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1 Johdanto 
Vuonna 1982 perustettu Riisitunturin kansallispuisto sijaitsee Itä-Lapissa, Posion kunnassa. Tal-
visesta Riisitunturista tykkykuusikoineen ja revontulineen on tullut yksi Suomen suosituimmista 
kuvauskohteista. Riisitunturin kansallispuiston käyntimäärät ovat lähes tuplaantuneet viimeisen 
viiden vuoden aikana. Mainetta on viime vuosina siivittänyt muun muassa kuvien jakopalvelu  
Instagram, ja aihetunnisteella #riisitunturi löytyy yli 10 500 julkaisua. Vuonna 2018 Riisitunturilla 
rekisteröitiin 41 100 käyntiä (Metsähallitus 2019). 

Riisitunturissa kävijät liikkuvat patikoiden, lumikenkäillen, hiihtäen sekä opastetuilla koiravaljak-
koretkillä. Riisitunturin suosituimmat retkeilyreitit ovat Riisin Rietas 10,7 km, Riisin Rääpäsy 4,3 
km sekä Riisin Rykäsy -hiihtoreitti (4–16,3 km). Riisitunturin viimeisin hoito- ja käyttösuunnitelma 
on tehty vuonna 2009 (Metsähallitus 2009).  

Riisitunturin kansallispuistossa on toteutettu aikaisemmin kaksi kävijätutkimusta vuosina 2005–
2006 (Muikku 2006) sekä vuonna 2012 (Arnkill 2012). Tämän kävijätutkimuksen teko aloitettiin 
kesällä 2018 ja sitä jatkettiin kevättalvella 2019. Kävijätutkimuksen tavoitteena oli selvittää 
muun muassa kansallispuiston kävijärakennetta, kävijöiden harrastuksia, kävijätyytyväisyyttä, ra-
hankäytön paikallistaloudellisia vaikutuksia sekä käytön alueellista ja ajallista jakautumista. 

Lisätietoa Riisitunturin kansallispuistosta löytyy Luontoon.fi-verkkopalvelusta (Metsähallitus 
2019b).  
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2 Kävijätutkimuksen toteutus 
2.1 Alueen kuvaus  

Riisitunturin kansallispuisto sijaitsee Lapin maakunnassa, Posion kunnassa. Posion keskustasta 
on matkaa Riisitunturiin noin 30 km. Lähellä sijaitsevasta Rukan matkailukeskuksesta on Riisitun-
turille 34 km. Vuonna 2018 Riisitunturin kansallispuistoon tehtiin 41 100 käyntiä (taulukko 1). 

 

Kuva 1. Riisitunturin kansallispuiston sijainti. © Metsähallitus 2019, © Maanmittauslaitos 1/MML/19. 

 

 

Riisitunturin rinteitä täplittävät Suomen komeimmat rinnesuot, joiden suojelemiseksi 77 km²:n 
laajuinen kansallispuisto on vuonna 1982 perustettu. Kansallispuiston välittömässä läheisyy-
dessä sijaitsee Karitunturin soidensuojelualue sekä useita muita suojelualueita. Rinnesoitakin 
tunnetumpi Riisitunturi on kuusikoistaan, jotka hautautuvat talvella valtavan tykkylumimassan 
alle. Yksi Riisitunturin erikoisuuksista on Ikkunalampi, joka on maisemaan sulautuva, luonnon 
oma ääretön allas. Tuntureilla ja taigametsissä kulkija saattaa törmätä Riisitunturin logossakin 
komeilevaan hiiripöllöön. Hieman syrjemmässä reiteiltä viihtyvät myös karhut ja ilvekset. Riisi-
tunturin erämailla ovat ajan saatossa vaeltaneet myös metsäsaamelaiset ja talonpoikaiset uudis-
asukkaat.  

Riisitunturin suosituimmat reitit ovat Riisin Rääpäsy (4,3 km) ja Riisin Rietas (10,7 km). Kesäaikaan 
pääsee patikoimaan merkattua reittiä pitkin läpi koko kansallispuiston aina Noukavaarasta Kirin-
tövaaralle saakka. Talvella Tolvan kylän ja Riisitunturin autiotuvan välillä on Posion kunnan yllä-
pitämä hiihtoreitti Riisin Rykäsy (4–16,3 km). Talviaikaan etenkin Riisin Rääpäsy -reitti on myös 
suosittu lumikenkäretkien kohde. Luontokuvaajat käyvät ikuistamassa Riisitunturin upeita maise-
mia ympäri vuoden. Riisitunturin autiotuvan lisäksi kansallispuistosta löytyy useita laavuja eväs-
telyä varten. 26 km:n mittaisen Riisitunturin reitin varrelta löytyy lisäksi Karitunturissa sijaitseva 
päivätupa ja Ahmatuvan autiotupa.  
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Lähiseudun ohjelmapalveluyritykset tarjoavat Riisitunturiin opastettuja retkiä ympäri vuoden ja 
Riisitunturin läheisyydessä on kahvila. Majoitusyrityksiä löytyy lähistöltä Posion kunnan ja Ruka-
Kuusamon alueelta. 

 

Taulukko 1. Riisitunturin kansallispuiston käyntimäärät kuukausittain vuosilta 2014–2018. Lähde: Metsähalli-
tuksen asiakastietojärjestelmä ASTA. 

 
 

  



10 

Taulukko 2. Riisitunturin kansallispuistoa kuvaavat tärkeimmät tiedot. 

      
  RIISITUNTURIN KANSALLISPUISTO    

  

Perustamisajankohta 
Riisitunturin kansallispuisto on perustettu 1982. 

  

  

Sijainti 
Lapin maakunnassa, Posion kunnan alueella. 

  

  

Kansallispuiston pinta-ala 
Kansallispuiston kokonaispinta-ala on 7 644 ha.  

  

  

Kävijämäärä  
Vuonna 2018 Riisitunturin kansallispuistossa oli 41 100 käyntiä. Käyntimäärä on lähes tuplaan-
tunut viimeisen viiden vuoden aikana.  

  

  

Palvelut kansallispuistossa ja lähialueella 
Riisitunturin alueella on merkittyjä retkeilyreittejä yhteensä yli 40 km.  

 Riisin rääpäsy -rengasreitti 4,3 km 
 Riisin rietas -rengasreitti 10,7 km  
 Kirinkuoppa-rengasreitti 7,0 km  
 Kirinmatala-rengasreitti 10,9 km  
 Riisitunturin reitti 26–29 km / suunta  

Hiihtoreitit: 
 Riisin rykäsy 4,0–16,3 km  
 Kirintövaara–Karitunturi 7 km / suunta  

Koiravaljakkoreitti 1kpl 
Palveluvarustus Riisitunturin kansallispuistossa:  

 Riisitunturin autiotupa 
 Laavut 4 kpl 
 Matkailuyrityskäyttöön vuokrattu Noukatupa 

Karitunturin soidensuojelualueella:  
 Karitunturin päivätupa 
 Karitunturin Ahmatuvan autiotupa 
 Kuoppavaaran laavu.    

  
Käyttömuodot 
Luonnonsuojelu, luontomatkailu, luonnon virkistyskäyttö, porotalous.  

  

  

Hoito- ja käyttösuunnitelma 
Valmistunut vuonna 2009 (Metsähallitus 2009). 

  
   

̶
̶
̶
̶
̶

̶
̶

̶
̶
̶

̶
̶
̶
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2.2 Aineisto ja menetelmät 

Riisitunturin kävijätutkimuksen aineisto kerättiin kesällä 2018 ja kevättalvella 2019. Kesän ai-
neistonkeruu suoritetiin 4.7.–26.9.2018 Riisitunturin autiotuvalla ja Riisitunturin lähtöpisteen py-
säköintialueella. Lisäksi kesäaikana oli kylmäkeräyspisteet Soilun ja Uudenlammin laavuilla, 
joissa kävijät pystyivät täyttämään kyselylomakkeen omatoimisesti. Soilun kylmäkeräyspiste pois-
tettiin syksyllä, mutta Uudenlammin piste jätettiin paikoilleen myös talven ajaksi. Talven aineis-
tonkeruu tehtiin aikavälillä 12.2.–11.4.2019 Riisitunturin autiotuvalla ja Riisitunturin lähtöpis-
teen pysäköintialueella. Keräyspisteiden sijainnit on esitetty kuvassa 2. 

 

Kuva 2. Riisitunturin kansallispuiston palvelut sekä kävijätutkimuksen haastattelupaikat (punainen ympyrä) 
ja kylmäpisteet (violetti ympyrä). © Metsähallitus 2019, © Maanmittauslaitos 1/MML/19. 

 

 

Tutkimuksessa käytettiin Metsähallituksen kävijätutkimuksen vakiolomaketta, joka muotoiltiin 
Riisitunturin kansallispuistoon sopivaksi (liite 2). Vakiolomaketta käytettäessä tutkimuksen tulok-
set saadaan vertailukelpoiseksi muiden Metsähallituksen vastaavien kävijätutkimusten kanssa. 
Lisäksi yhtenäinen menetelmä mahdollistaa muutosten seurannan Riisitunturissa eri aikoina teh-
tävien kävijätutkimusten perusteella. Kyselylomakkeita tässä tutkimuksessa oli tarjolla suomen- 
ja englanninkielisinä.  

Aineistoa kerättiin kesällä joko aamupäivisin 10:00–15:00 tai iltapäivisin 15:00–20:00. Talvella 
aineiston keruu suoritettiin aina klo 10:00–15:00. Keräyspäivät ja -ajankohdat arvottiin etukä-
teen. Aineistonkeruuseen käytettiin keruupäivinä viisi tuntia, ja keräysaika oli joko aamu- tai ilta-
päivisin. Edustavan otoksen saamiseksi haastattelupaikat valittiin käyntimäärien suhteessa pe-
rustuen laskurilukemiin. Otantakehikko on liitteenä 1. 
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Kävijätutkimukseen saivat osallistua kaikki keräyspisteellä käyneet 15 vuotta täyttäneet henkilöt, 
mutta osa kävijöistä ohitti haastattelupisteen osallistumatta tutkimukseen. Vastaajille annettiin 
myös mahdollisuus ottaa vastauslomake ja palautuskuori mukaan myöhemmin täytettäväksi. Ke-
sän keruutavoite oli 210 kpl ja vastauksia saatiin 448 kpl. Talven keruutavoite oli 100 kpl, ja 
vastauksia saatiin 160 kpl. Vastausten jakautuminen haastattelupaikoittain on esitetty taulukossa 
3.  

 

Taulukko 3. Vastausten jakautuminen haastattelupaikoittain. 

 
 

Riisitunturin kansallispuiston kävijätutkimukseen osallistuneille tarjottiin kahta karttaa vastaami-
sen avuksi. Kartta 1 (kuva 3) käsitti Riisitunturin kansallispuiston alueen palveluineen ja kartta 2 
(kuva 4) Riisitunturin kansallispuiston ja sen lähialueen (Posio, Kuusamo). Kävijöille mukaan an-
nettuihin, postitse palautuviin lomakkeisiin ei annettu karttoja mukaan.  

Kävijätutkimukseen osallistuneiden arvontalipukkeen palauttaneiden henkilöiden kesken arvot-
tiin kansallispuistoaiheisia tuotepalkintoja kesällä 2019. 
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Kuva 3. Kartta 1. Riisitunturin kansallispuisto. © Metsähallitus 2019, © Maanmittauslaitos 1/MML/19. 

 

 

Kuva 4. Riisitunturin kansallispuiston lähialue ( Posio, Kuusamo). © Metsähallitus 2019, © Maanmittaus-
laitos 1/MML/19. 
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Kävijätutkimuksessa käytetyn kyselylomakkeen täytössä ilmenneitä huomioita: 

– Usein suullinen haastattelu koettiin mielekkäämmäksi kuin se, että haastattelulomake olisi 
täytetty itse. Tähän vaikuttivat usein sateinen sää tai valittu haastattelupaikka. Määrällisesti 
suullinen haastattelu tuotti vähemmän vastauksia mutta oli laadullisesti parempi kuin itse 
täytetty lomake.  

– Kysymys numero 17 minkä arvoiseksi arvioi rahassa mitattuna Riisitunturin kansallispuis-
tossa kokemat terveys- ja hyvinvointivaikutukset koettiin hankalaksi. Yleisin vastaus oli mit-
taamaton tai, että sitä ei voinut verrata mihinkään. Pelättiin myös, että kohteet muuttuisivat 
maksullisiksi. Tällainen vastaus hankaloitti tietojen syöttöä ASTA-järjestelmään, johon oli 
ilmoitettava euromääräinen summa.  

– Rahankäyttökysymykset tulkittiin eri tavoin (kysymys numero 13). Osa laski koko lomansa 
kulut ja osa vain Riisitunturin päiväretkeä koskevat kulunsa.  

Kyselylomakkeiden tiedot tallennettiin Metsähallituksen asiakasseurantatietojen hallintaan käy-
tettävään ASTA-tietojärjestelmään. Aineiston analysoinnin tilastollisina menetelminä käytettiin 
suorien jakaumien tarkastelua ja kuvailevia tunnuslukuja (keskiarvo, keskihajonta, moodi, medi-
aani ja prosenttipisteet). 

– Moodi on tyyppiarvo, joka kuvaa aineiston yleisintä arvoa. 

– Mediaani ilmaisee muuttujan keskimmäisen arvon jakaen havaintoaineiston kahteen yhtä 
suureen osaan. 

– 25 %:n prosenttipiste ilmaisee sen muuttujan arvon, jonka alle sijoittuu neljäsosa havain-
toaineistosta, ja 75 %:n prosenttipiste sen muuttujan arvon, jonka alle sijoittuu kolme nel-
jäsosaa havainnoista. 

Riisitunturin kansallispuiston kävijöiden rahankäytön paikallistaloudellisten vaikutusten laskemi-
seen käytettiin Metsäntutkimuslaitoksen ja Metsähallituksen vuonna 2009 kehittämää laskenta-
mallia (Kajala ym. 2009), joka on osa Metsähallituksen ASTA-tietojärjestelmää. Paikallistaloudel-
listen vaikutusten laskemisessa käytetään ASTAan tallennettuja tietoja kävijöistä ja heidän ra-
hankäytöstään sekä alueen vuotuista käyntimäärää. Laskentaa varten suojelu- ja retkeilyalueet 
on jaettu neljään luokkaan lähialueen asukastiheyden perusteella. Riisitunturin kansallispuisto 
kuuluu tässä tarkastelussa luokkaan matkailukeskus. Kullekin luokalle on laskettu keskimääräiset 
välittömien vaikutusten kertautumista kuvaavat kertoimet sekä työllisyyssuhdeluvut. Apuna on 
käytetty Tilastokeskuksen maakunnallisista panos-tuotostaulukoista johdettuja paikallisia panos-
tuotostaulukoita. Paikallistaloudellisten vaikutusten laskennassa käytettävät kertoimet on päivi-
tetty viimeksi vuonna 2014 (Vatanen & Kajala 2015). 
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3 Tulokset 
3.1 Kävijärakenne  

3.1.1 Kävijöiden perustiedot 

Kävijätutkimukseen vastanneista naisia oli 70 % ja miehiä 30 %. Eniten kävijöitä oli ikäluokissa 
35–64-vuotiaat (kuva 5). 

 

Kuva 5. Vastanneiden ikä- ja sukupuolijakauma. 

 

 

Kävijätutkimukseen osallistuneista ylemmän yliopisto- tai korkeakoulututkinnon suorittaneita oli 
30 % vastaajista, alemman yliopisto- tai korkeakoulututkinnon suorittaneita 24 %, opistotasoisen 
tutkinnon suorittaneita 22 %, ammattikoulun suorittaneita 20 % ja 5 %:lla vastanneista ei ollut 
ammatillista tutkintoa.  

Riisitunturin kävijätutkimukseen osallistuneista 88 % oli kotimaisia matkailijoita ja 7 % kansain-
välisiä matkailijoita. Paikallisia kävijöitä oli 5 % (taulukko 4). Paikallisiksi kävijöiksi luetaan Riisi-
tunturin kansallispuiston lähialueella Posion tai Kuusamon alueella asuvat henkilöt. Kotimaisten 
matkailijoiden yleisimmät asuinkunnat olivat Oulu 8 %, Helsinki 7 %, Espoo 4 %, Kuopio 4 % ja 
Kuusamo 4 %. Ulkomaisista vastaajista suurin osa tuli Saksasta, Yhdistyneistä kansakunnista ja 
Alankomaista. Kaikkiaan vastaajia oli 11 eri maasta. 

  



16 

Taulukko 4. Vastanneet kotimaan ja asuinkunnan perusteella.  

 

 

3.1.2 Kävijöiden seuruetiedot 

79 % Riisitunturin kansallispuiston vierailijoista saapui kansallispuistoon 2–5 hengen seurueissa. 
Isommissa 6 tai useamman hengen seurueissa liikkui 11 % vastaajista ja yksin liikkuvia oli 10 % 
tutkimukseen osallistuneista (taulukko 5). Alle 15-vuotiaita oli mukana 110 seurueessa, ja keski-
määrin näissä seurueissa lapsia oli mukana kaksi (taulukko 6). 

Vastaajista 71% ilmoitti saapuneensa Riisitunturin kansallispuistoon oman perheen jäsenten 
kanssa. Ystävien kanssa puistossa vieraili 18 % ja muiden sukulaisten kanssa 4 % vastanneista 
(taulukko 7). 

 

Taulukko 5. Vastanneiden seurueiden ryhmäkoko. 

 
 

Taulukko 6. Seuruetta kuvaavia tunnuslukuja. 
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Taulukko 7. Seurueen koostumus. 

 
 

3.2 Käynti Riisitunturin kansallispuistossa  

3.2.1 Kohteen tärkeys  

Suurin osa Riisitunturin kävijöistä vieraili myös muissa kohteissa matkansa aikana. Suurin osa 
(73 %) vastanneista ilmoitti Riisitunturin olevan yksi matkansa suunnitelluista kohteista. Muita 
suosittuja kohteita matkalla olivat esimerkiksi Ruka/Kuusamo, Oulangan kansallispuisto, Ko-
rouoma ja Hossa. Vastaajista 15 % merkitsi Riisitunturin kansallispuiston matkansa ainoaksi tai 
tärkeimmäksi kohteeksi ja 12 % ennalta suunnittelemattomaksi kohteeksi matkan varrella (tau-
lukko 8).  

 

Taulukko 8. Riisitunturin kansallispuiston tärkeys matkan kohteena (n. 600).  
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3.2.2 Kävijöiden ulkoilu- ja luontoharrastukset  

Tärkein aktiviteetti tällä käynnillä Riisitunturin kansallispuistossa kävijätutkimukseen vastan-
neilla oli kävely (83 % vastaajista). Retkeilyä ilmoitti harrastaneensa käynnillään 56 %, luonnon 
tarkkailua 49 % ja luontovalokuvausta 28 % vastanneista (taulukko 9). Suurin osa (71 % vastan-
neista) ilmoitti harrastaneensa 1–3 aktiviteettia matkansa aikana (taulukko 10). 

Kävijöiltä kysyttiin myös kaikkein tärkeintä aktiviteettia tällä reissulla. Miehistä suurin osa ilmoitti 
tärkeimmäksi aktiviteetikseen kävelyn ja naisista suurin osa retkeilyn (kuva 6). 

 

Taulukko 9. Vastanneiden pääasialliset aktiviteetit tällä käynnillä. 
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Taulukko 10. Aktiviteettien lukumäärä käyntiä kohden.  

 
 

 

.  

Kuva 6. Vastaajien tärkein aktiviteetti tällä käynnillä Riisitunturin kansallispuistossa. 
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3.2.3 Liikkumistapa ja kuljettu matka 

Kävijöiltä tiedusteltiin, kuinka pitkän matkan kävijä liikkui tai aikoi liikkua kyseisellä käynnillään 
kansallispuistossa. 91 % vastaajista liikkui Riisitunturin kansallispuistossa patikoiden ja keski-
määrin 8,1 kilometriä. Hiihtäen liikkui 5 % vastaajista ja keskimäärin he hiihtivät käynnillään 18,1 
km. Kolmanneksi eniten liikuttiin lumikengillä (4,5 % vastaajista) keskimäärin 6,1 kilometriä käyn-
nillä (taulukko 11). Muiksi liikkumistavoiksi ilmoitettiin juoksu, pyöräily, liukulumikengät ja uinti. 

 

Taulukko 11. Vastaajien liikkumistapa ja kuljettu matka. 

 

 

3.2.4 Käyntien alueellinen jakautuminen 

Kävijätutkimuksessa kysyttiin, missä osissa Riisitunturin kansallispuistoa he tällä käynnillään oli-
vat käyneet tai aikoivat käydä. 59 % vastaajista kertoi käyneensä Riisin Rääpäisy -reitillä ja 38 % 
Riisin Rietas- reitillä. Muita suosittuja vierailukohteita olivat Uudenlammin laavu, Riisitunturin 
autiotupa, Noukavaara, Riisitunturin laki, Koljatinlaki ja Riisin rykäsy -hiihtolatu (taulukko 12). 

 

Taulukko 12. Käyntien alueellinen jakautuminen Riisitunturin kansallispuistossa. Kysymyksessä pystyi va-
litsemaan useamman vaihtoehdon. 
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3.2.5 Käynnin kesto ja toistuvuus  

Ensimmäistä kertaa Riisitunturin kansallispuistossa vieraili 57 % vastanneista (taulukko 13). Mie-
hissä (61 % vastanneista ensikertalaisia) oli ensikertaa vierailevia hieman naisia (56 %) enemmän. 
Aikaisemmin Riisitunturin kansallispuistossa vierailleet olivat käyneet puistossa keskimäärin 
neljä kertaa.  

 

Taulukko 13. Käynnin toistuvuus sukupuolen mukaan. 

 

 

Riisitunturin kävijätutkimukseen vastanneista 87 % oli päiväkävijöitä, jotka viipyivät alueella kes-
kimäärin 3,6 tuntia. Riisitunturin kansallispuistossa yöpyjät viipyivät kansallispuistossa keskimää-
rin 1,5 vuorokautta. Päiväkäynnin kestossa ei ollut merkittäviä eroja miesten ja naisten välillä. 
Yöpyjissä miehet (1,7 vrk) viipyivät puistossa hieman kauemmin kuin naiset (1,4 vrk) (taulukko 
14).  

 

Taulukko 14. Päiväkävijöiden ja yöpyjien osuus sekä käynnin kesto Riisitunturin kansallispuistossa. 
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Riisitunturin kävijätutkimuksen kyselylomakkeessa kävijöiltä kysyttiin myös heidän viipymäänsä 
yhteensä kansallispuistossa ja sen lähialueella. Tässä kysymyksessä oli tarjolla myös vastausvaih-
toehto ”asun lähialueella”. Kartalla määriteltyyn lähialueeseen kuuluu Posion ja Kuusamon alue 
(kuva 4).  

Matkailijoista 80 % yöpyi lähialueella. Keskimäärin yöpyjät viipyivät kansallispuistossa ja sen lä-
hialueella 5,6 vuorokautta. Yöpyjien viipymässä ei ollut naisten ja miesten välillä suuria eroja. 
Päiväkävijät (20 %) viipyivät kansallispuistossa ja sen lähialueella keskimäärin 4,1 tuntia. Päivä-
kävijöiden kohdalla naisten ja miesten keskimääräisessä viipymässä on merkittävä ero. Miehet 
viipyivät kansallispuistossa ja sen lähialueella keskimäärin 5,2 tuntia ja naiset 3,7 tuntia (taulukko 
15). 

 

Taulukko 15. Matkailijoiden käynnin kesto Riisitunturin kansallispuistossa ja sen lähialueella (Posio, Kuu-
samo). 

 
 

Riisitunturin kansallispuiston alueella yöpyneet vastaajat yöpyivät pääsääntöisesti omassa ma-
joitteessa (58 %), autiotuvassa (24 %) tai kodassa tai laavussa (16 %) (taulukko 16). 

 

Taulukko 16. Yöpymisen kesto (vrk) yöpymistavoittain Riisitunturin kansallispuistossa. 

 

 

Lähialueella (Posio, Kuusamo) yöpyneistä lähes puolet eli 48 % ilmoitti yöpyneensä vuokramö-
kissä (taulukko 17). Muita suosittuja majoitusmuotoja olivat oma mökki (13,5 %), hotelli (9,5 %), 
asuntoauto tai -vaunu (6,5 %), lomaosake (6,3 %) ja ystävän tai sukulaisen luona majoittuminen 
(6,3 %).  
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Taulukko 17. Yöpymisen kesto (vrk) yöpymistavoittain Riisitunturin kansallispuiston lähialueella (Posio, 
Kuusamo). 

 

3.2.6 Saapuminen alueelle 

Kävijätutkimuksen perusteella suosituin yksittäinen saapumiskuukausi alueelle on heinäkuu. 
Metsähallituksen kävijälaskennan perusteella eniten käyntejä Riisitunturiin tehdään syyskuussa 
ja toiseksi eniten heinäkuussa (taulukko 1). Talviajalla aineistoa kerättiin vain helmikuun puolesta 
välistä huhtikuun puoleen väliin ulottuvalla ajanjaksolla, jolloin eniten saapumisia oli loogisesti 
maaliskuun aikana (kuva 7). Maaliskuu on talvikuukausista vilkkain Riisitunturin kansallispuis-
tossa myös Metsähallituksen kävijälaskennan perusteella.  

 

 
Kuva 7. Riisitunturin kansallispuistoon saapuminen ja kyselyyn vastaaminen kuukausittain. 
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Kävijätutkimuksen perusteella vilkkain saapumispäivä Riisitunturin kansallispuiston alueelle oli 
keskiviikko. Merkittäviä eroja viikonpäivien välillä ei kuitenkaan ollut (kuva 8). Suurin osa vastaa-
jista saapui Riisitunturin kansallispuistoon klo 10:00–14:00 (kuva 9).  

 

Kuva 8. Riisitunturin kansallispuistoon saapuminen ja vastaaminen viikonpäivittäin. 

 

 

 
Kuva 9. Riisitunturin kansallispuistoon saapuminen ja vastaaminen vuorokaudenajan mukaan. 
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Riisitunturin kansallispuistoon saavuttiin pääsääntöisesti omalla autolla. Vastaajista 88 % ilmoitti 
saapuneensa kansallispuistoon henkilöautolla (viimeiseksi matkalla käytetty kulkuneuvo) (tau-
lukko 18). Osa kertoi saapuneensa puistoon matkailuautolla tai asuntovaunulla (6 %), tilausbus-
silla (3 %), linja-autolla (1 %) tai lihasvoimin (1 %). 

Kyselylomakkeessa kysyttiin myös kaikkia matkan aikana käytettyjä kulkuneuvoja. Lähes kaikki 
vastanneet (91 %) käyttivät jossain matkansa vaiheessa henkilöautoa (taulukko 19). Muita käytet-
tyjä kulkuneuvoja olivat matkailuauto tai asuntovaunu (6 %), juna (4 %), lentokone (4 %), tilaus-
bussi (3 %), lihasvoimin saapuminen (2 %) ja linja-auto (1 %). 

 

Taulukko 18. Vastanneiden viimeisin kulkuneuvo heidän matkallaan Riisitunturin kansallis-
puistoon. 

 

 

Taulukko 19. Kaikki kulkuneuvot, joita vastanneet käyttivät matkallaan kotoaan Riisitunturin 
kansallispuistoon.  
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3.2.7 Kävijöiden rahankäyttö ja sen paikallistaloudelliset vaikutukset 

Kävijöiden rahankäytön ja sen paikallistaloudellisten vaikutusten arvioimiseksi vastaajia pyydet-
tiin arvioimaan kulut, jotka liittyivät tähän käyntiin Riisitunturin kansallispuistossa ja sen lähialu-
eella (Posio, Kuusamo). Paikallistaloudellisten vaikutusten laskenta perustuu vuoden 2018 käyn-
timäärään, joka oli 41 100.  

Kyselyyn vastanneet henkilöt ilmoittivat kuluttaneensa käynnillään Riisitunturin kansallispuis-
tossa ja sen lähialueella keskimäärin 160 euroa (taulukko 20). Kotimaiset matkailijat kuluttivat 
keskimäärin 154 euroa/käynti ja ulkomaiset matkailijat 335 euroa/käynti. Eniten käyntiä kohden 
kuluttivat ulkomaiset Riisitunturin kansallispuistossa tai sen lähialueella majoittujat (459 euroa) 
ja vähiten päiväkäynnillä olleet lähialueen asukkaat (2 euroa). 

 

Taulukko 20. Riisitunturin kansallispuiston kävijöiden keskimääräinen rahankäyttö vuonna 2018.  
*havaintojen määrä (n) < 10, jolloin rahankäyttöä ei arvion epäluotettavuuden vuoksi ilmoiteta. 

 
 

 

  



Käsitteitä:
Käyntimäärä: Vuotuinen Metsähallituksen tietoihin perustuva käyntien määrä kohteessa.
Kävijätutkimus: Metsähallituksen kohteissa toteutettu vakioitu kävijätutkimus, joka toistetaan n.

5 vuoden välein.
Alueluokitus: Vaikutuslaskennan avuksi luotu neliportainen kohteiden lähialueiden

asukastiheyttä ja matkailuluonnetta kuvaava luokitus.
Lähialue: Kohteelle määritelty sijainti- ja lähikunnat käsittävä alue.
Kokonaistulovaikutukset: Kävijöiden rahankäytöstä lähialueelle syntyvät välittömät ja välilliset

tulovaikutukset.
Kokonaistyöll.vaikutukset: Kävijöiden rahankäytöstä lähialueelle syntyvät välittömät ja välilliset

henkilötyövuodet.
Välittömät vaikutukset: Kävijöiden rahankäytöstä yrityksissä aiheutuvat tulo- ja työllisyysvaikutukset.
Välilliset vaikutukset: Välittömät vaikutukset kertautuvat välillisiksi vaikutuksiksi, kun välitöntä tuloa 

saavat yritykset ostavat muilta alueen yrityksiltä tuotteita ja palveluita sekä 
maksavat tuloa työntekijöille, jotka käyttävät tulonsa tuotteiden ja palveluksien 
ostoon alueella. Osa välillisistä vaikutuksista vuotaa alueen

Kotimaiset matkailijat: Kohteen lähialueen ulkopuolelta Suomesta tulevat kävijät.
Paikalliset kävijät: Kohteen lähialueella asuvat kävijät.
Majoittujat: Kohteella ja/tai sen lähialueella majoittuvat kävijät.
Päiväkävijät: Kävijät, jotka eivät majoitu kohteella eivätkä sen lähialueella.
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Riisitunturin kansallispuiston kävijät käyttävät keskimäärin eniten rahaa majoittumiseen, keskimäärin 63 
euroa per käynti (taulukko 21). Seuraavaksi eniten rahaa käytetään ruoka- ja vähittäiskauppaostoksiin (37 
euroa), huoltamo-ostoksiin (23 euroa), kahvila- ja ravintolapalveluihin (19 euroa) ja ohjelmapalveluihin (10 
euroa). Suurimmat paikallistaloudelliset ja työllisyysvaikutukset ovat ostetuilla majoitus-, kahvila- ja ravin-
tolapalveluilla. 

Riisitunturin kävijöistä suurin ryhmä, 73 % vastanneista, mainitsi Riisitunturin olevan yksi mat-
kansa monista kohteista. Heillä oli myös suurin tulo- ja työllisyysvaikutus Riisitunturin kansallis-
puistolle ja sen lähialueille; heidän kokonaistulovaikutuksensa alueelle oli 5 592 575€ ja työlli-
syysvaikutukset 56 henkilötyövuotta (taulukko 22). 

Suurin matkailijaryhmä, noin 88 % Riisitunturin kansallispuiston kävijöistä, muodostui kotimaan 
matkailijoista. Heidän kokonaisvaikutuksensa paikallistalouteen oli 5 281 056 euroa ja työllisyys-
vaikutus oli 53 henkilötyövuotta (taulukko 23). Lähialueen asukkaiden ja ulkomaalaisten matkai-
lijoiden vaikutus paikallistalouteen oli yhteensä noin 19 % kokonaisvaikutuksesta. 

 

Taulukko 21. Riisitunturin kävijöiden rahanäyttö menolajeittain käyntikertaa kohden ja paikallistaloudelli-
set vaikutukset vuonna 2018. 

 
1 - Polttoaine- ja muut huoltamo-ostokset.  
2 - Paikallismatkojen, kuten bussi- ja taksimatkojen kustannukset.  
3 - Ohjelma- ja virkistyspalvelut, esim. opastetut retket, pääsymaksut tilaisuuksiin ja näyttelyihin.  
4 - Muut menot esim. kalastus- metsästys tai kelkkailuluvat, varusteiden ja välineiden vuokrat. 
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Taulukko 22. Tulo- ja työllisyysvaikutukset kohteen tärkeyden mukaan vuonna 2018.  

 
1 Polttoaine- ja muut huoltamo-ostokset.  
2 Paikallismatkojen, kuten bussi- ja taksimatkojen, kustannukset.  
3 Ohjelma- ja virkistyspalvelut, esim. opastetut retket, pääsymaksut tilaisuuksiin ja näyttelyihin.  
4 Muut menot esim. kalastus-, metsästys- tai kelkkailuluvat, varusteiden ja välineiden vuokrat. 
5 Tarkasteltaessa vaikutuksia kävijäsegmenteittäin, kokonaisvaikutukset vaihtelevat verrattuna segmentoimattomaan aineistoon. 
Tämä johtuu käytettävissä olevien vastausten määrän vaihtelusta.  

 

Taulukko 23. Paikallistaloudelliset vaikutukset matkailijaryhmittäin vuonna 2018.  

 
1 Polttoaine- ja muut huoltamo-ostokset.  
2 Paikallismatkojen, kuten bussi- ja taksimatkojen, kustannukset.  
3 Ohjelma- ja virkistyspalvelut, esim. opastetut retket, pääsymaksut tilaisuuksiin ja näyttelyihin.  
4 Muut menot esim. kalastus-, metsästys- tai kelkkailuluvat, varusteiden ja välineiden vuokrat. 
5 Tarkasteltaessa vaikutuksia kävijäsegmenteittäin, kokonaisvaikutukset vaihtelevat verrattuna segmentoimattomaan aineistoon. 
Tämä johtuu käytettävissä olevien vastausten määrän vaihtelusta.  
 



Yhteenveto kävijöiden vuotuisen rahankäytön vaikutuksista 

• Paikallistaloudelliset vaikutukset eivät kuvaa kohteen kokonaisarvoa, vaan ainoastaan 
kävijöiden rahankäytöstä kohteeseen ja lähialueelle syntyviä välittömiä ja välillisiä 
vaikutuksia ja niihin liittyviä työpaikkoja/ vuosi. 

• Kävijöiden rahankäyttö on selvitetty kävijätutkimuksen avulla Ja yleistetty koskemaan 
koko käyntimäärää. 

• Kokonaisvaikutusten laskentaa varten puistot on jaettu neljään luokkaan lähialueen 
asukastiheyden perusteella. Kullekin luokalle on laskettu keskimääräiset välittömien 
vaikutusten kertautumista kuvaavat kertoimet sekä työlliswssuhdeluvut. Apuna on 
käytetty Tilastokeskuksen maakunnallisista panos-tuotostaulukoista 21 puistolle 
johdettuja paikallisia panos-tuotostaulukoita. 

• Tuloksista ei voida erottaa kohdealueen osuutta muista lähialueen matkailullisista 
vetovoimatekijöistä. Kohdealueen minimimerkitystä paikallistaloudellisten vaikutusten 
tuottajana tarkastellaan alueen tärkeimmäksi matkakohteekseen ilmoittaneiden 
vastaajien avulla. 

Tutkimusalue: Rffsftunturfn kansallispuisto 

Käyntimäärä: 41 057 (v.2018) 

Kävijätutkimus: Riisitunturin kansallispuiston kävijätutkimus 2018·2019 

Alueluokitus: matkailukeskus 

Kokonaistulovaikutus: 6516002€ 

Kokonaistyöll. vaikutus: 65 htv 

Tulovaikutukset, kun puisto tärkein kohde: 266 164 € 

Työllisyysvaikutukset, kun puisto tärkein kohde: 3 htv 

Kotimaisten matkailijoiden kulutus keskimäärin: 154 € 

Ulkomaisten matkailijoiden kulutus keskimäärin: 335€ 

Paikallisten kävijöiden kulutus keskimäärin: 6€ 
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3.2.8 Kävijöiden kokemat terveys- ja hyvinvointivaikutukset  

Kansallispuistoissa koettuja terveys- ja hyvinvointivaikutuksia on tutkittu Metsähallituksen kävi-
jätutkimuksissa vuodesta 2013 lähtien. Riisitunturin kansallispuiston kävijöitä pyydettiinkin arvi-
oimaan, missä määrin he olivat kokeneet tämänkertaisen käyntinsä kansallispuistossa vaikutta-
neen yleiseen terveydentilaansa ja sosiaaliseen, psyykkiseen sekä fyysiseen hyvinvointiinsa. Li-
säksi kyselyyn vastanneita pyydettiin arvioimaan tämänkertaisen kansallispuistossa vierailun arvo 
rahassa vertaamalla sitä ostettaviin hyvinvointipalveluihin, kuten esimerkiksi kuntosalikäyntiin, 
hierontaan, kylpyläkäyntiin tai ulkomaan matkaan.  

Kyselyyn vastanneet arvioivat käynnin vaikutusta sosiaaliseen, psyykkiseen ja fyysiseen hyvin-
vointiinsa viisi portaisen asteikon avulla (1 = täysin eri mieltä, 2 = jonkin verran eri mieltä, 3 = ei 
samaa eikä eri mieltä, 4 = jonkin verran samaa mieltä, 5 = täysin samaa mieltä). Sosiaalisen hy-
vinvointi sai arvon 4,29, ja psyykkinen ja fyysinen hyvinvointi saivat molemmat arvon 4,53 (tau-
lukko 24). Käynnin rahalliseksi arvoksi vastaajat arvioivat keskimäärin 250 euroa (taulukko 25). 

 

Taulukko 24. Kävijöiden kokemat terveys- ja hyvinvointivaikutukset Riisitunturin kansallispuistossa käyn-
tiinsä liittyen. 

 

 

Taulukko 25. Riisitunturin kansallispuistossa koettujen terveys- ja hyvinvointivaikutusten rahallinen arvo 
kävijöiden arvioimana. 
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3.3 Kävijätyytyväisyys 

3.3.1 Käynnin tarkoitus 

Riisitunturin kävijätutkimukseen osallistuneet kertoivat käynnin tärkeimmäksi motiiviksi luonnon 
kokemisen ja maisemat (kuva 10). Seuraavaksi tärkeintä oli rentoutuminen, poissa melusta ja 
saasteista oleminen, henkinen hyvinvointi ja oman seurueen kanssa oleminen. Heikoimpia motii-
veja Riisitunturin kansallispuistossa vierailulle olivat opastettu retki ja tutustuminen uusiin ihmi-
siin. 

 

Kuva 10. Vastanneiden syyt Riisitunturin kansallispuistossa vierailuun. 
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3.3.2 Kävijöiden mielipiteet alueesta, palveluista ja ympäristön laadusta 

Tutkimukseen osallistuneita pyydettiin arvioimaan vierailullaan käyttämiensä palveluiden, raken-
teiden ja ympäristön laatua asteikolla 1–5, jossa 1 = erittäin huono, … 5 = erittäin hyvä. Tyytyväi-
simpiä kävijät olivat maiseman vaihtelevuuteen (keskiarvo 4,6), yleiseen turvallisuuteen (4,5) ja 
yleiseen siisteyteen (4,5) (kuva 11 ja taulukko 26). Yli neljän keskiarvon sai 68 % arvioitavista 
asioista. Heikoimmat arvosanat kävijät antoivat Metsähallituksen alueen palveluille sosiaalisessa 
mediassa (3,7), jätehuollon toteutukselle ja ohjaukselle (3,7), tiestölle (3,6) ja yrittäjien tuotta-
mille palveluille (3,0). Kokonaisuudessaan vastaajat antoivat palveluiden määrälle arvosanan 4,4 
(taulukko 27). 

 

Kuva 11. Palveluiden käyttö ja laadun arviointi.  
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Taulukko 26. Palveluiden käyttö ja laadun arviointi. 
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Taulukko 27. Tyytyväisyys palveluiden määrään kokonaisuudessaan. 

 
 

Kävijöitä pyydettiin arvioimaan odotustensa täyttymistä asteikolla yhdestä viiteen (1 = toteutui 
erittäin huonosti, … 5 = toteutui erittäin hyvin) eri osa-alueilla. Pääsääntöisesti kävijöiden odo-
tukset toteutuivat hyvin (taulukko 28). Parhaiten odotuksia vastasi luonnonympäristö (4,78) ja 
huonoiten harrastusmahdollisuudet (4,44). Reitit ja rakenteet vastasivat odotuksia keskiarvolla 
4,57. 

 

Taulukko 28. Vastanneiden ennakko-odotusten täyttyminen Riisitunturin kansallispuistossa. Arviointi: 1 = 
erittäin huonosti, … 5 = erittäin hyvin. 

 

 

3.3.4 Vastanneiden käyntiä häirinneet tekijät  

Kävijöiltä kysyttiin, onko jokin tekijä häirinnyt heidän vierailuaan Riisitunturin kansallispuistossa. 
Arviointi suoritettiin asteikolla yhdestä viiteen (1 = häiritsi erittäin paljon, ... 5 = ei häirinnyt lain-
kaan). Mielipidettä kysyttiin maaston kuluneisuudesta ja roskaantuneisuudesta, liiallisesta kävi-
jämäärästä ja muiden kävijöiden käyttäytymisestä. Näiden lisäksi oli mahdollista ilmoittaa muita 
käyntiä häirinneitä asioita.  

Suurin osa vastaajista ei kokenut merkittäviä häiriötekijöitä käynnillään Riisitunturin kansallis-
puistossa. Eniten vastaajia häiritsi liiallinen kävijämäärä keskiarvolla 4,45 (taulukko 29). Vähiten 
vastaajia häiritsi maaston roskaantuneisuus (4,75) ja muiden kävijöiden käyttäytyminen (4,71). 
Muina häiriötekijöinä vastaajat olivat ilmoittaneet muun muassa koirat, märät polttopuut, park-
kipaikkojen riittämättömyyden ja latujen huonon kunnon. 
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Taulukko 29. Käyntiä häiritsevät tekijät. 

 
 

3.3.5 Kävijätyytyväisyysindeksi  

Riisitunturin kansallispuiston valtakunnallisesti vertailukelpoinen kävijätyytyväisyysindeksi oli 
4,37 (taulukko 30). Arvosana 5 tarkoittaa erittäin hyvää ja arvosana 1 erittäin huonoa. Indeksi on 
käyttökelpoinen valtakunnallisissa vertailuissa ja kuvaa karkealla tasolla kävijöiden yleistä tyyty-
väisyyttä heidän kyseiseen käyntiinsä kansallispuistossa. Kävijätyytyväisyysindeksi on laskettu 
seuraavien osatekijöiden keskiarvona: mielipiteet palveluista ja ympäristön laadusta, ennakko-
odotusten toteutuminen ja käyntiä häirinneet tekijät. Keskimäärin tyytyväisyys palveluihin oli hei-
kompaa verrattuna muihin mitattuihin osa-alueisiin. 
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Taulukko 30. Kävijätyytyväisyys osatekijöittäin. 
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3.4 Aluekohtaiset kysymykset 

3.4.1 Vierailut muissa Land of National Parks -puistoissa 

Kansainvälisen vetovoimaisuuden lisäämiseksi ja kävijäpaineen tasaamiseksi on luotu Kuusamon 
lentokentän vaikutusalueen matkailukeskuksia ja Riisitunturin, Oulangan, Hossan ja Syötteen 
kansallispuistoja yhdistävä Land of National Parks -konsepti. Tässä tutkimuksessa haluttiin sel-
vittää, moniko vastaaja oli vieraillut myös muissa konseptin puistossa. 62 % ilmoitti vierailleensa 
yhdessä tai useammassa muussa Land of National Parks -konseptiin kuuluvassa kansallispuis-
toissa Riisitunturin lisäksi. Suurin osa eli 88 % vastanneista oli käynyt tai suunnitteli käyvänsä 
tämän matkansa aikana myös Oulangan kansallispuistossa, 32 % Hossan kansallispuistossa ja 
10 % Syötteen kansallispuistossa (taulukko 31). 

 

Taulukko 31. Vierailut muissa Land of National Parks konseptin puistoissa.  

  Kpl % 

Oulangan kansallispuisto 333 88 

Syötteen kansallispuisto 39 10 

Hossan kansallispuisto 120 32 

Vastanneita yhteensä 377   

 

3.5 Vapaamuotoiset ajatukset 

Vastaajilla oli mahdollisuus jättää vapaamuotoista palautetta kyselylomakkeen lopussa. Riisitun-
turin maisemat ja kohteen ylläpito saivat kävijöiltä kehuja. Kehittämisehdotuksia annettiin reit-
teihin, palveluvarustukseen ja tarjottaviin palveluihin liittyen. Polkujen soraistaminen sai kävijöi-
den mielipiteitä puolesta ja vastaan, mutta suurin osa palautteen antajista ymmärsi soraistuksen 
tarkoituksen kohteen kestävyyden kannalta. Parkkipaikan ja tien laajennusta toivottiin. Reitit sai-
vat paljon kiitosta ja positiivista palautetta, mutta opastukseen ja viitoitukseen annettiin useita 
kehittämisehdotuksia. Latujen ylläpitoon ja opastukseen toivottiin myös parannuksia. Kahvilapal-
veluita toivottiin lisää ja osassa taukopaikkoja polttopuiden kerrottiin olevan kosteita. Maise-
massa näkyvät suunnitellut tai olemassa olevat tuulimyllyt harmittivat osaa vastaajista. Avoi-
messa palautteessa tuotiin esiin myös Googlen ja navigaattoreiden ohjaus väärään lähtöpaikkaan.  
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4 Tulosten tarkastelu 
4.1. Yhteenveto 

Kävijätutkimukseen vastanneista 70 % oli naisia. Kotimaisten matkailijoiden osuus vastaajista oli 
88 %, ulkomaisten matkailijoiden 7 % ja paikallisten kävijöiden 5 %. Suurin osa vastaajista liikkui 
2–5 hengen seurueissa ja oman perheen kanssa.  

Suurin osa vastanneista ilmoitti Riisitunturin olevan yksi käyntikohde matkan varrella, ja ensim-
mäistä kertaa Riisitunturilla vieraili 57 % vastaajista. Eniten Riisitunturissa harrastettiin kävelyä, 
retkeilyä, luonnon tarkkailua ja luontovalokuvausta. Suosituin liikuntamuoto oli patikointi, ja pa-
tikoimalla liikuttiin käynnin aikana keskimäärin 8,1 kilometriä. Suosituimmat käyntikohteet olivat 
Riisin Rääpäisy- ja Riisin Rietas -reitit.  

Päiväkävijöiden osuus vastaajista oli 87 %, ja he viipyivät Riisitunturin kansallispuistossa keski-
määrin 3,6 tuntia. 80 % ilmoitti yöpyvänsä Riisitunturin lähialueella (Kuusamossa tai Posiolla), ja 
heidän viipymänsä alueella oli keskimäärin 5,6 vuorokautta. Suosituin majoitusmuoto Riisituntu-
rin kansallispuistossa oli oma majoite ja lähialueella vuokramökki. Pääasiallisesti Riisitunturin 
kansallispuistoon saavuttiin henkilöautolla.  

Kyselyyn vastanneet henkilöt ilmoittivat kuluttaneensa Riisitunturin kansallispuiston lähialueella 
keskimäärin 160 euroa/käynti. Ulkomaisten matkailijoiden keskikulutus (335 euroa) oli huomat-
tavasti suurempi kuin kotimaisten matkailijoiden (154 euroa). Eniten rahaa käytetiin majoittumi-
seen. Tutkimuksen ja vuoden 2018 käyntimäärien perusteella Riisitunturin kansallispuiston kävi-
jöiden paikallistaloudellisiksi vaikutuksiksi saatiin noin 6,5 miljoonaa euroa ja 65 henkilötyö-
vuotta vuonna 2018.  

Pääsääntöisesti kävijätutkimukseen vastanneet olivat tyytyväisiä käyntiinsä Riisitunturin kansal-
lispuistossa. Riisitunturin kansallispuiston valtakunnallisesti vertailukelpoinen kävijätyytyväi-
syysindeksi on 4,37 (asteikko 1–5). Tyytyväisimpiä kävijät olivat maiseman vaihtelevuuteen, ylei-
seen turvallisuuteen ja siisteyteen. Heikoimmat arvosanat kävijät antoivat Metsähallituksen alu-
een palveluille sosiaalisessa mediassa, jätehuollon toteutukselle ja ohjaukselle, tiestölle ja yrit-
täjien tuottamille palveluille. Vastaajat eivät kokeneet merkittäviä häiriötekijöitä käynnillään. 
Käynnin hyvinvointivaikutuksiksi vastaajat arvioivat 4,45 asteikolla 1–5 ja käynnin hyvinvointi-
vaikutusten rahalliseksi arvoksi keskimäärin 250 euroa. 

4.2 Vertailu aiempiin tutkimuksiin 

Verrattuna edelliseen Riisitunturin kävijätutkimukseen (Arnkill 2012) kansainvälisten matkailijoi-
den määrä on kasvanut 4 prosentista 7 prosenttiin. Riisitunturin kävijäkunta on myös nuorentunut 
verrattuna edelliseen tutkimukseen. 15–44-vuotiaiden kävijöiden määrä on kasvanut suhteessa 
vanhempiin ikäluokkiin. Riisitunturin kansallispuistossa liikutaan tämän tutkimuksen perusteella 
useammin yksinään kuin aikaisemmin, sillä yksinään liikkuvien määrä on kasvanut 4 prosentista 
10 prosenttiin.  

Päiväkävijöiden määrä lähialueen ulkopuolelta on kasvanut edellisen kävijätutkimuksen 7 pro-
sentista 20 prosenttiin ja samalla heidän viipymänsä on lyhentynyt noin tunnilla 4,1 tuntiin. Myös 
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lähialueella yöpyjien viipymän kesto Riisitunturin kansallispuistossa ja sen lähialueella on lyhen-
tynyt vuorokaudella (6,6 vrk -> 5,6 vrk). Samalla kuitenkin Riisitunturin kansallispuiston alueella 
yöpyjien määrä on kasvanut 7 prosentista 13 prosenttiin. 

Kaikkien kävijöiden yhteenlaskettu rahankäyttö on laskenut hieman edellisestä tutkimuksesta 
(172 € -> 160 €). Kuitenkin päiväkävijöiden keskimääräinen rahankäyttö on noussut 13 eurosta 
62 euroon ja ulkomaalaisten kävijöiden keskimääräinen rahankäyttö on noussut 244 eurosta 335 
euroon. Majoittumiseen ja ohjelmapalveluihin on käytetty suhteessa hieman enemmän rahaa kuin 
ennen ja vastaavasti kahvila- ja ravintolapalveluihin ja huoltamo-ostoksiin hieman vähemmän.  

Kävijätyytyväisyydessä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia edelliseen tutkimukseen verrat-
tuna.  
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LIITE 1.  

Riisitunturin kansallispuiston kävijätutkimuksen 2018–2019 otantakehikko 

 
Otantakehikko / lumeton aika 
 
Paikka Kohderyhmä Havain- Keruu-

toja päiviä 
(tavoite)  

Riisitunturin P- paikka päiväkävijät  15 
Riisitunturin autiotupa päiväkävijät, yöpyjät  15 
Uudenlammin laavu   
(Kylmäpiste) 
Soilun laavu (Kylmäpiste)    

Yhteensä min. 210 30 
 

  

 
Otantakehikko / talviaika 
 
Paikka Kohderyhmä Havain-

toja 
(tavoite) 

Keruu-
päiviä 

 
Riisitunturin P- paikka päiväkävijät  7 
Riisitunturin autiotupa päiväkävijät, yöpyjät  6 
Uudenlammin laavu  Koirasafarien asiakkaat   
(Kylmäpiste) 

Yhteensä min. 90 13 
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LIITE 2.  

Suomenkielinen kyselylomake 
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