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1 Johdanto 

Maantieteilijöitä on jo pitkään kiinnostanut poliittisten rajojen muotoutuminen ja niiden 

vaikutukset sosiaalisiin, poliittisiin ja taloudellisiin toimintoihin. Kuitenkin, vaikka 

matkailu jo määritelmänsä perusteella sisältää erilaisten rajojen ylittämisen tavalla tai 

toisella, jättivät tutkijat – muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta – matkailun ja 

poliittisten rajojen suhteiden tarkastelun vähälle huomiolle 1990-luvulle saakka (Timothy 

1998: 3).  

Tässä tutkielmassa rajojen ja matkailun suhdetta tarkastellaan tarkemmin rajan 

ylittävien luonnonsuojelualueiden näkökulmasta. Kansainvälisiä suojelualueita on 

perustettu 1900-luvun alkupuolelta lähtien, mutta niiden määrä on kasvanut 1990-luvulta 

lähtien nopeasti – samalla kun tutkimus poliittisten rajojen ja matkailun välisistä suhteista 

on lisääntynyt. Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton (IUCN) mukaan 1980-luvun lopulla 

rajan ylittäviä suojelualueita oli 59, kun vuoteen 2005 mennessä luku oli kasvanut jo 

188:aan (Global Transboundary… 2011c). Rajan ylittävien suojelualueiden perustamisen 

taustalla on monia eri syitä; esimerkiksi rauhanomaisen rinnakkaiselon edistäminen tai 

ekosysteemien elinvoimaisuuden turvaaminen. Rajan ylittävät suojelualueet ovat usein 

merkittäviä ja houkuttelevia alueita myös matkailuteollisuuden kannalta. 

Tämä pro gradu -tutkielmani käsittelee rajan ylittävää matkailuyhteistyötä. 

Tarkemman tarkastelun alaisena ovat Suomen ja Venäjän rajan ylittävät 

luonnonsuojelualueet. LuK-tutkielmani aiheena oli ”Matkailu ja rajat” ja tarkemman 

pohdinnan kohteena Suomen ja Venäjän raja. Näin Suomen ja Venäjän välinen yhteistyö 

oli luonnollinen valinta myös pro gradu -tutkielmani aiheeksi. Tätä tutkielmaa varten 

keräämäni tutkimusaineisto käsittelee Oulanka-Paanajärven aluetta. Idean Oulanka-

Paanajärven matkailuyhteistyön tutkimiseen sain keväällä 2012 ollessani vaihdossa 

Petroskoissa, kun sikäläinen matkailun opettajani mainitsi puistojen saaneen yhteisen 

PAN Parks -sertifikaatin. 

Rajan ylittäviä luonnonpuistoalueita on nykyään jo runsaasti ympäri maailman. 

Luonnonsuojelullisen näkökulman lisäksi niillä voi olla muitakin funktioita. Tutkimusta 

on tehty viime aikoina etenkin afrikkalaisista rajat ylittävistä puistoalueista, kuten Kga-

lagadin kansallispuistosta ja Great Limpopo Transfrontier Parkista (ks. esim. Hanks 2003 

ja Spierenburg ym. 2009). Vaikka rajan ylittäviä luonnonsuojelualueita koskevia 
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tutkimuksia on tehty runsaasti, on niiden näkökulma usein nimenomaan luonnonsuojelul-

lisessa näkökulmassa ja ympäristön kestävyydessä. Luontomatkailussa luonnonresurs-

sien kestävyys on nykyään keskiössä, mutta tässä tutkielmassa luontomatkailua tarkastel-

laan lähinnä yhteistyön näkökulmasta – ei niinkään luonnon kestävyyden näkökulmasta. 

Tutkielmaa tehdessäni oli haastavaa löytää kirjallisuutta nimenomaan matkailuyhteis-

työstä rajan ylittävillä suojelu- ja puistoalueilla, sillä rajan ylittävästä luonnonsuojelusta 

on kirjoitettu enemmän muiden näkökulmien kautta. Tämän vuoksi uskon, että tällaiselle 

puhtaammin matkailuun ja yhteistyöhön keskittyvälle ihmislähtöisemmälle tutkimukselle 

on perusteltua tarvetta.  

Keskeisimpiä käsitteitä gradussani ovat matkailu, raja ja (rajan ylittävät) 

luonnonsuojelu- ja puistoalueet. Koska aiheena on luonnonsuojelualueiden välinen 

yhteistyö, käyn lyhyesti läpi myös luontomatkailun käsitettä. Kirjallisuuskatsauksessa 

tarkastelen yleisesti matkailun ja rajojen suhdetta, matkailua Suomen ja Venäjän välillä 

ja matkailuyhteistyön eri ulottuvuuksia rajan ylittävillä luonnonsuojelualueilla. Rajan 

käsitettä tarkastellaan tässä tutkimuksessa poliittis-maantieteellisestä näkökulmasta. 

Kirjallisuuskatsausosion jälkeen esittelen lyhyesti tutkimusaluetta eli Oulangan ja 

Paanajärven kansallispuistoja. Lopussa käyn läpi keräämäni aineiston ja 

tutkimusmenetelmät sekä aineiston ja kirjallisuuskatsauksen pohjalta rakentuneita 

tuloksia ja johtopäätöksiä. Empiirinen aineistoni pohjaa matkailuyritysten kokemuksiin 

kansallispuistopari Oulanka-Paanajärven alueella. Toteutin empiirisen aineiston 

keräämisen haastattelemalla Oulangan kansallispuiston yhteistyöyrityksiä. Tutkimukseni 

on pääosin kvalitatiivista – toki joitakin tilastoja olen käyttänyt tutkimuksen tukena ja 

haastatteluissa keräsin hieman kvantitatiiviseksi aineistoksi luokiteltavaa informaatiota. 

 

1.1 Tutkimuskysymykset 

Tutkimuksellani haluan saada vastauksia seuraavassa esiteltyihin tutkimuskysymyksiin. 

Kaikkiin kysymyksiin pyrin löytämään vastauksia yleisellä tasolla, ja myös Suomen ja 

Venäjän välisen yhteistyön näkökulmasta. Ensinnäkin selvitän mitä rajan ylittävät kan-

sainväliset luonnonsuojelualueet ovat; miksi niitä perustetaan ja millaisia rajan ylittäviä 

suojelualueita on olemassa. Lisäksi minua kiinnostaa mitkä ovat rajan ylittävien luonnon-

suojelualueiden vaikutukset matkailuun, ja toisaalta mitkä ovat matkailuyhteistyön suu-

rimmat haasteet ja ongelmat. Nämä ovat toki jonkin verran sidottuja aikaan ja sijaintiin, 
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mutta tarkoituksenani on rakentaa jonkinlainen kokonaiskuva rajan ylittävien suojelualu-

eiden mahdollisista hyödyistä ja haitoista matkailuyhteistyön näkökulmasta. 

Tutkielmani tarkoitus on myös selvittää, miten laajaa yhteistyötä Suomen ja Ve-

näjän rajan ylittävillä luonnonsuojelualueilla tehdään. Keräämäni empiirisen aineiston 

pohjalta tarkastelen lisäksi, kuinka matkailuyhteistyö toimii matkailuyritysten näkökul-

masta Oulanka-Paanajärven alueella. Tarkemmin haluan saada selvyyden siihen, kuinka 

paljon ja missä muodoissa yhteistyötä tehdään. Oletan, että Suomen ja Venäjän välisen 

rajan yhä edelleen suhteellisen hankalan ylitettävyys vaikeuttaa yhteistyötä ja erityisesti 

matkailua kansallispuiston alueelta toiselle. Tarkoituksena on kartoittaa myös Oulangan 

ja Paanajärven matkailuyhteistyön tulevaisuudennäkymiä.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

2 Keskeiset käsitteet 

2.1 Matkailu 

Tilastokeskuksen (2011) mukaan matkailu on toimintaa, jossa ihmiset matkustavat 

tavanomaisen elinpiirinsä ulkopuolella sijaitsevaan paikkaan ja oleskelevat siellä 

yhtäjaksoisesti korkeintaan yhden vuoden ajan. Matka voi liittyä vapaa-ajan viettoon tai 

olla liike- tai muu matka. Matkailu voidaan jakaa kansainväliseen matkailuun ja 

kotimaanmatkailuun. Kansainvälinen matkailu sisältää tietyn maan asukkaiden 

ulkomaanmatkailun ja ulkomaalaisten matkailun kyseiseen maahan. 

Kotimaanmatkailussa ihmiset matkustavat oman asuinmaansa rajojen sisäpuolella 

tavanomaisen elinpiirinsä ulkopuolella sijaitsevaan paikkaan. Tässä tutkielmassa 

matkailu tarkoittaa erityisesti kansainvälistä, valtioiden rajat ylittävää matkailua. 

Edellä esitetty Tilastokeskuksen määritelmä matkailulle ei ole tyhjentävä, vaan se 

pohjautuu määritelmiin, jotka on täytynyt tehdä tilastointia varten. Maantieteellisessä 

tutkimuksessa matkailun käsite on hyvin laaja, eikä sille ole yhtä selvää ja tarkkarajaista 

määritelmää. Hall ja Page (2006) muun muassa erottelevat matkailun (tourism), vapaa-

ajan (leisure) ja virkistäytymisen (recreation) omiksi osa-alueiksi, jotka kuitenkin 

limittyvät osittain toisiinsa. Matkailu on moninainen ilmiö, johon liikenne-, palvelu- ja 

kauppaverkostojen lisäksi liittyvät läheisesti sosiaaliset, poliittiset ja ympäristölliset 

ulottuvuudet kuluttajien ja matkailutuottajien välillä. 

Matkailu on laajasti tunnustettu maailman suurimmaksi toimialaksi, joka heijastaa 

kasvavassa määrin kansainvälistä taloutta (Hall & Page 2006). Kansainvälisten 

matkailijoiden määrä ylitti yhden miljardin rajan ensimmäistä kertaa historiassa vuonna 

2012. Matkailijoiden määrä kasvoi tuolloin neljällä prosentilla vuoteen 2011 verrattuna. 

(UNWTO 2013). Matkailu on siis merkittävä tekijä maailmanlaajuisesti; matkailijoiden 

määrä on valtava, matkailuala työllistää paljon ihmisiä joko suoraan tai välillisesti ja 

matkailu tuo rahaa matkakohteisiin. Lisäksi matkailulla on matkailijoiden ohella suuri 

merkitys myös kohdealueiden ihmisten elämään (Hall 2000). 

Matkailu voidaan jakaa luonteensa perusteella karkeasti kahteen eri osa-alueeseen: 

massaturismiin ja vaihtoehtoiseen matkailuun (alternative tourism). Massaturismi on 

perinteistä matkailua, jota luonnehtivat suuret matkailijamäärät ja valmiiksi rakennetut 

tai lavastetut matkailuympäristöt. Vaihtoehtoisen matkailun perustana taas ovat 
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matkailijan erityiset kiinnostuksen kohteet tai ajatus matkailun kestävyydestä. Tämän 

matkailutyypin matkailijat kaipaavat autenttista luonnon- ja kulttuuriympäristöä 

(Newsome ym. 2002: 11). 

Myös matkailijalle on useita määritelmiä. Tilastokeskus (2011) jaottelee 

matkailijoita eri kategorioihin. Yöpyvä matkailija viettää ainakin yhden yön 

matkakohteessa joko maksullisessa tai maksuttomassa majoituksessa. Päiväkävijä taas on 

matkailija, joka ei yövy matkansa aikana kohteessa, vaan vierailee siellä päivän aikana. 

Kansainväliseksi matkailijaksi luokitellaan yöpyvä matkailija, joka viettää vähintään 

yhden yön matkakohteenaan olevassa maassa. Tässä työssä kansainvälisiksi 

matkailijoiksi käsitetään myös matkailijat, jotka ylittävät Suomen ja Venäjän rajan 

vieraillakseen naapurimaassa päiväseltään. 

2.1.1 Luontomatkailu 

Matkailu voidaan siis jaotella luonteensa perusteella massaturismiin ja vaihtoehtoiseen 

matkailuun. Yksi vaihtoehtoisen matkailun tyypeistä on luontoaluematkailu (natural area 

tourism), joka tarkoittaa luonnonympäristöön suuntautuvaa ja luonnonympäristössä 

tapahtuvaa matkailua. Luontoaluematkailu voidaan edelleen jakaa neljään eri osa-

alueeseen, jotka ovat seikkailumatkailu, luontomatkailu, wildlife-matkailu ja 

ekomatkailu (kuva 1). Luontomatkailussa pääpaino on luonnonmaisemilla, kun taas 

seikkailumatkailussa aktiviteetit menevät tavallisesti maisemien ihailun edelle (Newsome 

ym. 2002: 11). Ekomatkailijan motiivit matkustamiseen eroavat 

perusteellisesti ”massamatkailijan” motiiveista. Ekomatkailijalle luonnonmaisemat, 

ympäristöarvot ja luontoaktiviteetit ovat tärkeitä, kun taas ”massamatkailijan” 

motiiveissa muun muassa sosiaaliset arvot, miellyttävä sää, hauskanpito ja turvallisuus 

ovat merkityksellisempiä (Eagles & McCool 2002: 261–262).  
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Kuva 1. Luontomatkailukäsitteen sijoittuminen ja sen ulottuvuudet matkailu-käsitteen alla (lähde: 

Newsome ym. 2002, kuva kirjoittajan muokkaama). 

 

Luontomatkailun käsite – kuten matkailun käsitekään – ei ole yksiselitteinen eikä sitä ole 

helppoa rajata. Condit (1995) pohtii luontomatkailun käsitettä, johon hänen mukaansa 

liittyy laajasti ottaen länsimaisen kulttuurin ja ihmisen luontokäsityksen problematiikka. 

Hän herättää lukijan ajattelemaan ihmisen ja luonnon suhdetta: mikä on oikea tai sallittu 

tapa kohdella luontoa, mikä taas on kiellettyä, mitä vastuullisuus luontoa kohtaan 

merkitsee ja mitkä ovat inhimillisen toiminnan eettiset tarkoitukset. Luontomatkailussa 

nämä asiat ovat vahvemmin esillä kuin monessa muussa matkailumuodossa. Ihmisten 

ympäristötietoisuuden kasvaessa välinpitämätön asenne luonnonympäristöä kohtaan ei 

ole mahdollista, vaan matkailussa on otettava huomioon luonnon resurssien kestävä 

käyttö. Eettiset näkökohdat nähdään tärkeinä tutkistelun aiheena, ja tämä on yksi selitys 

myös ekomatkailun kasvulle. 

2.2 Raja  

Paasi (1993: 253) pitää rajaa yhtenä maantieteellisen ajattelun tärkeänä peruskäsitteenä, 

vaikka maantieteen perinteessä rajan käsite on liitetty enemmänkin poliittisen 

maantieteen peruskäsitteisiin kuin maantieteen yleiskäsitteisiin. Kuitenkin maantieteen 
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keskeisimpiin käsitteisiin, kuten alueeseen ja paikkaan, liittyy oleellisena osana 

rajaamisen elementti. Aluetta tai paikkaa määritettäessä aina joko mukaan luetaan tai 

poissuljetaan tiettyjä asioita, eli toisin sanoen tehdään jonkinlaista rajanvetoa. Rajojen 

tutkimus on ollut erityisesti poliittisen maantieteen keskiössä läpi sen historian (Paasi 

1996: 25). Viime aikoina tutkijoiden kiinnostus rajoja kohtaan on kasvanut, ja 

rajatutkimus on vakiinnuttanut paikkansa tieteellisessä tutkimuksessa. Rajatutkimuksen 

lisääntyminen liittyy – etenkin Euroopassa – muun muassa Euroopan unionin 

integraatioon ja laajentumiseen. Myös Neuvostoliiton hajoaminen ja Itä-Euroopan 

sosialismin romahtaminen nostivat kiinnostusta rajakysymyksiin. Kiinnostuksen kasvu 

liittyy niin ikään maahanmuutto- ja kansalaisuuskysymyksiin, levottomuuksiin, 

ympäristöasetuksiin ja (alueellisiin) identiteetteihin (Anderson ym. 2003: 2).  

Rajan käsite yhdistetään yleisimmin valtionrajoihin. Rajat ovatkin edelleen 

olemassa valtioiden suvereenisuuden symboleina. Rajat saavat kuitenkin merkityksiä 

muillakin spatiaalisilla skaaloilla kuin valtion tasolla. Rajat ovat edelleen merkityksellisiä 

myös maantieteessä, vaikka nykyaikana virtojen (flows) painottaminen on kasvavassa 

määrin tunnusomaista maantieteellisessä tutkimuksessa (Paasi 1998: 678). On 

huomattava, että ennen 1900-lukua kansojen ja valtioiden rajat olivat enemmänkin 

vyöhykemäisiä raja-alueita (frontiers). Nykyään rajoista on tullut linjoja (lines), jotka 

ovat rajana fyysiselle kontaktille valtioiden välillä (Prescott 1987: 1, 5).  

Jokainen valtionraja ja jokainen rajaseutu on ainutlaatuinen. Rajojen funktiot ja 

merkitykset ovat aina olleet monitulkintaisia ja ristiriitaisia. Tämä monitulkintaisuus 

jatkuu edelleen myös uudempien käsitteiden, kuten rajattoman maailman (borderless 

world) ja virtojen tilan (space of flows) määrittelyssä. Rajat ovat samaan aikaan 

yhdysväyliä (gateways), mutta myös esteitä ulkopuoliselle maailmalle. Rajoihin liittyviä 

dikotomioita on monia muitakin; raja voi muun muassa yhtäaikaisesti muodostaa 

yhteyksien ja konfliktien vyöhykkeen tai yhteistyön ja kilpailun alueen (Anderson & 

O’Dowd 1999: 594–595). 

Toisin kuin alempitasoiset valtion sisäiset hallinnolliset rajat – kuten kuntien rajat 

– valtioiden rajat voi yleensä erottaa maisemasta. Raja voi olla merkattu maisemaan 

selvästi esimerkiksi hakkaamalla puut rajalinjalta, pystyttämällä aitoja ja tiedottamalla 

rajasta erilaisin kyltein ja ilmoituksin. Toisinaan rajalinjaa ei kuitenkaan konkreettisesti 

merkata maisemaan – tähän voi olla syynä merkitsemisen tarpeettomana pitäminen tai 
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sen kalleus. Joskus myös rajan tarkasta sijainnista voi olla erimielisyyttä osapuolten 

välillä, eikä rajaa sen takia ole merkattu maisemaan (Prescott 1987: 162).  

Andersonin ja O’Dowdin (1999: 595) mukaan rajavyöhykkeestä (ja laajemmin 

rajaseudusta) puhuttaessa tarkoitetaan aluetta, joka on valtion ulkorajan välittömässä 

läheisyydessä. Monissa tapauksissa rajoja ja rajaseutuja voidaan pitää 

eräänlaisina ”välitiloina” (interstitial spaces / spaces in between), jotka eivät ole kunnolla 

osana mitään rajaa ympäröivää aluetta tai yhteisöä. Eristäytyneisyys ajassa ja tilassa on 

paikoin johtanut raja-alueiden asukkaiden saattamiseen ”väliinputoajiksi”, sillä 

maantieteellinen eristäytyneisyys on usein seurausta vallan eriarvoisesta jakautumisesta 

yhteiskunnassa (Sofield 2006: 108, 113). 

Maarajat erilaisine tunnuksineen ja rajanylityspaikkoineen lienevät näkyvimpiä 

rajoja. Prescott (1987) kirjoittaa kuitenkin tarkemmin myös merirajoista ja ilmassa 

kulkevista rajoista. Valtioiden johtajat ovat yleensä kiinnostuneita alueidensa läheisistä 

rannikkovesistä. Merirajojen osalta onkin pitänyt tehdä oma lainsäädäntönsä, jossa 

määritetään muun muassa se, kuinka paljon merta ja merenpohjaa rannikkovaltioille 

kuuluu. Maa- ja merirajat luodaan samankaltaisista lähtökohdista. Kummassakin 

tapauksessa valtiot haluavat itselleen alueita joko ihmis- tai materiaalisten varojen vuoksi 

tai niiden tarjoamien strategisten etujen takia. Merirajat on kuitenkin vain harvoin rajattu 

näkyvästi. Nykyään täytyy ottaa huomioon myös ilmassa tapahtuvat rajanylitykset ja 

niiden myötä on täytynyt laatia säädöksiä myös ilmatilan ”omistuksista” ja rajojen 

ylittämisestä ilmateitse. Suomessa huomiota ovat herättäneet viime aikoina ilmatilan 

loukkaukset, joissa venäläiskoneet ovat tulleet luvatta Suomen ilmatilaan (esim. Yle 

2014). 

Timothyn (2001: 3-4) mukaan rajoja on olemassa eritasoisia (ks. esim. kuva 2), 

mutta jokaisella rajalla on oma tarkoituksensa. Valtionrajojen vaikutukset esimerkiksi 

luonnonympäristöön, taloudellisiin toimintoihin ja sosiokulttuuriseen kanssakäymiseen 

ovat kaikkein selvimmät. Valtion- tai kansainväliset rajat muodostavat ensimmäisen tason 

poliittisen kontrollin. Aluerajojen, kuten osavaltioiden, maakuntien tai piirikuntien 

välisten rajojen, voidaan katsoa olevan toisen tason rajoja. Myös näillä rajoilla voi 

kuitenkin myös olla merkittävä vaikutus ihmisten elämään. Esimerkiksi Yhdysvalloissa 

osavaltioilla on omia lakeja ja säännöksiään, jotka pätevät ainoastaan lait ja asetukset 

laatineen osavaltion alueella (USA.gov 2014). Kolmannen tason yhteiskunnallisia 
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jaotteluja edustavat esimerkiksi kuntarajat. Vaikka kuntien rajat ovat alemman tason 

rajauksia, ne ovat kuitenkin edelleen merkitseviä (Timothy 2001: 4). 

 

 

 

Kuva 2. Pohjois-Pohjanmaan kartassa on nähtävissä eritasoisia hallinnollisia rajoja. Maakunnan 

rajojen lisäksi kartassa on kuntien ja seutukuntien rajat (lähde: Pohjois-Pohjanmaan liitto 2012). 

 

Timothy (2001: 4) toteaa, että ”normaalien” poliittisten rajojen lisäksi on olemassa 

tiettyjä hallinnollisia rajoja, jotka eivät sovi edellä mainittuun luokitteluun. Tällaisia 

alueita ovat esimerkiksi intiaanireservaatit Pohjois-Amerikassa. Muita 

erityistarkoituksellisia rajauksia tehdään muun muassa kansallispuistoja perustettaessa. 

Sofield (2006: 103) kirjoittaa mentaalisista ja materiaalisista rajoista. Hänen 

mukaansa nämä kaksi erotellaan usein toisistaan, vaikka itse asiassa ne ovat yhteydessä 

toisiinsa monella tavalla. Geopoliittinen raja voi olla materiaalinen, kun se on esimerkiksi 
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jokin luonnonelementti, kuten joki tai vuoristojono. Käsitteellisenä geopoliittista rajaa 

taas voidaan pitää silloin, kun se on olemassa ainoastaan esimerkiksi geometrisena linjana 

pituus- tai leveyspiirinä tai karttaan piirrettynä linjauksena. Materiaaliset rajat ilmentävät 

lainkäyttövaltaa. Tämä valta näkyy geopoliittisen alueen suvereenisuutena päättää rajan 

sisällä vallitsevasta yleisestä laista ja järjestyksestä, kansalaisuus- ja 

kansallisuuskysymyksistä, resurssien hyödyntämisestä ja rajan ylityksen kontrolloinnista. 

Samaan aikaan materiaalinen raja luo mentaalisessa mielessä mielikuvia kyseisestä 

rajatusta tilasta ja stereotypioita sen etnisistä, kulttuurisista ja uskonnollisista piirteistä. 

Rajan käsitteeseen liittyy näin läheisesti myös ajatus ”meistä” 

ja ”muista”. ”Muiden” määrittelyssä on yleensä näkyvissä spatiaalinen ulottuvuus; ”muut” 

asuvat tavallisesti jossakin muualla, siellä. ”Me” taas muodostaa joukon, joka on 

erillään ”muista”.  Tällainen ajattelu tukee stereotyyppisiä käsityksiä, ja halu tehdä 

ero ”muihin” on usein yhtenä välineenä esimerkiksi yhteiskunnan vakauden 

rakentamisessa (Paasi 1996: 13). Geopoliittisia rajoja käytetään tällä tavoin usein etnisten 

ja identiteettirajojen vahvistamiseen (Sofield 2006: 108). 

Erilaiset näkökulmat rajatutkimuksissa osoittavat, että tutkijoilla on laaja 

valikoima teoreettisia viitekehyksiä käytettävänään. Eri näkökohdat myös esittelevät 

rajojen moninaisia funktioita: rajat ovat ennen kaikkea hyväksyttyjä hallinnollisia 

välineitä kansainvälisessä kansallisvaltioiden järjestelmässä, mutta lisäksi ne ovat osa 

poliittista ja alueellista kontrollia ja tärkeitä tekijöitä sosiaalisten identiteettien 

muotoutumisessa. Raja voi olla suhteellisen avoin esimerkiksi taloudellisten asioiden 

suhteen, mutta sama raja voi olla paljon suljetumpi poliittisessa mielessä. Rajojen 

merkitykset ovat aina kontekstiin ja historiaan sidottuja (Paasi 2007: 29). 

2.2.1 Suomen ja Venäjän välinen raja 

Suomen aluerajojen historiallinen kehitys on esimerkki jatkuvasta muutoksesta ja matka 

valtion tämän hetkisen muodon saavuttamiseksi on ollut pitkä. Vaikka Suomi on 

yhtenäisenä kokonaisuutena esiintynyt kartoissa jo vuosisatojen ajan, itsenäistyi valtio 

vasta vuonna 1917. Sitä ennen alue- ja rajamuutokset tehtiin Ruotsin ja Venäjän välillä, 

sillä Suomi kuului vuoteen 1809 saakka Ruotsiin, ja sen jälkeen itsenäistymiseensä asti 

Suomi oli osa Venäjää – joskin sillä oli autonominen asema (Paasi 2007: 35). 

Suomen poliittis-hallinnolliset rajat ovat siis aikojen saatossa muuttuneet useita kertoja - 
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voimakkaammin ja useammin kuin taloudelliset ja kulttuuriset rajat. On vain noin 70 

vuotta siitä, kun Suomen valtion ulkorajat vedettiin uudelleen (Jukarainen 2002: 83). 

Vuoden 1945 jälkeen raja oli pitkään kutakuinkin suljettu ja se erotti toisistaan kaksi 

yhteiskuntajärjestelmiltään poikkeavaa valtiota (Siuruainen 1993: 334). Neuvostoliiton 

olemassaolon aikana Suomen ja Neuvostoliiton raja oli pisin läntisen kapitalistisen 

valtion ja johtavan sosialistisen valtion välinen raja. Neuvostoaikana esimerkiksi 

rajantakaisen Karjalan ja Suomen välillä ei ollut paljoa yhteistä toimintaa 700 kilometrin 

pituisesta yhteisestä rajasta huolimatta. Raja oli lähes täysin suljettu, eikä valtioiden 

välillä juuri ollut sellaisia rajan ylittäviä toimintoja kuten matkailua tai yhteistä 

talouselämää (Haapanen 1995: 111). 

Suomen maantieteellinen sijainti oli kylmän sodan aikaan merkittävä, sillä 

Suomella on yli 1 300 kilometriä yhteistä rajaa Neuvostoliiton kanssa. Pitkä yhteinen raja 

väistämättä johti ja johtaa edelleen rajan vaikutusten näkymiseen voimakkaasti myös 

ulkopolitiikassa. Kylmän sodan geopoliittisessa tilanteessa Suomella oli vaikeuksia 

vahvistaa rooliaan puolueettomana maana itäisen ja läntisen maailman välillä (Svensson 

1995: 59). Kylmän sodan loppumisella ja Neuvostoliiton hajoamisella 1990-luvun alussa 

olikin suuri vaikutus Suomelle.  

Eskelinen (1995: 88) kirjoitti jo lähes 20 vuotta sitten, että taloudellinen kuilu 

Suomen ja Venäjän välisellä rajalla oli kasvanut muutaman aikaisemman 

vuosikymmenen aikana. Karjalan tasavalta ja sen lähialueet Suomen puolella ovat 

edelleen hyvin erilaisia yhteiskunnallis-taloudelliselta kehitykseltään. Suomessa Ruotsin 

ja Norjan vastaisilla rajoilla tilanne on päinvastainen ja erot rajojen molemmin puolin 

vähäisiä (Jukarainen 2002: 84). Elinkeinokuilu Suomen ja Venäjän välisellä rajalla on 

kuitenkin kaventunut viime aikoina ja sen uskotaan edelleen kaventuvan Venäjän 

talouskasvun myötä (Kohti kilpailukykyistä ja… 2007).  

Kortelaisen (2009: 30) mukaan raja-alueet ovat usein perifeerisiä ja harvaan 

asuttuja alueita, joiden saavutettavuus kulkuvälineillä on huono. Perifeerisyys näkyy 

myös Suomen ja Venäjän välisellä rajaseudulla. Vaikka maat sijaitsevat vierekkäin, raja 

muodostaa niiden välille edelleen etäisyyden elementin – tunteen siitä, että Suomi ja 

Venäjä ovat kauempana toisistaan, kuin ne tosiasiassa ovat. Etäisyyden kokemisella on 

erilaisia seuraamuksia sekä spatiaaliseen vuorovaikutukseen että raja-alueiden 

taloudelliseen kehitykseen (Laine 2007: 55). 70 vuoden suljetun rajan ajanjakso sekä 
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vuosikymmeniä kestänyt erilaisten kehityskaarien aika sosialistisessa Neuvostoliitossa ja 

suomalaisessa hyvinvointivaltiossa ovat vaikuttaneet eniten siihen, että nykyinen Suomen 

ja Venäjän raja jakaa maat edelleen vahvasti kahteen hyvin erilaiseen valtioon (Alanen & 

Eskelinen 2000). 

 

Kuva 3. Nykyinen Suomen ja Venäjän välinen maaraja (karttaa muokattu runsaasti, alkuperäinen 

lähde: Wikimedia Commons (2013)).  

 

Kun Suomi vuonna 1995 liittyi Euroopan unioniin, Suomen ja Venäjän välisestä rajasta 

tuli EU:n itäisin raja (mm. Jukarainen 2002) ja samalla ainoa raja Euroopan unionin ja 

Venäjän välillä (mm. Paasi 1998). Nykyään Venäjän ja Euroopan unionin välinen raja 

kulkee myös Viron ja Latvian vastaisia rajoja pitkin. Venäjään kuuluvalla Kaliningradin 

alueella on myös kaksi Euroopan unionin jäsenmaata – Liettua ja Puola – naapureinaan. 

Verrattuna Euroopan unionin sisäisiin rajoihin, unionin ulkoisten rajojen funktio 

on monimutkaisempi. Tämä on helppo todeta Suomen näkökulmasta. Suomen ja Ruotsin 

välinen rajan ylittävä yhteistyö on huomattavasti yksinkertaisempaa verrattuna Suomen 

ja Venäjän väliseen yhteistyöhön. Ovathan itä- ja länsinaapuriemme vastaiset rajat myös 

fyysisesti hyvin erilaisia. Vaikka Suomen ja Venäjän rajalla on käyty yhä läpi vähittäistä 
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avaamisprosessia, rajan olemassaolo näkyy edelleen monella tapaa. Suomen ja Venäjän 

raja-alue sijaitsee lähellä ”rajattoman maailman” keskusta, mutta on itse vielä kaukana 

rajattomuuden tunteesta (Laine 2007: 49). 

2.3 Luonnonsuojelualue 

Luonnonsuojelualueiden perimmäisenä tarkoituksena on luonnonsuojelu, mutta 

suojelualueiden perustamiselle voi olla myös muita syitä. Kansainvälinen 

luonnonsuojeluliitto jaottelee suojelualueet (protected areas) kuuteen eri kategoriaan 

(IUCN 2014). Alla olevat kuvaukset ovat samasta lähteestä, kunnes toisin mainitaan. 

Ensimmäiseen suojelualuekategoriaan kuuluvat sekä luonnonpuistot että erämaa-

alueet. Luonnonpuistoissa (strict nature reserves) (kategoria 1a) luonnon 

monimuotoisuuden sekä mahdollisten geologisten ja geomorfologisten erityispiirteiden 

suojelutoimet ovat tiukkoja. Ihmisiä päästetään luonnonpuistojen alueille vain rajoitetusti, 

jotta halutut suojeluarvot saavutetaan. Luonnonpuistot ovat hyödyllisiä ja välttämättömiä 

alueita tutkijoille ja tieteelliselle tutkimukselle. Erämaa-alueet (wilderness areas) 

(kategoria 1b) ovat tavallisesti laajoja muokkaamattomia tai vain vähän muokattuja 

alueita, joiden tarkoituksena on suojella alueiden luonnollisia olosuhteita. Erämaa-

alueilla ei ole pysyvää tai ainakaan merkittävää ihmisasutusta. 

Toinen suojelualuekategoria käsittää kansallispuistoalueet. Kansallispuistot 

(national parks) ovat laajoja luonnontilaisia tai lähes luonnontilaisia suojelutoimien 

alaisia alueita, joilla pyritään suojelemaan suuren skaalan ekologisia prosesseja ja 

turvaamaan sellaisten lajien ja ekosysteemien elinvoimaisuus, jotka ovat alueelle 

tunnusomaisia. Kansallispuistot tarjoavat myös puitteet virkistäytymiselle sekä 

tieteellisille ja koulutuksellisille mahdollisuuksille.  

Kolmanteen kategoriaan kuuluvat luonnonmuistomerkit (natural monuments or 

features). Luonnonmuistomerkki on erityinen luonnonmuodostuma, joka käsittää 

pienehkön alueen, mutta jolla on korkea kävijäarvo. Luonnonmuistomerkki voi olla 

esimerkiksi luola, merenalainen vuori, vedenalainen onkalo tai joissakin tapauksissa jopa 

elollinen muodostuma, kuten muinainen hauta. 

Neljäs kategoria sisältää luontotyyppien tai lajien suojelu- ja hoitoalueet 

(habitat/species management areas). Alueiden tavoitteena on suojella tiettyjä lajeja tai 

habitaatteja. Viides suojelualuekategoria koskee suojeltuja maisema-alueita (protected 
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landscapes/seascapes). Suojeltu maisema-alue on alue, josta on ihmisten ja luonnon 

välisestä vuorovaikutuksesta johtuen ajan saatossa rakentunut alue, jonka ominaisuuksilla 

on merkittävää ekologista, biologista, kulttuurista ja maisemallista arvoa.  

Kuudes ja viimeinen kategoria käsittää luonnonvarojen hoito- ja suojelualueet 

(protected areas with sustainable use of natural resources). Ne ovat alueita, joilla 

suojellaan ekosysteemejä ja habitaatteja siten, että myös kulttuuriset arvot otetaan 

huomioon. Luonnonvarojen hoito- ja suojelualueet käsittävät usein laajoja alueita, joista 

suurin osa on tavallisesti luonnontilassa. Osa alueesta on usein myös kestävän 

luonnonvarahallinnon (sustainable natural resource management) piirissä. Myös 

pienimuotoinen ei-teollinen luonnonvarojen käyttö, jossa luonnonsuojelu on otettu 

huomioon, on tavoitteena tällaisilla alueilla. 

Luonnonsuojelualueiden pyrkimykset ovat usein kunnianhimoisia, ja 

suojelualuehankkeen aikana voidaan kohdata suuriakin ongelmia. Hammil ja Besançon 

(2007: 25) toteavat, että paikoin suojelualuehankkeet johtavat jopa konflikteihin, sillä 

hankkeiden takana on sosiaalisia ja poliittisia voimia, ja eri näkökannat aiheuttavat 

jännitteitä erilaiset intressit omaavien tahojen välille. Luonnonsuojelijoille 

luonnonsuojelualueet edustavat tehokkaita toimia biodiversiteetin suojelemiseksi, 

yksityisille matkailuyrityksille mahdollisuutta luontomatkailun kehittämiseen ja öljy- ja 

kaivosyrityksille toistaiseksi tutkimattomia mahdollisia tulonlähteitä. Suojelualueen 

ympäristössä eläville paikallisyhteisöille suojelualueen perustaminen taas tarkoittaa usein 

rajoitettua mahdollisuutta alueen luonnonvarojen hyödyntämiseen, pakkomuuttoa 

muualle tai hyvässä tapauksessa mahdollisuutta tulojen kasvattamiseen matkailualan 

kautta. Afrikassa suojelualueet saattavat väkivaltaisuuksien aikana toimia jopa 

suojapaikkoina sotilaille. 

Luonnonsuojelualueiden perustamisen taustalla on yleensä aina joukko ihmisiä, 

jotka pitävät suojelualueen perustamista tärkeänä luonnonsuojelullisesta, matkailullisesta 

tai muusta syystä. Suojelualuetta perustettaessa sen tarpeellisuus ja merkittävyys täytyy 

pystyä riittävällä tavalla osoittamaan, jotta päättävät elimet toimisivat asian puolesta. Kun 

kävijämäärät jollakin suojelualueella ovat suuria ja arvostus korkealla, johtaa se myös 

poliittiseen paineeseen perustaa lisää puistoja kasvavan kysynnän vuoksi (Eagles & 

McCool 2002: 47).  

Suojelualueiden perustaminen vaikuttaa eri tavoin eri ihmisryhmien elämään. 
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Suojelualueiden perustamisesta johtuvat seuraukset ovat siis moninaisia ja niiden 

vaikutukset paikallisiin elinkeinoihin, oikeuksiin hyödyntää luonnonvaroja, 

varallisuuden jakautumiseen ja ryhmäidentiteetteihin voivat johtaa jännitteiseen 

ilmapiiriin, joka pahimmassa tapauksessa saattaa edetä konfliktiin asti, mikäli asiaan ei 

ajoissa ja aktiivisesti yritetä löytää ratkaisua (Hammill & Besançon 2007: 27). 

2.3.1 Rajan ylittävä suojelualue 

Rajan ylittävät suojelualueet ovat maa- ja/tai merialueita, jotka ylittävät kansainvälisen 

rajan, ja ovat yhdessä tai yhteistoiminnallisesti hallinnoituja ja joiden tarkoituksena on 

luonnonsuojelu tai kestävä luonnonvarojen käyttö. Rajan ylittäviä puistoalueita 

perustetaan erilaisista syistä – esimerkiksi eteläisessä Afrikassa syyt liittyvät yleensä 

biodiversiteetin suojeluun, paikalliseen taloudelliseen kehitykseen sekä rauhan ja 

yhteistyön edistämiseen (Suich 2008: 187).  

Luonnonvarojen käyttö tulisi nähdä vahvasti rajan ylittävänä kysymyksenä, kuten 

Hokkanen ym. (2007: 207) toteavat, sillä valtioiden rajat ovat poliittisia rajoja, eivät 

useinkaan ekologisia rajoja. Rajan ylittävien suojelualueiden perustamisen pohjalla on 

siis usein se tosiasia, että ekosysteemien rajat eivät yleensä kulje käsi kädessä kansallisten 

poliittisten rajojen kanssa. Lisäksi maailmanlaajuiset uhat, jotka koskevat toisiinsa 

yhteydessä olevia ekosysteemejä ja muuttavia lajeja (migrating species), edellyttävät 

usein merkittäviä suojelupyrkimyksiä (Spierenburg ym. 2009).  

Kansainvälisiä puistoalueita (international parks) on perustettu rajaseuduille 

ainutlaatuisten ekosysteemien ja kulttuuriperinnön suojelemiseksi 1900-luvun alusta 

lähtien. Useimmiten kansainväliset puistoalueet muodostuvat kahden tai joskus kolmen 

puistoalueen kohdatessa kansainvälisellä rajalla. Tosin joissakin harvoissa tapauksissa 

kansainvälinen puisto sijaitsee vain yhdellä puolen rajaa. Rajaseudut tarjoavat 

ideaalisijainnin puisto- ja suojelualueille, sillä ne ovat usein perifeerisiä, harvaan asuttuja, 

alikehittyneitä ja syrjäisiä alueita (Timothy 2001: 77). 

Tšekkoslovakia ja Puola laittoivat alulle ajatuksen rajan ylittävästä yhteistyöstä, 

joka koski nimenomaan rajan ylittävien puistoalueiden perustamista. Maat allekirjoittivat 

vuonna 1925 sopimuksen, joka myöhemmin varmisti kolmen kansainvälisen 

puistoalueen kehittämisen vuosien 1948 ja 1967 välillä Puolan ja Tšekkoslovakian välille. 

Samalla tavoin Yhdysvaltojen ja Kanadan bilateraalinen toiminta johti vuonna 1932 
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Waterton Glacierin kansainvälisen rauhanpuiston perustamiseen. Rajan ylittävä 

puistoalue yhdistää kanadalaisen Waterton Lakesin kansallispuiston ja yhdysvaltalaisen 

Glacierin kansallispuiston. Puistoparin perustamisen tavoitteena oli edistää maiden 

rauhanomaista rinnakkaiseloa ja tukea luonnonsuojelua rajan molemmin puolin. Sekä 

Tšekkoslovakian ja Puolan että Yhdysvaltojen ja Kanadan väliset puistohankkeet ovat 

luoneet perustan lukuisien muiden kansainvälisten puisto- ja suojelualueiden 

perustamiselle myöhemmin (Timothy 2001: 77 Timothyn 2000 mukaan). 

Rajan ylittävät luonnonsuojelutoimet ovat jatkuvasti kasvavan 

ympäristötietoisuuden ja valtioiden välisen yhteistyön seurauksia. Aloitteet ja hankkeet 

ympäristön suojelemiseksi kattavat maantieteellisesti katsottuna yhä laajempia alueita.  

Esimerkkejä laajoista suojeluhankkeista ovat muun muassa eurooppalainen Green Belt -

vyöhyke, joka seuraa kylmän sodan aikaisen rautaesiripun sijaintia läntisen Euroopan ja 

entisen Neuvostoliiton välillä sekä Mesoamerikan biologinen käytävä (MBC = 

Mesoamerican biological corridor), joka kulkee Meksikosta halki Väli-Amerikan 

yhdistäen samalla useita luonnonsuojelualueita, ja joka käsittää yli kolmen (3) miljoonan 

hehtaarin alueen (Hammill & Besançon 2007: 24). 

Rajan ylittäville suojelualueille on englannin kielessä useita eri termejä, jotka 

suurelta osin tarkoittavat samaa asiaa. Yleisimpiä nimityksiä lienevät transfrontier 

conservation area (TFCA), transboundary protected area (TBPA) ja peace park. Lisäksi 

voidaan käyttää muun muassa nimitystä transfrontier park (TP/TFP). Suomen kielessä 

vakiintuneita termejä ei ole yhtä paljoa, joten tässä tutkielmassa käytän yleisesti termejä 

puistopari tai rajan ylittävä puisto-/suojelualue. Englanninkielisille termeille löytyy useita 

määritelmiä, mutta yhteisenä piirteenä niissä on luonnonsuojelullinen yhteistyö, joka 

ulottuu rajan yli.  

Hammillin ja Besançonin (2007: 25) mukaan rauhanpuistojen olemukseen 

sisältyy toisiaan tukevia intressejä, kuten biodiversiteetin suojelua, taloudellista kehitystä, 

kulttuurista eheyttä sekä alueellisen rauhan ja turvallisuuden edistämistä. Kansainvälisten 

puistoalueiden mahdollisuuksina nähdään monenlaiset positiiviset vaikutukset: 

biodiversiteetin suojelu, mahdollisuudet matkailualan investointeihin, köyhyyden 

vähentäminen, etnisten ryhmien uudelleen yhdistäminen ja tärkeänä osa-alueena hyvien 

poliittisten suhteiden edistäminen naapurimaiden välillä. 

Etelä-Afrikan ympäristöasiain ministeriö määrittelee rajan ylittävän puiston 
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(transfrontier park) olevan alue, joka muodostuu kahdesta kansainväliseen rajaan 

rajautuvasta suojelualueesta. Rajan ylittävän puiston pääpaino on luonnonsuojelussa. 

Alueiden hallinnosta vastaavat viranomaiset sopivat virallisesti hallinnoivansa rajan 

ylittävää puistoaluetta yhtenä integroituna yksikkönä. Rajan ylittävässä puistossa eläinten 

vapaa liikkuminen rajan yli on myös varmistettu (Environmental affairs… 2014). 

Rajan ylittävä suojelualue (transfrontier conservation area) taas viittaa rajan 

ylittävään alueeseen, joka muodostuu eri suojelustatuksen omaavista alueista, kuten 

kansallispuistoista ja yksityisistä riistan rauhoitusalueista. Rajan ylittävää suojelualuetta 

hallinnoivat yhteistyössä osallisena olevat valtiot varmistaakseen pitkän aikavälin 

kestävän luonnonvarojen käytön. Rajan ylittäviin puistoihin verrattuna ero on siinä, että 

eläinten vapaa liikkuminen ei välttämättä ole mahdollista alueiden välillä (ibid.). 

IUCN WCPA (World Commission on Protected Areas) on vuosien tutkimuksen ja 

keskustelun pohjilta laatinut oman jaottelunsa, jossa jaetaan rajan ylittävät 

luonnonsuojelualueet neljään eri luokkaan sen mukaan, mikä on niiden perimmäinen 

tarkoitus: 

1. rajan ylittävät suojelualueet (transboundary protected areas) 

2. rauhanpuistot (parks for peace) 

3. rajan ylittävät suojelu- ja kehittämisalueet (transboundary conservation and de-

velopment areas) 

4. rajan ylittävät ekologiset käytävät (transboundary migratory corridors)  

(Global Transboundary… 2011b). 

Kategoriat esitellään alla tarkemmin IUCN WCPA:n määritelmien avulla (Global Trans-

boundary… 2011b).  

Ensimmäiseen kategoriaan kuuluvat rajan ylittävät suojelualueet, jotka ylittävät 

yhden tai useamman rajan valtioiden tai mahdollisesti valtion sisäisten poliittisten aluei-

den tai autonomisten alueiden välillä. Rajan ylittävät suojelualueet koostuvat maa- ja/tai 

merialueista. Alueiden tarkoituksena on erityisesti suojella ja ylläpitää biologista moni-

muotoisuutta sekä luonnonvaroja ja niihin liittyviä kulttuuriarvoja. Rajan ylittäviä suoje-

lualueita hallinnoidaan yhteistyössä niiden maiden tai alueiden välillä, joiden alueelle 

suojelualueet ulottuvat. 
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Rauhanpuistot ovat rajan ylittäviä suojelualueita, jotka ovat sitoutuneet biologisen diver-

siteetin suojelun sekä luonnonvarojen ja niihin liittyvien kulttuuriarvojen hoitamisen li-

säksi rauhan ja yhteistyön edistämiseen niiden alueiden välillä, joita rauhanpuisto yhdis-

tää.  

Kolmanteen kategoriaan kuuluvien rajan ylittävien suojelu- ja kehittämisalueiden 

olennaisena tavoitteena on rakentaa perusta biologisen monimuotoisuuden suojelun edis-

tämiseksi sekä luonnonvarojen ja niihin liittyvien kulttuuriarvojen suojelemiseksi. Li-

säksi suojelu- ja kehittämisalueiden tarkoituksena on sosiaalisen ja taloudellisen kehityk-

sen edistäminen. Rajan ylittäviä suojelu- ja kehittämisalueita hallinnoidaan yhteistyössä 

valtioiden välillä. 

Neljäntenä ja viimeisenä rajan ylittävien luonnonsuojelualueiden luokittelussa on 

kategoria, joka sisältää rajan ylittävät ekologiset käytävät. Ekologiset käytävät sijaitsevat 

yhden tai useamman valtion maa- ja/tai merialueilla, jotka eivät välttämättä sijaitse vie-

rekkäin. Valtiot ylläpitävät ekologista käytävää alueidensa välillä yhteistyön avulla. 

Tietty puistoalue ei välttämättä kuulu pelkästään yhteen yllä mainituista kategorioista, 

vaan se voi käsittää useamman puistotyypin piirteitä. 

Rajan ylittävillä luonnonsuojelualueilla voi siis olla monenlaisia rooleja ja tarkoi-

tuksia. Esimerkiksi Waterton Glacierin kansainvälinen rauhanpuisto luotiin rauhan ja hy-

väntahdon eleenä Yhdysvaltojen ja Kanadan välille, kun taas useat afrikkalaiset rajan 

ylittävät puistoalueet on perustettu ainakin osin välineeksi konfliktien ratkaisuun (Tanner 

ym. 2007: 183). Rajan ylittäviä suojelualueita on perustettu myös merialueille rikkaan 

meriluonnon säilyttämiseksi. Viime aikoina suunnitteilla on ollut muun muassa Spratly 

Islands International Marine Peace Park Etelä-Kiinan merelle (McManus ym. 2010). 

Tässä tutkielmassa keskitytään kuitenkin mantereilla sijaitseviin kansainvälisiin puisto-

alueisiin. 

Yhteishallinnollisen puistoalueen perustamisesta voi olla myös valtiontaloudel-

lista hyötyä. Kun yhteistyö rajan yli toimii, mahdollistuu parhaimmassa tapauksessa esi-

merkiksi laitteiden tai välineiden yhteiskäyttö, yhteisen hallinto- ja tutkimushenkilöstön 

ylläpitäminen ja yhteinen matkailumarkkinointi kansainvälisten rajojen ylitse. Tällöin 
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kansallisissa budjeteissa on mahdollista saavuttaa vähennyksiä luonnonsuojeluun vara-

tuissa menoissa ja rahoitusta voidaan ehkä suunnata kiireellisempiin kuluihin (Hanks 

2003: 144). 

3 Matkailu ja rajat 

Kuten edellä kävi ilmi, on perustavanlaatuinen suhde matkailun ja rajojen välillä 

suhteellisen uusi tutkimuskohde matkailututkimuksessa. Paasi ja Raivo (1998: 31) 

totesivat 1990-luvun lopussa, että huolimatta erilaisten ”virtojen” kulkemisesta yli rajojen, 

tutkijat eivät olleet kiinnittäneet kovinkaan paljon huomiota rajojen rooliin matkailun 

kannalta. Tämä tärkeä matkailututkimuksen aspekti on siis saanut vauhtia kunnolla vasta 

parin viime vuosikymmenen aikana.  

Meneillään oleva globalisaatio on kiihdyttänyt matkailua avaamalla maita 

ulkopuoliselle maailmalle, helpottamalla rajojen ylityksiä ja luomalla taloudellisia 

vapaakauppa- ja avoimien rajojen alueita. Lukuisat matkailijat ympäri maapallon ylittävät 

rajoja joka päivä – joko siksi, että rajaseudut ovat heidän kohdealueitaan tai koska he 

ylittävät rajan päästäkseen lopulliseen matkakohteeseensa (Wachowiak 2006: 2). 

Timothyn (2001: 11) mukaan rajojen ja matkailun väliset suhteet voidaan jakaa kolmeen 

kategoriaan: rajat esteinä, rajat matkakohteina ja rajat matkailumaiseman määrittäjinä. 

Poliittisten rajojen olemassaolo siis vaikuttaa merkitsevästi matkailuun. Rajan 

ylittäminen voi olla joillekin ihmisille keskeinen motivaatio matkustamiseen. Myös 

rajamuodollisuudet ja erot maisemassa lisäävät matkan tunnelmaa (Timothy 2001: 43). 

Yleisimmät syyt rajanylitykseen ovat työssä käyminen naapurimaassa ja vapaa-ajan 

matkailu. Valtionrajojen lisäksi ihmiset ylittävät jatkuvasti matalamman tason rajoja, 

kuten osa-valtioiden, maakuntien ja kuntien rajoja. Näiden rajojen ylityksen merkitys ei 

kuitenkaan ole matkailijalle yleensä suuri, vaikka esimerkiksi verotus tai jotkut lait ja 

säädökset saattavat muuttua rajanylityksessä.  

Lain muuttuminen saattaa kuitenkin joissakin tapauksissa olla tärkein syy 

rajanylitykseen. Esimerkiksi maista, joissa uhkapelit on kielletty, matkustetaan usein 

läheiseen valtioon, jossa ne ovat sallittuja. Toinen motivoiva tekijä voi olla naapurimaan 

sallivampi alkoholilainsäädäntö (Timothy 2006: 9, 11). Sofieldin (2006: 114) mukaan 

esimerkiksi Thaimaassa uhkapelit on kielletty, joten Kambodžan Poipetiin on 
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muodostunut ”uhkapelienklaavi”. Kasinot sijaitsevat Kambodžan puolella niin 

sanotulla ”ei kenenkään maalla” (in no-man’s land) Thaimaan ja Kambodžan raja-

asemien välillä. Tästä syystä thaimaalaiset kasinoasiakkaat eivät virallisesti siis mene 

Kambodžaan, eikä näin matkailijamääristäkään ole virallista tietoa. Tämä on hyvä 

esimerkki edellä mainitusta ”välitilasta”, jossa ihmiset ovat hyvin tilapäisesti ja 

kirjaimellisesti in between. Paikallinen esimerkki erilaisen lainsäädännön 

hyödyntämisestä voisi olla pohjoissuomalaisten nuuskanhakureissut Ruotsin puolelle 

Haaparantaan, missä nuuskaa saa laillisesti myydä. Myös verotuserot tai alempi hintataso 

voivat houkuttaa matkailijoita matkustamaan rajan toiselle puolelle (ibid.). 

Fyysiset rajat ja erot rajan vastapuolisten alueiden hallinnollisissa rakenteissa 

vaikuttavat näin moniin asioihin matkailussa. Tällaisia asioita ovat siis esimerkiksi 

matkailumotivaatio ja siihen liittyvä päätöksenteko, infrastruktuurin kehittäminen, 

markkinointi ja paikan imago (Timothy 2001: 10). ”Täällä” ja ”siellä” on omat 

erilaisuutensa. Erilaisuudet voivat vaikuttaa sekä positiivisesti että negatiivisesti rajan 

ylittävään yhteistyöhön. Erojen vaikutukset riippuvat pitkälti siitä kuinka suuria 

eroavaisuudet rajan molemmin puolin ovat (Spierings & Van Der Velde 2008: 501).  

Matkailuteollisuus on hyvin esillä esimerkiksi viisumisäännöstelyissä, 

ulkomaisissa investoinneissa ja rajanylitysrajoituksissa, jotka kaikki ovat keskeisiä 

rajakysymyksiä. Tällaiset asiat on ratkaistava riittävän hyvin ennen kuin ne voivat 

vaikuttaa positiivisesti esimerkiksi matkailuyritysten taloudelliseen tulokseen. Matkailun 

ja rajojen suhdetta määrittävät naapurimaiden keskinäiset suhteet ja tavat, jolla ne tekevät 

yhteistyötä rajojen ylitse (Wachowiak 2006: 2).  

Erityisesti Euroopan unionin laajentumisen myötä rajat ovat muuttuneet enemmän 

läpikulkulinjoiksi (transit lines), jossa rajanylitys on vain osa matkaa kotoa kohdealueelle 

(Löytynoja 2007: 36). Aikaisemmin rajat koettiin enemmänkin esteinä. Kansainvälisillä 

rajoilla on kuitenkin yhä erilaiset ”läpäistävyystasonsa”. Jotkin rajat voi vapaasti ylittää 

eikä niillä ole tarkastusasemia. Toiset rajat taas on käytännössä mahdotonta ylittää. 

Verrattakoon esimerkiksi Liechtensteinin ja Sveitsin välistä rajaa Koreoiden väliseen 

rajaan (Timothy 2001: 14). 

 Rajat voi nähdä joko todellisina tai psykologisina esteinä. Todellisia esteitä valtiot 

luovat pystyttämällä rajoille konkreettisia esteitä, joilla pyritään puolustamaan valtiota 

erilaisilta uhkaavilta voimilta. Tiukka maahanmuutto- ja tullipolitiikka saattaa myös 
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toimia todellisena esteenä matkustamiselle tiettyyn maahan. Esimerkiksi 

kommunistiaikakaudella Itä-Saksaan ja Puolaan matkustaville oli niin tiukat 

viisumivaatimukset, että se sai monet luopumaan matkustusaikeista kyseisiin maihin. 

Psykologisesta esteestä matkailussa taas voidaan puhua silloin, kun kyseessä on 

matkustaminen vihollisnaapuriin tai kun ylitettävä raja on vahvasti puolustettu 

ja ”linnoitettu”. Myös rajamuodollisuudet ja erilainen kulttuuri voivat pelottaa 

mahdollisia matkailijoita, vaikka kohdemaan suhde lähtömaahan olisikin hyvä ja 

ystävällinen (Timothy 2006: 12–13).  

Monet ihmiset tuntevat rajalla hermostuneisuutta, vaikka he eivät olisi tehneet tai 

heillä ei olisi mukanaan mitään laitonta. Rajan ylittäjiltä kuitenkin usein udellaan erilaisia 

henkilökohtaisiakin asioita tai rajan ylittäjä voi joutua ruumiintarkastukseen ja hänen 

tavaroitaan saatetaan tutkia. Rajamuodollisuudet vaihtelevat rajoittain; joillakin rajoilla 

rajamuodollisuudet ovat tiukat, toisilla niitä ei käytännössä ole ollenkaan (Timothy 2001: 

33–34). Nämä kaksi vastakohtaa kohtaamme esimerkiksi Suomessa Ruotsin ja Venäjän 

vastaisilla rajoilla. 

Spieringsin ja Van Der Veldin (2008: 497) mukaan historialliset, kulttuuriset, 

taloudelliset ja infrastruktuuriset olosuhteet joko rohkaisevat matkailijoita tai estävät 

rajan ylittäviä matkailijavirtoja. Olosuhteet muodostavat mutkikkaan 

vuorovaikutuksen, ”vierauden kaistan”, johon vaikuttavat rajan aiheuttamat rationaaliset 

ja emotionaaliset erot. 

Poliittinen raja voi erottaa samanlaiset sosiaaliset ryhmät, mutta useimmiten 

kysymyksessä ovat kulttuurisesti erilaiset alueet. Kun kieli ja kulttuuri rajan toisella 

puolella ovat erilaiset kuin lähtömaassa, muotoutuu mahdollisen matkailijan mieleen 

fyysisen rajan lisäksi vielä ylimääräinen este pelosta tai jännityksestä mennä vieraan 

kulttuurin keskelle (Timothy 2001:36). Pärjääminen vieraskielisessä ympäristössä lienee 

yksi suurin jännityksen luoja. Yllättävää on se, että joidenkin matkailuhaluja voi vähentää 

myös erilainen mittajärjestelmä tai pelko käyttää vierasta valuuttaa (Timothy & Tosun 

2003: 413).  

1900-luvun puolesta välistä lähtien matkailun kasvu on alkanut näkyä yhä 

enemmän myös maaseudulla ja syrjäisillä alueilla, sillä ihmisillä on enemmän aikaa ja 

rahaa matkustaa kaukanakin sijaitseviin lomakohteisiin. Rajaseudut ovat usein niin 

maantieteellisesti, ympäristöllisesti kuin poliittisestikin perifeerisiä alueita, joilla 
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matkailu on yksi yleinen taloudellisen toiminnan muoto. Matkailu on usein ollut myös 

yksi ensimmäisistä kehityksen muodoista perifeerisillä rajaseuduilla. Se tosiasia, että 

harvaan asutut perifeeriset rajaseutualueet voivat olla poliittisesti epävakaita, näyttäisi 

toimivan vain jännitystä tuovana elementtinä joillekin matkailijoille. Syynä tähän voi olla 

esimerkiksi se, että kotiseudullaan he eivät tavallisesti kohtaa samankaltaista toimintaa 

tai ilmapiiriä (Butler 2002: 3-5, 7-8).  

Timothyn (2001: 56) mukaan yksi kaikkein tavallisimmista rajaseutumatkailun 

muodoista on rajan ylittävä ostosmatkailu (cross-border shopping). Tämä toiminta, jossa 

ihmiset ylittävät poliittisia rajoja ostaakseen hyödykkeitä ja palveluita ulkomaisen 

hallintoalueen rajojen sisältä, on yleistä koko maailmassa. Ostosmatkailu on yleistä 

rajayhteisöissä esimerkiksi halvempien tuotteiden, matalamman verotuksen, laajan 

tuotevalikoiman tai aukioloaikojen vuoksi. ”Ostosmatkailupiikit” osuvat usein pidempien 

lomien tai juhlapyhien ajoille (Timothy 2006: 11–12). 

Timothy (2001: 41–42) toteaa monen maailman suosituimmista matkailukohteista 

sijaitsevan valtion rajojen läheisyydessä tai jopa itse rajalla. Hänen mukaansa raja-alueilla 

on toisinaan luonnollista vetovoimaa matkailijoiden keskuudessa. Matkailu voi tällöin 

kasvaa spontaanisti ilman, että alueen matkailuvetovoimaa yritetään tarkoituksellisesti 

kehittää. Näin on usein esimerkiksi silloin, kun rajavyöhykkeen läheisyydessä on paljon 

asukkaita, ja menettelytavat ja käytännöt eroavat rajan vastapuolilla. Rajat voivat siis 

itsessään olla matkakohteita. Toisinaan rajan lähelle suuntautuva matkailu ei varsinaisesti 

kohdistu rajalle itsessään, vaan tietty alue vain sattuu sijaitsemaan rajaseudulla, mikä voi 

tehdä kohteesta matkailijoiden silmissä vielä mielenkiintoisemman. Löytynoja (2008) 

toteaa, että Suomen liityttyä Euroopan unioniin Ilomantsista tuli pienimuotoinen 

rajaseutumatkailun kohde. Ilomantsissa sijaitsi tuolloin Euroopan unionin itäisin kohta, 

ja teeman ympärille pystytettiin monumentti ja myöhemmin alettiin järjestää myös 

organisoituja retkiä. Nykyään EU:n itäisin piste ei ole enää Ilomantsissa, ja ”ääripisteessä” 

vierailu on menettänyt uutuudenviehätyksensä. 

Vaikka rajaseudut itsessään ovat usein houkuttelevia matkakohteita, voivat 

erilaiset konfliktit aiheuttaa sen, että esimerkiksi aikaisemmat luonnon- ja kulttuuriset 

matkailuvetovoimatekijät kärsivät huomattavasta vetovoiman heikentymisestä, kuten 

Kambodžan ja Vietnamin rajaseuduilla on käynyt. Kitka eri osapuolten välillä voi johtaa 

siihen, että raja-alueella investoidaan konfliktista johtuen esimerkiksi vain sotilaallisiin 
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ja strategisiin tarkoituksiin. Tällainen matkailualaa vaikeuttava toiminta on tuttua 

esimerkiksi useiden Afrikan valtioiden välillä (Sofield 2006: 109). 

Moni valtionjohto on muodostanut matkailurajoitteita omille kansalaisilleen eri 

syistä. Tällaisia ovat esimerkiksi maastapoistumisverot, tullihyvitykset takaisin tuleville 

kansalaisille, rajoitukset ulkomaan matkailulle ja valuuttarajoitukset. Esimerkiksi ennen 

Itä-Euroopan kommunismin romahdusta kommunistihallinnollisissa maissa oli lailla 

säädetty rajoitteita asukkaiden ulkomaanmatkojen estämiseksi. Matkustajat tarvitsivat 

aina maastapoistumisviisumin. Passit taas saattoivat olla voimassa vain yhden 

ulkomaanmatkan ajan, jonka jälkeen ne piti palauttaa viranomaisille (Timothy 2001:16). 

Kohdemaiden rajoitukset matkailijoille ovat ehkä tavallisempia ja tunnetumpia 

kuin lähtömaiden asettamat rajoitukset. Kohdemaiden rajoitteita voivat olla muun muassa 

valuuttarajoitukset, maahantuloviisumit, rajoitukset oleskelun pituudelle, rajoitukset 

moottoriajoneuvoille ja veneille sekä verot ulkomaalaisille matkailijoille (Timothy 

2001:16). 

Timothy (2006: 14–15) toteaa, että 1900-luvun puolivälissä valtiot alkoivat 

ymmärtää yhdessä toimimisen arvon taloudellisen kehityksen parantamiseksi. Valtioiden 

liittoutumilla, kuten Euroopan unionilla ja NAFTA:lla (Pohjois-Amerikan 

vapaakauppasopimus) on yhteisinä pyrkimyksinä muun muassa vähentää kaupan esteitä, 

tariffeja ja tuonti- ja vientikiintiöitä. EU on myös ottanut toiminnassaan vahvasti 

huomioon myös matkailuteollisuuden. EU esimerkiksi antaa alueellisten 

rakennerahastojen kautta rahaa rajanylitysalueille ja valtioille, jotta ne voisivat kehittää 

matkailuun liittyvää infrastruktuuria, suojella kulttuurisia ja ekologisia resursseja ja 

vähentää eroja elintasossa rajan eri puolilla. Huolimatta rajojen lisääntyneestä 

avoimuudesta paikoin on tapahtunut myös negatiivista kehitystä, kun joistakin rajoista on 

tullut entistä suurempia esteitä matkailulle. 

4 (Matkailu)yhteistyö rajan ylittävillä suojelualueilla 

Luonnonsuojelu – samoin kuin (kulttuuri)perinteen suojelu – tarjoaa mahdollisuuden 

matkailulle. Maailmassa on lukuisia biodiversiteetiltään rikkaita paikkoja, jotka 

tavallisesti sijaitsevat syrjäisillä ja köyhillä alueilla. Matkailu voi olla laaja-alaisena 

toimintana vastavoimana luonnonsuojelulle, jos matkailu johtaa luonnonresurssien 
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ylikulutukseen. Matkailualan toimintojen ollessa vastuullisia, matkailutoimijat voivat 

toimia välittäjinä, joiden kautta suojelutoimien tärkeydestä voidaan viestiä (Varghese 

2008: 69–70).  

Kun kahden valtion väliset suhteet ovat hyvät, rajan ylittäminen puistoalueelta 

toiselle siirryttäessä tapahtuu yleensä suhteellisen helposti. Usein kulku toisen valtion 

puolella sijaitsevaan puistonosaan vaatii kuitenkin jonkinlaisia rajamuodollisuuksia. On 

kuitenkin puistoalueita, joissa rajan ylittämistä ei ole millään tavoin estetty tai säännelty 

– tällaisista kansainvälisistä puistoalueista ovat esimerkkeinä muun muassa Peace Arch 

Park ja International Peace Garden Yhdysvaltojen ja Kanadan rajalla. Useimmissa 

tapauksissa rajan ylittäminen on kohtuullisen vaivatonta, mikä mahdollistaa sen, että 

rajan molemmin puolin hyödytään taloudellisesti, kun taloudelliset voitot levittäytyvät 

kummallekin puolen rajaa. Rajan ylittämisen ollessa vaivatonta saavat ihmiset usein 

mahdollisuuden muodostaa kokonaisvaltaisemman käsityksen paikallisesta 

ekosysteemistä. Joillekin kävijöille itse rajalinjan näkeminen puistoalueella voi olla 

matkan vetonaula, tai vaihtoehtoisesti matkailuattraktion kokeminen ja näkeminen 

kummaltakin puolelta rajaa (Timothy 2001: 79–80). 

Toukokuussa vuonna 2000 avattiin Botswanan ja Etelä-Afrikan välinen rajan 

ylittävä Kgalagadin kansallispuisto. Puisto oli ensimmäinen afrikkalainen virallisesti 

rajan ylittäväksi puistoksi (transfrontier park) nimetty alue. Kgalagadin kansallispuisto 

nosti rajan ylittävien suojelualueiden (TFCAs) ”suosiota”, ja yhä useammat afrikkalaiset 

poliittiset johtajat ovat asettuneet tukemaan rajat ylittäviä suojelualuehankkeita. Tukensa 

ovat ilmaisseet laajasti myös monet paikallisyhteisöt, hallitukset, suojelu- ja 

matkailuorganisaatiot, bilateraaliset ja multilateraaliset avustusjärjestöt, yksityiset 

toimijat ja kansalaisjärjestöt. Kiinnostus syntyy rajan ylittävien suojelualueiden 

tarjoamista monista mahdollisuuksista ja tavoitteista, joihin yleensä lukeutuvat 

biodiversiteetin suojelu, köyhyyden vähentäminen ja rauhanomaiset suhteet hankkeessa 

osallisena olevien maiden välillä (Hanks 2003: 129–130).  

Great Limpopo Transfrontier Parkin (käsittää alueita niin Etelä-Afrikasta, 

Mosambikista kuin Zimbabwestakin) alueella tehtyjen tutkimusten perusteella 

Spierenburg ym. (2009: 181–182) toteavat, että sekä Etelä-Afrikan puolella Krugerin 

kansallispuiston alueella että Mosambikin puolen Limpopon kansallispuiston alueella 

yksi tehokkaimmista välineistä panna täytäntöön päätöksiä eri osapuolten toimesta 
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oli ”käsiteltävänä” olevan maa-alueen nimittäminen suojelukohteena olevaksi 

kansallispuistoksi. Kansallispuiston nimeke antaa oikeuden estää esimerkiksi 

metsästysmuistoihin perustuva metsästys (trophy hunting). Toisaalta alueen asukkaat 

voivat myös olla pakotettuja muuttamaan muualle elinkeinon harjoittamista rajoittavien 

säännösten takia.  

Liiketoiminnallisesta ja luonnonsuojelullisesta näkökulmasta Great Limpopo 

Transfrontier Park näyttäisi vieneen alueiden kehitystä eteenpäin, mutta alueen alkupe-

räisille asukkaille ja yhteisöille muutos on ollut usein negatiivinen (Spierenburg ym. 

2009). Haasteena rajan ylittävässä yhteishallinnossa voi olla esimerkiksi poliittinen epä-

tasapaino. Great Limpopo Transfrontier Parkin osapuolista Zimbabwella on ollut erityi-

sesti ongelmia poliittisen vakauden saavuttamisessa. Lisäksi Mosambikin puolen Lim-

popo Parkin alueella asuvien ihmisten ”uudelleensijoittelu” on tarjonnut haasteita (Fer-

reira 2004: 304).  

Suichin (2008: 200–201) kokemukset rajan ylittävän yhteistyön haasteista 

perustuvat myös eteläisen Afrikan esimerkkeihin, mutta samoja ongelmia ja haasteita 

saatetaan kohdata muillakin alueilla. Kun valtiot suunnittelevat yhteisen rajan ylittävän 

suojelualueen perustamista, saattavat poliittiset päättäjät kohdata suuria haasteita 

yrittäessään sovittaa yhteen menettelytapojaan ja lainsäädäntöjään. Hankkeeseen 

osallistuvat maat saattavat olla taloudelliselta kehitykseltään eritasoisia, ja myös 

matkailualan kehittyneisyys voi olla eri vaiheessa. Tasapainon löytäminen säännösten ja 

menettelytapojen keskellä on tärkeää, jotta matkailu luonnonsuojelualueilla olisi kestävää. 

Joillakin rajan ylittävillä puistoalueilla olisi etenkin matkailuyhteistyössä hyvä osallistaa 

myös paikallisia yhteisöjä ja yksityisiä tahoja. 

Timothyn (2001: 29) mukaan ylemmän tason rajojen ohella myös esimerkiksi 

kansallispuistojen rajat ovat merkityksellisiä. Toisinaan puistojen henkilökunnat ja 

ympäristöaktivistit vaativat puistoalueen laajentamista luonnonsuojeluargumenttia 

käyttäen. Tällaiset hankkeet vaatimuksineen kohtaavat toistuvia haasteita, joita ovat 

muun muassa metsästys, tehomaatalous, metsätalous, kaivostoiminta, öljyn ja maakaasun 

poraaminen, yksityinen maanomistus, kaupunkien levittäytyminen ja teollisuussaasteet. 

Hankkeet kansallispuiston rajojen muuttamiseksi voivat saada aikaan kiivaita 

erimielisyyksiä hallintovirkamiesten, paikallisten asukkaiden, puiston työntekijöiden, 
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yrittäjien ja puistonjohtajien välillä.  

 

4.2 Rajan ylittäviä suojelualueita tukevat organisaatiot 

Rajan ylittävää luonnonsuojelualueyhteistyötä tukevat erilaiset järjestöt ja organisaatiot. 

Alla esitellään niistä lyhyesti kolme. 

EUROPARC Federation perustettiin vuonna 1973. Järjestön alkuperäisenä tavoit-

teena oli auttaa suojelualueita suoriutumaan tehtävästään eurooppalaisen luonnonkauneu-

den suojelussa. EUROPARC Federation toimii yhteistyössä Euroopan komission ympä-

ristöohjelmien kanssa. Rajan ylittävä yhteistyö suojelualueiden välillä on noussut huo-

mattavaan asemaan Euroopassa vasta hiljattain. EUROPARC Federation kannattaa ja hel-

pottaa alueiden välistä yhteistyötä luonnonsuojelukysymyksissä. Erityisenä painopis-

teenä on rajan ylittävän yhteistyön ja uusien suojelualueiden perustamisen tukeminen 

raja-alueilla. Järjestö myöntää myös sertifikaatteja rajan ylittävälle suojelualueyhteis-

työlle (EUROPARC Federation 2014b, 2014c).  

Peace Parks Foundation (PPF) on eteläafrikkalainen organisaatio, joka toimii 

monin eri tavoin rajan ylittävien suojelualueiden perustamiseksi ja kehittämiseksi. PPF 

perustettiin 1. helmikuuta vuonna 1997. Säätiön tehtäviin kuuluu muun muassa poliittisen 

tuen antaminen suojelualuehankkeen läpiviemisessä, suojelualueiden suunnittelu, 

projektinhallinta, varainhankinta, varainhoito, informaatiojärjestelmät, alan koulutus ja 

taistelu luontorikollisuutta vastaan (Peace Parks Foundation 2014a, 2014b).  

PAN Parks -säätiö oli eurooppalainen organisaatio, joka keskittyi Euroopan 

erämaa-alueiden suojelemiseen taaten näin Euroopan mittakaavassa viimeisimpien 

erämaa-alueiden säilymisen tuleville sukupolville. PAN Parks -säätiö toimi yhteistyössä 

paikallisten ja kansainvälisten kansalaisjärjestöjen, suojelualueiden johtajien, paikallisten 

yhteisöjen ja eurooppalaisen yhteisön (the European public) kanssa. Tavoitteena oli näin 

muuttaa ihmisten käsityksiä erämaa-alueista laajentamalla heidän näkemyksiään ja 

informoimalla heitä erämaa-alueiden monista hyödyistä (PAN Parks 2014b). Kesken 

tämän tutkielman teon tuli kuitenkin uutinen PAN Parks -säätiön vaikeuksista. 

Toukokuun 25. päivänä 2014 julkaistiin tiedote, jossa ilmoitettiin PAN Parks -säätiön 

ajautuneen konkurssiin hyväksyttävän rahoituksen puuttuessa. Oikeus oli päättänyt, että 

PAN Parks -säätiön oli lopetettava toimintansa (European Wilderness Society 2014). PAN 
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Parks -säätiö ehti toiminta-aikanaan muun muassa myöntää Oulangan ja Paanajärven 

kansallispuistoille sekä omat että yhteisen PAN Parks -sertifikaatin.  

5 Suomen ja Venäjän välinen matkailu 

Venäläismatkailun merkitys oli Suomelle huomattava jo 1800-luvun alkupuolella, kun 

Suomesta tuli autonominen osa Venäjän suuriruhtinaskuntaa. Tällöin venäläisille – 

erityisesti pietarilaisille – Suomi oli ikään kuin uusi ”ulkomaa”. Suomen matkailupalvelut 

kohentuivat merkittävästi venäläismatkailun kasvaessa: Helsingistä tuli suosittu 

kylpyläkaupunki ja turisteja saapui höyrylaivoilla Pietarista saakka. Itä-Suomen rooli 

matkailupalveluiden tarjoajana ja kehittäjänä oli myös huomattava. 1800-luvun lopulta 

alkaen matkailualan kehittymistä kuitenkin heikensivät passimuodollisuuksien 

kiristäminen sekä yhteisen valuutan häviäminen Suomen markan tulon myötä 

(Markkanen 1994: 119–120). 

Löytynoja (2007) jakaa Suomen ja Venäjän rajan esitystapojen tarkastelun 

matkailuyhteyksissä kolmeen osaan: raja havainnollistettuna ja esiteltynä, raja 

kuvailtuna ja raja koettuna. Ensimmäisessä on kysymys rajan lavastamisesta 

matkailuyhteyksissä – eli raja ”rakennetaan” sinne missä matkailijoita käy. Tässä on kyse 

nimenomaan rajan roolista matkakohteena. Rajan kuvailulla tarkoitetaan 

matkailuyhteyksissä rajaan liittyviä tarinoita, jotka ovat syntyneet matkailutarkoituksiin. 

Kertomuksilla on yleensä totuuspohja, mutta niitä on hieman väritetty fiktiivisillä 

elementeillä. Jälkimmäisin rajan esitystapa, raja koettuna, tarkoittaa sitä, että rajasta tulee 

osa matkailumaisemaa matkailijoiden kokemusten kautta. Esimerkiksi Suomen ja 

Venäjän välisen rajan voi kokea joko ylittämällä sen, tekemällä tax-free -ostoksia tai 

osallistumalla johonkin muuhun rajaan liittyvään aktiviteettiin. On huomioitava, että osin 

nämä kolme rajanäkökulmaa limittyvät toisiinsa. 

Suomen ja Venäjän raja siis esittäytyy tämän päivän matkailumaisemassa niin 

todellisena rajana kuin lavastettuna matkailupaikkana. Raja nähdään itsessään yhä 

kiinnostavana matkakohteena, ja tämän ovat myös matkailuyritykset ottaneet huomioon 

toiminnassaan. Lavastetun rajan tarkoituksena on tuottaa matkailijalle samankaltainen 

elämys kuin mitä hän kokisi ylittäessään todellisen Suomen ja Venäjän välisen rajan. 

Suomen puolella maiden välisen rajan lavastamisen lisäksi matkailuyritykset käyttävät 
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visuaalisia esityksiä, venäläisiä ääniä ja makuja sekä koko rajanylityksen lavastamista 

passintarkastuksineen ja muine toimintoineen luodakseen ”aidon” rajatunnelman 

(Löytynoja 2007: 43–44). 

Kylmän sodan aikana matkailijoiden määrä tiukasti kontrolloituun 

Neuvostoliittoon ja sieltä maailmalle oli suhteellisen pieni. Tällöin Suomi palveli 

länsimaalaisille matkailijoille välipysäkkinä matkoilla Neuvostoliittoon, erityisesti 

Leningradiin, Moskovaan ja Tallinnaan. Rautaesiripun murruttua ja turistivirtojen 

vapauduttua alettiin korostaa Suomen yhdysväylä- eli gateway-asemaa matkailijoiden 

välittäjänä Venäjälle. Välittäjän roolia tarvittiin, sillä Venäjän matkailuinfrastruktuuri oli 

vaatimatonta (Kosonen, Paajanen & Reittu 2006: 3). 

Neuvostoliiton romahtaminen merkitsi myös matkailun kasvua Venäjältä 

Suomeen. Kylmän sodan päätyttyä Leningradin alueelta, Pietarista ja Karjalan 

tasavallasta alkoi tulla Suomeen matkailijoita. Aluksi matkailu rajan yli Suomeen oli 

erityisesti rajakaupunkeihin kohdistunutta ostosmatkailua (Bazegski & Laine 2000: 52). 

Suomen ja Venäjän välinen matkailu on noista ajoista kasvanut jatkuvasti, kuten 

myöhemmin esitettävät luvut ilmaisevat. 

Edellä kirjoitettiin rajojen ”läpäistävyystasoista”. Pohjois-Korean ja Etelä-Korean 

välinen raja oli esimerkkinä lähes täysin suljetusta rajasta, kun taas Liechtensteinin ja 

Sveitsin rajan mainittiin olevan hyvin avoin. Suomen ja Venäjän raja on jotakin kahden 

edellä mainitun väliltä – ylitettävissä, mutta ei täysin avoin (Timothy 2001: 14).  

Vuonna 2003 Suomen ja Venäjän välisellä maarajalla tehtiin rajatarkastus yh-

teensä 6 233 866 henkilölle (kuva 4) (Rajavartiolaitos 2006). Määrä on noussut jatkuvasti 

ja vuoteen 2012 mennessä rajatarkastusten määrä oli jo 11 998 808 (Rajavartiolaitos 

2012). Eniten rajatarkastuksia tehtiin molempina vuosina Vaalimaan ja Nuijamaan pas-

sintarkastuspaikoissa. Luvuista puuttuvat tiedot merivartioston tekemistä rajatarkastuk-

sista ja lentomatkustajille lentokentällä tehdyistä rajatarkastuksista (Rajavartiolaitos 

2013). 
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Kuva 4. Tehtyjen rajatarkastuksien määrät (henkilöä) Suomen ja Venäjän välisen maarajan 

passintarkastuspaikoilla vuosina 2003–2012 (lähteet: Rajavartiolaitos 2006, Rajavartiolaitos 

2009, Rajavartiolaitos 2012). 

 

Matkailun edistämiskeskuksen (2013) mukaan Suomessa vieraili vuonna 2011 3,3 

miljoonaa matkustajaa Venäjältä. Vapaa-ajanmatkalla matkustajista oli 74 prosenttia ja 

työmatkalla viisi (5) prosenttia. Huomattavan suuri osa Venäjältä saapuneista 

matkustajista, 70 prosenttia, oli Suomessa päiväkäynnillä. 

Vuonna 2012 suomalaiset puolestaan tekivät ulkomaille 7,8 miljoonaa erilaista 

vapaa-ajanmatkaa. Näistä 5 836 000 oli sellaisia vapaa-ajanmatkoja, joiden aikana 

yövyttiin ainakin kerran kohdemaassa. Venäjä oli neljänneksi suosituin matkakohde, ja 

suomalaiset tekivät sinne 271 000 yöpymisen sisältänyttä matkaa. Vuoteen 2011 

verrattuna kasvu oli suurta, sillä silloin matkoja tehtiin Venäjälle vain 181 000. Sellaisia 

työ- ja kokousmatkoja, joiden aikana yövyttiin kohdemaassa, Suomesta tehtiin vuonna 

2012 ulkomaille 1,8 miljoonaa. Eniten yöpymisen sisältäneitä työmatkoja tehtiin Ruotsiin, 

Saksaan, Viroon ja Venäjälle. Venäjälle näistä suuntautui 125 000 matkaa (Suomen 
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virallinen tilasto 2013). Edellä esitetyistä luvuista huomataan, kuinka Venäjältä tulevien 

matkailijoiden määrä on moninkertainen verrattuna suomalaisiin, jotka ylittävät Suomen 

ja Venäjän rajan matkustaakseen Venäjälle.  

Venäläisillä matkailijoilla on merkittävä osuus Itä-Suomen matkailussa, mihin 

vaikuttaa rajan läheisyys. Esimerkiksi Tahko, Vuokatti, Koli ja Imatra ovat vetovoimaisia 

matkailukohteita venäläisille. Venäjän suunnalta saapuvat matkailijat ovat tärkeä syy 

merkittävien muutosten tekemiseksi Itä-Suomen lomakohteissa. Venäläismatkailijoiden 

kasvuun Suomessa vaikuttaa nykyään merkittävästi myös venäläisten runsas 

lomakiinteistöjen omistus Suomessa (Kohti kilpailukykyistä ja… 2007). Mökkimatkailu 

on muutenkin kasvattanut venäläisten keskuudessa jatkuvasti suosiotaan. Suomalaiset 

kylpylät ovat myös venäläisten suuresti suosimia matkakohteita. (Heikkinen-

Rummukainen 2001: 27). Venäläiset tulevat Suomeen yleensä omatoimimatkoille, mikä 

näkyy myös vuoden 2011 tilastoista. Tällöin pakettimatkojen osuus venäläisten matkoista 

Suomeen oli ainoastaan 5 prosenttia (Matkailun edistämiskeskus 2013). 

Säännöllisesti Suomessa käyvistä venäläisistä on tullut merkittävä asiakasryhmä 

suomalaisille vähittäiskauppiaille ja matkailuteollisuudelle. Vähittäismyyntisektori 

sopeutui kylmän sodan loppumisen jälkeen erityisen hyvin uuteen tilanteeseen. 

Venäläisillä on tapana ostosmatkoillaan ostaa erityisesti pitkäaikaiseen käyttöön 

korkealaatuisia tuotteita, joita he eivät voi hankkia Venäjältä (Köppen 2009: 51). 

Matkailun edistämiskeskuksen (2013) mukaan Venäjältä saapuneet matkailijat kuluttivat 

vuoden 2011 aikana Suomessa noin 859 miljoonaa euroa. Suomalaiset ylittävät Venäjän 

vastaisen rajan ostaakseen Venäjältä polttoainetta, savukkeita, alkoholia ja muita 

hyödykkeitä (Kortelainen & Köppen 2009: 21). Köppen (2009: 47) toteaa, että ostoksilla 

käyminen ja palvelumatkailu Suomesta Venäjälle ovat tärkeitä taloudellisia tekijöitä. 

Edellä avattiin jo gateway-matkailun käsitettä. Gateway-matkailijalle myös 

kauttakulkupaikalla on itsessään arvoa, vaikka varsinainen matkakohde sijaitseekin 

muualla (Kosonen, Paajanen & Reittu 2006). Kansainvälistä gateway-matkailua Suomen 

ja Venäjän välisen rajan yli molempiin suuntiin voidaan edistää kehittämällä 

rajaseutualueen matkailuyhteistyötä ja myyntikelpoisia matkailutuotteita ja -palveluita. 

Rajan läheisyydessä toimivat yritykset ja rajaseutujen kunnat voivat gateway-matkailun 

ansiosta saada konkreettista taloudellista hyötyä rajan molemmin puolin (Aira 1997: 2). 

Suomen ja Venäjän rajaseudulla on nähty myös mahdollisuus harjoittaa laajasti 
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luontomatkailua. Airan (1997) mukaan rajan läheisyydessä on paljon luonnonvaroja, joita 

voitaisiin hyödyntää enemmän myös luontomatkailussa. Tällaisia resursseja ovat 

esimerkiksi vähän hyödynnetyt virkistysalueet ja luonnolliset liikennereitit aikaisemmin 

hyvin rajoitetun liikkumisen alueella Luoteis-Venäjän rajavyöhykkeellä. Myös Suomen 

puolella on rajan läheisyydessä monipuolisia luontovyöhykkeitä. Tärkeimpiä tuotealueita 

raja-alueen luontomatkailussa ovat muun muassa kalastus, vaellukset ja metsästys. 

Näiden lisäksi esimerkiksi kotiseutumatkailu sekä tutustuminen karjalaiskyliin ja 

kansanperinteeseen ovat merkittäviä matkailutuotteita molemmin puolin rajaa. 

Eskelisen (1995: 88) mukaan neuvostoaikana rajan ylittäviä liikennereittejä 

Venäjän Karjalasta Suomeen ei kehitetty lainkaan. Ainoa poikkeus oli rautatielinja, joka 

rakennettiin 1970-luvulla Kostamuksen kaivoskaupungista. Monet keskeisimmistä 

liikennereiteistä Karjalan tasavallassa kulkevatkin yhä pohjois-etelä -suunnassa. 

Liikenneyhteyksien parantaminen Itä-Suomesta Venäjälle nähdäänkin tarpeellisena 

matkailullisen ja muun saavutettavuuden kannalta. Tähän liittyy myös tärkeänä osana 

rajanylityksien sujuvuuden takaaminen. Liikenneyhteyksien parantaminen aloitettiin 

rajan avautumisen jälkeen muun muassa kehittämällä Suomen-Venäjän rajan ja Pietarin 

välisiä maantieyhteyksiä. Erityisesti tiestön parantaminen onkin tärkeää, sillä venäläiset 

matkustavat Suomeen suurimmaksi osaksi maanteitse (Kiuru 1997: 50). Venäjä-

yhteyksien kehittämiseksi itä-länsiyhteyksien parantaminen myös Suomen sisällä olisi 

tärkeää. Tieliikenteessä tavoitteena on saavuttaa sujuvuus rajanylityksissä, ja huolehtia 

tiestön kunnosta kansainvälisessä tieliikenteessä. Myös rajan ylittävän rautatieliikenteen 

kasvuun on syytä varautua (Kohti kilpailukykyistä ja… 2007).  

Itä-Suomi on tärkeä kauppa- ja matkustajaliikenteen valtaväylä, joten Venäjän 

läheisyydellä on suuri vaikutus etenkin Itä-Suomen liikennesuoritteeseen. Itä-Suomessa 

on useita vilkkaita rajanylityspaikkoja, joista suurin osa on maantieyhteyksiä (Kohti 

kilpailukykyistä ja… 2007). Suomessa Rajavartiolaitos vastaa rajatarkastuksista 

rajanylityspaikoilla. Rajaturvallisuuden vuoksi on tärkeää ylläpitää hyviä suhteita 

naapurimaiden rajaviranomaisiin. Rajavartiolaitos onkin yhdessä Venäjän 

rajavartiopalvelun kanssa asettanut rajavaltuutettuja hoitamaan raja-asioita 

(Rajavartiolaitos 2013). Köppenin (2009: 48–49) mukaan Suomen ja Venäjän 

rajaviranomaisten välillä on eroavaisuuksia. Suomen rajavalvonta on melko pieni 

instituutio, joka luottaa hyvin moderneihin valvontatapoihin ja vähempään työvoimaan. 
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Venäjällä viranomaiset taas luottavat rajavalvonnassa suuriin työntekijämääriin. 

Rajavartiolaitoksen (2013) mukaan rajanylityspaikkoja Suomen ja Venäjän väli-

sellä maarajalla on tällä hetkellä 15. Niistä yhdeksän on kansainvälisiä rajanylityspaik-

koja ja kuusi tilapäisiä rajanylityspaikkoja. Kansainvälisiä rajanylityspaikkoja Suomen ja 

Venäjän välisellä maarajalla ovat Imatra, Kuusamo, Niirala, Nuijamaa, Rajajooseppi, 

Salla, Vaalimaa, Vainikkala ja Vartius.  Vainikkala toimii ainoastaan rautatieliikenteen 

rajanylityspaikkana. Tilapäisiä rajanylityspaikkoja Suomen ja Venäjän kansalaisille ovat 

Haapovaara, Inari, Karttimo, Kurvinen, Leminaho ja Parikkala. 

Heikkinen-Rummukainen (2001: 26, 42) toteaa, että venäläismatkailijat tekevät 

matkustuspäätöksensä nopeasti, joten kohdetta valittaessa etusijalla ovat sellaiset maat, 

joihin viisumin ja muut asiapaperit saa nopeasti. Venäläismatkailun kehittämisen 

hidastajana nähdäänkin Suomessa usein rajanylitykseen liittyvät hankaluudet. Viisumin 

saamista ei tarvitse odottaa kohtuuttomia aikoja, mutta rajanylitykseen kuluvan ajan 

arvaamattomuus ja vaihtelevuus aiheuttavat ongelmia. 

5.1 Matkailuyhteistyön muodot 

Suomen ja Venäjän/Neuvostoliiton rinnakkaiselosta on aikojen kuluessa seurannut 

erilaisia merkittäviä tapahtumia. Pitkän itärajansa vuoksi Suomi on ollut aina läheisesti 

sidottu itänaapuriinsa. Kylmä sota sulki rajan pitkäksi aikaa, ja valtioiden voidaan katsoa 

olleen suhteelliselta etäisyydeltään kaukana toisistaan, vaikka maantieteellisesti valtiot 

sijaitsevat vieretysten. Kylmän sodan suljetun rajan aikakausi jätti jälkensä valtioiden 

välisiin suhteisiin monella tavalla, mutta erityisesti mentaalisella tasolla. Vaikka raja 

kylmän sodan jälkeen avautui uudelleen, on vastakkainasettelu ”meidän” 

ja ”noiden/muiden” välillä yltänyt näihin päiviin saakka – joskin se on hiljalleen 

lieventynyt (Laine 2013: 43). Viime aikoina jännitteet ovat kuitenkin taas kasvaneet 

Krimin niemimaan miehityksen jälkeen. 

Suomen ja Venäjän rajaseutu on ollut aina poliittisesti, strategisesti ja 

sotilaallisesti merkittävää aluetta. Sijainniltaan raja on nyt pysynyt muuttumattomana nyt 

jo noin 70 vuotta. Kylmän sodan loppumisen jälkeen Suomen ja Venäjän välisen rajan 

avautumisen mahdollisuudet ymmärrettiin rajan molemmin puolin. Taloudellisten 

siteiden vahvistaminen on tärkeä haaste niin paikalliselle kuin alueellisellekin 

kehitykselle. Aluksi ongelmana olivat erityisesti raja-alueen heikot infrastruktuuriset 
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edellytykset rajan ylittävälle yhteistyölle. Suuri osa yrityksistä vahvistaa yhteistyötä 

keskittyikin aluksi perusedellytysten, kuten teiden rakentamiseen (Paasi 1998: 678). 

Euroopan unionin ja Venäjän yhteisenä pitkän aikavälin tavoitteena on ollut Venäjän 

integroituminen entistä selvemmin Euroopan ja muun maailman talouteen. Toteutuessaan 

tällainen kehitys lisäisi luonnollisesti vuorovaikutusta myös Suomen ja Venäjän välillä 

(Kohti kilpailukykyistä ja… 2007). 

Tutkijoiden tutkimusaiheet nousevat yleensä kulloisistakin poliittisista ja 

sosiaalisista olosuhteista. Pitkä – yli 1300 kilometrin mittainen - raja Suomen ja Venäjän 

välillä sekä pitkä ja ajoittain sotaisakin yhteinen historia tarjoavat laajat mahdollisuudet 

kasvavalle tieteelliselle yhteistyölle maiden välillä. Paavo Lipponen esitteli 1990-luvun 

loppupuolella käsitteen ”pohjoinen ulottuvuus” (northern dimension), joka sisälsi myös 

ajatuksen Suomen ja Venäjän välisen yhteistyön kasvattamisesta. 2000-luvun alusta 

alkaen rajan ylittävä yhteistyö onkin kasvanut aivan uusiin ulottuvuuksiin (Lähteenmäki 

2007: 16). 

EU:n rajapolitiikassa yksi päätavoite on ollut vahvistaa rajan ylittävää yhteistyötä 

sekä sisäisten että ulkoisten rajojen yli (Kortelainen & Köppen 2009: 18). Euroopan 

unioni on vahva kumppani Suomen ja Venäjän välisillä raja-alueilla, sillä Suomen ja 

Venäjän raja on myös osa EU:n itärajaa. EU:n vaikutus ilmenee parhaiten erilaisten raja-

alueohjelmien kautta. EU-rahoitteisia ja -vetoisia raja-alueohjelmia ovat tai ovat olleet 

esimerkiksi Interreg-, Tacis-, Phare-, Pohjoinen ulottuvuus (Northern Dimension) - ja 

Naapuruusohjelma (Neighbourhood Programme) -ohjelmat. EU-rahoitteiset ohjelmat 

tuovat nykyään pääosan rahoituksesta raja-alueen kehittämiseksi Suomessa. Liittyminen 

Euroopan unioniin on siis antanut Suomelle uuden ja vahvan kumppanin raja-alueiden 

kehittämiseen (Hokkanen ym. 2007: 212). 

Rajan ylittävän yhteistyön yksi päätavoite on yhdistää aiemmin erotetut alueet 

enemmän tai vähemmän integroiduiksi yksiköiksi. Tällä pyritään edistämään ja 

kasvattamaan alueellista vaurautta ja vakautta sekä tasapainoista kehitystä. Rajan 

ylittävästä yhteistyöstä ja vuorovaikutuksesta on tullut tärkeä aihe Suomen ja Venäjän 

välisissä rajakysymyksissä. Yksi tämän prosessin huipentumista oli suomalais-venäläisen 

Euroopan unionin ulkorajaohjelman Euregio Karelian perustaminen vuonna 2000 

(Köppen 2009: 41–42).  

Koska EU:n rahoittamat projektit perustuvat paikalliselle yhteisrahoitukselle, 
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Venäjän puolella päätettiin perustaa oma ainutlaatuinen raja-alueohjelma, jonka 

kohdealueena oli Karjalan tasavalta. Ohjelman kohdealue siis vastasi pääosin Euregio 

Karelia -naapuruusohjelman kuuluvia alueita Venäjän puolella (Köppen 2009: 23). 

Ohjelma oli esimerkki Suomen ja Venäjän välisestä pyrkimyksestä hoitaa asioita 

keskenään. Tarkoituksena oli parantaa ihmisten elinoloja molemmin puolin rajaa. 

Karjalan tasavallan ja Suomen alueiden edustajat kokoontuvat säännöllisesti 

keskustelemaan yhteisistä projekteista (Helppikangas ym. 2006: 71).  

Euregio Karelia -naapuruusohjelmalla tuettiin rajat ylittävää taloudellista ja 

sosiaalista yhteistyötä. Ohjelman alueeseen kuuluivat Suomessa Pohjois-Pohjanmaan, 

Kainuun ja Pohjois-Karjalan maakunnat sekä Venäjällä Karjalan tasavalta (Euregio 

Karelia – naapuruusohjelma 2011). Euregio Karelia perustettiin 24.2.2000 solmitulla 

sopimuksella. Nykyään Euregio Karelia on kansainvälinen yhteistyöfoorumi, joka 

perustuu nyt jo päättyneeseen naapuruusohjelmaan (Euregio Karelia yhteistyöfoorumi 

2011). Euregio Karelian kohdealueinakin olleet Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Pohjois-

Karjala ja Karjalan tasavalta kuuluivat vuosina 2007-2013 Karelia ENPI CBC – ohjelman 

piiriin (Karelia ENPI CBC 2013).  

Euregio Karelia -naapuruusohjelma sisälsi kolme toimintalinjaa. Toimintalinja 1 

sisälsi rajan ylittävän matkailun kehittämisen. Ohjelman puitteissa toteutettiin investointi- 

ja kehittämistyyppisiä matkailua tukevia hankkeita. Hankkeissa muun muassa kehitettiin 

uusia matkailutuotteita ja matkailureittejä, tehtiin markkinointiselvityksiä ja koulutettiin 

uusia matkaoppaita. Toimintalinjan 2 yhtenä tavoitteena oli kulttuuriperinteen 

hyödyntäminen ohjelma-alueella. Tähän kuului esimerkiksi kulttuurimatkailun kasvun 

tukeminen. Esimerkkinä tästä edesautettiin Vienan Karjalan kylien elinkelpoisuutta 

elvyttämällä käsityöperinnettä. Toimintalinja 3: n tavoitteena oli kehittää Suomen ja 

Venäjän rajan ylitystä joustavammaksi. Erityinen painopiste oli kansainvälisten 

rajanylityspaikkojen liikennejärjestelyiden ja toiminnallisuuden kehittäminen 

(Naapuruusohjelmahankkeet… 2009). 

Erityisesti rajan avautumisen jälkeen oli yleistä, että Suomeen saapuvat venäläiset 

matkailijat jatkoivat rajalta suoraan Helsingin seudulle tai muualle Suomeen. 

Matkailuprojektien erityisenä tavoitteena onkin ollut lisätä lähellä rajaa sijaitsevien 

paikkakuntien kiinnostavuutta (Kiuru 1997: 50). Suomen itärajan tuntumassa sijaitsevien 

paikkakuntien Venäjälle kohdistuvat projektit voidaan Kiurun (1997:50) mukaan jakaa 
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karkeasti kahteen ryhmään: 1) yritysten väliseen yhteistyöhön, yhteisyrityksiin ja viennin 

edistämiseen liittyviin projekteihin sekä 2) matkailun kehittämiseen ja paikkakuntien 

kiinnostavuuteen ostopaikkoina liittyviin projekteihin 

Suomen ympäristöministeriön aloitteesta ja Suomen Matkailun Kehitys Oy:n 

(SMAK) toteuttamana aloitettiin vuonna 1996 ”Luontomatkailutoimintojen kehittäminen 

Suomen ja Venäjän rajaseutualueilla” – yhteistyöprojekti. Tämän pilottihankkeen kohteet 

sijaitsivat neljällä eri kehittämisvyöhykkeellä, joita olivat Etelä-Suomen–Pietarin, 

Karjalan, Arkangelin ja Barentsin luontoalueet. Hankkeen rahoitus saatiin Euroopan 

unionilta sekä Suomen ympäristöministeriöltä ja kauppa- ja teollisuusministeriöltä. 

Projektissa kiinnitettiin huomiota erityisesti rajan ylittävään yritysyhteistyöhön, 

luontomatkailun tuotteistamiseen, ympäristökysymyksiin ja rajanylityksen 

helpottamiseen. Suomen ja Venäjän rajaseutualueen todettiin tarjoavan mahdollisuuksia 

luonto- ja erämatkailuun, sillä sen luontoalueet ovat suhteellisen yhtenäiset ja 

koskemattomat. Rajaseudun vetovoimaisimmiksi matkailukohteiksi listattiin muun 

muassa itäisen Suomenlahden rannikko ja saaret, Valamon ja Konevitsan luostarit, 

karjalaiset kylät sekä yleisesti erämaat ja koskematon luonto (Aira 1997). 

Hokkanen ym. (2007: 213–214) toteavat, että bilateraalisissa suhteissa 

jatkuvuuden turvaaminen on yksi tärkeimmistä tavoitteista. Projektiluonteisuus kuitenkin 

aiheuttaa sen, että rahoitus on usein lyhytkestoista, eikä se ainakaan tue yhteistyön 

jatkuvuutta. Myös nopeat muutokset poliittisessa ilmapiirissä alueellisella tai 

kansallisella tasolla voivat vaikeuttaa raja-alueyhteistyötä. Tämä on ollut nähtävissä myös 

Suomen ja Venäjän välillä.  

Edellä mainittiin, että esteet matkailulle voivat olla sekä fyysisiä ja todellisia että 

psykologisia. Esimerkiksi muutamat infrastruktuuriin liittyvät ja muut fyysiset ongelmat 

voivat vaikeuttaa yhteistyötä rajaseudulla, ja ne ovat tällöin todellisia esteitä. Suomen ja 

Venäjän rajalla ongelmia ovat erityisesti viisumipakko, etäisyydet, matala väestöntiheys, 

rajanylityspaikkojen vähyys ja toisinaan pitkät odotusajat olemassa olevilla 

rajanylityspaikoilla. Suomen ja Venäjän rajaseudulla esimerkiksi etäisyydet 

pääasutuskeskusten välillä ovat melko pitkiä ja väestöpohja on niin pieni, että säännöllistä 

rajan ylittävää vuorovaikutusta yhteiskunnallisella, ei-liiketoiminnallisella tasolla on 

erittäin vaikea luoda (Köppen 2009: 48). Psykologisia esteitä voivat esimerkiksi 

suomalaisilla olla pelko ajaa autolla Venäjällä vieraskielisten kylttien ja vieraan 
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liikennekulttuurin keskellä. Lisäksi ennakkoluulot ja stereotyyppiset käsitykset saattavat 

vähentää matkailua Suomen ja Venäjän välillä. Hokkanen ym. (2007: 207) toteavat, että 

rajan ylittävät taloudelliset toimet, kulttuuri ja matkailu kasvattavat ihmisten välistä 

kommunikointia ja vähentävät ennakkoluuloja. Avoin raja lisää mahdollisuuksia 

demokraattiseen kehitykseen, kun yhteistyömuodot avaavat uusia mahdollisuuksia ja 

tuovat mukanaan uusia ideoita. 

Suomen ja Venäjän välistä matkailua ja yhteistyötä vaikeuttaa siis myös 

kielimuuri, jonka olemassa oloa ei voi väheksyä (Köppen 2009: 48). Venäjänkielisen 

palvelun tarve onkin syytä ottaa huomioon suomalaisissa matkailukeskuksissa. Vaikka 

yhä useampi venäläismatkailija puhuu ainakin jonkin verran esimerkiksi englantia, 

venäjänkielisen palvelun merkitys tulevaisuuden vahvana kilpailutekijänä tulee olemaan 

huomattava (Heikkinen-Rummukainen 2001: 29). Seurauksena venäläismatkailijoiden 

suurista virroista Suomessa panostetaan nykyään yhä enemmän venäjänkieliseen 

palveluun. Kaupoissa on venäjää puhuvaa henkilökuntaa ja liikkeet myös mainostavat 

venäjäksi (Köppen 2009: 47). Lisäksi itäsuomalaiset yritykset mainostavat muun muassa 

Karjalan tasavallassa ilmestyvissä venäjänkielisissä lehdissä. 

 Köppen (2009: 48) toteaa rajanylittäviä vierailuja varten tarvittavan maksullisen 

viisumin hillitsevän päivittäistä vuorovaikutusta. Viisuminvapautta onkin väläytelty 

viime aikoina usein. Luukkanen (2011) toteaa kirjoituksessaan sanomalehti Kalevassa, 

että viisumien poistaminen olisi ensimmäinen askel Suomen ja Venäjän rajan 

muuttumisessa ”ihmisten rajaksi”. Rouge-Oikarisen (2009) mukaan viisumipakon ohella 

tavaroiden ja henkilöiden liikkumista ja kansainvälistä yhteistyötä hankaloittaa Venäjän 

harjoittama tullipolitiikka vaihtelevine säännöksineen. Airan (1997) toteaa, että joillakin 

raja-asemilla on myös aukiolorajoituksia, eivätkä kaikki passintarkastuspaikat ole siten 

auki vuorokauden ympäri. 

5.2 Rajan ylittävä suojelualueyhteistyö 

Ruotsin ja Venäjän sekä myöhemmin Suomen ja Venäjän/Neuvostoliiton välillä on ollut 

pitkän historian aikana useita vihamielisyyksiä ja jopa sotatoimia raja-alueilla, mutta 

toisaalta myös rauhanomaista yhteistyötä. Suurin osa rajaseudusta on aina sijainnut 

kaukana suurista asutuskeskuksista, joten rajaseutualueet ovat usein poliittisessa 

päätöksenteossa jääneet vähälle huomiolle. Rajaseutu on kuitenkin ollut merkityksellinen 
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luonnonvarojensa takia. Hedelmällisimpiä rajaseutualueita hyödynnettiin kaskiviljelyssä 

jo 1400-luvulla. Tervanpoltto aloitettiin 1600-luvulla ja se vaati laajoja alueita rajan 

läheisyydestä aina 1800-luvulle asti. Viimeisimpänä luonnonvaroja hyödyntävänä 

muotona on ollut - ja on edelleen - intensiivinen metsätalous. Metsätalous on verottanut 

metsiä ja vaatinut soiden ojittamista raja-alueilla, jotta kasvavat puutavaramarkkinat on 

saatu tyydytettyä.  Joka tapauksessa raja-alueiden syrjäinen sijainti sekä suhteellisen 

tuottamaton maaperä ovat vaikuttaneet siihen, että rajaseuduilta löytyy yhä erämaisia ja 

hyödyntämättömiä alueita. Rajaseudun erämaa-alueiden suojelun kehittyminen on 

käytännössä kulkenut yhtä matkaa Suomessa ja Neuvostoliitossa/Venäjällä. Useita rajan 

läheisyydessä sijaitsevia erämaa-alueita on suojeltu jo yli 30 vuoden ajan (Hokkanen ym. 

2007: 206–207). 

Jo 1970-luvun tienoilla satelliittikuvista paikannettiin luonnontilaisten metsien 

ketju, ”vihreä vyöhyke” (green belt), Suomen ja Venäjän rajaseudulla. Metsät olivat lähes 

koskemattomia, sillä raja-alueelle pääsy oli ollut pitkään rajoitettua. 1980-luvun lopulla 

Neuvostoliitto kavensi sotilaallisia rajavyöhykkeitään, jolloin ihmisille avautui 

mahdollisuus vierailla laajemmin raja-alueilla. Samalla raja-alueiden taloudellista 

potentiaalia alettiin hyödyntää (Laine 2013: 337). Ruuhijärvi (2003: 13) toteaa 

luonnonsuojeluyhteistyön Suomen ja Neuvostoliiton välillä alkaneen 1970-luvulla 

tieteellis-teknillisen yhteistyösopimuksen myötä. Luonnonsuojelun vastuutahoja 

edustivat ensin maiden maatalousministeriöt. Yhteistyön alkuvaiheessa osapuolet 

perehtyivät toistensa suojelualuejärjestelmiin, uhanalaisiin lajeihin, eläimistöön, 

migraatioon rajan yli sekä ekosysteemien – erityisesti metsien ja soiden – suojeluun. 

Yhteistyöstä tuli virallisempaa vuonna 1985, kun Suomi ja Neuvostoliitto allekirjoittivat 

hallitustenvälisen sopimuksen koskien ympäristönsuojeluyhteistyötä.  

Vuonna 1990 Venäjän Karjalassa oli vain kolme (3) luonnonsuojelualuetta: 

Kivatsun luonnonpuisto sekä museo-luonnonpuistot Valamo ja Kiži, jotka ovat sekä 

kulttuurihistoriallisesti että luonnonympäristöltään tärkeitä suojelukohteita. Nämä kolme 

suojelualuetta käsittivät yhteensä vain 0,3 % Karjalan tasavallan pinta-alasta. 1990-luvun 

alkuvuosien tavoitteeksi asetettiin luonnonsuojelun alaisten alueiden pinta-alan 

kasvattaminen uusia puistoalueita perustamalla (Raja-alueen kehittämisohjelma… 1995: 

13, 15). Uusia luonnonsuojelualueita onkin sittemmin perustettu Karjalan tasavaltaan 

useita.  
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Venäjällä maat ovat valtion omistuksessa ja esimerkiksi metsätalous on mittavaa. 

Taloudellisen toiminnan harjoittaminen ja pääsy raja-alueille on Venäjän puolella tiukasti 

rajoitettua rajavyöhykealueella, joka voi ulottua jopa 100 kilometrin päähän rajasta. 

Luonnonsuojelutoimissa on jatkettu samankaltaista suuren skaalan toimintaa, sillä 

venäläiset luonnonsuojelualueet ovat yleensä kymmenien tuhansien hehtaarien laajuisia: 

Paanajärven kansallispuisto jopa yli 100 000 hehtaaria, Kalevalan kansallispuisto 74 400 

hehtaaria, Kostamuksen luonnonpuisto 47 500 hehtaaria ja Tolvajärven suojelualue 

(zakaznik) 42 000 hehtaaria (Hokkanen ym. 2007: 209). 

Suomessa metsät ovat Pohjois-Suomessa pääosin valtion omistamia ja eteläosissa 

maata suurelta osin yksityisessä omistuksessa. Pohjoisessa Suomessa 

luonnonsuojelualueet käsittävät laajoja alueita, kun taas eteläisessä Suomessa 

suojelualueet ovat pieniä ja hajallaan olevia (Hokkanen ym. 2007: 210).  

Suomessa Metsähallitus edistää nykyään rajan ylittävää yhteistyötä niin 

kutsuttujen puistoparien avulla. Puistopari muodostuu usein vierekkäisistä, mutta rajan 

erottamista puistoalueista, joissa luonto on samankaltaista ja yhteistyöstä koetaan olevan 

molemminpuolista hyötyä. Joillakin alueilla rajan vastapuolella Venäjällä ei kuitenkaan 

ole suojelualuetta, jonka kanssa puistoparin voisi muodostaa. Näin on esimerkiksi 

Lieksassa, jossa Ruunaan alue on hyvin kehittynyt luontomatkailu- ja luonnonsuojelualue, 

mutta Venäjän puolella samalla kohdin ei suojelualuetta ole. Metsähallituksen 

luontopalvelut onkin ollut tällaisissa tapauksissa aktiivinen, ja pyrkinyt edistämään 

suojelualueiden perustamista Venäjän puolelle (Hokkanen ym. 2007: 219). Suomen ja 

Venäjän rajan ylittäviä puistopareja markkinoidaan nykyään yhä enemmän nimenomaan 

puistopareina eikä pelkästään yksittäisinä puistoalueina yhdellä puolen rajaa.  

Suomalainen Ystävyyden puisto – joka muodostuu viidestä eri 

luonnonsuojelualueesta – ja venäläinen Kostamuksen luonnonpuisto muodostavat rajan 

ylittävän Ystävyyden luonnonsuojelualueen. Ystävyyden luonnonsuojelualue oli 

ensimmäinen Suomen ja Venäjän (puiston perustamisaikana Neuvostoliiton) rajan yli 

toimiva puistopari. Suomen ja Neuvostoliiton välinen sopimus Ystävyyden 

luonnonsuojelualueesta astui voimaan vuonna 1990. Ystävyyden luonnonsuojelualueen 

katsotaan rajan ylittävänä puistoalueena lisäävän ihmisten yhteisymmärrystä ja edistävän 

yhteistä luonnonsuojelua (Luontoon.fi 2014c). Hokkasen ym. (2007: 218) mukaan 

Ystävyyden luonnonsuojelualue on erinomainen esimerkki pitkän aikavälin yhteistyöstä 
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Metsähallituksen ja venäläisten kumppanien välillä luonnonsuojelualueen hallinnon ja 

ekologisen koulutuksen suunnittelussa. 

Fennoscandian Green Belt – Welfare from Sustainable Cross Border Nature and 

Culture Tourism on Karelia ENPI CBC – ohjelmaan kuuluva hanke, joka kestää vuoden 

2014 loppuun. Hankkeen vetäjänä on Pohjanmaan luontopalvelut ja siinä ovat mukana 

Suomen puolelta Oulangan kansallispuisto, Kalevalan puisto, Ystävyyden puisto, Kolin 

kansallispuisto ja Petkeljärven kansallispuisto sekä Venäjän puolelta Paanajärven 

kansallispuisto, Kostamuksen luonnonpuisto ja Kalevalan kansallispuisto. Hankkeen 

tavoitteina ovat suojelualueiden ainutlaatuisten luonto- ja kulttuuriarvojen säilyttäminen, 

puistojen luontomatkailupalveluiden kehittäminen kansainväliselle tasolle sekä 

suojelualueiden luontokeskusten toimintojen yhtenäistäminen ja nykyaikaistaminen. 

Erilaisilla konkreettisilla toimenpiteillä pyritään kehittämään valmiuksia rajan ylittävälle 

puistopariyhteistyölle kestävän kehityksen periaatteet huomioon ottaen. Samalla 

hankkeen puitteissa pyritään parantamaan mukana olevilla alueilla jo olemassa olevia 

kansainvälisiä matkailubrändejä (Metsähallitus 2014a). 

”Green Belt of Fennoscandia” -idea kehittyi jo 1990-luvun alkupuolella. 

Kapeimman katsantotavan mukaan ”Fennoskandian vihreä vyöhyke” nähdään vain 

luonnonsuojelualueiden ketjuna, joka kulkee pitkin Suomen, Venäjän ja Norjan välisiä 

rajoja. Kokonaisvaltaisempi käsitys on, että ”Fennoskandian vihreä vyöhyke” on alue, 

johon raja vaikuttaa vahvasti niin taloudellisten, ekologisten, sosiaalisten kuin 

kulttuuristenkin ulottuvuuksien kautta.  Yksi ajatuksen kulmakivistä oli, että raja-alueilla 

täytyy olla yhteinen ympäristöpolitiikka, jotta voidaan sovittaa luonnonvarojen 

hyödyntämisestä ja niiden suojelun tasapainottamisesta syntyviä konflikteja. Tavoitteena 

on myös lisätä alueellista ja paikallista ymmärrystä kestävästä kehityksestä (Hokkanen 

ym. 2007: 209, 214–216).  

Suomen ja Venäjän välillä toukokuusta 2012 kesään 2014 asti kestänyt Quality-

CET (Quality for Crossborder Practises in Ecotourism) -hanke oli Suomen ja Venäjän 

yhteinen raja-aluehanke. Hankkeessa olivat mukana seuraavat puistoparit: Oulanka – 

Paanajärvi, Kalevalapuisto – Kalevalan kansallispuisto, Ystävyyden puisto – 

Kostamuksen luonnonpuisto ja Kolin kansallispuisto – Kivatsun luonnonpuisto (ks. kuva 

5). Quality-CET -hankkeen tavoitteena oli vahvistaa luontomatkailua kunkin puistoparin 

alueella. Puistojen yhteistyötä pyrittiin lisäämään yhtenäistämällä puistoparien 
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luontomatkailusuunnitelmia ja markkinointistrategioita. Myös puistojen henkilökuntien 

tietotaitoa ja asiakaspalvelun tasoa oli tarkoitus nostaa (Metsähallitus 2014d). 

Quality-CET -hankkeen kohdealueet olivat siis pitkälti samat kuin Fennoscandian 

Green Belt -hankkeessa. Kummassakin hankkeessa keskityttiin rajan ylittävien 

puistoparien matkailun kehittämiseen, joten hankkeiden voi pitkälti katsoa tukeneen 

toinen toisiaan. 

 

Kuva 5. Quality-CET – hankkeen puistoparialueet (lähde: Metsähallitus 2014d). 
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6 Oulanka-Paanajärvi 

Oulangan kansallispuisto Suomen puolella ja Paanajärven kansallispuisto Venäjän 

puolella rajoittuvat molemmat Suomen ja Venäjän väliseen rajaan, joten puistot 

muodostavat ikään kuin yhden yhtenäisen valtionrajan ylittävän kansallispuistoalueen. 

Molemmat puistot sijaitsevat lähellä napapiiriä ja ovat yksiä pohjoisimmista 

kansallispuistoista maailmassa (PAN Parks 2014d). 

Oulangan ja Paanajärven alueilla on rikas biodiversiteetti ja samat habitaattityypit, 

joskin lajien levinneisyydet vaihtelevat. Molempien puistojen halki virtaa lisäksi 

valjastamaton Oulankajoki (Venäjän puolella Olanga-joki). Kansallispuistoalueet jakavat 

myös yhteisen kulttuurisen historian suomalais-karjalaisine vaikutteineen. Molemmat 

puistot on luokiteltu kuuluvaksi IUCN:n kategoriaan II (Global Transboundary… 2011a). 

 

Kuva 6. Oulangan ja Paanajärven kansallispuistojen sijainti (lähde: Global Transboundary… 

2011a). 
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6.1 Oulangan kansallispuisto 

Oulangan kansallispuisto sijaitsee Suomessa Kuusamon ja Sallan kuntien alueella. 

Puistoalue ylittää Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin maakuntarajan. Idässä puisto rajoittuu 

Suomen ja Venäjän väliseen rajaan. Puisto on perustettu vuonna 1956, ja sitä on 

laajennettu myöhemmin vuosina 1982 ja 1989.  Nykyisin kansallispuiston pinta-ala on 29 

000 hehtaaria (Luontoon.fi 2014a). Puisto oli perustettaessa vain 10 900 hehtaarin 

laajuinen, mutta kahden 1980-luvulla tehdyn laajennuksen myötä kansallispuisto saavutti 

nykyisen kokonsa (Hautala & Rautiainen 1998: 50). 

Oulangan alue oli jo 1800-luvulla tunnettu maisemistaan, ja erityisesti koskistaan ja 

erikoisista kasveistaan. Ensimmäinen maininta Oulangan alueesta mahdollisena 

kansallispuistoalueena on jo vuodelta 1897, mutta kului vielä lähes 60 vuotta ennen kuin 

puisto perustettiin. Kansallispuistohanketta olivat sillä välin hidastamassa muun muassa 

isojako, toinen maailmansota ja 1950-luvulla ”koskisota”. Koskisodalla tarkoitetaan 

kiistaa Oulankajoen ja Kitkajoen valjastamisesta sähköntuotantoon. Luonnonsuojelun 

kuitenkin ymmärrettiin edistävän kasvavaa matkailua, joten kosket säästyivät 

rakentamiselta (Luontoon.fi 2014b).  

6.2 Paanajärven kansallispuisto 

Paanajärven kansallispuisto sijaitsee Venäjällä, Karjalan tasavallan luoteisosassa. 

Lännessä puisto rajoittuu Suomen ja Venäjän väliseen rajaan. Paanajärven 

kansallispuistoalue on laaja, ja se on pinta-alaltaan noin 104 000 hehtaaria (PAN Parks 

2014d).  

Paanajärven alueen luonnonkauneus oli luonnontutkijoiden tiedossa jo 1800-

luvulla, ja jo 1920-luvulla osan Paanajärven alueesta kuuluessa Suomeen, suunniteltiin 

alueelle suojelutoimia. Tuohon aikaan Paanajärvellä oli kuitenkin jo sen verran asutusta 

ja ihmistoimintaa, että suojelun piiriin jäi vain nykyisen Oulangan kansallispuiston 

alueita. Vielä talvisodan alkaessa vuonna 1939 Paanajärvi oli Kuusamon kukoistavin ja 

vaurain kylä Kirkonkylän ohella. Paanajärven kylä kuitenkin evakuoitiin ensimmäisen 

kerran heti talvisodan syttyessä. Vihollisuuksien loputtua jatkosodan päättyessä vuonna 

1944 annettiin käsky rajakylien evakuoinnista, jolloin myöskään Paanajärven 

suomalaisilla ei ollut enää mahdollisuutta palata rajan taakse (Meriläinen 1993: 146). Leo 

Koutaniemen sanoin: ”Niin raadollista kuin se onkin, tarvitsi siis ensin sotia, jotta 
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Paanajärven alueen luonto lunasti oikeutuksensa tulla suojelluksi!” (Koutaniemi 1993b: 

134). 

Paanajärven kansallispuisto on suhteellisen nuori kansallispuisto. Vielä 1980-

luvulla Paanajärvelle oltiin suunnittelemassa pumppuvoimalaa, joka sai aikaan 

voimakkaan vastareaktion, kun sekä suomalaiset että venäläiset tutkijat, 

luonnonsuojelijat ja päättäjät alkoivat vastustaa suunnitelmia voimakkaasti. Lisäksi 

nykyiselle kansallispuistoalueelle suunniteltiin suomalaisten toimesta myös 

laskettelukeskusta. Luonnonsuojelualueen perustaminen eteni kuitenkin Paanajärven 

tapauksessa verrattain nopeasti. Keväällä 1989 Petroskoissa järjestettiin ensimmäinen 

Paanajärvi-seminaari, ja jo vuonna 1992 saatiin aikaan päätös Paanajärven 

kansallispuistosta (Koutaniemi 1993a: 7). Vuonna 1997 kansallispuistoa vielä 

laajennettiin (Hautala & Rautiainen 1998: 49).  

6.3 Puistojen välinen yhteistyö 

Paanajärven alueen läntinen osa kuului Suomeen toista maailmansotaa. Pitkään sodan 

jälkeen suomalaisten asenteet olivat skeptisiä tai negatiivisia itäistä naapurimaata kohtaan. 

Tämän takia on ajateltu, että kansallispuistot vastaavat omalta osaltaan tarpeeseen toimia 

mallina rauhanomaiselle rinnakkaiselolle. Oulangan ja Paanajärven kansallispuistot 

ovatkin tehneet tiivistä yhteistyötä heti Paanajärven puiston perustamisesta lähtien. 

Paanajärven kansallispuiston ensimmäisinä vuosina Oulangan kansallispuiston 

henkilökunta oli auttamassa kansallispuiston henkilökuntaa alkuun pääsemisessä, ja 

myöhemmin puistojen välillä on ollut useita erilaisia yhteistyöprojekteja (Global 

Transboundary… 2011a).  

Oulangan kansallispuiston ja Paanajärven kansallispuiston kävijämäärät 

poikkeavat toisistaan suuresti. Oulangan kansallispuiston pinta-ala on noin neljäsosan 

Paanajärven pinta-alasta, mutta Oulangan vuotuinen kävijämäärä on huomattavasti 

suurempi kuin Paanajärven. Oulangalla vierailee vuosittain noin 172 000 kävijää, kun 

vastaava luku Paanajärven kansallispuiston alueella on noin 5000 (PAN Parks 2014c, 

PAN Parks 2014d). Kesäisin Oulangan kansallispuisto on alueensa vetovoimaisin 

matkailukohde. Kuusamon kunnalle puistoalueen matkailu tuo noin 15 prosenttia kunnan 

vuotuisista matkailutuloista. Vaikka matkailu on tärkeä tulonlähde molemmille puistoille, 

on suurimpana ongelmana puistojen välisen matkailun kehittämisessä rajanylityksen 
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hankaluus. Tällä hetkellä Oulangalta ei ole suoraa rajanylityspaikkaa Paanajärvelle, vaan 

raja täytyy ylittää joko Kuusamo-Suoperän tai Sallan kansainvälisiltä rajanylityspaikoilta, 

mikä vaatii ensin pitkähkön ajomatkan – ja totta kai myös viisumin (Global 

Transboundary… 2011a). 

Oulangan kansallispuiston sydän, Oulankajoki, laskee Venäjän puolelle 

Paanajärveen ja siitä edelleen Pääjärveen. Ennen valtakunnan rajaa Oulankajokeen 

yhtyvät myös Kitkajoen vedet ja Venäjän puolella myös Kuusinkijoki (Metsähallitus 

2010). Sekä Oulangan että Paanajärven kansallispuistojen ytimenä on Oulankajoen 

laakso. Luonnoltaan puistot ovat hyvin samantyyppisiä (Hautala & Rautiainen 1998: 49).  

Oulangan ja Paanajärven kansallispuistot ovat tehneet yhteistyötä 1990-luvun 

alkupuolelta lähtien, jolloin Paanajärven kansallispuisto perustettiin. Vuonna 2005 

molemmista puistoista tuli EUROPARC TransParcNet:in jäseniä, ja puistot saivat 

yhteisen ”Transboundary Certificate” -tunnustuksen rajan ylittävästä yhteistyöstään 

(EUROPARC Federation 2014a). Vuonna 2012 puistoille myönnettiin myös yhteinen 

PAN Parks -sertifikaatti. Oulanka-Paanajärvi -kansallispuistopari oli ensimmäinen PAN 

Parks -verkoston yhtenä kokonaisuutena sertifioima puistopari (Metsähallitus 2012). 

Oulangan ja Paanajärven kansallispuistojen toiminnan ja yhteistyön 

kehittämiseksi on viety läpi erilaisia projekteja ja hankkeita. Vuosina 2002–2004 

toteutettiin Interreg III A Karjala -projekti ”Luontomatkailun edistäminen Oulangan ja 

Paanajärven kansallispuistoissa”. Projektin päätavoitteena oli kestävän luontomatkailun 

toimintamallin kehittäminen ja matkailullisten vetovoimatekijöiden säilyttäminen 

kansallispuistojen alueilla (Metsähallitus 2014b). Lisäksi puistopariin kohdistui 

kaksivuotinen (2005–2007) Euregio Karelia Naapuruusohjelmaan kuulunut Interreg-

hanke ”Oulanka-Paanajärvi – erämaita, elämyksiä ja hyvinvointia”. Hankkeen 

tarkoituksena oli kehittää puistoparin palveluita ja sitä myötä luontomatkailun 

edellytyksiä. Oulanka-Paanajärvi -puistoparin luonto nähtiin ainutlaatuisena, ja 

kansallispuistojen aseman vahvistaminen sen myötä tärkeänä niin oman alueensa 

vetovoimakohteena kuin kansainvälisesti tunnettuna luontomatkailukohteena 

(Metsähallitus 2014c). Edellä tarkasteltiin lyhyesti myös muita projekteja ja hankkeita, 

joissa Oulangan ja Paanajärven kansallispuistot ovat olleet osallisina. 
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7 Tutkimusaineisto ja -menetelmät  

7.1 Aineisto 

Tämän tutkielman aineisto on pääosin kvalitatiivista, joten aineiston analysoinnissa on 

luonnollisesti käytetty laadullisen tutkimuksen menetelmiä. Laadullisen tutkimuksen 

lähtökohtana on kuvata todellista elämää. Laadullisella tutkimuksella tutkitaan asioita, 

joita ei ole mahdollista – tai ainakaan helppoa – mitata määrällisesti. Kokonaisvaltainen 

kohteen tutkiminen on laadullisen tutkimuksen yksi tärkeimmistä tavoitteista. Laadullista 

tutkimusta ei ole kuitenkaan aina helppo erottaa täysin kvantitatiivisesta tutkimuksesta, 

vaan ne toimivat usein toisiaan täydentävinä suuntauksina (Hirsjärvi ym. 2008: 132, 157). 

7.1.1 Aineiston kuvaus 

Aineisto tähän tutkimukseen on kerätty puhelinhaastatteluilla. Puhelinhaastattelut 

suoritettiin teemahaastatteluina, joiden alussa tutkimuksen tekijä keräsi tietoa itselleen 

taustatiedoiksi lyhyen lomakkeen (LIITE 1) avulla. Haastattelut olivat teemahaastatteluja 

ja ne nauhoitettiin. Kaikki kahdeksan (8) haastattelua litteroitiin ja ne muodostavat 

tutkimuksen empiirisen aineiston. 

Hirsjärvi ja Hurme (2001: 64–65) kirjoittavat, että puhelinhaastatteluja voidaan 

tehdä niin, että tutkija soittaa omasta puhelimestaan haastateltaville – kuten tässä 

tutkimuksessa tehtiin – tai niin, että haastattelut tehdään suurina joukkotutkimuksina, 

jolloin haastattelijat istuvat tietokoneidensa ääressä laboratorioissa. Puhelinhaastattelua 

pidetään hyvänä vaihtoehtona puolistrukturoitujen haastatteluiden tekemisessä, sillä 

niiden avulla on yksinkertaista tavoittaa kiireisiä ja kaukana asuvia henkilöitä. 

Haastattelutekniikassa voi olla hieman eroja kasvokkain tehtävään haastatteluun 

verrattuna, sillä puhelinhaastattelussa olisi esimerkiksi kysymysten hyvä olla lyhyitä, ja 

puhelimessa tehtävän haastattelun aikana on myös tarpeen mukaan hyvä puhua 

hitaammin. 

Tässä tutkimuksessa haastateltavien joukko valittiin kohdistamalla 

haastattelupyynnöt tietylle tarkkaan rajatulle joukolle. Tämä on tyypillistä 

kvalitatiiviselle tutkimukselle, jossa usein valitaan kohdejoukko tarkoituksenmukaisesti, 

eikä satunnaisotosmenetelmää käyttäen (Hirsjärvi ym. 2008: 160). 
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7.1.2 Aineiston keruu 

Aineisto koostuu kahdeksalta haastateltavalta haastatteluiden avulla kerätyistä tiedoista. 

Haastateltavat kerättiin Oulangan kansallispuiston yhteistyöyritysten joukosta (ks. LIITE 

2). Haastattelujen teon aikaan yhteistyöyrityksiä oli kaiken kaikkiaan 22.  Kyseiseen 

kohderyhmään päädyttiin pitkällisen pohdinnan jälkeen sen takia, että tässä 

tutkimuksessa nimenomaan rajan ylittävät luonnonsuojelualueet ovat keskiössä, joten 

matkailuyhteistyönäkökulman takia haastateltavien joukko oli yksinkertaisinta rajata 

yrityksiin, jotka varmuudella tekevät yhteistyötä kansallispuiston (ja vieläpä 

kansallispuiston, joka tekee rajan ylittävää yhteistyötä) kanssa. Tietoa siitä ei ollut, kuinka 

moni yritys tosiasiassa tekee yhteistyötä rajan yli, mutta tutkimuksella haluttiinkin 

selvittää yhteistyön laajuutta sekä halukkuutta yhteistyöhön tulevaisuudessa ja 

tulevaisuuden toiminnanlaajentamissuunnitelmia. 

Haastateltavia haettiin lähestymällä yrityksiä sähköpostitse haastattelupyynnöllä 

(LIITE 3) 21.3.2014. Ensimmäiseen haastattelupyyntöön neljän yrityksen edustajat 

vastasivat myöntävästi. Muistutus haastattelupyynnöstä lähetettiin yrityksille seuraavalla 

viikolla, ja sen myötä saatiin kaksi haastateltavaa lisää. Näin koossa oli siis kuusi 

haastateltavaa, mutta laajemman otoksen ja monipuolisemman informaation saamiseksi 

suoritettiin vielä puhelukierros, jonka tuloksena haastateltujen kokonaismäärä nousi 

kahdeksaan. Kahdeksan todettiin lopulta riittäväksi määräksi, sillä haastattelujen 

perusteella kahdeksalla haastattelulla saavutettiin jonkinasteinen ”saturaatiopiste”. 

Vastauksissa alkoivat toistua pitkälti samat asiat niiden teemojen osalta, jotka olivat 

tämän tutkimuksen kannalta kaikkein merkityksellisimpiä. 

Alkuperäisessä haastattelupyyntöviestissä oli mahdollista valita 

haastattelutavaksi myös kasvokkain tehtävä haastattelu joko Kuusamon tai Oulun alueella. 

Kaikkien yritysten toimipaikat eivät kuitenkaan sijainneet kummallakaan näistä alueista, 

ja muutenkin haastateltavista suurin osa halusi osallistua haastatteluun puhelimitse. 

Lopulta päädyttiin siihen, että kaikki haastattelut on järkevintä tehdä puhelimitse, sillä 

haastattelijan matkustaminen satojen kilometrien päähän tekemään yksi haastattelu 

päivän aikana ei olisi luultavasti antanut sellaista lisäarvoa, että ”opiskelijataloudellinen” 

panostus olisi kannattanut. 

Kaikki haastattelut saatiin tehtyä sovitusti ja jokainen niistä nauhoitettiin 



51 

 

 

digitallentimen avulla. Haastattelun alussa jokaiselta haastateltavalta varmistettiin vielä, 

että nauhoittaminen on heidän mielestään sopivaa. Samalla painotettiin, että kenenkään 

haastateltavan nimeä tai heidän yrityksiensä nimiä ei tulla mainitsemaan yksittäisen 

vastauksen yhteydessä, eikä haastateltavaa tai yritystä voi vastauksista tunnistaa. 

Kahdeksan haastattelua tehtiin 25.3.2014 – 2.4.2014 välisenä aikana. Yhtenä 

päivänä haastatteluja tehtiin enintään kaksi. Haastattelujen kestot vaihtelivat 

paristakymmenestä minuutista noin 50 minuuttiin riippuen siitä, kuinka paljon asiaa ja 

kiinnostusta haastateltavalla oli teemahaastattelun aiheisiin. Suurin osa haastatteluista 

kesti runsaat puoli tuntia. 

Haastattelun aluksi haastattelija kysyi aina taustatietolomakkeeseen tarvittavat 

tiedot ja kirjasi ne itse lomakkeeseen saadakseen käsityksen yrityksen toiminnasta ja 

toiminnan laajuudesta. Taustatietolomakkeeseen kirjattiin yrityksen nimi, vastaajan nimi 

ja vastauspäivämäärä ja -kellonaika. Lisäksi kysyttiin yrityksen työntekijöiden määrä 

haastatteluhetkellä. Lisäksi selvitettiin yrityksen toimipaikkojen sijainnit, yrityksen 

toimialueen laajuus ja yrityksen päätoimialat. Taustatietolomakkeeseen kerättiin siis 

myös kvantitatiivista tietoa, mutta kerätyllä määrällisellä informaatiolla ei ollut juuri 

merkitystä tämän tutkimuksen kannalta. Teemahaastatteluosuus käytiin läpi sen mukaan, 

miten keskustelu eteni ja miten seuraavaan asiaan tai aiheeseen päästiin vaivattomimmin 

siirtymään. Kaikki haastattelut eivät siis edenneet aivan samassa järjestyksessä, vaan 

haastattelurunko (LIITE 4) toimi apuvälineenä, jotta kaikki tarvittavat kysymykset ja 

aiheet tuli käsiteltyä. 

7.2 Menetelmät  

Tässä tutkimuksessa aineistonkeruumenetelmänä käytettiin siis puolistrukturoituja 

teemahaastatteluja, jotka suoritettiin puhelimitse. Haastattelut litteroitiin, jolloin 

tutkimusanalyysin aineistona olivat puhtaaksikirjoitetut haastattelutekstit. Varsinaisena 

analyysimenetelmänä käytettiin sisällönanalyysia. 

7.2.1 Haastattelu 

Haastattelu oli järkevä tapa kerätä aineistoa tässä tutkimuksessa. Tämä tutkimus on 

luonteeltaan tapaustutkimus eli tutkimuksen kohteena ovat yksittäiset tapaukset. 

Metsämuurosen (2006: 92) mukaan lähes kaikki kvalitatiivinen tutkimus on 



52 

 

 

tapaustutkimusta. Tässä tutkimuksessa kerättiin myös jonkin verran kvantitatiivista tietoa 

esimerkiksi yritysten työntekijöiden määrästä. Näitä tietoja ei käytetty tutkimuksen 

analysoinnissa, vaan niitä kysyttiin, jotta haastattelija saisi käsityksen haastateltavasta 

yrityksestä. Tutkimuksen kohdejoukon ollessa pieni, puhtaasti kvantitatiivisen aineiston 

kerääminen ei olisi ollut mielekästä. 

Tässä tutkimuksessa haastatteluilla pyrittiin saamaan tietoa tutkielman 

aihepiireihin liittyen suoraan niiltä toimijoilta, joita aihepiiri tällä hetkellä koskettaa. 

Jokaisen (valtion)rajan ja rajan ylittävän suojelualueen ollessa erilaisia tämän 

tutkimuksen tuloksia ei ole tarkoituskaan pitää yleisesti sovellettavina muilla vastaavilla 

alueilla – toki jotkin esille tulleet piirteet saattavat esiintyä myös muualla ja sellaisia 

ilmiöitä pyrittiin tässä kartoittamaan. 

Hirsjärven ym. (2008: 200) mukaan haastattelu on ainutlaatuinen 

tiedonkeruumenetelmä, sillä siinä ollaan suorassa kielellisessä vuorovaikutuksessa 

tutkittavan kanssa. Tämän takia haastattelu sisältää monia etuja muihin 

aineistonkeruumenetelmiin verrattuna. Haastattelu on joustava menetelmä aineistoa 

kerättäessä, sillä haastatteluaiheiden järjestystä on mahdollista vaihtaa ja vastausten 

tulkitsemisessa on enemmän mahdollisuuksia kuin esimerkiksi tiukasti strukturoidussa 

kyselyssä. Metsämuuronen (2006: 112) kirjoittaa, että haastattelu voi olla rakenteeltaan 

joko strukturoitu, puolistrukturoitu tai avoin. Tässä tutkimuksessa haastattelut olivat 

lähimpänä puolistrukturoitua tyyliä. 

Haastattelu valitaan aineistonkeruumenetelmäksi usein monista eri syistä. 

Haastatteluun voidaan päätyä esimerkiksi sen takia, että tutkimuskohteena on vähän 

kartoitettu ja tuntematon alue, jolloin tutkijan on vaikea etukäteen tietää vastausten 

suuntia. Toisaalta haastattelu antaa mahdollisuuden myös saatavien vastauksien 

selventämiseen ja lisäkysymyksiä voi käyttää tarpeen mukaan. Haastattelussa ihminen on 

aktiivinen ja merkityksiä luova osapuoli (Hirsjärvi ym. 2008: 200). 

Haastattelumenetelmällä on myös haittapuolia. Haastattelujen teko vaatii 

huolellisen etukäteissuunnittelun ja haastatteleminen vie aikaa. Haastattelussa 

haastateltavalla on myös taipumus usein antaa ”sosiaalisesti suotavia vastauksia”, jolloin 

haastattelun luotettavuus voi heikentyä. Haastattelussa olennaista onkin se, miten 
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haastattelija osaa tulkita haastateltavan vastauksia (Hirsjärvi ym. 2008: 200). Alasuutarin 

(2011: 149) mukaan voidaan sanoa, että haastateltava ei vastaa yhteenkään kysymykseen 

pyrkimättä edes jonkinlaiseen käsitykseen siitä, mihin haastattelija kysymyksellään 

pyrkii. Täten haastateltava vastaa aina omien tulkintojensa pohjalta haastattelijan 

kysymyksiin. 

Tässä tutkimuksessa käytettiin siis nimenomaan puolistrukturoitua 

teemahaastattelua. Metsämuuronen (2006: 115) toteaa puolistrukturoidun haastattelun 

olevan käytännössä sama asia kuin teemahaastattelu. Teemahaastattelussa 

suunnitteluvaiheen tärkeys korostuu, sillä tutkijan on koottava haastatteluteemoista 

järkevä ja tarkoituksenmukainen kokonaisuus. Teemahaastattelussa voidaan kuitenkin 

käyttää joustavuuden periaatetta, eli harkinnanvaraisesti miettiä, onko jokaisessa 

haastattelutilanteessa välttämätöntä keskustella kaikista tutkimukseen sisältyvistä 

ilmiöistä. Teemahaastattelussa apuna on etukäteen laadittu haastattelurunko, joka on 

hahmotelma siitä mitä haastattelun aikana on tarpeellista kysyä. Teemahaastattelussa voi 

käyttää apuna myös suppeita lomakkeita, joiden avulla saadaan esiin tietoa tiivistetyssä 

muodossa (Hirsjärvi & Hurme 2001: 66, 102). Tässä tutkimuksessa haastattelija täytti 

taustatiedot yrityksistä tiivistetysti yhden A4-liuskan mittaiselle laatimalleen lomakkeelle, 

joten haastatteluaikaa ei mennyt liikaa taustatietojen läpikäymiseen. 

Haastattelujen tallentaminen kuuluu olennaisena osana teemahaastattelujen 

luonteeseen, sillä muuten haastatteluja ei saada sujumaan jouhevasti ilman turhia katkoja. 

Nauhoittamalla saadaan säilytetyksi olennaisia seikkoja haastattelusta, jotka ehkä muuten 

jäisivät huomiotta. Nauhoitetun aineiston purkamisessa käytetään yleensä litterointia eli 

puhtaaksikirjoitusta. Litterointi voidaan tehdä koko haastatteludialogista tai valikoiden, 

jolloin litteroidaan esimerkiksi vain haastateltavan puhe tai teema-alueiden käsittely 

(Hirsjärvi & Hurme 2001: 92, 138). Tässä tutkimuksessa analyysin kannalta turhat 

keskustelunosat – yleensä aivan haastattelun alussa ja lopussa – jätettiin litteroimatta.  

Litterointi tehtiin tässä tapauksessa sanatarkasti – kuitenkin niin, että turhia 

täytesanoja, kuten niinku, niin, siis, tuota ja totanoinniin jätettiin osin litteroimatta, jos 

niillä ei katsottu olevan merkitystä vastauksen sisällön tai asian ymmärtämisen kannalta. 

Lisäksi joitakin puhekielisiä sanoja muutettiin yleiskieliseen muotoon siksi, että 

tutkielmassa esitettävät suorat lainaukset olisivat helppolukuisia, ja toisaalta siksi, että 
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vastaajaa ei pystyisi puhetyylinsä tai murteensa perusteella tunnistamaan, sillä 

haastattelujen kohdejoukko oli melko suppea. Tässä tutkimuksessa vastausten asiasisältö 

oli kaikkein tärkeintä, eikä puhetyylin ja puheen pienten nyanssien tarkkaan litterointiin 

ollut tarvetta. 

7.2.2 Aineiston analysointi 

Haastatteluaineiston analysoinnissa on tässä tapauksessa käytetty sisällönanalyysiä, joka 

on yksi laadullisen tutkimuksen perusanalyysimenetelmistä. Sisällönanalyysissa täytyy 

tehdä ensin päätös aineiston rajauksesta, sillä aineistossa on yleensä paljon myös niin 

sanotusti ylimääräistä asiaa, jota ei ole tarpeen ottaa mukaan tutkimukseen. 

Sisällönanalyysin kannalta aineiston litteroiminen on tärkeää. Aukikirjoitettua 

haastatteluaineistoa on syytä pelkistää eli karsia tutkimuksen kannalta epäolennaiset osiot 

pois. Lopuksi aineisto täytyy joko luokitella, teemoitella tai tyypitellä. Tässä 

tutkimuksessa menetelmänä on käytetty aineiston teemoittelua. Teemoittelussa on kyse 

laadullisen aineiston ryhmittelystä erilaisten teemojen mukaan, ja siinä painottuu se mitä 

kustakin aihepiiristä on sanottu (Tuomi & Sarajärvi 2009: 91–93, 109). Tässä 

tutkimuksessa tulokset on ilmaistu siten, että erilaiset aihepiirit nousevat sieltä hyvin 

esille asiaa selventävine haastatteluista poimittuine suorine lainauksineen. 

Laadullinen analyysi voidaan tehdä joko aineistolähtöisesti, teoriaohjaavasti tai 

teorialähtöisesti. Tämä tutkimus sijoittuu parhaiten teoriaohjaavan analyysin alle. 

Teoriaohjaavassa analyysissa on teoreettisia kytkentöjä, mutta se ei pohjaa mihinkään 

tiettyyn teoriaan tai malliin. Havaintojen teoriapitoisuus on kuitenkin yleisesti hyväksytty 

asia, joten täysin ilman teoreettista viitekehyksen ja aikaisempien tutkimusten vaikutusta 

on mahdotonta tehdä tutkimusta. Teoriaohjaavassa analyysissa aikaisemman tiedon 

vaikutus on siis nähtävissä. Analyysiprosessissa tutkija siis ajattelee analysoitavaa 

kohdetta sekä aineistolähtöisesti että valmiiden teorioiden, mallien tai jonkun 

auktoriteetin esittämän ajattelun kautta, ja pyrkii analysoidessaan yhdistelemään valmiita 

malleja ja aineistolähtöisyyttä. Teoriaohjaava sisällönanalyysi etenee kuitenkin usein 

aineiston kautta (Tuomi & Sarajärvi 2009: 96–97, 117).  

Tämänkin tutkimuksen yhteydessä on huomioitava, että (kvalitatiivisessa) 

tutkimuksessa tutkija ei ikinä voi olla täysin objektiivinen, sillä tutkijan omat 

arvolähtökohdat muovaavat vähintäänkin sitä, miten tutkittavat ilmiöt tulevat 
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ymmärretyksi (Hirsjärvi ym. 2008: 157). Hirsjärven ja Hurmeen (2001: 124) mukaan on 

myös luonnollista, että erityisesti aloittelevat haastattelijat tekevät paljon virheitä. 

Aloittelija ei esimerkiksi osaa välttämättä kiinnittää tarpeeksi huomiota haastattelun 

aloitukseen, eikä välttämättä osaa olla tarpeeksi joustava haastattelun edetessä.  

Tässä tutkimuksessa on pyritty noudattamaan hyvää tieteellistä käytäntöä, johon 

kuuluu muun muassa rehellisyys, huolellisuus ja tarkkuus tutkimustyössä. Lisäksi 

tutkimuksessa on otettu huomioon muiden tutkijoiden työ asianmukaisella tavalla – 

tarkoittaen esimerkiksi sitä, että lähdeviitteet on merkitty asianmukaisesti (Tuomi & 

Sarajärvi 2009: 132).  

8 Tulokset 

Tutkimuksen tuloksia tarkastellaan seuraavaksi teemoittain. Teemat on valittu sen 

perusteella, mitkä nousivat tärkeimpinä aihepiireinä esille juuri tämän tutkimuksen 

kannalta, mutta toisaalta myös sen perusteella mitä muita asioita haastatteluissa tuli 

oleellisina elementteinä esille. Teemoja tarkastellaan haastatteluista otettujen, edustavien 

suorien lainausten ja tässä työssä esiteltyjen teoreettisten taustojen pohjalta. Tulosten 

käsittelyssä on pyritty keskustelevaan otteeseen haastatteluiden ja aikaisemman 

tutkimustiedon välillä. Suorien lainauksien yhteydessä haastattelijaa on kuvattu 

tunnuksella H ja haastateltavaa tunnuksella V. Haastateltavia ei ole eroteltu toisistaan 

anonymiteetin säilyttämiseksi. 

8.1 Yksityisyritykset luonnonsuojelualueilla 

Eagles & McCool (2002: 267–268) kirjoittavat, että yksityiset yritykset tarjoavat usein 

erilaisia palveluita (kansallis)puistojen alueilla. Tyypillisesti yritykset toimivat puiston 

myöntämän lisenssin turvin tai muiden lupien kautta. Puisto voi esimerkiksi vaatia, että 

kaikki oppaat ovat saaneet riittävän koulutuksen, ja että heillä on vastuuvakuutukset 

ennen kuin lupa puiston alueella toimimiseen voidaan myöntää. Puiston myöntämien 

lupien määrä voi olla rajoittamaton, tai osa luvista voi olla eksklusiivisia niin, että 

esimerkiksi vain yhdellä ravitsemusalan yrityksellä on mahdollista saada lupa alueella 

toimimiseen. 

Julkisella ja yksityisellä yrittäjyydellä on erilaiset roolit 

(kansallis)puistomatkailussa. Julkinen sektori vastaa pääasiallisesti luonnonresurssien 



56 

 

 

suojelusta, infrastruktuurin rakentamisesta ja ylläpitämisestä, matkailijoiden 

turvallisuudesta, sosiaalisten ja ympäristöllisten vaikutusten seuraamisesta, 

laadunvalvonnasta, konfliktien ratkaisusta, joistakin opas- ja ohjelmapalveluista sekä 

osasta majoituspalveluita. Lähes kaikki julkisen sektorin toiminta tapahtuu käytännössä 

puistoalueen rajojen sisäpuolella. Yksityinen sektori taas vastaa suurimmaksi osaksi 

majoituksesta, ruokapalveluista, kävijöiden kuljetuksista, kulutushyödykkeiden 

myynnistä, henkilökohtaisista palveluista (personal services) ja osasta mainontaa. 

Yksityinen sektori tarjoaa palveluitaan usein sekä puiston ulkopuolella että puistonrajojen 

sisäpuolella (Eagles & McCool 2002: 280–281).  

Haastattelemani yritykset olivat kaikki haastatteluhetkellä Oulangan 

kansallispuiston yhteistyöyrityksiä. Yhteistyöyrityksen statuksen omaavilla yrityksillä on 

yhteistyösopimukset Metsähallituksen kanssa. Samalla yritykset ovat sitoutuneet 

toteuttamaan kestävän luontomatkailun periaatteita toimiessaan kansallispuiston alueella. 

Yhdellä haastatelluista yrityksistä oli Oulangan kansallispuiston yhteistyöyrityksen status, 

vaikka yrityksellä ei ollut toimintaa kansallispuiston alueella. Kaikilla muilla 

haastatelluilla yrityksillä oli toimintaa kansallispuistossa.  

Osa yhteistyöyrityksistä hyödyntää toiminnassaan Oulangan kansallispuiston 

lisäksi myös muita luonnonsuojelualueita. Yritykset järjestävät matkailupalveluita 

asiakkailleen muun muassa Riisitunturin kansallispuistossa, Korouoman 

luonnonsuojelualueella, Napapiirin retkeilyalueella, Syötteen kansallispuistossa, Urho 

Kekkosen kansallispuistossa ja Nuuksion kansallispuistossa. Erityisesti Riisitunturin 

kansallispuisto mainittiin useamman yrityksen toimesta. Riisitunturin kansallispuisto 

sijaitsee lähellä Kuusamoa ja Oulankaa, joten sinne on tarvittaessa helppo järjestää retkiä 

etenkin Kuusamossa sijaitsevien yritysten toimesta. Pari yritystä kertoi järjestäneensä 

asiakkailleen matkoja myös Ruotsin puolelle - muun muassa Kebnekaisen alueelle – sekä 

Venäjälle Paanajärven kansallispuistoon. 

Osa yrityksistä oli profiloitunut yhden tai muutaman aktiviteetin erityisosaajaksi, 

joten toiminta-alueet voivat määräytyä esimerkiksi eläin- tai kasvilajiston tai 

kalakantojen mukaan. Esimerkiksi Oulangan kansallispuiston alueella kalastaminen ei 

ole mielekästä, jos kalakannat ovat pienet. Tällöin toiminta täytyy siirtää hetkellisesti 

muualle. Toisaalta taas luontokuvauksessa on tärkeää, että halutut lajit ja maisemat 

löytyvät suhteellisen helposti. Joskus ne löytyvät kansallispuiston alueelta, mutta joskus 
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on mielekkäämpää etsiä kuvauskohteita muualta. 

Oulangan kansallispuiston merkitys oli lähes jokaiselle yhteistyöyritykselle 

erittäin suuri. Joillekin yrityksille kansallispuiston alueella toimiminen oli käytännössä 

elinehto, toisille vähän vähemmän merkittävä, mutta kaikki, jotka alueella tällä hetkellä 

toimivat, ilmaisivat halukkuutensa toimia siellä ehdottomasti myös jatkossa. Oulangan 

kansallispuiston alueella on laaja aktiviteettitarjonta, sillä yhteistyöyritykset tarjoavat 

monenlaisia ohjelmapalveluita melonnasta ja koskenlaskusta patikointiin ja 

lumikenkäilyyn. Karhunkierroksen vaellusreitti on omatoimisille matkailijoille yleensä 

tärkein retkikohde. Myös metsästys ja kalastus ovat tärkeitä aktiviteetteja alueella. 

Yritykset osaavat hyödyntää kansallispuiston tunnettuutta myös markkinoinnissaan.  

H: No osaatko sanoa kuinka tärkeä Oulangan kansallispuiston alue on sitten 

teidän yrityksen kannalta? 

V: Kyllä tota… Oulanka on ihan, sanotaanko, että Kuusamo on erittäin tärkeä, 

mutta kyllä Oulankakin on tärkeä. Se on kuitenkin ihan tunnettu nimeltään ja 

näin poispäin, et kyllä me sitä käytetään matkailuhommissa nimenä ja 

markkinoinnissa hyväksi, että on tunnettu alue, että kyllä se on meille ihan 

erittäinkin tärkeä retkikohde kuitenkin, että joo. En osaa sanoa, että kuinka 

tärkeä, mutta kyllä mää väittäsin, että erittäin tärkeä kuitenkin. 

 

H: No kuinka tärkeänä te pidätte Oulangan kansallispuistoa teidän yrityksen 

toiminnan kannalta? 

V: Tosi tärkeenä. Että varsinkin kesällä ihmisethän tulee tänne patikoimaan ja 

nimenomaan kansallispuiston maisemiin ja sitten mekin toki hyödytään siinä 

näillä oheispalveluilla, kun se ihminen tullee tänne kansallispuiston takia, niin 

se hyödyttää ihan sitten kaikkia alueen yrityksiä. 

 

8.2 Suomen ja Venäjän välinen raja matkailuyritysten näkökulmasta 

Alatossava (2011: 15) toteaa, että Oulangan maine muodostuu vahvoista mielikuvista. 

Oulangan kansallispuisto on saavuttanut vahvan aseman suomalaisten retkeilykohteena. 

Yksi mielikuva, joka vaikuttaa myös omalta osaltaan Oulangan alueen vetovoimaan, on 

Suomen ja Venäjän välisen rajan läheisyys. Monelle pelkkä ajatus rajan läheisyydestä tuo 

oman positiivisen elementtinsä. Timothyn (2001: 79–80) mukaan joillekin kävijöille itse 

rajalinjan näkeminen puistoalueella voi olla matkan vetonaula. Suomen ja Venäjän rajan 

ylittää vielä suhteellisen harva, mutta Venäjän-matkailulla on paljon potentiaalia 

tulevaisuudessa ja samalla myös Oulanka-Paanajärvi -puistoparin yhteistyön 

kehittämisellä luontomatkailun saralla. 
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Eräs yrittäjä kuvasi sitä, kuinka jo Venäjän rajan läheisyys voi itsessään olla kokemus 

matkailuyrityksen asiakkaille: 

V: Kyllä ja kun nousee tohon Ruka-tunturin huipulle, - - niin siitä jo näkee kauas 

Venäjän puolelle kymmeniä kilometrejä hyvällä säällä, että sikäli niin lähellä se 

on ja sitten esimerkiksi seikkailupuolella, - - niin siellä yhtenä ohjelmanumerona 

on se, että katotaan Venäjän puolelle ja kerron lähimpien tuntureiden nimet ja 

etäisyydet, et missä ne on. 

H: Joo, no onko se rajanylitys tai nääksää, että se rajanylitys muuten kuitenki 

ois ihan positiivinen asia siinä matkailun kannalta tai asiakkaiden kannalta?  

V: No se ois tavallaan.. suomalaisille vaeltajille ei varmaan enään niin iso asia 

olis se ylittäminen, mut sitte sanotaan, että keskieurooppalaisille asiakkaille Ve-

näjän rajahan on mielenkiintonen ja itse Venäjä on mielenkiintonen, et nyt ku 

asiakkaiden kanssa käydään esimerkiksi Kuntivaaran päällä, joka on muutama 

kilometri rajavyöhykkeestä tai kumiveneellä mennään tai kanooteilla Oulankajo-

kea pitkin rajavyöhykkeelle ja sitten ku heille selviää, että Venäjän raja on tosi-

aankin tossa kivenheiton päässä ja sitten noustaan vaikka Oulangalla lähimmän 

vaaran päälle, josta näkee jo reilusti Venäjän puolelle, näkyy ensimmäiset var-

tiotornitkin, niin heille se on äärimmäisen eksoottinen elämys ja siitä pitää 

saada hillitön määrä valokuvia, että kyllä se rajanylitys ois hieno asia suomalai-

sille ja eksoottinen ja erittäin haluttu asia varmaan keskieurooppalaisille.  

Haastatellut yritykset kokivat, että toiminnan laajentaminen Venäjälle on tulevaisuudessa 

tarpeen tai suunnitelmissa, mikäli ne eivät jo sinne matkoja tehneet. Ainoastaan yksi haas-

tatelluista totesi, että heidän yrityksellään ei ole lainkaan mielenkiintoa laajentaa toimin-

taansa Paanajärvelle tai yleensäkään Venäjälle. Myöskään venäläisiä matkailijoita yritys 

ei aktiivisesti yritä houkutella käyttämään matkailupalveluitaan. 

8.2.1 Haasteet rajanylityksessä 

Lähes kaikki haastatellut kokivat, että tulli ja viisumien hankkiminen jollakin tapaa 

hidastavat, ärsyttävät tai muuten vaikuttavat negatiivisesti Suomen-Venäjän rajan 

ylittävään matkailuun. Kuten Heikkinen-Rummukainen (2001: 42) toteaa, viisumin 

saamista ei tarvitse odottaa kohtuuttomia aikoja, mutta rajanylitykseen kuluvan ajan 

arvaamattomuus ja vaihtelevuus aiheuttavat ongelmia. Erityisesti vähän väliä muuttuvat 

tullisäännökset Venäjän puolella tuottavat haastateltujen mukaan päänvaivaa. Edellisellä 

kerralla on saatettu mennä rajan yli ongelmitta, kun taas seuraavalla kerralla yllättävät 

asiat voivat tuottaa ongelmia. Tämän nähtiin toisinaan myös olevan jopa kiusallista, sillä 

asiakkaat luottavat siihen, että matkanjärjestäjät tuntevat säädökset. 
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V: Mut isoin ongelma on se tulli. Siitä ei ikinä voi tietää mitä sinne saa viedä. 

Että ne muuttuu ne säännöt noin viikon päästä ja sit tullissa arvotaan että saako 

viedä, eikö saa. Se on ihan semmosta pelleilyä se. 

 

H: No onkse sitten yleensä minkälainen tuo rajanylitys tai tuo raja Suomen ja 

Venäjän välillä, niin näättekö te sen jotenkin isona esteenä tai haasteena siinä 

matkailutoiminnassa? 

V: Kyllähän se tietenkin on siis jossain määrin tietenkin sitäkin, että jossain 

määrin on pieni hidaste ainakin ja sitten sinällään viisumihommat aina tietenkin 

työllistää ja sitten se, että ainakin tuolla etelämpänä rajalla niin joutuu joskus 

odottamaan aika pitkiä aikoja, et on se jonkunmoinen… Ei se nyt este oo, mutta 

hidaste ainakin. 

 

V: No, kyl se byrokratia on sillä tavalla, että tietysti me tarvitaan viisumit, tonne 

Paanajärven kansallispuistoon tarvitaan kaikki luvat ja se maksaa. Elikkä sinne 

ei mennäkään ihan ilmaseksi, et siinä on tämmöstä tietynlaista byrokratiaa on 

aika paljon, että mutta se ei ihan semmosta niinkun, et joku lähtis tuosta noin, - - 

että se ei ihan sillä tavalla onnistu, että se vaatii vähän paneutumista asiaan tai 

sillä tavalla, että tietää jonku verran näistä lupatoimenpi… jutuista ja just 

niinku Venäjän asioista ja miten siellä liikutaan tai toimitaan ja... Et se vaatii 

jonku verran semmosta paneutumista asiaan. 

 

V: Ja tota, no haasteethan on varmasti aina sillä alueella, että tota viisumiasiat 

ja muut, että jos meilläkin kansainvälisille markkinoille lähetään tarjoamaan 

sitä tuotetta, niin se viisumiasiahan sitten on vielä haasteellisempi siinä 

tapauksessa kuin että pelkästään suomalaisille tarjotaan tätä tuotetta. 

 

V: Joo, ja muutenkin vähän omat säännöt tuolla Venäjällä. Vähän semmosta, 

tuntuu välillä, että päivittäin vaihtuu ne pykälät.  

Rajamuodollisuudet ja viisumit eivät kuitenkaan olleet ainoita asioita, jotka mietityttivät 

tai vaikeuttivat Venäjän-matkailua. Esimerkiksi avun saanti onnettomuuden sattuessa ei 

ole Venäjän puolen erämaassa niin yksinkertaista kuin Suomen puolella, joten Venäjän 

erämaahan matkustettaessa valmistautumisen täytyy olla huolellista. 

V: Et ei oo mitään eroa, että nuotio aina saadaan aikaseksi, et se on just se että 

ku siellä ei oo mitään siellä puiston puolella, et ku Suomen puolella on, että 

kävellään 200 metriä ja soitetaan ambulanssi hakemaan. Paanajärvelle ei voi 

soittaa ambulanssia hakemaan. Ja valmistautuminen pitää olla toisenlaista. 

 

Venäjän puolella ongelmia kohdatessa myös kielimuuri voi osoittautua negatiiviseksi 

asiaksi ja ongelmalliseksi asioiden selvittelyn kannalta. 

V: [- -] tämmöset perusjututhan saa hoidettua viittomalla ja muutamalla 

venäjän sanalla, mutta jos on jotaki tulee sitten tyyliin ongelmia tai jotain 
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muuta, niin siinä kohinhan se sitten tavallaan nousee käet pystyyn, että ku ei 

pysty, niin ku ei tiiä mistä puhutaan ja tarkalleen ottaen ja ku ei pysty 

keskustelemaan niistä asioista, niin että se on hyvin semmosta sitte. Se on se 

missä se kielimuuri tulee toki eteen, että eihän se tämmönen jos jotaki 

pikkujuttuja sattuu, niin oo mitään, mutta sitten jos jotaki isompaa pitää 

selvittää, niin niissähän se on aina oltava tulkki tai joku sitten hommattava. 

 

Monelle yritykselle venäjän kieli vaikutti tuovan lisähaastetta Venäjän-matkailuun 

muutenkin kuin ongelmia kohdatessa. Osa yrityksistä mainitsi kielimuurin vaikuttavan 

halukkuuteen tehdä yhteistyötä venäläisten matkailutoimijoiden kanssa. Yleisesti myös 

todettiin, että englanniksi ei ainakaan Paanajärven alueella juuri pysty asioita hoitamaan. 

 

H: Onko Venäjän suuntaan halukkuutta laajentua? 

V: Ei oikeestaan, koska ei oo kieli hallussa ja... Mutta kyllä halukkuutta ois 

tavallaan, että jos se Oulangan kansallispuisto joskus aukeais siitä yli rajan ja 

sinne vois mennä siitä, jatkaa matkaa. Se ois todella hienoa, mutta siinä voi 

mennä kauan. Toivottavasti elämäni aikana se tapahtuu. 

 

H: Vaikuttaakse vieras kieli kuinka paljon? Onko se minkäänlainen ongelma? 

V: No kyl seki tietysti pieni kynnys siinä on, että kuitenkaan ku mullei oo nyt, no 

sihteeri mulla puhuu venäjää kyllä ja näin että, mutta häntä ei voi sinne oppaaks 

laittaa, että on se tietenki… Kyl se jonkunmoinen kynnys aina on tietysti se ja 

sitten kun se et englannillakaan siellä ei nyt ihan sataprosenttisesti pärjää 

kuitenkaan, että..   

H: Niin, sehän siinä on, että sitäkin osataan suhteellisen heikosti kuitenkin siellä 

puolella. 

V: Aivan aivan, et on se sillalailla on se jonkunmoinen kynnys aina sitte, et sitte 

oikeestaan pitäs olla se venäläinen opas kuitenki mukana mikä sit taas nostaa 

sitä kynnystä tiiäkkö sillä lailla, että se on jonkunmoinen kustannuskysymys ja 

nostaa sitten matkan hintaa, että… 

 

V: [- -] Sitten itsellä henkilökohtaisesti ongelmana tulee venäjän kielen taidon 

puute, et se on hyvin perusfraasit osaa sillä kielellä ymmärää ja sitten taas ku, 

sanotaan ku erämaahan mennään Venäjän puolella, niin siellä taas englannin 

kielen osaaminen on äärimmäisen heikkoo, suomen kielen osaaminen on 

myöskin kohtuullisen heikkoa, että se hivenen rajottaa sitä. Sitten toki loistavia 

venäjänkielisiä oppaita, venäläisiä henkilöitä on Ruka-Kuusamo -alueella 

paljon, että periaatteessa pystysin heidät sitten palkkaamaan lisäoppaaksi, 

jollon se kielitaitopuoli tulis siitä, mutta tällä hetkellä ei niin paljo oo kysyntää 

[- -]. 

 

Toisille yrityksille kieli ei ole muodostunut ongelmaksi, vaikka kukaan haastateltavista ei 

ainakaan itse sanonut osaavansa venäjää ainakaan muutamia fraaseja enempää. 

Muutamissa yrityksissä oli joku työntekijä, joka osasi venäjää hyvin tai puhui sitä 
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äidinkielenään, tai yrityksellä oli ollut harjoittelija, joka osasi venäjän kieltä. Myös 

venäjää osaavien oppaiden palkkaamista rajan takaisille matkoille pidettiin yhtenä 

vaihtoehtona. Tosin yrityksen ulkopuolisen oppaan palkkaamisen todettiin nostavan aina 

jonkin verran matkan kustannuksia. 

Toisaalta Paanajärven alueella asuu myös suomea tai suomensukuisia kieliä 

puhuvia, ja Paanajärven kansallispuiston opastuskeskuksessa on suomea osaavia 

työntekijöitä. 

 

 

H: No vaikuttaako miten paljon vieras kieli tai venäjän kieli siihen 

yhteistyötoimintaan? 

V: Ei ei, tota niin, et Pääjärvellähän porukat puhuu suomee. Siellon aina 

henkilökuntaa paikalla, jotka puhuu ihan täyttä suomee. 

H: Niin niin, että se ei oo semmonen kynnyskysymys siinä kuitenkaan. 

V: Ei, ei ole. Sit taas kun ollaan siellä metässä, niin se on ihan sama et mikä se 

kieli on mitä puhutaan, et se ei oo siinä se tärkein. Et yleensä 

luontomatkailijoitten keskuudessa kieli ei muodostu ongelmaksi. Kaikki tietää 

mitä ollaan tekemässä. - - siellä on tosiaan se vanha suomalainen perinne 

olemassa. Meillä on aina mukana siellä opas, joka puhuu venäjää ja suomea. 

Englantiahan ne ei puhu siellä puolella. 

 

Osalla yrityksistä Venäjän-matkojen järjestäminen oli nähtävissä mahdollisesti vasta 

kaukana tulevaisuudessa, mutta asiaa oli silti saatettu jo jonkin verran miettiä. 

 

V: [- -] että meillä on työntekijänä ihan äidinkielenään venäjää puhuva henkilö, 

että hänen kauttaan se kommunikointi on hyvin helppoa sinne sitten, ja sit jos 

jossain vaiheessa ruvetaan tekemään retkiä, niin hän saa toimia sitten pääop-

paana näillä retkillä. 

 

Infrastruktuurin – erityisesti tiestön – huono kunto Venäjän puolella tuli ilmi muutamissa 

haastatteluissa. Kansallispuistomatkailun on todettu usein tuovan parannuksia myös 

paikallisiin liikenne- ja viestintäyhteyksiin, joista paikalliset ihmiset hyötyvät 

(Development of National Parks… 1992: 9). Paanajärven kansallispuistossa vierailevien 

matkailijoiden määrä on sen verran pieni, että liikenneinfrastruktuurin parantamiseen ei 

liene toistaiseksi nähty tarpeen käyttää paljoa resursseja. Tiestön huono kunto toisaalta 

vaikuttanee myös siihen, että omatoimisesti Paanajärven kansallispuistoon matkaavia 

suomalaisia ei paljoa ole, sillä kaluston täytyy olla tietynlaista. 
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V: Se Venäjän matkailuhan on aika lailla pikkusen semmosta, vähän niinku 

sillain pientä kärvistelyä kuitenki jossain määrin, et se… Tarkotan sitä, että se 

infra ei välttämättä aina oo niin hyvä kuin Suomessa. Tiäkkö, osittain ainakin 

näin ja… 

V: Se ei oo ihan samanlaista ku lähetään Ruotsiin tai muualle, että siinä 

kuitenkin passit näytetään ja tavaraa tarvittaessa tarkastetaan ja tiestö on sen 

verran huonoa, että sinne ei ihan henkilöautolla kannata lähteä menemään. Se 

vaatii vähän järeämmän kulkuneuvon sitten siellä Venäjän puolella. 

 

8.2.2 Rajan ylittämisen edut  

Moni haastatelluista yrityksistä koki, että heidän on laajennettava palveluitaan, jotta 

samat asiakkaat saataisiin käyttämään heidän yritystensä matkailupalveluita yhä 

uudelleen. Erityisesti Kuusamosta luonteva laajentumissuunta maantieteellisesti on 

itärajan yli Venäjälle. Toisena vaihtoehtona on tietysti palveluiden monipuolistaminen 

nykyisellä toiminta-alueella. Useimmat yritykset katsoivat rajanylityksen kuitenkin 

tuovan oman lisäarvonsa, vaikka rajalla tai kohteessa sattuisikin pieniä kommelluksia. 

 

V: No tota, hyötyähän siinä toki on varmaan niin, että pystyy tarjoamaan asiak-

kaille uudenlaisia palveluita, että meilläkin on kuitenkin sitten aika paljon uu-

delleen alueelle matkustavia asiakkaita elikkä vakioasiakkaita, jotka aina kysyy 

uusia palveluita, niin että pystyis tarjoamaan sitten jotakin tämmöstä erikoistu-

mistuotetta.  

 

V: On. Siis se.. kuitenkin mennään Venäjälle, niin onhan se aina matkailijalle 

semmonen vähän kulttuurinvaihos, että se on silleen tuo oman semmosen... Ja 

vaikka siinä rajamuodollisuuksissa ois jotaki siinä ite ylitystapahtuman aikaanki 

jotakin, niin yleensä seki tavallaan vaan kertoo siitä kulttuurierosta, että kyllä ne 

ei oo niinku, vaikka se joskus kestää siinä se ja saattaa olla pikku säätöjä ja 

muuta, mutta ei se... Pääsääntösesti ne matkailijat ei siitä niin hirveesti mieltä 

pahota, että totta kai joku saattaa pahottaa, mutta siis jälkeenpäin se on semmo-

nen lisäelämys, josta ei oo juurikaan tarvinnu sitten maksaa kenenkään. Haha. 

Se on semmonen tavallaan semmonen ihan omanlaisensa elementti sitte, että 

joskus on helppoa ja joskus vähän tulee jotaki vastuksia ja niistäpähän voipi ju-

tella jälkeenpäin vieraitten kans, että tulipahan taas semmosta ja...  

 

V: Et sinällään jos aattelee sitä koko juttua niin sehän on aina seikkailu ku men-

nään Venäjälle ja ihmiset tykkää ku se on seikkailua. 
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8.3 Paanajärven kansallispuiston ainutlaatuisuus 

Kaikki kävijät eivät pidä Oulangan kansallispuistoa kovin erämaisena. Puistossa on 

helppo vain käväistä hetki, tai kävellä lyhyen matkaa leveillä poluilla. Toisaalta puisto 

tarjoaa haastetta kokeneemmillekin vaeltajille esimerkiksi kokonaisen Karhunkierroksen 

muodossa. Luonteensa vuoksi kansallispuistossa vierailee hyvin erityyppisiä kävijöitä. 

Oulangan kansallispuiston matkailijoita haastattelemalla on tehty tutkimus puiston 

kävijätyypeistä. Kävijät pystyttiin jaottelemaan neljään eri luokkaan: ympäristöllisesti 

vastuullisiin matkailijoihin, ympäristöstä välittäviin matkailijoihin, ympäristötietoisiin 

matkailijoihin ja ympäristöstä piittaamattomiin matkailijoihin (Puhakka 2011). 

Ensimmäiseen ryhmään kuuluvat matkailijat ovat erittäin tietoisia ympäristöasioista, 

kiinnostuneita ympäristömerkeistä (ecolabels) ja ottavat huomioon ympäristövaikutukset 

matkustaessaan. Toisen ääripään matkailijat eivät ole kovin kiinnostuneita ympäristöstä 

ja uskovat, että viranomaiset tai matkailuyrittäjät hoitavat mahdolliset ongelmat. He eivät 

myöskään pyri välttämään negatiivisia ympäristövaikutuksia matkustaessaan. Tutkimus 

todistaa näin, että kiinnostus luontoa ja luonnonarvoiltaan huomattavia kansallispuistoja 

kohtaan ei välttämättä johda negatiivisten ympäristövaikutusten välttelemiseen (ibid.).   

Yllä olevasta matkailijatyyppijaottelusta päästään Oulangan ja Paanajärven 

kansallispuistojen eroihin matkailukohteina. Paanajärven kansallispuisto on erämaisempi, 

eikä sinne voi lähteä käväisemään tuosta vain. Tämä luultavasti karsii joukosta ne 

ympäristöstä piittaamattomat ihmiset, joita Oulangan kansallispuistossa jonkin verran 

käy sen ”helppouden” vuoksi. Muutamissa haastatteluissa tuli selvästi ilmi, että 

Paanajärven kansallispuiston aluetta pidettiin luontoarvoiltaan arvokkaana ja alueen 

ainutlaatuisuutta korostettiin.  

 

V: Mut sinällään ei se Paanajärvi koskaan tuu olemaan mikään 

massamatkailukohde et se tulee aina olemaan sellanen poikkeamo, et sinne ei 

ikinä saa viedä, et siellä on nyt se 5000 kävijää se raja ja mun mielestä se on 

ihan hyvä, et pidetään raja. 

H: Niin, on se luonteeltaan ihan erilainen ku Oulangan kansallispuisto, jossa 

kuitenkin käy... 

V: Joo, totta kai, eikä sitä saa pilata sillä, et sinne viedään paljon ihmisiä. Se 

vesireitti olis siitä hyvä, että ei pilaa sitä luontoa ku mennään vesitse. 

 

V: [- -] sen takia ainutlaatunen, et tiet on sen verran huonoja, että se karsii tie-

tynlaisen porukan menon sinne, että ne, jotka haluu kokee sen Paanajärven, niin 
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ne tietysti menee sinne. Ja jos miettii sillä tavalla, et jos Paanajärvi ois sodan 

jälkeen jääny Suomen puolelle, niin mulla on vahva veikkaus siitä, että se ois vä-

hän samantyyppinen ku Ruka, elikkä siellä menis asfalttitie Paanajärven ran-

nalla. Siellä ois ravintoloita, hotelleita, terasseja… Se ois niinku matkailukäy-

tössä, ja vois sanoa, että sillon ois menetetty kyllä jotakin niin ainutlaatusta, että 

sitä ei pysty korvaamaan, ja tällä hetkellä siellä on semmonen tilanne, että sivii-

liväestöö ei Paanajärven alueella ole ollut sen jälkeen ku suomalaiset lähti, ja se 

on sen verran lähellä rajaa, ja se on osittain rajavyöhykealuetta ja venäläistä 

siviiliväestöä siellä ei liiku paitsi näitä puiston henkilökuntaa ja sitten rajavar-

tiot. Ja tietysti jonkun verran.. siinä on muutaman kymmenen kilometrin päässä 

on semmonen karjalaiskylä, että siellä jonkun verran ihmisiä kyllä liikkuu, mutta 

ne on harvassa ja se luonto on säilyny niin semmosena neitseellisenä, että tuom-

mosta toista paikkaa ei kyllä…voi sanoo, että maailmassa ei ole ja harva paikka 

Euroopassa on semmonen, et jos vaellat ja pohjoiseen päin kattelet, niin ei nää 

mitään muuta kuin hakkaamatonta metsää. 

 

V: Kyllä ehdottomasti ja siellon erämaata – sanottaisko vielä erämaisempaa 

erämaata – ku Oulangan kansallispuistossa. Ja sitten reittivalinnoilla, jos kävel-

len tehdään sitä vaeltamista siellä, niin on ihan täysin sellasta, että ei tartte koko 

ajan käsi olla pystyssä niinku Karhunkierroksella ku tulee jengiä vastaan. Saa 

myös sitä ihan omaa rauhaakin, jos haluaa. 

 

Myös Venäjän puolella ollaan Paanajärven kansallispuiston tulevaisuuden kävijämääristä 

samoilla linjoilla, kuin osa haastatelluistakin. Paanajärven kansallispuiston internet-

sivustolla todetaan, että puiston alueelle ei ole tarkoitus vain houkutella lisää kävijöitä, 

vaan tarkoituksena on turvata kansallispuistossa kävijöille mielenkiintoisia ja 

informatiivisia kokemuksia ilman, että ympäristö siitä kärsisi (Paanajarvi National 

Park… 2014). Eräs haastatelluista totesikin keskustelustaan Paanajärven kansallispuiston 

johtajan kanssa seuraavasti: 

 

V: No, just juttelin tämän kansallispuiston johtajan kans viime vuoden puolella 

ja tuota niin hän sano, että siellä käy noin 6000 matkailijaa, kalastajaa 

vuodessa. Ja sit hän sano, että he ei pyri siihen, että siitä tulee joku tämmönen 

massaturistipaikka, vaan että he mieluummin pitää sen siinä 

kuudessatuhannessa. 

 

Lähes kaikki haastatellut toivoivat rajanylityksen helpottumista puistosta puistoon, sillä 

Paanajärven kansallispuiston aluetta haluttaisiin matkailutoiminnassa hyödyntää, mutta 

haastatteluissa tuli ilmi kuitenkin toive siitä, että Paanajärven alue pysyisi jatkossakin 

erämaisena, eikä sen ainutlaatuista luontoa pilattaisi liialla turismilla. 
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8.4 Nykyinen matkailuyhteistyö yritysten näkökulmasta 

Oulangan ja Paanajärven kansallispuistot ovat tehneet yhteistyötä jo siitä lähtien, kun 

Paanajärven kansallispuisto perustettiin. Oulangan kansallispuisto oli mukana tukemassa 

Paanajärven kansallispuiston toiminnan aloittamista. Eräs haastateltava muisteli 

yrityksensä lahjoittaneen muun muassa asuja Paanajärven kansallispuiston työntekijöille, 

kun puisto perustettiin. 

Yrityksiltä kysyttiin myös yhteistyöstä muiden Oulangan kansallispuiston 

yhteistyöyritysten tai muiden Oulangan alueella toimivien yritysten kanssa. Ne yritykset, 

jotka sanoivat tekevänsä yhteistyötä, totesivat sen olevan erityisesti välineiden vuokrausta 

tai opaspalveluiden ostamista. Mainittiin, että yhden yrityksen ei ole järkeä omistaa 

esimerkiksi suurta määrää kanootteja, sillä niitä voi tarvittaessa lainata muilta alueen 

yrityksiltä.  

H: No teettekö te sitten Oulangalla yhteistyötä muitten alueen yritysten kanssa? 

V: Kyllä hyvinki paljon, että esimerkiksi kanoottien, kajakkien vuokrausta, ruo-

kapalvelua eri yritysten kanssa ja sitten toki tarvittaessa, jos on vaikka isompi 

melontaryhmä, niin sitten opaspalveluja ostan muilta firmoilta eli tiettyä asia-

kasryhmää kohti pitää olla tietty määrä oppaita, niin kyllä.  

 

H: Joo. No teettekö te sitten paljon yhteistyötä muitten Oulangan alueen yritys-

ten kanssa? 

V: No toki aina niinku tarvittaessa, että mitä tarvitaan yhteistyötä sitten, niin 

kyllä tehdäänkin sitä yhteistyötä. Aina vähän sen ryhmän tarpeiden mukaan ja 

mitä palveluja se tarvii. Jos ei ite pysty sitä tarjoamaan, niin sitten tehdään yh-

teistyötä.  

Paanajärven kansallispuistoon matkustettaessa suomalaiset yritykset sanoivat tekevänsä 

yhteistyötä pääosin vain puiston opastuskeskuksen kanssa. Paanajärven kansallipuiston 

alueella ja sen ympäristössä ei ole samalla tavalla matkailuyrityksiä kuin Oulangalla, vaan 

luvat ja muut asiat hoidetaan pääosin puiston opastuskeskuksen kanssa. Suomalaisyrityk-

set haastatteluiden perusteella pyrkivät suurelta osin toimimaan Venäjän puolella mah-

dollisimman itsenäisesti ja omilla resursseillaan. 

Yrityksillä, jotka tekevät matkoja Venäjän puolelle Paanajärven alueelle, oli 

erilaisia toimintatapoja. Osa kertoi ostavansa mahdollisimman paljon palveluita ja 

elintarvikkeita Venäjän puolelta, osa taas sanoi tekevänsä retket omatoimisemmin. 

V: Me sovitaan aina puiston kanssa. Elikkä meillä on kansallispuistosta, et me 
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otetaan sieltä Pääjärven opastuskeskuksesta, niin ostetaan aina kuljetukset ja 

oppaat ja käydään kaupasta ruuat ja pyritään siihen, et me käytetään niin paljo 

ku mahollista sitä puiston puolen osaamista ja maksetaan siinä 

opastuskeskuksen kanssa kaikki palvelut, että tietysti laiva ja kaikki muut. 

 

Kaikki yritykset eivät ole nähneet tarpeelliseksi laajentaa toimintaansa Paanajärven 

kansallispuiston alueelle. Tähän oli erilaisia syitä. Haastatellut yritykset edustavat 

erilaisia toimialoja, eivätkä kaikki nähneet tarpeelliseksi juuri Paanajärven 

kansallispuiston aluetta asiakkaidensa kannalta. Yritykset saattoivat kuitenkin tehdä 

matkoja muualle Venäjälle. Useat yritykset olivat kuitenkin suunnittelemassa toiminnan 

laajentamista itärajan taakse ja muutama niistä teki matkoja Venäjän puolelle jo nyt. 

Paanajärven alueen lisäksi osa yrityksistä oli järjestänyt matkoja Venäjän puolelle 

Vienanmerelle, Karjalan kannakselle ja jopa Novgorodin alueelle saakka. 

H: Mutta teillä ei kuitenkaan oo sillain halukkuutta just sinne Paanajärvelle? Et 

se on sitten tänne muualle Venäjälle se suurempi polte. 

V: Joo, näin se kyl on itse asiassa. Valitettavasti se on näin, mää ymmärrän, että 

se ois niinku, et meidänki asiakkaille se vois sopia, mutta mää oon kattonu sen, 

sen verran oon ite liikkunu siellä Paanajärven puolella kuitenkin, että sieltä ei 

tavallaan, se ei tuo sillä lailla lisäarvoa meidän asiakkaille, et siellä ei niinku 

uusia lajeja tuu vastaan. 

 

V: Vaikka se on kyllä hieno ja suomalaisille se on kuitenki elämys olla oikeesti 

Venäjällä kattoon, et hei tääkin on ollu joskus Suomea, haha, ja onhan se iso 

erämaa sillä lailla, et paljon erämaisempihan se on kun mitä Oulanka - -, mut ei, 

me ei oo viety sinne kuitenkaan asiakkaita. 

 

Oulangan kansallispuiston luontomatkailusuunnitelmaan vuodelta 2011 on kirjattu 

tavoitteita ja keinoja kansallispuiston luontomatkailun tavoitetilan saavuttamiseksi. 

Kansainvälisyys-teeman alla on mainittu seuraava keskipitkän aikavälin (5-10 vuotta) 

tavoite: ”Oulanka-Paanajärvi -puistopariyhteistyö on rajat ylittävän yhteistyön 

malliesimerkki”. Keinoina asetetun tavoitteen saavuttamiseksi lyhyellä aikavälillä (1-5 

vuotta) mainitaan muun muassa henkilötason yhteistyön lisääminen puistojen välillä ja 

puistoparin aktiivinen osallistuminen EUROPARC:in Transboundary Parks – ja Green 

Belt -yhteistyöhön (Alatossava 2011: 29, 34).  

Paanajärven kansallispuiston alueella ei ole samassa laajuudessa 

matkailuyritystoimintaa kuin Oulangan kansallispuiston alueella. Paanajärven alueella 
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liikkuminenkin on jo rajoitetumpaa. Joka tapauksessa tulevaisuudessa myös 

matkailuyritysten keskinäisen yhteistyön rakentamiseen ja matkailuyritysten ja 

Paanajärven kansallispuiston yhteistyöhön voisi kiinnittää huomiota, samoin kuin 

potentiaalisten venäläisten matkanjärjestäjien yhteistyöhön Oulangan kansallispuiston 

kanssa. 

8.5 Kansallispuistojen yhteistyö ja tulevaisuus 

Oulangan ja Paanajärven kansallispuistot tekevät jo nyt paljon yhteistyötä, mutta 

tulevaisuudessa yhteistyötä halutaan yhä tiivistää ja toimintatapoja yhtenäistää. Oulangan 

hoito- ja käyttösuunnitelmassa (Metsähallitus 2010) mainitaan yhtenä päämääränä, 

että ”Oulanka-Paanajärvi -puistopari on yhtenäinen luonto-, retkeily- ja matkailukohde”. 

Tämän päämäärän alatavoitteina mainitaan muun muassa yhteishallintonäkökulma ja 

matkailunäkökulma. Yhteishallintonäkökulmasta tavoitteena on saavuttaa virallisesti 

tunnustettu Oulanka-Paanajärvi -puistopari, jonka hallintomenetelmät ja tavoitteet 

olisivat yhtenäisiä. Virallisesti tunnustettua asemaansa puistot lienevät jo parantaneet 

muun muassa yhteisten EUROPARC:in ja PAN Parks -säätiön myöntämien sertifikaattien 

myötä. Matkailunäkökulmasta tavoitteena on luoda puistoparista luontomatkailukohde, 

joka tunnustetaan ja tunnetaan maailmalla, ja jonka aluetaloudelliset vaikutukset ovat 

huomattavia. Lisäksi Oulangan ja Paanajärven kansallispuistoilla tulisi olla yhteisiä 

reittejä ja palveluita, joita myös alueen yritykset asiakkaineen hyödyntäisivät. 

Hanks (2003: 143) painottaa, että jokaisella rajan ylittävällä suojelualueella on 

potentiaalia lisätä merkittävästi tulojaan kasvavan matkailun avulla, jos rajan erottamat 

puistoalueet toimivat yhdessä eivätkä eristyksissä toisistaan. Positiivisten tulosten 

saavuttamiseksi on tärkeää hankkia suojelualueelle riittävästi koulutettua henkilökuntaa, 

jotta yhteishallinnollinen toiminta olisi mielekästä. Oulangan kansallispuisto oli 

esimerkiksi tukemassa Paanajärven kansallispuiston alkutaivalta muun muassa juuri 

kouluttamalla sen henkilökuntaa. 

Haastatteluissa kysyttiin yritysten mielikuvaa kansallispuistomatkailun 

tulevaisuudesta yleensä. Tulevaisuus nähtiin yleisesti positiivisena, ja 

kansallispuistomatkailulla ajateltiin olevan edelleen kasvupotentiaalia. Yhä useampien 

ihmisten todettiin haluavan vapaa-ajallaan luontokokemuksia kiireisen elämän ja suurien 

kaupunkien vastapainoksi. 
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H: Joo, et näyttääkö ihan valoisalta se kansallispuistomatkailu tulevaisuudessa?  

V: Kyllä joo, kyllä uskon, että se on se juttu ja ihan kansainvälisillä markkinoil-

lakin niin toi kesämatkailu vielä, et saatais se vielä niille kansainväliselle mark-

kinalle enempi markkinoitua tuo meiän hieno kansallispuisto, että ihmiset tulis. 

Se alkaa olla tuo saasteinen elämä tuolla ympäri maailmaa semmonen, et ihmi-

nen on kyllä valmis maksamaan siitä, että saa puhasta luontoa ja puhasta ilmaa 

hengittää ja puhasta vettä juua ja... 

 

H: No minkälaisena sää näät sitten nimenomaan ton Oulangan kansallispuiston 

kehityksen? 

V: Se varmasti vaan lisää sitä kävijämääräänsä, koska se hintataso on siellä 

niin kilpailtu alas ja sitten kumminki se sanallinen viestintä suusta suuhun, 

koska ne elämykset, mitä siellä saa on maailmankin mittakaavassa todella 

makeita juttuja. Niin ei se tuu ainakaan vähenemään se. 

 

Oulangan kansallispuiston haasteena on ollut liikenneyhteyksien vähyys. Erityisesti 

lentoyhteyksien parantumista Kuusamoon on toivottu, sillä paremmat yhteydet 

vaikuttaisivat positiivisesti myös kansallispuiston matkailijamääriin. 

 

V: [- -] Meillä on se tuote ja nyt vaan ku me saadaan toi lentoyhteyshomma 

pelittämään, niin tulee entistä enemmän ihmisiä. 

V: [- -] Mut sitten ennen kaikkea mä näkisin, että nyt kun Finnair vihdoin ja vii-

mein avaa lentoyhteyksiä Kuusamoon tuolta Helsingin suunnalta kohtuuhintaan 

ja heillon hyvä reittiyhteys tonne Aasian suuntaan, niin mä näkisin, että sieltä 

suurkaupungeista voitas saada ihmisiä nyt tänne. [- -] 

 

Kansallispuistomatkailun turvaamiseksi matkailuyrittäjät näkivät myös tärkeänä kehittää 

uusia aktiviteetteja tai esimerkiksi uusia reittejä Karhunkierroksen rinnalle, jotta vanhat-

kin asiakkaat saataisiin palaamaan Oulangalle yhä uudelleen. 

 

V: Ihan tällä hetkellä ens kesää ku kattoo varauskirjaa, niin viime ja edellisvuo-

teen nähden ei kasvua ole eli jotain ehkä uutta pitäis siihen saada. Tapahtumaa 

tai vastaavaa tai uutta reittiä, laajennusta Karhunkierrokseen esimerkiksi Ou-

langan alueella kautta Keroharjuun yhdistämistä tuohon Karhunkierrokseen, 

niin se tois ehkä uutta väkeä, että kun porukka on... - - Ja kun oot kulkenu ton 

Karhunkierroksen kaks kolme kertaa, neljä kertaa, niin se alkaa olla tuttu ja tur-

vallinen ja sitten ehkä ku taidot on kehittyny, niin haetaan vähän enemmän haas-

tetta, että jotain uutta siihen, niin saatais nää vanhat kävijät käymään uudestaan 

sillä alueella. [- -] 

Vaikka kansallispuistomatkailun suosio näyttäisi yleisesti olevan nousussa, toteavat Eag-

les ja McCool (2002: 295), että kansallispuistot ja muut suojelualueet ovat aina osana 
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muuttuvia sosiaalisia ja poliittisia olosuhteita, joita on haastava ennustaa etukäteen. 

Muuttuvat asetelmat vaikuttavat pitkän aikavälin suunnittelun lisäksi myös puistojen ja 

suojelualueiden hoitoon ja johtamiseen.  

8.6 Toiveita rajanylitykseen ja puistoyhteistyöhön 

Haastatteluilla haluttiin saada myös tietoa siitä, miten matkailuyritykset haluaisivat 

kehittää Oulanka-Paanajärvi -puistoparin tulevaisuutta. Rajanylitykseen ja 

viisumimenettelyjen helpottumiseen toivottiin eniten muutoksia, mutta joitakin 

spesifimpiäkin toiveita ja ideoita esitettiin. 

8.6.1 Rajanylitys suoraan puistosta puistoon 

Lähes kaikissa haastatteluissa tuli ilmi, että Oulangan ja Paanajärven kansallispuistojen 

välille haluttaisiin mahdollisuus rajanylitykseen kävellen tai koskenlaskuveneellä 

Oulankajokea pitkin. Toive tuli monessa haastattelussa hyvin vahvasti esille. Rajan voisi 

ylittää esimerkiksi vesitse Oulangalta Paanajärvelle ja paluumatka voitaisiin tehdä jo 

olemassa olevien rajanylityspaikkojen kautta Kuusamosta tai Sallasta. Näin edes toinen 

rajanylitys voisi tapahtua suoraan puistosta puistoon.  

 

V: Se on tosi hankalaa, et ku se on Euroopan unionin raja, niin se vaikeuttaa 

ihan älyttömästi ja meillähän pitäis olla semmonen systeemi niinku 

Lappeenrannassa tai, että me voitais mennä jokea pitkin päiväkäynnille 

kansallispuistoon. 

 

V: No tota, hienoahan se tosiaan ois, että siitä pääsis puistoa pitkin toiseen 

puistoon tavalla tai toisella ihan ilman mitään tai sitten vaikka ihan, et siinäkin 

olis joku sellanen, sit jos siinä tarvitaan rajamuodollisuuksia, että siitä vois 

sitten kävellen tai koskenlaskuveneellä päästä, että sekinhän tuota sitten tois 

ihan eri tavalla rahaa alueelle ja sitä viipymää sitten tässä alueella pidentäis 

kuitenkin.  

 

V: No, mun visio on se, että kyl siihen avautuu semmonen jalan mentävä yhteys 

kanssa jostakin, kenties tulee.. Karhunkierros on nytten yhdensuuntanen reitti, 

niin kyllä mulla on semmonen visio, et jossain vaiheessa karhunkierrokselta 

tulee pisto, josta pääset jalkasin menemään Venäjän puolelle ja sinne tulee joku 

kiertolenkki, että pääset siitä rajalta lähtee kiertämään joku lyhyempi pari 

päivää, vähän pidempi viikko, vielä pidempi kahden viikon lenkki, joka tulee 

takasi samaan pisteeseen ja sitten jatkat Karhunkierroksen loppuun - - Ja yks 

mikä vois olla - - meillä on aivan loistava Keroharjun reitti, vajaa kakskyt kilsaa 

pitkä yhdensuuntanen reitti tuolla itärajan lähellä. Siitä tulis ympyräreitti, ei siis 

ihan rajavyöhykettä pitkin, mutta rajalinjaa pitkin ja sit siitä vois olla 
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jonkinlainen ylitysmahdollisuus ja sieltä ois oma lenkki sitten Venäjän puolelle 

[- -]. 

 

V: On, että saatas tähän Oulankajoelle rajanylitysmahdollisuus. Että oisko se 

jatkuva vai oisko se tilauksesta toimiva tai joku vastaava, mutta kohtuullisin 

kustannuksin, niin se ois aivan loistava, jos siitä päästäs myötävirtaa yli ja sitten 

tultas virallisten rajanylityspaikkojen kautta – joko Kuusamosta tai Sallasta – 

takasin, niin se ois erittäin loistava asia [- -]. 

8.6.2 Viisumimenettelyjen helpottuminen 

Rajanylittämisen helpottumisen lisäksi moni haastateltava esitti toiveen 

viisumimenettelyjen keventymistä tai jopa viisumipakon poistumisesta. Matkanjärjestäjä 

usein huolehtii viisumit myös asiakkailleen, mikä tietysti tuo oman lisävaivansa matkan 

järjestelyyn. Tullisäännösten toivottaisiin myös pysyvän samoina jatkuvien muutosten 

sijaan. Nyt matkat Venäjän puolelle täytyy aina suunnitella hyvissä ajoin etukäteen, jotta 

viisumit ja kaikki tarvittavat luvat ehditään hankkia.  

V: Joo kyl se on, ku viisumit pitää hommata ja hakea, niin on, että sellanen visio 

esimerkiks sanotaan vettä pitkin liikkuva, jalkasin liikkuva tai mönkijällä, moot-

torikelkoilla liikkuva ryhmä, et jos tällanen sais esimerkiksi tähän Paanajärvi-

Pääjärvi-Hiipinä -alueelle, niin pääsis esimerkiksi jollakin kevennetyllä viisumi-

menettelyllä tai vastaavalla, että voiski yhtäkkiä ilmottaa, että hei huomenna ois 

tulossa meiltä ryhmä sinne ja vois asiakkaille sanoa, että huomenna pääsette 

käymään siellä voidaan tehdä kahden päivän vaellus, kelkkasafari, melonta-

safari, niin se ois äärimmäisen helppoa, sanotaan yrittäjän kannalta. Ei tarttis-

kaan kuukautta kahta aikasemmin kerätä passitietoja, anoa ryhmäviisumia ja sit 

jos joku sairastuu, niin viikkoa ennen reissua esimerkiksi uuden henkilön tilalle 

ottaminen on äärimmäisen hankalaa. 

 

V: Joo se nimeommaan se viisumi, vaikka sen saa aika nopeestikki, mutta tuota 

se on justiisa se, että se paperityö kyllä karsii sitä porukkaa, että jos se ois lyhyt 

viipymä ilman viisumia, niin se kyllä helpottas sitä, ku se vois se vieras ku se tu-

lee Kuusamoon, niin sille voi lyödä sillä viikon vierailuajalle vaikka parin päi-

vän käynnin siellä ilman mitään ongelmia ku ei ois sitä viisumirajotetta. 

8.6.3. Muut toiveet 

Yrittäjien ”alaorientoituneisuus” vaikutti paikoin paljonkin yritysten näkökulmiin ja mie-

lenkiinnon kohteisiin. Myös tulevaisuuden toiveista kysyttäessä erään yrityksen edustaja 

esitti spesifimmän kalastussääntöihin liittyvän toiveen, jota muut eivät maininneet.  

V: No tuota, no yks oleellinen mun mielestä on - tosin siinä on se hankekin nyt 

menossa - että tuossa Venäjän puolella pitäis olla…nuo kalastussäännöt pitäs 
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olla Venäjän ja Suomen puolella tismalleen samat, koska ku kalastetaan samaa 

kalaa. Se nyt ei oo edes kovin epärealistinen toive, että jos tahtoo löytyy naapu-

rimaasta puiston puolelta. [- -] 

 

8.7 Laatusertifikaatit 
 

Ekomatkailun kehittymisen myötä myös ympäristösertifikaatteja myöntävien tahojen 

määrä on kasvanut. Sertifioinnista todisteena myönnetään yleensä aina jokin 

ympäristömerkki, jonka tarkoituksena on osoittaa kuinka kestävästi matkailualan toimijat 

toimivat (Fairweather ym. 2005: 83).  

Oulangan ja Paanajärven kansallispuistojen yhteisen PAN Parks -sertifikaatin 

vuoksi haastatteluissa kysyttiin myös, että onko yrityksellä omaa PAN Parks –

laatusertifikaattia oman toiminnan kestävyyden osoittamiseksi. Suurimmalla osalla 

sertifikaattia ei ollut. Harva yritys näki sen merkitystä tärkeänä omalle toiminnalleen, 

etenkin kun sertifikaatin hakuprosessi on pitkä ja työläs. Joillakin yrityksillä sertifikaatin 

saaminen ei edes ollut mahdollista moottorikelkkojen käytön tai muun syyn takia. 

Haastatteluiden aikana ilmeni yllättäen, että PAN Parks -sertifikaatteja ei edes enää 

myönnetä, vaan ilmoitus niiden myöntämisen lopettamisesta oli tullut eräälle 

sertifiointiprosessin keskellä olleelle yritykselle haastattelujen teon aikana. Edellä 

mainittiinkin PAN Parks -säätiön konkurssista. 

Yrityksillä saattoi olla muita laatusertifikaatteja, jos PAN Parks -sertifikaattia ei 

ollut. Laatutonni mainittiin useammissa haastatteluissa. Toisaalta myös yritykset, joilla 

oli laatusertifikaatteja, käyttivät alihankintana sellaisten yritysten palveluita, joilla niitä 

ei ollut. 

V: Ei oo PAN Parksia ei oo. Sitä on suunniteltu joskus ja katottu, mutta se ei...ei 

oo oikeen niinku… Mitä on keskustellu tässä muutaman yrittäjän kans, joilla se 

on, niin ne ei oo… osaa sanoa et mitään varsinaisesti niinku… ois mittää. Sano-

taanko, että se ei oo ku me joudutaan käyttämään moottorikelkkoja meidän oh-

jelmissa, niin se pomppaa siitä se.  
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9 Johtopäätöksiä ja pohdintaa 
 

Rajan ylittävissä luonnonsuojelualuehankkeissa pyrkimyksenä on usein ainakin jokin 

seuraavista kolmesta tavoitteesta: biodiversiteetin suojelu, köyhyyden vähentäminen tai 

rauhan edistäminen. Eteläisessä Afrikassa rajan ylittävissä suojelualuehankkeissa 

yhdistyvät usein kaikki mainitut tavoitteet. Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa rajan 

ylittäviä puistoalueita on perustettu luontoarvojen säilyttämiseksi ja rauhanomaisen elon 

symboleiksi. Kirjallisuutta tutkiskellessa huomasin, että afrikkalaisista rajan ylittävistä 

puistoalueista löytyi valtavasti tietoa monesta eri näkökulmasta tarkasteltuna. 

Afrikkalainen konteksti on usein kuitenkin erilainen verrattuna eurooppalaiseen – niin 

myös tässä asiassa. Suomen ja Venäjän välinen suojelualueyhteistyö ei ole suoraan 

verrannollinen eteläisen Afrikan esimerkkeihin, mutta halusinkin tässä tutkielmassa tuoda 

esille aiheen moninaisuutta.  

Afrikkalaisessa kontekstissa on puhuttu wildlife pays, so wildlife stays -

periaatteesta (Development of National Parks… 1992: 7). Runsas lajisto ja korkeat 

maisema-arvot houkuttelevat matkailijoita, ja sen vuoksi luonnonsuojelualueita halutaan 

perustaa ja ylläpitää. Rajan ylittävän suojelualueen perustamisen lähtökohtana voi olla 

myös se tosiasia, että ekosysteemien ”rajat” harvoin kulkevat käsi kädessä poliittisten 

rajojen kanssa. Jos jonkun merkittävän ekosysteemin elinkelpoisuus halutaan turvata, voi 

rajan ylittävän suojelualueen perustaminen olla tarpeen ja perusteltua. Rajan ylittävien 

puistoalueiden perustaminen ei kuitenkaan tapahdu hetkessä eikä se ole yksinkertaista, 

joten uskoisin, että alueita perustettaessa intressit ovat aina myös muissa asioissa kuin 

luonnonsuojelullisessa näkökulmassa. Myöskään Oulanka-Paanajärven alueella 

valtionraja ei suinkaan erota kahta toisistaan ympäristöllisesti täysin eroavaa aluetta vaan 

molemmat kansallispuistot ovat hyvin samanlaisia ekosysteemeiltään.  

Viime aikoina Suomessa (ja Venäjällä) on alettu kiinnittää yhä enemmän huomiota 

rajan ylittävään luonnonsuojelualueyhteistyöhön ja puistoparialueiden koulutukselliseen 

ja matkailulliseen hyötyyn. Suomen ja Venäjän rajaseuduilla on toteutettu erilaisia 

luonnonsuojelullisia hankkeita, ja viime aikoina tarkoituksena on ollut etenkin vahvistaa 

puistoparien yhteistyötä. Rajaseutujen rajan ylittävien luonnonsuojelualueiden 

yhteismainontaa on lisätty. Metsähallitukselta on esimerkiksi ilmestynyt tänä vuonna 

esite Luonto ei tunne rajoja – suomalais-venäläiset puistoparit, jossa esitellään lyhyesti 
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seuraavien puistoparien: Oulangan kansallispuisto – Paanajärven kansallispuisto, 

Kalevalapuisto – Kalevalan kansallispuisto, Ystävyyden puisto – Kostamuksen 

luonnonpuisto ja Kolin kansallispuisto – Kivatsun luonnonpuisto tarjontaa ja joitakin 

faktoja alueista. Puistoparien yhteistyön lisääminen on erittäin positiivinen asia, vaikka 

matkailijalle hyöty on toistaiseksi vielä melko pieni. Matkailijan täytyy edelleenkin 

hankkia viisumi ja mahdollisesti luvat Venäjän puolelle matkustaessaan. Eräs tätä 

tutkielmaa varten haastateltu henkilö totesi, että muutaman päivän mittainen 

viisumivapaus Venäjän puolelle matkustettaessa olisi ”melkeen lottovoitto”. Puistoparien 

perustaminen on kuitenkin tärkeä askel rajan madaltamiseksi ja yhteistyön lisäämiseksi. 

Empiirinen aineistoni tässä tutkielmassa koostui siis matkailuyritysten edustajien 

haastatteluista. Kuten edellä mainittiin, päädyin tekemään kaikki haastattelut puhelimitse. 

Haastattelujen kestot ja sisällöt olisivat saattaneet olla hieman erilaiset, jos olisin tavannut 

haastateltavat kasvokkain. Luultavasti haastattelut olisivat tuolloin kestäneet pidempään, 

mutta en tiedä olisiko tutkielman kannalta tärkeää informaatiota tullut kuitenkaan juuri 

enempää. Lisäksi osalla vastaajista on saattanut jäädä jokin asia sanomatta vain 

muistamattomuuttaan tai halutessaan vastata korrektisti. Aika ja resurssit eivät riittäneet 

tilanteen kartoittamiseen Paanajärven alueella – ja tyydyttävä venäjän kielen taitoni olisi 

ollut ainakin haastattelujen tekemiseen liian heikko. Mielenkiintoista olisi kuitenkin 

tutkia myös minkälaisena Suomen ja Venäjän rajan ylittävä luonnonsuojelualueyhteistyö 

ja sen tulevaisuus nähdään Venäjän puolella. 

Yksi tutkimukseni perusteella havaitsemasta jopa ristiriitaisesta tilanteesta oli se, 

että matkailuyrityksiä edustaneet haastateltavani lähes poikkeuksetta kertoivat toivovansa 

rajanylityksen helpottumista – joko viisumisäännösten keventymisellä, 

rajamuodollisuuksien järkevöitymisellä tai mahdollisuudella ylittää raja suoraan 

kansallispuistosta kansallispuistoon. Joka tapauksessa, Paanajärven kansallispuiston 

alueelle ei toistaiseksi toivota mitään suurta kävijäryntäystä, vaan määrä halutaan pitää 

nykyisessä noin 5000–6000 vuotuissa kävijässä. Myös haastatteluissa mainittiin, että 

Paanajärven ainutlaatuisuutta ei saisi missään nimessä pilata ”massamatkailulla”. Erään 

haastatellun sanoin: ”Se on ihan oikeesti erämaata ja toivotaan, et se pysyy semmosena”. 

Toisaalta yrityksillä oli halu viedä asiakkaitaan Paanajärven kansallispuiston alueelle sen 

luontoarvojen vuoksi. Matkailu Paanajärvelle ei kuitenkaan ole matkailuyrittäjänkään 

näkökulmasta yksinkertaista, joten sinne tuskin vietäisiin jatkossakaan suuria ryhmiä 
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kerralla, vaikka matkat määrällisesti lisääntyisivätkin.  

Yhteistyötä Suomen ja Venäjän välisen rajan yli tehdään Kuusamon kohdilla 

jatkuvasti. Edellä haastateltavat totesivat hätä- tai muiden ongelmatilanteiden tuovan 

omat haasteensa Venäjän puolen erämaahan matkustettaessa. Suomen ja Venäjän 

rajavartiolaitokset ovat yhteistyössä kartoittaneet reittejä rajan yli eri kohdista esimerkiksi 

juuri hätätilanteiden varalta. Rajan ylittäviä harjoituksia hätätilanteen varalta on myös 

tehty esimerkiksi harjoittelemalla mahdollisen Venäjältä päin leviävän maastopalon 

sammuttamista tullin, rajavartioston, pelastuslaitoksen ja poliisin yhteistyöllä. 

Parhaimmillaan viranomaisilla menee hätätilanteessa rajanylitykseen vain muutama 

minuutti (Rajanylitys hätätilanteessa… 20.5.2014). 

Edellä kirjoitin Puhakan (2011) tutkimuksensa pohjalta muodostamista Oulangan 

kansallispuiston matkailijatyypeistä. Oulangan kansallispuisto on saavutettavuudeltaan 

hyvä – joskin melko syrjässä suurimmista asutuskeskuksista. Lisäksi Oulangan alueella 

on runsaasti erilaisia palveluita ja puistoalueella liikkuminenkin on suhteellisen helppoa. 

Paanajärven kansallispuistoon kulku taas ei ole niin yksinkertaista etenkään Suomesta. 

Toisaalta Paanajärven kansallispuisto ei Venäjältäkään katsottuna ole saavutettavuutensa 

kannalta hyvä. Tämä karsii Paanajärven kansallispuistosta luultavasti ainakin ne kävijät, 

joita ympäristöarvot vähiten kiinnostavat. Condit (1995: 64) huomauttaa, että myös 

totuudenmukainen mainostaminen ja matkanjärjestäjän tiedottaminen vaikuttavat paljolti 

siihen, minkälaisia asiakkaita yritykset saavat. Luontomatkailussa oletuksena on, että 

matkailija on kiinnostunut luonnosta ja kunnioittaa sitä. Oikeanlaisella markkinoinnilla 

karsitaan pois sellaiset matkailijat, jotka eivät näitä ”kriteerejä” täytä. 

Mielenkiintoista on, että sekä Oulangan että Paanajärven kansallispuistojen 

perustamisia edelsivät kiistat vesien valjastamisesta sähköntuotantoon. Oulangan alueelle 

suunniteltiin Oulankajoen ja Kitkajoen valjastamista sähköntuotantoon, ja Paanajärvelle 

taas suunniteltiin muutamaa vuosikymmentä myöhemmin pumppuvoimalaa. 

Luonnonsuojelullinen lähestymiskanta voitti kuitenkin lopulta nämä suunnitelmat. Toki 

puistojen perustamisia edeltävät tapahtumat sisälsivät paljon muutakin, mutta 

luonnonsuojelun positiivisten vaikutusten ymmärtäminen ja niiden puolesta taisteleminen 

ovat vaikuttaneet siihen, että meillä on itärajalla puistopari, joka antaa lukuisille kävijöille 

jatkuvasti arvokkaita luontokokemuksia. Rajan ylitys suoraan puistosta puistoon on 

toistaiseksi olemassa vain toiveena monien mielissä, mutta joskus tulevaisuudessa 
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Oulanka-Paanajärven alueella voidaan toivottavasti kokea avoimemman rajan aika, 

jolloin puistopari-idea toteutuisi vielä paremmin. Vaikka tutkimukseni aineisto pohjautuu 

kokemuksiin Oulanka-Paanajärven alueella, uskon, että samankaltaisia kokemuksia ja 

ajatuksia olisi voinut nousta esille erityisesti myös muilta Suomen ja Venäjän välisen 

rajan ylittäviltä puistoparialueilta. 

Tällä hetkellä meneillään oleva Ukrainan kriisi ja sitä myöten Venäjän ja EU:n 

kiristyneet välit eivät enteile hyvää Suomen ja Venäjän välisen rajan avautumisprosessia 

ajatellen. Tulevaisuus näyttää jatkuuko keskustelu viisumivapaudesta, vai vaikeutuuko 

Suomen ja Venäjän rajan ylittäminen. Rajan läpäistävyyden huonontumisella olisi 

luonnollisesti suora vaikutus myös matkailun määrän rajan yli. 
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LIITE 1 
 

 
 
Haastattelu     Vastauspa iva ma a ra : ___________ 
Taustatietolomake     
 
Yrityksen nimi: ___________________________________________________________________ 
Yrityksen perustamisvuosi: ____________ 
Yrityksen tyo ntekijo iden ma a ra  ta lla  hetkella ? ______________ 
Vastaajan nimi: __________________________________________________ 
 
Yrityksen toimipaikka/toimipaikat 

o Kuusamo 

o Salla 

o muu Suomi, missa ? ______________________________________ 

o Vena ja , missa ? __________________________________________ 

o muu ulkomaa ___________________________________________ 
 

Yrityksen toimialue(et) 

o Kuusamo 

o Salla 

o muu Suomi, missa ? ______________________________________ 

o Vena ja , missa ? __________________________________________ 

o muu ulkomaa ___________________________________________ 
 

Yrityksen pa a toimialat 

o opastetut retket ja ohjelmapalvelut 

o va linevuokraus 

o ruokapalvelut 
o kuljetuspalvelut 
o majoitus- ja tilavuokrapalvelut 

o muut palvelut, mita ? ______________________________________ 
 
 

o Annan suostumukseni haastattelun nauhoittamiseen.  
(Haastattelussa esiin tulevat tiedot ovat luottamuksellisia ja tulokset raportoidaan siten,  
että yksittäisen yrityksen / vastaajan tiedot eivät ole niistä pääteltävissä.) 
 
 
 



 

 

          LIITE 2 

 

 

Oulangan kansallispuiston yhteistyöyritykset (tilanne maaliskuussa 2014) 

 

1) Basecamp Oulanka (www.basecampoulanka.fi) 

2) Erä-Susi Huskies (www.erasusi.com) 

3) Finnature Oy (www.finnature.fi) 

4) Hiking Service Finland (www.hikingservice.fi) 

5) Iivaaran Eräkartano (www.iivaara.fi) 

6) Karhu-Kuusamo (www.karhukuusamo.com) 

7) Korpihilla (www.korpihilla.fi) 

8) KuRu-Taksi (www.ruka.fi) 

9) Kuusamo Safaris (www.kuusamon-era-safari.fi) 

10) Kuusamon Lintumatkailu (www.kuusamonaturephotography.fi) 

11) North Trek (www.northtrek.net) 

12) Palosaaren poro- ja kalastustila (www.palosaarenporotila.fi) 

13) Ruka Adventures (www.rukaadventures.fi) 

14) Ruka Safaris (www.rukasafaris.fi)   

15) Rukapalvelu Oy (www.rukapalvelu.fi) 

16) SafariCafe Susi / Erä-Susi Huskies (www.erasusi.com) 

17) Sallan Poropuisto (www.sallareindeerpark.fi)  

18) SeikkailuviiKari (www.seikkailuviikari.fi) 

19) Stella Polaris Adventures (www.stellapolaris.fi) 

20) Suomen luontokuvausinstituutti (SLKI) (www.kuusamonaturephotography.fi)  

21) Tapahtumaelämykset (www.tapahtumaelamykset.com) 

22) Tulikipinä (www.tulikipina.com) 

 
 
 

 
 

http://www.basecampoulanka.fi/
http://www.erasusi.com/
http://www.finnature.fi/
http://www.hikingservice.fi/
http://www.iivaara.fi/
http://www.karhukuusamo.com/Karhu-Kuusamo.html
http://www.korpihilla.fi/
http://www.korpihilla.fi/
http://www.ruka.fi/talvi/palvelut/?file=target_exec&id=24&submenu=1360
http://www.kuusamon-era-safari.fi/
http://www.kuusamon-era-safari.fi/
http://www.kuusamonaturephotography.fi/
http://northtrek.net/
http://www.palosaarenporotila.fi/
http://www.rukaadventures.fi/
http://www.rukasafaris.fi/
http://www.rukapalvelu.fi/fi/
http://www.erasusi.com/yleiset/safaricafe-susi.html
http://www.sallareindeerpark.fi/fi/
http://www.seikkailuviikari.fi/
http://www.stellapolaris.fi/
http://www.kuusamonaturephotography.fi/slki
http://www.tapahtumaelamykset.com/
http://tulikipina.fi/


 

 

          LIITE 3 

Hyvä vastaanottaja, 

 

olen maisterivaiheen opiskelija Oulun yliopistosta. Teen parhaillaan maantieteen pro gradu – tutkielmaani 

luonnonsuojelualueiden väliseen rajan ylittävään matkailuyhteistyöhön liittyen. Tutkielmaani varten kerään 

haastatteluaineistoa Oulangan kansallispuiston yhteistyöyrityksiltä. Toivoisin saavani jokaisesta yrityksestä 

yhden yrityksen edustajan haastatteluun, jonka kesto on noin puolesta tunnista tuntiin.  

 

Haastattelut voidaan sopia tehtäväksi Oulun alueella tai Kuusamon alueella (ks. alla mahdolliset 

haastattelupäivämäärät), ja se voidaan tehdä joko suomeksi tai englanniksi. Jos Oulun tai Kuusamon alueet 

eivät sovi haastattelupaikaksi, voidaan siinä tapauksessa sopia aika puhelinhaastattelulle. Haastattelussa ei 

tarvitse siis olla mukana enempää kuin yksi (1) yrityksenne edustaja. Kaikki haastattelut nauhoitetaan, jotta 

aineiston käsittely olisi helpompaa, mutta painotan, että yritystänne ei tulla mainitsemaan nimeltä työssäni 

eikä yksittäistä yritystä voi tunnistaa tutkimukseni tuloksissa. Osallistumisenne tähän tutkimukseen olisi 

minulle erittäin tärkeää ja toivon, että joku yrityksenne edustaja ”uhraisi” haastatteluun hetken verran aikaa 

ja samalla auttaisi minua keräämään aineistoa pro gradu – tutkielmaani varten!  

 

Haastattelumahdollisuudet: 

 

Haastattelu Oulun alueella: ke 26.3., pe 28.3., ma 31.3., to 3.4. tai pe 4.4. 

TAI 

Haastattelu Kuusamon alueella: ti 1.4. tai ke 2.4. 

TAI 

Puhelinhaastattelu erikseen sovittavana aikana 26.3. – 4.4. välisenä aikana. 

 

Ilmoitattehan yrityksenne halukkuudesta haastatteluun viimeistään maanantaina 24.3.2014 vastaamalla 

tähän sähköpostiviestiin. Laitattehan viestiin puhelinnumeron, josta haastateltavan saa kiinni, sekä toiveet 

haastattelun ajankohdasta ja haastattelupaikasta tai vaihtoehtoisesti toiveen puhelinhaastattelun 

ajankohdasta.  

 

Ystävällisin terveisin,  

Jutta Petäjäjärvi 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dear recipient, 

 

I am a graduate student studying geography at the University of Oulu. At the moment, I am writing my 

master’s thesis on the theme “Cross-border tourism cooperation in transboundary protected areas”. For 

the empirical part of the study I am collecting material by interviewing the cooperation enterprises of 

Oulanka National Park. I hope I will get to interview someone from all the cooperation enterprises. The 

interview will take about 30-60 minutes. 

 

Interview can be done in Oulu area or in Kuusamo area (see the possible interview dates below) or 

alternatively by doing the interview on the phone if the areas and dates introduced below do not fit your 

company’s schedule. Interview can be done either in Finnish or in English. There needs to be only one 

interviewee from each company. The interview will be recorded to make the processing of the material 

easier. Yet, I would like to underline the fact that your company will not be mentioned by name in my thesis 

and a single enterprise will not be recognizable in the results.  

 

Your company’s participation in this research would be very important to me. That is why I hope that 

someone from your company would “spend” his / her time for a moment and at the same time would help 

me to collect material for the empirical part of my thesis!  

 

Dates for the interview: 

Interview in Oulu region:  Wed 26.3., Fri 28.3., Mon 31.3., Thu 3.4. or Fri 4.4. 

TAI 

Interview in Kuusamo region:  Tue 1.4. or Wed 2.4. 

TAI 

Phone interview    Between 26.3. - 4.4.  

 

Please reply to this email not later than Monday 24th of March 2014 to inform me whether your company 

is willing to participate in the interview or not. Please write the phone number of a possible interviewee 

and the wishes for the place and time for the interview (OR the wish for a phone interview and its date) in 

your reply as well. 

 

Kind regards,  

Jutta Petäjäjärvi 

 

 

 

 



 

 

          LIITE 4 

 

Haastattelurunko  

1. Yleistä 

Miten kuvailisitte omin sanoin lyhyesti yrityksenne toimintaa? 

Ketka  ovat yrityksenne kohderyhma a ? 

Suomalaiset, ulkomaalaiset, lapset…? 

Kuinka paljon yrityksenne asiakasma a ra t vaihtelevat vuodenajoittain? 

 

2. Oulanka-yhteistyö 

Yrityksenne tarjoamat ta rkeimma t palvelut ja aktiviteetit Oulangan kansallispuiston 

alueella? 

Onko yrityksella nne toimintaa myo s muilla luonnonsuojelualueilla? 

Mita ? Missa ? 

Kuinka ta rkea na  pida tte Oulangan kansallispuistoa yrityksenne toiminnan kannalta? 

Miksi ta rkea , miksi ei? 

Yhteistyo  muiden Oulangan kansallispuiston yhteistyo yritysten kanssa? 

Enta  muiden Oulangan ympa risto n yritysten kanssa? 

Onko yrityksella nne PAN Parks -laatumerkki? 

Mita  se merkitsee yrityksellenne tai yleisesti matkailualalle? 

 

3. Kansainvälisyys 

Kuinka suuri osa asiakkaista on ulkomailta? 

  Mista  maista ulkomaiset asiakkaat tulevat? 

Onko yrityksenne halukas laajentamaan matkailupalveluitaan ulkomaille? Miksi? 

Teetteko  yrityksenne yhteistyo ta  vena la isten matkailutoimijoiden kanssa? 

Millaisissa asioissa teette yhteistyo ta ? 

Mika  sujunut hyvin / huonosti yhteistyo ssa , jos sita  on? 

 

4. Paanajärvi 

Toimiiko yrityksenne Vena ja lla  ja erityisesti Paanaja rven kansallispuiston alueella? 

Miksi kylla , miksi ei? 

Suurimmat hyo dyt ja haasteet? 

Olisiko halukkuutta yhteistyo ho n paanaja rvela isten tai muiden vena la isten 



 

 

toimijoiden kanssa, jos sita  ei jo tehda ? 

Ka yta tteko  Paanaja rven kansallispuiston kohteita yritystoiminnassanne? 

Jos kylla , niin mita  alueita ja mihin tarkoitukseen? 

Aiotteko la hitulevaisuudessa laajentaa toimintaanne muille suojelualueille, esim. 

Paanaja rvelle? 

 

5. Rajan ylittävät luonnonsuojelualueet 

Tieda tteko  Oulangan ja Paanaja rven yhteisesta  PAN Parks -sertifikaatista? 

Na kyyko  sen vaikutus yhteistyo ssa ? 

Jos ei tietoa, seliteta a n haastateltavalle lyhyesti. 

Esimerkki jostakin (toimivasta) rajan ylitta va sta  puistoalueesta maailmalta, ja sen pohjalta 

aiheesta keskustelua… 

Toiveita Oulangan ja Paanaja rven yhteistyo n kehitta miseksi? 

 

6. Matkailu ja rajat 

Miten Suomen-Vena ja n raja vaikuttaa halukkuuteenne tehda  yhteistyo ta  vena la isten 

toimijoiden kanssa? 

  Haasteet? 

  Hyo dyt? 

  Parannusehdotukset? 

Onko/olisiko rajanylitys matkailutoiminnassanne positiivinen vai negatiivinen asia? 

  Miksi? 

Na etteko  Suomen-Vena ja n rajan enemma n fyysisena  vai henkisena  esteena  

matkailutoiminnan laajentamiselle? Vai ei kumpaakaan? 

  Mita  konkreettisia esteita ? 

  Mita  henkisia  esteita ? 

Kuinka paljon vieras kieli /vieraat kielet vaikuttavat halukkuuteenne tehda  rajan ylitta va a  

yhteistyo ta ? 

 

7. Tulevaisuus 

Minka laiset tulevaisuuden na kyma t yrityksella nne on toiminnan kasvun suhteen 

suojelualueilla (Oulangan lisa ksi muut luonnonsuojelualueet)? 

Kuinka arvioitte matkailun kehittyva n Oulangalla (/Paanaja rvella ) la hitulevaisuudessa? 

 Enta  matkailuyhteistyo n kehittyminen? 


