
Kysely kyläläisille 2020

Perusraportti

Kysely kyläläisille, kevät ja syksy 2020

Vastaajien kokonaismäärä: 125

• Nettikysely n=110

• Paperikysely, Nellimin kylä ja Inarin kirkonkylä n=15



KOTIKYLÄ VASTAAJAMÄÄRÄ
Ivalo 20
Inarin kk 68
Nellim 22
Törmänen 1
Kaamanen 3
Veskoniemi 2
Sikovuono 1
Sevettijärvi 1
Solojärvi 1
Menesjärvi 1
Keväjärvi 1
Akujärvi 2

Muu (Kuusamo, Vuotso) 2
Yhteensä 125

Vastaajamäärät kylittäin

Ivalo Inarin kk Nellim

Törmänen Kaamanen Veskoniemi

Sikovuono Sevettijärvi Solojärvi

Menesjärvi Keväjärvi Akujärvi

Muu (Kuusamo, Vuotso)

1. Kotikyläsi



2. Mitä/millaisia hyötyjä matkailu on tuonut kotikylällesi?
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Työpaikkojen määrä sekä kouluissa ja päiväkodeissa
lasten määrä on kasvanut

Koulutusalat ovat laajentuneet

Palvelut ovat lisääntyneet ja pysyneet kylällä

Myönteiset vaikutukset Inarin kunnan talouteen sekä sitä
kautta palveluihin

Veroprosentin alhaisuus sekä rahaa paikallisten
harrastusten hyväksi

Suvaitsevaisuus on lisääntynyt

Tekemisen meininkiä ja elinvoimaisuuden tunnetta, mikä
luo nuorillekin mahdollisuuksia elää täällä

Matkailu tukee muita elinkeinoja ja tarjoaa
mahdollisuuden elinkeinojen laajentamiseen

Kansainvälistyminen: esimerkiksi lapsista kasvaa
kansainvälisiä ja kielitaitoisia

Muualta tulevien työntekijöiden ja opiskelijoiden määrän
kasvu ts. positiivinen muuttoliike ja kunnan…

Matkailu ei ole tuonut kylälle hyötyjä

Muu, mikä?



Muu, mikä?

• Hotelli teettää työt ulkomaalaisilla ja huskyt paskantaa kelkkareitit ja metsät/järvet
• Oman yrityksen perustaminen ja ammatin vaihtaminen
• Työllistyminen omalla kotipaikkakunnalla mahdollistaa jäämisen 
• Työpaikan
• Matkailun negatiiviset vaikutukset pitkällä aikavälillä ovat reilusti ylittäneet matkailusta aiheutuneet 

positiiviset vaikutukset.
• Kysymysten asettelu on johdattelevaa
• uusi ruokakauppa



3. Miten matkailun hyötyjä voidaan mielestäsi maksimoida?
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Hallitsemalla matkailun kasvua

Opastamalla matkailijoita nykyistä paremmin

Matkailun vastuullisuudella

Huomioimalla paikalliset paremmin

Matkailupalvelujen laadukkuudella ja olemassa olevien
palvelujen laadun parantamisella

Matkailun pienimuotoisuudella, esimerkiksi keskittymällä
luksusmatkailuun

Maankäytön suunnitelmallisuudella sekä maankäytön
johdonmukaisuudella pitkällä aikavälillä

Muiden elinkeinojen huomioonottamisella

Matkailuyrittäjien sitoutumisella matkailuelinkeinon
harjoittajien yhteisiin pelisääntöihin

Muu, mikä?



Muu, mikä?

• Kaikenlaisella yhteistyöllä sekä matkailuyritysten että muiden välillä, esim. suunnittelu ja markkinointi

• Ei matkailua!

• Luomalla matkailijoille palveluita, jotka ovat kiinnostavia myös paikallisille.

• säilyttämällä valtit: erämaan tuntu, rauha ja hiljaisuus näille varatuilla, riittävän laajoilla alueilla

• Konkreettisilla teoilla, joista hyötyvät kaikki paikalliset, esim. kotirauhan rikkomisiin puuttumalla. Molokkeja ja 

vessoja tienvarsille lisäämällä luonto pysyy paremmin puhtaana.

• matkailun pienimuotoisuudella, esim. keskittymällä laadukkaaseen ja kestävään matkailuun

• Ottamalla kaikessa matkailuun liittyvässä päätöksenteossa huomioon alueella asuvan alkuperäiskansan oikeudet 

ja tarpeet

• hieman outo kysymyksenasettelu?

• saamelaiskulttuurin aito kunnioittaminen, eikä hyväksikäyttö

• Otetaan huomioon muutkin arvot kuin kasvu ja raha. Ei tehdä tästä mitään joulupukinpajakylää, jossa ei ole 

mitään aitoa eikä tilaa paikallisillr



4. Mitä/millaisia haittoja matkailu on tuonut kotikylällesi?

34%

49%

24%

24%

33%

43%

60%

43%

21%

20%

21%

52%

41%

66%

49%

22%

9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Nykyisen matkailun laatu ja määrä sekä niiden myötä…

Yksityisyyden huononeminen

Paikallisen vieraanvaraisen kulttuurin muuttuminen

Suvaitsemattomuuden kasvu

Saamelaisen kulttuurin hyväksi käyttäminen

Paikallisten huonot mahdollisuudet vaikuttaa alueelle…

Villiä yrittäjyyttä ilman pelisääntöjä

Paikalliseen kulttuuriin kuulumattomien elementtien…

Majoituksen matala käyttöaste sesongin ulkopuolella

Muualta tulevien työntekijöiden määrän kasvaminen

Meluhaittoja ja/tai ruuhkaa

Turvattomuutta, esim. liikenneturvallisuuden vaarantuminen

Epämukavaa huomiota ja käytöstä, kuten häirintää ja…

Luonnon kuluminen/roskaantuminen

Jätekuormitus

Haitat paikallisille elinkeinoille

Muu, mikä?



Muu, mikä?

• Koiran paskat jäällä ja ulina koko vuoden

• Lumettoman ajan epäsiisteys hotellin alueella

• Luvatonta vesialueiden ja maiden käyttöä. Ykstyismaiden luvatonta käyttöä

• luonnonrauhan ja hiljaisuuden katoaminen laajoilta alueilta

• Lasten negatiivinen suhtautuminen kansainvälisiin matkailijoihin

• Ei matkailu, mutta Test Worldin ratahankkeet pienentävät alueen kiinteistöjen arvoa toteutuessaan, plus valosaaste 

sieltä voimakas.

• Turvattomuudentunteen lisääntymistä nyt korona-aikana. Vastakkainasettelua. Matkailun liian nopeaa räjähdysmäistä 

kasvua. Kotikylä ei enää tunnu kotikylältä, vaanmatkailulle ja matkailijoille valjastetulta kulissilta. Ei ole enää 

miellyttävää liikkua kylän lähellä olevilla ulkoilupaikoilla, kun ne ruuhkautuvat

• piittaamattomuutta hyvistä tavoista ja vanhoista perinteistä

• Palvelut matkailulle monipuolistuneet, jolloin paikallisten palvelut supistuneet/heikentyneet. Kylällä huomio 

matkailijoiden viihtyvyyteen johon paikallisten on mukauduttava.Vakituiseen asumiseen tarkoitetut asunnot matkailun 

käytössä, paikallisten vaikea löytää asuntoa.

• Harkitsematon yritysten laajentuminen aiheuttaa konkurssiriskin

• ei haittaa keväjärvellä

• turvallisuus- ja terveysuhkaa yksinasuville ikäihmisille matkailijouden tunkeutuessa poroaitaan, pihapiiriin ja sisälle.



5. Miten matkailun haittoja voidaan mielestäsi lieventää?
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Matkailijoiden ohjeistuksen ja tiedottamisen lisäämisellä

Kulttuurikoulutuksen ja –tietouden lisäämisellä sekä 
työpaikkojen ympärivuotisuudella muualta tulevan 

työvoiman haittojen lieventämiseksi

Matkailun ohjaamisella ja keskittämisellä tietyille alueille

Villiyrittäjyyteen vaikuttamisella, esim. sanktioilla ja
sertifikaateilla

Jätehuollon resurssien kasvattamisella

Muu, mikä?



Muu, mikä? 1/2

• Metsäreitit koiravaljakoille/ei reittejä Inarijärvelle – ulosteita jo liikaa alkupäässä reittiä

• Matkailuyrittäjien velvollisuus antaa ohjeita

• Hotelleille vieraskieliset ohjeet paikallisten elämäntavan kunnioittamiseen, ei tulla pihoille ja koputella ikkunoihin

• Matkailun laajamittainen vähentäminen! Islannin massaturismi hyvä esimerkki. Paikalliset sodassa turistiyritysten kanssa.

• Yrittäjien/oppaiden ohjeistuksella, paikallisen väestön arvostuksella

• Matkailuvoluumin vähentäminen, kestävän kehityksen ja paikalliseen perinteeseen kuulumattoman toiminnan selkeä alueellinen 

rajaaminen ja rajoittaminen, matkailunkeskittäminen, julkisivusuunnittelu

• kaavoituksella, eri alueiden varaamisella eri käyttäjäryhmille

• Resurssien jaksmisella yritysten keskellä, kommunikaatiolla ja yhteistyöllä

• Yhteiset pelisäännöt, ja niiden noudattaminen. Ammatitaidon puute kentällä näkyy. Myös julkikuoren alla kestävästi toimivia yrityksiä 

hvyin vähän.

• Hallitsemalla matkailun kasvua

• Paikalliskulttuuria kunnioittavan oleskelun aapiskirja matkailijoille

• Matkailun määrien suhteuttamisella kylän kokoon. Matkailu olisi hyvä keskittää matkailuun tarkoitetuille alueille kuten esim.

Saariselälle.

• Suositaan kestävää matkailua, määrän sijasta laatua, ympäristö aina ensin huomioiden

• yrittäjien käytöskoulutuksella

• Matkailun rajoittaminen järkeviin mittoihin. Kylällä pyörii enemmän matkailijoita kuin paikallisia, koska emme halua joutua turistin 

yliajamaksi tai valokuvattavaksi.



Muu, mikä? 2/2

• Laatu korkeammalle,matkailijoita vähemmäm= sama tulos yrittäjälle

• Matkailijoita ei ohjattaisi tutustumaan omatoimisesti esimerkiksi Inarin kylään ja sen ympäristöön, koska siitä aiheutuu 

haittoja (esim. matkailijat tulevat pihoille, kurkkivatikkunoista, ottavat kuvia yksityisyyden suojaan kuuluvista asioista) Kylään ja 

sen ympäristöön tutustuminen tulisi tapahtua pääsääntöisesti aina oppaan kanssa.

• Miksi matkailu nähdään vain haittana? Miksi on vastakkainasettelua? Kyllähän matkailu on tuonut niin paljon työtä paikallisille 

ihan kaikilla muillakin osa-alueilla, kuin itsematkailussa? Alkutuotanto, yks.palveluala, julkiset ja yhteiskunnalliset palvelut jne.

• Inarijärvi tulisi jättää rauhaan rakentamiselta

• Eräoppaiden palkkaamisella valvomaan ja opastamaan ihmisiä, jotka liikkuvat luonnossa omillaan. Esim. Autiotupien käyttöön 

ja luonnon varjelemiseen tarvitaan opåastustapaikan päällä.

• kunnan virkamiesten tulisi hoitaa työnsä vastuullisesti syrjimättä matkailun ulkopuolista väestöä

• Ei oteta niin paljoa matkailijoita-ei siis enään lisää hotelleja tms. mikä lisäisi matkailua. Esim inarin kylä on ollut ihan hyvä 

muutamalla hotellilla. Ei tarvita viittä hotellia

• Koiravaljakkojen kieltäminen.

• Kuuntelemalla paikallisten ajatuksia ja toiveita

• Panostamalla laatuun, ei määrään. Ekomatkailu ja hiljaisuus matkaluvaltteina

• Selkeät opasteet mihin voi jättää jätteensä omatoimimatkailijat.



6. Mitkä ovat matkailuun liittyviä haaveitasi ja unelmiasi?
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Matkailun kasvun hallinta ja matkailijamäärien mitoittaminen…

Matkailun tasapaino muiden elinkeinojen kanssa

Elinvoivat kylät ja kunta

Koulutusta, vakituisia työpaikkoja ja palveluja paikallisille

Alueellisesti keskitetysti ohjatut matkailutoiminnot

Matkailun loppuminen

Erämaisen maiseman säilyminen

Puhdas ja terve luonto

Matkailun tuottojen tasaisempi jakautuminen

Matkailijoiden nykyistä parempi ohjeistaminen sekä paikallisen…

Luonnon ja kulttuurin säilyminen

Inarista ekologinen matkakohde

Kestävän matkailun sertifiointijärjestelmä

Kauniit matkailurakennelmat

Paikallisten huomioinen nykyistä paremmin

Uusia palveluja ja kohtuuhintaisia asuntoja paikallisille sekä…

Aktiivinen yhteisöllisyys kylissä

Nuorten paluumuutto uusien työ- ja koulutuspaikkojen myötä

Saavutettavuuden paraneminen nykyistä ekologisemmin, esim.…

Inarijärvi globaaliksi aarteeksi

Matkailun tuomien haittojen kompensointi Inarin alueella

Muu, mikä?



Muu, mikä? 1/2

• Kk ei saisi enää kasvaa, kylä on jo menettänyt viehätysvoimansa koska kylässä on liikaa hotelleja

• Inarinjärvi on Inarinsaaamelaisten käyttöaluetta. Miksi kysytään kansallispuistosta?

• Inarijärven kansallispuisto

• Ei matkailua!

• Että rahan tulo ei pilaa lopullisesti kaunista kuntaa

• Ettei Inarin kunnassa luulla, että vain matkailu on tuonut elämää kyliin. Kunnioitetaan myös muita elinkeinoja ja työllistäjiä kuten 

Saamelaiskäräjät

• aineettomien arvojen korottaminen taloudellisten edelle

• Matkailun tuomien haittojen poistaminen ja ennaltaehkäiseminen. Kompensointi ei auta, jos matkailu lähinnä vain ahdistaa.

• Asumisen terveellisyys (tällä hetkellä tarjolla homeisia asuntoja, jotka homeallergikolle hengenvaarallista)

• Matkailukiinteistöjen rakentamisen vähentäminen. Uusien hotellien rakentaminen nykyisten lisäksi älytön näin pienessä kylässä. 

Kylästä leivotaan uutta Leviä, sitä emmehalua

• vähemmän matkailijoita

• Inarijärvi rauhan tyyssijaksi, ei matkailukohteeksi

• Inarinjärven alkuperäisten asukkaiden huomioiminen. Inarinsaamelaisten. Järvi ei ole globaali aarre.

• Matkailusta kunnalle tuleva kasvu tulisi näkyä myös Inarin kylän asukkaiden palveluissa. Koulut ovat lakisääteisiä ja ne on 

rahoitettava matkailusta riippumatta.Matkailutuloilla voitaisiin tuottaa esimerkiksi lisää/parempia harrastusmahdollisuuksia 

paikallisille. Esim. kuntosalin uudistaminen, ulkokuntosali Juutuan polun varteen tms.



Muu, mikä? 2/2

• Paikallisia hyödyttävien palveluiden lisääntyminen esim. hyväkuntoiset virkistysalueet, ladut, laavut tai kampaajat, hierojat. 

Mukavaa, että kahviloita ja ravintoloita on jo.Inarijärvi kans

• Kulttuurisesti, eettisesti ja sosiaalisesti vastuullinen matkailu, joka ei tuhoa saamelaista kulttuuria ja elämäntapaa

• Inarijärvi kansallispuistoksi.

• Erityisesti Inarijärven suojeleminen matkailulta. Toivenaa, ettei Nanguniemen hotellikeskus toteudu.



7. Mitkä ovat matkailuun liittyviä pelkojasi ja haasteita?

62%

64%

43%

19%

72%

40%

66%

73%

66%

51%

49%

20%

20%

50%

30%

18%

39%

59%

29%

27%

16%

31%

10%

28%

33%

9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Luonnon kuormittuminen ja ilmaston lämpeneminen

Erämaisuuden katoaminen

Kulttuurien katoaminen

Matkailun loppuminen

Hallitsematon kasvu

Tautien leviäminen

Ylikansallisten yritysten rantautuminen Inariin ja hyötyjen…

Roskaaminen

Jätehuollon, vessojen ja kierrätyksen puute

Jätevedenpuhdistus ja sen ylikuormittuminen

Matkailijoiden nouseminen paikallisia tärkeämmiksi

Retkeilyrakenteiden sijoittelu

Matkailijat eivät maksa palveluista

Paikallisten elämää ei oteta huomioon

Hintojen kallistuminen

Tulevien sukupolvien juurettomuuden tunne

Saamelaisen kulttuurin väärinkäyttö

Koirasafareiden pelisääntöjen puute

Maiden uusjako sekä paikallisten oikeuksien kaventuminen

Työpaikat menevät muualta tuleville kausityöntekijöille

Inarijärvestä kansallispuisto

Riippuvuus matkailun talousvaikutuksesta

Palkkakehitys

Työvoiman suuri vaihtuvuus ja työn sesonkimaisuus

Muualta tulevien työntekijöiden verorahojen valuminen alueen…

Muu, mikä?



Muu, mikä?

• Jätemäärä, haisevat viemärit

• Jos matkailu loppuukin äkisti

• Ei ole pelkoja vaan tosiasioita

• Matkailualalla olevien ulkomaalaisten sesonkityöläisten hyväksikäyttö

• luonnonrauhan ja hiljaisuuden menettäminen

• Työntekijöiden puutteellinen osaaminen. Työtehtäviin ja yrityksen antaman julkikuvaan nähden riittävä perehdyttäminen on 

todellisuudessa hyvin vaihtelevaa.

• Jäämerenrata. Jos matkailuala hiipuu taantuman myötä, pelkona muiden elinkeinojen kuten kaivokset ja metsätalous 

saapuminen tänne.

• Matkailun suhdanneherkkyys ja matkailun mukana tuomat ja levittämät taudit.

• Unohdetaan kehittää myös sellaisia palveluita, jotka eivät ole pelkästään matkailua varten. Näivettyminen.

• Inarinjärvi on Inarinsaamelaisten järvi , ei kansallispuisto.

• Poronhoitajaperheiden ja -nuorten elämäntavan ja toimeentulon tuhoaminen

• Inarijärven rannoille rakennettavien hotellien jätevesien valuminen järveen.



8. Miten haluaisitte päästä keskusteluyhteyteen / keskustella matkailuyrittäjien kanssa ja vaikuttaa matkailun

kehitykseen?
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Yhteisellä nettifoorumilla, esimerkiksi Inarin kunnan
nettisivuilla

Sosiaalisessa mediassa, esimerkiksi Facebook-ryhmän
kautta

Yhteisissä tapahtumissa

En halua/minulla ei ole tarvetta keskustella
matkailuyrittäjien kanssa

Muu, mikä?



Muu, mikä? 1/2

• Sähköpostitse matkailuyrittäjille

• Kyselyt, tutkimukset

• Yksityisenä on vaikea sanoa yrittäjille mittään, koska pieni kylä, pienet piirit. Tuskin kukaan omalla nimellä haluaa kommentoida 

toimintaa

• Yrittäjät saavat mielestäni tarpeeksi tietoa mm. tämän hankkeen kautta.

• En todellakaa halua/toivo matkailun kehittämistä.

• Ei auta, koska kestävästi toimivat yritykset ovat ne jotka ilmaantuvat. "Ongelmatoimijat" eivät osallistu, koska kyse 

arvokysymyksistä. Pitäisi tehdä yhteisiä koko toimialuettasitovat pelisäännöt, joiden noudattamattomuudesta sanktioita, jos ei 

muu auta.

• Tutustumistilaisuuksissa matkailuyrityksissä/vaikka Sajoksesta. Avoin tieto yrityksen tavoitteista ja suunnitelmista, arvoista. 

Hallittu keskustelu ja vuorovaikutus.



Muu, mikä? 2/2

• Sosiaalinen media on nykyään polarisoitunut liikaa, jotta siellä voisi asiallisesti keskustella yhtään mistään. Anonyymit kyselyt 

tarpeeksi usein ja laajalla levikillä ovat hyvävaihtoehto yhteisten keskustelutilaisuuksien lisäksi.

• Anonyymi keskustelufoorumi, jossa ylläpitäjillä oikeus poistaa asiattomat kommentit. Rakentava keskustelufoorumi, jossa ei 

osoitella kommentoijia sormella/leimata.

• Tämän kaltaiset verkkokyselylomakkeet toimivat hyvänä tukena paikallisten mielipiteiden kartoittamiseen.

• tämänlaisten kyselyjen kautta

• Monipuolisesti

• En ole varma onko paikallisten näkemyksillä suurtakaan merkitystä matkailuyrittäjille, valitettavasti. Raha vs. yhteisön yhteinen 

hyvä

• Anonyymeillä kyseilyillä saadaan mahdollisimman monien ääni kuuluviin. Nettipalstoilla keskustelu menee nopeasti asiattomaksi. 

Vapaamuotoiset/rennot tilaisuudet, joissaolisi helppo keskustella ja kohdata matkailijoita.



9. Miten yhdessä voidaan luoda parempaa tulevaisuutta? 1/4

• Keskustelemalla
• Yhteistyöllä
• Suunnitelmallisuutta
• Raha ei saa olla nro 1 Lapissa
• Yrittäjien puolelta parempaa tiedottamista
• Turisteille ja oppaille opastusta ja tietoa paikallisesta kulttuurista
• Pienyrittäjyyttä enemmän, tasaisemmin ympäri vuoden, ekologista kestävää rakentamista + kehitystä. 

Matkailun tiloista jokin prosentti kylätoimintaan ja sen kehittämiseen. Ekologista elämysmatkailua, 
marjastusta, kalastusta, valokuvausretkiä

• Toimimalla kestävästi, vastuullisesti, inhimillisesti
• Tietoa lisäämällä, koulutuksella. Opettelemalla suvaitsevaisuutta, siis itse opettelen ymmärtämään muitakin.
• Luontoa pitää kunnioittaa ja ohjeistaa se myös kunnolla turisteille. Niin ulkomaalaisille kuin suomalaisillekin. 

Suomalaiset turistit ovat kohta pahimpia roskaajia
• Kunnnioittaa Inarinsaamelaisten historiaa.
• Ilman matkailua Inari olisi kuollut kylä, yhteiset tilaisuudet yrittäjien kanssa silloin tällöin kylällä ovat kyllä 

tarpeen.
• Selkeät ohjeet luotava! Inarin Kirkonkylä on ollut mukava kotikylä, mutta ei enää noin 5 vuoteen, kun 

aasialaiset tönivät kaupassa, pomppivat pihoille pällistelemään, kuseksivat pihapuiden juurelle.
• Keskustelemalla
• Säännöllinen keskusteluyhteys jossain muualla, kuin sosiaalisessa mediassa. Valitettavasti siellä tahtovat 

mielipiteet kärjistyä, eivätkä järkiperusteet aina tehoa.
• Paikallisten näkökulman huomio!! Ei mitää helsingin herroja tänne yritystä johtamaan!
• Ottamalla huomioon paikalliset asukkaat Ja heidän toiveensa Turistit ja yrittäjät menevät paikallisten 

asukkaiden edelle. He saavat mitä vain, paikallisilta asukkailta viedään oikeudet ja rauha
• Hallittu kasvu, eli hillitään hotellien/matkailuyritysten liian nopeaa ja suurta laajentumista esim. Inarin 

kirkonkylällä
• Enemmän naisia töihin.



• Ajattele globaalisti, toimi paikallisesti.
• Täysi kielto hyödyntää saamelaiskulttuuria matkailussa.
• Toimitaan paikallinen perinne ja paikalliset toimijat lähtökohtana perinteisiä elinkeinoja kunnioittaen. 

Jokainen uusi yrittäjä ja mahdollinen konsultti tutustuu koko kuntaan ja sen historiaan.
• Kartoittamalla, tiedottamalla ja ottamalla huomioon eri käyttäjäryhmien tarpeet ja toiveet sekä sopimalla.
• Kuuntelemalla ja kunnioittamalla erilaisuutta, avoimin mielin, unelmoimalla, rakastamalla Inarijärveä
• Yhteistyöllä. Tieto lisää ymmärrystä. Ei auta jos vain muutama % toimii hyvin, jos loput tekee mitä lystää.
• kerrotaan välillä missä mennään ja mitä tulevaisuuteen matkailuyrittäjä on suunnitellut
• Noudattamalla sääntöjä yhteisesti
• Yhteiset pelisäännöt, villit kuriin! Ei periferiarakentamista yksittäisille isoille ulkopuolisille sijoittajille, jotka 

pääsevät rakentamaan Inarijärven rantaan alueille, jossa ei ole valmista infraa!
• Vähintään kunnalla pitäisi olla kokonaiskuva yritysten kehittymis-/laajentumissuunnitelmista koko kunnan ja 

ehkä lähialueelta. Sitä pitää peilata meidän asukkaiden näkemyksiin ja löytää yht. sävel.
• Hitaasti
• Toimimalla vastuullisesti
• Perinteitä kunnioittaen ja perinteiden kantajia kuullen. Matkailijat, monet yrittäjät ja osa kausityöntekijöistä 

ovat vieraina toisten "kodeissa". Tämä on hyvä muistaa yhteisiä pelisääntöjä luodessa.
• Matkailu-palveluita voisi haastaa enemmän ekologisempaan luontomatkailuun ja osoittaa "porkkanoita" 

tieynlaisia tunnustuksia yrittäjille jotka pääsevät tavoitteisiin omassa toiminnassaan.
• Suvaitsemuudella
• Yhteisöllisyyttä lisäämällä. Tällä hetkellä paikalliset eivät puhalla yhteen hiileen ja heitä on hankala saada 

osallistumaan.
• Matkailuyrittäjien pitää kunnioittaa paikallisten alueita, toimintatapoja ja rajoja. Yrittäjän vastuulla on 

asiakkaidensa opastaminen toimimaan maassa maan tavalla. Veroeurot jäätävä alueelle.
• Ei unohdeta, että kirkonkylällä on vaikuista paikallista myös.
• MAtkailu yrittäjienkin pitää toimia vastuullisesti kuten paikallisisltakin vaaditaan
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• Paikalliset yrittäjät kuuntelisivat ja aidosti ymmärtäisivät paikallisten toiveita, ja myös TOIMISIVAT niiden 
toiveiden mukaisesti.

• Matkailu pitää ainakin Inarin kylän hengissä ettei se taas näivety. On mukava käydä uusissa kaupoissa ja 
nauttia paikallisista ravintoloista. Ohjausta tarvitaan toki lisää ja yhteinen foorumi.

• Suunnittelulla, matkailuyritysten keskittämisellä taajamiin. Sitä ei ole nanguniemi, ei miesniemi. Paikalliset ei 
saa lupia mökeille mut tuhansille turisteille aina mökkikyliä saa tehdä.2naamaista.

• Hankkeen päättyessä osallistava ja yhteisöllinen keskustelu jatkuu.
• Luopumalla ajatuksesta ikuisesta kasvusta ja matkailurakenteiden lisäämisestä.
• Jätevesien parempi puhdistaminen
• Kehittämällä matkailua paikallisten näkökulmasta. Jos tietynlainen toiminta ei ole paikallisten mielestä ok, ei 

sitä pidä ylläpitää.
• Matkailuautojen ja asuntovaunujen käyttö on kasvanut hurjasti! Kunta voisi miettiä tosissaan voisiko se 

tarjota jonkinlaista pientä korvausta vastaan kemiaalisten vessojen tyhjennystä kun sitä...
• Säännöt ja että toisten pihoilla ei kävellä kuin hotellin
• Lopetetaan erämaa-markkinointi, jossa mielikuva maasta, jossa kukaan ei ole koskaan käynyt ja jossa voit 

vapaasti "seikkailla", vailla vastuuta. Paikallisten alueita ovat edelleen, eivät erämaita!
• Kun kunta toteuttaa matkailuhankkeita, tulisi matkailun ulkopuolista väestöä aidosti ja kunnioittavasti 

osallistaa ja ottaa heidän huolet ja tarpeet huomioon.
• Kaikille samat säännöt. Esim. Ettei noin vain voi yhtäkkiä perustaa 10 koiratarhaa sinne tänne. Jotakin pitää 

tehdä myös sille yltiöpäiselle roskaamiselle. Ei luonto kestä sitä.
• Matkailuyrittäjät ja elinkeinonharjoittajat kuin kylän saamelaiset ja suomalaiset yhdessä keskustellen 

näkemyksistä ja niiden yhteen sovittelemisesta.
• Otetaan tosissaan paikallisten huoli luonnon pilaantumisesta. Matkailuyritysten tulee tehdä parhaimman 

teknologian mukaiset puhdistusmenetelmät.
• Paikallisten kuulemisella, sekä huolehtimalla luonnosta. Rakennelmat yhteen paikkaan. Järvi ja ympäristö 

rauhaan.
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• Harkitaan tarkemmin, mitä viemäriin sekä luontoon ja sitä kautta vesistöihin laitetaan. Kaikki puhdistusaineet 
yms, jotka eivät ole luonnontuotteita vaikuttavat haitallisesti vesistöihin eli kaikkeen

• Otetaan huomioon myös paikalliset ihmiset. Sesonkien ulkopuolella paikallisille edullisempia palveluita. 
Puolin ja toisin ymmärrys luontoarvoista ja luonnon kestävästä kulutuksesta.

• Hyvä suunta, jatketaan näin
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10. Vapaa sana: kommentit / palautetta tms. 1/3

• Huskysafarit eivät kuulu Lapin perinteisiin. Huskyt aiheuttavat melusaastetta ja häiritsevät poroja ja esim. 
porojen rykimä ei onnistu. Koirankakka jäällä ei ole kivaa. Huskeja on liikaa. 

• Oppaiden paikallistuntemus puuttuu, eivät kunnioita luontoa ja käyttävät väärin jokamiehenoikeutta.
• Huskyt aiheuttaa melua saastetta ja ne ei kuulu tänne
• Kylän ilmeen säilyttäminen pikkukylänä. Ns kylän keskustaa järven puolella sinne ei saa rakentaa 

hotellia/lomakylää. Ainoastaan omakotitaloja. Puisto tulee säilyttää kylän keskustassa. Isoja varasto-
/teollisuushalleja ei tule rakentaa kylän läpi halkovan tien varsille vaan maa-alueet tulee varata 
omakotirakentamiseen. Hallimaisille varastoille tulee osoittaa erikseen kauempaa rakennuspaikat. Pihapiirien 
ympärillä olevat aidat tulee laittaa siistiksi. Poistaa keltaiset nauhat…

• Pieni, alun perin inarinsaamelainen kylä, jossa asumme paikallisihmiset, arkeamme jne.! Välillä on tuntunut, 
että kylämme on kuin ”tekaistu Hollywood”, kulissi. Meidän kotimme on kuitenkin täällä, haluamme elää 
rauhassa. Ei yhtään uutta yritystä enää, Inarijärvi kuormittuu, kunnallistekniikka ei kestä!

• Tehdään ja toimitaan miten vaan, aina astutaan mukamas jonkun kantapäille
• Kylän keskustaan ja sen tuntumaan omakotitontteja. Ei lupia varastorakennuksille eikä kylän miljöötä 

haittaavaan rakentamiseen. Ranta-alue rauhoitettava, ei turismikäyttöön.
• Ilman matkailua Inari olisi kuollut kylä, yhteiset tilaisuudet yrittäjien kanssa silloin tällöin kylällä ovat kyllä 

tarpeen.
• Revontulibongaus laajentunut jo sivukyliin yksityismaille häiritsemään koti-iltaa. P-paikat ovat vallattu iltaisin 

Ivalosta Kaamaseen. Ei autoa voi pysäyttää, rekkapaikkaa löydy. Bongarit sivummalle!!
• Hyvä kysely
• Toivottavasti saadaan laajasti mielipiteitä ja myös matkailun hyötyjä tuotua esille pelkkien haittojen sijaan. 

Myös taloudellinen kestävyys on osa kestävää kehitystä, ja paikallisten hyöty sitä kautta



• Matkailun kasvua tulisi jo hillitä. Alkaa paikat olla pullollaan talvimatkailijoita! Kohta koko homma levähtää 
käsiin ja sitte ihmetellään, että mistä kunta tienaa rahaa, kun matkailuun satsattu...

• Inarin pikkukylät on pilattu liiallisella matkailulla. Luonto pilataan kaikenlaisella rakentamisella, osa 
luvattomallakin Samoin kylien rauha, moottorikelkat, koirat jne meluavat keskellä kylää, likaa

• Naisia pitäisi enemmän olla tarjolla.
• Inarissa selkeästi ajatellaan enemmän turisteja kuin paikallisia. Vuokrat ovat kalliimmat kuin kaupungissa ja 

tiet huonossa kunnossa. Saamelaiskulttuuria käytetään silmittömästi hyväksi.
• Viittaan Inarin Luonnonystävien ja Inarijärvi-yhdistyksen kannanottoihin koskien Nanguniemen

kaavahanketta.
• Kiitos että keräätte kyläläisten näkemyksiä. Ei ole vain yksittäisten ihmisten mielensäpahoitteluja kun 

matkailun kasvu näyttäytyy paikallisille negatiivisena.
• -!
• Matkailu on parempi vaihtoehto kuin, että Inarissa alettaisiin laajamittaisesti hakkaamaan metsää tai että 

tänne perustettaisiin kaivos josta haitat jäisi tänne ja voitot valusivat ulkomaile.
• Kiitos kyselystä.
• Kunnan tulisi tehdä Inarista elinvoimainen kuva Suomen laajuisesti, panostaa esim. pienen kynnyksen 

liikuntapaikkoihin (Kuntoportaat esim) ja houkutella yrityksiä alueelle (etätyömahdollisuudet)
• Matkailun kasvu tulee pysäyttää,jotta herkkä luonto säilyy ja paikallisillakin on tilaa elää perinteisesti. Onnekis

tuli korona, näin se luonto hoitaa ihmisten tyhmyyden
• Ikuinen kasvu on kupla vain, ja ahneella on paskainen loppu.
• Ei hillitöntä matkailurakenteiden kasvua enää Inarijärven erämaarannoilla: ei jasperpääkkösiä tai lesosia

tänne kaivata. Turistit ja matkailuyritykset vievät paikallisten nautinta-alueet.
• Hyvä hanke ja tärkeitä teemoja. Toivottavasti ymmärrys matkailun merkityksestä nousee nyt, kun matkailu on 

romahtanut.
• Nykyisenlainen hallitsemattomasti kasvava matkailuteollisuus on uhka sekä ympäristölle että yhteisölle.
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• Miksi edes pelkona kysytään kansallispuistosta. Puistot kuluttaa luontoa, kävijämäärät sadoistatuhansissa.
• palvelua ei enää ole esim. Inarin kylässä. Juutuan alue, Tuulispään p-paikka, sekä monet metsätien varret on 

täynnä paskaa, sekä muita jätteitä. Ikävä näyttää puhdasta luontoa paskalippumerenseasta!
• Inari on aarre ja hienoa,että ei ole liian kansoitettu eikä ole valtavaa massaturismia.Toivoisin suvaitsevuutta 

nähdä myös muutakin kuin vastakkainasettelun saamelaiskulttuurin välillä.T:saamelainen
• Tässä kunnassa on rahakiiltosilmissä tehty majoitus kapasiteettia. Ois pitänyt hiljaa vauhtia.
• Siirrytään huskeista kestävämpään eläinten käyttöön matkailussa, huskit ovat edelleen tänne kuulumattomia.
• Nyt kunnan järjestämissä osallistamistilaisuuksissa niiden vetäjät ja kunnan virkamiehet ovat käyttäytyneet 

matkailun ulkopuolista väestöä väheksyvästi ja matkailuyrittäjiä suosivasti
• Inarijärven ja Inarin matkailua pitää kehittää vieläkin kestävämmäksi. Meillä on nyt hieno järvi, mutta entä 

tulevaisuudessa? Sen eteen meidän kaikkien pitää tehdä yhdessä töitä.
• Kylässä yhteistyöllä eteenpäin. Kylän infran säilyttäminen. Ei hotellien tai lomakylien rakentammista kylän 

keskustaan. Eikä teollisuushalleja keskelle kylää vaan kauemmas kylä miljööstä.
• Ei matkailurakentamista koskemattomiin ranta- ja metsäalueisiin vaan nykyisten kylien yhteyteen. Varsinkin 

isot 4000-10 000 kerrosneliöiden hotellit tulee keskittää kyliin eikä antaa niitä hajalleen.
• On hyvä että meillä on kaunis monelle tarkoitettu loma mahdollisuus.Kateus pois yrittäjät tekee kovaa 

työtä.Kyllä met mahdumme matkailijoiden kanssa tänne kaikki. Suvatsevaisuutta
• Nellimiin kaavoitusta asuinrakentamistakin ajatellen.
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