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PUDASJÄRVEN KAUPUNGIN MATKAILUN PUITESOPIMUS 20182023 TUO ODOTETUN KASVUHARPPAUKSEN
Matkailun puitesopimus 2018-2023 on osa Pudasjärven kaupungin tuoreen
kuntastrategian toimeenpanoa. Sopimus kokoaa eri tahojen toteuttamat toimenpiteet

ja luo raamit lähivuosina toteutettaville investoinneille Pudasjärven matkailun

kehittämiseksi. Kehittämistoimien tarkoituksena on kuntastrategian mukaisesti lisätä
alueen

tunnettuutta,

jalostaa

elämys-

ja

virkistyspalveluita

kansainvälisille

hyvinvointimarkkinoille sekä erilaistaa ja kaupallistaa luontomatkailupalveluita
Pudasjärven alueella.

Syötteen alueella toimivien yritysten aktiivisuus ja aloitteellisuus on matkailun
kehittämisessä vahvaa. Merkittävä osa Matkailun puitesopimuksen hankkeista on

yksityisiä investointeja ja investoinnit kohdistuvat sekä Iso- että Pikku-Syötteen
alueelle. Syöte on kiistaton vetovoimatekijä Pudasjärven matkailussa ja koko

Pudasjärvi hyötyy Syötteen luontomatkailualueen menestyksestä. Kaupunki tukee
omilla toimenpiteillään yritysten toimintaedellytysten ja matkailualan kehitystä
Pudasjärvellä ja on jo päättänyt kehittää alueen infraa.

Lähivuosina toteutuvan investointikokonaisuuden kautta Syötteen matkailukeskus
saavuttaa

uuden

kehitystason.

Tulevaisuudessa

monipuolista

ja

laadukasta

majoituskapasiteettia riittää eri kohderyhmille, matkailijoiden viipymä kasvaa ja

erityisesti kansainvälinen matkailijavirta alueelle lisääntyy. Samalla alueen matkailua
tukevat

palvelut

kehittyvät

ja

matkailukeskuksen

ympärivuotinen

aktiviteettivalikoima lisääntyy. Pudasjärven vetovoima ja asema kansallisesti ja
kansainvälisesti

tunnettuna

luontomatkailukohteena

vahvistuu

mittavan

ja

monipuolisen kehittämiskokonaisuuden kautta. Matkailun puitesopimuksen on
koonnut Pudasjärven kaupungin elinkeinoasiantuntija Sari Turtiainen yhteistyössä

yritysten, Syötteen Matkailuyhdistys ry:n, Metsähallituksen Luontopalveluiden ja
kaupungin kehittämistoimen kanssa. Puitesopimuksen voimaantulon vahvistaa
lopullisesti Pudasjärven kaupunginvaltuusto.
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Kehittämiskokonaisuuden

merkittävimmät

investoinnit

tähtäävät

majoituskapasiteetin kehittämiseen Iso-Syötteen matkailukeskuksessa. Investointien
myötä hotellihuoneiden ja huoneistojen lukumäärä lisääntyy Iso-Syötteellä yhteensä

noin 320 huoneen ja 760 vuodepaikan verran vuoteen 2023 mennessä. Yöpymisten
määrän arvioidaan lisääntyvän nykyisestä 27 000 yöpyjästä noin 69 000 yöpyjään
vuoteen 2020 mennessä. Näistä kokonaismääristä ulkomaisten yöpymisten vuositaso

on tällä hetkellä yli 14 000 ja vuonna 2020 arvioidaan olevan jo noin 37 000 ulkomaista

yöpyjää. Suurimpien ulkomaisten matkailijamäärien odotetaan tulevan jatkossakin
Aasiasta ja Euroopasta. Nykytilaan verrattuna hotelliyöpymisten kokonaismäärä

kasvaa Iso-Syötteellä toteutettavien investointien myötä arviolta noin 2,5-kertaiseksi
vuoteen 2020 mennessä.

Matkailualan työpaikkojen määrän odotetaan luonnollisesti myös kasvavan jatkossa.
Vuoteen 2020 mennessä Iso-Syötteen hotelli-investointien synnyttämä suora
työllisyysvaikutus

on

arviolta

18

henkilötyövuotta

ja

välillinen

noin

37

henkilötyövuotta, mutta positiivinen vaikutus työllisyyteen jatkaa kasvuaan vielä
myöhemmin. Työpaikkojen määrä lisääntyy myös muiden palveluiden kehittyessä

majoituskapasiteetin voimakkaan kasvun vanavedessä ja uutta yrittäjyyttä viriää.

Lisäksi syntyy luonnollisesti eri hankkeiden rakennusaikaisia työllisyysvaikutuksia ja

muita positiivisia, sekä aineellisia että aineettomia, kerrannaisvaikutuksia alueen
talouteen ja elinvoimaisuuteen. Matkailualan kehittämisellä on kokonaisuudessaan
Pudasjärvelle suurta merkitystä.
Matkailun
48

puitesopimuksen

miljoonaa

toteutuksesta

toteuttajatahot

euroa.

ja

kokonaisbudjetti

Erityisesti

yksityisten

yksityiskohtaisen

itse

omien

sisällön

tavoitteidensa

vuosille

2018-2023

investointien
viestinnästä

mukaisesti

ja

osalta

on

hankkeiden

vastaavat
vasta

lähes

kyseiset

lopullisten

investointipäätösten varmistuttua. Tässä vaiheessa yksittäisistä investoinneista ei

tiedoteta tarkemmin. Osa toimenpiteistä tullaan myös toteuttamaan julkisen tuen
avulla

ja

erilaisten

kehittämishankkeiden

kautta.

Kaupungin

elinkeinojen

kehittämistyö on jatkuva prosessi ja Pudasjärven kaupungin tavoitteena on

kasvustrategian mukaisesti saada kehittämistoimien kautta 500 uutta työpaikkaa, 100
uutta yritystä ja 10 000 asukasta vuoteen 2027 mennessä. Matkailun puitesopimus
päivittyy ja täydentyy uusilla kehittämishankkeilla ja investoinneilla myös jatkossa.
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MATKAILUN PUITESOPIMUKSEN INVESTOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2018-2023
KEHITTÄMISINVESTOINNIT

2018

2019

Aktiviteettivalikoima

2 605 000

Infra

1 530 000

Majoituskapasiteetti

8 000 000

5 100 000

Pyöräilyaktiviteetit

40 000

500 000

Ravintolapalvelut

200 000

500 000

Retkeilyreitistöt

245 000

150 000

Rinnetoiminta

10 000

2020

2021

2022

2023 YHT.

250 000

2 865 000
1 530 000

11 000 000

5 000 000

5 000 000

34 100 000
540 000

250 000

950 000
395 000

500 000

850 000

6 000 000

200 000

7 550 000

YHT.

12 620 000

6 760 000

12 100 000

11 250 000

200 000

5 000 000

Kumulatiivinen

12 620 000

19 380 000

31 480 000

42 730 000

42 930 000

47 930 000

Lisätietoja:
Tomi Timonen
Kaupunginjohtaja

Sari Turtiainen
Elinkeinoasiantuntija

gsm: 050 454 8230

gsm: 040 487 2429

email: tomi.timonen@pudasjarvi.fi

email: sari.turtiainen@pudasjarvi.fi
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47 930 000

