ja vuodelle 1982 NAT haki 70 

000 NOK.
211 

Useimmat merkinnät NAT:n asiakirjoissa koskien projektirahoituksia 

olivat juuri rahoitushakemuksia ja -suunnitelmia, eivät varsinaisia saatuja määrärahoja, 

kuten myös majoitusluettelon kohdalla.  

 

Komitean halu saada majoitusluettelo aikaan on ymmärrettävää, sillä alueen 

matkailijamäärät kasvoivat 1970–1980-luvuilla. Esimerkiksi Lapin läänissä 

rekisteröityjen yöpymisvuorokausien määrä kasvoi vuosina 1975–1980 yli 55 000:lla 

niiden ollessa vuonna 1980 yhteensä päälle 613 000. Läänin majoituskapasiteetti kasvoi 

huomattavasti muuta Suomea enemmän ja yöpymisten uskottiin kasvavan Lapissa 

vuosittain keskimäärin 4 %.
212

 Matkailijamäärien huomattava kasvu yhdessä 

majoituskapasiteetin ja uusien yritysten nousun kanssa oli muuttanut kalotin 

majoitustilannetta ja luettelon avulla niin kalotin matkailutoimijat että matkailijat saivat 
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ajantasaista tietoa alueen majoitustilanteesta.  

 

Luettelossa oli kalotin matkailuneuvonnat puhelinnumeroineen ja osoitteineen sekä 

Pohjoiskalotin alueen kartta, johon oli merkitty majoituskohteet, tiet, lautat, 

matkailutoimistot ja lentokentät. NAT oli antanut jokaiselle läänille tehtäväksi selvittää 

omien matkailuneuvontojensa osoitteet, puhelinnumerot ja aukioloajat majoitusluetteloa 

varten. Suomen puolella tiedusteluihin vastasi Lapin Matkailu Oy.
213

 

 

 

Majoitusluettelon kohderyhmän valintaan vaikutti varmasti se, että kalotin 

matkailijoista merkittävä osa liikkui omatoimisesti ja autolla. Esimerkiksi Lapissa 1970-

luvulla suosituin kulkuneuvo oli kiistatta henkilöauto ja yleisin maksullinen 

majoitusmuoto leirintä. Tätä matkailumuotoa tuki myös kansalaisten lomien 

ajoittuminen 80-prosenttisesti kesäkuukausille.
214  

Vaikka matkailu kehittyikin, oli Lapin 

matkailijan profiili vielä 1980-luvun puolivälissä majoitusluettelon kohderyhmään 

sopiva. Keskiverto Lapin matkailija oli ympärivuoden keski-ikäisiä ja perheellisiä 

matkailijoita, joista suurin osa matkusti henkilöautolla niin kesällä kuin talvella. 

Talvimatkailijat olivat yleensä hyvätuloisia, kun taas kesällä tulotasolla ei ollut suurta 

merkitystä. 80–90 % matkailijoista oli ympärivuoden kotimaisia.
215 

Silti vaikka suurin 

osa Pohjoiskalotilla matkailevista oli pohjoismaisia, komitea katsoi tarpeelliseksi 

julkaista majoitusluettelon kotimaisten kielten lisäksi heti englanniksi, saksaksi ja 

ranskaksi. Luettelon uskottiin siis palvelevan myös ulkomaisia matkailijoita.  

 

Pohjoismaiden ministerineuvosto tunnusti vuonna 1983 majoitusluettelo-projektin 

pysyväksi ja sen vähimmäispainosmäärä vuodessa oli 30 000 kappaletta. Vaikka PKK 

saikin ministerineuvostolta rahoitusta majoitusluettelon tekoon, NAT:n norjalaiset 

jäsenet eivät pitäneet mahdollisena, että Norja pystyi rahoittamaan projektia 

kansallisesta budjetistaan. Suomalaiset edustajat ehdottivatkin, että luetteloa yritettiin 

rahoittaa mainoksilla. Sponsoreiksi kysytyt yritykset eivät kuitenkaan olleet vastanneet 

asiasta päätettäessä, joten luettelo siirrettiin seuraavaan vuoteen 1984.
216

 Tämän jälkeen 
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majoitusluettelo ei enää esiintynyt NAT:n tai PKK:n kokousten asialistalla. Luettelo oli 

kuitenkin selvästi yksi matkailutyöryhmän hyödyllisimmistä julkaisuista, sillä sen 

uusinta painoksista keskusteltiin vielä matkailutyöryhmän lakkauttamisen jälkeenkin. 

   

  2.2.2. Varausjärjestelmällä myytävämpi kalotti 

 

Matkailijamäärien voimakas kasvu 1970-luvulla lisäsi matkailupalveluiden tarjontaa ja 

vilkastutti muutenkin elinkeinoelämää Lapissa. Tämän kehityksen uskottiin jatkuvan 

1980-luvulla ja matkailualan palveluiden lisääntyvän yhä edelleen tulevaisuudessa.
217

 

Lapissa ohjelmapalvelut muodostivat jo 1970-luvulla tärkeän myyntikohteen, ja pelkkä 

luontoon turvautuminen koettiin jopa haitaksi. Matkailijoille oli tuotava esille, ettei 

Lapin kaikkia vaihtoehtoja voinut kokea yhden matkan aikana. Oli tärkeää, että koko 

Lapin alue ja yritykset tulivat tunnetuksi. Ohjelmapalveluiden päätavoitteena oli 

tyydyttää matkailijan vapaa-ajan tarpeet ja pidentää viipymää matkailuyrityksissä. 

Talvella ja keväällä oli pääasiassa tarjolla kohdematkapalveluja ja kesällä taas ohjelmat 

oli suunnattu suurilta osin kiertomatkailijoille.
218 

 Kehitysohjelmien suunnitelmista 

huolimatta Lapissa varsinkin kesämatkailu oli ja säilyi vielä 1990-luvulle 

ohikulkumatkailuna. Lapin alueiden ohjelmapalvelut, jotka olisivat pysäyttäneet 

matkailijan yöpymään, olivat vasta kehittelyasteella 1980-luvulla.
219

  

 

NAT huomioi myös ohjelmapalveluiden kasvun. Työryhmän ajamiin uudistuksiin kuului 

1980-luvun alussa koko Pohjoiskalotin kattavan varausjärjestelmän aikaansaaminen. 

Suomi ja Ruotsi olivat pitäneet tällaisen järjestelmän kehittämisen tarvetta suurena jo 

vuonna 1977.  Varausjärjestelmään haettiin Pohjoismaiden ministerineuvostolta 

vuodelle 1981 500 000 NOK:n suuruista määrärahaa. Pohjoiskalotti-Uutisissa kalotin 

keskeisimmiksi ongelmiksi matkailualalla nimettiin vaikea saavutettavuus ja alueen 

matkailutuotteiden huono saatavuus. Varsinkin matkailutuotteista ja niiden saannista ei 

ollut riittävästi tietoa tarjolla.
220
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Varausjärjestelmän pyrkimyksenä oli parantaa Pohjoiskalotin matkailutuotteiden 

saatavuutta ja ostettavuutta luomalla matkailijoille ja jälleenmyyjille ne edellytykset, 

joita vaadittiin Pohjoiskalotin matkailutuotteiden varaamiseen. Järjestelmän kehittelyssä 

lähtökohtana oli keskusvaraamon perustaminen kuhunkin Pohjoiskalottimaahan. Tähän 

ratkaisuun päädyttiin yhden yhteisen keskusvaraamon sijasta siksi, että maiden 

markkinat ja kohderyhmät erosivat toisistaan sekä lähimatkailun vuoksi. 

Varausongelman ratkaisuksi oli päädytty ATK-pohjaisen varaustoiminnan käyttöön, 

joka osaltaan tuli tehostamaan alueen markkinointia suuremmilla markkinoilla.
221

 

 

Vuonna 1979 Lapin Matkailu Oy piti yllä alueellista varaamojärjestelmää 

Rovaniemellä. Siitä haluttiin projektin myötä kuitenkin kehittää matkatoimisto-oikeudet 

omaava alueellinen keskusvaraamo. Ruotsissa tai Norjassa ei ollut alueellista 

keskusvaraamojärjestelmää, joskin Norrbottenin alueen matkatoimistoilla Resolla 

Kiirunassa ja Nordkalottresorilla Luulajassa oli jonkinlaista varaustoimintaa.  Kaikkien 

maiden järjestelmät olivat kuitenkin vielä puutteellisia.  Ruotsin ja Suomen kansalliset 

matkailutoimijat olivat aktiivisia järjestelmän käyttöönottamiseksi. Ruotsissa 

varausjärjestelmä otettiin käyttöön vuonna 1980 ja Suomessa Lapin Matkailu Oy vuotta 

myöhemmin. Samassa yhteydessä ilmoitettiin, että PKK:n sihteeristö selvittäisi 

mahdollisuuksia Norjan liittämisestä järjestelmään. Tämä tuotti NAT:lle kuitenkin 

hankaluuksia. Norjan Nordkalottresor AB vastasi nimittäin työryhmän tiedusteluihin, 

ettei sillä ollut mahdollisuuksia antaa selvitystä varausjärjestelmän käyttöönotosta. 

Niinpä NAT siirsi käyttöönoton Pohjois-Norjan sisäiseksi kysymykseksi, ja sen tuli 

itsenäisesti hoitaa järjestelmän aloittaminen maan osalta. NAT:n norjalaiset edustajat 

aikoivat tehdä ehdotuksen projektin jatkotoimenpiteistä Norjassa.
222

 

 

Päätavoite yhteisen varausjärjestelmä-projektissa oli auttaa matkailijoita ja 

jälleenmyyjiä saamaan tarvitsemansa tiedot heidän ostaessaan tai myydessään kalotin 

matkailutuotteita.
223 

Komitean ajama varausjärjestelmän uudistaminen ei kuitenkaan 
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onnistunut suunnitellusti ainakaan Lapin kohdalla. 1980-luvun loppupuolella Suomen 

matkatoimistojen kerrottiin kokevan Lapin matkojen myymisen aikavieväksi ja 

tehottomaksi. Toimistoilla ei ollut riittävästi tietoa Lapin kohteista, toisin kuin 

esimerkiksi Ruotsin matkakohteista. Myynnin ongelmien uskottiin liittyvän Lapin 

matkailuelinkeinon kyvyttömyyteen hyödyntää uutta teknologiaa, eikä Lapin Matkailu 

Oy:n varausjärjestelmään ollut yhteydessä kuin kaksi matkatoimistoa. Vielä 1991 Lapin 

matkojen ostoa vaikeutti keskitetyn myynti- ja varauskanavan puuttuminen.
224

 

 

Varausjärjestelmän kehittämisprojektin kautta komitea oli mukana edesauttamassa 

kalotin matkailumyyntiä. Sen tehtävänä oli toimia tiedonvälittäjänä maiden välillä 

varsinaisen toteutuksen jäädessä läänien tehtäväksi. Komitea mahdollisti maille samat 

lähtökohdat myyntinsä tehostamiseen, mutta silti varausjärjestelmän käyttöönotto 

vaihteli maittain. Ruotsissa se onnistui ilmeisesti hyvin, kun Suomessa kehitys jäi vielä 

puolitiehen. Projekti on hyvä esimerkki komitean tekemän työn osittaisesta 

irrallisuudesta. Vaikka se käytti aikaa ja rahaa näennäisesti yhteistyötä vaativaan asiaan, 

eivät kalottimaat välttämättä pitäneet asian toteuttamista yhtä tärkeänä.  

 

  2.2.3. Opaskirjasta ja kalottikartasta apua tiedon puutteeseen 

 

Tarve kalottialueen karttaan ja matkaoppaaseen oli heti alusta alkaen suuri, olihan 

komitea keskustellut matkailukäsikirjan teosta jo 1970-luvun alussa. Sekä karttaan että 

Pohjoiskalotti-oppaaseen budjetoitiin määrärahoja vuodelle 1979. Kartta koettiin 

erittäin hyödylliseksi, sillä sitä pystyivät käyttämään hyödyksi NAT:n lisäksi alueen 

muutkin organisaatiot. Varsinaisesta kartasta suunniteltiin peruskarttaa, joka sisälsi 

ainoastaan valtioiden rajat, suurimmat paikkakunnat, järvet ja joet. Kartan ohessa 

olisivat kalvot esimerkiksi paikkakunnista, tien numeroista, eri 

yöpymismahdollisuuksista, luetteloiduista kanootti- ja kiertoreiteistä sekä 

kalastusalueista.
225  
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Varsinainen kartta erosi osittain suunnitellusta. Sen nimeksi tuli Pohjoiskalotin 

aktiviteettikartta ja ulkoasultaan se oli 21-sivuinen sekä jaoteltu alueittain eri 

aukeamille. Alussa oli yksityiskohtaisesti merkit ja niiden selitykset, joita kartassa 

käytettiin. Suunnitellut kalvot olivat jääneet pois. Harrastekartasta löytyi niin ikään 

välimatkataulukko ja suurimpien taajamien erilliskartat jokaisesta maasta. Suomesta 

karttaan oli sisällytetty Rovaniemi, Kemijärvi, Tornio, Kemi, Enontekiö, 

Ylläs/Äkäslompolo, Inari, Sodankylä ja Sallatunturit. Matkailijoiden avuksi kartan 

loppuun oli lisäksi laitettu tietoa kalotin jokamiehen oikeuksista sekä kalastuksesta 

alueella. Kartassa oli lyhyesti selitetty kalotin kalastusalueiden lisäksi kalastustavat, 

esiintyvät kalalajit, kalastusajankohdat ja -luvat. Lopussa oli vielä maininta jokaisen 

läänin matkailuneuvonnoista yhteystietoineen. Kaikki tekstit oli käännetty suomen ja 

ruotsin lisäksi englanniksi ja saksaksi. Karttaa myytiin kioskien, bensa-asemien ja 

kirjakauppojen kautta. Läänien vastuulla oli tekstin kääntäminen kunkin omalle 

äidinkielelle. Painosmäärä oli 15 000 kappaletta ja hinnaksi NAT määritteli 30 Suomen 

markkaa. NAT:n saama palaute kartasta oli ollut enimmäkseen myönteistä muutamaa 

virhettä lukuun ottamatta. Ne NAT korjasi seuraavaan painokseen.
226

 

 

MEKin toimistopäällikkö ja projektin vetäjä Heikki Lampela kirjoitti vuonna 1983 

Pohjoiskalotti-Uutisiiin aktiviteettikarttaan liittyen. Hänen mukaansa 1980-luku oli 

edellisen vuosikymmenen lopulla nimetty Suomessa aktiviteettien ja palvelujen 

vuosikymmeneksi. Tällä Lampelan mukaan tarkoitettiin ensisijaisesti sitä, että loman 

sisältöön ryhdyttiin kiinnittämään suurta huomiota:  

 

Oli selvästi nähtävissä, että tämän päivän matkailija ei tyydy ruokaan, 

juomaan ja sänkyyn. Hän tarvitsee lomallaan toimintaa. Lomalle täytyy olla 

mielekästä sisältöä. Hiihtohissi sekä koneellisesti tehdyt valaistut ladut ja 

rinteet ovat jo itsestään selvyys samoin vaellusreitit ja kuntopolut.
227

 

 

Näiden perusaktiviteettien lisäksi oli alkanut syntyä uusia harrasteita, joista 

matkailijoilla ei välttämättä ollut tietoa. Vaikka aktiviteeteista oli esitteitä, ne hukkuivat 

Lampelan mukaan muuhun esitetulvaan. Tästä syystä NAT otti aktiviteettikartan 
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projektisuunnitelmiinsa, jolle se myös sai Pohjoismaiden ministerineuvoston 

hyväksynnän ja rahoituksen. Kartan onnistumisen takeena oli NAT:n mukaan sen 

valmistajan, Suomen Maanmittaushallituksen, vahva asiantuntemus. Kartan ajatus oli, 

että tavallisen maantiekartan lisäksi siinä oli käytetty kansainvälisiä 

aktiviteettisymboleita. Matkailija pystyi käyttämään karttaa niin tavallisena 

maantiekarttana ja samalla nähdä reittinsä varrella olevien paikkakuntien palvelut. 

Toisaalta kartan avulla oli mahdollista suunnitella reittinsä sen mukaan, missä toivotut 

aktiviteetit olivat. Aktiviteettikartan tapaisia karttoja oli painettu Lampelan mukaan jo 

pitkään esimerkiksi Saksassa, mutta Pohjoiskalotilta se kuitenkin puuttui. Vuoden 1984 

aikana valmistuva kartta tuli olemaan eduksi niin matkailua harjoittavalle ja sitä 

harrastavalle, sillä kartta tarjosi asiallista tietoa mahdollisimman pelkistetyssä 

muodossa.
228

 

 

Matkailijoiden vaatimukset olivat muuttumassa 1980-luvulla eikä heitä voinut enää 

käsitellä yhtenä yhtenäisenä joukkona. Jokaisen matkailijaryhmän odotukset ja toiveet 

tuli ottaa mahdollisimman hyvin huomioon.
229

 Tämä oli myös todennäköisesti NAT:n 

tekemän julkaisutyön taustalla. Samaan julkaisuun pyrittiin sisällyttämään 

mahdollisimman paljon tietoa, joka palveli mahdollisimman monia ihmisiä.   

 

Pohjoiskalottioppaan laatijaksi NAT valitsi toimittaja Sinikka Salokorven. 

Suomenkielistä opasta oli mahdollista myöhemmin soveltaa ruotsin- ja norjankielisiin 

versioihin. NAT päätti vuonna 1979, että jokainen lääni vastasi oman alueensa 

lähdemateriaalin keräyksestä. Sovittu aikataulu piti, ja Pohjoiskalottiopas – Norjan, 

Ruotsin ja Suomen kalottialueiden opaskirja julkaistiin kesän alussa vuonna 1980. 

NAT:n mukaan kirjan myynti alkoi hyvin, sillä saman vuoden syyskuuhun mennessä 

sitä oli myyty 1359 kappaletta.  Tämä oli työryhmän mielestä yllättävän hyvä 

huomioonottaen vähäisen markkinoinnin.
230

 

 

Pohjoiskalottioppaaseen oli yhdistetty yleistä tietoa, jota alueelle matkustavaa saattaisi 

kiinnostaa. Kirjassa kerrottiin muun muassa alueen historiasta, luonnosta ja väestöstä.  

Kalotin vetovoimatekijäksi Salokorpi oli nimennyt luonnon harrastusmahdollisuudet, 
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kuten kalastuksen ja eräretkeilyn, pohjoisen ruoan sekä kulttuurin. Kirjassa oli niin 

ikään tietoa jokamiehen oikeuksista ja velvollisuuksista, julkisesta liikenteestä, 

vakuutuksista ja toimenpiteistä onnettomuuden sattuessa. Lisäksi oppaassa oli esitelty 

viisi matkailureittiä ja luettelo paikkakunnista, nähtävyyksistä ja tapahtumista sekä 

alueen kartta. Paikkakuntien lista oli varsin pitkä ja siihen oli sisällytetty kaikki 

vähänkin tunnetut vierailukohteet.
231

 Opaskirjan sisällöstä päätellen se oli ensisijaisesti 

suunnattu autolla matkaileville, mutta aktiviteettikartan kaltaisesti se kattoi kaiken 

oleellisimman tiedon, mitä kalotille matkustava saattoi tarvita.  

 

  2.2.4. Alennuskortit ja – järjestelmät helpottavat liikkumista 

 

Komitea painotti kaikilla toiminta-aloillaan yritysten ja niiden tukemisen merkitystä. 

Paikalliset yritykset olivat alusta alkaen mukana PKK:n matkailuprojekteissa. Kalotin 

sisäisen liikenteen kehittäminen oli komitean vahva tavoite. Lentoliikenteen ja 

tieverkoston parantamisen lisäksi varsinkin matkailijoiden liikkumista alueella haluttiin 

helpottaa. Tähän yhdeksi ratkaisuksi kaavailtiin erilaisia alennuksia matkustamiseen. 

Yksi NAT:n projekteista koskikin Pohjoiskalotin linja-autoliikenteen tietolehtisen ja 

bussikorttijärjestelmän aikaansaamista.
232  

 

Kalotinsisäisen liikenne -projektin vetäjänä toimi toimistopäällikkö Pertti Korhonen. 

Projektin puitteissa suunniteltiin bussikorttijärjestelmän käyttöönottamista vuoden 1978 

kesällä. Se ei kuitenkaan tullut Korhosen mukaan toteutumaan suunnitellusti. Projektiin 

osallistuvat toimijat olivat olleet eri mieltä siitä, pitikö Interrail-tyylisen alennuskortin 

hyödyntämiselle asettaa ehtoja matkan pituudesta tai sen suuntautumisesta. Kalotin 

bussiyhdistys oli ehdottanut, että matkailijan oli matkustettava vähintään 150 kilometriä 

yhtä matkaa kohden, jotta alennuskorttia pystyi hyödyntämään. Näin bussiyhdistyksen 

mukaan vältettiin kortin väärinkäyttöä. Norjan liikenneministeriön
233

 mielipide oli se, 

että alennuskorttia myytäisiin ainoastaan valtioiden rajat ylittävän liikenteen yhteydessä. 

Tässä ehdotuksessa toteutui myös bussiyhdistyksen ehdottama 150 kilometrin raja. 

Norrbottenin matkailujohtaja Rune Bjursten ei kuitenkaan pitänyt rajoituksia 
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tarpeellisina eikä niitä siksi tullut asettaa alennuskortin myynnille. Bjursten perusteli 

mielipidettään juuri Interrail-alennusmatkustuksella, joka oli toiminut ilman rajoituksia 

hyvin eikä väärinkäytöksiä sen parissa ollut esiintynyt. Vuoteen 1981 mennessä NAT oli 

saanut aikaiseksi kalotilla tehtävän bussikiertomatkan, johon kuului myös 

alennuskorttijärjestelmä.
234 

Pohjois-Norjan ja Lapin läänin bussiyritysten yhteistyön 

edistämisen tuloksena syntyi linja-autoliikenteen aikataulujen ja lipunoston osittainen 

yhtenäistäminen. Lisäksi NAT suunnitteli Pohjois-Norjan ja Lapin välisten 

bussimatkojen esitteen, joka julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 1977.
235

  

 

Mennään bussilla Pohjoiskalotilla -esitteen vuosien 1977 – 1979 painokset sisälsivät 

alueen bussireitit ja niiden jatkoyhteydet sekä majoitusmahdollisuudet suomeksi, 

ruotsiksi, englanniksi ja saksaksi. Esitteen alussa oli lyhyt selostus kalotista, sen 

asutuksesta, maantieteellisestä määritelmästä ja ympäristöstä. Linja-autoreittejä oli 

neljä, ja ne kaikki lähtivät ja päättyivät Rovaniemelle tehden erilaiset matkat Lapin ja 

Pohjois-Norjan alueella. Jokaisen reitin yhteydessä oli mainittu matkan hinta, 

kokonaispituus ja jatkoyhteydet sekä linja-autolla että junalla. Esitteessä oli myös 

alueen kartta ja luettelo yöpymismahdollisuuksista reittien varrella. Lisäksi julkaisussa 

oli mainittu matkoja myyneet matkatoimistot ja tahot, joilta sai lisätietoa 

Pohjoiskalotista alueena, toisin sanoen liikennöitsijät ja alueelliset matkatoimistot. 

Esitteen suunnittelusta vastasi Matti Valli.
236

 

 

NAT:n ajama yhteistyö oli yhdenmukainen Lapin omien suunnitelmien kanssa. Lapin 

matkailun kehittämisohjelmassa vuosille 1975–1980 oli asetettu tavoitteeksi 

liikennepalveluiden tehostettu kehittäminen kasvavien matkailijamäärien palvelemisen 

ja matkailukohteiden saavutettavuuden parantamisen vuoksi. Liikenteenharjoittajien ja 

matkailuelinkeinon toimijoiden yhteistyön lisääminen ja alueen liikennekapasiteetin 

kytkeminen pakettimatkoihin olivat myös ohjelman päämäärinä.
237

 Samoihin aikoihin 

yritykset alkoivat markkinoida konkreettisia tuotetarjouksia. Myös kiertoajeluja 

matkakeskusten välillä suunniteltiin. Erilaisia kierto- ja tutustumismatkoja tuli järjestää 
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yrittäjien ja liikennöitsijöiden yhteisvoimin.
238 

Lapin tekemä yhteistyö Pohjois-Norjan 

yritysten oli siis linjassa myös läänin omaan kehittämisohjelmaan. 

 

NAT pyrki siis omalta osaltaan helpottamaan matkailijoiden liikkumista kalottimaasta 

toiseen ja myös mahdollisesti tekemään siitä edullisempaa. Pohjoiskalotin hintataso oli 

eurooppalaisesti korkea, mikä koettiin varmasti yhdeksi merkittäväksi esteeksi kalotille 

matkustamiseen. 

 

Liikennepalveluiden kehittäminen säilyi Lapin kehittämisohjelman tavoitteena 1980-

luvullakin. Linja-automatkailu nostettiin ohjelmassa erityisen tärkeäksi pohjoisessa, 

koska siellä ei juuri muita liikennemuotoja ollut käytössä. KERAn mukaan energian 

hinnannousun myötä ryhmämatkailun suosio oli kasvanut selvästi vuosikymmenen 

alussa. Silti ongelmaksi mainittiin yhä matkailuyrittäjien ja liikenteenharjoittajien 

välisen yhteistyön puute. Joillakin alueilla joukkoliikenneyhteyksien puute oli jopa 

matkailun kehittymisen esteenä tai vähensi olemassa olevien palveluiden kysyntää. 

Tehostuneen joukkoliikennesuunnittelun myötä tilanne oli kuitenkin jo vakiintumassa 

parempaan.
239

 

 

NAT selvitti myös mahdollisuuksia kalotin leirintäkortin tekemiseksi.  Asia ei saanut 

kuitenkaan suurta innostusta Suomen kansallisten toimijoiden parissa. Ajatus 

leirintäkortista nousi uudelleen keskusteluun vuonna 1982, kun NAT käsitteli 

kokouksessaan Pohjoiskalotin alennusjärjestelmien yhteensovittamista. NAT selvitteli 

matkailijoiden mahdollisuuksia alennuksiin majoituksessa ja liikenteessä. PKK oli 

pyytänyt kaikilta kolmelta kalottimaalta selvitystä niiden tuolloisesta alennustilanteesta, 

mutta Suomi oli kokouksen ajankohtana ainoa, jolta selvitys oli saatu.
240

    

 

Leirintä matkailijoiden majoitusmuotona pysyi läpi 1980-luvun suosittuna. Esimerkiksi 

Tornion kaupungin Kallioputaan leirintäalueella yöpyi vuonna 1986 ennätyksellisen 

paljon matkailijoita, yhteensä 14 000 henkilöä. Matkailutottumukset alkoivat kuitenkin 

vuosikymmenen lopulla muuttua ja telttailijoiden osuus matkailijoista väheni. 
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Samaisella Tornion leirintäalueella kirjattiin vuonna 1997 enää 7 300 yöpymistä.
241  

NAT pyrki leirintäkortillaan palvelemaan kalotinlaajuista leirintämatkailua, joka oli niin 

Norjassa, Ruotsissa kuin Suomessa suosittua. Leirintämatkailun yhtenäistämiseen 

maiden välillä suhtauduttiin kuitenkin varautuneesti, eivätkä maat halunneet hanakasti 

yhdistää voimiaan yhteiseen alennusjärjestelmään. Todennäköisesti leirintäalueilla meni 

vielä läpi 1980-luvun tarpeeksi hyvin, ettei niiden tarvinnut houkutella uusia 

matkailijoita aktiivisemmin.   

 

NAT:n julkaisut olivat aikansa merkittävimmälle kohderyhmälle, automatkailijoille, 

suunnattuja. Silti niitä kaikkia yhdisti myös selkeä tavoite: olla hyödyllinen 

mahdollisimman monelle ihmiselle. Pieneen esitteeseen pyrittiin sisällyttämään niin 

paljon tietoa kuin mahdollista. NAT:lla oli selkeästi paljon innostusta yhdistää 

kalottimaiden matkailua, useassa tapauksessa enemmän kuin mihin maat itse olivat 

valmiita ryhtymään. Tämä yhdessä heikon rahoituksen kanssa vaikeutti 

matkailutyöryhmän työtä. Sen toiminta jäi monilta osin vaatimattomammaksi kuin 

miksi NAT oli sen suunnitellut. 

 

 2.2.5. Arctic Canoe Race - kalotin matkailutarjonnan esiintuoja 

 

1980-luvulla matkailijoiden laatuodotukset olivat 1950-luvun jälkeen jälleen 

murroksessa. Massamatkailusta alettiin siirtyä takaisin yksilöllisyyteen, ja esimerkiksi 

luonto- kulttuuri-, hyvinvointi ja elämysmatkailu alkoivat kasvattaa suosiotaan. 

Matkailijat vaativat yhä enenevässä määrin yksilöllisiä palveluja, jotka olivat juuri 

heidän tarpeisiinsa ja toiveisiinsa mitoitettuja. Ihmisten sosiaaliset arvostukset 

muuttuivat ja nopeasti noussut elintason myötä henkisen pääoman, kuten 

matkailukokemusten arvostus, kasvoi fyysisen materian kustannuksella. Toisekseen 

kehitykseen vaikuttivat lisääntynyt vapaa-ajan määrä ja kilpailu siitä, miten matkailija 

sen käytti. Matkailijat arvostivat yhä enemmän aitoutta ja autenttisuutta niin tuotteissa 

kuin palveluissa. Kansainvälistyminen heijastui myös kiinnostuksena erilaisiin 

kulttuureihin ja elämäntapoihin. Matkailupalvelujen odotettiin tarjoavan elämyksiä ja 

eroavan mahdollisimman paljon omasta arjesta.
242

 Ihmiset halusivat siis kokea ja nähdä 

uusia ja erilaisia asioita.  
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NAT:n myötä Pohjoiskalotti-komitean matkailutyö tuli näkyvämmäksi kuin 

aikaisemmin. PKK sai näkyvyyttä osaksi messujen uusien tapahtumiensa kautta. Yksi 

uusista tapahtumista oli Arctic Canoe Raceen. PKK oli mukana järjestämässä tätä 

kansainvälistä melontakilpailua vuoden 1984 kesällä, jolloin kilpailun järjestelyihin 

haettiin PKK:lta 400 000 NOKia. Projektin kokonaiskustannusarvio oli yli miljoona 

NOKia, josta 266 000 kruunua rahoitettiin pohjoismaisista varoista. Kisa oli järjestetty 

ensimmäisen kerran edellisenä kesänä, jolloin kilpailijoita oli ollut 140. Suuri 

osallistujamäärä jo ensimmäisellä järjestämiskerralla oli osoittanut kilpailun suosion. 

Arctic Canoe Race oli suurin kansainvälinen kilpailu Tornionjokilaaksossa, jonka 

päämääränä oli hyödyntää Torniojokea kanoottireittinä. Reitin ollessa 

kokonaisuudessaan 537 kilometriä kilpailu oli samalla myös Euroopan pisin 

kanoottimaraton. Tornionjoen lisäksi kilpailu suoritettiin Könkämäenolla ja 

Muonionjoella, jotka yhdessä olivat Pohjoiskalotin ja samalla Euroopan pisin vapaana 

virtaava jokireitti. Joet olivat myös Suomen ja Ruotsin välisiä rajajokia, ja jokilaakso 

tarjosi vaihtelevat maisemat tunturialueen tundrasta viljavaan jokilaaksoon.  Kilpailu 

koostui kuudesta osakilpailusta ja sen kokonaiskesto oli viikon. Lähtö tapahtui 

Kilpisjärveltä maalin ollessa Torniolla. Kilpailussa oli välietappeja molemmilla puolilla 

Tornionjokea. Tapahtumasta suunniteltiin vuosittaista ja NAT oli sen järjestämisessä 

mukana ainakin vuonna 1984 ja 1985.
243 

  Vuoden 1985 jälkeen asian käsittely 

matkailuryhmän kokouksissa loppui.  

 

PKK oli kanoottikilpailun tukija, ei varsinainen järjestäjä eikä sitä Pohjoiskalotti-

Uutisten päätoimittajan Jack Djupvikin mukaan kiinnostanut niinkään urheilulliset 

saavutukset, vaan pikemminkin mahdollisuus pidennettyyn matkailusesonkiin 

Tornionjokilaaksossa ja alueen kansainvälinen markkinointi. Itse kilpailu ei ollut 

järjestäjienkään (muun muassa Neljän Tuulen Tien -matkailuyhdistys) varsinainen 

päämäärä, vaan tapahtuman muodostuminen moderniksi markkinointivälineeksi. 

Melonta valikoitui lajiksi maailmanlaajuisesti suuren harrastajamääränsä vuoksi. Näin 

tapahtumalle saatiin tarpeeksi suuri ja yhtenäinen kohderyhmä. Vaikka Tornionlaakso 

tuli ensisijaisesti tuotekehityksen ja markkinoinnin kautta hyötymään kilpailusta, 

matkailualan yritykset tekivät yhteistyötä rajojen yli. Norjan puolelta mukaan projektiin 
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pyrittiin saamaan etenkin Tromssa, jonka lentoyhteydet ja lyhyt matka Kilpisjärvelle 

helpottivat ulkomaalaisten osanottajien ja muiden kiinnostuneiden matkustamista 

tapahtumaan. Pohjoiskalotti-Uutiset ilmoittikin Pohjois-Norjan elinkeinoelämän olleen 

kiinnostunut ajatuksesta.
244

 

 

Toteutuessaan järjestäjien haluamalla tavalla Pohjoiskalotti-Uutiset ennusti Arctic 

Canoe Racen muodostuvan esikuvaksi Pohjoiskalotin tuleville suurtapahtumille.  

Melontakilpailun järjestelyihin osallistui suuri joukko järjestöjä ja yksityishenkilöitä. 

Lapin Matkailu Oy ja Nordkalott-Resor vastasivat tapahtuman varauksista ja myynnistä. 

Lisäksi yritykset  

 

tulevat saamaan arvokkaita tietoja lisää kokemusta käytännön yhteistyöstä 

tämän projektin ansiosta. Tähän yhteistyöhön on olemassa sekä hyvät 

edellytykset että suuri tarve.
245

 

 

 

Yhtenä Arctic Canoe Racen vetäjistä Steve Bowlesin mielestä kilpailulla oli kaksi 

tavoitetta. Ensinnäkin tapahtumaa pyrittiin tekemään tunnetuksi Euroopan lisäksi 

erityisesti Amerikassa, Japanissa ja Australiassa. Myös suomalaisia osallistujia haluttiin 

saada mukaan edellistä vuotta enemmän. Toiseksi kilpailun kautta yritettiin synnyttää 

matkailuyhteistyötä Tornionjokilaaksossa niin valtion rajojen sisällä kuin niiden ylikin. 

Sesongin pidentyminen elokuussa parilla viikolla saattoi Bowlesin mukaan pitkällä 

aikavälillä tehdä mahdolliseksi myös matkailukauden ympärivuotisuuden 

jokilaaksossa.
246

  

 

Vaikka pääsääntöisesti tapahtuma nähtiin tuoreudestaan huolimatta onnistuneena ja 

kansainvälisesti arvostettuna, oli järjestelyissä myös haasteita. Veli Markus Halonen 

arvioi Pohjoskalotti-Uutisissa vuoden 1984 kilpailun onnistumista ja sen tulevaisuuden 

mahdollisuuksia. Puutteina oli pidetty väärää ajankohtaa, maiden vähäistä yhteistyötä ja 

paikallisten yrittäjien saamaa liian vähäistä taloudellista hyötyä.  Osaltaan Halosen 

mukaan arvostelu johtui lyhytnäköisyydestä ja suorasta edun tavoittelusta. Ajankohta 

valittiin sen mukaan, miten se kansainvälisiin kilpailukalentereihin sopi, ja 

                                                 
244

 Jack Djupvik, ”Arctic Canoe Race - ”, s. 5. PU 4/1983.  
245

 Ibidem. 
246

 Ck, ”- Hyvä sijoitus”, s. 5. PU 4/1983. 



86 

 

kilpailijoiden saaminen mukaan varmistettiin. Vaikka ajankohta oli matkailusesongin 

ulkopuolella, oli matkailullinen hyöty saatavissa hyväksikäyttämällä välillisesti 

kilpailun laajaa myönteistä julkisuutta. Suomen osuus oli tullut myös hallitsevaksi 

tapahtumassa, eikä kalottimaiden yhteistyö ollut ollut parasta mahdollista. 

Matkailuyrittäjillä oli ollut myös epärealistisia toiveita tapahtumaa kohtaan. He eivät 

olleet tyytyväisiä sijoituksensa tuottamaan tulokseen. Halosen mielestä tapahtumasta ei 

voinut heti kerralla saada kaikkea tuottoa, vaan tulevaisuuden tuotto vaati investoimista 

ja voittoa tuli vasta jonkin ajan kuluttua.
247

 

 

Tapahtuman järjestäjät olivat tiedostaneet, että kilpailun tulevaisuuden kannalta 

tarvittiin yhä enemmän yhteistyötä niin Skandinavian maiden kuin maailman toisten 

suurten kilpailujen välillä. Yksittäisenä tapahtumana Arctic Canoe Race ei pystynyt 

täysin hyödyntämään niitä matkailu- ja yhteistyömahdollisuuksia, jotka sille oli 

siunautunut. Niinpä kilpailu liitettiin melontamaratonien maailman cupiin, Classic 

Seriesiin. Kilpailureitin varrelle oli suunnitteilla myös urheilullisia matkailutapahtumia, 

kuten tulvasafareita, koskikursseja, yhdistettyjä koskenlasku- ja kielikursseja yrityksille 

sekä seikkailuviikko kouluikäisille. Arctic Canoe Racen julkisuus mahdollisti muiden 

matkailutuotteiden markkinoinnin Euroopassa. Pysyäkseen suosittuna tapahtumana ja 

muiden tapahtumien mahdollistajana kilpailu tarvitsi kuitenkin yksityistä taloudellista 

tukea ja sponsorointia.
248

 

 

Arctic Canoe Race säilytti asemansa merkittävänä matkailutapahtumana. MEKin 

Pohjoisen matkaesitteessä vuodelta 1987 se nimettiin yhä maailman vaativimmaksi 

melontakilpailuksi. Osaltaan kilpailun saama menestys avasi mahdollisuuksia muillekin 

innovatiivisille urheilu- ja kulttuuritapahtumille. 1980-luvun lopulla Lapin 

tapahtumakalenteriin oli ilmestynyt jo amerikkalaista jalkapalloa, tukkilaisnäytöksiä ja 

potkukelkkamaraton
249

. Lapin kehittämisohjelmassa ohjelmapalveluiden määrän ja 

laadun kehittäminen oli läänin tuotekehittelyn tärkeimpiä tavoitteita 1980-luvulla. 

Luontoon liittyvien ohjelmapalveluiden lisäksi oli kehitettävä muitakin ohjelmia, joihin 

kuuluivat muun muassa yleisötapahtumat ja kansanjuhlat.
250
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Arctic Canoe Racessa yhdistyi useampi 1980-luvun puolivälissä Lapin 

mahdollisuuksiksi nimetty asia, joita olivat luonto, rauha, eksotiikka, maarajat kolmeen 

valtioon, saavutettavuus ja erilaiset matkailualueet. Rajoitteiksi taas koettiin niin ikään 

saavutettavuus, palveluiden ja tuotteiden tarjonta ja toimivuus, ammattitaitoinen 

työvoima, matkailualan korkeamman asteen koulutuksen ja tutkimuksen puuttuminen 

sekä ilmastolliset olosuhteet.
251

 Arctic Canoe Race tähtäsi selvästi ulkomaalaisten 

matkailijoiden mielenkiinnon herättämiseen ja siihen, että alueen matkailullinen 

potentiaali saatiin tapahtuman avustuksella hyödynnettyä tulevaisuudessa paremmin. 

Osaltaan kilpailu pystyi ylittämään alueen rajoitteet, sillä kilpailu vakiinnutti asemansa 

suosittuna kansainvälisenä tapahtumana.
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3. NEUVOSTO KESKEISEKSI TOIMIJAKSI VAHVISTUVAAN 
MATKAILUUN – VUODET 1988 – 1995  

 

 3.1. Matkailun työmuodot kehittyvät 
 

  3.1.1. Vastuu matkailutyöstä Lapin läänille  

 

1980-luvun suotuisa talouskehitys ja matkailijamäärien kasvu kehitti Lapin 

matkailuelinkeinoa voimakkaasti. Uusia majoitus- ja matkailupalveluyrityksiä 

perustettiin runsaasti ja uusia elinkeinorakenteita syntyi. Lapin matkailussa sitouduttiin 

tarvittavien palveluiden tuottamiseen. Vuosikymmenellä yleistyi ajatusmalli, että 

yhteiskunnan tuella matkailuyritysten avulla pystyttiin helpottamaan Lapin korkeaa 

alueellista työttömyyttä. Tukitoiminta vilkastuttikin Lapin matkailuelinkeinoa selvästi, 

ja käsitys matkailun asemasta Lapin yhtenä tärkeimmistä ja kasvuennusteeltaan 

lupaavimmista elinkeinoaloista vahvistui. Sen arvostus oli vahvaa varsinkin korkean 

työttömyyden alueilla. Ihmisten yleinen vaurastuminen näkyi kulutuskäyttäytymisen 

muutoksena ja yritysten sekä julkisten laitosten lomakiinteistöinvestointien 

vahvistumisena. Nämä molemmat seikat olivat perustana Lapin matkailun kasvulle.
252

 

 

Matkailulla olikin myönteistä vaikutusta kalottialueen työllisyyteen. Lapissa majoitus- 

ja ravitsemistoiminta työllistivät vuonna 1980 yhteensä 2 800 henkilöä (3,6 % Lapin 

työvoiman määrästä). Lisäksi matkailu työllisti muilla aloilla 2 000 henkilöä. Vuonna 

1990 matkailu työllisti suoraan 4 % läänin työvoimasta ja matkailuun liittyvillä aloilla 5 

500 henkilöä, joka oli puolestaan 6,5 % koko työvoimasta. Suora matkailutulo samana 

vuonna oli Lapissa 1,6 miljardia markkaa.
253

 Koko Pohjoiskalotin alueella matkailu 

työllisti vuonna 1992 yli 13 000 henkilöä ja yhteenlaskettu suora tulo ulkomaisesta 

matkailusta oli 2 miljardia Ruotsin kruunua. Tästä yli puolet tuli Keski-Euroopasta 

(Saksasta, Ranskasta, Sveitsistä, Italiasta, Hollannista ja Belgiasta).
254
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Matkailun työllistävä vaikutus oli erityisen suuri haja-asutusalueilla, sillä 

matkailukeskukset usein sijaitsivat syrjäisellä seudulla, missä mahdollisuudet muuhun 

työhön olivat pienet. Matkailun merkitys kalotin peruselinkeinona tuli komitean 

mielestä yhä korostumaan tulevaisuudessa. Matkailun avulla oli mahdollista ylläpitää ja 

kasvattaa työllisyyttä myös muiden elinkeinojen alalla. Tähän mennessä matkailun 

myönteinen kehitys oli ensisijaisesti nojannut korkeaan pohjoismaiseen kysyntään.
255

 

Komitea uskoi matkailualan kasvuvauhdin jatkavan kasvuaan 1990-luvun edetessä ja 

matkailun merkityksen työllistäjänä vahvistuvan yhä edelleen. 

 

Pohjoiskalotti-komitea muutti organisaatiotaan vuonna 1988 perustamalla alaisuuteensa 

kolme uutta alakohtaista neuvostoa. Näistä yksi oli Pohjoiskalotin matkailuneuvoston 

nimeä kantanut toimielin, ja sen toimipaikaksi tuli Rovaniemi. Matkailuneuvosto 

järjestäytyi vuoden 1987 syyskuussa, mutta vastuu PKK:n matkailutyöstä siirtyi sille 

vasta seuraavan vuoden alusta alkaen. Ensimmäisen kokouksensa yhteydessä NT ilmaisi 

tavoitteensa ja strategiansa pääkohdat, joita olivat yhteisten pohjoiskalottisten projektien 

koordinointi ja toteuttaminen sekä kalotin matkailun päätöselimenä ja toimintatapojen 

suunnanantajana toimiminen. Lisäksi sen päämääriin kuului tiedonvaihdon 

tehostaminen kalottimaiden välillä sekä kalotin matkailuyritysten yhteistyön 

edistäminen. Kahta vuotta myöhemmin näihin oli lisätty myös matkailualan 

pätevyystason kohottaminen ja Pohjoiskalotin saavutettavuuden parantaminen. 

Matkailuelinkeinon yhteisten suuntaviivojen piirtämisen lisäksi NT nimesi 

strategiakseen yhteisten toimenpiteiden aikaansaamisen markkinointiin. Tähän 

kuuluivat useampien matkailijoiden saaminen alueelle Etelä-Skandinaviasta sekä Top of 

Europe -profiilin vahvistaminen Skandinavian ulkopuolella.
256

 NAT:n tekemästä työstä 

matkailuneuvosto katsoi onnistuneiksi Top of Europe -logon lisäksi Rörlig turism på 

Nordkalotten -projektin, sillä se päätti jatkaa työtä niiden parissa. 

 

Vuoden 1987 lopulla PKK:n tekemän päätöksen mukaan matkailuneuvoston oli muiden 

uusien organisaatioiden ohessa tehtävä toimintasuunnitelma seuraavalle kolmelle 

vuodelle. NT toimi ripeästi ja sillä oli esittää jo toimintasuunnitelmaluonnos samassa 

kuussa kuin PKK oli päätöksensä tehnyt. Siihen oli suunnitelmien mukaan liitetty myös 
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yhteenvedot jokaisen maan matkailutavoitteista ja -strategiasta. Huomionarvoista oli, 

että Lappi oli ainoa, joka oli selkeästi nostanut toimintasuunnitelmassa esille 

Pohjoiskalotti-yhteistyön kehittämisen. Pohjois-Norja mainitsi PKK:n markkinoinnin 

yhteydessä. Pohjois-Norjan markkinointi toteutettiin yhteistyössä valtakunnallisten 

markkinointiorganisaatioiden, Norjan Matkailuneuvoston, läänien ja PKK:n kanssa. 

Pääosin maat priorisoivat samoja asioita matkailun kehittämisessä. Näitä olivat 

esimerkiksi käyttöasteen ja saavutettavuuden parantaminen, tuotekehitys sekä sesongin 

pidentäminen.
257 

Maiden pohjoisosien kehittämistavoitteet olivat suurilta osin 

yhteensopivat Pohjoiskalotin kehitystyön tavoitteisiin, vaikka maat painottivat asioita 

eri tavoin. Myös matkailuneuvoston sijaitseminen Rovaniemellä saattoi vaikuttaa 

siihen, miksi Lappi huomioi matkailun kehittämisessään yhteistyön PKK:n kanssa 

vahvemmin kuin muut läänit. 

 

Komitean yhteisten päämäärien lisäksi kaikilla mailla oli myös omia tavoitteita, joita 

muiden strategioissa ei ollut NT:n saamien tietojen mukaan nostettu esille. Pohjois-

Norjassa painotettiin esimerkiksi luontoresurssien hyödyntämistä ympäristö 

huomioonottaen sekä sitä, että paikallisten markkinoiden palveleminen otettiin 

matkailussa huomioon.  Norrbotten nosti ainoana esille koulutuksen uudelleen 

muotoilun läänin alueella. Lapissa kiinnitettiin huomiota lentoliikenteen ja tiestön 

parantamiseen, mikä oli tärkeää matkailuelinkeinonkin näkökulmasta. Lapissa 

tärkeimmät investoinnit olivat vuosina 1989–1992 Kemi, Joulupukin maa -projekti ja 

Arktinen keskus Rovaniemellä, saamelaismuseo sekä opaskeskuksen saaminen 

pohjoisimpaan Lappiin.
258

  

 

NT piti tärkeinä yhteistyötoimenpiteinään markkinoinnin, aktiviteettien ja 

tuotekehityksen ohella johtajien ja henkilöstön koulutusta, rekrytoinnin nostamista ja 

opettajien jatkokoulutuksen sekä kommunikoinnin parantamista. Toimintansa 

kytkemiseksi muihin kiinnostuneisiin toimijoihin NT suunnitteli toteuttavansa 

yhteistyössä läänien suunnittelutyön kanssa. Näin läänien hallinnot osallistuisivat 

projektitoimintaan, joissa intressit olivat valtioiden rajat ylittäviä ja yhteisiä. NT:stä ei 

haluttu irrallista yksikköä, vaan sen haluttiin olevan vakaasti kiinnittynyt niihin 

organisaatioihin, jotka lääneissä vastasivat matkailualan kehittämistyöstä. Tällä pyrittiin 
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välttämään rinnakkaiset toimet kalottimaiden välillä. Läänien suunnittelun yhdistäminen 

osoittautui jo heti alussa haasteelliseksi. Vuoden 1988 kokouksessa todettiin, että 

monissa eri yhteyksissä oli tullut esille, että todellisen tiedon saaminen läänien 

suunnitellusta tai meneillään olevasta kehittämistyöstä oli vaikeaa. Tämän vuoksi NT:lle 

oli tärkeää saada vertailukelpoista, tilastollista tietoa lääneiltä, jotta se pystyi 

seuraamaan matkailuelinkeinon kehittämislinjoja koko Pohjoiskalotin alueella. Niinpä 

NT päätti, että sihteeristö ryhtyisi kokoamaan tilastoja kalotin matkailusta elinkeinon 

kehityksen seuraamiseksi.
259 

Tiedon välittymisen ongelma saattoi olla osasyynä myös 

aiemmin mainittuihin päällekkäisyyksiin maiden matkailukohteissa. Naapurimaiden 

projekteista ei yksinkertaisesti ollut tarpeeksi tietoa saatavilla. 

 

NT:n työtä vaikeuttivat jatkuvat ongelmat rahoituksessa. Kaikkeen suunniteltuun 

toimintaan ja projekteihin ei yksinkertaisesti ollut rahaa. Esimerkiksi vuonna 1989 

PKK:n työvaliokunta hylkäsi tai pöytäsi kymmenestä NT:n projektista yhdeksän 

myöntäen rahaa vain Rörlig turism på Nordkalotten -projektiin sen jäädessä vuoden 

ainoaksi toteutettavaksi projektiksi. NT:n tuli kääntyä kansallisen rahoituksen lisäksi 

muiden tukijoiden puoleen saadakseen lisärahoitusta. Silti edes ainoana projektina 

Rörlig turismia ei voitu toteuttaa suunnitellusti rahoituksen epävarmuuden vuoksi.
260

  

PKK:lla ei ollut enää resursseja rahoittaa yksin matkailun projekteja, joiden mittakaava 

oli kasvanut. Rahaa piti saada suhteessa aiempaa enemmän muiltakin tahoilta. Vuosi 

1989 oli rahoitukseltaan alhainen komitean kokonaisrahoituksessakin (katso liite 3). 

 

Matkailuneuvoston projektisihteeri Anja Rötkösen mukaan neuvoston aloittaessa 

toimintansa se oli saanut käsityksen, että toiminnan onnistuessa hyvin, sen oli 

mahdollista saada lisäystä projektirahoitukseensa. Ilmeisesti Rötkönen tarkoitti tässä 

yhteydessä PKK:lta saatua rahoitusta. Parissa vuodessa NT oli kuitenkin todennut, että 

sen saamat määrärahat olivat aina vain pienempiä, ja varojen riittämättömyys ei voinut 

olla vaikuttamatta johtoryhmän jäsenten motivaatioon. Siksi yksi toiminnan 

tärkeimmistä tehtävistä oli saada pohjoismainen ja kansallinen rahoitus takaamaan 
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matkailualan motivaatio ja kehitysmahdollisuudet. Tämä ei kuitenkaan Rötkösen 

mukaan saanut tapahtua muiden alojen kustannuksella. Hallinnon kustannuksien 

mainittiin olleen liian suuret verrattuna silloiseen projektitoimintaan. Joten, jos NT ei 

tulisi saamaan lisärahoitusta projektitoimintaan, oli siinä tapauksessa tarpeellista 

vähentää hallinnon määrärahoja.
261

 Matkailuneuvoston hallintokulut pienenivätkin 

selvästi vuosien 1988 ja 1989 välillä. PKK:n myöntämä määräraha nimittäin putosi 124 

300 markasta 60 000 markkaan. NT joutui osaltaan luovimaan 1990-luvun alun 

epävarmoissa talousoloissa. Vuonna 1990 sen hallintoon myönnettiin 120 000 markkaa, 

mutta jo seuraavana vuonna summa oli jälleen pudonnut rajusti 60 000 markkaan.
262

 

Neuvosto joutui työskentelemään varsin vaihtelevissa olosuhteissa, jotka saattoivat 

muuttua radikaalisti vuosittain. 

  

1990-luvulla PKK päätti, että matkailuneuvoston hallinto rahoitettiin edelleen täysin 

PKK:lta saatavilla varoilla, mutta projektitoimintaan oli komitean lisäksi hankittava 

myös ulkoisia rahoittajia. Näitä ulkoisia rahoittajia olivat lääninhallitukset, maakäräjät, 

kunnat, yritykset ja yksityiset henkilöt, jotka myönsivät määrärahat PKK:n toimintaan. 

Komitean rahoitusosuuden määrä oli korkeintaan 50–70 prosentin välillä 

projektitoiminnan kokonaiskustannuksista ja loppusumma tuli rahoittaa ulkoisella 

määrärahalla. Poikkeuksen tekivät sellaiset strategisesti merkittävät projektit, joissa 

perehdyttiin elinkeinon sisäiseen yhteistyöhön. Nämä projektit tuli kustantaa komitean 

kokonaisuudessaan.
263

   

 

Matkailuprojektit toteutettiin NT:n johtoryhmän ohjauksessa, mikä tarkoitti, että 

johtoryhmää tuli informoida aktiivisesti projektien kulusta. Yleisesti projektien oli 

edesautettava matkailun kehittämistä kalotilla, olla vähintään kahden kalottimaan 

yhteinen, ja niillä tuli olla selkeä pohjoiskalottinen näkökulma. Saamansa 

projektirahoitushakemukset johtoryhmä laittoi tärkeysjärjestykseen. Hakijoiden oma ja 

kansallinen rahoituksen tuli kattaa siis vähintään 30–40 prosenttia projektin 
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kokonaiskustannuksista. Kansallisen rahoituksen hakemisesta vastasivat johtoryhmässä 

edustettuna olleet toimielinten ja organisaatioiden jäsenet.
264

   

 

Toiminnan rahoitus loi edelleen haasteita matkailuneuvoston työhön, ja sen 

kunnianhimoisia tavoitteita jouduttiin resurssien vuoksi karsimaan. Silti neuvosto ei 

luovuttanut, vaan pyrki löytämään vaihtoehtoisia rahoitusmahdollisuuksia. Johtoryhmä 

oli jopa valmis karsimaan hallintokustannuksia muun toimintansa hyväksi. Se myös 

vaati projektien osallistujia sitoutumaan hankkeisiin rahallisesti, mikä helpotti 

taloudellista tilannetta. 

 

 3.1.2. Euroopan integraatio luo paineita toiminnan kehittämiseen 

 

Pohjoismaissa matkailu jatkoi edellisten vuosikymmenten kasvua 1990-luvulla. 

Kehittyneiden maiden matkailu siirtyi uuteen vaiheeseen, jossa matkustuksen tyyli 

muuttui. Käytännössä tämä tarkoitti monipuolisuuden vahvistumista sekä 

matkailupalvelusten kysynnässä että tarjonnassa. Matkailun uuden vaiheen taustalla 

vaikuttivat yhteiskunnan rakenteelliset muutokset, joita olivat muun muassa väestön 

koulutustason nousu, ihmisten matkailukokemusten lisääntyminen, yksilöllisten 

pyrkimysten korostuminen, asenteiden muuttuminen suhteessa ympäristöön, 

kulutusmahdollisuuksien lisääntyminen ja väestön ikääntyminen.
265 

Matkailupalvelusten 

tarjontaan vaikuttivat kokonaiskysynnän kasvamisen lisäksi esimerkiksi jatkuvasti 

parantuneet tiedot kuluttajien tarpeista, kilpailurajoitusten väheneminen ja matkailun 

lisääntynyt koulutus. Matkailijoiden tietoisuus niin omista toiveistaan kuin tarjonnasta, 

maksukykyisyys ja vaatimustaso nousivat. Matkailun kysynnän ja tarjonnan muutokset 

saivat aikaan kaksi yleistä rakennemuutosta elinkeinoon: matkojen antiin (elämykset, 

saadut tiedot, taidot ja hyödyt) kiinnitettiin yhä enemmän huomiota, ja pakettimatkailun 

sisältö muuttui yksilöllisemmäksi.
266

 

 

Pohjoiskalotilla varsinkin eurooppalainen kysyntä nousi NT:n mukaan 1990-luvun 
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alussa, ja ulkomaiset yöpymisvuorokaudet nousivat vuosina 1990–1992 niin Lapissa 

kuin Pohjois-Norjassa. Norrbottenissa ulkomaalaisten matkailijoiden määrä oli taas 

laskenut voimakkaasti. Tästä huolimatta koko kalotin osalta katsottuna ulkomaisten 

rekisteröityjen yöpymisten määrä pysyi ennallaan. Suurin osa yöpymisistä jäi silti yhä 

rekisteröimättä (noin 65 prosenttia).
267 

NT:n analyysin mukaan matkailun kehitys 1980-

luvulla oli ollut erittäin positiivinen, ja pienen pysähdyksen jälkeen 1990-luvun alussa 

kehitys lähti vuonna 1992 uuteen nousuun. Myös rakennustoiminta ja 

majoituskapasiteetti olivat sen mukaan nousseet. Neuvosto ennakoi, että vuodesta 1994 

tuli yhtä kautta aikain parhaimmista matkailuvuosista.  Kalotin suuri ongelma oli 

sesongin vaihtelevuus, sillä suurin osa matkustajista varasi yhä majoituksen 

kesäsesongiksi. Lapin kerrottiin tehneen tässä tosin poikkeuksen.
268 

Lapissa 

majoituskapasiteetti kasvoikin rajusti vuoteen 1994 saakka, matkailurakentamisen 

huippukauden sijoittuessa vuosiin 1989–1991. Kaikkiaan Lapin matkailuun investoitiin 

vuosien 1978–1994 välisellä ajalla 4,3 miljardia markkaa, mistä huippukauden 

investoinnit muodostivat yli puolet, 2,5 miljardia markkaa.
269  

 

Lapin omina kehittämistavoitteina vuoteen 1995 saakka olivat kysynnän ja tarjonnan 

tasapainon saavuttaminen ja matkailun palvelutason parantaminen. Yhteistyön 

tiivistäminen yritysten ja Pohjoiskalotin välillä olivat myös Lapin päämäärinä. 

Tärkeimmiksi kohdemaiksi kotimaan ohella nostettiin Länsi-Eurooppa ja mahdollisesti 

Japani. Lapin matkailun liiketoimintaan nimettiin neljä pääaluetta, jotka olivat laskettelu 

ja hiihto, kiertomatkailu, luontomatkailu ja kokous-, kongressi- ja kannustematkailu 

tapahtumien ohella. Lapissa tärkeimpiä kilpailutekijöitä olivat markkinointi, 

saavutettavuus, tiedotus, tuotekehitys ja koulutus.
270

  

 

PKK edellytti, että sen alakohtaiset neuvostot tekivät toimintasektoreilleen niin vuosille 

1990–1992 kuin 1991–1993 strategiasuunnitelman, joiden pohjalta sihteeristö teki niistä 

komitean yleisesityksen. Markkinoinnin ja tuotekehityksen priorisoinnin vuoksi NT:n 

piti saada lisättyä varsinkin ulkoista rahoitusta ja sen toiminnan tuli kiinnostaa myös 
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elinkeinoelämää.
271

   

 

Säilytetty ote matkailuneuvoston organisaation pohjalta käydystä keskustelusta vuodelta 

1990 antaa sen käsityksen, että neuvoston jäsenet olivat jossain määrin tyytymättömiä 

neuvoston tuon hetkiseen asemaan. Keskustelun mukaan NT olisi pitänyt ajatella 

erillisenä yksikkönä, jolla tuli olla laajempi operatiivinen vastuu yhteistoiminnan 

kehittämisessä kalotilla. Lisäksi oli mietittävä neuvoston asema varsinaisessa 

projektitoiminnassa. NT:n tuli pohtia, millä tavalla se pystyi osallistumaan käytännön 

projektityöskentelyyn ja kansallisiin hankkeisiin.
272

 Keskustelu on kirjoitettu suomeksi, 

joten ei ole varmaa, oliko keskustelu käyty neuvostossa vai ainoastaan suomalaisten 

edustajien kesken. Siitä saa kuitenkin käsityksen, että neuvoston asema suhteessa 

komiteaan ei ollut tarpeeksi suuri, ja NT halusi itselleen enemmän vastuuta käytännön 

työstä.  Tämä oli ristiriidassa virallisiin asiakirjoihin, joiden mukaan neuvosto hoiti 

nimenomaan PKK:n käytännön työn matkailualalla ja oli keskeinen toimija 

yhteistyöhankkeissa. Osallistuminen taas kansallisiin hankkeisiin riiteli PKK:n 

periaatteen kanssa, sillä projektien piti nimenomaan olla vähintään kahden maan välisiä. 

 

NT teetti arvioinnin toiminnastaan tulevaa työtä varten vuonna 1991. Arvioijana ja 

ulkopuolisena asiantuntijana toimi Matkailun koulutus- ja tutkimuskeskus. Arvioinnin 

kohteena oli neuvoston tekemä yhteistyö sekä sen tarve ja mahdollisuudet. Tämän 

yhteydessä MKTK oli yhteydessä elinkeinoelämään ja matkailuorganisaatioihin 

ensisijaisesti Lapin läänissä ja toiseksi muissa kalottimaissa. Yhteydenotot olivat 

osoittaneet, ettei neuvoston toiminta ollut niin täydellisesti sidoksissa elinkeinoelämään, 

kuten oli ajateltu. Arviointi oli siksi saanut NT:n osittain tarkastamaan työtapojaan 

tulevan toiminnan suunnittelussa. Niinpä vuoden 1991 tärkeimpien 

markkinointiyhteistyö -projektien suunnittelu pohjautui alueellisiin 

markkinointisuunnitelmiin. Näin projektin toteutuessa läheisessä yhteistyössä 

alueellisten markkinointiyhtiöiden kanssa neuvoston toiminta tuli olemaan paremmin 

sidoksissa alueellisesti kuin aikaisemmin.
273

 Neuvosto oli painottanut sidoksellisuuttaan 
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toimintansa alusta lähtien. Ilmeisesti se ei kuitenkaan ollut onnistunut siinä omasta 

mielestään riittävän hyvin, koska se säilyi neuvoston aiheena usean vuoden. 

 

PKK:n yleisen suhtautumisen lailla NT näki Euroopan yhdentymiskehityksen tuoneen 

mukanaan sekä haasteita että mahdollisuuksia. Maailman muutokset vaikuttivat kalotin 

matkailuun ja sen mahdollisuuksiin. Matkailu oli saatettu aiemmin nähdä erikoisalana 

ilman sidoksia muuhun elinkeinoelämään, mutta 1990-luvulla se koettiin olleen 

tasavertainen muiden alojen kanssa. Se oli myös mahdollisesti yksi harvoista 

elinkeinohaaroista, joka pystyi vielä kehittymään luonnollisella tavalla ja kasvamaan. 

NT uskoi, että pitkäkestoiset trendit tulivat näyttämään suunnan ja olemaan 

merkityksellisiä taloudellisessa kehityksessä. Päälinjoina tulevaisuudessa oli siirtyminen 

muun muassa pysyvistä olosuhteista, eristyneisyydestä, tekniikka- ja 

tuotekeskeisyydestä sekä reaalipääomasijoituksista muuttuvuuteen, riippuvuuteen 

ulkomaailmasta, asiakas- ja markkinakeskeisyyteen sekä inhimilliseen pääomaan 

investointiin.
274

 

 

NT:n tavoitteet ja strategiat pilkottiin aiempaa tarkempiin osiin. Nyt puhuttiin laatu- ja 

kilpailutavoitteista
275

 sekä markkina-, jakelu- ja investointistrategioista. 

Markkinastrategia sisälsi uusiutuvien liiketoimien aikaansaamisen, myynnin 

kasvattamisen olemassa olleilla ja uusilla markkinoilla sekä uusien, alkuperäisten 

tuotteiden kehittämisen, joita oli vaikea plagioida ja jotka olivat alueellisesti 

profiloitavissa. Jakelustrategialla tarkoitettiin kalotin tapauksessa tuotteiden olemista 

asiakkaiden saatavilla. Investointistrategia tarkoitti taas sen vaalimista ja kehittämistä, 

mitä oli jo saavutettu sekä keskittymistä kehityskykyisille aloille. Nämä tavoitteet ja 

strategiat seurasivat suurilta osin Norrbottenin matkailuneuvoston vastaavia vuodelta 

1993.
276

  

 

Vuoden 1995 projektitoiminnan esittelyssä PKK oli huomioinut matkailua koskevat 
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eurooppalaiset tutkimukset, jotka olivat osoittaneet, että lähivuosikymmeninä 

matkakohteen valinnassa ympäristötekijöillä tuli olemaan kasvava merkitys. 

Yksilömatkailijoiden määrä tuli kasvamaan ryhmämatkailijoiden kustannuksella. 

Samojen trendien uskottiin tulevan vaikuttamaan myös Pohjoiskalotilla. Tärkeimmät 

yhteiset tehtävät ja haasteet kalotilla kansainvälistymisen keskellä olivat 

tulevaisuudessa oman markkina-aseman puolustaminen ja alueen sijoittaminen yhdeksi 

Euroopan tärkeimmistä matkakohteista erikoisuuksinaan erämaaelämykset, 

luontoaktiviteetit ja kulttuurin eksotiikka. Lisäksi NT:n tuli profiloida kalotti 

Euroopassa ja kasvattaa alueen elinkeinon tietämystä ja pätevyyttä koskien Eurooppaa. 

Sen tuli myös kasvattaa sisäisen tiedonvaihdon kautta matkailun valmiutta yhteen 

sovitettuun markkinatoimintaan Euroopassa. Pohjoiskalotin sijoittaminen pysyvästi 

Euroopan matkailukartalle vaati systemaattista työtä kuluttajien, matkanjärjestäjien ja 

jälleenmyyjien parissa Euroopan-laajuisesti. Neuvosto aikoi tulevaisuudessa ensisijassa 

vahvistaa heikkoja sesonkiaikoja ja keskittyä nimenomaan yksilömatkailijoihin ryhmien 

sijaan.
277 

Matkailuneuvoston alkoi selvästi nähdä matkailun laaja-alaisena toimialana, 

jolla oli vaikutusta liiketoimintaan kuin kalotin asukkaiden hyvinvointiin. Matkailun 

yleiseen kehittymiseen ja siihen reagoimiseen alettiin kiinnittää enemmän huomiota.  

 

Niinpä matkailuneuvosto käänsi katseensa yhä enemmän Eurooppaan.  Nordkalotten i 

det nya Europa -strategia- ja toimintaohjelmassa vuoteen 2000 oli mainittu, että NT oli 

aloittanut toimintansa sopeuttamisen yhdentymisprosessin mukanaan tuomiin uusiin 

ehtoihin. Neuvosto aikoi panostaa edelleen muutamaan projektiin, jotka selvästi 

suuntautuivat Euroopan markkinoille. Toiminnan tavoitteena oli nimenomaan 

eurooppalaisten matkailijoiden määrän kasvattaminen kesäsesongin ulkopuolella. NT 

uskoi myös itse matkustuksen tulevan käytännössä helpommaksi, kun 

rajamuodollisuudet poistettaisiin, liikenne vapautuisi ja varausjärjestelmät 

yksinkertaistuivat. Pohjoiskalotin maiden sitoutuminen eurooppalaiseen 

talousyhteistyöhön ja suureen osaan EU-lainsäädäntöön koskettivat myös matkailua 

muun muassa ulkomaisiin omistusoikeuksiin, pakettimatkasopimuksiin ja myyntiin 

liittyen. Tämän vuoksi EU-jäsenyys ei NT:n mielestä parantanut sen mahdollisuuksia 

hyödyntää eurooppalaisia markkinoita ja yleiseurooppalaista kehityskoneistoa.
278
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Tämän strategia- ja toimintaohjelman aikana komitean toiminta siirtyi EU:n alaisuuteen 

ja sen matkailuprojekteista tuli näin EU:n vetämiä komitean ja NT:n jäädessä lähinnä 

niiden toteuttamisen valvojiksi. 

 

Strategia- ja toimintaohjelman yhteydessä kerrottiin unionin matkailuohjelmassa 

vuosille 1993–1995 määritellyt kehitystavoitteet ja -toimenpiteet matkailulle ja sen 

edistämiselle yhteisön sisällä. Ohjelmassa priorisoitiin kulttuurimatkailu, matkailu 

suhteessa ympäristöön, maaseutumatkailu, sosiaalinen matkailu, nuorisomatkailu, 

koulutus ja matkailun edistäminen Euroopan ulkopuolella. Neuvostolle oli mahdollista 

hakea tukea projekteille, jotka olivat yhdenmukaisia ohjelman tavoitteisiin. NT pystyi 

hyödyntämään EU:n matkailuohjelmaa ja rahoitusta jo silloin, jos yksi kalottimaista 

liittyi unioniin. NT uskoi, että sen molemmat projektit täyttivät tukiehdot ja niillä oli 

hyvä mahdollisuus saada tukea, sillä EU priorisoi ylikansalliset projektit.
279  

 

Matkailun kohdalla Euroopan integraatio nähtiin kaksijakoisesti. 1990-luvun 

yhdentyminen ja rakennemuutos tarkoittivat matkailun osalta kasvavaa kilpailijoiden 

määrää median, matkailualan ja kuluttajien huomiosta. Kuitenkin muutoksella uskottiin 

olleen myös myönteinen vaikutus Pohjoiskalotin matkailuun. Tähän vaikuttivat 

erityisesti yleisen tulotason nousu ja vapaa-ajan lisääntyminen edelleen. Matkustamisen 

helpottumisen lisäksi matkailu tuli myös halvemmaksi, kun itse matkan, majoituksen ja 

ruokailujen hinnat tulivat laskemaan tulevaisuudessa.
280

  

 

Euroopan lisäksi Pohjoiskalotilla käännettiin katseet myös itään. Etenkin kalotin 

yritysten halukkuus mahdollistuneeseen yhteistyöhön Neuvostoliiton kanssa oli 

Pohjoiskalotti-Uutisten mukaan suurta. Komitea pyrki kartoittamaan 

yhteistyömahdollisuuksiaan matkailun saralla, sillä liikenneyhteyksien paraneminen 

Suomesta ja Norjasta Murmanskiin helpotti matkailutuotteiden kehittämistä. 

Yhteistyössä voitiin hyödyntää niin lento-, vene- kuin linja-autoliikennettä.
281 
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Kiinnostus yhteistyöhön oli luonnollista. Kulkihan vanha matkustusreitti Jäämerentie 

Kuolan niemimaan kautta ja alueelle oli myös käytetyt merireitit jo olemassa
282

. 

Jäämeren uskottiin edelleen viehättävän matkailijoita ja siihen haluttiin panostaa. 

Lisäksi Neuvostoliiton uudistamispolitiikka mahdollisti yhteistyötoiminnan luomisen 

monilla muillakin aloilla, mikä ei aikaisemmin ollut kylmän sodan vuoksi ollut 

mahdollista. 

 

Komitea oli vahvasti kiinnostunut kansainvälisen tilanteen aiheuttamista muutoksista ja 

niiden mahdollisten vaikutusten arvioinnista. Varsinkin matkailussa yhdentymisen 

uskottiin olleen myönteinen muutos, vaikka se toi mukanaan vahvan maailmanlaajuisen 

kilpailun. NT ei tahollaan pohtinut PKK:n tavoin, miten maiden mahdollinen 

liittyminen Euroopan unioniin tuli vaikuttamaan kalottiin. Se jäi neuvoston työssä 

sivuseikaksi, sillä yhdentymiskehitys tuli varmasti muuttamaan matkailualaa. NT:lle ei 

ollut sinänsä merkitystä, miten maiden liittymisneuvottelut etenivät, sillä EU:n 

säädökset tuli huomioida joka tapauksessa matkailussa.  

 

  3.1.3. Matkailuneuvostossa kokoustyö tarkentuu 

 

Matkailuneuvoston myötä komitean matkailuun osallistuneiden kokoonpano muuttui. 

Pelkkien läänien matkailupäälliköiden lisäksi kokouksiin ottivat säännöllisesti osaa eri 

tahojen edustajat. Suomesta kokouksissa oli edustajia muun muassa Lapin Matkailu 

Oy:stä, Olostunturi Oy:stä, Kehitysaluerahastosta, Matkailun koulutus- ja 

tutkimuskeskuksesta, Adventure Holidays ja Suomen Matkailun Kehitys Oy:stä. 

Osanottajat vaihtelivat myös käsiteltävien asioiden mukaan. Kun tiettyä 

yhteistyöprojektia käytiin läpi, oli yhteistyötahojen edustajat mukana kokouksessa. 

Pöytäkirjojen perusteella kokouksiin osallistujat edustivat yhä vahvemmin yksittäisiä 

tahoja ja organisaatioita maiden sijaan.
283

 

 

Neuvoston puheenjohtajina toimivat järjestyksessä Lapin Matkailu Oy:n Matti Boxberg 

(vuodet 1987–1989), Lapin lääninhallituksen suunnittelupäällikkö Kari Vaarala (1990), 
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MKTK:n (myöhemmin Lapin Matkailun Kehitys Oy:n) Heleena Luusua (1991) ja 

Norrbottenin matkailuneuvoston Lars Sandström. Pitkäaikaisimpia neuvoston jäseniä 

oli Lars Sandström, joka oli jäsenenä neuvoston perustamisesta aina tutkimusaikavälin 

loppuun saakka. Myös Luusua (vuosina 1990–1995), Troms Reiser A/s:n Kåre Hansen 

(vuodet 1989–1995), konsulentti Kai-Erik Breivoll Nordlandin Fylkeskommunesta 

(1990–1995) olivat mukana useamman vuoden. Lisäksi Jouko Jama osallistui aktiivsesti 

kokouksiin koko neuvoston toiminta-ajan.
284

 

 

NAT:n korvanneen matkailuneuvoston toiminnan tavoitteet pysyivät pohjimmiltaan 

samoina kuin edeltäneellä matkailutyöryhmällä, mutta samalla toimintasuunnitelmasta 

tuli yksityiskohtaisempi ja laajempi. Uusi toimielin erosi kuitenkin organisatorisesti 

edeltäjästään. Organisatorisesti matkailuneuvosto muodostui johtoryhmästä ja 

sihteeristöstä. Neuvoston perustamisen myötä myös edustajien määrä nousi. Johtoryhmä 

muodostui kahdesta suomalaisesta ja ruotsalaisesta sekä kolmesta norjalaisesta 

jäsenestä, jotka nimettiin kansallisesti siten, että Lapin ja Norrbottenin lääninhallitus ja 

Pohjois-Norjan Landsdelsutvalget nimesivät omansa. Näissä nimityksissä piti 

huomioida se, että yhden edustajan tuli edustaa aina elinkeinoelämää. Neuvoston 

puheenjohtajuus oli PKK:n tavoin kaksivuotinen ja maiden välillä kiertävä ja sen 

valinnasta vastasivat lääninhallitus ja Landsdelsutvalget vuorollaan. Neuvoston 

puheenjohtaja osallistui myös PKK:n kokouksiin. Lisäksi neuvostolla oli sen itse 

nimeämä varapuheenjohtaja. Johtoryhmä perusti myös itselleen työryhmän 

valmistelemaan kokouksissa käsiteltäviä asioita tarvittaessa. Tähän työryhmään kuului 

yksi edustaja kustakin maasta. Projektien suhteen johtoryhmä valitsi jokaiseen erikseen 

projektijohtajan, joka piti johtoryhmän ajan tasalla oman projektinsa vaiheista. Hänellä 

oli myös ammatillinen ja taloudellinen vastuu vetämästään projektista. Neuvoston 

sihteeristö oli sidoksissa komitean sihteeristöön ja muodostui kokopäiväisestä 

projektisihteeristä ja tarvittavasta toimistoavusta.
285

   

 

Vuonna 1990 NT mainitsi PKK:n hyväksyneen uuden sisäisen työjärjestyksen, jonka 

mukaisesti neuvoston johtoryhmään tuli kuulua julkisten matkailuorganisaatioiden ja 

matkailuelinkeinon edustaja jokaisesta maasta. Jäsenet nimettiin edelleen kansallisesti, 

mutta sen lisäksi edustajille piti nimetä henkilökohtaiset varajäsenet. Niin 
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puheenjohtajan kuin jäsenten mandaatti määritettiin kaksivuotiseksi. Puheenjohtajan 

nimeäminen siirtyi komitealle, kun varapuheenjohtajan valitseminen säilyi edelleen 

neuvostolla.
286

  

 

NT:n sihteeristö sijaitsi PKK:n sihteeristön yhteydessä Rovaniemellä. Käytännössä 

neuvoston työtehtävät käsittelivät yhteistyöprojektien aloitteita, suunnittelua ja 

toteutusta. Se myös välitti ja yhtenäisti kansallisten organisaatioiden aloitteesta 

toimenpiteitä. Johtoryhmä vastasi yhteistyön kansallisen kehittämistyön yhdistämisestä 

Pohjoiskalotilla siten, että pohjoismaiset toimenpiteet sulautuivat osaksi yhteistyötä. 

Sihteeristö taas vastasi pääasiassa toimintaohjelman suunnittelusta ja projektitoiminnan 

käytännöllisestä toteutuksesta johtoryhmän alaisuudessa. Neuvoston hallinto rahoitettiin 

täysin Pohjoiskalotti-komitean varoin, johon kuuluivat sihteeristön ja kokoustyön 

kulut.
287

 

 

Neuvoston ensimmäisenä projektisihteerinä toimi Anja Rötkönen, jonka työhön kuului 

siis neuvoston kokousten pöytäkirjojen ja muiden tiedonantojen teko. Rötkönen 

irtisanoutui vuoden 1990 kesäkuussa, mistä lähtien NT yritti aktiivisesti täyttää 

projektisihteerin viran. Neuvoston mielestä se ei voinut toimia ilman ammattitaitoista 

sihteeriä. PKK oli kuitenkin päättänyt vuoden 1991 kevätkokouksessaan sillä hetkellä 

olla täyttämättä neuvoston sihteerin virkaa. Komitea kehotti neuvostoa palaamaan 

asiaan myöhemmin ja antamaan selvityksen matkailutyön organisoimisesta 

tulevaisuudessa. Neuvosto koki vaatimuksensa työntekijän saamisesta oikeutetuksi, 

mutta ymmärsi kuitenkin, ettei komitean taloudellisen tilanteen huomioiden ollut 

”motivoivaa” lisätä henkilökunnan määrää. Neuvosto ehdotti ratkaisuksi komitean 

henkilökunnan työnjaon uudelleenorganisoinnin sen kolmen toimiston välillä. Jos 

Rovaniemeltä siirrettiin toimintoja Bodøhon ja Luulajaan, henkilöstöresursseja olisi 

vapautunut matkailutyöhön.
288

  

 

Neuvosto joutui olemaan ilman projektisihteeriä lähes kaksi vuotta. Tänä aikana 
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sihteerin toimen täytti PKK:n pääsihteeri Jouko Jama muiden töidensä ohella. Vuonna 

1992 neuvosto laittoi avoimeksi projektipäällikön paikan Suomen suurimpiin 

sanomalehtiin. Aiemmin päällikön työtä oli mainostettu myös Norjassa ja Ruotsissa 

ilman tulosta. Haastattelujen perusteella neuvosto valitsi työhön hotellipäällikkönä 

työskennelleen Kaarina Kanteleen.
289

 Kanteleen valitsemisen jälkeen sekä hän ja Jama 

ottivat osaa neuvoston kokouksiin ja hoitivat sihteerin virkaa. Ilmeisesti Kanteleen työ 

oli määräaikainen, sillä hänen kerrottiin lopettaneen matkailuneuvoston 

projektipäällikkönä vuoden vaihteessa 1994, milloin neuvoston työtilanne muuttui 

jälleen. Neuvosto piti uusina mahdollisuuksinaan uuden projektipäällikön valinnan tai 

ulkoisen konsulttipalvelun oston.
290

 Kanteleen jälkeen Jama palasi jälleen kokousten 

sihteeriksi
291

. 

 

NT:n aikana PKK:n kokoustyö tarkentui ja vakiintui. Vaikka neuvosto kärsi ajoittaisesta 

varojen ja henkilöstön puutteesta, sen aikana Pohjoiskalotin matkailutyöhön osallistui 

yhä enemmän toimijoita päättämään ja toteuttamaan NT:n aloittamia projekteja. 

 

 3.2. Toiminnan painopiste matkailumarkkinointiin  
 

Kokoustyön lisäksi matkailuneuvoston toiminta jakautui eri projektiryhmien työhön 

sekä muuhun toimintaan. Edelleen matkailun puolesta osallistuttiin erilaisille messuille, 

konferensseihin, seminaareihin ja työpajoihin kalotin lisäksi ympäri maailmaa. Vuoden 

1990 Tromssassa järjestetty Winter Cities ja sen yhteyteen suunniteltu 

matkailukonferenssi oli yksi 1990-luvun suurimmista tapahtumista, mihin neuvosto 

osallistui. Matkailuneuvosto keskittyi kuitenkin alusta alkaen toiminnassaan vahvasti 

vetämiinsä markkinointikampanjoihin, niiden yhteyteen kuuluviin analyyseihin ja 

matkaoppaan tekoon.
 

NT:n pyrkimys toimintansa suunnittelussa oli vaikuttaminen 

omalla panoksellaan matkailualan talouden ja työllisyyden kasvattamiseen 

Pohjoiskalotilla. NT:n mielestä markkinointi ja tuotekehitys olivat tehokkaimmat aseet 

Pohjoiskalotin matkailun kehittämiseen.
 292
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  3.2.1. Matkailumarkkinoinnista yleisesti 

 

1960-luvulla vallinneen tuotteisiin perustuvan markkinoinnin tilalle tuli seuraavalla 

vuosikymmenellä asiakaskeskeinen markkinointi. Sen muotoja olivat kysyntä-, asiakas-, 

ja suhdemarkkinointi. Markkinoinnissa alettiin keskittyä tuotteiden sijaan asiakkaiden 

toiveisiin ja tarpeisiin. 1970-luvulla kysyntämarkkinoinnin aikaan asiakkaat miellettiin 

yhä yhtenäiseksi ryhmäksi ja tuotteet kehitettiin keskivertoasiakkaalle.
293

 

 

1980-luvulla yleinen markkinointitilanne muuttui. Asiakkaita ryhdyttiin tutkimaan 

aikaisempaa tarkemmin. Heidän asenteisiinsa, toiveisiinsa, arvoihinsa ja 

elämäntyyliinsä kiinnitettiin huomiota. Tutkimusten perusteella asiakkaat jaettiin omiin 

ryhmiinsä, joiden kautta asiakkaille voitiin tarjota juuri heille sopivia tuotteita. 

Asiakasmarkkinoinnin pohjalta kehittyi 1990-luvulla suhdemarkkinointi, jossa 

markkinoinnin kohteeksi valittujen ryhmien tarpeiden tyydytys ja miellyttäminen olivat 

tärkeitä. Markkinoinnissa kiinnitettiin huomiota entistä enemmän asiakassuhteeseen. 

Yritysten tavoitteeksi tuli markkinoinnin avulla luoda kannattavia ja pysyviä 

asiakassuhteita. Lisäksi suhteet piti hoitaa sidosryhmiin, joita olivat esimerkiksi 

henkilöstö, rahoittajat ja tiedostusvälineet. Matkailussa asiakaskeskeisyyden merkitys 

on suuri, sillä ihmisten toiveet ja odotukset korostuvat lomalle lähdettäessä. 

Matkailuyrityksille on ensiarvoisen tärkeää omaksua asiakaskeskeisyys kaikissa 

tuotanto- ja toimintaprosesseissaan, ja asiakkaat tarpeineen ohjaavat yritysten 

toimintaa.
294  

  

Vaikka markkinointi oli ollut matkailutyöryhmänkin panostama asia, NT:n aikana 

markkinointiin panostaminen nousi uudelle tasolle. NT:n mielestä sen toimialalla oli 

suuri kehityspotentiaali, jota NAT oli voinut vain osittain hyödyntää. PKK:n johdolla 

kalotille suunniteltiin 1980-luvun lopulla uutta matkailuohjelmaa, missä priorisoitiin 

markkinointi sekä tuotekehitys. Kulttuurinen tarjonta katsottiin myös tärkeäksi. PKK oli 

sitä mieltä, että matkailun alueelliset markkinointikampanjat ja kehittämistyöt piti 
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integroida sen matkailuohjelmaan, mikäli se oli vain mahdollista. Tämän lisäksi 

pohjoinen tuli profiloida matkailullisesti, mikä tarkoitti Pohjoiskalotin 

vetovoimatekijöiden hyödyntämistä kaukomarkkinoinnissa.
295

  

 

NT selvästi halusi markkinoinnin onnistuvan parhaalla mahdollisella tavalla ja käytti 

aikaa ja rahaa erilaisten markkinointiselvitysten tekoon. Esimerkiksi 1980-luvun lopulla 

NT teki analyysin Saksan markkinoista saadakseen tietoa siitä, missä saksalaiset olivat 

olleet Pohjois-Skandinaviaan suunnatulla lomallaan ja mitkä matkustajien motiivit 

olivat Pohjoiskalotille matkustamiseen. Analyysiä oli tarkoitus hyödyntää 

markkinoinnin suunnittelussa Saksaan. Matkailuneuvosto myös arvioi kampanjoidensa 

onnistumista.
296

  

 

Kalotin markkinoinnin ongelma oli NT:n mielestä sen jakautuneisuus. Kiinnostus 

aluetta kohtaan oli vuonna 1989 neuvoston mukaan selvästi kasvanut, kunhan kalotti 

esitteli parhaat kohteensa.
297

 Kuitenkin Pohjoiskalotilla oli esimerkkejä maiden välisestä 

yhteismarkkinoinnista 1970–1980-luvulta. Esimerkiksi Tornionjokilaakson 

kotiseutukunta ajoi jokilaakson markkinointia yhtenä kokonaisuutena, mihin Ruotsin 

puoli haluttiin myös saada mukaan. Yhteismarkkinointi ei kuitenkaan toteutunut 

halutussa muodossa. Haaparanta ja Tornio olivat tehneet myös matkailuyhteistyötä 

1970-luvulta alkaen. Kaupungeista ja Tornionjokilaaksosta julkaistiin yhteisiä 

matkailuesitteitä.
298

 

 

NT teki Pohjoiskalotin matkanjärjestäjille kyselyn näiden mielipiteestä siihen, mihin 

suuntaan heidän kotimaansa matkailijoiden mielenkiinto suuntautui Pohjoiskalotin 

muiden maiden suhteen ja mitkä tekijät siihen vaikuttivat. Matkanjärjestäjät uskoivat 

tuloksen riippuvan juuri markkinoinnista. Luonnon, eksotiikan ja erämaan houkuttavuus 

kasvoi edelleen ja yhä enemmän matkustettiin uusille alueille. Lentoyhteyksien 

katsottiin tehneen matkustamisesta helpompaa. Viihtyvyys oli myös vaikuttava tekijä, 

samoin hyvät tiet ja reitit yhdessä kohtuullisten hintojen kanssa.
299
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Yleisesti matkailun vetovoimatekijät jaettiin 1970-luvulla kulttuuriin, luontoon ja 

palveluihin, mikä kuvasti matkailussa painotettavia asioita. Seuraavalla 

vuosikymmenellä vetovoimatekijöiden jako oli vaihtunut majoitus- ja 

ravitsemispalveluihin, ohjelmapalveluihin ja tapahtumiin, kulttuurivetovoimaan sekä 

luonnonvetovoimaan. Palveluista siis erotettiin ohjelmapalvelut majoituksesta ja 

ravitsemuksesta. Uudessa jaottelussa korostui aktiivisen vetovoiman merkitys 

matkailussa. 1990-luvulla jaotteluun tuli mukaan vielä liikennepalvelut.
300 

Matkailun 

vaatimukset kohdealueille selvästi kehittyivät ja eriytyivät tutkimusajanjaksona.  

 

Toiminnallisuuden vahvistuminen näkyi myös Pohjoiskalotilla. Esimerkiksi 1980-luvun 

lopulta lähtien loma Lapissa käsitettiin yhä vahvemmin aktiivilomana, matkailukausi 

pidentyi ja uusia tapahtumia syntyi eri puolille lääniä. Matkailija ei enää tyytynyt 

pelkkään luonnon ihasteluun, vaan hän tarvitsi lomalleen tekemistä. Eksoottisen 

erämaa-Lapin rinnalle kehittyi uusia asiakasryhmiä palvelevia lomailualueita.
301 

Nopeutunut matkustaminen ja hintatason laskeminen mahdollistivat yhä useamman 

suomalaisen matkustamisen Lappiin, kun alue oli ennen ollut vain harvojen ulottuvilla. 

Lapin nousu merkittäväksi matkakohteeksi tuli mahdolliseksi elintason nousun, 

monipuolisten liikenneyhteyksien kehittymisen, pidentyneiden loma-aikojen, 

talviurheilun sekä yleisen tiedon vahvistumisen seurauksena.
302

  

 

Kuvaa aktiivisesta matkakohteesta vahvisti niin Pohjoiskalottikomitean kuin alueen 

muu mainosmateriaali. Vuonna 1987 ilmestynyt Matkailun edistämiskeskuksen esite, 

Pohjoinen puhuu – matkailun jokerikäsi Oulun lääni ja Lappi, loi kuvaa pohjoisen 

runsaasta ja monipuolisesta matkailutarjonnasta. Suomen pohjoisosissa oli 

yksinkertaisesti kaikkea, mitä matkailija saattoi lomaltaan toivoa aina hiekkarannoista 

extreme-lajeihin. Tuttujen matkailumagneettien kerrottiin saaneen rinnalleen uusia 

valttikortteja kaikille vuodenajoille. MEKin esitteessä luotettiin pitkälti samoihin 

vetovoimatekijöihin kuin Pohjoiskalotti-komitean matkailutyössä. Matkailun 

ympärivuotisuutta korostettiin selvästi ja luonnonrauhaa sekä puhtautta mainostettiin 

aktiviteetteja unohtamatta. Kummatkin tahot luottivat Lapin kohdalla perinteisiin 
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hiihtolajien harrastusmahdollisuuksiin, pohjoisen kulttuuriin, Joulupukkiin ja ruokaan. 

Myös Arctic Canoe Race mainittiin. Lapista pyrittiin selkeästi luomaan kuva 

luonnonkauniina ja puhtaana aktiviteettialueena.
303

 

 

Lapissa suhdemarkkinointi huomioitiin 1980-luvun puolivälissä. Lapin 

matkailumarkkinoinnin kokonaisohjelman mukaan Lapin markkinointi oli suunnattu 

yhdelle kohderyhmälle, jossa asiakkaita ei ryhmitelty erikseen. Matkailupalveluilla ei 

myöskään vielä ollut laadunvalvontajärjestelmää, eli matkailijoiden odotuksia 

matkaltaan ja palveluiden vastaamista näihin odotuksiin ei ollut mitattu. 

Markkinointiyhteistyö lääni- ja aluetasolla oli myös puutteellista. Kokonaisohjelmassa 

eroteltiin ensi kertaa Lapin asiakasryhmät, joita olivat juppi, arkikiireen uhrit, 

luonnonlapset, itsensä hemmottelijat ja terveyden vaalijat. Näillä kaikilla ryhmillä oli 

ominaisuutensa ja tarpeensa, joiden pohjalta jokaiselle piti räätälöidä sopivat 

matkailupalvelut ja hinnasto. Ohjelman merkittävä tavoite oli ymmärtää markkinoinnin 

segmentoituminen ja niiden markkinoiden löytäminen, joilla Lapin matkailuyrityksillä 

oli parhaat mahdollisuudet menestyä.
 
Lapin matkailualueiden profiloituminen oli myös 

kehittymätöntä, sillä keskivertosuomalainen ei nähnyt eroa Lapin matkailualueiden 

välillä. Tutkimusten mukaan matkailijoille ei ollut selvää, mitä Lapin matkailupalvelut 

tarjosivat.
304  

 

Matkailuneuvosto aikoi työskennellä sen eteen, että markkinoinnista vastanneet 

kansalliset organisaatiot tulivat aikaisempaa enemmän keräämään yhteen resursseja 

erityisesti Skandinavian ulkopuoliseen markkinointiin. Näin markkinointi ei pohjautuisi 

pelkästään käytettäviin pohjoismaisiin varoihin. Tämä oli neuvoston mielestä tärkeää 

niin kustannussyistä kuin myös markkinoinnin tehostamiseksi. Neuvosto pyrki myös 

ottamaan aktiivisesti osaa Pohjoismaiden ministerineuvoston toteuttamaan 

pohjoismaiseen markkinointikampanjaan Yhdysvalloissa, jonka tavoitteena oli tehdä 

Pohjoiskalotti tunnetuksi. NT:n mielestä sen mahdollisuudet ulkomaisen kysynnän 

nostamiseen olivat suuret. Maiden yhteismarkkinointi kasvatti resursseja ja 

mahdollisuuksia tavoittaa nuoria ja vanhoja kohderyhmiä. Majoituskapasiteetin 

panostukset piti lisäksi kohdentaa laadun nostamiseen, nähtävyyksien kehittämiseen ja 
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olemassa oleviin rakennuksiin panostamiseen.
305 

Matkailuneuvoston työ 1990-luvulla 

keskittyi yhä vahvemmin alueen markkinointiin Manner-Euroopassa ja kiinnostuksen 

kasvattamiseen Pohjolaa kohtaan kokonaisuutena pysyi edelleen päätavoitteena.
306

 

 

Vuonna 1990 tehty matkailijakysely oli osoittanut, että saksalaiset olivat tärkein 

matkailijaryhmä koko Pohjoiskalotin alueella, ja tärkeimmät syyt Pohjoiskalotin 

matkaan olivat keskiyön aurinko, arktisen luonnon kokeminen sekä Norjan vuonot. 

Vaikka matkailijat antoivat alueelle hyvän arvosanan, eivät automatkailun 

ohjelmapalvelut, saavutettavuus ja markkinointi tyydyttäneet kyselyyn vastanneita.
307

 

Saksassa oli siis tarvetta kalotin parempaan markkinointiin. 

 

Pohjoiskalotin tasolla ongelmat olivat osittain samoja kuin Lapissa. 

Markkinointiyhteistyö oli edelleen puutteellista ja siihen haluttiin panostaa. 

Kohderyhmät eivät todennäköisesti olleet yhtenäiset Lapin kanssa, mutta neuvoston 

mukaan se kiinnitti osaltaan huomiota matkailijaryhmiin. Sen projekteissa kohderyhmä 

oli määritetty kuitenkin usein laajasti. NAT:n aikojen periaate ”jokaiselle jotakin” säilyi 

matkailuneuvoston työssä. Koko tutkimusajanjakson ajan tärkein yksittäinen 

matkailijaryhmä oli kuitenkin automatkailijat.  

 

Komitean matkailumarkkinointi ja sen julkaisemat esitteet ajoivat selkeää päämäärää: 

tuoda Pohjoiskalottia suuren yleisön tietoisuuteen niin matkailu- kuin elinkeinoelämän 

näkökulmasta. Myöhemmin esitteiden ja messujen ohelle lisättiin vielä muun muassa 

matkailua ja teollisuutta koskevat esittelyvideoiden ja televisiomainosten teko 

todennäköisesti Pohjoismaiselle yleisölle.
308

 Idea mainosvideoihin ei ollut 1980–1990-

lukujen taitteessa uusi, sillä kolmikielisen videon tekeminen Pohjoiskalotista oli otettu 

esille jo komitean ensimmäisessä kokoontumisessa vuonna 1971.
309

 

 

Yksi näkyvimmistä mainostapahtumista oli vuonna 1988 järjestetty Pohjoiskalotti-
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kampanja, mikä pidettiin Helsingin Forum-kauppakeskuksessa. Kampanjaan kuului 

myös 24-sivuiden Pohjoiskalotti-liitteen julkaiseminen yhteistyössä Ilta-Sanomien 

kanssa. Liitteessä esiteltiin Pohjoiskalotin tarjoamia aktiviteetteja, yrityksiä ja 

matkakohteita. Esimerkiksi kullanhuuhdontaan ja melontaan soveltuvia jokia esiteltiin, 

samoin autoreittejä ja aktiviteettiuutuuksia, joita olivat muun muassa maastopyöräily 

tunturissa. Lukijoita muistutettiin myös kalotin alueella huomioonotettavista seikoista, 

kuten valuutoista ja lainsäädännöstä.
310

 Komitean periaate, jokaiselle jotakin, oli 

erityisen hyvin näkyvissä tässä Suomeen suuntautuvassa kampanjassa. Kalotin 

kohderyhmät muodostuivat ennemmin maittain kuin yksittäisten ryhmien tarpeiden 

mukaan. 

 

Lapissa taas esitemateriaalin tekemisen päämääränä oli sen toteuttaminen alueellisesti. 

Tarjontaa tuli yksinkertaistaa ja selkeyttää, jotta jälleenmyyjien työ helpottuisi. Lappi 

jaettiin kahdeksaan alueeseen, joille kaikille oli mietitty kohderyhmät ja markkinoitavat 

palvelut. Materiaalin tuli olla myös jaoteltu selkeästi kohderyhmittäin eikä sen 

jakaminen pelkästään matkatoimistoihin riittänyt. Tehokkaammaksi koetun 

suoramarkkinoinnin merkityksen uskottiin kasvavan.
311

 Pohjoiskalotin tapa siis erosi 

Lapin lähestymistavasta. Kun Lappi keskittyi alueisiin omana kokonaisuutena, 

Pohjoiskalotti yritti nimenomaan luoda kuvaa alueen yhtenäisyydestä.  

 

Jotta kalotti pystyi kilpailemaan matkailullisesti muun Pohjolan ja Euroopan kanssa, 

Pohjoiskalotti-komitean tuli matkailuneuvoston mielestä päättää strategiset suuntaukset 

aitojen ja alkuperäisten tuotteiden kehittämiseen ja myyntiin korkeammalla hinnalla. 

NT:n mukaan kalotin matkailun edellytykset saada vertailukelpoisia tuotteita Euroopan 

markkinoille olivat huonot. Tämä johtui liian voimakkaasta kilpailusta markkinoiden 

halpojen tuotteiden kanssa.
312

 Syntymässä oli NT:n mielestä uusi matkailumalli, missä 

länsieurooppalaiset suuntasivat avautuneeseen Itä-Eurooppaan, mikä oli halpa 

matkavaihtoehto. Itäeurooppalaiset olivat taas kiinnostuneet voimakkaasti Länsi-

Euroopasta ja sen klassisista matkakohteista. Tässä tilanteessa kalottimaat yhdessä NT:n 

kanssa pitivät Skandinavian markkinatilanteen uhatuksi. Tarvittiin laajaa skandinaavista 

yhteistyötä, jotta markkina-asemaa voitiin puolustaa ja parantaa. Kalotti tarvitsi 
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resurssien yhteen kokoamista, kilpailevien alueiden toimien ennakoimista ja huomion 

kiinnittämistä kalottiin. NT piti yhä tärkeämpänä muutaman vahvan projektin 

priorisoinnin, jolloin mahdollisuudet paranivat päästä yhteistyöhön matkailualan 

suurien toimijoiden kanssa esimerkiksi liikennesektorilla.
313

  

 

Jos Pohjoiskalottimaat markkinoivat pelkästään omia alueitaan, ei Pohjoiskalotti olisi 

koskaan pystynyt kilpailemaan Euroopan matkailualueiden kanssa, ja 

matkailusijoitusten näkeminen Eurooppa-näkökulmasta oli tarpeellista. Kasvaneet 

markkinat pakottivat kalottia etsimään ne vetovoimatekijät, jotka houkuttelivat 

matkailijan juuri Pohjoiskalotille. Esimerkiksi kylpylä- ja aurinkolomat oli syytä 

unohtaa, sillä niissä Välimeren maat olivat lyömättömiä kohteita. Sen sijaan 

Pohjoiskalotin tuli jatkossakin panostaa luontoon ja kulttuuriin ja saada venäläiset 

mukaan matkailusijoittamiseen.
314

  

 

Yleisesti markkinointi muuttui tutkimusaikavälillä suuresti, ja tämä muutos näkyi myös 

komitean tekemässä markkinointityössä. Markkinointiin käytettiin yhä enemmän aikaa 

ja rahaa. tärkeimmäksi tavoitteekseen NT nimitti kalotin markkinoinnin 

jakautuneisuuden muuttamisen yhteismarkkinoinniksi. Pohjoiskalotin oli neuvoston 

mielestä käytettävä hyväkseen vetovoimansa koko potentiaali asiakasryhmiensä tarpeet 

huomioiden, jotta matkailijamäärät jatkoivat nousuaan tulevaisuudessakin. 

 

  3.2.2. Tavoitteena kohteiden aitous ja alkuperäisyys 

 

Lapin matkailumainonnassa alkoi 1980-luvulla vaikuttaa uusi suunta, joka korosti 

matkailuun ja Lappiin yhdistettyjä mielikuvia. Mainoksiin sisällytettiin enenevässä 

määrin runsaasti kuvia matkailukohteiden sosiaalisesta ilmapiiristä ja toiminnasta sekä 

fyysisestä ympäristöstä. Mainontaa tehtiin yhä enemmän ja matkailun 

segmentoituminen kasvoi. Tämä ilmeni sesonkien eriytymisessä mainonnassa. 

Luonnonympäristön esiintuominen väheni hieman mainonnassa 1980-luvulla, kun 

näkyväksi kohteeksi tuli vuosikymmenen loppua kohden matkailuinfrastruktuuri. 

Kuitenkin 1990-luvulla luonnon ja siihen liittyvien aktiviteettien merkitys mainonnassa 
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kasvoivat jälleen voimakkaasti. Tämä liittyi osaksi matkailun kansainvälisiin 

muutostrendeihin, joissa luonto- ja ekomatkailulla oli vahva asema.
315

  

 

Lappi-kuvassa 1990-luvun alussa keskeisimpänä vetovoimatekijänä olikin voimakkaasti 

luonto. Ydinvetovoimaisuudella tarkoitetaan matkakohteen keskeisintä omintakeista 

sisältöä, mikä näkyy keskeisesti kohteesta muodostuvissa mielikuvissa. Erilaisuus ja 

erikoisuus ovat tunnetusti matkailullisen kiinnostavuuden keskeisimpiä ominaispiirteitä. 

Matkakohteen kehysvetovoimaisuus muodostuu erilaisista palvelutyypeistä, joiden 

päämääränä on vierailujen helpottaminen sekä kohteen ydinvetovoimaisuuden riittävä 

korostaminen. Tyypillisiä kehysvetovoimatekijöitä ovat liikenne-, majoitus- ja 

ravitsemuspalvelut. Ydinvetovoiman perustyyppejä olivat seuraavat: luonnon ominais- 

ja erityispiirteet, historialliset kohteet, elävä kansankulttuuri, korkeakulttuurikohteet, 

mittavat teematapahtumat, erikoispalvelut, oppimis- ja itsensä kehittämistilaisuus ja 

työtehtävien hoitoa palvelevat mahdollisuudet.
316

 

 

Luonnon rinnalla matkailijoille mainostettiin Lapin matkakohteiden palveluvarustusta, 

kun taas historia, korkeakulttuuri ja työtavoitteiden edistäminen jäivät taka-alalle, 

samoin tapahtumien mainonta.
317

 Alueen matkailumarkkinoinnin ohjelmapakettien 

perustana oli 1980-luvun puolivälistä alkaen Joulumaa, saamelaisperinne, 

kullanhuuhdonta sekä koskenlasku, kalastus ja luonnon ihmeet.
318 

1990-luvun 

puolivälissä Lapin tunnetuimmat matkailukeskukset olivat Saariselkä, Levi, Ylläs, Olos 

ja Pallas sekä Luosto-, Pyhä- Suomu- ja Sallatunturit. Lapista oli tullut myös 

ylivoimainen talvimatkailukohde muuhun maahan verrattuna luontonsa, ilmastonsa ja 

tasokkaiden matkailukohteidensa vuoksi. Laskettelu ja hiihto olivat 1990-luvulla Lapin 

matkailun tärkein toimiala, jonka vetureita olivat sen kymmenkunta hiihtokeskusta.
319

 

 

Komitealla oli matkailumarkkinointiprojekteina tiettyjä kuntia koskeva yhteistyö, kuten 

matkailuaktiviteettien kehittäminen ja markkinointi Karesuandon, Kautokeinon, 

Muonion ja Storfjordin alueella. Projektin tavoitteena oli kehittää sellaisia aktiviteetteja, 

jotka voitiin yhdistää paketiksi, jota matkailijoiden oli helppo ostaa. Projekti toteutettiin 
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yhteistyössä yritysten kanssa. Näin niillä oli mahdollisuus mainostaa ja kehittää 

olemassa olleita aktiviteettejaan tai tehdä uusia. Aktiviteetit pohjautuivat erityisesti 

alueen kulttuuriin ja elinkeinoelämään. Vuodelle 1988 alueista tehtiin myös esite Ett 

paradis för vildmarksvandraren och fiskaren, minkä lisäksi kunnat osallistuivat 

erilaisille messuille Pohjoismaissa. Projektin yhteenvetona todettiin kiinnostuksen 

matkailuaktiviteetteihin kasvaneen ja osallistuneilla yrityksillä oli tarvittava valmius 

taloudellisesti kannustavalle aktiviteettitoiminnalle.
320

 

 

Keski-Eurooppaan suunnatuilla markkinointitoimilla taas pyrittiin esittelemään 

vetovoimaisimmat matkakohteet koko Pohjoiskalotilla, jolloin voitiin paremmin 

herättää kiinnostusta Pohjoiskalotille matkustamiseen. Kalotin matkailu tuli integroida 

pohjoismaiseen markkinointityöhön, missä Pohjoiskalotti sai erityisaseman 

markkinointikampanjassa erityisesti Länsi-Saksassa. PKK ehdotti myös, että jokainen 

kalottilääni toteuttaisi projektin, jossa alueelle luotiin merkittävä matkakohde. Nämä 

vetovoimatekijät tulivat tulevaisuudessa täydentämään toisiaan ja muodostamaan 

aikaisempaa yhä paremman pohjan yhteiselle markkinointityölle.
321

 

 

Lapissa tämä projekti koski Joulupukin maata, jossa Napapiirin läheisyyteen 

suunniteltiin kansainvälistä matkailualuetta Joulupukin kotineen, tonttukylineen ja 

toreineen. Uusi alue tuli sisältämään erilaisia virkistys- ja vapaa-ajan aktiviteetteja. 

Joulupukin maassa yhdistyi myös kolme matkailullista teemaa: joulu ja joulupukki, 

Napapiiri sekä Lapin luonto ja arktinen sijainti.
322

 

 

Joulupukista oli tullut 1980-luvulla Rovaniemen ja samalla koko Lapin matkailun 

keulakuva. Napapiirin matkailu sai alkunsa Yhdysvaltojen presidentin puolison, Eleonor 

Rooselveltin, vierailtua Rovaniemellä vuonna 1950. Hänen kunniakseen Napapiirille 

rakennetusta hirsimökistä tuli ajan mittaan matkailijoiden vierailukohde. Vuonna 1984 

Napapiirille aukaistiin Joulupukin Pajakylä, mikä aloitti joulumatkailun toden teolla. 

Samoihin aikoihin kaamoksesta tuli pohjoisen tärkeä matkailuvaltti.
323
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Lapin Joulumaasta suunniteltiin maan tärkeää matkailukohdetta. Joulumatkailun tärkein 

kohderyhmä oli britannialaiset ja siitä tuli suosittu matkailutuote, jonka ympärille 

kehitettiin erilaisia matkailupalveluja. Lapista ryhdyttiin toden teolla tekemään 

Joulupukin kotipaikkaa ja se sai vakiinnutettua maineensa kansainvälisesti Joulupukin 

kotimaana. Lappi Joulupukkeineen tunnettiin ulkomailla jopa paremmin kuin Suomi. 

Joulumatkailu oli 1990-luvun puoliväliin saakka varsin Rovaniemi-painotteista ennen 

kuin se levisi muualle lääniin.
324

 Muun muassa Ranuan eläinpuistosta ja 

jalokivigalleriasta Kemissä tuli virallisia Joulupukin kohteita.
325

 

  

Joulupukki koettiin selvästi toimivana matkailun vetonaulana, olihan Suomen pukilla 

kilpailijoita aina Japanissa saakka. Myös kaikilla Pohjoiskalottimailla oli suunnitelmia 

Joulupukin varalle. Ruotsilla oli oma Joulumaansa Morassa, joka ei kuitenkaan ollut 

menestynyt toivotulla tavalla. Norjassa Joulupukille suunniteltiin taas kotia Mo i 

Ranaan ja Joulupukista aiottiin tehdä myös maskotti Lillehammerin 

talviolympialaisiin.
326

 Tarpeeksi myyvä konsepti huomioitiin edelleen kansallisesti ja 

vetovoimaisissa kohteissa esiintyi päällekkäisyyksiä, jopa kilpailua kalottimaiden 

välillä.  

 

Pohjoiskalotti-Uutisissa kirjoitettiin myös, että äärimmäisten mielipiteiden mukaan 

Nordkapp oli Lapin matkailun suurin vetonaula.
327

 Nordkapp veti matkailijoita 

puoleensa Euroopan pohjoisimpana paikkana ja sinne rakennettiin matkailijoille 

tarkoitettuja palveluita. Esimerkiksi Sinikka Salokorpi uskoi Pohjois-Norjan ja 

Nordkappin vetovoimaisuuden ja kehittämisen toimineen Lappia ja Joulumaan 

kehittämistä paljon paremmin.
328 

Vuonna 1986 Pohjoiskalotti-Uutisissa oli kirjoitettu 

Pohjois-Norjan matkailun myönteisestä kehittymisestä ja varsinkin kesäsesongin 

onnistumisesta. Pohjois-Norjan kaikissa kolmessa läänissä oli sijoitettu voimakkaasti 

matkailuun. Alaan oli investoitu useita satoja miljoonia Norjan kruunuja 1980-luvulla ja 

tahdin uskottiin jatkuvan. Nordkapp oli yksi Norjan panostetuimmista kohteista. 

Erityisesti maan pohjoisosien myönteiseen kehitykseen olivat vaikuttaneet uusi 

Pohjoiskalottitie, tehostettu markkinointi sekä koko ajan parantuneet tuotteet. Etenkin 
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suomalaisten ja kotimaisten matkailijoiden määrä oli noussut Pohjois-Norjassa.
329

 Myös 

Rovaniemen kaupungin elinkeino- ja matkailuohjelmassa vuonna 1987 todettiin, että 

kaupungin ongelmana oli, että sillä oli matkailussa mennyt liian kauan, liian hyvin ja 

Napapiiriin luotettiin liikaa.
330

 Rovaniemen kaltainen matkailullisesti vetovoimainen 

kaupunki tarvitsi siis myös uusia matkailuvetureita ja kehitysideoita. 

 

Pohjois-Norja ilmoitti tärkeimmiksi matkakohteikseen Nordkappin lisäksi muun 

muassa Lofootit. Sillä oli myös suunnitteilla matkailullisesti kiinnostavat keskukset 

Nordlandiin ja Finnmarkiin. Norrbotten mainitsi strategiseksi tavoitteekseen tärkeiden 

matkailupaikkakuntien kehittämisen, muttei eritellyt niitä tarkemmin. Pohjoiskalotin 

esitteissä esille nostettiin vierailun arvoisina paikkoina esimerkiksi vanha 

kaivoskaupunki Kiiruna, vanhasta kaupungistaan ja viihteestään tunnettu Luulaja, 

Björklidenin maailman pohjoisin golfkenttä sekä Piitimen hiekkarannat.
331

 

 

Norjan Matkailuneuvosto nosti 1980-luvun lopulla Finnmarkin panostusalueekseen ja 

Nordkapp ja Gränsland olivat sen merkittäviä vetonauloja kansainvälisesti. Gränslandiin 

oli tarkoituksena rakentaa keskus, joka toimi keskeisenä kohtauspaikkana. Keskus 

sisälsi niin kulttuuri- ja konferenssikeskuksen, museon, gallerian, kirjaston, 

aktiviteettikeskuksen, hotellin ja urheilurakennuksia. Keskuksen tarkoitus oli palvella 

niin matkailijoita kuin paikallista väestöä. Kolmas Pohjois-Norjan keskeisistä 

matkakohteista oli Nordlandin Napapiirikeskus, joka tarjosi Napapiirin ylittäjille tietoa 

Pohjois-Norjan matkakohteista, elinkeinoelämästä ja kulttuurista.
332

 Huippuvuoret ja 

Lofootit olivat myös Pohjois-Norjan panostamia matkakohteita.
333

  

 

Pohjoiskalotilla uskottiin olevan hyvät mahdollisuudet kehittyä elämysalueeksi 

monenlaisten uniikkien aktiviteettien johdolla, jotka pohjautuivat paikallisiin 

luontosuhteisiin. Näin voitiin vaikuttaa myös sesonkien pidentämiseen. 

Matkailuneuvoston strategiasuunnitelmassa vuosille 1991–1993 kerrottiin, että Lapissa 
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odotettiin alueen vetovoimatekijöinä säilyvän tulevaisuudessakin luonnon, hiljaisuuden 

ja vaihtelevuuden suurkaupunkien ruuhkaan ja stressiin. Vapaa-ajan aktiviteetit tulivat 

korostumaan matkailutuotteina. Kuitenkin pohjoisen eksotiikan uskottiin vähenevän, 

kun elämäntyyli siellä läheni yhä enemmän valtakulttuuria.
334

  

 

Elämysalueena pohjauduttiin luonnon lisäksi Pohjoiskalotin eri kulttuureihin. 

Tietämystä alueen palveluiden laadusta oli NT:n mielestä nostettava, ja sen strategiana 

tässä oli monipuolisen tuotetarjonnan luominen, missä matkailijat priorisoitiin. Vaikka 

kalottimailla oli monia samankaltaisia tuotteita, oli niillä matkailuneuvoston mielestä 

mahdollista erikoistua. Tuotekehitysyhteistyössä parhaimmista ja houkuttelevimmista 

tuotteista koottiin kokonaisuus ja tarpeen mukaan sitä kehitettiin myytävämmäksi.
335

  

 

Tuotekehittämisessään komitea pyrki nostamaan tuotteiden laatua ja houkuttelevuutta 

matkailijoiden silmissä. Lisäksi niiden piti vastata jälleenmyyjien odotuksia. PKK:n 

tarkoituksena oli koota tuotteista sellaisia kokonaisuuksia, jotka olivat kiinnostavia 

alueelle tuleville matkailijoille. Matkailulla oli työllistämisen lisäksi myös uuden 

asutusrakentamisen ja palvelutason ylläpitäjänä kalotilla. Tulevaisuudessa se tarkoitti 

myös mahdollisuutta ylläpitää tai kasvattaa työllisyyttä muillakin elinkeinoaloilla.
336

  

Tuotteiden tuli olla kehitetty Pohjoiskalotilla ja ne suunnattiin pääasiallisesti 

Skandinavian ulkopuolisille jälleenmyyjille. Lisäksi markkinointitoimet haluttiin 

yhtenäistää tulevaisuudessa.
 
Tuotteet tarvitsivat myös tehokkaat jakelukanavat

337
. 

338  

 

Yhteismarkkinoinnillaan kalotti sai paremman tuloksen ja jaettua kustannukset. 

Talvimatkailu oli vielä 1990-luvun alussa tärkeämpää Suomelle ja Ruotsille kuin 

Norjalle, vaikka Norjakin oli aloittanut talvisesonkinsa kehittämisen. Maiden yhteinen 

tavoite oli saada matkailijoita kalotille ympäri vuoden, mikä vaati panostusta 

kesäsesongin ulkopuolisiin tuotteisiin ja niiden markkinointiin. Markkinoinnilla oli 

tarkoitus edistää mahdollisimman paljon suoraa myyntiä, ja siksi NT:n oli löydettävä 
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oikeat ja sopivat markkinointialueet ja kohderyhmät.
339  

Suhdemarkkinointi alkoi 

vaikuttaa siis myös neuvoston matkailutyössä 1990-luvulla.  

 

NT:n matkailunmarkkinoinnissa ja kohteissa ydin säilyi ajan mittaan samana, mutta se, 

millä laajuudella neuvosto markkinointiaan teki, laajeni ja muuttui koko ajan 

kansainvälisemmäksi. NAT:n aikaan pääkohdealue oli kalottimaiden eteläiset osat, kun 

taas neuvosto keskittyi nopeasti Euroopan-laajuiseen markkinointiin. Kaikki 

matkakohteet, joita neuvoston voimin kehitettiin, olivat olleet jo ennen sitä jonkin 

asteisia vierailukohteita. Neuvoston loppuvuosien tärkeimmäksi tehtäväksi tulikin 

yhdistää kohteet myytäväksi kokonaisuudeksi Pohjoismaiden ulkopuolelle. 

   

  3.2.3. Rörlig turism på Nordkalotten – autoillen kalotille 

 

Rörlig turism på Nordkalotten -projektin aloitus sijoittui vuoteen 1987, jolloin se kulki 

nimellä Rörlig bilturism på Nordkalotten ja koski erityisesti Ruotsia. Virallisesti projekti 

aloitettiin matkailutyöryhmän aikana, mutta neuvosto huolehti projektin läpiviennistä. 

Projektin motiivina oli se, että Pohjois-Ruotsiin tehtiin vuosittain noin 2 miljoonaa 

itsenäisesti tehtyä matkaa, joissa yli 80 prosenttisesti kulkuvälineenä oli auto. Näin oli 

tilanne vielä koko kalotin alueella 1990-luvullakin. 1980-luvun puolivälin matkailun 

kasvu oli tapahtunut NT:n mukaan lähes yksinomaan liikkuvassa matkailussa. 

Silloisella liikenteellä tai sen hyödyntämisellä ei kuitenkaan ollut rakennetta, ja 

markkinointi oli tehotonta ja hajanaista. Kalotin maantieteellinen jakautuminen aiheutti 

sen, ettei tarjontaa ollut yhdistetty tai esitetty matkailijoille toimivalla tavalla. 

Markkinoille tarvittiin soveltuvia tuotteita. Strategisena puutetta oli myös tarjontatiedon 

ja myyntitoiminnan välillä, mikä aiheutti epävarmuutta. Kalotin matkailuelinkeino ei 

tiennyt matkailijoiden todellista määrää, sillä pelkkään kiinnostuksen osoittamiseen ei 

voinut luottaa.
340

 

 

Niinpä projektin tavoitteiksi nimettiin kesämatkailijoiden määrän kasvattaminen 

kalotilla, tarjontaa esittelevän materiaalin tuottaminen sekä materiaalin tehokkaiden 
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jakelukanavien kehittäminen. Kalotin matkailullista vetovoimaa haluttiin kasvattaa. 

Projektin vetäjän toimi Lars Sandström. Projektin ensimmäisen vuoden kohdealueeksi 

päätettiin Ruotsin markkinat, mutta seuraavana vuonna se laajennettiin käsittämään 

kaikki Pohjoiskalottimaiden eteläosat.
341

 

 

Autolla liikkuville matkustajille ei ollut olemassa tietomateriaalia, vaikka tämä ryhmä 

muodosti merkittävän osan koko kalotille tulleesta matkustajamäärästä.  

Matkailuneuvosto päättikin iskeä tähän markkinarakoon ja tuottaa materiaalia, joka 

kasvatti kiinnostusta aluetta kohtaan. Materiaalia tuli voida käyttää niin matkan 

suunnittelussa kuin oppaana. NT toimitti Nordkalotten – Stora reseguiden -oppaan, joka 

aluksi julkaistiin pelkästään ruotsiksi. Julkaisu oli todella suosittu, sillä painos jaettiin 

loppuun kahdessa viikossa.
342

  NT piti siis NAT:n aikaisia julkaisuja jo vanhentuneina, 

ilmoittaessaan, ettei autoilijoille ollut olemassa informaatiota. Painoksen loppuminen 

kieli myös siitä, että ajantasaiselle julkaisulle oli kysyntää. 

 

Seuraavien kolmen vuoden aikana neuvoston kaikki, niin pohjoismaiset kuin 

kansalliset, markkinointitoimenpiteet tähtäsivät autoilijoihin kohderyhmänä ja 

neuvoston työn pääpaino oli projektin tarkoituksiin tehdyllä materiaalilla. Mikäli Etelä-

Skandinaviaan kohdistetusta markkinoinnista saataisiin myönteinen tulos, neuvosto tuli 

laajentamaan markkinoinnin Keski-Eurooppaan.
343  

Ongelmia projektissa aiheutti 

kuitenkin epäselvä rahoitus, jonka vuoksi projektia ei voitu viedä eteenpäin niin kuin 

neuvosto oli suunnitellut ja se taas aiheutti ongelmia talouden seurannassa.  

 

Neuvosto osallistui projektiin vuosina 1987–1990, joista ensimmäinen vuosi 

kohdennettiin siis Ruotsiin, seuraava Pohjoismaihin ja kolmantena mukaan tuli Keski-

Eurooppa. Markkinointi tapahtui erilaisina mainoksina, kauppatavarana sekä 

sanomalehti-ilmoituksina muun muassa Pohjois-Ruotsissa ja valtakunnallisissa 

matkailulehdissä. Kauppatavara tarkoitti ikkunoihin ja autoihin kiinnitettäviä tarroja ja 

julisteita. PKK oli tyytyväinen mainostamisen onnistumiseen. Tärkein 
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markkinointiväline oli kuitenkin Pohjoiskalotti – Suuri matkaopas, joka julkaistiin 

vuosina 1989 ruotsin ohella suomeksi ja norjaksi sekä vuonna 1990 näiden lisäksi 

englanniksi ja saksaksi.
344

   

 

Kampanjan valittu kohderyhmä oli merkittävä. Lapin matkailun kehittämisohjelman 

mukaan kesällä tapahtuva kiertomatka pohjoisessa omalla autolla kuului edelleen 1990-

luvulla monien lomasuunnitelmiin, ja Lapin matkailureitit säilyivät myös 

vetovoimatekijänä. Vuonna 1989 Lappiin saapuneista matkailijoista 67 % matkusti 

henkilöautolla. Toisena autoilumuotona oli yleistynyt keskieurooppalaisten tekemät 

bussimatkat Suomen Lapin kautta Nordkappiin, ja suurin osa varsinkin Lapin 

ulkomaalaisista kesämatkailijoista oli matkalla Euroopan pohjoisimpaan paikkaan. 

Kiertomatkailu säilyi yhtenä Lapin matkailutoiminnan pääalueena myös 1990–luvun 

puoliväliin saakka.
345

 Vuonna 1994 Suomen Kuvalehdessä jopa kirjoitettiin Suomen 

senhetkisen matkailuvaltin olleen bussimatka mahdollisimman nopeasti Suomen halki. 

Nämä Nordkappiin matkalla olleet saksalaismatkailijat pysäytti ainoastaan Rovaniemi 

Joulupukkeineen.
346

 

 

Pohjoiskalotin matkaopas sisälsi lyhyen esittelytekstin Pohjoiskalotista sen kolmen 

maan erikoislaatuisuudesta. Esittelytekstissä lukijan huomio kiinnitettiin neljään sanaan, 

jotka oli kirjoitettu kirkkaalla värillä ja suurella fontilla. Sanat olivat Pohjoiskalotti, 

suuri, jännittävä ja kaunis. Oppaan perimmäinen päämäärä oli selkeä: esitellä 

Pohjoiskalotti yhtenä matkailualueena, ei kolmena erillisenä. Julkaisussa esiteltiin kuusi 

tiereittiä kalotin alueella, joista jokaisesta mainittiin kolme eri teemaa: reitin varrella 

olleet nähtävyydet, kesätapahtumat ja matkailutoimistot. NT oli siirtänyt vastuun 

teemojen sisältämästä tiedosta alueellisille matkailutoimielimille. Suomen osalta 

reiteistä oli esitelty Jäämerentie ja Tornionlaaksontie. Reitin varrelta oli mainittu 

suurempia paikkakuntia, niiden nähtävyyksiä ja käyntikohteita sekä kesän suurimmat 

tapahtumat, kuten Haaparannan Siikajuhlat ja Sodankylän elokuvafestivaalit.
347
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Reittien lisäksi oppaassa oli Pohjoiskalotin parhaat palat, jonka alle oli koottu 

Pohjoiskalotin erilaisia aktiviteettimahdollisuuksia kuten valassafarit, Nordkapp, Arctic 

Canoe Race, kullanhuuhdonta Tankavaarassa, Joulupukin Pajakylä ja maailman suurin 

kaivos Kiirunassa sekä maastopyöräily, jonka kirjoitettiin olleen “uusinta uutta”. Yksi 

aukeama oli varattu ruokaohjeille, joissa oli hyödynnetty Pohjoiskalotin paikallisia 

raaka-aineita, kuten poronlihaa, eri kalalajeja sekä hillaa. Oppaan loppuun oli lisätty 

vielä paikkakuntien välimatkataulukko, Pohjoismaiden yleiskartta sekä tarkempi kartta 

Pohjoiskalotista, johon esitellyt tiereitit oli merkitty.  Oppaan uusi painos pysyi 

pääosiltaan samana, sen tiereitit eivät muuttuneet, mutta esittelyjen sisältöä vaihdettiin 

osittain. Esimerkiksi Tornionjokilaaksontien nähtävyyksiin oli lisätty Kemi. Aktiviteetti-

osio oli nimetty myös uusiksi Kalottiseikkailuiksi. Vuoden 1990 oppaaseen ei 

sisällytetty vanhentuvia tietoja, kuten tapahtumien ajankohtia, minkä kautta sen 

katsottiin pysyvän käyttökelpoisena useamman vuoden. Vuoden 1990 painos oli 150 

000 kappaletta ja sitä jaettiin rautatieasemille, matkatoimistoihin, autojuniin, bensa-

asemille, messuille sekä suoraan kuluttajille.
348   

Oppaaseen tuotiin yhä selvemmin 

näkyville Pohjoiskalotin soveltuvuus juuri seikkailuun ja aktiviteettien harrastamiseen.  

Tämä oli täysin linjassa tuon ajan matkailunmarkkinoinnin yleisen trendin kanssa.  

  

Matkaoppaan muissa kieliversioissa paitsi englanninkielisessä alueeseen viitattiin 

Nordkalott-sanalla. Englanniksi Pohjoiskalotti käännettiin Top of Europe -

määritelmään.
349

 Tällä saatettiin pyrkiä yhdistämään projekti englanninkielisessä 

kohdealueella jo aiemmin vakiintuneeseen nimitykseen tai sitten sillä pyrittiin 

ennakoimaan jo alkavaa uutta markkinointikampanjaa, jonka tunnuslause oli juuri ”Top 

of Europe”. 

 

Kesän automatkailun asema säilyi matkailumuotona vahvana läpi koko 

tutkimusajanjakson. Matkailuneuvoston automatkailu-kampanja nojasi vahvaan 

pohjoismaiseen kohderyhmään, minkä kautta automatkailun mahdollisuutta päätettiin 

markkinoida myös Keski-Euroopassa. Automatkailulle oli sielläkin selvää kysyntää, 

joka vain kiihtyi 1990-luvulla. 
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3.2.3. Pohjoiskalotti tutuksi maailmalla - Top of Europe 

 

Markkinointikampanjoista erityisen käyttökelpoiseksi Pohjoiskalotille osoittautui Top of 

Europe. PKK oli myöntänyt jo vuonna 1985 varoja kolmeksi vuodeksi pohjoismaisille 

matkailuorganisaatioille Pohjolan markkinointiin Saksassa, missä tärkein osa oli Top of 

Europe -tunnuslauseen lanseeraaminen Saksan markkinoilla. Maat käyttivät kampanjan 

jälkeen tunnuslausetta myös kansallisesti omien kampanjoidensa yhteydessä. NAT:n 

aikaiseen Top of Europeen suunniteltiin useita eri osa-alueita, kuten esitteet, kannuste- 

ja automatkailu.
350

  

 

Markkinointikampanja onnistui ilmeisen hyvin, sillä komitea katsoi tarpeelliseksi jatkaa 

markkinointia Top of Europe -logon alla. Se teki analyysin Saksan markkinoista, minkä 

perusteella kiinnostuksen puute Pohjoiskalottiin johtui pitkistä etäisyyksistä, 

saavutettavuudesta ja korkeista kustannuksista. Matkailijoiden puute johtui myös tiedon 

puutteesta, sillä he eivät tienneet minkä maan matkatoimistojen puoleen kääntyä 

Pohjoiskalotin osalta. Analyysin perusteella kalotille tärkeimmät kohderyhmät olivat 

saksalaiset, jotka olivat kiinnostuneita matkustamaan alueelle, 20 – 50-vuotiaat, 

korkeakouluttautuneet, hyvätuloiset lapsiperheet tai joiden lapset ovat yli 14-vuotiaita 

sekä saksalaiset, joiden kotipaikka oli Länsi-Saksan puolella. Kaikkia näitä ryhmiä oli 

lähestyttävä sopivalla informaation muodolla. Kustannukset olivat nousseet analyysissa 

merkittäväksi tekijäksi ja siksi oli kehiteltävä edullisempia matkavaihtoehtoja.
351

  

 

 

Markkinointi tässä kampanjassa muodostui esimerkiksi esittelykansioista, Top of 

Europe -yhteistyön esittelystä, matkailutuotteiden esittelemisestä 

matkansuunnittelijoille ja lehdistölle sekä erilaisille messuille osallistumisesta.
352

  

Tulevaisuudessa suunniteltiin myös markkinointikampanjaa Pohjois-Amerikkaan. 

Pohjoiskalotti ja sen matkailu muodostivat tärkeimmän elementin koko Skandinavian 

matkailun profiloinnissa, minkä vuoksi kalotilla tuli olla erityisasema kampanjoissa ja 
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ne tuli toteuttaa siksi yhteistyössä PKK:n kanssa.
353  

 

Ensimmäisen kampanjan päätyttyä vuonna 1987 NT päätti aloittaa uuden 

markkinointiprojektin vuonna 1991 Rörlig turism -kampanjan jälkeen, ja se 

kohdennettiin koko Euroopan markkinoille. Markkinointitoimien pääpaino oli 

myyntikelpoisten matkailutuotteiden kehittämisessä, joilla oli selkeä Pohjoiskalotti-

profiili ja tavoitteena matkailijoiden määrän kasvattaminen alueella. Pohjoiskalotin 

maiden matkailussa oli nähtävissä monia yhteisiä piirteitä. Näitä olivat esimerkiksi 

tärkeimmän kohderyhmän muodostuminen kesämatkailijoista, jotka tekivät 

kiertomatkan vähintään kahdessa kalottimaassa. Yhteisenä haittana oli kiertomatkailun 

lyhyt sesonkiaika, joka sijoittui juurikin kesäkuukausille. Kaikki kalottimaat pyrkivät 

kehittämään talvimatkailua ja pidentämään kesäsesonkia heinäkuusta myös kesä- ja 

elokuulle. Mailla oli yhteinen pohjoiskalottinen tuotevalikoima, jota ne pystyivät 

täydentämään omilla erikoisuuksillaan.
354 

NT:lla oli päävastuu projektin toteuttamisesta, 

mutta projektin suunnitteluun ja käytännön yhteistyöhön osallistuivat aktiivisesti myös 

kansalliset matkailuorganisaatiot Top of Europe-Norway (johon kuuluivat Finnmarkin 

Matkailuneuvosto, Troms Reiser A/s ja Nordlandin Matkailuneuvosto), Norrbottenin 

Matkailuneuvosto sekä Lapin Matkailu Oy. Tiiviillä yhteistyöllä taattiin kansallisten 

toimenpiteiden integroituminen pohjoismaisiin toimiin ja lisäksi henkilökohtaiset 

kontaktit matkailuorganisaatioiden välillä nähtiin myönteisiksi.
355

 

 

Projekti kulki vuodet 1991–1993 nimellä Lapland – Top of Europe – Incentive, jonka 

tavoitteena oli saada enemmän kulutusalttiita matkailijoita Pohjoiskalotin alueelle. 

Projektin myötä matkailijoiden tuli mieltää kalotti kannustematkakohteena ja alueen tuli 

olla yhä tunnetumpi markkinoinnin kohdealueilla. Paikallisten vastuulle jäi laatia ja 

tarjota kannustetuotteita markkinoiden odotuksiin ja kysyntään. Projektin alaisena 

keskityttiin erityisesti henkilöstön koulutukseen yrityksissä ja organisaatioissa, jotka 

osallistuivat kannustetuotantoon ja -suunnitteluun. Projektin kohderyhmänä eivät olleet 

varsinaisesti matkailijat, vaan matkoja myyvät matkatoimistot, joiden asiakaskunta 

muodostui yrityksistä.
356
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Yhtenä työmatkailun muotona kannustematka on organisaation järjestämää matka 

työntekijöilleen tai yhteistyökumppaneilleen, jolla on jokin asetettu tavoite. 

Kannustematkailun kehittäminen alkoi Yhdysvalloissa 1960-luvulla, mistä se siirtyi 

seuraavalla vuosikymmenellä Saksaan ja Eurooppaan. Kannustematkojen tarkoitus oli 

kannustaa yritysten henkilöstöä parempiin tuloksiin. Lappiin kannustematkailu rantautui 

1980-luvulla.
357

 Seuraavalla vuosikymmenellä kannustematkailusta muodostui yksi 

matkailun neljästä liiketoiminnan pääalueesta
358

. Suomen kohdalla kannustematkailu 

suuntautui vahvasti juuri Lappiin. 2000-luvun alussa maahan suuntautuneista 

kannustematkailijoiden tuomista tuloista kaksi kolmasosaa käytettiin Pohjois-Suomen 

talvimatkailuun.
359 

Lapista oli siis muodostumassa 1990-luvulla tulevaisuuden vahva 

kannustematkakohde. 

 

NT:n mukaan Pohjoiskalotilla oli enemmän hyödyntämätöntä potentiaalia Euroopan 

markkinoilla kuin kotimaan markkinoilla.  Hintatason ollessa korkea markkinointi 

ulkomailla kohdistettiin kulutusvoimaisille kohderyhmille, joita olivat juuri kannuste- ja 

muut erikoisryhmät. Projektilla pyrittiin nostamaan yritysmatkailijoiden määrää. NT 

viittasi müncheniläisen IPK-yrityksen tekemään markkinatutkimukseen, jonka mukaan 

suomalaiset tuotteet olivat hyvin tunnettuja Euroopassa, kun taas Pohjois-Norjan 

tunnettavuus oli hyvin mitätöntä. Tutkimus suositteli yhdistämään tunnettuja 

suomalaisia tuotteita uusiin ja tuntemattomiin tuotteisiin muun Pohjoiskalotin 

alueella.
360

  

 

Kannustematkailuun liittyen tehtiin myös esitteitä. Näissä pyrittiin esittelemään lyhyesti 

Pohjoiskalotti ja sen erikoisominaisuudet (kuten keskiyön aurinko, revontulet ja ruska) 

pääpainon ollessa eripituisten matkatuotteiden esittelyssä. Myös alueen tarjoamat 

vaihtoehdot majoituksessa ja kulkuyhteyksissä tuotiin esille. Jokaisesta vuodenajasta 

esiteltiin tuotevaihtoehtoja laidasta laitaan (muun muassa jäänmurtaja-ajelu ja 

saamelaisten arki). Esitteen tarkoitus oli esitellä kannustematkan tilaajalle 

Pohjoiskalotin ryhmälle tarjoamat mahdollisuudet ajankohtineen ja sisältöineen. Muuta 

tilaajan ei tarvinnut tehdä, sillä esitteessä luvattiin, että matkanjärjestäjät hoitivat kaikki 
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valmistelut tilaajan puolesta. Suomesta esitteisiin oli valittu tuotteiksi muun muassa 

Joulupukin luona vierailu, rajasafari Tornionjoella ja Kemissä golfia Torniossa. 

Jokaiselta Pohjoiskalottimaalta julkaistiin myös kaudeksi 1993–1994 oma 

kannustematkailu-esite, missä matkatuotteet oli kerrottu entistä tarkemmin. Suomen 

tuotteina oli esimerkiksi Napapiiri ja arktinen kesä. Esitteissä oli kerrottu myös lyhyesti 

naapurimaiden vaihtoehdoista. Näistä esitteistä oli jokaisesta tehty saksan-, englannin- 

ja ranskankielinen versio.
361

   

 

 

Vuonna 1993 Incentive-projektiryhmä päätti, että Top of Europea jatkettiin itsenäisenä 

kolmivuotisena projektina. Nyt Top of Europe -tunnuslauseeseen yhdistettiin sana vihreä 

(Lapland – Top of Europe – Green Incentive). Projektin toiminnan pääpaino vuonna 

1994 tuli olemaan ympäristöystävällisten pilottituotteiden kehittämisessä 

Pohjoiskalotilla, myyntitoiminta sekä johtavien kannuste-asiantuntijoiden jatkokoulutus 

osallistuvissa organisaatioissa. Projektin tavoite pysyi samana: sen kautta pyrittiin 

saamaan enemmän kulutusvoimaisia matkailijoita alueelle, ja Euroopan 

erikoismessuille osallistumiseen tehtiin erillinen tuotekuvasto Green Incentive 

Products.
362

 Projektissa pysyivät mukana Top of Europe Norway A/s, Lapin Matkailu 

Oy ja Top of Europe Tours, mutta Norrbottenin matkailuneuvostoa ei enää mainittu.
363

 

Projektin nimellä NT halusi selkeästi tuoda kohderyhmälle esille, että Pohjoiskalotin 

matkailussa otettiin huomioon ympäristö.  

 

NT oli tyytyväinen projektin tuloksiin, sillä se kartutti liikevaihtoa ja sai aikaan uusia 

asiakaskontakteja. Vaikka projekti oli onnistunut, kolmannen vuoden jälkeen NT:n oli 

jäätävä pois siitä, koska PKK:n ei ollut mahdollista rahoittaa yksittäistä projektia 

kolmea vuotta kauempaa. NT kuitenkin toivoi, että muut osanottajat rahoittivat 

projektin jatkon omista määrärahoistaan.
364

 Top of Europe oli ajallisesti PKK:n pisin 

matkailussa käyttämä konsepti. Napakka tunnuslause yhdistettiin eri projekteihin, mikä 

yhdisti ja loi jatkuvuutta komitean markkinointiin varsinkin ulkomailla. Erityisesti NT:n 

päämääränä oli vakiinnuttaa Top of Europe – käsite kalotin matkoja myyvillä tahoilla. 
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Tässä takana oli PKK:n ajama ajatus kalotin markkinoimisesta yhtenä kokonaisuutena 

ja alueena. 

 

  3.2.4. Club Nord – projektilla mukaan kansainväliseen kilpailuun 

 

Komitean merkittävimpiin projekteihin kuului ehdottomasti 1990-luvun 

yhteispohjoismainen kalottiprojekti Manner-Euroopassa, joka sai myöhemmin nimen 

Club Nord. Vuonna 1991 NT totesi, että se oli yrittänyt useita vuosia saada pohjoisia 

matkailuneuvostoja (eli Suomen MEK, Ruotsin STR ja Norjan NORTRA) 

kiinnostumaan Pohjoiskalotista ja sen hyödyntämistä koko Pohjolan profiloinnissa 

matkailullisesti. Tahot olivat viimein päättäneet toteuttaa kalottiprojektin Manner-

Euroopassa vuosina 1993–1997. NT mukaan projekti oli ajankohtainen, koska 

kansainvälisen kilpailu matkailussa näytti vain kasvavan ja uhkasi Pohjolan asemaa 

eurooppalaisena matkakohteena. Matkailu muodosti kuitenkin taloudellisesti tärkeän 

elinkeinoalan, minkä vuoksi kalotin asema piti turvata. Lähtökohdat maiden välillä 

olivat NT:n mielestä samat, sillä kaikilla niillä oli samat matkailun raaka-aineet 

pohjoisessa. Näitä olivat keskiyön aurinko, saamelaiskulttuuri, Ultima Thule, erämaa, 

lakeudet, luontoelämykset ja -aktiviteetit. NT:n mielestä projektin aikaansaaminen oli 

käänteentekevää, koska ensimmäistä kertaa alueen matkailuneuvostot saatiin luottamaan 

pohjoisen vetovoimaisuuteen matkailun markkinoinnissa ja sen uskottiin tulevan 

nostamaan merkittävästi matkailun asemaa. Rahoitukseksi kaavailtiin 10 miljoonaa 

markkaa, mistä Pohjoismaiden Ministerineuvosto vastasi puolesta. Toinen puolikas 

jaettiin kolmeen osaan pohjoisten matkailuneuvostojen, liikennöitsijöiden ja 

Pohjoiskalotin kesken. NT vastasi Pohjoiskalotin osuuden keräämisestä.
365

  

 

Club Nord -projektiin panostettiin jo ennen sen virallista alkamista huomattavasti. Sen 

onnistuminen haluttiin varmistaa ja siksi NT tilasi alkuselvityksen kohdealueiden 

merkittävyydestä. Vuoden 1993 aikana MKTK:n tekemä selvitys koski projektin 

kohdemaista tulevien matkailijoiden aikaansaamat työllisyys- ja verotulovaikutuksia 

Pohjoiskalotin alueella vuonna 1992. Tutkimuksessa keskityttiin Keski-Euroopan 

maista ja Italiasta tulleiden matkailijoiden aikaansaamiin työllisyys-, palkka- ja 
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verotulovaikutuksiin.
366

 Projektin luotiin siis vastaamaan kaikkia neuvoston mielestä 

keskeisimpiä epäkohtia, joita kalotin markkinoimisessa oli 1990-luvun alussa, ja sen 

onnistuminen haluttiin varmistaa jo ennen varsinaisen projektin aloittamista. 

 

Vaikka Top of Europe ja Club Nord olivat samanaikaisia ja suuntautuivat samalle 

kohdealueelle, ne eivät missään nimessä olleet komitean mielestä päällekkäisiä. 

Projekteja pidettiin kahtena erilaisena tapana markkinoida Pohjoiskalottia. Top of 

Europe Incentiven ollessa suunnattu matkailualan ammattilaisille tarjoten ainutkertaisia 

elämyksiä faktoineen ja matkojen hintoineen ilman kuvia, Club Nord suuntautui suoraan 

kuluttajalle tavoitteenaan kertoa Pohjoiskalotista enemmän.
367

 

 

Club Nordin päämääränä oli viidessä vuodessa kaksinkertaistaa Keski-Euroopasta 

saapuvilta matkailijoilta saatavat tulot. Projektissa keskityttiin niin myyjiin kuin 

kuluttajiin.  Kansainvälisiin työpajoihin ja messuille osallistumalla projekti pyrittiin 

sitomaan itse matkailualaan, tiedotusvälineisiin sekä kuluttajiin. Club Nordin alla 

komitea teki yhteistyötä valtiollisten matkatoimistojen, alueellisten 

matkailuorganisaatioiden sekä maiden pohjoisosia markkinoivien paikallisten yritysten 

kanssa. Yhteistyö matkanjärjestäjien ja jälleenmyyjien kanssa koski niin tuotekuvaston 

laatimista, myyntihenkilöiden kouluttamista ja myynnin toteuttamista. Jälleenmyyjille 

järjestettiin esimerkiksi tutustumismatkoja Pohjoiskalotille, jolloin he pystyivät 

myymään tuotteita paremmin. Projektin yhteydessä julkaistiin myös kahdesti vuodessa 

Club Nord Magazin, joka muodosti tuotetyön ohella projektin kivijalan. Club Nord 

Magazinin ensimmäinen numero julkaistiin toukokuussa vuonna 1993. Lehti oli 68-

sivuinen ja painos oli 200 000 kappaleen suuruinen. Lehteä jaettiin kaikille 

kiinnostuneille Skandinavian alueella
368

. Ensimmäisen lehden teemoina olivat muun 

muassa aktiviteettimahdollisuudet, saamelaiset, ruokakulttuuri, pohjoisen taide sekä 

tapahtumat.
369

 Projektissa haluttiin keskittyä vahvasti asiantuntijuuteen ja siihen, että 
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kalottia myyvillä tahoilla oli ensikäden tietoa alueesta ja sen tuotteista. 

 

Projektipäällikkö Risto Hemmingin mukaan käytetyt markkinointitoimet saattoivat 

vaihdella Saksan ja muiden maiden välillä. Projektin strategiana oli toimia lenkkinä 

kalotin matkailun tuottajien ja Euroopan jällenmyyjien välillä. Pohjoismaiset 

matkailuneuvostot lähettivät myös säännöllisesti lehdistötiedotteita tiedotusvälineille. 

Vuoden 1993 syksyllä projektin johto tuotti myös filmin Pohjoiskalotista, jota esitettiin 

Saksan televisiossa vuoden 1994 aikana. Projektipäällikkö uskoi filmin herättävän 

suurta kiinnostusta potentiaalisissa matkailijoissa. Jo alle vuoden käytännön työn 

jälkeen Hemming ja projektityöryhmä uskalsivat arvioida Club Nordin olleen suuri 

menestys.
370

  

 

NT totesi jo vuoden 1994 toimintaraportin yhteydessä, että matkailijamäärän 

kaksinkertaistamistavoite oli toteutunut. Tutkimukset olivat osoittaneet, että Saksasta 

tullut matkailuliikenne ylläpiti noin 1400 työpaikkaa Pohjoiskalotilla ja niiden tuottama 

verotulo oli yhteenlaskettuna 52 miljoonaa Ruotsin kruunua. Club Nordin alla oli 

toteutettu myös kolme osaprojektia, joissa kehitettiin matkapaketti niin auto-, lento- ja 

junaliikenteeseen perustuvalle matkailulle.
371 

Jouko Jaman mukaan projektin tuotteiden 

suoramyynti nousi vuodessa kymmeniin tuhansiin yöpymisvuorokausiin ja kalotin 

matkailutulot kymmeniin miljooniin kruunuihin
372

. 

 

Top of Europen ja Club Nordin tärkeänä markkinointialueena oli Saksa, joka nähtiin 

potentiaalisena kohdealueena Pohjoiskalotin matkailulle. Myös Lappiin saapuneista 

matkailijoista saksalaisten osuus oli merkittävä, ja määrä oli kaksinkertaistunut vuosina 

1986–1991. Pohjoiskalotin alueella ulkomaalaisia matkailijoita kävi eniten Norjassa, 

kun taas Norrbottenissa vieraili erityisesti kesäaikaan eniten pohjoismaalaisia. Suomi oli 

Norjasta ja Ruotsista 1990-luvun alussa selvästi jäljessä ulkomaalaisten vierailijoiden 

määrissä.
373

  Vaikka saksalaiset muodostivatkin suurimman kansalaisuuden ulkomaisista 

matkailijoista, oli Suomi 1990-luvun puolivälissä vielä melko tuntematon matkakohde 
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saksalaisten keskuudessa. Pääpaino matkaesitteissä oli kesän kiertomatkoilla, mutta 

Lapin merkitys talvikohteena oli myös lisääntynyt.
374

 

 

Vuonna 1995 NT:n toiminnan perustaksi kehitettiin uusi strategiasuunnitelma 

Nordkalottturismen i det nya Europa. Suunnitelmaan kuului kolme projektia, jotka 

rakennettiin EU:n Interreg-ohjelman lisäksi tukemaan Club Nordia.
375

 PKK toteutti 

Club Nordin laajalla rintamalla, sillä ensi kertaa sen projektia markkinointiin niin oman 

lehden, myyntihenkilöstön kouluttamisen että television ja lehdistön avulla. Projektista 

haluttiin saada aikaan Pohjoiskalottia eteenpäin vienyt brändi. Vaikka Club Nord 

siirtyikin virallisesti EU:n alaisuuteen, sen haluttiin silti säilyttävän pohjoiskalottisen 

luonteensa. 
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 NT:s möte 1/95 5.4.1995, NT 3/95: ”NT:s verksamhet och budget år 1995”, s. 1-5.  PKNA Hbb:5. OMA. 
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LOPPULAUSE 
 

 

 

Pohjoiskalotti-komitea (PKK) toimi aikana, jolloin kaikissa Pohjoismaissa tapahtui 

merkittäviä yhteiskunnallisia muutoksia. Koko Pohjoiskalotti paini rakennemuutosten 

vaikutusten kanssa, joista suurimpana oli alueen vahva työttömyys. Rakennemuutokset 

olivat komitean perustamisenkin taustalla. Valtiot halusivat syventää ja lisätä yhteistyötä 

Norjan, Ruotsin ja Suomen pohjoisimpien alueiden välillä, sillä yhteistyö oli maiden 

mielestä myönteisen yhteiskunnallisen kehityksen avain. Kaikilla mailla koettiin olleen 

samat haasteet ja mahdollisuudet koskien yhteiskunnallista kehittymistä. PKK:n 

uskottiin tulleen olemaan avainasemassa paremman yhteistyön aikaansaamisessa alueen 

yritysten ja viranomaisten välillä. Näin oli myös matkailualalla. Alkuvuosikymmeninä 

komitean työ, matkailutoiminta mukaan luettuna, oli varsin pienimuotoista johtuen 

suureksi osaksi rahoituksen niukkuudesta, eikä kaikkea haluttua pystytty sen vuoksi 

toteuttamaan. Vaikka rahoitus vahvistui ajan kuluessa, se pysyi komitean matkailutyön 

rajoittavana tekijänä koko tutkimusajanjakson.   

 

 Komitea perusti alaisuuteensa matkailutyöryhmän vuonna 1977, josta tuli sen 

ensimmäinen vakituinen toimielin. Tämä kertoi alan merkityksen noususta komitean 

toiminnassa. PKK:n tärkeimmiksi toimialoiksi muodostuivat koulutus- ja 

tutkimustoiminta, teollisuus ja kauppa sekä matkailu. Pitkälle 1980-luvulle komitean 

tärkeimpänä toimialana oli teollisuus ja kauppa, johon se panosti selvästi rahallisesti 

eniten.  Matkailu ei vielä 1970- ja 1980-luvuilla yltänyt teollisuuden saamiin 

määrärahoihin, mutta komitea kuitenkin huomioi jo tuolloin matkailun 

aluekehityksellisen merkityksen ja alaa pidettiin potentiaalisena lisätulojen tuojana 

kalotilla. Matkailun elinkeinopoliittinen merkitys korostui myös siten, että sen 

vaikutukset huomioitiin monilla muilla komitean toimialoilla, kuten ympäristö- ja 

liikennetyössä. Komitean pitkäaikaisiin päämääriin kuului poikittaislentoyhteyden 

vakiinnuttaminen Pohjoiskalotin alueelle, mikä toteutuessaan olisi palvellut myös 

alueen matkailijoita. Lentoyhteyksien aikaansaamisessa ongelmana säilyi koko 

tutkimusajanjakson niiden heikko käyttöaste. 

 

 Organisatorisesti matkailutyöryhmä järjestäytyi komitean yleisperiaatteen mukaan.  

Työryhmässä oli edustajat jokaisesta kolmesta maasta ja läänien matkailujohtajat olivat 
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sen vakituisia jäseniä. Työryhmän seuraaja, matkailuneuvosto, muodostui toimielimenä 

edeltäjäänsä verrattuna eri tavoin, ja sen aikaan kokouksien osanottajien kokoonpano 

muuttui radikaalisti. Neuvoston kokouksiin otti osaa läänien matkailupäälliköiden 

lisäksi eri tahojen edustajia. Näin komitean pyrki lisäämään työhönsä osallistuneiden 

tahojen määrää ja laajentamaan yhteistyötä alueen matkailutoimijoiden välillä. Tässä 

PKK onnistuikin, sillä matkailuneuvoston aikaan sen projekteissa oli selvästi enemmän 

ulkopuolisia toimijoita mukana.  

 

1990-luvulle tultaessa teollisuus ja kauppa menettivät asemaansa elinkeinoelämän 

veturina matkailulle sekä tutkimukselle ja koulutukselle. Matkailusta tuli merkittävä 

työllistäjä ja elinkeinoala tutkimusaikavälillä. Matkailutyölleen komitea asetti alusta 

alkaen selvät tavoitteet, joita olivat matkailun palvelutason sekä markkinoinnin 

parantaminen. Matkailutyö tuli olla komitean muiden toimialojen mukaan 

projektiluontoista. Ajan myötä projektien luonne muuttui laaja-alaisemmaksi ja koko 

kalottia koskeviksi. Neuvoston suunnitelmat matkailun kehittämiseen olivat varsin 

kunnianhimoisia, mutta usein hankkeet jäivät suunnitteluasteelle johtuen varojen ja 

kalottimaiden kiinnostuksen puutteesta. Omasta mielestään komitea kuitenkin onnistui 

matkailutyössään kiitettävästi. Omien kokemuksien lisäksi komitea alkoi enenevässä 

määrin selvittää hankkeidensa onnistumista väli- ja jälkiarvioinneilla, ainakin 

suurimpien projektiensa kohdalla.  

 

 Komitea perusti matkailutoimintansa tekemiinsä alkuselvityksiin. Se pyrki myös 

yhtenäistämään suunnitelmiaan läänien kehityssuunnitelmien kanssa. Se, miten 

merkityksellistä komitean työ oli alueen koko matkailutoiminnassa, jäi vielä 

epäselväksi. Tämä johtuu siitä, että lähes kaikki komitean toiminnan arvioinnit olivat 

komitean itsensä tekemiä tai vähintään sen tilaamia. Lisäksi komiteaa käsittelevä 

tutkimuskirjallisuus on toiminnassa mukana olleiden kirjoittamaa. Uusi tutkimuskohta 

PKK:ta koskien olisikin sen yhteiskunnallisen merkityksen selvitys Pohjoismaiden 

organisaatiokentässä. 

 

 Jonkinasteista halua läänien ja komitean työn yhtenäistämiseen oli kuitenkin niin 

läänien kuin komitean puolelta. Komitean kehityssuunnitelmat integroituivat ainakin 

osittain Lapin läänin omien kanssa. Vaikka Lappi huomioikin Pohjoiskalottiyhteistyön 

matkailun kehittämissuunnitelmissaan, lääni asetti kuitenkin selvästi pääpainon 
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kansalliselle matkailutyölleen. Tärkeimmät matkailun kehittämiskohteet läänillä ja 

PKK:lla olivat yhteneväiset. Varsinaisten matkailukohteiden kehittäminen jäi komitean 

työstä enenevässä määrin pois, ja se keskittyi yhä vahvemmin kalotin kokonaisuuden 

markkinointiin. Komitea pyrki kehittämään Pohjoiskalotin alueesta kolmen yksittäisen 

kohteen sijasta yhtä suurta matkakohdetta. Se korosti matkailun kehittämistyössään 

myös matkailuliikenteen helpottamista maiden välillä. Komitean toiminnan yksi tärkein 

päämäärä, alueen rajattomuuden vahvistaminen, näkyi myös vahvasti sen 

matkailutyössä. 

 

 Komitean matkailutyö keskittyi suureksi osaksi koko tutkimusaikavälin 

markkinointiprojekteihin ja kampanjoihin sekä esitteiden ja oppaiden julkaisuun. 

Projektien taustalla oli yleensä huomattu puute informaatiossa. Kun matkailutyöryhmä 

oli alkuaikoina keskittynyt työssään informaatiomateriaalin tekemiseen varsinkin 

pohjoismaisille matkailijoille, matkailuneuvoston aikaan ulkomaan markkinointi nousi 

nopeasti matkailun tärkeimmäksi päämääräksi. Komitea huomioi ulkomaiden ja 

varsinkin Keski-Euroopan potentiaalin matkailumarkkinoinnin kohdemaana yhä 

selvemmin. Kansainvälistyvässä tilanteessa Pohjoiskalotti piti saada nopeasti 

ulkomaiden tietoisuuteen.  

 

Myös tietty matkailumuoto, kuten auto- ja kannustematkailu, ohjasi komitean 

matkailutyön suuntaamista. Kohdealueensa komitea valitsi sen mukaan, mitkä olivat jo 

valmiiksi vahvoja kohdealueita sekä kohdealueena suuren potentiaalin omaavia alueita. 

Aluksi työn kohdealueena oli Skandinavia, mutta 1990-luvulle tultaessa kohdealue 

laajeni yhä kauemmaksi. Pääalueiden, Skandinavian ja Keski-Euroopan, lisäksi 

Pohjoiskalottia tehtiin tunnetuksi muun muassa Amerikassa.   

 

 Matkakohteena Pohjoiskalotti pysyi pääosin muuttumattomana tutkimusajanjakson ajan. 

Alueelle matkustettiin sen luonnon ja nähtävyyksien vuoksi. Silti ohjelma- ja muilla 

palveluilla alkoi olla yhä suurempi merkitys myös Pohjoiskalotin matkailussa. Matkailu 

alkoi perustua luonnon ohella yhä vahvemmin erilaisiin aktiviteettien hakemiseen ja 

matkailutuotteisiin. Pohjoiskalottia markkinoitiin Euroopan viimeisenä erämaana, joka 

kuitenkin tarjosi kaikki ne palvelut, mitä matkailija lomaltaan saattoi tarvita. 

Pohjoiskalotin vahva imago oli merkittävin tekijä, miksi komitean matkailutoiminta ja 

varsinkin markkinointi muodostui sellaiseksi kuin muodostui. Komitea pyrki kaikessa 
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tuomaan esille kalotin ainutlaatuisuuden. PKK:n mielestä Pohjoiskalotti tarjosi 

Euroopan ainoana nykyaikaisen palvelutason ja aktiviteetit yhdistettynä 

koskemattomaan luontoon.  

 

Alan myönteinen kehitys vaati Pohjoiskalotilta rakenteellisia muutoksia esimerkiksi 

koulutuksen osalta. Vaikka alue oli koko tutkimusaikajakson vahvan työttömyyden 

aluetta, matkailu kärsi silti koulutetun työvoiman puutteesta.  Matkailu oli 

elinkeinoalana kuitenkin erittäin herkkä ympäristötekijöille. Ilmastollisten seikkojen 

lisäksi maailmantalouden muutokset vaikuttivat kalotin matkailuun, kun esimerkiksi 

1970-luvun energiakriisi vähensi selvästi ulkomaisten matkailijoiden määrää alueella.  

 

Toinen muutos, joka vaikutti vahvasti Pohjoiskalottiin, oli 1990-luvun 

kansainvälistyminen ja Euroopan unionin syntyminen. Kalotilla näihin suhtautuminen 

oli aluksi ristiriitaista. Yhdentymisen uskottiin tuovan mukanaan uusia mahdollisuuksia 

ja markkinoita, mutta esille nousi myös vahvasti pelko kalotin aluepolitiikan 

heikkenemisestä. Matkailussa yhdentymisen odotettiin helpottavan ja nopeuttavan 

matkustusta, mutta myös kasvattavan kilpailua matkailijoista. Toisin kuin PKK:n 

kokonaistoiminnassa, sen matkailutyössä ei juurikaan keskitytty analysoimaan 

kalottimaiden mahdollisten EU-jäsenyyksien tuomia muutoksia kalotin matkailuun. 

Tämän pohdinnalle ei annettu suurta painoarvoa sen vuoksi, että matkailuneuvosto 

uskoi yhdentymiskehityksen joka tapauksessa tulleen muuttamaan matkailua, ja 

neuvoston oli siksi huomioitava EU:n lainsäädäntö toiminnassaan. 

 

Komitea halusi laajentaa yhteistyötoimintaansa myös itään. Neuvostoliiton seuraaja 

Venäjä koettiin erittäin potentiaaliseksi yhteistyökumppaniksi, ja komitea pyrki sen 

kanssa kiinteään yhteistyöhön lähes kaikilla aloilla. Erityisesti Neuvostoliiton 

hajoaminen muutti komitean mielestä Euroopan matkailutilannetta luomalla uusia 

markkina-alueita ja kilpailevia matkakohteita kalotille.  Pohjoiskalotin periferian 

ainoana mahdollisuutena kilpailla huomiosta uudessa kansainvälisessä tilanteessa oli 

jatkaa kalotin matkailullisten voimien yhdistämistä. 

 

Ennen kaikkea Pohjoiskalotti-komitean päämäärä matkailussa oli tarjota Norjalle, 

Ruotsille ja Suomelle apua niiden pohjoisten alueiden tunnetuksi tekemiseen 
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matkakohteena. Tämä apu otettiin Pohjoiskalotilla vastaan, pysyiväthän läänien 

matkailuorganisaatiot ja – viranomaiset mukana komitean työssä koko sen toiminnan 

ajan. 
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LIITE 1: Pohjoiskalotin kartta 

 

 

 

Bilaga NKK 4.1/91 ”Verksamhetsplan för Nordkalottkommittén 1991–1993”. NKK:s vårmöte 23.–

24.4.1991. PKNA Ca:4. OMA. Muokattu lähteestä.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LIITE 2: Pohjoiskalotti-komitean rahoitus vuosina 1974–1986 

 

Rahoitus vuosina 1974 – 1986 

 

 
 
 
    

Vuosi Rahoitus PMN (Nkr) Teollisuus Matkailu      Alkutuotanto  

1974 183000 ei ilmoitettu ei ilmoitettu ei ilmoitettu  

1977 628900 ei ilmoitettu 214000 ei ilmoitettu  

1978 700000 ei ilmoitettu ei ilmoitettu ei ilmoitettu  

1980 670000 245000 150000 150000  

1982 1500000 415000 250000 325000  

1983 1500000 310000 250000 300000  

1985 2215000 650000 100000 245000  

1986 2523000 600000 130000 250000  
PKK:n pöytäkirjat vuosilta 1971–1987. PKNA Ca:1-Ca:2; Pohjoismaiden ministerineuvostoa varten 

laaditut vuosikertomukset 1976–1995.PKNA  Da:1. OMA . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

LIITE 3: Komitean arvioitu ja toteutunut rahoitus vuosina 1987 – 1995 

 

 

Arvioitu rahoitus 1987 – 1995 

 

Vuosi 

Koko rahoitus 

(FIM) 

Rahoitus PMN 

(FIM) 

  PMN/ulko 

 (%)      Hallinto 

Teollisuus/ 

kauppa    Matkailu 

Koulutus/ 

tutkimus 

1987 ei ilmoitettu 4705882          1140523           960784           716340     ei ilmoitettu 

1988 6607134 4535460          69/31         2106343         1044938           824617        377880 

1989 ei ilmoitettu 4706041          2094346           667673           640000        775867 

1990 ei ilmoitettu 6496000          2116000           846000         2028000        810000 

1991 11924865 5574362          47/53           252700         1728498         2014934      2153739 

1992 14526791 4683332          32/68         1972000         1068365         2176667      6413853 

1993 29109162 6120062          21/79         2535047         1652884       15146135      4897547 

1994 21492290 6223275          29/71         2490134        1045000         8349748      5068070 

1995 17984672 6982754          39/61         2542160        ei ilmoitettu         7450000      1552687 

 

 

 

Toteutunut rahoitus 1987–1995 

 

Vuosi 

Koko rahoitus 

(FIM) 

Rahoitus PMN 

(FIM) PMN (%)     Hallinto 

Teollisuus/ 

kauppa     Matkailu 

Koulutus/ 

tutkimus  

1987 7008671 4535460 65         1711229 1740281           763427    ei ilmoitettu  

1988 7418364 4890514 66       2 123 929 1156149         1293839 574980  

1989 6041241 3813268 63         2129155 664242         1473055 798960  

1990           10045086 5760800 57         1944706 1002704         2420717            3892380  

1991           10751513 3331362 31         1979648 866483         2003156            2085726  

1992           13032735 3451940 26         ei ilmoitettu             ei ilmoitettu         ei ilmoitettu             ei ilmoitettu  

1993           14810586 5134651 35         ei ilmoitettu             ei ilmoitettu         ei ilmoitettu             ei ilmoitettu  

1994           12516552 3491395 28         ei ilmoitettu             ei ilmoitettu         ei ilmoitettu             ei ilmoitettu  

1995           18352111 7395706 40        ei ilmoitettu             ei ilmoitettu         ei ilmoitettu             ei ilmoitettu  

PKK:n pöytäkirjat vuosilta 1986 – 1995. PKNA Ca:2-Ca:5. OMA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

LIITE 4. Pohjoiskalotti-komitean organisaatio 

 

 

A) PKK:n organisaatiomalli vuosina 1971 – 1986 

 

 
 

B) PKK:n organisaatiomalli vuoden 1987 jälkeen 

 


