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AKATEEMISTA MATKAILUA

Tutkimus on nykyään yhä kansainvälisempää, minkä seurauksena tutkijat 
matkustavat mitä erilaisimpiin tilaisuuksiin. David Lodgen romaani 

Maailma on pieni (1986; alkuteos Small World 1984) kuvasi akateemista 
matkailua kirjallisuudentutkimuksen näkökulmasta varsin herkullisesti jo pari-
kymmentä vuotta sitten. Lodgen kirjassa konferenssien tarkoitus ei ole niinkään 
esitelmien kuuntelu, vaan toisiin ihmisiin tutustuminen ja ennen kaikkea seuran-
pito kollegoiden kanssa. Kirjassa tutkijoiden työ ei ole yksinäistä puurtamista 
tutkijankammioissa, vaan matkustamista maasta ja hotellista toiseen. 

Kun tutkija ilmoittaa alakseen matkailun, monet olettavat hänen matkus-
tavan paljon. Usein – joskaan ei aina - oletus on oikea, sillä matkailututkimusta 
käsitteleviä kansainvälisiä konferensseja pidetään erittäin runsaasti. Minkään 
laitoksen voimavarat eivät kuitenkaan riitä kaikkiin osallistumiseen, vaan konfe-
rensseista joudutaan valitsemaan toiminnan kannalta tärkeimmät. Tämä Muut-
tuvaa Matkailun numero kertoo Savonlinnassa sijaitsevan Joensuun yliopiston 
Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitoksen henkilökunnan ”akateemisesta matkai-
lusta” eli heidän käymistään konferensseista ja niissä opituista asioista.

Akateemiseen konferenssiin päästäkseen tutkija joutuu yleensä pitämään tutki-
mustyötään koskevan esitelmän, jota kollegat kommentoivat. Kommenteista voi 
olla paperin esittäjälle hyötyä tutkimuksen kehittämisessä, tai usein kommentit 
vain osoittavat, että kuulijat eivät liian lyhyen esitysajan takia ymmärtäneet täysin, 
mistä oli kyse. Kuulijat taas voivat luottaa siihen, että mikäli esitellyssä tutkimuk-
sessa on jotain erityistä, se julkaistaan jossain vaiheessa alan tutkimuslehdissä. 

Konferenssiesitelmien pitäminen ja kuuntelu on kuitenkin tärkeä työväline 
tutkijoille. Niiden avulla kerrotaan muille, mitä ollaan tekemässä ja kuullaan 
muiden suunnitelmista. Tutkijat tietävät näin toistensa tekemisistä ja voivat henki-
lökohtaisesti verkostoitua kollegoiden kanssa, jotka ovat tekemässä samankal-
taista tutkimusta. Yhä useammin tutkimusrahoitus on kansainvälistä, ja sen saami-
seksi vaaditaan yhteistyötä eri organisaatioiden kesken. Ilman konferensseista 
hankittuja tuttavuuksia kansainvälinen rahoitus jäisi saamatta. Verkostoituminen 
palvelee myös tiedon siirtämistä. Vaikka tulokset yleensä julkaistaan, monet hyvät 
käytänteet jäävät raportoimatta jo pelkästään tilanpuutteen takia.

Lodgen kirjassa professori Swallow päätyi lopulta korvaamaan puuttuvan 
vessapaperin konferenssiesitelmällään. Näin ei tiettävästi ole käynyt kenel-
lekään nyt esiteltävissä konferensseissa olleista. Sen sijaan konferenssit ovat 
tarjonneet paljon kontakteja henkilöihin, jotka laitoksen henkilökunnan tavoin 
ovat kiinnostuneita esimerkiksi vapaa-ajan asumisesta, hyvinvointimatkailusta 
ja matkailukoulutuksesta. Kansainvälisyys ei kuitenkaan ole itsetarkoituksellista 
toimintaa, vaan saatujen kontaktien avulla pyritään kehittämään opetuksen, 
tutkimuksen ja kehittämistoiminnan laatua.

Antti Honkanen, professori, johtaja
antti.honkanen@joensuu.fi
Joensuun yliopisto, Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos
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VAPAA-AJAN ASUMISEN TUTKIMUS  
POHJOISMAISSA JA BALTIAN MAISSA

17th Nordic Symposium in Tourism and   
Hospitality Research 
 
Session: Second Home and Multiple Dwelling

Norjan Lillehammerissa 25.–27. syyskuuta 2008 järjestetyssä 17. Pohjois-
maisessa matkailututkimuksen symposiumissa oli ennätysmäärä vapaa-

ajan asumisen tutkijoita. Mökkitutkimusta esiteltiin kaikkiaan neljässä osases-
siossa, joissa oli yhteensä neljätoista esitystä. Esitellyt tutkimukset käsittelivät 
Pohjoismaiden osalta mökkeilyä Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa. Baltian maista 
kuultiin esitykset Latviasta ja Virosta. Tässä katsauksessa mökkisessioissa esitellyt 
tutkimusteemat on koottu kolmen temaattisen kokonaisuuden alle: 1) vapaa-ajan 
asuminen ympäristökysymyksenä, 2) mökkeilyn motiivit ja merkitykset sekä 3) 
mökkeilyn alueelliset vaikutukset. Jaottelu on kirjoittajien oma tulkinta, ja sen 
tavoitteena on ollut luoda yleiskuvaus esillä olleen mökkeilytutkimuksen lähes-
tymistavoista ja teemoista. Esityksiä ei voi yksiselitteisesti sijoittaa vain yhden 
tietyn teeman alle, vaan ne voivat sisältää elementtejä eri teemoista. Katsauksen 
lopuksi tehdään yhteenvetoa symposiumissa esille nousseista tutkimustarpeista ja 
kiinnostavista uusista avauksista vapaa-ajan asumisen tutkimuksessa.

Vapaa-ajan asuminen ympäristökysymyksenä 

Vapaa-ajan asumisen ympäristökysymykset olivat esillä etenkin norjalaisten 
ja suomalaisten esityksissä. Tutkijoiden kiinnostus mökkeilyn ympäristö-

kysymyksiin kumpuaa yleisestä kestävään kehitykseen ja ilmastonmuutokseen 
liittyvästä yhteiskunnallisesta keskustelusta sekä erityisesti siitä, että vapaa-ajan 
asuminen on kaikkialla Pohjoismaissa ja myös muualla länsimaissa nopeasti 
muuttumassa yksinkertaisesta ja perinteisestä mökkeilystä kohti hyvin varusteltua 
kakkosasumista. Yhä useammin vapaa-ajan asunnot rakennetaan tai sanee-
rataan ympärivuotiseen käyttöön ja varustellaan kodinomaisesti. Kakkosasu-
minen kasvattaa luonnonvarojen ja energian lisääntyvästä käytöstä aiheutuvia 
haitallisia ympäristövaikutuksia. Perinteinen kesä-aikaan tapahtuva mökkeily 
on kuitenkin edelleen merkittävä vapaa-ajan asumisen muoto kaikissa Pohjois-
maissa. Myös omistusmökkeily on erilaistumassa, sillä sen rinnalle on syntynyt 
osaomistukseen perustuvaa mökkeilyä, ja lisäksi vuokramökkeily on jatkuvasti 
kasvattanut suosiotaan. Mökkeily onkin merkittävä majoituksen muoto paitsi 
maaseudulla myös kasvavissa matkailukeskuksissa. Vapaa-ajan asumisen ympä-
ristökysymykset liittyvät kaikkiin mökkeilyn muotoihin.
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Suomessa vapaa-ajan asumisen ympäristövaikutuksista on viime aikoina 
käyty suhteellisen vilkasta julkista keskustelua tiedotusvälineissä ja lehtien pals-
toilla. Keskustelussa on ollut havaittavissa kaksi eri ”huoli-diskurssia”, jotka 
nousivat esille myös pohjoismaisten tutkijoiden puheenvuoroissa ja esitysten 
tiimoilta käydyssä keskustelussa. Toista diskurssia voidaan luonnehtia huoleksi 
ympäristön tilasta ja toista huoleksi maaseudun tulevaisuudesta. Vapaa-ajan 
asuminen ja sen muuttuminen ympärivuotiseksi nähdään maaseutudiskurssissa 
mahdollisuudeksi elvyttää taantuvaa maaseutua, sen asutusta ja elinkeinoja. 
Huoli ympäristön tilasta puolestaan näkyy diskurssina, jossa kakkosasumisen 
nähdään kasvattavan negatiivisia ympäristövaikutuksia aikana, jolloin ilmas-
tonmuutoksen haasteisiin vastaaminen on agendalistan kärjessä useimmissa 
läntisissä teollisuusmaissa. Käydyssä keskustelussa syntyy vaikutelma siitä, että 
ilmastopoliittiset ja maaseutupoliittiset tavoitteet olisivat toisilleen vastakkaisia. 
Näin ei kuitenkaan ole, sillä hedelmällinen keskustelu johtaa parhaimmillaan 
pohdintoihin vapaa-ajan asumisen ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti 
kestävästä tulevaisuudesta maaseudulla.

Vapaa-ajan asumisen haitallisia ympäristövaikutuksia voidaan katsoa aiheu-
tuvan mökkien rakentamisesta ja maankäytöstä, asumisesta ja elämisestä 
mökillä sekä liikkumisesta kodin ja mökin välillä. Nämä teemat nousivat myös 
esille symposiumissa. Hege Høyer Leivestadin esitys oli osa laajaa vapaa-ajan 
ja kestävän kehityksen välisiä yhteyksiä tutkivaa projektia, jossa ollaan kiinnos-
tuneita norjalaisten luonnon virkistyskäyttöön, vapaa-ajan asumiseen ja venei-
lyyn liittyvästä kuluttamisesta ja liikkumisesta. Haastattelu- ja tapaustutkimuksen 
keinoin tavoitteena on selvittää muun muassa vapaa-ajan asukkaiden ympäris-
töasenteita ja motiiveja kaupungin läheisillä ja maaseutumaisilla alueilla. Alus-
tavat tulokset viittaavat siihen, että omaa vapaa-ajan toimintaa ei pidetä haital-
lisena ympäristölle ja yleisesti ympäristöhaitoiksi koetaan lähinnä roskaantu-
minen ja jäteongelmat. Vaikka esimerkiksi yksityisautoilun ympäristöhaitat 
tiedostetaan, ei joukkoliikenteen katsota tarjoavan todellista vaihtoehtoa oman 
auton käytölle, joka on mukavin ja helpoin tapa liikkua esimerkiksi mökille tai 
luontoharrastusten pariin.

Thor Jr. Flognfeldt käsitteli omassa esityksessään vapaa-ajan asukkaiden 
aktiviteetteja ja toimintatapoja mökillä. Perinteisesti norjalaiseen mökkeilyyn 
ovat kuuluneet perhekeskeiset arvot sekä luonnonläheiset harrastukset kuten 
marjastus, kalastus, metsästys, hiihto ja vaellus sekä metsätyöt ja rakentaminen. 
Nykyisin vapaa-ajan asumiselta vaaditaan yhä enemmän kodin mukavuuksia 
ja asumisneliöitä, ja mökkielämään yhdistyvät paitsi ansiotyön tekeminen myös 
rentoutumiseen ja sosiaaliseen seurusteluun, kuten hyvän ruoan laittoon, liittyvät 
nautinnot. Kiinnostus ohjattuun harrastustoimintaan kuten ratsastus-, metsästys-, 
kalastus- ja ruokakursseihin on lisääntynyt. Samoin ohjatut vaellus- ja maasto-
pyöräilyretket sekä vierailut maatiloille, kansallispuistoihin ja museoihin ovat 
yleistyneet. Kun aikaisemmin mökkielämä keskittyi pääasiassa mökkiympäris-
töön, liittyy siihen nykyisin yhä enemmän liikkumista eri harrastustoimintojen 
perässä laajallakin alueella. 

Thomas Berker, Helen Jøsok Gransmo ja Tove Johnsen pohtivat mökkeilyn 
kasvavaa energiankulutusta ja kysyivät, voitaisiinko kestävyys ottaa lähtökoh-
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daksi mökkien suunnittelussa ja käytössä. Tällainen lähtökohta vaatii vapaa-
ajan asumisen ymmärtämistä laajaksi sosio-teknologiseksi systeemiksi, johon 
kytkeytyy monia inhimillisiä ja ei-inhimillisiä toimijoita. Toimijaverkkoteoriaan 
tukeutuen he korostivat, että materiaalisuus (esimerkiksi teknologia) ja ideat 
(esimerkiksi kestävyys) ovat relationaalisesti yhteenkietoutuneita ja niitä tulisi 
siten tutkia erilaisten toimijoiden, suhteiden ja prosessien muodostamana komp-
leksisena kokonaisuutena. Vapaa-ajan asumiseen liittyviä inhimillisiä ja ei-inhi-
millisiä toimijoita ovat esimerkiksi hallintoon ja hallintaan, luontoon ja maise-
maan sekä teknologiaan ja energiaan kytkeytyvät toimijat.

Mervi Hiltunen, Mia Vepsäläinen ja Kati Pitkänen tarkastelivat esityksessään 
mökkeilyn nykyisiä trendejä ja tulevaisuuskuvia Suomessa sekä pohtivat niiden 
aiheuttamia ympäristö- ja yhteisövaikutuksia. Vapaa-ajan asumisen trendeistä 
nostettiin esiin kakkosasuminen, alueellinen ruuhkautuminen ja matkailukes-
kusmökkeily sekä tulevaisuuskuvista ulkomaalaisomistus (venäläiset Suomessa) 
sekä kyliin ja taajamiin keskittyvä kylämökkeily. Näiden mökkeilyn muotojen 
ekososiaalisten vaikutustarkastelujen pohjalta päädyttiin esittämään vapaa-ajan 
asumisen vaikutusten arvioinnin taustatekijöitä. Mökkeilyilmiön taustalta erot-
tuvat sijaintitekijöinä alueellisuus, etäisyys ja yhdyskuntarakenne ja toimijuuste-
kijöinä vapaa-ajan asukkaiden elämäntapa, sosio-ekonominen tausta sekä sosi-
aaliset verkostot. Myös tässä, kuten edellisessä Berkerin ym. esityksessä, tarkas-
telussa yhdistyvät inhimilliset ja ei-inhimilliset tekijät avoimeksi, relationaaliseksi 
ja kompleksiseksi systeemiksi. 

Mökkeilyn motiivit ja merkitykset

Ympäristökysymysten ohella toisena laajana, monia esityksiä yhdistäneenä 
tutkimusteemana voitiin erottaa mökkeilyn motiivien ja merkitysten tarkas-

telu. Esitellyissä tutkimuksissa näitä kysymyksiä pohdittiin humanistisista ja kult-
tuurisista lähtökohdista käsin ja tarkasteluskaalat vaihtelivat yksilötasolta kansal-
lisiin merkityksiin. Humanistisista lähtökohdista vapaa-ajan asumista tarkasteltiin 
henkilökohtaisten merkitysten, perheyhteisön ja sukupolvisen jatkuvuuden näkö-
kulmista. Useita esityksiä yhdistäväksi teemaksi nousi mökkeilyn kategorisen 
erityisyyden (arkielämän ja vapaa-ajan sekä vakituisen asumisen ja matkailun 
välillä) osoittaminen tai kyseenalaistaminen.

Mökkeilyn yksilötason motiiveja tarkasteltiin kolmessa norjalaisessa kyselytut-
kimuksiin perustuvassa esityksessä. Birgitta Ericsson oli erottanut viisi mökkeilyn 
motivaatioulottuvuutta (mitä mökiltä halutaan ja mitä siellä tehdään) ja havainnut, 
että näillä on yhteys mökkien varusteluun ja sijaintiin. Tutkimuksessa ulkoilma-
elämä ja luonnon virkistyskäyttö osoittautuivat tärkeimmäksi motiiviksi mökin 
omistukselle ja käytölle. Hän oli myös havainnut, että etenkin nuoremmat mökin-
omistajat olivat harrastusorientoituneempia. Vastaava johtopäätös oli tulkitta-
vissa myös Thor Jr. Flognfeldtin esityksestä, jossa käsiteltiin vapaa-ajan asuk-
kaiden harrastuksien muutosta 1990-luvulta 2000-luvulle. Hänen mukaansa 
erilaiset erityisesti ulkoilmaharrastuksia tarjoavat matkailupalvelut ja niihin 
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kytketyt ”tarinat” ovat tulleet kiinteäksi osaksi mökkikokemusta. Jan Velvin, Kris-
tian Bjørnstad ja Tor Martin Kvikstad olivat kehittäneet mallia, jonka tavoitteena 
on selittää mökin käyttöastetta mökinomistajien henkilökohtaisten ominaisuuk-
sien, alueella tarjolla olevien palvelujen, luonnon ja harrastusmahdollisuuksien 
sekä mökkimatkan pituuden perusteella. Tutkimuksen keskeisenä tavoitteena oli 
myös päästä eroon kyselyaineistoihin liittyvästä ongelmasta eli siitä, että ihmiset 
eivät välttämättä tee mökillä sitä, mitä ilmoittavat, puhumattakaan siitä, mitä 
ilmoittavat arvostavansa. Kyselyjen tuottaman tiedon yleisluonteisuus ja aineis-
tojen suoranainen ”petollisuus” mökkeilyn motiiveja tai merkitystä tarkastelta-
essa herättikin laajempaa keskustelua ja kritiikkiä. 

Yhtenä mökkeilyn, kuten myös matkailun, keskeisimmistä motiiveista on usein 
pidetty tarvetta hakea vaihtelua jokapäiväiseen elämään. Dieter K. Müller 
haastoi omassa tarkastelussaan tämän pitkälti matkailun motiivitutkimuksiin 
perustuvan kompensaatiohypoteesin. Kaikki ruotsalaiset vapaa-ajan asunnot 
ja vakituiset asunnot käsittävään Astrid-paikkatietokantaan sekä mökkejä ja 
niiden omistajia koskeviin tilastotietoihin perustuen hän osoitti, että mökkien 
ja vakituisten asuntojen maisematyyppi ja varustetaso eivät poikkea toisistaan 
merkittävästi. Sen sijaan mökkeilyn ja vakituisen asumisen kontrastisuus perustuu 
enemmän havaittuun ja elettyyn kuin ympäristöllisiin (fyysisiin) eroihin. Müller 
kritisoikin yleistä asumisen hierarkioihin perustuvaa ajattelutapaa (hierarchy of 
dwelling). Mökit eivät ole vastakohta tai poikkeus, vaan vaihtoehtoisia koteja 
nykypäivän mobiilien yksilöiden käyttämien tilojen verkostossa.

Osa tutkijoista oli paneutunut mökkeilyn motiiveihin ja merkityksiin haastatte-
lututkimuksilla. Jana Raadik nosti esiin Saarenmaalla mökkeilevien haastattelu-
aineistoon pohjautuen paikan merkityksen muotoutumisen odotusten, muistojen, 
aistitun ja koetun yhteenkietoutumana. Raadikin näkökulmassa korostui voimak-
kaasti yksilön emotionaalinen kokemus paikasta ja mökin merkitys toisaalta 
kotoisana (’home’) ja osana jokapäiväistä elämää (’everyday’). Mutta toisaalta 
myös paikkana, johon liittyy irtautumista arjesta ja sen ympäristöstä (’elsewhere-
land’). Mökkeilyn merkitys näyttäytyykin monelle kokemuksena elämästä erään-
laisessa välitilassa (experience of living in between).

Mökkeilyn motiivien tarkasteluissa korostetaan usein yksilön tarpeita ja 
nimenomaista halua hankkia vapaa-ajan asunto. Frode Flemsæter kuitenkin 
kyseenalaisti tämän esityksessään, joka perustui Norjassa perheen tai suvun 
aiemmin asuttamilla pientiloilla mökkeileville tehtyyn haastattelututkimukseen. 
Flemsæter toi esille mökkeilyn merkityksen ja mökkipaikkaan kiinnittymisen sosi-
aalisen ja jopa pakonomaisen luonteen. Hänen tutkittavistaan monet olivat 
kokeneet perityn ja vapaa-ajan asunnoksi muutetun pientilan jopa rasittavana 
velvoitteena, johon liittyy ylisukupolvinen velvollisuus säilyttää rakennukset ja 
sitä ympäröivä maisema.

Vieläkin laajemman, kulttuurisen lähestymistavan mökkien merkityksiin esitti 
Simone Abram, joka esityksessään tarkasteli mökkien (hytter) erityistä merkitystä 
osana norjalaista yhteiskuntaa ja perhe-elämää. Hänen mukaansa mökkien 
rooli kansallisen luontosuhteen ylläpitäjänä sekä sukupolvesta toiseen siirtyvänä 
perheen ja sukulaisuussuhteiden ilmentymänä tekee niistä enemmän kuin pelkän 
rakennuksen. Tarkastelemalla mökkiä itsenäisenä toimijana, sosiaalisena henki-
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lönä (’social person’) ja materiaalisena ihmisen ja esineen suhteena, päästään 
samalla tarkastelemaan sitä, miten mökit ”käyttäytyvät” ja vaikuttavat ihmisten 
elämään. Mökkeilyn kulttuurista merkitystä Suomen osalta valottivat puoles-
taan Mia Vepsäläinen ja Kati Pitkänen, jotka tarkastelivat maaseudun määrit-
telyä vapaa-ajan asumisen diskursseissa. He osoittivat, kuinka myös Suomessa 
mökkeilyn maaseutu näyttäytyy mediassa ja mökkeilijöiden puheissa pitkälti länsi-
maisten ihanteiden mukaisena idyllisenä maaseutuna, joka ei vastaa nykypäivän 
todellisuutta. Mökkeilyn maaseutu eroaa paitsi moderneista maatalousmaisemista 
ja -tuotannosta myös ns. post-produktiivisesta maaseudusta, joka sisältää muun 
muassa maaseutumatkailua varten tuotetun maaseutukuvan ja -ympäristöt.

Post-produktiivisen maaseudun ja mökkeilyn yhteyden astetta konkreettisem-
malle tasolle toi Kjell Overvågin tarkastelu maaseudun kaupallistumisesta ja 
sen heijastumisesta maankäyttöön erityisesti vapaa-ajan asumisessa. Hänen 
mukaansa maaseudun mökkimaisemien syntyminen ei pidä sisällään ainoas-
taan muutosta tuotannon maisemasta kulutuksen maisemaksi, vaan tärkeää on 
huomata myös siihen sisältyvä materiaalinen muutos – tuotannon maiseman 
uudelleenresurssointi vastaamaan kaupallisuuden tarpeita. Sekä Vepsäläisen ja 
Pitkäsen että Overvågin esitysten yhtenä johtopäätöksenä nousee esiin pohdinta 
vapaa-ajan asukkaiden muista intressiryhmistä poikkeavasta roolista maaseudun 
paikallisyhteisössä – sijoittumisesta jonnekin matkailijoiden ja paikallisväestön 
välimaastoon (in-between). 

Mökkeilyn alueelliset vaikutukset

Kjell Overvåg tarkasteli esityksessään myös konkreettisesti mökkeilyn 
tuomaa maankäytön ja maan arvon muutosta kahdella esimerkkipaik-

kakunnalla Norjassa. Tutkimus kytkeytyy tältä osin muihin mökkeilyn alueel-
lisia vaikutuksia käsitelleisiin esityksiin, joissa pohdittiin mökkeilyn paikallistalou-
delle, maankäytölle ja yhteisölle aiheuttamia hyötyjä ja haittoja. Useissa näistä 
tutkimuksista oli selkeä kehittämisorientaatio. 

Agita Livinan ja Ilze Liepan tutkimuksessa tavoitteena oli tarkastella kakko-
sasumisen paikallisvaikutuksia ja mahdollisuuksia alueellisen kehittämisen ja 
matkailun edistämisen näkökulmasta Latviassa, jossa kakkosasuminen on yleisen 
vaurastumisen myötä yleistymässä ja saamassa myös turistisia piirteitä. Jan 
Velvinin esittelemän mökkien käyttäastetta selvittävän mallin tavoitteena oli entistä 
kokonaisvaltaisempi mökkien käytöstä paikallistaloudelle koituvien hyötyjen arvi-
ointi. Ingeborg Nordbø esitteli laajaa kahdella norjalaisella mökkipaikkakun-
nalla tehtyä kyselytutkimusta, jossa selvitettiin mahdollisuutta hyödyntää mökin-
omistajien osaamista paikallisessa kehittämisessä (ks. tarkemmin www.hyttefolk.
no). Kyselyn perusteella mökkiläiset muodostavat mittavan osaamispotentiaalin, 
joka on halukas osallistumaan mökkipaikkakuntansa kehittämiseen eri aloilla 
(kulttuuri, vapaa-aika, yritystoiminta). Tämän potentiaalin hyödyntämismahdol-
lisuudet kiinnostavat laajalti maaseudun eri kehittäjätahoja.

Mökkeilyn alueellisten vaikutusten teema nivoutuukin aiemmin mökkeilyn 
ympäristövaikutusten yhteydessä esiin nousseisiin huoli-diskursseihin (huoli 
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ympäristön tilasta ja maaseudun tulevaisuudesta) ja niiden yhteensovittamiseen, 
johon osaltaan pyrittiin Mervi Hiltusen, Mia Vepsäläisen ja Kati Pitkäsen esityk-
sessä, jossa analysoitiin erilaisten mökkeilyn trendien vaikutuksia ympäristöön 
ja paikallisyhteisöön. Heidän tavoitteenaan oli jäsentää ja kehittää viitekehystä 
mökkeilyn ekososiaalisten vaikutusten arvioimiseksi ja ennakoimiseksi.

Yleisiä huomioita ja tutkimustarpeita

Mökkitutkimusta tehdään tällä hetkellä varsin paljon useimmissa Pohjois-
maissa ja enenevässä määrin myös Baltian maissa. Perusselvitys-tasoi-

seen tutkimukseen on tarvetta etenkin maissa, joissa vapaa-ajan asumisen 
tutkimus on vasta alkuvaiheessa. Monesti kansallisen kokonaiskuvan saamista 
vaikeuttaa vapaa-ajan asuntojen määrittelyn ja tilastoinnin kirjavuus tai niiden 
puuttuminen kokonaan. Edelleen onkin yleisesti tarvetta mökkeilyä kartoitta-
vaan tutkimukseen. Näiden ohella useimmissa Pohjoismaissa on kuitenkin edetty 
vaiheeseen, jossa ilmiön kartoittamisesta siirrytään yksityiskohtaisempiin kysy-
myksenasetteluihin. Monissa yhteyksissä peräänkuulutetaan syvällisempää 
paneutumista muun muassa siihen, mitä mökillä todellisuudessa tehdään ja 
millainen on mökkielämäntapa. Kyselytutkimusten rinnalle on muodostunut ja 
kaivataan yhä enemmän laadullista tutkimusaineistoa syventämään tietämystä 
erilaisista mökkeilyyn liittyvistä ilmiöistä.

Myös itse vapaa-ajan asumisen käsite nousee yhä uudestaan keskustelun-
aiheeksi, ja sen määrittelyssä käydään rajanvetoa erityisesti matkailun suun-
taan. Jokainen tutkija näyttää tekevän tätä määrittelyä oman tutkimuksensa 
osalta. Teemasta tarvittaisiin kuitenkin myös laajempaa teoreettista pohdintaa 
ja vertailua angloamerikkalaiseen tutkimusperinteeseen. Pohjoismaiden keske-
nään varsin samankaltainen mökkeily antaisi laajemman pohjan käsitteiden ja 
niiden englanninkielisten käännösten yhtenäistämiselle. Myös laajempi pohdinta 
vapaa-ajan asumisen käsitteen sisällöstä ja luonteesta matkailun ja vakituisen 
asumisen välimaastossa on ajankohtainen, sillä asuminen eri paikoissa ja liik-
kuminen paikkojen välillä on nyky-yhteiskunnassa yhä useammin osa ihmisten 
jokapäiväistä elämää. Tärkeää on myös ympäristönäkökulmasta kumpuava 
mobiliteetin kritiikki – mökkeilyn rajojen pohtiminen.

Mökkisession esitysten pohjalta nousee esiin muutamia tutkimusaukkoja ja 
-tarpeita. Kussakin maassa on pitkälti omat tutkimushankkeensa, joissa kuitenkin 
on varsin paljon samankaltaisuuksia. Tulevaisuudessa on tiettyjen teemojen, 
kuten mökkeilyn sijaintitekijöiden ja paikkatietojen (GIS) ja vaikutusten (ympä-
ristö, talous, yhteisö), osalta hedelmällistä pyrkiä myös yhteispohjoismaisiin 
tarkasteluihin ja vertailuihin. Tähän liittyen tarvitaan myös eri maiden tilastoin-
tikriteereiden ja mökkien sijainnista kertovien aineistojen yhtenäistämistä. 

Esiin nousee myös tarve huomioida mökkeilyn monimuotoisuus. Vapaa-
ajan asuminen käsittää yhä enenevässä määrin erilaisia muotoja, joihin liittyy 
omanlaisiaan tutkimustarpeita. Session esityksissä erottui ainakin kaksi erityyp-
pistä mökkeilyn muotoa, joita koskevia tutkimustuloksia on vaikea rinnastaa: 
matkailukeskustyyppinen, turistinen vapaa-ajan asuminen ja perinteinen vapaa-
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ajan asuminen ja sen uudet muodot, kuten kakkosasuminen. Moninaistuvien 
mökkeilyn muotojen osalta keskeiseksi tekijäksi näyttäisi muodostuvan erilaisten 
aktiviteettien yhä korostuneempi merkitys sille, mistä ja millaisia vapaa-ajan- 
tai kakkosasuntoja hankitaan sekä milloin ja miten kauan niillä oleskellaan. 
Kyselyaineistojen ohella aktiviteettien merkityksen tutkimukseen voisi jatkossa 
löytyä hedelmällisiä lähtökohtia esimerkiksi ruumiillisuutta (embodiment) pohti-
vista teoreettisista avauksista.

Yhtenä tämän hetken mökkitutkimuksen puutteena symposiumissa nousi esiin 
tutkimusten kohdistuminen pääasiassa varta vasten rakennettuihin mökkeihin, ei 
vapaa-ajan asunnoksi muutettuihin rakennuksiin ja niissä mökkeilyyn. Tällaisia 
varsin vähän tutkittuja mökkeilyn muotoja ovat esimerkiksi aiemmin vakituisessa 
asuinkäytössä olleiden perintötilojen muuttuminen vapaa-ajan asunnoiksi tai 
vapaa-ajan asuminen maaseudun taajamien rivi- ja kerrostaloissa. Toisaalta 
esimerkiksi mökkeilyn motiiveja kartoittavat tutkimukset keskittyvät tarkaste-
lemaan niitä, jotka haluavat mökkeillä, vaikka erityisesti perintömökkien ja 
entisten maatilojen osalta omistus ei välttämättä ole vapaaehtoista.

Mökkitutkimuksessa on varsin usein tavoitteena vapaa-ajan asumisen alueta-
loudellisten vaikutusten tarkastelu, jota pidetään tärkeänä etenkin maaseudun 
kehittämisen näkökulmasta. Symposiumin esitykset kuitenkin osoittivat, että 
mökkeilyn alueellisia vaikutuksia on tarvetta tutkia ja tutkitaan yhä monipuoli-
semmin myös sosiaalisista, kulttuurisista ja ekologisista lähtökohdista. Jatkossa 
tärkeitä tutkimusteemoja ovatkin muun muassa mökkiläisten motiivit, toiveet 
ja toiminta suhteessa muihin alueen intressiryhmiin ja heidän vaikutuksensa 
paikallisiin valtasuhteisiin. Uuden näkökulman mökkeilyn alueellisiin vaikutuk-
siin tarjoaa myös mökkeilyn tarkastelu toimijaverkkona, jossa vaikuttavat paitsi 
erilaiset inhimilliset myös ei-inhimilliset toimijat (actor-network theory).

Kaiken kaikkiaan mökkitutkimuksen eri teemoja näyttäisi yhdistävän tarve 
ennakoida mökkeilyn tulevaisuutta ja kartoittaa kestävän mökkeilyn mahdol-
lisuuksia. Nykymaailmassa, jossa mökkeily saa yhä uusia muotoja, joissa 
mök keilyyn ladataan monenlaisia yksilöllisiä, alueellisia ja jopa kansainvälisiä 
odotuksia, ja jossa yhä useammin puhutaan myös mökkeilyn rajoista, tarvi-
taan yhä monipuolisempaa, eri tieteenaloilta, erilaisista teoreettisista ja tutki-
muksellisista lähtökohdista kumpuavaa tutkimusta. Lillehammerin symposiumissa 
tällaisia virkistäviä tutkimusavauksia tehtiin ainakin sosiologian ja antropolo-
gian aloilta sekä toimijaverkkoteorian näkökulmasta.

Mia Vepsäläinen, tutkija YTT
mia.vepsalainen@joensuu.fi
Joensuun yliopisto, Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos

Mervi Hiltunen, tutkija YTM
mervi.hiltunen@joensuu.fi
Joensuun yliopisto, Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos
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58TH AIEST CONFERENCE: REAL ESTATE  
MANAGEMENT IN TOURISM

7.–11. syyskuuta 2008 järjestettiin Whistlerissä, Kanadassa, maailman 
vanhimman matkailualan tutkimukseen erikoistuneen järjestön AIEST:n 

vuotuinen konferenssi, joka oli järjestyksessään järjestön 58:s. Järjestön juuret 
ovat vahvasti saksankielisessä Euroopassa, ja alkujaan jäsenten enemmistö on 
ollut ekonomisteja. Nyttemmin liiketaloustieteilijät ovat saaneet entistä enemmän 
jalansijaa, mutta toki muutkin tieteenalat ovat vahvasti edustettuina.

Konferenssi on avoin kaikille matkailualan tutkijoille ja asiantuntijoille, vaikkakin 
konferenssissa esitettävien papereiden määrä on etukäteen rajoitettu ja varsin 
tiukasti konferenssin teemaan sidottu. Tämän vuoden konferenssin aihe oli suoma-
laisittainkin varsin ajankohtainen. Konferenssin pääteemana oli tarkastella kiinteis-
töliiketoiminnan ja matkailuelinkeinon välistä suhdetta. Konferenssipaikkakuntana 
Whistler oli teemaan sopiva, sillä siellä valmistaudutaan parhaillaan seuraaviin 
talviolympialaisiin, mikä on saanut aikaan mittavia investointeja alueelle.

Kolmen päivän ajan konferenssissa paneuduttiin aiheeseen yhteisten sessi-
oiden muodossa. Esitykset perustuivat tutkimusartikkeleihin, jotka on julkaistu 
järjestön puheenjohtajan professori Peter Kellerin ja pääsihteerin professori 
Thomas Biegerin toimittamana kirjana Real estate and destination development 
in tourism. Successful strategies and instruments. Keskiviikkona iltapäivällä kuul-
tiin lisäksi kahdessa rinnakkaisessa work shopissa raportteja meneillään olevista 
tutkimushankkeista, jotka myös liittyivät pääteemaan.

Maanantain ensimmäisessä sessiossa paneuduttiin matkailukohteen kiinteis-
tömarkkinoiden rooliin, rakenteeseen ja kehitykseen. Sessiossa kuultiin kolme 
tapaustutkimusta, joissa tarkasteltiin erityisesti pitkäaikaisen loma-asumisen vaiku-
tuksia matkailukeskusten rakenteeseen neljässä eri maassa (Kroatia, Espanja, 
Italia ja Thaimaa). Toisessa sessiossa esillä oli eritasoisen majoituskapasiteetin 
kysyntään liittyvät ongelmat ja erityisesti korkean ja matalan hinnan kohteiden 
esteettisiin ja maisemallisiin vaikutuksiin liittyvät kysymykset. 

Maanantain kolmannessa sessiossa siirryttiin suomalaisestakin näkökul-
masta mielenkiintoiseen aiheeseen eli vapaa-ajanasuntoja koskevaan keskus-
teluun. Keski-Euroopassa useissa hiihtokeskuksissa puhutaan ns. kylmien petien 
ongelmasta, mikä johtuu siitä, että matkailukeskusten keskusta-alueilla sijait-
sevat loma-asunnot päätyvät usein varakkaiden omistajien haltuun ja poistuvat 
siten jatkuvassa käytössä olevasta majoituskapasiteetista. Keskukset hiljenevät, 
syntyy pimeiden ikkunoiden aiheuttama kuolleen kylän ilme. Eri tapaustutkimuk-
sissa käsiteltiin muun muassa keinoja estää tätä ilmiötä sekä houkutella omistajia 
jälleenvuokraamaan loma-asuntojaan. Toisaalta muutamissa esityksissä keskus-
teltiin myös siitä, miten autioituvilla maaseutualueilla tyhjiksi jääviä kiinteistöjä 
voidaan muuttaa matkailukapasiteetiksi ja miten tällainen toiminta vaikuttaa 
autioituvien alueiden kehitykseen.

Oma esitykseni käsitteli vapaa-ajanasunnon omistajan motivaatiota vuokrata 
asuntoaan matkailukäyttöön. Samassa sessiossa sveitsiläiset kollegat käsittelivät 
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samaa ongelma-aluetta kääntöpuolelta, eli miksi loma-asuntoja ei haluta vuok-
rata eteenpäin. Sveitsissä on käytettävissä rekisterit, joista löytyvät kaikki vapaa-
ajanasunnon omistajat riippumatta asunnon tyypistä. Suomessa tällaisen tutki-
muksen tekeminen on erittäin työlästä, koska meillä ei ole käytettävissä yhte-
näisiä rekistereitä, joista selviäisi asunto- tai kiinteistöosakeyhtiöiden huoneis-
tojen omistajat. Kiinteistörekisterit eivät palvele tätä tarkoitusta, koska niistä 
selviävät vain vapaa-ajan käyttöön rekisteröidyt rakennukset ja niiden omistajat. 
Rakennus puolestaan voi olla joko yksittäinen mökki tai useamman asunnon rivi- 
tai kerrostalo. Siksi oma tutkimuksemme oli kahden hiihtokeskuksen tapaustut-
kimus, jossa päästiin käsiksi vain niihin loma-asunnon omistajiin, jotka ovat 
vuokranneet loma-asunnon välittäjän kautta. 

Workshopeista mieleen jäi kolme hyvin erilaista esitystä. Yhdessä esityksessä 
kerrottiin ranskalaisen kiinteistöyhtiön hankkeesta jalostaa Itä-Euroopan uusissa 
EU-maissa sijaitsevia linnoja ja kartanoita korkeatasoisiksi matkailukeskuksiksi. 
Kullakin kohteella on oma alueen vetovoimaan liittyvä ohjelmallinen teemansa. 
Australialainen esitys käsitteli hiihtokeskuksen työntekijöiden surkeiden majoi-
tusolojen vaikutusta asiakkaan kokemaan palvelun laatuun. Kansallispuistossa 
sijaitsevan hiihtokeskuksen majoituskapasiteetti on viranomaisten määräyksistä 
johtuen rajallinen, mistä seuraa, että työntekijöille ei ole riittävästi majoitusti-
loja. Työntekijöiden asunnoissa on jopa ns. kuumia petejä, mikä tarkoittaa sitä, 
että sama vuode on ympäri vuorokauden varattu, kun siinä käy nukkumassa eri 
työvuoroissa olevia ihmisiä. Tutkija oletti, että surkeat olosuhteet vaikuttavat työn-
tekijöiden työsuorituksiin ja sitä kautta asiakkaan kokemaan palvelun laatuun. 
Olisipa mielenkiintoista kuulla empiirisen tutkimuksen lopulliset tulokset, joita 
tässä konferenssissa ei vielä kuultu. Kolmannessa tutkimuksessa eteläafrikka-
lainen kollegani tarkasteli maansa lomakiinteistöjen kaupasta kiinnostuneiden 
ulkomaisten tahojen näkemyksiä siitä, mitkä tekijät houkuttelevat heitä inves-
toimaan Etelä-Afrikkaan. Tekijät olivat samoja, joita alueelle tulevat matkailijat 
arvostavat. Mielenkiintoista oli se, että investoijien ja myös turistien kiinnos-
tuksen kohteet erosivat huomattavastikin kansallisuudesta riippuen.

Konferenssin kohokohtana oli omalta kannaltani maanantai-iltana pidetty 
järjestön vuosikokous, jossa sain esittää kutsun vuoden 2009 konferenssiin, 
joka on järjestön hallituksessa myönnetty Suomelle ja Matkailualan verkosto-
yliopistolle. Konferenssi järjestetään Savonlinnassa 23.–27. elokuuta 2009. 
Konferenssin pääteemana on Management of Change in Tourism: Creating 
Opportunities – Overcoming Obstacles. Ensimmäistä kertaa AIEST:n histori-
assa konferenssin yhteydessä tullaan järjestämään myös yksipäiväinen esise-
minaari Advances in Tourism Research, jossa tutkijoilla on mahdollisuus esitellä 
tutkimuspapereita myös teeman ulkopuolelta. Nämä paperit tullaan valitsemaan 
blind review -menettelyllä, ja esitetyistä papereista julkaistaan Tourism Review 
-lehden erikoisnumero. Nyt siis meillä suomalaisilla matkailututkijoilla on ainut-
laatuinen tilaisuus päästä esiintymään korkeatasoisella kansainvälisellä fooru-
milla kotimaassa. Esitettävien papereiden deadline on jo 31.12., joten nyt on 
aika toimia, jos aikoo esittää paperin.

Esittelin kutsupuheenvuorossani Savonlinnaa iloisin kesäkuvin ja muutaman 
minuutin videopätkän avulla. Voin ilolla todeta monen tulleen kertomaan, että 
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mielikuva Suomesta konferenssipaikkana muuttui täydellisesti esitykseni jälkeen. 
Useilla jäsenillä oli nimittäin sellainen käsitys, että kun tullaan Suomeen, niin 
ollaan keskellä metsää ja kaukana kaikesta. Nyt siis toivomme aurinkoisia kesä-
säitä toivottamaan tervetulleeksi noin 60 ulkomaista vierastamme Savonlinnaan. 
Toivomme mukaan runsaan edustuksen myös Suomesta.

Lisätietoja vuoden 2009 konferenssin aiheesta sekä vuoden 2008 konfe-
renssin julkaisusta löytyy AIEST:n kotisivulta: www.aiest.org.

Raija Komppula, professori
raija.komppula@joensuu.fi
Joensuun yliopisto, Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos
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ITB-MESSUT BERLIINISSÄ 2007

Matkan tarkoitus

Messumatka tehtiin osana Itä-Suomen Innovatiiviset toimet -ohjelman rahoit-
tamaa ITÄHYVÄ-hanketta (Itä-Suomen hyvinvointipalveluiden yhteis-

työverkosto), jonka tavoitteena oli tiivistää itäsuomalaisten hyvinvointimatkai-
luyritysten yhteistyötä ja verkostoitumista. Hankkeessa oli mukana viisi itäsuo-
malaista hyvinvointimatkailuyritystä, jotka halusivat kehittää omaa toimintaansa 
asiakaslähtöisempään suuntaan. Hankkeen tarkoituksena oli luoda teknologinen 
sovellus (eGOOD) asiakaslähtöiseen tuotekehittämiseen hankkeessa mukana 
oleville yrityksille. Hankkeen yhtenä osatavoitteena oli myös tuottaa yrityksille 
ajankohtaista tietoa hyvinvointimatkailun tilasta ja trendeistä Euroopassa. 

Hyvinvointimatkailun trendejä kartoitettiin Berliiniin ITB-matkamessuilla 
maaliskuussa 2007. ITB-messut ovat yksi maailman suurimmista matkames-
suista. Messuilla vierailee vuosittain noin 180 000 kävijää. Messujen yhteydessä 
järjestetään myös erilaisia luentoja ja keskustelutilaisuuksia muun muassa mark-
kinatrendeistä ja innovaatioista matkailualalla. (Messe Berlin 2008.) Matkan 
tarkoituksena oli siis kartoittaa hyvinvointi-, wellness- ja terveysmatkailun tilaa 
Euroopassa. Tarkemmin ottaen haluttiin selvittää wellness-matkailun trendejä, 
mahdollisia heikkoja signaaleja ja tarkastella messuilla aiheesta esille nousseita 
teemoja. Yhtenä yksityiskohtaisempana tavoitteena oli selvittää, mitä saksalaiset 
saunamaailmat ovat. Messuilla tarkasteltiin myös järvimatkailun asemaa ja esil-
letuloa. ITÄHYVÄ-hankkeessa suunnitteilla olleeseen Lake Wellness -konseptiin 
liittyen haluttiin selvittää, onko vastaavanlaista konseptia kehitetty muualla ja 
onko Lake Wellness -sanayhdistelmä jo käytössä. Lisäksi tarkasteltiin, onko luon-
nonvesiin liitetty hyvinvointimatkailua.

Matkan anti

Esitteet ja esittelypisteet

Hyvinvointimatkailun tilaa Euroopassa ja muualla maailmassa kartoitet-
tiin tutustumalla eri maiden esittelypisteisiin ja osastoihin sekä kerää-

mällä materiaaleja hyvinvointi- ja terveysmatkailukohteista. Wellness-teemalla 
oli oma hallinsa, jossa teeman mukaisia kohteita esiteltiin. Lisäksi hyvinvointikoh-
teita tuli esille maiden omissa pisteissä. Wellness-hallin keskellä olevalla näyt-
tämöllä järjestettiin erilaisia hieronta- ja hoitonäytöksiä (ks. Kuva 1). Hoitonäy-
töksiä ja erilaisia hoito- ja hierontalaitteiden esittelyitä oli myös muissa halleissa 
(ks. Kuva 2).
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Kuva 1. Wellness-halli ITB-messuilla 2007 (kuva: Henna Konu 2007).

Esitteistä tarkasteltiin niiden sisältöä ja esille nousevia teemoja. Erityisesti 
tarkasteltiin, nousiko esitteissä esille Lake Wellness -teema. Lake Wellness 
-teeman asemasta yhdessä saksalaisessa hyvinvointimatkakohteen esitteessä 
esille nousi veteen liittyvä Aqua Wellness. Aqua Wellness on konsepti, joka 
sisältää muun muassa erilaisia vedessä suoritettavia hierontapalveluita sekä 
veden pinnalla että sen alla. Aqua Wellness poikkeaa Lake Wellness -konsep-
tista siinä, että Lake Wellness -konseptissa keskiössä on järviresurssi. Lisäksi 
Lake Wellness -konsepti on sisällöltään monipuolisempi, ja sen sisältämät tuot-
teet ja palvelut koostuvat elementeistä, jotka edistävät matkailijoiden kokonais-
valtaista hyvinvointia. Tuotteet ja palvelut perustuvat kuuteen peruspilariin, joita 
ovat mieli ja sielu (rentouttavat retket luonnossa ja järviympäristössä), terveys 
(sauvakävely järvien rannoilla tai metsässä, perinteiset ja sairauksia ennalta-
ehkäisevät hoidot), terveellinen ruoka (paikalliset raaka-aineet ja puhtaiden 
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järvien kalat), sisäinen ja ulkoinen kauneus (sauna, turvesauna ja -hoidot), 
rentoutuminen ja hyvä olo (uiminen järvessä, saunakokemus, kylvyt kylpytynny-
rissä) sekä (räätälöity) liikkuminen (opastetut retket järvellä ja järvessä esimer-
kiksi sukellus, potkukelkkailu tai retkiluistelu jäällä). (Kangas & Tuohino 2008). 
Muita ITB-messuilla esille nousseita wellness-käsitteitä olivat Alpine Wellness, 
City Wellness, Gourmet Wellness, Tessin Wellness, Active Wellness, Ticino Well-
ness ja Medical Wellness.

Saksalaisia saunamaailmoja tarkasteltiin esitteiden avulla, ja niiden olemusta 
selvitettiin myös keskusteluilla. Esitteistä ja keskusteluista selvisi, että saunamaa-
ilmat ovat kylpylöissä (Therme) olevia osastoja, joissa on useita eri saunoja. 
Saunamaailmoja on Saksassa siis useita, mutta niiden määrästä ei ole tarkkaa 
tietoa. Niille ei myöskään ole olemassa mitään tiettyjä standardeja. 

Yleiset tulevaisuuden matkailutrendit

Messuilla osallistuttiin luennoille ja paneelikeskusteluihin. Yleisemmin 
matkailun tulevaisuutta käsitteli paneeli The Future of Travel, jonka 

puheenjohtajana toimi Dieter Moeller (ARD-TV) ja keskustelijoina David Boss-
hart (CEO, GDI Gottlieb Duttweiler Institute) ja Tom Savigar (The Future Labora-
tory). Keskusteluissa nousivat esille tämän hetken keskeisimmät teemat matkai-
lussa: tietotekniikka ja sen mahdollisuudet, tietoyhteiskunta ja tiedon helppo 
saatavuus, väestön ikääntyminen (suuret ikäluokat), health tourism sekä tarken-

Kuva 2. Messuilla esittelyssä oleva vesihierontalaite (kuva: Henna Konu 2007).
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netun segmentoinnin tärkeys. Keskusteluissa tuotiin esille, että ihmisten matkus-
tamiseen vaikuttavat myös poliittiset tekijät ja paljon puhuttu ilmastonmuutos. 
Lisäksi korostettiin imagon ja erilaistumisen merkitystä. Erilaistumisen ja erottu-
misen tärkeinä apuvälineinä nähtiin laatumerkit ja erilaisiin teemoihin keskit-
tyminen. Vanhan tradition uudelleen tulkinta nähtiin myös merkittävänä veto-
voiman lisääjänä matkailussa. 

Kuva 3. The Future of Travel -paneelikeskustelu (kuva: Henna Konu 2007).

Matkailun yhtenä suurimpana haasteena nähtiin universaalisti kiinnostavan 
kokemuksen luominen (innovaatio) niin, että se tullaan ostamaan ja kokemaan 
eri puolilta maailmaa. Keskusteluissa nousi esille myös lentokenttien rooli tule-
vaisuudessa; lentokentillä tullaan viettämään yhä enemmän aikaa muun muassa 
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kiristyneiden turvatarkastusten takia. Ihmiset kuluttavat aikaansa tekemällä 
ostoksia, mikä on huomattu myös kentillä. Kysyntään on vastattu avaamalla 
lentoasemille lisää kauppoja, ravintoloita ja kahviloita sekä kauneushoitoloita 
ja kampaamoita. Tämä on johtanut siihen, että lentokentistä onkin tullut uusi 
kulutuksen keskiö. Toisaalta lentomatkustaminen saattaa myös vähentyä tule-
vaisuudessa sen hankaloitumisen takia. Myös ympäristötekijät voivat vaikuttaa 
lentokäyttäytymiseen: valitaan suoria lentoja tai pyritään korvaamaan lentä-
minen muilla matkustusmuodoilla. Matkailijat etsivät tulevaisuudessa matkoil-
laan kokemuksia, aitoutta ja hengellisyyttä (ei pelkästään uskontoon liittyvää). 
Myös matkan koettu arvo on matkailijoille yhä tärkeämpää kuin matkan hinta. 
Tulevaisuudessa matkatyypit saattavat vaihdella suurestikin: matkoja on aina 
lyhyistä ”breikki”-lomista Grand Tour -tyyppisiin lomiin. 

Wellness- ja Medical Wellness -käsitteet 

Messuilla oli Wellness-luentopäivä, jossa pohdittiin tarkemmin Medical 
Wellness -käsitettä ja sen määritelmiä. Lisäksi päivän aikana käytiin 

läpi saksalaisten hyvinvointimatkailijoiden profiilia ja matkailijatyyppejä sekä 
asioita, joista he ovat kiinnostuneet. Päivän aikana keskusteltiin myös wellness- 
ja medical wellness -matkailun tilasta Saksassa ja aiheen ajankohtaisuudesta. 

Kuva 4. Medical Wellness -paneelikeskustelu (kuva: Henna Konu 2007).
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Medical Wellness on Saksassa meneillään oleva trendi hyvinvointimatkai-
lussa. Ongelmana hyvinvointi- ja wellness-matkailussa on käsitteiden määrittely, 
mikä nousi myös esille Medical Wellness -paneelikeskustelussa. Esille nousivat 
erityisesti wellness- ja hyvinvointimatkailun käsitteiden epäselvyys ja moninainen 
tulkinta. Wellnessiä käytetään muotisanana lähes kaikessa, mikä on lisännyt 
ongelmaa ja kentän hajanaisuutta. Todettiin, että on tarve tarkemmille käsit-
teiden määrittelyille ja tähän odotettiinkin ratkaisua esimerkiksi WTO:lta, joka 
voisi määritellä kansainvälisesti käytettävät termit hyvinvointimatkailun alalle. 
Käsitteiden moninaisuus ja kansalliset määrittelyerot korostuivat muun muassa 
saksalaisessa wellness-käsitteessä, jossa wellness käsitetään pelkästään passii-
visena olemisena ja hoitojen vastaan ottamisena. (Lauprecht 2007). Esimerkiksi 
Suomessa wellness- ja hyvinvointimatkailuun liitetään myös vahvasti aktiivisuus 
(Kangas & Tuohino 2008). Saksassa siis Wellness ja Medical Wellness erotet-
tiin käsitteinä seuraavasti:

- Wellness: Passiivista hemmottelua, jossa asiakas vastaanottavana osapuo-
lena (passive, papering, relaxing)

- Medical Wellness: Aktiivista terveyteen keskittyvää hyvinvointia, jossa 
asiakkaalla keskeinen rooli aktiivisuuden täyttämisessä (concentrated in 
health, feeling better, relaxing, quality of life, clear and targeted objec-
tives).

Medical Wellness -käsitteen määritelmä on kuitenkin vielä Saksassakin ristirii-
tainen. Käsitteellä saatetaan tarkoittaa hyvinvointia, jossa medical-sanaan liittyy 
pelkästään aktiivisuus, kun toisaalla käsitteeseen yhdistetään kaikki lääkärin-
tarkastuksesta verikokeisiin. (Lauprecht 2007.) Saksalaiset määritelmät poikke-
avat siis kansainvälisesti yleisimmin käytössä olevista wellness-käsitteen määri-
telmistä, joissa se tarkoittaa kokonaisvaltaista hyvinvointia, joka muodostuu 
kehon, mielen ja sielun tasapainosta (esim. Dunn 1959a & 1959b, Müller & 
Lanz Kaufmann 2001; Ardell 2006).

Keskusteluissa nousi myös esille Medical Wellnessin mitattavuus. Keskustelijat 
olivat sitä mieltä, että sen tulisi olla mitattavissa. Mitattavina asioina mainittiin 
muun muassa palvelut, lääkärit, odotusajat, yksilöä kohden käytetty aika sekä 
erityisruokavaliot. Kohteita ehdotettiin testattavaksi Mystery shopping -mene-
telmän avulla.

Medical Wellness -käsitteestä puhuttaessa mieli ja sielu jäivät kehon hoita-
misen jälkeen. Tässä teemassa painotettiin henkistä tasapainoa ja sen hoita-
mista osaksi fyysisyyden kautta (terve sielu terveessä ruumiissa -tyyliin) ja 
toisaalta psykologien avulla. Kokonaisvaltainen lähestyminen hyvinvointiin 
nähtiin tärkeänä asiana tulevaisuudessa. Mielestäni tähän on jo paneuduttu 
Suomessa melko hyvin, ja tämä holistinen lähestymistapa onkin jo arkipäivää 
Suomessa.
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Saksalaisten hyvinvointimatkailijoiden profiili

Saksalaisten hyvinvointimatkailijoiden profiilista tehdyn tutkimuksen tuloksia 
käsiteltiin myös Medical Wellness -päivän yhteydessä. Matkailijoiden 

profiilia on kartoitettu aiemmin vuonna 2002, ja uusi tutkimus samasta aiheesta 
on tehty vuoden 2006 aikana. Vuonna 2006 kerätyn aineiston analyysin kerrot-
tiin tapahtuvan vuoden 2007 aikana. Uuden tutkimuksen alustavia tuloksia käsi-
teltiin kuitenkin jonkin verran päivän luentojen aikana (Graf & Tröster 2007). 
Tutkimuksissa käsiteltiin matkailijoiden tarpeita ja kiinnostuksen kohteita. Grafin 
mukaan hyvinvointimatkailijoiden kentässä on tapahtunut muutosta verrattuna 
vuoteen 2002. Kehitys näkyy pääasiassa kiinnostuksen lisääntymisenä hyvin-
vointimatkailua kohtaan.

Vuonna 2002 tehdyssä tutkimuksessa löytyi neljä erilaista hyvinvointimat-
kailijatyyppiä:

1. Health Care (tavoitteena ennaltaehkäistä sairauksia ja ylläpitää hyvin-
vointia)

2. Beuaty (pääasiallisena motiivina kauneudenhoito)
3. Anti-aging (kaipaavat räätälöityjä ohjelmia ikääntymisen merkkien ehkäi-

semikseksi)
4. Classic/Traditional Wellness (hemmottelu).

Vuoden 2006 tutkimuksen aineistosta on myös erotettavissa edellä mainitut 
neljä hyvinvointimatkailijatyyppiä. Tutkimuksessa yhtenä ongelmana oli Medical 
Wellness -käsitteeseen liittyvien tekijöiden esilletuonti, sillä asiakkaalta ei voitu 
kysyä suoraan tähän liittyviä kysymyksiä. Aineistosta nousi kuitenkin vahvasti 
esille kiinnostuksen nousu Health Care -matkailua kohtaan, sillä kiinnostus oli 
noussut 76 prosenttia vuodesta 2002. Kiinnostus Medical Wellnesstä kohtaan 
oli noussut myös hurjasti, lähemmäs 90 prosenttia. 

Aineistoa tarkasteltaessa on huomioitava myös yhteiskunnassa tapahtu-
neet muutokset. Tietoyhteiskunnan myötä tiedon saatavuus ja saavutettavuus 
on lisääntynyt erityisesti Internetin ansiosta. Saksassa vaikuttaa myös vakuutus-
yhtiöiden uusi politiikka. Kansainvälisesti matkailijoiden profiiliin vaikuttavat 
eliniän odotuksen nousu (vaikutus kunnon ylläpitämiseen), kasvanut tarjonta 
(on kuitenkin huomioitava, että kaikki mitä myydään wellnessinä ei välttämättä 
ole sitä) sekä se, että ihmisillä on käytössään enemmän aikaa ja rahaa (sijoit-
taminen hyvinvointiin ja vapaa-aikaan).

Alustavissa tuloksissa tuotiin myös esille asiakkaiden odotuksia hyvinvointi-
matkailupalvelua kohtaan. Asiakkaat kiinnittävät huomiota yhä enemmän koko 
palvelukokonaisuuteen. He myös matkustavat kohteisiin, joissa he kokevat 
tarpeidensa täyttyvän. Tutkimuksessa matkailijoilta kysyttiin, onko heillä ollut 
tai onko heillä terveysongelmia. Vastauksissa nousi esille muun muassa, että 
omaa kuntoa haluttaisiin parantaa. Lisäksi esille nostettiin erilaisia vaivoja, 
kuten selkäkivut, hermostuneisuus, stressi ja pääsärky. 

Tutkimuksesta ilmeni, että vastaajien terveysongelmat ovat lisääntyneet, 
mutta tuloksien pohjalta ei voida sanoa, ovatko vastaajat halukkaita tekemään 
asialle jotain, tekevätkö he asialle jotain kotona vai matkustavatko he jonnekin 
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hoitamaan asiaa. Vastausten pohjalta voitiin sanoa kuitenkin se, että kolmasosa 
Health Care -matkailijoista haluaa tehdä asialle jotain lomansa aikana. Myös 
stressiä ja uupumusta halutaan yleensä lievittää loman aikana, koska siihen ei 
ole ollut muuten aikaa. Saksalaisista hyvinvointimatkailijoista yli 80 prosenttia 
halusikin parantaa hyvinvointiaan. Noin 75 prosenttia vastaajista halusi myös 
tuntea olonsa rentoutuneemmaksi. Matkailijat halusivat oppia matkan aikana 
terveellisempiä elämäntapoja. Lisäksi he halusivat muutosta elämäänsä ja vink-
kejä terveyden ylläpitämiseen myös kotioloissa. Näiden ohella korostui muutos 
matkailijoiden kiinnostuksen siirtymisestä passiivisesta hyvinvointimatkailusta 
aktiivisempaan. 

Yleisesti hyvinvointimatkailijoissa esille tulleita muutoksia olivat matkaili-
joiden nuorentuminen, eli myös nuoret ovat havahtuneet siihen, että heidän 
täytyy ylläpitää kuntoaan ja tehdä jotain terveytensä eteen. Myös miesten kiin-
nostus passiivista wellnessiä kohtaan on lisääntynyt.

Eri wellness-tyyppeihin kuuluvat matkailijat hakevat informaatiota kohteista 
eri tavoin. Myös matkojen kestot vaihtelevat tyyppien mukaan. Ryhmissä on 
huomioitava kuitenkin niiden pääasiallinen ikärakenne. Esimerkiksi nuorilla 
Internet on pääasiallinen tiedonlähde, kun taas yli 60-vuotiailla tärkein tiedon-
lähde ovat edelleen sukulaiset ja ystävät.

Järvien esilletulo messuilla

Järvet ja järvimatkailu olivat messuilla todella huonosti esillä. Messuilla näkyi 
vain muutama kohde, jossa järvi tai järvet nostettiin esille keskeisinä teki-

jöinä. Näitä alueita olivat esimerkiksi Ontario ja Suurten järvien alue USA:ssa. 
Huonon esilletuonnin lisäksi järvien tuotteistaminen oli heikkoa. Järveen liitty-
vistä aktiviteeteista tuotiin esille melonta ja kalastus. Muita tuotteita tai järviin 
liittyviä matkapaketteja ei tuotu ainakaan selvästi esille. Myöskään Suomen ja 
Ruotsin osastoilla ei ollut erillistä informaatiota järvialueista. Esimerkiksi Suomen 
osastolla järveä myytiin ison kangastaulun avulla, mutta varsinaisia järviin liit-
tyviä tuotteita tai paketteja ei ollut myynnissä tai niistä ei löytynyt tietoa.
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Kuva 5. Suomen osasto Berliinin matkamessuilla (kuva: Henna Konu 2007). 

Yhteenvetoa

Matkalle asetettu tavoite kartoittaa hyvinvointi-, wellness- ja terveysmat-
kailun tilaa Euroopassa toteutui tutustumalla ITB-matkamessujen eri osas-

toihin sekä maiden ja yritysten matkaesitteisiin. Lisäksi kartoitettiin, nouseeko 
Lake Wellness -käsitteenä esille eri maiden osastoilla tai esitteissä, sillä ITÄHYVÄ-
hankkeen ajatuksena oli profiloida Itä-Suomen hyvinvointimatkailua ja siihen liit-
tyviä tuotteita Lake Wellness -konseptin alle. Lake Wellness -teemaa ei noussut 
esille suoranaisesti, mutta sen sijaan veteen liittyvä Aqua Wellness esiintyi saksa-
laisessa hyvinvointimatkakohteen esitteessä. Aqua Wellness on konsepti, joka 
sisältää muun muassa erilaisia vedessä suoritettavia hierontapalveluita sekä 
veden pinnalla että sen alla. 

Wellness-termin ongelmallisuus nousi vahvasti esille messujen aikana. Muun 
muassa käsitteen erilainen ymmärtäminen ja useat eri määritelmät aiheuttivat 
haasteita. Wellness-sanan yhteyteen olikin useassa tapauksessa lisätty kuvaileva 
määre, joka hieman erottaisi sitä ”perus-wellnessistä”. Taustalla oli ongelma 
siitä, että wellness-sanan alla saatettiin myydä kaikkea suurista kylpyläkomp-
lekseista yksittäiseen hotellisaunaan.

Lake Wellness -käsitettä ei ollut lanseerattu Euroopassa ainakaan niin, että se 
olisi ollut vahvasti näkyvillä messuilla. ITÄHYVÄssä mukana olevilla yrityksillä 
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ja koko Itä-Suomella olisikin mahdollisuus profiloitua Lake Wellness -alueena 
kansainvälisesti. Luonnonvesiin liitettyä hyvinvointimatkailua ei noussut esille 
muuten kuin tuotaessa esille vesien rauhoittavaa vaikutusta ja puhuttaessa veden 
mineraalipitoisuuksista. 

Henna Konu, tutkija
henna.konu@joensuu.fi
Joensuun yliopisto, Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos
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ISTTE 2008, 27TH  ANNUAL  
CONFERENCE OF INTERNATIONAL SOCIETY 
FOR TRAVEL AND TOURISM EDUCATORS 
30.9.–2.10.2008, DUBLIN, IRLANTI

Konferenssi historian ja kulttuurin keskellä

Dublin, tummien oluiden ja perinteikkään pubikulttuurin värikäs matkailu-
kaupunki, oli valittu vuoden 2008 ISTTE-konferenssin isännäksi. Amerik-

kalaislähtöinen järjestö International Society for Travel and Tourism Educators 
toi samalla vuotuisen konferenssinsa ensi kertaa Eurooppaan. Järjestö on viime 
vuosina avautunut ja luopunut yhdysvaltalaisesta sisäpiirimäisyydestään. Konfe-
renssin areenana toimi Clotarf Castle, nykyään hyvin paljon konferenssikäy-
tössä toimiva hotelli, joka on itsessään varsin mielenkiintoinen historiamatkailu-
kohde. Rakennuksen historia juontaa juurensa aina 1000-luvulle, jolloin alueella 
käytiin kuuluisa Clotarfin taistelu, joka päätti viikinkien aikakauden Irlannissa. 

Innovaatioita ja tulevaisuuden suuntaviivoja

Konferenssi oli kolmipäiväinen tarjoten edustavan ohjelman ja mielenkiin-
toisia puhujia keynote-, fullpaper-, workshop-, roundtable- ja posterises-

sioineen. Pääpuheenvuoroissa keskityttiin lentomatkailun, ilmastonmuutoksen 
ja ruokaturismin tarkasteluun. Aer Lingusin toimitusjohtaja Dermot Mannion 
(kuva 1) käytti puheenvuoronsa lentoliikenteen tulevaisuuden visiointiin, ja hän 
tarjosi luennossaan innovatiivisia näkökulmia lentoyhtiöiden välisen yhteistyön 
syventämiseen ja tehokkuuden parantamiseen. Harwardin yliopiston profes-
sori Paul Epstein luotasi ilmastonmuutoksen matkailulle mahdollisesti aiheut-
tamia muutoksia, ja Epsteinin ja Mannionin esitelmille löytyi varsin luonnol-
linen keskusteluyhteys. Kolmas keynote Peter Ward puhui ruuan ja ravintolatoi-
minnan merkityksestä matkailun kokonaisvaltaisessa kehittämisessä paikallisia 
vahvuuksia hyödyntäen.

Konferenssin teemana olivat matkailun tulevaisuuden näkymät haasteineen 
ja mahdollisuuksineen. Työryhmissä tilaa annettiin erityisesti uusien ja inno-
vatiivisten matkailun kehittämissektoreiden esittelyyn. Esitysten teemat vaihte-
livat laidasta laitaan, ja saman työryhmän sisällä oli pääsääntöisesti täysin 
eri teemoja ja aihepiirejä käsitteleviä esityksiä. Tämä on toisaalta vahvuus, 
sillä yllättävällä tavalla esimerkiksi Joensuun yliopiston Matkailualan opetus- 
ja tutkimuslaitoksella kehitetystä Suvorovin kanavien matkailullisesta tuotteista-
misesta ja Australian itärannikon meritutkimusmatkailusta löytyi yhtenevyyksiä. 
Joensuun yliopistolla Savonlinnassa kehitetty tuotteistamismalli Suvorovin kana-
vien matkailullisen hyödyntämisen parantamiseksi sai positiivista huomiota 
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tutkijoiden keskuudessa. Aditya Eggert on omassa tutkimuksessaan tarkastellut 
Nepalin syrjäisimmän alueen aineettoman perinnön tuotteistamista, ja aihe 
nivoutui varsin konkreettisesti Suvorov-teemaan. Tämän yhteyden kautta saimme 
ainakin havaita, että Suvorovin kanavat eivät olekaan sijainniltaan vaikeasti 
saavutettavissa, tai erityisen perifeerisellä alueella, mutta Humlan alue Nepa-
lissa on sitä todella. Tästä huolimatta alueella on alettu ennakkoluulottomasti 
kehittämään matkailua sen tuomien lisätulojen toivossa.

Kansainvälisyyttä ja paikallisia vahvuuksia

Konferenssin osallistujakunta oli varsin kirjava, ja eri mantereet olivat hyvin 
edustettuina. Osallistujia oli kaikkiaan noin 150. Osallistujien monipuo-

lisen taustan myötä erilaisten kulttuurien ja matkailullisessa mielessä kiinnostavien 
kohteiden tarkastelu nosti esiin monia eri näkökulmia. Konferenssissa esitetyissä 
tutkimuksissa tarkastellut kohteet niin ikään edustivat lähes kaikkia maanosia ja 
hyvin erilaisia matkailukohteita. Tulevaisuuden matkailumallien ja innovaatioiden 
löytämisen kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että tutkijat pääsevät keskustele-
maan konsepteistaan laaja-alaisen asiantuntijajoukon kesken. Dublin merkittä-
vänä kulttuurimatkailukohteena (kuva 2) loi keskustelulle erinomaisen maaperän. 
Matkailullisessa mielessä mielenkiintoisia olivat myös oheisohjelman kohteet ja 
irlantilaisen kulttuurin kokeminen, kuten vierailu Guinnessin St. James Gaten 
panimolla. Tässä kohteessa yhdistyy paikallinen teollisuushistoria, elämäntapa, 
kulttuuri ja koko Dublinin voimakkaiden kehitysvaiheiden perintö. Panimokier-
roksen hienosti elävöitetty irlantilaisen stoutin, tumman oluen historia ja valmis-
tusmenetelmien esittely huipentuu rakennuksen katolla sijaitsevan ympyränmuo-
toisen näköalaravintolan tarjoamiin juoma- ja ruokanautintoihin sekä henkeäsal-
paavaan näkymään yli koko Dublinin sykkivän keskustan.

Kuva 1. Konferenssiyleisö tarkkaavaisena Aer Lingusin toimitusjohtaja Dermot Man-
nionin luennoidessa (kuva: Isto Vanhamäki).
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Kuva 2. Dublinissa paikallisen kulttuurin ytimeen pääsee parhaiten kaupungin ka-
tuja samoillen (kuva: Isto Vanhamäki). 

Yhteenveto

ISTTE-konferenssi järjestettiin nyt ensimmäistä kertaa Euroopassa. Kerran 
aikaisemmin konferenssi on järjestetty Yhdysvaltojen ulkopuolella, Hong-

kongissa, mutta yhteisön vakaa aikomus on levittäytyä yhä vahvemmin maail-
manlaajuiseksi matkailualan koulutus- ja kehittämisorganisaatioiden ja yritysten 
yhteiseksi foorumiksi. Amerikkalaislähtöisyydestä huolimatta, tai osittain sen 
myötäkin, Euroopan konferenssissa tämä suunta osoitti lupaavia merkkejä. 
Yhdysvaltalainen osallistujakaarti niin ikään rakentui varsin monikulttuurisen 
taustan varaan. Konferenssi on oiva paikka keskustella yhteistyöstä niin amerik-
kalaisten kuin heidän yhteistyöyliopistojensakin kanssa. Kyseessä onkin tulevai-
suudessa varteenotettava kansainvälinen kilpailija muille globaaleille matkailu-
tutkimuksen foorumeille.

Isto Vanhamäki, projektipäällikkö
isto.vanhamaki@joensuu.fi
Joensuun yliopisto, Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos
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ATLAS-VUOSIKONFERENSSI 2008  
BRIGHTONIN KESÄSSÄ 

ATLAS (The Association for Tourism and Leisure Education) perustettiin 
vuonna 1991 edistämään akateemisten matkailualan opettajien ja opis-

kelijoiden kansainvälistä vuorovaikusta ja tutkimusyhteistyötä. Tavoitteena oli 
myös saada aikaan foorumi (tourism and leisure) opetusohjelmien kehittämi-
seksi yliopistoissa ja ammatillisissa korkeakouluissa vuorovaikutuksessa elin-
keinon kanssa. 

Järjestössä on nyt jäseniä yli 70 maasta, ja se toimii neljänä jaostona: ATLAS 
Eurooppa, Afrikka ja Aasia sekä ATLAS Amerikka, jonka toiminta on juuri  käyn-
nistynyt. ATLAS on luonteeltaan avara ja sen toiminta joustavaa, mukaan heit-
täytymisessä tärkeintä on vilpitön kiinnostus matkailualan opetuksen ja tutki-
muksen kehittämiseen.

Joensuun yliopisto maksaa Matkailualan verkostoyliopiston (MAVY) koor-
dinaatioyliopistona järjestön Patron Member -jäsenmaksun. Näin MAVY:n 16 
jäsenyliopiston opettajat, tutkijat ja opiskelijat voivat osallistua ATLAS-toimin-
taan järjestön jäseneduin. 

Vuosikonferenssi on tähän saakka järjestetty aina Euroopassa. Vuosikonfe-
renssi on tärkeä, mutta ei suinkaan ainoa ATLAS-tapahtuma vuoden mittaan. 
Teemaryhmät (Backpacker, Business Tourism, City and National Capital Tourism, 
Cultural Tourism, Gastronomy and Tourism, Mass Tourism, Religous Tourism and 
Pilgrimage, Spa and Wellness, Tourism and Disaster, Tourism and Socio Cultural 
Identities, Tourism Geographies, Tourism SMEs, Volunteer Tourism) kokoontuvat 
omissa symposiumeissaan, julkaisutoiminta on vilkasta ja vuosikonferenssin lisäksi 
järjestetään talvikonferenssi. Euroopan unionin ohjelmissa on toteutettu projekteja 
opetussuunnitelmien kehittämiseksi ja niiden vertailtavuuden lisäämiseksi. 

Matkailualan verkostoyliopisto ja Joensuun yliopisto isännöivät ATLAS-konfe-
renssia Savonlinnassa juhannuksen alla vuonna 2000. Saimme vieraaksi 130 
tutkijaa 20 maasta. Tänä vuonna konferenssi pidettiin heinäkuun alussa toisessa 
kuuluisassa kesäkaupungissa, Brightonissa, 145 osallistujan voimin, ja isän-
tänä toimi Brightonin yliopisto. Professori Petri Raivon kanssa taisimme olla tällä 
kertaa ainoat osallistujat Suomesta. Olimme molemmat Scientific Committeen 
jäseniä, minkä lisäksi itse osallistuin myös Petri Hottolan varajäsenenä halli-
tuksen kokoukseen. 

Konferenssin anti

Teemana oli Selling or Telling? - Paradoxes in Tourism, Culture and Heri-
tage eli Kaupataanko vai kerrotaanko, tarjotaanko vai tarinoidaanko, 

tyrkytetäänkö vai turistaanko – loogisia järjenvastaisuuksia tai tolkuttomia 
todentuntuisuuksia matkailusta, kulttuurista ja historiallisesta perinnöstä. Teema 
oli sopivasti provokatiivinen ja kokosi yli sata alustusta. Kolmen konferenssi-
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päivän ohjelma oli siksi tiivis ja sessiot herättivät vilkasta keskustelua. Konfe-
renssi pureutui selvästikin matkailun ydinkysymyksiin sekä matkailijan, palve-
lujen tuottajan että kohdealueen ihmisten kannalta näiden keskinäistä vuorovai-
kutusta unohtamatta.

Keynote-puheenvuorot johdattelivat konferenssin teemaa ja kokosivat osal-
listujia yhteisen ajattelun ääreen. Ensimmäisenä keynote-puhujana oli profes-
sori Gregory Ashworth Groningenin yliopistosta Hollannista. Alustuksen otsikko 
Menneisyyden suunnittelun paradigmoja ja paradokseja kurtisti ainakin minun 
otsaani, että mitähän tuleman piti. Ja tulihan sieltä, loistava aloituspuheenvuoro, 
vierustoverini mukaan erinomainen tiivistelmä hänen viimeaikaisista julkaisuis-
taan. Ashworth nimesi kolme viitekehystä historiallisten kohteiden tarkasteluun: 
säilyttäminen, suojeleminen ja perinnekäyttö. Nämä kolme paradigmaa vaikut-
tavat samaan aikaan, ja tuloksena on melkoinen sekamelska.

Kohteiden säilyttämisestä siirryttiin suojeluun ja entistämiseen joskus 1960-
luvulla. Kun suojeleminen ja säilyttäminen saivat kannatusta ja tuottivat tulosta, 
1990-luvulla päädyttiin kohteiden tarkasteluun perinteen näkökulmasta. Ashworth 
muistutti, että käsitteenä heritage pitää aina sisällään vallankäyttöä ja valintaa. 
Heritage on kuviteltua menneisyyttä, joka rakennetaan nykyisyyden tarpeista. 
Autenttisuuden, aitouden merkitys herättää tässä viitekehyksessä loputtomasti 
kysymyksiä. Ashworthin sanoin menneisyyttä ei voida säilyttää, eikä luoda 
uudestaan. Historiantutkijat, arkeologit ja arkistojen hoitajat yrittävät kertoa 
valikoituja näkökulmia menneeseen, teemapuistot ja perinnekohteet koettavat 
herättää henkiin kokemuksia elämästä tuossa mennessä. Ashwortin mukaan 
me yritämme kuvitella, mitä tulevien sukupolvien olisi tärkeää tietää ja kokea 
menneisyydestä ja pohjaamme valintamme siihen, mitä me itse siitä tiedämme ja 
ymmärrämme. Kulttuuriperinteen (heritage) vaaliminen on Ashworthin mukaan 
meidän nykyihmisten yritystä kolonialisoida tulevaisuutta (joka tosin sekin on 
totta ainoastaan omissa kuvitelmissamme).

Hieman yllättävä oli minusta ajatus, että perinnekohteiden kiertäminen ei voi 
kovin paljon opettaa tai antaa tunnollisellekaan kulttuurituristille: Turisti on aina 
ulkopuolinen vierailemassaan kohteessa. Häneltä puuttuu paikallistuntemus, 
joten hän ei voi tietää paikallisen kulttuurin moninaisia taustatekijöitä, eikä voi 
siksi reagoida kohteen eri vivahteisiin. Turisti vierailee kohteessa parhaimmil-
laan muutamia päiviä tai tunteja, joissakin kohteissa viivähdetään minuutteja. 
Kaiken lisäksi opaskirja suuntaa vieraan huomion valikoidusti ja kertoo merki-
tykset rajatusti. Perinnekohteet eivät näin ollen onnistu kovin hyvin välittämään 
laajalle yleisölle viestiään. Yleisö ei myöskään omaksu näkemyksiä, joita sille 
kohteissa yritetään välittää, koska ihmisillä on mitä erilaisimpia suodattimia 
käsitellä erilaisia vaikutteita.

Toisen konferenssipäivän keynote-puhuja professori Mike Robinson Leeds 
Metropolitan -yliopistosta toi lisää ulottuvuuksia heritage-käsitteelle. Tapaustut-
kimus Jordaniasta herätti kysymyksiä ajan, historian ja nykyajan suhteesta. 
Muistoja, merkityksiä ja mekkaloita – kertomatta jääneitä tarinoita perinnekoh-
teesta oli hänen alustuksensa teema. Kun historiallisia kohteita otetaan matkai-
lukäyttöön, olisi syytä selvittää ja miettiä eri näkökohdat ja vaikutukset tarkasti. 
Joku aina omistaa perinnekohteen - kenelle se siis kuuluu? Kohteella on useita 
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historioita, monia tarinoita, ja sen merkitykset ovat kerroksellisia. Kun Um Qays 
(Mkies) -alue sai kulttuurikohteen statuksen Jordaniassa, statuksen myötä alueelta 
karkotettiin ne ihmiset, jotka olivat siellä kotonaan, ja tilalle tulivat eurooppa-
laiset kulttuurimatkailijat. Kenen ehdoilla perinteen käyttö tai kehitys lopulta 
määritellään?

ATLAS-konferenssien tapaan tässäkin konferenssissa kuultiin elinkeinon edus-
tajia. Puheenvuorot toivat esille kulttuuritapahtumien kasvavaa merkitystä Brigh-
tonin ja laajemmin koko Britannian matkailussa. Yhteenvetona voisin sanoa: Heri-
tage rules! Haasteena on tuoda esiin historiaa ja kulttuuria tuoreesti sekä pysyä 
mukana nykyajan menossa. Selvä viesti oli, että elinkeinon lähtökohtana on tehdä 
kulttuurista ja perinteestä raaka-ainetta matkailutuotteille. Kotimaan matkailulla on 
edelleenkin iso merkitys myös Britanniassa. Siellä matkailun edistäminen on osa 
aluepolitiikka. Tavoitteena on, että koko maa hyötyisi matkailusta.

ATLAS-konferenssissa sessioita oli kolmena päivänä neljästä kuuteen rinnak-
kain, jokaisessa 3-5 alustusta. Sessiot oli jaoteltu teemoihin: 1) perinteen vaiku-
tukset, muutokset ja mittaaminen, 2) erilaistaminen ja uudistaminen, 3) kulttuuri, 
perinne ja esillepano ja 4) ristiriidat.

Kuuntelin Georg Wolfgang Dorgin esityksen Shangrilisaatio – kertomuksia ja 
kaupankäyntiä Itäisessä Tiibetissä (Kangba, Ganzi) ja Raoul Bianchin esityksen 
Euroopan unionin kulttuuriperintöohjelmasta Välimeren alueella (Euro-Med Heri-
tage). Savonlinnasta saimme ottaa osaa tähän prosessiin Tempus (Med) -ohjel-
massa Lontoon Metropolitan-yliopiston ja Betlehemin yliopiston kanssa toteute-
tussa maisteriohjelmassa. Oli kaiken kaikkiaan kiintoisa kuulla oman projek-
timme laajemmista ympyröistä ja tuloksista.

Agronomi kun olen koulutukseltani ja maaseutuihminen mieleltäni, yritin 
päästä kuulemaan erityisesti maaseutumatkailuun liittyviä alustuksia. Ritan 
Cannas ja Fiorella Dallari Bolognan yliopistosta kertoivat esimerkin Sardinian 
saaren maaseutumatkailun tilanteesta, jossa etsittiin keinoja saada paikal-
liset ihmiset näkemään matkailun mahdollisuudet ja liittämään matkailun kehit-
täminen aluesuunnittelun osaksi. Jennifer Laing ja Warwick Frost Monashin 
yliopistosta Australiasta puhuivat festivaalien ja katujuhlien merkityksestä Vikto-
rian osavaltiossa, jossa molemmat olivat siirtolaisten tuomaa perinnettä. Stefan 
Petrowin Tasmanian yliopistosta kertoi paikallismuseon merkityksestä ja sen 
kokoelmasta sekä siitä, miten museosta tuli sellainen kuin se on, mistä se itse 
asiassa kertoo. Erzsebet Penzes Pannonia-yliopistosta kertoi Unkarin luontomat-
kailun kehittämisprosessista ja luontopolkujen merkityksestä kansallispuistojen 
matkailukäytössä.

Mutta olipa muitakin mielenkiintoisia alustuksia. Angela Phelps, Nottingham 
Trent -yliopistosta tarkasteli Diana-perinteen muotoutumista sekä Diana-kuvien 
sisältöä ja asettelua Kensingtonin palatsin sisällä ja palatsin porteilla elokuussa 
2007. Nancy Stevenson Westminsterin yliopistosta kertoi Colchecterista, Britan-
nian vanhimmasta kaupungista, ja sen kulttuuripolitiikan tavoitteista ja täytän-
töönpanosta tavoitteena saada kaupunki jälleen aluekeskuksen asemaan.

Professori Peter Burns herätti kuulijakuntaa perehtymään nykyistä tarkemmin 
siihen, mitä itse asiassa tarkoitetaan vihreämmällä ja kestävämmällä matkai-
lulla, millaisia mittareita käytetään, mitä mitataan ja millaista käyttäytymistä siis 




33



palkitaan. Matkailun osuus maailmatalouden kasvusta arvioidaan noin kymme-
neksi prosentiksi, mutta ilmaston muutoksen aiheuttajana matkailu ottaisi kontol-
leen vain noin viisi prosenttia. Olemmeko todella näin ekotehokas elinkeino, 
vai eivätkö laskelmat ihan täsmää? Paljon muitakin kiinnostavia esityksiä kuulin, 
muun muassa Tanskassa tehtävästä tutkimuksesta, jossa tarkastellaan ihmisten 
käyttäytymistä opastetuissa tilanteissa. Kansallisuuksien välillä on eroja, mutta 
käyttäytymismallit ovat kuitenkin yllättävän yhtäläisiä ja – siten yllättäviä. 

Konferenssimuistot

Konferenssit eivät onneksi ole ainoastaan alustusten seuraamista varten. 
Välillä on kahvitaukoja, ja päästään lounaalle. Kanadalainen kollega 

sanoi, että hänen elämänsä on helppoa, kun Atlantin takana britti saa puhua 
aina puoli tuntia aluksi ihan mitä sattuu, koska kaikki ihailevat vain brittiak-
senttia. Hänen johtopäätöksensä pitkältä uralta matkailualan yrityskonsulttina oli, 
että loppujen lopuksi menestystekijät matkailussa voi tiivistää: ihmiset, ihmiset, 
ihmiset - siis se, miten ihmiset kohtaavat toisensa ja kohtelevat toisiaan.

Testasimme tietysti myös paikallisia matkailupalveluja. Opastettu retki Brigh-
tonin katutason ja rannan alle kaivettuihin tulvaviemäreihin oli kiintoisa, koska 
oli tosi mukava seurata, miten viemärimiehistä oli koulutettu innostuneita oppaita 
esittelemään viemäriverkoston toimintaa ja rakennetta. Ympäristöongelmat 
tulevat sinne, minne ihmiset kokoontuvat; näin oli jo 1800-luvulla heti, kun 
massaturismi Brightonin rannoilla käynnistyi.

Konferenssi-illallinen nautittiin kuuluisassa Domen konserttisalissa (Corn 
Exchange), siellä missä Abba voitti Euroviisut. Meininki oli sen mukaista, ja 
Mamma Mia kokosi joukot tanssilattialle. Kunnon kulttuurituristeina tarkkailimme 
vielä viikonlopun viettäjien virtaa Lontoosta rannikolle, maistelimme fish and 
shipsit ja tutustuimme Royal Pavilioniin. Iltapäivätee Paviljongin englantilaisen 
puutarhan puoleisella terassilla oli  aito kokemus, ainakin niin haluan muis-
tella. 

Ulla Ritola-Pesonen, suunnittelupäällikkö
ulla.ritola@joensuu.fi
Matkailualan verkostoyliopisto
Joensuun yliopisto, Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos
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