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Yhteenveto 

Aavasaksalla on pitkät ja ansiokkaat perinteet matkailukohteena. Aavasaksan matkailutoiminta 
on kuitenkin jämähtänyt paikoilleen verrattuna moneen muuhun Lapin matkailukeskukseen.  
Voi jopa todeta, että Aavasaksa on pudonnut matkailukeskusten kartalta niin Lapissa kuin laa-
jemminkin.  Matkailun palvelutarjonta on kuitenkin varsin monipuolista Aavasaksalla ja sen 
vaikutusalueella.  Aavasaksalla on potentiaalia nousta jälleen merkittävien matkailupaikkojen 
joukkoon etsimällä ja määrittämällä selkeästi muista keskuksista erottuva profiili, aktivoimalla 
yritysten roolia kohteen kehittämisessä sekä toimimalla aktiivisesti valittujen painopisteiden 
mukaisesti. 

Aavasaksan matkailun master plan –työssä on tarkasteltu Aavasaksan aluetta laajempana ko-
konaisuutena kuin varsinaista vaaraa ympäröivää aluetta. Tarkastelussa ovat mukana Ainion-
vaara, Ylitornion ”järvikylät”, Aavasaksan ja Ainionvaaran välinen maastoalue, jokialueet sekä 
matkailuun liittyvät elementit Ruotsin puolelta Övertorneån kunnasta. 

Master plan –työn myötä vahvistuneet keskeiset matkailulliset linjaukset ovat seuraavat: 

1. Vahvistetaan Aavasaksan lakialueen matkailullista vetovoimaa toteuttamalla ympäri-
vuotinen vetovoimakohde houkuttamaan niin ohikulkumatkailijoita kuin pidempiaikai-
sesti yöpyviä vieraita. Vetovoiman lisäämiseksi luodaan esimerkiksi virtuaalisia esi-
tysympäristöjä hyödyntävä ”vierailijakeskus”. Vetovoiman kehittäminen ja sitä kautta 
uusien ja myös nykyisten toimivien matkailuyritysten toimintaedellytysten parantami-
nen on tärkeämpää kuin matkailullisen kapasiteetin (majoitus, ravitsemus- ja ohjelma-
palvelut) lisääminen.  

2. Kehitetään Aavasaksan oma matkailuun liittyvä profiili, jolla erotutaan muista matkai-
lukeskittymistä. Valitusta profiilista kehitetään todellinen ylivoimatekijä osaamisen ke-
hittämisen ja päämäärätietoisen työnteon kautta.   

3. Eräs keskeisistä profiililinjauksista on ohjatun ja palvelukokonaisuuksina toteutetun 
retkeilytoiminnan kehittäminen. Retkeilytoimintaa painotetaan Aavasaksan vaaran ja 
Ainiovaaran välisellä alueella, joka nimetään retkeily- ja virkistystoiminnan kehittämis-
alueeksi.  

4. Yhdeksi muista kohteista erottuvaksi matkailulliseksi profiilitekijäksi valitaan metsäs-
tysmatkailu ja metsästykseen liittyvä tuotteistettu ammuntaharjoittelu. Metsästys-
matkailun toteutuksessa toimitaan tiiviissä yhteistyössä paikallisten maanomistajien ja 
metsästysseurojen kanssa. Lisäarvona hyödynnetään Ruotsin Suomea pidempiä met-
sästyskausia.  

5. Kaavoituksella sekä aktiivisella keskeisiin rakentamisalueisiin liittyvällä markkinoinnilla 
pyritään houkuttelemaan uusia sijoittajia alueelle.  Tavoitteena on sijoittajien sijoitus-
ten arvon säilyminen ja kehittyminen. 

Master plan –työn keskeisiä tavoitteita on, että yritykset tulevat vastaamaan kehittämistyöstä 
Ylitornion kunnan ja aluekehitysviranomaisten lisäksi.  Yritysten roolia matkailutoiminnassa tul-
laan muutenkin tulevaisuudessa painottamaan. 
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1 JOHDANTO 
Aavasaksan seudun master plan on laadittu Ylitornion kunnan toimeksiannosta. Tehtävänä on 
ollut laatia vuoteen 2025 ulottuva kehittämissuunnitelma, joka linjaa Aavasaksan seudun kehit-
tämisen painopisteet ja kärkihankkeet erityisesti matkailun näkökulmasta.  

Suunnitelman tarkoituksena on esitellä 
Aavasaksan seudun realistiset 
mahdollisuudet matkailukentässä 
luontaisiin vahvuuksiin, osaamiseen sekä 
alueen ominaispiirteisiin. Suunnitelman 
tavoitteena on eri palveluiden ja 
toimintojen yhteensovittaminen 
Aavasaksan seudulla.  

Maankäytön kannalta suunnittelualueen 
karkea rajaus on Aavasaksalta 
Ainiovaaraan ja Portimojärvelle sekä 
Ruotsin rajalle. Lisäksi tavoitteena on 
yhteen sovittaa seudun kokonaisuuden 
kannalta merkittävät hankkeet osana 
master plan –työtä. Lopullisen 
suunnitelman on tarkoitus palvella 
kuntakuvan kehittämistä, maankäytön 
suunnittelua sekä alueen markkinointia 
sijoittajille.  

Aavasaksa-nimeä käytetään tässä työssä 
yläkäsitteenä, joka tulisi käytössä 
vahvistaa koko vaikutusaluetta kattavana 
markkinointinimenä. 

 

Kuva 1. Suunnittelualueen rajaus karttaesityksenä. 

Suunnitelma on laadittu vuorovaikutteisena työnä, jonka avulla on pyritty varmistamaan alu-
een toimijoiden yhteinen tahtotila kehittämisen suhteen. Yritystoimijoita ja sidosryhmiä on 
työn edetessä haastateltu kehittämistarpeista ja tulevaisuuden tahtotilasta. Työn alkuvaihees-
sa järjestettiin tavoiteseminaari, jossa käytiin läpi kehittämisen lähtökohdat sekä määritettiin 
tulevaisuuden vetovoimatekijöitä sekä kehittämisideoita.  
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Suunnitelman on laatinut Pöyry Finland Oy, jossa työstä ovat vastanneet arkkitehti SAFA Kim-
mo Kautto, iteronomi Jari Laitakari sekä tradenomi Markku Nissi. Työtä on ohjannut hankkeen 
ohjausryhmä, jonka puheenjohtajana on toiminut kunnanjohtaja Tuomo Karjalainen.  

Suunnittelutyötä on rahoitettu Euroopan aluekehitysrahastosta sekä Lapin liiton kanavoimalla 
kansallisella rahoituksella. 

Tässä suunnitelmassa ei käsitellä Aavasaksan mäkikeskus-hanketta. 
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2 MATKAILUN KEHITTÄMISEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 

2.1 Kehittämiseen vaikuttavat strategiat 

Suomen matkailustrategia 

Suomen matkailustrategian mukaan Suomen matkailun visio eli tulevaisuuden tavoitekuva on: 

Suomi on Euroopan huipulla; houkutteleva ja helposti saavutettava työ- ja vapaa-ajan matkai-
lumaa, jossa yritykset menestyvät tarjoamalla elämyksiä eri vuodenaikoina hyödyntäen puh-
dasta luontoa, suomalaista kulttuuria ja kestävän matkailun periaattein rakennettuja matkai-
lukohteita. 
Alla on käsitelty valtakunnallista matkailustrategiaa liittäen siihen Aavasaksan näkökulma. 
 
Suomen matkailustrategian päämääriä ovat: 
1. Luoda edellytykset ympärivuotisen matkailun ja siihen liittyvän ammattimaisen yritystoi-

minnan kehittymiselle, kasvulle ja kilpailukyvylle.  
• Aavasaksan seudulla ympärivuotisuus on mahdollisuus. Talvimatkailun kehittämi-

seen on panostettava enemmän.  
2. Hakea matkailualan kannattavaa kasvua voimakkaasti ulkomailta ja panostaa myös koti-

maanmatkailun kehittymiseen. 
• Aavasaksan seudun kasvun mahdollisuudet perustuvat ensisijassa kotimaan mat-

kailijoihin (vapaa-aika, yritysvieraat) lähimarkkina-alueelta ja kasvua on haettava 
kansainvälisen matkailun osalta 

3. Luoda matkailukeskusten saavutettavuudesta Suomen ylivoimainen kilpailuetu. 
• Aavasaksan saavutettavuuden kehittämisen edellytykset ovat hyvät 

4. Kehittää vetovoimaisia, korkealaatuisia ja helposti ostettavia matkailutuotteita ja -
palveluja kansainvälisille ja kotimaisille matkailijoille. 

• Aavasaksan mahdollisuudet ovat erityisesti erä- ja luontomatkailun kehittämisessä 
hyödyntäen paikallista kulttuuria ja perinteitä  

5. Aikaansaada tuloksellinen verkostomainen, hallinto- ja aluerajat ylittävä, ennakoiva ja pit-
käntähtäimen matkailun kehittämisen toimintatapa. 

• Aavasaksan osalta master plan työn kysyntälähtöinen toteuttaminen ja seuranta 
on tulevan kehittämisen ohjenuora. Master planin toteutukseen täytyy aktivoida 
alueen yritystoimijoita entistä voimakkaammin 

 
Valtakunnalliset strategiset painopistealueet ovat: 

• Matkailukeskusten kehittäminen: Aavasaksa on nykyisellään pieni kokonaisuus. 
Tavoitteeksi on asetettava Aavasaksan saaminen merkittävien matkailukeskittymi-
en joukkoon vähintään maakunnallisesti, mieluiten kansallisesti. Aavasaksan kehit-
täminen matkailukeskittymän asemaan heijastuu myös muihin alueen toimijoihin 
positiivisena matkailutulona ja työllisyysvaikutuksina. Asiakkaiden kannalta palve-
lujen kehittäminen matkailukeskittymien ympärillä parantaa palvelujen saatavuut-
ta, vahvistaa kohteeseen liittyvää palvelutoimintaa ja mahdollistaa riittävän palve-
lukapasiteetin luomisen. 

• Teemapohjaisten tuotteiden ja palveluiden kehittäminen: Valtakunnallisen mat-
kailustrategian kärkiteemoja ovat lumi- ja joulutuotteet, hyvinvointituotteet, vesis-
tömatkailutuotteet sekä tapahtumat. Tuoteteemoista johdettuja matkailun muo-
toja ovat lyhytlomat, kiertomatkailu, kokous-, kongressi- ja incentivematkailu 
(kannustematkailu). Aavasaksalla on erinomaiset mahdollisuudet liittyen jokaiseen 
mainittuun teemaan antaen hyvän pohjan kehitystyölle. Teemapohjainen kehittä-
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minen ohjaa myös tulevaisuuden hankerahoitusmahdollisuuksia. Teemapohjaisuus 
edistää myös verkostoitumista ja yhteistä markkinointia. 

 

Lapin matkailustrategia  

Lapin matkailustrategian vision mukaan: 

Lappi – puhdasta ELÄMÄNVOIMAA lähelläsi. Lappi on Euroopan johtava luonto- ja elämysmat-
kailun kohde vuonna 2020.  

Lapissa on omaksuttu matkailukeskuspainotteinen kehittämisstrategia Suomen matkailustra-
tegiaankin pohjautuen. Julkista rahoitusta suunnataan erityisesti matkailuvyöhykkeille, jossa 
huomioidaan aluejako ja matkailukeskusten kehitysvaihe. Julkisella rahoituksella tuetaan eri-
tyisesti matkailualueiden profiloitumista, matkailualueiden omien vahvimpien ominaispiirtei-
den löytämistä, kasvua ja verkostoitumista, edistetään elämys- ja tuotekehitysosaamista sekä 
kehitetään matkailun laatua ja turvallisuutta.  

Lapin matkailustrategiassa kiinnitetään erityistä huomiota luonto-, kulttuuri-, hyvinvointi- sekä 
joulu- ja talvituotteiden kehittämiseen, jotka on huomioitava myös Aavasaksan tuotteiden ke-
hittelyssä. Kaikki mainitut teemat ovat toteuttamiskelpoisia Aavasaksan seudulla. Hyödynnet-
tävissä teemoissa on löydettävä kuitenkin ylivoima- ja erottautumistekijöitä verrattuna muihin 
alueisiin. Strategian edistämiä toimenpiteitä ovat myös uudet matkailuinnovaatiot ja Lappi-
brändin rakentamista palvelevat sisällöt. Internetmarkkinointiin ja sähköiseen kauppaan pa-
nostetaan tulevaisuudessa myös vahvemmin. 

Lapin matkailumarkkinointi on elänyt murroksessa, kun osa toimijoista on ollut eri mieltä siitä 
tulisiko Koillismaan kuulua saman sateenvarjon alle (Lapland – The North of Finland). Toiminta 
on ollut aiemmin hankkeen varassa, joka on hoitanut Lapin imago- ja tuotemarkkinointia. Mat-
kailumarkkinoinnin toteuttamistapoja on pohdittu, joista yksi voi olla ns. teemakonseptimalli. 
Aavasaksan kehittymisen kannalta tuote- ja teemapohjainen markkinointiverkosto voi olla tu-
levaisuuden markkinointimahdollisuus.  

Tornionlaakson matkailustrategia 

Tornionlaakson matkailustrategian mukaan painopistealueina ovat erä- ja luontomatkailu, ta-
pahtuma- ja kulttuurimatkailu, esteetön matkailu sekä uuden teknologian hyödyntäminen 
matkailupalveluissa.  

2.2 Matkailun ja vapaa-ajan trendit 

Keskeisimpiä matkailuun liittyviä valtasuuntauksia eli megatrendejä ovat European Travel 
Commission (ETC) mukaan seuraavat, joilla on myös yhteys Aavasaksan seudun suunnittelu-
alueen matkailuimagon muodostumiseen: 

• Iäkkäät henkilöt: aktiivisten, liikkuvaisten ja nuorekkaiden ikäihmisten osuus kasvaa, 
enemmän vapaa-aikaa ja rahaa käytössä 

• Työikäinen väestö: hyvin toimeentulevaa, vapaa-aika pirstoutumassa pienempiin jak-
soihin, joten näin ollen vapaa-aika on käytännössä vähenemässä. Vaikuttaa lyhytlomi-
en kehittymiseen.  

• Nuoret aikuiset: sinkkutalouksien määrä kasvaa, tulot lisääntyvät, lisäksi harrastuksiin 
ja työhön liittyvät verkostot ovat sosiaalisen elämän kannalta merkittävä osa, haetaan 
aktiivisia lomatuotteita seikkailumatkailun eri muodoista 
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• Yksilöllisyys: haetaan yksilöllisiä kokemuksia ja elämyksiä enemmän pakettimatkojen 
sijaan, asiakasryhmät pirstaloituvat, harrastukset ja kiinnostukset (elämäntyyli) mää-
räävät kohteen suunnan  

• Ilmastonmuutos: kestävän kehityksen merkitys korostuu, asiakkaat ovat ympäristötie-
toisempia hakien ekoturismituotteita sekä luontoon perustuvia matkoja, kesäsesongin 
ulkopuolisten aikojen kasvaminen 

• Turvallisuus: turvallisuus ja terveysseikat koetaan entistä tärkeämmiksi matkakohteen 
valinnassa 

• Kulttuuri: kulttuurimatkailussa vapaa-aika sekä viihde yhdistelmänä korostuvat tuot-
teiden sisällössä 

• Laatu: kokeneet matkailijat hakevat laatua, koska he ovat matkustaneet paljon ja on 
olemassa paljon tarjontaa mistä valita 

• Matkustustavat ja -päätökset: matkustamisesta enemmän elämäntapa, useita lyhytlo-
mia vuodessa, matkustuspäätökset tehdään lyhyellä aikajänteellä, tietoa kohteista 
haetaan eri tietolähteistä 

• Heimottuminen, hakeutuminen samanhenkitsen seuraan:  kohderyhäkohtaiset erikois-
tuotteet  

• Hyvinvointi, terveys, stressinhallinta: tuotteiden kysyntä kasvaa kehittyvissä maissa ja 
niihin yhdistetään henkistä hyvinvointia. Hyvinvointi liittyy yhä useammin matkailun ja 
vapaa-ajan tuotetarjontaan 

• Vapaa-ajan asuminen: vapaa-ajan asuntojen suosio kasvaa edelleen 
• IT: haku- ja paikannuspalveluiden käyttö ja suosio yleistyy palvelutuotannossa ja mark-

kinoinnissa. Tietoa haetaan vertaisryhmiltä, internetin julkisia kohdearvioita hyödynne-
tään 

• Markkinointi: viestit perustuvat entistä enemmän elämyksiin ja tunteisiin, tarjotaan 
persoonallisia ja räätälöityjä kokonaisuuksia 

• Kokousmatkailu: yleistyy entisestään ja siihen yhdistetään enemmän oheispalveluita 
• Matkustaminen: oma auto tärkein kulkuväline, saavutettavuus tärkeä myös julkisilla 

kulkuneuvoilla 

Keskeisimmät käyttäytymisen kehityssuunnat eli trendit, jotka vaikuttavat Aavasaksan seudun 
kehittämiseen ovat: 

Taulukko 1 Keskeisiä yleismaailmallisia kehityssuuntauksia ja vaikutuksia Aavasaksalla 

 
Trendi Vaikutus yleisesti Vaikutus Aavasaksan seudulla 
Aktiivisten liikkuvaisten 
eläkkeelle siirtyvien 
määrä kasvaa 

Suurten ikäluokkien edustajat 
voivat lomailla koulujen loma-
ajoista riippumatta 

Ympärivuotinen kohderyhmä, jolle tar-
jotaan laadukkaita ohjelmapalveluita 
sekä terveyttä edistäviä harrastusmah-
dollisuuksia  

Matkailijoiden kokemuk-
set ja laatutietoisuus 
ovat lisääntyneet 

Kohteilta odotetaan monipuolis-
ta kokonaispalvelua 

Aavasaksan palvelun laatutasoa on ke-
hitettävä vastaamaan asiakkaiden odo-
tuksia 

Kestävän kehityksen ar-
vostus, luontoon liittyvät 
matkailutuotteet 

Kestävän kehityksen huomioi-
minen vaikuttaa matkustusmo-
tiiveihin 

Aavasaksan seudun mahdollisuus eri-
koistumiseen – keskittyminen siihen 
mikä osataan parhaiten 

Hyvinvointi, terveys ja 
stressinhallinta 

Terveyteen ja omaan hyvinvoin-
tiin ollaan valmiita panostamaan 
varsinkin lomalla 

Hyvinvointi teemakäsitteenä on kytket-
tävissä kaiken toiminnan kulmakivek-
si(majoitus, liikunta, elämykset) 

Vapaa-ajan asuminen 
kehittyy ja muuttuu 

Vapaa-ajan asumista voi tapah-
tua useassa kohteessa. Vapaa-
ajan kohteiden omistus muuttuu 

Tarvitaan uusia ja laadukkaita kestävän 
kehityksen mukaisia vapaa-ajan asumi-
sen muotoja, jotta voidaan erottua 
muista kohteista 
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Internetin merkityksen 
kasvu sekä teknologian 
hyödyntäminen matkai-
lupalveluissa 

Markkinoinnin, vertailun ja os-
tamisen tavat ovat muuttuneet 
– tuotteisiin ja palvelutuotan-
toon yhdistetään entistä enem-
män teknologisia virikkeitä 

Internet-pohjaisten tieto-, markkinointi- 
ja myyntipalveluiden käyttöönotto pa-
rantaa tuotteiden ostettavuutta. Tekno-
logian keinoin voidaan esitellä ja antaa 
virikkeitä laajan alueen luontoelämyk-
siin. Osaamista internet-
markkinoinnissa on kehitettävä 

Haetaan yksilöllisiä ko-
kemuksia, elämäntyyli ja 
muiden samanhenkisten 
suositukset määrittävät 
kohteen valintaa 

Vanhat demograafiset ja maan-
tieteeseen pohjautuvat kohde-
ryhmäajattelut ovat murentu-
neet 

Aavasaksan seutu voi säilyttää nykyisiä 
kohderyhmiä ja panostaa vahvemmin 
uusiin valittuihin elämäntyylikohderyh-
miin. Viestintä kohdistetaan tarkemmin 
valituille kohderyhmille.  Kunkin kohde-
ryhmän taloudellista merkitystä arvioi-
daan säännöllisesti 



AAVASAKSAN MASTER PLAN - LUONNOS  8 
 
 

 

2.3 Aavasaksan seudun kilpailuympäristö ja vertailukohteet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 2. Lapin matkailun keskittymät ja alueet (Lapin liitto). 
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Aavasaksan seudun vertailukohteina Lapissa voidaan pitää muita matkailu- ja kuntakeskuksia. 
Seuraavassa on koottu muiden alueiden strategisia päämääriä ja tahtotilaa. Aavasaksan seu-
dun kannalta on tärkeää löytää omat kehittämisen kärjet erottuakseen muista matkailualueis-
ta.  

Taulukko 2. Aavasaksan seudun vertailukohteet ja niiden tavoitetila (lähteet: matkailukeskusten 
kehittämissuunnitelmat). 

MATKAILUALUE / MATKAILUKESKUS 
 JA STRATEGINEN TAVOITE 

VETOVOIMA, KÄRKITUOTTEET, 
YLIVOIMATEKIJÄT 

Ylläs 
Ylläs on Skandinavian kansainvälisin ja laadukkain 
hiihto-, aktiviteetti- ja luontolomakeskus 

Trenditeemat: Lapland Ski (kaikki lajit)/ Nordic 
Fitness 
Sport/ Nordic Outdoor Adventure, LaplandWell-
ness 
(huipputaso+eksotiikka+aktiviteetit) 
Nordic Nature&Culture (ky-
lät+kans.puisto+ohj.palv) 
 

Levi 
Levi on Pohjois-Euroopan kiinnostavin, ympärivuoti-
nen, kansainvälinen aktiviteetti- ja elämyskeskus, 
joka tarjoaa luontoon ja lappilaiseen kulttuuriin pe-
rustuvia monipuolisia matkailupalveluja 

Luonto ja maisema sekä monipuoliset aktivitee-
tit 
Lapin aito kulttuuri, elinkeinot 
Yhdessäolo, hyvinvointi, rentoutuminen, yöelä-
mä 
Palvelurakenne ja monipuolisuus 
Kansainvälisyys ja saavutettavuus 
Kalastus, golf, laskettelu, maastohiihto, retkeily, 
reittiverkostot, ympärivuotisuus 
 

Saariselkä  
Saariselän strategisena tavoitteena on olla vuonna 
2020 Euroopan johtava arktisten luontopalvelujen, 
liikunnan ja hyvinvoinnin matkailukeskus 

Lappi, kultamaat, Saamenmaa ja Jäämeri 
Luonto ja luontopalvelut, vahvat tuotekokonai-
suudet 
Maastohiihto, laskettelu ja lumilautailu 
Kokous- ja kylpyläpalvelut 
Laatu, tasokkuus ja turvallisuus 
Palvelujen monipuolisuus, tiiviys ja palvelura-
kenne 
Erilaiset alueet (Kiilopää, Kakslauttanen, Tanka-
vaara, saamelaiskylät) 
Kansainvälisyys ja saavutettavuus 
 

Enontekiö-Kilpisjärvi 
Enontekiö-Kilpisjärvi on ympärivuotinen ja kansain-
välisesti vetovoimainen matkailualue, jonka vah-
vuustekijöitä ovat aitous ja yksilöllisyys. Aluetta 
markkinoidaan TosiLappi – kokonaisuutena.  

Luonto-, kulttuuri- ja hyvinvointituotteet: 
-suurtunturit, laajat erämaa-alueet, Euroopan 
puhtain ilma, luonnonrauha 
-kansallispuistoalueet, arvokkaat maisema-
alueet ja kulttuurihistorialliset ympäristöt.  
-vapaana virtaavat suuret enot (=joet) ja kirkas-
vetiset tunturipurot 
-aito, elävä, perinteinen monikulttuurisuus 
-paimentolaissaamelaisuus (Enontekiön saame-
laiskulttuurin erityispiirre)  
-Enontekiön kylät ja kulttuuriperinne, luontais-
elinkeinot 
-keskeinen maantieteellinen sijainti Pohjoiskalo-
tilla, rajanaapuruus Norjan ja Ruotsin kanssa 
 

Pyhä-Luosto 
Pyhä-Luosto on vuonna 2008 Suomen viiden johta-
van kansainvälisen matkailukeskuksen joukossa. 

Lapin yleisten vetovoimatekijöiden lisäksi:
Kahden toisiaan täydentävän tunturikeskuksen 
tunnelma ja palvelut sekä tunturit yhdistävä 
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kansallispuisto ja luontoaktiviteetit (esim. husky- 
ja poropuisto) 
Pyhän rinnetuote (rinneprofiilit, hissijärjestelmä) 
on Suomessa ylivoimainen ”aktiivihiihtäjille” ja 
kilpailukykyinen valikoiduille kansainvälisille 
segmenteille 
Pyhä-Luosto hiihtotuote (rinteet ja ladut) on 
kokonaisuutena täysin kilpailukykyinen koti-
maan suurten hiihtokeskusten kanssa. 
Tunturit yhdistävä Pyhä-Luosto Kansallispuisto 
on helposti saavutettavissa ja esimerkillisesti 
tuotteistettu  
Euroopan ainoa matkailijoille avoin ametisti-
kaivos moniaistisine elämystuotteineen 
Pyhän Kurutapahtumat luonnon amfiteatterissa 
Vakiintuneet teemat ja tapahtumat (esim. Pyhän 
Willilänsi, Pyhä Unplugged ja Luosto Classic) 
Kansainvälisen tason aluesuunnitelman mahdol-
listama ylivoimainen laatu ja toimivuus 
(mm.tiiviit kävelykylät, ski in – ski out –periaate, 
hot bed –ajattelu ja eri toimintojen välinen ba-
lanssi) 
 

Salla 
Salla on kansainvälinen täyden palvelun matkailu-
keskus Venäjän naapurissa. Salla luo asiakkaisiinsa 
kestävän ja aina houkuttelevan suhteen. Salla on 
aitoa Lappia ja säväyttää joka kerran. Kokemukset 
Sallasta ovat niin myönteisiä, että niistä puhutaan 
myös muille. 

Salla-brändi konkretisoituu alueen erämaaluon-
toon, kulttuuriin ja sotahistoriaan, luonto-
liikuntaan sekä eränkäyntiin perustuviin tuottei-
siin sekä Sallan ainutlaatuiseen asemaan Venä-
jän rajalla. Brändituotteet perustuvat valittujen 
kohderyhmien todellisiin tarpeisiin ja niitä vie-
hättäviin vetovoimatekijöihin. 
 

Pallas 
Vuonna 2015 Pallas on korkealaatuinen matkailu-
keskus, joka henkii Lapin nostalgiaa ja erottuu muis-
ta Lapin keskuksista. Pallaksen majoituskapasiteetti 
on monipuolinen. Pallas on vahvasti verkottunut 
Muoniossa lähialueeseensa ja toimii alueen matkai-
lun johtotähtenä. Luontokeskus yhdistyy toiminnoil-
taan ja imagoltaan matkailukeskukseen, josta kansal-
lispuisto näyttäytyy parhaimmillaan. 

Kansallispuisto 
”Pallaksen henki”, Lapin romantiikka 
Riittävä majoituskapasiteetti 
Rauha ja puhtaus, hiljaisuus 
Maisemat, luonto ja luonnonilmiöt 
Luontoliikunta-aktiviteetit 
Tunturivaellukset ja –hiihto, retkeily 
Porot ja saamelaisuus 
Luontokeskus 
 

Rovaniemen seutu 
Rovaniemi on matkailijoiden arvostama ja asuk-
kaidensa rakastama kansainvälinen matkailukaupun-
ki.  
”Lapin sykkivä sydän” 

Perhe-, kannuste-, kongressi- ja hyvinvointimat-
kailu 
Jouluisen teemamatkailun ykköskohde maail-
massa 
Kaupunkipalvelut ja luontoympäristö 
Lapin perinteiset vetovoimatekijät: napapiiri, 
yötön yö, luonto, joulupukki, revontulet, lappi-
lainen kulttuuri 
Monipuoliset aktiviteetit ja harrastusmahdolli-
suudet 
Ounasvaara – Napapiiri – Arktikum 
Saavutettavuus 
 

Suomu 
Suomu on Lapin matkailun helmi. 
Se on liikunnallisten luonnon ystävien suosikkikohde. 
Palvelu on sydämellistä ja tuotteet luontoa kunnioit-

Sijainti Itä-Lapissa 
Napapiiri 
Suomen parhaimpiin kuuluvat rinteet 
Kemijärvi, ainutlaatuinen vesistö 
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tavia. Laajat metsät ja aidot kylät 
Intiimi ilmapiiri, turvallisuus, rauhallisuus 
 

Meri-Lappi 

  

Lumilinna 
Jäänmurtaja 
Ostosmahdollisuudet 
Kalastusmatkailu, risteilytoiminta 
Rikas kulttuuriperintö, raja ja ”rajattomuus” 
Perämeren kansallispuisto (saaret, joet, suvan-
not, maisemat) + merellisyys+Lapin perinteiset 
vetovoimatekijät 
 

Ruka-Kuusamo 
Nousta suosituksi kansainväliseksi outdoor-
lomakohteeksi  
Liikenneyhteydet paremmaksi 
Tehostaa myyntiä  
Löytää hyödylliset kumppanit  
Rakentaa ympärivuotisuus  
Vahvistaa perusvetovoimaa, luontoa, paikallista kult-
tuuria, aitoutta 
Kilpailukykyä urheilu- outdoor- ja kulttuuritapahtu-
mista 

Luonto, kulttuuri, aitous 
Tunnettuus 
Saatavuus 
Palveluiden monipuolisuus 
Snow & Active – tuoteteema talvi 
Nature & Active –tuoteteema kesä 
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3 AAVASAKSAN SEUDUN MATKAILUN NYKYTILA 

3.1 Matkailun vetovoimatekijät ja palvelutarjonta 

Matkailun aluerakennetutkimuksen mukaan (Suomen matkailun aluerakenne v. 2005) Ylitornio 
luokitellaan B-tason matkailukunnaksi, joita Suomessa on 76. A-tasoon pääsi 20 kuntaa.  Kaikil-
la muilla kolmella osa-alueella luokka oli B, paitsi kulttuurivetovoimassa D. Samaan seutukun-
taan kuuluva Pello oli matkailukuntana luokkaa alemmalla tasolla eli C:ssä.   

Alue on mukaan lukien Övertorneå yhteistoiminnallisesti, rakenteellisesti ja luonnonmaantie-
teellisesti matkailun suhteen mielekäs kokonaisuus.  Talvimatkailun lisäksi alueella on erittäin 
hyvät edellytykset ympärivuotisuuteen ja Lappia täydentävään matkailuun.  Suuret joet ja jär-
vet, raja, napapiiri sekä merenkin läheisyys antavat kesämatkailulle myös mahdollisuuksia. 
Kansainvälinen ja kotimainen matkailijaliikenne käyttää vilkkaasti alueen teitä ja rautateitä.  Se 
näkyy hyvin kuntien vähittäiskaupan liikevaihdoissa.  Lentoyhteyksissä voi hyödyntää Rova-
niemen ja Kemi-Tornion lentokenttiä. Hyödynnettävissä on myös Pajalan kenttä Ruotsin puo-
lella, mikäli kentälle alkaa suuntautua tilauslentoliikennettä. 

Ylitorniolta puuttuu selkeä matkailukeskittymä. Matkailijat käyttävät talvella kunnan laajaa la-
tuverkostoa ja moottorikelkkareitistöä.  Sen lisäksi Aavasaksan rinteet ovat lähikäytössä.  Vaa-
tivia laskettelurinteitä hakevat käyvät Svansteinissa tai jopa Ylläksellä.  Läheiset Ruskolan rin-
teet Ruotsissa ovat myös käytössä.  Kesällä kanoottireitit, vaellusreitit ja maisemapolut hou-
kuttelevat matkailijoita.  Kylpylätasoinen uimahalli on auki kaikkina vuodenaikoina. Tornionjo-
ella on vetovoimaa valjastamattomana lohijokena. Kalastusmatkailun hyödyntämisessä on pal-
jon nykyistä enemmän mahdollisuuksia. 

Matkailun palvelutasona: 

• Aavasaksan rinteet  3 kpl 1 hissi 
• Ruskolan rinteet 2 kpl 2 hissiä 
• Svansteinin rinteet 16 kpl 5 hissiä 
• Latuverkosto 70 km, josta 20 km valaistuja 
• Kelkkareittejä 92 km, josta 50 km virallisia 
• Vaellusreittejä 150 km ja kanoottireitti 100 km 
• Maisemapolkuja  7 km 
• Uimahalleja 2 kpl 
• Jäähalleja  2 kpl   
• Petipaikkoja Ylitorniolla 500 ja Övertorneålla 500 ympärivuotista.   
• Lomamökkejä Ylitorniolla n. 1 200 kpl. 
• Pessalompolon Eräkeskus 

Ainiovaaran hiihtokeskuksessa järjestetään Suomen mestaruustason kilpailuja kerran vuodessa 
ja liikuntahallilla Euroopan mestaruuskilpailuja voimannostossa pari kymmenessä vuodessa.  
Pessalompolon ampumaurheilu-alueella on lähes joka vuosi Suomen mestaruuskilpailuja.  Aa-
vasaksanvaaran kesäteatterissa on näytöksiä useita kesän aikana. 

Merkittävimmät matkailukohteet ovat Aavasaksan vaaran lisäksi Ainiovaara, Vuennonkoski ja 
Kattilakoski. Ruotsin puolella matkailullisia kohteita ovat Övertorneån Koivumaan kenttä, Lup-
piovaara, Kattilakoski, lämmitettävä ulkouimala ja golfkenttä sekä Svansteinin hiihtokeskus. 
Varsinkin kalastajille mielenkiintoisia ovat Tornion- että Kalixjoki.  Potentiaalisina kohteina tu-
levat olemaan kansainväliset lintuvedet, suuret joet ja järvet rajan molemmin puolin sekä tie-
tysti tulevaisuudessa voimakkaasti laajeneva Svansteinin alue. 
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3.2 Matkailupalveluiden kysyntä 

Tornionlaakson seutukunnassa majoitus- ja ravitsemustoiminnassa on noin 96 työpaikkaa, jois-
ta 46 Ylitorniolla.  Övertorneålla majoitus- ja ravitsemuksessa on 60 työpaikkaa eli seudulla oli 
yhteensä 156 alan työpaikkaa.  Yhteensä seudun alan liikevaihto v. 2006 oli 10,7 miljoonaa eu-
roa, josta Ylitornion osuus on 3 miljoonaa ja Pellon 1,7 miljoonaa euroa.  Ala on ollut viime 
vuosina hitaassa noususuunnassa. Pelkästään rekisteröidyn majoitusmyynnin arvo oli vuonna 
2009 yhteensä 826.000 euroa.  

Ylitorniolla matkailuyrityksiä on n. 20 kpl.  Majoitustilaston mukaan seutukunnassa rekisteröi-
dään vuosittain n. 40 000 yöpymistä, josta noin puolet Ylitorniolla (noin 20.000 rekisteröityä 
yöpymistä).  20 % yöpyjistä on ulkomaalaisia, joista eniten ranskalaisia ja venäläisiä. Yhteensä 
tämä tarkoittaa suhteellisesti 1,5 % markkinaosuutta Lapin matkailusta. Matkailijoiden viipymä 
on keskimäärin 1,95 vuorokautta (kotimaiset 1,86 vrk ja ulkomaiset 2,41 vrk). 
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Kuva 3. Rekisteröidyt yöpymiset Tornionlaaksossa (Pello, Ylitornio) vuosina 2001-2009 (Lapin liitto). 

Rekisteröity majoituskapasiteetti Ylitorniolla on Tilastokeskuksen rekisterin mukaan 328 vuo-
depaikkaa ja yksittäiset mökit huomioiden se on noin 500 vuodepaikkaa. Rekisteröity vuode-
käyttöaste on reilusti alle 20 %. Rekisteröimättömän kapasiteetin ulkopuolella on myös kapasi-
teettia noin 1200 mökkiä, joissa laskennallisesti on reilut 5000 vuodepaikkaa (4 vuodepaikkaa / 
vapaa-ajan asunto). Kunnan arvion mukaan noin 60 % on ulkopaikkakuntalaisten omistuksessa. 
Kapasiteettia on pyritty saamaan enemmän matkailukäyttöön mutta tähän mennessä huonoin 
tuloksin.  

Sesongeittain tarkasteltuna Tornionlaakson matkailu on kesäpainotteista. Tämä kuvaa myös 
erikseen Ylitornion sesonkeja. Sesongit painottuvat seuraavasti:  

• Talvi (joulu-helmi) 14,6 % 
• Kevät (maalis-touko) 17,6 % 
• Kesä (kesä-elo) 51,2 % 
• Syksy (syys-marras) 16,6 % 
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Kuva 4. Rekisteröidyt yöpymiset Tornionlaaksossa kuukausittain vuosina 2007-2010 (Lähde: 
Tilastokeskus). 

3.3 Maankäytön nykytila 

Länsi-Lapin seutukaavassa Aavasaksan alue on merkitty matkailupalvelujen alueeksi, jossa si-
jaitsee suojelukohteita. Seutukaavassa alueelle on osoitettu ”arvokas maisema-alue”, am-osa-
aluerajaus. Tornionjoen osayleiskaavassa Aavasaksan vaaralle on osoitettu matkailupalvelui-
den ja lomarakentamisen sekä virkistystoimintojen alueeksi. Vireillä on yleiskaavan muutos, 
jossa Aavasaksan mäkikeskus on huomioitu. Aavasaksan vaaralla on voimassa oleva loma-
asuntoalueen kaava, jonka tontteja on edelleen myytävänä.  

Ainiovaaran osalta voimassa on yleiskaava, jossa on osoitettu Karemajojen sekä hiihtostadionin 
/ liikuntapuiston yhteyteen matkailurakentamisen alueita. Länsi-Lapin seutukaavassa Ainion-
vaaran alue on virkistysaluetta. Alueella on sallittua vain yleistä virkistäytymistä ja alkutuotan-
toa palveleva rakentaminen sekä rakennusten peruskorjaus. Alueen virkistys- ja ympäristöar-
vot huomioon ottava metsätalous on sallittua. Tulevassa Länsi-Lapin maakuntakaavassa olisi 
syytä painottaa Ainiovaaran virkistyskäytön ja matkailukäytön mahdollisuuksia. Länsi-Lapin 
maakuntakaavan tavoiteltu laatimisaikataulu on seuraava: valmisteluvaiheen (luonnos) nähtä-
villäpito syksy 2011 ja ehdotusvaihe keväällä 2012 sekä Lapin liiton valtuuston hyväksyntä mar-
raskuussa 2012. 
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Kuva 5. Aavasaksan lähialueen kaavatilanneote. Yllä ote seutukaavasta ja alempana ote Torniojoen 
yleiskaavasta.  
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3.4 Maisema ja luonnonympäristö 

Aavasaksa ympäristöineen on yksi Suomen valtakunnallisesti arvokkaista maisema-alueista*. 
Aavasaksan vaaran laella sijaitsee kaksi kohdetta (Struven astemittausketjun yksi osa sekä Aa-
vasaksan kruunupuiston matkailurakennukset), jotka ovat valtakunnallisesti arvokkaita ra-
kennettuja kulttuuriympäristöjä**. Struven ketju on yksi Unescon maailmanperintökohteista. 
Lisäksi Aavasaksa on yksi Suomen 27 kansallismaisema-alueesta. Vaaran alueella on myös 
useita esihistoriallisen ja historiallisen ajan muinaisjäännöksiä. 

Vaaran ympäristössä on perinteistä rakennuskantaa, jota on inventoitu Lapin ympäristökes-
kuksen toimesta (Lapin kulttuuriympäristöt tutuksi –hanke). 

Aavasaksan maisemaselvityksessä (2008) todetaan, että Aavasaksa on luultavasti tunnetuin 
niistä Suomen vaaroista, jonka lakialue ei jääkauden jälkeisien sulamisvaiheiden aikana ole 
huuhtoutunut (kalottivaara) ja sen muinaisrantaa voidaan siten pitää arvokkaana maisemaeko-
logisena kohteena. 

Aavasaksan maiseman osalta on laadittu erillinen selvitys, joka tulee huomioida maankäytön 
suunnittelussa. Erillisraportti on tämän raportin liitteenä. 

* Suomessa on 156 maisema-aluetta, jotka ovat 
valtioneuvoston periaatepäätöksen (1995) mukaan 
valtakunnallisesti arvokkaita. Alueiden pinta-ala on 
yhteensä 730 000 hehtaaria. Suurin osa maisema-
alueista sijaitsee Etelä- ja Länsi-Suomen viljelyseu-
duilla. Valtioneuvoston päätös pohjautui ympäris-
töministeriön mietintöön (1992). Alueiden arvioin-
tia varten laadittiin koko maata koskeva maise-
mamaakuntajako. Jaon avulla aluevalikoimaan 
saatiin edustava otos maan eri osille luonteen-
omaisia viljely- ja kulttuurimaisemia. 

Valtioneuvoston päätös velvoittaa kehittämään ja 
tukemaan alueiden maisemanhoitoa. Monille 
alueille on tehty maisemanhoidon suunnitelmia, ja 
maisemanhoidon neuvontaa on edistetty muun 
muassa maatalouden neuvontajärjestöjen yhteis-
työnä. Maankäyttö- ja rakennuslaissa olevat valta-
kunnalliset alueidenkäyttötavoitteet edellyttävät, 
että arvokkaat maisema-alueet otetaan huomioon 
alueiden käytössä. Ne tulee muun muassa sisällyt-
tää maakuntakaavoihin.(www.ymparisto.fi) 

** *RKY on Museoviraston laatima inventointi, 
joka on valtioneuvoston päätöksellä 22.12.2009 
otettu maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvien 
valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tar-
koittamaksi inventoinniksi rakennetun kulttuu-
riympäristön osalta 1.1.2010 alkaen. Valtakunnal-
lisia alueidenkäyttötavoitteita koskeva valtioneu-
voston päätös on tullut voimaan 30.11.2000 ja sen 
tarkistus 1.3.2009. Valtakunnalliseen inventointiin 
valitut kohteet antavat alueellisesti, ajallisesti ja 
kohdetyypeittäin monipuolisen kokonaiskuvan 
maamme rakennetun ympäristön historiasta ja 

kehityksestä. (www.rky.fi) 

Kuva 6. Valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen, valtakunnallisesti arvokkaiden rakennettujen 
kulttuuriympäristöjen sekä muinaisjäännöskohteiden rajaukset tai sijainti. Lähde: Museovirasto, 
SYKE. 
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Suojelualueet on tarkistettu OIVA-tietokannasta 2.8.2009: 

• Koko alue kuuluu suojeltuun valuma-alueeseen Tornionjoen ja Muonionjoen sivuvesis-
töt MUU120047 

• Alue kuuluu Natura-alueeseen Tornionjoen-Muonionjoen vesistöalue (FI1301912, SCI) 
– Tengeliönjoki rajattu ulkopuolelle (luonnontilaltaan muutettu) 

• Aavasaksa ja Tengeliönjoki kuuluvat arvokkaaseen maisema-alueeseen Aavasaksa 
MAO120154 

• Aavasaksan ympärillä useita perinnemaisemakohteita – muodostavat kolme kokonai-
suutta: 

o Tolpin tulvaniityt (4,5 ha), P+ 
o Tengeliönjokisuun tulvaniityt (6,75 ha), P-  P+ 
o Jänkkävainion tulvaniittyniemet/tulvaniityt (5,83 ha), P 
o Yli-Rahdun pihaniitty (0,39 ha), P- 

 
Aavasaksan alueelta tehty aiemmin luontoselvitykset: 

• Luontoselvitys v. 2007 (Seitap Oy/Mäkikyrö) 
o metsälakikohteita (kivikkorakat, jyrkänne, puron lähiympäristö) 
o lakialueella vanhaa puustoa, vanhaa metsää 
o tunturikiviyrtin Woodsia alpina esiintymä RT (3c) 
o lintuhavaintoja (tuulihaukka Falco tinnunculus - NT, pyy Bonasa bonasia - di-

rektiivi) 
• Perhosselvitys v. 2008 (Reima Leinonen) 

o potentiaalinen pohjanharmoyökkösen Xestia borealis esiintymisalue (lajia ei 
löydetty; dir II, NT) 

Uhanalaisten lajien esiintymien säilyminen on pyrittävä varmistamaan maankäytön suunnitte-
lussa. Osa ympäristöhallinnon Eliölajit -tietojärjestelmän esiintymätiedoista ko. alueelta perus-
tuu niin epätarkkaan sijaintietoon, että esiintymien paikallistaminen edellyttää tarkempaa in-
ventointia, mikäli hanke näyttää uhkaavan jonkin lajin esiintymää. Alueelle ei ole tehty ympä-
ristöhallinnon toimesta systemaattisia uhanalaisinventointeja. Käytettävissä olevat tiedot pe-
rustuvat otantaluonteisiin inventointeihin ja kasviharrastajien ilmoittamiin esiintymätietoihin. 
Näin ollen alueella saattaa olla uhanalaisten ja direktiivilajien esiintymiä, jotka eivät ole ympä-
ristöhallinnon tiedossa. Lisäksi hankealueella / hankealueen välittömässä läheisyydessä on 
uhanalaisten päiväpetolintujen pesäreviirejä (Metsähallitus Tuomo Ollila 24.9.2010). Reviirien 
tarkat sijainnit ovat tiedossa, mutta tietoja ei esitetä julkisesti lajisuojelullisista syistä. 
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3.5 Matkailun ongelmat ja viimeaikainen kehitys 

Ylitornio lähiympäristöineen soveltuu ympärivuotisiin matkailuaktiviteetteihin erinomaisesti, 
mutta siitä huolimatta olosuhteet hyödyntävää ohjelmapalvelutarjontaa ei ole riittävästi syn-
tynyt.  Yhtenä syynä lienee se, että tarjonta on syntynyt hajalleen laajan kunnan alueelle. Viime 
vuosina kunta on neuvotellut kolmen merkittävän hotelliyrittäjän kanssa sijoittumisesta Ylitor-
niolle. Osa latureiteistä esimerkiksi on syntynyt kilpahiihtäjien ja himohiihtäjien ehdoilla. Eri ky-
lät ovat asukkaineen luoneet painetta paikallisiin latuverkkoihin.  Kaikkien reittien palvelutaso 
ei vastaa niiden ikäluokkien tarpeita, jotka niitä eniten käyttävät. 

Aavasaksanvaaralle tehtyä suurehkoa lomarakennuskaava-aluetta kunnallisteknisin valmiuksin 
ei ole riittävästi yhdistetty reittiverkostoihin tai aktiviteetteihin.  Mm. Övertorneån, Tornionjo-
en ja Tengeliönjokien läheisyydet ovat lähes hyödyntämättä.  Ainiovaaralle ei ole tarpeeksi sel-
vitetty latu-, vaellus- ja moottorikelkkareittejä matkailuasiakkaan näkökulmasta.  Tornio-Kolari 
radan peruskorjaus ja sähköistäminen sekä maantieliikenteen kehitys edellyttää reittien suh-
teen uusia ratkaisuja turvallisten teiden ja radan ylityksen tai alituksen suhteen. 

Svansteiniin on tulossa 400 -vuodepaikkainen korkeatasoinen hotelli, joka lisää ohjelmapalve-
lujen tarvetta myös Suomen puolella.  Lomakeskus Karemajoilla on edelleen Ainiovaaralla mer-
kittävä laajennushanke, n. 150 uutta vuodepaikkaa. Toisaalta Karemajojen tulevaisuus Eläkelii-
ton lomakeskuksena on ollut vaakalaudalla jo pitkään, jonka vuoksi erityisiä kehityspanoksia ei 
ole Karemajoihin viime vuosina kohdistettu. 

Viimeisiä ohjelmapalveluihin liittyviä investointeja ovat olleet uimahallin muuttaminen kylpylä-
tyyppiseksi, lumetettavan ladun toteutus Ainiovaaralle, valolatujen pohjien parannukset, las-
kettelurinteen ja vaellusreittien rakentaminen.  Svansteinissa ollaan kasvattamassa rinteiden 
lukumäärää 20:een.  Aavasaksa-Taroniemi –kevyen liikenteen väylä on suunniteltu valmistuvan 
vuonna 2011. Sitä tullaan jatkamaan Interreg –hankkeena Övertorneålle, jonka jälkeen Aa-
vasaksan ja Ainiovaaran sekä Övertorneån keskustan välille muodostuu myös liikuntareitti, mi-
kä edellyttää jatkotoimenpiteitä myös Aavasaksanvaaran suuntaan. 

Kunta on hankkinut Tengeliönjoen rannalta 90 ha maata, jossa on rantaviivaa n. 2 km.  Alue 
kuuluu matkailupalvelujen rakentamisalueeseen.  

Kauttakulkuliikenne on lisääntynyt viime vuosina sekä Tunturi-Lappiin että Pohjois-Norjaan.  
Myös Kolarin radan matkailijamäärät ovat kasvussa.  Sähköistäminen ja radan mahdollinen jat-
kaminen tuplaa matkailijamäärät rautatiellä.  Moottorikelkkaurayhteys Tornionkin suuntaan 
saataneen vuonna 2010-2011.  Matkailuliikenteen kannalta tavoitteena on, että Aavasaksan 
seisake jälleen otettaisiin matkustajaliikennekäyttöön. 

Ylitornion kunta on tehnyt päätöksiä Ainiovaarassa latureitti-/vaellusreitin tason nostamisesta. 
Samoin Aavasaksan kolmatta rinnettä kohennetaan ja siihen liittyvänä tehdään neljäs rinne.  
Pitkäaikaisin maanvuokra-sopimuksin on mahdollistettu rinteiden kehittäminen pituudeltaan 
n. 1,5 kilometriin ja korkeuseron 140-150 metriin.  Maanhankinnat mahdollistaa myös laajan 
mäkirakentamisen rinteiden viereen Tengeliönjokivarteen. Alueita ollaan hankkimassa myös li-
sää vaaran länsipuolelta, josta on toiminnallinen yhteys Tornionjoelle. 

Koko Aavasaksa-Ainiovaara –alue tarjoaa erittäin monipuoliset talviliikuntamahdollisuudet (lä-
hellä nopeita ja helppoja joukkoliikennevälineitä).  Tarkoituksena on myös kehittää hiihtomaa-
ideaa, joka täydentää myös Svansteinin palvelutarjontaa. Suurten ikäluokkien eläköityessä alu-
een palvelutarjonta yhä paremmin on suunnattavissa näille ikäluokille Tornionlaakson matkai-
lustrategian mukaisesti.  Strategiassa on painopisteenä erä- ja luontomatkailu, tapahtuma- ja 
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kulttuurimatkailu, esteetön matkailu sekä uuden teknologian hyödyntäminen matkailupalve-
luissa. 

3.6 Johtopäätökset nykytilanteen pohjalta 

Keskeisimmät johtopäätökset kehittämisen lähtökohdista ovat matkailuprofiilin selkiyttämi-
nen ja vahvistaminen, matkailukeskittymän ja sen palveluiden vahvistaminen, luonnon ja ve-
sistön monipuolisempi hyödyntäminen matkailun ohjelmapalveluissa ja aktiviteeteissä. Yksi 
selkeä kehityssuunta on laatutason kohottaminen. 

Laadukkaan majoituskapasiteetin lisääminen on myös tärkeää. Asiakkaiden odotukset majoi-
tuksen tasosta kohoavat vuosi vuodelta. Korkeatasoisesta majoituksesta on yrittäjien mahdolli-
suus periä korkeampaa hintaa kuin aivan perustason majoituksesta. Pelkän majoituskapasi-
teetin nostaminen ei pelkästään riitä vaan tarvitaan uutta vetovoimaa, joka parantaa nykyis-
tä käyttöastetta ja lisää matkailijoiden rahankäyttöä alueella. Lähtökohtana on, että riittävä 
vetovoiman kehittäminen laukaisisi kehityshyppäyksiä alueella. Aavasaksan tunnettuuden li-
säämiseksi tarvitaan myös sellainen käyntikohde- ja palvelukeskittymä, jolla on myös uu-
tuusarvoa (teknologian hyödyntäminen) ja joka linkittyisi paikallisiin olosuhteisiin ja ihmisiin. 
Alueelta puuttuu selkeästi luontokeskustyyppinen käyntikohde, joka kokoaisi alueen tarjonnan 
ja Lapin eksotiikkaa yhteen. Tarjonta voi kattaa elämyksellisen virtuaaliesittelyn Aavasaksalta 
aina Jäämerelle saakka.  

Aavasaksan seutu on helposti saavutettavissa ja sijainti vilkkaasti liikennöidyn valtatien varrella 
on hyödynnettävä. Seudun yksi vahvuus voi olla keskittyminen pienempiin, mutta paremmin 
maksaviin, asiakasvirtoihin sekä yksilölliseen palveluun. Aavasaksa voi näin ollen valita roolin 
korkeatasoisena kohteena, jonka keskeisen vetovoiman muodostaa Aavasaksan ”henki”, ret-
keilyalue ja päiväretkikohteet sekä vesistöihin liittyvä tekeminen joki- ja järvimaisemissa. Kalas-
tus Tornionjoella, muilla jokialueilla sekä järvialueilla on nostettavissa Aavasaksan vahvuusteki-
jäksi. 

Tuoteprofiloitumisen tulisi pohjautua alueen luontaisiin vahvuuksiin sekä osaamiseen. Nykyi-
nen tuotepohja perustuu ”perinteisiin”, tavanomaisiin lappilaisiin ohjelmapalveluihin ja aktivi-
teetteihin. Profiilituotteita voivat olla erityisesti metsästys ja metsästysammunnan harjoittelu, 
kalastus, retkeily ja hiihto, jotka tulee kehittää ylivoimatasolle verrattuna muihin vastaavia pal-
veluja tarjoaviin alueisiin. Ympärivuotisesti matkailullisia sesonkeja on pyrittävä tasaamaan. 
Tuotteiden kehittämisen edellytys on niiden helppo saatavuus ja ostettavuus. Kärkituotteisiin 
liittyviä puitteita ja palveluinfrastruktuuria tulee myös kehittää, josta merkittävä osa on reitti-
tuotteiden kehittämisellä.  

Yhteistyön merkitys korostuu Aavasaksan seudun matkailupalveluiden tuotekehityksessä, 
markkinoinnissa sekä myynnissä. Ensisijaisesti yhteistyön tarpeet korostuvat Aavasaksan lähi-
laueella. Yhteistyötä on vahvistettava ja resursseja yhdistettävä myös rajan yli Ruotsin suun-
taan. Yhteistarjonta Ruotsin Övertorneån kanssa vahvistaa sekä Suomen että Ruotsin matkai-
luprofiilia Tornionjokivarressa. 

Ylitornion matkailuyrittäjien osalta on paljon edessä olevia haasteita: 

• Mistä löydetään kehittämisen palava into ja halu? 

• Osaamisen kehittäminen: liiketoiminta, myynti, laatu 

• Näkemys ja sitoutuminen tulevaisuuteen vuoteen 2020 ja siitä eteenpäin 
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4 AAVASAKSAN SEUDUN STRATEGISET LINJAUKSET 

4.1 SWOT-analyysi 

Aavasaksan seudun vahvuuksia ovat erityisesti luonto, maisemat sekä sijainti napapiirillä. 
Luonto- ja eräimagoa tulee vahvistaa, jotta Aavasaksan seutu erottuisi muista Lapin kohteista. 
Lapin tunnettavuus on ulkomailla vahvaa, mutta Aavasaksan seudun tulee erottua tarjonnasta 
omaleimaisella profiilillaan.  

Heikkouksia ovat erityisesti kaupallisen majoituskapasiteetin vähäisyys ja laadun taso vaativalle 
asiakaskunnalle. Myös selkeän veturiyrityksen ja pääomien puute ovat tällä hetkellä kehityksen 
jarruna. Oma imago ei erotu riittävästi muista Lapin kohteista. Selkeä heikkous on myös yritys-
toiminnassa tuudittautuminen nykytilanteeseen ja menneeseen.  

VAHVUUDET – vahvista ja erotu HEIKKOUDET - korjaa 

• Lapin tunnettavuus ulkomailla 
• Lapin eksoottinen vetovoima 
• Aavasaksan tunnettavuus Suomessa 
• keskeinen sijainti Kalotilla 
• raja ja napapiiri, meän kieli 
• luonto ja rauha, elämän laatu 
• turvallisuus, puhtaus 
• Tornionlaakson kulttuuri 
• monipuoliset palvelut   
• saavutettavuus kansainvälisesti/lentokentät 

Pajala, Luleå, Rovaniemi, Kemi-Tornio 
• yrittäjyyden perinne 
• eläkejärjestön lomakeskus 
• hiihtopaikkakunta 

• puute vetovoimaisista ohjelmapalveluista ja 
tapahtumien järjestäjistä 

• oma imago ei erotu 
• ei täytä kaikilta osin kansainvälistä vaati-

mustasoa 
• majoituskapasiteetti pieni ja keskenään epä-

tasalaatuinen 
• pienet yritykset, ei suurta veturia  
• yhteistyökyky eri organisaatioiden välillä 

sekä yli rajan ja seuturajojen 
• pääomien puute 
• tuudittautuminen menneeseen 

 

MAHDOLLISUUDET – hyödynnä ja kehitä UHAT - varautuminen 

• eräelämykset, liikunta- ja luontomatkailu 
erämaa- ja vaaramaisemissa 

• luksus-tason metsästysmatkailu ja siihen liit-
tyvät puitteet (ml. ampumaurheilu) 

• Pohjois-Norjan ja tunturialueiden läheisyys  
• Tornionjoki, järvialueet, järvikylät, Kalixjoki  
• kalastus 
• liikenneyhteydet, sähköistetty henkilöjunalii-

kenne 
• kansainväliset lintuvedet 
• Aavasaksa-Svanstein matkailualue 

/Aavasaksan Lappi 
• Lapin matkailutuotteet: poro, koira, ruoka… , 

jos saavutetaan jossain ylivoima 
• Ainionvaaran kehittämismahdollisuudet 
• Aavasaksan vaaran huipun alueen houkutte-

levuuden kehittäminen 
• Ylitornion taajaman palveluiden parempi 

hyödyntäminen 

• matkailun kehittäminen tunturikeskusvetoi-
sesti Lapissa 

• palvelujen heikkeneminen 
• yrittäjien toiminnan haavoittuvuus, väsymi-

nen 
• yritysten jatkajat, uusien yritysten houkuttelu
• matkailun heikko asema elinkeinona 
• ilmaston muutos 
• maanomistusolosuhteet ->maankäytön ke-

hittäminen 
• yhteistyön heikkeneminen, kateus ja kilpailu 
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4.2 Aavasaksan seudun visio 2025 

 

 

 

 

 

4.3 Strategiset päätavoitteet ja kehittämisen linjaukset 

Strategiset päätavoitteet Aavasaksan seudun kehittämisessä ovat seuraavat: 

• Matkailuprofiilin selkiyttäminen ja markkina-aseman vahvistaminen 
• Nykyisen käyttöasteen nostaminen 
• Viipymän kasvattaminen 
• Matkailutulon kasvattaminen 
• Kävijämäärien kasvattaminen – sesonkien tasaaminen (talvimatkailu) 
• Laatutason kohottaminen 
• Kasvuhakuisuus - investointien houkuttelu ja käynnistäminen 
• Yleisen palvelutason kohottaminen, erikoistuminen persoonalliseen yksilölliseen palveluun 

Lapissa 
• Järvikyliä ja muita Aavasaksan seudun toimijoita vahvistamalla lisätään matkailukeskitty-

män vetovoimaa  
 
Se, miten tavoitteisiin pyritään, linjataan seuraavasti: 
• Investoimalla vetovoimaan sekä kaupalliseen laadukkaaseen majoituskapasiteettiin 
• Tuotekehityksellä 

• Keskittyminen kärkiteemoihin eri vuodenaikoina sekä teemojen mukaisten puittei-
den kehittämiseen – tehdään se mitä osataan parhaiten 

• Yhteistyö Sampo + Lumilinna sekä Rovaniemen napapiiri + joulupukki + Svanstein 
• Mahdollistamalla matkailutuotteiden helppo saatavuus ja toteutettavuus ydinalu-

eella 
• Kaavoituksella 

• Aavasaksan ja Ainiovaaran matkailupalvelukeskittymät sekä välialueelle muodos-
tuva Aavasaksan retkeilyalue luovat edellytyksiä matkailukeskuksen muodostumi-
selle 

• Markkinointiyhteistyöllä ja myynnillä 
• Sähköinen matkailupalveluiden ostettavuus 
• Aktiivista myyntiä tehostamalla Aavasaksan seudulla 

• Saavutettavuutta parantamalla 
• Raideliikenneyhteyksien hyödyntäminen 
• Kemi-Tornion, Rovaniemen ja Pajalan lentokentät 

• Reitti- ja luontokohdesuunnittelulla 
• Reittien virallistaminen ja tuotteistus 
• Aavasaksan retkeilyalueen laadukkaat rakenteet ja kohteet – Retkeilyalue tuote-

merkiksi 
• Säännöllisellä positiivisella esiintymisellä julkisuudessa 

Aavasaksan seutu on ympärivuotinen ja valtakunnan rajat ylittävä matkailualue, 
”Aavasaksan Lappi”, joka tarjoaa erinomaiset puitteet ja mahdollisuudet kokea 
ohjattuun eräretkeilyyn, luonnossa liikkumiseen ja lappilaiseen elämäntapaan 
pohjautuvia matkailupalveluita.  
Aavasaksan seudusta on muodostunut suosituin metsästysmatkailun, metsäs-
tysammunnan ja ohjatun eräretkeilyn kohde Pohjois-Suomessa.  
Aavasaksa tarjoaa lisääntyviä elinkeinomahdollisuuksia matkailu- ja palvelusek-
torin yrityksille. 
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4.4 Kysyntä- ja kapasiteettitavoitteet 

Aavasaksan tavoitetaso on tarkoituksella asetettu korkealle, koska tarkastelun aikajänne on 
suhteellisen pitkä ja tavoitteena on luoda Aavasaksasta matkailukeskus. Asetettuja tavoitteita 
tulee tarkentaa vähintään kolmen vuoden välein. Keskeiset edellytykset Aavasaksan seudun 
tavoitteiden saavuttamisessa ovat onnistuminen vetovoimaisuuden kehittämisessä, tuotteis-
tuksessa, markkinoinnissa sekä aktiivisessa myynnissä. Edellytyksenä tavoitteiden saavuttami-
selle on myös uuden kaupallisen majoituskapasiteetin lisääminen sekä käyttöasteen nostami-
nen, mikä toisaalta edellyttää nykyisten majoitusyritysten laatutason parantamista.  

Tärkeintä on ensisijaisesti: 

• löytää ja hyödyntää kehitettävä vetovoima 
• saavuttaa uskottavuus matkailukohteena 
• lisätä hyvätasoista kaupallista kapasiteettia 

Kapasiteetti 

Kasvun tason määrittäminen on tehty yhdessä Ylitornion kunnan ja ohjausryhmän kanssa. Aa-
vasaksan seudun (Ylitornio) nykyinen vuodekapasiteetti on noin 500 vuodepaikkaa, joista 328 
on rekisteröidyn kapasiteetin piirissä. Tarjolla on näin ollen rekisteröidyn kapasiteetin mukaan 
noin 120.000 teoreettista yöpymisvuorokautta, josta on toteutunut vain noin 16 % (n. 20.000) 
vuodekäyttöasteena. Merkittävä osa rekisteröidyistä yöpymisistä on kertynyt Eläkeliiton omis-
taman Karemajojen myötä. 

Vuonna 2025 Aavasaksan seudun (Ylitornio) vuodekapasiteetti on nelinkertainen nykytilantee-
seen eli 2000 vuodepaikkaa, josta 900 – 1000 on kaupallisessa välityksessä (hotellit, vuokra-
mökkikapasiteetti). Osa kapasiteetista voi sijoittua myös Aavasaksa-Ainiovaaran ulkopuolelle ja 
ensisijaisesti pyritään kehittämään nykyisten majoitusyritysten kapasiteettia ja kasvun mahdol-
lisuuksia. 

Kysyntä 

Majoituspalveluiden käyttöasteen vähimmäistavoite on Lapin keskimääräinen vuodekäyttöaste 
30 % ja huonekäyttöaste 40 % kaikissa majoitusliikkeissä. Nykykapasiteetilla 30 % vuodekäyt-
töasteella Ylitorniolla päästäisiin noin 36.000 rekisteröityyn yöpymiseen. Rekisteröityinä yöpy-
misinä tavoitekapasiteetilla ja -käyttöasteella mitattuna tämä tarkoittaa noin 100.000 – 
110.000 yöpymistä vuositasolla. Kysyntätavoite on haastava ja vaatii myös eri sesonkien veto-
voiman kehittämistä. Lapin keskiarvoihin pääseminen edellyttää lisäksi aktiivista myyntitoimin-
taa. 

Sesonkien vahvistaminen tavoitteellisella rekisteröidyllä vuodepaikkamäärällä seuraavasti: 

• Talvi (joulu-helmi) nyt 3.000  v. 2025 → 20.000 yöp. / vuosi 
• Kevät (maalis-touko) nyt 3.500  v. 2025 → 30.000 yöp. / vuosi 
• Kesä (kesä-elo) nyt 10.000  v. 2025 →  30.000 yöp.  / vuosi 
• Syksy (syys-marras) nyt 3.500  v. 2025  → 20.000 yöp. / vuosi 

100.000 yöp.vuosi 
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4.5 Kohderyhmät ja markkinat 

Kasvun hakeminen edellyttää voimakasta kasvuhakuisuutta eri kohderyhmistä ja markkinoilta. 
Nykyiset kohderyhmät pyritään säilyttämään ja kasvua haetaan erityisesti kotimaan lähimark-
kinoilta (helppo saavutettavuus) sekä kansainvälisiltä markkinoilta.  

Tärkeimmät kohderyhmiä motivoivia yleisiä tekijöitä ovat: 

• hiihto (monipuolinen lajikirjo) ja retkeily 
• luontoliikunta, rentoutuminen ja hyvinvointi 
• metsästys, metsästysammunnan harjoittelu ja ohjattu eränkäynti tai eräily 
• kalastus ja saalisvarmuus 
• lappilainen elämäntapa, kulttuuri, luonnonantimet ja ruoka 
• Lapin eksotiikka ja luonnonilmiöt 
 
Pääasiakaskohderyhmiä ovat: 
• Ympärivuotiset retkeilijät (hiihto ja sen eri osalajit, retkeily ja luontoliikunta) 
• Yritysryhmät (henkilökunta ja asiakkaat) 
• Seniorit, keski-ikäiset ja lapsettomat pariskunnat 
• Läpikulku- ja kiertomatkailijat (fly & drive, omalla autolla liikkuvat, karavaanarit) 
• Moottorikelkkailijat ja mönkijäharrastajat 
• Kansainväliset harraste- ja teemaryhmät (valokuvaus, metsästysseurat, seikkailunhakuiset, 

luontoharrastajat, paikallisesta elämäntavasta ja kulttuurihistoriasta kiinnostuneet, yms.) 
• Metsästäjät ja eränkävijät (kotimaa, ulkomaa) 
• Yhdistykset ja järjestöt (kilpa- ja kuntohiihtäjät) 
• Vapaa-ajan asukkaat 
 
Seuraavaan on koottu vuodenaikoihin perustuvat vetovoimatekijät ja pääkohderyhmät, jota 
voi pitää ohjenuorana tarkemman markkinointisuunnitelman ja viestintäsuunnitelman laatimi-
sessa.   
 

Taulukko 3. Tavoitteellinen tuote-/asiakasmatriisi Aavasaksan seudulle 

 
 joulu-helmi maalis-touko kesä-elo syys-marras 
Vetovoima ja 
kärkituotteet  

Joulu ja uusi 
vuosi 
Talvimetsästys 
Talvikalastus 
Luonnonantimet 
ja ruoka 
Kaamos ja re-
vontulet 
 

Retkeily- ja erän-
käyntihiihto 
ns. off-track hiihto 
Leijahiihto 
Ohjelmapalvelut 
Luonnonantimet ja 
ruoka 
Moottorikelkkailu 
Talvikalastus 

Retkeily 
Maastopyöräily 
Luontoliikunta 
Jokikalastus ja vesis-
töretkeily 
Luonnonantimet ja 
ruoka 
Keskiyön aurinko 
Metsästysammunnan 
harjoittelu 

Metsästys 
Valokuvametsästys
Retkeily ja luonto-
liikunta 
Luonnonantimet ja 
ruoka 

Pääkohderyhmät  Kv-matkailijat ja 
harrasteryhmät 
 

Yritysryhmät 
Kv-harraste-ryhmät 
Moottorikelkkailijat
Hiihdon harrastajat 
Talviluontoliikkujat 

Kiertomatkailijat 
Seniorit ja lapsetto-
mat pariskunnat 
Retkeilijät 
Mönkijäharrastajat 

Yritysryhmät 
Kv-harrasteryhmät 
Metsästäjät 
Seniorit ja lapset-
tomat pariskunnat 
Retkeilijät 
Mönkijäharrastajat 

Yöpymisten ta-
voite 

20.000 30.000 30.000 20.000 
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4.6 Kehitettävät matkailutuotteet 
Tornionlaaksossa on nykyisin monipuolisesti perinteisiin lappilaisiin ohjelmapalveluihin ja akti-
viteetteihin liittyviä sisältöjä. Tuotekärjiksi on valittu ympärivuotinen retkeily (hiihto, retkeily), 
metsästys yhdistettynä metsästysammunnan harjoitteluun sekä perinteet ja kulttuuri sekä näi-
hin pohjautuvat elämyssafarit ja luonto-ohjelmat. Ongelmana on se, että tuotteet eivät erotu 
riittävästi Lapin muusta tarjonnasta. Tuoteimagoa täytyy kirkastaa ja tuotteiden sisältöä moni-
puolistettava.  

Ympärivuotinen retkeily 

Aavasaksan seudulla on viritelty ns. hiihtomaa-ideaa kantavana teemana, joka pohjautuu ensi-
sijaisesti alueen hiihtomahdollisuuksiin. Hiihtomaa-idea on haasteellinen ajatus ajatellen Lapin 
matkailukenttää, jossa jokainen matkailukeskus nojaa tuotekärkenä rinne- ja hiihtotuottee-
seen. Toinen merkittävä haaste on se, kuinka maastohiihdosta saadaan sellainen tuotekoko-
naisuus, josta asiakkaat mielellään maksavat. Perinteisesti suomalaiset pitävät hiihtoa joka-
miehenoikeutena. Aavasaksan vaaralla ei ole mahdollista luoda ylivoimatekijää nykyisestä rin-
netuotteesta, vaan sen merkitys on lähinnä muita matkailutoimintoja tukeva. Svansteinin ke-
hittyvät rinnetoiminnot tukevat hiihtomaaideaa ja tulee hyödyntää yhteisissä tuotteissa ja 
markkinointiponnistuksissa. Aavasaksan seudulla on mahdollisuudet kehittää edelleen hiihto-
maa-ideaa, kun otetaan huomioon sen eri osalajit ns. ”ympärivuotisena retkeilynä”. Volyymil-
taan hiihto ja retkeily voivat houkutella alueelle runsaasti matkailijoita kun puitteet ja palvelut 
ovat kunnossa. Hiihtomaaidea ja ympärivuotinen retkeily tulisi hyödyntää monipuolisesti siten, 
että siihen yhdistyvät ohjattu toiminta, monipuoliset välinevuokrausmahdollisuudet sekä 
oheispalvelut ja majoitusmyynti. 

Maastohiihto on tärkeä liikkumisen muoto, jonka tuotteistamisen kautta tavoitteena on saada 
ensisijaisesti kotimaisia kunto- ja liikuntaharrastajia sekä kilpahiihtäjiä seudulle. Heitä varten 
peruslatuverkosto on oltava hyvässä kunnossa, mutta se ei pelkästään riitä. Kesän osalta tuo-
daan esille hiihtoharjoittelun mahdollisuuksia (sauvakävely, rullahiihto, rullaluistelu, sauvarul-
laluistelu). Hiihtämisen tukitoimintoja ovat mm. lihashuolto ja välinehuolto, joiden merkitys tu-
levaisuuden liikkujien osalta korostuu.  

Leijahiihto on uusi talviurheilulaji, jossa liikutaan tuulen 
voimalla leijan avulla purjehtien vauhtia ja suuntaa sää-
täen. Leijahiihto on kasvattanut suosiotaan hurjaa vauh-
tia, koska harrastuspaikkoja tuhansien järvien Suomessa 
on paljon. Leijahiihtoa voi harrastaa järvien ja meren 
jäällä, pelloilla tai Lapin tunturissa. Laji soveltuisi hyvin 
Aavasaksan seudun järvikylille profiililajiksi.  

Kuva 7. Leijahiihtoa järvellä (oikealla). 

Hiihto sopii myös ohjelmapalvelutuotteeksi ulkomaalaisille asiakasryhmille, kun siitä on tehty 
riittävän helppoa ja siihen on yhdistetty luonnonilmiöitä ja Lapin eksotiikkaa. Erä- ja retkihiihto 

on osin latujen ulkopuolella tapahtuvaa 
hiihtotoimintaa ja seikkailua, jossa voi yhdistyä 
eränkäyntiin, erätaitoihin, talvikalastukseen, 
metsästykseen sekä muihin elämyksiin (porot, 
koirat, kulttuuri, lumikengät, ruoka) liittyviä 
sisältöjä.  

Kuva 8. Erähiihtoa luonnossa. 
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Erähiihtoa varten tarvitaan ohjeellisia reittejä, opastus- ja markkinointimateriaalia, vuokraväli-
neitä sekä muita oheispalveluita. Lisäksi tarvitaan lisää tuli- ja taukopaikkoja sekä maastotuki-
kohtia.  Hiihtoon liittyen on tarkasti mietittävä ansainnan mahdollisuuksia sekä hiihtoon käy-
tettävien panostuksien suhdetta tuottoihin. Kunnostettujen latuverkostojen osalta ei ole aivan 
oikeudenmukaista, että paikalliset veronmaksajat maksavat reittien ylläpidosta, jos matkailijat 
niitä ilman korvausta käyttäisivät. 

Retkeily- ja virkistystoiminnan kehittämisalueella Aavasaksan ja Ainionvaaran välillä, ”Aavasak-
san retkeilyalueella” on hyvät mahdollisuudet lähiretkeilyyn ja myös pidempiin vaelluksiin. 
Reittien opastusjärjestelmää ja rakenteita on kuitenkin kehitettävä laadukkaammiksi ja matkai-
lijoita paremmin palveleviksi tauko- ja tukikohtineen. Maastopyöräilyn olosuhteita on jo kehi-
tetty Ainiovaaralla. Maastopyöräilyn ohella tulee kehittää myös retkipyöräilyn mahdollisuuksia 
ja osoittaa sopivia retkikohteita lähiseudulla.  

Ympärivuotiseen retkeilyyn tulisi myös liittää luonnonantimet mukaan, kuten sienet ja marjat. 
Yksinkertaisimmillaan tarvitaan matkailijoille kartta potentiaalisista alueista, mutta myös nyky-
teknologiaa voidaan hyödyntää (gps-paikannus). Luonnonantimien hyödyntämiseen tulee 
myös liittää opastusta ja opetuksellista näkökulmaa.  Opastamalla luonnon antimien käyttöön 
teemalla ”metsästä lautaselle” tai ”joesta lautaselle” voitaisiin jalostaa ruokaan liittyviä elin-
keinomahdollisuuksia. 

Metsästys 

Metsästys ja ohjattu eräretkeily voi olla Aavasaksan seudun profiilituote, jonka kriittiset me-
nestystekijät tiivistyvät laadukkaisiin puitteisiin, turvallisiin ja helposti toteutettaviin metsäs-
tysmahdollisuuksiin sekä erityisesti ammattitaitoiseen ohjaukseen. Ylitornion alueen metsäs-
tysalueet sekä Ruotsin puolen mahdollisuudet mahdollistavat pidemmän metsästyssesongin 
kehittämisen. Alueella sijaitsee nykyisellään laadukkaita metsästyskohteita sekä metsästys- ja 
ampumaharjoittelun alueita, kuten Ainola ja Pessalompolon ampumaurheilukeskus. Pessalom-
polon Eräkeskukseen liittyen on vireillä merkittäviä kehittämissuunnitelmia, joiden toivotaan 
edes jossain mitassa toteutuvan. Ampumaurheiluun keskittyvä eräkeskus toisi merkittävän si-
sällöllisen lisän Ylitornion matkailutarjontaan. Metsästäjille, metsästyksen harrastajille sekä 
metsästyksestä kiinnostuneille täytyy kehittää laadukkaita ja erähenkisiä kokonaispalvelutuot-
teita.   

Metsästystä ei harjoiteta varsinaisella Aavasaksan vaaralla, vaan metsästysalueet ovat muualla 
lähiympäristössä. Aavasaksan vaaran matkailukeskittymä voisi kuitenkin olla metsästäjien yö-
pymisten ja palveluiden keskus. 

Suomessa metsästysmatkailun yritystoiminta on 
vielä lapsen kengissä esimerkiksi verraten Ruot-
siin. Metsästysmatkailun yritystoiminta on tällä 
hetkellä pääosin harrastelijamaista. Suomalaisten 
metsästäjien harrastama metsästysmatkailu on 
kasvattanut suosiotaan kotimaassa ja ulkomailla. 
Kotimaiset kohderyhmät on jaoteltavissa opastet-
taviin ja omatoimisiin metsästyksen harrastajiin 
sekä yrityksiin ja pienryhmiin. Kansainvälisesti 
asiakaspotentiaalia on eniten Saksassa, Italiassa, 
Espanjassa, Itävallassa, Unkarissa, Hollannissa se-

kä Puolassa joissa on kehittynyttä metsästysmat-
kailun jälleenmyyntitoimintaa. Ulkomaiset kohde-
ryhmät ovat kiinnostuneita erityisesti paikallisesta 
metsästyskulttuurista sekä riistalajeista. Usein motiivina metsästykseen saattaa olla eksoottis-

Kuva 9 Metsästys 
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ten sarvien hankinta, ns trofé-metsästys. Ulkomaisille kohderyhmille tulee tarjota enimmäk-
seen täyden palvelun paketteja (luvat, majoitus, ruokailut, kuljetukset, opastus, jne.). Ylitorni-
olla tulisi lisäksi tarjonta metsästyskauden ulkopuolella tapahtuvaa metsästysammunnan har-
joittelua. 

Lisää erottautumista kilpailijoista tarjoaisivat tuotteiksi jalostetut ”keisarilliset metsästysmaat”, 
naisille tarjottavat metsästysmahdollisuudet, valokuvametsästys, luontobongaus, lihan ja kalan 
valmistus ja säilytys, eräruokailut, koulutus- ja kurssiohjelmat lapsille / nuorille / aikuisille, van-
hempi-lapsi-viikonloput, ym.  

Alla yksi esimerkkisisältö koulutus- ja kurssituotteesta (http://www.backwoodsquailclub.com), 
johon sisältyy: 

• haulikkoammunta 
• jousiammunta 
• aseturvallisuus 
• aseen puhdistus ja ylläpito 
• villi- ja riistaeläinten tunnistaminen 
• riistan kutsu (esim. hirven kutsu) 
• ympäristö- ja luonnonsuojelu 
• metsästystekniikat ja –taktiikat 
• riistakannat 
• metsästyksen säännöt ja määräykset 

Esimerkin 5-päiväinen ohjelma rakentuu metsästyksen ja metsästysammunnan ympärille ja oh-
jelmaan on sijoitettu muitakin toimintoja ja aktiviteetteja.  

Kalastus 

Aavasaksan seudun kalastusmahdollisuudet tulee nostaa esille ja helposti ostettaviksi palve-
luiksi. Potentiaalisia kohteita ovat Tengeliöjoki, Tornionjoki sekä järvikylät. Tengeliöjoen var-
teen tarvitaan kalastuskohde / kalastuspuisto, jossa pyritään turvaamaan saalisvarmuus ympä-
rivuotisesti. Joen varteen osoitetaan kalastusmatkailua tukevia rakenteita ja opasteita. Seudul-
le tarvitaan laadukas kalapaikkaopas. Tengeliöjoen kalastuskohde voi olla lavastettu kalastaja-
kylä, jossa olisi ympärivuotinen kalastuskeskus, mahdolliset kala-altaat, joen kalastuspaikat se-
kä kalanvalmistukseen ja ruokailuun soveltuvia paikkoja. Kohde voi toimia yritysten yhteisenä 
ohjelmapalvelukohteena. 

Tornionjoen lohenkalastus on yksi merkittävimpiä vetovoimatekijöitä koko Tornionjokivarressa 
kesäaikana. Ylitorniolla lohenkalastusta on hyödynnetty varsin vähän matkailutuotteena. Edel-
lytykset lohenkalastuksen kaupalliseen hyödyntämiseen ovat kuitenkin olemassa. Koko Tor-
nionjokilaakson kalstusmatkailun haasteena on lohien merikalastus, mikä vähentää kalansaalii-
ta jokivarressa. 

Lohenkalastus on merkittävä yhteistyöasia, jota voidaan edistää Suomen ja Ruotsin kesken ra-
jat ylittävänä yhteistyönä. 

Safarien ja luonto-ohjelmien kehittäminen 

Aavasaksan seudun safarien ja luonto-ohjelmien tarjonta on tällä hetkellä kapea ja huonosti 
imagollisesti erottuva kilpailevista kohteista. Lisäksi matkailun kohteet sijaitsevat etäällä toisis-
taan. Ohjelmapalveluille tulisi osoittaa alue, jossa on tukikohtia ja ohjelmapalveluille tarkoitet-
tuja reittejä. Lähtöpisteet tulee sijoittaa lähelle majoittuvia asiakkaita.  
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Sisällöllisesti ohjelmapalveluissa (mm. kelkkailu, porot, koirat, hiihto) tulisi erikoistua eränkäyn-
tiin erityisesti kansainvälisten matkailijoiden ja yritysasiakkaiden osalta. Kantavana ajatuksena 
voi toimia ”luonnosta lautaselle” –teema. Paikallinen lähiruoka, jonka hankkimiseen voi itse 
osallistua, on usein hyödyntämätön voimavara matkailutuotteiden kehittämisessä. Ohjelma-
palveluita voivat olla perinteisten lisäksi esimerkiksi: 

• ruokasafarit, eräkokkikurssit ja saaliinkäsittelyt 
• talvipyydysten kokeminen, talvikalastus, lintu- ja riistametsästys 
• eläinten ja jälkien tarkkailu, lintubongaus, valokuvakurssit 
• metsästysretket eri kohderyhmille  
• eräkokkikurssit ja saaliinkäsittelyt, luonnonantimet 
• yhdistetyt moniaktiviteetit, joissa yhdistyvät paikallinen elämäntapa ja kulttuuri (esim. 

viikkotuote, joka voi olla metsästyspainotteinen) 
• hyvinvointia luonnosta (ruoka, luonnonantimet, maisemat yms.) 
• yön yli kestävät retket 

5 KÄRKIHANKKEET 
Keskeiset kärkihankkeet muodostuvat keskustelujen, konsultin näkemysten sekä tavoi-
teasetannan pohjalta seuraaviksi. 

 

 

 

 

 

 

5.1 Aavasaksan lakialueen eli huipun vetovoiman kehittäminen 
 
Aavasaksan elämysmatkailukohde 
Aavasaksan lakialueelle toteutetaan teemallinen luksustason elämysmatkailukohde, jollaista ei 
ole Suomessa. Elämysmatkailukohteen palvelukokonaisuus muodostuu Aavasaksan retkeily-
alueen luonto- ja elämyskeskuksesta, teemallisesta ravintolasta, korkeatasoisesta sekä oma-
leimaisesta hotellitasoisesta majoituksesta, ohjelmapalveluista, seikkailutoiminnasta sekä luon-
toelämyksiin pohjautuvasta hyvinvoinnista.  Teeman tulee näkyä kohteessa kautta linjan (pal-
velutarjonta ja palveluntuottamistavat, puitteet, yleisilme). Tämän vetovoimatekijän tulisi pys-
tyä pysäyttämään myös ohikulkijoita Aavasaksalle. Kohde hyödyntää nykyaikaista esitystek-
niikkaa ja teknologiaa, jolla voidaan tuoda esiin Lapin luonnon voimakkaimpia piirteitä sekä 
Aavasaksan seudun ainutlaatuisuutta. Elämysmatkailukohteessa yhdistyvät termit ekologisuus, 
luonto, maisemat, luonnonilmiöt, hyvinvointi, Napapiirin taiat, yksilöllinen palvelu, kulttuuri ja 
historia. Kohteen tulisi luoda erähenkistä tunnelmaa. Keisarinmaja, luontopolku, nähtävyydet, 
paviljonki sekä Kruununnäyttämö ovat olennainen osa elämysmatkailukohteen aluetta.  

Luonto- ja elämyskeskus esittelee Aavasaksan Lapin luonto- ja harrastusmahdollisuuksia sekä 
luonnonilmiöitä (mm. revontulet, vuodenajat, sääilmiöt) virtuaaliesitystekniikkaa hyödyntäen 
maksullisina 3D tai 4D-esityksinä sekä virtuaalinäyttelyinä. Esittely voi kattaa Lapin eksotiikkaa 
ja erityispiirteitä Aavasaksalta aina Jäämerelle saakka. Luonto- ja elämyskeskuksen tulisi tarjota 

Aavasaksan 
lakialueen 

vetovoiman 
kehittäminen

Ympärivuotisen 
retkeilyn 

kehittäminen

Tason ja 
palveluinfra-
struktuurin

kehittäminen

Yhteistyön ja 
osaamisen 

kehittäminen

Matkailuprofiilin 
kehittäminen

KESKEISET KÄRKIHANKKEET
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ohjelmapalveluita sekä myydä / vuokrata omatoimiseen luonnossa liikkumiseen (retkeily, met-
sästys, kalastus, hiihto) tarvittavia välineitä ja varusteita sekä opastusta. Kohde toimii Aavasak-
san retkeilyalueen palvelupisteenä. Lisäksi kohteeseen voi liittyä seikkailutoiminnan keskus. 
Aavasaksan laen matkailukeskittymään voidaan sijoittaa paikallisten tuotteiden myyntipiste ja 
työnäytöksiä antava paja. 

 

 

 

 

 

 

Kuva 10. Vasemmalla esimerkki sisäänkäynnistä luonto- ja elämyskeskukseen ja oikealla esimerkki 
interaktiivisesta näyttelystä. 

Hotellin ei tulisi olla persoonaton harmaa 
elementtirakennelma, vaan kohde, jonka tulee 
heijastaa koko Aavasaksan huipun valittua teemaa 
ja ilmetta. Majoitushuoneista tulisi kehittää myös 
elämyksellisiä, yksilöllisiä sekä hyvinvointia tukevia 
ja unenlaatua parantavia. Huoneissa tulisi olla 
elementtejä ja toimintoja, joita voi muokata omien 
mieltymysten mukaan.  Näitä voivat olla musiikki ja 
äänet, valaistus, tuoksut, huoneen väritys, 
visuaalisuus ja kuvamaailma sekä osittain myös 
sisustus (lisää tulevaisuuden hotellihuoneista www.fhot.fi). Aavasaksalla luontoa ja 
erähenkisyyttä tulisi korostaa.  

Kuva 11. Esimerkki tulevaisuuden hotellihuoneesta, www.fhot.fi) 

 

Kuva 12. Erähenkistä tunnelmaa (esimerkki). 

Majoitusyksikön koko olisi enimmillään 160 vuodepaikkaa. Hotellin konsepti olisi esim. Wilder-
ness Lodge. Majoitusyksikköön tukeutuvia lodge-huoneistoja on 5 kokonaisuutta – ”eräpihaa”, 
joissa kussakin noin 40 vuodepaikkaa eli yhteensä 200 vuodepaikkaa. Alla havainnekuva koh-
teen mahdollisesta sijaintipaikasta. Toinen vaihtoehto on sijoittaa kohde Keisarinmajan ympä-
ristön välittömään läheisyyteen. 
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Kuva 13. Havainnekuva elämys- ja luontokeskuksesta majoitusyksikköineen 

Tengeliöjoen kalastus- ja retkimelontakeskuksen toteuttaminen 

Tengeliöjoki on hyödynnettävä matkailu- ja virkistyskäytössä.  Tengeliöjoen varteen tulisi toteut-
taa ohjelmapalvelukohde kalastukseen ja retkimelontaan. Alustavan kartoituksen perusteella 
Tengeliöjoen varrella on olemassa olevaa rakennuskantaa, jota voidaan kehittää ohjelmapalvelu-
kohteeksi. Kohteeseen sisältyisi mm. ”kalamajoja”, ruokailu- ja kalanvalmistustiloja ja puitteita, 
ohjelmapalvelutoimintaa tukevia tiloja (varusteet), rakenteet ja lavastukset (mm. joen valaistus).  
Tengeliöjoen varteen kehitetään kalastuspuisto, jossa on osoitettu laadukkaita kalastuspaikkoja 
ja rakenteita. Kohdetta tulisi markkinoida takuuvarmana kalakohteena. Kalasaalis pyritään var-
mistamaan kala-altailla ja erikseen toteutettavalla sisäkalastuskohteella. Nykyisiä joen varteen 
toteutettuja rantautumispaikkoja voidaan näiltä osin parantaa ja kehittää. Myös esteettömyys on 
huomioitava. Tengeliöjoki vaatii kunnostamista ja olosuhteiden parantamista.  

Portimojärveä voidaan kehittää melontamatkailukohteena, mutta edellytyksenä on sen rantojen 
kunnostaminen. Tengeliöjokea voidaan mahdollisesti kehittää vaelluskalakohteena, joka perus-
tuu Portimojärven tuki-istutuksiin ja kalaportaiden rakentamiseen voimalaitoksen kohdalla. 

Kalastuksen harjoittamiseen ja sen kehittämiseen ohjelmapalveluna voidaan hyödyntää myös 
muita Ylitornion järviä sekä järvikylissä sijaitsevia pieniä maaseutuyrityksiä. Tengeliöjoen kalas-
tus- ja melontakohde liitetään toiminnallisesti osaksi Aavasaksan retkeilyaluetta.  

Tornionjoen lohikalastuksen edellytyksiä on syytä parantaa. Toisaalta on kyse saalivarmuuden li-
säämisestä, toisaalta ulkopaikkakuntalaisten mahdollisuuksista päästä kokeilemaan Tornionjoen 
lohenpyyntimahdollisuuksia. 
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Yleisilmeen kehittäminen ja rakennustapaohjeistukset 

Aavasaksan lakialueen ympäristön vetovoimaa tulisi myös kehittää, jotta alueesta muodostuu yh-
tenäinen kokonaisuus. Alueelle laaditaan maisema- ja ympäristösuunnitelma, jossa määritellään 
toimenpiteet ympäristön, valaistuksen, nykyisten majoituskohteiden, rakennusten ja rakenteiden 
kehittämiseksi. Uusien rakennusten ja rakenteiden osalta on tarve laatia rakennustapaohjeistus 
Aavasaksan lakialueen kaavoituksen yhteydessä.  

Raanujärventien (930) – Kilpisjärventien (vt 21) ja Tullitien (401) risteysalueen kehittäminen 

Aavasaksan liikennemittauspisteen mukaan keskivuorokausiliikenne KVL on 2100 ajoneuvoa vuo-
rokaudessa, kesäajan vuorokausi-liikenne KAVL on n. 2600 ajoneuvoa vuorokaudessa. Maantielii-
kenteen selvä piikki on iltapäivisin, 
jolloin pitäisi pystyä pysäyttämään 
suurempi osa ohikulkevasta matkailu-
liikenteestä myös Aavasaksalle, jossa 
keskeisin vetovoima olisi esitetty 
elämysmatkailukokonaisuus sekä Aa-
vasaksan retkeilyalue. Varsinaiselle 
risteysalueelle ei esitetä palveluita, 
koska keskeisenä tavoitteena on lisätä 
Aavasaksan huipun kävijämääriä ja li-

sätä näin matkailutuloja. Meneillään 
on hanke kevyen liikenteen väylän to-
teuttamiseksi Aavasaksan vaaralta 
kohti valtatien risteystä. Kevyen liikenteen väylää on suunniteltu jatkettavaksi rajasillan yli Ruot-
sin puolelle. 

Opasteita ja mainostauluja on kehitettävä, mutta selkein muutos olisi symbolin kehittäminen ris-
teysalueelle. Risteysalueelle tulisi toteuttaa suuri kiertoliittymä, jonka keskellä on symbolina Aa-
vasaksan aurinko sekä selkeät opastuksen Övertorneån ja Aavasaksan suuntaan. Pysäyttäjän tulisi 
hyödyntää monipuolista valaistustekniikkaa.  

Risteysalueen opastejärjestelmästä tulee kehittää yksiselitteinen ja monipuolinen Tiehallinnon 
ohjeiden mukaisesti. Risteysalue on yksi osa koko Ylitornion matkailu- ja palvelukohteiden opas-
te- ja viitoitusjärjestelmän kehittämistä.  

  

 

 

 

 

  

Kuva 15. Esimerkki risteysalueelle sijoittuvasta mahdollisesta symbolista sekä kehitettävistä 
opasteista.  

 

Kuva 14 Kuva kehittettävältä valtatien risteysalueelta 
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Aavasaksan kulttuurimaiseman hyödyntäminen 

Aavasaksan huipun alueeseen liittyvää kulttuuriperinnettä tulisi nykyistä enemmän hyödyntää  
sekä markkinoinnissa että tuotteistossa. Aavasaksan vaara Tornionjokilaaksossa on yksi vanhim-
mista ja tunnetuimmista näköalapaikoista ja matkakohteista Suomessa. Huipulta näkyvä vaara- ja 
jokimaisema sekä keskiyön auringon ihailu ovat houkutelleet matkailijoita Aavasaksan vaaralle 
1600-luvulta lähtien.  
 
Kansainvälisestä näkökulmasta Aavasaksan Kruununpuiston perustaminen liittyy luonnonsuoje-
lun ensimmäiseen vaiheeseen 1800-luvun loppupuolella, jolloin eri puolille maailmaa perustettiin 
luonnonpuistoja virkistysalueiksi ja luonnontieteellisen tutkimuksen kohteiksi. Suomen ollessa 
Venäjän vallan alla, perustettiin autonomisessa Suomen suurruhtinaskunnassa luonnonpuistoja 
kohteisiin, jotka yhä nykyisin ovat merkittäviä matkailukohteita, kuten Punkaharju ja Imatran 
koski. Aavasaksan luonnonpuisto perustettiin 1877. Aavasaksan Keisarinmaja rakennettiin vuosi-
na 1882 – 1883. Struven kolmiomittauspiste on Unescon maailmanperintökohteiden listalla. 
Kolmiomittausketju hyväksyttiin maailmanperintöluetteloon vasta vuonna 2005. Struven ketju 
liittyy melkein kolme vuosisataa kestäneisiin maapallon muodon ja koon mittauksiin, joita tehtiin 
pituuspiirejä pitkin sekä trigonometrisin että tähtitieteellisin menetelmin. Maailmalla liikkuu 
matkailijoita, jotka ovat erityisen kiinnostuneita Unescon listaamista kohteista. 

 

Kuva 16 Keisarinmajan kuistia ja Aavasaksan näkötorni. Kuva Mikko Härö, Museovirasto 

Aavasaksan Paviljongin ja ulkoilmateatterin aktivointi 

Aavasaksan Kruununnäyttämön ja paviljongin käyttöä on aktivoitava ympärivuotiseen käyttöön. 
Näyttämö voi toimia ohjelmapalvelupaikkana esimerkiksi lapinkasteille ohikulkeville matkailijoil-
le. Lisäksi näyttämöllä voidaan esittää ulkoilmaelokuvia luonnon keskellä näytelmien ja esitysten 
lisänä. Näyttämö voi toimia ohjelmallisena kokous- ja tapahtumapaikkana myös yrityksille, yhdis-
tyksille ja järjestöille.  

Kruununnäyttämö on tulevaisuudessa myös mahdollista 
kattaa (siirrettävällä) lasirakenteisella ratkaisulla (esim. 
kupoli, monikulmio, iglu) ainutlaatuiseksi ympärivuotiseksi 
kokous- ja tapahtumaympäristöksi jossa luonto ja maise-
mat ovat koko ajan läsnä. Toiminnallisesti Keisarinmaja, 
näyttämö sekä paviljonki liitetään osaksi Aavasaksan 
Kruununkartanon elämyskokonaisuutta.    

 

Kuva 17. Kruununnäyttämö 
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Laskettelu ja rinnetoimintojen kehittäminen, seikkailutoiminnan alue 

Yhtäaikaisesti tämän suunnitelman kanssa on konsulttiyritys FCG:n toimesta laadittu kehittämis-
suunnitelmaa Aavasaksan laskettelukeskuksesta. Laskettelukeskuksen kehittämisajatusten tiivis-
telmää ei ollut tähän raporttiin käytettävissä. 

Laskettelurinteiden ja hiihtokeskuksen rakenteiden hyödyntämiseksi on syytä kehittää toimintoja 
lumettomalle ajalle. Alueelle esitetään toteutettavaksi seikkailutoiminnan rakenteita ja toiminto-
na lumettomalle vuodenajalle. 

Aavasaksan luontopolun elämyksellisyyden kehittäminen 

Aavasaksan näköalapolun elämyksellisyyttä tulee entisestään kehittää alueen muun kehittymisen 
ohella. Periaatteena on, että luontopolun varrelta löytyisi Tornionlaakson historian ja kulttuurin 
sekä paikallisen elämäntavan ”helmet”. Luontopolusta tulee muodostua osa luonto- ja elämys-
keskuksen sisältöä. Luontopolun tulisi palvella käyttäjä ympärivuotisesti myös talvikävelyreittinä. 
Luontopolku toteutetaan lyhyenä ja pitkänä polkuna. Lyhyt polku kiertää elämys- ja palvelukes-
kukselta lähtien Keisarinmajan alueen sekä maisemapaikan. Pidempi polku johdattelee nykyistä 4 
km polkua mukaillen ”Tutustumismatkoja menneeseen”:  

• Metsästys- ja pyyntikulttuurin esille nostaminen (ansat, pyydykset, eläimet, yms.) 
• Kalastuskulttuurin ja elinkeinon esille nostaminen (yhteys Tengeliöjoen kalastuskohtee-

seen) 
• Ranskan tiedeakatemian lähettämät Maupertiuksen johtamat retkikunnat tekivät Aa-

vasaksalla astemittauksia, joilla todistettiin maapallon olevan muodoltaan hieman litteä 
ja todistivat Isaac Newtonin väitteet hieman litistyneestä muodosta oikeiksi. Napapiirin 
karttasijainti pystyttiin Maupertiuksen retkikunnan toimesta määrittämään. 

• Struven mittausketju: entisaikojen mittaustekniikat, aurinkokellot, yms. Tavoitteena on 
kävijän osallistuminen ja kokeileminen sekä maailman perintökohteen esille nostaminen. 
Struven ketju kuuluu Unescon maailmanperintöluetteloon. Aavasaksa on yksi kuudesta 
Suomessa sijaitsevasta mittausketjun pisteestä 

• Giuseppe Acerbin tutkimusmatkaretkikuntien vierailujen historiallinen rooli Aavasaksalle 
ja Lapille 

• Keisarinkierros (lyhyt kierros Keisarinmaja ympäristöineen) 
• Rinnealue: seikkailurakenteet ja omatoimiset aktiviteetit 

Polun elämyksellisyyttä tulee korostaa valaistus- ja äänimaailman hyödyntämisellä. Esitettävä in-
formaatio voi perustua kämmenmikroihin ladattaviin äänitiedostoihin (eri kieliversiot), vuokrat-
taviin/myytäviin mp4-laitteisiin, interaktiivisiin opaste- ja näyttötauluihin sekä opastettuun kier-
rokseen.   Aavasaksa on ollut monien ulkomaisten tutkimusretkikuntien matkan kohde 1700- ja 
1800-luvuilla. Aavasaksalla on valmistauduttu myös Venäjän keisarin vierailuun, joka kuitenkaan 
ei toteutunut. Aavasaksan kansainvälisestä roolista on jalostettavissa matkailijoita kiinnostavia 
tarinakäsikirjoituksia, joista puolestaan rakennetaan sisältöjä Aavasaksan vierailuille. 

Aavasaksan retkeilyalueen opastusinfo ja ohjelmapalveluiden lähtöalue  

Aavasaksan kehittyvä elämyspalvelu- ja majoituskokonaisuus vaatii ympärilleen helposti saavu-
tettavia palveluita. Aavasaksan vaaralla ohjelmapalveluiden, erityisesti kelkkailun, lähtöalueen tu-
lisi sijaita kävelymatkan päässä majoitusalueiden ulkopuolella. Ohjelmapalvelutoimintaa varten 
alueella voi sijaita tilapäisiä mutta laadukasta kotarakennetta ja varastotilaa. Saman lähtöalueen 
yhteydestä voisi sijaita myös Aavasaksan retkeilyalueen opastusinformaatio ja porttirakenteet.    
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Kuva 18. Esimerkkejä retkeilyalueen opastusinfosta 

Aavasaksan huipun alueen maankäytön suunnitelma ja toteutusjärjestys 

Aavasaksan lakialueelle mitoitetaan noin 1000 vuodepaikkaa (n. 21.000 k-m2), joka sisältää 
Wilderness Lodge-majoituskokonaisuuden sekä ns. ”Eräpiha”-huoneistot, nykyisten lomakylien 
laajentumisen mahdollisuudet sekä uudet vapaa-ajan asuntoalueet. Muualle Aavasaksan vaa-
ran ympäristöön osoitetaan vapaa-ajan asuntojen kehittämisalueita (noin 400 vuodepaikkaa). 

Aavasaksan huipun vetovoiman kehittämisessä on maankäytön toteutuksella sekä rakentami-
sen ilmeellä keskeinen merkitys.  Nykyisen kahden lomakylän rakennuskanta tulisi ensisijaisesti 
päivittää ulkoasultaan siistimmäksi ja yhtenäisemmäksi. Aavasaksalle noustessa nykyiset loma-
kylät ovat ensimmäiset näkymät, jotka vierailijaa kohtaavat. Aavasaksan huipulle toteutettava 
tulevaisuuden rakentaminen tulee toteuttaa siten, että rakennettu ympäristö ei olisi haitaksi 
luonnonympäristölle. Kaikkein tärkeintä on huomioida Aavasaksan maisemalliset arvot. Mah-
dollinen uusi rakentaminen ei saa missään tapauksessa rikkoa Aavasaksan kaukomaisemaa 
muualta tarkasteltuna. Samoin vaaralta katsottaessa rakentamisen tulee olla ympäristöön so-
veltuvaa ja toteuttaa valittua hillittyä profiilia tyyliltään. Rakentamisen ohjeistukseen tulee pa-
neutua jo kaavoitusvaiheessa luomalla tarkat rakennusmääräykset ja rakentamistapaohjeet. 

Huipun tuntumaan kehittyvä rakentaminen ehdotetaan sijoitettavaksi vaaran laelle kulkevan 
tien varteen. Tien varteen sijoittamiseen on useita syitä. Tien varrella rakennusmassa aiheut-
taisi vähiten maisemallista haittaa, majoituskohteet olisivat helposti tieltä saavutettavissa, uu-
siin rakennuksiin olisi melko helppo toteuttaa kunnallistekniikka tietä seuraten. Keskeistä on, 
että Aavasaksan kävijälle luodaan mielikuva yhtenäisestä matkailukeskittymästä, jossa majoi-
tus ja muut palvelut ovat tavoitettavissa kävely-yhteyden päässä. Aivan korkeimmalle huipulle, 
Kruununpuistoon, ei tulisi uutta rakentamista. 

Toteutusjärjestyksessä ensimmäisenä uutena kokonaisuutena on ”Wilderness Lodge” sitä ym-
päröivine eräpiharatkaisuineen. Wilderness Lodgen yhteyteen toteutettaisiin elämyksellinen 
esitysympäristö ja opastuskeskusratkaisu. Eräpihojen rakentaminen ulotettaisiin nykyisille lo-
makylille saakka. Tarkemmin suunniteltavaksi kokonaisuudeksi tulisi Aavasaksan laskettelurin-
teitä palveleva rakennus. 

Toinen kehitettävä alue olisi nykyinen kaavoitettu loma-asuntoalue, joka käytännössä tarvitsisi 
kaavamuutoksen eräpiha-ajatuksen ulottamiseksi vaaran eteläpuolelta tulevan tien varrelle. 
Tärkeysjärjestyksenä toisena toteutettava kokonaisuus palveli huipun tapaan viihtyisyyden li-
säämistä ja kohteiden helppoa saavutettavuutta. 

Kolmansina tärkeysjärjestyksessä ovat loma-asumisen alueet Aavasaksaa kiertävän tien lähei-
syydessä näköyhteydellä Tengeliöjoelle. 



AAVASAKSAN MASTER PLAN - LUONNOS  34 
 
 

 

 

Kuva 19. Aavasaksan lakialueen yleispiirteinen maankäyttö 2025. 
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5.2 Ympärivuotisen retkeilyn kehittäminen 
 
Aavasaksan-Ainiovaaran luonto ja reittiverkosto (ladut, retkeilyreitit) on nostettava selkeäm-
min esiin. Ehdotuksena master plan –työn perusteella on ”Aavasaksan retkeilyalue” keskipitkän 
aikavälin tavoitteena, jota markkinoitaisiin tuotemerkkinä ja johon yhdistyvät valitut kärkitee-
mat (metsästys, kalastus, luonnonantimet, retkeily ja luontoliikunta, hiihto). Aavasaksan retkei-
lyalueen sateenvarjon alle voidaan kytkeä myös Ylitornion järvikylien mahdollisuuksia. Ympäri-
vuotisen retkeilyn osalta jalostetaan myös monipuoliset hiihtoon ja retkeilyyn soveltuvat palve-
lutuotteet sekä elämysohjelmapalvelut. Virallisen retkeilyalueen perustaminen edellyttäisi yh-
tenäisen maa-alueen hallintaa tai ohjatun virkistyskäytön sekä retkeilyn sallivia sopimuksia 
maanomistajien kanssa. Ensisijaisesti retkeilyaluetta kehitetään nykyisen reittiverkoston ympä-
rillä. 
 
Tuotemerkiksi kehittäminen vaatii mm. graafisen ilmeen, kartta- ja kuvamateriaalit, oheistuot-
teet (retkeilytarvikkeet, retkieväät yms.), yhtenäisen opastus- ja infojärjestelmän sekä retkei-
lyyn liittyvien palvelutuotteiden kehittämisen.  

Aavasaksan ja Ainiovaaran toiminnallisuuden ja yhdyskuntarakenteen kannalta on reittiverkos-
ton kehittämisen tavoitteena, että molempien vaarojen välille muodostuu yhtenäinen reitti-
verkosto eri kulkumuodoille. Tavoitteena on reittiverkoston ja ”retkeilyalueen” kehittämisellä 
lähentää kahden vaaran välistä fyysistä ja ”henkistä” yhteyttä.  Reittien lähtöpaikat on merkit-
tävä selkeästi. Aurinkovaarojen jotoksen kesäreittiyhteydet kulkisivat Eholammen kautta Viisa-
vaaraan ja Kivivaaraan. Viisavaarasta lähivaaroineen ja –alueineen tulisi kehittää Aavasaksan 
vaaran ympärivuotinen lähiretkeilykohde, josta löytyy retkeilyä palvelevia rakenteita ja tuki-
kohta. Viisavaaran ja Aavasaksan retkeily- ja reittiyhteyksien kehittämisellä Ainiovaaran suun-
taan alueesta muodostuisi yhtenäinen ”retkeilyalue”, jossa sijaitsee myös retkeilytukikohtia ja 
eräkämppiä. Taukopaikka- ja eräkämppäverkosto voi pohjautua nykyisten kehittämiseen ja eri-
koisuutena tulisi tarjota ympärivuotisia kämppiä (esim. 3-4 kohdetta), jotka on mahdollista va-
rata, avata ja lämmittää esimerkiksi tekstiviestipalvelulla.   

Olemassa olevien reittien ja opasteiden kehittämistarpeet selvitetään ja toteutetaan uudet 
”Aavasaksan retkeilyalueen” tuotemerkin mukaiset ratkaisut opasteista ja reittikarttamateriaa-
leista. Reittien risteys- ja liityntäkohtien opasteita ja informaatiota on parannettava.  

Alueelle on laadittava erillinen reittisuunnitelma, jossa osoitetaan ohjelmapalvelukäyttöön, 
moottoroituun käyttöön sekä luontokävely- ja hiihtokäyttöön tarkoitetut reitit. Pääosin hyö-
dynnetään nykyisiä reittipohjia. Reittitarpeita ovat vähintään seuraavat: 

• sauvakävelyreitti (opasteet, vaikeustasot, muut tiedot) 
• ohjeelliset talvikävelyreitit ja lumikenkäreitit ympyräreitteinä 
• ohjelmapalvelualueisiin / -alueeseen tukeutuvat koiravaljakkoreitit ja pororeitit 
• hiihtoreittien luokittelu (helppo, keskitasoinen, vaikea, elämyslatu) 
• ohjeelliset off-track hiihtoalueet / erähiihtoalueet tukeutuen nykyisiin ja kehitettäviin 

palvelurakenteisiin (maastomerkinnät, laavut, kodat, tukikohdat) 
• moottorikelkkailun reitit: 

o ympyräreitti (Aavasaksa-Viisavaara-Ainiovaara) 
o ympyräreitti (Ehovaara-Kuivavaara-Rovavaara) 
o reittiyhteystarve Aavasaksa-Portimojärvi-Törmäsjärvi-Lohijärvi-Miekojärvi (pit-

kä ympyräreitti) 
• mönkijäreitit ja –urat: 

o mönkijäura / -reitti 10-20 km (hyödyntäen mahdollisuuksien mukaan kelkkailu-
reittien pohjia) sekä reittiyhteystarpeet järvikyliin 

• Tengeliöjoen rantakalastuspaikat ja rantareitit (erillissuunnitelman mukaan) 
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Kuva 20. Aavasaksan-Ainiovaaran kehittämisvyökkeen keskeiset toiminnot ja painopisteet.  
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Ainiovaaran hiihtostadion kehitetään ympärivuotiseksi liikuntaelämyskeskukseksi, 
liikuntapuistoksi, jossa on mahdollista harrastaa monipuolisia liikunnallisia aktiviteetteja 
omatoimisesti ja ohjatusti. Alue toimii samalla porttina Aavasaksan retkeilyalueelle 
opastusinfoineen. Hiihtostadionin alue maisemoidaan ja kunnostetaan. Alueelle toteutetaan 
ympärivuotinen lähiliikunta- ja ohjelmapalvelupaikka, joka voi sisältää mm.: 

• frisbeegolfrata, geokatkö-suunnistus 
• temppu- ja seikkailuradat 
• maastopyörän taitorata / bmx rata 
• nousu- ja laskuradat (myös pulkkamäki), halsteri- ja urkuladut 
• hiihtotaitoharjoiterata, lyhyet ja pitkät perheladut, tarkkuusrata 
• lyhyt elämys-/seikkailulatu sekä ohjeellinen lyhyt off-track reitti (umpihankireitti) 
• lumi- ja jäärakentamisen alue, ulkocurling-alue  
• Hiihtomajan parantaminen / kunnostaminen palvelemaan alueen monipuolista käyttöä  

o varusteiden vaihto ja huolto, wc 
o Aavasaksan retkeilyalueen opastusinfo ja latu-/retkikahvila 
o vuokraus- ja välinehuolto sekä opastus- ja ohjauspalvelut  

 
Hiihtoliitto on julkaissut oppaita ja ohjeita hiihtomaiden sisällön ja rakenteiden suunnitteluun, 
jossa käytännössä mielikuvitus on rajana. Suosituksena on, että Ainiovaaralle sijoittuvasta hiih-
tomaasta tulisi Hiihtoliiton luokituksen mukainen 3. tason hiihtomaa, joka tarkoittaa että se si-
sältää erilaisia ja eritasoisia suorituspaikkoja rinteessä ja tasamaalla. Lisäksi se on ympärivuoti-
nen harrastuspaikka erilaisine tauko- ja nuotiopaikkoineen. Luontoliikuntakeskus mahdollistaa 
myös omatoimisen tekemisen rinnalla myös ohjelmapalvelu- ja vuokraustoimintaa sekä muuta 
kaupallista toimintaa, kun luontoliikuntakeskus toteutetaan laadukkaasti ja monipuolista käyt-
töä silmälläpitäen.  
 

 

 

 
 

 

 

 

Kuva 21. Esimerkki hiihtomaan ydinalueesta (Hiihtoliitto).
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Kuva 22. Hiihtomaaidean mukainen lähiliikuntapaikka talvella ja kesällä (esimerkki Hiihtoliitto). 

5.3 Tason ja palveluinfrastruktuurin kehittäminen 
 

5.3.1 Yleisilmeen kehittäminen – ”facelift” 

Aavasaksan seudun matkailu- ja palveluyritysten osalta on tarpeen käynnistää konkreettinen 
yleisilmeen yhdenmukaistaminen ja parantaminen eli ns. facelift. Yhtenäinen ja laadukas ilme 
on viihtyisyys ja vetovoimatekijä, joka voi parantaa myös nykyistä majoitusyritysten käyttöas-
tetta. Yleisilmeen kehittäminen voidaan liittää osaksi ympäristön ja Aavasaksan brandin kehit-
tämistä. Ylitornion taajaman, Aavasaksan, Ainiovaaran ja järvikylien osalta tulisi käynnistää ky-
läkuvan kehittämishanke, joka vahvistaa matkailumielikuvaa.  

5.3.2 Ylitornion taajaman palvelukapasiteetin hyödyntäminen 

Ylitornion taajama-alue jää nykyisellään hivenen sivuun VT 21: n sekä Aavasaksan matkailijavir-
roista. Ylitornion palveluyrityksillä on kuitenkin kapasiteettia ja osaamista palvella yhä enem-
män matkailija-asiakkaita. Ylitornion taajama on kehittynyt nauhamaisesti Alkkulanraitin var-
relle. Palveluiden saatavuuden kannalta nauhamainen liikkeiden sijainti ei ole kaikkein ihan-
teellisin. Osa liikekiinteistöistä on vanhoja ja käyttötarkoitukseensa osin sopimattomia. Ylitor-
niolla on yrittäjien ja kunnan keskinäisissä neuvotteluissa noussut esille tarve toteuttaa taaja-
man pohjoispäähän info-, kauppa- ja opastuskeskus. Uusi info- ja kauppakeskus suunniteltaisiin 
käyttömahdollisuuksiltaan monipuoliseksi. Info- ja kauppakeskuksen on määrä palvella paikal-
lisasukkaita, Ruotsin Övertorneålta tulevia asiakkaita sekä matkailijoita ja valtatien ohikulkijoi-
ta. 
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5.3.3 Majoituskapasiteetti 

Vuoteen 2025 mennessä Aavasaksan seudulle on master plan –prosessin aikana asetettu ta-
voitteeksi noin 2000 uutta vuodepaikkaa, joista noin puolet olisi kaupallisessa käytössä. Uudet 
kaupalliset vuodepaikat kohdistuisivat pääosin Aavasaksan laelle toteuttavaan elämyskohtee-
seen ja muulle lakialueelle sekä Ainiovaaran Karemajojen yhteyteen. Kuten master plan –
suunnitelmassa on aiemmin todettu, matkailun kehittymisen kannalta ei olennaista pelkästään 
kapasiteetin lisääminen. Olennaista on ensin kohentaa Aavasaksan seudun vetovoimaa, jonka 
jälkeen majoituskapasiteetti kasvaa rinnalla kysynnän mukaan. Toki kaavoituksessa on huomi-
oitava majoituskapasiteetin rakentamisen mahdollisuudet, jotta kaavoituksessa ei oltaisi myö-
hässä kehitysvauhdin kiihtyessä. 

5.3.4 Ainionvaara / Karemajat 

Karemajat vastaa yksinään merkittävästä osasta Ylitorniolla toteutuvista rekisteröidyistä majoi-
tusvuorokausista. Karemajojen toiminnan jatkuminen Eläkeliiton lomakeskuksena on vuosia ol-
lut epävarmalla pohjalla. Karemajoilla ja Karemajojen välittömällä lähiympäristöllä on edelly-
tykset kehittyä yhä merkittävämmäksi kohteeksi osana Aavasaksan markkinoinnillista kokonai-
suutta.  Tärkein tavoite on Karemajojen toiminnan jatkuminen tulevaisuudessa. 

Ainionvaaran ja Karemajojen alue on Ylitornion kiinnostavimpia mahdollisia kokonaiskehittä-
miskohteita. Mikäli pystytään sopimaan Ainionvaaran keskeisten maanomistajien kanssa yhtei-
sestä tavoitteesta tulevaisuuden käyttötarkoitukseksi, voitaisiin kaavoittaa alue, joka voidaan 
osoittaa jonkin merkittävän aluerakentajan tai kehitysyhtiön käyttöön kaupalla tai pitkäaikai-
sella vuokrasopimuksella. Kehittäjätaho voisi päästä kehittämään omien asiakasryhmiensä tar-
peisiin soveltuvaa matkailukeskittymää.  Keskeiset maanomistajat voisivat saada tuottoja maa-
omaisuuden jalostuksesta. Aktiivisessa matkailukäytössä Karemajojen ja liikuntapuiston muo-
dostama kokonaisuus lisäisi Aavasaksan seudun matkailupalvelutarjontaa sekä oletettavasti 
alueen ympärivuotista käyttöä. 

Karemajojen yhteyteen tulisi toteuttaa kokonaisvaltainen perusparannus ja majoituslaajennuk-
set sekä myös uusia hotelliyksikön lähellä olevat mökit. Kokonaiskapasiteetti olisi noin 150 vuo-
depaikkaa. Lisäksi uusi mökkirakentaminen ohjataan tiiviisti Karemajojen välittömään läheisyy-
teen. Yhteensä mitoitustarve on noin 600 vuodepaikkaa (sisältää Karemajat).  

Karemajojen, mökkien ja karavaanialueen osalta kehittämisperiaatteena on profiloitua entistä 
monipuolisemmin liikunta- ja hyvinvointimatkailun kohteeksi. Jotta liikunnallinen profilointi 
voisi toteutua, tulisi vahvistaa Ainionvaaran huipun (Karemajojen) sekä liikuntapuiston välistä 
yhteyttä.  Majoituskohteista tulisi mahdollistaa latu- ja reittiverkoston helppo saavutettavuus 
(ski-in-ski-out). Majoituskohteiden osalta selvitetään tarkemmin ekologisten majoitusratkaisu-
jen hyödyntämismahdollisuudet. Nykyisen allasosaston yhteyteen on pyrittävä kehittämään 
monipuolisemmin hyvinvointia tukevia toimintoja (erikoissaunat, luontaiset hoitomuodot, 
yms.). Kuitenkaan varsinaista kylpylää ei ole tarkoituksenmukaista toteuttaa.  

Karemajojen yhteyteen suositetaan toteutettavaksi laadukas karavaanitoimintojen alue, jonka 
mitoitustarve on vähintään 100 paikkaa. Laadukkaan caravan-alueen perusteena on se, että 
monissa Lapin suurissa matkailukeskuksissa ollaan vähentämässä caravan-alueita, varsinkin 
keskusten ydinalueilta. Ylitorniolle voitaisiin toteuttaa kansainvälisesti houkutteleva caravan-
alue tukipalveluineen, jonka profiili muodostuisi liikuntahenkiseksi.  Mahdollinen sijoituspaikka 
caravan-alueelle olisi Ainiovaara. 

Edellä lueteltujen toimintojen sijoittaminen Ainiovaaralle edellyttää Eläkeliiton ratkaisuja Ka-
remajojen tulevaisuuden suunnista. Samoin tarvitaan tulevaisuuslinjauksia Ylitornion kunnalta, 
seurakunnalta ja muilta keskeisiltä maanomistajilta. 
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Kuva 23. Ainiovaaran yleispiirteinen maankäyttö 2025. 

 

Majoituskapasiteettia kehitetään myös Aavasaksan lakialueen osalta (otsikko 5.1.). Aavasaksan 
Kruununkartanon (työnimi) ympärille muodostetaan tiivis majoituskokonaisuus, jossa on pää-
rakennuksen lisäksi erillisiä omalla pihapiirillä olevia tasokkaita huoneistoyksiköitä. Nykyisten 
lomakylien osalta mahdollistetaan kapasiteetin kehittäminen ja lisääminen. Lisäksi kapasiteetin 
kehittämisessä hyödynnetään nykyinen rakennuskaava sekä vaaralle johtavan tien läntinen 
puoli. Tavoitteena tulisi olla monipuolisten omistus- ja vuokrausmallien hyödyntäminen.  

5.3.5 Polaric Wild Water Center 

Polaric Wild Water Center on 2000-luvun alussa esitetty ja varsin pitkällekin kehitetty idea ym-
pärivuotisen koskimelontakeskuksen toteuttamisesta Tornionjokeen. Aloitteellinen on hank-
keessa tuolloin ollut erityisesti Ruotsin Övertorneån kunta.  Ympärivuotinen katettu melonta-
keskus olisi kansainvälisesti ajatellen hyvin ainutlaatuinen idea. Tulevaisuuden suunnitelmissa 
melontakeskus on hyvä nostaa uudelleen esiin yhtenä mahdollisena merkittävänä kehittämis-
hankkeena.  
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Kuva 24 Katettu melontakeskus, kuva konsulttiselvitysraportista 

 

 
Kuva 25 Katettu melontakeskus Tornionjoen saaressa, havainnekuva konsulttiselvitysraportista 
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5.4 Aavasaksan yhteistyön ja osaamisen kehittäminen  

Sitoutuminen ja kehittämisen koordinointi 

Kriittiset menestystekijät Aavasaksan master plan –työn konkretisoitumiselle ovat yritystoimi-
joiden sitoutuminen kehittämiseen, investoijien sekä pääomien houkuttelu ja löytyminen sekä 
tiivis yhteistyö paikallistoimijoiden kanssa (ml. Övertorneå). Tämän suunnitelman aktiivivai-
heessa Tornionlaakson yhteismarkkinointi sekä yrityspalvelut lakkautettiin. Lisäksi Lapin mat-
kailumarkkinointi on elänyt muutoksessa.  Näin ollen on tärkeää muodostaa toimintamalli Yli-
tornion kunnassa kehittämistoiminnan ja yhteismarkkinoinnin osalta. Yhtenä vaihtoehtona on 
sisällyttää tehtävät yritysneuvonnan vastuulle riittävin resurssein.  

Yritysneuvonnan tehtävänä on kartoittaa Ylitornion matkailuun liittyvien yritysten yhteistyö-
valmiudet sekä panostushalukkuuden yhteisiin kehittämis- ja markkinointitoimenpiteisiin. Yri-
tyspanostus markkinointiin kootaan Ylitornion alueelta vuosittain ja päätetään toimenpidekoh-
taisesti mihin Lappi-tason tai muihin yhteisiin markkinointitoimenpiteisiin osallistutaan. Kuten 
monessa muussa matkailukunnassa on päädytty, kunta panostaa matkailumarkkinointiin yhtä 
suurella osuudella kuin yritykset saavat yhteisesti koottua omarahoitusosuutta. Yritysneuvon-
nan tehtävänä on ottaa käynnistysvastuu master planin kärkitoimenpiteistä. Tavoitteena on 
siirtää toimenpidevastuu mahdollisimman pitkälti yrityksille ja markkinoida aktiivisesti kehit-
tämismahdollisuuksia mahdollisille investoijille.  

Osaamisen kehittäminen 

Kansainväliseen markkinointiin osallistuminen MEK:n kautta sekä Lapin matkailumarkkinointi-
kampanjoiden kautta edellyttää yritysten osallistumista matkailun laatuvalmennusohjelmiin.  
Ylitornion yritysten tulee sitoutua yritys- ja verkostokohtaisiin laatuhankkeisiin ja kansainvälis-
tymisvalmennuksiin. Laatuhankkeilla on myös tärkeä imagollinen merkitys, joka korostuu myös 
investoijien arvioidessa kohteita. Osaamisen kehittämisen tulee tapahtua siten, että yrittäjä-
kentällä olisi kokemusta ja tuntumaa kansainvälisen tason matkailutoiminnasta ja sen asiakas-
kunnan vaatimuksista. Osaamisen kehittämiseen tulee sisältyä myös tiedot muiden yritysten 
tarjonnasta ja uusista tuotteista, jonka tavoitteena on helpottaa alueen sisäistä verkostoitu-
mista ja ristiinmyyntiä. Myös osaamista sähköisten työkalujen yksinkertaiseen käyttöön joka-
päiväisen myynninedistämisen ja myynnin tukena tulee aika ajoin päivittää.  

Kansainvälisen ulottuvuuden osaamisen kehittämiseen tuo lukio-opetus Övertorneån ja Ylitor-
nion yhteistyönä. Lukion opintosisältöihin olisi yhä enemmän kytkettävissä matkailun ja liikun-
nan elementtejä. Valtakunnan rajan ylittävällä lukio-opetuksella on jo sinänsä tärkeä merkitys 
Tornionjokilaakson kulttuurin ylläpitämisessä, mutta yhä tärkeämmäksi yhteisen lukion rooli 
tulisi, mikäli pystyttäisiin edesauttamaan nuorten sijoittumista myöhemmin työelämään Över-
torneån ja Ylitornion alueella. Matkailu ja liikunta painotuksina voisivat auttaa myös paikallisen 
yrittäjäpohjan vahvistamisessa. 
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5.5 Matkailuprofiilin kehittäminen 

Tuotekehitys 

Aavasaksan seudun matkailutuotteiden kehittämiseksi käynnistetään tuotekehityshanke, jonka 
tarkoituksena on terävöittää tarjottavia tuotteita ja tuotekokonaisuuksia sekä lisäksi vahvistaa 
Aavasaksan brandia. Yhteiset valmiit tuotepaketit eri kohderyhmille kootaan ympärivuotisesti 
vuosikalenteriin, jonka avulla pyritään selkiyttämään ja nostamaan esiin kärkituotteet.  Lisäksi 
huomioidaan tarkemmin Kemin LumiLinnan, Sampo Jäänmurtajan, Ikean sekä Rovaniemen 
matkailutarjonta etäkäyntikohteina erityisesti ulkomaisille matkailijoille.  

Aavasaksan tulee saada sellainen rooli Lapin matkailukentässä, että Aavasaksan oma merkitys 
ja rooli tunnustetaan. Aavasaksasta tulee rakentaa oma riittävän vahva brandi Lapin tarjonnan 
osana. Se ei siis voi kilpailla Lapin kokonaisuuden kanssa, mutta edellytykset vahvaan alabran-
diin ovat olemassa. Brandi ei tarkoita logon suunnittelua eikä pelkkää mainostoimiston mietti-
mää kampanjaa, vaan sen tulee olla sisällöltään ainutlaatuinen ja muista erottuva. Brandi edel-
lyttää kaikkien toimijoiden vahvaa sitoutumista yhteiseen viestisisältöön.  

Aavasaksan brandituotteet tiivistyvät seuraaviin:  

• Aavasaksan huipun kehittyviin mahdollisuuksiin 
• metsästykseen, metsästysammuntaan ja eräilyyn 
• ympärivuotiseen retkeilyyn 
• matkailua tukeviin tuotteisiin ja palveluihin (puhdas ruoka, järvikylät, kädentuotteet)  
• kulttuuri- ja historiatuotteisiin (kartanot ja niiden historia sekä tutkimusretkikuntiin liit-

tyvä historia) 

Keskeisenä painopisteenä on tukea ja vahvistaa brandituotteisiin liittyviä toimenpiteitä, kuten 
tuotteiston vaatimaa infrastruktuuria tai muuta sisällön kehittämistä. Matkailuprofiilin kehit-
tämisen kannalta tärkeitä kehittämistoimenpiteitä ovat erityisesti: 

• Aavasaksan lakialueen sekä Aavasaksan retkeilyalueen kehittämistoimenpiteet 
• Aavasaksan seudun metsästysmatkailun kehittämishanke: metsästysmielikuvaan ja ra-

joitetun alueen eränkäyntiin pohjautuvan tuotekuvan ja tuotteiston rakentaminen se-
kä metsästysalueiden kehittäminen (metsästysopas Ylitornio/Övertorneå, luvat ja tuot-
teisto, yritys- ja seurayhteistyön toimintatavat ja pelisäännöt) 

• Miekojärven Eräpalvelukeskuksen kehittäminen metsästys-, ampumaurheilu- ja ohjel-
mapalvelukäyttöön ainutlaatuiseksi metsästysammunnan ja metsästyksen matka- ja 
harjoittelukohteeksi yritys- ja kysyntälähtöisesti 

• Taustan Erä ry:n toimintojen kehittäminen Aavasaksan ja Ainiovaaran lähialueen met-
sästys-, ampumaharjoittelu- ja ohjelmapalvelukohteena 

• Järvikylien matkailun kehittämishanke, joka sisältää mm. metsästyksen ja ampumaur-
heilun tukiohjelmat, ”ruokaa luonnosta” –teema, ”kylien elämää”, perinne- ja käsityö-
tuotteet, kotivierailut (couch surfing), kartanoiden ja perinnetalojen historian hyödyn-
tämisen ja aktivoinnin matkailukohteina sekä tarinoiden taustamateriaaleina 
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Markkinointi ja myynti 

Markkinointi- ja tuoteyhteistyön tiivistäminen Aavasaksan seudun ja Svansteinin / Övertorneån 
kesken tulisi tapahtua hankekohtaisesti. Esimerkiksi laskettelun markkinoinnissa ruotsalaisille 
voidaan lisäelementtinä tarjota Aavasaksan tarjontaa (siinä vaiheessa kun Aavasaksalla on to-
dellista lisäarvoa tarjottavana). Vastaavasti Aavasaksan markkinoinnissa voidaan ottaa täyden-
täviä sisältöjä Övertorneåsta kuten golfin hyödyntäminen osana Aavasaksan tuotetarjontaa. 
Markkinointiyhteistyö kahden maan kesken painottaa ”rajattoman Tornionlaakson” teemaa. 
Yhteistyön mahdollisuuksien kasvattamiseksi voidaan pyrkiä toteuttamaan Interreg-hanke, jo-
ka antaisi lisäresursseja toimijoiden yhteen saattamiseksi ja yhteistoiminnan systematisoinniksi 
ja vakiinnuttamiseksi. Tehtävänä on laatia yhteinen markkinointisuunnitelma ja toimenpideoh-
jelma kerättyjen yhteispanostusten osalta. Hankkeen vetäjälle voidaan sisällyttää matkailu-
koordinaattorin tehtävät. Yhtenä tehokkaana keinona on myös ulkomaan myynnin ja markki-
noinnin osalta vientirengashankkeen toteuttaminen, jossa vientirenkaan muodostavat osallis-
tuvat yritykset ja joiden palveluita ensisijaisesti aktiivisesti markkinoidaan ja myydään.  

Aavasaksan tulee myös tarkemmin määrittää markkinointipanostustensa kanavointi Lapland – 
North of Finland ja Swedish Lapland –yhteistyön kautta samassa yhteydessä. Aavasaksan seu-
dulla tulee olla perustyökaluna yhteiset internet-sivut (esim. www.aavasaksanlappi.fi) sekä sii-
hen tukeutuvat sähköisen myynnin ja markkinoinnin keinot. Oli nimivalinta mikä tahansa, on 
tärkeää, että Aavasaksa tukeutuu kaikessa viestinnässä ja markkinoinnissa Lapin kokonaismie-
likuvaan ja hyödyntää samoja teemoja. Myös Lapin liiton hallinnoimassa 
www.laplandfinland.com sekä www.swedishlapland.com - portaaleissa tulisi olla mukana.   
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6 TOIMENPIDESUUNNITELMA 
Seuraavassa tiivistetään kärkihankkeet investoinneiksi ja kehittämishankkeiksi, joille esitetään 
aikataulu, vastuutaho ja potentiaaliset yhteistyökumppanit sekä suurpiirteinen kustannusarvio.  

 TOIMENPIDE VASTUU TÄRKEYS KUSTANNUS
-ARVIO M€ 

yrittäjä 1 9 Aavasaksan Kruununkartanon majoituskohde 
(160 vp) ja laadukas ravintola. 

Luonto- ja elämyskeskus yhdistettynä Kruu-
nunkartanon majoituskohteeseen 

kunta + 
Metsähalli-
tus, TEKES, 
VTT 

1 3 

Lomahuoneistot (5 x 4 ”eräpihaa”, á 200 – 
300 kem) 

yrittäjä 1 15 

Nykyisten lomakylien parannukset ja laajen-
nukset 

yrittäjät 1 2 

Rinteiden kehittäminen, seikkailutoiminnan 
alue 

kunta 1 Erillinen 
suunnitelma 
/FCG 

Aavasaksan vaaran maisema- ja ympäristöoh-
jelma: mm. valaistus, yleisilme, rakennukset 
ja rakenteet, ympäristötaide 

 1 1,5 

Aavasaksan luontopolun elämyksellisyyden 
kehittäminen (rakenteet, sisältö, teknologia) 

Metsähalli-
tus, kunta, 
ELY-keskus, 
yrittäjä 

1 0,1 

Kaavoitus ja rakennustapaohjeistus kunta 1 0,1 

Mökkirakentaminen Aavasaksan laella  yksityiset 
sijoittajat 

2 15-20 

Ohjelmapalveluiden lähtöalue ja Aavasaksan 
retkeilyn alueinfo  

kunta 2 0,2 

Valtatien Aavasaksan risteysalueen kehittä-
minen (symboli, kiertoliittymä). Kevyen liiken-
teen väylän jatko rajasillalle ja Ruotisin puo-
lelle 

kunta ja 
Övertorneå, 
ELY-keskus, 
Trafi 

2 0,5 

Tengeliöjoen kalastus- ja melontamatkailu-
kohde 

yrittäjä + 
kunta 

2 - 3 2 

Aavasaksan Paviljongin, ulkoilmateatterin ja 
Keisarinmajan kehittäminen  

 3 0,2 

Aavasaksan huipun 
alueen kehittäminen 

Tien ylityssilta Raanujärventie Trafi 3 0,3 



AAVASAKSAN MASTER PLAN - LUONNOS  46 
 
 

 

 
 TOIMENPIDE VASTUU TÄRKEYS KUSTANNUS

-ARVIO M€ 
”Aavasaksan retkeilyalueen” tuotemerkin 
kehittäminen: graafinen ilme, kartta- ja ku-
vamateriaalit, oheistuotteet, opastus- ja info-
järjestelmä, palvelutuotteet 

kunta, Lapin 
liitto, ELY-
keskus → 
kehittämis-
projekti 

1  
 
 
0,2 

Ohjelmapalvelutukikohdat –ja aktiviteettialu-
eet sekä tarvittavat reittiyhteydet (poro, koi-
ra) 

yritykset, 
kunta, ELY-
keskus 

1 1,0 

Retkeilytukikohdat ja retkeilyrakenteet retkei-
lyalueella (nykyisten parannus ja uudet), va-
rauskämpät (2-4 kpl) 

yritykset, 
kunta 

1 0,2 

Olemassa olevien reittien kunnostaminen ja 
parantaminen 

kunta, ELY-
keskus 

1 

Uusien reittien suunnittelu ja toteutus    2 
Mönkijäreitti (10-20 km, osin samat kelk-
kaurien kanssa) 

 2 

Moottorikelkkailun reittiyhteystarpeet Aa-
vasaksan retkeilyalueella ja yhteydet järviky-
liin 

 2 

 

 

 

 

0,8 - 1,2 

Ympärivuotisen retkei-
lyn kehittäminen 

Ainiovaaran luontoliikuntakeskus (Hiihtomaa 
ja muut harrastemahdollisuudet sekä puit-
teet, parannukset) 

kunta, ELY-
keskus 

2 0,6 – 1,0 

 
 TOIMENPIDE VASTUU TÄRKEYS KUSTANNUS

-ARVIO M€ 
Ainionvaaran hiihtostadionin / liikuntapuiston 
ja Karemajat yhdistävä kaavoitus- ja rakenta-
mishanke 

kunta, seu-
rakunta, 
Eläkeliitto, 
keskeiset 
maanomis-
tajat 

1 2 – 5  

Ekologisen rakentamisen kehittämishanke 
(ekologinen lomakylä) 

kunta, yri-
tykset 

1 -3 0,4 

Ylitornion taajaman info- ja kauppakes-
kushanke 

yritykset, 
kunta 

1 1 - 2 

Karemajojen perusparannus ja laajennus yrittäjä 2 3 

Laadukas karavaanialue (vähintään 100 paik-
kaa) 

kunta 2 2 

Kyläkuvan kehittämishanke: facelift, yhden-
mukaistaminen matkailuprofiilin tavoitteiden 
mukaan 

kunta 2 0,2 

Karemajojen uudet mökit yrittäjä 3  

Muu mökkirakentaminen Ainiovaaralla yksityiset 
tahot, yri-
tykset 

3 15 – 20 

Ylitornion taajaman ja Aavasaksan ulkopuolel-
la sijaitsevien majoitusyritysten parannukset 
sekä laajennustarpeet 

yrittäjät 3  

Tason ja palveluinfra-
struktuurin kehittämi-
nen 

Polar Wild Water center (toteutettavuusarvi-
ointi ja jatkokehitys) 

 3  
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 TOIMENPIDE VASTUU TÄRKEYS KUSTANNUS
-ARVIO M€ 

Master plan toimeenpano ja seurantaryhmä kunta 1 
Laatu- ja kansainvälistymisvalmennus kunta 1 
Sähköisten markkinointi- ja myyntityökalujen 
valmennus ja käyttöönotto 

kunta 1 

Aavasaksan yhteistyön 
ja osaamisen kehittä-
minen 

Yritystoimijoiden aktivointi- ja herättelyhanke kunta 1 

 
 
 
 
 
0,5 

 
 

 TOIMENPIDE VASTUU TÄRKEYS KUSTANNUS
-ARVIO M€ 

Aavasaksan kokonaiskehittämisen jalkautta-
minen 

kunnan joh-
toryhmä 

1 

Tuotekehitys- ja markkinointihanke 2 v: uudet 
matkailutuotteet, markkinointisuunnitelma, 
brandin kehittäminen, materiaalit, markki-
nointi ja myynti 

yrittäjät, 
kunta 

1 

Interreg-hanke Aavasaksa-Svanstein yhteis-
toiminta- ja markkinointi 2 v 

kunta + 
Övertorneå 

2 

 
 
 
 
 
 
 
2,0 

Metsästysmatkailun kehittämishanke (tuote-
kuva, tuotteisto, markkinointisuunnitelma, 
pelisäännöt, metsästysopas Yitor-
nio/Övertorneå) 

yrittäjät, 
metsästys-
seurat, kun-
ta 

1  
 
 
0,5 

Järvikylien matkailun kehittämishanke (mat-
kailun kärkiteemat) 

kunta 2 0,2 

Miekojärven Eräpalvelukeskus yrittäjä 2  

Matkailuprofiilin kehit-
täminen 

Taustan Erä ry:n metsästystoimintojen kehit-
täminen lähimetsästyskohteena 

metsästys-
seura 

2  

 
 TOIMENPIDE VASTUU TÄRKEYS KUSTANNUS

-ARVIO M€ 
Opastus- ja viitoitusjärjestelmän kehittämi-
nen Aavasaksan seudulla (taajama, Aavasak-
sa, järvikylät ja muut kohteet) 

kunta 1  

Raideliikenteen pysähdyspaikka Aavasaksan 
kohdalla 

VR, kunta, 
Trafi 

1  

Aavasaksan elämys- ja palvelukeskuksen kon-
septointi-, sisältötuotanto- ja kokonaissuun-
nitteluhanke sekä investori- ja operaattoriet-
sintä 

Kunta, Lapin 
liitto →  
asiantuntija- 
konsultti 

1 0,5 

Sisäisen markkinoinnin koulutukset (tuote-
osaaminen, luonto, kohteet, ristiinmyynti) 

 1  

Kaavoitus (osayleiskaava Aavasaksan retkeily-
alue ml. Aavasaksan vaara ja Ainiovaara) 

kunta 1 0,1 

Ainiovaaran uuden mökkialueen tieyhteys kunta 2 0,2 

Teiden ja rautatien ylitykset ELY-keskus, 
Trafi 

2  

Lohikannan tuki-istutukset Portimojärveen  2  

Muu perusinfrastruk-
tuuri ja kehittäminen 

Loma-asuntomarkkinointikampanja Keskeiset 
maanomis-
tajat, kunta 

2 0,1 
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Kevyen liikenteen väylä (taajama-Aavasaksa-
Ruotsin puoli) 

 
ELY-keskus, 
Ylitornion ja 
Övertorneån 
kunnat 

 
3 

 
1,5  

Portimojärven kunnostus ja tilan parantami-
nen sekä Tengeliöjoen rantojen kunnostus 

 3  
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7 SEURAAVAT ASKELEET 
Master plan-työn jalkauttamisen kannalta keskeiset toimenpiteet tiivistyvät seuraaviin koko-
naisuuksiin. 

Tärkeysjärjestys eli prioriteetti 1 

Tavoiteaikataulu: vuodet 2012 – 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tärkeysjärjestys eli prioriteetti 2 

Tavoiteaikatalu: vuodet 2013 – 2016 

 

 

 

 

 

 

 

Edellä olevissa taulukoissa on esitetty eri toimenpiteiden tärkeysjärjestystä viitteellisesti tärke-
ysluokissa 1 -3. Kun master plan –suunnitelma jalkautetaan kohti käytännön toteutusta, tulee 
tarkemmin tarkastella toimenpiteiden järjestystä sekä realistisia toteutusmahdollisuuksia. 

Aavasaksan huipun alueen 
vetovoiman kehittäminen 
 
Korkeatasoinen majoituskoh-
de Aavasaksan laelle turvaa-
maan palvelutasoa ja kiinnos-
tavuutta 
 
Retkeily- ja virkistystoiminnan 
kehittämisalue: ”Aavasaksan 
retkeilyalue” 
 
Osaamisen ja yhteistyöval-
miuksien kehittäminen 
 
Ainionvaaran kehittämisalue: 
Karemajat, liikuntapuisto. Ka-
remajojen toiminnan varmis-
taminen 
 
Aavasaksan taajaman info-, 
kauppa- ja palvelukeskus 

Metsästysmatkailun edellytys-
ten parantaminen 
 
Kalastus-, melonta- ja ohjelma-
palvelutoiminnan kehittäminen 
+ puitteet 
 
Retkeilytoiminnan kehittäminen 
 
Matkailun kaupallisen kapasi-
teetin hallittu lisäys 
 
Liikenteelliset järjestelyt 
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8 RAHOITUSMAHDOLLISUUDET JA KANNUSTAMINEN 
INVESTOINTEIHIN 
Keskeisimmät Aavasaksan seudun matkailun master plan-suunnitelmassa mainitut ke-
hittämistoimenpiteet edellyttävät yksityisten yritysten investointeja. Investoinneilta tu-
lee voida odottaa kohtuulliseksi laskettavaa takaisinmaksuaikaa, mikä tarkoittaa, että 
kunkin yksityisen investointihankkeen tulee olla kannattava. Näin ollen kunkin inves-
toinnin toteutus edellyttää huolellista suunnittelua ja kannattavuuden arviointia. Tässä 
raportissa johtavana ajatuksena on se, että matkailuun liittyvän kapasiteetin rakenta-
minen ei ole itseisarvo. Rakennettava kapasiteetti voi syntyä kohtalaisen helpostikin 
”sivutuotteena”, kunhan ensisijaisesti on panostettu kysynnän syntymiseen ja veto-
voimaan. 

Kun master plan  -suunnitelmaa ryhdytään viemään käytäntöön, on eri osapuolten syy-
tä päättää kunkin kehittämistoimenpiteen päävastuullisesta tahosta. Osa kehittämis-
hankkeista on infrastruktuurin luonteisia, jolloin päävastuu on Ylitornion kunnalla ja 
muilla julkisen sektorin organisaatioilla. Infrastruktuurin luonteiset hankkeet ovat niitä, 
jotka luovat edellytyksiä yritystoiminnalle. 

Kaikissa niissä kehittämishankkeissa, jotka tulisivat toimimaan yritysmuotoisina jatkos-
sa, tulisi päävastuu kehittämisessä ja toteuttamisessa olla yrityssektorilla. Ylitornion 
kunnan ei tule ottaa yritystoimintaan liittyvistä hankkeista päävastuuta. 

Yrityshankkeissa on syytä etsiä mahdollisuuksia yhteistyöratkaisuihin, esimerkiksi tar-
vittaessa kiinteistöyhtiöihin, joissa voisi olla useita osakkaita. Joissakin kehittämiskoh-
teissa, kuten Wilderness Lodge hotellikonseptissa on harkittavissa, että kiinteistösijoi-
tuksesta vastaa eri toimija kuin operatiivista toimintaa harjoittava yritys. 

Julkisen sektorin hankkeissa on syytä hyödyntää kaikki julkisen rahoituksen kanavat: 
maakunnallinen rahoitus, kansallinen rahoitus, EU-hankerahoitus sekä suora EU-
rahoitus. Rahoitusta on haettavissa ympäristön hoitoon, maisemanhoitoon, työllisyy-
teen, kestävään kehitykseen, toimintaympäristön kehittämiseen ja osaamisen kehittä-
miseen liittyvin perustein. Esimerkiksi virtuaaliesitystekniikkaan perustuva vierailija- ja 
opastuskeskusratkaisu voi hakea osarahoitusta Tekesin kautta esitysympäristöjen tek-
nologiakehitystä varten.  

Yksityisissä kehittämishankkeissa suositellaan, että Ylitornion kunta tai mahdollisesti 
alueellinen kehitysyhtiö tarjoaisi soveltuville pääomasijoittajille tai kiinteistökehittäjille 
riittävän suuria aluekokonaisuuksia kehittämiskohteiksi. Aluekokonaisuuksien jalosta-
miseksi ovat riittävän suuret yhdellä omistajalla olevat maa-alueet tärkeitä. Ylitornion 
kunnan kannattaa todennäköisesti hankkia tärkeimmiltä kehittämisen alueilta maa-
alueita omistukseensa mikäli suinkin mahdollista. Maa-alueet voidaan myöhemmin 
pitkäaikaisilla vuokrasopimuksilla vuokrata tai myydä sijoittajatahoille jalostettavaksi 
liiketoimintaa varten. 

Yhteenvetona konsultti suosittelee, että Ylitornion ja Övertorneån kunnat yhdessä lä-
hestyisivät valtakunnallisia tai kansainvälisiä sijoittajatahoja esimerkiksi Suomen pää-
omasijoittajayhdistyksen kautta. Potentiaaliset pääoma- tai kiinteistösijoittavat arvioi-
vat mahdolliset sijoitusmahdollisuudet kohde kohteelta. Mikäli pääomasijoittajia lähes-
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tytään, ei ole kuitenkaan varmaa, että pääomasijoittajat varmasti Aavasaksan seudulle 
sijoittaisivat. Menestytään sijoittajahaussa tai ei, on kuitenkin selvää, että paikallisten 
yrittäjien pääomat eivät yksin tule riittämään edes kaikkein tärkeimpiin kehittämisas-
keliin. Siksi on tärkeä mahdollisimman pian systemaattisesti ryhtyä kartoittamaan ja 
edistämään pääomasijoitusten saamista Aavasaksan seudun matkailun kehittämispon-
nistuksiin. Millekään sijoitukselle ei ole odotettavissa tuottoa, jos varsinaisella asiakas-
rajapinnassa toimivalla käytännön yritystoiminnalla ei ole operaattoria eli käytännön 
toimijaa. 

Tiivistettynä yllä olevasta voi todeta, että kehittämisaskelissa on yritystoiminnan edel-
lytyksiin ja toimintaympäristöön liittyviä kehittämishankkeita, joita voidaan rahoittaa 
julkisella rahoituksella, myös julkisella projektirahoituksella. Samoin voidaan hyödyn-
tää rajat ylittävän yhteistyön Interreg-rahoitusta.  

Varsinaisiin yritysvetoisiin hankkeisiin tulee etsiä terveeseen ja kestävään liiketoimin-
taan perustuva ansaintalogiikka. Ansaintalogiikan myötä on löydettävissä toimintaa 
pyörittäviä yrityksiä. Toimivien yritysten taustaksi tarvitaan pääomasijoituksia. Pää-
omasijoituksia on Suomesta ja kansainvälisiltä markkinoilta löydettävissä, kunhan pe-
ruskannattavan yritystoiminnan elementit ovat paikallisesti koottu kohdalleen. Tarvi-
taan muista matkailukohteista erottuvia liike-ideoita, tarvitaan innovatiivisia yrittäjä-
persoonia sekä alueen sidosryhmien vankkaa sitoutumista Aavasaksan seudun matkai-
lutoiminnan kehittämiseen. 

 

9 LOPUKSI 
Aavasaksan seudulla ja Ylitorniolla sekä Övertorneålla ylipäätään on mahdollisuus jälleen nous-
ta merkittävien ympärivuotisten matkailukohteiden joukkoon. Kehitys matkailukohteena pe-
rustuu alueen ja paikkakunnan omiin vahvuuksiin sekä omaleimaisiin tuotteisiin. Aavasaksan 
seudulle luodaan oma vahva profiili, jonka mukaisesti kehittämistoimenpiteitä ohjataan. 

Keskeisimmät tulevaisuuslinjaukset ovat seuraavat: 

• Aavasaksan lakialueen vetovoiman kehittäminen 

• Ympärivuotisen retkeilyn kehittäminen 

• Tason ja palveluinfrastruktuurin kehittäminen 

• Ainionvaaran ja Karemajojen lähellä olevien maa-alueiden jalostaminen nykyistä vah-
vemmaksi matkailukeskittymäksi 

• Yhteistyön ja osaamisen kehittäminen 

• Matkailuprofiilin kehittäminen 

• Paikallisen yritystoiminnan edistäminen 

• Matkailutoiminnan edistämiseen käytettävien pääomien kanavointi Aavasaksan seu-
dulle 


