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1. Yöpymisvuorokausien kehitys

Rovaniemen seudun rekisteröidyt yöpymisvuorokaudet ovat pitkällä aikavälillä
kehittyneet

myönteisesti.

Myönteisen

kehityksen

taustalla

on

ennen

muuta

ulkomaalaisten talvimatkailijoiden yöpymisvuorokausien kasvu. Vuonna 2008 alkanut
kansainvälinen talouskriisi heijastui myös Rovaniemen matkailuun ja vuonna 2009
matkailijoiden määrä vähentyi 8 prosenttia. Rekisteröityjen yöpymisvuorokausien määrä
kääntyi kasvuun vuonna 2010 ja kasvu jatkui vahvana vuonna 2011. Yöpymisvuorokaudet
kasvoivat edelleen vuonna 2012 (+1 %), mutta kasvu on hidastunut.

Kotimaiset

yöpymisvuorokaudet vähenivät kaksi prosenttia, mutta ulkomaalaisten yöpymiset
kasvoivat kolme prosenttia. Kotimaiset yöpymiset vähenivät sekä ammattiin liittyvässä
että vapaa‐ajan matkailussa. Vuoden 2013 alkupuoliskolla tämä trendi on jatkunut.

* Ennen vuotta 2001 luvut perustuvat tilastokeskuksen antamiin ennakkotietoihin. Vuoden 2001 tilastoihin
ja siitä eteenpäin ennakkotietoihin on lisätty ns. korvikearvio.

Lapin eri matkailukeskuksista rekisteröityjen yöpymisvuorokausien määrä on suurin
Rovaniemellä. Tilastokeskus on kerännyt tietoja suurimmista hiihtokeskuksista myös
rekisteröimättömän kaupallisessa käytössä olevan majoituskapasiteetin osalta. Lapissa
yöpymismäärät koottiin keskusvaraamoilta saatujen tietojen perusteella Pyhä‐Luoston
alueelta,

Leviltä,

Ylläkseltä

ja

Saariselältä.

Eniten

sekä

rekisteröityjä

että

3

rekisteröimättömiä yöpymisvuorokausia Lapissa oli Levillä yhteensä lähes 860 000
vuonna 2010.
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2. Markkina‐alueet

Rovaniemen rekisteröidyistä yöpymisvuorokausista 56 prosenttia on kansainvälisiä
yöpymisiä ja Lapissa vastaava luku oli 42 prosenttia ja Suomessa 29 prosenttia vuonna
2012. Rovaniemellä on useita markkina‐alueita, joiden suhteellinen painoarvo vaihtelee
sesongeittain.

Venäläiset ovat nousseet suurimmaksi ulkomaalaiseksi ryhmäksi vuodesta 2008 lähtien ja
heidän osuutensa on edelleen kasvussa. Venäläisten yöpymisvuorokaudet ovat yli
kaksinkertaistuneet vuodesta 2006. Määrällisesti merkittävää kasvua on ollut lisäksi
Saksasta ja Japanista vaikkakin saksalaisten yöpymiset vähenivät 26 prosenttia vuonna
2012.

Yöpymisvuorokausien kehitys on ollut myönteistä lähes kaikilla päämarkkina‐alueilla aina
vuoteen 2008 asti, jonka jälkeen yöpymiset ovat vähentyneet lähes kaikilta päämarkkina‐
alueilta. Määrällisesti väheneminen on ollut voimakkainta Espanjasta, Isosta Britanniasta,
Ranskasta, Italiasta ja Hollannista. Joulumatkailu Kreikasta ja Irlannista on loppunut lähes
kokonaan.
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3. Matkailusesongit

Matkailusesongeista tärkeimmiksi ovat nousseet joulu‐ ja talvikausi. Näiden sesonkien
merkitys on kasvanut 1990 – luvun puolesta välistä lähtien ja on noussut jo lähes 60
prosenttiin kokonaismatkailusta.

Talvisesonkiin on laskettu yöpymisvuorokaudet ns. lumisella ajalla marras‐huhtikuussa.
Kesäsesonkiin on laskettu yöpymisvuorokaudet kesä‐syyskuussa ja muut – ryhmään
kuuluvat ns. rospuuttoajat toukokuu ja lokakuu. Kesäsesongin suhteellisen osuuden
trendi on ollut laskeva lähes koko tarkasteluajanjakson ajan, vaikka matkailijavolyymi
kesäisin on pysynyt suurin piirtein samana.
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Talven merkitys korostuu vielä enemmän jos vertaillaan matkailutulon jakautumista
sesongeittain. Ohjelmapalveluyritysten liikevaihdosta n. 90 % tulee talvikaudelta.1

1

Lapin Safarit Oy:n, Arctic Safarit Oy:n, Eräsetti Oy:n ja Safartica Oy:n Rovaniemen kaupungin tekniselle
lautakunnalle toimittama ”Historiaa ja taustaa nykymuotoiselle kelkkasatamatoiminnalle” – selvitys., 28.11.2003
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3.1. Talvisesonki
Talvisesongin rekisteröidyt yöpymiset kääntyivät jyrkkään laskuun vuosien 2008–09
aikana. Yöpymisten lukumäärän vähentyminen johtui ennen muuta kansainvälisen
matkailun hiipumisesta. Kansainväliset yöpymiset vähenivät yli 17 prosenttia
talvikaudella 2008–09 ja vielä kaudella 2009–10 vähennystä oli noin 1,5 prosenttia.
Yöpymisvuorokaudet kääntyivät voimakkaaseen nousuun talvikaudella 2010–2011 ja
kasvu jatkui maltillisempana talvikaudella 2011–2012. Talvikaudella 2012–2013
rekisteröityjä yöpymisiä oli prosentin verran vähemmän kuin edellisellä kaudella.
Kansainväliset yöpymiset kasvoivat 2 prosenttia, mutta kotimaiset yöpymiset vähenivät 5
prosenttia.

Rovaniemen markkinaosuus Lapin talvisesongin rekisteröidyistä yöpymisistä on ollut
2000‐ luvulla noin 20 prosenttia. Rovaniemi on menettänyt selkeästi markkinaosuuttaan
kansainvälisessä talvimatkailussa, mutta toisaalta vahvistanut osuuttaan kotimaan
matkailussa.
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Marras‐huhtikuussa

ulkomaalaisten

yöpymisvuorokausista on 68 prosenttia.

yöpymisvuorokausien

osuus

kaikista

Talven tärkeimmät matkailijaryhmät ovat

joulumatkailijoiden lisäksi kannustematkailun asiakkaat ja ulkomaalaiset lomaryhmät.
Talvisesongin (pl. joulu) tärkeimmät matkailijaryhmät ovat ranskalaiset, saksalaiset, ja
venäläiset.
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3.2. Joulusesonki
Rovaniemen joulusesongiksi lasketaan joulukuu ja tammikuun osalta venäläisten
yöpymiset. Joulusesonki on poikkeuksellinen koko Lapissa ja myös Rovaniemellä.
Joulusesonki onkin ainoa sesonki, joka muistuttaa muutamina ruuhkaviikonloppuina ns.
massamatkailua.

Joulusesongin osuus koko talvimatkailusta on noin 33 prosenttia.

Joulusesongin merkitys talvimatkailussa on hieman vähentynyt viimeisten viiden vuoden
aikana. Joulukuun yöpymiset ovat vähentyneet ja joulusesongin kasvu on tullut vuoden
vaihteen venäläisistä yöpymisistä.

Joulusesongin aikana suuri osa matkailijoista tulee suorilla tilauslennoilla Rovaniemelle.
Kansainvälisiä lentomatkustajia tuli Rovaniemelle joulukuussa 2012 n. 33 000 ja määrä on
romahtanut huippuvuodesta 2004, jolloin joulukuussa Rovaniemen lentokentän kautta
kulki yli 79 000 ulkomaalaista matkustajaa. Helsingin kautta kulkevien lentomatkustajien
määrä Rovaniemelle joulukuussa 2012 oli yli 37 000.

Finavian tilastoinnissa lukuun lasketaan sekä saapuvat että lähtevät matkustajat. Tällä
hetkellä ei ole tietoa, kuinka suuri osuus matkustajista Helsinki – Rovaniemi reitillä on
ulkomaalaisia vapaa‐ajan matkailijoita.

Joulun tilauslentojen lisäksi joulumatkailijoita
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Rovaniemelle tulee myös erikoisjunilla. Yöpyvien joulumatkailijoiden kokonaismäärä on
noin 30 000 matkailijaa. Päivächarter ‐matkailijoiden määrä ei ole tiedossa, mutta se on
vähentynyt huomattavasti edellisiin vuosiin verrattuna.

Kansainvälisten lentomatkailijoiden määrän romahtaminen joulukuussa ei ole näkynyt
yhtä jyrkkänä pudotuksena ulkomaisissa yöpymisissä.
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Joulumatkailun kasvu oli voimakkainta 1990 – luvun loppuvuosina ja vuodesta 2002
eteenpäin.

Viime vuosien vähentymisestä huolimatta, joulusesongin yöpymiset ovat

kasvaneet noin 78 prosenttia verrattuna vuoteen 2001. Ulkomaalaisten yöpymiset ovat
kasvaneet 80 prosenttia ja kotimaisten yöpymiset ovat lähes kaksinkertaistuneet.
Rovaniemen markkinaosuus joulukuun yöpymisistä Lapissa on 24 prosenttia.

Joulusesongin tärkeimmät ulkomaalaiset matkailijaryhmät ovat venäläiset ja britit.
Vuodesta 2001 lähtien venäläisten ja brittien yöpymiset ovat kasvaneet määrällisesti
eniten ja yöpymisvuorokaudet Iso‐Britanniasta ovat yli kaksinkertaistuneet huolimatta
vuonna 2008 alkaneesta brittimatkailijoiden määrän huomattavasta vähenemisestä.
Myös italialaisten ja ranskalaisten yöpymisvuorokaudet ovat kaksinkertaistuneet
vuodesta 2001. Joulumatkailu Kreikasta ja Irlannista on romahtanut viime vuosien aikana.
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Ulkomaalaisten osuus joulukuun yöpymisvuorokausista on 80 prosenttia.
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3.3. Kesäsesonki
Kesämatkailu on kasvanut yli 30 prosenttia vuosituhannen alusta, mutta matkailijamäärän
vaihtelu kesä‐ ja talvisesongin välillä on edelleen liian suurta. Rovaniemen kautta kulkee
kesäisin potentiaalisia matkailijoita, mutta heidän viipymänsä alueella on toistaiseksi
hyvin lyhyt. Yöpyvät kesämatkailijat viipyvät Rovaniemellä 1,6 vuorokautta kun taas
viipymä talvisesonkina on 2,3 vuorokautta. Lisäksi kesäisin Rovaniemen ohi kulkee paljon
autoilevia matkailijoita, jotka eivät yövy lainkaan paikkakunnalla.

Kesäsesongin heikko kehittyminen korostuu etenkin ohjelmapalveluissa kysynnän
vähyytenä ja majoitusliikkeissä alhaisina huonehintoina. Kesä on kuitenkin volyymiltaan
huomattava sesonki käyntikohteille, mutta kesämatkailijoiden rahankäyttö myös
käyntikohteissa on vähäisempää kuin talvimatkailijoiden.

Kesäsesongin yöpymisvuorokaudet ovat kasvaneet 2000‐luvulla hyvin vaihtelevasti eri
kesistä riippuen. Kesämatkailun kääntyi laskuun vuosina 2008 ja 2009, mutta vuonna
2010 kesämatkailu kasvoi 13 prosenttia.

Kasvu jatkui kesäsesonkina 2011, mutta

kesäsesonkina 2012 yöpymiset vähenivät prosentin.

Kotimaisten yöpymiset ovat kasvaneet yli 50 prosenttia viimeisten kymmenen vuoden
aikana ja ulkomaalaisten yöpymiset ovat kasvaneet 12 prosenttia verrattuna vuoden 2001
kesän lukuihin. Rovaniemen markkinaosuus Lapin kesäsesongin rekisteröidyistä
yöpymisistä on pysynyt n. 20 prosentissa.

Mikäli syyskuu erotetaan omaksi

ruskasesongiksi, on Rovaniemen markkinaosuus Lapissa kesä‐elokuussa lähes 25
prosenttia.

Kesäsesongin yöpymisvuorokausista kotimaisten osuus on 56 prosenttia. Kansainvälisesti
tärkeimmät markkina‐alueet ovat Saksa, Venäjä ja Norja.
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4.

Kansainvälisen lentoliikenteen kehitys

Kansainvälisen lentoliikenteen 1993 alkanut voimakas kasvu on taittunut vuoden 2006
jälkeen.

Joulukuun

lentojen

osuus

on

Rovaniemen

kaikesta

kansainvälisestä

matkustajaliikenteestä 57 prosenttia ja se on laskenut vuodesta 2006 lähtien, jolloin
joulukuun lentojen osuus kansainvälisestä matkustajaliikenteestä oli 75 prosenttia.
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5.

Rovaniemelle suuntautuvien matkojen tarkoitus ja viipymä.

Rovaniemen matkailu on muuttunut ammattiin liittyvästä matkailusta vapaa‐ajan
matkailuksi. Rovaniemelle suuntautunut matkailu oli vielä 1990 – luvun alkupuolella
pitkälti ammattiin liittyvää matkailua, mutta vuosikymmenen loppupuolelta lähtien
vapaa‐ajan matkailun osuus on kasvanut alle 50 prosentista 74 prosenttiin. Kotimaan
matkailusta 60 prosenttia on vapaa‐ajan matkailua ja ulkomaalaisten matkailusta vapaa‐
ajan matkailua on 85 prosenttia. Lapin rekisteröidyistä yöpymisvuorokausista vuonna
2011 vapaa‐ajan matkailua oli 80 prosenttia.
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Yöpyvät matkailijat viipyivät Rovaniemellä keskimäärin 1,9 vuorokautta vuonna 2012.
Ulkomaalaiset yöpyivät keskimäärin 2,2 vuorokautta ja kotimaiset 1,7 vuorokautta.
Viipymissä ei ole tapahtunut juuri muutosta viimeisen neljän vuoden aikana. Lapissa
viipymä oli vuonna 2011 keskimäärin 2,4 vuorokautta.

6.

Majoitusliikkeiden kapasiteetti, käyttöaste ja myynninarvo

Majoitusliikkeiden rekisteröity kapasiteetti Rovaniemellä on vaihdellut viimeisen
kymmenen vuoden aikana 1300 ja 1400 huoneen välillä.

Viimeisten 10 vuoden aikana

merkittävimmät majoituskapasiteetin lisäykset ovat olleet Santa Claus ‐hotellin
avaaminen vuonna 2001 ja majoituskapasiteetin kasvu Ounasvaaralla. Samaan aikaan
Rovaniemellä on kuitenkin suljettu kaksi hotellia.
Vuonna 2011 on valmistunut Napapiirille mökkimajoitusta, jossa on yhteensä 38
majoitusyksikköä. Ounasvaaralle Lapin urheiluopiston yhteyteen on lisäksi rakennettu 40
uutta majoitusyksikköä.
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Rovaniemen

rekisteröidyn

majoituskapasiteetin

suhteellinen

osuus

koko

Lapin

rekisteröidystä majoituskapasiteetista on laskenut vuodesta 2005. Rovaniemen
majoituskapasiteetti on kasvanut 2 prosentin verran vuodesta 2005 kun taas Lapin
majoituskapasiteetti on vastaavana ajanjaksona kasvanut yli 20 prosenttia. Rekisteröity
majoituskapasiteetti on kasvanut voimakkaimmin Kittilässä ja Kolarissa.
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Rovaniemen käyttöasteessa näkyy matkailun voimakas sesonkiluonteisuus. Vuonna 2012
rekisteröidyn majoituskapasiteetin huoneiden käyttöaste oli 52 prosenttia ja kasvua
edelliseen vuoteen verrattuna oli 1,5 prosenttiyksikköä. Vastaava luku Lapissa oli 41
prosenttia ja Suomessa 49 prosenttia.

Sesonkivaihtelut ovat erittäin suuret Lapin kaikissa matkailukeskuksissa. Muut Lapin
matkailukeskukset pystyvät kuitenkin hyödyntämään Rovaniemeä paremmin maalis‐
huhtikuun kotimaan hiihtosesongin sekä syksyn ruska‐ajan. Toisaalta Rovaniemellä on
huomattavasti korkeammat käyttöasteet joulu‐helmikuussa sekä kesäsesonkina.

Rekisteröidyn majoituskapasiteetin käyttöaste on noussut Rovaniemellä koko 2000 luvun.
Vuonna 2009 käyttöaste poikkeuksellisesti laski alentuneen kansainvälisen kysynnän
vuoksi.
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Yöpymisvuorokauden keskihinta oli Rovaniemellä 44,31 euroa vuonna 2011. Vastaava
luku Lapissa oli 41,96 euroa.
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Vapaa‐ajan asunnot
Rekisteröidyt yöpymisvuorokaudet eivät anna todellista kuvaa Lapin matkailun
rakenteesta vaan etenkin hiihtokeskuksissa rekisteröimättömän majoituskapasiteetin
osuus on huomattava. Rovaniemellä vapaa‐ajan asuntoja on 4159 kpl vuonna 2012.
Vapaa‐ajan asuntojen kaupallisesta käytöstä ei ole tutkittua tietoa käytettävissä.
Oletettavaa kuitenkin on, että Rovaniemen vapaa‐ajan asunnoista on muita alueita
pienempi suhteellinen osuus kaupallisessa matkailukäytössä. Rovaniemen vapaa‐
ajanasunnoista on vain noin neljännes ulkopaikkakuntalaisten omistuksessa.
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7.

Markkinaosuus

Rekisteröityjen yöpymisvuorokausien perusteella markkinaosuuksien jakautumisessa
Lapin eri matkailukeskusten kesken ei ole tapahtunut suuria muutoksia viimeisten neljän
vuoden aikana. Rovaniemi on säilyttänyt n. 20 prosentin markkinaosuuden, vaikkakin Levi
ja Ylläs ovat kasvattaneet markkinaosuuksiaan 2000 – luvulla.

Kansainvälisen matkailun osalta Rovaniemen osuus on kolmannes kaikista ulkomaalaisista
yöpymisvuorokausista Lapissa, mutta Rovaniemi on menettänyt markkinaosuuttaan 2000‐
luvulla.

Kotimaisten yöpymisvuorokausien osalta Rovaniemen osuus on noin 16

prosenttia ja se on ollut nousussa viime vuosina.
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Markkinaosuudet päämarkkina‐alueilla
Lapin matkailukeskukset erottautuvat toisistaan asiakasrakenteeltaan. Rovaniemellä on
vahvin asema lähes kaikilla päämarkkina‐alueilla pois lukien Iso‐Britannia, Norja, Sveitsi ja
Japani. Saariselkä on vahvin Japanin markkinoilla ja Levi brittimarkkinoilla. Ylläs on
puolestaan vahvin Sveitsin markkinoilla ja Levi Norjan markkina.alueella.
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8.

Matkailun ydintoimialojen liikevaihdon ja henkilöstön määrän kehitys

Majoitus‐ ja ravitsemistoiminnan liikevaihto (pl. henkilöstö‐ ja laitosravintolat) oli vuonna
2012 Rovaniemen seutukunnassa yli 84 milj. euroa. 2 Liikevaihto on kasvanut viimeisen
10 vuoden aikana keskimäärin 5 prosenttia vuosittain, poikkeuksena vuosi 2009, jolloin
liikevaihto laski noin 3 prosenttia.

Henkilötyövuosien määrä majoitus‐ ja ravitsemusalalla (pl. henkilöstö‐ ja laitosravintolat)
n. 720 henkilötyövuotta vuonna 2012 ja laskua edelliseen vuoteen verrattuna oli noin 4
prosenttia. Henkilötyövuosissa ei näy yritysten käyttämä vuokratyövoima, mikä on
lisääntynyt 2000 – luvulla merkittävästi.

2

Tilastokeskus toimiala online, suhdannepalvelut

25

Uusimpien suhdannetietojen mukaan sekä majoitus‐ ja ravitsemustoiminnan että
matkatoimistojen ja muun matkailupalvelevan toiminnan liikevaihto on kasvussa
vuodesta 2011 lähtien. Myös henkilöstömäärä on kasvussa.
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Matkatoimistojen ja muun matkailupalvelevan toiminnan liikevaihto oli Rovaniemen
seutukunnassa vuonna 2012 yhteensä 32,4 milj. euroa. Matkatoimistojen ja muun
matkailupalvelevan toiminnan liikevaihdon kasvussa on ollut viimeisten kymmenen
vuoden aikana varsin voimakkaita muutoksia. Keskimääräinen liikevaihdon kasvu on ollut
noin 6 prosenttia.

8.

Matkailun aluetaloudellinen vaikutus

Rovaniemen matkailun aluetaloudellisia vaikutuksia on tarkasteltu samoilla periaatteilla
kuin Lapin matkailustrategiassa sekä kauppa‐ ja teollisuusministeriön ”Matkailun
aluetaloudelliset vaikutukset” – julkaisussa.
perustuvat

Suomen tilastokeskuksen

Välitön matkailutulo ja työllistävyys

julkaisemiin

viimeisimpiin

vertailukelpoisiin

toimialatietoihin ja Lapin matkailustrategiassa käytettyihin prosentteihin matkailun
osuudesta eri toimialojen liikevaihdosta ja työllistävyydestä.
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Välitön matkailutulo on yritysten saama liikevaihto, kun matkailijat ostavat tavaroita ja
palveluja.

Välitön matkailutulo voidaan määritellä myös matkailijoiden alueella

käyttämäksi rahamääräksi.3

Rovaniemen matkailutulo oli vuonna 2011 noin 170 miljoonaa euroa ja kasvua edelliseen
vuoteen verrattuna oli 5 prosenttia. Matkailussa tehtiin yhteensä yli 1110
henkilötyövuotta vuonna 2011 ja kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli lähes 2
prosenttia.

Tilastokeskuksen viimeisimmän suhdannetietojen perusteella voidaan

olettaa, että matkailutulo ja matkailun generoimat henkilötyövuosimäärät ovat kasvaneet
myös vuonna 2012.

Välittömän matkailutulon osuus kaikkien toimialojen liikevaihdosta ja henkilötyövuosista
Rovaniemen seudulla oli n. 8 prosenttia vuonna 2009. Henkilötyövuosiluvusta puuttuvat
kuitenkin ns. vuokratyövoima ja ulkoistetut palvelut kuten kiinteistönhuolto.

Rovaniemen voidaan olettaa myös hyötyvän merkittävästi matkailun välillisistä
vaikutuksista, koska Rovaniemen monipuolinen elinkeinorakenne mahdollistaa sen, että
matkailuyritykset koko Lapin alueelta ostavat palveluja ja tavaroita seudun muilta
yrityksiltä.
Matkailun välillisen tulokertoimen on todettu vaihtelevan Suomessa 1,2 – 1,5 välillä.4
Tämän arvion mukaisesti matkailu välillinen tulo on n. 34 – 85 miljoonaa euroa. Näin
matkailun aluetaloudellisen vaikutuksen voidaan arvioida olevan n. 204 – 255 miljoonaa
euroa.

3

Matkailun aluetaloudelliset vaikutukset. Seurantaindikaattorit ja vuoden 2000 tulokset. Kauppa ja
teollisuusministeriön kertomuksia ja selvityksiä 4/2002. Kauppa- ja teollisuusministeriö. Markkinointiosasto
4
Hietala, M., Jätälä, E., Kauppila, P. Koillismaan seutukunnan elinkeinoelämän kehittäminen. Nordia Tiedonantoja.
Numero 2/1999. Oulun yliopiston maantieteen laitoksen ja Pohjos-Suomen maantieteellisen seuran julkaisuja
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Matkailutulo Rovaniemellä jakautuu eri toimialoille seuraavasti:

Matkailun henkilötyövuodet jakautuvat toimialoittain seuraavasti:
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Matkailu työllistää myös välillisesti.

Matkailun työllisyyskerroin eri tutkimuksissa ja

tilastoissa vaihtelee 1,02 – 2,5 välillä. Rovaniemellä voidaan kuitenkin olettaa, että
matkailun välillinen työllistävyys on merkittävää, koska seudulla on monipuolinen
elinkeinorakenne, jonka tuottamia palveluja ja tavaroita lappilaiset matkailuyritykset
ostavat.

Rovaniemellä työllisyyskertoimeksi voidaan arvioida kertoimella 1,5 jolloin

matkailun kokonaistyöllisyys vaikutus on n. 1670 henkilötyövuotta.
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