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Maankäyttö 
matkailuyrittäjän arjessa

- Mitä yrittäjän on hyvä tietää
- Kehittämisnäkökohtia ja terveisiä päättäjille

FINNISH LAPLAND TOURIST BOARD –
LAPIN MATKAILUELINKEINON LIITTO RY
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Taustaa

• Selvityskokonaisuus on osa Lapin Matkailuelinkeinon Liitto ry:n Laki ja 
oikeus matkailuyrittäjän arjessa –hanketta 

• Alkukartoituksen perusteella selvityskokonaisuuden sisältö:
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Sisällys

• Matkailu merkitsee!
• Alueidenkäytön työkalupakista
• Esimerkkejä ja oikeustapauksia
• Kehittämisnäkökohtia
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Matkailu merkitsee!

• Työpaikat ja verotulot pysyvät 
Suomessa eivätkä ”vuoda” ulkomaille

• Positiivinen imagoarvo heijastuu koko 
alueelle

• Matkailutoiminta ja vahva brändi
nostaa mm. maan arvoa merkittävällä 
tavalla

MATKAILUN LUKUJA LAPISSA 

• Matkailun kokonaiskysyntä 932 Milj. €
• 4 400 työllistä + vuokratyövoima
• 2,66 miljoonaa rekisteröityä yöpymistä 2016
• Rekisteröityneet yöpymiset +13 % 2015–2016 (Suomessa +3 %)
• Kansainväliset yöpymiset +18 %

• Matkailun investointipotentiaali 2,3 Mrd. €

• (Lähteet: 10 faktaa Lapin matkailusta, House of Lapland ; Alueellinen matkailutilinpito; matkailun
alueelliset talous- ja työllisyysvaikutukset 2013–2014 ; Arctic Business Forum Yearbook 2016,
Lapin Kauppakamari)

Lapissa Liikevaihto Milj. €

Metsätalous ja puunkorjuu 105

Kaivostoiminta ja louhinta 356

Rakentaminen 759

Matkailu 502

Alueellinen yritystoimintatilasto, luvut 2015. 
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Matkailu merkitsee!

Case: Majoitustoiminta

200 majoitusyksikön uusinvestointi, 10 000 k-m2, kustannukset 14 Milj. €, 
Oletettu liikevaihto 5 Milj. € /vuosi sis. majoitusmyynnin (2/3) ja 
ravintolamyynnin (1/3)

Rakennusvaiheessa
• 14 Milj. € investointi työllistää 168 htv (suora ja välillinen vaikutus)
• Palkkatulovaikutus 6 601 400 €
• Palkkatulosta tuloveroa 924 200 €

Toimintavaiheessa
• 5 M€ liikevaihto työllistää 55,5 htv /vuosi (suora ja välillinen vaikutus)
• Palkkatulovaikutus on 1 748 900 €
• Palkkatulosta tuloveroa 244 800 €
• ALV majoitusmyynnistä 330 000 €, ravintolamyynnistä 396 000 €
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Työkalupakista
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Kaavoitukseen liittyvää lainsäädäntöä

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

MRL. Maankäyttö ja rakennuslaki (132/1999)

MRA. Maankäyttö ja rakennusasetus (895/1999)

Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920)

Laki rakennusperinnön suojelemisesta (498/2010)

Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (468/1994)

LSL. Luonnonsuojelulaki (1096/1996)

Maa-aineslaki (55/1981)

Metsälaki (1093/1996)

Muinaismuistolaki (295/1963)

Poronhoitolaki (848/1990)

Erämaalaki (62/1991)

Terveydensuojelulaki (763/1994)

VL. Vesilaki (587/2011)

YSL. Ympäristönsuojelulaki (527/2017)
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MRL:n muutos voimaan 1.5.2017

• Helpottaa kaavoitusta ja rakentamisen luvitusta

• Vähittäiskaupan suuryksikön kokoraja nousee 

• Mahdollisuus ohjata rakentamista suoraan yleiskaavalla laajenee 

• Vapaa-ajan asunnon voi muuttaa pysyvään asuinkäyttöön entistä 
joustavammin

• Asemakaavoituksesta tulee ketterämpää, kun asemakaavaa voi 
muuttaa vaiheittain

• Asemakaavan perustellusta syystä laatia tai muuttaa vastoin 
yleiskaavaa, jos yleiskaava on vanhentunut

• ELY-keskusten rooli muuttuu konsultoivaksi. 

• Eivät enää ohjaa kuntien alueidenkäyttöä ja rakennustoimen järjestämistä

• valvontatehtävää ja valitusoikeutta rajataan
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Maisematyölupa ja MRL:n muutos

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) uudistuksen myötä maisematyöluvan
soveltamisalaan muutos

• Maisematyöluvan soveltamisalaa (MRL 128§) muutetaan yleiskaavojen M-
alueiden ja ranta-asemakaavojen osalta

• Maisematyöluvan vaatimusta käytetty metsätalousvaltaisilla alueilla esim.
turvaamaan luontoalueiden, reittien tai matkailu- tai lomarakentamisen
ympäristöjä avohakkuilta.

• Lakimuutoksen jälkeen maisematyölupaa ei voi enää vaatia metsänkäsittelyyn
liittyvistä toimenpiteistä päämaankäyttötarkoitukseltaan M –alkuisilla alueilla

• Jos nämä alueet osoitetaan esim. virkistysalueina V -alkuisella merkinnällä, voi
se laukaista lunastusvelvollisuuden.

• Metsän käsittelyyn liittyviä rajoituksia on edelleen mahdollista asettaa
yleiskaavassa suojelumääräyksillä, jos alueita on maiseman tai luonnonarvojen
takia suojeltava (MRL 41§ 2 mom). Suojelumääräyksiin ei sisälly lunastus- tai
korvausvelvollisuutta.
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Hankkeeseen liittyvä kaavoitus

• Toiminta laajenee, tarve löytää laajenemissuunta

• Uutta toimintaa omalle tai ostettavalle kiinteistölle

• Hankkeelle hyvä aihio, mutta sijoitukselle vielä etsitään paikkaa. 

• Voiko edetä suoran rakennusluvan, poikkeusluvan tai 
suunnittelutarveratkaisun pohjalta?

• Tarvitaanko maa-alueesta hanketoimijan ja maanomistajan välinen aie-, 
käyttö- tai vuokrasopimus?

• Onko aloitettava kaavaprosessi? 

Suunnittelutarveratkaisu?

Kaavoitusprosessia kevyemmin ratkaistaan toimintojen sijoittuminen jne. 

Käytetään myös sellaisiin hankkeisiin, joille on tarpeen edellyttää tavanomaista 
lupamenettelyä laajempaa harkintaa ympäristövaikutusten merkittävyyden vuoksi. 

Päätöksen suunnittelutarveratkaisun soveltamisesta tekee kunta
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Kaavaprosessi

Viralliset asiakirjat

• Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

• Viranomais- ja työneuvotteluiden muistiot. Kunnan 
päätökset.

• Kaavaluonnos (kartta) tai luonnokset eri vaihtoehdoista

• Luonnosvaiheen palautteeseen laadittu vastine

• Ehdotusvaiheen palautteeseen laadittu vastine

• Kaavaehdotus (kartta). 

• Kaavaselostus, mahdollisesti laaditut erillisselvitykset. 

”Hyvin rullaava kaavoitustyö 
voidaan saada päätökseen 

noin vuodessa” 
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Esimerkkejä ja oikeustapauksia
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Luonnon- ja maisemansuojelun sekä 
matkailutoiminnan yhteensovittaminen

CASE: Porosalmen yleiskaava Rantasalmella (Matkailukeskus Järvisydän)

• Alue linjattu matkailupalvelujen kehittämisen alueeksi
• Alueella olemassa monipuolisia matkailupalveluja
• Linnansaaren kansallispuisto ja Porosalmen lähialueet kuuluvat Natura-alueseen.
• Alue on keskeinen saimaannorpan esiintymisalue.

• Kaavasta laadittiin erillinen Natura-arviointi
• Matkailupalveluiden alueet sijoitettiin niin, että arvokkaita luontokohteita tai

muita luontoarvoja ei vaaranneta tai ne voidaan huomioida
yksityiskohtaisemmassa asemakaavassa.

• Pääosa matkailupalveluiden alueesta keskitettiin olemassa olevan rakenteen
yhteyteen ja sen mukaan minne maanomistajat perustellusti esittivät matkailua
tukevaa rakentamista

• Arvokkaat luontokohteet jätettiin pääsääntöisesti rakentamisen ulkopuolelle
• Kaava mahdollistaa kasvun 30 000 asiakkaasta n. 50 000 asiakkaaseen.
• Kaavatyö alkoi keväällä 2009 ja valmistui loppuvuodesta 2012.
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Luonnon- ja maisemansuojelun sekä 
matkailutoiminnan yhteensovittaminen

OIKEUSTAPAUS: Luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokas alue (luo) 
matkailupalvelujen alueella (RM), Olos-Särkijärvi-Toras-Sieppi –
osayleiskaava. 

• Asukasyhdistys valitti yleiskaavasta Olostunturin alueelle osoitetun mat-
kailupalvelujen alueen (RM) osalta

• Laajalle RM -alueelle sijoittui luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaita
alueita (luo).

• Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen

• Luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeä alue voi olla
päämaankäyttötarkoitukseltaan matkailualueeksi osoitetulla alueella, kunhan
luo–alueen osalta on annettu määräys sen huomioimisesta myöhemmässä
suunnittelussa
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Rakennusoikeuksien mitoitus ja 
matkailurakentaminen

OIKEUSTAPAUS: Matkailupalvelujen mitoitus suhteessa yksityiseen 
lomarakentamiseen, Sappee

• Matkailuyrittäjälle kaavaan rakennusoikeutta uusille mökeille
• Yksityinen maanomistaja valitti kaavasta.
• Valituksessa vaadittiin myös valittajan omistamalle kiinteistölle vastaavaa

rakennusoikeusmitoitusta.

• Oikeuden päätös: Kaava ei ole lainvastainen silla perusteella, että RM-alueelle
on osoitettu mahdollisesti enemmän rakennusoikeutta kuin lähialueen
tavanomaisen loma-asumisen alueille on osoitettu tai olisi mahdollista osoittaa.

• Elinkeinotoimintaa tukeviin palveluihin ja toimintoihin ei yleensä sovelleta
samoja mitoitusperiaatteita kuin pelkästään loma-asuntojen rakentamiseen.
MRL sallii myös sen, että eri käyttötarkoituksiin varatuille alueille osoitetaan eri
määrä rakennusoikeutta.
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Kehittämisnäkökohtia



23.5.2017 Page 17

Kaavoitus ja matkailun liiketoiminnan 
kehittäminen

• Yksittäisiä pikaisia hankekaavoja tekemällä kokonaiskuva saattaa 
hämärtyä ja tuloksena toimimaton kokonaisratkaisu

MUTTA: 

• Toisaalta liian jäykkä systeemi ei luo edellytyksiä investoinneille

• Liian tarkalla ja varhaisella asemakaavoituksella ei luoda kuin 
kustannuksia, menoja ja viiveitä kunnille ja toimijoille. 

• Valmiiseen tarkan ohjauksen asemakaavaan saadaan harvemmin 
investoria. 
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Trendit ja kehityssuunnat

• Muutoksen tahti kiihtyy 

•  kaavoitus mahdollistavaa,  ei liian tiukasti rajoittavaa ja määräävää

• Kaupungistuminen 

•  tarve vastata mitoituksen osalta matkailun kysyntähuippuun

•  luontoon rakenteita ja palveluja, jotta on saavutettavissa ja turvallista

• Ikääntyminen 

•  mm. esteettömyys

• Ilmaston muutos 

•  mm. lumettoman ajan reitit ja maastoliikenne

• Uusia markkinoita, asiakkaiden odotukset ja toimintamallit 
poikkeavat totutusta.

•  haasteita liikenteen, opasteiden ja palvelurakenteiden kehittämiselle

• Tilapäiset ja siirrettävät toiminnot 

•  lupaprosessit?

• Uudet ilmiöt ja välineet 

•  reittisuunnittelu
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Vuorovaikutuksen mallit ja yhteistyö

Alueidenkäytön yhteistyö ja tiedonkulku kaavaprosessin ulkopuolella?

• EHDOTUS: Matkailukeskuksen alueidenkäytön yhteistyöfoorumi? 

• Kunnan tekninen ja elinkeino-osasto, maan omistajat, matkailuyrittäjät, muut 
keskeiset elinkeinotoimijat, Metsähallituksen eri yksiköt, ELY-keskus, 
yhdistykset jne. 

ESIMERKKI: Napapiirin asemakaavan muutos monikumppanuusmallilla

• Huomioon erityisesti reitistöt ja liikenne

• Rovaniemen kaupungit eri yksiköt, ROKE, ELY, ohjelmapalveluyritykset LUKE ja
AMK ovat kokoontuneet säännöllisesti

• Yrittäjät ovat osallistuneet aktiivisesti varsinaiseen suunnittelutyöhön

• Menetelmiä: kyselyt, maastokävely, maastokäynnit safareilla, luonnostelu
kartan ääressä ja palauteprosessi
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Luontomatkailusta 

• Luonnon kokeminen on asiakkaille keskeisin syy tulla Lappiin.

• Luonnon kokemiseen tarvitaan toimiva ympärivuotisten reittien 
verkosto. 

• Reitit ohjaavat liikennettä, turvaavat luonnon säilymisen

• Luontomatkailu on muuttunut, matkailijoiden tarpeet palvelujen ja 
rakenteiden osalta erilaisia kuin aiemmin

• Entistä joustavampia ratkaisuja tarvitaan. Pohdintaan jatkossa esim.

• Edellytykset mahdollistaa rajatussa määrin moottorikelkalla liikkuminen 
/huoltokelkka kansallispuistossa matkailun liiketoiminnassa? Samalla 
yrittäjille velvoitteita esim. huoltoon liittyen.  

• Enemmän tukikohtia, joita matkailuyrittäjät voivat vuokrata ryhmiä varten.

• Voidaanko kestävän luontomatkailun asemaa Ylä-Lapin erämaa-alueilla 
parantaa poronhoidon ja luontaiselinkeinojen rinnalla?

Lapissa matkailua suunnitellaan ja toteutetaan luonnon 
kannalta kestävällä tavalla!
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Luontomatkailun lainsäädännöstä

Maastoliikennelaki ja sulan maan maastoliikenne

• Nykyisen maastoliikennelain säätämisen jälkeen mönkijät tulleet markkinoille. Käyttö 
myös matkailussa tulee kasvamaan (?) 

• Maastoliikennelaissa ei ole menettelyä sulan maan maastoliikennereittien perustamiselle 
moottorikelkkailureittien tapaan. 

• Maastoliikennelain uudistusta valmisteltiin 2010. Esitys raukesi vastustukseen

Metsästyslupien myöntäminen erämatkailuun

• Aiemmin yrittäjät pystyivät varaamaan lupakiintiön asiakkaille.   

• 2005 Metsähallituslaki muutti luvat julkisiksi hallintopäätöksiksi. 

• Suomen Yrittäjien aloitteesta 2009 MMM valmisteli luonnoksen hallituksen esitykseksi 
metsästyslain 46§ muuttamisesta. 

• Esityksen mukaan Metsähallitus olisi voinut myydä maksimissaan 50 % lupakiintiöstä 
erämatkailuyrittäjien asiakkaille. 

• Lakiesitys ei mennyt läpi johtuen mm. riistaväen vastustuksesta 

• Tämän jälkeen on arvioitu, että asenteet kaupallista metsästystä kohtaan ovat 
muuttumassa positiivisempaan suuntaan. 
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Luontomatkailun lainsäädännöstä

Ulkoilulain toimivuuden arviointi 2015

• Ehdotuksia mm. 

• Ulkoilulakiin voitaisiin kirjoittaa lain tavoitteet 

• Voitaisiin määritellä valtion ja kunnan vastuut ulkoilun kehittämisessä. 

• Ulkoilureitit ja virkistysalueet voitaisiin määritellä liikuntalain tarkoittamiksi 
liikuntapaikoiksi, jolloin ne tulisivat valtion liikuntapaikka-avustusten piiriin.

• Tavoitteissa tulisi huomioida myös matkailun edistämisen tavoite.

• Ulkoilureitin ja -polun määrittelemättömyys aiheuttaa epäselvyyttä: milloin 
reitinpitäjä on kuluttajaturvallisuuslain mukaisessa vastuussa reitin 
turvallisuudesta.

• Mikäli lakia uudistetaan, voitaisiin tarkastella myös mahdollisuudet 
ulkoilureitin perustamisen kevyemmälle menettelylle tai prosessin 
sujuvoittamiselle jos reitistä ei ole kiistoja. 

SELVITYS ULKOILULAIN TOIMIVUUDESTA, SOVELTAMISESTA JA MUUTOSTARPEISTA. 2015. Suomen Latu, Ympäristöministeriö
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Valtion maanomistus 

• Valtio on suurin maanomistaja Lapissa, jopa 68 % Lapin pinta-alasta 
on valtion omistamaa ja Metsähallituksen hallinnoimaa. 

• Osassa kunnista valtion omistus yltää yli 80 %:iin kokonaispinta-alasta 

• Valtionmaiden järkevä käyttö on merkittävä matkailun kehittämisen 
edellytys Lapissa. 

• Matkailuelinkeinon kehittämisedellytykset tulisi huomioida paremmin 
maanvuokrauksessa ja päätöksenteossa 

• Merkittävät positiiviset aluetalousvaikutukset matkailusta 
matkailuinvestoinnit voitaisiin nähdä alueen kannalta strategisia 
pitkän aikavälin investointeina

• Avoimuus, yhteistyö ja läpinäkyvyys
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Laskentaesimerkki hotellitoiminnasta

Alussa esitetyn laskennallisen 10 000 k-m2 majoitustoimintaesimerkin mukaan
• Rakennusvaiheessa investointi aiheuttaa palkkatuloveroa yli 900.000€
• Toimintavaiheessa vuosittain palkkatuloveroa ja ALV:a yht. n. 970 000 €/vuosi

Oletetaan, että ko. tontin kerrosneliöhinnat 100–300 € välillä. Valtion joko myy tai 
vuokraa tontin yrittäjälle majoitustoiminnan kehittämistä varten. 
Vuokraustoiminnassa vuokrataso 6% tontin myyntihinnasta / vuosi.
Tuotto:
1 M€ -3 M€ tontin myyntituloja TAI
60 000 -180 000 € vuokratuloja /vuosi

• Kansantalouden kannalta parempi tuotto valtion maiden käytöstä 
saadaan yritystoiminnan ja investointien kautta.
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Periaatteita

• Maankäytön kehittämistyötä tehdään useissa vuorovaikutteisissa 
prosesseissa (kaavaprosessit ja avoin keskusteluyhteys )

• Valtion maanomistus sekä sen järkevä ja kestävä käyttö tuo 
vipuvoimaa matkailun kehittämiseen. Säädökset ja toimintatavat 
mahdollistavat matkailun liiketoiminnan kestävän kehittämisen 
Lapissa. 

• Maakuntatasolla määritellään matkailun kehittämisen vyöhykkeet ja 
keskeinen runkoreitistö ja luodaan edellytykset maankäytön ja 
elinkeinon kehittämiselle

• Kunnilla on selkeä tahtotila ja kokonaiskuva kehityksestä, kaavoitus 
ja maapolitiikka tukee matkailun kehittämistä. Kunnan maankäytössä 
eri toimintojen yhteensovittamiseen panostetaan ja matkailun 
toimintaedellytykset turvataan.  

• Matkailuyrittäjät kehittävät ja toteuttavat kannattavia ja kestäviä 
hankkeita ja liiketoimintaa, joka tuo hyvinvointia ja positiivisia 
talousvaikutuksia ympäröivälle alueelle.
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Kiitos!


