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Matkailulla ja 
kaivosteollisuudella yhteisiä 
intressejä 

• Matkailulla ja kaivosteollisuudella on pääsääntöisesti 
yhteisiä intressejä ja ne tukevat toisiaan 

• Elinkeinot luovat yhdessä tarvittavaa kasvua Lappiin ja sen 
myötä työpaikkoja ja verotuloja 

• Elinkeinojen kasvu pitää yllä ja mahdollistaa muun muassa 
investointeja muun muassa tieverkostoon 

• MUTTA elinkeinoilla on iso ristiriita silloin, kun kaivosyritys 
haluaa avata kaivoksen matkailukeskuksen sisään tai 
läheisyyteen taikka arvokkaille luontoalueille 

• Matkailun ja kaivosteollisuuden intressit ovat ristiriidassa 
Kuusamossa ja Kolarissa 

• Kyse on matkailun asiakkaiden mieltymyksistä  



Matkakohteen valinnan kriteerit 
Keskiarvo Ylläksen ja Levin matkailijoiden vastauksista 

Matkailijat valitsevat 
Lapin 

matkailukohteeksi 
luonnon ansiosta 

Kaivokset ja 
luontomatkailu ovat 

mielikuvatasolla 
ristiriidassa keskenään 

Nykymatkailija arvostaa 
korkeaa palvelutasoa 

70 prosenttia 
matkailijoista tietää 

olemassa olevat 
kaivoshankkeet 

50 prosenttia on kuullut 
suunnitteilla olevista 

kaivohankkeista 

Lapin matkailu perustuu luontoon 

1=ei lainkaan tärkeä … 5=erittäin tärkeä  

Lähde: Dilacomi-tutkimushanke 
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Kauniit luontomaisemat

Liikuntamahdollisuudet

Koskematon erämaa

Kohteen turvallisuus

Hyvät liikenneyhteydet

Hyvä ruoka

Korkeatasoinen majoitus

Paikallishistoria ja kulttuuri

Mahdollisuus romanttiseen… 

Monipuoliset ohjelmapalvelut

Hemmottelu- ja hyvinvointipalvelut

Vilkas yöelämä



K: Miten kaivostoiminnan laajeneminen vaikuttaisi 
halukkuuteenne vierailla matkakohteessa uudelleen?  

Puolet kansainvälisistä 
matkailijoista 

vähentäisi matkailua 

40 prosenttia 
kotimaisista 

matkailijoista 
vähentäisi matkailua 

Kaivostoiminnan 
vaikutukset luontoon 

arvioidaan 
poikkeuksetta 
negatiiviseksi 

Matkailijat osaavat 
arvioida kaivoksiin 

liittyviä haittoja 

Imagohaitta syntyy jo 
kaivoksen 

suunnitteluvaiheessa 

Kaivosten avaaminen matkailukeskusten  
lähelle vähentää matkailua 

Lähde: Dilacomi-tutkimushanke 

44 60 

49 38 

Ulkomaan matkailija Kotimaan matkailija

- 
vähentäisi  
matkailua 

+- 
ei vaikutusta  
matkailuun 

+ 
lisäisi  

matkailua 

Osuudet vastaajista, prosenttia 



Miten intressiristiriidat 
ratkaistaan? 

• Nykyinen lainsäädäntö on ongelmallinen sekä matkailun 
että kaivosteollisuuden kannalta 

• Ratkaisut siitä, saako kaivosyhtiö avata kaivoksen, pitäisi 
tehdä nopeasti eikä jättää asiaa roikkumaan pitkäksi aikaa 

• Kuusamossa ja Kolarissa sovitteluratkaisu ei ole 
mahdollinen, sillä kaivokset ovat matkailun kannalta 
mahdottomissa paikoissa 

• Lainsäätäjän, kunnan ja viranomaisten on tehtävä ratkaisu, 
sallitaanko kaivoksen avaaminen ja siitä aiheutuva uhka 
matkailulle 

• Kaivosala keskustelukumppanina: Kaivosta ei avata, jos 
sillä ei ole sosiaalista toimilupaa 



Lännen Media Kuusamon tilanteesta 
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Uusi Tilanne Kuusamossa 

• Kuusamon kunnanvaltuusto päätti 14.11.2016 hyväksyä 
uuden strategisen yleiskaavan äänin 39-4 

• Kaavan mukaan kaivoksia ei voida rakentaa matkailun 
ydinalueille 

• Kuusamossa kaivosyhtiöllä ei ole kiistatta sosiaalista 
toimilupaa Æ kuntalaiset, mökkiläiset ja matkailijat 
vastustavat kaivosten avaamista 

• Dragon Mining Oy on myynyt kaivosoikeudet Nero Projects 
Australia Pty Ltd:lle Æ aikooko yhtiö valittaa kaavasta 
hallinto-oikeuteen? 

• Tässä mitataan kaivosteollisuuden uskottavuus: onko 
sosiaalinen toimilupa pelkkää sanahelinää?  


