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1. JOHDANTO
Rovaniemen alueen matkailu on kehittynyt 90-luvulla loppupuolella ja 2000-luvun alkuvuosina kilpailukykyisesti. Viime vuosien

maaliskuun 2006 loppuun mennessä. Työ vei enemmän aikaa kuin

aikana on ollut kuitenkin havaittavissa merkkejä siitä, että tuloksia

mitä liikkeelle lähdettäessä arvioitiin ja valmistui vasta syyskuussa

tuonut strategia ei enää kaikilta osin toimi. Alueen investoin-

2006.

tivauhti on jäänyt jälkeen Lapin muista matkailukeskuksista ja
yritysten kannattavuus on voimakkaasti heikentynyt.
Rovaniemen maalaiskunnan ja kaupungin yhdistymisestä seu-

Matkailustrategialuonnos on esitelty matkailuyrityksille ja muille sidosryhmille neljässä eri tilaisuudessa. Tilaisuuksista saatu arvokas palaute on otettu huomioon matkailustrategiassa. Työryhmä

rasi myös elinkeinoja palvelevan toiminnan uudelleen järjestely.

toivoo, että vuorovaikutus eri sidosryhmien välillä johtaa aitoon

Toiminta organisoitiin osakeyhtiömuotoiseksi ja sen myötä syntyi

sitoutumiseen tulevan kehittämisen suunnasta. Ilman yhteistä

pohdinta alueen matkailua koskevan yhteistyön ja edelleen yhtiö-

sitoutumista ja tahtoa toteuttaa päätetyt suunnitelmat Rovaniemen

rakenteen uudelleen järjestämiseksi.

matkailu ei kehity kilpailukyisesti. Yhteisen tahdon ja yhteistyön

Edellä todetut asiat yhdessä synnyttivät tarpeen linjata koko alueen matkailun kehittämisstrategiaa seuraaville vuosille. Rovanie-

merkityksestä antavat hyvän esimerkin ne tulokset, jotka niin
Levillä kuin Vuokatillakin on viime vuosien aikana saavutettu.

men markkinointiosuuskunta ja Rovaniemen kaupunki päättivät

Matkailustrategian läpileikkaavana periaatteena on kestävä ke-

yhdessä asettaa työryhmän tekemään tätä strategiatyötä. Työryh-

hitys, jolloin kehittämistoimenpiteissä on huomioitava matkailun

mään ovat kuuluneet Janne Anttila, Teo Jeskanen, Jarmo Karinie-

vaikutus ympäristöön ja paikalliskulttuuriin matkailun taloudellis-

mi, Hanna-Mari Kyläkoski, Soile Matero, Jyrki Niva, Eva Repo ja

ten vaikutusten lisäksi. Matkailun kestävä kehitys merkitsee myös

Tuula Rintala-Gardin sekä prosessista vastaavana asiantuntijana

pitkäjänteistä, kokonaisvaltaista ja kaikkien osapuolten tasa-ar-

Juhani Kangas.

voista osallistumista kehittämistyöhön.

Strategiatyö on tehty siten, että työryhmään kuuluneet yksit-

Matkailustrategian lähtökohta on Rovaniemellä tarjottavien

täiset henkilöt ja alatyöryhmät ovat valmistelleet eri osa-alueiden

matkailupalvelujen laadun korostaminen riisuttujen ns. massa-

raportteja, minkä jälkeen niiden pohjalta on käyty työryhmäkes-

tuotteiden sijasta. Strategian tavoitteena on matkailijamäärän

kusteluja. Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus on osallistunut

lisääminen, mutta tarjottavien matkailutuotteiden tulee olla

”Rovaniemen kilpailukyky” kappaleen kirjoitustyöhön.

lähtökohdiltaan yksilöllisiä ja asiakkaan tarpeet huomioon ottavia

Työryhmä on työn kestäessä tehnyt tutustumismatkat sekä Leville että Vuokatille. Loppuraportti vastaa työryhmän yksimielistä
näkemystä Rovaniemen alueen matkailustrategian kehittämistarpeista.

6

Työ aloitettiin syksyllä 2005 ja tavoitteena oli saada se valmiiksi

palveluja.

2. ROVANIEMEN ALUEEN MATKAILU
JA SEN KEHITYS 2000-LUVULLA
Huoltamotoiminta 18 yritystä

Henkilöliikenne, taksit 116 yritystä

MATKAILUN YDINTOIMIJAT
Virkistysja kulttuuripalvelut

Erikoisliikkeet

n. 40 yritystä

24 yritystä

Matkatoimistot 8 yritystä
Majoitus 44 yritystä
Ohjelmapalvelut n. 60 yritystä
Tilausliikenne 3 yritystä
Käyntikohteet 3 yritystä +
Joulupukin Pajakylä ja
Ounasvaara

Autonvuokraus
6 yritystä

Muut
palvelut
satoja
yrityksiä

Ravintolat, kahvilat, catering
n. 120 yritystä

Vähittäiskauppa n. 340 yritystä

2.1. Rovaniemen alueen matkailun
nykyrakenne ja toimijat

Destination Management Company,
DMC-yritykset
DMC-yritykset vastaavat matkailijoiden maajärjestelyistä. DMC-

Yritysrakenne

yhtiöt voivat järjestää ryhmien kaikki kohdejärjestelyt tai vain
osan niistä. Rovaniemellä toimii lähes kymmenen DMC-yritystä,

Yritykset voidaan kuvata sen mukaan kuinka suuren osan niiden

joista kolme on selkeästi liikevaihdoltaan muita suurempia. Näi-

liikevaihdosta matkailu tuottaa. Rovaniemen Kehitys Oy:n ylläpi-

den kolmen yrityksen yhteenlaskettu liikevaihto on n. 13 miljoo-

tämässä Rovaniemen seudun yritysrekisterissä on yli 3500 yritystä,

naa euroa. Kolme suurimman yrityksen liikevaihto n. 62 prosent-

joista matkailun ydintoimijoita arvioidaan olevan n. 120 yritystä.

tia ja henkilöstömäärä n. 60 prosenttia kaikkien matkatoimistojen

Matkailun ydintoimijoita ovat matkatoimistot ml. Destination

ja ohjelmapalveluiden liiketoiminnasta. Kyseiset yritykset ovat

Management Company-yritykset, majoitusliikkeet, ohjelmapalve-

laajentaneet toimintaansa myös Lapin muihin matkailukeskuksiin

luyritykset, tilausliikenne ja käyntikohteet.

ja osa niistä on laajentanut toimintaansa majoituspalveluihin.
DMC-yritysten lisäksi Rovaniemen seudulla on noin 60
pienempää ohjelmapalveluyritystä, joista suurin osa on mikroyrityksiä. Pienemmät ohjelmapalveluyritykset toimivat useimmiten
verkostossa suurempien DMC-yritysten kanssa.
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Majoitusliikkeet

Rovaniemen kaupunki ja Ranuan kunta

Majoitusliikkeisiin luetaan hotellit, motellit, leirintäalueet, mökki-

Kuntien merkitys matkailuelinkeinolle on suurin kaavoituksessa ja

kylät, retkeilymajat ja kotimajoitus. Majoitusliikkeiden kokonais-

infrastruktuurin rakentamisessa. Lisäksi kunnat ovat perinteisesti

liikevaihto ml. niiden ravintolatoiminnot on noin 24 miljoonaa

vastanneet alueen matkailun asiakaspalvelusta, millä on merkittä-

euroa. Majoitusliikkeistä 8 yrityksen liikevaihto ylittää miljoonan

vä rooli myös alueen matkailupalvelujen markkinoinnissa etenkin

euron. Hotelleiksi Rovaniemen alueella luokitellaan 13 majoituslii-

FIT-matkailijoille. Kunnat ovat myös panostaneet alueen imagoon

kettä, joista viisi ovat ns. ketjuhotelleja.

ja markkinointiin.

Rovaniemen seudun majoitusliikkeiden huonekapasiteetti on n.

Rovaniemen kaupungin elinkeino-organisaatio jakautuu ns.

1600 huonetta/mökkiä ja vuodekapasiteetti n. 4200. Rovaniemen

sopimusohjausjärjestelmän mukaisesti palvelujen tilaajaosastoon

seudun rekisteröity majoituskapasiteetti on 25 majoitusliikettä, n.

ja palvelujen tuottajapuoleen. Palvelujen tilaamisesta päättää elin-

1300 huonetta ja n. 2800 vuodetta. Vapaa-ajan asuntoja on Rova-

keinojaos, jolle Rovaniemen kaupungin elinkeino-osasto valmis-

niemen seudulla Ranua mukaan lukien lähes 5000. Näistä

telee palvelusopimukset. Elinkeinoihin liittyvät palvelut ostetaan

vapaa-ajan asunnoista on kaupallisessa käytössä vain pieni osa.

pääsääntöisesti Rovaniemen Kehitys Oy:ltä. Vastaava järjestely
soveltuvin osin toimii myös Ranuan kanssa.

Käyntikohteet
Rovaniemen alueen matkailullisesti merkittävimmät käyntikohteet ovat Joulupukin Pajakylä, Santapark, Arktikum ja Ranuan

Rovaniemen Kehitys Oy:lle perustetaan tytäryhtiö ”Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy”, jonka omistavat Rovaniemen
Kehitys Oy ja matkailuyritykset.

eläinpuisto. Myös Ounasvaaraa voidaan tässä yhteydessä pitää
käyntikohteena. Joulupukin Pajakylässä käy vuosittain n.

Rahoittajat ja hankkeet

400 000 vierailijaa. Pajakylän alueella on n. 25 yritystä, joiden

Matkailun kehittämisen kannalta merkittävimmät julkiset

yhteen laskettu liikevaihto on n. 11 miljoonaa euroa.1 Ounasvaa-

rahoittajat ovat Lapin liitto, Lapin TE-keskus ja Lapin lääninhal-

ran yksityisten yritysten tarjoamissa maksullisissa aktiviteeteissä

litus. Julkinen rahoitus pl. TE-keskuksen yritysosaston rahoitus

on yli 400 000 kävijää vuodessa. Näistä kävijöistä suurin osa on

kanavoituu pääsääntöisesti kunnille, niiden elinkeinoyhtiöille ja

rovaniemeläisiä. Ounasvaaran alueen yritysten kokonaisliikevaihto

oppilaitoksille. Yrityksille tärkeimmät rahoituspartnerit ovat yksi-

ylittää 12 miljoonaa euroa.2 Arktikumin, Ranuan eläinpuiston ja

tyiset rahoituslaitokset ja Finnvera.

Santaparkin liikevaihto on kullakin yrityksellä yli miljoona euroa.

Nykyinen rakennerahastokausi käynnistyi vuonna 2000 ja

Arktikumin kävijämäärä on n. 75 000 ja Santaparkin n. 55 000.

päättyy vuoden 2006 lopussa. Rakennerahastokauden aikana

Ranuan eläinpuiston kävijämäärä on ollut n. 80 000 ja vuonna

Rovaniemen seudulla on rahoitettu yli 20 matkailuhanketta noin

2006 kävijämäärän arvioidaan lähestyvän 100 000.

5,5 miljoonalla eurolla tavoite 1-ohjelman puitteissa. Koko Lapin
alueella Matkailuhankkeita on rahoitettu yli 50 miljoonalla eurolla,

Muut yritykset
Matkailijat ovat tärkeä asiakasryhmä myös henkilöliikenteen
yrityksille, takseille, autovuokraamoille, ravintoloille, kahviloille
ja erikoisliikkeille. Näitä yrityksiä on Rovaniemen seudulla yli
260. Matkailun merkitys näille yrityksille vaihtelee mm. yrityksen
toimipaikan sijainnin mukaan.
Matkailijat ovat myös vähittäiskaupan, huoltamoiden sekä
virkistys- ja kulttuuripalveluja tarjoavien yritysten asiakkaita.
Matkailun todellista merkitystä näille yrityksille on vaikea arvioida. Kauppa- ja teollisuusministeriö on arvioinut vähittäiskaupan
liikevaihdosta 4,5 prosenttia tulevan matkailusta. Huoltamoiden
polttoaineen myynnistä kauppa- ja teollisuusministeriö arvioi
matkailun osuuden olevan 14 prosenttia. Virkistys- ja kulttuuripalveluista 39 prosenttia on arvioitu tulevan matkailusta. 3
Myös muut yritykset hyötyvät matkailusta välillisesti. Matkailuyritykset ostavat palveluita mm. tilitoimistoilta, mainostoimistoilta, asianajajilta, työvoimaa vuokraavilta toimistoilta, pesuloilta jne.

8

mistä Lapin Markkinointi Oy:n osuus on lähes 11 miljoonaa
euroa. Lisäksi matkailuhankkeille on tullut rahoitusta EU:n kansainvälisistä ohjelmista. Uusi rakennerahastokausi alkaa vuonna
2007 ja jatkuu vuoteen 2013.
Matkailuun liittyviä hankkeita on käynnissä useita. Eri hankkeiden vaikutuksesta matkailun kehittymiseen ei ole olemassa
kattavaa selvitystä. Lapin matkailustrategiassa on määritelty Lapin
matkailun kehittämisen organisaatiot ja toimijat liiketoiminnalliseen ja liiketoimintaa tukeviin rooleihin. Matkailun liiketoiminta
on yritysten vastuulla ja muiden organisaatioiden tehtävä on tukea
tätä toimintaa. Yritysten läheisimmät yhteistyökumppanit ovat
matkailukeskuksen muut yritykset, matkailun alueorganisaatio,
Lapin Markkinointi Oy, Matkailun edistämiskeskus, liikenneyhtiöt
ja matkanjärjestäjät.

2.2. Matkailupalvelujen markkinointi

Tuote: Kesäsesonki

Rovaniemen alueen matkailupalveluiden yhteisestä markki-

Kesällä Rovaniemen tärkeimmät asiakkaat ovat kotimaisten

noinnista vastaa Rovaniemen markkinointiosuuskunta, joka on

perheiden ja tapahtumiin osallistujien lisäksi 30-70-vuotiaat

päätetty yhtiöittää Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy:ksi

keskieurooppalaiset, joiden kotimaa on joko Saksa tai Hollanti.

(työnimi). Rovaniemen yleistä imagomarkkinointia on tehty li-

Kesällä Rovaniemelle matkustavat myös ranskalaiset, espanjalaiset

säksi Rovaniemen Kehitys Oy:n toimesta ja eri hankkeiden avulla,

ja italialaiset.

joista esimerkkeinä Aluekeskusohjelma ja Rovaniemen Kesätuotteet-hanke.
Matkailuyrityksistä etenkin suurimmat hotellit, käyntikohteet ja

Keski- ja eteläeurooppalaiset matkustavat puolisonsa tai ystäviensä kanssa. Heille Rovaniemi on osa Skandinavian kiertomatkaa. Rovaniemellä heitä kiinnostavat käynti- ja luontokohteet.

DMC -yritykset tekevät jatkuvasti omaa markkinointi- ja myynti-

He viipyvät keskimäärin 1-3 vuorokautta. Kesän mittavimmat

työtään, millä on suuri merkitys myös koko alueen markkinoinnil-

markkinointitoimenpiteet on kohdennettu Suomeen kesäkam-

le. Markkinointitoimenpiteet ulkomaille tehdään pääsääntöisesti

panjan puitteissa. Kesäkampanja on koostunut televisio-, radio-ja

yhteistyössä Matkailun edistämiskeskuksen, liikenneyhtiöiden

lehtimainonnasta. Lisäksi on panostettu internet-näkyvyyteen.

ja Lapin Markkinointi Oy:n kanssa. Kotimaan markkinointi

Kansainvälisessä markkinoinnissa Rovaniemi on osallistunut

tehdään pääsääntöisesti Rovaniemen markkinointiosuuskunnan ja

perusnäkyvyyteen Matkailun edistämiskeskuksen kesäkampan-

Rovaniemen Kehitys Oy:n yhteisinä toimenpiteinä. Rovaniemen

jassa. Suurimmat hotellit ja DMC-yritykset ovat toteuttaneet omia

markkinointiosuuskunnan jäsenet ovat määritelleet Rovaniemen

myynninedistämistoimenpiteitään.

matkailupalvelujen markkinoinnin kohdentuvan seuraaville
segmenteille.

2.3. Koulutus ja osaaminen
Lapin yliopiston kauppatieteiden ja matkailun tiedekunnassa

Tuote: Joulutuote

on matkailun professuuri, matkailun kulttuurintutkimuksen

Rovaniemen kannalta tärkein asiakas on edelleen brittiläinen

professuuri sekä metsäntutkimuslaitoksen ja yliopiston yhteinen

perhe, mutta eteläeurooppalaisten merkitys kasvaa. Rovaniemelle

luontomatkailun professuuri. Matkailun yksikössä on opetus- ja

heidät tuo ennen muuta joulupukki.

tutkimushenkilöstöä noin 10. Matkailun opetusta ja tutkimusta

Markkinointi päämarkkina-alueille on hoidettu suoraan yrittäjien toimesta käyttäen heidän omia jakeluteitään. Rovaniemen

tukevat kauppatieteiden koulutusohjelmat.
Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunnan matkailututkimuk-

markkinointiosuuskunta on suuntautunut uusille markkina-alueil-

sen pääaineeseen otetaan vuosittain noin 30 uutta opiskelijaa,

le ja toimenpiteet ovat liittyneet joko joulupukin markkinointimat-

jotka myöhemmissä maisterinopinnoissaan voivat valita erikoistu-

koihin tai mediatyöhön. Mediavierailuja ja annettuja haastatteluja

misalakseen matkailumarkkinoinnin, matkailun kulttuurintutki-

on ollut vuosittain reilusti yli 100 kpl.

muksen tai luontomatkailun suuntautumisvaihtoehdon. Matkai-

Joulutuotteen päämarkkina-alueet ovat perinteisesti olleet Bri-

lusta on tehty vuodesta 1994 lähtien noin 80 pro gradu -tutkielmaa

tannia ja Venäjä. Kohderyhmänä ovat olleet lapsiperheet. Jouluun

ja puolenkymmentä väitöskirjaa. Perusopetuksen lisäksi tiedekun-

liittyvää markkinointia on tehty viime vuosina myös Ranskassa,

ta on mukana erilaisissa matkailuun liittyvissä maisteriohjelmissa

Italiassa ja Espanjassa.

ja hankkeissa.
Lapin yliopiston aluepalveluihin kuuluvista yksiköistä alueelliset

Tuote: Talvi pl. joulusesonki

tutkimuspalvelut tekee aluekehittämistä tukevaa tutkimusta, erityisesti ennakointi- ja arviointitutkimusta yhteistyössä alueellisten,

Rovaniemen tärkein asiakas on keskimäärin 30-60-vuotias etelä-

kansallisten ja kansainvälisten tahojen kanssa. Koulutus- ja ke-

eurooppalainen. Hän tulee todennäköisesti Ranskasta, Italiasta tai

hittämispalveluiden yritys- ja matkailuala panostaa ammatillisen

Espanjasta. Hän matkustaa puolisonsa kanssa joko lomaryhmässä

täydennyskoulutuksen lisäksi monipuoliseen yritysten kehittämi-

tai omatoimimatkalla. Ostopäätöksen Rovaniemelle tulosta on

seen ja koulutukseen mm. erilaisten hankkeiden avulla.

tehnyt nainen.
Rovaniemelle hän tulee luonnossa joko omatoimisesti tai ryh-

Rovaniemen ammattikorkeakoulussa on matkailun koulutusohjelma, hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma sekä Degree

mässä tapahtuvien aktiviteettien vuoksi. Hän viipyy Rovaniemellä

Programme in Tourism, joka on englanninkielinen matkailun

keskimäärin 4-7 vuorokautta. Talven asiakkaat kuuluvat joko ul-

koulutusohjelma. Vuosittainen aloituspaikkojen määrä näihin

komaalaiseen lomaryhmään tai ovat kannustematkalla. Kannuste-

koulutusohjelmiin on 110. Rovaniemen ammattikorkeakoulussa

matkailussa Saksa on Etelä-Euroopan lisäksi tärkeä markkina-alue.

tehdään myös matkailututkimusta. Matkailun koulutusohjelmassa

Talven markkinointi on perinteisesti keskitetty kansainväliseen

on n. 30 opettajaa ja tutkijaa.

markkinointiin yhteistyössä matkailun edistämiskeskuksen ja Lapin Markkinointi Oy:n kanssa. Talven markkinoinnin onnistumisessa on ollut ratkaisevaa DMC-toimistojen, suurimpien hotellien
ja käyntikohteiden tekemä markkinointi- ja myyntityö.
9

Lapin ammattiopisto on toisen asteen koulutusta tarjoava

II-vyöhykkeen alue sijaitsee kauempana keskustasta. Siellä mat-

ammatillinen oppilaitos, jossa on matkailuun liittyvää koulutusta.

kailun toimintaedellytykset esimerkiksi saavutettavuuden kannalta

Rovaniemellä toimii Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus

ovat heikommat kuin I-vyöhykkeellä. Alue soveltuu matkailupal-

(LEO), joka toteuttaa valtakunnallista osaamiskeskusohjelmaa.

velujen käyttöön, mutta siellä voi olla jotain matkailukäyttöä rajaa-

Lapissa elämysteollisuuteen on kytketty lappilaisten yritysten

via toimintoja. II-vyöhykkeen alueeseen sijoittuvat Ounasjokivarsi

sekä koulutus- ja tutkimuslaitosten vahva osaaminen matkailun,

Sinetästä Lohinivaan saakka, Kemijokivarsi Oikaraisesta Auttiin

digimedian, designin ja viihde- ja kulttuuriteollisuuden muodos-

saakka, ja Perunkajärven ympäristö.

tamassa kokonaisuudessa. LEO tuottaa elämysalan tutkimukseen,

Matkailun kannalta ei-alueet määritellään alueiksi, jonne mat-

koulutukseen ja tuotekehitykseen liittyviä räätälöityjä asiantunti-

kailupalvelujen sijoittaminen on lähes mahdotonta tai kiellettyä.

japalveluita yritysten, hankkeiden ja alueen muiden toimijoiden

Näitä alueita ovat puolustusvoimien alueet, yli 55 db lentomelualu-

tarpeisiin, LEO on mm. toteuttanut matkailun tutkimusohjelman

eet, keskustan tuntumassa sijaitsevat teollisuusalueet ja kaivostoi-

esiselvityshankkeen, jonka tavoitteena on luoda monivuotinen ja

minnan alueet.

monialainen matkailun tutkimusohjelma.
Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus on valmistellut
yhdessä matkailun verkosto-osaamiskeskuksen kanssa matkailun

0-vyöhyke on aluetta, jossa ei ole matkailua puoltavia tekijöitä,
mutta ei myöskään matkailua estäviä tekijöitä. 0-vyöhykkeellä ovat
muut kuin I- ja II-vyöhykkeen alueet sekä ei-alueet.

ja elämystuotannon klusterin uudelle ohjelmakaudelle vuosiksi

Matkailun erillisselvityksen pohjaksi tehdyissä haastatteluissa

2007-2013. Päätös uusista osaamiskeskuksista tehdään marras-

tärkeimmiksi kehittämiskohteiksi nostettiin Joulukolmion alue, jo-

kuussa 2006.

kivarret, Ounasvaara ja kaupungin ydinkeskusta. Erillisselvityksessä nostettiin myös esille matkailullisesti merkittäviä alueita, joissa

2.4. Maankäyttö ja sen
tarjoamat lähtökohdat

matkailun sovittaminen muuhun maankäyttöön on herättänyt

Yhdistyneen Rovaniemen alueiden käytön strategiatyön osana on

sovittamiseksi, vaan siinä käsitellään malleja varsin yleisellä tasolla

tehty erillisselvitys matkailusta. 4 Selvityksessä on Rovaniemi jaettu

ja todetaan aivan oikein, että helppoja ja yksinkertaisia malleja on

neljään vyöhykkeeseen sen mukaisesti kuinka hyvin tai huonosti

vaikea löytää. Selvityksessä korostetaan ennakoivia toimenpiteitä

alue soveltuu matkailun kehittämiseen ja matkailurakentamiseen.

konfliktitilanteiden estämiseksi, avointa ja riittävää tiedottamista

I-vyöhyke on matkailun kehittämisen kannalta ydinvyöhyke,

sekä demokraattisen neuvottelukunnan perustamista ristiriitojen

jonne matkailupalvelut sopivat parhaiten. I-vyöhykkeen alue on
lähellä kaupungin keskustaa ja hyvin saavutettavissa. Alueella

Erillisselvitys ei anna suoranaisia ratkaisumalleja ristiriitojen

ratkaisemiseksi. 5
Ranua ei ollut mukana Rovaniemen alueiden käytön strategia-

on olemassa retkeilyreittejä ja ohjelmapalveluyritykset toimivat

työssä eikä matkailun osalta tehdyssä erillisselvityksessä. Ranuan

alueella. I-vyöhyke kattaa Napapiirin ja joulukolmion alueen, Ou-

kunta nostaa omalta osaltaan em. vyöhykemäärittelyn perusteella

nasvaaran, Oikaraisen, kaupungin keskustan, Nivankylän, Sinetän,

I-vyöhykkeeseen Ranuan eläinpuiston alueen ja II-vyöhykkeeseen

Songan ja Pohtimolammen alueet sekä Vaattunki-Vikaköngäs-Vi-

Simojoen ja Simojärven vesistöt.

kajärven alueet.
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ristiriitoja paikallisen asutuksen tai muiden toimijoiden kanssa.
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2.5. Matkailukehitys

2.5.1. Yöpymisvuorokausien kehitys

Rovaniemen seudun matkailu on kasvanut ja kansainvälistynyt

Rovaniemen seudun rekisteröidyt yöpymisvuorokaudet ovat

1990-luvun puolesta välistä lähtien. Kansainvälinen matkailu on

pitkällä aikavälillä kehittyneet myönteisesti. Myönteisen kehityk-

kasvanut etenkin talvisesonkina.

sen taustalla on ennen muuta ulkomaalaisten talvimatkailijoiden
yöpymisvuorokausien kasvu.

Rekisteröityjen yöpymisvuorokausien kehitys Rovaniemellä 1993-2005*
450 000
400 000
350 000
Suomi

300 000

Ulkomaat
Kaikki

250 000
200 000
150 000

Rekisteröidyt yöpymisvuorokaudet ovat kasvaneet 23 prosenttia

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

100 000
Lähde: Tilastokeskus

000, poikkeuksia ovat vuodet 1998-1999 ja vuosi 2004. Vuonna

vuodesta 2001 vuoteen 2005. Kotimaiset yöpymiset ovat kasvaneet

1998 Rovaniemen maalaiskunnassa pidettiin valtakunnalliset

vuositasolla yli 14 prosenttia vuodesta 2001 ja ulkomaalaisten

asuntomessut ja Santapark avattiin joulukuussa 1998. Vuoden

yöpymiset ovat kasvaneet n. 30 prosenttia. Kasvu on tapahtunut

2004 kesällä Rovaniemellä oli kuninkuusravit ja suuri nuorison

ensisijaisesti kansainvälisessä talvi- ja joulumatkailussa. Kotimai-

lentopallotapahtuma.

set yöpymisvuorokaudet ovat olleet vuositasolla n. 140 000 - 150

Rekisteröityjen yöpymisvuorokausien kehitys Lapin matkailukeskuksissa 2001-2005 *
450 000
400 000
350 000

Rovaniemi

300 000

Saariselkä
Levi

250 000

Ylläs
200 000

Pyhä-Luosto

150 000
100 000
50 000
0

2001
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2004

2005
Lähde: Tilastokeskus
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Rekisteröityjen yöpymisvuorokausien kehitys Lapin suurim-

Kotimaiset yöpymisvuorokaudet Lapissa ovat lisääntyneet 2000-

missa matkailukeskuksissa on ollut myönteistä koko 2000-luvun.

luvulla n. 10 prosenttia. Voimakkainta kasvu on ollut Ylläksellä,

Kasvu on ollut voimakkainta Ylläksen alueella. Rovaniemi on

missä kotimaiset yöpymisvuorokaudet ovat lähes kaksinkertaistu-

kuitenkin edelleen yöpymisvuorokausilla mitattuna Lapin suurin

neet. Suurin kotimainen matkailijavolyymi on yöpymisillä mitat-

matkailukeskus noin 400 000 vuosittaisella yöpymisvuorokaudella.

tuna Levillä, mutta Ylläs on noussut lähes yhtä suureksi. Kotimaan

Tätä asemaa on syytä käyttää matkailumarkkinoinnissa edelleen

matkailussa Rovaniemi on menettänyt suhteellista osuuttaan.

hyväksi.

Kotimaisten rekisteröidyt yöpymiset Lapin matkailukeskuksissa 2001-2005 *
210 000
190 000
Rovaniemi

170 000

Saariselkä

150 000

Levi

130 000

Ylläs
Pyhä-Luosto

110 000
90 000
70 000
50 000

2001

2002

2003

2004

2005
Lähde: Tilastokeskus

*Ennen vuotta 2001 luvut perustuvat tilastokeskuksen antamiin ennakkotietoihin ja vuoden 2001 tilastoihin
ja siitä eteenpäin ennakkotietoihin on lisätty ns. korvikearvio.
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alueilla. Japanilaisten yöpymiset ovat kuitenkin vähentyneet yli 40

2.5.2. Markkina-alueet
Rovaniemen rekisteröidyistä yöpymisvuorokausista 61 prosenttia
on kansainvälisiä yöpymisiä. Rovaniemellä on useita markkina-

prosenttia vuodesta 2001. Vähentymistä selittänee ainakin osin
Japanin talouden ongelmat, mutta asiakkaita on menetetty myös
Lapin muille matkailukeskuksille. Ulkomaalaisten yöpymisvuoro-

alueita, joiden suhteellinen painoarvo vaihtelee sesongeittain.

kaudet ovat kasvaneet Lapin eri matkailukeskuksissa 2000-luvulla.

Ranskalaiset ovat nousseet suurimmaksi ulkomaalaiseksi
ryhmäksi vuonna 2005. Viimeisten viiden vuoden aikana matkailijamäärät ovat kasvaneet eniten Ranskasta ja Italiasta. Molemmista
maista matkailijamäärät ovat kaksinkertaistuneet. Yöpymisvuoro-

Määrällisesti kasvu on ollut voimakkainta Rovaniemellä ja suhteellisesti Ylläksellä. Rovaniemellä on Helsingin jälkeen seuraavaksi
eniten kansainvälisiä yöpymisvuorokausia.

kausien kehitys on ollut myönteistä lähes kaikilla päämarkkina-

Japani
3%

Norja
4%

Rekisteröityjen
yöpymisvuorokausien
suhteellinen jakautuminen
kansalaisuuksittain
Rovaniemellä 2005

Hollanti 6%

muut 27%
Espanja 8%

Italia 8%

Britit 9%
Ranska 14%

Venäjä
9%

Saksa 12%

Lähde: Tilastokeskus

Rekisteröityjen yöpymisvuorokausien kehitys Rovaniemen päämarkkina-alueilla 2001-2005
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Lähde: Tilastokeskus

Ulkomaalaisten rekisteröidyt yöpymisvuorokaudet
Lapin matkailukeskuksissa 2001-2005
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2.5.3. Matkailusesongit
Matkailusesongeista ovat tärkeimmiksi nousseet joulu- ja talvikausi. Talvisesongin merkitys on kasvanut 1990-luvun puolesta välistä lähtien ja on noussut jo 60 prosenttiin kokonaismatkailusta.
Talvisesonkiin on laskettu yöpymisvuorokaudet ns. lumisella ajalla marras-huhtikuussa. Kesäsesonkiin on laskettu yöpymisvuorokaudet
kesä-syyskuussa ja muut-ryhmään kuuluvat ns. rospuuttoajat eli toukokuu ja lokakuu. Kesäsesongin suhteellisen osuuden trendi on ollut
laskeva lähes koko tarkasteluajanjakson ajan, vaikka matkailijavolyymi kesäisin on pysynyt suurin piirtein samana.

Kesä- ja talvisesongin suhteellisen osuuden kehitys Rovaniemellä 1993-2005
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Lähde: Tilastokeskus
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Rekisteröityjen yöpymisvuorokausien jakautuminen sesongeittain
Rovaniemi 2005
Tammi 12%

Joulu 18%

Helmi 9%
Talvi 59%

Marras 5%

Kesä 34%

Loka 4%
Maalis 10%

Muut 7%

Syys 5%
Huhti 5%
Elo 9%
Touko 3%
Heinä 12%

Kesä 8%
Lähde: Tilastokeskus

Talven merkitys korostuu vielä enemmän jos vertaillaan matkailutulon jakautumista sesongeittain.
Ohjelmapalveluyritysten liikevaihdosta n. 90 % tulee talvikaudelta. 6

Majoitusmyynnin jakautuminen sesongeittain Rovaniemi 2005
Tammi 15 %
Joulu 19 %

Talvi 67 %
Helmi 12 %

Kesä 25 %
Muut 8 %

Marras 6 %

Loka 4 %
Maalis 11 %

Syys 6 %
Elo 6 %

Huhti 4 %
Heinä 7 %

Kesä 6 %

Touko 4 %

Lähde: Tilastokeskus
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Talvisesonki
Rekisteröidyt yöpymisvuorokaudet ovat kasvaneet Rovaniemellä talvisesongista 2002-03 yli 20 prosentilla. Ulkomaalaisten osalta yöpymisvuorokaudet kehittyivät myönteisesti aina tammikuun 2006 loppuun asti. Ulkomaalaisten yöpymisvuorokaudet vähenivät helmihuhtikuussa vuonna 2006 noin 15 prosenttia. Kotimaisten yöpymisvuorokausien osalta kehitys on vaihdellut vuosittain. Talvisesonkina
2005-06 kotimaisten matkailijoiden yöpymisvuorokaudet kasvoivat 18 prosenttia.

Rekisteröidyt yöpymiset Rovaniemellä marras-huhtikuussa
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Yhteensä

150 000

Suomi
Ulkomaat
100 000

50 000

0
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v. 2005-2006

Lähde: Tilastokeskus

Marras-huhtikuussa ulkomaalaisten yöpymisvuorokausien osuus kaikista yöpymisvuorokausista on lähes 70 prosenttia. Talven tärkeimmät matkailijaryhmät ovat joulumatkailijoiden lisäksi kannustematkailuasiakkaat ja ulkomaalaiset lomaryhmät pääosin Ranskasta.
Tärkeimmät ulkomaalaiset matkailijaryhmät ovat em. lisäksi saksalaiset, espanjalaiset, italialaiset ja japanilaiset.

Britit 4%
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Hollanti
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3%
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Talven pl. joulusesongin
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yöpymisvuorokaudet
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Italia 7%
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Saksa 13%
Muut maat 26%

Lähde: Tilastokeskus
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Talven matkailukehitys on ollut myönteistä kaikissa Lapin suurimmissa matkailukeskuksissa. Kasvu suurimmissa matkailukeskuksissa on
ollut pääsääntöisesti voimakkaampaa kuin Lapissa keskimääräisesti.

Marras-huhtikuun rekisteröidyt yöpymisvuorokaudet
Lapin matkailukeskuksissa 2002-2006
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150 000
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0
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Lähde: Tilastokeskus

Talvisesongin ulkomaalaisten yöpymisvuorokaudet ovat Lapissa kasvaneet 2000-luvulla 25 prosenttia. Määrällisesti kasvu on ollut voimakkainta Saariselällä ja suhteellisesti Ylläksellä. Rovaniemellä ja Levillä kasvu on ollut heikompaa kuin Lapissa keskimäärin.

Ulkomaalaisten rekisteröidyt yöpymisvuorokaudet Lapin matkailukeskuksissa
marras-huhtikuussa 2002-2006
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Lähde: Tilastokeskus
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Kotimaisten talvimatkailijoiden määrä on kasvanut Lapissa 2000-luvulla keskimäärin 15 prosenttia.
Kasvu on ollut voimakkainta Ylläksellä ja Rovaniemellä.

Kotimaisten rekisteröidyt yöpymisvurokaudet Lapin matkailukeskuksissa
marras-huhtikuussa 2002-2006
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Lähde: Tilastokeskus

Joulusesonki
Joulusesonki on poikkeuksellinen koko Lapissa ja myös Rova-

melle tuli joulukuussa 2005 n. 32 600, mikä on puolet vähemmän

niemellä. Ranualla joulusesongissa 2005-2006 ylitettiin 10 000

kuin tilauslennoilla. Tällä hetkellä ei ole tietoa, kuinka suuri osuus

matkailijan raja. Joulusesonki onkin ainoa sesonki, joka muistuttaa

matkustajista Helsinki-Rovaniemi reitillä on ulkomaalaisia vapaa-

muutamina ruuhkaviikonloppuina ns. massamatkailua. Jouluse-

ajan matkailijoita. Joulun tilauslentojen lisäksi joulumatkailijoita

songin osuus koko talvimatkailusta on n. 30 prosenttia.

Rovaniemelle tulee myös erikoisjunilla. Yöpyvien joulumatkailijoi-

Joulusesongin aikana pääosa matkailijoista tulee suorilla tilaus-

den kokonaismäärä ylittänee 50 000 matkailijaa ja ns. päivächarter

lennoilla Rovaniemelle. Helsingin kautta matkustajia Rovanie-

-matkailijoita on lisäksi n. 10 000.
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Lähde: Ilmailulaitos
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Joulun suorat kansainväliset tilauslennot vähenivät joulukuussa

desta 2002 eteenpäin. Kasvu on tasaantunut viime vuosina n. 10

2005 lähes 19 prosenttia, mutta Helsingin kautta kulkeva liikenne

prosenttiin vuosittain. Vuodesta 2001 lähtien joulun kokonaiskas-

kasvoi lähes 18 prosenttia. Helsingin kautta kulkevan liikenteen

vu on ollut yli 60 prosenttia.

kasvusta huolimatta, matkustajamäärä Rovaniemen lentoasemalla
väheni n. 9 prosenttia.

Joulusesongin tärkeimmät ulkomaalaiset matkailijaryhmät ovat
britit ja venäläiset. Vuodesta 2001 lähtien brittimatkailijoiden

Kansainvälisten matkustajien vähenemisestä huolimatta rekiste-

määrä on kasvanut eniten ja yöpymisvuorokaudet Iso-Britanniasta

röidyt yöpymisvuorokaudet kasvoivat Rovaniemellä n. 8 prosent-

ovat kaksinkertaistuneet. Myös espanjalaisten ja italialaisten yöpy-

tia. Joulukuun rekisteröidyt yöpymisvuorokaudet ovat kasvaneet

misvuorokaudet ovat kaksinkertaistuneet. Joulukuun yöpymisvuo-

koko 1990- ja 2000-luvun. Poikkeuksena oli vuosi 2001, jolloin

rokausien suhteellinen kasvu on ollut voimakkainta Ranskasta ja

yöpymisvuorokaudet joulukuussa vähenivät lähes 11 prosenttia.

Irlannista, joiden yöpymisvuorokaudet ovat kolminkertaistuneet.

Kasvu on ollut voimakkainta 1990-luvun loppuvuosina ja vuo-

Joulukuun yöpymisvuorokausien kehitys päämarkkina-alueilla 2001-05
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Lähde: Tilastokeskus

Ulkomaalaisten osuus joulukuun yöpymisvuorokausista on n. 85 prosenttia.

Irlanti
5%

Kreikka
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Japani
3%
Britit 24 %

Espanja 6 %

Joulusesongin
(joulukuu + venäläiset
tammikuu) yöpymiset
kansallisuuksittain
Rovaniemellä 2005

Ranska 8 %

Italia 11 %

Venäjä 22 %

Muut 17 %

20

Lähde: Tilastokeskus

Lapin matkailukeskuksissa joulukuun yöpymisvuorokaudet ovat kasvaneet määrällisesti eniten Rovaniemellä ja
suhteellisesti eniten Ylläksellä.

Joulukuun rekisteröityjen yöpymisvuorokausien kehitys
Lapin matkailukeskuksissa 2001-2005
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Lähde: Tilastokeskus

Kesäsesonki
Kesämatkailu ei ole kehittynyt toivottavalla tavalla ja sesonkivaih-

nehintoina. Kesä on kuitenkin volyymiltaan huomattava sesonki

telut ovat edelleen liian voimakkaat. Rovaniemen kautta kulkee

käyntikohteille, mutta kesämatkailijoiden rahankäyttö myös

potentiaalisia matkailijoita, mutta heidän viipymänsä alueella on

käyntikohteissa on vähäisempää kuin talvimatkailijoiden. Vuosina

toistaiseksi hyvin lyhyt. Ongelma korostuu etenkin ohjelmapalve-

2003 ja 2004 kotimaisten kesämatkailijoiden määrä kasvoi, mutta

luissa kysynnän vähyytenä ja majoitusliikkeissä alhaisina huo-

vuonna 2005 se väheni peräti 11 prosenttia.

Kesä-syyskuun rekisteröidyt yöpymiset Rovaniemellä 2001-2005
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Lähde: Tilastokeskus
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Kesällä Rovaniemen seudulla liikkuu kotimaisten matkailjoiden

kuusravit. Myös vuonna 2005 kesää markkinoitiin voimakkaasti,

lisäksi saksalaisia, hollantilaisia, espanjalaisia, norjalaisia, italialai-

mutta kampanjointi ei tuottanut odotettua tulosta. Kampanjointia

sia, sveitsiläisiä ja ranskalaisia matkailijoita. Ulkomaalaisten osuus

jatkettiin kesällä 2006 ja kesämatkailu kasvoikin 14%.
Kesäsesonkina rekisteröidyt yöpymisvuorokaudet jakaantuvat

kesämatkailusta on hiukan yli 50 prosenttia.

melkein tasan koti- ja ulkomaisten kanssa. Päämarkkina-alueiden

Kotimaisten kesämatkailijoiden määrä kasvoi vuosina 2003 ja
2004. Molempina vuosina panostettiin voimakkaasti kesän mark-

osuus ulkomaalaisista yöpymisvuorokausista on 69 prosenttia.

kinointiin ja lisäksi vuonna 2004 Rovaniemellä järjestettiin kaksi

Kesäsesongin kysynnän kasvattaminen on haaste koko Lapille.

suurta tapahtumaa, Powercup-lentopallotapahtuma ja Kunin-

Ranska
5%
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Saksa 28 %

USA 7 %
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yöpymisvuorokausien
suhteellinen jakautuminen
päämarkkina-alueittain
kesällä
Rovaniemi 2005

Sveitsi 7 %

Italia 9 %
Hollanti 15 %
Espanja 9 %
Norja 13 %

Lähde: Tilastokeskus

Rekisteröityjen yöpymisvuorokausien kehitys
Lapin matkailukeskuksissa kesä-syyskuussa 2003-2005
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2.5.4. Kansainvälisen lentoliikenteen kehitys
Kansainvälinen lentoliikenne on kasvanut Rovaniemellä voimakkaasti viimeiset kymmenen vuotta. Joululentojen osuus on Rovaniemen
kaikesta kansainvälisestä matkustajaliikenteestä 45 prosenttia. Joulusesongin ns. päivächartereiden määrä laski voimakkaasti Rovaniemellä vuonna 2005. Kansainvälinen matkustajaliikenne on kasvanut voimakkaimmin Rovaniemen ja Kittilän lentoasemilla.
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2.5.5. Rovaniemelle suuntautuvien
matkojen tarkoitus

2.5.6. Majoitusliikkeiden kapasiteetti,
käyttöaste ja myynninarvo

Rovaniemen matkailu on muuttunut ammattiin liittyvästä matkai-

Majoitusliikkeiden rekisteröity kapasiteetti Rovaniemellä on vaih-

lusta vapaa-ajan matkailuun. Rovaniemelle suuntautunut matkailu

dellut viimeisen kymmenen vuoden aikana 910 ja 1400 huoneen

oli vielä 1990-luvun alkupuolella pitkälti ammattiin liittyvää

välillä. Hotellikapasiteetti kasvoi Rovaniemellä merkittävästi

matkailua. Vuosikymmenen loppupuolelta lähtien vapaa-ajan

vuonna 2001, jolloin hotelli Santa Claus avattiin. Mökkikapasiteet-

matkailun osuus on kasvanut alle 50 prosentista 70 prosenttiin.

ti on kasvanut Rovaniemellä vuonna 2004 lähinnä Ounasvaaran

Lapin rekisteröidyistä yöpymisvuorokausista vuonna 2005 vapaa-

alueella. Voimakkaimmin Lapissa rekisteröity majoituskapasiteetti

ajan matkailua oli 82 prosenttia ja koko Suomen rekisteröidyistä

on kasvanut 2000-luvulla Ylläksellä.

yöpymisvuorokausista 66 prosenttia.

Rekisteröidyn majoituskapasiteetin kehitys Lapin matkailukeskuksissa 2001-2005
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Rovaniemen rekisteröidyn majoituskapasiteetin suhteellinen osuus koko Lapin rekisteröidystä majoituskapasiteetista on laskenut vuodesta
2001. Rovaniemen majoituskapasiteetti on kasvanut vuodesta 2001 vain prosentin, kun majoituskapasiteetin kasvu Lapissa on vastaavana
ajanjaksona ollut 14 prosenttia ja Suomessa 10 prosenttia.

Rekisteröidyn majoituskapasiteetin suhteellisen osuuden kehitys
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Rovaniemen käyttöasteessa näkyy matkailun voimakas sesonkiluonteisuus. Vuonna 2004 kesän käyttöaste läheni jo 50 prosenttia, mutta
kotimaisen kesämatkailun huono kehitys vuonna 2005 laski käyttöasteen alle 50 prosenttiin.

Rovaniemen kaikkien majoitusliikkeiden käyttöaste kuukausittain 2001-2005
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Sesonkivaihtelut ovat erittäin suuret Lapin kaikissa matkailukeskuksissa. Muut Lapin matkailukeskukset pystyvät kuitenkin hyödyntämään Rovaniemeä paremmin maalis-huhtikuun kotimaan hiihtosesongin sekä syksyn ruska-ajan.

Käyttöaste kuukausittain Lapin matkailukeskuksissa vuonna 2005
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Rekisteröidyn majoituskapasiteetin käyttöaste on kehittynyt Lapin matkailukeskuksissa seuraavasti:

Rekisteröidyn majoituskapasiteetin käyttöasteen kehitys Lapin matkailukeskuksissa 2001-2005
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Saariselkä on noussut kapasiteetin käyttöasteeltaan Lapin parhaaksi matkailukeskukseksi. Majoitusmyyntiään on sekä suhteellisesti että
määrällisesti kasvattanut eniten Ylläs. Lapin majoitusmyynti on kasvanut vuodesta 2001 keskimäärin 24 prosenttia. Majoitusmyynti on
kasvanut keskimääräistä paremmin Ylläksen lisäksi Levillä ja Rovaniemellä.

Majoitusmyynnin arvon kehitys Lapin matkailukeskuksissa 2001-2005
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män majoituskapasiteetin osuus on myös merkittävä. Vapaa-ajan

Vapaa-ajan asunnot
Rekisteröidyt yöpymisvuorokaudet eivät anna todellista kuvaa

asuntoja oli Ranualla vuonna 2003 yhteensä 1189 kpl.7 Vapaa-ajan
asuntojen kaupallisesta käytöstä ei ole tutkittua tietoa käytet-

Lapin matkailun rakenteesta, vaan etenkin hiihtokeskuksissa
rekisteröimättömän majoituskapasiteetin osuus on huomattava.
Rovaniemellä vapaa-ajan asuntoja on 3670 kpl vuonna 2003. Luku
on Lapin suurin ja Suomen kahdeksanneksi suurin. Seuraavaksi
eniten vapaa-ajan asuntoja oli Lapissa vuonna 2003 Kittilässä

tävissä. Oletettavaa kuitenkin on, että Rovaniemen vapaa-ajan
asunnoista on muita alueita pienempi suhteellinen osuus matkailukäytössä. Rovaniemen vapaa-ajanasunnoista vain noin neljännes
on ulkopaikkakuntalaisten omistuksessa.

yht. 2438 kpl ja Posiolla yht. 2291 kpl. Ranualla rekisteröimättö-

Vapaa-ajan asunnot eräissä Lapin kunnissa 1970-2004
4500
4000

Inari

3500

Kittilä

3000

Kolari

2500

Pelkosenniemi

2000

Rovaniemi

1500

Sodankylä

1000
500
0
1970

28

1980

1990

1995

2000

2002

2004

2.5.7. Markkinaosuus
Markkinaosuuksien jakautumisessa Lapin eri matkailukeskusten kesken ei ole tapahtunut suuria muutoksia viimeisten neljän vuoden
aikana. Rovaniemi on säilyttänyt n. 20 prosentin markkinaosuuden. Kansainvälisen matkailun osalta Rovaniemen osuus on yli kolmannes
kaikista ulkomaalaisista yöpymisvuorokausista. Kotimaisten yöpymisvuorokausien osalta Rovaniemen osuus jää alle 14 prosenttiin. Markkinaosuuttaan on eniten kasvattanut Ylläs.

Lapin matkailukeskusten markkinaosuudet 2005
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Markkinaosuuksien muutokset Lapin matkailukeskuksissa 2001-2005,
kaikki rekisteröidyt yöpymiset
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Markkinaosuudet päämarkkina-alueilla
Lapin matkailukeskukset erottautuvat toisistaan asiakasrakenteeltaan. Rovaniemi on vahvin Espanjan, Italian, Venäjän ja Ranskan markkinoilla. Saariselkä on vahva Japanin markkinoilla ja Levi brittimarkkinoilla. Ylläs on puolestaan vahvin Sveitsin markkinoilla.

Markkinaosuudet kansainvälisillä päämarkkina-alueilla 2005
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van aineiston pohjalta. Kaikkien yritysten tunnusluvut eivät näy

2.6. Yritysten kannattavuus

aineistossa. Esimerkiksi Rovaniemellä toimivien ketjuhotellien
tunnusluvut kirjautuvat muulle alueelle kuin Rovaniemelle joten

Matkailun ydintoimialojen liikevaihdon kehitys

majoitusliikkeiden osalta tunnusluvut kuvaavat toimintaa vain

Matkailun ydintoimialojen liikevaihto on kasvanut huolimatta

osittain. Toisaalta vuoden 2005 tunnusluvut eivät ole luotettavia,

2000-luvun alun notkahduksesta. Vuonna 2005 majoitus- ja

koska tilinpäätöstiedot on saatu vain osalta yrityksistä. Graafiset

ravitsemustoiminnan liikevaihdon kasvu hidastui noin viiden

yhteenvedot tärkeimmistä tunnusluvuista ovat strategian liitteenä

prosentin keskimääräisestä kasvusta 2,6 prosenttiin. Vuoden 2006

(liite 1).
Yhteenvetona voidaan kuitenkin todeta, että matkailuyritys-

ensimmäisellä vuosineljänneksellä kasvua oli vain 1,3 prosenttia
verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Matkatoimistojen

ten taloudellinen kehitys kahden viime vuoden aikana on ollut

ja muun matkailupalvelevan toiminnan liikevaihto kasvoi vuonna

epätyydyttävää. Heikko taloudellinen kannattavuus merkitsee

2005 hiukan yli 2 prosenttia ja kasvu vuoden 2006 ensimmäisellä

jatkuessaan yritysten investointikyvyn heikkenemistä ja sen myötä

vuosineljänneksellä on ollut 6,6 prosenttia korkeampi kuin vastaa-

myös niiden kilpailukyvyn rapautumista. Keskeisinä syinä kannat-

vana aikana vuonna 2005.

tavuuskehitykseen ovat olleet suorien asiakasyhteyksien puuttues-

8

sa matkanjärjestäjien kasvanut alihankkijoiden kilpailuttaminen,

Majoitusliikkeiden liikevaihdon mediaani on pysynyt Rovaniemellä suunnilleen samalla tasolla kun Suomessa ja Lapissa

kohonneet tuotantokustannukset ja toiminnan sesonkiluonteisuus.

keskimäärin. Matkatoimistojen ja muun matkailua palvelevan

Selvää on, että kehitys ei voi pitkään jatkua viime vuosien suuntai-

toiminnan liikevaihdon mediaani on ollut Rovaniemellä suurempi

sena. Velkaantumis-/omavaraisuusasteet eivät anna enää mahdol-

kuin Suomessa ja Lapissa keskimäärin.

lisuuksia toiminnan kehittämiseen lainapääomalla, joten ainoa tie

9

eteenpäin on yritysten tuloksentekokyvyn parantaminen. Tämä

Yritysten kannattavuutta ja vakavaraisuutta on tarkasteltu
Suomen Asiakastieto Oy:n yritysten tilinpäätöstietoihin perustu-

edellyttää uudenlaisia strategisia valintoja.

Majoitus- ja ravitsemistoiminnan, matkatoimistojen ja muun matkailua palvelevan
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Välitön matkailutulo on yritysten saama liikevaihto, kun mat-

2.7. Matkailun
aluetaloudellinen kehitys

kailijat ostavat tavaroita ja palveluja. Välitön matkailutulo voidaan

Rovaniemen matkailun aluetaloudellisia vaikutuksia on tarkasteltu

Matkailijat käyttivät rahaa Rovaniemen seudulla lähes 120 miljoo-

samoilla periaatteilla kuin Lapin matkailustrategiassa sekä kauppa-

naa euroa vuonna 2004. 10

määritellä myös matkailijoiden alueella käyttämäksi rahamääräksi.

ja teollisuusministeriön ”Matkailun aluetaloudelliset vaikutuk-

Matkailutulo on kasvanut viimeisten n. kymmenen vuoden

set”-julkaisussa. Välitön matkailutulo ja työllistävyys perustuvat

aikana keskimäärin viisi prosenttia vuosittain ja kokonaiskasvu

Suomen tilastokeskuksen julkaisemiin viimeisimpiin vertailukel-

vuodesta 1996 vuoteen 2004 on ollut yli 40 prosenttia.

poisiin toimialatietoihin ja Lapin matkailustrategiassa käytettyihin
prosentteihin matkailun osuudesta eri toimialojen liikevaihdosta
ja työllistävyydestä.

1 000 €

Välittömän matkailutulon kehitys Rovaniemellä 2001-2004
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Välitön matkailutulo kasvoi voimakkaasti 1990-luvun loppu-

Suomessa matkailun osuus kokonaiskulutuksesta on arvioitu

puolella, mutta matkailutulon suhteellinen kasvu on hidastunut

olevan 2,4 prosenttia. Matkailun merkitys on siis Rovaniemelle

2000-luvulla.

keskimääräistä suurempi. Rovaniemen voidaan olettaa myös

Liikevaihdon kasvu oli voimakasta etenkin matkatoimistoissa

hyötyvän merkittävästi matkailun välillisistä vaikutuksista, koska

ja muussa matkailua palvelevassa toiminnassa. Matkailutulo on

Rovaniemen monipuolinen elinkeinorakenne mahdollistaa sen,

määrällisesti kasvanut 2000-luvulla eniten majoitus- ja ravitse-

että matkailuyritykset ostavat palveluja ja tavaroita seudun muilta

mustoiminnassa ja suhteellisesti eniten matkailua palvelevassa

yrityksiltä.
Matkailun välillisen tulokertoimen on todettu vaihtelevan

vuokraustoiminnassa, lähinnä autonvuokrauksessa.
Joulunajan matkailun osuuden voidaan arvioida olevan n. 25-30

Suomessa 1,2-1,5 välillä.11 Tämän arvion mukaisesti matkailun
välillinen tulo on n. 24-60 miljoonaa euroa. Näin Rovaniemen

miljoonaa euroa vuonna 2005.
Välittömän matkailutulon osuus kaikkien toimialojen liikevaihdosta Rovaniemen seudulla oli 6,8 prosenttia vuonna 2004.

seudun kokonaismatkailutulon voidaan arvioida olevan n. 144-184
miljoonaa euroa. Matkailutulo Rovaniemellä jakaantuu eri toimialoille seuraavasti:

Matkailutulojen jakautuminen Rovaniemellä vuonna 2004
Virkistys, kulttuuri ja
urheilu 5 %

Vuokraustoiminta
3%

Huoltamot 8 %

Vähittäiskauppa 28 %

Henkilöliikenne 16 %

Matkatoimistot ja muu
matkailua palveleva
toiminta 17 %

Majoitus- ja
ravitsemustoiminta 23 %

Lähde: Tilastokeskus

Matkailun työllistävä vaikutus
Rovaniemen matkailutyöllisyys oli 997 henkilötyövuotta vuonna
2004. Henkilötyövuosien määrä on kasvanut 3,5 prosenttia vuodesta 2001 vuoteen 2004.
Matkailun henkilötyövuodet ovat yli nelinkertaistuneet
ohjelmapalveluissa vuodesta 1995 vuoteen 2004. Majoitus- ja
ravitsemustoiminnassa henkilötyövuosien määrä on kasvanut n.
10 prosenttia vuodesta 1995 vuoteen 2004. Majoitus- ja ravitsemustoiminnassa vuokratyövoiman käyttö on yleistynyt, mikä ei
näy em. luvuissa. Matkailun välittömät henkilötyövuodet olivat yli
9 prosenttia kaikkien toimialojen henkilötyövuosista vuonna 2004.
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Matkailu työllistää myös välillisesti. Matkailun työllisyyskerroin
eri tutkimuksissa ja tilastoissa vaihtelee 1,02-2,5 välillä. Rovaniemen seudulla voidaan kuitenkin olettaa, että matkailun välillinen
työllistävyys on merkittävää, koska seudulla on monipuolinen
elinkeinorakenne, jonka tuottamia palveluja ja tavaroita matkailuyritykset ostavat. Rovaniemen seudun työllisyyskertoimeksi voidaan arvioida 1,5, jolloin matkailun kokonaistyöllistävä vaikutus
on n. 1500 henkilötyövuotta. Matkailun palkkatulo Rovaniemellä
on n. 40 miljoonaa euroa ja verotulovaikutus n. 9 miljoonaa euroa.

Matkailun henkilötyövuosien kehitys Rovaniemellä 2001-2004
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Matkailutyöllisyys toimialoittain Rovaniemen seudulla 2004

Huoltamot
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Välitön matkailutulo

120 milj. euroa

Välillinen matkailutulo

42 milj. euroa

KOKONAISMATKAILUTULO

162 milj. euroa

Palkkatulovaikutus

40 milj. euroa

Verotulovaikutus

9 milj. euroa12

KOKONAISHYÖTY

n. 202 milj. euroa
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3. ROVANIEMEN ALUEEN KEHITYKSEN VERTAILU
LAPIN JA SUOMEN YLEISEEN KEHITYKSEEN JA
JOHTOPÄÄTÖKSET
Rekisteröidyillä yöpymisvuorokausina mitattuna Rovaniemen

eeseen. Näin riippuvuus yhdellä markkina-alueella tapahtuvista

matkailukehitys on ollut hyvää verrattuna matkailukehitykseen

kysynnän häiriöistä ei ole Rovaniemellä niin suurta kuin eräissä

Suomessa ja Lapissa keskimäärin. Matkailukehitys Suomessa on

muissa matkailukeskuksissa. Rovaniemi on kuitenkin menettänyt

viime vuosina ollut kuitenkin heikkoa. Rekisteröidyt yöpymis-

markkinaosuuttaan Lapissa lähes kaikilla kansainvälisillä markki-

vuorokaudet ovat kasvaneet vuodesta 2001 vuoteen 2005 vain 2,9

na-alueilla vuodesta 2001 vuoteen 2005.

prosenttia.
Matkailun kasvu rekisteröityjen yöpymisvuorokausien osalta on

Rovaniemen majoituskapasiteetti on kasvanut huomattavasti
hitaammin kuin Lapissa ja Suomessa keskimäärin. Rovaniemen

ollut huomattavasti voimakkaampaa Lapissa. Lapin rekisteröidyt

majoituskapasiteetissa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia

yöpymiset ovat kasvaneet vuodesta 2001 vuoteen 2005 yli 20

vuodesta 2001. Majoituskapasiteetin kasvu on ollut huomattavasti

prosenttia. Suhteellisesti vahvinta kasvu on ollut Ylläksellä, missä

voimakkaampaa muualla Suomessa ja Lapissa kuin Rovaniemellä.

yöpymiset ovat lähes kaksinkertaistuneet. Seuraavaksi vahvinta

Rovaniemen alueen majoituskapasiteetin rakenne poikkeaa Lapin

kasvu on ollut Rovaniemellä, missä rekisteröityneet yöpymiset

muista matkailukeskuksista oleellisesti siten, että mökki- tms.

ovat lisääntyneet yli 23 prosenttia. Rovaniemen kannalta huoles-

-majoituskapasiteettia on vain hyvin rajallisesti käytössä. Tämä

tuttavaa on, että kasvu hiipui vuonna 2005 alle Lapin kasvutason.

nähdään esteenä viipymän pidentämiselle erityisesti perhematkai-

1990-luvun lopusta lähtien kasvu on tullut voimakkaimmin
kansainvälisestä matkailusta ja etenkin joulu- ja talvisesonkina.

lussa.
Yksityisten matkailuinvestointien määrä on myös ollut vaa-

Kesä- ja talvisesonkien voimakas ero, etenkin taloudellisesti mitat-

timatonta Rovaniemellä verrattuna esim. Ylläkseen ja Leviin.

tuna, näyttää kasvavan edelleen huolestuttavasti.

Yksityisiä investointeja on tehty Ounasvaaralle, Napapiirille ja

Kansainvälinen matkailu Rovaniemellä on määrällisesti kehit-

Pohtimolammen alueelle. Ounasvaaran alueelle on investoitu 2000

tynyt hyvin, mutta Rovaniemi kasvu on hidastunut suhteellisesti

-luvulla yli 20 miljoonaa euroa pääsääntöisesti julkisella rahalla.

verrattuna Lapin keskimääräiseen kansainväliseen kasvuun. Kan-

Nämä investoinnit tarjoavat mahdollisuuden myös matkailulliseen

sainvälisten rekisteröityjen yöpymisen kasvu on ollut määrällisesti

hyödyntämiseen. Matkailun tarpeet mm. reittien kehittämiseksi

suurinta Rovaniemellä, mutta suhteellisesti Rovaniemen kasvu on

on syytä määritellä niin, että alueen kehittäminen palvelee myös

taantunut ja kääntynyt jopa laskuun vuoden 2006 ensimmäisellä

matkailua.

vuosipuoliskolla. Lapin kansainvälinen matkailu on kasvanut

Rovaniemen rekisteröidyn majoituskapasiteetin käyttöaste kas-

vuodesta 2001 vuoteen 2005 lähes 40 prosenttia ja Suomessa

voi vuosina 2002-2004, mutta käyttöaste laski vuonna 2005, vaikka

kansainvälinen matkailu on kasvanut vastaavana ajankohtana yli 5

kaikki rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat prosentin. Rovaniemen

prosenttia. Rovaniemen kasvu vastaavana ajankohtana on ollut n.

rekisteröity majoituskapasiteetti kasvoi prosentilla vuonna 2005.

30 prosenttia.
Rovaniemen markkinaosuus Lapin kansainvälisestä matkailusta

Rovaniemen käyttöaste on Lapin keskimääräistä käyttöastetta
parempi, mutta 2,5 prosenttiyksikköä heikompi kuin Suomessa

on laskenut yli 2 prosenttiyksikköä vuodesta 2001 vuoteen 2005.

keskimäärin. Rovaniemen keskustan alueen majoitusliikkeiden

Rovaniemen markkinaosuus on kuitenkin edelleen yli kolmannes

käyttöaste on parempi kuin koko kaupungin alueen. Käyttöaste

ja valtakunnallisesti Rovaniemi on säilyttänyt asemansa toiseksi
suurimpana kansainvälisenä matkailukohteena. Rovaniemen
markkinaosuus koko Suomen kansainvälisestä matkailusta on
kasvanut tasaisesti koko 2000-luvun.
Kotimaisen matkailun kehitys on Suomessa ollut vaatimatonta.
Kotimaisten matkailijoiden yöpymisvuorokaudet ovat kasvaneet
vain hiukan yli 2 prosenttia vuodesta 2001 vuoteen 2005. Lapissa
kasvu on ollut keskimäärin yli 10 prosenttia ja Rovaniemellä
kasvua on ollut vuodesta 2001 vuoteen 2005 yli 13 prosenttia.
Rovaniemi on hiukan parantanut kotimaisten matkailijoiden
markkinaosuuttaan Lapissa.
Rovaniemi poikkeaa useasta muusta Lapin matkailukeskuksesta
siinä, että Rovaniemen matkailu tukeutuu useaan markkina-alu-
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on Rovaniemen keskustassa 1,6 prosenttiyksikköä parempi kuin

honneet ja tuotantokustannukset ovat nousseet. Matkailuyritykset

Suomessa keskimäärin. Rovaniemen äärireunoilla on olemassa

ovat liian riippuvaisia matkanjärjestäjistä, koska alueen yrityskoko

kapasiteettia, jolle ei ole riittävästi kysyntää nykyisellä matkailun

on pieni ja yhteistoimintaa ei ole riittävästi. Tämä riippuvuus on

asiakasrakenteella.

alueen matkailuyrityksille kriittinen tekijä.

Rovaniemen matkailutulon ja työpaikkojen määrän kasvu näyttää olevan hidastumassa. Rovaniemen matkailutulo ja matkailun

lisäksi myös vaihtoehtoisia suoria jakeluratkaisuja Tuotetarjonnan

työllistävä vaikutus ovat kasvaneet voimakkaasti 1990-luvun

rakentaminen sähköiseen verkkokauppaan edellyttää kuitenkin

loppupuolella, mutta kasvu on hidastunut 2000-luvulla. Matkai-

palvelujen tuotteistamista ja nykyistä laajempia palvelukokonai-

lun ydintoimijoiden kuten hotellien ja ohjelmapalveluyritysten

suuksia. Onnistuneen ja myyvän palvelukokonaisuuden rakenta-

liikevaihto on kasvanut vuodesta 2002, mutta kasvu on hidastunut

minen edellyttää puolestaan nykyistä laajempaa yhteistoimintaa

ohjelmapalveluyritysten kohdalla vuoden 2005 aikana. Rovanie-

matkailuyritysten kesken.

men seudun suhdannekatsauksen mukaan ohjelmapalveluyritys-

Rovaniemen matkailussa on suuria ongelmia etenkin seson-

ten liikevaihto kasvaa edelleen talvikaudella, mutta kesäkaudella

kivaihteluiden vuoksi ja viime vuosien kehitys näyttää siltä, että

liikevaihto on pienentynyt entisestään vuonna 2005.13

sesonkivaihtelut ovat edelleen kasvamassa. Sesonkivaihtelujen

Majoitusliikkeiden kannattavuus on ollut 2000-luvulla heikkoa
14

kannalta ratkaisevaa matkailijamäärän kasvun vauhdittamiseksi

ja ohjelmapalveluyritysten tyydyttävää. Rovaniemeläisten ma-

on kesän kotimaisen kysynnän kasvattaminen. Matkailijamäärän

joitusliikkeiden liikevoittoprosentti on ollut kuitenkin heikompi

tasaisempi jakautuminen koko vuoden ajalle edellyttää sekä uutta

kuin Lapissa ja suurin piirtein sama kuin Suomessa keskimäärin.

tuotekehitystä että olemassa olevien tuotteiden tuotteistamista.

Huomattavaa on kuitenkin, että Rovaniemen majoitusliikkeiden

Suuri sesonkivaihtelu on este myös uusille investoinneille.

kannattavuus on laskenut vuonna 2004 huomattavasti alle Suomen

Talvisesonkina Rovaniemellä on kysyntää tasokkaalle uudelle

ja Lapin keskitason. Ohjelmapalveluyritysten kannattavuus on

majoituskapasiteetille, mutta kesän huono kannattavuus hidastaa

keskimääräisesti parempi kuin Lapissa ja Suomessa.

investointeja. Rovaniemen käyttöasteen kehitys ei puolla uusia

Sijoitetun pääoman tuotto hotelleissa on vaihdellut vuosien
2002 ja 2003 hyvästä vuoden 2004 välttävään. Vuonna 2004 sijoitetun pääoman tuotto on laskenut jyrkästi alle Lapin ja Suomen kes-

investointeja ja Rovaniemellä on tällä hetkellä kapasiteettia, jolle ei
ole kysyntää nykyisellä matkailijarakenteella.
Rovaniemellä voidaan odottaa vielä kasvua joulu- ja talvimat-

kitason. Ohjelmapalveluissa sijoitetun pääoman tuotto on hyvää

kailussa, mutta mikäli tavoitteeksi asetetaan voimakas kasvu, tulee

vuosina 2000-2003, mutta vuonna 2004 tuotto on ollut välttävää.

ongelmaksi riittävä hyvätasoinen majoituskapasiteetti, mikä tarjo-

Pääoman tuotto on ollut keskimääräisesti parempaa kuin Suomes-

aisi mahdollisuudet mm. perheiden viipymän pidentämiselle.

sa ja Lapissa poikkeuksena kuitenkin vuosi 2004.
Majoitusliikkeiden omavaraisuusaste on laskenut 2000-luvulla
tyydyttävästä heikkoon ja on ollut koko 2000-luvun heikompi kuin
Lapissa ja Suomessa keskimäärin. Ohjelmapalveluyritysten omavaraisuusaste on pysynyt hyvänä ja se ollut koko 2000-luvun parempi
kuin Suomessa ja Lapissa keskimäärin.

Johtopäätökset
Matkailuvolyymin kasvu Rovaniemellä on ollut hyvää koko
2000-luvun verrattuna koko Suomeen. Rovaniemi on pystynyt
säilyttämään myös markkinaosuutensa Lapissa, mutta kansainvälisillä markkinoilla Rovaniemi on hitaasti menettämässä
markkinaosuuttaan muille matkailukeskuksille. Matkailutulon
ja työllisyyden kasvu on hidastunut 1990-luvun loppuvuosien
hyvästä kasvusta. Matkailutoimialan liikevaihdon myönteisestä
kehityksestä huolimatta ydinyritysten kannattavuus on heikentynyt tasolle, joka ei turvaa pitkän aikavälin toimintaedellytyksiä.
Nykyinen omavaraisuus-/velkaantumisaste ei mahdollista velkarahalla tapahtuvia investointeja ilman oman pääoman vahvistamista.
Samanaikaisesti tarve saavuttaa vähintäänkin Lapin muiden matkailukohteiden tasoinen kehitys-/investointitahti on yksi kilpailukyvyn perusedellytyksiä.
Suuret matkanjärjestäjät kilpailuttavat yrityksiä etenkin
joulutuotteessa ja samanaikaisesti palvelutasovaatimukset ovat ko-
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Yritykset tarvitsevat tulevaisuudessa nykyisten jakeluteiden

Tutkimuksen mukaan Lapin pääkaupunkia pidetään erityisen

4 ROVANIEMEN
YLEINEN IMAGO

luonnonläheisenä paikkana. Matkailu on valtaosan mielestä Rovaniemeen vahvasti liittyvä piirre. Selkeän enemmistön mielestä
kyseessä on myös turvallinen paikka, joka kiinnostaa lomanviettokohteena. Rovaniemen ilmapiiri on rento ja reilu, mutta perin-

4.1. Suomalaisten
mielikuvia Rovaniemestä15

teikäs. Myös urheilu ja liikunnallisuus sekä opiskelu leimaavat
Rovaniemeä. Liite 2.
Joulupukki hallitsee erityisesti 25-34-vuotiaiden Rovaniemi-

Rovaniemen imago on kehittynyt positiivisesti viime vuosien
aikana. Suomen Gallupin vuoden 2005 tutkimuksen mukaan 79
prosenttia suomalaisista pitää Rovaniemen imagoa erittäin tai

kuvaa. Tämä ei ole yllätys, ovathan kyseessä ahkerimmin pukille
kirjoittavien lasten vanhemmat. Erityisesti nuorimmat (alle 25vuotiaat) muistavat mainita Rovaniemen yhteydessä sen kulttuu-

melko myönteisenä. Noin joka viides suhtautuu Rovaniemeen
neutraalisti, tuskin kenenkään mielikuva Rovaniemestä on kielteinen. Rovaniemen imago on kehittynyt vuodesta 2002 positiiviseen
suuntaan noin 8 prosenttiyksikköä.
Rovaniemen seudun markkinointia Rovaniemi Lapin sykkivä
sydän -tunnuksen alla on toteutettu vuodesta 2003 alkaen. Yhtenäinen markkinointiviestintä ja markkinointitunnuksen vakiintuminen ovat varmasti myös vaikuttaneet positiivisesti mielikuviin
ja näkyvyyteen.

ritarjonnan sekä siellä järjestettävät erilaiset tapahtumat. Heistä
keskimääräistä useampi kehuu myös kaupungin rentoa ja reilua
ilmapiiriä.
Suomen Gallupin kyselyssä esitettyihin tietokysymyksiin
saatiin hyvinkin erilaisia vastauksia: osa asioista tiedettiin, osa oli
useimmille tuntematonta tietoa. Useampi kuin neljä viidestä (85
%) suomalaisesta tietää, miksi Rovaniemi tuhoutui lähes täysin
vuonna 1945. Lapin pääkaupungiksi Rovaniemen osaa nimetä 71
prosenttia. Kaksi suomalaista kolmesta (67 %) tietää, että poro on

Kaksi suomalaista viidestä (40 %) assosioi Rovaniemen

Rovaniemen symbolieläin, joka löytyy myös markkinointitunnuk-

pohjoiseen tai Lappiin. Joulupukki ja joulu tulevat mieleen joka
viidennellä. Poro on kaupunkiin kolmanneksi useimmin yhdistettävä asia (11 %). Yhtä moni suomalainen ajattelee Rovaniemen yhteydessä Jätkänkynttilä-siltaa. Napapiiri tuli spontaanisti mieleen
vajaalle kymmenesosalle (9 %), lumi (7 %) ja pakkaset (6 %) vain
hieman harvemmalle. Liite 2. Rovaniemestä riittää monenlaisten
mielleyhtymien synnyttäjäksi. Yksittäisempiä mainintoja keräsivät
mm. historiallisesti legendaarinen Pohjanhovi ja muut hotellit

sesta.
Yritysten ja työntekijöiden mielikuvilla Rovaniemestä on vaikutusta lähinnä matkailuyritysten sijoittumispäätöksiin. Taloustutkimus Oy:n tutkimuksen mukaan suomalaisten yritysten ja alueelta
valmistuneiden (potentiaalisten paluumuuttajien) mielikuva Rovaniemen seudusta on positiivinen. Rovaniemi mielletään luonnonläheiseksi, kehittyväksi. Ennen kaikkea se on tunnettu Joulupukistaan. Rovaniemen seudun imago liittyy vahvasti luontoon, Lappiin

(3 %), Arktikum (3 %) sekä Santapark (2 %). Kaksi prosenttia

ja Joulupukkiin. Rovaniemen seutu koetaan vetovoimaisena,

tutkimukseen osallistuneista mainitsi Rovaniemen ”modernin
ajan” suurista pojista joko kirjailija Jari Tervon tai pop-idoli Antti
Tuiskun.

mutta ongelmaksi osoittautuvat työpaikansaantimahdollisuudet ja
talous.16 Liite 3.

Suomalaisten yleiskäsitys Rovaniemestä (%)
0

10

20

Erittäin myönteinen

30

40

50

60

70

80

15
12

Melko myönteinen

64
59

Ei myönteinen eikä

19
27

kielteinen

Melko kielteinen

2
1

Erittäin kielteinen

0
0

Ei osaa sanoa

0
1

2005
2006

39

4.2. Rovaniemen
imago matkailukaupunkina17
Kaupungit ja kunnat matkailukohteina 2005-tutkimuksen mukaan
suosituin kohde viimeisen vuoden aikana on ollut edellisten vuosien tavoin Helsinki, jossa lomailleita on reilu neljäsosa. Toiseksi
suurimmalla osuudella tulee Tampere (16 %) ja kolmantena Turku
(12 %). Rovaniemellä on lomaillut viimeisen vuoden aikana viisi
prosenttia ja aikaisemmin kymmenen prosenttia suomalaisista.
Seitsemän prosenttia voisi suositella Rovaniemeä matkailukoh-

KAUPUNKIEN
PAREMMUUSJÄRJESTYS
YLEISARVOSANOJEN
(KOULUARVOSANA 4-10)
KESKIARVOJEN PERUSTEELLA
20 parasta kaupunkia

teeksi.
Tutkimuksessa selvitettiin matkailukaupunkien imagoa arvioimalla mielikuvatekijöitä: majoituspalvelujen hinta- ja laatutaso,
ravintolapalvelujen hinta- ja laatutaso, tapahtumien riittävyys ja
monipuolisuus, nähtävyydet, liikenneyhteydet kunnassa, saavutettavuus julkisilla kulkuneuvoilla, vierasvenesataman viihtyisyys
sekä esitteet ja matkailuneuvonta.
Rovaniemi sijoittuu 31 tutkitun kaupungin joukossa yhdeksänneksi, mutta jää yleisarvosanoissa keskiarvolla 8,04 jaetulle 15.
sijalle. Rovaniemen vahvin ominaisuus on esitteet ja matkailuneuvonta, jossa se sijoittuu jaetulle seitsemännelle sijalle. Kymmenen
parhaan joukkoon se yltää lisäksi majoituspalvelujen laatutasossa,
nähtävyyksissä ja saavutettavuudessa julkisilla kulkuneuvoilla.
Heikoimmillaan se on puolestaan vierasvenesataman viihtyisyyden lisäksi majoituspalvelujen hintatasossa.
Naantali ja Tampere saivat parhaat yleisarvosanojen keskiarvot.
Niiden jälkeen tulevat keskenään hyvin tasaisina Porvoo, Kuusamo ja Turku. Heikoimman yleisarvosanojen keskiarvon saa jälleen
Kemi. Kokonaisuudessaan ominaisuuskohtaisesti tarkasteltuna
parhaat arviot saa Helsinki. Toisena tulee Tampere ja kolmantena
Turku.
Kokonaisuudessaan tämän tarkastelun pohjalta sekä imagollisesti ominaisuuskohtaisesti mitattuna että lomailumäärien ja
suositeltavuuden suhteen johtava matkailukaupunki on Helsinki.
Helsinki tosin jää hieman kärjestä yleisarvosanoilla mitattuna.
Lomailu- ja suositeltavuusosuuksissa sekä ominaisuuskohtaisessa
tarkastelussa toisena tulee Tampere ja kolmantena Turku. Tampere
on toisena myös yleisarvosanoissa ja Turku tulee kärkikaksikkoa
seuraavassa ryhmässä. Muita vahvoja ovat mm. Kuopio, Jyväskylä
ja Oulu, jotka kävijäosuudellisesti sijoittuvat kärkiryhmän perään
ja omaavat myös vahvahkon imagon. Myös Naantali ja Kuusamo
ovat suhteellisen vahvoja hyvien yleismielikuviensa ansiosta.
Liite 4.
Rovaniemi jää matkailukaupunkina jälkeen mm. Kuopiosta ja
Savonlinnasta. On aihetta esittää kysymys, miksi näin on? Luontaisilta lähtökohdiltaan Rovaniemen pitäisi olla kilpailukykyinen
mm. edellä todettujen kaupunkien kanssa. Viiden viime vuoden

1. Naantali 8,46
2. Tampere 8,43
3. Porvoo 8,38
4. Kuusamo 8,36
5. Turku 8,35
6. Maarianhamina 8,32
7. Helsinki 8,28
8. Savonlinna 8,27
9. Kuopio 8,19
10. jaettu Oulu 8,09
10. jaettu Jyväskylä 8,09
12. Lappeenranta 8,08
13. Tammisaari 8,06
14. Rauma 8,05
15. jaettu Hanko 8,04
15. jaettu Rovaniemi 8,04
17. Kotka 7,89
18. Hämeenlinna 7,81
19. Joensuu 7,77
20. jaettu Vaasa 7,72
20. jaettu Mikkeli 7,72

aikana on positiivista kehitystä Rovaniemellä tapahtunut tutkimuksen mukaan vain esitteissä, matkailuneuvonnassa ja nähtävyyksissä. Muilta osin on taannuttu tai pysytty samalla tasolla.
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Kaikkien kaupunkien
keskiarvo 8,04

4.3. Rovaniemen sisäinen imago18
Rovaniemen seudun asukkaille tehdyn mielikuvatutkimuksen
mukaan lähes 82 prosenttia tuntee kuuluvansa Rovaniemelle.
Sitoutuneisuus on parantunut 17 prosenttia vuodesta 2001. Sitoutuneisuuteen vaikuttivat koti- ja syntymäpaikka, juuret, tuttavat ja
suku, luonnonläheisyys, viihtyminen ja ilmapiiri.
Rovaniemeläisten mielestä seutua parhaiten kuvaavat Joulupukki, luonnonläheisyys, opiskelupaikkakunta, matkailu ja urheilullisuus. Tärkeitä tapahtumia ja asioita kysyttäessä nousivat esille
Rovaniemen lentokenttä, Lapin yliopisto, Rovaniemen ammattikorkeakoulu, Joulupukki ja joulutapahtumat. Koulutus ja matkailu
koetaan tärkeiksi, mutta myös kulttuuri ja urheilu. Rovaniemeläisten ylpeyden aiheita ovat Napapiiri, Ounasvaara, Arktikum,
Joulupukin Pajakylä ja Jätkänkynttilä-silta.

sena ja opiskelijakaupunkina enemmän kuin suomalaiset yleensä.
Lisäksi rovaniemeläiset pitävät palvelujaan parempana ja talouttaan heikompana kuin muut. Suomalaiset pitävät Rovaniemeä
enemmän muuttotappiopaikkakuntana, jätkäkulttuurin paikkana,
turvallisempana paikkana, vahvojen perinteiden suosijana ja ilmapiiriä rennompana kuin paikkakuntalaiset.
Tutkimustulokset osoittavat, että alueen sisäiset mielikuvat ovat
tasapainossa ulkoisen imagon kanssa. Vuonna 2002 linjattu seudun markkinointistrategia vastaa tutkimuksesta saatuja tuloksia.
Vahvuudet ja heikkoudet ovat pysyneet samoina. Imagoa ulospäin
rakentavat ja markkinoinnissa korostettavat asiat koetaan myös
paikallisesti tärkeiksi vahvuuksiksi.

Yhteenvetoa

Tutkimuksessa selvitettiin myös mitä mieltä rovaniemeläiset

Rovaniemen imago on viime vuosien aikana yleisesti kehittynyt

ovat vuonna 2003 käyttöönotetusta seudun markkinointitunnuk-

positiiviseen suuntaan. Kotimaisten matkailijoiden keskuudessa

sesta ja sen sopivuudesta. Vastaajista 82 prosenttia piti tunnusta

Rovaniemi-kuvassa ei kuitenkaan ole tapahtunut merkittäviä

erittäin hyvin tai melko hyvin sopivana Rovaniemen seudulle.

positiivisia muutoksia. Lapin keskuksena, kaupunkina keskellä

Sitoutuneisuus tunnukseen oli 70 prosenttia. Myös iskulauseen

erämaata, sillä pitäisi olla kaikki edellytykset nousta imagoltaan

Lapin sykkivä sydän koettiin sopivan erittäin tai melko hyvin

yhdeksi Suomen johtavista matkailukaupungeista. Kaupunkiin

seudulle (79 prosenttia).

suuntautuva kotimainen matkailu ei ole kuitenkaan kehittynyt

Rovaniemeläisten mielikuvat kotiseudustaan ovat hieman

viime vuosina odotetulla tavalla. Mielikuva Rovaniemestä mat-

parantuneet vuodesta 2001. Arvostuksissa ovat nousseet kansain-

kailijoiden keskuudessa osaltaan selittää tapahtunutta kehitystä.

välisyys, edistyksellisyys, kulttuurimyönteisyys ja palveluhenki-

Toisaalta kehitys on selitettävissä myös palvelujen kehitysvauhdin

syys. Pääosin seudun asukkaiden mielikuvat ovat samanlaisia kuin

pysähtyneisyydellä ja palvelujen epätyydyttävällä saatavuudella.

yleisesti suomalaisilla. Joulupukki, matkailu ja luonnonläheisyys

Viimeksi mainittu koskee erityisesti kesämatkailua.

ovat mielikuvissa noin 90 prosentilla vastaajista molemmissa
tutkimuksissa.
Verrattaessa tuloksia Suomen Gallupin tutkimustuloksiin löy-

Rovaniemen alueen suurin matkailuvolyymi tulee ulkomailta.
Tältä osin tutkittua imagotietoa ei valitettavasti ole olemassa.
Käytettävissä olevat tiedot luovat pohjaa alueelle suuntautuvan

detään pieniä eroja mielikuvissa. Rovaniemeläiset pitävät seutuaan

kotimaisen matkailun tavoiteasettelulle ja kehittämisen suunnit-

tapahtumarikkaana, urheilullisena, nuorekkaampana, dynaami-

telulle.
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useista eri kilpailukykymalleista sekä sovitettu matkailutoimialalle.

5. ROVANIEMEN KILPAILUKYKY
Kilpailukyvyn arvioimiseksi ja sen seurantaan ei ole käytettävissä
selkeää mittaristoa tai mallia. Strategiatyön edistyessä on selkeästi
tullut esille tarve tämäntyyppisen työkalun rakentamiseen.
Rovaniemen matkailun kilpailukyvyn nähdään rakentuvan
Kuvion 1 osoittamille ulottuvuuksille. Malli toimii alustavana
runkona kilpailukyvyn arvioimiseksi ja myöhemmin sen mallintamiseksi ja mittaamiseksi. Kilpailukyvyn ulottuvuudet on johdettu

Kilpailukyvyn ulottuvuudet ja mittarit määritellään tarkemmin
seurantatyökalun suunnittelemisen yhteydessä.
Kokonaisuutena Rovaniemen matkailun kilpailukyky muodostuu yhteisvaikutteisesti kohdemarkkinaosaamisesta ja -tuntemuksesta yritys- ja yritysverkostotasolla, asiakkaan ja palveluntarjoajan
näkökulmista oikeasta hinta-laatusuhteesta, prosessien toimivuudesta ja tehokkuudesta, yleisistä ja erityisistä toimintaedellytyksistä alueella ja laajemmin sekä kohteen ominaisuuksista.

Rovaniemen matkailun kilpailukyky

Kohdemarkkinaosaaminen
• Kohderyhmä
• Päätöksenteko
• Arvomaailma
• Markkinatilanne
• Kilpailijat
• Mielikuvat
•Odotukset
•?

Hinta-laatu-suhde
• Hintataso
• Palvelutaso
•?

Prosessien
tehokkuus

Toimintaedellytykset

• Osaaminen
• Tuotantokulut
• Tuotteet
• Asiakaspalvelu
• Toimintaympäristö
• Viestintä
•?

• Turvallisuus
• Päätöksenteko
• Lähi- ja tukialat
• Kumppanuudet
• Neuvotteluasema
•?

Kohde
• Saavutettavuus
• Kapasiteetti
• Tarjonta
• Ilmapiiri
• Mediajulkisuus
• Ympäristön laatu
•?

Muutokset yhteiskunnassa, ympäristötekijöissä, toimialalla, markkinoilla,
yritystasolla ja matkailijoiden keskuudessa
Rovaniemen matkailun kilpailukyvyn ulottuvuudet.

42

Yksittäiset, eri palveluntarjoajien tuottamat matkailutuotteet tulee

ja päätöksentekoprosessinsa. Asiakas ei tule yksittäiseen yritykseen

nähdä alueenlaajuisena kokonaisuutena, joka näyttäytyy yhtenäi-

tai tuotteeseen vaan kohteeseen, alueelle. Samoin matkanjärjestäjä

senä asiakkaille. Kyse on laajennetusta tuotekäsityksestä, jonka

ei osta eikä myy yksittäistä yritystä tai tuotetta vaan kohteen, usein

mukaan jokainen matkakohteen osa-alue, aktiviteetti tai elementti

jopa mielikuvan. Alue muodostaa kokonaisvaltaisen elämystuot-

on osa laajempaa kokonaisuutta, jonka asiakas näkee yhtenäise-

teen. Näin ollen kohteen eri osaset ovat avainasemassa vastattaessa

nä. Kokonaisuus luo arvoa asiakkaalle. Lähtökohtana on asiakas

asiakkaan odotuksiin, vaatimuksiin ja toiveisiin ja kun asiakas

(loppuasiakas ja/ tai matkanjärjestäjä), hänen tarpeensa, arvonsa

muodostaa käsitystään kohteesta.19

toimintaajatus

fyysiset
puitteet

Julkinen sektori

Lähiruoka
Majoitus

paikka

Lumikenkäily

Joet
Joulupukki

Maastohiihto

Käsityöt

Lumi ja jää

Vaeltaminen
ASIAKKAAN
ARVOT JA
PÄÄTÖKSENTEKO

Käyntikohteet
osaaminen
Paikallisyhteisö

Luonto ja
estetiikka
Ounasvaara

Rinteet ja
reitistöt

Perinteet

Rakennetut
ympäristöt

Kalastus

yhteistoiminta

Kehittämisinto
ja resurssit

Porot

Moottorikelkat
alueen
imago

PALVELUPROSESSI

palvelutaso

YMPÄRISTÖ

PALVELUJÄRJESTELMÄ

Matkakohde tuotteena (mukaillen Komppula & Boxberg 2002, Kylänen, Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus 2006)
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Matkailualalla tulee siirtyä tuote- ja tuottajalähtöisestä ajattelus-

erityisesti maksamaan. Markkinoinnissa ei ole juurikaan koros-

ta asiakaslähtöiseen ajatteluun (esim. talvituote-talvimatkailija)

tettu elämysarvoa. Keskittymällä elämysarvon argumentointiin on

ja edelleen yhteistoiminnalliseen tuotekehitykseen (experience

mahdollista luoda uutta kysyntää ja parantaa kannattavuutta.

co-creation). Tässä yhteydessä koko palvelutuotannon ajatus tulee

Laadukkaat palvelut, samoin kuin erilaiset hyödykkeet ovat

haastetuksi. Erityisenä toimialan muutostekijänä tulee kilpailu-

olennainen osa elämystä, mutta tulevaisuuden haasteena on pystyä

edun säilyttämiseksi ja saavuttamiseksi ottaa huomioon elämys-

vastaamaan elämystalouden globaaliin kilpailuun nostamalla tuot-

ten tarjoaminen asiakkaille. Elämystaloudessa ihmiset maksavat

teiden jalostusastetta ja siten aluetaloudellista vaikuttavuutta.

palvelun sijaan elämyksestä -voimakkaasta, moniaistisesta ja

Rovaniemen tuotekehityksessä tulee yhä enemmän hyödyntää

henkilökohtaisesta tunnekokemuksesta. Tämä heijastuu uusiin

Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskuksessa kehitettyä elä-

tuotesisältöihin ja -konsepteihin, pidempiin viipymiin kohteessa,

myskolmiomallia. Elämyskolmio on palvelutuotteen elämykselli-

uusijoihin sekä yritysten kannattavuuteen.

syyttä lisäävä työkalu, jossa tarkastellaan tuotteen elementtejä ja

Valtaosa matkailualalla toimivista yrityksistä elää edelleen pal-

asiakkaan kokemusta. Elämyksellisen palvelutuotteen tulee sisältää

velutaloudessa tuottaen hyvää ja laadukasta palvelua, hinnoitellen

seuraavat kuusi elementtiä: yksilöllisyys, aitous, tarina, moniaisti-

tuotteensa palvelutalouden ansaintalogiikalla, jolloin mahdollinen

suus, kontrasti ja vuorovaikutus. Vaikka palvelutuote sisältää kaik-

elämys syntyy yleensä palvelun sivutuotteena, eikä elämysarvoa

ki nämä elementit, se ei takaa asiakkaalle elämystä vaan parantaa

ole erikseen hinnoiteltu. Elämysarvo on se, josta asiakas on valmis

mahdollisuuksia elämyksen kokemiseen.20

muutos

elämys

henkinen taso

emotionaalinen taso

älyllinen taso

oppiminen

aistiminen

fyysinen taso

kiinnostuminen
yksilöllisyys

aitous

tarina

moniaistisuus

motivaation taso
kontrasti

vuorovaikutus

Elämyskolmiomalli (Tarssanen & Kylänen, 2005)
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5.1. Rovaniemen matkailutuotteet
ja niiden kilpailukyky

5.1.3. Yritysmatkailu

Rovaniemi on luontoa kaupunkimaisessa ympäristössä ja kaupun-

kannustematkailu sekä kokous- ja kongressimatkailu. Rovaniemel-

kimaista ympäristöä luonnossa. Rovaniemen matkailu on kehitty-

le tärkein osa-alue on kannustematkailu.

nyt voimakkaammin ammattiin liittyvästä matkailusta (erityisesti

Kolmas merkittävä markkina on yritysmatkailu, johon kuuluvat

Rovaniemellä järjestetään vuosittain n. 100 kokousta, joihin

kannustematkailu) vapaa-ajan matkailuun. Matkailijoista noin 70

osallistuu keskimäärin 150 henkilöä/kokous. Kokousvieraista noin

prosenttia on vapaa-ajan matkailijoita. Tämä kehityssuunta asettaa

puolet on rovaniemeläisiä, neljännes kotimaisia ja neljännes ulko-

reunaehtoja matkailun kehittämiselle.

maalaisia. Kokousmatkailijat viipyvät paikkakunnalla keskimäärin

Rovaniemen matkailijamäärät voivat kasvaa matkanjärjestäjä-

1,7 vuorokautta. Kokousmatkailun generoimat yöpymisvuoro-

ehtoisella volyymitaloudella, mutta se ei tule parantamaan alueen

kaudet ovat vuositasolla lähes 13 000 ja matkailutulo on n. 2,6

matkailuyrittäjien kannattavuutta. Terveen ja kestävän liiketoimin-

miljoonaa euroa. 21

nan kulmakiveksi on painotettava elämystalouden toimintamalleja.
Rovaniemen matkailun päätuotteet ovat a) joulu, b) vapaa-ajan

Rovaniemen kokous- ja kongressitilat ovat kilpailukykyiset,
mutta ryhmätyötiloja on rajoitetusti. Lapin yliopiston ja Lappiatalon sulkeminen kesäajaksi vaikeuttaa kesän kokous- ja kongres-

kesä- ja talvimatkailu, c) kesä- ja talviajan yritysmatkailu ja tule-

simatkailun kehittämisestä. Lappia-talon mahdollinen remontti

vaisuudessa d) hyvinvointimatkailu. Markkina-alueilta pyritään

ja uudisrakennus voivat parantaa Rovaniemen kilpailukykyä

löytämään, tutkimustoimintaan nojaten, tarkempia segmenttejä ja

Kokous- ja kongressimatkailun osalta kilpailijoina ovat Pohjois-

kohderyhmämäärittelyjä. Niiden pohjalta suunnitellaan strategisia

Suomen muut keskukset ja muun Suomen suurimmat kaupungit.

toimenpiteitä.

Kannustematkailussa ensisijaiset kilpailijat ovat kuumat kaukokohteet ja uudet EU-maat. Muut lähimmät kilpailijat ovat Kanada,

5.1.1. Joulumatkailu

Norja ja Islanti vastaavanlaisina kylminä kohteina. Tutkimus-

Joulutuote on merkittävin yksittäinen matkailutuote Rovaniemel-

tehdään paljon kannustematkoja. Kuitenkaan Suomessa ja Lapissa

lä. Samalla se on monimuotoinen ja haastava tuote. Joulumatkai-

niitä ei juuri toteudu. Kevät-, kesä- ja syksyajan kannustematkailu

lija ei ole yksi yhtenäinen segmentti, vaan se voidaan jakaa paitsi

on keskeinen kehittämisen kohde.

ten mukaan kesäkautena, erityisesti toukokuussa ja lokakuussa

kansallisuuksittain myös viipymän ja aikataulutuksen, matkan

Tutkittaessa Iso-Britannian, Hollannin ja Espanjan kannuste-

ajankohdan (ennen joulua, sen aikana tai sen jälkeen), matkus-

matkailua on todettu touko-kesäkuun ja syys-lokakuun olevan lä-

tavan ryhmän koon ja kokoonpanon, tarjottavien ohjelmien ja

hes yhtä suosittuja ajankohtia kuin maalis-huhtikuun. Kuitenkaan

matkailijoiden matkalleen asettamien tavoitteiden perusteella.

Suomeen tai Lappiin ei näinä lumettomina aikoina juuri toteudu

Näin ollen ei voida puhua vain yhdentyyppisestä joulumatkailijas-

kannustematkailutuotteiden kauppaa, 22 mikä johtuu todennäköi-

ta. Tuotekehityksessä painotetaan jatkossa pidempää viipymää ja

sesti heikosta tarjonnasta ja puutteellisesta markkinointiviestin-

omatoimimatkailijoille suunnattuja joulutuotteita. Joulumatkaili-

nästä. Tämä mahdollisuus on nostettava keskeiseksi kehittämisen

joista Rovaniemen kanssa kisaavat ensisijaisesti Pohjois-Suomen

kohteeksi.

muut matkailukeskukset.

Kannustematkailussa ryhmien koko on pienentymässä, mutta
kysyntä on edelleen hyvää. Ryhmien koon pienentymiseen ajaa

5.1.2. Vapaa-ajan kesä- ja talvimatkailu

erityisesti riittävän lentokapasiteetin saaminen. Tuoteuudistusten

Vapaa-ajan matkailijat ovat kasvava matkailumarkkina globaa-

kautta voidaan kysyntää nostaa nykyiseltä tasolta.

listi ja valtaosa Lapin matkailijoista on vapaa-ajan matkailijoita.
Talvisesongin vapaa-ajan matkailijat Rovaniemellä ovat pääosin

5.1.4. Hyvinvointimatkailu

eteläeurooppalaisia. Heidän viipymänsä on pidempi kuin kesä-

Neljäs kehittämispanostusten kohteena oleva kohderyhmänä on

sesongin vapaa-ajan matkailijoiden ja Rovaniemen valitseminen

hyvinvointimatkailija. Hyvinvointimatkailussa siirrytään hetkel-

matkakohteeksi nojaa pääsääntöisesti luonnossa toteutettaviin

lisestä hyvänolontunteesta pitkäkestoiseen ja kokonaisvaltaiseen

aktiviteetteihin.

muutokseen. Pääasiallisina kilpailijoina Rovaniemen kannalta

Valtaosa talvisesongin vapaa-ajan matkailijoista on ryhmämat-

nähdään Keski-Eurooppa, Baltian maat ja Suomen kylpyläpaik-

kalla, mutta omatoimimatkailijoiden osuuden oletetaan kasvavan.

kakunnat (ml. Pohjois-Suomen matkailukeskukset, jotka ovat

Rovaniemi houkuttelee kesällä kotimaisten perheiden ja tapahtu-

investoineet voimakkaasti tälle sektorille).

mamatkailijoiden lisäksi keski- ja eteläeurooppalaisia. Rovaniemi

Kokonaisuutena edellä mainituille kohderyhmille ei voida

on yhdistetty Pohjois-Euroopan tai Skandinavian kiertueeseen, ja

tarjota samanlaisia matkailutuotteita johtuen matkailijoiden erilai-

viipymä kohteessa on enintään pari päivää. Vapaa-ajan matkailus-

sista mieltymyksistä, viipymästä ja erityisesti maksukyvystä sekä

sa Pohjois-Suomen muut keskukset, Euroopan kaupungit ja Uudet

matkalle asetetuista tavoitteista.

EU-maat ovat pääkilpailijoita.
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5.2. Kohderyhmämäärittelyt
Tulevaisuuden ja strategian tavoitteiden täyttämisen haasteena
on siirtyä demografisesta kohderyhmämäärittelyistä (esim. ikä,
kansallisuus jne.) psykograafiseen segmentointiin (elämäntyyli,
kulutustottumukset, sosiokulttuuriset tekijät jne.).
Segmentti on asiakasryhmä, jonka sisällä ostajilla on jokin
yhteinen piirre tai piirteitä. Tulevaisuudessa tämä piirre on entistä
tunnepohjaisempi ja sosiokulttuurisiin tekijöihin perustuva.
Segmentit myös kaventuvat tulevaisuudessa. Markkinat muuttuvat entistä heterogeenisemmiksi, jolloin on mahdotonta valita
kohderyhmää iän ja kansallisuuden pohjalta, kun samanikäisissä
ja -maalaisissa asiakkaissa on voimakkaita eroavaisuuksia.
Joulutuotteiden raju kysyntä lähinnä UK -markkinoilta on
johtanut merkittävään kapasiteetin kasvuun, jonka myötä on voitu
hallita kasvua. Muun ajan kysyntä ei vielä riitä vapaana olevan
kapasiteetin tehokkaalle käytölle. Kannattavuus haetaan valituista
segmenteistä räätälöimällä tuotetarjontaa.
Valtaosin Lapin talven matkailutuotteista on rakennettu alun
perin yritysten kannustematkailuun. Nyt pääosa asiakkaista on
yksilöitä vapaa-ajan matkalla. Seurauksena tästä tuotetarjonta ja
asiakasprofiilit tai asiakkaiden maksukyky eivät täysin kohtaa. Jos
joudutaan myymään matkailupalveluita alle markkinahinnan volyymien nostamiseksi, heijastuu se heikkenevään kannattavuuteen.
Ongelma piilee muun muassa tuotteiden kustannusrakenteessa,
johon lisäpaineita tuo kansainvälisen matkanjärjestäjän asettama
hinta. Matkailuyritysten tulee pyrkiä vahvistamaan neuvotteluasemaansa kansainvälisessä jakelukanavassa ja analysoida millä
keinoin jakelua voidaan tehostaa. Tässä jakelutien kustannusten
alentaminen ei välttämättä ole ainoa ratkaisu.

5.3. Rovaniemen asema
eri matkailumarkkinoilla
Strategiatyön tueksi on toteutettu pienimuotoinen tutkimus, jossa
on selvitetty muutamia avainmarkkinoita painottaen Rovaniemen
asemaa matkanjärjestäjien näkemyksissä. Viideltä matkanjärjestäjältä tiedusteltiin heidän näkemystään Rovaniemen asemasta
matkakohteena valituilla osa-alueilla.
Vastaajia pyydettiin nimeämään 1-2 kohdetta tai aluetta, joissa
eri osa-alueet ovat esimerkillisiä. Lisäksi tiedusteltiin eri osaalueiden painoarvoa asiakkaiden (matkanjärjestäjä-matkailija)
päätöksentekoprosessissa.

• Hintataso (majoitus, ohjelmat ja pääsymaksut, ruokailu,
ostokset, liikkuminen jne.)
• Laatutaso (monipuolinen tarjonta, tuotteiden sisällöt, toteutus,
yritysten ja henkilöstön osaaminen, palvelualttius, kohteen status,
eksotiikka, erottautuminen muista esim. markkinoinnissa ja
tuotteissa jne.)
• Kohteen erityisominaisuudet (yleinen ilmapiiri,
suhtautuminen matkailijoihin)
Haastatteluja suoritettiin puhelimitse Iso-Britannian, Irlannin,
Saksan, Italian ja Espanjan markkina-alueilta. Haastattelun vastaajina oli sekä matkanjärjestäjiä että kannustematkailuun erikoistuneita yrityksiä.
Yleisesti ottaen Rovaniemeä pidetään hyvänä esimerkkinä
toimivasta matkailukeskuksesta verrattuna muihin Lapin kohteisiin. Asiakkaiden kokemuksiin perustuva mielikuva vaikuttaisi
olevan parempi kuin oma, ehkä kovin kriittinen näkemyksemme.
Vastauksissa tulee vahvasti esille, että Rovaniemi on nimenomaan
tunnettu joulutuotteestaan. Vastaajat näkevät Rovaniemen mahdollisuudet kannustematkailussa hyvinä. Tunnettavuuden eteen on
kuitenkin tehtävä voimakkaammin markkinointityötä.
Vastauksista ilmenee, että paras tapa markkinoida Rovaniemeä
on saada potentiaaliset ostajat tutustumaan paikanpäälle. Ilman
voimakasta puolestapuhujaa ja vakuuttelua törmätään usein väitteeseen: ”Cold, dark and miserable.” Tutustumismatkojen osuutta
tulee siis voimakkaasti lisätä.
Parhaaksi myyntiargumentiksi koetaan kohteen erilaisuus,
erityisesti talvituotteessa. Matkailijoista juuri kukaan ei ole ennen
kokenut vastaavaa. Talvituotteen sisältöä, erityisesti aktiviteetteja,
pidetään erittäin toimivina ja vetovoimaisena. Palvelu koetaan
lähes poikkeuksetta hyväksi tai erinomaiseksi. Globaalissa vertailussa rento, mutta luotettava palvelumme voi aidosti muodostua
menestystekijäksi. Matkanjärjestäjät kokevat, että Rovaniemellä
vieraillessasi tunnet aina olevasi lämpimästi tervetullut.
Sinänsä yhteysaikatauluihin ollaan kohtuullisen tyytyväisiä.
Saavutettavuudessa viitataan lentokapasiteetin rajallisuuteen. Jos
kohdemaasta onnistuukin saamaan 60-80 paikkaa ryhmälle, niin
haasteena on saada ryhmä yhdellä lennolla Rovaniemelle asti.
Lentojen työstäminen vie runsaasti aikaa ja sisältää epävarmuustekijöitä, jotka molemmat heikentävät kilpailukykyämme. Lentojen
hintatasolla todetaan olevan selkeä vaikutus kokonaispaketin kilpailukykyyn. Turvallisuuteen liittyvää mielikuvaa pidetään erittäin
hyvänä. Luonnollisesti se koetaan positiiviseksi tekijäksi kohdetta

• Tunnettavuus (mediajulkisuus, esitteet, messut, asiakkaiden
w-o-m ja mielikuvat, kohteen status, uutuusarvo)
• Saavutettavuus (kohteeseen ja kohteessa)
• Turvallisuus (yleinen sekä asiakas-, tuote-, työntekijä-, eläin-,
liikenne-, ympäristö-, asukas-, tieto-, rikos- ja yritysturvallisuus)
• Yhteistyökumppanit (matkailuyritykset, kapasiteetti,
joustavuus yms.)

esiteltäessä.
Rovaniemen hintatasoa tarkasteltaessa matkanjärjestäjien
näkemys on, että se on `kallis`. Kannustematkailuun erikoistuneet
matkanjärjestäjät sen sijaan toteavat, että vaikka mm. majoituksen
laatu ei vastaa kansainvälistä viittä tähteä niin kohteen erikoisuus
nostaa profiilin tavoitellulle tasolle ja näin ollen majoituksen laatu
on riittävä. Korkeita hintoja ei nosteta ongelmaksi asti lukuun
ottamatta alkoholin hintatasoa, jonka verotukseen liittyvistä taustoista he ovat tietoisia.
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Yhteistyökykyä hotellien ja DMC-yritysten kanssa pidetään

pidemmän aikavälin tutkimustietoa mittareiden toimivuudesta.

erinomaisena. Toimijat mielletään pääasiassa joustaviksi ja luotet-

Kyse on korkeakoulujen, yritysten ja julkishallinnon yhteistyön

taviksi. Tästä huolimatta osa vastaajista toteaa, että asiakkuuksien

ja alueellisen innovaatiotoiminnan kannalta ainutlaatuisesta

tarpeita ja prosesseja ei tunneta riittävästi. Ymmärryksen lisäämi-

konseptista, jonka avulla Rovaniemi voi saavuttaa huomattavaa

nen parantaisi yhteisiä kasvun mahdollisuuksia. Alueen vähäisen

kilpailuetua matkailun ja elämystuotannon alalla. Parhaimmillaan

investointitahdin tuo esille yksi vastaajista.

malli mahdollistaa jatkuvan moniulotteisen, ennakointitietoon

Laatu ja yhteistyön merkitys korostuvat menestystekijöinä
vahvimmin. Sen sijaan saavutettavuuden ja hintatason osalta
vastauksissa esiintyy jonkin verran kritiikkiä.

perustuvan toiminnan kehittämisen yritys-, yritysverkosto- ja
aluetasoilla.
Toteuttamisessa edetään kolmivaiheisesti (Raami-Pilotti-Malli). Ensin raamivaiheessa hahmotetaan Rovaniemen matkailun

5.4. Seurantatyökalun ja
mittariston rakentaminen ja toteutus

nykytila, minkä jälkeen tunnistetaan ja alustavasti valitaan kilpai-

Rovaniemelle tulee rakentaa seurantatyökalu kilpailukyvyn,

kolme tasoa: 1) Kilpailija-analyysi, 2) Toimiala ja markkinat ja 3)

-aseman ja -tilanteen mittaamiseksi. Tällä hetkellä analysoitua,

Yritys- ja aluetason prosessit.

jäsenneltyä ja koottua tietoa kilpailukyvystä yritys- ja aluetasoilla

lukyvyn eri ulottuvuudet ja osa-alueet, joihin perustuen seurantatyökalua aletaan rakentaa. Tarkastelu sisältää ainakin seuraavat

Kilpailua em. kohdemarkkinoilla ja em. kilpailijoiden kesken

on saatavissa erittäin vähän. Varsinaista seurantatyökalua ei myös-

arvioidaan valituilla kilpailutekijöillä. Kilpailutekijät jaetaan

kään matkailutoimialalla ole käytössä.

osatekijöihin ja alakysymyksiksi, joita aineistonkeruun yhteydessä

On tärkeätä kyetä mallintamaan kilpailukykyä, jotta toimen-

esitetään. Lisäksi niiden erilaisia mittaamistapoja selvitetään. Kun

piteet osataan kohdentaa oikein. Tämän pohjalta Rovaniemen

alueen asiakassegmentit, kilpailijat ja benchmark-alueet on määri-

matkailun suhteellista kilpailukykyä arvioitaisiin ja seurattaisiin 1-

telty, voidaan siirtyä varsinaiseen mallintamisvaiheeseen.

2 vuoden välein samalla sapluunalla. Mittaamisen ohella tuotetaan

6-8/ 2006

9/ 2006 - 3/ 2007

4/ 2007 -

RAAMI- / IDEAVAIHE

TESTAUSVAIHE

MITTAUS- JA MALLINNUSVAIHE

• Rovaniemen (ja alueen kärkiyritysten)
kilpailukyvyn nykytila-analyysi
• alustava runko kilpailukyvyn
mallintamiseen
• lausuntoluonnos Rovaniemen
matkailustrategiaan

• viimeistelty ehdotus kilpailukyvyn
arvioimiseksi ja mallintamiseksi
• kohdeyrityksen / -yritysten valinta
• toteuttajaverkoston kokoaminen
• aineistonkeruun suunnittelu,
aineistonhankinta ja -analyysi
• seurantatyökalun pilotointi
• strategiatyöhön osallistuminen,
strategian kilpalukyky-osion
viimeistely

• seurantatyökalun viimeistely
• tutkimussuunnittelu
• toistuvien kilpailukykytutkimusten
toteuttaminen mallin pohjalta
• yritys- ja aluekohtaisten
toimenpidepolkujen laatiminen
• yritystoiminnan jatkuva kehittäminen
seurantatyökaluun perustuen

Seurantatyökalun aikataulutus.
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6. ROVANIEMEN KASVUN MAHDOLLISUUDET
6.1. Matkailun yleiset kehitysnäkymät
Matkailun yleiseen kehittymiseen vaikuttavat yhteiskunnallisten
ja taloudellisten muutosten lisäksi yksilöiden käyttäytymisessä
tapahtuvat muutokset. Rovaniemen matkailustrategiassa huomioidaan toimialakokonaisuuteen vaikuttavat megatrendit. Megatrendejä luokitellaan kolmeen osaan: 1) yhteiskunnallinen muutos, 2)
yritystoiminnan muutos ja 3) yksilön muutos.23

Megatrendit vaikuttavat myös Suomen, Lapin ja Rovaniemen
matkailuun. Euroopan matkailullisen merkityksen suhteellinen
osuus tulee laskemaan, mutta lasku tapahtuu pääosin Keski- ja
Etelä-Euroopassa. Pohjois- ja Itä-Euroopan osuuden odotetaan
vielä nousevan. Kansainvälisen kilpailun kiristyminen vaikuttaa
myös Rovaniemen matkailuun, koska uusia eksoottisia kohteita
tulee yhä enemmän tarjolle.
Asiakassegmenttien tunteminen ja niiden saavuttaminen juuri
oikeilla tuotteilla vaatii voimakasta osaamistason nostamista

Yhteiskunnallinen muutos

kaikilla matkailun osa-alueilla. Sähköisen verkkokaupan hallinta

• Matkailun kasvu jatkuu ainakin vuoteen 2020 saakka; Euroopan

kaikilla liiketoiminta-alueilla ja tuotannon ohjauksessa tulee ole-

suhteellinen osuus matkailijavolyymeissä pienenee
• Teollisuusyhteiskunnan ja massakulttuurin rinnalle on noussut
kulutusyhteiskunta ja erityiset asiakasryhmät
• Talouden muutos etenee tavaroiden ja palveluiden tuottamisesta
elämysten ja muutoksen tarjoamiseen
• Teknologian kehitys jatkuu, erityisesti sähköisten jakelu- ja
markkinointikanavien merkitys korostuu

maan kriittinen menestystekijä yrityksille tulevaisuudessa.
Rovaniemen matkailun raaka-aineet tulevaisuudessa ovat edelleen kaupunki, sitä ympäröivä luonto, joulu ja lappilainen kulttuuri. Näiden raaka-aineiden jalostaminen eri asiakassegmenteille
räätälöidyiksi tuotteiksi vaatii osaamisen lisäksi hyvin toimivaa
verkostotaloutta. Myytävä tuote on Rovaniemi kokonaisuudessaan, ei yksittäinen majoitusliike tai ohjelmapalvelu. Tuotteistami-

• Demografiset muutokset, erityisesti ikääntyminen

sessa tulee panostaa yhä enemmän elämysarvon korostamiseen ja

• Globalisaation voimistuminen ja moninaistuminen

tässä tulee hyödyntää Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskuksen

• Kansainväliset kriisit ja turvattomuus

kehittämiä malleja.

Yritystoiminnan muutos

6.2. Ilmastonmuutos ja sen
vaikutukset

• Kansainvälinen kilpailu kovenee jatkuvasti, kun yhä useammat
maat lisäävät markkinointiaan ja tuotekehitystään
• Verkostotalouden ja laajennetun tuotekäsityksen haasteet,
oma tuote osana isompaa kokonaisuutta

Ilmastonmuutos tulee vaikuttamaan matkailuun pitkällä aikavälillä. Maa- ja metsätalousministeriön julkaiseman Ilmastonmuutoksen kansallisen sopeutumisstrategian mukaan 1970-luvulta lähtien

• Elämyksellisyyden korostaminen liiketoiminnassa

Suomen lämpötilat ovat kohonneet nopeasti etenkin talvisin.

• Teknologian hyödyntäminen kohteen ja palveluketjujen

Lyhyellä aikavälillä vuodesta 2005 vuoteen 2010 kasvihuoneilmiön

hallinnassa sekä asiakaslähtöisiä palveluita tuotettaessa lisääntyy
• Uusien kohderyhmien huomioiminen liiketoiminnassa,
mm. seniorit, yksin elävät

aiheuttamia muutoksia Suomessa ei voida havaita, vaan muutokset
mahtuvat ilmaston luontaiseen vaihteluväliin.24
Pitkä aikavälin ilmastonmuutos merkitsee lämpötilojen nousua

• Turvallisuuden huomioiminen liiketoiminnassa

Suomessa kaikkina vuodenaikoina, mutta eniten lämpötilat nou-

• Brändien rakentaminen

sevat talvisin. Myös sademäärä kasvaa erityisesti talvella. Vaikka

• Kestävän kehityksen periaatteet muuttuvat lisäarvosta

Golf-virta heikkenisi kuluvalla vuosisadalla, on Suomessa odotet-

perusedellytykseksi
• Luovuuden ja talouden yhteen sovittaminen

tavissa lämpötilojen nousua.25
Pohjois-Suomen lumipeitteen arvioidaan vähenevän huolimatta
talven sademäärän kasvusta. Lumipeiteajan arvioidaan lyhentyvän

Yksilön muutos

kaksi viikkoa sekä syksyllä että keväällä. Etelä-Suomessa muutok-

• Yksilöllisyyden korostaminen; kiinnostus omaa terveyttä ja

set ovat vielä suurempia lumipeiteajan lyhentyessä noin kahdella

omia juuria kohtaan
• Uudenlaisen yhteisöllisyyden kasvu
• Arvojen ja asenteiden muutos; kestävä kehitys, turvallisuus,
moniarvoisuus, tuoteuskollisuuden väheneminen, esteettisyys

kuukaudella. Ilmastonmuutos lyhentää talvisesonkia ja lämpötilan
nousu pidentää kesäsesonkia.26
Rovaniemellä ensimmäinen ehjä ja pysyvä lumipeite on tullut
vertailukaudella 1971-2000 keskimääräisesti 14. lokakuuta.

• Kuluttajien elämys- ja muutoshakuisuus

Viimeisten kolmen vuoden aikana lumipeite on tullut vasta

• Vapaa-ajan ”tuoteintensiivisyyden” kasvu; ostopäätösten

marraskuun puolenvälin jälkeen. Lämpimät syksyt ja pysyvän

aikajänteen lyheneminen, ”mahdollisimman paljon

lumipeitteen viivästyminen ovat aiheuttaneet ongelmia etenkin

mahdollisimman helposti ja nopeasti”

ohjelmapalveluyrityksille joulusesongin alussa.27

• Teknologian arkipäiväistyminen
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Pohjoissuomalaisia ohjelmapalvelu- ja hiihtokeskusyrityksiä on
Haastateltuja yrityksiä oli Pohjois-Suomesta 9. Tutkimuksen

6.3. Hyvinvointimatkailu
tulevaisuuden mahdollisuutena

mukaan yrittäjät ovat suhteellisen hyvin tietoisia ilmastonmuutok-

Hyvinvointi- ja wellness-matkailu nähdään yhtenä tärkeänä kehit-

sesta ja sen vaikutuksista heidän toimintaan. Heidän mielestään

tyvänä matkailun osa-alueena lähitulevaisuudessa. Hyvinvointi-

vakavin seuraus ilmastonmuutoksesta on talvisesongin lyhenty-

matkailu on yksi Matkailun edistämiskeskuksen painopistealueista

minen alkukaudesta, koska se aiheuttaa joulusesongin siirtymisen.

ja Suomen matkailustrategiassa suomalainen hyvinvointimatkailu

Joulusesonki on taloudellisesti tärkein sesonki etenkin ohjelma-

nostetaan yhdeksi kärkiteemaksi.

haastateltu ilmastonmuutoksen vaikutuksesta niiden toimintaan.28

palveluyrityksille. Talven sademäärän lisääntyminen ja lämpötilan

Hyvinvointimatkailuun liittyviä matkailupalveluja tarjotaan
hyvin usean nimikkeen alla. Yleisesti käytettyjä nimikkeitä ovat

nousu koettiin muuten myönteiseksi asiaksi.
Vuosien 2003-2005 myöhäinen lumipeitteen tulo ja lämmin

mm. terveys, kylpylä, virkistys, kauneus, hiljentyminen, hyväolo,

syksy Rovaniemellä on jo yrittäjien mukaan aiheuttanut asiakkai-

retriitti, terveydenhoito ja lääketiede, tyky, tyhy, puhdistautumi-

den siirtämistä Lapin tunturikeskuksiin sekä peruutuksia. Usein

nen, itsensä kehittäminen, wellness, hemmottelu, terapia, mielen-

on myös jouduttu muuttamaan ohjelmia. Taloudellisen tappion

virkistys, piristys ja hyvinvointi.30

lisäksi lumeton alkutalvi vaikuttaa kielteisesti matkailukeskuksen imagoon talvisena matkakohteena. Kesän lämpeneminen ja
sateiden lisääntyminen koetaan kielteiseksi, koska todennäköisesti
asiakkaiden halukkuus osallistua aktiviteetteihin vähenee.

Hyvinvointimatkailun eri käsitteitä
Hyvinvointia lisäävään ja terveyttä edistävään matkailuun liitetään
useita eri määritelmiä. Usein puhutaan hyvinvointimatkailun

Yritykset Pohjois-Suomessa ovat reagoineet alkutalven lumen
vähyyteen eri tavoilla. Yritykset ovat kehittäneet lumetusjärjestelmiä, markkinoineet alkutalvea varovaisemmin, pyrkineet löytä-

rinnalla terveysmatkailusta, wellness- matkailusta tai tyky-matkailusta. Matkailunosaamiskeskuksen Jyväskylän solmukohta on
määritellyt hyvinvointimatkailun seuraavasti:

mään korvaavia tuotteita, siirtäneet ohjelmien toteutuspaikkoja ja
korostaneet markkinoinnissa kesätuotteita.

”Hyvinvointimatkailu on matkailua, joka tuottaa matkailijoille

Ilmastonmuutos aiheuttaa myös muutoksia talvimatkailuun
muutenkin kuin ohjelmapalvelujen osalta. Eniten vaikutuksia
arvioidaan olevan maastohiihtoon. Etelä-Suomen talvet ovat
tulevaisuudessa lähes lumettomia, joten maastohiihdon harrastamismahdollisuudet vähenevät. Lasketteluun vaikutukset ovat
vähäisempiä, koska jo nykyään laskettelijat ovat tottuneet mat-

hyvää oloa vielä matkan päätyttyäkin. Hyvinvointimatkailu ei ole
sairautta parantavaa eikä kuntoa korjaavaa vaan kulloistakin matkailijan terveydentilaa ylläpitävää ja edistävää sekä virettä elämään
antavaa. Hyvinvointimatkailu tuottaa asiakkaalle yksilöllistä ja kokonaisvaltaista hyvää oloa, joka voi olla sekä fyysistä että psyykkistä
vireyttä antavaa.” 31

kustamaan harrastuksensa vuoksi hiihtokeskuksiin ja maksamaan
keskuksen palveluista.

Suomalaisen hyvinvointimatkailun osa-alueet määritellään alla

Kesäaktiviteettien odotetaan kasvavan kesäajan pitenemisen
vuoksi. Etenkin vesistöön liittyvien harrastusten kuten esim.

olevan kuvion mukaisesti. Loma on aina yksilöllinen kokemus ja
kuvion eri elementit painottuvat eri henkilöillä eri tavalla.

veneilyn, uinnin ja kalastuksen harrastajien määrän odotetaan lisääntyvän. Toisaalta ilmastonmuutos voi aiheuttaa myös kielteistä
kehitystä mm. veden laadun huonontumista.29

Suomalaisen hyvinvointimatkan osa-alueet

Turvallisuus

Loma

Hemmottelu

HYVINVOINTIMATKA
Fyysinen venyminen

Sosiaalinen humputtelu
Omavastuullisuus

Lähde: Moske/Hyvinvointimatkailu Maisa Kuha 2004
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Kohtuus / Tasapaino

Esteettisyys

Wellness-matkailu

Nykytila Rovaniemellä

Amerikkalainen taloustieteilijä Pilzer (2002) määrittelee wellness-

Rovaniemen matkailustrategiassa hyvinvointimatkailulla tar-

tuotteet ja palvelut ennaltaehkäiseviksi. Terveet ihmiset ostavat

koitetaan Matkailun osaamiskeskuksen Jyväskylän solmukoh-

näitä palveluja vapaaehtoisesti, koska he haluavat voida paremmin,

dan määritelmän mukaista matkailua, johon on lisätty piirteitä

minimoida ikääntymisen vaikutuksia ja välttää

sairastumista.32

Wellness-tuotteet ja palvelut on suunnattu aikuisille ja niissä on
luksustuotteiden

piirteitä.33

wellness-matkailun ennaltaehkäisevästä toiminnasta. Olennaisia
elementtejä Rovaniemen hyvinvointimatkailussa ovat lisäksi sosiaaliset kontaktit, luovuus, kulttuuri ja ympäristötietoisuus.
Kulttuurimatkailu on tärkeä osatekijä hyvinvointimatkailussa.

Hyvinvointimatkailu
tulevaisuuden mahdollisuutena

Rovaniemellä on vilkas kulttuurielämä. Kaupungissa on korkeata-

Hyvinvointimatkailun vaatimukset kasvavat tulevaisuudessa,

vilkasta ja tarjolla on paljon elävää musiikkia.

koska koko termi hyvinvointi käsitetään eri tavalla eri kohdemais-

soinen teatteri ja kamariorkesteri sekä aktiivisia harrastajaryhmiä
kulttuurin eri osa-alueilla. Myös kaupungin ravintolaelämä on
Arktikumin näyttelyt perehdyttävät matkailijan lappilaiseen

sa. Tämä matkailumuoto painottuu ennen kaikkea elämänlaa-

ja arktiseen kulttuuriin. Kaupungissa on lisäksi useita muita pie-

dun ylläpitoon ja parantamiseen. Wellness on elämäntyyli, joka

nempiä mutta hyvin mielenkiintoisia museoita kuten Rovaniemen

edellyttää vastuunottoa itsestä ja sitä, että tekee terveitä valintoja.

taidemuseo, Pöykkölän kotiseutumuseo ja metsämuseo. Rova-

Henkilökohtainen hyvänolon edistäminen perustuu siihen, että

niemen kulttuuripääkaupunki 2011 hakemuksessa, ”Kahdeksan

seuraavat osa-alueet ovat keskenään tasapainossa: sosiaalinen,

vuodenaikaa” on ansiokkaasti nostettu esille sekä rovaniemeläistä

kulttuurinen, fyysinen, henkinen ja sielullinen, älyllinen, elämän

että lappilaista kulttuuria.

suunnittelu ja ympäristö.34

Ohjelmapalveluyritysten tuotannossa on monenlaisia aktivi-

Matkailijan päämotiivina tulevaisuudessa on, että mieli ja keho

teettejä, jossa ihmiset tapaavat toisensa ja nauttivat lappilaisista

saavat tavanomaista lomaa enemmän. Keskeisiksi tekijöiksi nou-

elämyksistä. Näissä aktiviteeteissa voi tutustua eri kansakuntiin

sevat lepo, rauha ja nautinto, stressin poisto, ulkonäkö, liikunta ja

yhteisen toiminnan kautta.

myös näiden kautta oman kunnon kokonaisvaltainen huolto.
Aiempi hyvinvointimatkailu on siis laajentunut käsitteenä ja

Ounasvaaran liikuntapuisto mahdollistaa kokonaisvaltaisen virkistäytymisen. Joki ja Ounasvaara luovat kaupunkinäkymän, joka

toiminta on yhä laaja-alaisempaa. Lähtökohtana on matkailijan

rauhoittaa mieltä ja myös aktivoi matkailijaa toimimaan oman

oma halu eikä välttämättä lääkärin ohjeistus tai sairauden hoito.

hyvinvointinsa eteen. Reitistöt ovat moninaisia eri kohderyhmille;

Se voi tapahtua sisätiloissa, metsässä tai yleensä luonnossa ja sen

vaeltajalle, patikoijalle, lenkkeilijälle, rullaluistelijalle, hiihtäjälle,

ominaisuuksia ovat tyylikkyys, mutta myös yksinkertaisuus. Hy-

pyöräilijälle ja moottorikelkkailijalle. Matkailijoiden on kuitenkin

vinvointimatkailu ei edellytä todellista ”luksusta”, mutta sen tulee

usein liian vaikeaa löytää reitit.

kuitenkin olla tasokasta ja vaatii palveluilta hyvää tasoa.
Kohderyhmäjaottelu on muuttunut, koska ihmisikä lähes kak-

Rovaniemeä ympäröivä luonto on monimuotoinen, kaunis
ja aktivoiva. Mielenrauhaa voivat tuottaa esim. hiidenkirnuilla

sinkertaistuu tulevaisuudessa. Matkailun kohderyhmiä luokitel-

käyskentely, jokiveneily ja melonta. Valo, pimeys ja hiljaisuus ovat

laan tarkoituksen mukaan hyvinkin eri tavoin. Hyvinvointimatkai-

elementtejä, jotka koskettavat kaikkia. Luovuutta voi matkailija

lusta kiinnostuneita on yhä enemmän. Luokittelussa on käytetty

harrastaa vaikka lumiveistoksia tekemällä ohjatusti tai oma-aloit-

viittä kategoriaa; nuoret, jälkimurrosikäiset, työikäiset perheenpe-

teisesti.

rustajat, toinen nuoruus, seniorit.
Tulevaisuuden seniorit ovat entistä varakkaampia ja heillä on

Hyvinvointipalveluja löytyy kaupungista monipuolisesti, mutta
ne ovat hajallaan eri puolilla kaupunkia. Rovaniemeltä löytyy

itselleen enemmän aikaa. Uutena ryhmänä ovat tulleet ns. jälki-

kylpylämäiset uimahallit, aromaterapiaa, jalkaterapiaa, kosmetolo-

murrosikäiset ja toista nuoruutta elävät. Sinkkujen määrä tulee

geja, hierojia, kansanparantajia, fysioterapeutteja, kuntosaleja jne.

myös lisääntymään. Näiden matkailijoiden kulutustottumuksia on

Rovaniemen heikkoutena on palveluiden saatavuus ja vähäinen

mietittävä ja samalla pohdittava Rovaniemelle ominaisia kohde-

tieto näistä toiminnoista.

ryhmiä.

Rovaniemeläiset oppilaitokset kouluttavat ammattilaisia moniin
hyvinvointimatkailuun liittyviin ammatteihin; fysioterapeutteja,
hierojia, liikunnan- ja vapaa-ajanohjaajia, eräoppaita, ravintovalmentajia ja -terapeutteja, keittiömestareita, kokkeja, jalkahoitajia,
kosmetologeja, parturi-kampaajia, liikuntaneuvojia, tanssinohjaajia, terveydenhoitajia ja personal trainereja.
Strategiassa on luonnollisesti otettava huomioon jo olemassa
olevat rovaniemeläiset palvelut. Nykyisten palvelutuottajien tulee
verkostoitua ja tuotteistaa tuotteensa niin, että ne ovat helposti
saavuttavissa ja kulutettavissa. Tämä tuokin tulevaisuudessa mark-
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kinoinnillisen haasteen siitä, millaisen mielikuvan me Rovanie-

ja tavoitteellisuuteen. Kysymys on palvelujen tuottamisesta ja

mestä hyvinvointimatkailijalle luomme.

luovuudesta eri tilanteessa, jotta asiakas voi kokea myönteisiä

Rovaniemeltä löytyy oman alueen perinteisiä ja omaleimaisia
tuotteita kuten lappilaisuutta, markkina-, uitto- ja jätkäkulttuuria,
poronhoitoa, kansaparannusta perinteisillä hoitotavoilla, omalei-

yllätyksiä ja on valmis tulemaan Rovaniemelle yhä uudelleen ja
uudelleen.
Matkailijan tulee löytää palvelut helposti. Tämä edellyttää palve-

maista luontoa sekä tuotteistettavissa olevat kahdeksan vuoden-

lujen kokoamista tietylle, helposti saavutettavissa olevalle alueelle

aikaa; kesäyön aurinko/valo, sadonkorjuuaika, ruska, ensilumi,

ja merkittäviltä osin saman katon alle. Lapin urheiluopisto on jo

joulu, pakkastalvi, hankikanto ja jäidenlähtö.

tehnyt tällaista tuotteistamista ja jatkaa kehitystyötään edelleen.

Rovaniemellä löytyy myös aitoja lappilaisia terveellisiä ra-

Sen palveluja voisi täydentää Valion rantaan sijoittuva ”Arktinen

vintoaineksia, joista voidaan tehdä terveyttä edistävää ruokaa.

kylpylä”, joka kokoaisi lappilaiseen perinteeseen ja osaamiseen

Ruokatottumusten muokkaaminen terveelliseksi ja oman ruoka-

perustuvia hyvinvointi- ja hemmottelupalveluja saman katon alle.

kulttuurin löytäminen vaativat pitkäkestoisen valmennuksen ja
opastuksen, jolloin asiakas sitoutetaan ohjelman noudattamiseen

Hyvinvointimatkailun painopisteitä:
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Lepo

Nautinto

Hoidot

• hyvät sängyt
• mielenkiintoinen ohjelma,
ajatus pois omasta
arkielämästä
• optimaalinen fyysinen rasitus
• rauhallinen ja harmoninen
paikka

• sauna eri muodoissaan
• kylvyt
• hiljaisuus, rentoutushuoneet
• luonnon omat äänet
• maisema ja viimeistelty
kaunis ympäristö
• tuli, vesielementit
• raitis ja puhdas ilma
• kalastus, metsästys, marjastus
• sienestys
• eri kulttuuritarjonta
• ruoka ja ravinto
• musiikki
• näyttelyt, teatteri, näytökset
• villieläinten seuraaminen

• kansanparannuspalvelut
• fysioterapia
• hieronta

Liikunta

Rauha

Kauneus

• ryhmäliikunta, voimistelu
• venyttely
• sauvakävely
• maastohiihto
• lumikenkäretket
• vesiliikunta
• ohjattu suunnistus
• tanssi
• jooga ja pilates
• eläinpuistokierros

• yksilöllisiä ja pienryhmätuotteita
• omaa aikaa
• tasapainoinen ja
mielenkiintoinen ohjelma
• kiireettömyys
• virikkeinen ympäristö
• valo ja pimeys

• kosmetologiset palvelut
• parturikampaamot
• oman kehon hyväksyntä ja
tunteminen
• ympäristön aktiivinen
havainnointi
• siisteys, järjestys
• esteettisyys, puhtaus

Rovaniemen ei ole syytä lähteä palveluissaan jäljittelemään

6.4. Rovaniemen nykyisten matkailupalveluiden kysyntä tulevaisuudessa

muita Lapin matkailukeskuksia, vaan kehittää olemassa olevia

Matkailun yleisten trendien ja UNWTO:n arvioiden mukaan mat-

siitä, että matkailupalvelujen valikoimaa laajennetaan sesonkivaih-

kailun suosituimpiin tuote- ja palvelusegmentteihin vuonna 2020

telujen pienentämiseksi. Myös palvelujen jakelua on syytä kehittää

kuuluvat myös Rovaniemellä tarjottavat tärkeimmät matkailupal-

niin, että matkanjärjestäjien rinnalle syntyy vaihtoehtoisia jake-

velut kuten talviaktiviteetit, seikkailutuotteet, ja luontomatkailu-

luteitä ja siten lisää suoria yhteyksiä loppuasiakkaisiin. Tämä voi

palvelut.35

samanaikaisesti sekä parantaa alueen matkailuyritysten kannatta-

Suomen matkailustrategiassa tärkeimmiksi tuoteteemoiksi
on nostettu lumi- ja joulutuotteet, vesistötuotteet, suomalaiset

vahvuuksiaan edelleen. Samalla on kuitenkin pidettävä huolta

vuutta että lisätä niiden hintakilpailukykyä.
Matkailun rakennemuutos on johtamassa yhä suurempiin

hyvinvointituotteet ja tapahtumat. Matkailun eri muotojen kehit-

palvelutuotantoyksikköihin, jotka ovat paremmassa neuvotte-

täminen perustuu em. tuoteteemoihin. Matkailun muotoja ovat

luasemassa suurempien matkanjärjestäjien kanssa ja toisaalta

kokous-, kongressi- ja kannustematkailu, lyhytlomat ja kiertomat-

suuremmat yksiköt voivat toimia suoraan myös loppuasiakkaan

kailu.36

kanssa. Rovaniemen matkailuyritykset ovat suhteellisen pieniä ja

Joulutuote tulee edelleen olemaan merkittävin matkailutuo-

Rovaniemeltä puuttuu ns. veturiyritys. Rovaniemen matkailun ve-

te Rovaniemellä. Päivämatkojen määrä tulee todennäköisesti

turina on toiminut usean yrityksen verkosto, joiden tuloksellinen

edelleen supistumaan ja tuotekehityksessä keskitytään pidemmän

yhteistyö on luonut Rovaniemen matkailun kasvun. Rovaniemen

viipymän tuotteisiin. Joulutuotteen kysyntä tulee kasvamaan yhä

mahdollisuus on pienten yritysten yhteistyön kautta synnyttää

enemmän omatoimimatkailijoiden keskuudessa.

suurempi yrityskonsortio joko suoraan yritysten kesken tai alueel-

Talven lumi- ja aktiviteettilomien kysyntä voi kasvaa, mutta voimakas kasvu edellyttää majoituskapasiteetin kasvattamista. Kasvua
tulee edelleenkin lähinnä Etelä-Euroopasta. Kannustematkailussa

lisen kehitysyhtiön ”Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy:n”
sateenvarjon alle.
Uudet matkailuinvestoinnit vaativat matkailun ympärivuoti-

ryhmien koko on pienentymässä mutta kysyntä on edelleen hyvää.

suutta. Tuotekehityksessä tulee panostaa vahvasti kevään, kesän

Tuoteuudistuksen ja uusien markkina-alueiden kautta voidaan

ja syksyn tuotteisiin. Kehitettäviä segmenttejä ovat kokous- ja

kysyntää nostaa nykyiseltä tasolta. Kokous- ja kongressimatkailun

kongressimatkailu, kasvava vapaa-ajan matkailu, tapahtumat ja

volyymin kasvattaminen edellyttää Rovaniemen markkinointia

ympärivuotinen hyvinvointimatkailu. Matkailun tuotekehitykseen

etenkin kesäisenä kokous- ja kongressipaikkana. Perinteisen

liittyvät tärkeimmät hankekokonaisuudet tulevaisuudessa ovat olla

markkinoinnin lisäksi tarvitaan erityistoimenpiteitä kongressijär-

Rovaniemen ja Ranuan talvimatkailun edelleen kehittäminen ja

jestäjien tavoittamiseksi.

talvisesongin pidentäminen, hyvinvointipalvelujen tuotteistami-

Ratkaisevassa asemassa tieteellisten kokousten ja kongressien

nen ja kesämatkailun tuotteiden kehittäminen sekä koko alueen

saamisessa paikkakunnalle ovat ne ihmiset, jotka ovat mukana

tuotetarjonnan tuotteistaminen ja soveltuvilta osin tuominen

tieteellisessä yhteisössä ja hallitsevat hyvin alan verkoston. Sama

sähköisen kaupankäynnin piiriin.

pätee myös eri järjestöjen kokousten ja kongressien saamiseen

Kaavoituksessa ja maankäytössä tulee huomioida myös mat-

Rovaniemelle. Rovaniemen tulee tarjota toimintamalli, joka tekee

kailun tarpeet mm. kelkkailun lähtöalueet ja majoituskapasiteetin

näille hyvin verkottuneille henkilöille mahdollisimman helpoksi

lisääminen. Maankäytöllisesti tärkeimpiä alueita ovat Rovaniemen

kokouksen kutsumisen Rovaniemelle esim. tarjoamalla ammatti-

kaupungin ja Ranuan keskustan lisäksi Ounasvaara, Napapiiri,

maisia järjestelypalveluja.

Ranuan eläinpuiston alue ja Ounasjoen jokivarsi. Ns. Valion tontti

Kesän kiertomatkailussa bussiryhmien osuus on pienentymässä.

tulee varata matkailu- ja virkistyskäyttöön. Myös Rovaniemen

Ryhmiä on vähemmän ja ryhmien koko on pienentynyt. Omatoi-

kylien matkailumahdollisuudet tulee selvittää ja hyödyntää paikal-

minen autokiertomatkailu on sen sijaan kasvussa.

lisasutus huomioon ottaen.
Rovaniemen kaupungin keskustan matkailuilmettä tulee paran-

6.5. Johtopäätökset
Rovaniemi on Lapin hallinnon, kaupan sekä kulttuurin keskus ja
sillä on vahvuutenaan hyvät liikenneyhteydet sekä kaupunkitasoiset palvelut keskellä erämaata. Sen maisemaa hallitsevat Kemijoki, Ounasjoki ja Ounasvaara. Kaupungin kulttuurihistoriaan
kytkeytyvät voimakkaasti jätkä- ja lohikulttuuri sekä Rovaniemen
markkinat. Rovaniemeen yhdistetään myös murtomaahiihdon,
mäkihypyn ja alppilajien huippu-urheilu. Rovaniemi on matkailualueena jo selkeästi erikoistunut ja se on Lapin suurin ja kansain-

taa sekä talvi- että kesäaikoina. Jatkuvaa ja pitkäjänteistä ympäristön ja matkailuilmeen parantamista tarvitaan lisäksi joulukolmion,
Ounasvaaran ja Ranuan eläinpuiston alueella.
Matkailun tuotekehitys edellyttää kattavaa reittiverkostoa sekä
kesä- että talvimatkailijoille. Reittiverkosto tulee rakentaa niin, että
se yhdistää maaseudun kylät Rovaniemen keskustaan ja Ounasvaaran reitteihin. Moottorikelkkareitit yhdistetään valtakunnalliseen reittiverkostoon maakuntakaavan mukaisesti. Rakentamisen
ja kunnostamisen lisäksi tulee huolehtia myös reittien ylläpidosta.

välisin matkailukeskus. Rovaniemi tunnetaan paikkana napapiirillä, joulusta ja joulupukista.
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7. ROVANIEMEN NELIKENTTÄANALYYSI

Vahvuudet
• hyvä sijainti ja saavutettavuus
• Lapin suosituin ja
kansainvälisin matkailualue
• joulumatkailu
• kaupunki keskellä erämaata

Heikkoudet
• toimialarakenne
• ei selviä veturiyrityksiä
• alhainen investointitaso
• mökki- ja huoneistotyyppisen
majoituskapasiteetin
riittämättömyys
• yhteisen päämäärän/vision puute
• heikko kannattavuus
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Mahdollisuudet
• yhteistyön tiivistäminen eri
toimijoiden ja toimialojen välillä
• koulutus- ja tutkimusyhteistyö
• kesä-, kongressi- ja
hyvinvointimatkailu
• segmentoinnin kehittäminen
• uudet jakelukanavat
• laadun kehittäminen
• matkailun globaali kehitys
• tuotekehitys

Uhat
• pääomien rajallisuus
• matkailun ympäristövaikutus
• ilmaston lämpiäminen
• yleismaailmallinen talouskehitys,
öljyn hinnan nousu
• kilpailijoiden toimenpiteet,
mm. Pohjoismaat, Kanada,
uudet EU-maat
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8. STRATEGISET TAVOITTEET
Rovaniemen matkailuvisio vuoteen 2016

!

Rovaniemi on matkailijoiden arvostama ja asukkaidensa rakastama kansainvälinen matkailukaupunki. Olemme laajalti tunnettu
perhe-, kannuste-, kongressi- ja hyvinvointimatkailukohde Euroopassa sekä jouluisen teemamatkailun ykköskohde maailmassa. Laadukkaat palvelumme ovat asiakaslähtöisesti tuotteistettu sekä helposti saatavilla ja ostettavissa.
Kaupunkimme monipuoliset ja korkeatasoiset palvelut sekä Lapin erämaan välitön läheisyys luovat ainutlaatuisen yhdistelmän unohtumattomien elämyksien synnylle. Tarjoamme turvallisen polun kaupungin sykkivästä sydämestä luonnon helmaan vesistöille ja vaaroille.
Hyvin hoidetut reitistömme innostavat sekä omatoimiseen että ohjattuun monimuotoiseen liikkumiseen luonnossa niin talvella kuin
kesälläkin. Hemmottelemme matkailijan lappilaiseen perinteeseen ja erityisosaamiseen perustuvilla palveluilla sekä runsaalla kulttuurija tapahtumatarjonnalla.
Hyvän ja laaja-alaisen yhteistyön tuloksena yrityksemme menestyvät ja rakentavat Rovaniemen ja Rovaniemen matkailun parempaa
tulevaisuutta.

Vision toteutumista mitataan matkailijamäärän ja matkailutulon
kehityksen seurannalla sekä vuosittaisilla asiakastyytyväisyystutkimuksilla. Lisäksi tutkitaan vuosittain yritysten näkemys Rovaniemen matkailun kehityksestä.

Strategiset tavoitteet

9. STRATEGISET
KEHITTÄMISHANKKEET
Rovaniemen alueen matkailun strategiana on kehittää edelleen nykyisiä matkailutuotteita kuten ohjelmapalveluja ja käyntikohteita.

Rovaniemen alueen matkailun strategiset tavoitteet vuosille 2007-

Nykyiset ohjelmapalvelut, Joulupukin pajakylä, Ounasvaara, San-

2011-2016 on asetettu edellä todettujen kasvu- ja kehittämismah-

tapark, Arktikum ja Ranuan eläinpuisto ovat myös tulevaisuudessa

dollisuuksien pohjalta seuraaviksi:

alueen matkailun ydintuotteita. Tämän lisäksi tarvitaan uusia
matkailutuotteita ja olemassa olevien palveluiden tuotteistamista.

• Kaksinkertaistetaan matkailijavolyymi kymmenessä vuodessa,
jolloin vuosittaiseksi kasvutavoitteeksi asetetaan 7 prosenttia.

Tavoitteiden toteuttamiseksi on alueella käynnistettävä seuraavat
strategiset kehityshankkeet:

• Pidennetään matkailijoiden viipymä keskimäärin 6 päivään ja
nostetaan käyttöaste 60 prosenttiin.
• Kasvatetaan uusia tukijalkoja niin, että riippuvuus
joulusesongista vähenee ja matkailusta tulee ympärivuotista.
• Luodaan matkailuun 300 henkilötyövuotta lisää vuoden 2010
loppuun mennessä.
• Parannetaan kannattavuutta niin, että 2011 saavutetaan 15 %:n
sijoitetun pääoman tuottotaso
• Tuotteistetaan tarjonta ja viedään se sähköisen kaupankäyntiin
niin, että loppuasiakkaisiin syntyy nykyistä laajemmin myös
suora yhteys.
• Kehitetään saumaton yhteistyö toisaalta matkailualan yrittäjien

9.1. Asiakastarpeiden selvittäminen ja
asiakassegmentoinnin määrittely
Loppuasiakkaan tarpeista ja odotuksista on alueen matkailuyrityksillä olemassa lähinnä kokemuspohjaista tietoa. Sen tiedon
pohjalta on kehitetty tuotteet, jotka on segmentoitu käyttäjäryhmittäin. Tämä toimintatapa on tuonut menestystä erityisesti
talvimatkailussa.
Liiketoiminta ja kävijämäärät ovat kasvaneet ja jakelutiet monipuolistuneet. Loppuasiakkaan lisäksi on tunnettava myös jakeluteiden mm. matkanjärjestäjien tarpeet ja osattava esitellä tuotteet

kesken sekä toisaalta heidän ja muiden palveluyritysten kesken ja

ja palvelut oikein. Koko alueen markkinoinnissa yrityksissä oleva

kaikkien näiden ja kaupungin kesken.

kokemuspohjainen tieto ei enää yksin riitä. Tarvitaan tutkimuk-

• Nostetaan Rovaniemen imago kotimaassa vuoteen 2011 mennessä
viiden parhaan matkailukaupungin joukkoon.
• Tutkitaan alueen imago ulkomailla kohdesegmenteissä ja
asetetaan tulosten pohjalta kehittämistavoitteet.

sen keinoin systematisoitua tietoja asiakkaiden tarpeista ja siltä
pohjalta laadittua segmentointia. On ymmärrettävä edelleen, mikä
vaikutus jakelutiellä on tuotteen ja palvelun esittelytapaan. Näiden
asioiden selvittämiseksi on syytä käynnistää kaikkien matkailualan
toimijoiden yhteinen tutkimus- ja kehityshanke.
Ilman tutkimustakin voidaan segmentointia kehittää niin, että
segmentit ovat ostokäyttäytymiseltään homogeenisia. Segmentoinnin avulla alueen matkailuyritykset löytävät uusia mahdollisia
asiakkaita ja parempaa kilpailukykyä. Seuraavassa on työryhmän
näkemys segmentoinnista.
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Rovaniemen asiakkaat ja tuoteryhmät tulevaisuudessa
Asiakas

Tuote

Markkinat

Jakelutie

Lapsiperheet 2-3 lasta
+ kolme sukupolvea

Joulutuote
ympärivuotisesti ”Joulu joka päivä”

UK, Espanja, Italia,
Venäjä, Ranska, Suomi

Matkanjärjestäjät
Netti
Yhteistyökumppanit

Tavalliset perheet
Isovanhemmat lastenlasten
kanssa
30+ v. puolisonsa kanssa,
korkeampi koulutus- ja tulotaso,
mahd. kouluikäiset lapset
Perhe- ja ystäväpiiri
Lapsiperheet, jotka arvostavat
kaupunkitason tarjontaa,
luontoa, hiihto- ja
lasketteluharrastuksia

Joulupukki, Napapiiri,
aktiviteetit
Talvituote –
”Lumituote”
käyntikohteet,
ohjelmapalvelut,
talviaktiviteetit/
harrastukset,
pohjoismaiset talvilajit
(huippulajien valmennus)

Kiina, Pohjoismaat,
Puola, Baltia, Unkari

Ranska, Italia, Espanja,
Japani
Suomi

Matkanjärjestäjät
netti,
harrastuspohjaiset
järjestöt

Venäjä
Pohjoismaat

Pohjoismaisten talvilajien
huippu-urheilijat
Venäjä: lapsiperheet ja
pariskunnat
Automatkailijat ja perheet,
30-45 v. + 1-3 lasta

Kesätuote –
”Valon ja veden tuote”

Retkeilijät ja veneilijät

Käyntikohteet, kesäaktiviteetit,
2-tason tarjonta: optiona safarit

Lappi á la carte; kiinnostus
historiaan ja kulttuuriin
50+ v. pariskunnat,
pienryhmät, sinkut
Seniorit
Kokous- ja kongressijärjestäjät,
matkatoimistot,
kongressitoimistot,
incentive-talot,
ohjelmapalvelutoimistot,
matkailualan yritykset, hotellit,
yliopistot, tutkimuslaitokset,
tieteelliset järjestöt,

City Break –tuote
Kiertomatkailu
Hyvinvointituote

Suomi,
Saksa, Sveitsi,
Espanja, Italia,
Alankomaat

Matkanjärjestäjät, netti,
suoramarkkinointi,
yhteistyökumppanit

Pohjoismaat

Suomi
Pohjoismaat, Venäjä

Matkanjärjestäjät
suoramyynti, netti,
yhteistyökumppanit,
eläkeläisjärjestöt ja
yhdistykset

Kokous- ja kongressi

Suomi
Eurooppa, Pohjoismaat

Suoramarkkinointi/
-myynti
verkostot,
tieteelliset järjestöt,
yliopistot, DMC:t

Tapahtumatuote
ympärivuotinen

Suomi
Pohjoismaat

Verkostot, järjestöt,
suoramarkkinointi,
netti

Hemmottelu
Terveysliikunta
Ravitsemus

Organisaatiot; valtio ja
kuntasektori, yritykset
Organisaatiot, jotka ovat
tekemisessä kylmyyden,
arktisten olosuhteiden jne.
kanssa
Erikoiskohderyhmät,
tapahtumakohtaisesti
(mm. nuoret, rallikansa,
urheilun ystävät, sinkut)

2-4 kärkitapahtumatuotetta
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9.2. Kesämatkailun kehittäminen ja
tuotteistaminen

luonto huomioon ottaen.

loisuus sekä Rovaniemeä ympäröivät vesistöt. Kemi- ja Ounasjoki

Ounasvaara II -kehittämisohjelman
hankkeiden toteuttaminen

liittyvät kiinteästi Rovaniemen kulttuuriin ja historiaan esimer-

Ounasvaara II-kehittämisohjelmassa on useita kokonaisuuksia,

kiksi jätkä- ja lohikulttuurin kautta. Kesämatkailun tuotteistuk-

jotka palvelevat kesämatkailun kehittämistä. Suurin yksittäinen

seen tulee sisältyä myös alkusyksyn ruska-aika. Kesämatkailun

kesän vetovoimaa lisäävä hanke on golf-kentän laajennus.

Rovaniemen kesätuotteen ”raaka-aineet” ovat luonto, keskiyön va-

kehittämisen tavoitteena on saada kansainvälisiä tilauslentoja
Rovaniemelle.
Ranualla kesäajan tärkeä matkailutuote on hilla. Hillakauden

Täysimittainen golf-kenttä on golf-matkailun kasvun perusedellytys ja Ounasvaaran golf-kentän laajennuksesta 18 reikäiseksi
on jo suunnitelma olemassa. Laajennus luo myös mahdollisuudet

alkaminen on vuosittain rinnastettu valtakunnallisissa tiedotus-

kehittää ”Yöttömän yön Golf-kisaa”, jossa kenttinä voisivat olla

välineissä Ranuaan. Marjasadosta riippuen matkailijat / hillanpoi-

mukana Ounasvaaran lisäksi Levi, Vuokatti ja erityisen sijaintinsa

mijat viipyvät paikkakunnalla useita vuorokausia, jopa viikkoja.

vuoksi kahden valtakunnan alueella oleva Kemi-Tornion kenttä.

Hillamatkailusta hyötyvät Ranuan eri alan yritykset ja se tuo oman

Laajennetun Golf-kentän matkailullinen hyödyntäminen tulee

merkittävän lisän Ranuan matkailuun. Ranualla hillamatkailua

suunnitella golfseuran, Ounasvaaran yrittäjien ja muiden matkai-

kehitetään tavoitteena marjanpoiminnan ja-myynnin edistäminen

lutoimijoiden yhteisen kehittämishankkeen kautta.

sekä matkailijoiden viipymän pidentäminen tiedotusta lisäämällä.
Tavoitteena on myös hillaimagon kohottaminen rakentamalla uusi
hillatori ja hillakatu.
Kesämatkailun kehittämisessä tulee kartoittaa mahdolliset ns.
special interest -tuotteet, jotka liittyvät erilaisiin harrastuksiin.
Erikoistuotteita voivat olla esimerkiksi ratsastus, suomatkailu,
geologiaan liittyvät tuotteet, lintubongaus sekä virkistys- ja urheilukalastus.
Kesämatkailun kehittäminen edellyttää kaupungin ja matkailualan yhteisen kehittämishankkeen käynnistämistä.

Retkeilyreittien kehittäminen
Retkeilyreittien rakentaminen, nykyisten kunnostaminen ja opastaminen on olennainen osa kesämatkailun kehittämistä. Retkeilyreittejä tarvitaan seuraavasti:
• Pieni karhunkierros -tyyppisen Napapiirin reitin luominen Rova
niemen ympäristöön alueelle Rovaniemi-Olkkajärvi-VikajärviOikarainen-Rovaniemi.
• Reitin luominen Pohtimolammen ympäristöön alueelle
Pohtimolampi-Sinettä-Tapionkylä.

Vesistöjen virkistyskäytön kehittäminen
Vesistöistä Kemi- ja Ounasjokea tulee kehittää niin että ne palvele-

• Nordic Fitness Park-konseptin rakentaminen
Ounasvaaran alueelle

vat rovaniemeläisiä virkistyskäyttäjiä ja samalla myös matkailijoita.

• Ounasvaaran muut kesäreitit

Ounasjoen virkistyskäytön kehittämisen luonnollinen yhteis-

• Ranuan kesäreitit

työkumppani Rovaniemelle on Kittilä. Simojoen ja Simojärven

• Napapiirin retkeilyalueen ja Auttikönkään edelleen kehittäminen

virkistyskäyttöä ja markkinointia tulee edelleen kehittää yhdessä
Ranuan kunnan kanssa. Vesistöihin liittyvissä hankkeissa tärkeä

Sekä kesä- että talvireitit tulee rakentaa niin, että niistä muodos-

yhteistyökumppani on Lapin ympäristökeskus. Lisäksi Kemi- ja

tuu kattava verkosto, joka yhdistää maaseudun kylät Rovaniemen

Ounasjokien virkistys- ja urheilukalastuksen kehittämisessä

ja Ranuan keskustaan, valtakunnallisiin reitistöihin ja Ounasvaa-

luonnollisina yhteistyökumppaneina ovat myös Kemi- ja Ounasjo-

ran reitteihin.

ki-varsien kalastuskunnat. Vesistöjen virkistyskäytön ja kesä-

Reittien rakentamisessa tulee ottaa huomioon reittien sopivuus

matkailun kehittämistä tukee erinomaisesti vaelluskalakantojen

liikuttaessa eri tavoin kuten esim. maastopyörillä, sauvakävellen tai

palauttaminen Kemi- ja Ounasjokiin.

motorisoiduilla välineillä. Myös liikuntarajoitteisten henkilöiden

Vesistöjen virkistyskäytön kehittäminen edellyttää jokivarren
infrastruktuurin parantamista, jokireittien kartoitusta, reitistöjen

liikkumismahdollisuuksien turvaaminen on huomioitava reitistöjä
suunniteltaessa ja toteutettaessa.

kunnostusta sekä opasteiden ja taukopaikkojen järjestämistä.
Jokimatkailun laajamittainen käynnistäminen vaatii myös siihen
soveltuvien venetyyppien kehittämistä. Yritysten kehitettäviä
palveluita voivat olla nykyisten lisäksi venevuokraus, uudentyyppiset jokiveneristeilyt ja melonta. Vesistöihin voidaan liittää erilaisia
urheilu- ja kulttuuritapahtumia.
Vesistöjen matkailullinen tuotteistaminen tehdään ohjelma-
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9.3. Kokous- ja
kongressimatkailun kehittäminen
Rovaniemi on jo mukana kotimaisessa konferenssipaikkatarjon-

palveluyrittäjien, Lapin ympäristökeskuksen, metsähallituksen ja

nassa. Rovaniemen vahvuuksina ovat sekä sijainti että eksoottisuus

kuntien välisessä kiinteässä yhteistyössä paikallinen asutus sekä

ja sillä on erityisiä kilpailuetuja tarjottavana niin kesällä kuin

talvellakin. Mikäli Lappia-talo on otettavissa myös konferenssiolemassa. Uusia julkisia rakennushankkeita keskustaan suunni-

9.4. Tapahtumatarjonnan
kasvattaminen

teltaessa on syytä pitää mielessä konferenssimatkailun tarve saada

Tapahtumatarjontaa tule lisätä siten, että niiden sisältö on suunni-

käyttöönsä riittävät ryhmätyötilat. Tapahtumien kehittämisellä

teltu toisaalta ottamaan huomioon kulloisenkin matkailusesongin

voidaan tukea myös konferenssimatkailua.

asiakkaiden erityisodotukset ja toisaalta edesauttamaan myös

käyttöön, kilpailukykyiset edellytykset myös tilojen puolesta ovat

Kokous- ja kongressimatkailulle laaditaan oma kehittämis-

matkailun kausivaihtelun vähentämistavoitteen toteutumista.

ohjelma, jossa panostetaan tuotekehitykseen ja markkinoinnin

Rovaniemen tulee voida hyödyntää nykyistä paremmin ne erityiset

kehittämiseen. Tietoisuutta tulee lisätä eri verkostoja hyödyntä-

kulttuuriperinteet, joista se tunnetaan. Tällaisia perinteitä ovat

mällä. Erityisesti tulee suunnitella kansainvälisen markkinoinnin

huippu-urheilu mäkihypyssä, murtomaahiihdossa ja alppilajeis-

keinoja ja löytää tehokkaat jakelutiet. Uusia asiakkaita, kokous- ja

sa, lohikulttuuri, jätkäkulttuuri sekä nykyisin myös musiikki ja

kongressijärjestäjiä kansainvälisiltä markkinoilta, tulee etsiä aktii-

kirjallisuus.

visesti. Kokous- ja kongressimarkkinoinnissa tulee tehdä tiivistä
yhteistyötä alueen eri toimijoiden kanssa.
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Erilaiset tapahtumat kiinnostavat mediaa ja yleisöä. Vetovoimai-

arktisesta ympäristöstä lähteviä palveluja. Terveellinen ruoka olisi

suus voi perustua hyvinkin kapean kohderyhmän määrittelyyn eli

luonnollisesti osa tarjontaa. Tarjonnan saattaminen tietyiltä osin

näkyvyys tuotetaan erikoisuuden ja erilaisuuden voimin. Tapahtu-

saman katon alle, esim. Valion tontille rakennettavaan arktiseen

mamarkkinoinnin keinoin saadaan tunnettavuutta ja näkyvyyttä.

hyvinvointi- ja hemmottelukeskukseen, tekee palveluista matkaili-

Medioilla on suuri merkitys mielikuvien rakentumisessa. Erottau-

joiden kannalta aikaisempaa helpommin saavutettavia.

tumisella ja rohkeudella voidaan saavuttaa kohtuullisin panoksin

Tärkeä osa hyvinvointimatkailua on paikallisen kulttuurin

merkittävää huomiota median kautta. Tapahtumien kautta on

kokeminen. Rovaniemi 2011- kulttuuripääkaupunkihakemuksessa

mahdollisuus houkutella uusia asiakkaita ja erilaisia kohderyhmiä.

”Kahdeksan vuodenaikaa” esitetyt tapahtumat ja kehittämiskoko-

Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy ottaa aktiivisen roolin sellaisten tapahtumien kehittämisessä, jotka tukevat matkailun

naisuudet ovat myös matkailun kehittämisen kannalta tärkeitä.
Hyvinvointimatkailupalvelujen rakentaminen edellyttää

strategisia painopisteitä. Yhtiön kautta luodaan tiettyjä tapah-

mittavaa kehitystyötä ja merkittäviä taloudellisia investointeja.

tumia, keihäänkärkiä, jotka tukevat matkailun kehitystä. Näissä

Ounasvaaran liikuntamahdollisuuksien kehittäminen myös mat-

tapahtumissa yhtiö tuotteistaa, markkinoi ja myy tapahtumatuot-

kailijoiden tarpeet huomioon ottaen palvelisi tehokkaasti myös hy-

teita. Muut tapahtumat toimivat niin ikään matkailua tukevina,

vinvointimatkailua. Hyvinvointimatkailun kehittämisestä on ase-

mutta yhtiö ei ota niissä aktiivista roolia.

tettava oma kehittämishanke, jonka puitteissa on myös selvitettävä

Tapahtumakokonaisuuden hallinta ja matkailullinen hyödyntä-

uudentyyppisten palvelujen vaatima osaamis- ja koulutustarve.

minen edellyttää, että matkailuyritykset ovat tietoisia tapahtumista
ja tietyiltä osin myös mukana niiden suunnittelussa.

9.5. Hyvinvointimatkailupalvelujen
rakentaminen
Urheiluopisto palveluineen on hyvinvointipalvelujen keskeisin
tarjoaja Rovaniemellä. Vision siitä, mitä kaikkea sen ympärille
voidaan rakentaa, tarjoaa mm. Vierumäen urheiluopisto, joka tänä
päivänä on helsinkiläisten hyvin toimeentulevien hyvinvointikeskus. Lapin urheiluopisto kehittää edelleen omien hyvinvointipalvelujensa tarjontaa. Tätä tarjontaa voidaan kuitenkin edelleen kehittää liittämällä siihen muiden paikallisten toimijoiden tarjontaa
ja luomalla lappilaiseen hyvinvointikulttuuriin pohjautuvia uusia,
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9.6. Talvimatkailun
edelleen kehittäminen
Joulutuote
Joulutuote ja talvimatkailu eivät säily kilpailukykyisenä ilman
kehitystoimenpiteitä. Tuotekehityksellä tulisi joulu- ja talvisesonkia pystyä pidentämään muiden Lapin matkailukeskusten tapaan
myös huhtikuulle.
Joulutuotetta tulee kehittää monimuotoisemmaksi. Rovaniemen
joulu oli alun perin korkealaatuinen ja yrityksille tuottava palve-

Jakelutie

Jakelutie

Jakelutie

High
laatu & hinta

Middle
laatu & hinta

Low
laatu & hinta

lukokonaisuus, mutta etenkin 1990-luvun lopun ja 2000-luvun

Rovaniemen matkailun kehittymisen kannalta ja niiden toteutus

alkupuolella joulutuotteesta tuli markkinoille hyvinkin palveluista

on ensisijaisen tärkeää talvimatkailun kannalta.

riisuttuja versioita etenkin brittimarkkinoilla.
Rovaniemen joulutuote nykyisellään pääosin keskihintaista ja-

Rovaniemen luontainen kilpailuetu kevättalven aikaan on joki ja
sen tarjoamat liikuntamahdollisuudet. Hiihtotapahtumat kokoavat

laatuista ja tietyiltä osin lähentelee jopa halpaa ja heikkolaatuista.

muualla Lapissa esim. Oloksella ja Saariselällä isoja asiakasmääriä

Huippulaatuisen ja-hintaisen tuotteen kehittämisen haasteena on

ja tuovat siten yrityksille liikevaihtoa ja kannattavuutta. Finlandia-

riittävän tasokkaan ”viiden tähden” majoitustilan puute. Rovanie-

hiihtoon osallistui parhaimpina aikoina yli 15 000 hiihtäjää. Viiden

men joulutuotteeseen tulee kehittää eritasoisia palvelupaketteja ja

päivän vaellushiihto Kittilästä Rovaniemelle voi olla murtomaa-

löytää niille laadukas sekä kustannustehokas jakelutie myös uusilla

hiihtovaihtoehto suurille ikäluokille, jotka nyt ovat eläköitymässä

markkina-alueilla.

ja jotka arvostavat kiireettömyyttä ja suorituskykyään vastaavaa

Joulukolmion kehittämistä tulee edelleen jatkaa. Joulukolmio

maastoa. Tapahtumaan voidaan yhdistää myös kulttuuritarjontaa,

on alue, jonka kulmat ovat Joulupukin Pajakylä, Santapark ja

johon esim. Särestöniemi antaa puitteita. Hiihtovaellus tukeutuu

lentoasema. Alueen toimintoja tulee monipuolistaa ja alueelle

samoihin huoltopisteisiin, joita käytetään kesän veneilymatkai-

houkutellaan uutta yritystoimintaa mm. majoitusliikkeitä. Muita

lussa. Reitti voi olla vaelluskäytössä toki myös ennen ja jälkeen

kehittämisen kohteita ovat sisäinen logistiikka, virkistysreitit,

varsinaisen hiihtotapahtuman.

ympäristön parantaminen ja alueen yrittäjien välisen yhteistyön
vahvistaminen.

Rovaniemellä on kokeiltu retkeilyluistelutapahtuman järjestämistä ja siitä on myös luovuttu. Synergiaedut, jotka syntyvät
saman reitistön ja sen tukipalvelupisteiden ympärivuotisesta käy-

Ounasvaara
Ounasvaaran merkitystä talvikohteena tulee nostaa. Ounasvaara II
-kehittämissuunnitelman ensisijaiset hankkeet kuten Ounasvaaran
toiminnan organisointi, reitistöjen kehittäminen, ympäristösuunnitelma, kylmän ja lumen osaamisen kehittäminen, HS 140 mäki
sekä useat tuotekehityshankkeet ovat erittäin merkittäviä koko

töstä, voisivat tehdä retkiluistelutapahtumasta myös taloudellisesti
kannattavan.
Talvigolfista on jo syntynyt Rovaniemeen liittyvä traditio. Sen
kehittäminen edelleen niin, että se on liikunta-aktiviteetti, joka on
muidenkin kuin golfin harrastajien saavutettavissa, tarjoaa kevään
matkailijoille yhden liikuntamahdollisuuden lisää.
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Moottorikelkkailu
Moottorikelkkailussa tulee taata joustava ja turvallinen siirtyminen kaupungin keskustan majoitusliikkeistä hyvin kunnossapidetylle reittiverkostolle. Moottorikelkkailuun eteläisessä Lapissa on
luontaisesti hyvät mahdollisuudet, koska talvisin lumen vahvuus
tällä alueella on erittäin suuri. Lisäksi harva asutus ja laajat erämaat mahdollistavat uusien moottorikelkkareittien rakentamisen.
Laajat paikalliset ja valtakunnalliset sekä hyvin kunnossapidetyt
kelkkareittiverkostot muodostavat hyvät mahdollisuudet moottorikelkkailun lisäämiseen Rovaniemen ja Ranuan alueella. Ranuan
talvimatkailun kehittämiseksi erityisesti Rovaniemi-Ranua välinen
moottorikelkkareitti tulee toteuttaa.
Kaikkien edellä todettujen vesistöjen talvikäyttöön liittyvien

olennainen tekijä. Ranuan Kunta onkin käynnistänyt yhdessä
Rovaniemen Kehitys Oy:n kanssa eläinpuiston alueelle maankäyttösuunnitelman rakentamisen. Tavoitteena on luoda erilaisia
vaihtoehtoja lisämajoituskapasiteetin ja ohjelmapalveluihin tarvittavien tilojen rakentamiseen eläinpuiston alueelle.
Majoituskapasiteetin rakentaminen edellyttää kaavoitustoimenpiteiden lisäksi matkailualan yritysten sitoutumista rakentamiseen.
Eteneminen on luontevaa suunnitella kaupungin kaavoitusviranomaisten sekä investointihaluisten ja -kykyisten matkailuyritysten
kesken niin, että paikallisasutusta ja luontoa kunnioitetaan.

9.8. Markkinoinnin ja
myynnin kehittäminen

aktiviteettien edelleen kehittämisen edellytys on, että vesistön
säännöstely tapahtuu sellaisissa rajoissa, että jääolosuhteiden
turvallisuus voidaan taata. Sierilän voimalaitoksen rakentami-

Markkinoinnin kehittäminen

sen vaikutukset matkailulle tulee selvittää. Lisäksi on kehitettävä

Mielikuvatekijöistä on tullut paitsi yrityksille myös kaupungeille ja

mittaus- ja seurantatavat, joiden tuottamaan tietoon pohjautuen

matkailukohteille keskeinen menestystekijä. Alueen kilpailukykyä

edellytykset turvalliselle jäällä liikkumiselle ovat olemassa.

ja vetovoimaisuutta voidaan vahvistaa tehokkaan ja suunnitelmal-

Talvimatkailun edelleen kehittäminen vaatii matkailutoimijoi-

lisen markkinointiviestinnän avulla. Mielikuvien rakentamisen ja

den ja Rovaniemen kaupungin yhteisen hankkeen perustamisesta.

markkinoinnin tulee kuitenkin perustua tosiasioille. Markkinoin-

Kehittämistyössä on hyödynnettävä Lapin ja Rovaniemen kylmä-

nissa tulee korostaa vahvuuksia ja pystyä erottautumaan kilpaili-

ja talviteknologiaan liittyvää osaamista.

joiden joukosta.

9.7. Majoituskapasiteetin
rakentaminen

maa sekä pyritään vaikuttamaan kohderyhmien käyttäytymiseen.

Vaikka Rovaniemen alueella on suurin vapaa-ajan asuntojen

myönteistä mielikuvaa ja rakennetaan brändiä yhteistyössä yritys-

määrä Lapissa, alueelle suuntautuvan matkailun käytössä oleva

ten kanssa.

Markkinointiviestinnällä synnytetään tunnettavuutta ja vetovoi-

päinvastoin. Yhteisellä alueen markkinointiviestinnällä luodaan

majoituskapasiteetti muodostuu pääasiassa hotellihuoneista. Tämä

Markkinoinnilla tulee rakentaa tietoisesti alueelle vahvaa ja

on keskeinen syy siihen, että viipymät erityisesti perhematkailussa

ainutlaatuisuuksiin sekä vahvuuksiin perustuvaa imagoa, joka

ovat lyhyitä.

erottuu positiivisesti kilpailijoista. Matkailun markkinoinnissa

Matkailustrategiassa asetettujen tavoitteiden toteutuminen

Rovaniemeä markkinoidaan kokonaisuutena. Tavoitteiden ja

edellyttää laadukkaan mökkimajoituskapasiteetin tai huoneisto-

kohderyhmien tulee olla tarkoin määriteltyjä ja valittuja. Lisäksi

hotellikapasiteetin rakentamista. Tällainen majoittuminen antaa

tuotteiden tulee olla kunnossa ja päämarkkina-alueet tiedossa.

perheille enemmän tilaa, joka on välttämätöntä pitempikestoises-

Markkinointi tulee suunnitella ja toteuttaa entistä paremmin seg-

sa oleskelussa ja samalla mahdollistaa omatoimisen ruokailun.

menttien mukaan kohdennetusti. (Ks. kappale 9.1.) Onnistuminen

Tavoitteeksi tulee asettaa 50 mökin tai huoneiston rakentaminen

vaatii matkailun kehittämistyötä, yhteistyötä, tahtoa, kaikkien

vuodessa seuraavien viiden vuoden aikana. Yhteensä tavoitteena

osapuolten sitoutumista ja resursseja. Rovaniemen brändin vahvis-

on 250 mökin/huoneiston kapasiteetin rakentaminen vuoden 2011

taminen tulee olla kaikkien toimijoiden yhteinen tavoite.

loppuun mennessä. Matkailustrategian tavoitteiden saavuttami-

Matkailukeskukset Lapissa ovat alkaneet muistuttaa yhä enem-

nen edellyttää myös hotellitasoisen majoituskapasiteetin lisäänty-

män toisiaan ja erottautuminen on tullut hyvin haasteelliseksi.

mistä.

Tämä asettaa haasteita sekä tuotekehityksen puolelle että markki-

Majoituskapasiteetin lisäämiselle tulee luoda kaavoituksella

nointiviestinnän valintoihin ja toteuttamiseen.

edellytykset. Matkailun kannalta parhaimmat sijoituspaikat ovat

Markkinoinnissa tulee valita oikeat tavat, keinot, viestit ja jake-

Ounasvaaran lakialue, Golfkentän ympäristö, Napapiirin Pajaky-

lutiet. Markkinoinnissa tulee korostaa niitä seikkoja, joiden ansi-

län ja Santaparkin välissä oleva alue ja Pohtimolammen ympäristö.

osta Rovaniemi erottuu muista alueista. Markkinoinnissa tarvitaan

Jokivarsi voisi olla myös erityisesti ympärivuotista käyttöä ajatellen

rohkeutta ja suunnitelmallisuutta, jotta pärjätään yhä kovenevassa

sopiva sijoituspaikka. Hotellimajoituskapasiteetin lisäämiselle

kilpailussa matkailijoista. Markkinoinnin ja myynnin kehittämi-

luonnollinen alue on kaupungin keskusta.

seen ja hoitamiseen tarvitaan lisäksi yhteistyötä ja sitoutumista.

Ranuan eläinpuiston alueen kehittymisen kannalta majoituskapasiteetin lisäämisen eläinpuiston yhteyteen on koettu olevan
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Kaupungin imagomarkkinointi tukee matkailun markkinointia ja

Rovaniemen matkailumarkkinoinnin toimenpiteitä ovat
myynnintuki- ja markkinointimateriaali, ulkomaan kampanjat,
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mainonta, suoramarkkinointi, sähköinen markkinointiviestintä,

maan entistä paremmin tulokset suhteessa käytettyihin panok-

matkanjärjestäjä- ja mediavierailut ja myyntitapahtumat. Perintei-

siin. Markkinoinnin seurantajärjestelmää tulee kehittää entistä

sen markkinoinnin lisäksi tarvitaan uutta, rohkeaa markkinointia

tehokkaammaksi. On seurattava aktiivisesti kehitystä ja reagoitava

ja erityistoimenpiteitä kohderyhmien tavoittamiseksi. Asiakkaiden

nopeasti. Kohderyhmien signaaleihin vastaaminen on tärkeää.

tarpeet eri markkina-alueilla tulee selvittää, jotta voidaan suunni-

Markkinoinnin pääperiaatteina ovat jatkuva näkyminen, tuot-

tella asiakassegmentointiin pohjautuvaa, tehokasta markkinointi-

teiden jatkuva kehittäminen, uuden liiketoiminnan kehittäminen,

viestintää. Brändin rakentamisessa erottautuminen sekä mediajul-

mielikuvan ylläpitäminen, kilpailijoista erottautuminen ja julki-

kisuus ja sen hyödyntäminen ovat tärkeitä tekijöitä.

suuden hyödyntäminen. Rovaniemellä on jo hyviä tuotteita, mutta

Rovaniemen markkinointi kokonaisuutena on haasteellista. Teemojen avulla saadaan viestitettyä selkeämpi kuva alueen palvelura-

entistä enemmän pitää pohtia missä ovat potentiaaliset asiakkaat
ja miten ne parhaiten saavutetaan.

kenteesta. Rovaniemen markkinoinnissa käytettäviä teemoja ovat:

Sähköinen kaupankäynti ja myynti
• joulumaailma (Joulukolmio)
• kulttuurimaailma (Arktikum, Aalto-keskus,
Rovaniemen taidemuseo)
• arktinen eläinmaailma (Ranuan eläinpuisto)
• hyvinvointimaailma (Ounasvaara ja Valion -tontti)
• shoppailumaailma (Rovaniemen keskusta)
Nämä teemat ovat markkinoinnillisesti hyödynnettävissä ja jaottelu mahdollistaa visuaalisen herkuttelun eri markkinointimateriaaleissa esim. eri maailmat Rovaniemen kartalla. Markkinointi tulee
rakentaa sesongeittain kärkituotteiden eli, joulu-, talvi-, kesä-,
hyvinvointi- ja kokous- ja kongressiteemojen mukaan.
Rovaniemeä markkinoidaan kokonaisuutena nostaen kohderyhmäkohtaisesti vahvuuksia ja tuotteita esille. Alueelle räätälöidyn tunnuksen tarkoituksena on herättää huomiota ja vahvistaa
imagoa ja tunnettavuutta. Rovaniemi, Lapin sykkivä sydän
-porologo viestii lappilaisuutta, luontoa, vireyttä, eksotiikkaa sekä
dynaamisella muodollaan korkeaa osaamista. Rovaniemen markkinointitunnusta tulee käyttää markkinoinnissa laajasti kaikkien
toimijoiden kesken. Yritysten esiintyminen Rovaniemi -porologon
yhteydessä tuo lisäarvoa niin yritykselle itsellensä kuin alueellekin.
Yhteistyötä tulee tiivistää ja yhteinen porotunnus saatava näkyville
laajemmin myös yritysten markkinoinnissa. Alueen logon käytöstä
yritysten keskuudessa on hyviä malleja esimerkiksi Leviltä.
Matkailustrategiassa on määritelty Rovaniemen asiakkaat ja
tuoteryhmät tulevaisuudessa (kpl. 9.1.). Määritelmän pohjalta
tehdään tarkempi markkinointisuunnitelma.
Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy hoitaa kuluttajamarkkinoinnin, jonka pääasialliseksi kanavaksi kehitetään ja toteutetaan sähköinen jakelutie. Yhtiön tulee pohtia matkailuyritysten
kanssa markkinoinnin resurssien jakaantumista. Yritysten tulee
kartoittaa markkinoinnin kokonaisuus ja löytää uuden tyyppistä
kustannustehokasta yhteistyötä.
Alueen palveluyritykset tulee saada mukaan alueen matkailumarkkinointiin ja kustannuksiin esimerkiksi mainostilan ostolla
alueen markkinointimateriaaleista. Matkailun markkinoinnissa
tulee jatkossa hinnoitella erilaisia näkyvyyspaketteja muille toimijoille ja yrityksille, jotka hyötyvät matkailusta.
Markkinoinnin mittaus ja seuranta tulee olla jatkuvaa. Seurataan toimenpiteiden tehoa eri mittarein. On pystyttävä mittaa-
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Rovaniemen matkailun volyymista tulee tällä hetkellä valtaosa
matkanjärjestäjien kautta. Niillä on hallussaan asiakkuussuhteet,
minkä seurauksena alueen palvelujen tuottajat ovat niistä vahvasti
riippuvaisia. Matkanjärjestäjät kilpailuttavat alueelliset alihankkijat ja alueen palvelutuottajien kannattavuus on tästä syystä viime
vuosien aikana merkittävästi heikentynyt.
Tämän kehityssuunnan muuttamiseksi alueen palvelutarjoajien
on rakennettava nykyisen jakelukanavan rinnalle myös suorat yhteydet loppuasiakkaaseen. Kustannustehokkaimmin tämä tapahtuu sähköisen kaupankäynnin kautta. Menestyksellisen toiminnan
edellytyksenä ovat kuitenkin riittävät laajat palvelukokonaisuudet
ja niiden tuotteistamien niin, että palvelujen ostaja saa yksiselitteisen ja oikean kuvan ostamastaan palvelusta. Kaupanteko tulisi
edelleen voida suorittaa verkossa loppuun saakka maksuliikenne
mukaan lukien, mikä puolestaan edellyttää suoria ja reaaliaikaisia
yhteyksiä palvelujen tuotantojärjestelmiin. Näin voidaan varmistaa
palvelujen saatavuus esim. majoituskapasiteetin osalta. Tarkoituksenmukaista lienee, että palvelujen tarjonta voidaan kootusti
esittää Rovaniemi.fi-sivujen yhteydessä.
Matkailutuotteiden rakentaminen kuluttajille sekä jakelutien
että myynnin kehittäminen edellyttää matkatoimisto-oikeuksien
hankkimista Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy:lle. Yhtiö
hoitaa keskitetysti tuotekehityksen, markkinoinnin ja myynnin
loppukuluttajille ja DMC-yritykset hoitavat tuotekehityksen,
markkinoinnin ja myynnin yritysasiakkaille. Myynti ja markkinointiprosessi tulee rakentaa tehokkaaksi, jotta päästään kasvutavoitteeseen ja saadaan volyymia sekä liiketoimintaa kehitettyä.
Uusia markkinoita tulee aktiivisesti tutkailla.
Panostamalla yhteiseen markkinointiin ja myyntiin, yritykset
saavat lisää kauppaa itselleen ja resurssit tulevat tehokkaammin
hyödynnettyä. Keskinäisestä kilpailusta on päästävä alueelliseen
kilpailuun. Myös alueen sisäisellä hengellä on vaikutusta ulkoiseen
näkyvyyteen ja mielikuvaan.

Rovaniemen markkinointiosuuskunta päätti 16.8.2006 pidetyssä

9.9. Rovaniemen sisäisen
logistiikan kehittäminen

osuuskunnan ylimääräisessä kokouksessaan muuttaa osuuskun-

Osa Rovaniemen käyntikohteista ja matkailualueista on vaikeasti

on pohja Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy:n (työnimi)

saavutettavissa sellaisille matkailijoille, joilla ei ole omaa autoa

toiminnan käynnistämiseksi.

käytettävissä tai jotka haluavat omatoimisesti kokea Rovaniemen
matkailijapalveluita.
Napapiirille kulkee säännöllinen linja-autoliikenne, mutta yhte-

nan yhteisömuodon osakeyhtiöksi. Osakeyhtiön perustaminen

Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy:n enemmistöosakkaaksi tulee suunnitelman mukaan Rovaniemen Kehitys Oy ja
vähemmistöosakkeenomistajina ovat alueen matkailuyritykset.

ys Joulupukin Pajakylän ja Santaparkin välillä ei ole riittävän hyvä.

Yhtiön hallinnointi ja päätöksenteko sovitaan yhtiöjärjestyksessä

Ounasvaaran saavutettavuus ei-autoileville omatoimimatkailijoille

ja osakassopimuksessa tapahtuvaksi niin, että siitä vastaavat alu-

on heikko. Myös Rovaniemen ja Ranuan välisen linja-autoliiken-

een matkailuyritykset, joilla on hallituksen enemmistö. Matkailu-

teen toimivuus matkailijoita palvelevana reittinä on turvattava.

alan edustajien tulee kuitenkin nauttia pääomistajan luottamusta.

Sisäistä saavutettavuutta tulee kehittää ennen muuta hyödyn-

Yhtiö muodostaa luonnollisen toiminta-alustan määritellä ja

täen nykyistä paikallisliikennettä tarkistamalla nykyiset reitit ja

toteuttaa sekä matkailuyritysten yhteisiä että niiden ja kaupungin

ohjaamalla ne mahdollisesti uudelleen, jotta ne palvelisivat myös

välisiä yhteisiä intressejä. Hyvän lähtökohdan luo myös Rova-

matkailijoita. Matkailijoiden määrän kasvaessa, tulee harkita

niemen Markkinointiosuuskunnan piirissä jo hankittu kokemus

uusien, matkailuun perustuvien ja taloudellisesti kannattavien

tällaisesta yhteistyöstä.

liikenneyhteyksien perustamista.

Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy:n perustaminen
merkitsee kaikille osakkeenomistajille pitkäaikaista henkistä ja

9.10. Toimialan keskinäisen
yhteistyön vahvistaminen
Matkailustrategian toteutus edellyttää laajaa yhteistyötä kaupungin
ja matkailualan yritysten kesken. Ounasvaaran nykyisen reitistön
kehittäminen niin, että se on myös matkailijoiden käytettävissä, uusien vaellusreittien rakentaminen, joen reitistön ja siihen
liittyvien palvelujen kehittäminen, mökki- ja asuntohotellitonttien kaavoitus, Valion tontin osoittaminen arktisen hyvinvointi- ja hemmottelukeskuksen käyttöön, golf-kentän laajennus ja
kelkkailun vaatimien lähtöalueiden ja reittien kehittäminen ovat
mm. tällaisia laajaa yhteistyötä vaativia kehittämishankkeita. Myös
alueen matkailua kokonaisuudessaan koskevan perusmateriaalin
tuotanto kuuluu luontevasti yhteistyöhankkeisiin.
Alueen palveluelinkeinot hyötyvät matkailuyritysten paikkakunnalle tuomista matkailijoista. On siten luonnollista, että ne
saamansa hyödyn suhteessa osallistuvat myös alueen kehittämiseen sen kilpailukyvyn säilyttämiseksi. Kaupungin jouluilmeen

taloudellista sitoutumista matkailun kehittämiseen. Kaupungin tavoitteena kuitenkin on, että yhtiö voisi kasvaa ja kehittyä siten, että
se joskus tulevaisuudessa voisi olla kokonaan matkailuyritysten
omistama ja toimisi yhtenä alueen veturiyrityksistä vastaten sekä
yhteisestä tuotekehityksestä, yhteismarkkinoinnista että toiminnan kehittämisen koordinoinnista.
Yhtiön tavoitteena on toimia niin, että se tuottaa oman toimintansa kehittämisen kannalta riittävän tuloksen. Osinkoja ei ole
tarkoitus jakaa niin kauan kuin se on kaupungin enemmistöomistuksessa. Yhtiö on luonteva instrumentti myös sille hanketoiminnalle, joka on strategian toteuttamiseksi käynnistettävä ja johon
merkittäviltä osin on saatavissa julkista rahoitusta. Mikäli julkinen
rahoitus ja yhtiön omat pääomat eivät mahdollista hankkeiden
riittävää rahoitusta, on yhtiön hallituksella edessä harkinta omien
pääomien korottamisesta. Osakkeenomistajat tekevät sen jälkeen
omat päätöksensä. Eteneminen on kuitenkin kokonaisuudessaan
yhtiön hallituksen päätäntävallassa ja sen enemmistön muodostavat matkailualan edustajat.

uudistaminen niin, että Rovaniemi todella eroaa joulun aikaan
myönteisesti muista kaupungeista, on esimerkki tällaisesta yhteishankkeesta. Luontevaa on, että palveluyrityksen kokonaisuudessaan ovat mukana myös alueen markkinointikustannuksissa.
Toimivia ratkaisumalleja tällaiseen yhteistyöhön löytyy Lapin
muista matkailukeskuksista.
Rovaniemen Kehitys Oy:n perustaminen ja alueen matkailun
strategiset kehittämishaasteet ovat nostaneet esille kysymyksen
tarpeesta organisoida matkailualan yhteistyö nykyistä sitovammalla tavalla. Rovaniemen Kehitys Oy:n perustamista suunniteltaessa
esitettiin myös ajatus Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy:n
perustamisesta.
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10. VAIKUTUKSET
MAANKÄYTTÖÖN JA
KAAVOITUKSEEN

vesiretkeilyreitit. Rovaniemen v. 2002 vahvistetussa yleiskaavassa
on varauksia myös matkailuelinkeinon tarpeisiin. Varaukset eivät
kaikilta osin riitä matkailustrategiassa esitettyjen tavoitteiden
toteuttamiseen.
Yhdistyneen Rovaniemen alueiden käytön strategisia tavoitteita
ollaan parhaillaan muotoilemassa. Asiaa koskevassa luonnoksessa
alueiden käytön tavoitteena on Rovaniemellä

Matkailu vaikuttaa toimintaympäristöönsä: matkailun palveluvarustus, matkailuliikenne ja matkailuun liittyvät aktiviteetit

• varata riittävästi alueita elinkeinotoiminnan kehittymiselle

muokkaavat aina myös ympäristöään. Toiminta kestävän matkai-

• luoda hyvät edellytykset matkailutoiminnan kehittymiselle

lukehityksen turvaavalla tavalla on perusteltu toimintamalli myös

matkailuvyöhykkeillä

Rovaniemen matkailua kehitettäessä. Tällöin matkailua kehitetään

• luoda Rovaniemen keskustasta eheä, viihtyisä ja vetovoimainen

tavalla, joka vastaa matkailijoiden ja kohdealueiden tarpeisiin ja

• pitää maaseutu ja kylät elävinä

joka turvaa myös tulevaisuuden mahdollisuudet.

• kaavoittaa viihtyisiä asuinalueita kysynnän mukaan.

Kestävälle matkailukehitykselle on ominaista, että matkailun vetovoimatekijöistä huolehditaan niin, ettei paikalliselle kulttuurille,

Esitetyt tavoitteet tukevat myös matkailuelinkeinon kehittämistä.

ekologialle ja luonnon monimuotoisuudelle aiheudu matkailusta

Matkailua koskevana tavoitteena strategiassa on luoda matkailulle

haittaa. Hyvin hoidetut ja vetovoimaiset ympäristöt, maisemat ja

hyvät toimintaedellytykset matkailuvyöhykkeillä. Alueiden käytön

miljööt, olivat ne sitten luonnonympäristöjä tai kulttuuriympäris-

strategiatyön yhteydessä tehdyssä matkailun erillisselvityksessä

töjä, lisäävät aina paikallisten asukkaiden viihtyvyyttä ja samalla

Rovaniemi jaettiin neljään matkailun kehittämisvyöhykkeeseen.

myös seudun matkailullista vetovoimaa.

Vyöhykejako on esitelty tarkemmin tämän raportin luvussa 2.4.

Hyvän ympäristön perusta on laadukkaassa suunnittelussa ja

majoitusrakentamisessa, retkeilyn ja matkailun yhdistämisessä,

daan puitteita myös matkailuun liittyvien strategisten tavoitteiden

kylien matkailupalveluiden kehittämisessä ja matkailun logistiikan

konkreettiselle toteutumiselle. Hyvän ja matkailun tarpeisiinkin

kehittämisessä.

vastaavan maankäytön suunnittelun on syytä olla kehitystä enna-

Elämyskolmion alue on matkailun keskiössä. Ounasvaara 2

koivaa, pitkäjänteistä, jatkuvaa ja yksityiskohdiltaan tarkentuvaa

-kehittämissuunnitelmassa on tutkittu elämyskolmion yhden osa-

toimintaa. On tarpeen huolehtia siitä, että yhdyskuntarakenne

alueen, Ounasvaaran kehittämisedellytyksiä. Suunnitelmassa on

kehittyy koordinoidusti ja niin matkailullisten kuin muidenkin

esitetty useita matkailua tai matkailuelinkeinon yleisiä toimin-

ydinalueiden kasvu- ja kehittymismahdollisuudet on turvattu.

taedellytyksiä kehittäviä toimenpiteitä. Maankäyttöön liittyen

Koska matkailuelinkeinon merkitys Rovaniemellä on erityinen,

Ounasvaaralle työstettiin yleispiirteinen maankäyttömalli eli

on matkailun intressien syytä näkyä maankäytön suunnittelussa

Ounasvaara jaettiin useampaan luonteeltaan erilaiseen aluee-

ja kaavoituksessa. Näin on mahdollista yhteen sovittaa matkailun

seen: urheilualueeseen, reititettyyn alueeseen, liikunta-alueeseen,

ja muiden maankäyttömuotojen tarpeita. Eri osapuolia kuuleva

hiljaisuuden alueeseen ja suojelualueeseen. Alueille esitettiin

suunnittelujärjestelmä myös ennaltaehkäisee mahdollisten intres-

lisäksi tehtäväksi alueen käyttötarkoitukseen ja luonteeseen sopiva

siristiriitojen syntymistä.

ympäristösuunnitelma.

Matkailun palvelurakenteet ovat näkyvä osa ympäristöä. Mat-

Suunnitelmat on työstetty laajassa vuorovaikutuksessa eri taho-

kailun palveluvarustuksen tulee täyttää mm. seuraavat tavoitteet:

jen toimijoiden kanssa ja niihin on prosessien aikana sitouduttu.

sen on oltava laadukasta, määrällisesti riittävää, ympäristöönsä

Suunnitelmien arvo on todellinen kuitenkin vasta silloin, kun nii-

soveltuvaa, vanhaa rakennuskantaa kunnioittavaa sekä käyttö-

den sisältämiä toimenpide-esityksiä pannaan täytäntöön esitetyn

tarkoitustaan vastaavaa. Aluerakenteen kehittämiseen liittyvien

mukaisina. Näin tuetaan mm. maankäytön ja kaavoituksen avulla

päämäärien mukaista on, että matkailuunkin liittyvät toiminnot

ydinalueiden kehittämismahdollisuuksia ja varataan matkailuelin-

sijoittuvat lähelle keskustan palveluja, mutta kuitenkin luonnon-

keinon kehittymiselle riittävästi sen tarpeiden mukaisia mahdolli-

läheisesti ja esteettisesti korkeatasoiseen ympäristöön. Niin ikään

suuksia.

on tärkeää, että matkailupalvelualueiden sijoittumisessa otetaan
huomioon myös logistiset tekijät.
Rovaniemen v. 2001 vahvistetussa maakuntakaavassa on merkinnällä RM (matkailupalvelujen alue) osoitettu alueita Napapiiriltä ja Pohtimolammelta. Ounasvaara on kaavassa merkinnällä
V (virkistysalue). Kaavassa on lisäksi esitetty arvokkaat kulttuuriympäristöt, moottorikelkkailun runkoreitistö ja tärkeimmät
ulkoilureitit sekä kaavan selostusosassa on kuvattu veneily- ja
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Matkailua tukevan maankäytön painopiste on strategian mukaan

rakentamisessa. Maankäytön suunnittelulla ja kaavoituksella luo-

on n. 202 miljoonaa euroa. Mikäli keskimääräinen matkailutulon

11. VAIKUTUS
ALUETALOUTEEN

kasvu on pysynyt samalla tasolla kuin aiemmin, voidaan arvioida
vuoden 2006 matkailutulon olevan n. 183 miljoonaa euroa. Matkailutulon voidaan arvioida kasvavan n. 10 prosenttia vuosittain,
jos yöpymisvuorokaudet kasvavat vuosittain 7,3 prosenttia. Näin

Matkailustrategiassa on asetettu tavoitteeksi matkailijavolyymin
kaksinkertaistaminen kymmenessä vuodessa ja käyttöasteen nostaminen 60 prosenttiin.

ollen matkailutulo olisi vuonna 2015 n. 474 miljoonaa euroa.
Matkailun henkilötyövuodet ovat kasvaneet keskimäärin 3
prosenttia vuosittain viimeisen kymmenen vuoden aikana. Ti-

Rovaniemen rekisteröidyt yöpymisvuorokaudet ovat kasvaneet

lastokeskuksen viimeisimmät tiedot ovat vuodelta 2004 ja niiden

viimeisen kymmenen vuoden aikana keskimäärin 4 prosenttia

mukaan matkailun henkilötyövuodet ml. välilliset henkilötyö-

vuosittain. Yöpymisvuorokausien kaksinkertaistaminen vuosien

vuodet ovat n. 1450. Mikäli henkilötyövuosien kasvu on jatkunut

2007-2016 vaati vuosittain 7,3 prosentin kasvun, jotta tavoite n.

edelleen 3 prosenttia vuosittain, voidaan matkailun työllistävän

850 000 yöpymisvuorokautta saavutetaan.

1590 henkilötyövuotta vuonna 2006. Jos yöpymisvuorokaudet

Vuoden keskimääräinen käyttöastetavoite 60 prosenttia saavute-

kasvavat vuosittain 7,3 prosenttia, matkailun henkilötyövuosien

taan vuonna 2016, jos majoituskapasiteetti kasvaa n. 2,5 prosenttia

voidaan arvioida kasvavan n. 5 prosenttia vuosittain. Näin ollen

vuosittain. Em. kasvulla Rovaniemen rekisteröity majoituskapasi-

vuonna 2016 matkailussa olisi 2590 henkilötyövuotta, mikä on

teetti olisi vuonna 2016 n. 3850 vuodepaikkaa ja kasvua nykyti-

1000 henkilötyövuotta enemmän kuin 2006.

lanteeseen olisi n. 850 vuodepaikkaa. Uusia majoitusyksikköjä

Matkailusta saatava palkkaverotulovaikutus Rovaniemen

tarvitaan n. 400 huonetta tai vastaava määrä muun tyyppistä

kaupungille oli vuonna 2004 n. 7 miljoonaa euroa. Kun lukuun

majoitusta. Rekisteröidyn majoituskapasiteetin käyttöasteen

lasketaan yhteisöverosta kaupungille palautuva osuus sekä

arvioinnissa tulee kuitenkin ottaa huomioon, että Rovaniemellä

kiinteistövero, voidaan kokonaisverotuloksi arvioida olevan n. 9

on olemassa majoituskapasiteettia, jolle ei ole riittävästi kysyntää

miljoonaa euroa. Henkilötyövuosien määrän kasvaessa vuosittain

nykyisellä matkailun asiakasrakenteella.

n. 3 prosenttia, kasvaa matkailusta saatava palkkaverotulovaikutus

Matkailutulo Rovaniemellä on kasvanut viimeisen kymmenen

Rovaniemen kaupungille yli 12,5 miljoonaan euroon. Mikäli ma-

vuoden aikana keskimäärin lähes 5 prosenttia. Tilastokeskuksen

joituskapasiteetti kasvaa ja yritysten tulos paranee, myös kiinteis-

viimeisemmät tiedot ovat vuodelta 2004. Niiden mukaan Rova-

tö- ja yhteisöverojen määrä nousee.

niemen matkailutulo (sis. välittömän ja välillisen matkailutulon)

Välitön matkailutulo
Välillinen matkailutulo

376 milj. euroa
98 milj. euroa

KOKONAISMATKAILUTULO

474 milj. euroa

Palkkatulovaikutus
verotulovaikutus
Verotulovaikutus

86 milj. euroa
16 milj. euroa37

KOKONAISHYÖTY

n. 560 milj. euroa
Yhteenveto arvioista matkailun aluetaloudellisista vaikutuksista vuonna 2016
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Alla olevaan taulukkoon on koottu eri kasvuvaihtoehtojen taloudellisia vaikutuksia Rovaniemen aluetalouteen. Rovaniemen kaupungin asettaman 300 uuden työpaikan toteutumiseksi vuoden 2010 loppuun mennessä tarvitaan n. 6 prosentin vuosittainen kasvu yöpymisvuorokausissa.
Mikäli matkailuinvestointien määrä ei kasva nykyisestä tasosta, on realistista todeta mahdollisuus myös matkailun taantumisesta negatiiviselle
kasvu-uralle. Jos matkailu vähenee Rovaniemellä noin kahden prosentin vuositasolla, merkitsee se yli 220 henkilötyövuoden menetystä.

TALOUDELLINEN

Matkailu vähenee

Kasvu hidastuu

Nykyinen kasvu

Tavoitekasvu

VAIKUTUS 2016

2 prosenttia

2 prosenttiin

4 prosenttia

7,3 prosenttia

Välitön matkailutulo

113 milj. euroa

186 milj. euroa

236 milj. euroa

376 milj. euroa

Välillinen matkailutulo

30 milj. euroa

48 milj. euroa

61 milj. euroa

98 milj. euroa

Kokonaismatkailutulo

143 milj. euroa

234 milj. euroa

297 milj. euroa

474 milj. euroa

Palkkatulovaikutus

47 milj. euroa

63 milj. euroa

73 milj. euroa

86 milj. euroa

Verotulovaikutus/kunta

8 milj. euroa

10 milj. euroa

12 milj. euroa

16 milj. euroa

Kokonaishyöty

198 milj. euroa

303 milj. euroa

370 milj. euroa

560 milj. euroa

Työpaikkojen muutos

-223 hlötyövuotta

+255 hlötyövuotta

+550 hlötyövuotta

+1000 hlötyövuotta

12. TYÖVOIMAJA OSAAMISTARVE

Hotelleissa ja ravintoloissa on työvoiman ulkoistaminen ja
vuokratyövoiman käyttö kasvanut voimakkaasti viime vuosina ja
oletettavaa on, että vuokratyövoiman käyttö tulee lisääntymään ja
laajenemaan. Toisaalta, matkailualan nyt erittäin voimakkaiden
sesonkivaihtelujen tasaantuessa, vakituisen työvoiman määrää

Matkailuelinkeinon välittömät henkilötyövuodet arvioidaan

lisääntyy. Matkailun kasvu johtaa myös työvoimatarpeen kasvuun

olevan n. 2590 vuonna 2016, mikä on yli 1000 henkilötyövuot-

matkailusta välillisesti hyötyviin yrityksiin.

ta enemmän kuin vuonna 2006. Matkailustrategian tavoitteena

Matkailun tarvitseman työvoiman osaamisvaatimukset tulevat

on sesonkivaihtelun tasaaminen, mikä mahdollistaa vakituiset

lisääntymään etenkin akateemisen työvoiman osalta. Haasteena on

työsuhteet. Näin ollen henkilötyövuosien määrän voidaan arvioida

myös akateemisesti koulutettujen sijoittautuminen matkailualan

kasvavan vielä enemmän kuin ennakoidut 1000 henkilötyövuotta.

yrityksiin. Yrityskoko matkailualalla on pääsääntöisesti hyvin pieni

Lapin yliopisto, Rovaniemen ammattikorkeakoulu ja Lapin

ja näillä yrityksillä ei ole resursseja palkata erikoistuneita asiantun-

ammattiopisto kouluttavat henkilöitä matkailualan palvelukseen.

tijoita. Osaamisen vahvistamista tarvitaan tutkimuksessa, kansan-

Vuosittain matkailualalle valmistuu n. 300 opiskelijaa Rovaniemen

välisissä yhteyksissä, liiketoimintaosaamisessa, johtamisessa, tuot-

ammattikorkeakoulusta, Lapin ammattiopistosta ja Levi-instituu-

teistamisessa, prosessiosaamisessa, laatujärjestelmien hallinnassa

tista. Lapin yliopistossa vuosittain valmistuu n. 10-20 matkailun

sekä markkinoinnissa ja myynnin edistämisessä. Matkailuelin-

opiskelijaa. Opiskelijoiden merkitys matkailuelinkeinolle on

keino tarvitsee menestyäkseen yhä syvempää asiakastuntemusta

merkittävä. Rovaniemen asema opiskelijakaupunkina helpottaa

koko palveluketjun osalta. Matkailussa toimivan työvoiman on

sesonkityöntekijöiden saantia. Rovaniemellä on paljon myös

tunnettava eri asiakassegmenttien kulttuuri ja lisäksi hyvin myös

kansainvälisiä, kielitaitoisia opiskelijoita, jotka voivat työllistyä

oma paikalliskulttuuri. Tulevaisuuden matkailualan työtekijöiden

osa-aikaisesti matkailuyrityksissä.

tulee yhä enemmän osata muitakin kieliä kuin englantia. Jo nyt

Matkailuala koetaan vielä houkuttelevana opiskeluvaihtoehtona.
Tulevaisuudessa on kuitenkin epävarmaa saadaanko matkailualalle
tarvittava määrä opiskelijoita ja sitä kautta uutta vakituista työvoi-

jän- ja saksankielentaitoisista henkilöistä.
Matkailun tutkimukseen tulee panostaa yhä vahvemmin. Lapin

maa, koska alan houkuttelevuus alhaisen ansiotason ja epäsään-

yliopisto on tekemässä Lapin matkailun tutkimusohjelmaa, jonka

nöllisten työaikojen vuoksi tulee laskemaan.

valmisteluun on osallistunut laajasti eri sidosryhmiä. Osaamisen

Suurten ikäluokkien siirtyessä eläkkeelle eri toimialojen välille
tulee kilpailua osaavasta työvoimasta. Ulkomaisen työvoiman
määrä matkailussa tulee kasvamaan myös Rovaniemellä samalla
tavalla kuin se on kasvanut merkittävästi kaikissa matkailukeskuksissa maailmassa.
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matkailussa on puutetta mm. ranskan-, italian-, espanjan-, venä-

vahvistamista tarvitaan myös tutkimustulosten välittämisessä
elinkeinoelämään ja tutkimusten hyödyntämisessä.

13. KEHITTÄMISEN
RAHOITUS

14. KEHITTÄMISEN RISKIT
Strategian tuloksellisen toteuttamisen riskit voidaan jakaa
kuuteen pääryhmään:

Strategian toteuttamisen vaatimia kehittämishankkeita ei ole vielä
kuvattu sillä tarkkuudella, että tarvittava pääomapanostus olisi

1. Sitoutumisen puute

laskettavissa. Niitä ei ole myöskään asetettu aika-akselille. Tähän

2. Rahoitusresurssien puute

työhön on tarkoituksenmukaista edetä sitten, kun kaikki eri osa-

3. Epäonnistuminen johtamisessa

puolet ovat sitoutuneita strategian tähänastisiin tuloksiin. Selvää

4. Puutteelliset tiedot asiakkaiden odotuksista ja toiveista

kuitenkin on, että kehittäminen vaatii myös mittavia taloudellisia

5. Matkailun globalisaatiokehitys

panostuksia.

6. Yleinen taloudellinen kehitys

Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy:n omat pääomat
tullevat olemaan 50 000 euron suuruusluokkaa. Yhtiö on käynnistyessään velaton ja täällä omalla pääomalla se voi saada normaaliehtoista ulkoista rahoitusta enintään noin 150 000 euroa. Jos
oletetaan, että koko käynnistettävän hanketoiminnan omarahoitusosuus on keskimäärin 50 %, voitaisiin liikkeellelähtövaiheessa
käynnistää kokonaisuudessaan noin 400 000 euron arvoinen hankesalkku. Oletuksena on tällöin, että yhtiön koko taloudellinen resurssi käytetään hankkeisiin ja käyttöpääomaa ei tarvita lainkaan.
Tämä olettamus ei luonnollisestikaan ole realistinen. Ajatusleikki
antaa kuitenkin käsityksen käytettävissä olevan rahoitusresurssin
suuruusluokasta ja siitä, että sillä summalla voidaan käynnistää
merkittävä osa esitetyistä hankkeista.
Edellä käyty ajatuskulku tuo toisaalta ilmi sen, että muutakin
rahoitusta tarvitaan. Yrityksen pitää pystyä tulorahoituksellaan
kattamaan osa tulevien vuosien hankkeiden omavastuuosuuksista.
Hankkeisiin tulee myös saada sellaista alueellista rahoitusta tai
EU-tukea, jossa omavastuuosuus on edellä todettua pienempi tai
sitä ei ole ollenkaan. Merkittävä osa hankepanostuksesta voi tulla
myös omistajien työpanoksen muodossa. Voidaan edelleen myös
miettiä sitä, tulisiko kehitysyhtiön omapääoma jo liikkeelleläh-

Sitoutumisen puute
Strategia on haasteellinen ja sen toteuttaminen edellyttää saumatonta yhteistyötä kaikkien osapuolten kesken. Perusedellytys
yhteistyölle on se, että osapuolilla on sama näkemys siitä, mitä
aiotaan saada aikaiseksi ja miten se tehdään. Tätä riskiä voidaan
pienentää pitämällä huolta siitä, että strategian jatkokäsittely ja
muokkaaminen tapahtuu niin, että lopputuloksena on suunnitelma, jonka kaikki osapuolet tuntevat ja johon he ovat valmiita
sitoutumaan.
Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy on osakeyhtiömuotoinen yritys ja edustaa jo sellaisena omistajiensa selkeää sitoutumista. Sen omistus- ja päätöksentekorakenne sisältää kuitenkin
riskin, joka on syytä tiedostaa. Yhtiöllä on selkeä pääomistaja,
Rovaniemen Kehitys Oy, mutta valtaa yhtiössä käyttävät vähemmistöomistajat. Vähemmistöomistajien taloudellinen, omistukseen perustuva intressi ei ainakaan liikkeellelähtövaiheessa ole
suuri. Tulevaisuuden odotusarvot voivat sen sijaan olla merkittäviä
ja toivoa täytyy, että tämä on riittävä motivaatio siihen, että yhtiötä
hallinnoidaan tuloksellisesti.

tövaiheessa mitoittaa suuremmaksi kuin mitä edellä todettiin.
Yhteenvetona on kuitenkin syytä todeta, että hankkeiden rahoitus
ei tule olemaan helppoa ja että niiden tehokas läpivieminen vaatii
hyvää projektien hallintaa.
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Rahoitusresurssien puute

Yleinen taloudellinen kehitys

Rahoitusta käsiteltiin jo edellä ja voimavarat todettiin niukoik-

Yleinen taloudellinen kehitys vaikuttaa suoraan loppuasiakkaiden

si. Erityisen kriittiseksi tämä voi muodostua tilanteessa, jossa

rahankäyttöön ja sitä kautta matkailualan yritysten liikevaihto-

voimavarojen puute estää riittävän nopean etenemisen. Nopean

ja tuloskehitykseen, minkä vuoksi kehityksen seuraaminen on

etenemisen vaade taas voi olla seurausta esim. toimialakehitykses-

tärkeää. Poikkeamat taloudellisessa kehityksessä ylös- tai alas-

tä. Viime kädessä rahoitusresurssien puutteessa palataan kuitenkin

päin vaikuttavat suoraan mahdollisuuksiin saavuttaa strategiset

siihen kuinka sitoutuneita kehittämiseen päätoimijat ovat ja miten

tavoitteet huolimatta siitä, että kaikki suunnitellut toimenpiteet on

yhteistyö osapuolten kesken sujuu.

toteutettu.

Epäonnistuminen johtamisessa

15. STRATEGIAN
SEURANTA JA PÄIVITYS

Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy:n ja sen vastuulla
olevan hanketoiminnan johtaminen on haasteellista. Strategian
toteuttamiseen osallistuu useita toimijoita ja voidaan olettaa, että
eroja operatiivisissa näkemyksissä tulee olemaan runsaasti, vaikka
yksimielisyys strategiasta löydettäisiinkin. Tämä johtuu myös osaltaan siitä, että käynnistettäviä hankkeita on monia. Väistämättä
niissä kohdataan hyvinkin monenlaisia eturistiriitoja.
Hankkeiden määrä, niiden tiukka aikataulusidonnaisuus, rajalliset taloudelliset resurssit ja yhtiön muun toiminnan päivittäinen
johtaminen samanaikaisesti vaatii toimitusjohtajalta paljon.
Edellä todettuja johtamiseen liittyviä riskejä voidaan hallita
asettamalla valittavan toimitusjohtajan vaatimukset riittävän korkealle ja tekemällä henkilövalinta huolella. Sen jälkeen johtamiseen liittyvä riskien hallinta jää yhtiön hallituksen vastuulle.

Rovaniemen kaupunki vastaa yhteistyössä Rovaniemen Kehitys
Oy:n sekä Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy:n kanssa
matkailustrategian toteutumisesta, tarvittavista päivityksestä ja
vaikutusten seurannasta. Lisäksi tulee järjestelmällisesti seurata maailmanlaajuista toimintaympäristön muutosta ja yleistä
talouden kehitystä. Muutoksen seurantaan, ennakointiin ja siihen
reagointiin tulee luoda yhdessä sidosryhmien kanssa järjestelmä,
joka hyödyntää myös kansallisesti ja kansainvälisesti olemassa
olevia tietokantoja.
Rovaniemen matkailustrategian hyväksymisen jälkeen laaditaan
toimenpideohjelma, jossa määritellään strategisten kehittämishankkeiden tarkemmat sisällöt, päätetään hankkeiden vastuutahot

Puutteelliset tiedot
asiakkaan toiveista ja odotuksista

ja toteuttajat sekä toteuttamisaikataulu hankkeittain. Strategian
toteuttaminen on luonnollisesti aikataulutettava taloudellisen

Lähtökohtaisesti on selvää, että asiakaskäyttäytymisestä ei ole

kehityksen luomien edellytysten pohjalta. Kokemus on osoittanut,

riittävästi systemaattisessa muodossa olevaa tietoa. Sen myötä

että näkemys tulevaisuuteen ulottuu jonkintasoisella tarkkuudella

voidaan kehittämisessä helposti tehdä valintoja, jotka eivät saa

kahden-kolmen vuoden päähän. Siksi strateginen suunnittelu on

loppuasiakkaan hyväksyntää, mikä puolestaan johtaa resurssi-

jatkuva prosessi ja tässä esitetyt suunnitelmat on uudelleen arvi-

en hukkakäyttöön ja taloudellisiin menetyksiin. Riskiä voidaan

oitava ja päivitettävä vuosittain. Se on keskeinen osa myös riskien

pienentää vain keräämällä ja systematisoimalla matkailuyrityksissä

hallintaa.

jo olevaa tietoa ja hankkimalla tietoa suoraan loppuasiakkailta.
Kotimaisilta asiakkailta tämä on kohtuullisen helposti tehtävissä.
Ulkomaisilta asiakkailta tiedonsaanti on sekä monimutkaisempaa
että kalliimpaa. Tämän riskin pienentämiseen on strategiassa jo
varauduttu asiakastutkimusten muodossa.
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kustannusrakenteita, marginaalien jakoa ja matkailuvolyymien
painopisteitä. Näiden muutosten merkitys Rovaniemen alueen
matkailun kilpailukykyyn on suuri. Rovaniemen alueen matkailu
ei voi muuttaa globaalin kehityksen suuntaa, mutta se voi sopeutua
siihen tuloksellisesti edellyttäen, että muutoksen sisällöstä on riittävän nopeasti oikeaa tietoa ja että tätä tietoa käytetään viisaasti.
Käsillä olevassa Rovaniemen alueen matkailustrategiassa on otettu
huomioon globalisaatiokehityksen vaikutukset ja strategia on tältä
osin yhdensuuntainen Suomen matkailustrategian kanssa.
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Liite 1

YRITYSTEN LIIKETOIMINNAN TUNNUSLUVUT
Yritysten tilikauden nettotulos38
Majoitusliikkeiden tilikauden nettotuloksen mediaani on Rovaniemellä vuosia 2002 ja 2003 lukuun ottamatta heikompi kuin Suomessa ja
Lapissa keskimäärin. Erityisen huono se oli vuonna 2005. Lukuja tarkasteltaessa on huomioitava, että niissä ei ole mukana Rovaniemellä
toimivat ketjuhotellit, joiden osuus koko majoitusliiketoiminnasta on huomattava.
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Matkatoimistojen ja muun matkailua palvelevan toiminnan nettotulos on romahtanut vuosituhannen alun tyydyttävältä tasolta vuoden
2003 jälkeen heikolle tasolle. Erityisen suureksi on ero muuhun maahan ja muuhun Lappiin nähden kasvanut vuonna 2005. Vuoden 2005
osalta luvut eivät kuitenkaan ole luotettavia, koska valtaosa yritysten tilinpäätöstiedoista puuttuu kyseessä olevalta vuodelta.
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Liikevoitto39
Rovaniemen majoitusliikkeiden liikevoiton mediaani on laskenut tyydyttävästä heikkoon ja on ollut vuosina 2004 ja 2005 huomattavasti
alhaisempi kuin Suomessa ja Lapissa keskimäärin. Lukuja tarkasteltaessa on huomioitava, että niissä ei ole mukana Rovaniemellä toimivat
ketjuhotellit, joiden osuus koko majoitusliiketoiminnasta on huomattava.
Matkatoimistojen ja muun matkailua palvelevan toiminnan liikevoiton mediaani on pysynyt tyydyttävässä ja se on ollut Rovaniemellä
suurempi kuin Suomessa ja Lapissa keskimäärin. Vuoden 2005 osalta luvut eivät kuitenkaan ole luotettavia, koska valtaosa yritysten tilinpäätöstiedoista puuttuu kyseessä olevalta vuodelta.
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Sijoitetun pääoman tuottoaste40
Majoitusliikkeiden kannattavuus on vaihdellut voimakkaasti eri vuosina. Sijoitetun pääoman tuottoaste on laskenut
vuoden 2002 hyvästä vuoden 2005 välttävään.
Majoitusliikkeiden kannattavuus on ollut Rovaniemellä parempi kuin Suomessa ja Lapissa keskimäärin, mutta kahden viimeisen vuoden aikana kannattavuus on romahtanut verrattuna kehitykseen Suomessa ja Lapissa. Lukuja tarkasteltaessa on huomioitava, että niissä ei
ole mukana Rovaniemellä toimivat ketjuhotellit, joiden osuus koko majoitustoiminnasta on huomattava.
Myös matkatoimistojen ja muun matkailua palvelevan toiminnan kannattavuus on laskenut. Sijoitetun pääoman tuottoaste on laskenut
erittäin hyvästä välttävään. Vuoden 2005 osalta luvut eivät kuitenkaan ole luotettavia, koska valtaosa yritysten tilinpäätöstiedoista puuttuu
kyseessä olevalta vuodelta.

Majoitusliikkeiden sijoitetun pääoman tuottoaste %
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Omavaraisuusaste41
Majoitusliikkeiden omavaraisuusaste on laskenut tyydyttävästä heikkoon viimeisen kahden vuoden aikana. Lukuja tarkasteltaessa on huomioitava, että niissä eivät ole mukana Rovaniemellä toimivat ketjuhotellit, joiden osuus koko majoitusliiketoiminnasta on huomattava.
Matkatoimistojen ja muun matkailua palvelevan toiminnan omavaraisuus aste on pysynyt hyvänä ja korkeampana kuin Suomessa ja Lapissa keskimäärin. Vuoden 2005 osalta luvut eivät kuitenkaan ole luotettavia, koska valtaosa yritysten tilinpäätöstiedoista puuttuu kyseessä
olevalta vuodelta.
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Suhteellinen velkaantumisaste42
Majoitusliikkeiden suhteellinen velkaantumisaste on kasvanut Rovaniemellä ja Lapissa viime vuosina ja velkaantumisaste on merkittävästi
suurempi kuin Suomessa keskimäärin. Lukuja tarkasteltaessa on huomioitava, että niissä eivät ole mukana Rovaniemellä toimivat ketjuhotellit, joiden osuus koko majoitusliiketoiminnasta on huomattava.
Myös matkatoimistojen ja muun matkailua palvelevan toiminnan velkaantumisaste on kasvanut voimakkaasti vuonna 2004. Vuoden
2005 osalta luvut eivät kuitenkaan ole luotettavia, koska valtaosa yritysten tilinpäätöstiedoista puuttuu kyseessä olevalta vuodelta.
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Liite 2

SUOMALAISTEN MIELIKUVIA ROVANIEMEN
SEUDUSTA, SUOMEN GALLUP 2002 JA 2005
Rovaniemeen liitettävät mielikuvat (%)
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ROVANIEMEN SEUDUN IMAGOTUTKIMUS,
TALOUSTUTKIMUS OY 2003

Rovaniemen seudun kolme suurinta vetovoimatekijää (spontaani)
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Liite 4

SUOMI TÄNÄÄN: KAUPUNGIT JA KUNNAT
MATKAILUKOHTEINA 2005, TALOUSTUTKIMUS OY

Kokonaisvaikutelma kaupungeista 2005
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