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Asutun maailman puhtain ilma 

Pari miljardia vuotta – meidän toimintajana  





Pienet kohteet keskellä ei mitään 
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Private living lab: tekoja, ei puhetta 

Alku 1995 idealismia ja sitten Rukalle safarifirmaksi olosuhteiden pakosta 

• 1998 Turhautuminen ”Tämä ei voi olla tulevaisuus” 

• ”Artificial to natural” – idea ajaa hakemaan hiihtokeskuksen vastakohtaa  

• 2001 Paikka metsässä, ei tietä ei sähköjä ei kenttää ei jätevesisysteemiä, 

vain polkuja ja mäntyjä 

• Perinnettä kunnoittava rakentaminen ja toiminta – paluu 50-luvulle 

• 2005 totaalivaihto kestävään kehitykseen ja vastuullisuuteen 

• Metsähallituksen täysi tuki muutokselle, valtava kannustus 

• 2005 250 päivää nolla-myynti, sesonki 6 viikkoa – konsepti oli liian 

idealistinen (TAAS), matkailuyhdistykselle kelvoton, matkanjärjestäjille 

vallankumouksellinen 

• Rahoituslaitokset tyrmäsivät: ”Ei voi koskaan olla järkevää toimintaa” 

• Virheitä on tehty, paljon ja kaikkea mahdollisia 



Kulttuuri, vanhaa ja uutta 
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Hiljaisuus, juomakelpoinen vesi, sesongit 
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Lapin matkailu 

• Joulupukki 

• Revontulet 

• Lumi ja jää 

• Porot 

• Huskyt 

• Luonnollinen ruoka, täydelliset raaka-aineet, lyhyt toimitusketju 

• Ulkona luonnossa – laskettelurinteissä ja kelkkareiteillä 

• Turvallisuus ja hygienia 

• Erittäin lyhyet lennot Keski-Euroopasta, lyhyimmät Aasiasta 

 



Pois laskettelurinteestä, vapauteen 
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Explore, Experience, Enjoy! 
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Kansainväliset sertifioinnit 
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Myyntivaltti 



Sarka edessä 

• Keinotekoinen luonnolliseksi – paluu 24/7 ympäristöön 

• Kuljetukset minimiin – kohde metsässä – heti ovelta luontokokemuksia  

• Varusteet laadukkaat ja riittävästi 

• Hiljaisuus 

• Valosaaste pois – suunnittelu tärkeää 

• Fossiiliset polttoaineet jätettävä pois 

• Paikallinen energian tuotanto kunniaan 

• Omaperäisyyttä ilmeeseen ja tekemiseen 

• Opaskoulutus kestävän kehityksen mukaisesti kaikille kansalaisille 

• Metsätalousmetsät luontomatkailukäyttöön 

 



Megatrendit 

• Responsible tourism, määrittely 1992 – 1998 ei tietoa Suomessa – 2006 alkoi WTM 

Responsible Day – Keijo paikalla 

• responsibletourism.com noin 700 kohdetta 2006, nyt yli 7 000 

• Matkailun osuus BKT:sta globaalisti noin 10%,  vuotuinen kasvu noin 5% - UNWTO 

tilastot 

• Soft Adventure matkailun määrittely 2009 ja tilastointi alkoi – kasvu 12,5% vuosittain 

– nopeimpia kasvajia 

• Alle 25 vuotiaista 65% valitsee kestävän kehityksen matkakohteen 

• Omatunto matkailu – ”guilty free” tuotteet lanseerattiin 

• Ilmaston muutos ajaa asiakkaat Lappiin 

• Turvallisuus ja helpot rajamuodollisuudet pakottavat valitsemaan sopivat lentokentät 

• Kaupungistuminen on meidän paras työjuhta - massaturismikohteet 

 

 



Voluumit kv yhteistyöllä 

• Isoin ongelma mikroyrityksellä on tunnettavuuden luominen 

• Matkailuyhdistystä ei kiinnosta yksittäinen, erikoinen toimija 

• Ole alusta asti kansainvälinen 

• PAN Parks Foundation Local Business Partner 2005 

• Lonely Planet Green 

• VESTAS Award 2011 

• 2014 TripAdvisor GreenLeaders GOLD – konseptin rakentaja 

• 2015 The Long Run Foundation – maailman suurin yksityinen 

luonnosuojelujärjestö – YK:n ylin taso 

• http://www.thelongrun.org/basecamp-oulanka/ 

 



Saukko, kuningas 



Conservation, community, culture, commerce 



Sesongit, luonnollista ja tuottavaa 

• Ainakin 7 sesonkia – hyvä syy tulla uudestaan 

• Luonnoton hiihtokeskusajattelu lopetti sulan  maan matkailun 70-luvun lopulla 

• Ulkomaalaiset markkinoitu talvella, nyt houkuttelemme marjastamaan 

• ”No mountain, no sea” – vaan paljon enemmän 

• Raju muutos omassa ajattelussa tarpeen – älä kopio menneisyyttä tulevaisuuteen 

• Basecamp sesonki oli 6 viikkoa alussa: kesä. Nyt sesonki 34 viikkoa alkaen 

ekasta talviryhmästä jouluna 2005: talvituote piti rakentaa 

• Kiireisin kuukausi pitää olla heinäkuu –silloin laskusuhdanteet eivät vaikuta 

 

 



Jotakin vanhaa, jotakin kiinnostavaa 



Tarina 



7 Citybankers from London 



Let’s be careful out there 



Metsähallitus, töissä puistossa 





OULANKA SÄÄTIÖ 



Loppupäätelmiä 

• Henkinen koti – nimi ei vain ole Itä-Lappi – sexikäs pitää olla 

• Itäisin Lappi on luonnollisin ja mystisin, läntisen Euroopan viimeinen erämaa 

• It is not important, what you do. Important is, how you do it 

• Roolimalleja tarvitaan, ole rohkea 

• Yhteensovittaminen ja yhteisten tekijöiden löytäminen - verkostoituminen 

• Kertokaamme positiivisia viestejä 

• Algoritmit huolehtivat, kun huolehdimme perusteista 

• Julkiset varat eivät tule riittämään luonnonsuojeluun – jokaisen panos tarvitaan 

• Kaavoitus ensisijaisen tärkeä viranomaistoimi – voi vain mokata 

• 20% kasvu alkaen 2015 ulkomaalaisten asiakkaiden kohdalla – kuka otti kopin 

tästä? 

 

 

 



Deeper into the arms of Mother Nature 


