




TIIVISTELMÄ  Arktinen alue on isojen muutosten edessä. 
Ilmastonmuutoksen vaikutuksesta arktinen merijää 
vetäytyy, jäätiköt ja ikirouta sulavat ja lumipeite 
vähenee. Muutoksilla tulee olemaan suuria vaikutuk-
sia alueiden kasvillisuuteen ja eläimistöön ja niistä 
riippuvaisten kansojen selviytymiselle sekä infra-
struktuurille ja rakennuskannalle. Toisaalta syntyy 
uusia mahdollisuuksia liiketoiminnalle. Laivayhteys 
Koillisväylää pitkin lyhentäisi huomattavasti matkaa 
Euroopasta Aasiaan. Myös jään alta paljastuvat 
offshore-luonnonvarat vapautuvat hyödynnettäväksi. 
Muutosten vaikutuksesta arktisten alueiden houkutte-
levuuden odotetaan kasvavan ja liiketoiminnan poh-
joisessa lisääntyvän. Tilanne on mielenkiintoinen, sillä 
pohjoisten alueiden lähimenneisyyttä leimaa pitkä 
hiljainen ajanjakso: korkea työttömyys, väestön ikään-
tyminen, liiketoiminnan kaikkoaminen, palveluiden ja 
infrastruktuurin rapistuminen ja rakennuskannan auti-
oituminen.
 Uuden liiketoiminnan saapuminen luo mah-
dollisuuden rakennetun ympäristön kehitykseen. 
Kiinnostus arktisiin alueisiin ei ole kuitenkaan uutta. 
Rakentamisen määrän lisääntyminen pohjoisessa on 
noussut aika ajoin keskustelunaiheeksi, milloin luon-
nonvarojen hyödyntämisen kannattavuuden kasvun 
tai poliittisten intressien muutosten myötä. Työssä pe-
rehdytään eri aikakausien esimerkkiprojektien avulla 
arktisten alueiden rakentamisen ja suunnittelun ke-

hitysvaiheisiin ja seurauksiin. Esimerkkien pohjalta 
olen kerännyt yhteen kestävän arktisen rakentamisen 
ja suunnittelun tapoja. Ne toimivat pohjana suunni-
telmalleni, jossa pohdin Lapin tulevaisuuden kehitys-
mahdollisuuksia.
 Myös Suomessa on havahduttu viime aikoina 
arktisten alueiden merkityksen kasvuun. Globaalin 
väestönkasvun ja siitä seuraavan luonnonvarojen 
kysynnän kasvun vaikutuksesta erityisesti kaivos-
teollisuuden odotetaan lisääntyvän myös Lapissa.  
Toisaalta myös matkailualan, joka on tällä hetkellä 
alueen suurin työllistäjä, odotetaan jatkavan tasaista 
kasvuaan myös tulevaisuudessa.  Kaivostoiminnan 
lisääntyminen nähdään kuitenkin uhkana Lapin 
puhtaalle ja koskemattomalle luonnolle, joka on mat-
kailualan houkuttelevuuden perusta.  
 Suunnitelmassani tutkin kaivostoiminnan 
ja matkailun yhdistämisen luomia mahdollisuuk-
sia Lapissa. Tavoitteena on yrittää löytää sosiaali-
sesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävä, pitkän 
tähtäimen strategia, joka hyödyttäisi molempia 
osapuolia. Suunnitelma perustuu kaivostoimintaa ja 
matkailua tukevan liikenneinfrastruktuurin kehittämi-
seen ja kaivostoiminnan yhteyteen liitettyihin uusiin 
matkailutoimintoihin.
 Uusi ratayhteys linjataan kulkemaan Kolarista 
Kemijärvelle. Tällä välillä sijaitsee useita toiminnassa 
olevia ja mahdollisesti tulevaisuudessa käynnistyviä 

kaivosprojekteja sekä Lapin suurimmat matkailukes-
kukset. Uusi rata muodostaa olemassa olevien Ke-
mijärven ja Kolarin ratayhteyksien kanssa silmukan, 
jonka kulkeminen on matkailijalle helppoa. 
 Uuden ratayhteyden varrelle on kehitettäviksi 
valittu viisi kuntaa, Kolari, Kittilä, Sodankylä, Pelkosen-
niemi ja Kemijärvi, joilla voisi olla sekä matkailun että 
kaivannaisteollisuuden kannalta kehityspotentiaalia 
tulevaisuudessa. Niissä kaivostoiminnan yhteyteen on 
liitetty uusia toimintoja, joissa hyödynnetään kunnan 
olemassa olevia vahvuuksia ja kehityspotentiaalia. 
Kolarissa toiminnot liittyvät puhtaaseen luontoon, 
liikkumiseen ja pitkään kaivoshistoriaan, Kittilässä 
kultaan, kulttuuriin ja viihteeseen, Sodankylässä uusiin 
aloihin ja ympäristötietoiseen kaivosteollisuuteen, 
Pelkosenniemellä malminetsintään ja geokätköilyyn 
sekä Kemijärvellä tuulivoimaan ja extreme-urheiluun. 
Uudet toiminnot muodostavat yhdessä olemassa 
olevien matkailupalveluiden kanssa mielenkiintoisen 
kokonaisuuden, jonka voi kulkea junalla.
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ABSTRACT  The Arctic is confronted with big changes in 
the future. Due to the climate change the artic sea 
ice is withdrawing and glaciers and permafrost are 
melting. The changes will have disastrous impacts on 
the flora and fauna of the areas, people depending 
on natural livelihoods, infrastructure and building 
stock. On the other hand new business opportunities 
will arise. The sea route along the North-East Passage 
would shorten the passage from Europe to Asia in a 
considerable way. Also the off-shore natural resources 
under the ice will be exposed for utilizing. Due to the 
changes the attraction of the Arctic is increasing and 
new business operations will be arriving in the North. 
The situation is interesting, because the immediate 
past of the Arctic is marked by a long slack period: 
high unemployment rate, fading business operations, 
deteriorating services and infrastructure and deserted 
building stock.
 The introduction of new business opera-
tions will create possibilities to develop the built en-
vironment. Construction on a large scale includes, 
however, a lot of risks. The interest for the Arctic is not 
a new issue. Constructing new in the Arctic has come 
up as a topic every now and then because of the pro-
fitability growth of the utilization of natural resources 
or changes in political interests. With the help of 
design projects from different periods of time I am 
familiarizing myself with the history of construction 

in the Arctic and its future trends. According to them 
I have summarized sustainable strategies for future 
construction in the Arctic. The results give a basis for 
my design project where I study Lapland’s future pos-
sibilities.
 Recently Finland has also woken up to see 
the increasing importance of the Arctic. Global po-
pulation growth is increasing the demand for natural 
resources, which means that mining is expected to 
grow also in Lapland. On the other hand, the tourism 
business that is one of the biggest employers in 
Lapland is expected to continue its steady growth. 
The increasing mining industry is, however, seen as 
a threat for the nature which is considered to be the 
main tourist attraction of Lapland. 
 In my design project I  study what synergies 
mining and tourism industries in Lapland could have. 
The objective is to try to find a socially, ecologically 
and economically sustainable, long-term strategy that 
would benefit the both parties. The design is based 
on the development of a new traffic infrastructure  
and adding new tourism activities to old mining sites.
 Both the increasing mining and tourism 
operations require good traffic connections. The 
new railway link is designed so that it connects the 
possible future mining projects and the biggest 
tourist resorts in Lapland. Together with existing 
railroads of Kemijärvi and Kolari the new link forms a 

ring road, which is easy to travel. 
 Along the new route I have chosen five mu-
nicipalities (Kolari, Kittilä, Sodankylä, Pelkosennie-
mi and Kemijärvi) that could have developmental 
potential both in mining and tourism in the future. 
There new activities are added to mining sites. Every 
mining site has its own theme that exploits the 
existing strengths of the municipality. The new ac-
tivities in Kolari are related to outdoor activities and 
mining history, in Kittilä to gold, culture and enter-
tainment, in Sodankylä to new disciplines and envi-
romentally wise mining, in Pelkosenniemi to pros-
pecting and geocaching and in Kemijärvi to extreme 
sports and wind energy. The new tourist attractions 
are connected with the existing tourist and service 
supply. Together they form an interesting route that 
can be travelled by a train.
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1  LÄHTÖKOHDAT  Kiinnostus arktisiin alueisiin on kasvamassa. 
Se on nähtävissä arktista aluetta koskevien uutisten 
lisääntymisenä eri medioissa ympäri maailmaa. Mo-
nikansalliset yritykset etsivät entistä innokkaammin 
uusia öljy- ja mineraalivaroja alueelta. Rannikkovaltiot 
ovat alkaneet tehdä vaatimuksia arktisista merialueis-
ta ja samalla ryhtyneet vahvistamaan jo hallussaan 
olevien alueiden asemaa (Keränen 2013: 20). Vuoden 
2013 lopulla Venäjällä arktisen öljynporauksen vas-
tustamisesta vangitut Greenpeacen edustajat saivat 
aikaan valtavan mediakohun. Merihädässä jäälautalla 
seilaavasta jääkarhusta on tullut koko ilmastonmuu-
toksen symboli.
 Arktinen on isojen muutosten edessä. Globaa-
lien muutosvoimien: ilmastonmuutoksen, luonnon-
varojen kysynnän kasvun, talouden globalisaation ja 
demografisten muutosten vaikutuksesta kiinnostus 
arktisiin alueisiin on kasvamassa.
 Ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat voimak-
kaimmin havaittavissa pohjoisessa. Arktisen alueen 
keskilämpötila on noussut lähes kaksinkertaista 
vauhtia muuhun maailmaan verrattuna. Sen seu-
rauksena arktinen merijää vetäytyy, jäätiköt sulavat, 
lumipeite vähenee ja ikirouta sulaa. Vaikutuksilla on 
tuhoisia seurauksia alueiden kasvillisuuteen ja eläi-
mistöön, niistä riippuvaisten kansojen selviytymisel-
le sekä infrastruktuurille ja rakennuskannalle (ACIA 
2004: 8). Toisaalta syntyy uusia mahdollisuuksia liike-

toiminnalle.  Laivayhteys Koillisväylää pitkin lyhentäisi 
huomattavasti matkaa Euroopasta Aasian ja jään alta 
paljastuvat offshore-luonnonvarat vapautuvat hyö-
dynnettäväksi. Erityisesti jälkimmäiset näkökulmat 
ovat nostaneet kiinnostusta arktisiin alueisiin globaa-
lilla tasolla.
 Tilanne on mielenkiintoinen, sillä arktisil-
le alueille povattua kasvua edeltää pitkä hiljainen 
ajanjakso. Alueelle ei lähimenneisyydessä ole 
juurikaan tehty suurempia investointeja vaan sen 
asutuskeskuksia leimaavat korkeat työttömyysluvut, 
väestön ikääntyminen, nuorison poismuutto töiden 
ja koulutuksen perässä, liiketoiminnan kaikkoaminen, 
palveluiden ja infrastruktuurin rapistuminen sekä auti-
oituva rakennuskanta. 
 Uuden liiketoiminnan saapuminen luo mah-
dollisuuden rakennetun ympäristön kehitykseen. Suu-
rimittakaavaisen rakentamiseen liittyy kuitenkin myös 
riskejä. Esimerkiksi kaivosteollisuus saattaa kilpailla 
samoista maa-alueista matkailun ja perinteisten luon-
nonvaraelinkeinojen, kuten poronhoidon ja kalastuk-
sen kanssa. Suurimittakaavainen teollisuus nostaa 
myös ympäristöä vahingoittavan suuronnettomuuden 
riskiä ja sillä voi olla negatiivisia vaikutuksia alkupe-
räiskansojen perinteisiin ja terveyteen. 
 Arktisten alueiden ainutlaatuisuus ja haavoit-
tuvaisuus luovat tarpeen uusien yhdyskuntien ja pal-
velukonseptien kehittämiseen. Tavoitteena on yrittää 

löytää sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti 
kestäviä pitkän tähtäimen strategioita, jotka hyödyt-
täisivät sekä alueiden asukkaita, julkista sektoria että 
elinkeinoelämää. 
 Diplomityöni liikkeelle laittajana ja tietämyk-
sen perustana toimi monialainen Tekesin rahoitta-
ma SMARCTIC - Tiekartta pohjoiseen erikoistumiseen 
-hanke. Hankkeeseen laatimani Arktiset yhdyskun-
nat ja rakentaminen - saavutettavuus, kestävyys ja 
kasvukykyisyys -raportti toimii taustatietona diplo-
mityöni historiaosuudelle. Se on osa Älykäs logistiik-
ka, liikenne ja elinympäristö - työpakettia, joka on 
tehty yhteistyössä Oulun yliopiston Arkkitehtuurin 
tiedekunnan, Maantieteen laitoksen ja Taloustieteen 
tiedekunnan kanssa. Olen pyrkinyt hyödyntämään 
SMARCTIC-hankkeen tuomaa monialaista näkökulmaa 
ja sen luomia mahdollisuuksia diplomityöni työstössä. 
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 Diplomityö on kolmiosainen. Se koostuu 
toisiaan täydentävistä historia-, tulevaisuus- ja suun-
nitelmaosista. Historiaosassa käyn läpi arktisten 
alueiden rakentamisen historiaa perinteisestä rakenta-
misesta nykypäivään ja pohdin kestävän suunnittelun 
tulevaisuuden suuntaviivoja. Tulevaisuusosassa tarkas-
telen tulevaisuuden globaaleja muutosvoimia, niiden 
vaikutuksia ja muutosten luomia mahdollisuuksia 
Lapissa. Suunnitelmaosa, Kaivokset Lapin matkailun 
voimavarana, on visio kaivostoiminnan ja matkailun 
yhdistämisen tuomista synergiaeduista. Siinä pohdin, 
voidaanko Lapissa hyötyä lisääntyvän kaivosteollisuu-
den tuomista investoinneista. Pohdittavana on myös 
maisemaa voimakkaasti muokkaavan kaivostoimin-
nan ja puhtaaseen luontoon perustuvan matkailualan 
kohtaaminen.

TEHTÄVÄN JA TAVOITTEIDEN SISÄLTÄMÄT TUTKIMUS-
KYSYMYKSET JA OLETTAMUKSET

 Suunnitelma perustuu olettamukseen 
arktisten alueiden kiinnostuksen kasvusta tulevai-
suudessa. Pyrin löytämään ratkaisuja, joissa voitaisiin 
hyödyntää uuden liiketoiminnan tuomia investointe-
ja alueiden pitkäaikaisessa kehittämisessä. Toisaalta 
pohdin, voidaanko kaivosteollisuuteen liittyviä nega-
tiivisia mielikuvia muokata liittämällä ne positiivisina 
pidettyihin asioihin kuten: historiaan, kulttuuriin, tie-

teeseen ja tekniikkaan, perinteisiin, liikuntaan ja uu-
siutuviin energioihin.

TEHTÄVÄALUE

 Työssä on useampi mittakaava. Historiaosassa 
tarkastelen koko arktista aluetta yleisellä tasolla. Tule-
vaisuus-osassa pohdin Lappia ja sen mahdollisuuksia 
osana suurempaa globaalia kontekstia ja muutosvoi-
mia. Suunnitteluosassa tarkastelussa on uusi rautatie-
yhteys Kolarista Kemijärvelle sekä sen varrella sijaitse-
vien Kolarin, Kittilän, Sodankylän, Pelkosenniemen ja 
Kemijärven matkailu- ja kaivostoiminta. 

TYÖN TARKOITUS JA TAVOITTEET

 Työni tarkoitus on perehtymällä arktisten 
alueiden rakentamisen historiaan ja nykytilanteeseen 
ymmärtää sen kehitystä ja tulevaisuuden suuntaviivo-
ja. Kerätty tieto toimii pohjana suunnitelmalle, jonka 
tarkoitus on esitellä konkreettinen toimintamalli Lapin 
kehittämiselle.
 Työn tavoitteena on luoda Lapille ennakkoluulo-
ton, positiivinen tulevaisuuden näkymä, jossa matkailu 
pystyy elämään rinnakkain kaivosteollisuuden kanssa 
samalla hyötyen siitä. Suunnitelma pyrkii perustamaan 
valintansa arktisten alueiden kehityksen ja luonteen ym-
märtämiseen sekä Lapin jo olemassa olevien vahvuuksi-
en esiintuomiseen ja vahvistamiseen. Työ on luonteel-

taan itsenäinen opinnäytetyö ja sen tarkoitus on tuoda 
uusia näkökulmia pohjoisten alueiden suunnitteluun. 

TYÖSSÄ KÄYTETTÄVÄT MENETELMÄT

 Työn kirjallinen osuus koostuu arktisen ra-
kentamisen kehitysvaiheiden ja -suunnitelmien sekä 
tulevaisuuden muutosvoimia ja niiden luomia mah-
dollisuuksia Lapissa käsittelevästä selvityksestä ja ana-
lyysistä. Lähteinä olen käyttänyt muun muassa arktisiin 
alueisiin ja Lapin ympäristöön kohdennettuja eri alojen 
strategioita, samaa aihetta käsitteleviä tai sivuavia 
aiemmin tehtyjä tutkimuksia ja suunnitelmia, opinnäy-
tetöitä sekä aihetta käsitteleviä lehtiartikkeleita.

1.1 TYÖN RAKENNE
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PERINTEISISTÄ KYLISTÄ KOHTI KANSAINVÄLISIÄ 
YHDYSKUNTIA

 Arktisiin alueisiin oletetaan kohdistuvan 
suuria muutoksia seuraavien vuosien aikana. Alueet 
ovat suurelta osin hyvin harvaan asuttuja, esimer-
kiksi Lapissa asukastiheys on 2 as/km2 ja Kanadan 
pohjoisosissa vain 0,03 as/km2 (Tilastokeskus 2012a; 
Statistics Canada 2006). Alueiden kaupungistumisen 
mittakaava tulee siksi todennäköisesti poikkeamaan 
muualla nähdystä. Suuntaus on kuitenkin pois perin-
teisistä maalaiskylistä kohti tiiviimpiä, kansainvälisesti 
verkostoituneita, nykypäivän vaatimukset täyttäviä 
pohjoisen yhdyskuntia. 

 Kiinnostus arktisten alueiden rakentami-
sen lisäämiseen on noussut aika ajoin keskustelun-
aiheeksi, milloin luonnonvarojen hyödyntämisen 
kannattavuuden kasvun tai poliittisten intressien 
muutosten myötä. Arktisten alueiden aiemmasta 
suurimittakaavaisesta rakentamisesta ja suunnitte-
lusta esimerkkinä toimivat 1950–70-lukujen arktiset 
yhdyskuntautopiat (ks. 2.2. Pohjoisen asuttaminen 
1950-70-luvuilla: arktiset yhdyskuntautopiat). Talous-
kasvun innoittamassa lennokkuudessaan ne sisälsivät 
kekseliäitä, osittain utopistisia, ideoita mm. arktisel-
ta ilmastolta suojautumiseen, syrjäisen yhdyskunnan 
omavaraisuuden takaamiseen ja sisäisen yhteisöllisyy-

den luomiseen.  
 Yhdyskuntavisioiden suuri mittakaava ja suur-
kaupungeista kopioitu rakennustyyli olivat kuitenkin 
perinteisiin arktisiin kyliin vieraita. Suunnitelmissa 
ei myöskään otettu huomioon, mitä niille tapah-
tuisi talouskasvun hiipuessa. Talouden kääntyessä 
laskuun öljykriisin seurauksena suurin osa suunnitel-
mista jäikin toteutumatta tai toteutui vain osittain. 
Toiminnan kaikottua ne jäivät vaille käyttöä. Autioitu-
van rakennuskannan lisäksi yhdyskuntautopiat jättivät 
jälkeensä monenlaisia ongelmia alkuperäiskansojen ja 
-asukkaiden keskuudessa. 

2.4 VÄLIYHTEENVETO - KESTÄVÄN ARKTISEN RAKENTAMISEN SUUNTAVIIVAT
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2000-LUVUN YHDYSKUNTAUTOPIAT?

 Pohjoisen luonnonvarojen hyödyntämises-
sä ja asuttamisessa ydinkysymykseksi nousee pitkien 
välimatkojen hallinta ja olemassa olevan infrastruk-
tuurin säilyminen.  Pohjoisen infrastruktuuri on jo 
nyt osittain vanhentunutta ja heikkokuntoista. Lisä-
haasteensa suunnittelulle luovat ilmastonmuutok-
sen myötä lisääntyvät routavauriot. Kysymykseksi 
nouseekin vanhan infrastruktuurin ylläpidon kannat-
tavuus ja toisaalta uuden infrastruktuurin tarve. Ollaan 
tilanteessa, missä on löydettävä uusia innovatiivisia 
ratkaisuja saavutettavuuden takaamiseksi.
 Maakaasun ja öljyn off-shore-esiintymien hyö-
dyntämiseksi pohjoisessa on 2000- ja 2010-luvulla 
kehitelty erilaisia putkista, piipuista ja aluksista 
koostuvia infrastruktuuriyhdyskuntia (ks. luku 2.3.1. 
Infrastruktuuriyhdyskunnat). Ne mahdollistavat luon-
nonvarojen hyödyntämisen, jalostamisen ja kulje-
tukset haastavassa arktisessa meri-ilmastossa. Niissä 
on 1950-70-luvun utopioissa, esimerkiksi Distant 
Early Warning Line -projektin tutka-asemissa ja 
Moshe Safdien Frobisher Bayihin suunnittelemissa 
asuinyksiköissä (ks. s. 26-27), heräteltyjä ideoita ti-
lapäisyydestä: mahdollisuudesta mukautua, kasvaa, 
pienentyä, yhdistyä tai liikkua tarpeen mukaan. Tila-
päiset ratkaisut on kuitenkin suunniteltu teollisuuden 
ehdoilla luontoa huomioimatta. Suunnitelmat eivät 
myöskään ota huomioon, mitä niille tapahtuu öljy-
teollisuuden toiminnan loputtua. Niissä on kuitenkin 
potentiaalia, josta jatkokehittelyllä voitaisiin löytää 
arktista ympäristöä säästävä tapa hyödyntää luonnon-
varoja.

UUDEN ELINKEINOTOIMINNAN HYÖDYNTÄMINEN 
TULEVAISUUDEN SUUNNITTELUSSA

 Yhdyskuntautopiat ja infrastruktuuriyhdys-
kunnat toimivat varoittavina esimerkkeinä siitä, mitä 
pelkän talouskasvun vauhdittama ja teollisuuden 
ehdoilla suunniteltu nopea suurimittakaavainen ra-
kentaminen voivat saada aikaan pohjoisessa. Uusi 

elinkeinotoiminta luo kuitenkin myös mahdollisuuksia 
alueiden kehittämiseen. Viimeaikaisissa visioissa on 
näitä mahdollisuuksia yritetty hyödyntää yhdyskuntien 
tulevaisuuden kehittämisessä. 
 Ilmastonmuutoksen myötä monien arktisten 
kylien rakennuskanta ja tiestö ovat uhattuina. Uudella 
rakentamisella voidaan torjua ilmastonmuutoksen 
vaikutuksia. Esimerkiksi Tuktoyaktukissa (ks. s. 38-39) 
uudella öljyteollisuutta varten rakennettavalla muu-
rimaisella satamarakenteella pyritään estämään ve-
denpinnan nousu kylään. Ilman muuria vedenpinnan 
odotetaan nousevan asutusalueelle vuoteen 2050 
mennessä. Myös Grönlannissa (ks. s. 38-39) on hei-
kentyvän sisäisen saavutettavuuden tarvitsema len-
toliikenneinfrastruktuuri saatu kannattavammaksi 
yhdistämällä se kasvavan luonnonvarateollisuuden ja 
matkailun tarvitsemaan satamarakenteeseen.
 Suurteollisuuden tarpeisiin rakennettu uusi 
rakennuskanta tulisi suunnitella lähtökohtaisesti mu-
kautuvaksi. Esimerkiksi Tuktoyaktukiin (ks. s. 38-39) 
suunniteltu satama on öljyteollisuuden hiipuessa 
ajateltu muokattavaksi vaiheittain satamateollisuuden 
käyttöön. Lisäksi satamarakenteeseen on integroitu 
ravintokasvien kasvatusta. Niitä voidaan kylän tarpeen 
ylittäviltä osin kuljettaa ja myydä ympäröiviin yhdys-
kuntiin. Samaan tapaan off-shore-luonnonvarojen 
hyödyntämiseen rakennetut keinotekoiset saaret ja 
lautat voisivat olla myöhemmin muokattavissa esi-
merkiksi liikkuviksi matkailuyhdyskunniksi.
 Myös olemassa olevan yhdyskuntarakenteen 
ja rakennuskannan mahdollisuudet tulisi kartoittaa 
ja niiden hyödyntäminen maksimoida. Esimerkiksi 
Lapissa on paljon yli puolet vuodesta tyhjillään olevaa 
matkailua varten rakennettua rakennuskantaa, jota 
voitaisiin käyttää esimerkiksi kaivosalan työtekijöiden 
asuntoina. Näin kaivosyhtiöllä ei olisi tarvetta kalliiden 
kokonaan uusien asuinalueiden rakentamiselle, jotka 
kaivoksen sulkemisen jälkeen saattaisivat jäädä vaille 
asukkaita. Myös vanhoille teollisuuden hylkäämil-
le rakennuksille ja infrastruktuurille voitaisiin etsiä 
uusia käyttötarkoituksia. Koska teollisuus on paikoin 

muokannut maisemaa  voimakkaasti, voisivat ideat 
olla hurjiakin. Esimerkiksi avolouhoksiin voitaisiin 
suunnitella asumis- tai majoitusrakentamista, energi-
antuotantoa, maanviljelyä, hiihtokeskuksia tai extre-
me-urheilukyliä. 

SYNERGIAA JA ALUEELLISIA KONSEPTEJA

 Saavutettavuuden ja palveluiden takaamisessa 
tulisi yhden kylän tai yrityksen sijaan pystyä näkemään 
laajempia alueellisia kokonaisuuksia. Ratkaisuja voitai-
siin yrittää löytää yhdistelemällä toisiaan tukevia toi-
mintoja. Pohjois-Kanadassa on ratkaisuja löydetty yh-
distelemällä yllätykselliseltäkin tuntuvia toimintapareja 
ja -ryhmiä, kuten terveys- ja lentokenttäpalveluita tai 
laivaliikennettä ja koulutusta (ks. luku 2.3.2 Infrastruk-
tuurin ja palveluiden synergiakonseptit). 
 Uuteen rakentamiseen voidaan liittää myös 
luonnon ja perinteisten elinkeinojen säilymistä tukevia 
toimintoja. Esimerkiksi Kanadassa talviteiden vahvis-
tusrakenteisiin (ks. s. 38-39) on ehdotettu integroi-
tavan kalojen ruokintaa ja kalastuspaikkoja. Arktisen 
ruuan tuotanto-, säilytys- ja jakeluverkosto (ks s. 36-37) 
puolestaan tukee ruuan pyydystämiseen, valmista-
miseen ja säilömiseen liittyvien perinteiden säilymis-
tä alueella.  Vastaavia ratkaisuja voitaisiin hyödyntää 
myös teollisuuden suurimittakaavaisissa rakennuksis-
sa. Esimerkiksi Tutktoyaktukin uuteen öljyteollisuuden 
satamarakenteeseen on integroitu kalastus- ja valaan-
pyyntipaikkoja. 
 Yhden rakennuksen sijaan tulisi rakennukset 
nähdä osana suurempaa kokonaisuutta. Omavarai-
sen, saasteettoman yhdyskunnan kehittäminen on 
korkeaan kulutukseen tottuneen, mutta ympäristö-
tietoisen maailman  2010-luvun suurimpia haasteita. 
Esimerkikkiprojekteista Vandkunsten Architects 
-toimiston ehdotus Grönlannin uudesta valmistalo-
konseptisssa (kts. s. 33-34) pyrkii yksittäisen omakoti-
talon sijaan suunnittelemaan kokonaista omavaraista 
yhdyskuntaa. Siinä rakennuksia yhdistää kansiraken-
ne, johon on integroitu mm. tiestö, jätevesien keräys 

ja lämmitys. Yksittäisten rakennusten liittäminen ja 
poistaminen järjestelmästä on helppoa. Yhdyskunta 
on suunnittelu niin, että siitä ei jää merkkiä rakennus-
paikkaan. Arktisilla alueilla pitkät etäisyydet kylien ja 
eri toimijoiden välillä ja asukkaiden vähäinen määrä 
luovat oman haasteensa suunnitteluun. 

JÄLKIÄ JÄTTÄMÄTTÖMÄN RAKENTAMISEN JÄLJILLÄ

 Talouskasvuun ja hyvinvointiin perustuva elin-
tapamme on kuluttanut luonnonvaroja ja -resursseja 
vauhdikkaasti ja nyt ollaan tilanteessa, missä energian 
ja materiaalien käyttöä on vähennettävä. Ennen teol-
listumiskehitykseen perustuvaa aikakautta rakenta-
minen tapahtui luonnon ehdoilla. Arktisten alkupe-
räisasukkaiden rakentaminen (ks. luku 2.1 Perinteinen 
arktinen rakentaminen) oli käytettävissä olevien ma-
teriaalien ja ankaran ilmaston säätelemää. Koska ra-
kentamiseen kelpaavaa materiaalia oli käytettävässä 
vain rajoitetusti, oli rakenteen kestävyys suhteessa 
käytetyn materiaalin määrään optimoitava. Luonnon-
materiaaleista rakennetut kevyet tilapäiset asumukset 
eivät jättäneet merkkejä rakennuspaikkaansa.
 Länsimaissa rakennettu ympäristö toimii 
ihmisten rakennettuna kulttuurisena muistina. Sen 
sijaan alkuperäiskansojen jälkeensä jättämää raken-
tamatonta luonnonympäristöä voidaan pitää heidän 
käänteisenä ”rakennusperintönä”, josta meidän tulisi 
ottaa oppia. Arktisten alueiden uusien toimintojen 
synnyttämän infrastruktuurin ja rakentamisen suun-
nittelussa kadotettu yhteys maiseman ja rakentami-
sen välillä tulisi löytää uudelleen.
 Mahdollinen uusi rakentaminen tulisi nähdä 
alkuperäiskansojen tapaan tilapäisenä toimintana, 
jonka kesto on riistan ja ravinnon perässä liikkumi-
sen sijaan riippuvainen taloudellisesta ja poliittisesta 
kehityksestä. Valtavien kerralla rakennettavien koko-
naisuuksien sijaan tulisi etsiä vaiheittain toteutuvia, 
muunneltavia, siirrettäviä ja kierrätettäviä ratkaisuja. 
Mitoittamisessa voitaisiin ottaa oppia alkuperäiskan-
sojen asumusten ajatuksesta toimintojen vaatimasta 

minimitilasta ja ratkaisuissa pyrkiä luontoa kunni-
oittaviin, keveisiin rakentamisratkaisuihin. Muualta 
tuotujen keinotekoisten materiaalien sijaan tulisi 
suosia paikallisia luonnonmateriaaleja.  
 Perinteisiä arktisia rakentamistekniikoita ja 
-materiaaleja sekä uusintaa tekniikkaa yhdistelemäl-
lä voidaan löytää ratkaisuja nykyaikaisten arktisten 
yhdyskuntien ja rakentamisen suunnitteluun.  Esi-
merkiksi Etelämantereelle suunniteltu Halley VI (ks. 
s. 33-34) on modulaarinen, siirrettävä, omavarainen, 
jälkeä jättämätön, arktiseen ilmastoon soveltuva tut-
kimuslaitos, jonka ratkaisut perustuvat uusimman 
tekniikan hyödyntämiseen. Etelämantereelle suunni-
teltu jäävuoren sisään kaivettu asuinyhdyskunta (ks. 
s. 33-34) perustuu puolestaan inuiittien perinteiseen 
tapaan rakentaa lumen ja jään sisään. Sen rakenta-
minen tapahtuu kuitenkin nykyaikaisen kaivinkoneen 
avulla ja sen varustelussa ja ylläpidossa hyödynnetään 
uusinta tekniikkaa. Kesän tullessa jäävuori sulaa pois 
jättämättä merkkiäkään ihmistoiminnoista.
 Alkuperäiskansojen tapaan rakennusmate-
riaalina voitaisiin hyödyntää pääosin puuta, joka on 
kevyttä, kestävää ja lämpöä eristävää. Esivalmiste-
tuista puuelementeistä rakentaminen on nopeaa, 
helppoa ja onnistuu muutaman työmiehen voimin. 
Toisaalta kevyt valmistalo voidaan myös toimittaa 
helposti helikopterilla paikan päälle. Perinteisen ja ny-
kyaikaisen rakennustekniikan yhdistelyä voisivat olla 
seinä- ja yläpohjarakenteet, joissa lunta hyödynnettäi-
siin talvella lisälämmöneristeenä. 

KASVUN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET

 Avainsanoiksi tulevaisuuden arktisessa raken-
tamisessa nousevat tilapäisyys ja jatkuvuus. Uusi ra-
kentaminen pohjoisessa tulisi pysyvän rakentamisen 
sijaan nähdä tilapäisenä toimintana, joka on riippuvai-
nen luonnonvarojen hyödyntämisen kannattavuudes-
ta. Arktisen luonnon ja olemassa olevien yhdyskun-
tien selviytymistä tulevaisuuden muutoksista voidaan 
kutsua jatkuvuudeksi. Uuden rakentamisen tulisi 

pystyä tukemaan sitä jättämättä autioituvaa raken-
nuskantaa jälkeensä. 
 Seuraavalla sivulla on esitetty kaavio (ks. 
kaavio 29), johon olen kerännyt yhteen kestävän 
arktisen rakentamisen ja suunnittelun tapoja. 
Kaaviossa on esitetty myös tulevaisuudessa arktista 
aluetta muokkaavat muutosvoimat, niiden luomat 
suunnittelun haasteet ja mahdollisuudet. Globaalit 
muutosvoimat: ilmastonmuutos, talouden globali-
saatio, demograafiset muutokset ja luonnonvarojen 
kysynnän kasvu luovat arktisten alueiden suunnitte-
lulle haasteita (kaaviossa punainen kehä). Läpikäymie-
ni esimerkkiprojektien avulla olen hahmotellut yhteen 
erilaisia kestävän arktisen rakentamisen suunnittelun 
tapoja (kaaviossa sininen kehä). Ne sisältävät mahdol-
lisuuksia uusille innovaatioille, mutta toisaalta vaativat 
myös jatkotutkimusta. Niistä kumpuavat mahdolliset 
uudet ideat on kerätty kaaviossa vihreälle kehälle. Ne 
voidaan jakaa karkeasti neljään kategoriaan: rakenne-
tun ympäristön ja elinkeinojen säilyminen, elinkaari-
ajattelu, perinteisten ja uusien rakennustekniikoiden 
yhdistely sekä uuden rakentamisen tilapäisyys. Ideoita 
ei tulisi kuitenkaan rajata vain yhden otsakkeen alle. 
Parhaat ideat yhdistelevät useampia keinoja eri kate-
gorioista. Kaaviota voidaan hyödyntää suunniteltaes-
sa uutta ihmistoimintojen synnyttämää rakentamista 
arktisille alueille.
 Läpikäymistäni projekteista esimerkiksi Grön-
lannin uudessa valmistalokonseptissa (kts. s. 33-34) 
yhdistyvät keräämäni kestävän rakentamisen piirteet 
tilapäisen rakentamisen ja elinkaariajattelun alaka-
tegorioista. Se on arktinen valmistalo, joka koostuu 
puisista tilaelementeistä ja on muunneltavissa eri 
käyttäjien tarpeiden mukaan. Se voidaan purkaa osiin, 
siirtää ja koota joko samanlaisena tai muokattuna 
uuteen paikkaan. Lisäksi se on suunniteltu energia-
omavaraiseksi: energia rakennukseen otetaan vuorista 
lämmönsiirtopumpulla ja kuoreen integroiduin aurin-
kopaneelein. Alueen rakennukset kuuluvat yhteiseen 
energiaverkkoon, missä ylimääräinen energia kerätään 
asuinalueen yhteiseen käyttöön. 42 43





3 TULEVAISUUS  Tulevaisuudessa maailmaa tulee muok-
kaamaan neljä tekijää, jotka ovat ilmastonmuutos, 
väestön kasvu, luonnonvarojen kysynnän kasvu ja 
talouden globalisaatio. Muutoksilla ennustetaan 
olevan erityisesti positiivisia vaikutuksia pohjois-
ten alueiden houkuttelevuuteen (Smith 2011). Myös 
Suomessa on havahduttu muutoksien tuomiin mah-
dollisuuksiin erityisesti Pohjois-Suomen kehittämi-
sessä. Tilanne on mielenkiintoinen, sillä pohjoisten 
alueiden lähimenneisyyttä leimaa pitkä hiljainen 
jakso: korkea työttömyys, väestön ikääntyminen, liike-
toiminnan kaikkoaminen, palveluiden ja infrastruktuu-
rin rapistuminen ja rakennuskannan autioituminen.

 Tulevaisuus-analyysiosassa perehdyn tulevai-
suuden globaaleihin megatrendeihin ja niiden vai-
kutuksiin. Ensimmäisessä osiossa käyn läpi yleisellä 
tasolla globaaleja megatrendejä ja miten ne vaikutta-
vat Lapissa. Toisessa osiossa syvennyn tarkastelemaan 
tarkemmin Lapin nykytilannetta ja niitä toimintoja, 
joita siellä tullaan tulevaisuudessa todennäköisimmin 
kehittämään. Suoritan tarkastelun karttapohjaisesti 
hahmottaakseni Lapin eri toimintoja ja niiden sijaintia.
 Sen sijaan, että Lappia tarkasteltaisiin pel-
kästään omana rajattuna alueenaan, tarkoituksena 
on nähdä se osana suurempaa globaalia kontekstia, 
jossa sen kehitykseen vaikuttavat maailmanlaajuiset 

muutosvoimat. Yhden yksittäisen kehityshankkeen 
sijaan Lapissa on niitä yhtä aikaa käynnissä useampia. 
Ne kartoittamalla, olen pystynyt löytämään sellaisen 
maantieteellisesti rajautuvan alueen, jonka kehittämi-
nen on Lapin tulevaisuuden kannalta järkevintä. Tällä 
alueella kehitys hyödyttää yhtä aikaa useampia aloja 
ja toimijoita ja sen vaikutukset ovat siksi pitkällä täh-
täimellä kestävimpiä.
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keimmillaan 48 vuoteen ja sen ennustetaan heikkene-
vän entisestään.  Väestöllinen huoltosuhde oli vuonna 
2011 52,9 ja sen ennustetaan saavuttavan 60 huol-
lettavan rajapyykin vuonna 2017 ja 70 vuoteen 2028 
mennessä (Tilastokeskus 2012b). Lapissa huoltosuh-
teen heikkeneminen on huolestuttavaa etenkin Tor-
niojokilaaksossa ja Itä-Lapissa. Väestökehitys on ollut 
Lapissa myönteistä niissä kunnissa, joiden elinkeinot 
ovat kehittyneet myönteisimmin (Lapin liitto 2009: 5). 
 Väestörakenteen tasapainottamiseksi tarvitaan 
lisää työikäisiä asukkaita ja täten uusia työpaikkoja. 
Koska Suomessa on jo ennestään pula työikäisistä, 
tulevat uudet työntekijät enenevissä määrin toden-
näköisesti olemaan ulkomaalaistaustaisia. Tätä saattaa 
vauhdittaa se, että ilmastonmuutoksen myötä laajo-
jen asutettujen alueiden ennustetaan muuttuvan tu-
levaisuudessa maanviljelyn ja elämisen kannalta liian 
kuiviksi ja kuumiksi. Pohjoisessa ilmaston odotetaan 
puolestaan leutonevan, mikä tekee siitä asuinpaikka-
na houkuttelevamman. Muutosten ennustetaan joh-
tavan ihmisten siirtymiseen pohjoisemmaksi tai jopa 
mittaviin kansainvaelluksiin (Smith 2011).
 Lääketieteen kehittymisen ansioista eliniän-
odote on noussut kehittyneissä maissa (Smith 2011: 
65). Tämä tulee lisäämään palveluasumisen ja vanhus-
palveluiden tarvetta. Toisaalta Suomessa ja maailmalla 
on kasvava joukko eläkeläisiä, jotka ovat virkeämpiä ja 
terveempiä kuin aikaisemmin. Heillä on rahaa ja aikaa 
matkustaa sesonkeihin katsomatta. Tämän myötä eri-
tyisesti terveys- ja luontomatkailun voidaan odottaa 
kasvavan. Eläkeläismatkailijat tasaavat matkailun se-
sonkeja, mikä tekisi matkailusta ympärivuotisesti kan-
nattavampaa.

TALOUDEN GLOBALISAATIO

 Kolmas maailman tulevaisuutta muokkaava 
voima on globalisaatio. Globalisaatio on terminä mo-
niulotteinen ja sille on monia määritelmiä näkökul-
masta riippuen. Yleensä globalisaatiolla tarkoitetaan 
kansainvälistä kaupankäyntiä ja pääomien liikettä, 

mutta siihen sisältyy myös poliittisia, kulttuurisia ja 
ideologisia ulottuvuuksia. Globalisaatio on voima, 
joka vaikuttaa lähes kaiken takana. Käytännössä se 
tarkoittaa, että kenenkään on vaikea pärjätä yksin ja 
varsinkin pienten toimijoiden on parempi verkostoi-
tua keskenään (Smith 2011: 34).
 Lapin tulevaisuuden kehittämisessä pyritään 
maakunta-ajatteluun, jossa Lapin kaikki toimijat muo-
dostavat  yhteistyöverkoston. Useat saman alan 
toimijat muodostavat erilaisia vyöhykkeitä, kuten 
matkailu- ja energiavyöhykkeitä. Yhteistyöverkostos-
sa on myös suurempia palvelukeskittymiä, jotka ovat 
toiminnoiltaan monipuolisempia ja houkuttelevat 
uusia toimijoita, investointeja ja väestöä maakunnan 
ulkopuolelta (Lapin liitto 2009: 29-31). Lapissa glo-
balisaatio näkyy lisäksi muun muassa ulkomaalaisten 
investoijien sekä kansainvälisen työvoiman ja kansain-
välisten matkailijoiden lisääntymisenä. Ihmisten ja yri-
tysten liikkuvuuden ohella myös tietoliikenneyhteydet 
ovat parantuneet, mikä mahdollistaa ihmisten tavoit-
tamisen pitkienkin etäisyyksien päästä.

LUONNONVAROJEN KYSYNNÄN KASVU

 Väestön kasvu, Aasian ja Afrikan keskiluokkais-
tuminen ja samalla kaupungistuminen tulevat kasvat-
tamaan luonnonvarojen kysyntää tulevaisuudessa. 
Luonnonvaroilla tarkoitetaan sekä rajallisia varantoja 
että uusiutuvia varoja. Rajallisiin eli uusiutumattomiin 
kuuluvat esimerkiksi hiilivety, mineraalit ja fossiilinen 
pohjavesi - uusiutuviin esimerkiksi joet, viljelykelpoi-
nen maa, eläimet ja puu (Smith 2011: 29-30).
 Elämäntavalla on suurempi vaikutus luonnon-
varojen kulutuksen lisääntymiseen kuin pelkällä väes-
tönkasvulla. Tällä hetkellä noin kuudesosa maailman 
väestöstä elää kehittyneissä maissa, jossa käytetään 
yli 30 kertaa enemmän luonnonvaroja ja tuotetaan 
yli 30 kertaa enemmän jätettä kuin useissa kehitty-
vissä maissa. Jos kaikkien ihmisten elintaso nousisi 
kehittyneiden maiden tasolle, tarkoittaisi se kulutuk-
sen kasvua 11-kertaiseksi ja olisi vaikutuksiltaan sama 

kuin maapallon asukasluku kasvaisi 7 miljardista 72 
miljardiin. Väestötutkijat arvioivat maailman väkiluvun 
vakiintuvan noin 9,2 miljardiin vuoteen 2050 mennes-
sä. Jos ajatellaan, että tällöin kaikki voisivat elää kuten 
kehittyneiden maiden asukkaat, tarkoittaisi se 105 
miljardia nykykuluttajaa vastaavaan raaka-aineiden 
tarvetta (Smith 2011: 32-34).
 Luonnonvarojen kysynnän kasvu tulee nä-
kymään Lapissa kaivosteollisuuden lisääntymisenä. 
Lapissa on jo nyt neljä toiminnassa olevaa kaivosta, 
mutta tulevaisuudessa raaka-aineiden hintojen nous-
tessa yhä useammat malmiesiintymät muuttuvat ta-
loudellisesti kannattaviksi louhia. Pohjoisen merijään 
sulaminen mahdollistaa ennen hyödyntämättömissä 
olleiden tai taloudellisesti kannattamattomien off-
shore öljy- ja maakaasuesiintymien hyödyntämisen 
Jäämerellä. Luoteis-Venäjällä on jo meneillään use-
ampia off-shore öljy- ja maakaasuhankkeita ja niiden 
määrän odotetaan kasvavan tulevaisuudessa. 
 Malmien ja polttoaineiden lisäksi kysyntää tu-
lee todennäköisesti olemaan myös ruuasta ja vedestä. 
Ne ja erityisesti puhtaus tulevat olemaan Lapin valt-
tikortteja tulevaisuudessa. Uusiutumattomien poltto-
aineiden hinnan nousu ja lisääntynyt ympäristötietoi-
suus tulevat vaikuttamaan uusiutuvien materiaalien ja 
energianlähteiden valintaan. Tämä tarkoittaa käytän-
nössä tuuli-, vesi-, aurinko- ja maalämpöenergian sekä 
ja erilaisten biopolttoaineiden ja biokaasujen käytön 
lisääntymistä. Myös rakentamisessa aletaan suosia 
uusiutuvien materiaalien, kuten puun käyttöä. Liiken-
nemuodoista raideliikenteen suosio yksityisautoiluun 
verrattuna saattaa kasvaa. 
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 Lapin saavutettavuutta kuvaavat pitkät väli-
matkat, harva asutus sekä vuodenaikojen vaihtelui-
den luomat haasteet. Sen saavutettavuus on selvästi 
muuta Suomea heikompi (Keränen 2013: 15). Myös 
Euroopan tasolla tarkasteltaessa Lappi kuuluu mui-
den pohjoisten alueiden tapaan saavutettavuudel-
taan huonoimpien alueiden joukkoon. Lentoliikenne 
parantaa saavutettavuutta vain  aivan lentokenttien 
läheisyydessä (Keränen 2013: 30). Sekä maantie- että 
lentoliikennettä leimaavat verrattain hyvät pohjois-
etelä-suuntaiset yhteydet, mutta huonot poikittaisyh-
teydet. Julkinen liikennen toimii huonosti (Lapin liitto 
2009: 9). Huonoa saavutettavuutta on yritetty kom-
pensoida parempien tietoliikenneyhteyksien avulla 
(Keränen 2013: 18).

TIESTÖ

 Tieliikenne on Lapin kulkumuodoista vallitse-
vin. Heikon julkisen liikenteen vuoksi liikkuminen on 
pitkälti riippuvaista henkilöautosta. Lapin tieverkosto 
on onneksi suhteellisen laaja ja mahdollistaa saavu-
tettavuuden periaatteessa lähes kaikkialle. Tiestö on 
kuitenkin osittain huonokuntoinen (Lapin liitto 2009: 
8-9). Lisäksi sen hoitaminen ja ylläpito erityisesti tal-
vella on sen laajuudesta johtuen haastavaa ja kallis-
ta. Teiden talvihuoltokustannukset kilometriä kohden 
ovat Lapissa monta kertaa korkeammat kuin muualla 
maassa (Keränen 2013: 28). Liikennepolitiikassa pai-
nopiste on siirtymässä uusien tiehankkeiden sijaan 
olemassa olevan tieverkoston ja erityisesti pääväylien 
ylläpitoon. Uudet kehityshankkeet arvioidaan niiden 
tarpeellisuuden mukaan hankekohtaisesti taloudel-
lisuuden ja tehokkuuden näkökulmista (Juga et al 
2013: 4-5). 
 Ilmastonmuutoksen myötä teiden, etenkin 
talviteiden rakentaminen ja ylläpito vaikeutuu lyhen-
tyvän jäätymiskauden seurauksena. Lapin tiestö on 
onneksi niin kattava, ettei tarvetta pitkäaikaisille tal-

viteille ole. Muutamaa henkilöliikenteen käytössä ole-
vaa talvi- tai jäätietä lukuun ottamatta talvitiet ovat 
lähes kokonaan teollisuuden käytössä. Puuteollisuus 
käyttää niitä puutavarakuljetuksiin muuten saavutta-
mattomissa olevilla alueilla ja siellä, missä metsäauto-
tien rakentaminen ei olisi taloudellisesti kannattavaa 
(Keränen 2013: 28-29).

RAIDELIIKENNE

 Kolari ja Kemijärvi ovat etelästä tulevan hen-
kilöraideliikenteen pohjoisia päätepisteitä. Rata on 
sähköistetty Kemiin asti ja sieltä Rovaniemen kaut-
ta Kemijärvelle. Kemi-Kolari-rataa ei ole sähköistetty. 

Suomen ja Ruotsin sekä Suomen ja Venäjän välillä ei 
ole Lapin alueella henkilöliikenteen junien ratayhte-
yttä, mutta kuljetuksia palveleva rataverkko yltää Itä-
Lapissa Kelloselkään (Liikennevirasto 2012). Ympä-
ristötietoisuuden lisääntymisen odotetaan lisäävän 
junamatkailijoijoiden määrää.
 Lähitulevaisuudessa kuljetuskysynnän en-
nustetaan kasvavan erityisesti mahdollisilla Kolarin ja 
Soklin alueella kaivoshankkeiden takia. Pidemmälle 
katsottaessa kuljetustarvetta odotetaan syntyvän eri-
tyisesti Keski-Lapin malmivyöhykkeelle. Kaivostoimin-
nan lisääntymisen myötä kuljetustarpeen odotetaan 
lisääntyvän myös Suomea ympäröivillä alueilla: Ruot-

Kuva 35. Suomen ja sen naapurivaltioiden rautatiet ja tiestö. Vaaleam-
malla värillä henkilöliikenteeltä suljetut ratayhteydet.

SAAVUTETTAVUUS sissa, Norjassa ja Luoteis-Venäjällä. Kaivosteollisuu-
den ohella Lapin raidekuljetukset koostuvat lähinnä 
metalli- ja metsäteollisuuden kuljetuksista. Kuljetus-
tarvetta tulevaisuudessa lisäävät myös muun muassa 
Barentsin alueen öljy- ja kaasuteollisuuden mittavat 
investoinnit ja matkailun kasvu (Liikennevirasto 2013: 
11-12). EU:n tavoitteena on, että yli 300 kilometrin 
pituisista maantietavarakuljetuksia siirretään 30 pro-
senttia vuoteen 2030 mennessä ja yli 50 prosenttia 
vuoteen 2050 mennessä muihin ympäristöystävällisiin 
rahtimuotoihin, kuten rautatie- ja vesiliikenteeseen 
(Ramboll Finland 2012: 10). Kuljetusten siirtäminen 
raiteille parantaisi myös tieturvallisuutta ja pienentäi-
si raskaiden kuljetusten aiheuttamia tiestön ylläpidon 
kustannuksia (Ramboll Finland 2012: 21). 

LENTOLIIKENNE

 Lapissa on tällä hetkellä lentokenttiä Kemis-
sä, Rovaniemellä, Kittilässä, Enontekijöillä ja Ivalossa. 
Suurin osa lennoista suuntautuu Helsinkiin, eikä poi-
kittaisia yhteyksiä juuri ole. Tämä heikentää syrjäisten 
alueiden keskinäistä saavutettavuutta ja kasvattaa 
riippuvaisuutta pääkaupunkialueesta (Keränen 2013: 
31). Lentoasemilla on lisäksi paljon charter-liikennet-
tä. Lentoliikenne palvelee lähinnä matkailun tarpeita 
(Ramboll Finland 2012: 12-13). Vaikka lentoliikenne 
on kasvattanut suosiotaan globaalissa mittakaavassa, 
vaarana on, että reittien matkustajamäärien muutos-
ten ja tuottavuuden vaatimusten kasvun johtaa pie-
nempien lentokenttien sulkemiseen tulevaisuudessa 
(Keränen 2013: 31).
 Myös Ruotsissa lentoliikenteen yhteydet kul-
kevat suurimmaksi osaksi Tukholman kautta. Norjassa 
tiheät poikittaiset lentoyhteydet selittyvät lentomat-
kan lyhyellä kestolla verrattuna suoriin maaliiken-
neyhteyksiin. 

MERILIIKENNE

 Jäämeren rannikolla on useita erikokoisia sa-
tamia. Merkittävimmät satamat Pohjois-Norjassa ovat 
Hammerfest ja Kirkkoniemi sekä Luoteis-Venäjällä 

Murmansk. Lisäksi Norjassa on useita pienempiä mat-
kustajaliikenteensatamia, joiden kautta kulkee sään-
nöllinen Hurtigruten liikennöimä reitti Kirkkoniemestä 
Bergeniin. Matkustajalaivaliikennettä on myös Venä-
jän puolella (Ramboll Finland 2012: 14). Koillisväylän 
avautuessa tulee Jäämeri kasvattamaan suosiotaan 
liikennereittinä.

MATKAILU JA LUONNONSUOJELU

MATKAILU

 Lapin matkailu on ollut 2000-luvulla tasaisessa 
kasvussa. Heikon taloustilanteen vuoksi matkailijamää-

rät laskivat hetkellisesti vuosina 2008 ja 2009, mutta 
lähtivät jälleen kasvuun 2009 vuoden lopulla. Mat-
kailun odotetaan kasvavan myös tulevaisuudessa. La-
pin matkailun päämarkkina-alueita ovat Iso-Britannia, 
Keski-Eurooppa sekä Venäjä. Venäjästä on tullut viime 
vuosina nopeimmin kasvava matkailun markkina-alue 
(Lapin liitto 2011: 11-13). Aasialaiset ovat kasvava mat-
kailijaryhmä, jotka hakevat Lapista arktista eksotiikkaa ja 
revontulia. Lähimatkailun yleistyminen on lisännyt ruot-
salaisten ja norjalaisten matkailijoiden määrää sekä koti-
maan matkailua (Lapin luotsi: 2014).  Suurin osa matkai-
lijoista vierailee Tunturi-Lapissa ja siellä myös matkailun 
tulovaikutus on suurin (Lapin liitto 2011: 15).

Kuva 36. Suomen ja sen naapurivaltioiden lentoliikenne ja satamat. 
Lentokentät, joista on vähintään 1 lento /vrk. 
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4 SUUNNITELMA
Kaivokset Lapin matkailun voimavarana

 Lapissa on kaksi tulevaisuudessa kasvavaa 
alaa: kaivosteollisuus ja matkailu. Molempien alojen 
kasvua rajoittaa kuitenkin Lapin puutteellinen ja 
osittain vanhentunut liikenneinfrastruktuuri. Kai-
vostoiminnan lisääntyminen nähdään myös uhkana 
puhtaaseen luontoon perustuvan matkailulle. Suun-
nitelma on yhteistyökonsepti, jossa matkailuala ja 
kaivostoiminta hyötyvät toisistaan. Suunnitelma 
perustuu molempia aloja palvelevan liikenneinf-
rastruktuurin kehittämiseen ja kaivostoiminnan 
yhteyteen liitettyihin uusiin matkailutoimintoihin.

UUSI RATAYHTEYS KOLARISTA KEMIJÄRVELLE

 Lapissa on suunnitelmia uuden Jäämerelle 
johtavan rautatieyhteyden rakentamisesta. Eri linjaus-
vaihtoehtoja on ollut esillä useita. Linjausta on yritetty 
tehdä yksittäisten tai muutamien käynnissä olevien 
ja mahdollisesti lähitulevaisuudessa käynnistyvien 
kaivoshankkeiden ehdoilla. Kaivoksen käynnistymi-
nen ja toiminnan kesto ovat kuitenkin riippuvaista 
talouden kehittymisestä. Malmiesiintymän muuttues-
sa taloudellisesti kannattomaksi voidaan kaivos joutua 
sulkemaan tai uuden kaivoshankkeen käynnistyminen 
voi lykkääntyä. Toisaalta huono infrastruktuuri voi 
johtaa kaivoshankkeen kaatumiseen. Hallituksen vii-
vyttely ratayhteyden linjaamisessa pelätään kaatavan 
Savukosken Sokliin vuosikymmeniä havitellut fosfaat-

tikaivoksen (STT 2014).
 Ehdotan suunnitelmassani uuden ratayhte-
yden linjaamista Kolarista Kemijärvelle. Tällä välillä 
sijaitsee useita toiminnassa olevia ja mahdollisesti 
tulevaisuudessa käynnistyviä kaivosprojekteja sekä 
Lapin suurimmat matkailukeskukset. Uusi ratayhteys 
hyödyttäisi useampia toimijoita ja sen toteutuminen 
olisi täten taloudellisesti kannattavampaa ja toden-
näköisempää. Toimiva liikenneverkko houkuttelee 
alueelle lisää uusia toimijoita. 
 Uusi ratayhteys muodostaa olemassa olevien 
ratayhteyksien kanssa silmukan, jonka kulkeminen on 
matkailijalle helppoa. Reitti ei poissulje mahdollisen 
Jäämeren radan rakentamista tulevaisuudessa vaan 
mahdollistaa sen linjaamisen mihin tahansa Jäämeren 
satamaan. 

KAIVOSTEN YHTEYTEEN LIITETYT UUDET TOIMINNOT

 Oleellinen osa suunnitelmaa ovat myös kai-
vostoiminnan yhteyteen liitetyt uudet toiminnot. 
Niiden valinnassa on kiinnitetty huomiota erityisesti 
kaivostoiminnan sykliseen luonteeseen: malminetsin-
tään, käynnistymisvaiheeseen, toimintaan, sulkemi-
seen ja jälkikäsittelyyn. Kehitettäviksi on valittu viisi 
kuntaa, Kolari, Kittilä, Sodankylä, Pelkosenniemi ja 
Kemijärvi, joilla voisi olla sekä matkailun että kaivan-
naisteollisuuden kannalta kehityspotentiaalia tulevai-

suudessa.
  Seuraavassa kappaleessa esitellään, mitä uusia 
toimintoja kaivostoiminnan yhteyteen voisi syntyä 
tai mitä uusiokäyttöjä sen jälkeensä jättämälle raken-
netulle ympäristölle voitaisiin keksiä. Toiminnot on 
valittu Lapin maakuntasuunnitelman strategian mu-
kaisesti. Niissä painotetaan puhdasta luontoa, lappi-
laisuutta, kestävää teollisuutta ja energiantuotantoa, 
monipuolista kulttuurielämää, luovuutta, kansainväli-
syyttä ja verkostoitumista, tieto- ja viestintäteknologi-
oita sekä liikuntamyönteisyyttä. 
 Uusissa toiminnossa hyödynnetään kunnan 
olemassa olevia vahvuuksia ja kehityspotentiaalia. 
Kolarissa toiminnot liittyvät puhtaaseen luontoon, 
liikkumiseen ja pitkään kaivoshistoriaan, Kittilässä 
kultaan, kulttuuriin ja viihteeseen, Sodankylässä uusiin 
aloihin ja ympäristötietoiseen kaivosteollisuuteen, Pel-
kosenniemellä malminetsintään ja geokätköilyyn sekä 
Kemijärvellä uusiutuviin energioihin ja extreme-urhei-
luun suljetuilla kaivoksilla. Uudet toiminnot muodos-
tavat yhdessä olemassa olevien matkailupalveluiden 
kanssa mielenkiintoisen kokonaisuuden, jonka voi 
kulkea junalla. 
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LAPIN KESTÄVÄN RAKENTAMISEN SUUNTAVIIVAT

 Lappiin kohdistuu muiden arktisten alueiden 
tapaan suuria muutoksia tulevaisuudessa. Se, pysty-
täänkö muutoksien tuomia mahdollisuuksia hyödyn-
tämään Lapin kokonaisvaltaisessa pitkäaikaisessa ke-
hittämisessä vai jäävätkö positiiviset vaikutukset vain 
lyhytaikaisiksi, riippuu useista tekijöistä. Diplomityös-
säni nousivat esiin kaksi Lapissa kasvussa olevaa alaa: 
kaivos- ja matkailuala. Ne nähdään usein toisilleen 
vastakkaisina toimintoina. Diplomityö luo pohjaa sen 
pohtimiselle, mitä uusia mahdollisuuksia alojen näke-
misessä yhdessä, synergiaparina, voisi olla. 
  Suunnitteluni lähtökohtana toimivat histo-
riaosiossa tekemäni johtopäätökset kestävän arktisen 
rakentamisen tulevaisuuden suuntaviivoista (kts. s. 45 
kuva 32).  Kaaviossa (Kuva 98) olen esittänyt, kuinka 
ajatukset toteutuvat suunnitelmassani. Korostettu-
na on esitetty ne asiat, joihin suunnitelmassa otetaan 
jollain tapaa kantaa. Vaaleammalla oleviin kohtiin ei 
suunnitelmassa suoraan ole otettu kantaa. Vihreälle ke-
hälle, konkreettisiin suunnitteluratkaisuihin, on suunni-
telman työstön aikana löytynyt myös uusia ratkaisuja. 
Uudet ratkaisut kumpuavat pitkälti vanhojen kaivos-
alueiden uusiokäytöistä, missä huomioidaan matkai-
lun näkökulma: suljettujen kaivosalueiden hyödyntä-
misestä liikuntaan ja virkistykseen, ruuan tuotantoon 
ja säilöntään, historiallisena nähtävyytenä,  energian-

tuotantoon, suurikokoisen matkailurakentamiseen, 
datakeskuksen tai testauslaboratorion sijoituspaikka-
na. Toiminnoissa yhdistyy kuitenkin ajatuksia kestävän 
arktisen suunnittelun eri alakategorioista: rakennetun 
ympäristön ja elinkeinojen säilymisestä, elinkaariajatte-
lusta, perinteisten ja uusien rakennustekniikoiden yh-
distelystä ja uuden rakentamisen tilapäisyydestä. Uusia 
huomioita ovat lisäksi pitkien tavarankuljetusten siirtä-
minen maanteiltä laivoihin ja juniin, vanhojen pihapii-
rien apurakennusten hyödyntäminen matkailun ja tila-
päisten työntekijöiden majoittumiseen sekä liikunnan 
teemareitit.

MOLEMPIA ALOJA HYÖDYTTÄVÄ UUSI 
LIIKENNEINFRASTRUKTUURI

 Kaivostoiminnan ja matkailun kasvua tuli-
si yksittäisen kaivoshankkeen tai matkailukeskuksen 
sijaan tarkastella alueellisella tasolla, jolloin uuden 
liikenneinfrastruktuurin tarvetta ja taloudellista kan-
nattavuutta voidaan arvioida laajemmassa mittakaa-
vassa. Hyvät liikenneyhteydet hyödyttävät molempien 
alojen kehitystä. Lapissa osa kaivoshankkeista uhkaa 
kaatua puutteellisen kuljetusinfrastruktuurin takia. 
Myös matkailualan kasvu riippuu hyvästä saavutetta-
vuudesta. Tällä hetkellä vain suuret matkailukeskukset 
ovat hyvin saavutettavissa julkisilla liikennevälineillä. 
Pienempiä matkailualueita on haastavaa saavuttaa.
 Alueellisen tarkastelun tuloksena päädyin 

suunnitelmassa linjaamaan uuden raideyhteyden 
Lapin suurimpien matkailukeskusten ja jo käynnis-
sä olevien tai tulevaisuudessa mahdollisesti käynnis-
tyvien kaivoshankkeiden kautta. Ratkaisu vähentää 
riippuvuutta yksittäisestä hankkeesta ja sillä on pit-
käikäaikaiset positiiviset vaikutukset alueella. Hyvät 
liikenneyhteydet  houkuttelevat alueelle myös uusia 
toimijoita ja parantavat myös paikallista saavutetta-
vuutta.

KAIVOKSET MATKAILUN VOIMAVARANA 

 Kaivostoiminta jättää jälkeensä rakennuksia, 
monttuja, kasoja ja tunneleita. Kaivosyhtiöt ovat Suo-
messa vastuussa kaivosten jälkikäsittelystä. Suunnitel-
ma kaivostoiminnan jälkitoimenpiteistä on oltava ny-
kyään jo kaivosluvan hakuvaiheessa. Jälkikäsittelyyn 
on varauduttava  suunnitteluvaiheessa ennen kai-
voksen avaamista ja siinä on otettava koko kaivoksen 
elinkaari huomioon.  Ennen vuotta 2011 voimaan tul-
lutta uutta kaivoslakia vastuu kaivosalueiden jälkikä-
sittelystä oli epäselvää (Kokko et al 2013: 48). Tämän 
takia Lapissakin on useita suljettuja kaivosalueita, 
joilla jälkikunnostustöitä ei ole tehty tai ne on tehty 
puutteellisesti. 
 Yleensä kaivosalueet suunnitellaan maisemoi-
taviksi kaivostoiminnan loppuessa (Kokko et al 2013: 
48). Vaihtoehtoja kaivosten jälkikäyttöön on kuitenkin 
rajattomasti. Suunnitelmassani käyn läpi niistä muuta-
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KIINNOSTUS ARKTISEEN KASVAA

Arktinen alue on isojen muutosten edessä. Globaalien 

muutosvoimien: ilmastonmuutoksen, luonnonvarojen 

kysynnän kasvun, talouden globalisaation ja demogra-

fi sten muutosten vaikutuksesta kiinnostus arktisiin alu-

eisiin on kasvamassa.

Ilmastonmuutoksen seurauksena arktinen merijää ve-

täytyy, jäätiköt sulavat, lumipeite vähenee ja ikirouta 

sulaa. Vaikutuksilla on tuhoisia seurauksia alueiden kas-

villisuuteen ja eläimistöön, niistä riippuvaisten kansojen 

selviytymiselle sekä infrastruktuurille ja rakennuskan-

nalle. Toisaalta syntyy uusia mahdollisuuksia liiketoimin-

nalle.  Laivayhteys Koillisväylää pitkin lyhentäisi huomat-

tavasti matkaa Euroopasta Aasian ja jään alta paljastuvat 

off shore-luonnonvarat vapautuvat hyödynnettäväksi. 

Arktisille alueille povattua kasvua edeltää pitkä hiljainen 

ajanjakso. Alueelle ei lähimenneisyydessä ole juurikaan 

tehty investointeja vaan sen asutuskeskuksia leimaavat 

korkeat työttömyysluvut, väestön ikääntyminen, nuori-

son poismuutto töiden ja koulutuksen perässä, liiketoi-

minnan kaikkoaminen, palveluiden ja infrastruktuurin 

rapistuminen sekä autioituva rakennuskanta. 

Uuden liiketoiminnan saapuminen luo mahdollisuuden 

rakennetun ympäristön kehittämiseen. Suurimittakaa-

vaisen rakentamiseen liittyy kuitenkin myös riskejä. Teol-

lisuus saattaa kilpailla samoista maa-alueista matkailun 

ja perinteisten luonnonvaraelinkeinojen, kuten poron-

hoidon, kanssa. 

ARKTISEN ALUEEN MÄÄRITELMIÄ

Arktiselle alueelle on olemassa useita määritelmiä näkö-

kulmasta riippuen. Yleisesti arktisella alueella tarkoite-

taan pohjoista napapiiriä (66° 33’N) ympäröiviä alueita. 

Tätä rajausta on käytetty kahdeksan arktisen maan mää-

rittämiseen, joita ovat Kanada, Islanti, Norja, Ruotsi, Suo-

mi, Tanska, Venäjä ja Yhdysvallat.  

Muita tunnetuimpia rajauksia ovat mm. puuraja, 10 C iso-

termi ja CAFF-rajaus. Metsänrajan mukaan määrittäessä 

arktinen alue alkaa vaihettumisvyöhykkeestä metsän 

ja pohjoisen puuttoman tundran välillä. Ilmastollisesti 

arktinen alue määritellään alueeksi, jossa lämpimimmän 

kuukauden keskilämpötila ei ylitä + 10 C. CAFF-rajaus on 

määritelty luonnonsuojelullisin perustein ja käsittää siksi 

muita rajauksia laajemman alueen. Käytettävä rajaus va-

litaan asiakohtaisesti.  

Arktinen alue on laaja ja moniulotteinen. Hahmottami-

sen helpottamiseksi se voidaan jakaa pohjoisarktiseen, 

eteläarktiseen ja subarktiseen alueeseen. Pohjois- ja ete-

läarktinen alue kuuluvat tundraan. Pohjoisarktisella on 

alueista ankarin ja kylmin ilmasto. Subarktinen alue on 
metsäinen ja siellä ilmasto on muita alueita lämpimäm-

pi. Suomen pohjoisosat kuuluvat subarktiseen aluee-

seen. 

POHJOISEN ASUTTAMINEN 1950-70-LUVUILLA: ARKTISET YHDYSKUNTAUTOPIAT

Kiinnostus arktisia alueita kohtaan kasvoi toisen maail-

mansodan aikana. Tällöin Kanadassa ja Yhdysvalloissa 

havahduttiin Neuvostoliiton läheisyyteen ja omien ark-

tisten alueiden haavoittuvaisuuteen, mikä käynnisti har-

vaanasuttujen arktisten alueiden suunnittelun erityisesti 

Kanadassa ja Yhdysvalloissa.

Suunnittelijat kokivat arktiset alueet kaukaisiksi ja vie-

raiksi. Pohjoiseen suunnitelluille yhdyskuntavisioille oli 

tyypillistä muualta tuodut ratkaisut, suurimittakaava, 

luonnon ja ilmaston hallitseminen teknologian ja tie-

teen ratkaisujen avulla, omavaraisuus, sisäinen yhteisöl-

lisyys ja teollisten materiaalien käyttö. 

Uusien nykyaikaisten yhdyskuntien avulla ihmisiä yri-

tettiin houkutella muuttamaan arktisille alueille. Kun 

asukkaita ei saatu vapaaehtoisesti, pakotettiin alkupe-

räisasukkaita muuttamaan uusiin keskuksiin.

Uudet yhdyskunnat perustettiin usein ilman yhteistyö-

tä paikallisten kanssa ja ratkaisut tuotiin muualta sel-

laisenaan. Yhdyskunnat torjuivat ympäristönsä lisäksi 

alkuperäisasukkaiden kulttuurin ja elämäntavat. Uudet 

yhdyskuntamallit johtivat alkuperäiskansojen syrjäyty-

miseen, sosiaaliseen eriarvoistumiseen ja kulttuurin hä-

viämiseen. 

Talouden kääntyessä laskuun suurin osa suunnitelmista 

jäikin toteutumatta tai toteutui vain osittain. Toiminnan 

kaikottua ne jäivät vaille käyttöä. 

Resolute Bay, 1973 (Ralph Erskine)

Etelään porrastuva yhtenäinen rakennusmassa suojaa pienempiä 
rakennuksia pohjoisen kylmiltä tuulilta ja lumelta ja avautuu ete-
lään auringolle. Inuiittien asumukset ajateltiin sijoitettavan suo-
jaan alueen keskelle uusien pientalojen kanssa. Projekti toteutui 
vain pieneltä osalta ja yhdyskunta hylättiin. (Kuva: Brian Lee 2012)

Frobisher Bay New Town I, 1958 (Department of Public Works)

Frobisher Bay perustettiin Yhdysvaltain sotilaalliseksi lento-
tukikohdaksi. Projektin suunniteltiin 1000 uudelle asukkaalle. 
Asukkaat sijoitettiin kehämäisesti  korkeisiin tornitaloihin. Jul-
kiset palvelut oli katettu ja ne sijaitsivat  keskellä yhdyskuntaa. 
Projekti kaatui rahoitusvaikeuksiin ja poliittisten intressien 
muutokseen. (Kuva: Brian Lee 2012)

Arctic Town, 1971 (Otto Frei, Ewald Bubner ja Kenzo Tange)

Arctic Town oli ilmastoltaan, lämpötilaltaan ja ympäristöltään 
hallitun yhdyskunnan prototyyppi. Suunnitelmassa yhdyskun-
ta on peitetty pneumaattisella kuorella, joka on 2 km pitkä ja 
240 m korkea. Asukkaita yhdyskuntaan ajateltiin mahtuvan 
jopa 45 000. Suunnitelma ei toteutunut. (Kuva: Brian Lee 2012) 

DEW – Distant Early Warning Line, 1954-57 (Buckminster Fuller)

DEW-linja eli Yhdysvaltain tutka-asemat rakennettiin kylmän-
sodan aikaan 69:nnelle leveyspiirille Grönlannista Alaskaan. 
Tutka-asemia on 66. Ne suunniteltiin rakenteeltaan, arktiseen 
ilmastoon soveltuviksi, joustaviksi, taloudellisesti kannattavik-
si, yksinkertaisiksi ja liikuteltaviksi. Neuvostoliiton romahdet-
tua ne muutettiin Pohjoiseksi varoitusjärjestelmäksi vuonna 
1989. (Kuva: Charles Stankievech 2009)

Alkuperäiskansojen rakennustyyppejä ja niiden ajallisia 

määritelmiä. Esimerkkinä saamelaisten tilapäisyydeltään 

eriasteisia kotia. Rakennustyyppi vaihteli elinkeinon mukaan. 
Tilapäinen ja jaksoittainen asumus soveltui metsästämiseen 
ja keräilyyn, määräaikainen tai kausittainen porojen tai karjan 
perässä liikumiseen ja puolipysyvä tai pysyvä  rakennustyyppi 
maanviljelyyn. Rakennustyypit vaihtelivat myös vuodenajan 
mukaan. 

Rakennuksen koko vaihtelee tarkoituksen mukaan ja 

niitä voidaan yhdistellä toisiinsa. Yksinkertaisimmat asu-

mukset löytyvät luonnon olosuhteiltaan haastavimmilta 

alueilta, pysyvämmät puolestaan ilmastoltaan leudom-

milta alueilta.

Saamelaisten kota  on asumus, jonka rakenne vaihteli 

sen tilapäisyydestä riippuen kausiasuntona toimivasta 

turvekodasta mukana kannettavaan puolikotaan. Kodat 
rakennettiin ruodepuista ja oksista ja katettiin havunok-

silla, kankailla, tuohilla, turvematoilla tai nahoilla. Pysy-

väluonteisemmissa turvekodissa tukirakenteet olivat 

kaarevia ja paksumpia.

Iglu on inuiittien jäästä tai lumesta rakennettu kupoli-

mainen asumus. Rakennuksen kestävyys perustuu tar-

kan ladontatekniikan lisäksi sisältä tulevan lämpimään 

ilmaan, joka sulattaa jään pintaa.  Igluja on eri kokoisia 

eri tarkoituksia varten. Pienemmät ovat väliaikaisia ja 

niitä käytettiin esimerkiksi metsästäessä. Suurempia  

käytettiin puolestaan pysyvimpinä asuntoina ja yhteis-

tiloina. Iglussa on tasanteita eri korkeuksilla. Ylemmillä 

tasoilla  lämpötila on korkeampi ja ne toimivat nukku-

mapaikkana ja asuintiloina. 

Jurtta on kannettava ja taivutettava rakennus, jota käyt-

tivät alun perin paimentolaiset Keski-Aasian aroilla. Sen 

rakenne koostuu kruunusta eli puristuspyörästä, katon 

tukipuista, seinäsäleiköstä, ovikarmista ja katteesta.  Ra-

kenne on puuta, köydet eläintenkarvaa ja  kate nahkaa.

HISTORIA 
Arktisen rakentamisen kehitysvaiheita ja -suunnitelmia

PERINTEINEN ARKTINEN RAKENTAMINEN

Arktisten alueiden eri alkuperäiskansojen rakentamises-

sa, saamelaisten kodassa, inuiittien iglussa ja Keski-Aasian 

paimentolaisjurtassa on paljon yhteneväisyyksiä: kartio-

mainen tai kupolimainen muoto, siirrettävyys, koottavuus, 

luonnonmateriaalien käyttö, rakennusmateriaalin määrän 

optimointi, kevytrakenteisuus ja kestävyys. 

Ajan saatossa kehittyneet rakennustyypit ja rakennuspai-

kan valinta heijastavat kulttuurin, kansan tai ryhmän maa-

ilmankuvaa ja ilmaston tuntemusta.

Alkuperäiskansojen syklinen tila- ja aikakäsitys eroaa länsi-

maisesta lineaarisesta aikakäsityksestä. Alkuperäiskansojen 

ajan kierto tapahtuu yhden vuoden jaksoissa. Rakennus-

tyyppi valittiin aina kulttuurin ja elinkeinon mukaan. Niitä 

olivat hetkellinen tai tilapäinen (A), jaksottainen (B), määrä-

aikainen eli tietyn ajanjakson kestävä (C), kausiluontoinen eli 

vuodenajan mukaan vaihtuva (D), puolipysyvä (E) sekä py-

syvä asumus (F). Tilapäiset tai hetkelliset rakennustyypit ovat 

tyypillisiä, kun pääelinkeinona on metsästys ja keräily. Kau-
siluontoinen tai vuodenajoista riippuvainen asumus, kun 

pääelinkeinona on karjan- tai poronhoito ja pienimuotoinen 

maanviljely. Pysyviä asumuksia esiintyy yleensä vain silloin, 

kun pääelinkeinona on maatalous.

Arktisen rakentamisen kehitysvaiheita. Arktisen alueen rakentamisen ja suunnittelun historian voi jakaa karkeasti kolmeen osaan: perinteinen arktinen rakentaminen, 1950-70-lukujen arktiset 
yhdyskuntautopiat ja 2000- ja 2010-lukujen arktinen rakentaminen ja suunnitelmat. 2000-2010-lukujen suunnittelu jakautuu kolmeen alakategoriaan: infrastruktuuriyhdyskunnat, ekologiset 
rakentamiskonseptit sekä infrastruktuurin ja palveluiden synergiakonseptit. Historiaosassa läpikäydyt esimerkkiprojektit on listattu aikajanalle. 
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Ilmastonmuutoksen myönteiset vaikutukset arktisten 

alueiden ilmastoon ja saavutettavuuteen ovat yhdessä 

pohjoisten luonnonvarojen kasvavan kysynnän kanssa 

johtaneet uusien yhdyskuntien suunnitteluun ja raken-

tamiseen. Haasteeksi muodostuvat taloudellista kehi-

tyksestä riippuvien suurhankkeiden ja liiketoiminnan 

toteutumiseen liittyvät epävarmuustekijät sekä uuden 

rakentamisen sijainnin ja määrän optimointi siten, että 

vältetään tulevaisuudessa rakennusten autioitumista ja 

infrastruktuurin vajaakäyttöä. 

Oman haasteensa uudelle ja olemassa olevalle raken-

nuskannalle ja infrastruktuurille luovat ilmastonmuu-

toksen mukanaan tuomat ongelmat, kuten ikiroudan 

sulaminen, rannikkoalueiden eroosio ja merenpinnan 

nousu. 

Infrastruktuuriyhdyskunnilla tarkoitetaan luonnonva-

rojen hyödyntämistä varten suunniteltuja yhdyskuntia, 

jotka levittäytyvät laajalle alueelle ja muodostavat hie-

rarkkisia verkostoja. Ne koostuvat säiliöaluksista, put-

kiverkostoista ja satamista, eikä niillä ole selkeää muo-

toa tai laajenemisrajoja. Infrastruktuuriyhdyskunnat on 

suunniteltu täyttämään teollisuuden tarpeet.

Infrastruktuuriyhdyskuntien käyttöikä on riippuvainen 

taloudellisesta kehityksestä ja luonnonvarojen riittämi-

sestä. Sitä, mitä näille valtaville putki- ja piippuverkos-

toille tapahtuu toiminnan loputtua, ei ole kuitenkaan 

huomioitu suunnittelussa. 

Luoteis-Venäjällä öljy- ja maakaasujen off -shore-esiinty-

mien hyödyntämisen mahdollistamiseksi on suunniteltu 

erilaisia arktisiin oloihin sopivia liikuteltavia ja mukautu-

via järjestelmiä. Ne pystyvät esimerkiksi hyödyntämään 

öljyä ja maakaasua ennätyssyvyyksistä, murtamaan jää-

tä ja tuottamaan energiaa. Osa suunnitelmista sisältää 

öljyn ja maakaasun käsittelyn vaatimien toimintojen 

lisäksi työtekijöiden aluksella elämisen mahdollistavat 

toiminnot, jolloin ne voivat viettää pitkiäkin aikoja me-

rellä käymättä maissa.

2000-luvulla havahduttiin ilmastonmuutoksen nopeu-

teen ja sen ekologisiin, taloudellisiin ja sosiaalisiin vai-

kutuksiin. Sen huomattiin olevan nopeampaa arktisilla 

alueilla, jotka ovat muutenkin haavoittuvampia muu-

toksille.

Vaikka teollisuuden toiminnan ja siitä johtuvan raken-

tamisen määrä arktisilla alueilla tulee kasvamaan, ei yh-

dyskuntia haluta enää suunnitella yksinomaan teollisuu-

den ehdoilla. Nyt visioidaan rakennuksia, yhdyskuntia ja 

infrastruktuuria, jotka huomioivat paikallisia lähtökoh-

tia, ilmastoa ja luontoa sekä tuovat yhteen paikallisia ja 

uusia asukkaita.  

Uusille ratkaisuille on tyypillistä omavaraisuus ja etteivät 

ne jätä jälkeä rakennuspaikkaansa elinkaaren päättymi-

sen jälkeen. Uusimpiin teknologioihin nojaavien ratkai-

sujen sijaan haetaan ekologiseen rakentamiseen vasta-

uksia myös perinteisestä arktisesta rakentamisesta. 

Kiinnostus arktisten alueiden rakentamisen lisäämiseen 

on noussut aika ajoin keskustelunaiheeksi. 1950-70-luku-

jen suunnitelmat sisälsivät kekseliäitä ideoita mm. arkti-

selta ilmastolta suojautumiseen ja syrjäisen yhdyskunnan 

omavaraisuuteen. Suuri mittakaava ja muualta kopioitu 

rakennustyyli olivat kuitenkin perinteisiin arktisiin kyliin 

vieraita. Talouden kääntyessä laskuun suurin osa suunni-

telmista jäi toteutumatta tai toteutui vain osittain. 

Arktisten luonnonvarojen asuttamisessa ja hyödyntä-

misessä ydinkysymykseksi nousee pitkien välimatkojen 

hallinta ja olemassa olevan infrastruktuurin säilyminen.  

Maakaasun ja öljyn off -shore-esiintymien hyödyntä-

miseksi kehitellyissä infrastruktuuriyhdyskunnissa on 

1950-70-luvun utopioissa heräteltyjä ideoita tilapäisyy-

destä. Utopioiden tapaan ratkaisut on suunniteltu teol-

lisuuden tarpeita varten eivätkä ne ota huomioon mitä 

niille tapahtuu toiminnan loputtua. Niissä on kuitenkin 

potentiaalia, josta jatkokehittelyllä voi löytyä ekologinen 

tapa hyödyntää arktisia luonnonvaroja. 

Uusi elinkeinotoiminta luo mahdollisuuksia alueiden ke-

hittämiseen. Viimeaikaisissa visioissa on näitä mahdolli-

suuksia yritetty hyödyntää yhdyskuntien tulevaisuuden 

kehittämisessä. 

Myös olemassa olevan yhdyskuntarakenteen ja raken-

nuskannan mahdollisuudet tulisi kartoittaa ja niiden 

hyödyntäminen maksimoida. Suurteollisuuden tarpei-

siin rakennettu uusi rakennuskanta tulisi suunnitella läh-

tökohtaisesti mukautuvaksi

Saavutettavuuden ja palveluiden takaamisessa tulisi yh-

den kylän tai yrityksen sijaan pystyä näkemään laajem-

pia alueellisia kokonaisuuksia. Ratkaisuja voitaisiin yrit-

tää löytää yhdistelemällä toisiaan tukevia toimintoja.

Uuden rakentamisen suunnittelussa tulisi ottaa oppia 

perinteisestä rakentamisesta: paikallisten luonnonma-

teriaalien käytöstä, tilapäisyydestä, siirrettävyydestä, 

muunneltavuudesta, kierrättämisestä, tarvittavasta mi-

nimitilasta ja materiaalin käytön minimoinnista.

Perinteisiä arktisia rakentamistekniikoita ja -materiaaleja 

sekä uusintaa tekniikkaa yhdistelemällä voidaan löytää 

ratkaisuja nykyaikaisten arktisten yhdyskuntien ja raken-

tamisen suunnitteluun.  

Sakhalin maakaasu- ja öljyinfrastruktuuria. (White, Mason & Sheppard, Lola 2008)

Jäävuoren sisään kaivettu majoituslaitos, 2010 

(David A. Garcia, MAP Architects 2010) 
Suunnitelmassa sovelletaan inuiittien jäärakennusperinettä ja 
modernia osaamista. Rakentaminen tapahtuu kaivinkoneilla, joita 
alueella normaalisti käytetään lumen ja jään auraamiseen. Hotelli 
kestää n. 7-10 vuotta, minkä jälkeen se sulaa pois jälkeä jättämättä.

Uusi arktisen valmistalo, 2012 (Vandkunsten Architects) 

Yhdyskunta- ja talotypologia, jonka ideana on minimaalinen 
kosketus maahan ja luontoon. Rakennuksia yhdistää kansi, jo-
hon on integroitu mm. tiestö, jätehuolto ja lämmitys. 

Halley VI -tutkimuskeskus, 2006-7 (Hugh Broughton Architects)

Moderniin teknologiaan perustuva rakennus, joka on omavarain-
en, siirrettävä, koottava, muunneltava ja jälkeä jättämätön.

INFRASTRUKTUURIN JA PALVELUIDEN SYNERGIAKONSEPTIT

Pienten arktisten kylien selviytyminen tulevaisuudessa 

on haasteellista. Ilmastonmuutoksen negatiiviset vai-

kutukset rakennuskantaan ja saavutettavuuteen tuovat 

siihen lisää haasteita. Pitkien välimatkojen ja matalan 

väestötiheyden takia on alueille vaikeuksia järjestää kat-

tavaa ja edullista palvelutarjontaa. Seurauksena arktisilla 

alueilla esiintyy keskimääräistä enemmän mm. sosiaali-

sia ongelmia, lukutaidottomuutta ja sairauksia muuhun 

väestöön verrattuna.

Uusien suuryritysten saapuessa rakentamisen määrä 

arktisilla alueilla kasvaa. Sillä halutaan auttaa olemassa 

olevien yhdyskuntien säilymistä. Ajatuksena on tehdä 

yhteistyötä uusien liiketoimijoiden ja paikallisten asuk-

kaiden välillä niin, että kaikki osapuolet hyötyisivät.

Palveluiden ja saavutettavuuden takaamiseksi yritetään 

yhden kylän tai yrityksen sijaan löytää ratkaisuja, jotka 

hyödyttävät kokonaisia alueita ja muodostavat laajem-

pia verkostoja. Visioita on laadittu kahden tai useamman 

toisiaan tukevan toiminnan synergiakonsepteista, joilla 

mahdollistettaisiin niiden molempien säilyminen.

Uusia synergiapareja on yritetty löytää yhdistelemällä   

mm. terveyspalveluita ja lentoliikennettä, koulupalve-

luita ja laivaliikennettä, jääteiden vahvistusrakenteita, 

energiantuotantoa ja kalojen viljelyä, ruuantuotantoa ja 

matkailua sekä uusi lentokenttä ja teollisuussatama. 

Uudella suurimittakaavaisella rakentamisella on myös 

yritetty torjua ilmastonmuutoksen vaikutuksia, esimer-

kiksi suunnitelemalla uusi öljysatama vedennousun asu-

tuksille estäväksi muuriksi. 

Yhdistetyt lentokenttä- ja terveyspalvelut, 2010 (Laternal Office 2010) 

Suunnitelmassa Nunavutin vaikea saavutettavuus ratkaistaan si-
joittamalla lentokenttien yhteyteen terveyspalveluita. Perustervey-
denhuollon lisäksi neljä sairaalayksikköä ovat erikoistuneet tiettyi-
hin toimenpiteisiin. Yhdessä ne tarjoavat kattavat terveyspalvelut.

Liikkuvat koulupalvelut, 2010 (Laternal Offi  ce) 

Suunnitelmassa koulupalvelut kuljetetaan kesällä meriteitse 
ja talvella jäänmurtajien reittejä pitkin vaikeasti saavutettaviin 
kyliin. Laivat sisältävät erilaisia koulupalveluita ja yhdessä ne 
voivat muodostaa koulukeskuksen, joka lisäksi toimii talvella 
kylän keskellä ylitys- ja kohtauspaikan.

Tuktoyaktukin uusi monitoimisatama 2050, 2011 (Pamela Ritchot)

Öljyteollisuutta varten rakennettu uusi  muurimainen satama 
estää veden nousun asutusalueelle. Öljysatamaan on integroi-
tu lisäksi mm. viherhuoneita ja valaan pyyntipaikkoja. Se on 
suunniteltu öljyteollisuuden hiipuessa muunnettavaksi vai-
heittain kuljetuksia palvelevaksi satamaksi.

Yhdistetyt lentokenttä- ja satamapalvelut, 2012 (BIG) 

Luonnonvarateollisuuden lisääntyessä Grönlannista tulee sijainnil-
taan meriliikenteen kannalta keskeinen. Toisaalta maan sisäisestä 
saavutettavuudesta tulee lentoliikenteestä riippuvaista. Satama- ja 
lentokenttätoiminnot yhdistetään, jolloin ne tukevat toisiaan.

Talviteiden vahvistusrakenne, jossa on energiantuotan-

toa ja kalankasvatusta, 2010 (Laternal Offi  ce)

Ikiroudan sulaessa talviteiden käyttöaika lyhenee. Monien 
kylien ja luonnonvarateollisuuden saavutettavuus on riippu-
vaista niistä.  Myös paikallisten kalastus muuttuu haastavak-
si. Uusi talvitierakenne hyödyntää rekkojen luomaa painetta 
energiantuotannossa. Sillä valaistaan tiet ja pysähdyspaikat. 
Pysähdyspaikat palvelevat myös matkailua ja uusi tierakenne 
mahdollistaa myös kalastamisen talvella ilman pelkoa jäihin 
putoamisesta.

Kaavioon on kerätty yhteen kestävän arktisen rakenta-

misen ja suunnittelun suuntalinjoja. Keskellä on esitetty 
maailmaa tulevaisuudessa muokkaavat muutostekijät. 

Niiden ympärillä on punaiselle kehälle kerätty niiden 

luomia suunnitteluhaasteita. Sininen kehä kuvaa kes-

tävän arktisen rakentamisen keinoja haasteiden ratkai-

semiseen. Niistä kumpuavat konkreettiset suunnittelu-

ratkaisut on kerätty uloimmalle vihreälle kehälle. Ideat 

voidaan jakaa karkeasti neljään kategoriaan: rakennetun 

ympäristön ja elinkeinojen säilyminen, elinkaariajattelu, 
perinteisten ja uusien rakennustekniikoiden yhdistely ja 

uuden rakentamisen tilapäisyys. Parhaat ideat yhdistele-

vät useampia keinoja eri kategorioista. Kaaviota voidaan 

hyödyntää suunniteltaessa uutta ihmistoimintojen syn-

nyttämää rakentamista arktisille alueille.

KESTÄVÄN ARKTISEN RAKENTAMISEN SUUNTAVIIVAT



TULEVAISUUS LAPIN MAHDOLLISUUDET: 

KAIVOS- JA MATKAILUALA KASVUSSA
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GLOBAALIT MEGATRENDIT JA NIIDEN VAIKUTUKSET LAPISSA

ILMASTONMUUTOS

Ilmastonmuutos on tulevaisuuden voimakkain muutosvoima. 

Ihmistoiminnot, lähinnä teollisuuden CO2-päästöjen ja muiden 

kasvihuonekaasujen lisääntyminen, ovat pääsyynä muutokseen. 

Koillisväylän eli pohjoisen meritien avautuessa aukeaa Suo-

melle uusia toiminta- ja kehitysmahdollisuuksia. Koillisväy-

lä on aiemmin ollut suurimman osan vuotta jäässä. Nyky-

ään sitä voidaan käyttää jäänmurtajien avulla pidempään. 

Globaalin lämpenemisen myötä Lappi tulee kasvatta-

maan suosiota talvimatkailukohteena. Talvet kuitenkin 

lauhtuvat ja lyhenevät ja pakkaskautta rikkovien suojasäi-

den määrä lisääntyy. Kesän kasvukauden pidentyminen 

parantaa puolestaan maatalouden edellytyksiä. Myös 

sateiden ja sään ääri-ilmiöiden odotetaan lisääntyvän ja 

niiden ennustettavuuden huononevan.

DEMOGRAFISET MUUTOKSET: VÄESTÖNKASVU JA IKÄÄNTYMINEN 

Demografi alla tarkoitetaan väestön määrän muutosta ja 

maantieteellistä liikettä. Demografi sia tekijöitä ovat synty-

vyys, tulot, ikäjakauma, etnisyys ja muuttoliikkeet.  

Maapallon väkiluku tulee jatkamaan kasvuaan. Teollistu-

neissa maissa väestönkasvu on hidastunut tai pysähtynyt. 

Väestö tuleekin kasvamaan eniten kehittyvissä maissa: Aa-

siassa, Etelä-Amerikassa ja Afrikassa. Kehittyneistä maista 

väkiluku kasvaa vain niissä, jotka sallivat maahanmuuton. 

Suomen väestöllinen huoltosuhde eli työikäisten määrä 

verrattuna ei-työikäisten määrään on korkeimmillaan 48 

vuoteen ja sen ennustetaan heikkenevän entisestään.  

Lapissa huoltosuhteen heikkeneminen on huolestutta-

vaa etenkin Torniojokilaaksossa ja Itä-Lapissa. Väestöke-

hitys on ollut Lapissa myönteistä niissä kunnissa, joiden 

elinkeinot ovat kehittyneet myönteisimmin. 

Väestörakenteen tasapainottamiseksi tarvitaan lisää työ-

ikäisiä ja uusia työpaikkoja. Uudet työntekijät  tulevat ene-

nevissä määrin olemaan ulkomaalaistaustaisia. Ilmaston 

lämpenemisen myötä laajojen asutettujen alueiden en-

nustetaan muuttuvan tulevaisuudessa asuinkelvottomiksi. 

Pohjoisten alueiden puolestaan ennustetaan muuttuvan 

ilmastoltaan miellyttävimmiksi. Muutokset saattavat johtaa 

ihmisten siirtymiseen pohjoisemmaksi.

Lääketieteen kehittymisen ansioista elinikä on noussut. Tämä 

lisää palveluasumisen ja vanhuspalveluiden tarvetta. Toisaal-

ta Suomessa ja maailmalla on kasvava joukko eläkeläisiä, jot-

ka ovat terveempiä kuin aikaisemmin. Tämän myötä terveys- 

ja luontomatkailun odotetaan kasvavan Lapissa. Eläkeläisillä 

on myös rahaa ja aikaa matkustaa sesonkeihin katsomatta, 

mikä parantanee matkailun ympärivuotista kannattavuutta.

TALOUDEN GLOBALISAATIO

Globalisaatiolla tarkoitetaan kansainvälistä kaupankäyntiä ja 

pääomien liikettä, mutta siihen sisältyy myös poliittisia, kult-

tuurisia ja ideologisia ulottuvuuksia. Se on voima, joka vaikut-

taa lähes kaiken takana. Käytännössä se tarkoittaa, että yksin 

on vaikea pärjätä ja korostaa verkostoitumisen tärkeyttä.

Lapin kehittämisessä pyritään maakunta-ajatteluun, jossa 

kaikki eri toimijat muodostavat yhteistyöverkostoja. Useat 

saman alan toimijat muodostavat erilaisia vyöhykkeitä, ku-

ten matkailu- ja energiavyöhykkeitä. Yhteistyöverkostojen 

keskiössä ovat palvelukeskittymät, jotka ovat toiminnoiltaan 

monipuolisempia. Niiden ympärillä on pienempien kylien ja 

toimijoiden yhteistyverkosto.

Globalisaatio näkyy myös mm. ulkomaalaisten inves-

toijien sekä kansainvälisen työvoiman ja matkailijoiden 

lisääntymisenä. Parantuneet tietoliikenneyhteydet mah-

dollistavat ihmisten tavoittamisen kaukaakin.

LUONNONVAROJEN KYSYNNÄN KASVU

Luonnonvaroilla tarkoitetaan rajallisia ja uusiutuvia varoja. 

Rajallisiin eli uusiutumattomiin kuuluvat esimerkiksi hiilive-

ty, mineraalit ja fossiilinen pohjavesi - uusiutuviin esimerkik-

si joet, viljelykelpoinen maa, eläimet ja puu. Väestön kasvu, 

Aasian ja Afrikan keskiluokkaistuminen ja kaupungistumi-

nen tulevat kasvattamaan luonnonvarojen kysyntää. 

Elämäntavalla on suurempi vaikutus luonnonvarojen ku-

lutuksen lisääntymiseen kuin väestönkasvulla. Maailman 

väkiluvun arvioidaan vakiintuvan noin 9,2 miljardiin vuo-

teen 2050 mennessä. Jos elintaso nousisi tällöin kaikkial-

la länsimaiden tasoon, tarkoittaisi se 105 miljardia nyky-

kuluttajaa vastaavaan raaka-aineiden tarvetta.

Luonnonvarojen kysynnän kasvu näkyy Lapissa kaivos-

ten lisääntymisenä. Lapissa on jo neljä toimivaa kaivosta.

Tulevaisuudessa yhä useammat malmiesiintymät muut-
tuvat taloudellisesti kannattaviksi louhia. Puhdas vesi ja 

puhatus yleensäkin tulevat olemaan Lapin valttikortte-

ja. Uusiutumattomien polttoaineiden hinnan nousu ja 

lisääntynyt ympäristötietoisuus vaikuttavat uusiutuvien 

materiaalien ja energianlähteiden valintaan. 

MATKAILU

Lapin matkailu on ollut tasaisessa kasvussa. Matkailun odo-

tetaan kasvavan myös tulevaisuudessa. Lapin matkailun 

päämarkkina-alueita ovat Iso-Britannia, Keski-Eurooppa 

sekä Venäjä. Kasvussa oon myös aasialaisten matkailijoiden 

määrä sekä lähimatkailu.  

Lapin aluerakenteen tavoitekartassa Lapin matkailualueet 

on jaettu vyöhykkeisiin. Tavoitteena on luoda matkailu-

vyöhykkeitä, joiden ytimenä toimivat matkailukeskukset. 

Keskuksia ympäröi pienenmpien matkailupalveluiden ja 

kylien yhteistyöverkosto.

LUONNONSUOJELUALUEET

Lapin läänin pinta-alasta 27 prosenttia on luonnonsuojelu- 

ja erämaa-alueita. Suojelualueet painottuvat Pohjois- ja Tun-

turi-Lappiin. Alueet ovat pääasiassa varsin luonnontilaisia. 

Ilman suojelualueiden ulkopuolelta tulevia vaikutuksia, alu-

eiden tilanne on luonnon säilymisen kannalta hallittavissa. 

TIESTÖ

Tieliikenne on Lapin kulkumuodoista vallitsevin 

ja liikkuminen on pitkälti riippuvaista henkilöau-

tosta. Tieverkosto on onneksi suhteellisen laaja ja 

mahdollistaa saavutettavuuden lähes kaikkialle. 

Tiestö on kuitenkin osittain huonokuntoinen ja 

sen ylläpito erityisesti talvella on kallista. 

Ilmastonmuutoksen myötä jäätymiskausi lyhenee, 

mikä vaikeuttaa teiden, etenkin talviteiden rakenta-

mista ja ylläpitoa. Muutamaa henkilöliikenteen käy-

tössä olevaa talvi- tai jäätietä lukuun ottamatta Lapin 

talvitiet ovat lähes kokonaan teollisuuden käytössä. 

RAIDELIIKENNE

Kolari ja Kemijärvi ovat henkilöraideliikenteen 

pohjoisia päätepisteitä. Suomen ja Ruotsin sekä 

Suomen ja Venäjän välillä ei ole Lapin alueella 

henkilöliikenteen junien ratayhteyttä. 

Ympäristötietoisuus tulee lisäämään junamatkai-

lijoiden määrää. Samoin kuljetusten ennustetaan 

kasvavan uusien kaivoshankkeiden myötä erityi-

sesti Keski-Lapin malmivyöhykkeelle. Kuljetukset 

lisääntyvät myös Lappia ympäröivillä alueilla.  EU:n 

tavoitteena on, että tulevaisuudessa pitkiä maan-

tiekuljetuksia siirretään ympäristöystävällisiin 

rahtimuotoihin, kuten raide- ja vesiliikenteeseen. 

Tämä parantaisi myös tieturvallisuutta ja pienen-

täisi tiestön ylläpidon kustannuksia. 

LENTOLIIKENNE

Lapissa on tällä hetkellä lentokenttiä Kemissä, Rova-

niemellä, Kittilässä, Enontekijöillä ja Ivalossa. Suurin 

osa lennoista suuntautuu Helsinkiin, eikä poikittai-

sia yhteyksiä juuri ole. Tämä heikentää syrjäisten 

alueiden keskinäistä saavutettavuutta ja kasvattaa 

riippuvaisuutta pääkaupunkialueesta. Lentolii-

kenne palvelee lähinnä matkailun tarpeita. Vaik-

ka lentoliikenne on kasvattanut suosiotaan glo-

baalissa mittakaavassa, vaarana on, että reittien 

matkustajamäärien muutosten ja tuottavuuden 

vaatimusten kasvu johtaa pienempien kenttien 

sulkemiseen. Kuvassa esitetty lentokentät, joista 

on vähintään 1 lento /vrk.)

MERILIIKENNE

Jäämeren rannikolla on useita erikokoisia satamia. 

Merkittävimmät satamat Pohjois-Norjassa ovat 

Hammerfest ja Kirkkoniemi sekä Luoteis-Venäjällä 

Murmansk. Lisäksi Norjassa on useita pienempiä 

matkustajaliikenteensatamia. Matkustajalaivalii-

kennettä on myös Venäjän puolella. Koillisväylän 

avautuessa tulee Jäämeri kasvattamaan suosio-

taan liikennereittinä.

SAAVUTETTAVUUS

Lapin saavutettavuutta kuvaavat pitkät välimatkat, harva asutus sekä vuodenaikojen vaihteluiden luo-

mat haasteet. Saavutettavuus on selvästi muuta Suomea heikompi. Myös Euroopan tasolla tarkastelta-

essa se kuuluu huonoiten saavutettavien alueiden joukkoon. Sekä maantie- että lentoliikennettä lei-

maavat verrattain hyvät pohjois-etelä-suuntaiset yhteydet, mutta huonot poikittaisyhteydet. Julkinen 

liikenne toimii huonosti. 

KEHITYSKÄYTÄVÄT

Liikenteen ja kuljetusten kasvu ja uudet merireitit muokkaavat 

Pohjois-Euroopan liikennejärjestelmää tulevaisuudessa. Lapilla 

on sijaintinsa puolesta hyvät edellytykset toimia uusien kulje-

tusten välittäjäalueena. Lappiin onkin suunnitteilla useita kan-

sallisia ja yli kansallisia kehityskäytävähankkeita. 

Kansainvälisiä kehityskäytäviä ovat raideyhteyden luomi-

nen Narvikista Siperiaan ja Pietariin sekä Suomen ja Ruot-

sin välisen Perämeren kaaren kehitys. Lapin rautatieverkos-

ton tärkeimpiä tavoitteita on kuljetusyhteyden luominen 

Jäämerelle ja Tunturi-Lapin matkailukeskuksiin. Jäämeren 

rautatielle on ollut esillä useita linjausvaihtoehtoja. Sen tar-

koituksena on toimia kansainvälisenä liikenne- ja energia-

huoltokäytävänä, joka yhdistää Pohjois-Suomen Jäämeren 

kehittyville alueille.

Tulevaisuuden kehityskäytävät muodostavat verkoston, jos-

sa esiin nousevat erityisesti kaivosteollisuuden ja matkailun 

tarvitseman infrastruktuurin kehittämisen tarve. Pitkittäiset 

yhteydet ovat verrattain hyviä, mutta poikittaiset yhteydet 

kaipaavat kehittämistä. Kolarin ja Kemijärven väliin jää alue, 

josta ratayhteys puuttuu kokonaan. Tällä alueella sijaitsevat 

Lapin suurimman matkailukeskukset. Siellä on myös kaivos-

teollisuuden kannalta useita jo käynnissä olevia ja tulevai-

suudessa mahdollisesti käynnistyviä hankkeita. 

POHJOINEN
JÄÄMERI

Kanada

Grönlanti
(Tanska)

Islanti Suomi

Ruotsi

Norja

Tanska

Venäjä

Alaska
(Yhdysvallat)

Huippuvuoret
(Norja)

Färsaaret
(Tanska)

KOILLISVÄYLÄ eli 
POHJOINEN MERITIE

LUOTEISVÄYLÄ

KAIVOSTOIMINTA

Lapissa on neljä teollista kaivosta: Suurkuusikko, Pahtavaa-

ra, Elijärvi ja Kevitsa. Lampivaarassa on lisäksi ametistikai-

vos, jossa louhitaan ilman koneita. 

Lapissa on useita uusien kaivosten käynnistämis- ja toiminnassa 

olevien kaivosten laajentamishankkeita. Vuonna 2012 merkit-

täviä kaivoshankkeita olivat Hannukaisen ja Soklin uudelleen 

avaaminen, Kittilän, Kevitsan ja Kemin kaivoksen laajennus sekä 

Suhangon, Sakatin, Romppaan ja Kuusamon uudet kaivokset. 

Rakentamisen on suunniteltu painottuvan vuosiin 2013-17. To-

teutumiseen vaikuttavat kuitenkin taloustilanteen kehittyminen 

ja lisääntynyt ympäristökriittisyys.

Lapissa on myös paljon malminetsintää. Malminetsinnän 

tavoitteena on löytää esiintymä, jonka hyödyntäminen 

mahdollistaa taloudellisesti kannattavan kaivostoiminnan. 

Vuonna 2012 valtausten ja malminetsintälupien maa-ala oli 

Suomessa yhteensä 1220,45 neliökilometriä.

Vanhimmat jäljet malmin louhinnasta ovat peräisin 

1600-1800-luvuilta. Teollista kaivostoimintaa harjoitettiin 

Lapissa 1960-90-luvuilla. 

Lapissa on kaksi kasvussa olevaa alaa: matkailu- ja 

kaivosala, joiden odotetaan kasvavan myös tule-

vaisuudessa. Niitä on tarkasteltu osana laajempia 

alueellisia kehityskäytäviä ja -alueita.  

Analyysin tavoite on kartoittamalla matkailun ja 

kaivostoiminnan sijaintia löytää ne alueet, joissa toi-

minnot leikkaavat ja pohtia voitaisiinko siellä vastak-

kainasettelun sijaan löytää molempia aloja hyödyt-

täviä ratkaisuja.

Koillis- ja Luoteisväylä. Tulevaisuudessa pidemmän aikaa vuo-
desta auki olevat rahtiväylät lyhentävät välimatkoja meriteitse. 



Kaivokset matkailun voimavarana on Lapin kasvavan 

kaivos- ja matkailualan yhteistyökonsepti,  jossa molem-

mat alat hyötyvät toisistaan. Suunnitelma perustuu mo-

lempia aloja palvelevan liikenneinfrastruktuurin kehittä-

miseen ja kaivostoiminnan yhteyteen liitettyihin uusiin 

matkailutoimintoihin.

UUSI RATAYHTEYS KOLARISTA KEMIJÄRVELLE

Jäämerelle johtavalle rautatieyhteydelle on ollut esillä 

useita linjausvaihtoehtoja. Rataa on yritetty linjata  yksit-

täisten tai muutamien käynnissä olevien ja mahdollises-

ti lähitulevaisuudessa käynnistyvien kaivoshankkeiden 

ehdoilla. Kaivoksen käynnistyminen ja toiminnan kesto 

ovat kuitenkin riippuvaista talouden kehittymisestä. 

Malmiesiintymän muuttuessa taloudellisesti kannatto-

maksi louhia, voidaan kaivos joutua sulkemaan tai uu-

den kaivoshankkeen käynnistyminen voi lykkääntyä. 

Toisaalta myös huono infrastruktuuri voi johtaa kaivos-

hankkeen kaatumiseen. 

Suunnitelmassa uusi ratayhteys linjaataan kulkemaan 

Kolarista Kemijärvelle. Tällä välillä sijaitsee useita toimin-

nassa olevia ja mahdollisesti tulevaisuudessa käynnis-

tyviä kaivosprojekteja sekä Lapin suurimmat matkailu-

keskukset. Uusi ratayhteys muodostaa olemassa olevien 

ratayhteyksien kanssa silmukan, jonka kulkeminen on 

matkailijalle helppoa. Reitti ei poissulje mahdollisen Jää-

meren radan rakentamista tulevaisuudessa vaan mah-

dollistaa sen linjaamisen mihin tahansa Jäämeren sata-

maan. 

KAIVOSTEN YHTEYTEEN LIITETYT UUDET TOIMINNOT

Kaivosalueiden yhteyteen liitetään uusia matkailutoi-

mintoja. Niiden valinnassa on kiinnitetty huomiota eri-

tyisesti kaivostoiminnan sykliseen luonteeseen: mal-

minetsintään, käynnistymisvaiheeseen, toimintaan, 

sulkemiseen ja jälkikäsittelyyn. 

Kehitettäviksi on valittu viisi kuntaa, Kolari, Kittilä, So-

dankylä, Pelkosenniemi ja Kemijärvi, joilla voisi olla sekä 

matkailun että kaivannaisteollisuuden kannalta kehitys-

potentiaalia tulevaisuudessa. Toiminnot on valittu Lapin 

maakuntasuunnitelman strategian mukaisesti. Niissä 

painotetaan puhdasta luontoa, lappilaisuutta, kestävää 

teollisuutta ja energiantuotantoa, monipuolista kulttuuri-

elämää, luovuutta, kansainvälisyyttä ja verkostoitumista, 

tieto- ja viestintäteknologioita sekä liikuntamyönteisyyttä. 

Uusissa toiminnossa hyödynnetään kunnan olemassa 

olevia vahvuuksia ja kehityspotentiaalia. Kolarissa toi-

minnot liittyvät puhtaaseen luontoon, liikkumiseen ja 

pitkään kaivoshistoriaan, Kittilässä kultaan, kulttuuriin ja 

viihteeseen, Sodankylässä uusiin aloihin ja ympäristötie-

toiseen kaivosteollisuuteen, Pelkosenniemellä malmin-

etsintään ja geokätköilyyn sekä Kemijärvellä uusiutuviin 

energioihin ja extreme-urheiluun suljetuilla kaivoksilla. 

Uudet toiminnot muodostavat yhdessä olemassa olevi-

en matkailupalveluiden kanssa mielenkiintoisen koko-

naisuuden, joka on helppo kulkea. 

SUUNNITELMA

Kaivokset Lapin matkailun voimavarana
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LAPIN RAIDE-, LENTO- JA MERILIIKENTEEN 
SAAVUTETTAVUUDEN NYKYTILA

TULEVAISUUDEN SAAVUTETTAVUUS, VAIHE I:

MATKAILUA JA KAIVOSTEOLLISUUTTA PALVELEVA RATAYHTEYS

TULEVAISUUDEN SAAVUTETTAVUUS, VAIHE II:
MAHDOLLINEN YHTEYS JÄÄMERELLE

Kaivosalueiden yhteyteen liitetyt uudet toiminnot. 

Jokaiselle kunnalle on luotu profi ili sen vahvuuksien pohjalta. 

KITTILÄ

KOLARI
SODANKYLÄ

PELKOSENNIEMI

KEMIJÄRVI

uusia aloja ja ympäristöti-

etoista kaivostoimintaaetoista kaivostoimintaa

kultaa, kulttuuria ja

viihdettä

kaivoshistoriaakaivoshistoriaa

ja ulkoilua

tuulivoimaa ja seikkailua

vanhalla kaivoksella

malminetsintää jamalminetsintää ja

geokätköilyä



KOLARI - ulkoilua  ja kaivoshistoriaa                             
Avainsanat: kaivoshistoria, luonto, liikunta
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NYKYTILA - HISTORIALLISIA KAIVOKSIA JA 

LUONTOMATKAILUA

Kolarin alueella on laajoja rautamalmiesiintymiä, muttei 

tällä hetkellä yhtään kaivosta. Ensimmäiset merkit rauta-

malmien lohinnasta ovat peräisin jo 1600-luvulta. Teol-

lista kaivostoimintaa oli Rautuvaarassa vuosina 1962-88 

ja Hannukaisessa 1978-90. Vuonna 2005 Hannukaisen 

alueen valtasi kanadalainen Northland Resources Inc. 

Kaivos oli tarkoitus avata uudelleen, mutta kaivosyhtiö 

ajautui taloudellisiin vaikeuksiin. Varantojen laajuuden 

takia kaivoksen odotetaan käynnistyvän tulevaisuudes-

sa. Myös Äkäsjokisuun kaivos suunnitellaan avattavan 

uudelleen.

Kolarin matkailun valtteja ovat puhdas luonto, hiljaisuus, ja 

pienimittakaavaisuus. Tunnettuja matkailukohteita ovat Tor-

niojokilaakso, Pallas-Yllästunturin kansallispuisto, Ylläksen 

ja Pallaksen matkailukeskukset sekä Äkäslompolon ja Ylläs-

järven kylät. Harrastusmahdollisuudet luonnossa ovat mo-

nipuoliset. Kolarissa voi vaeltaa, hiihtää, lasketella, kalastaa, 

marjastaa, sienestää tai vain nauttia kauniista maisemista.

SUUNNITELMA -

MALMIN HISTORIA -ULKOILUREITTI

Suunnitelmassa hyödynnetään Kolarin vahvuuksia: vah-

vaa kaivosperinnettä ja luonnossa liikkumista. Rautamal-

mi- ja kaivoskohteiden, Lappeankankaan, Juvakaisen-

maan, Rautuvaaran ja Hannukaisen, ympärille kehitetään 

pysähdyspaikkoja, joissa voi oppia alueen kaivoshistori-

asta ja tulevaisuudesta. Pysähdyspaikat on yhdistetty toi-

siinsa pyöräily- ja hiihtoreitein ja ne muodostavat Malmin 

historia -ulkoilureitin. Yöpyä voi kaikilla pysähdyspaikoilla. 

Reitti yhdistyy pohjoisessa Ylläksen ja Äkäslompolon mat-

kailukeskuksiin. Kolarin kirkonkylässä sijaitsee juna-asema, 

jossa junien ajatellaan pysähtyvän tulevaisuudessakin. 

LAPPEANKANGAS, 1600-l (Fe) & JUVAKAISENMAA, 

1662-1917 (Fe), HISTORIALLISET MERKIT MAASTOSSA

Lappeankankaalla ja Juvakaisenmaalla on historiallisia rau-

danvalmistuskohteita, jonne johtaa nyt uusi merkitty ja 

opastettu polku. Opasteissa kerrotaan alueen historiasta ja 

kohteista. Sukset ja pyörät voi jättää niille varattuihin telinei-

siin ennen polulle siirtymistä. Kohteiden läheisyyteen tuo-

daan yösijoiksi junavaunuja.

Lappeankankaan alue sijaitsee reilut 19 kilometriä Ko-

larin kirkonkylästä lounaaseen. Alue on mäntykangas, 

jossa on toistakymmentä hiilimiilua. Ne erottuvat maas-
tosta pyöreinä kehinä. Hiilimiilu on puuhiilen valmistus-

ta varten rakennettu maahauta, jossa puut poltetaan 

puuhiiliksi eli sysiksi. Lappeankankaan puuhiiltä käytet-

tiin 1600-luvulla Ruotsin puolella sijaitsevan Köngäksen 

ruukin polttoaineena. 

Juvakaisenmaa sijaitsee noin 15 kilometriä Kolarin kirkon-

kylältä koilliseen. Siellä on malmilouhoksia, jotka liittyvät 

1600-1800-luvun rautamalmin louhintaan alueella. Kaivan-
toja on kankaan laidalla 300 metrin matkalla ja kauempana 

joesta on lisäksi pienempiä kuoppia sekä malmikivikasa ja 

rajapyykki. Malmi kuljetettiin hevos- ja porovoimin Kön-

gäksen ruukkiin Pajalaan. Malmilouhokset näkyvät maa-

tossa selkeästi rajautuvina kuoppina, jotka ovat usein täyt-

tyneet vedellä.

RAUTUVAARA, 1962-1988 (Fe, Cu) 

KAIVOSHISTRORIAA SULJETULLA KAIVOKSELLA

Rautuvaarassa oli kaivostoimintaa vuosina 1962-88. Alue 

on säilynyt lähes alkuperäisessä kunnossa. Siellä on näyt-

tävä vanha kaivostorni ja muita kaivosrakennuksia sekä 

vedellä täyttyneitä avolouhoksia ja rikastehiekka-allas. 

Suunnitelmassa Rautuvaaran kaivosalue muunnetaan 

Kolarin kaivoshistoriasta kertovaksi museoalueeksi, jos-

ta saa tietoa kaivostoiminnan historiasta ja tulevaisuu-

desta Lapissa. Rautuvaara toimii ulkoilureitin yhteen ko-

koavana keskuksena. Vanhaan kaivostorniin muokataan 

hotelli. Sen huipulla on näköalaravintola, josta näkee 

koko kaivosalueen ja kauas horisonttiin. Vanha kaivos-

alue toimii ulkoilmamuseona, jossa voi hämmästellä kai-

vostoiminnan jälkeensä jättämiä valtavia avolouhoksia, 

sivukivikasoja ja rikastushiekka-altaita. Vanhoissa kai-

vosrakennuksissa sijaitsevassa kaivosmuseossa voi sy-

ventyä kaivostoiminnan historiaan. 

HANNUKAINEN, 1978-1990 (Fe, Cu, Au)

KIERROS TULEVAISUUDEN KAIVOKSELLA 

Käynnistyessään Hannukaisen kaivos täydentää Kola-

rin malmin kaivuun historian 1600-luvulta 2000-luvulle 

ja toimii samalla Malmin historian -ulkoilureitin pääte-

pisteenä. Hannukaisen kaivoksella voi tutustua nykyai-

kaiseen taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kes-

tävään kaivostoimintaan. Sinne järjestetään vierailuja 

matkailijoille kaivoksen elinkaaren erivaiheissa, joita 

ovat tutkimus-, rakennus-, toiminta-, jälkihoito- ja seu-

rantavaihe.

Kolarin kaivokset ja matkailu. Kaivosten uusien matkailupalveluiden muodostama 
Malmin historia -ulkoilureitti ja sen linkittyminen alueen ympäröiviin matkailupalveluihin.

Aluekuva Rautuvaaran suljetun kaivoksen uusiokäytöstä museoalueena.

 Lappeankankaan hiilimiiluille vievä uusi polku ja opasteet Kaivosaluetta kiertää ulkoilmamuseo. Näkymä avolouhokselle.

Kaivostornissa on hotelli ja huipulla näköalaravintola.

Vanhoihin kaivosrakennuksiin muokataan kaivoshistoriasta  ja tulevaisuu-
desta kertova museo.

Kouluryhmä vierailulla Hannukaisen kaivoksella.Juvakaisenmaan malmilouhokset

VANHOIHIN 

RAKENNUKSIIN

KAIVOSMUSEO  

KAIVOSTORNIIN 

HOTELLI JA NÄKÖ-

ALARAVINTOLA

KAIVOSALUEELLE 

ULKOILMAMUSEO,  

JOSSA VOI HÄMMÄSTELLÄ 

 KAIVOTOIMINNAN JÄLKIÄ: 

AVOLOUHOKSIA, 

SIVUKIVIKASOJA, 

RIKASTUSHIEKKA-ALLASTA JA 

KAIVOSRAKENNUKSIA 



KITTILÄ - kulttuuria, viihdettä ja kultaa
Avainsanat: Lapin metropoli, viihde, kulta, WOW-elämykset, design
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NYKYTILA - LAPIN SUURIN MATKAILUKESKUS JA 

EUROOPAN SUURIN KULTAKAIVOS

Kittilän Levi on Lapin suurin hiihtokeskus, jonka kehitys on 

ollut viime vuosina nopeaa. Levillä on tarjolla laaja katta-

us erilaisia viihde-, liikunta-, kokous-, ravintola- ja kulttuu-

ripalveluita, mikä houkuttelee Leville erityisesti nuoria ja 

business-väkeä. Kittilässä haaveillaan matkailun kasvusta. 

Vuonna 2011 Leville yritettiin löytää sen identiteettiä Lapin 

vetovoimaisena matkailukeskuksena tukevaa arkkitehto-

nista ilmettä. Suunniteltavana oli 47 000 neliön vapaa-ajan-

keskus Koutalaen tunturiin laskettelurinteiden läheisyyteen. 

Kittilässä sijaitsee yksi Euroopan suurimmista kulta-

kaivoksista. Se on matkailun ohella suurimpia työllistäjiä 

alueella. Kaivoksen malmivarantojen arvioidaan riittä-

vän vuoteen 2037 asti. Kittilässä kaivokseen suhtaudu-

taan positiivisemmin kuin esimerkiksi naapurikunnas-

sa Kolarissa. Kittilän alue on malmivarannoiltaan rikas 

ja siellä on useita suunnitteilla olevia, tulevaisuudessa 

mahdollisesti käynnistyviä kaivosprojekteja.

SUUNNITELMA - VIIHDETTÄ JA KULTTUURIA 

VANHOILLA KAIVOKSILLA

Suunnitelmassa kaivostoiminnalta vapautuvat kaivosalu-

eet toimivat suurikokoisen matkailurakentamisen alus-

tana. Koska maisemaa on täällä muokattu voimakkaasti, 

ei uusi rakentaminen vie tilaa luonnolta. Avolouhosten, 

rikastushiekka-altaiden, sivukivikasojen ja maanalaisten 
tunneleiden uusiokäytöt on valittu tukemaan Levin ima-

goa Lapin monipuolisena viihdekeskuksena. Uudet mat-

kailupalvelut linkittyvät Kittilän olemassa olevaan matkai-

lupalvelutarjontaan: Levin matkailukeskukseen, Kittilän 

kirkonkylään ja Särestöniemi-museoon. Uusi juna-asema 

sijoitetaan Kittilän kirkonkylään, josta on kuljetukset mat-

kailukeskittymiin ja lentokentälle.     

MAANALAISEEN KAIVOKSEEN 

MAJOITUS- JA KONFERENSSIKESKUS

SIVUKIVIKASOIHIN 

KARTING-RATA

AVOLOUHOKSEEN 

KULTAKYLPYLÄ

RIKASTUSHIEKKA-ALTAASSA

SURFFAUSTA KULTAISILLA AALLOILLA

SAATTOPORA, 1988 -1995 (Au, Cu)

MUSIIKKIA, TEATTERIA JA FESTIVAALEJA 

Suurkuusikon lisäksi Kittilässä on useita suljettuja kaivoksia, 
jotka saattavat käynnistyä tulevaisuudessa. Niitä ovat Saatto-
pora, Pahtavuoma ja Kutuvuoma. Uusia mahdollisia avatta-
via kaivoksia ovat Hanhimaa, Iso-Kuotko, Kettukoski, Riikon-
koski, Naakemavaara ja Kiekerömaa.  

Saattopora on suljettu kaivosalue itään Levin matkailukes-
kuksesta. Siellä louhittiin malmia vuosina 1988-1995. Alu-

eella on vedellä täyttyneitä avolouhoksia ja sivukivikasoja. 
Suunnitelmassa Saattoporan hylätyn avolouhoksen ajatel-
laan muuntuvan tapahtuma-areenaksi, jossa voidaan järjes-
tää esimerkiksi ulkoilmateatteria ja -konsertteja. Avolouhos 
luo jylhät puitteet esityksille. Louhos on tällä hetkellä veden 
täyttämä. Vettä voidaan hyödyntää osana esityksiä raken-
tamalla esimerkiksi kelluvia katsomon tai lavan osia. Suu-
rempien festivaalien ja tapahtumien aikana voidaan muuta 
kaivosaluetta hyödyntää tapahtuma-areenana ja majoitus-
kenttänä.  

KAIVOSALUE KONSERTTI-

JA FESTIVAALIALUEENA

VÄLIAIKAIS-

MAJOISTUSTA

AVOLOUHOKSEEN 

TAPAHTUMA-AREENA

Suurkuusikon  rikastushiekka-altaassa voi kokeilla aaltokoneen avulla surff austa. Aluekuva Suurkuusikon kaivoksen uusiokäytöstä majoitus-, kulttuuri- ja viihdekäytössä. Avolouhokseen ja kaivoksen maanalaisiin tunneleihin rakentuu elämyksellinen kylpylä-, konferenssi- ja majoituskeskus.

Kittilän kaivokset ja matkailu. Kaivosten uudet kulttuuri- ja viihdepalvelut ja niiden 
linkittyminen alueen muihin matkailupalveluihin.

Aluekuva Saattoporan suljetun kaivoksen 
uusiokäytöstä musiikki- ja festivaalialueena.

Avolouhos luo mielenkiintoiset puitteet erilaisille tapahtumille ja konserteille.

SUURKUUSIKKO, 2009-2037 (Au)

KULTAKYLPYJÄ JA UUSIA ELÄMYKSIÄ

Kittilässä sijaitsee tällä hetkellä yksi toiminnassa oleva 

kaivos, Suurkuusikon kultakaivos. Kaivos avattiin tou-

kokuussa 2009 ja se sijaitsee linnuntietä 25 kilometrin 

päässä matkailukeskus Levistä. Aluksi malmia louhittiin 

avolouhoksissa, mutta nyt louhiminen on siirtynyt ko-

konaan maan alle. Kaivos ylettyi vuonna 2012 noin 750 

metrin syvyyteen ja tarkoituksena on louhia vielä sy-

vemmälle. Sen suurin avolouhos on yli 500 metriä pitkä 

ja yltää 200 metrin syvyyteen. Pinnan läheisyydessä si-

jaitsevat kultavarannot tullaan kaivamaan myöhemmin 

pieninä avolouhoksina.

Suurkuusikon avolouhokseen ja sen maanalaisiin tun-

neleihin muovautuu suomalaista muotoilua edustava 

arkkitehtonisesti mielenkiintoinen majoitus-, konferens-

si- ja vapaa-ajankeskus. Hotelli on sijoitettu pääasiassa 

maan alle, missä pienemmät kammiot toimivat hotelli-

huoneina. Suurempiin tiloihin voidaan muokata muita 

keskuksen vaatimia tiloja. Esimerkiksi vanhasta kaivok-

sen työntekijöiden ruokalasta voidaan muokata hotellin 

ravintola. Keskuksen yhteyteen rakennetaan avolouhok-

seen kylpylä, jossa voi nautiskella eksoottisista kultakyl-

vyistä. Osa kylpylän tiloista voidaan sijoittaa myös halut-

taessa maanalaisiin osiin. 

Kaivoksen sivukivikasoihin rakennetaan karting-rata. ja 

alue maisemoidaan.  Puhdistetussa rikastushiekka-al-

taassa voi puolestaan kokeilla surfaamista kultaisilla aal-

loilla.  Kaivoksen karuudelle toimii vastapainona Lapin 

yöttömät yöt ja tunturimaisemat, jotka voi aistia kaik-

kialla toiminnan taustalla.  



SODANKYLÄ – uutta arktista osaamista ja ympäristötietoista kaivostoimintaa
Avainsanat: uudet alat, ympäristötietoisuus, kestävä kaivostoiminta
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NYKYTILA – KANSALLISPUISTOJA, ARKTISTA 

OSAAMISTA JA LISÄÄNTYVÄÄ KAIVOSTOIMINTAA 

Sodankylässä ei ole suuria matkailukeskuksia.  Sen poh-

joisosassa sijaitsee Urho Kekkosen ja etelässä alkaa Py-

hä-Luoston kansallispuisto. Sodankylä on luonnoltaan 

monipuolinen. Sieltä löytyy tuntureita, laajoja soita ja 

metsäisiä kairoja. Siellä sijaitsee myös Tankavaara, jossa 

voi oppia kullankaivuun historiasta sekä kokeilla kul-

lanhuuhdontaa. Sodankylän alueella järjestetään lisäksi 

vuosittain useita tapahtumia, joista tunnetuin on Sodan-

kylän elokuvajuhlat.

Sodankylän kaivostoiminta on ollut viime vuosina kasvussa. 

Siellä on tällä hetkellä kaksi toiminnassa olevaa kaivosta, Pah-

tavaara ja Kevitsa. Lisäksi sinne on suunnitteilla Sakatin kaivos, 

jonka malmivarat on arvioitu suuriksi. Sodankylässä sijaitse-

vat arktisiin olosuhteisiin erikoistuneet Lapin ilmatieteen tut-

kimuskeskus, Oulun Yliopiston alainen Geofysiikan observa-

torio sekä ilmakehän tutkimusta harjoittava EISCAT-asema.  

SUUNNITELMA - YMPÄRISTÖTIETOISTA ARKTISTA OSAAMISTA

Sodankylän vahvuuksia ovat perinteet ja nykyaikainen 

arktinen osaaminen sekä tutkimus. Suunnitelmassa toi-

minnassa oleville kaivoksille mietitään uusiokäyttöjä, joilla 

kunnan asemaa Lapin ympäristötietoisena arktisen osaa-

misen keskuksena voidaan vahvistaa. Pahtavaaran avolou-

hokset toimivat uusien arktisten alojen sijoituspaikkana. 

Kevitsassa kaivosalue pyritään puolestaan palauttamaan 

takaisin luonnontilaan ja sinne sijoitetaan matkailijoiden 
virkistysalue. Uusi juna-asema sijoitetaan Sodankylän kir-

konkylään. Siellä on vuokrattavana ekoautoja, joiden avul-

la voi liikkua eri nähtävyyksien välillä. Kaivokset linkittyvät 

etelässä Ilmatieteen tutkimuskeskukseen, geofysiikan ob-

servatorioon ja EISCAT-asemaan ja pohjoisessa Tankavaa-

raan ja Urho Kekkosen kansallispuistoon.  

PAHTAVAARA, 1996-2000, 2003-2007, 2008- (Au) 

MODERNIN ARKTISEN OSAAMISEN KESKUS

Pahtavaaran esiintymän omistaa Lappland Goldminers. Alu-

eella on kaksi avolouhosta, jotka ovat syvyydeltään noin 100 

m ja halkaisijaltaan noin 200-400 m. Avolouhosten alapuo-

lella on maanalaisia tunneleita, jotka ylsivät vuonna 2004 

noin 200 metrin syvyyteen. Kaivosalueella on myös mm. si-

vukivikasoja, kaivosrakennuksia ja rikastushiekka-allas.

Suunnitelmassa Pahtavaaraan muodostuu modernin arktisen 

osaamisen -keskus. Kasvavia tietoliikenneyhteyksiä palvelevat 
datakeskukset sijoitetaan avolouhoksiin. Niiden tuottamaa 

lämpöä hyödynnetään niiden päällä olevien viherhuonei-

den lämmittämiseen. Lämmitetyissä viherhuoneissa voidaan 

kokeilla eksoottistenkin, tavallisesti Lapissa viihtymättömien 

lajien viljelyä. Maanalaiset tunnelit soveltuvat tuotetun ruu-

an varastointiin. Viherhuoneiden yhteydessä toimii ravintola 

ja lähiruokatori. Sivukivikasoihin ja rikastushiekka-altaaseen 

istutetaan biopolttoaineeksi soveltuvia kasveja, joista saadaan 
polttoainetta ekoautoihin. Samalla alue saadaan maisemoitua. 

Kaivostoiminnan lisääntyessä syntyy tarve alan koulutuksen lisää-

miseen. Vanhat kaivosrakennukset luovat oivat puitteet kaivos-

alan tutkimukseen ja testaukseen. Pahtavaara on matkailunähtä-

vyys, jossa voi tutustua Sodankylän monipuoliseen osaamiseen.

SIVUKIVIKASOIHIN BIOPOLTTOAINEEKSI 

SOVELTUVIA VILJELYKASVEJA

RUUAN VARASTOINTI

MAANALAISIIN TUNNELEIHIN

AVOLOUHOKSIIN 

DATAKESKUKSIA JA 

VIHERUONEITA

RIKASTUSHIEKKA-

ALTAISIIN

BIOPOLTTOAINEEKSI 

SOVELTUVIA 

VESIKASVEJA

VANHOIHIN RAKENNUKSIIN

KAIVOSALAN 

TUTKIMUSSKESKUS

KEVITSA 2012-2033 (Ni, Co, PGM, kulta) 

TEOLLISUUSALUEESTA VIRKISTYKÄYTTÖÖN

Kevitsan nikkeli- ja kupariesiintymän tuotanto käynnis-

tyi 2012. Kaivoksella on myös suunnitelmissa laajentaa 

toimintaansa tulevaisuudessa. Louhinta tapahtuu avo-

louhoksessa, joka tulee olemaan suurimmillaan 1025 x 

1250 m kokoinen ja 510 m syvä. 

Suunnitelmassa Kevitsan kaivosalue puhdistetaan ja 

maisemoidaan virkistysalueeksi kaivostoiminnan lakat-

tua. Alueella voi seurata luonnon palautumista kaivos-

toiminnan jälkeen. Kaivosrakennuksiin sijoitetusta luon-

tokeskuksesta saa tietoa kaivostoiminnan vaikutuksista 

luontoon ja eläimistöön. Avolouhokseen syntyy virkis-

tysjärvi, jossa voi kalastaa, soudella ja tarkkailla luon-

toa. Järvellä on kelluvia elämysmökkejä, joista luontoa 

voi tarkastella uudesta perspektiivistä. Talvella mökit 

voidaan sijoittaa myös jään päälle. Mökit ovat kaikki 

erilaisia. Revontulimökissä on lasikatto, josta voi katsel-

la revontulia, tähtitaivasta tai yötöntä aurinkoa. Osassa 

mökeistä on puolestaan mahdollisuus vedenalaisen elä-

män tarkasteluun. Kesällä järven rannalla voi majoittua 

myös kodassa ja talvella jään päällä iglussa. Tarkoituk-

sena on tarjota elämyksellistä luontoon ja perinteisiin 

liitettyä majoittumista, joka on luonteeltaan tilapäistä, 

vaihtelevaa ja ekologista. 

Vanhoihin kaivosrakennuksiin syntyy luontokeskus, jos-

ta saa tietoa kaivoksen ympäristövaikutuksista ja luon-

non palautumisesta.

AVOLOUHOKSESTA

VIRKISTYSJÄRVI

JA KELLUVA 

ELÄMYSMÖKKIKYLÄ

SIVUKIVIKASAT MAISEMOIDAAN

RIKASTUSHIEKKA-ALLAS 

MAISEMOIDAAN 

VANHOIHIN RAKENNUKSIIN 

LUONTOKESKUS, JOSTA SAA TIETOA 

KAIVOKSEN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSISTA JA 

LUONNON PALAUTUMISESTA

SAKATTI, alkaa aikaisintaan 2030 (Cu, Ni, PGM, Au)

MALMIESIINTYMÄ LUONNONSUOJELUALUEELLA

Brittiläinen Anglo American Ltd suunnittelee kuparikaivosta 

Sodankylään. Sakatin malmivarat on arvioitu moninkertaisik-

si Kevitsan kaivokseen verrattuna. Sakatin malmiesiintymä 

sijaitsee Natura-alueella Viiankiaavan suo- ja linnunsuojelu-

alueella. Kaivosyhtiön tutkimuksia hidastaa tällä hetkellä se, 

ettei sillä ole malminetsintälupaa, koska Lapin ELY-keskus ja 

Metsähallitus pitävät ympäristövaikutusten arviointia vailli-

naisena. Mahdollinen päätös kaivoksen avaamisesta kestää 

vielä ainakin kymmenisen vuotta.

Sodankylän kaivokset ja matkailu. Kaivosten ja niiden uusien 

matkailupalveluiden linkittyminen alueen muihin matkailupalveluihin.

Datakeskusten hukkalämmöllä lämmitetään viherhuoneita, jotka 
ovat avoinna myös matkailijoille.

Luomutorilta voi ostaa tuoreita vihanneksia ja hedelmiä. 

Tulevaisuuden Sodankylässä liikuntaan biopolttoaineilla.

Aluekuva Pahtavaaran uusiokäytöstä 

modernin arktisen osaamisen keskuksena.  

Kevitsan luontokeskuksesta voi bongata lintuja ja 
oppia kaivoksen ympäristövaikutuksista.

Aluekuva Kevitsan maisemoinnista ja jälkikäytöstä virskistysalueena.

Kevitsan uusi elämysmökkikylä.
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PELKOSENNIEMI – malminetsintää ja geokätköilyä
Avainsanat: malminetsintä, kylät, perinteet, geokätköily, liikunta

NYKYTILA – MALMINETSINTÄÄ, KESTÄVÄN 

MATKAILUN KAIVOS JA LUONTOMATKAILUA

Pelkosenniemellä toimii tällä hetkellä yksi kaivos, 

Lampivaaran ametistikaivos. Lampivaara on nykyai-

kaisena kaivoksena poikkeuksellinen sillä siellä lou-

hinta tapahtuu käsin perinteisin menetelmin. Kunnan 

alueella on lisäksi paljon valtauksia ja malminetsintää. 

Kunnassa ei ole lähitulevaisuudessa käynnistyviä kai-

voshankkeita, mutta malminetsintä saattaa johtaa tu-

levaisuudessa uusien kaivosten käynnistymiseen.

Pelkosenniemen matkailu perustuu luontoon. Pyhä-

Luosto kansallispuisto ja hiihtokeskukset ovat sen 

suurimpia nähtävyyksiä. Lisäksi Pelkosenniemeltä 

löytyy paljon pieniä perinteisiä kyliä. Kylät sijaitsevat 

5-20 km etäisyydellä toisistaan. Kaikilla kylillä on omat 

luonteensa, mutta yhteistä kaikille ovat perinteet, kä-

dentaidot sekä luonto ja luontaiselinkeinot. 

SUUNNITELMA - GEOKÄTKÖILYÄ JA KYLÄELÄMÄÄ

Suunnitelmassa Pelkosenniemen malminetsintä liite-

tään matkailuun tuomalla sinne geokätköilyä. Geokät-

köily on maailmanlaajuinen ulkoiluharrastus, jossa et-

sitään satelliittipaikannusta hyödyntäen geokätköiksi 

kutsuttuja rasioita. Peruskätkö löytyy koordinaattien 

avulla ja sisältää vieraskirjan. Kätkön sijoittelussa ja 

vihjeiden kirjoittamisessa on mielikuvitus rajana. Kät-

kön ratkaisemisessa yhdistyvät ulkoilu ja arvoitusten 

ratkominen. Pelkosenniemen kylät toimivat geokät-

köilijöiden majoituspaikkoina. Uusi junapysäkki sijoi-

tetaan Pelkosenniemen kylälle.

Kätköjä on piilotettu kylien läheisyyteen ja kylien välillä 

liikkuminen tapahtuu ratsastaen. Kesällä voi myös ha-

lutessaan pyöräillä tai meloa ja talvella hiihtää tai lumi-

kenkäillä. Kylille on tyypillistä pihapiirimäinen rakenta-

minen, missä päärakennus ja sivurakennukset rajaavat 

suojaisan pihan. Perinteisesti piha- ja sivurakennukset 

ovat palvelleet maatalouden tarpeita. Siirryttäessä maa-
taloudesta muihin elinkeinoihin ovat pihapiirin raken-

nukset jääneet usein vajaakäytölle. Myös perhekoot ovat 

kutistuneet. Suunnitelmassa majoittuminen on Bed & 

Breakfast -tyyppistä ja majoittujat sijoittuvat pihapiriien 

tyhjiksi jääneisiin tiloihin. Matkailijat pääsevät kokemaan 

ja elämään osana lappilaista arkea. Pihapiirien tyhjillään 

olevia rakennuksia voidaan ajatella myös hyödynnettä-

vän kaivostyöntekijöiden asuntoina, jos kunnan alueella 

avataan uusi kaivos. 

LAMPIVAARA, 1985- (Ametistit)

KESTÄVÄN MATKAILUN AMETISTIKAIVOS

Lampivaaran ametistikaivos sijaitsee Pyhä-Luoston kan-

sallispuistossa viiden kilometrin päässä Luoston keskus-

tasta. Esiintymä on suurimpia Euroopassa. Lampivaaran 

kaivos on avoinna matkailijoille ja se noudattaa kestä-

vän kaivostoiminnan periaatteita: louhinta tapahtuu il-

man koneita, jolloin luonto säästyy ja ametistien riittä-

minen voidaan taata satojen vuosien ajaksi. Matkailijat 

saavat etsiä itse oman ametistinsa ja jokaiselle taataan 

oma jalokivi. Omaleimainen sijainti tekee vierailusta kai-

voksella elämyksellisen. Autot ovat kiellettyjä kansallis-

puistossa, joten matka taittuu kesällä kävellen ja talvella 

hiihtäen tai vaihtoehtoisesti ametistipendoliinolla, joka 

on vanhan kaivosjunan näköinen mottorikelkan tapaan 

kulkeva kaivosyhtiön oma erikoiskuljetus. Kaivos sijait-

see Lampivaaran laella 150 metrin korkeudessa ja sieltä 

avautuu näkymä Luosto-tunturille ja Pyhä-Luoston kan-

sallispuistoon.

Pelkosenniemen kaivostoiminta ja matkailu. Kylien ja 
geokätköilyn linkinttyminen olemassa oleviin matkailupalveluihin.

PIHARAKENNUKSET 

MAJOITUKSEEN JA 

KAIVOSTYÖLÄISTEN 

ASUNNOIKSI

PÄÄRAKENNUKSESSA 

AAMUPALA JA RUOKAILU

& YRITTÄJÄPERHEEN KOTI

KYLIEN VÄLILLÄ VOI 

LIIKKUA RATSASTAEN

Osa geokätköistä löytyy kiipeilemällä.

PIKKU-LUOSTO

UKKO-LUOSTO

LAMPIVAARAN 

AMETISTIKAIVOS

Aksonometria pihapiirien hyödyntämsiestä matkailijoiden ja mahdol-
listen uusien kaivoksen työntekijöiden majoitukseen.

Näkymä Suvannon kylästä. Kylien välillä voi liikkua ratsastaen

Aluekuva Lampivaaran ametistikaivoksesta ja sen 
liittymisestä Pyhä-Luoston kansallispuiston luontopolkuihin.

Matkailijat etsivät ametisteja Lampivaarassa.



SIVUKIVIKASOIHIN 

TUULIMYLLYJÄ

VANHAAN KAIVOS-

TORNIIN KAHVILA

LEVEÄSELÄN

AVOLOUHOKSEEN 

WAKEBOARDING-RATA
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KEMIJÄRVI – tuulivoimaa ja seikkailua kaivoksella
Avainsanat: extreme-urheilu, ympärivuotisuus, tuulivoima, 

NYKYTILA - UUDELLEEN KÄYNNISTYVÄÄ KAIVOSTOI-

MINTAA JA OMA-ALOITTEISTA UUSIOKÄYTTÖÄ

Kemijärvellä on ollut kaivostoimintaa 1950-luvun lopulta 

1970-luvun puoleen väliin. Siellä on neljä suljettua kaivosalu-

etta Raajärvi, Leveäselkä, Puro ja Kärväsvaara. Ne kuuluvat 

osaksi Misin rautamalmiesiintymää, joka on noin 5 x 15 kilo-

metrin kokoinen. Suljetut kaivokset kiinnostavat kaivosyhti-

öitä. Pinnan lähellä olevat malmit on jo louhittu, mutta kuka 

tietää, mitä syvemmältä löytyy. 

Kemijärvellä on runsaasti vesistöjä.  Järvet ja luonto luovat 

puitteet myös matkailulle. Kunnan kaakkoisosassa sijaitsee 

Suomutunturin laskettelukeskus. Raajärvellä vanha kaivo-

alue on otettu matkailukäyttöön. Vanhassa kaivoskylässä voi 

harrastaa esimerkiksi urheilusukellusta, off -roadia ja mootto-

rikelkkailua. 

SUUNNITELMA - SEIKKAILU-URHEILUA JA TUULIVOIMAA

Raajärven vanha kaivosalue on jo otettu osittain matkai-

lukäyttöön. Suunnitelmassa matkailua ja extremeurhei-

lutarjontaa laajennetaan muillekin kaivoksille. Nykyisen 

lajitarjonnan rinnalle tuodaan myös uusia lajeja ja alustana 

hyödynnetään kaivostoiminnan hylkäämiä avolouhoksia, si-

vukivikasoja ja rakennelmia. 

Kemijärvelle on kaavailtu tuulivoimaa. Tuulivoiman sijoitta-

misessa Raajärvelle etuna olisi jo rakennettu kaivosympä-

ristö ja tällä hetkellä lähes tarpeettomana oleva sähkölinja. 

Keskittämällä tuulivoimaa jo rakennetulle alueelle voidaan 

koskematonta luontoa säästää. Kemijärvellä ja Misissä sijait-

sevat olemassa olevat juna-asemat. Suljetut kaivosalueet si-

jaitsevat Misin aseman läheisyydessä.
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RAAJÄRVI, 1961-1975 (Fe), PURO, 1966-67 (Fe), 

LEVEÄSELKÄ, 1972-74 (Fe)- SEIKKAILIJAN PARATIISI

Kemijärvellä on neljä suljettua kaivosta. Ne sijaitsevat yhä 
toiminnassa olevan Misin juna-aseman läheisyydessä. Mat-

kaa Kemijärvelle on n. 30 km. 

Raajärven, Puron ja Leveäselän kaivosalueet sijaitsevat lähel-

lä toisiaan. Raajärvellä sijaitsee vedellä täyttynyt avolouhos, 

joka on 47 metriä syvä. Myös entinen kaivostorni on säilynyt. 

Raajärven lähellä sijaitsee pienikokoinen Puron avolouhos, 

joka on myös täyttynyt vedellä. Raajajärvellä Vanhassa kai-

voskylässä on jo matkailutoimintaa. Kaivostyöläisten vanhat 

asunnot on kunnostettu majoituskäyttöön ja alueella toimii 

myös ravintola Mainari. Alueella on ennestään tarjolla moni-
puolinen extremeurheilun lajitarjonta. Kaivos sijaitsee Raajär-

ven vesistön vieressä ja lähellä luontoa, mikä mahdollistaa sen 

hyödyntämisen osana matkailua. Leveäselän suljettu kaivos-

alue sijaitsee noin kolmen kilometrin päässä Raajärven kai-

voksesta. Paikalla on pieni 18 metrin syvyinen veden täyttämä 

avolouhos. Avolouhoksen vieressä sijaitsee vanha kaivostorni.

Raajärven kaivosalueen käynnistynyttä matkailutoimin-

taa vahvistetaan ja laajennetaan kaikille kaivosalueille. 

Raajärven vanhoihin kaivosrakennuksiin rakennetaan 

seikkailurata. Taitavin kiipeilijä voi kokeilla pystyykö val-
loittamaan korkean kaivostornin kiipeämällä sen huipulle 

tai suoriutumaan Puron vesiseikkailuradasta putoamatta 

veteen. Raajärven avolouhoksessa voi kokeilla laitesu-

kellusta ja Leveäselän avolouhoksessa wakeboardingia. 

Uudet tuulivoimalat sijoitetaan kaivosalueiden vanhoihin 

sivukivikasoihin.
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Kaivostoiminnan ja matkailun kasvua tulisi yksittäisen 
kaivoshankkeen tai matkailukeskuksen sijaan tarkastel-
la alueellisella tasolla, jolloin uuden liikenneinfrastruk-
tuurin tarvetta ja taloudellista kannattavuutta voidaan 
arvioida laajemmassa mittakaavassa. Hyvät liikenneyh-

teydet hyödyttävät molempien alojen kehitystä ja  hou-
kuttelevat alueelle uusia toimijoita. 

KAIVOKSET MATKAILUN VOIMAVARANA 

Kaivostoiminta jättää jälkeensä rakennuksia, monttuja, 

kasoja ja tunneleita. Lapissa on useita suljettuja kaivos-

alueita, joilla jälkikunnostustöitä ei ole tehty tai ne on 

tehty puutteellisesti. Yleensä kaivosalueet suunnitellaan 

maisemoitaviksi kaivostoiminnan loppuessa. Vaihtoeh-

toja kaivosten jälkikäyttöön on kuitenkin rajattomasti.

Suljettuja kaivosalueita ei tulisi nähdä ongelmana vaan 

voimavarana. Parhaimmassa tapauksessa kaivosaluei-

den uusiokäytöt olisivat tiedossa jo ennen niiden raken-

tamista, jolloin muokkaaminen uuteen käyttöön voi-

taisiin ottaa lähtökohtaisesti huomioon suunnittelussa. 

Kaivosalueiden etuja matkailupalveluiden sijoittamises-

sa ovat valmis infrastruktuuri ja hyvät liikenneyhteydet.

Käytöstä poistuneet kaivosalueeet tarjoavat vaihtoehdon 

suurimittakaavaisen rakentamisen sijoittamiselle, mikä 

säästää luonnontilaisia maa-alueita koskemattomina. 

MATKAILU KAIVOKSEN VOIMAVARANA?

Luontoa pidetään Lapin matkailun houkuttelevuuden 

perustana. Matkailijat ovat kuitenkin kiinnostuneita 

myös muunlaisista nähtävyyksistä. Kuten matkailunäh-

tävyyksissä yleensä, on kaivoksen tapauksessa sen tuot-

teistaminen tärkeää. 

Kaivosalueiden uudet profi ilit lisäävät reitin mielenkiin-

toisuutta ja matkailijan halua vierailla nähtävyyksissä.   

Kaivostoimintaan liitetyt uudet positiiviset mielikuvat La-

pin alueellisessa kehittämisessä ja matkailun tukemises-

sa saattavat muuttaa matkailijoiden ja etenkin paikallis-

ten suhtautumista kaivostoimintaan. Positiivinen imago 

helpottaa kaivoksen toimintaa alueella.

Kemijärven kaivostoiminta ja matkailu. Suljettujen kaivosalueiden liittymi-
nen toisiinsa ja Kemijärven matkailupalveluihin.

Aluekuva Raajärven, Puron ja Leveäselän kaivosalueen 
uusiokäytöstä extreme-urheiluun ja tuulivoiman sijoituspaikkana

Raajärven avolouhoksessa voi harrastaa laitesukellusta.

Näkymä Raajärven seikkailuradasta vanhoissa kaivosrakennuksissa.

Näkymä Leveäselän wakeboarding-radasta.

KÄRVÄSVAARA, 1958-1967 (Fe)

VAUHTIA SIVUKIVIKASOISSA

Kärväsvaaran malmiesiintymä löydettiin jo vuonna 1921, koska esiintymä aiheut-

ti voimakasta magneettista häiriötä alueella. Siellä louhittiin rautamalmia vuosina 

1958-67. Alueella on tällä hetkellä vedellä täyttynyt pieni avolouhos ja paljon sivu-

kivikasoja. 

Kärväsvaaran sivukivikasat tarjoavat mahdollisuuden motorcross-puirston raken-

tamiselle. Kasoja muotoillaan uudestaan ja vahvistetaan tarpeen mukaan. Sinne 

lisätään myös erilaisia esteitä, kuten hyppyreitä.

Motorcrossia Kärväsvaaran sivuhiekkakasoissa

Aluekuva Kärväsvaaran uusiokäytöstä motocrosspuistona.

Kestävän arktisen rakentamisen suuntaviivojen toteutuminen suunnitelmassani. Korostettuna on esitetty 

asiat, joihin suunnitelmassa otetaan kantaa. Vihreälle kehälle, konkreettisiin suunnitteluratkaisuihin, on löytynyt 
myös uusia ratkaisuja. Uudet ratkaisut kumpuavat pitkälti vanhojen kaivosalueiden uusiokäytöistä. Uusia huomioi-
ta ovat lisäksi pitkien tavarankuljetusten siirtäminen maanteiltä laivoihin ja juniin, vanhojen pihapiirien apuraken-
nusten hyödyntäminen matkailun ja tilapäisten työntekijöiden majoittumiseen sekä liikunnan teemareitit. Suun-
nitelmaa on peilattu välijohtopäätöksiin kestävän arktisen rakentamisen tulevaisuuden suuntaviivoista (planssi 2).

SIVUHIEKKAKASOIHIN 

MOTORCROSS-RATA


