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Retkeilyalueen suunnittelu on käynnistynyt 

Konsulttitoimisto Sweco on valittu kilpailutuksen kautta laatimaan Kemijärven ret-

keilyaluetta koskevaa suunnitelmaa vuoden 2022 loppuvuodesta. Tiiviillä aikatau-

lulla on tarkoitus selvittää retkeilyalueen perustamisedellytykset Suomutunturin 

läheisyydessä. Retkeilyalueen kehittämismahdollisuuksia tarkastellaan laajasti 

mm. yrittäjien, Metsähallituksen, yhteismetsien, paliskuntien ja alueen maan-

omistajien kanssa. 

Tavoitteena on, että Kemijärven retkeilyalue palvelee ympärivuotisesti retkeilyn 

ystäviä, tarjoaa yrittäjille uusia liiketoiminnan mahdollisuuksia ja parantaa mer-

kittävästi Kemijärven ja lähialueen matkailun vetovoimaa. 

Retkeilyn suosio on lisääntynyt kovasti viime vuosina lähimatkailutrendin ja luon-

tomatkailun kasvaessa, ja sen odotetaan yhä kasvavan. Retkeilyalueita tavoitel-

laan lisää, sillä retkeilyalueilla maankäyttö ja liikkuminen on huomattavasti kan-

sallispuistoja vapaampaa. Uusien retkeilyalueiden rakentamisesta ja huollosta 

vastaa Metsähallitus ja mahdollisesti Kemijärven kaupunki sekä alueen yritykset 

tehtävien sopimusten perusteella. 

Suunnittelussa tutkitaan monipuolisesti retkeilyn kysyntää ja liiketoimin-

nan mahdollisuuksia 

Selvityksessä luonnostellaan alustavasti tulevaa retkeilyaluetta; sen maankäyt-

töä, toimintoja ja alueen luontoarvoja, jotka tukevat retkeilyalueen perustamista. 

Erityisesti selvitetään keinoja ja uusia liiketoiminnan mahdollisuuksia, joilla ret-

keilyalue liittyy Suomun matkailualueeseen ja tukee Kemijärven matkailun veto-

voimaa.  

Matkailijoiden, alueen asukkaiden ja muiden retkeilystä kiinnostuneiden tarpeita 

ja kysyntää uutta retkeilyaluetta kohtaan kartoitetaan nettikyselyn kautta mar-

raskuussa. Kysely on kaikille avoin ja sitä levitetään muun muassa Itä-Lapin kun-

tayhtymän ja Kemijärven kaupungin tiedotuskanavissa sekä sosiaalisen median 

profiileissa. 

Kyselyn jälkeen haastatellaan alueen matkailutoimijoita ja muita keskeisiä tahoja 

(kunnat, paliskunnat, yhteismetsät, kyläyhdistykset, Metsähallitus jne.). 



Tavoitteena on löytää haastattelujen kautta uusia, retkeilyyn liittyviä liiketoimin-

nan mahdollisuuksia ja toisaalta määrittää alueet, jotka soveltuvat retkeilyyn ja 

alueet, joille retkeilyä ei tule ohjata. Erityisenä painopisteenä on selvittää retkei-

lyalueen investointi- ja kehittämistarpeet, vaikutukset ja mahdollisuudet alueen 

yritysten toiminnan kehittymiseen ja kansainvälistymiseen. 

Suunnitteluun pääsevät kaikki osallistumaan 

Suunnitteluun pääsee osallistumaan monessa vaiheessa. Suomulla järjestetään 

kaksi keskustelu- ja työpajatilaisuutta, joista ensimmäinen on suunnattu alueen 

yrittäjille (29.11.) ja toinen on tarkoitettu kaikille retkeilyalueen suunnittelusta 

kiinnostuneille (7.12.). Tilaisuuksista tiedotetaan vielä erikseen. Viranomaista-

hoille järjestetään erillinen neuvottelutilaisuus. 
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