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TALVIMATKAILUN LUMO

T

alvilomakausi on juuri nyt vilkkaimmillaan ja jälleen keskustelu lainehtii suomalaisen matkailun kausiluontoisuuden ympärillä. Kesäsesonkikin on leveysasteestamme johtuen lyhyt, mutta talvikauden lyhytsesonkisuus ei selity vuodenaikojen pituudella. Talveahan meillä riittää kuukausikaupalla.
Miksi talvilomat eivät jaksotu pidemmälle ajalle? Nyt ongelmia syntyy kaiken ruuhkaisuudesta ja esimerkiksi laskettelurinteen
hissijonossa seistessä on vaikea olla palveluun tyytyväinen vaikka tosiasiallinen laatu olisi huipputasoa. Itse kukin meistä on
kokenut tilanteen, jossa ystävällisesti hymyilevä asiakaspalvelija on koettu lähinnä irvailuna, kun hiki valuu selkää pitkin,
jono on pitkä ja loppua ei näy. Tilanne on ikävä niin asiakkaalle kuin palvelun
tarjoajallekin.
Huippuruuhkien tasaamisesta hyötyisivät kaikki. Mutta miten siihen päästäisiin? Valtiovallan puolelta tulevat ohjeet koetaan holhouksena, matkailualan
liittojen toiveet kaikuvat ilman tarvittavaa auktoriteettia kuuroille korville ja palvelun tarjoajat eivät kilpailutilanteen tiukkuuden pyydä asiakkaitaan tulemaan
joskus toiste, vaan pyrkivät selviämään ruuhkista parhaansa mukaan.
Oppilaitokset ovat jo pitkään saaneet päättää melko vapaasti loma-ajoistaan. Alkuperäisenä ajatuksena oli juuri lomien jaksottuminen näin pidemmälle aikavälille, mutta käytäntö on osoittanut, että lomat kasaantuvat yhä enemmän parin viikon ajalle. Toivottavasti tilanne korjaantuu, vaikkapa sitten valtion
mahtikäskyllä, sillä pidemmän päälle kaikki hyötyisivät sesongin venytyksestä.
Suomalainen talvi on ihana! Kirjoittamishetkelläkin ulkona paistaa aurinko,
pakkasta on sopivat -7 astetta ja hanki kantaa ainakin pienempiä ulkoilijoita.
Hyviä ulkoilukelejä kaikille - eikä kiellettyä ole nauttia kauniista maisemista
lämpimistä sisätiloista käsinkään.
Riitta Kangas
ps. Matkailuosaamisen tietokeskus jatkaa lehden julkaisemista aina parempaan pyrkien, mutta itse siirryn toisiin tehtäviin 1.4.2002 alkaen. Toivotan lukijoillemme omasta puolestani oikein hyvää jatkoa.
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Antti Honkanen

MATKAMESSUT MADRIDISSA

E

spanjan tunnetuin matkailuvaltti oli hyvin esillä Madridissa 30.1.-3.2.2002
järjestetyssä FITUR-matkamessuilla: aurinko paistoi ja päivälämpötilat
olivat yli 15 astetta. Tunnelma kohosi välillä varsin hikiseksi täpötäysissä näyttelyhalleissa.
FITUR-messut järjestettiin 22. kerran ja niistä on muodostunut eräs matkailualan suurimmista tapahtumista Berliinin ITB-messujen jälkeen. Näyttelypinta-alaa
on noin 100.000 m2 kun esimerkiksi Helsingin MATKA-messujen ala on vain
kolmannes siitä. Messujen ajaksi hotellihuone Madridista on syytä varata hyvissä
ajoin ja varautua maksamaan siitä huomattavasti normaalia korkeampi hinta.

Espanjankielinen maailma esittäytyy

M

adridin messuilla esitteli matkailuaan kaikkiaan 170 maata. Näkyvimmät osastot olivat isäntämaan itsensä, Etelä- ja Keski-Amerikan
maiden ja Pohjois-Afrikan valtioiden osastot. Messuja voidaankin pitää tärkeimpänä espanjankielisen maailman matkailun ammattilaisten tapahtumana, jossa
kuitenkin lähes kaikki merkittävimmät matkailumaat ovat näkyvästi esillä.
Paikalla oli myös maita, joiden poliittinen tilanne ei juurikaan matkailua
salli. Esimerkiksi Palestiina ja Algeria lienevät vain harvojen seikkailu- tai pikemminkin sotaturistien kohteita. Molempien valtiolliset matkailuvirastot ovat
kuitenkin valmiina odottamassa rauhallisempia aikoja. Kuten Balkanin kriisi
osoitti, ovat turistit valmiita matkustamaan heti kun tilanne sen sallii. Suoranaista kilpailuahan käytiin Sarajevon piirityksen lauettua siitä kuka ”sankarimatkailija” pääsee ensimmäisenä päivittelemään kaupungin muuttumista vain
tavalliseksi turistikohteeksi.

Eikö Espanja merkitsekään enää rantoja?

E

spanjan omia osastoja tarkastellessa kaikkein näkyvin piirre oli rantaturismin lähes täydellinen näkymättömyys. Kyseessä ei ole vahinko vaan
tietoinen valinta, kuten matkailuasioista vastaava valtiosihteeri (secretario del
estado del turismo) Juan Costa kertoi Málagassa ilmestyvässä Sur-lehdessä
1.2.2002. Espanja on jo valmiiksi tunnettu auringostaan ja rannoistaan, jolloin niitä on turha enää mainostaa. Markkinointiponnistelut halutaan suunnata muille sektoreille. Tarkoituksena ei ole karkottaa rantaturisteja, vaan tarjota
heille myös uusia aktiviteetteja, vaikka he pääosin pysyisivätkin rantojen lähellä.
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Esimerkiksi Andalusian osastolla kaikkein korostetuimmin esillä olivat golf
sekä kulttuuri- ja kongressimatkailu, joiden uskotaan olevan merkittävimmät
painopistealueet lähitulevaisuudessa. Andalusiasta ja erityisesti Costa del Solista onkin tullut eräs kaikkein tärkeimpiä golfin talviharjoittelualueita kymmenine kenttineen. Golfia pidetään myös eräänä tärkeimmistä syistä, miksi alueen matkailun kausiluonteisuutta on saatu aisoihin viime vuosina.
Myös gastronomian uskotaan olevan merkittävä matkailuvaltti. Messuvieraille olikin ensimmäisinä kolmena, pelkästään ammattilaisille tarkoitettuina,
päivänä tarjolla varsin monenlaista purtavaa. Erityisen tarkasti maistelluiksi tulivat
– kuten Espanjassa matkustavalle tapaavat tulla - erilaiset viinit ja ilmakuivatut
kinkut. Todistin myös Silvio Berlusconin olevan oikeassa: en minä prosciuttosta
yhtään mitään ymmärrä, kun kerran jamón ibérico maistuu suussa paljon paremmalta.
Espanjalainen keittiö ei ole vielä saavuttanut samanlaista suosiota kuin italialainen tai ranskalainen, mutta tapas paikkoja on viime aikoina alkanut näkyä suomalaisten kaupunkienkin kaduilla. Syöminen on eräs tyypillisempiä tapoja viettää aikaa matkalla, ja ainakin itse matkustan mieluiten paikkaan, jossa tiedän ruuan olevan hyvää.

Matkailu terrorismin vuonna

M

adridin messuista tärkeän tapahtuman tekee myös se, että kaupungissa sijaitsee World Tourism Organizationin (WTO) päämaja. WTO:lla on
tapana järjestää messujen aikana konferensseja, joista tämänkertaisista tärkeimmän aiheena oli itseoikeutetusti syyskuun 11. päivän vaikutukset kansainväliseen
matkailuun. WTO julkisti messuilla myös ennakkotietoja viime vuoden matkailutilastoista. Niiden mukaan kansainvälisen matkailun kasvu oli hidastunut dramaattisesti syyskuun jälkeen (http://www.world-tourism.org/newsroom/Releases/
more_releases/january2002/numbers_2001.htm). Nähtäväksi jää, palataanko
vuonna 2002 takaisin normaaliin, mikä tosin riippunee matkailuelinkeinon itsensä ulkopuolisista tekijöistä eli maailmanpoliittisesta tilanteesta. Mahdolliset
USAn sotatoimet muualla kuin Afganistanissa tai uudet terrori-iskut estäisivät
matkailijoiden luottamuksen palaamisen. Toisaalta mikäli kaikki sujuu hyvin, ei
ole mitään syytä olettaa, etteikö matkailuelinkeino toipuisi nopeasti.

Missä Suomi?

N

urkkapatrioottina kävin tietenkin tarkastamassa myös Suomen osaston. Kovinkaan kummoinen se ei ollut, joskin vastasi muita samassa
rakennelmassa olleita Pohjoismaita. FITUR ei ole Matkailun edistämiskeskuk-
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sen painopistealueita, vaikka MEKin Madridin toimisto on tehnyt loistavaa työtä Espanjassa ja Suomeen saapuvien espanjalaisten määrä on viime vuosina
ollut hyvässä nousussa.
Onko kyseessä sitten samanlainen virhe kuin aiottu Madridin toimiston sulkeminen olisi ollut? Ei välttämättä, vaikka espanjalaisten varallisuus ja sen myötä
matkustushalukkuus ulkomaille on kasvussa. Espanjalaiset tulevat jatkossakin
– huolimatta Argentiinan talouden romahduksen seurannaisvaikutuksista - olemaan kasvavassa määrin suomalaisten matkailuyritysten asiakkaita, mutta todellista massojen kohdetta1 Suomesta espanjalaisille tuskin tulee. Samalla hinnalla jolla pääsee viikoksi Suomeen on Espanjassa mahdollisuus ostaa matka
lähes kaikkialle muuallekin maailmassa. Tällöin Suomen tarjoaman matkailuelämyksen pitäisi olla todella laadukas. Kärkiyrityksiä ei ehkä sittenkään ole
vielä Suomessa tarpeeksi, vaikka niiden lukumäärä onkin nousussa.
Matkailuelinkeinoa ja matkailijoita on myös anglosaksisen maailman ja
Saksan ulkopuolella. Siihen kannattaa tutustua ja tuoda parhaat ideat myös
Suomen matkailuelinkeinon käyttöön. Ja kannattaa niitä huonojakin ideoita
tarkkailla, jotta vältyttäisiin virheiltä. Eräs tapa on vierailla myös muilla matkailumessuilla kuin Berliinin ITB-messuilla. Matkailun ja teollisuuden ”suurvallat”
eivät ole täysin samat.
Lisätietoja: www.fitur.ifema.es ja www.fiturcongresos.ifema.es
KIRJOITTAJAN YHTEYSTIEDOT:
Antti Honkanen
assistentti
Matkailualan verkostoyliopisto – Joensuun yliopisto
Kuninkaankartanonkatu 5, PL 78
57101 SAVONLINNA
email: antti.honkanen@joensuu.fi

1

Massamatkailu ja massojen kohde ovat kaksi eri asiaa. Massamatkailulla viitataan johonkin
halpaan ja kaikille samanlaisena myytävään tuotteeseen. Sen sijaan massojen kohde tarkoittaa ainoastaan massojen eli suuren väkijoukon kohdetta vailla sen kummempia sivumerkityksiä. Kukapa yrittäjä ei haluaisi massoja yritykseensä, jotta saisi koko kapasiteetin täytettyä. Niitä tosi rikkaita matkailijoita, joita ei tarvita kuin muutama yritystä kohti, ei ole niin paljoa, että Suomi voisi erikoistua
pelkästään heihin.
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Janne Ahtola

VAIHTOEHTOISTA TURISMIA? VAARAT JA
SEIKKAILUMAHDOLLISUUDET TURISTISINA
ATTRAKTIOINA

K

autta aikain matkailemalla on hankittu oppia, kokemuksia, elämyksiä
ja statusta. Turismilla on varsin keskeinen ja arkipäiväinen osa modernissa kulutuskulttuurissa. Toisen maailmansodan jälkeen matkailuun liittyvä elinkeinotoiminta on laajentunut kiihtyvällä vauhdilla ja levinnyt lähes kaikkialle.
Vuonna 2001 vuosittaisen kansainvälisen turistimäärän odotettiin kasvavan 700
miljoonaan, ja vuoteen 2010 mennessä miljardiin. Kun mukaan lasketaan
päiväturismi ja maiden sisäinen turismi, päädytään maailman matkailujärjestö
WTO:n mukaan kymmenkertaiseen lukuun. Suurten massojen valmismatkojen
vastapainona vaihtoehtoiset matkailumuodot ovat yleistyneet kiihtyvällä vauhdilla. Post-turismin aikakaudella matkailijan kulkeminen pitkin omia polkujaan
on noussut arvoon arvaamattomaan. Suomessakin tv-kanavat suoltavat ulos
lukuisia viihteellisiä seikkailumatkailusarjoja, joista osa on kotimaista tuotantoa. City-ihmisten trendikkäällä neloskanavalla seikkailevat vaativissa olosuhteissa sekä nettimatkailija Veikka Gustafsson että rajojaan koetteleva Iiro Seppänen. He antavat extreme-tyyppiselle seikkailumatkailulle kasvot. Aikakaudelle ominaisesti on trendikästä kokeilla omia rajojaan viimeiseen asti.

Vaarojen kaipuuta

S

ota ja vaarat ovat kautta aikain kiehtoneet seikkailunhaluisia henkilöitä.
Palkkasotureita tuskin voidaan rinnastaa turisteihin, mutta sotatoimialueet ja erilaiset vaaravyöhykkeet toimivat myös turistisina attraktioina. Ilmiöstä
käytetään useita, ainakin osaltaan samansisältöisiä ja yhteneväisiä käsitteitä,
kuten sotaturismi, makaberi-, vaara-, sankari- tai rambomatkailu. Seikkailumatkailulla tai eloonjäämismatkailulla (survival) käsitetään yleisemmin omien
fyysisten rajojen mittelyä vaativissa luonnonolosuhteissa, mutta toki varsinkin
ensimmäisenä mainittua käsitettä käytetään myös sotatoimi- ja kriisialueille
tapahtuvan vaaralliseksi koetun matkailun yhteydessä. Egoistista hedonismia
ja ihmisluonnolle omi-naista uteliaisuutta voi matkailemalla tyydyttää lukemattomin eri tavoin.
Tutkija Sam Inkisen mukaan ”sosiologien kielellä rambomatkailua voisi ajatella esimerkkinä siitä, mihin ajallemme ominainen elämysyhteiskunta ja kokemusnarkomania lopulta johtavat. Seikkailua ja spektaakkelia syleilevä kulttuuri
vaatii kiihkeät huvit. Hardcoreseikkailijoille vaaramatkailu merkitsee haastetta,
keskiluokkaisten rajojen ylitystä.” Inkinen on itsekin harrastanut em. matkailu-

8

genreä mm. kiiveten 1996 Sarajevossa vuorelle, jolta venäläinen kirjailija Limonov kumppaneineen harrasti aktiivista eli osallistuvaa sotaturismia ts. ampui harrastuksenaan sarajevolaisia. (City, tammikuu 1999.) Lähialueiden kansalaisten ja venäläisten ohella etenkin ukrainalaiset ja monet länsimaalaisetkin
matkustivat sodan riuduttamaan Bosniaan kohtaamaan kiikaritähtäimen läpi
vaaroja ja metsästämään ihmisiä. Yleisempää kuitenkin on, että sotaturistit
ovat passiivisia, ts. haluavat seurata sotatapahtumia läheltä ottamatta kuitenkaan osaa itse taisteluihin.
Osin globaalin elintasoeronkin vuoksi Indonesia on ollut viime vuodet länsimaalaisten vaaramatkailijoiden vakiokohteita. Maassa on huokeata elää ja
matkustella, ja seikkailujakin on maan tietyillä alueilla tarjolla. Seuraava ote
on suomalaisen vaaramatkailija Jarmon matkapäiväkirjasta.
15.5.2000 Sulawesi, Indonesia: “Täällä on meneillään taistelut kristittyjen
ja muslimien välillä. On pakko paeta. Kun joukko hysteerisiä taistelijoita lähestyy tarkoituksena tappaa kaikki ja polttaa loput mennessä, ne eivät katso, oletko turisti vai et. Yritimme ensin painua suoraan taistelukentän läpi - turhaan.
Tosin tulihan nähtyä, kun miehet sotivat ritsoin, miekoin ja muiden teräaseiden
kanssa. Tekee pahaa jälkeä, kun toista lyödään matchetella suoraan vatsaan
tai ammutaan ritsalla tikka ohtaan.” (City, maaliskuu 2001.)
Maskuliinisimman ajattelun mukaisesti miehuuden saavuttaa vasta surmattuaan ihmisen, ja esimerkiksi 1800-luvun loppupuoliskolla vallinneen (ääri)
imperialistisen brittifilosofian mukaisesti Afrikassa suoritettu ihmismetsästys oli
eräässä mielessä parhainta hupia tai urheilua, jota luonto tarjosi. 1900-luvun
suursodat tarjosivat lukuisia tilaisuuksia sotaturismille, ja erään väittämän mukaan vielä ainakin 1980-luvulla amerikkalaiset matkailijat kävivät Amazonilla
metsästämässä intiaaneja. Myös vaikkapa Klu Klux Klanin USA:n etelävaltioissa suorittaman “ihmismetsästyksen” tai globaalin jalkapallohuliganismin voi
tietyin rajaehdoin lukea sadistisen vaaramatkailun piiriin. Varsinkin jälkimmäisessä liikkeellä ovat todella suuret massat, toisin kuin yleensä ko. genren parissa. Myös mielenosoitusmatkat voivat toisinaan olla aggressiivista vaaramatkailua, koska suureen joukkoon kätkeytyy hyvin heterogeenisiä aineksia.

Rauhaa pakoon

A

ustralialainen Lonely Planet -kustantamo on 1970-luvulta lähtien luonut opaskirjoilleen menestyksekkään off the beaten track -brandin. Tallaamattomilla poluilla on sittemmin kulkenut miljoonia matkailijoita kaikissa
maanosissa. LP ei ole kuitenkaan yllyttänyt lukijoitaan matkustamaan maailman kriisipesäkkeisiin, vaan usein korostanut matkailijoiden turvallisuuteen liittyviä seikkoja kehottaen lukijoitaan hankkimaan ennen matkaa tuoreimmat
tiedot poliittisesti kuohuvista tai muuten riskialttiista kohteista. Lonely Planet julkaisee oppaitaan suurelle yleisölle, mutta kaikkein vaarallisimmille alueille
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halajavat marginaaliryhmät joutuvat etsimään kohteesta tietonsa muista kanavista, kuten internetistä.
Matkailijoiden murhista, kidutuksista ja kidnappauksista huolimatta sankarimatkailijat hakeutuvat vapaaehtoisesti yhä riskialttiimpiin kohteisiin, jolloin
on syntynyt tilaus vaarallisia kohteita käsitteleville opaskirjoille. 1990-luvun
sotaturismin ja vaaramatkailun klassikkona ja myyntihittinä voidaan pitää terhakkaan sankarimatkailija Robert Young Peltonin toimittamaa kansainvälistä
opaskirjaa The World’s Most Dangerous Places. Ajallemme hyvin kuvaavaa on,
että runsaan positiivisen sekä negatiivisen julkisuuden saattelema teos ylsi parissa vuodessa useaan painokseen ja peräti kuusinumeroisiin myyntilukuihin!
Vaaramatkailijalle yleisen mielipiteen paheksunta toimii enemmänkin kiihokkeena kuin esteenä. Vaaramatkailu lukeutuu silti eittämättä matkailun marginaaliilmiöihin. Trendinä vaara- tai makaberimatkailu on viime vuosina ollut
kasvussa, mutta mikään uusi ilmiö se ei ole.
Ensimmäisen maailmansodan aikaisessa Belgiassa ja etenkin Espanjan sisällissodassa sotaturistit olivat rintamalla tuttu näky seuratessaan taisteluja talojen katoilta. Toisaalta toisen maailmansodan aikaan esim. Baltiassa harrastettiin teloitusturismia paikallisten asukkaiden hakeutuessa seuraamaan juutalaisten
teloituksia. Jotkut jopa halusivat omakätisesti osallistua teloituksiin valtaosan
tyytyessä seuraamaan jännittävää tapahtumaa sivusta. Makaberin ilmiön perverssiyttä lisäsi se, että ruumisröykkiöiden äärellä myytiin jäätelöä, juomia ja
matkamuistoja. Suurten väkijoukkojen seuraamat julkiset mestaukset, teloitukset ja polttoroviot ovat tietenkin tunnettuja läpi historian. Kiinassa suurilla stadioneilla järjestettävät joukkoteloitukset vetävät yhä katsomot täyteen enemmän
tai vähemmän vapaaehtoisia seuraajia. Väkivaltainen kuolema pelottaa, mutta myös kiehtoo.

Turistit maalitauluina

L

uonnollisestikaan vaarat ja väkivalta eivät houkuttele turistimassoja, vaan
yksilöllisiä hedonistisia seikkailijoita. Hyvästä esimerkistä käy Algeria, josta
jo 1900-luvun alussa oli tullut eurooppalaisten matkailijoiden suosima talvikohde. Tuolloin pääkaupungin sirosti somistetut näyteikkunat ja vehmaat puistot sekä bulevardit toivat monille mieleen Pariisin. Maa säilyi suhteellisen vetovoimaisena matkailukohteena aina 1980-luvulle asti, jolloin islamilainen fundamentalismi yhdistyneenä länsimaalaisvihaan alkoi yhä enemmän nostaa
maassa päätään. Varsinkin 1990-luvulla algerialainen islamilainen fundamentalismi sai äärimmäisen väkivaltaisia muotoja suistaen maan käytännössä veriseen sisällissotaan, minkä seurauksena maata aikanaan vaurastuttaneet matkailijajoukot ovat lähes tyystin hylänneet riskialttiin matkakohteen. Turistimassojen sijasta maahan uskaltautuvat muun syyn kuin pakollisten työasioiden vuoksi
ainoastaan aniharvat länsimaalaiset sankarimatkailijat, jotka haluavat henkensä uhalla uhmata Algerin kasbahin oletettuja vaaroja
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Beirut oli Lähi-idän kukoistava Pariisi aina vuoteen 1975, jolloin Libanonin
tilanne kärjistyi raastavaksi pitkälliseksi sisällissodaksi, joka karkotti matkailijajoukot turvallisemmiksi katsottuihin kohteisiin. Hauraat tulitauot ja veriset kahakat olivat vuoteen 1990 saakka osa Beirutin arkipäivää. Libanonin-matkailu
on vasta viime vuosina alkanut hiljalleen toipua pitkällisestä sisällissodasta.
Beirut on nykyään varsinainen loistohotellien rakennustyömaa, mutta ottaa vielä
aikansa ennen kuin kaupungista tulee jälleen länsimaalaisten seuramatkakohde ja että muutkin kuin vauraat arabituristit kansoittavat Beirutin hienoja hotelleja ja käyttävät kaupungin maineikkaita matkailupalveluja.
Huomattavasti vaarattomammatkin Välimeren alueet, kuten Egypti tai Turkki ovat matkailumaina kärsineet sisäisistä selkkauksistaan, joiden seurauksena
länsimaalaisia matkailijoita on surmattu tai kidnapattu. Lähi-idän matkailun
johtomaassa Egyptissä fundamentalistinen islamilaisuus on saanut globaalissa
joukkoviestinnässä väkivaltaiset kasvot lähinnä juuri siksi, että militantit ääriainekset iskivät 1990-luvun kuluessa lukuisia kertoja näkyvästi ja päämäärähakuisesti Egyptin taloudelle elintärkeään turismiin. Sävähdyttävä kuvamateriaali ja informaatio verta valuvista länsimaalaisista matkailijoista ylittivät uutiskynnyksen huomattavasti helpommin, kuin tiedot Egyptin hallituksen joukkojen
ja sitä vastaan taistelleiden fundamentalistiainesten välisissä kahakoissa syntyneistä ruumisröykkiöistä.
Varsinkin 58 turistin hengen vaatineen Luxorin verilöylyn (1997) jälkeen Egypti
kohosi sankarimatkailijoiden listalla. Maan sisäisen tilanteen rauhoituttua ainakin pintapuolisesti Egyptin turismi on kuitenkin yllättävänkin nopeasti toipunut 1992-97 tehdyistä iskuista, ja maan matkailutulot olivat 1999 suuremmat
kuin koskaan eli yli neljä miljardia dollaria, ja kasvu vain jatkui vuonna 2000.
Kaikkia käänteitä toimiala ei kuitenkaan voi ennakoida. Matkailusesongilta
2001-2002 odotettiin Egyptissä ja monessa muussakin kehittyvässä maassa
ymmärrettävästi paljon, mutta WTC:n isku 11.9.2001 romahdutti haaveet ennätyssesongista.
Lähi-itä on merkittävien maailmanuskontojen kohtauspaikka, mikä on varsin leimaa-antavasti vaikuttanut alueen matkailun kriisialttiuteen. Viimeksi Israelin turismi on joutunut suuriin vaikeuksiin pommiattentaattien ja maan sisäisten levottomuuksien ja jännitteiden vuoksi. EU:n potentiaalisista hakijamaista
Kypros tuo jäseneksi tullessaan unioniin konkreettisen esimerkin kristinuskon ja
islamilaisuuden välisestä jännitteestä.
Turkin turismi on yhä maanjäristysten ja kurdialueiden levottomuuksien tuoman negatiivisen julkisuuden vanki, mutta Turkistakin sankarimatkailun kohteeksi kelpaa ainoastaan maan itäosa. Niinpä todelliset, vaaroja kaihtamattomat seikkailijat suuntaavat vaikkapa Afganis-taniin, Itä-Timoriin, Jolon saarelle
tai Länsi-Afrikan kriisialueille. Suomea lähempänä sijaitsevista alueista osin
suuren HIV-tiheyden vuoksi riutuva Kaliningrad tai jotkin entiset neuvostotasavallat kelpaavat nekin levottomuuksia, vaaroja ja erikoisuuksia etsivien makaberituristien kohteiksi. Matkat eivät tavallaan pääty milloinkaan, sillä ne elävät
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yhä uudelleen matkailijoiden kertomina legendoina ja urbaanitarinoina pitkään matkan suorittamisen jälkeen, sillä vaaramatkailutyyppisistä matkoista
on genren ominaispiirteisiin liittyen kerrottava (mahdollisimman) paljon, jotta
matkan perimmäinen motiivi eli matkailijan massasta erottautuminen ja matkalta haettu statusarvo voi toteutua.

Tallaamattomia polkuja kaikkoaviin paratiiseihin

V

arsin marginaalisen rambo- tai vaaramatkailun ohella perinteisempi ja
laajemmin harrastettu seikkailumatkailu (viidakkoretket, yösafarit, koskenlaskenta, sukellukset, vuoristo- tai kalliokiipeily jne.) on ollut viime vuodet
trendimäisessä nousussa. Nykyään kuulee usein puhuttavan myös vaihtoehtoisesta matkailusta, jolla voidaan tarkoittaa luonnossa tapahtuvaa seikkailumatkailua. Monesti kaiken lisäksi ajatellaan, että tällaisia uudehkoja, luontohenkisiä ja ekologiseksi miellettyjä matkailutuotteita kehittämällä ollaan oikealla tiellä
kohti kestävämpää matkailukehitystä, ja halveksuen tuomitaan suurten massojen pakettimatkat etelän turistighettoihin.
Arkkitehti Harri Hautajärveä siteeraten nykyisen turismin myötä ihmiskunnan historiassa on tultu uuteen, erikoiseen vaiheeseen, jota voidaan nimittää
moderniksi globaali-nomadismiksi. Antropologi Claude Lévy-Straussin mukaisesti maailma on käynyt liian pieneksi, eikä matka enää juuri voi tarjota neitseellistä, vaan tahriintuneen kokemuksen. Yhteiskuntateoreetikko Paul Virilion
mukaan maailma on loppunut ja historioitsija Fransisco Fukyama on julistanut
historian loppuneen, kun sosiologi Jean Baudrillard on painottanut ”vain” matkustamisen loppua. Sosiologi Zygmynt Bauman on tiivisänyt modernia koskevan dilemman lauseeseen: “Moderni on ollut laajamittainen yritys häivyttää
yksilöllinen vastuu.” Ympäristön- ja luonnonsuojelussa on kuitenkin kyse yksilöllisen ja kollektiivisen vastuun kantamisesta. Kokonaisuutta huomioimattomat individualistit, kuten ”omia polkujaan” kulkevat vaihtoehtoturistit tunkeutuvat ennestään kokemattomille alueille ja houkuttelevat perässään yhä uusia
matkailijavirtoja. Tämä ongelma kielteisine ympäristövaikutuksineen on arkipäivää mm. Himalajan rinteillä.
Matkailun motiivit ovat sosiaalisesti ja kulttuurisesti määräytyviä. Keskeinen
kysymys onkin siitä mitä kuluttajat haluavat ja miten matkailutoimiala kykenee
vastaamaan tiedostavien kuluttajien vaatimustasoon. Luonnon tai kulttuurin
matkailulliseen tuotteistamiseen liittyy monia ongelmatekijöitä. Matkailutoimialaan perehtyneen Deborah McLarenin mukaan eksoottisimmat kohteet etsitään luksuslomanviettopaikoiksi ja muokataan kuluttajaelämäntapamme miniatyyrikopioiksi. Siten matkailua voidaan nykyään pitää kaikkein merkittävimpänä uuskolonialismin muotona. Tiedonkulun, liikenteen ja kaupan vapauttamisen ansiosta globaalin Pohjoisen eli kehittyneiden maiden asukkailla on helppo
pääsy globaalin Etelän eli kolmannen maailman luonnonvaroihin ja kulttuu-
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reihin. Ajan myötä kulttuurivaikutteet sekoittuvat, aitouden ja autenttisuuden
käsitteet muuttuvat.
Historioitsija Felipe Fernández-Armastoa siteeraten nykyisin vallalla olevat
kehityssuuntaukset näyttävät johtavan yhdenmukaisuutta kohti: maailmankulttuuri on sirotellut maailman täyteen samannäköisiä lentoasemia ja pikaruokabaareja ja täyttänyt myymälät Madrasista Miamiin samoilla tuotteilla. Ekofilosofi Olli Tammilehdon mielestä muut kulttuurit saavat väistyä ja rappeutua turismiteollisuuden vallatessa yhä uusia eksoottisia kohteita. Turisteja on usein
verrattu barbaareihin. Globalisaation dynamiikassa kehittymättömien paikallisyhteisöjen elintärkeät oikeudet ovatkin suuressa vaarassa.
Akateemikko Georg Henrik von Wrightin määritelmän mukaan massaturismi on sekundääriteollisuutta. Matkailuelinkeino operoi abstraktioilla, mutta
matkailu aikaansaa kohdealueella aina tiettyjä konkreettisia vaikutuksia. Sen
edellyttämä rakennustoiminta kaventaa luontaisia elinympäristöjä. Samalla
matkailu tarjoaa tuloja, joita ilman monet ainutlaatuiset ja uhanalaiset luontoja kulttuurikohteet olisivat vaarassa jäädä suojelematta.

Urheilullinen seikkailumatkailu kasvussa

G

lobaali, ostoskanavilta ja aikakauslehdistä tuttu health-, sport-, ja fitness-innostus on aurannut tietä traditionaalisia ranta- ja ostosmatkoja
urheilullisemmalle ja menevämmälle matkailutyypille, jolle on ominaista off
the beaten track -mentaliteetti. Suomessa vaikkapa julkisuudessa kylpenyt Veikka
Gustafsson tai Tiibetin vuoristossa vain 25-vuotiaana menehtynyt Noora Toivonen ovat antaneet extreme-tyyppiselle seikkailumatkailulle kasvot. Aikakaudelle ominaisesti on trendikästä kokeilla omia rajojaan viimeiseen asti, vaikka
seuraukset saattavat muodostua kohtalokkaiksi. Lisäarvoa korkeiden huippujen valloittamiseen antaa tietous hypotermian uhasta sekä siitä, että pelastushelikopterit voivat nousta enimmillään 6500 metrin korkeuteen, eikä yli 8000
metriin tehdä minkäänlaisia pelastusoperaatioita. Rohkeutta todella vaaditaan,
sillä riittävän korkealla huipulla kiipeiltäessä tasangon moraalikoodit eivät päde.
Korkeimmille vuorenhuipuille kapuaa vain murto-osa seikkailumatkailijoista valtaosan tyytyessä muihin, turvallisempiin elämyksiin. Esim. Kilimanjarolla
käy vuosittain arviolta noin 400 suomalaista. Seikkailumatkailua voisi erehtyä
luulemaan varsin miehiseksi lajiksi, mutta sukupuolien välisissä vertailuissa naiset
vaikuttavat hakeutuvan miehiä innokkaammin seikkailujen pariin, näin ainakin Sam Inkisen lähteiden perusteella. Yhdysvaltalaisen Backpacker-lehden mukaan 53 prosenttia amerikkalaisista rinkkamatkailijoista on naisia. Erähenkisen Walking-lehden 600 000 tilaajasta on hieman yllättäen peräti 71 prosenttia naisia. Käsitteen rajaus tietenkin vaikuttaa olennaisesti tuloksiin. Voidaankin
kysyä tekeekö rinkka kantajastaan seikkailumatkailijaa, mutta joka tapauksessa Coloradossa sijaitsevan Adventure Travel Societyn johtajan Jerry Mallettin
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mukaan seikkailijamatkailijoiden enemmistö on naisia. Ilmiötä tutkinut Marybeth Bond toteaa prosenttiluvun liikkuvan 60-62 tuntumassa. (Sam Inkinen,
Girl Power. City, tammikuu 1999.)
Suuntaa-antavia esimerkkejä on toki muitakin. Niinpä Yhdysvalloissa toimiikin jo useita satoja yrityksiä, jotka tarjoavat seikkailumatkoja ja -aktiviteetteja ainoastaan naisille. Kohonneen suosion taustalla ovat pitkälti emansipaation myötä muuttuneet arvot ja asenteet. Tyttö- tai naisenergia vaikuttaa yhä
enenevästi länsimaalaisessa matkailussa. Tosin pitkä prosessi juontaa juurensa
jo 1800-luvun jälkipuoliskolle, jolloin lähinnä brittiläiset naismatkailijat kohahduttivat suurta yleisöä Afrikkaan ja Aasiaan suuntaamillaan tutkimuksellisilla
matkoillaan. 1700-luku oli vielä miesmatkailijoiden, mutta 1800-luku naismatkailijoiden esiinnousun aikakautta.

Riskialttiin toimialan tulevaisuus

P

ostmodernille ajalle ominainen hedonismi näkyy myös matkailussa, jos
sa ollaan erään näkemyksen mukaan siirrytty jo postturismin jälkeiseen
aikaan. Moninaisten taloudellisten, sosiaalisten, poliittisten ja teknologisten muuttujien vuoksi kulloinkin vallitsevat yhteiskunnalliset arvot lopulta määrittävät matkailuelinkeinon tulevaisuutta alkaneella vuosituhannella. Matkailun poliittiset
ja lainsäädännölliset rajoitukset sekä matkailuturvallisuusasioiden korostuminen, mihin vaikuttavat rikollisuus ja terrorismi, rajoittavat toteutuessaan merkittävästi kasvua.
Erään skenaarion mukaan eniten osuuksiaan matkailun lähtömaista tulevat
lisäämään Brasilia, Kiina ja Etelä-Korea. Poliittiset ja taloudellissosiaaliset muuttujat huomioiden näissä kaikissa maissa on kuitenkin runsaasti riskitekijöitä.
Kiinan ennustetaan myös nousevan maailman merkittävimmäksi matkailun kohdemaaksi 10-20 vuoden kuluessa, mutta demografiset ja taloudellissosiaaliset
muuttujat sekä maassa piilevät jännitteet huomioiden WTO:n ennuste voi jäädä toteutumatta. Aika näyttää suuntaavatko massaturistit vai yksilölliset makaberimatkailijat idän jättiläiseen.
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Timo Toivonen

MUUTTUVA MATKAILU – MUUTTUVAT MITTARIT
Johdanto

M

atkailu on alue, jonka kehittämisestä ovat vastanneet paljolti gurut,
maailmanparantajat tai vain epämääräisesti ”ammattilaisiksi” itseään
kutsuvat ihmiset. Näillä ihmisillä saattaa olla todella runsaasti mielikuvitusta, mikä
tietysti on yhtäältä hyvä asia, koska matkailun yhtenä tehtävänä on tuottaa elämyksiä. Mutta toisaalta toiminta pelkän intuition ja mielikuvituksen varassa saattaa johtaa myös täydelliseen haihatteluun. Kun esimerkiksi toisen maailmasodan
aikana kenelläkään ei ollut toivoakaan matkustaa lomailemaan ulkomaille ja
kotimaan matkailukin hiipui, pyrittiin ainakin kotimaan matkailua ylläpitämään
keksimällä korvikkeita. Niinpä esimerkiksi Savonlinnasta tehtiin ”Pohjolan Venetsia” (Hirn & Markkanen 328). Toimittiin siis ikään kuin huomaamatta kovia faktoja. Ajateltiin, että matkailun lisääminen vaatisi vain uusia markkinointikeinoja.
Tämä ajattelutapa lienee nykyäänkin tavallinen.
Esimerkkinä siitä, miten tärkeä on tuntea mittareita esitettäköön kaksi kuviota.
Ensimmäinen näistä esittää työllisten1 määrää ravitsemus- ja majoituspalveluissa, ja toinen näiden työllisten osuutta kaikista työllisistä. Molemmat ovat varmasti
keskeisiä toimialan kehitystä kuvaavia mittareita. Yksi tunnetuimpia itsestään selvänä pidettyjä totuuksia matkailuelinkeinon piirissä on ollut, että turismi on maailman nopeimmin kasvava elinkeino, eli “Travel and tourism is the largest industry in the world on virtually any economic measure including: gross output,
value added, capital investment, employment and tax contributions”, kuten World
Travel and Tourism Council (WTTC) asian ilmaisee (1992). Kuviot 1 ja 2 jo osaltaan paljastavat, miten tärkeää on kuitenkin tuntea mittareita.
Kuten havaitaan, Suomen osalta tämän suuntainen mielipide saa tukea vuosien 1930 ja 1970 välisen kehityksen osalta. Vuoden 1970 jälkeen työllisyys on
sahannut edestakaisin ilman mitään selvästi nousevaa trendiä (kuvio 1). Matkailijamäärät toki ovat pikkuhiljaa nousseet, mutta työn tuottavuus on myös
kasvanut, joten työllisyys, joka lienee yksi elinkeinopolitiikan keskeisimpiä päämääriä, ei ole noussut. Siispä se tosiasia, että matkailuelinkeino on eräässä
mielessä polkenut pikemminkin paikallaan kuin kehittynyt nopeaa vauhtia on
tosiasia, josta elinkeinopolitiikan kehittämisessä olisi lähdettävä. Vuosituhannen vaihteen suotuisan kehityksen perusteella kauppa- ja teollisuusministeriössä on pidetty tavoitteena jopa 150 000 vakinaisen työpaikan määrää vuonna
2010 (HS 18.4.2001), mutta nähtäväksi tietenkin jää, mikä tulee olemaan to-

1

Aikaisemmin käytettiin nimitystä ”ammatissa toimiva väestö”
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dellinen kehitys. Joka tapauksessa jokaisen matkailun parissa työskentelevän
on syytä tuntea Suomen matkailutilastot ja niiden kehitys omata myös näkemyksiä siitä, miten mittareita tulisi kehittää.

Mittarien kehitys 1970-luvulle

S

uomen kartastossa vuodelta 1925 oleva kartta ”matkailureiteistä ja matkailukeskuksista” vuodelta 1923 lienee vanhojen matkailutilastojen tunnetuin dokumentti. Sen mukaan Koli olisi ollut Suomen suosituin matkailukohde, jota seuraavat Imatra, Punkaharju ja Savonlinna. Mihin se perustuu? Se
perustuu mitä todennäköisimmin vieraskirjoihin, koska varhaisimmat matkailukohteiden kävijämäärien rekisteröinnit perustuivat vieraskirjoihin (Hirn & Markkanen 1987, 377). On myös luultavaa, että vain kartalla punaisina palloina
olevien paikkakuntien majoitusliikkeiden vieraskirjat on tutkittu. Itse asiassa tällaiseen harkinnanvaraiseen menetelmään perustuu vieläkin matkailukohteiden
kävijämäärien mittaus, joskin kohteita on jo yli 350 (Matkailukohteiden kävijämäärät 1999, 5).
Matkailua koskevia tilastoja ja muita mittareita oli aina 1970-luvulle saakka
hyvin niukasti. Maahan saapuneita ulkomaisia matkustajia koskevia tietoja alkoi ilmestyä Tilastollisen päätoimiston Suomen Tilastollisessa Vuosikirjassa (STV)
vuodesta 1930 alkaen käsittäen tuolloin vuosien 1927-1929 tiedot. Tilastollisen päätoimiston Tilastokatsauksia lehdessä ilmestyi vuosittain sitten samaan
aineistoon perustuva hieman syvällisempi tarkastelu. Vielä harvinaisempia ovat
olleet tilastoihin perustuvat tutkimukset. Ensimmäinen näistä on Börje Sandbergin ”Suomeen suuntautunut ulkomainen matkailijaliikenne vuosina 1930-1939.
Tilastollinen tutkimus” vuodelta 1943. Monet sen sisältämät havainnot ja lukusarjat ovat vieläkin sangen mielenkiintoisia.
Ulkomaille ja ulkomailta matkustavia koskevien tietojen systemaattinen kerääminen aloitettiin Suomessa vuonna 1923 EK:n eli Etsivän Keskuspoliisin toimesta (Sandberg 1943, 26)2. Aivan ilmeistä siis on, että tietoja ei aluksi kerätty
palvelemaan matkailupolitiikan suunnittelua vaan aivan jostain muusta syystä.
Siksi on yllättävää, että aluksi kysyttiin vain ulkomaalaisten nimiä, ammattia,
saapumisaikaa ja kansallisuutta. Vasta 1929 otettiin käyttöön uudistetut lomakkeet, joissa kysyttiin, missä tarkoituksessa matkustaja saapuu maahamme
(työansio, liikeasiat tai virkistys) (Sandberg 1943, 26). Eikö siis EK aluksi ollut
muka ollenkaan kiinnostunut matkan tarkoituksesta, vai ajateltiinko EK:ssa,
että tuollaiset suorat kysymykset eivät anna oikeaa vastausta, joka juuri on
EK:n tehtävänä selvittää?

2

EK vastaa nykyistä suojelupoliisia eli SUPOa.
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Sandberg kehuu ulkomaista matkustajaliikennettä koskevaa tilastoa, ja
mainitsee sen olevan korkeatasoinen ja kestävän vertailun Euroopan matkailumaiden vastaavien tilastojen kanssa ja olevan ”eräissä suhteissa niistä edelläkin” (27). Sandbergin mukaan ainoastaan jokin määrä rahtialuksissa tai Torniojokilaakson tai Petsamon kautta saapuneita matkailijoita jäi matkustajaliikennetilaston ulkopuolelle (36). Tätä ajatusta maahan saapuneiden ulkomaisten matkailijoiden lukumäärän luotettavuudesta ei mielestäni ole suuresti syytä
epäillä. Esimerkiksi Suomen ja Neuvostoliiton rajat olivat 1930-luvun lopulla
niin tiukasti vartioidut, että jos tilaston mukaan Suomeen saapui 1939 711
”neuvostovenäläistä”, niin tämä lukumäärä aivan ilmeisesti on täysin eksakti
(49). Tilaston ulkopuolelle jäivät todennäköisesti vain loikkarit, vakoilijat ja loppuvuodesta sadat tuhannet sotilaat, joita ryhmiä ei matkailijoiksi lasketa.
Suomeen saapui 1923 21 400 ulkomaista matkailijaa. Vuosikymmenen lopulla heitä oli jo 36 000 (Sandberg 1945, 11) eli kasvua 68 %. Kovin nopeana
kehitystä ei voi pitää, koska lähtötasokin oli verraten alhainen. Sitten 1930luvulla matkailu kehittyi nopeasti. Vuosikymmenen alussa taloudellisen maailmanpulan vuoksi kasvu oli vaatimatonta, mutta lähti vauhtiin pulan mentyä
vuonna 1933. Vuonna 1932 maahamme saapui 37 600 matkailijaa, ja viimeisenä rauhan vuonna 1938 94 000 eli kasvu oli 150 % (37).
Vielä nopeammin kasvoi ”huvimatkailijoiden” eli nykyisin termein vapaaajan matkailijain määrä vastaavana aikana. Vuonna 1932 se oli 22 400 ja
1938 68 100 eli kasvua jopa 203 %. Näin ollen jo edellä mainittu hokema
turismista maailman nopeimmin kasvavana elinkeinona sai 1930-luvulla tukea myös oman maamme ulkomaisten matkailijamäärien kehityksestä. Sandbergin mukaan Suomi nousikin 1930-luvulla ”kansainvälisten matkailumaiden
joukkoon”, ja ratkaisevimpia tekijöitä tähän kehitykseen oli se, että Suomi saattoi ”hyvällä syyllä esiintyä maanosamme halvimpana matkailumaana” (21)3.
Trendi vapaa-ajan yöpymisten suhteen on muuten sama, mikä saadaan tarkasteltaessa viime vuosikymmenen puolivälistä tähän päivään yöpymisten kehitystä, eli vapaa-ajan matkailun yöpymisten määrä kasvaa nopeammin kuin
kaikkien yöpymisten.
Sandberg kertoo myös siitä, miten maamme matkailulle on ollut ominaista
keskittymistä kesään ja erityisesti heinäkuuhun on yritetty tasoittaa talveen, loppukevääseen ja alkusyksyyn, mutta nämä monet erikoisuudet ”tunturihiihdosta
porolla-ajoon saakka” eivät ”ennättäneet tulla tunnetuiksi kuin nimeksi” (41)
(siis ennen talvisotaa). Mutta vaikka jonkin verran talvimatkailu lisääntyi, niin
matkailu keskittyi 30-luvulla entistä enemmän kesään (44). Tämän suuntainen
trendi vallitsee edelleen. Ulkomaalaisten Suomen matkailu keskittyy edelleen

3

Huomatkaa sitaateissa olevien lausumien taitavat sanavalinnat: niitä ei voi oikeastaan osoittaa
vääriksi.
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voimakkaasti kesään. Sitä eivät joulupukin maan vierailut tai venäläisten uuden vuodet retket pysty paljoakaan järkyttämään (Honkanen 1999). Tätä kirjoitettaessa uusimmat käytettävissä olevat tiedot ovat vuoden vaihteesta 20002001. Ne kertovat, että ulkomaisten yöpymisten määrä kasvoi tammikuussa
2001 jopa 28 % (Matkailutilasto 2001, tammikuu), joten talvimatkailu siis tosiaan olisi lisääntymässä merkittävästi. Mutta aikaisempi kokemus on osoittanut,
että muutaman kuukauden perusteella ei voi varmoja johtopäätöksiä tehdä.
Sandbergin tutkimus paljastaa myös sen, että vaikka vapaa-ajan matkat
nopeasti lisääntyivät, vähenivät oleskelupäivien määrät vapaa-ajan matkailijaa kohti huomattavasti, joten matkapäivien luku kasvoi 1932-1938 ”vain” 122
% (102). Tosin matkapäiviä huvimatkailijaa kohti oli vielä 1930-luvun lopulla
huomattavasti enemmän kuin nykyään eli 10. Vuonna 1999 ulkomaisten yöpymisten määrä jaettuna ulkomaisten saapuneiden vieraiden määrällä oli 2.1
(Matkailutilasto 2000, taulu B3). Joka tapauksessa voi sanoa vain pikkuisen
kärjistäen: tuntemalla 1930-luvun kehityksen, voi puhua melko asiantuntevasti
matkailun trendeistä vielä nykyäänkin.
Sandbergin teoksessa on myös mielenkiintoinen taulukko ulkomaalaisten
matkailijoiden jakaantumisesta eri ammatteihin. Kysymyksen muotoilu oli kuitenkin ilmeisesti epäonnistunut, koska joka vuosi 1930-luvulla yli 40 % jouduttiin luokittamaan ammatiltaan tuntemattomien ryhmään. Jakaumien perusteella
on kuitenkin pääteltävissä, että Suomeen suuntautunut matkailu oli koko vuosikymmenen ajan selvästi ylä- ja keskiluokkaista, varsinkin kun Sandberg arvelee, että ammatiltaan tuntemattomiin kuuluu huomattavan paljon ”valtamerilaivojen varakkaita” (79).
Työläisten osuus kyllä hienokseltaan kasvoi, mutta oli vielä 1938:kin vain
6,1 % kaikista maahan tulleista ulkomaalaisista. Vain noin 1 % matkailijoista
oli ”maatalousväkeä” (76-77). Tällaista matkailijoiden tarkastelua sosioekonomisen ryhmän mukaan ei tehty uudestaan ennen 1970-luvun Matkailun edistämiskeskuksen tutkimuksia, vaikka niin sanotuista matkustajakorteista4 olisi
voitu saada ammattia koskeva tieto aina viime vuosikymmenen puoliväliin saakka. Mutta niin ei tehty. Kuitenkin esimerkiksi markkinoinnissa tällainen tieto
olisi ollut hyvin tarpeellinen. Joka tapauksessa taas voidaan vetää analogia
nykyaikaan: viljelijäväestö on edelleen vähiten matkustava väestönosa.
Jo 1930-luvulla pohdittiin matkailulle täsmällisempiä määrityksiä. Kansainliitto määritti ensimmäisen kerran vuonna 1934 sen, kuka on matkailija. Matkailijaksi määritettiin paikkakunnalla vähintään 24 viipynyt vieras henkilö, jonka matkan tarkoitus oli virkistäytyminen, sukuloiminen, erilaisiin kokouksiin
osallistuminen sekä liikematkoilla kulkeminen. Sen sijaan työnhakijoita ja opiskelijoita ei laskettu matkailijoiksi (Sandberg 1945, 28-29). Uutta tässä määri-
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Näistä edempänä puhutaan enemmän.
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telmässä oli aikamääreen lisäksi se, että myös työmatkalla olleet (vaikka ei siis
työnhaussa olleet) luettiin turisteiksi. Voidaan myös sanoa, että suurin piirtein
samalla tavoin turisti määritellään vielä tänään virallisluontoisissa tilastoissa.

Vuosien 1937 ja 1964 komiteanmietinnöt

K

ahdessa tärkeässä matkailun kehittämistä koskevassa mietinnössä eli—
”Matkailukomitean mietinnössä” (Komiteanmietintö 1937: 4) ja ”Matkailun kehittämiskomitean mietinnössä” (Komiteanmietintö 1964 A: 5) kiinnitetään huomiota myös matkailun mittarien kehittämiseen ja tutkimustyöhön.
Erityisesti näihin kiinnitetään huomiota varsinkin jälkimmäisessä mietinnössä.
”Matkailumme kehittämiseen tähtäävät toimenpiteet eivät ole perustuneet tarkkoihin inventointeihin ja tutkimuksiin eikä pitkän tähtäimen ohjelmointia ja ennusteita ole voitu tehdä” (1964, 59). Tämä huomautus koskee paitsi tosiasiallista tilannetta, se heijastelee myös 1960-luvun arvomaailmaa; sen kehitys- ja
tiedeoptimismia. Sen mukaan järkiperäisen yhteiskuntasuunnittelun – tai jopa
”ohjelmoinnin”, kuten edellä asia ilmaistiin - avulla voidaan yhteiskuntaa kehittää yhä parempaan suuntaan. Ja tarkkojen tutkimusten tulee olla ohjelmoinnin
perustana.
Komitean mukaan ”olisi ensi tilassa pyrittävä laatimaan ja kokoamaan tilastot ainakin Suomeen saapuvien ulkomaisten matkailijoiden tarkasta lukumäärästä ja kansalaisuudesta” (1964, 59). Turismin tilastoinnin kehittämisen
keskeisyys komitean työssä näkyy siinäkin, että kun komitea oli asetettu 4.12.
1963, se jo 23.1.1964 siis vasta työnsä alettuaan lähetti kirjeen sisäministeriölle matkailijoiden tilastoinnin parantamisesta (3, 79).
Muistetaan, että Sandberg kehui maamme matkailijaliikennettä koskevaa
tilastoa. Miksi tämä vuoden 1964 komitea siis toimi näin nopeasti ja kirjoitti
näin kriittisesti? Kyse on siitä, että Suomen, Norjan, Ruotsin ja Tanskan välillä
tehtiin sopimus, jonka mukaan vuodesta 1958 luovutaan passintarkastuksesta
Pohjoismaiden välisillä rajoilla (23). Komitea ehdotti tilanteen parantamiseksi
sitä, että majoituslaitosten poliisille toimittamista jo edellä mainituista matkustajakorteista poliisiviranomaiset keräisivät tiedot, jotka lähetettäisiin lääninhallituksille, jotka puolestaan lähettäisivät ne Tilastolliselle Päätoimistolle eli nykyiseen Tilastokeskukseen. Asia voisi tapahtua komitean arvion mukaan henkilökuntaa lisäämättä ja aiheuttamatta ”valtiolle muutenkaan mainittavia kustannuksia” (79). Yöpymiskapasiteettia, sen käyttöä, saapuneita vieraita ja yöpymisiä koskeva matkailutilasto tehdään edelleen periaatteessa matkailijakorttien
perusteella.
Matkailijoiden määrän selvittämistä vielä visaisempi ongelma on ollut matkailutulojen selvittäminen. Vuoden 1937 komiteanmietinnöstä ilmenee, että
maksutasetta koskevien laskelmien yhteydessä Tilastollinen päätoimisto on laatinut arvioita ulkomaisesta matkailijaliikenteestä tulleista tuloista jo vuodesta
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1922. Laskelmat tehtiin kuitenkin erittäin kaavamaisesti ajatellen ulkomaisten
matkailijain kuluttaneen henkeä kohti 5 000 mk vuosina 1922-1932 ja 4 000
mk sen jälkeen. Niinpä vuoden 1937 komitea lausuukin toivomuksen, että tilastollinen päätoimisto panisi toimeen tutkimuksen Suomen ulkomaisen matkustajaliikenteen tuotosta (1937, 63)5. Mitään tällaista tutkimusta ei tämän kirjoittaja ole löytänyt, ja niinpä matkailun taloudellisen merkityksen arviointia
jatkettiinkin melko lailla samaan tapaan kuin ennenkin (Tilastokatsauksia 19391942, Bank of Finland Monthly Bulletin 6/1963). Joka tapauksessa voitaneen
todeta, että tällaiset matkailijain kokonaiskulutuksen arviot olivat varhaisia yrityksiä satelliittitilinpidon laatimiseksi.
Komiteanmietinnöissä tulevat esiin myös Suomen matkailun ikuisuusongelmat. Yksi näistä on matkailukauden pidentäminen. Esimerkiksi vuoden 1964
komiteanmietinnössä todetaan, että päämäärään voitaisiin myös päästä ”tehokkaan ja keskitetyn propagandan avulla”, ”kun otetaan huomioon Suomen
luonnon värien yltäkylläisyys syksyllä ja talviset hohtavat hanget” (25). Myös
kokousten ja kongressien siirtoa kesäkuukausilta muualle suositellaan. Esitetyt
keinot ovat yhä vielä käytössä, sillä esimerkiksi ”talvituotteet” on vuonna 2000
hyväksytyn Matkailun edistämiskeskuksen strategian yksiä ”päätuotteista” ja
”incentive- ja kokousmatkailu” on ”tärkein niche-tuote” (MEK 2000, 5).6
Komiteanmietinnöt osoittavat myös, että eivät sentään kaikki matkailun ongelmat ole ikuisuusongelmia. Mietinnöissä esimerkiksi todetaan, että hotelli- ja
ravintolaelinkeino kärsii koulutetun henkilökunnan (1937, 32) ja erityisesti korkeakoulusivistyksen saaneiden johto- ja toimihenkilöiden puutteesta (1964, 4243). Tällaista ongelmaa ei enää nykyisin liene, vaan ongelmana on pikemminkin liikakoulutus. Niin ikään mietinnöissä moititaan ja kerrotaan hullunkurisia
juttuja anniskeluoloistamme. Esimerkiksi anniskelu vain ruoan kanssa vei erikoisiin tilanteisiin. Enää nykyisin anniskeluoloja tuskin voi moittia muuten kuin
hintojen osalta.
Yksi vuoden 1964 komiteanmietinnön ehdotuksista johti sangen käänteentekevään uudistukseen matkailun kehittämisessä. Komitea nimittäin ehdotti, että
perustettaisiin rahoituslaitos eli Matkailun kehitysrahasto Oy matkailua palvelevien alojen pääomapuutteen helpottamiseksi sekä taloudellisen suunnittelun ja
tutkimustyön kehittämiseksi (75). Rahasto perustettiinkin jo vuonna 1965 (Hirn &
Markkanen 344). Tämän rahaston merkitys ei koskaan kohonnut kuitenkaan
kovin tärkeäksi, eikä se panostanut tutkimustyön kehittämiseen. Sen sijaan vuonna 1973 perustettu Matkailun edistämiskeskus (MEK) (Hirn & Markkanen 345)
tuli näyttelemään sangen tärkeää osaa juuri tutkimus- ja suunnittelutyössä.

5
Hirnin ja Markkasen kirjassa on tässä kohden virhe, sillä heidän mukaansa turistien mukanaan
kuluttaman rahan määrän oletusta lisättiin (379), mutta todellisuudessa sitä pienennettiin.
6
Kannattaa panna merkille, miten puhumalla anglosaksisin ammattisanoin ja puhumalla
”tuotteista” MEK luo kielen avulla vaikutelmaa dynaamisesta liiketoiminta-ajattelusta.

20

MEK:n ensimmäinen tutkimus oli nykyisen Tilastokeskuksen julkaiseman ”Suomalaisten matkailu” (SVT liikenne ja matkailu) –julkaisun edeltäjä ”Suomalaisten lomatottumukset 1975” (MEK sarja A:1). Näitä julkaisuja on sittemmin tehty lähes vuosittain. Valitettavaa kuitenkin on, että ne eivät ole vertailukelpoisia
toisiinsa nähden. Tilastokeskukselle suomalaisten matkailukäyttäytymistä koskevan julkaisun tekeminen siirtyi vuonna 1995.

Tilastoinnin kehitys 1970-luvulta lähtien
1960-luvulla varsinkin sen loppupuolella matkailun tilastointi lisääntyi, mutta tiedot esiintyivät eri paikoissa verraten sirpaleisesti. Esimerkiksi nuorisomajojen ja Camping-alueiden yöpymistiedot löytyivät Matkailu ja Retkeily–julkaisuista (esim. 1967 ja 1968). Komitean ehdottaman uudistuksen toteutumiseen
meni vielä tovi, ja Suomen Viralliseen Tilastoon liittyvä majoitustilasto alkoi
ilmestyä vuonna 1971. Aluksi sekin käsitti vain hotelliyöpymiset.
Edellä jo mainittiin matkailijain kokonaiskulutukseen pyrkivistä arvioinneista. Paitsi että tuollaiset tiedot olivat summittaisia, ne eivät kertoneet myöskään
mitään matkailun paikallisesta merkityksestä. Niinpä 1960-luvun kuluessa ryhdyttiin eri paikkakunnilla teettämään matkailututkimuksia, joiden tarkoituksena oli selvittää kävijöiden määrää, kävijöiden matkan tarkoitusta, heidän kuluttamaansa rahamäärää, heidän mielipiteitään paikkakunnasta matkailukohteena jne. Menetelmät, joilla tutkimuksia tehtiin, vaihtelivat. Varsin yleinen menetelmä oli esimerkiksi se, että ihmisiä pysäyteltiin jonkin määrätyn otantasuhteen mukaan ulosmenoteiden varsilla ja haastateltiin heitä. Myös tietyssä turistikohteessa kävijöitä saatettiin haastatella.
Kaupunkien matkailututkimuksia tehtiin esimerkiksi Tampereella 1962, Jyväskylässä 1963 (Komiteanmietintö 1964, 14-16) ja Turussa 1966 (Piha & Tuominen 1968). Mainittakoon, että ensimmäisiä paikkakuntia, joissa tämän tyyppisiä tutkimuksia tehtiin lienee ollut Savonlinna, jossa ensimmäinen matkailututkimus tehtiin vuonna 1956 (Komiteanmietintö 1964, 16), ja seuraava 1963
(Auvinen 1964). Matkailututkimukset jäivät kuitenkin yksittäisiksi, ja silloinkin,
kun tutkimus uusittiin, ei niitä yleensä tehty edelliseen tutkimukseen nähden
vertailukelpoisella tavalla. Matkailututkimukset saattoivat aiheuttaa myös jonkin verran keskustelua, koska esimerkiksi rahan käyttöä ei ole helppo selvittää
suorilla kysymyksillä. Esimerkiksi edellä mainitusta Turun matkailututkimuksesta vuodelta 1966 nousi sekä kunnallispoliittisissa että tieteellisissä piireissä kova
keskustelu (Nurminen 1968).
Uudentyyppinen turismin tilastointitapa on Tilastokeskuksen Matkailun edistämiskeskuksen toimeksiannosta toteuttama Rajahaastattelututkimus, joka aloitettiin joulukuussa 1997 (Rajahaastattelututkimus Osa 6, 2000, 8). Rajahaastattelututkimukset ovat otokseltaan oloissamme mihin tahansa muihin haastattelututkimuksiin verraten massiivisia, sillä esimerkiksi vuoden 1999 tutkimuk-

21

sessa haastateltiin 73 000 ulkomaalaista. Rajahaastattelu tulee yhteisvaluutan
tullessa käyttöön Euroopan unionissa yhä tärkeämmäksi tietolähteeksi muun
muassa matkailun rahavirroista. Niin suurta edistysaskelta kuin rajahaastattelututkimukset edustavatkin on niissä se puute, että ne eivät ole sisältäneet ennen vuoden 2000 talvea koskevaa tutkimusta tietoja siitä, missä matkailijat
ovat vierailleet (Rajahaastattelututkimus Osa 7, 2001).
Mielenkiintoisesti matkailun tiettyä arvostuksen nousua virallisen tilaston piirissä kuvaa se, että Tilastokeskuksen matkailua koskevat tilastot julkaistiin vuoteen 1992 saakka sarjassa, jonka nimi oli pelkästään
”Liikenne”. Vuodesta 1992 lähtien ne on julkaisu sarjassa, jonka nimi on
”Liikenne ja matkailu”.

Mittarien tulevaisuudesta

Y

hteiskunnan muuttuminen vaatii myös mittarien muuttumista. Niin on matkailussakin. Uusia haasteita antavat jo tämän seminaarin kutsussa mainitut viisumien ja passintarkastusten poistuminen, yhteisvaluutta, kestävä kehitys,
matkailuhankkeiden onnistumisen arviointi, kilpailun koveneminen, matkakestojen lyheneminen sekä globalisaatio. Passintarkastusten poistuminen korostaa
erilaisten systemaattisten haastattelu- ja havainnointitutkimusten merkitystä. Yhteisvaluutta merkitsee rahankäyttötiedustelujen lisääntymistä, mistä jo rajahaastattelututkimusten yhteydessä mainittiin. Kestävä kehitys vaatii tietoja myös matkailun muista kuin suoraan rahassa mitattavissa olevista kustannuksista.
Olen toisaalla jo lyhyesti viitannut niihin ongelmiin, joita hankkeiden menestymistä koskevissa arvioinneissa on (Toivonen 2000). Tässä yhteydessä on
syytä tuoda esiin Pekka Kauppilan kehittelemät bruttokansantuote-eriin ja työllisyyteen perustuvat mallit (esim. 1999 ja 2000). Kilpailun koveneminen vaatii
mm. erinäisten palvelun laatuindikaattorien kehittämistä. Laatuindikaattoreita
toki kehitetäänkin ja käytetäänkin, mutta vertailukelpoisuuden saavuttamiseksi
niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla nykyiset lähinnä yrityskohtaiset
kehitelmät eivät riitä.
Matkakestojen lyheneminen liikenneyhteyksien paranemisen ja nopeutuvan
elämärytmin myötä on tullut ja tulee aiheuttamaan yhden visaisimmista mittariongelmista. Matkailija saattaa ajaa meilläkin päivässä Hangosta Utsjoelle puhumattakaan siitä, että Keski-Euroopassa hän saattaa ylittää päivässä useiden
maiden rajat. Vaikkei matkailija missään matkallaan missään yövykään, hän
kuitenkin syö ja juo jossain, lisää ympäristörasitusta jne. Mitä menetelmiä tällaisten seikkojen indikaattorien kehittämiseen on? Varmaankin jo kauan käytetyt
tukkimiehen kirjanpitoon perustuvat systemaattiset liikennelaskennat voivat esimerkiksi olla tällaisia. Mutta myös uusia muotoja on kehitetty ja tulee kehittää.
Esimerkiksi alun perin armeijoiden tarpeisiin vihollisten keksimiseksi kehitetyt lämpö- ja infrapunakamerat eivät ole poissa laskuista (Horne & al. 1998).
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Kun maailma globalisoituu, vaaditaan globaalisuutta myös mittareilta. Tämä
tarkoittaa sitä, että olivatpa mittarit minkälaisia tahansa, niiden pitää olla yleensä
kansainvälisesti vertailukelpoisia. Esimerkiksi monissa eri maissa toistettavat
samanlaiseen vaikkakin erikieliseen lomakkeeseen perustuvat haastattelututkimukset ovat jo nykypäivää ja tulevat yhä lisääntymään. Joidenkin jo tehtyjen
kaupallisten tutkimusten aineisto saattaa käsittää kaikki Euroopan maat ja jopa
satoja tuhansia vastaajia (esim. European Internet Travel Monitor).
Julkisesti tutkijoiden käytössä on esimerkiksi EU:n EUROSTAT:in toimeksiannosta tehty 12 000 haastattelua käsittävä matkailukäyttäytymistä koskeva aineisto vuodelta 1997. Ilmeisesti sitä ei ole analysoitu kuin aivan pintapuolisesti.
Kuitenkin tietojenkäsittelylaitteet ja -ohjelmat ovat kehittyneet yhä tehokkaammiksi ja käyttäjäystävällisemmiksi, mikä mahdollistaa verraten helpolla suurtenkin aineistojen käsittelyn. Tutkijoiden ei siis ole kohtuuttoman vaikeaa ottaa
haastetta vastaan.
Voimme siis varmaankin turismissa, sen kehitys- ja mittaamisongelmissa
lähteä yhtäältä Raamatun Saarnaajan vanhasta viisaudesta ”Nil novum sub
sole” eli ”Ei mitään uutta auringon alla”, mutta toisaalta myös siitä, että uusia
keinoja on kehitettävä. Yllä mainittu viisaus pätee myös akateemisen tiedon
käyttöön mittarien kehittämisessä. Sitä ei ole kovin suuressa määrin käytetty
ennen eikä käytetä vielä nykyäänkään. Osittain tämä on ymmärrettävää, sillä
akateemisessa matkailututkimuksessa on julkisuuteen ehkä parhaiten näkyvä
asema ollut etnografiseen metodiin perustuvalla tutkimuksella. Mainitun metodin avulla voidaan ideoida, mutta metodin harrastajien piirissä suhtauduttaneen vähintäänkin välinpitämättömästi systemaattisten ajallisesti ja paikallisesti vertailukelpoisten mittarien rakenteluun. Mutta on myös olemassa muuta hyvinkin konkreettisista mittausongelmista keskustelevaa akateemista matkailututkimusta, joka vain odottaa vuorovaikutusta käytännön päättäjien kanssa.
Matkailun verkostoyliopiston ”Matkailun mittarit” –seminaarissa 15.2.2001
pidetty esitelmä
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Kuvio 1. Majoitus- ja ravitsemistoiminnan työlliset 1930-1998
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Seija Ikonen

MATKAILUOPISSA POHJOIS-KARJALASSA

S

avonlinnan koulutus- ja kehittämiskeskus aloitti syyskuussa 2001 kahden lukukauden mittaisen koulutuksen Ves´kansan tarinoita, Järviperinteestä matkailutuotteeksi (Järviperinnekoulutus). Koulutuksen tavoitteena on ollut perehdyttää eteläsavolaiset matkailuyrittäjät sekä muut matkailusta kiinnostuneet toimijat oman alueensa järviperinteeseen sekä sen hyödyntämismahdollisuuksiin konkreettisiksi matkailutuotteiksi. Koulutuksen teemat ovat vaihdelleet
monipuolisesti eteläsavolaisesta ruokaperinteestä myllyperinteeseen aina perinteisiin vesillä liikkumisen muotoihin. Kaikkia järviperinteeseen liittyviä eri osa-alueita on
kuitenkin mahdotonta sisällyttää yhden lukuvuoden (5 ov)
mittaiseen koulutukseen, joten nykyisellään koulutusta on
suunniteltu nimenomaan osallistujien itsensä toivomien
teemakokonaisuuksien mukaisesti. Koulutusta rahoittaa
Itä-Suomen Lääninhallitus ja se on toteutettu lähinnä kaikille osallistujille yhteisten kontaktiopetuspäivien tai alueittain kokoontuvien pienryhmien muodossa. Kevään 2002
alussa kävimme myös opintomatkalla Pohjois-Karjalassa.
Pohjois-Karjalan opintomatkasta enemmän koulutukseen
osallistuvan Seija Ikosen näkökulmasta.
Sanna Ketonen, koulutussuunnittelijaJoensuun yliopisto, Savonlinnan koulutus- ja kehittämiskeskussanna.ketonen@joensuu.fi
Järviperinnekoulutuksen puitteissa teki joukko matkailualan yrittäjiä ja asiasta kiinnostuneita eteläsavolaisia
opintomatkan Pohjois-Karjalaan. Matkalla meille esiteltiin Vuoniskylien matkailukuvioita. Poikkesimme myös Lieksassa Pielisen museossa, mikä on Seurasaaren jälkeen
toiseksi suurin ulkoilmamuseo Suomessa. Polvijärvellä
Saarilan maatilamatkailutilalla tutuksi tuli myös Rääkkylän Kihauksen moniulotteinen työ kansanmusiikin parissa. Yhdessä pohjoiskarjalaisten matkailuihmisten kanssa saatiin oppia
itäsuomalaisesta rakennusperinteestä sekä maamme saunakulttuurista.
Aurinkoinen talvipäivä toivotti
meidät tervetulleiksi Vuoniskylille, jossa ensimmäinen etappimme, Isäntärenki, on hyvä esimerkki monipuolisesta maaseutumatkailuyrityksestä.
Tilan toiminnot on onnistuttu rytmittämään tasaisesti eri vuodenajoille.
Marjatta ja Pekka Kuivalaisen isännöimällä luomulammastilalla kiireisin aika lampolassa on keväällä ja syksyllä, kun taas kesäkahvila ja matkailijat työllistävät
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eniten kesäisin. Ruokailijoille ja juhlien järjestäjille palveluja tarjotaan ympäri
vuoden. Tilan emäntä on ammatiltaan myös taidekudonnan opettaja. Talven
hiljaisempina kuukausina hän kutoo lampaanvillalangasta tekstiilejä myyntiin.
Isäntärengistä matka jatkui Reino Kuivalaisen opastuksella läpi Eeva Ryynäsen ja Heikki Turusen kotimaisemien Herranniemen kestikievariin. Herranniemi osoittautui varsinaiseksi maaseutumatkailun pioneeriyritykseksi. Sen nykyinen isäntäpari Erja ja Tapio Nevalainen ovat kestikievariyrittäjiä jo neljännessä
polvessa. Tilan palveluita on monipuolistettu erilaisilla luontaishoitolomilla, jotka
ovat osoittautuneet olevan erityisesti keski-ikäisten naisten suosiossa. Herranniemen rannasta avautuu maisema yli Pielisen Kolille, jota voi ihailla rannalle
rakennetusta paviljongista. Rannassa on myös uusi savusauna.
Eteenpäin kallistuva VuoniskyläPielisen ympäristössä on 17 matkailuyritystä,
joiden yhteistyön hedelmiä on muun muassa Heikki Turusen tekstittämä Pielisen
kirja upeine kuvineen. Seitsemän vuoden aikana alueella on järjestetty myös
useita hankkeita ja projekteja ym. tapahtumia, joilla Reino Kuivalaisen mukaan
on yksi selkeä tavoite: elinkeinomahdollisuuksien lisääminen.
-Jos kylän halutaan elävän tulevaisuudessakin, ei ole muuta mahdollisuutta
kuin että siellä on toimeentulomahdollisuuksia. Kylät ovat joko eteenpäin tai
taaksepäin kallistuvia. Vuoniskylässä, kuten muissakin eteenpäin kallistuvissa
kylissä kaikki kehittämistoiminta pitäisi suunnata elinkeinotoiminnan kehittämiseen. Sen myötä myöskin pehmeämmät asiat mahdollistuvat.
-Taaksepäin kallistuvissa kylissä, joissa kaikki on menetetty, kehitys pitäisi painottua sosiaaliselle puolelle. Kallistuvien kylien väliin mahtuu paljon niitäkin, joissa
etsitään tietä, kumpaan suuntaan ollaan menossa, pohtii Kuivalainen.

Käsitteet kuriin ja tarinat talteen

M

atka jatkui Vuoniskyliltä Polvijärvelle, yhteiseen koulutuspäivään Paikallisuudesta matkailuvaltiksi –hankkeen matkailuihmisten kanssa. Parin
päivän matkan aikana heräsi monia kiinnostavia kysymyksiä muun muassa siitä,
miten saadaan säilytettyä saunaan liittyvä pyhyys ja oikealla tavalla markkinoitua
suomalaista saunaelämystä täysin erilaisesta kulttuurista tuleville matkailijoille. Entä
onko Järvi – Suomea markkinoitaessa korostettu tarpeeksi alueen puhtautta?
Toivottiin myös selkokielistä opasta metsässä liikkumista kuvaaviin käsitteisiin.
Mitä tarkoittavat vaellus, safari, seikkailu tai patikointi? Opas olisi tarpeen, jotta
matkojen järjestäjät ja ostajat tietäisivät puhuvansa samasta asiasta.
Keskeinen osa onnistunutta elämystä ovat joka tapauksessa ystävälliset, persoonalliset ja paikallistuntemusta omaavat ihmiset. Arvoonsa tulisi nostaa myös
kunkin seudun historiaan liittyvät tarinat, kertomukset ja uskomukset, joilla
matkailijan elämysnälkää on hyvä ruokkia.
KIRJOITTAJAN YHTEYSTIEDOT:
Seija Ikonen
freelancer
Hurissalontie 175
52230 HURISSALO
email: seija.ikonen@sicom.fi
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Petri Hottola

VIERAANVARAISUUDEN VERKOSTO - VIISI
MATKAILUYRITTÄJÄÄ SRI LANKALTA

T

urismin ja kehityksen välinen suhde on varsin suosittu pohdiskelun aihematkailua eri näkökulmista tutkailevissa piireissä, vaikka onkin harvoin
tullut esille tämän julkaisun palstoilla. Keskustellessamme ja kirjoittaessamme
nk. kehitysmaiden ihmisistä puhumme usein joko yhteiskunnan vähäosaisista
tai hallitsevasta eliitistä. Asioiden tarkastelu on ongelmakeskeistä, mikä onkin
varsin ymmärrettävää tässä yhteydessä. Silti jotakin puuttuu. Missä on kehitysmaiden kasvava keskiluokka? Missä ovat ne tavalliset ihmiset, joita voisi kuvailla vaikkapa oman elämänsä sankareiksi, kuten esimerkiksi matkailun parissa menestyksekkäästi toimivat yksityisyrittäjät. Useissa kehitysmaissa on tarjolla monipuolinen ja toimiva matkailun palveluiden verkosto, joka mahdollistaa sujuvan omatoimimatkailun kenelle tahansa ulkomaiselle vieraalle.
Tehdessäni Sri Lankalla talvella 1996-1997 väitöskirjani kenttätöitä vierailin
monissa yksityisissä majoitus- ja ruokailupalveluja tarjoavissa yrityksissä. Tutustuminen yrittäjiin ja heidän arkeensa toi esille poikkeuksellisia ihmisiä. Haluankin nyt kertoa lyhyesti Clement ja Malini Dissanayaken, Chitra Jayasinghen, Martin Wijesinghen ja Upali Ekanayaken tarinat. Kukin heistä
on päätynyt matkailuyrittäjäksi omaa tietään. Silti heidän kokemuksensa kertovat myös yleisemmin yrittämisestä kehitysmaissa. Srilankalaisilla matkailupalvelujen tarjoajilla on usein keskiluokkainen tausta ja keskimääräistä laajempi
koulutus tai muuten hankittu tietopääoma. He ovat kielitaitoisia ja kansainvälisesti suuntautuneita.
Itse asiassa paikalliset matkailuyrittäjät rajaavat usein asiakaskuntansa pelkästään ulkomaisiin matkailijoihin vaikka kotimaan matkailu onkin saarella
hyvin kehittynyttä. Tässä tapauksessa valinnan keskeiset syyt ovat ulkomaisten
turistien pidempi matkailukausi, alhaisempi vaatimustaso, pienempi ryhmäkoko (srilankalaiset matkustavat perheinä) ja hieman parempi keskimääräinen
tuotto. Moni yrittäjä haluaa myös seurustella asiakkaidensa kanssa ja pitää
‘ulkomaan eläviä’ mielenkiintoisempana juttuseurana kuin kotimaisia matkailijoita, jotka useimmiten joka tapauksessa yöpyvät ja ruokailevat sukulaisissa
maksullisten majatalojen sijasta.
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Kuva 1. Malinie ja Clement Dissanayake majoitusliikkeensä parvekkeella.

Clement ja Malinie Dissanayake

C

lement ja Malinie Dissanayaken kotimajoitusta tarjoava matkailuyritys,
Mrs. Clement Dissanayake’s tunnetaan yhtenä Sri Lankan historiallisen
pääkaupungin, Kandyn, parhaista vierastaloista. Sitä käyttävät sekä Lonely Planet
-opaskirjaansa ‘pläräävät’ omatoimimatkailijat, että läheisen Peradeniyan yliopiston konferenssivieraat. Matkailijoita vetää paikalle perheenomainen majoitus, rauhallinen sijainti ja Malinie Dissanayake’n valmistama erinomainen
kotiruoka. Talossa on kerrallaan tilaa n. 10 vieraalle ja majoituksen hinta vaihtelee 6 - 10 euron välillä, huoneen koosta ja varustuksesta riippuen..
Clement Dissanayake toimi nuoruudessaan suuren ulkomaisen yrityksen
myyntiedustajana. Kaupparatsun elämäntapa johti kuitenkin jo varhaisessa
vaiheessa sydänkohtaukseen ja uran katkeamiseen. Jotain muuta oli löydettävä tilalle. Alkusysäys majoitustoiminnan aloittamiseen oli sattuma: kolme länsimaista matkailijaa tarvitsi katon päänsä päälle majoitusliikkeiden tultua täyteen maan suosituimman festivaalin, Kandy Peraheran, aikana. Syntyi ajatus
laajentaa tuolloin vielä hyvin pientä taloa ja perustaa itsekin majatalo. Hyväpalkkaisesta työstä oli jäänyt säästöjä, joilla päästiin rakentamisen alkuun.
Alusta alkaen Malinie Dissanayake on ollut pääosassa yrityksen käytännön
toiminnassa. Siivoaminen, peseminen ja ruuan laitto vaativat suuren työpanoksen. Esimerkiksi keittiö oli alussa yksinkertainen maalattialla varustettu vaja.
Vuosikymmenten kuluessa vaatimattomasta alusta on päästy talouteen, jossa
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työskentelee kaksi apulaista. Pyykit pestään nyt koneella, ruoka säilytetään jääkaapissa tai pakastimessa, ja nuotion tilalla on kaasuliesi. Silti perheestä, sukulaisista, palvelusväestä ja vieraista koostuvasta taloudesta huolehtiminen on
yhä kokopäivätyötä.
Matkailuyrittäminen on tuonut vaurautta taloon. Perheen olohuoneessa on
stereot, video ja väritelevisio, jotka ovat myös asiakkaiden käytössä. Pihassa
seisoo japanilainen auto ja intialainen moottoripyörä. Taloon on saatu yksi
kuumavesisuihku - ylellisyys jota harvoin tarvitaan Kandyn trooppisessa ilmastossa. Ala on tuonut mukanaan myös ystäväverkon ulkomailla ja mahdollistanut vastavierailut Isossa-Britanniassa, Saksassa ja Skandinaviassa, mukaan
lukien Suomen. Vastaavasti uudet ulkomaiset ystävät tulevat säännöllisesti viipyäkseen viikkoja tai kuukausia. Perheyritys säteilee taloudellista hyvinvointia
lukuisille yhteistyökumppaneilleen.
Kuva 2. Dayananda,
Sonali ja Chitra Jayasinghe Cue-sta Innin
pihalla.

Chitra Jayasinghe

S

ri Lankan keskusylängön reunalla sijaitsevan Haputalen pikkukaupungin emansipoitunein nainen, 34-vuotias Chitra Jayasinghe, on rikkonut
elämässään monia yhteisönsä perinteisiä normeja. Nuorena hän luki itsensä
lakinaiseksi ja aloitti aluksi yksin sivutoimisena matkailuyrittäjänä. Hän avioitui
selvästi tavallista myöhemmin, saavutettuaan itsenäiseen toimeentuloon liittyvät tavoitteensa. Avioiduttuaan Chitra Jayasinghe sulki entisen Green House
kotimajoituksensa ja alkoi rakentaa viereen selvästi suurempaa Cue-sta Inn
ravintolaa ja vierastaloa. Myös uudessa talossa sekä asutaan että majoitutaan.
Kuten niin usein Sri Lankalla, olohuoneessa viihtyvät samaan aikaan sekä perhe että vieraat. Turistin ja perheen vieraan välille ei tehdä yhtä selvää eroa
kuin monissa muissa matkakohteissa.
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Kuten usein kehitysmaissa, uutta taloa rakennetaan sitä mukaa kun siihen
saadaan tuloja. Tässä tapauksessa vieraiden tilat rakennettiin ensin ja esimerkiksi keittiö sai odottaa aikaa parempaa. Väliaikaiseen keittiöön palkattiin kuitenkin kokki. Kaksi muuta ulkopuolista sai osa-aikaista työtä. Ylängön kylminä
aamuina tarpeelliset kuumavesisuihkut saatiin rakennukseen uudella tekniikalla. Talon katolla on pieni, mutta talon tarpeisiin riittävä aurinkolämpövaraaja.
Rakentamisen ollessa vielä kesken Cue-sta Inn majoittaa kerrallaan korkeintaan 8 matkailijaa. Asiakkaat haetaan läheiseltä Haputalen rautatieasemalta
ja heille järjestetään pyydettäessä retkiä yhteistyökumppaneiden avulla. Huone
maksaa noin 7 euroa vuorokaudessa.
Chitra Jayasinghe tekee edelleen pitkää päivää kahden työn ja perheen
parissa, mutta on onnistunut delegoimaan useimmat matkailuyrityksen työt
muiden tehtäväksi. Käräjäistuntojen kutsuessa aviomies Dayananda Jayasinghe valvoo yrityksen toimintaa, mutta päätökset tekee viime kädessä sen perustaja. Perheen pää on opettanut metsänhoitajamiehensä myös pyykin pesuun.
Kapinallisenakin joskus tunnettu Chitra on nykyisin arvossa pidetty alueen naisten
esikuva, jonka puoleen käännytään muissakin kuin juridisissa ongelmissa. Yhä
edelleen Chitra on seutukunnan ainoa autoileva nainen. Itse hän ei koe vielä
olevansa riittävän itsenäinen. Hän toivoo tyttärensä Sonalin pääsevän pitemmälle opinnoissa ja saavuttavan vielä äitiäänkin paremman aseman.
Kuva 3. Martin Wijesinghe Sri Lanka Tilakan verannalla.

Martin Wijesinghe

E

lämäntyönsä Sri Lankan viimeisessä laajassa alankosademetsässä, Sinharajan metsiensuojelualueella metsänvartijana tehnyt Martin Wijesinghe elää eläkkeelle jäätyään viereisessä Kudawen kylässä. Lähimpinä naapureina ovat omat tyttäret perheineen. Pienessä metsäkylässä ei juuri muita taloja
olekaan.Sinne pääsee läheisestä Ratnapuran jalokivikaupungista julkisilla kulkuneuvoilla, mutta viimeiset kilometrit on käveltävä metsäpolkua pitkin. Marti-
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nin suomalaisittain vaatimattomaksi mökiksi luonnehdittava puurakenteinen
koti, Sri Lanka Tilaka, tarjoaa majoitusta luontomatkailijoille ja tutkijoille. Tyttäret huolehtivat ruoka- ja juomatarjoilusta. Paikka on rauhallinen ja kodikas,
ihanteellinen luonnosta ja rauhasta pitävälle.
Valtio ei ole pystynyt järjestämään Sinharajan metsään tai sen ympäristöön
majoituspalveluita matkailijoille. Päin vastoin, yritystoimintaa on vaikeutettu
monimutkaisilla pääsymaksujärjestelyillä, epäedullisella sisäänpääsyaikataululla sekä määräyksellä pakollisesta oppaan palkkauksesta. Martinin vieraat
ovat etupäässä vakavasti luonnosta kiinnostuneita asiantuntijamatkailijoita, joista
pääosa on lintuharrastajia. Majoituspalveluja käyttävät myös usean lintumatkailuyrittäjän ryhmät. Meluisat, luonnon rauhaa rikkovat vieraat eivät ole tervetulleita. Talossa on pieni, mutta monipuolinen luontokirjasto. Vieras maksaa
sängystä ja täysihoidosta oman arvionsa mukaisen korvauksen, muutamia
euroja vuorokaudessa. Päärakennukseen mahtuu kerrallaan vain muutama
majoittuja. Ryhmät yöpyvät lavereilla piharakennuksessa.
Martin itse on ansioitunut harrastajabotanisti, joka tuntee pääosan Sri Lankan kasveista. Vuosikymmenien työ sademetsässä on tuottanut tulosta mm.
tieteelle uuden köynnöslajin, Dyoscorea wijesinghaen, muodossa. Vaatimaton
mies on palkittu kasvitietämyksestään presidentin kultaisella ansiomitalilla. Ei
ihme, että Martin Wijesinghe tunnetaan koko saarella luonnonharrastajien keskuudessa. Päältä päin ei tästä filosofisen tyynestä ja hieman surumielisestä,
mutta lämpimän ystävällisestä miehestä hänen mainettaan välttämättä arvaisi.
Kuva 4. Kashun ja Upali Ekanayake Kitulgalan sademetsän
hämyssä.

Upali Ekanayake

V

uosikymmenen kestänyt työura biologian lehtorina Peradeniyan yliopistossa oli antoisaa aikaa Upali Ekanayakelle, mutta sinänsä joustava
yliopistotyö ei tuntunut antavan riittävästi tilaa rakkaimmalle harrastukselle, lintujen tarkkailulle. Vuonna 1998 Upali Ekanayake jättikin virkansa yliopistolla
ja siirtyi yksityisyrittäjäksi, sarkanaan ulkomaisten lintumatkailuryhmien opas-
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taminen. Hän oli tehnyt tätä työtä jo aiemmin virkansa ohella, vapaapäivinä,
joita Sri Lankalla on eri syistä enemmän kuin Suomessa, keskimäärin kolme
viikossa. Ollessani Upaliin yhteydessä syksyllä 2001, hänen kalenterinsa oli
jatkuvasti täynnä etupäässä englantilaisten ryhmien seuratessa toinen toistaan
saaren tunnetuille lintukohteille kuten Kitulgalan ja Sinharajan metsiin, tai Bundalan soille.
Elinkeinon vaihtaminen oli siis onnistunut suunnitelman mukaisesti. Riskialtista siirtoa tuki säästöjen lisäksi vaimo Rohinin hyväpalkkainen työ Sri Lankan
valtion tutkimuslaitoksessa. Viisihenkisen perheen talous oli siirtymävaiheessa
näin turvattu ilman perheenisän panostakin. Yhden miehen luonto-opasyrityksen keskeisinä yhteistyökumppaneina ovat ulko- ja kotimaiset lintumatkailijoita
palvelevat yritykset sekä hyvin sijoittuneet yksityisten majoituspalvelujen tarjoajat, heidän joukossaan myös edellä esitelty Martin Wijesinghe. Jokaisella verkoston jäsenellä on oma kokonaisuutta täydentävä roolinsa. Poika Kashun seuraa usein isäänsä linturetkille perheen tytärten viihtyessä paremmin muiden
harrastusten parissa, ja hän saattaa hyvinkin aloittaa tulevaisuudessa samalla
alalla.
Upali Ekanayake saa asiakkaansa pääasiassa hyvän asiakaspalautteen
kautta. Häntä pidetään yhtenä maansa pätevimmistä kenttäornitologeista. Tärkeänä asiakkaita tuovana lähteenä toimivat myös Internetin ja sähköpostin
mahdollistamat ympäri maailman ulottuvat henkilökohtaiset harrastajayhteydet. Upali Ekanayaken yhteystiedot löytyvät kymmeniltä Internetin lintuharrastussivuilta. Hänet tunnetaan myös kansainvälisen Oriental Bird Clubin Sri Lankan yhdyshenkilönä. Upalille ei tämäkään ole kuitenkaan riittänyt. Hän on henkilökohtaisesti käynyt markkinoimassa palvelujaan Euroopan tärkeimmillä lintuharrastusmessuilla (British Bird Fair, Scottish Bird Fair). Näillä matkoilla yhdistyvät omat matkailu- ja harrastusintressit luontomatkailuyrityksen toiminnan
edistämiseen. Skottikumppaneiden kanssa voidaan käydä katsomassa vaikkapa nummiriekkoja ja neuvotella samalla tulevista opastustöistä.

Mikrolainoja matkailuun?

K

aikilla näillä esimerkkitapauksilla on jotakin yhteistä, vaikka kukin tarina on toki omansa. Palasten loksahtaessa osin sattumankin kautta kohdalleen yrittäjä näkee mahdollisuutensa, mutta se ei vielä riitä. Toiminnan käynnistämiseen tarvitaan tietoa, taitoa ja viime kädessä myös rahaa. Näissä tapauksissa alkupääoma on löytynyt, mutta lukemattomat muut alalle muuten sopivat potentiaaliset yrittäjät eivät pääse unelmiaan toteuttamaan. Silti Sri Lankallakin on suuri määrä kiinnostavia kohteita, joissa matkailupalveluja tarvittaisiin
lisää tai josta ne puuttuvat kokonaan.
Pienyrittäjän kannalta kysymys on paljolti majoitustilan rakentamisen kustannuksista. Matkailijoille on voitava tarjota huoneita. Seinien ja katon lisäksi
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tarvitaan sähköt, vettä ja viemäröinti. Lämpimässä ilmastossa sinänsä halvat ja
yksinkertaiset ratkaisut riittävät. Rakennustyövoima on halpaa ja osa työstä
voidaan tehdä itse. Tarvittava alkupääoma ei ole suuri, mutta silti usein liian
vaikea hankkia. Siitäkin huolimatta, että liiketoiminta toisi monessa tapauksessa rahat takaisin lyhyessä ajassa.
Monissa kehitysmaissa elää valtiojohtoisen matkailun kehittämisen perinne.
Sen mukaan yksityinen sektori toimii täysin erillään ja omillaan; yksityistä yritystoimintaa ei tarvitse erikseen edistää. Pikemminkin päin vastoin. Turistit pyritään pitämään pääomavaltaisilla valtion tai kansainvälisten yritysten pakettija liikematkamarkkinoilla. Kuitenkin pääosa esimerkiksi Etelä-Aasian maissa
vierailevista matkailijoista matkailee itsenäisesti ja käyttää etupäässä yksityisiä
matkailupalveluita. Palveluita, joiden tuottaminen työllistää suorien ja välillisten vaikutustensa kautta huomattavan määrän ihmisiä ja tukevat kehitysmaan
kansantaloutta ‘kovilla’ valuuttatuloilla.
Sri Lankan tapauksessa matkailuyrittäjät ja heidän työllistämänsä ihmiset
hyötyisivät muissa yhteyksissä hyväksi koetusta mikrolainajärjestelmästä. Matalakorkoinen kehityslaina olisi olennaisesti parempi vaihtoehto kuin saarella
tarjolla oleva n. 60 % korkotason pankkilaina. Kehitysyhteistyöhankkeelta lainattu alkupääoma mahdollistaisi yritystoiminnan aloittamisen ja yrittäjä voisi
useimmissa tapauksissa maksaa lainansa muutaman vuoden kuluessa takaisin. Lainoittamisen kohteita valittaessa voitaisiin painottaa taloudellisen elinkelpoisuuden ja yrittäjän ammatillisten valmiuksien lisäksi hankkeen sosiaalisten ja ekologisten seurausvaikutusten kestävyyttä. Valitettavasti tämäntyyppiseen yrittäjyyttä kannustavaan kehitysapuun ei ole matkailun sektorilla kuitenkaan vielä lähdetty.

Toimivaa verkostoitumista

H

uomionarvoista on, että kaikki edellä esitellyt yrittäjät ovat onnistuneet
luomaan ympärilleen toimivan yhteistyöverkoston. Itse asiassa he kuuluvat kaikki, osin tietämättään, samaan verkostoon. Pienellä saarella kävijästä
tuntuu usein, että kaikki tuntevat toisensa. Toisin kuin Suomessa, yrittäjät suosittelevat herkästi toisiaan ja täydentävät omaa toimintaansa muiden tarjoamilla
palveluilla. Jokaisella on yrityksessään tarjolla myös toisten hyviksi ja luotettaviksi tiedettyjen yrittäjien yhteystietokortteja ja esitteitä. Matkailijan kertoessa
jatkosuunnitelmistaan hänelle tarjotaan tietoa näistä vaihtoehdoista sekä tarvittaessa soitetaan määränpäähän ja tehdään varaus. Perillä odottaa yleensä
saman tasoinen ja hintainen majoituspalvelu kuin lähtöpäässäkin, ja yrittäjä
neuvoo juurta jaksain matkailijan toivomuksiin parhaiten sopivan ja edullisimman keinon matkan taittamiseksi.
On selvää, että näissä tapauksissa asiakaspalvelun motiivit liittyvät vain osittain elinkeinon harjoittamiseen. Sri Lankalla perinteinen vieraanvaraisuus on
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vielä niin voimissaan, että uusia yrittäjiä on joskus oikein patistettava ottamaan
palkkio palveluistaan. Kuten Sri Lanka Tilakan esimerkki osoittaa, osa alalla jo
jonkin aikaa olleistakin kokee palveluiden hinnoittelun kiusalliseksi ja pyytää
asiakasta itseään arvioimaan hinnan. Saman perinteen pohjalta asiakkaista
myös huolehditaan kunnolla. Päästyään laadukkaan yhteistyöverkoston piiriin
omatoimimatkailija voi aika pitkälle lopettaa käytännön ongelmista huolehtimisen - joutumatta kuitenkaan pakettimatkailulle tyypillisen rahastuksen kohteeksi. Kokemus on lukuisia kertoja ylihinnoittelun ja suoranaisen huijauksen
kohteeksi joutuneesta maailmanmatkaajasta virkistävä ja saa helposti palaamaan Sri Lankalle - saarta vaivaavasta sisällissodasta huolimatta. Onhan puolet saaresta käytännössä täysin turvallista matkailualuetta.
Nykymaailmassa kotimainen verkostoituminen ei kuitenkaan välttämättä riitä.
Tämän artikkelin esimerkkitapauksista Dissanayaken pariskunta ja erityisesti
Upali Ekanayake liittävät oman paikallisen verkostonsa kontakteillaan osaksi
kansainvälistä verkostoa, johon liittyy paitsi yksityisiä ihmisiä myös yrityksiä ja
kansalaisjärjestöjä. Jälkimmäisessä tapauksessa luonto-opas on harrastus- ja
linnustonsuojeluaktiviteettiensa kautta saanut Internetistä myös globaalin markkinointikanavan, ilman erillisiä kustannuksia. Dissanayaket ovat puolestaan
oppineet kertomansa mukaan paremmin ymmärtämään asiakkaidensa taustaa ja toivomuksia tutustuttuaan henkilökohtaisesti länsimaiseen elämäntapaan
Euroopan matkoillaan.
Suomalainen matkailun tutkija jää Sri Lankan ‘viattoman’ tuntuista yrittämistä seuratessaan miettimään syntyjä syviä: Miten noin paljon vieraanvaraisuudelle ja noin vähän rahastamiselle perustuva yrittämisen konsepti voi toimia? Ilmeisesti siksi, ettei toiminnasta tavoitella suuria rahallisia voittoja ja koska sekä yritystoiminnan että elämisen kustannukset ovat alhaiset. Entä miten
toisella alalla korkeasti koulutetut henkilöt, mutta matkailualan amatöörit ovat
pystyneet noinkin ongelmattomasti saamaan aikaan toimivaa yritystoimintaa?
Ilmeisesti siksi, että sivistys ja kielitaito ovat matkailuyrittäjälle ainakin yhtä tärkeitä lähtökohtia kuin yrityksen talouden hallitseminen, erityisesti silloin kun
toiminta perustuu jatkuvaan kanssakäymiseen asiakkaiden kanssa.
Ja miten verkostoituminen tapahtuukin Sri Lankalla noin luontevasti? Ilmeisesti siksi, että paikallinen yhteisöllinen kulttuuri kannustaa sosiaalisuuteen ja
yhteistoimintaan. Srilankalaiset matkustavat jatkuvasti kotimaassaan vieraillen
sukulaisten ja tuttavien luona. Verkostoitumisesta on kaikille asianosaisille suoraa taloudellista hyötyä. Se luo liiketoimintaan tiettyä vakautta ja toimii markkinoinnin kanavana. Mutta yksi kysymys jää edelleen vastaamatta: Miksi yksityisten matkailuyrittäjien verkostoituminen on sen kaikista ilmeisistä eduista huolimatta Suomessa niin vaikeaa jos se kerran onnistuu kehitysmaissa? Maissa,
joiden puhelin- ja tietoliikenneyhteydet pätkivät ja kirjeitä joudutaan monesti
kirjoittamaan kynttilän valossa sähköjen katkettua. Ainakaan tekniset syyt tai
tiedon vaikea saatavuus eivät verkostoitumista Suomessa estä.
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