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1 Johdanto 

1.1 Kuusamon matkailu 

Kuusamo on Oulun läänin koillisosassa sijaitseva kunta (kuva 1), joka 

perustettiin vuonna 1868 ja josta tuli kaupunki vuonna 2000. Naapurikuntina 

ovat Salla, Taivalkoski sekä Suomussalmi ja idänpuoleisena rajanaapurina 

Venäjä. Talvisin lumipeite on 80–90 cm paksuista ja Kuusamon sanotaan 

olevan yksi Suomen lumisimmista seuduista. (Kuusamon Taskutieto 2012: 3.) 

Maantieteellisesti Kuusamo ei kuulu Lappiin, mutta se on osa Kuusamo 

Lapland yhteistyöaluetta Taivalkosken, Posion, Sallan, Pudasjärven, 

Kemijärven sekä Pyhän matkailukeskuksen kanssa (Kuusamo Lapland 2011: 

2). 

 

 

Kuva 1: Kuusamon sijainti. Lähde: Wikipedia – Kuusamo. 
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Kuusamon itäraja on siirtynyt useita kertoja, viimeksi talvi- ja jatkosotien 

jälkeen vuonna 1940, jolloin Paanajärven ja Tavajärven alueet irrotettiin 

Suomesta (Hiltula & Pirhonen 2006: 27). Oulusta Pudasjärven, Taivalkosken ja 

Kuusamon kautta kulkenut Kolmas Tie toimi pitkään kauppa-, matkustus- sekä 

pyyntireittinä Vienaan ja Jäämerelle (Koutaniemi 1999: 11–15), mutta 

maailmansotien jälkeinen Venäjän rajojen sulkeminen katkaisi Kuusamon 

taloudelliset yhteydet itään. Erilaisia rajanvälisiä yhteistyöprojekteja on 

käynnistetty eri aloilla, esimerkiksi kulttuurimatkailun parissa. (Hiltula & 

Pirhonen 2006: 27, 30.) 

 

Matkailua Kuusamossa on esiintynyt jo 1900-luvun alkupuolelta lähtien, 

jolloin Akseli Gallen-Kallelan vierailut Paanajärvellä nostivat alueen suosituksi 

matkakohteeksi. Vuonna 1954 Rukavaaran aluetta alettiin kehittämään 

matkailukäyttöön raivaamalla sinne laskettelurinteitä ja samana vuonna 

Oulangan maastoon merkittiin Karhunkierroksen matkailu- ja retkeilyreitti. 

Vuonna 1955 Rukalla laskettiin ensimmäiset pujottelukisat. Kuusamon 

lentokenttä rakennettiin vuonna 1972. (Hiltula & Pirhonen 2006: 55, 60.)  

 

Matkailu on noussut yhdeksi Kuusamon pääelinkeinoksi maa-, metsä- ja 

puutalouden rinnalle (Kuusamon Taskutieto 2012: 6–7). Vuonna 2009 

kokonaistulovaikutus matkailussa oli 94,3 miljoonaa euroa (Kuusamon 

Taskutieto 2012: 6) ja vuoden 2012 Kuusamon aluetalousraportin mukaan 

matkailu työllisti ympärivuotisesti yli 816 kuusamolaista (Rukan ja Kuusamon 

matkailun faktoja). Kuusamossa toimii myös matkailualan koulutusohjelma ja 

useat koulutusalat paikallisissa oppilaitoksissa edistävät matkailun kehittämistä 

(Hiltula & Pirhonen 2006: 78). 

 

Pasi Korhosen ja Sanna Kyyrän mukaan Kuusamossa rekisteröityjen 

yöpymisten määrä on lisääntynyt vuosien 1999 ja 2009 välisenä aikana 80,9 %. 

Vuonna 2009 yöpymisiä oli yhteensä 415 374, josta kotimaisia yöpymisiä oli 

327 249 ja ulkomaisia 88 125. Tuon vuoden viisi suurinta lähtömaata olivat 

Venäjä, Iso-Britannia, Alankomaat, Saksa ja Ranska. Venäläisten yöpymiset 

ovat kasvaneet eniten vuosien 1999 ja 2009 välisenä aikana. (Korhonen & 

Kyyrä 2011: 29–30, 31–32) Vuonna 2013 Kuusamon lentokentällä 

rekisteröitiin yli 30 000 lentoa (Suomen virallinen tilasto 2015). Samana 

vuonna Kuusamossa rekisteröitiin yli 450 000 yöpymistä (Suomen virallinen 

tilasto 2014). 
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1.2 Tutkimuksen lähtökohdat 

Kuusamo on kotikuntani, jossa olen asunut koko ikäni lukuun ottamatta 

opiskeluvuosia Oulussa. Matkailu on selvästi näkyvä ilmiö, erityisesti 

sesonkiaikoina ja matkailusta sekä matkailijoista puhutaan kuulteni usein, sillä 

sekä sukulaisiani että perheenjäseniäni on työskennellyt ja työskentelee 

matkailun parissa. Olen myös itse toiminut oppaana ja myyjänä. 

 

Paikallisena oma suhtautumiseni matkailijoihin on ollut ristiriitaista. Vaikka 

matkailijat tuovat rahaa kunnalle, heihin yhdistetään myös kielteisiä 

ominaisuuksia. Yleisin on käsitys matkailijoiden siivottomuudesta, erityisesti 

hotellihuoneiden ja mökkien osalta. Toinen on heidän tapansa poiketa 

määrätyiltä moottorikelkkareiteiltä, minkä katsotaan vahingoittavan taimikoita 

sekä lumen alle jääneitä laitureita. Katson paikallisten joskus kielteisen 

suhtautumisen matkailijoihin johtuvan siitä, että matkailijamääristä huolimatta 

matkailualan ulkopuolella toimivat paikalliset eivät juuri kohtaa matkailijoita. 

Suurin osa matkailijoista pysyttelee Rukan lähipiirissä, kylpylähotelli 

Tropiikissa tai syrjäisemmillä mökeillään, eikä heitä näe kaupungin 

keskustassa. Poikkeuksen tekevät venäläismatkailijat, joihin tutustumista 

hankaloittaa kielimuuri. Paikalliset puolestaan välttelevät Rukan kaltaisia 

kohteita niiden hintatason takia. 

 

Kuitenkin suhtautuminen kasvotusten kohdattuihin matkailijoihin on 

myönteinen ja matkailijoita kuvataan iloisiksi, kohteliaiksi sekä 

mielenkiintoiseksi juttuseuraksi. Ristiriitaiset kertomukset matkailijoista sekä 

omat kokemukseni ovat herättäneet mielenkiintoni matkailijoita ja matkailua 

kohtaan sosiaalisena ilmiönä, johon toivoisin voivani perehtyä syvemmin. 

Opintojeni lähestyessä loppuaan katsoin lopputyön olevan viimeinen 

mahdollisuus tutustua matkailuun tieteenalana yliopisto-opintojeni aikana. 

 

Perehtyessäni Kuusamon matkailua koskevaan aineistoon mieleeni jäivät 

erityisesti Saara-Kaisa Kanniston (2002) pro gradu Kuusamon matkailun 

imagosta sekä Pekka Kauppilan (1996; 1997) tutkimukset Kuusamon talvi- ja 

kesävetovoimatekijöistä. Kauppilan tekemien tutkimusten jälkeen Kuusamosta 

ei ole kuitenkaan tehty kattavaa vetovoimatekijätutkimusta lukuun ottamatta 

Petri Pyörnilän (2003) Kuusamon kulttuurivetovoimaa koskevaa tutkimusta. 

Maailma on muuttunut 1990-luvun jälkeen, esimerkiksi venäläisten matkailu 
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on lisääntynyt, joten katsoin uuden vetovoimatekijätutkimuksen olevan 

paikallaan. 

1.3 Tutkimusprosessi 

Tutkimuksessani olen pyrkinyt vastaamaan seuraavaan kysymykseen: Mitkä 

ovat Kuusamon vetovoimatekijät vuodenvaihteessa 2014–2015 ja miten ne 

ovat muuttuneet 1990-luvun jälkeen?  Aineistoni olen kerännyt 28.12.2014–

11.1.2015 välisenä aikana jakamalla matkailijoille strukturoituja 

kyselylomakkeita Kuusamon lentokentällä sekä Rukan Piste-ravintolassa. 

Vaikka olen pohjannut tutkimukseni Kauppilan vuonna 1996 julkaisemaan 

tutkimukseen sekä hänen käyttämänsä kyselylomakkeen raakaversioon, 

poikkeaa oma tutkimukseni matkailualan ja maantieteen näkökulmista 

painottumalla lomakkeiden lisäksi etnografiaan ja osallistuvaan havainnointiin. 

Osa aineistostani perustuu kentältä tekemiini muistiinpanoihin.  

 

Kyselylomakkeet eivät olleet täysin ongelmattomia ja osallistuvan 

havainnoinnin ansiosta havaitsin useita tilanteita, jotka voivat vaikuttaa 

lomakkeista saadun tiedon laatuun. Alkuperäisen tutkimuskysymykseni lisäksi 

tulen tässä tutkimuksessa tuomaan esille myös kentällä tekemiäni huomioita 

kyselylomakkeiden täyttämisestä, joiden toivon olevan avuksi tulevien 

kyselyiden suunnittelussa. Mitä aineistoni analysointiin tulee, katsoin, että 

yhden ihmisen keräämä aineisto kahden viikon aikaväliltä ei ole tarpeeksi 

kattava faktorianalyysin tekemiseen. Lomakkeiden vastausten analysointiin 

olen käyttänyt yksinkertaisia pylvästaulukoita, joista tekemäni tulkinnat 

perustuvat omiin huomioihini ja käsityksiini. Tutkimukseni tulokset eivät 

kuvaa objektiivisesti matkailijoiden mielipiteitä, sillä aineistoni tulkinta on 

etic-keskeistä, eli se perustuu tutkijan analyyttiseen kuvaukseen ja selityksiin 

(ks. esim. Eriksen 2004: 58–59). Korostan, että tulkinnat ovat omiani enkä ole 

voinut varmistaa niiden paikkansapitävyyttä matkailijoilta. Loppujen lopuksi 

en voi tietää, miten matkailijat ovat kyselylomakkeen ymmärtäneet tai mitä he 

ovat vastauksillaan tarkoittaneet. 

 

Koska olen käyttänyt osallistuvaa havainnointia, minun on otettava huomioon 

tutkijan läsnäolo kentällä. Katson esimerkiksi ulkonäköni ja sukupuoleni 

vaikuttaneen aineiston keräämiseen sekä myönteisesti että kielteisesti. Kokoni 

ja sukupuoleni ansiosta en esiinny uhkaavana, joten minun oli helppo lähestyä 
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ihmisiä ja avata keskusteluja heidän kanssaan, erityisesti naisten. Lopullisesta 

aineistosta on nähtävissä, että suurin osa vastaajista on naisia, joten en voi olla 

miettimättä olisinko alitajuisesti lähestynyt enemmän naisia kuin miehiä, 

jättäen miehet täten vähemmistöön. Fyysisestä pienuudestani johtuva arkuus 

oli haitaksi aloittaessani aineiston keräämistä, mutta ongelma hälveni 

kokemuksen myötä. Nuoruuteni koin hyödyksi kentällä ja erityisesti lopputyön 

esille tuominen sai matkailijat halukkaammiksi vastaamaan kyselyyn.  

 

Oma tietämättömyyteni ja kokemattomuuteni matkailun tutkimukseen liittyen 

tarkoittaa sitä, että en ole osannut ennakoida kaikkia tutkimuksessa esiin 

nousseita ongelmia. Erityisesti kyselylomakkeen testaaminen ennen 

varsinaisen aineistonkeräämisen aloittamista olisi ollut tarpeen. Olen selvästi 

pitänyt joitakin käyttämiäni sanamuotoja itsestäänselvyyksinä, kuten 

termiä ”yksityinen loma-asunto”, jonka ajattelen käsittävän 

oman/tuttavan/sukulaisen mökkiä/kotia. Toinen tällainen termi oli ”hyvät 

laskettelumahdollisuudet”, johon katson kuuluvaksi laskettelun lisäksi myös 

lautailun. Hyvin pian kuitenkin selvisi, että matkailijat ymmärsivät nämä termit 

eri tavoin. Perehdyn tähän ongelmaan syvemmin aineistoni analysoinnissa. 

 

Havaitsin myös itselläni olleen ennakko-oletuksia sen suhteen, mitä ajattelin 

matkailijoiden pitävän Kuusamon vetovoimaisimpana tekijänä. Oletin luonnon 

vetovoimatekijöiden nousevan tutkimuksessani esille paljon voimakkaammin, 

sillä se on itselleni merkittävä tekijä. Vastaavasti oletin kulttuuriin liittyvien 

vetovoimatekijöiden jäävän vähemmälle huomiolle. Samalla tavalla havaitsin 

itselläni olleen myös ennakko-oletuksia sen suhteen, mitä ajattelin eri 

kansalaisuuksien, sukupuolen tai ikäryhmien edustajien vastaavan. Toivon, 

etten ole alitajuisesti painostanut vastaajia tai ohjannut keskusteluja minulle 

tärkeisiin aiheisiin. 

 

Aloitan tutkimukseni läpikäymisen tuomalla luvussa 2 esille käyttämiäni 

keskeisiä käsitteitä. Aloitan kulttuurin ja matkailun määritelmillä, sillä oman 

kulttuurin opitut merkitysjärjestelmät vaikuttavat voimakkaasti siihen miten 

elämme ja miten määrittelemme erilaisia toimintojamme, esimerkiksi 

matkailua. Eri kulttuureissa, mutta myös eri yksilöillä on omat käsityksensä 

siitä, millaista ”oikean” matkustamisen tulisi olla. Joillekin se on aurinkoloma 

etelässä, toisille oman kotiseudun nähtävyyksien kiertely. Ihmisen arvojen ja 

motiivien ajatellaan vaikuttavan siihen, minkä kohteen hän valitsee 
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matkakohteekseen ja käyn luvussa 2 läpi myös arvojen ja motiivien 

määritelmiä. Luvussa 3 esittelen käyttämiäni tutkimusmenetelmiä, eli 

kyselytutkimusta ja osallistuvaa havainnointia ja tuon esille kentällä tekemiäni 

huomioita. Luvussa 4 esittelen aiempia tehtyjä vetovoimatekijätutkimuksia ja 

käyn lopuksi läpi oman aineistoni. Luku 5 on yhteenvetoa sekä mahdollisten 

jatkotutkimusehdotusten esittelyä. 
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2 Keskeiset käsitteet 

2.1 Kulttuuri ja matkailu 

Jorma Kananen (2014: 53–54, 88) määrittelee kulttuurin ihmisten 

muodostamaksi, joko pysyväksi tai hetkelliseksi ryhmäksi, jossa ihmisiä 

yhdistää jokin tekijä, esimerkiksi historia, kansalaisuus tai mielenkiinnon 

kohde, jolloin heistä muodostuu ryhmä tai ”kulttuuri”. Kulttuurien sisällä, tai 

niiden ”alaisuudessa”, voi olla useita pienempiä kulttuuriryhmiä, 

alakulttuureja. Max Weber (1968: 7) uskoo, että ihminen antaa kaikille 

ympäristönsä ilmiöille ja asioille merkityksiä; mitä ne tarkoittavat ja miten 

niihin tulisi suhtautua. Clifford Geertzille (1973: 5–6) tämä merkitysten 

verkko, tai merkitysjärjestelmä, on yhtä kuin kulttuuri ja kulttuurin tutkiminen 

on merkitysten sekä tarkoitusperien selvittämistä. Kulttuurintutkimuksen 

ympärille kehittynyt antropologia keskittyy merkitysten selvittämiseen 

etnografian avulla, jossa tärkeää Geertzin mukaan on tiheän kuvauksen (thick 

description) tekeminen. 

 

Käsite ”tiheä kuvaus” on lähtöisin Gilbert Rylen (1971: 480–483) 

merkitysteoriasta, josta esimerkkinä hän antaa kaksi silmäänsä iskevää poikaa. 

Toiselle pojalle toiminta on tahaton lihasrefleksi, mutta toiselle se on tapa 

kommunikoida ystävän kanssa. Mukaan voidaan laittaa vielä kolmas poika, 

joka iskee silmäänsä, ei kommunikoinnin tai lihasrefleksin takia, vaan vain 

matkiakseen kahta ensimmäistä poikaa. Näin ulospäin täysin samanlaisella 

toiminnalla on todellisuudessa ainakin kolme eri merkitystä. Tiheässä 

kuvauksessa tutkija perehtyy toiminnan kaikkiin eri merkityksiin. Etnografia 

Geertzin (1973: 9–10, 12) mukaan on tiheää kuvausta, jossa tutkija kohtaa 

jatkuvasti erilaisia käsitejärjestelmiä, jotka voivat aluksi vaikuttaa epäloogisilta 

ja sekavilta. Tutkijan on pyrittävä löytämään näiden käsitteiden merkitys 

voidakseen ymmärtää niiden takana olevaa ilmiötä. Kulttuuri on Geertzin 

mukaan julkista, sillä merkitys on julkista. Silmäniskulla kommunikoimista, tai 

silmäniskun matkimista, ei voi tehdä tietämättä, mitä silmäniskulla 

tarkoitetaan. Geertz kuitenkin varoittaa yksinkertaistamasta ilmiöiden 

havainnointia. 

 

Dennison Nashin (1996: 5, 6) mukaan matkailu on samanlainen merkitysten 

järjestelmä kuin muut ihmisen sosiaaliseen elämään kuuluvat ilmiöt. 
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Matkailulla on kulttuurisia merkityksiä sekä tavoitteita, joista matkailija voi 

olla tietoinen, tai joita hän toteuttaa alitajuisesti. Toisin sanoen matkailulla on 

eri merkityksiä eri kulttuureissa. Nashin mukaan (1996: 9, 10–11) matkailuun 

ja matkustamiseen voidaan liittää matkailijoiden lisäksi myös muita henkilöitä, 

kuten palvelun ja majoituksen tarjoavat tahot, kulkuneuvojen ja matkojen 

järjestäjät, henkilöt joilta matkailusta on kuultu sekä antropologiassa vaihto-

opiskelijat. Valene L. Smith (1989:1) sanoo myös työmatkalaisten voivan 

toteuttaa matkailuun liitettäviä toimia. Ning Wangin (2000: 3) mukaan 

matkailun tutkiminen on ongelmallista, sillä matkailulle ja matkailijalle ei ole 

olemassa yhtä yhteistä määritelmää. 

 

Kulttuuri on voimakkaasti yhteydessä ihmisen toimintaan. Nashin (1996: 162, 

174, 175) mukaan sekä fyysinen että henkinen toiminta nähdään 

antropologiassa yhtä tärkeinä ja niihin tulee tutkittaessa suhtautua yhtä 

vakavasti. Geertzin tavoin myös Nash sanoo kulttuurin viittaavan opittuihin 

käsite- ja merkitysjärjestelmiin, jotka poikkeavat biologisista geeneihin 

ohjelmoiduista opeista. Kulttuuri on erittäin joustava, mutta se voi olla myös 

kahlitseva ryhmän määrätessä yksilön käyttäytymisen. Thomas Hylland 

Eriksenin (2004: 10) mukaan kulttuurit muuttuvat nopeasti, etenkin nuoriso- ja 

ruokakulttuuri sekä muodin ja musiikin tyylisuuntaukset, sillä ihmisen 

käyttäytymismallien muuttuminen vaikuttaa myös kulttuurin rakenteisiin. 

Asioiden ja toimintojen merkitysten muuttuessa ennen tärkeinä pidetyillä 

asioilla ei välttämättä enää ole samanlaista painoarvoa. 

2.2 Arvot ja motiivit 

Sekä antropologiassa että maantieteessä ihmisellä ajatellaan olevan jokin tarve 

tai syy matkustaa. Maantieteessä matkailu nähdään systeeminä, jonka 

peruselementtejä ovat matkailijan motiivit sekä kohdealueen vetovoima. Tätä 

Neil Leiperin määritelmää on käyttänyt muun muassa Pekka Kauppila (1996: 

2; 1997: 2), jonka mukaan matkailija lähtee matkalle, koska hänellä on siihen 

yksi tai useampi motiivi. Kohdealueen vetovoima taas pyrkii vastaamaan 

näihin motiiveihin. Tätä prosessia kutsutaan Kauppilan mukaan matkailun 

työntö- ja vetovoimamalliksi. Hän kuitenkin huomauttaa, että matkakohteen 

valintaan voivat vaikuttaa muutkin tekijät kuin matkailijan motiivit, 

esimerkiksi taloudellinen tilanne. 
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Mimi Li kollegoineen (2013: 35–36) mainitsee matkailijoiden motiivien 

tutkimuksen olevan laajaa, mutta monet niistä perustuvat sosiaalipsykologisiin 

teorioihin, joilla ei heidän mukaansa voida selittää sitä, miksi ihmiset valitsevat 

juuri matkailun tietynlaisten tarpeiden täyttämiseksi esimerkiksi perheen tai 

uskonnon sijaan, tai miksi matkailija valitsee yhden kohteen eikä toista. 

Wangin (2000: 13) mukaan matkailumotiivien takana ovat matkailijan 

kulttuuriset arvot sekä kulttuurinen tietoisuus, minkä lisäksi matkailuun 

vaikuttavat myös matkailijan tilanne; onko hänellä mahdollisuutta matkustaa 

sekä miten ja minne hänen on mahdollista matkustaa. Vuonna 2012 Li ja 

Liping A. Cai julkaisivat artikkelin, The Effects of Values on Travel Motivation 

and Behavioral Intention, jossa he tarkastelivat arvojen vaikutusta 

matkailijoiden motivaatioon ja käyttäytymiseen. Tutkimuksessa ilmeni 

henkilökohtaisten arvojen vahva vaikutus matkailijoiden motiiveihin. Li 

kollegoineen näkee matkailijoiden arvojen tutkimisen tärkeänä, jotta ihmisille 

voitaisiin järjestää ja markkinoida heidän arvoilleen sopivia tai niiden 

päämääriä täyttäviä matkoja. (Li ym. 2013: 36, 43.) 

 

Markku Verkasalo (1996: 1) määrittelee arvot Clyde Kluckhohnia lainaten 

eräänlaisiksi toiveiksi, joita yksilöt tai ryhmän edustajat pitävät oikeutettuina 

tai mitä he ajattelevat, että heidän tulisi haluta. Pirkkoliisa Ahposen (2001:84) 

mukaan ihmisen luova yksilönvapaus synnyttää kulttuurin, mutta se tarvitsee 

säilyäkseen symbolisia arvoja ja näiden muodostamia järjestelmiä. Kulttuurin 

arvot, kuten muukin kulttuurissa, tuotetaan toiminnalla ja ne ovat osa 

kulttuurin symbolistista rakennetta. Geertz (1973: 50) painottaa kulttuurin 

merkitystä arvojen syntymiseen. Kulttuuri luo arvot, jotka puolestaan auttavat 

kulttuurin säilyttämisessä. 

 

Klaus Helkama (2015: 8–9) käsittää arvoiksi esimerkiksi vapauden, tasa-arvon 

ja maailmanrauhan, jotka ovat tavoiteltavina pidettyjä asiaintiloja, sekä niin 

kutsutut hyveet kuten ahkeruuden, kohteliaisuuden tai rohkeuden, jotka ovat 

toivottua käytöstä (ks. myös Schwartz 1992: 15–16). Arvojen avulla voidaan 

arvioida ihmisen käyttäytymistä sekä perustella hänen tekemiään valintoja. 

Arvoja voidaan myös asettaa tärkeysjärjestykseen. Valaistakseen arvojen 

luonnetta Helkama vertaa niitä persoonallisuuden piirteisiin, jotka ovat 

biologispohjaisia ja säilyvät samoina läpi ihmisen elämän. Arvot ovat hänen 

mukaansa tietoisemmin valittuja ja ne voivat muuttua kokemuksen ja iän 

myötä. Ne ovat muovautuneet ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa, sillä 
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niiden avulla ihmiset ilmaisevat mitä tai millaisia asioita yksilön tulisi 

tavoitella ja miten ihmisten tulisi käyttäytyä toisiaan kohtaan. Koska arvot ovat 

olennaisesti liitettävissä valintoihin, nousevat ne esiin päätöksenteossa ja 

ovatkin tavallisesti taustana erilaisille arvokiistoille. 

 

Geert Hofstede sanoo, että arvot ovat sekä yksilöllisiä että kollektiivisia. Hän 

jakaa ne kahteen ryhmään; desired values, eli mitä ihminen todellisuudessa 

haluaa sekä desirable values, eli minkä ihminen ajattelee olevan haluttavaa (ks. 

myös Verkasalo 1996). Hofstede huomauttaa, että desirable values ja 

arvojärjestelmät määräytyvät tavallisesti yhteiskunnan tai ryhmän normien 

kautta, eli minkä yhteisö tai kulttuuri sanoo olevan tärkeää ja haluttua. 

Kulttuuri määrittää myös, mitä tulee pitää hyvinä ja mitä huonoina arvoina. 

Desirable values edustavat kuitenkin vain eräänlaista kulttuurin antamaa 

ideaalikuvaa siitä, millainen maailman tulisi olla, eivätkä ne aina nouse esiin 

ihmisen konkreettisessa toiminnassa tai elämäntavoissa. Tästä poiketen desired 

values kuvaavat yksilön henkilökohtaisia mieltymyksiä. Desired values tulevat 

paremmin esiin ihmisen toiminnassa, eikä kulttuurin vaikutus niihin ole yhtä 

suuri. Kulttuuri vaikuttaa kuitenkin jossain määrin aina myös yksilölliseen 

ajatteluun. (Hofstede 2001: 5, 6.) 

 

Helkama muistuttaa, että arvoja on monenlaisia ja ne kaikki ovat inhimillisesti 

katsoen ymmärrettävissä, vaikka toisen ihmisen arvomaailma voikin 

ensisilmäyksellä tuntua itselle vieraalta ja epäloogiselta. Saman yhteisön 

ihmisillä voidaan kuitenkin sanoa olevan samanlaiset perustarpeet sekä 

toiminnalliset vaatimukset, muun muassa biologiset tarpeet, joita arvot omalla 

tavallaan heijastavat. Esimerkiksi tullakseen toimeen toisten ihmisten kanssa ja 

varmistaakseen sujuvan yhteiselon ihminen tarvitsee hyväntahtoisuusarvoja, 

jotka määrittävät kuinka hänen tulee toisia ihmisiä kohtaan ihanteellisesti 

käyttäytyä. (Helkama 2015: 10.) 

 

Voidaanko eri kulttuureilla sanoa olevan niille tyypillisiä arvoja? 

Tutkimuksessaan suomalaisten arvoista Helkama (2015: 13) tuo esille, että 

kansallinen omakuva sekä ajatukset kansan yhteisistä arvoista ovat 

ongelmallisia käsitteitä, sillä mikään kansa ei ole yhdenmukainen joukko. 

Kansallinen omakuva on kuitenkin hänen mukaansa olemassa mielikuvien 

tasolla ja sosiaalipsykologisissa tutkimuksissa on todettu, että jokainen 

ihmisryhmä sisällyttää omakuvaansa sellaisia ominaisuuksia, joiden avulla 
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ryhmä poikkeaa toisista ryhmistä. Hofstede (2001: 14) sanoo ihmisillä olevan 

sekä heterostereotypioita toisista ryhmistä (”kaikki hollantilaiset ovat 

tahdittomia”) että autostereotypioita omasta ryhmästään (”me hollantilaiset 

olemme rehellisiä”). Hänen mukaansa stereotypiat ovat aina arvostelevia ja ne 

kertovat enemmän arvostelijasta itsestään kuin arvostelun kohteesta, eikä niitä 

tulisikaan käyttää yksilön käyttäytymisen määrittelyyn. Joskus stereotypiat 

voivat kuitenkin kertoa jotain todenmukaista myös niitä koskevasta ryhmästä ja 

Hofstede pitää stereotypioita puolitotuuksina. Helkaman (2015: 13) mukaan 

ajatus esimerkiksi suomalaisten yhteisistä arvoista voi aluksi tuntua 

paikkansapitämättömältä käsitteeltä, mutta se on kuitenkin olemassa 

mielikuvien tasolla. 

 

Erilaisilla arvoilla on omat merkityksensä eri kulttuureissa ja eri kielillä. 

Tämän vuoksi voi olla vaikeaa vertailla eri maiden välisiä arvoja. Shalom H. 

Schwartz (1994: 21–25) on onnistunut löytämään noin neljäkymmentä 

merkitykseltään eri kulttuureissa suhteellisen samankaltaista arvoa, joista hän 

on muodostanut kaksiulotteisen kehämäisen rakenteen, jonka 

pääulottuvuuksina ovat itsensä korostaminen–itsensä ylittäminen sekä 

säilyttäminen–muutosvalmius (kuva 2). Pääulottuvuuksiin sisältyy vielä 

kymmenen arvotyyppiä (ks. esim. Schwartz 1992: 5–13) tai arvoa, jossa 

vierekkäiset arvot ovat psykologisesti yhteensopivia ja vastakkaisilla puolilla 

olevat yhteen sopimattomia. Samoin myös arvojen takana olevat motivaatiot 

on jaoteltu niin, että vierekkäisten arvojen kohdalla motivaatiot ovat 

samansuuntaisia, mutta kaukana toisistaan sijaitsevien arvojen motivaatiot ovat 

erit. 
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Kuva 2: Schwartzin arvokartta. Hedonismista käytetään myös nimitystä 

mielihyvä. Lähde: www.puohiniemi.fi. 

 

Helkama (2015: 93, 94) arvostelee Schwartzin mallia arvotyyppien 

tilastollisesta yleistämisestä. Arvojen suhteet toisiinsa eivät ole itsestään selviä 

ja niiden takana olevat motivaatiot voivat muuttua ihmisen elämän aikana. 

Schwartz (1992: 47; 2011: 5) on myös itse todennut, ettei hänen mallillaan 

saatuja tuloksia tule pitää universaaleina totuuksina, sillä kuten kulttuuri, myös 

arvorakenteet muuttuvat jatkuvasti. Helkama (2015: 95, 97) kertoo Schwartzin 

myös todenneen joidenkin arvo-osioiden sijoittuvan joskus ”väärään” 

arvotyyppiin. Tällöin arvo-osiot ovat todellisuudessa vahvemmin yhteydessä 

muiden kuin oman arvotyyppinsä osioiden kanssa. Arvomallin yleistyksen 

vuoksi sen ulkopuolelle voi jäädä hyvinkin keskeisinä pidettyjä arvoja. 

 

Helkama (2015: 100, 103) painottaa arvotutkimuksen olevan aina 

yksinkertaistamista ja teorioiden käyttökelpoisuuden riippuvan sen 

käyttötarkoituksesta. Vaikka Schwartzin mallissa on puutteensa, se tuo 

kuitenkin Helkaman mukaan esille arvojen järjestelmäluonteen ja 

havainnollistaa ihmisten arvojen samankaltaisuutta ja erilaisuutta. Helkama 

huomauttaa myös, että kaikkia ihmisen toimintoja ei ole aina järkevää 

tarkastella arvovalintoina, sillä tietynlaisen asian arvostaminen ei aina johda 

arvon mukaiseen toimintaan tai muut kuin suoraan kyseiseen toimintaan 

liittyvät arvot voivat olla merkityksellisiä toiminnan kannalta. Tämän lisäksi 
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ihmiset toimivat paljolti totunnaisesti eli he noudattavat automaattisesti 

kulttuurinsa normeja. 

 

Schwartzin arvomallin yksinkertaistettu muoto on otettu vuonna 2002 

yleiseurooppalaiseen käyttöön eurooppalaisten arvojen vertailevan tiedon 

keräämiseksi. Aiemmat arvoteoriat ovat pyrkineet etsimään eroja kulttuurien 

välisissä arvoissa, mutta Schwartzin malli mahdollistaa myös eri kulttuureille 

yhtä lailla tärkeiden arvojen hahmottamisen. (Helkama 2015: 103, 104.) 

Schwartz (1992: 50, 51) erottaa myös toisistaan yksilölliset arvot ja kulttuuriset 

arvot. Yksilöllisten arvojen keskiarvot ovat Schwartzin mukaan yksi keino 

tarkastella kulttuurisia arvoja, sillä kulttuuri vaikuttaa aina jossain määrin 

yksilön arvojärjestelmään. Helkama (2015: 111) sanoo tämän tarkoittavan sitä, 

että yksilöllisistä arvoista voidaan johtaa kulttuurisia arvoja, mutta kulttuuriset 

arvot eivät ole palautettavissa yksilöllisiksi arvoiksi. Kulttuuria yhdistävät 

arvot eivät välttämättä ole samoja, joita yksilö pitää tärkeinä omassa 

arkielämässään. 
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3 Aineisto ja metodit 

3.1 Kyselytutkimus 

Survey- eli kyselytutkimuksessa pyritään Edith D. de Leeuw'n ja Joop J. Hoxin 

(2008a: 1, 2–3) mukaan tunnistamaan tietty ryhmä ihmisiä, joista osan 

antamien tietojen perusteella pyritään luomaan yleinen kuva koko ryhmästä tai 

ryhmän ajatusmalleista. Kyselytutkimuksen tekeminen on monimutkaista, sillä 

aluksi on tunnistettava tutkimuskohteeksi valittava ryhmä, poimittava 

haastateltaviksi sopivat henkilöt sekä heidän lukumääränsä, minkä jälkeen on 

mietittävä, mitä kysymyksiä haastateltavilta halutaan kysyä ja miten. 

Kyselytutkimuksen suunnittelu- ja tekoprosesseja on erilaisia ja valittu 

menetelmä vaikuttaa lopullisen tutkimuksen laatuun ja tuloksiin. On myös 

pohdittava, kuinka koottu aineisto tulisi parhaiten analysoida. 

Kyselytutkimusta käytetään Bill Gillhamin (2008: 5–7) mukaan paljon, sillä 

sen ajatellaan olevan muita tutkimusmetodeja halvempi ja tehokkaampi. 

Gillham kuitenkin huomauttaa, että kyselytutkimuksen kustannusten suuruus 

riippuu itse tutkimuksesta, siihen osallistuvista tahoista sekä tutkimuksen 

rahoittajista. Myös tehokkuus on riippuvainen tutkimuskohteesta, 

tutkimusmenetelmistä sekä tutkimuksen tekijästä. 

 

Sekä Gillham (2008: 15, 16) että de Leuuw ja Hox (2008a: 4) muistuttavat, että 

ensimmäinen askel kaikessa tutkimuksessa on määrittää tarkkaan tutkimuksen 

päämäärät. Kyselytutkimuksessa näistä päämääristä tehdään avainkysymyksiä, 

joihin haetaan vastauksia niistä muokattujen kyselylomakkeiden avulla. 

Tavallisesti luodaan myös hypoteesi, jonka paikkansapitävyyttä pyritään 

testaamaan laboratorio-oloissa ennen varsinaista koetta, mutta ihmisiin 

kohdistuvissa tutkimuksissa tämä ei aina ole mahdollista, etenkin silloin kun 

tutkimuskohteena on ihmisen vuorovaikutus ympäristönsä kanssa. Lisäksi 

tutkimuskysymykset voivat muuttua sitä mukaan kun tutkija oppii paremmin 

tuntemaan tutkimuskohteensa. Tämän vuoksi tutkimuksen kulun tarkka 

dokumentointi on hyödyksi. Pamela Campanelli (2008: 176) sanoo, että ennen 

varsinaisen tutkimuksen alkamista kaikki kyselylomakkeet olisi syytä testata. 

Tällä varmistetaan, että ihmiset ymmärtävät kysymykset niin kuin ne on 

tarkoitettu ja että kysymyksillä todella saadaan kerättyä sitä tietoa, mitä niillä 

haetaan. 
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Minulla ei ollut mahdollisuutta testata kyselylomakkeita ennen 

aineistonkeräämisen aloittamista ja joidenkin vastaajien kohdalla jouduin 

tarkentamaan tutkimukseni päämääriä. Tarkoituksena oli selvittää ihmisten 

syitä Kuusamon valintaan matkakohteeksi ennen matkalle lähtöä, mutta monet 

vastaajat ymmärsivät kyselyn tarkoitukseksi tiedustelut heidän mielipiteistään 

ja kokemuksistaan paikan päällä, sekä heidän matkan jälkeisistä 

tuntemuksistaan. Uskon, että ihmisen arvomaailma ei muutu kovin nopeasti 

joten se, mitä matkailijat arvostavat loman jälkeen on todennäköisesti sama 

kuin mitä he arvostivat ennen lomalle lähtöä. En voi kuitenkaan olla täysin 

varma, miten tämä väärinkäsitys on voinut vaikuttaa annettuihin vastauksiin.  

 

Ihmiset eivät ole aina innostuneita vastaamaan kyselylomakkeisiin, minkä 

vuoksi sekä Gillham (2008: 9–11, 12–13) että George Beam (2012: 85, 114) 

muistuttavat, että suljetuissa kysymyksissä sekä itsetäytettävissä lomakkeissa 

ja puhelinhaastatteluissa kysymysten on oltava lyhyitä ja selviä. Mikäli 

kyselytutkimus tehdään ilman tutkijan läsnäoloa, ei tämä voi korjata 

mahdollisia väärinkäsityksiä tai vastata vastaajien esittämiin kysymyksiin. 

Kasvokkain tehtävissä kyselyissä on Don A. Dillmanin (2008: 164–165, 166) 

ja Geert Loosveldtin (2008: 219) mukaan mahdollista saada paljon suurempi 

vastausprosentti johtuen siitä, että ihmisten on vaikeampi kieltäytyä 

vastaamasta tutkijan ollessa läsnä. Tutkijalla on myös mahdollisuus tarkentaa 

epäselviä kysymyksiä ja vastaavasti pyytää vastaajaa selventämään 

vastaustaan. Lisäksi kasvokkain tehtävissä kyselyissä voidaan käyttää 

sanatonta kommunikointia. de Leeuw ja Hox (2008b: 256) huomauttavat, että 

myös itsetäytettävät kyselyt on mahdollista toteuttaa tutkijan ollessa läsnä. 

 

Vastausprosentin lisääminen oli pääsyy siihen, että olin itse sekä jakamassa että 

ottamassa vastaan kyselyitä kerätessä aineistoani. Halusin myös varmistaa, että 

lomakkeet eivät katoaisi esimerkiksi postissa tai jos olisin jättänyt paikan 

päälle palautuslaatikon, joten odotin vieressä matkailijoiden täyttäessä 

lomaketta. Jotta tämä olisi mahdollista ja ihmisten mielenkiinto ei katoaisi, 

kyselylomakkeiden oli oltava lyhyitä ja nopeasti täytettäviä. Tämän vuoksi 

lyhyt ja helppotäyttöinen strukturoitu lomake suljettuine kysymyksineen 

vaikutti käytännöllisimmältä metodilta. Tätä tutkimusmenetelmää on myös 

käytetty aiemmissa vetovoimatekijä- sekä arvokyselyissä. 
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Kyselyiden kääntämisessä Janet A. Harkness kehottaa kiinnittämään huomiota 

kysymysten sisällön säilymiseen mahdollisimman lähellä alkuperäistä. Kyselyn 

kääntäjillä on oltava kokemusta kyselyiden suunnittelemisesta, tietoa 

tutkimuksen aiheesta sekä tietoa kohdemaasta tai -kielestä, jotta he osaisivat 

arvioida kuinka hyvin kysymykset ovat käännettävissä. Harvoin kääntäjiä 

kannattaa olla vain yksi, sillä useammalla ihmisellä on paremmin tietoa 

erilaisista kielitieteellisistä eroista sekä piilomerkityksistä. Kääntäjäryhmässä 

on oltava kääntäjiä, käännöksen tarkistajia sekä joku, joka päättää lopullisesta 

käännösversiosta. Käännökset tulee myös testata kohdepopulaatiolla ennen 

niiden varsinaista käyttämistä. (Harkness 2008: 68, 69.) Suunnittelin 

kyselylomakkeeni suomeksi (liite 1) ja käänsin sen myös englanniksi (liite 2), 

jonka ajattelin olevan yleismaailmallinen kieli, jota suurin osa ulkomaalaisista 

matkailijoista osaisi. Kuusamon lisääntynyt venäläismatkailijoiden määrä vaati 

lomakkeen kääntämisen myös venäjäksi (liite 3). Tämän käännöksen teki 

Marina Jamgurova. Vähäinen venäjänkielentaitoni tarkoittaa sitä, etten ole 

voinut tarkistaa venäjänkielisen lomakkeen paikkansapitävyyttä. 

 

Kyselytutkimusta käytetään usein arvojen tutkimisessa. Tällöin on tapana 

käyttää Likert-asteikkoa (mm. Schwartz 1992, Li ym. 2013, Helkama 2015), 

jossa vastaajille annetaan erilaisia väittämiä, joko myönteisiä tai kielteisiä, 

jolloin vastaajan on esimerkiksi viisiportaisella asteikolla määriteltävä, kuinka 

paljon hän on samaa tai eri mieltä väittämän kanssa. Kansainvälisissä 

vertailuissa tämä on hyödyksi kyselyiden ja niiden vastausten kääntämisen 

helpottuessa huomattavasti, sillä Likert-asteikko ymmärretään suhteellisen 

samalla tavalla eri kulttuureissa. Asteikon käyttäminen vaatii kuitenkin sitä, 

että väittämien on oltava perusteltuja ja aiempiin tutkimuksiin vetoavia. Olen 

poiminut kyselylomakkeeseeni 24 vetovoimatekijää, sekä jättänyt tilaa 

vastaajan mahdollisille muille huomioille. Pyysin vastaajia arvioimaan 

antamieni vetovoimatekijöiden tärkeyttä heidän matkakohteen valinnalleen 

käyttäen Likertin 1–5 -mitta-asteikkoa, jossa 1 oli ”ei tärkeä” ja 5 ”erittäin 

tärkeä”. Vastaajien taustatiedoista kysyin vain ikää, sukupuolta sekä 

kotikuntaa/maata paremman anonymiteetin varmistamiseksi. Ajatuksenani oli 

tarkastella myös kuntakohtaisia eroja ja samankaltaisuuksia 

vetovoimatekijöissä, mutta ajan puute esti tämän analyysin tekemisen. 

 

Kyselytutkimuksessa arvojen tutkiminen voi olla ongelmallista, sillä ihmisen 

arvoista kertovat hänen tekonsa, minkä lisäksi arvojen ja toiminnan välinen 
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suhde ei ole täysin yksiselitteistä. Tämä johtuu siitä, että ihmiset saattavat 

kyselyissä ja tuttaviensa kanssa kertoa kannattavansa joitain arvoja, joita he 

eivät kuitenkaan toiminnan tasolla toteuta. Tämä ei kuitenkaan aina tarkoita, 

että he eivät todellisuudessa kannattaisi arvoja, vaan jokin muu tekijä voi estää 

niiden toteuttamisen, esimerkiksi rahan puute. Oman kulttuurin tai ryhmän 

antama malli voi myös vaikuttaa siihen, millaisia arvoja ihminen sanoo 

kannattavansa. Jotkut ihmiset voivat kannattaa aidosti jotain arvoja, vaikka he 

toimisivatkin todellisuudessa arvojen vastaisesti, joko vapaaehtoisesti tai pakon 

edessä. Samoja arvoja voidaan myös ilmaista erilaisin toimin tai sama toiminta 

voi ilmentää eri arvoja. Tutkimuksissa arvoille on löydettävä hyvät 

toiminnalliset mittarit, mikä ei kuitenkaan ole helppoa, sillä kattavaa tietoa 

ihmisen toiminnan ja arvojen välisestä suhteesta ei ole. (Helkama 2015: 14–

15.) 

3.2 Etnografia ja osallistuva havainnointi 

Ahponen määrittelee etnografian tutkimussuuntaukseksi, jossa tutkitaan niitä 

tapoja, joilla ihmiset tekevät arkielämäänsä ymmärrettäväksi. Etnografia 

sijoittuu arkeen ja osallisuuteen keskittyen arjen tapahtumien havainnointiin, 

elämän ilmausten ymmärtämiseen sekä ilmiöiden käsitteellistämiseen. Samalla 

kun tutkija kuvaa tutkimuskohteidensa arkea, hänen tulee tuoda esille myös 

oma osallisuutensa tapahtumien kulkuun, joko aktiivisena toimijana tai 

passiivisena sivullisena. Tutkimuskentällä ollessaan tutkija ei ole näkymätön, 

vaan hänen läsnäolollaan tulee aina olemaan jonkinlainen vaikutus tutkittaviin 

ihmisiin. Kuten journalisti tai kaunokirjailija, etnografi kirjoittaa itseään esiin 

tutkimuksessaan toimien joko tutkimuskohteen tulkkina tai asianajajana. 

(Ahponen 2001: 48, 49, 56, 57–58.) 

 

Norman K. Denzin (1997: xi) kuvaa etnografiaa haastattelun ja kirjoittamisen 

muodoksi, joka tuottaa kuvauksia ja kertomuksia tutkimuskohteen, mutta myös 

tutkijan elämäntavoista. Elina Makkonen (2009: 15, 61) taas kuvaa etnografian 

prosessiksi, jonka alussa tutkija ja tutkittava kohtaavat kentällä ja tuottavat 

aineistoa, josta muodostuu tutkimuskysymysten ohjauksen ansiosta 

tutkimusaineisto. Kun tätä aineistoa analysoidaan, syntyy tutkimuskohdetta 

kuvaava tutkimus eli etnografia. Makkosen mukaan muistitietoetnografinen 

tutkimusote korostaa tutkijan roolia ja merkitystä yhtenä tutkimuksen 

neuvottelijoista sekä tutkimustiedon tuottajista. Se myös vaatii tutkijaa 
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kirjoittamaan auki omat tavoitteensa, sitoumuksensa sekä vaikutuksensa 

tuotettuun tietoon. Vaikka tutkija esittääkin tutkimuksessaan omia tulkintojaan, 

myös toiset ja kolmannet osapuolet voivat vaikuttaa siihen, miten nämä 

tulkinnat esitetään ja kenen ääni tutkimuksessa kuuluu. Makkosen mukaan 

tutkijan on tarkkaan pohdittava, miksi hän on päätynyt tutkimuksessa 

tietynlaisiin ratkaisuihin ja mitkä seikat ohjaavat hänen valintojaan. 

 

Etnografista lähestymistapaa on Outi Rantalan (2011: 44, 45, 46) mukaan 

perinteisesti pidetty antropologian ja kulttuurintutkimuksen menetelmänä, 

mutta sitä sovelletaan myös muissa ihmistieteissä. Etnografiassa painottuu 

tutkijan omakohtainen ja osallistuva perehtyminen tutkittavaan ilmiöön, ilmiön 

sosiaalisen kontekstin huomioiminen sekä sen tutkiminen omassa arjen 

kontekstissaan. Osallistumalla kentän toimintaan tutkija voi Rantalan mukaan 

myös käyttää itseään työvälineenä omaa toimintaansa ja kokemuksiaan 

kuvaamalla. Tällöin tutkimusaineistoa tuotetaan ja kerätään osallistuvan 

havainnoinnin kautta. 

 

Rantala on käyttänyt osallistuvaa havainnointia tutkimuksessaan, jonka 

aineiston hän keräsi toimimalla safarioppaana Lapin luontomatkailualueilla 

vuosina 2006–2009. Matkailututkimuksessa Rantalan (2011: 50) mukaan 

osallistuvaan havainnointiin perustuvan aineiston vahvuutena on se, että sitä 

saadaan kerättyä myös kiireisimmillä sesongeilla, jolloin matkailuyrittäjät ja 

muut työntekijät eivät voi paneutua syvällisiin haastatteluihin tai pitkien 

kyselylomakkeiden täyttämiseen. Tutkimusmenetelmä vaatii kuitenkin myös 

eettisiä ratkaisuja. Rantalan kohdalla hänellä oli ohjelmapalveluyrityksen 

johdon, luontoelämys-ohjaajakurssin opettajan sekä muiden kurssilaisten 

antama lupa osallistuvan havainnoinnin tekemiseen, mutta kenttäpäiväkirjaan 

kertyi myös merkintöjä opastovereista sekä matkailijoista. Näihin Rantala ei 

ollut kysynyt lupaa. Aineistonkäsittelyssä Rantala on pyrkinyt takaamaan 

henkilöiden anonymiteetin säilymisen. Tutkimuksessani olen pyrkinyt samaan 

välttämällä kuvaamasta muistiinpanoissani matkailijoita muuten kuin 

sukupuolen, kansalaisuuden ja likimääräisen iän mukaan. 

 

Kananen suosittelee havainnointia käytettäväksi silloin, kun muilla keinoilla 

(kysely, haastattelu) ei ole mahdollista saada tietoa tai se ei ole luotettavaa. 

Hänen mukaansa havainnointi tapahtuu aina tässä ja nyt, sekä tiedostaen että 

tiedostamatta erilaisten aistihavaintojen kautta, joiden avulla pyrimme 
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tekemään johtopäätöksiä ympäröivästä maailmasta ja siinä elävistä ihmisistä. 

Havainnoinnin etuna on tilanteen aitous, sillä ilmiö tapahtuu luonnollisessa 

ympäristössään. Vaikka havainnoinnilla voidaankin saada monipuolista tietoa, 

ei menetelmä ole aina käyttökelpoinen kaikissa tilanteissa. Esimerkiksi 

erilaisen kulttuurillisen taustan tai kielen omaavan henkilön havainnoinnissa 

ovat vaarana virhetulkinnat, sillä havainnointi tapahtuu täysin tutkijan omien 

aistien ja ajatusmaailman kautta. Ihmisen toimintaa voidaan havainnoida, 

mutta toiminnan syyt ja merkitykset voidaan saada selville vain 

kommunikoimalla. (Kananen 2014: 79–80.) Judith Okely (2012: 83–84) pitää 

tutkijan läsnäoloa kentällä tärkeänä myös silloin, kun tehdään 

kyselytutkimusta. 

 

Kuusamon lentokentällä jaoin kyselyjä lähtöselvittelyyn jonottaneille 

matkailijoille, lähinnä charterlentojen ulkomaalaisille. Etenkin englantilaisten 

ja irlantilaisten yhden päivän jouluvierailut eli charterpäivät ovat nousseet 

Pohjois-Suomessa suosioon 2000-luvun alkupuolelta lähtien (Rantala 2011: 

66). Luvan kyselyn tekemiseen pyysin lentokentän viranomaisilta, jotka 

sallivat minun kerätä kyselyjä kentän eteisaulassa. Suuren matkustajamäärän 

vuoksi lähtöselvittelyyn jonottaminen oli sen verran aikaa vievää, että monet 

matkailijat suostuivat mielellään täyttämään lomakkeen. En esittänyt kyselyjä 

saapuvien lentojen matkailijoille, sillä ajattelin heidän olleen uupuneita pitkän 

lennon jälkeen ja haluavan vain päästä nopeasti lepäämään. Saapuvien lentojen 

liikenne oli myös kiireellisempää. Yritin poimia matkailijoiden joukosta 

suunnilleen yhtä paljon miehiä ja naisia, mutta usein valitsemani henkilöt 

antoivat lomakkeen täytettäväksi jollekulle muulle seurueensa jäsenelle. 

Kiireen vuoksi keskustelut matkailijoiden kanssa lentokentällä jäivät usein 

lyhyiksi, vaikka mielenkiintoa kyselyn tarkempaan pohtimiseen selvästi oli 

olemassa. 

 

Rukan Piste-ravintolassa sain ravintolapäälliköltä luvan kyselyiden tekemiseen 

alemman kerroksen baari-kahvilassa. Ero lentokenttään oli suuri, sillä 

matkailijoilla oli paremmin aikaa täyttää kysely levätessään talviaktiviteettien 

lomassa eivätkä keskustelut katkenneet samalla tavalla kesken kuin 

lentokentällä. Esittelin kyselyjä pöytäkunnittain jokaiselle asiakkaalle, minkä 

jälkeen vetäydyin syrjemmälle odottamaan asiakaskunnan vaihtumista. En 

valikoinut vastaajia minkään kriteerien mukaan, vaan kuljin pöydät ja muut 

istumapaikat läpi järjestyksessä. Rukalla törmäsin useammin paikallisväestöön 
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tai lomakeskuksen työntekijöihin, jotka eivät voineet vastata kyselyyn, sillä he 

eivät olleet tutkimuskohteeni. Tästä huolimatta sain kerättyä suurimman osan 

aineistostani juuri Rukan Pisteessä. 

 

Kielimuuri aiheutti joitain ongelmia. Etenkin ranskankieliset puhujat 

kieltäytyivät vastaamasta kyselyyn sanoen, että eivät mielestään osanneet 

tarpeeksi hyvin englantia. Venäjänkielisten kohdalla ilmeni sama ongelma, 

mutta venäjänkielisen lomakkeen nähdessään useimmat innostuivat sen 

täyttämisestä. Heikon venäjänkielen taitoni vuoksi en kuitenkaan voinut 

keskustella heidän kanssaan samalla tavoin kuin suomalaisten, englantilaisten 

tai hollantilaisten matkailijoiden kanssa. Vain harva tapaamani 

venäläismatkustaja osasi puhua suomea tai englantia. 

 

Matkailijoiden vastatessa kyselyyn tarkkailin heidän lomakkeentäyttötapojaan 

ja kuuntelin keskusteluja, joita he lomakkeen aiheista kävivät 

matkaseuralaistensa kanssa. Pystyin myös itse vastaamaan mahdollisiin 

lomakkeesta esiin nousseisiin kysymyksiin. Havaitsin, että esitellessäni kyselyä 

matkailijaryhmille, esimerkiksi nuorille, he saattoivat aluksi kieltäytyä 

vastaamasta, mutta yhden ryhmän jäsenen suostuttua myös muut innostuivat 

kyselyn täyttämisestä. Ryhmälle lomakkeita esitellessäni kaikki jäsenet joko 

täyttivät sen tai he vilkuilivat ja kommentoivat yhden ryhmän jäsenen 

vastauksia. Etenkin nuoret alkoivat usein keskustelemaan tai väittelemään 

vastausvaihtoehdoistaan. Lomakkeen ääneen lukeminen oli hyvin tavallista. 

Lomakkeentäyttötavoista havaitsin pariskuntien vastaavan kyselyyn niin, että 

toinen pariskunnan jäsenistä täytti lomakkeen heidän sopiessaan vastauksista 

yhdessä. Joskus toinen pariskunnan jäsen saattoi täyttää lomakkeen taustatiedot 

toisen kuitenkin antaessa vastaukset. Tällöin lomakkeeseen tulivat esimerkiksi 

naisen tiedot, mutta miehen vastaukset. Tämä herättää miettimään vastausten 

todenperäisyyttä. Kyselyissä ei aina voida olla varmoja siitä, kuka niihin 

loppujen lopuksi on vastannut. 

 

Lomakkeentäyttämistavoissa minulle aiheutti hieman ongelmia tapa merkitä 

sukupuoli. Esimerkiksi hollantilaisilla oli oman sukupuolen ympyröimisen 

sijasta tapana yliviivata sukupuoli, jota he eivät edustaneet. Koska olen tottunut 

siihen, että lomakkeita täytettäessä vain vastaajalle relevantteihin vastauksiin 

tehdään mitään merkintöjä, tuli tämä lomakkeentäyttötapa minulle yllätyksenä. 

Tämä vaati tarkempaa silmää lomakkeiden läpikäymisessä ja vastausten ylös 
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kirjaamisessa. Venäläismatkailijoilla oli tapana kirjoittaa merkintä 

kyselylomakkeessa vain niiden vetovoimatekijöiden kohdalle, jotka olivat 

heille erittäin tärkeitä antamatta muille vetovoimatekijöille mitään arvosanaa. 

Tämä osoittaa, että itse lomakkeentäyttämisessä on olemassa erilaisia tapoja eri 

maissa, mikä tulisi ottaa huomioon myös kyselytutkimuksessa. Myös iän 

suhteen nousi esiin ongelmia. Erityisesti naiset eivät mielellään ilmoittaneet 

ikäänsä ja joko jättivät kohdan tyhjäksi tai antoivat suurin piirteisen arvion. 

Tavallisesti ikä sivuutettiin jonkinlaisella vitsillä ja anteeksipyytävällä 

vilkaisulla. Ehkä tutkijan ei haluttu voivan yhdistää kasvoja tiettyyn ikään. 

 

Joillekin ulkomaalaisille matkailijoille oli hyvin tärkeää antaa tarkka kuva siitä, 

mistä päin maailmaa he olivat kotoisin tai minkä kulttuurin edustajia he olivat. 

Eräs englannin lennolla kulkenut vanha nainen painotti minulle useaan 

otteeseen olevansa kotoisin juuri Pohjois-Irlannista osoittaen samalla asiaa 

tiedustelevaa kohtaa kyselylomakkeessa. Lomakkeen täyttäminen ei edennyt 

ennen kuin hän oli täysin varma, että olin ymmärtänyt hänen olevan 

pohjoisirlantilainen, ei englantilainen. Myös pari muuta pohjoisirlantilaista toi 

kotimaansa esille ääneen lausumalla kirjoittamisen lisäksi. Heille eron 

tekeminen itsensä ja englantilaisten välillä oli selvästi tärkeää. Myös Uudesta-

Kaledoniasta kotoisin ollut matkaseurue tahtoi minun ymmärtävän tarkalleen, 

missä heidän kotinsa sijaitsi. Eräs heistä kirjoitti lomakkeeseensa vielä ”Pacific 

Ocean”, jotten unohtaisi saaren sijaintia. Eräälle venäläismiehelle taas oli suuri 

ylpeyden aihe, että hän osasi kirjoittaa ”Venäjän” suomeksi. 

 

Vaikka en kyselyssä tiedustellutkaan matkaseurueen kokoa, havaitsin 

lentokentällä hollantilaisten matkustaneen lähinnä pariskunnittain tai 

pariskuntaryhmissä, kun taas englantilaiset ja venäläiset olivat liikkeellä koko 

perheen voimin. Englantilaisten joukossa oli myös paljon pieniä tai 

kouluikäisiä lapsia ja matkakohteen lapsiystävällisyys sekä lentojen 

sijoittuminen koululaisten loma-ajalle oli ollut yksi tärkeimmistä syistä 

Kuusamon valintaan matkakohteeksi. Eräässä nuorten suomalaisten ryhmässä 

oli myös muutama ulkomaalainen, jotka halusivat välttämättä täyttää 

suomenkielisen lomakkeen harjoitellakseen suomea, vaikka tarjosin heille 

myös englanninkielistä lomaketta. Käännösneuvoa he kysyivät mieluummin 

tovereiltaan sen sijaan, että olisivat katsoneet mallia tarjoamastani 

englanninkielisestä lomakkeesta. 
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Etenkin suomalaismatkailijat tahtoivat tietää tarkemmin mitä varten kyselyä 

tehtiin, missä opiskelin ja mitä pääainetta. Eräs nuori venäläismies neuvoi 

minua tuomaan heti esille, että tein kyselyä lopputyötäni varten. Tämä nousi 

esille kun lähestyin kyselyllä aluksi hänen ryhmässään ollutta naista, joka 

kieltäytyi vastaamasta. Nuori mies tuli kuitenkin jälkeenpäin sanomaan, että 

halusi täyttää kyselyn, minkä jälkeen myös hänen isänsä halusi täyttää sen. He 

olivat ajatelleet kyseessä olleen jokin mainoskampanja tai matkatoimiston 

tilaama tutkimus, mutta lopputyön esille tuominen sai heidät muuttamaan 

mieltään. Havaitsin pian, että ihmiset olivat paljon halukkaampia vastaamaan 

kyselyyn kuulleessaan kyseessä olleen lopputyö. Monet näkivät sen sanojensa 

mukaan ”nuoren opiskelijan auttamisena”. 

 

Kaikki matkailijat eivät voineet halustaan huolimatta vastata kyselyyn, sillä he 

olivat viettäneet lomansa jossain muualla kuin Kuusamossa, esimerkiksi 

Taivalkoskella, Posiossa tai Sallassa ja olivat saapuneet Kuusamoon vain 

lentoyhteyksien takia. Joissakin tapauksissa matkailijat luulivat, etteivät olleet 

viettäneet lomaansa Kuusamossa, sillä eivät olleet tietoisia kunnan rajoista. 

Toisissa tapauksissa Kuusamoon yhdistettiin ainoastaan Ruka. Kaikki 

matkailijat eivät olleet tarkkaan tietoisia siitä, missä olivat lomaansa viettäneet 

ja joihinkin kyselyihin on saatettu kieltäytyä osallistumasta, sillä matkailijat 

eivät ole tienneet kyselyn koskeneen juuri heitä. Vaihtoehtoisesti kyselyjä on 

voitu täyttää, vaikka loma olisi vietetty jossain muualla kuin Kuusamossa. 

Vaikka Kuusamossa sijaitsee Koillismaan ainoa lentokenttä, en ollut osannut 

ottaa huomioon myös muiden kuin Kuusamon matkailijoiden kulkevan sitä 

kautta. Tämän vuoksi kyselylomakkeeseen olisi voinut lisätä kohdan, jossa 

olisi tiedusteltu matkailijoiden matkakohdetta tarkemmin. 
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4 Kuusamon vetovoimatekijät 

4.1 Aiemmat tutkimukset 

Jari Järviluoma (2006: 62, 97, 98) määrittelee vetovoimatekijät niiksi asioiksi 

tai ominaisuuksiksi, jotka saavat ihmiset matkustamaan matkakohteeseen tai -

reitille. Hän erottaa ne attraktioista, jotka ovat ”paikkaan sidottuja kohteita tai 

tapahtumia, joilla on erinäinen määrä vetovoimatekijöitä”. Attraktioita voivat 

olla esimerkiksi Sodankylän elokuvafestivaalit tai Inarinjärvi kun taas 

vetovoimatekijöitä ovat esimerkiksi sellaiset asiat kuin luonto, maisema, 

kulttuuri, matkailupalvelut tai saavutettavuus. Järviluoman mukaan attraktiot 

ovat matkakohteita ja vetovoimatekijät niiden määritteitä. Attraktioiden 

vetovoima muodostuu niiden vetovoimatekijöistä. 

 

Vetovoimatekijät vaikuttavat keskeisesti matkakohteen valintaan, minkä kautta 

ne myös määrittelevät matkakohteita sekä matkailumuotoja. Tämän vuoksi 

vetovoimatekijöihin kiinnitetään huomiota matkailututkimuksessa. 

Tutkimuskohteena vetovoimatekijät ovat hyvin monimuotoisia, sillä ne voivat 

olla yleisiä, kuten luonto tai maisema, mutta myös spesifejä, kuten tietynlaisen 

aktiviteetin harrastusmahdollisuudet. Ne voivat olla myös aineellisia tai 

aineettomia, kuten matkakohteen palveluhenkilökunta tai paikallisväestön 

luoma sosiaalinen ilmapiiri. Vetovoimatekijät vaihtelevat alueellisesti ja 

ajallisesti matkailukohteen kehityksen eri vaiheiden sekä sesonkien mukaan, 

minkä lisäksi niiden painoarvo voi muuttua. (Järviluoma 2006: 108)  

 

Vetovoimatekijöitä voidaan tutkia monin tavoin, esimerkiksi tarjonnan 

näkökulmasta inventoimalla matkakohteen resursseja, analysoimalla 

matkailuyritysten ja -organisaatioiden mainontaa tai perehtymällä 

matkailuyrittäjien näkemyksiin asiakkaiden paikanvalinnan kriteereistä. 

Kysynnän näkökulmasta vetovoimatekijöitä voidaan tutkia tarkastelemalla 

potentiaalisten matkailijoiden mielikuvia eri kohteista ja niiden 

ominaisuuksista tai analysoimalla vetovoimatekijöiden merkittävyyksiä 

yleisellä tasolla. (Järviluoma 2006: 99–102.) 

 

Yleisin tapa on kysyä suoraan matkakohteessa vierailevilta matkailijoilta 

heidän syitään kohteen valintaan. Suomessa tätä lähestymistapaa ovat 

käyttäneet muun muassa Pekka Kauppila (1996, 1997) Jarkko Saarinen (1996), 
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Heli Ilola ja Seppo Aho (2003), Jyrki Krzywacki kollegoineen (2005a; 2005b; 

2006; 2010) sekä Järviluoma (2006). Menetelmällisesti Järviluoma (2006: 

103–104) sanoo vetovoimatutkimuksen olevan pitkälti kvantitatiivista. 

Aineistot kerätään strukturoiduilla kyselylomakkeilla tai haastatteluilla tai 

muulla tavoin mittaamalla ja ne analysoidaan faktori- tai 

korrelaatioanalyyseilla. Esimerkiksi Saarisen (1996: 65) Saariselkää 

koskevassa kyselyssä matkailijoita pyydettiin arvioimaan viisiportaisella 

asteikolla 24 vetovoimatekijän vaikutusta Saariselän valinnalle 

matkakohteeksi. Kysymyksen tarkka sanamuoto oli ”Miten tärkeitä syitä 

seuraavat tekijät olivat siihen, että valitsit tällä kertaa juuri (kohteen) 

matkakohteeksi?”. Vastaajien oli arvioitava tätä viisiportaisella Likert-

asteikolla, jossa 1 merkitsi valinnan kannalta erittäin tärkeää syytä ja 5 

valinnan kannalta merkityksetöntä tekijää. 

 

Krzywackin ja kollegoidensa (2005a: 26–31, 35–42; 2005b: 26–31, 35–42) 

rajahaastattelututkimuksissa ulkomaisia matkailijoita pyydettiin valitsemaan 

yksi tai useampi syy Suomen valinnalle matkakohteeksi 15 vetovoimatekijän 

listasta. Tutkimuksissa on tiedusteltu myös eri tietolähteiden vaikutusta 

valintaan. Myöhempien vuosien tutkimuksissa (2006; 2010) vetovoimatekijät 

on unohdettu ja huomio kiinnittynyt enemmän matkailijoiden oleskeluun, 

majoitukseen, liikkumiseen sekä rahankäyttöön. Ilola ja Aho (2003: 5, 22–36) 

puolestaan ovat analysoineet vuoden 2000 rajahaastattelututkimuksen 

kysymyksen ”Mikä oli parasta Suomessa?” vastauksia. 

 

Vetovoimatekijöitä voidaan jäsentää ja luokitella usein eri tavoin. Esimerkiksi 

Kauppila (1996: 11–14, 24; 1997: 16, 13.) on jakanut Kuusamon 

vetovoimatekijät maisemaan, luontoon, luonnon kokemiseen, kulttuuriin, 

perinteeseen ja historiaan, harrastuksiin ja aktiviteetteihin, palveluihin, 

halpaan/pysyvään majoitusmahdollisuuteen, sosiaalisiin tekijöihin, 

vieraanvaraisuuteen sekä liikenneyhteyksiin ja sijaintiin. Luonto, kulttuuri, 

palvelut, harrastusmahdollisuudet ja hintataso ovat olleet vetovoimatekijöiden 

kategorioina myös Saarisen (1996: 65) Saariselkää koskevassa ja Järviluoman 

(2006: 121) Leviä, Pallasta, Pyhää ja Luostoa koskevassa tutkimuksessa. 

Rajahaastattelututkimuksissa (Krzywacki ym. 2005a: 35–38; 2005b: 35–38) 

vetovoimatekijöitä ei ole erikseen ryhmitelty ja myöhemmissä tutkimuksissa 

(Krzywacki ym. 2006; 2010) ne on jätetty kokonaan pois. 
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4.2 Aineiston esittely 

Tutkimustani ei voida täysin pitää jatkona Kauppilan vuonna 1996 

julkaisemalle tutkimukselle, sillä eroja aineistonkeräämisessä, suuruudessa 

sekä analysoinnissa on liikaa rinnakkaisvertailun tekemiseksi. Kuusamon 

talvivetovoimatekijöitä koskevassa tutkimuksessaan Kauppila (1996: 2, 22, 27) 

on pyrkinyt selvittämään, mitkä Kuusamon vetovoimatekijät olivat saaneet 

matkailijat valitsemaan Kuusamon matkakohteeksi sekä miten matkailijat 

kokivat Kuusamon vetovoiman. Hänen tutkimusaineistonsa keräsivät 

Kuusamon ammatti-instituutin yo-pohjaisen matkailulinjan oppilaat (yo-

matkailu 2. vuosikurssi 1994–1995) aikavälillä 27.2–3.5 vuonna 1995. 

Kyselytutkimuksessa käytettiin strukturoitua lomaketta, joka oli suomen lisäksi 

käännetty myös englanniksi, saksaksi ja ruotsiksi. Kyselylomake oli testattu 

etukäteen ja tulosten tulkintaan käytettiin faktorianalyysia. 

 

Vaikka olen käyttänyt Kauppilan tutkimusta lähtökohtana omalleni ja valinnut 

aineistonkeruumetodiksi strukturoidun lomakkeen, olen kerännyt aineistoni 

yksin eikä minulla ole ollut mahdollisuutta testata tekemääni lomaketta. Myös 

aineiston keräämisen vuodenaika on eri, sillä Kauppilan aineisto kerättiin 

kevättalven aikana kun omani on keskittynyt joulun ja uudenvuoden lomien 

matkailijoihin. Aineistoni on kerätty lentokentällä ja Rukalla, enkä ole 

käyttänyt sen käsittelyyn faktori- tai korrelaatioanalyysia, vaan tulkintani 

perustuvat SPSS-ohjelmalla tehtyihin pylvästaulukoihin ja keskiarvoihin. Olen 

myös tehnyt kentällä osallistuvaa havainnointia. 

 

Suunnittelemani kyselylomake perustuu Kauppilan minulle antamaan vuonna 

1996 julkaistussa tutkimuksessa käytetyn lomakkeen raakaversioon, johon tein 

muutoksia gradu-ohjaajani Hannu I. Heikkisen, Kuusamon Naturpoliksen 

ohjelmakoordinaattorin Kirsi Kuoskun, Kuusamon silloisen kaupunginjohtajan 

Timo Halosen sekä Oulun yliopiston maantieteen FT:n eli itse Kauppilan 

antamien neuvojen mukaan. Lomakkeita kertyi kaiken kaikkiaan 231 

kappaletta. Vastaajista 57,9 % on naisia ja 42,1 % miehiä. Suurimman 

ikäryhmän muodostavat 36–45-vuotiaat (34,1 %) ja pienimmän yli 55-vuotiaat 

(6,6 %). Nuorin vastaaja on 13- ja vanhin 75-vuotias. Aineistossani suomalaisia 

on 32,7 %, englantilaisia 32,7 %, venäläisiä 20,0 % ja hollantilaisia 5,5 %. 

Muiden maiden edustajia on 9,1 %. Jo tutkimuksen alkuvaiheilla oli selvää, 
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että ulkomaalaisten matkailijoiden määrä Kuusamossa on kasvanut 1990-luvun 

jälkeen. 

 

Koska olen kerännyt aineistoni lentokentällä ja Rukalla on tämä vaikuttanut 

siihen, minkä tyyppisiä matkustajia ja vastauksia olen aineistooni saanut. 

Molemmat paikat vaativat suhteellisen korkeiden hintatasojensa vuoksi 

matkailijoilta tiettyä vuosituloa, joten matalamman tuloluokan matkailijat eivät 

ole aineistossani edustettuina. Lentokentällä olen kohdannut vain niitä 

matkailijoita, jotka kulkivat Kuusamoon lentäen. Tällöin aineistosta puuttuvat 

bussilla tai autolla kulkeneet matkustajat. Rukalta kerätyssä aineistossa 

nämäkin matkailijatyypit voivat olla edustettuna, mutta sieltä kerätty aineisto 

puolestaan koostuu todennäköisesti matkailijoista, joiden matkakohteena on 

ollut juuri Ruka. Lentokentällä on ollut mahdollisuus tavata matkailijoita, jotka 

ovat vierailleet muuallakin kuin Rukalla. 

 

Koska kävin lentokentällä charterlentojen aikaan, on huomattavan suuri osa 

sieltä kerätystä aineistosta ulkomaisten matkailijoiden vastauksia. 

Aikataulullisten väärinkäsitysten vuoksi en kuitenkaan tavoittanut kentällä niin 

paljon hollantilaisia, kuin olisin toivonut. Tämän vuoksi hollantilaisten määrä 

aineistossani on huomattavasti pienempi kuin englantilaisten, vaikka lentoja 

aineistonkeräämisen aikoihin oli paljon. Huomautan, että tutkimusaineistoani 

ei voida pitää Kuusamon matkailijamäärien todenperäisenä kuvauksena. Suurin 

osa Rukalta kerätystä aineistosta puolestaan on suomalaisten vastauksia. 

Osasin odottaa tätä jakoa ja valitsin aineistonkeruupaikat saadakseni 

suunnilleen tasapuolisen määrän kotimaisten ja ulkomaisten matkailijoiden 

vastauksia. 

 

Olen jakanut lomakkeiden 24 vetovoimatekijää kuuteen pääkategoriaan, joita 

ovat luonto, kulttuuri, välimatka, harrastusmahdollisuudet, majoitus sekä muut 

vetovoimatekijät, jotka eivät sovi aiempiin kategorioihin. Matkailijoiden 

lähtömaita toisiin verrattaessa olen jättänyt analyyseistani pois ”muut” eli ne 

maat, joista kotoisin olevia vastaajia aineistossani oli vain yksi tai kaksi ja 

joista ei siksi saanut koottua tarpeeksi suurta ryhmää (esim. Saksa ja Uusi-

Kaledonia). ”Muiden” maiden vastausten keskiarvot ovat kuitenkin nähtävissä 

taulukoissa. Muiden vetovoimatekijöiden kohdalla olen myös jättänyt 

analyysistani pois ”jokin muu” kohdan, sillä suoraan taulukoista on vaikea 
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nähdä, mitä vastaajat ovat sillä tarkoittaneet. Nämä ovat kuitenkin nähtävissä 

taulukoissa. 

 

Joitain asioita on muuttunut sitten 1990-luvun lopulla tehdyn tutkimuksen. 

Selvin muutos on ulkomaisten matkailijoiden määrän lisääntyminen 

Kuusamossa, minkä ovat mahdollistaneet charterlennot sekä vuonna 2011 

käyttöön otettu Kuusamo–Suoperä rajanylityspaikka. Lisääntyneen matkailun 

johdosta Kuusamoa, etenkin Rukaa, on rakennettu laajentamalla hotelleja ja 

lisäämällä mökkimääriä. Myös kulttuurimatkailua on pyritty tietoisesti 

lisäämään. Kaiken kaikkiaan Kuusamo on pyrkinyt rakentamaan entistä 

enemmän sille pohjalle, mikä sillä jo on ollut. 

4.2.1 Luonto 

Luonto on pitkään ollut tärkeä tekijä Kuusamon matkailussa. Näin on todennut 

Saara-Kaisa Kannisto (2002: 49, 88–89) tutkimuksessaan, jossa hänen 

haastattelemansa matkailuyrittäjät näkivät luonnon tärkeimpänä Kuusamon 

vetovoimatekijänä. Hänen mukaansa luontoa on markkinoitu siinä määrin, että 

siitä on tullut Kuusamon matkailun symboli. Järviluoma (2006: 49–50, 53, 54) 

sanoo luonnon määrittelemisen olevan ongelmallista, sillä yksittäisen henkilön 

luontokäsitykseen vaikuttavat henkilökohtaisten käsitysten lisäksi myös 

kollektiiviset ja sosiaalisesti jaetut käsitykset. Järviluoman mukaan luonto on 

sosiaalinen konstruktio, johon liitetyt merkitykset ovat aina aika- ja 

kulttuurisidonnaisia. Toisistaan poikkeavat luontokäsitykset voivat näyttäytyä 

myös alueellisella ja paikallisella tasolla. Tästä johtuen luontomatkailua, kuten 

matkailua yleensä, voidaan Järviluoman mukaan määritellä monin eri tavoin. 

Tavallisesti siihen on kuitenkin liitettävissä luontokokemusten tai -elämysten 

käsite. 

 

Luontokokemuksia synnyttävät ei-inhimilliset luonnonelementit ja niitä voi 

saada esimerkiksi eräretkiltä, mökiltä tai kotipuutarhasta. Myös erilaiset 

aistikokemukset synnyttävät luontokokemuksia kuten näkymä ikkunasta, 

laineiden liplatus tai metsän tuoksu. Kaikki luonnontilaiseen ympäristöön 

liittyvät kokemukset ovat luontokokemuksia, mutta läheskään kaikki 

luontokokemukset eivät ole liitettävissä luonnontilaiseen ympäristöön. Ihminen 

voi saada luontokokemuksia vierailemalla esimerkiksi eläintarhassa. 
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Luontokokemukset ovat liitettävissä matkailuun virkistäytymiskokemusten 

alalajina. (Järviluoma 2006: 51.) 

 

Luonnon vetovoima matkailussa on tiedostettu jo pitkään (Järviluoma 2006: 

62–63). Wangin (2000: 82, 90) mukaan matkailija näkee vain harvoin luonnon 

neutraalina paikkana. Matkailija arvostaa luontoa ja muodostaa siitä mielessään 

maiseman antamalla sille romanttisia ja esteettisiä arvoja. Wang pitää 

luontomatkailun lähtökohtana romantiikkaa, etenkin 1700-luvun puolivälin 

romanttista liikettä, ja Järviluoman (2006: 85, 87, 90) mukaan ihmisen 

kiinnostusta luontoa kohtaan on pyritty selittämään sekä evoluution että 

kulttuurin kautta. Kulttuurinäkökulman edustajat, hän sanoo, painottavat, ettei 

ole olemassa vakiintunutta suhtautumistapaa luontoon, vaan merkitys riippuu 

ajasta, kulttuurista, muodista, yksilöstä, sosiaalisesta tilanteesta ja monista 

muista tekijöistä. Tästä näkökulmasta katsottuna myös luonnon 

vetovoimaisuus matkailussa on riippuvainen vallalla olevista luontokäsityksistä 

sekä yhteiskunnallisista arvoista. Järviluoma kuitenkin huomauttaa, että myös 

kulttuurinäkökulmassa on pyrittävä muistamaan ihmisen biologinen 

kehityshistoria ja siitä syntyneet lajityypilliset piirteet. 

 

Tutkimuksessani olen luokitellut luonto-kategoriaan kuuluvaksi kauniit 

maisemat, monipuolisen ja vaihtelevan luonnon, erämaisen luonnon sekä 

hiljaisuuden ja rauhallisuuden. Luonto on vahvasti yhdistettävissä ihmisen 

käsitykseen tilasta ja paikasta, sillä se on ihmisen ulkopuolinen, häntä 

ympäröivä kokonaisuus. Yi-Fu Tuan kutsuu ”tilaa” ja ”paikkaa” ihmiselämän 

peruskomponenteiksi, joita pidetään tavallisesti itsestäänselvyyksinä. Hänen 

mukaansa sosiaalisilla ryhmillä ei ole yhtä yhtenäistä tapaa havainnoida ja 

tulkita ympäristöä, vaan näitä tapoja on lukemattomia erilaisia, niin yksilöllisiä 

kuin yhteisöllisiä. Ilmentämällä ja vahvistamalla kulttuurisia standardeja 

yhteisö vaikuttaa hyvin voimakkaasti siihen, kuinka sen jäsenet näkevät 

maailman. Kulttuurin sisällä havainnointi- ja tulkintaeroja esiintyy ikäryhmien, 

sukupuolten sekä alakulttuurien ja vähemmistöjen edustajien välillä. (Tuan 

1974: 5, 53–54, 246; 1989: 3.) Näin ollen ihmisillä on esimerkiksi erilaisia 

käsityksiä siitä, mitä he pitävät kauniina maisemana. 

 

Kulttuurin lisäksi myös henkilökohtainen kokemus vaikuttaa ihmisen kykyyn 

havainnoida ympäristöään. Kokemuksen tai kokemisen kautta ihminen oppii 

tuntemaan ja hahmottamaan todellisuuttaan, joko suorasti aistihavaintojen tai 
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epäsuorasti symbolien kautta. Kokemukseen ovat yhteydessä myös ihmisen 

omat tunteet. Symbolien välittämä kokemus tai kokeminen on konseptuaalista, 

eikä niin intiimiä kuin suoraan aisteilla saadut kokemukset. Ihminen ”tuntee” 

kotinsa eri tavalla kuin hän ”tuntee” kotimaansa. (Tuan 1989: 6, 8, 55.)  

 

Luontoon liitettäviksi arvoiksi voidaan katsoa mielihyväarvot, sillä luonto 

antaa ihmiselle erilaisia aistinautintoja sekä universalismiarvot, jotka ovat 

puhtaan/koskemattoman luonnon sekä luonnon säilyttämisen 

arvostamista. ”Koskemattoman” luonnon määritteleminen on kuitenkin 

vaikeaa, sillä ihmisillä on siitä erilaisia käsityksiä. Passiivisten arvojen lisäksi 

luontoon voidaan liittää myös virikkeisyysarvoja, sillä villissä ja erämaisessa 

luonnossa kulkeminen voidaan nähdä omien kykyjen haastamisena ja 

hiomisena. Esimerkiksi talvipakkasella metsässä yöpyminen voi olla itsetuntoa 

kohottava kokemus. 

 

Liisa Tyrväinen (30.9.2014) sanoo, että luontoa arvostetaan kokonaisuutena. 

Hänen mukaansa Suomessa matkailijat kokevat esimerkiksi uudistushakkuiden 

maisemamuutokset kielteisesti ja metsien käsittelyn jälkiä ei toivota näkyvän, 

vain varttuneita, täysikasvuisia ja järeitä metsiä. Paradoksaalisesti matkailijat 

toivovat myös näkyvyyttä; reittejä, opastusta ja turvallisuuden tunnetta. 

Tyrväisen mukaan talvimatkailijoiden asenne muokattuja metsiä kohtaan on 

kesämatkailijoita hyväksyvämpi, sillä lumi peittää ihmiskäden jäljen. 

 

Tutkimukseni aineistossa naisten ja miesten luontoon liittyvien 

vetovoimatekijöiden arvostamisen välillä ei ole suuria eroja (taulukko 1). Sekä 

naiset että miehet pitävät kauniita maisemia eniten arvossa. Rukalla eräs ryhmä 

nuoria suomalaisia tahtoi täyttää kaksi lomaketta, toinen ryhmän naispuolisille 

ja toinen miespuolisille jäsenille. Lomakkeita täyttäessään naiset 

kommentoivat, että miehet eivät olleet antaneet heidän mielestään tarpeeksi 

arvoa kauniille maisemille. Tähän miehet vastasivat, että kyselyssä kysyttiin 

matkakohteen valintaan vaikuttaneita tekijöitä, ei sitä, mitä matkakohteessa oli. 

Heidän mukaansa kukaan heistä ei ollut ajatellut maisemia matkalle 

lähtiessään. Naisten mielestä maisemilla oli kuitenkin painoarvoa erään 

kommentoidessa ”Mieluummin tänne ku jonnekin Vuokattiin”. Tässä 

yhteydessä luonto osoittautui tärkeämmäksi naisille kuin miehille. Kauppilan 

kahdenkymmenen vuoden takaisessa tutkimuksessa (1996: 31) naiset olivat 

arvostaneet luontoon liittyneitä tekijöitä hieman miehiä enemmän.  
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Taulukko 1: Luontoon liittyvien vetovoimatekijöiden tärkeys naisille ja 

miehille. 

 

Vaikka luontoon liittyvistä vetovoimatekijöistä kauniit maisemat ovat 

ensimmäisellä sijalla kaikkien ikäryhmien kohdalla, on aineistossani 

havaittavissa luontoon liittyvien vetovoimatekijöiden arvostuksen lisääntymistä 

ihmisen iän myötä (taulukko 2). Eniten nousevat erämaisen luonnon sekä 

hiljaisuuden ja rauhallisuuden arvostus. Alle 25-vuotiailla hiljaisuus ja 

rauhallisuus on vähiten arvostettu vetovoimatekijä, kun yli 55-vuotiailla se on 

toiseksi arvostetuin kauniiden maisemien jälkeen. Kaikkien 

vetovoimatekijöiden vertailussa hiljaisuus ja rauhallisuus ovat arvostetuin 

vetovoimatekijä yli 55-vuotiaille. Saman ikään liittyvän huomion on tehnyt 

myös Kauppila (1996: 36) omassa tutkimuksessaan. 
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Taulukko 2: Luontoon liittyvien vetovoimatekijöiden tärkeys eri ikäryhmille. 

 

Suomalaisille ja englantilaisille luontoon ja ympäristöön liittyvät 

vetovoimatekijät eivät ole yhtä tärkeitä kuin venäläisille ja hollantilaisille 

(taulukko 3). Kaikille ryhmille kauniit maisemat ovat arvostetuin 

vetovoimatekijä, mutta muuten venäläisten ja hollantilaisten vastaukset 

poikkeavat suomalaisten ja englantilaisten vastauksista. Sekä suomalaisille että 

englantilaisille monipuolinen ja vaihteleva luonto on toiseksi arvostetuin 

vetovoimatekijä hiljaisuuden ja rauhallisuuden ollessa vähiten arvostetuin. 

Venäläisille ja hollantilaisille vaihteleva ja monipuolinen luonto on vähiten 

arvostetuin erämaisen luonnon ollessa toiseksi arvostetuin tekijä venäläisille ja 

hiljaisuuden ja rauhallisuuden hollantilaisille. Kauppilan (1996: 36) 

tutkimuksessa luonto oli kaikkein tärkein vetovoimatekijä sekä koti- että 

ulkomaalaisille matkailijoille. 
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Taulukko 3: Luontoon liittyvien vetovoimatekijöiden tärkeys eri maista kotoisin 

oleville. 

4.2.2 Kulttuuri 

Luonnon tapaan myös ”kulttuuri” on vaikeasti määriteltävissä oleva termi. 

Vielä vaikeampi on ”paikalliskulttuurin” määrittäminen ja tämän termin 

käyttäminen kyselylomakkeessa herätti huvittuneisuutta erityisesti 

suomalaisten keskuudessa. Rukalla, jossa suomalaismatkailijoita oli lähinnä 

tavattavissa, ei nähty olevan paikallistakulttuuria siinä mielessä, kuin vastaajat 

sen ymmärsivät. Tässä tutkimuksessa kulttuurin tai paikalliskulttuurin 

määritelmiä ei erikseen kysytty. Kuusamon kulttuurivetovoimaa on vielä 1990-

luvulla pidetty vähäisenä (mm. Kauppila 1996; 1997), mutta 2000-luvun 

puolella paikalliskulttuurin mahdollisuudet matkailussa on tiedostettu (mm. 

Raivo ym. 2003). 
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Petri Pyörnilän (2003: 77) tutkimuksessa Kuusamon 

kulttuurivetovoimatekijöistä paikkakunnalta havaittiin löytyvän 

kulttuuriresursseja, jotka matkailijat kokivat vetovoimaisina. Näitä olivat muun 

muassa Julman Ölkyn kalliomaalaukset, vanhat rakennukset ja pihapiirit, 

paikallinen ruoka, perinteiset elinkeinot sekä alueen historia. Kuusamon 

kulttuurivetovoima on vahvasti sidoksissa luontoon ja luonnonresursseihin. 

Erityisesti ulkomaalaisia kiinnostavat suuresti itärajan takaiset alueet ja 

nykyään Rukapalvelu järjestää matkoja Vienan Karjalaan, muun muassa 

Paanajärvelle ja Solovetskin luostariin. Itärajan takaisia kulttuuriresursseja 

halutaan kuitenkin säästää suurilta matkailijamassoilta (Sepponen 2003: 126). 

 

Tutkimuksessani olen luokitellut kulttuuri-kategoriaan kuuluviksi 

mielenkiintoisen paikalliskulttuurin, mielenkiintoisen paikallisen 

ruokakulttuurin, mahdollisuuden tutustua paikallisiin ihmisiin, paikallisväestön 

ystävällisyyden sekä turvallisen matkakohteen. Näistä jälkimmäisen olen 

katsonut kuuluvaksi kulttuuri-kategoriaan, sillä matkakohteen ja 

paikallisväestön kulttuurin kokeminen vaikuttaa pitkälti siihen, katsotaanko 

kohde turvalliseksi vai ei. Ruokakulttuurin lisäsin vetovoimatekijöihin Kirsi 

Kuoskun pyynnöstä jotta voitaisiin selvittää, missä määrin paikallinen ruoka 

houkuttaa matkailijoita. 

 

Schwartzin arvomallin mukaan tarkasteltuna suurin osa kulttuuriin liittyvistä 

tekijöistä ovat liitettävissä perinne- ja universalismiarvoihin. Matkailussa ne 

voivat olla myös liitettävissä itseohjautuvuusarvoihin, sillä ihmisen on oltava 

kiinnostunut oppimaan vieraista kulttuureista halutakseen tavata tämän 

kulttuurin edustajia tai kokeilla kulttuurin tapoja. Paikallisväestön ystävällisyys 

ja turvallinen matkakohde taas ovat liitettävissä hyväntahtoisuus- ja 

turvallisuusarvoihin. Näitä arvoja arvostavan ihmisen on kuitenkin 

varauduttava myös itse noudattamaan arvojen luomia sääntöjä, sillä 

paikallisväestön lisäksi myös matkailijan oletetaan käyttäytyvän tavalla, joka 

varmistaa matkakohteen turvallisuuden ja hyväntahtoisuuden säilymisen. 

Ruokakulttuuriin ovat liitettävissä myös mielihyväarvot. 

 

Tutkimukseni aineistosta on nähtävissä sekä naisten että miesten arvostavan 

eniten Kuusamossa sen turvallisuutta matkakohteena sekä paikallisväestön 

ystävällisyyttä (taulukko 4). Naisille nämä tekijät, kuten myös 
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paikalliskulttuuriin liittyvät tekijät ovat tärkeämpiä kuin miehille. Naiset 

kokivat kulttuurin vetovoimaisemmaksi kuin miehet myös Pyörnilän (2003: 

62) tutkimuksessa. Miehet arvostavat kuitenkin naisia enemmän paikallista 

ruokakulttuuria. Naisia koskeva tulos ei ole yllättävä, sillä Helkama (2015: 

205) sanoo universalismi- ja hyväntahtoisuusarvojen olevan naisille tärkeämpiä 

kuin miehille. 

 

 

Taulukko 4: Kulttuuriin liittyvien vetovoimatekijöiden tärkeys naisille ja 

miehille. 

 

Turvallisuus on asia, jonka naiset käsittävät eri tavalla kuin miehet ja kaikkien 

vetovoimatekijöiden tarkastelussa matkakohteen turvallisuus on tärkein tekijä 

naispuolisille vastaajille. Johanna Tarkiaisen (2001: 38, 84–85, 58) mukaan 

erityisesti yksin matkustavat naiset tuntevat pelkoa ja huolta matkakohteita 

kohtaan. Suurin pelko on seksuaalisen väkivallan kohteeksi joutuminen, mutta 
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myös turvattomuuden tunne matkakohteen julkisissa tiloissa. Liikkuminen 

matkakohteessa ja siihen tutustuminen, sen tutuksi tekeminen, voivat kuitenkin 

hälventää näitä pelkoja. Joskus omaa liikkumista ja paikan kokemista voidaan 

tietoisesti hillitä, kun matkakohteen halutaan jäävän etäiseksi, ”vain” 

matkakohteeksi. Turvallisuusarvojen voidaan myös katsoa olevan erilaisia 

lasten kanssa matkustaville, sillä lapset tarvitsevat eri tavalla turvaa kuin 

aikuiset. 

 

Miesten mielenkiinto paikallista ruokakulttuuria kohtaan tuli esille 

keskustelussa erään Etelä-Suomesta saapuneen miesryhmän kanssa. He 

kommentoivat paikallisen ruoan puutetta Rukan rinnekahviloissa ja -

ravintoloissa. Olen myös aiemmin kohdannut ulkopaikkakuntalaisia miehiä, 

jotka ovat pitäneet lähiruokaa, erityisesti riistaa ja kalaa, suuressa arvossa ja 

erilaisissa tarjoilutilaisuuksissa nämä ruoat ovat saaneet eniten kehuja. 

Paikallista ruokaa toivotaan kuitenkin olevan enemmän tarjolla. 

Tutkimuksestani ei selviä, paljonko matkailijat olisivat valmiita maksamaan 

paikallisesta lähiruoasta, mutta Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan 

esiselvityshankkeen matkailijaraportissa (Kuosku 2012: 8, 10, 11–12) 

matkailijoiden todettiin olevan valmiita maksamaan paikallisesta ja lähiruoasta 

enemmän kuin muualla tuotetusta ruoasta. Samassa raportissa miesten on 

todettu arvostavan liha- ja kalatuotteita naisia enemmän ja paikallista ruokaa 

on toivottu olevan enemmän tarjolla ravintoloissa. Kuusamolla on myös oma 

Wild Food -logo (kuva 3). 
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Kuva 3: Kuusamon Wild Food -logo. Lähde: www.ruka.fi/villiruoka. 

 

Tarkasteltaessa eri ikäryhmien vastauksia alle 25-vuotiaat arvostavat 

kulttuurillisia vetovoimatekijöitä selvästi muita ikäryhmiä vähemmän 

(taulukko 5). Vaikka turvallinen matkakohde sekä paikallisväestön 

ystävällisyys ovat tärkeimpiä kaikille ikäryhmille, antavat alle 25-vuotiaat 

niille vähemmän arvoa kuin muiden ryhmien edustajat. Yli 55-vuotiaiden 

ryhmässä esiintyy poikkeus muihin ikäryhmiin nähden. Heidän ryhmässään 

mielenkiintoinen paikallinen ruokakulttuuri nousee tärkeysjärjestyksessä 

kolmanneksi.  Perinnearvojen sanotaan tulevan tärkeämmiksi mitä 

vanhemmaksi ihminen tulee johtuen kasvaneesta kokemuksesta sekä iästä 

johtuvasta heikentyvästä terveydestä, jotka saavat ihmisen toivomaan 

pysyvyyttä ja rauhaa (Helkama 2015: 208–209). Hiljaisuuden ja rauhallisuuden 

tärkeys vanhemmille ihmisille tuli esille myös luonnon vetovoimatekijöitä 

koskeneessa kuvauksessa. Pyörnilän (2003: 62–63) tutkimuksessa vanhempien 

ihmisten havaittiin olevan kiinnostuneempia kulttuuriresursseista kuin 

nuorempien. 
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Taulukko 5: Kulttuuriin liittyvien vetovoimatekijöiden tärkeys eri ikäryhmille. 

 

Lähtömaan mukaan tarkasteltuna turvallinen matkakohde sekä paikallisväestön 

ystävällisyys nähdään jälleen arvostetuimpina vetovoimatekijöinä (taulukko 6). 

Venäläiset pitävät näitä arvossa huomattavasti muiden maiden edustajia 

enemmän. Paikalliseen kulttuuriin liittyviä tekijöitä arvostavat eniten 

englantilaiset ja vähiten suomalaiset. Heidän kohdallaan paikallinen 

ruokakulttuuri nousee kuitenkin jonkin verran muiden yläpuolelle. Kerätessäni 

kyselyjä lentokentällä eräs hollantilaismies toi esille pettymyksensä siitä, että 

Kuusamossa ei ole edustettuna saamelaisia tai saamelaista kulttuuria. 
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Taulukko 6: Kulttuuriin liittyvien vetovoimatekijöiden tärkeys eri maista 

kotoisin oleville. 

 

Vastatessaan kyselylomakkeen kohtaan turvallisen matkakohteen tärkeydestä, 

eräs englantilaisnainen kertoi olleensa matkalle lähtiessään huolissaan 

Kuusamon läheisyydestä Venäjään. Keskustellessamme Rukan hinnoista toinen 

englantilaispariskunta taas kommentoi vitsikkäästi, että kuusamolaisten tulisi 

ottaa mahdollisimman paljon rahaa venäläisiltä. He myös mainitsivat 

laittaneensa merkille venäläisten suuren määrän Rukalla. Kommentit itärajan 

läheisyydestä eivät ole uusia. Olen myös aiemmin kohdannut 

ulkopaikkakuntalaisia, jotka ovat tuoneet ilmi epäilynsä Kuusamon 

turvallisuudesta. Mitä kauempaa itärajasta ihminen on kotoisin, sitä 

varautuneempi hänen asenteensa rajaan ja Kuusamossa matkustaviin 

venäläisiin on ollut. Tästä huolimatta Venäjän läheisyys nähdään myös yhtenä 

Kuusamon vetovoimatekijöistä, sillä Neuvostoliiton aikana salaperäisyyden 



 

41 

 

maineen saanut Venäjä nähdään kiehtovana ja eksoottisena. Kuusamon 

kulttuurihistoriallista roolia idän ja lännen välissä sekä sen historiallisia 

yhteyksiä Vienan Karjalaan hyödynnetäänkin joissain paikallisissa 

ohjelmapalveluissa. (Sepponen 2003: 125.) 

4.2.3 Välimatka 

Matkakohteen saavutettavuus on tärkeää. Matkustamisen kohteeseen tulisi olla 

nopeaa ja edullista, mutta joskus kohteeseen voidaan haluta matkustaa 

kiertotietä. Ihmiset määrittävät etäisyyksiä eri tavoin ja mikä on 

toiselle ”lähellä” voi toiselle olla ”kaukana”. Tämän olen saanut kokea 

henkilökohtaisesti vieraillessani Norjan Jordetissa, jossa ”lyhyen matkan 

päässä” oli tunnin vaellus suolla ja sitä seurannut vuorelle kiipeäminen. 

Vaikeakulkuinen seutu ja pitkät etäisyydet olivat historian aikana muokanneet 

paikallisille selvästi omista näkemyksistäni poikkeavat arviot siitä, mikä oli 

lähellä ja mikä kaukana. 

 

Myös se, mikä nähdään helppona tai edullisena matkustamisena voi vaihdella. 

Lentokoneella matkustaminen voi tuntua helpolta, mutta on olemassa myös 

ihmisiä jotka näkevät lähtö- ja saapumisselvittelyt aikaa vievinä ja rasittavina. 

Heille useiden tuntien automatka voi tuntua yksinkertaisemmalta tavalta 

matkustaa, sillä oma auto ei ole samalla tavalla riippuvainen aikatauluista kuin 

lentokone. Samalla tavalla taloudellinen tilanne tai se, miten asioita on totuttu 

arvottamaan tai hinnoittelemaan vaikuttaa siihen, nähdäänkö matkustaminen 

edullisena vai ei. Toisille lento Kanarialle voi hyvinkin olla hintansa väärti, 

toiset eivät pidä matkasta saatavia hyötyjä siihen käytetyn rahan arvoisena. 

 

Tutkimuksessani olen liittänyt välimatka-kategoriaan matkakohteen helpon 

saavutettavuuden, sopivan matkan päässä olemisen sekä kohteen sijainnin 

sopivasti matkan varrella. Välimatka-tekijät ovat olleet mukana myös 

aiemmissa vetovoimatekijätutkimuksissa (esim. Kauppila 1996; 1997), sillä 

tutkimukset ovat olleet maantieteellisesti painottuneita. Schwartzin 

arvomallissa välimatka voidaan katsoa kuuluvaksi mielihyväarvojen 

arvostamiseen matkustamisen helppouden tai virikkeisyysarvojen 

arvostamiseen sen seikkailullisuuden ollessa tavoitteena. 
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Aineistossani olen havainnut naisten arvostavan välimatkaan liittyviä 

vetovoimatekijöitä jonkin verran miehiä enemmän (taulukko 7). Muuten 

vastaukset ovat samankaltaisia matkakohteen helpon saavutettavuuden 

noustessa ryhmän tärkeimmäksi vetovoimatekijäksi. 

 

 

Taulukko 7: Välimatkaan liittyvien vetovoimatekijöiden tärkeys naisille ja 

miehille. 

 

Ikäryhmien mukaan tarkasteltuna helppo saavutettavuus nousee sitä 

tärkeämmäksi mitä vanhempi ihminen on (taulukko 8). Vastaavasti kohteen 

sijoittuminen sopivasti matkan varrelle menettää merkitystään ihmisen 

vanhetessa. Voi olla, että iäkkäämmät ihmiset eivät fyysisen kuntonsa vuoksi 

ole enää valmiita tekemään monen kohteen matkoja lomansa aikana, joten 

matkareitin suunnitteleminen ei ole yhtä tärkeää. Yhteen kohteeseen 

matkustetaan ja siellä myös pysytään koko loman ajan. 
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Taulukko 8: Välimatkaan liittyvien vetovoimatekijöiden tärkeys eri ikäryhmille. 

 

Kansainvälisessä vertailussa englantilaiset arvostavat välimatkaan liittyviä 

tekijöitä selvästi muiden maiden edustajia enemmän (taulukko 9). Kaikkien 

vetovoimatekijöiden välisessä vertailussa matkakohteen helppo saavutettavuus 

oli toiseksi tärkein tekijä suomalaisille, englantilaisille sekä venäläisille.  

Englantilaiset charterlennot ja Kuusamon rajanylityspaikka ovat 

mahdollistaneet suhteellisen nopean ja helpon matkustamisen englantilaisille ja 

venäläisille, jotka tavallisesti kulkevat matkoilla lapsiensa kanssa.  
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Taulukko 9: Välimatkaan liittyvien vetovoimatekijöiden tärkeys eri maista 

kotoisin oleville. 

4.2.4 Harrastusmahdollisuudet 

Laskettelu- ja lumilautailuteollisuutta tutkinut Simon Hudson (2000: 86) kertoo 

laskettelijoilla ja lautailijoilla olevan useita eri perusmotiiveja lajien 

harjoittamiseen. Näitä ovat yksilöllinen saavutus, sosiaaliset tekijät, luonnosta 

nauttiminen, arjesta irrottautuminen sekä seikkailunhalu. Samasta toiminnasta 

huolimatta motivaatiot niiden takana voivat olla erilaiset, eikä määritelmä 

rajoitu vain lasketteluun ja lautailuun, vaan se on nähtävissä kaikissa 

harrastuksissa. Periaatteessa mikä tahansa arvo voi olla motivoimassa ihmisen 

harrastusta, mutta näen virikkeisyys- ja itseohjautuvuusarvojen olevan niistä 

yleisimpiä. 
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Tutkimuksessani olen katsonut harrastusmahdollisuudet-kategoriaan 

kuuluvaksi hyvät laskettelumahdollisuudet, hyvät hiihtomahdollisuudet, hyvät 

erä- ja vaellusmahdollisuudet, hyvät kalastusmahdollisuudet, hyvät 

moottorikelkkareitit sekä monipuoliset ohjelmapalvelut. Suurin osa perustuu 

aiempiin vetovoimatekijätutkimuksiin sekä Rukan asemaan Kuusamon 

matkailussa, mutta moottorikelkkareitit olen lisännyt Kirsi Kuoskun pyynnöstä, 

joka toivoi saavansa lisätietoa moottoriurheilumahdollisuuksien vetovoimasta 

Kuusamossa. Luettelosta puuttuvat kuitenkin sellaiset harrastukset kuin jääajo 

sekä talvella harrastettava leijalautailu. Jälkimmäisen lajin harrastajia esiintyy 

kuitenkin eniten vasta kevättalvella jään ollessa parhaimmillaan. Jotkut 

vastaajat myös hämmentyivät laskettelumahdollisuus-termistä, erityisesti 

englanninkielisessä lomakkeessa, jossa en ollut ottanut huomioon downhill 

skiing -termin käsittävän englanninkielessä vain laskettelun, ei lumilautailua. 

Myös suomenkieliseen termiin ei aina lasketa lautailua, joten lautailijat 

tunsivat heidän lajinsa jääneen pois lomakkeen harrastusmahdollisuuksista. 

 

Aineistossani hyvät laskettelumahdollisuudet sekä monipuoliset 

ohjelmapalvelut ovat tärkeimpiä ryhmän vetovoimatekijöitä sekä naisille että 

miehille (taulukko 10). Miehet pitävät lähes kaikkia näitä tekijöitä naisia 

tärkeämpinä, mutta naiset arvostavat jonkin verran miehiä enemmän hyviä erä- 

ja vaellusmahdollisuuksia. Tässä tutkimuksessa ei kuitenkaan ole selvitetty, 

mitä ihmiset tarkoittavat talvisilla erä- ja vaellusmahdollisuuksilla (esim. 

lumikenkäilyä). Kaikkien vetovoimatekijöiden välisessä vertailussa hyvät 

laskettelumahdollisuudet ovat tärkein vetovoimatekijä miehille. Naisilla se on 

vasta kolmannella sijalla. 

 



 

46 

 

 

Taulukko 10: Harrastusmahdollisuuksiin liittyvien vetovoimatekijöiden tärkeys 

naisille ja miehille. 

 

Hyvät laskettelumahdollisuudet ovat tärkein ryhmän vetovoimatekijä kaikille 

ikäryhmille, mutta laskettelun merkitys laskee selvästi vastaajan iän kasvaessa 

(taulukko 11). Vastaavasti arvostus hiihto- sekä erä- ja vaellusmahdollisuuksia 

kohtaan nousee. Kauppila (1996: 36) on huomannut saman ilmiön vuoden 

1996 tutkimuksessaan. Aineistossani on myös nähtävissä, kuinka hyvien 

moottorikelkkareittien arvostus on yli 55-vuotiailla selvästi matalampi kuin 

muiden ikäryhmien edustajilla. Vanhempien ihmisten voidaan ajatella 

suosivan ”rauhallisempia” harrastusmuotoja. Matkakohteen hyviä 

kalastusmahdollisuuksia ei ole pidetty tärkeänä vetovoimatekijänä, mikä voi 

johtua kyselyn sijoittumisesta talvelle, jolloin kalastusmuodot ovat erilaisia 

kuin kesällä. Kaikkien vetovoimatekijöiden välisessä vertailussa hyvät 
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laskettelumahdollisuudet ovat tärkein vetovoimatekijä nuorille ikäryhmille 

(alle 25-vuotiaat, 26–35-vuotiaat). 

 

 

Taulukko 11: Harrastusmahdollisuuksiin liittyvien vetovoimatekijöiden tärkeys 

eri ikäryhmille. 

 

Kansainvälisessä vertailussa hyvät laskettelumahdollisuudet ovat olleet 

erityisen tärkeitä etenkin suomalaisille ja venäläisille (taulukko 12). 

Venäläisille hyvät hiihto- sekä erä- ja vaellusmahdollisuudet ovat myös 

tärkeitä. Vastaavasti hollantilaiset ovat laskettelun sijasta valinneet 

matkakohteensa hyvien moottorikelkkareittien sekä monipuolisten 

ohjelmapalveluiden perusteella. Kauppilan (1996: 72) mukaan tämä voi johtua 

siitä, että Keski-Euroopasta löytyy Kuusamoa vilkkaampia laskettelukohteita. 

Lasketteluharrastus ei siis ole matkan ensisijainen syy. Vastaavasti aineistoni 

suomalaisille hyvät laskettelumahdollisuudet ovat huomattavasti muita 
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harrastusmahdollisuuksia tärkeämpiä. Englantilaisille hyvät 

laskettelumahdollisuudet sekä monipuoliset ohjelmapalvelut ovat muita 

harrastusmahdollisuuksia tärkeämpiä. Kaikkien vetovoimatekijöiden välisessä 

vertailussa hyvät laskettelumahdollisuudet ovat ensimmäisellä sijalla kaikkien 

muiden maiden edustajilla, paitsi hollantilaisilla. 

 

 

Taulukko 12: Harrastusmahdollisuuksiin liittyvien vetovoimatekijöiden tärkeys 

eri maista kotoisin oleville. 

4.2.5 Majoitus 

Tuan sanoo, että tila (space) on abstrakti käsite, jossa ihminen kulkee 

havainnoidessaan ympäristöään. Tilaan yhdistetään tavallisesti vapaudentunne, 

sillä mitä enemmän tilaa ihmisellä on, sitä helpompi hänen on liikkua ja 

toteuttaa itseään. Tila voidaan kuitenkin kokea myös uhkaavana ja vieraana, 
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erityisesti silminnähden koskematon luonto, josta puuttuvat ihmisen sille 

antamat merkitykset. Mitä enemmän tilassa kuljetaan, sitä tutummaksi ja 

merkityksellisemmäksi se tulee. Ihmisen muovaama ja merkityssisältöinen tila, 

paikka (place), on tyyni keskus, josta ihminen voi turvallisesti lähteä 

kokemaan ympäröivää maailmaa. Paikka tai paikat kiintopisteenään ihmiselle 

kehittyy myös suuntavaisto. (Tuan 1989: 12, 33, 52, 54, 136, 199.) 

 

Tuanin (2006: 15, 19, 20) mukaan merkityssisällöltään rikkain paikka on 

ihmisen oma koti, jossa hän viettää suurimman osan elämästään. Tämän 

vuoksi ”paikka” voi aluksi vaikuttaa aikasidonnaiselta käsitteeltä, sillä tietty 

määrä aikaa on kuluttava, ennen kuin ihminen oppii tuntemaan paikan ja 

antamaan sille merkityksiä. Ihmisen ei ajatella omaavan voimakkaita tunteita 

ohimennen koettuja paikkoja, kuten matkakohteita, kohtaan. Tuan kuitenkin 

sanoo ihmisen voivan ”rakastua ensisilmäyksellä” vieraaseen paikkaan, sillä 

hänen oma kulttuurinsa on tehnyt hänet vastaanottavaiseksi tietynlaista tilaa ja 

maisemaa kohtaan. Saman on havainnut myös Rantala (2011: 92–93). 

 

Majoitus on tärkeää, sillä se on matkailijalle kodin korvike vieraalla maalla. 

Mökki tai hotellihuone on turvallinen keskus, jonka kautta ihminen voi lähteä 

kokemaan ja kartoittamaan tuntematonta ympäristöä. Se on myös paikka jonne 

matkailija voi vetäytyä hetkeksi jäsentämään itseään vieraan kulttuurin piirissä. 

Perheen ja tuttavien kanssa matkustaessa majoituspaikka edustaa omaa tuttua 

ja turvallista kulttuuria. Tämän vuoksi majoitus on mielihyväarvojen lisäksi 

voimakkaasti yhteydessä myös turvallisuusarvoihin; matkailijan on voitava 

kerätä voimiaan pelkäämättä joutuvansa hyökkäyksen kohteeksi. 

 

Tyrväinen (30.9.2014) sanoo Suomessa kulkevien matkailijoiden arvostavan 

keskimäärin pienimuotoista ja rauhallista majoitusta, josta on välitön yhteys 

luontoon. Erityisesti kotimaiset matkailijat toivovat väljää rakentamista, mikä 

on haaste nykyisen tiiviin maankäytön tavoitteille. Aineistossani olen katsonut 

majoitus-kategoriaan kuuluviksi monipuoliset majoituspalvelut, edullisen 

majoituksen sekä yksityisen loma-asunnon. Jälkimmäisen kohdalla oli jälleen 

tulkintavaikeuksia, sillä sen sanamuoto oli useimmille vieras. Yksityinen loma-

asunto ymmärrettiin tavallisesti omassa omistuksessa olevana mökkinä, mutta 

olin tarkoittanut sen kattavan myös esimerkiksi sukulaisten tai tuttavien luokse 

majoittumisen. 
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Sukupuolen mukaan tarkasteltuna naiset pitävät majoituksen monipuolisuutta 

ja edullisuutta tärkeämpänä kuin miehet, jotka kuitenkin vastaavasti näkevät 

yksityisen loma-asunnon tärkeämpänä vetovoimatekijänä kuin naiset (taulukko 

13). Myös Kauppilan (1996: 31) tutkimuksessa naiset arvostivat majoitukseen 

liittyneitä tekijöitä hieman miehiä enemmän. Tämä voi johtua siitä, että naiset 

tarvitsevat matkustaessaan turvaa eri tavalla kuin miehet (ks. 4.2.2.) ja 

turvallinen yösija on heille ensisijaisen tärkeää. 

 

 

Taulukko 13: Majoitukseen liittyvien vetovoimatekijöiden tärkeys naisille ja 

miehille. 

 

Ikäryhmien välisessä vertailussa yksityisen loma-asunnon merkitys kasvaa 

huomattavasti vastaajan iän myötä (taulukko 14). Tämä voi johtua 

lisääntyvästä tarpeesta omaan rauhaan. Majoituksen edullisuuden tärkeys 

laskee vastaajan iän myötä, mikä voi viitata vanhempien ihmisten 
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taloudellisesti vakaampaan elämään. Kauppilan (1996: 36) tutkimuksessa 

vanhemmat ihmiset arvostivat myös majoituspalveluja nuoria enemmän, mutta 

nuorille oma/tuttavan/työpaikan majoituspalvelu oli tärkeämpi kuin 

vanhemmille ihmisille, kuten oli myös edullinen majoitus. Nuorten 

matkustajien, etenkin opiskelijoiden ja alaikäisten taloudellinen tilanne on 

erilainen kuin vanhempien. Tästä esimerkkinä Rukalla tapaamani kaksi nuorta 

suomalaistyttöä kertoivat ensisijaisen syynsä Kuusamoon matkustamiselle 

olleen sukulaisten mökki, sillä heillä ei ollut varaa yöpyä hotellissa. 

 

 

Taulukko 14: Majoitukseen liittyvien vetovoimatekijöiden tärkeys eri 

ikäryhmille. 

 

Kansainvälisessä vertailussa suomalaisille, venäläisille sekä hollantilaisille 

monipuoliset majoituspalvelut ovat tärkeimpiä ryhmän vetovoimatekijöitä 

englantilaisten arvostaessa eniten edullista majoitusta (taulukko 15). Erityisesti 
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venäläisille majoituksen monipuolisuus on muihin kansalaisuuksiin verrattuna 

tärkeämpää. Yksityisellä loma-asunnolla on vähiten arvoa venäläisille ja 

englantilaisille, mutta suomalaiset ja hollantilaiset arvostavat sitä. Monilla 

suomalaisilla voi olla oma mökki, sukulaisia tai tuttavia Kuusamossa, joiden 

luona he voivat viettää lomansa. Kauppilan (1996: 36) tutkimuksessa 

ulkomaalaiset eivät juuri antaneet arvoa oman/tuttavan/työpaikan 

majoitusmahdollisuudelle. Tutkimuksessani on vaikea sanoa, mitä 

hollantilaiset ovat yksityisellä loma-asunnolla tarkoittaneet. 

 

 

Taulukko 15: Majoitukseen liittyvien vetovoimatekijöiden tärkeys eri maista 

kotoisin oleville. 
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4.2.6 Muut vetovoimatekijät 

Muut vetovoimatekijät -kategoriaan olen luokitellut ne Kuusamon 

vetovoimatekijät, joiden en katsonut kuuluvan aiempiin kategorioihin tai jotka 

poikkesivat toisistaan sen verran, että niistä ei saanut luotua muulla tavalla 

yhtenäistä ryhmää. Tähän kategoriaan kuuluvat tasokkaat ravintolapalvelut, 

vilkas ilta- ja huvielämä, hyvä hinta-laatusuhde sekä mahdolliset muut tekijät, 

joita lomakkeessa ei ollut lueteltu. 

 

Sukupuolten välisessä vertailussa hyvä hinta-laatusuhde on selvästi ryhmän 

vetovoimatekijöistä tärkein naisille (taulukko 16). Miehillä tämä jakaa 

ensimmäisen sijan tasokkaiden ravintolapalveluiden kanssa. Toin jo aiemmin 

esille miesten olevan naisia kiinnostuneempia paikallisesta ruoasta, jota he 

myös toivoisivat olevan tarjolla enemmän, esimerkiksi ravintoloissa. 

 

 

Taulukko 16: Muiden vetovoimatekijöiden tärkeys naisille ja miehille. 
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Ikäryhmien välisessä vertailussa alle 25-vuotiaille hyvä hinta-laatusuhde on 

tärkein ryhmän vetovoimatekijä vilkkaan ilta- ja huvielämän ollessa toisella 

sijalla (taulukko 17). Kaikkien vetovoimatekijöiden välisessä vertailussa se on 

ikäryhmällä ensimmäisellä sijalla hyvien laskettelumahdollisuuksien kanssa. 

Vähiten arvoa ikäryhmä antaa tasokkaille ravintolapalveluille. Hinta-

laatusuhteen tärkeys ja pienempi arvostus ravintolapalveluita kohtaan voidaan 

jälleen ajatella johtuvan nuorten taloudellisesta tilanteesta. 

 

Kauppilan (1996: 31) tutkimuksessa havaittiin nuorten arvostavan eniten ilta- 

ja huvielämää, mutta myös mahdollisuutta tutustua samanhenkisiin ihmisiin. 

Nuorten voidaan ajatella arvostavan vanhempia ihmisiä enemmän sosiaalisia 

tekijöitä. Vilkkaan ilta- ja huvielämän arvostus laskee huomattavasti 

kahdenkymmenenviiden ikävuoden jälkeen nousten sitten taas hitaasti ja 

laskien yli 55-vuotiaiden kohdalla. Tämä voi johtua siitä, että monet ihmiset 

hankkivat lapsia yli 25-vuotiaina, jolloin pienten lasten hoitaminen vie kaiken 

ajan. Lasten tullessa vanhemmiksi heidän hoitotarpeensa vähenee ja 

vanhemmilla on aikaa muuhun iltatoimintaan. Yli 55-vuotiaat eivät ole enää 

yhtä kiinnostuneita ilta- ja huvielämästä sen rasittaessa enemmän ruumista. 

Ilta- ja huvielämän sijasta vanhemmat ihmiset alkavat arvostamaan enemmän 

tasokkaita ravintolapalveluita, mikä on yhteydessä kohdassa 4.2.2 esille 

tulleeseen seikkaan vanhempien ihmisten mielenkiinnosta paikallista 

ruokakulttuuria kohtaan. Hyvä-hintalaatusuhde nousee myös yhdeksi tärkeäksi 

vetovoimatekijäksi yli 55-vuotiaiden kohdalla, mikä voi johtua joko 

sukupolven opeista tai muutoksista taloudellisessa tilanteessa. 
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Taulukko 17: Muiden vetovoimatekijöiden tärkeys eri ikäryhmille. 

 

Kansainvälisessä vertailussa suomalaiset arvostavat selvästi muiden maiden 

edustajia enemmän vilkasta ilta- ja huvielämää (taulukko 18). Myös tasokkaat 

ravintolapalvelut sekä hyvä hinta-laatusuhde ovat suomalaisille tärkeämpiä 

kuin muiden maiden edustajille. Jälkimmäistä vetovoimatekijää arvostetaan 

myös muissa maissa, mutta ei siinä määrin kuin Suomessa. Vain hollantilaisten 

hinta-laatusuhteen arvostus yltää lähes suomalaisten tasolle. Myös Kauppilan 

(1996: 36) tutkimuksessa suomalaisten matkailijoiden havaittiin antavan 

enemmän painoarvoa vilkkaalle ilta- ja huvielämälle. Aineistossani kaikkien 

vetovoimatekijöiden välisessä vertailussa hyvä hinta-laatusuhde on kuitenkin 

ensimmäisellä sijalla suomalaisten lisäksi myös venäläisillä. 
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Taulukko 18: Muiden vetovoimatekijöiden tärkeys eri maista kotoisin oleville. 



 

57 

 

5 Yhteenveto 

Tutkimukseni on pyrkinyt vastaamaan seuraavaan kysymykseen: Mitkä ovat 

Kuusamon vetovoimatekijät vuodenvaihteessa 2014–2015 ja miten ne ovat 

muuttuneet 1990-luvun jälkeen? Edellisessä luvussa vertailin 

vetovoimatekijöiden tärkeyttä matkailijoille kategorioittain, mutta voidakseni 

vastata tutkimuskysymykseeni olen tehnyt myös kaikkia luettelemieni 

vetovoimatekijöiden välistä vertailevaa analyysia. Näistä tekemäni taulukot 

löytyvät tutkimukseni lopusta (liite 4, liite 5, liite 6). 

 

Tärkeimmäksi vetovoimatekijäksi naisilla nousee turvallinen matkakohde ja 

miehillä hyvät laskettelumahdollisuudet. Kuten edellisessä luvussa totesin, 

naisilla on erilainen tapa suhtautua turvallisuuteen kuin miehillä ja paikat ja 

tilanteet ovat naisille eri tavoin vaarallisia kuin miehille. Myös lapset vaativat 

erilaisella tavalla turvallisuutta kuin aikuiset ja matkakohteiden 

lapsiystävällisyys otetaan huomioon matkakohdetta valitessa. Jotkut tapaamani 

matkailijat olivat valinneet Kuusamon matkakohteekseen juuri lastensa takia. 

 

Ikäryhmiä verratessa vetovoimatekijät muuttuvat sitä mukaan kun ihminen 

vanhenee. Alle 25-vuotiaille tärkeimmät vetovoimatekijät ovat hyvät 

laskettelumahdollisuudet sekä hyvä hinta-laatusuhde. Hyvät laskettelu-

mahdollisuudet ovat myös tärkein tekijä 26–35-vuotiaille. Ikäryhmälle 36–45-

vuotiaat tärkeimmiksi vetovoimatekijöiksi nousevat paikallisväestön 

ystävällisyys, turvallinen matkakohde sekä kohteen helppo saavutettavuus. 

Ikäryhmälle 46–55-vuotiaat tärkeimmät tekijät ovat kauniit maisemat sekä 

matkakohteen turvallisuus ja yli 55-vuotiaille hiljaisuus ja rauhallisuus sekä 

monipuoliset ohjelmapalvelut. Aktiviteettiharrastaminen laskee selvästi iän 

myötä ja tilalle nousevat rauhan ja turvallisuuden arvostus. Hyvän hinta-

laatusuhteen tärkeys alle 25-vuotiaille johtuu todennäköisesti heidän 

taloudellisesta tilanteestaan. 

 

Suomalaisille tärkeimmiksi vetovoimatekijöiksi nousevat kauniit maisemat, 

paikallisväestön ystävällisyys, hyvät laskettelumahdollisuudet, monipuoliset 

majoituspalvelut, edullinen majoitus sekä hyvä hinta-laatusuhde. Suomalaisten 

matkakohteen valintaan vaikuttavat monet vetovoimatekijät, mutta lähinnä 

kohteen toivotaan olevan edullinen. Venäläisillä tärkeimmät vetovoimatekijät 

ovat kauniit maisemat, turvallinen matkakohde, hyvät laskettelu-
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mahdollisuudet, monipuoliset ohjelmapalvelut sekä hyvä hinta-laatusuhde. 

Heille tärkeintä ovat harrastusmahdollisuudet sekä matkakohteen turvallisuus 

ja edullisuus. Myös englantilaisilla matkakohteen turvallisuus sekä hyvät 

laskettelumahdollisuudet ovat ensimmäisellä sijalla, mutta hollantilaisille 

tärkeimmät vetovoimatekijät ovat hiljaisuus ja rauhallisuus sekä monipuoliset 

ohjelmapalvelut. Hollantilaisilla laskettelukeskuksia löytyy lähempää Keski-

Euroopasta, joten rinneaktiviteetit eivät ole ensisijainen syy Kuusamon 

valintaan matkakohteeksi. 

 

Kuten on nähtävissä, Kuusamolla ei ole yhtä selvää vetovoimatekijää, vaan eri 

matkailijaryhmiä vetävät puoleensa eri asiat. Hyvät laskettelumahdollisuudet, 

kauniit maisemat sekä turvallinen matkakohde mainitaan kuitenkin useimmin, 

joten niillä voidaan ajatella olevan vetovoimaa, joka tyydyttää useampia 

motiiveja tai edustavat useimpien matkailijoiden arvoja. On kuitenkin 

huomattava, että suurin osa aineistostani on kerätty Rukalla, joka on 

laskettelukeskus, joten tällä on todennäköisesti ollut vaikutusta saatuihin 

tuloksiin. Aineistoni on myös kerätty talvella, jolloin esimerkiksi 

harrastusmahdollisuudet ovat erit. Muualla Kuusamossa tai eri vuodenaikaan 

kerätty aineisto olisi voinut antaa erilaisia tuloksia. Vastaisuudessa aineistoa 

tulisi kerätä laajemmin Kuusamon alueella. 

 

Tutkimuksestani saadut tulokset eivät silminnähden poikkea Kauppilan vuonna 

1996 julkaiseman tutkimuksen tuloksista, vaikka ulkomaalaisten matkailijoiden 

määrä Kuusamossa on huomattavasti kasvanut. Kauppilan tutkimuksessa 

ulkomaalaisia matkailijoita ei kuitenkaan erikseen kategorioitu. Tietenkin on 

huomattava, että tutkimus- ja aineistonanalysointimenetelmäni ovat olleet 

lähtökohtaisesti erilaiset, joten tarkka rinnakkaisvertailu ei ole mahdollista. 

Samankaltaisia tuloksia ovat luonnon ja rauhallisuuden arvostamisen nousu iän 

myötä, lasketteluaktiviteettien arvostuksen väheneminen, nuorten kiinnostus 

ilta- ja huvielämää kohtaan sekä yksityisen loma-asunnon arvostuksen nousu 

iän myötä. 1990-luvulla tehdyssä tutkimuksessa nuorten kuitenkin havaittiin 

antavan paljon enemmän arvoa yksityiselle loma-asunnolle, kun taas omassa 

aineistossani tätä ei tullut ilmi. Syynä voi olla käyttämäni termin 

ymmärtämisen vaikeus, sillä pienituloisten nuorten luulisi hyödyntävän 

esimerkiksi sukulaisten koteja matkoillaan. Yksityinen loma-asunto on tärkeä 

myös hollantilaisille, mutta minulla ei ole varmuutta siitä, miten he ovat termin 

ymmärtäneet. 
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Kyselylomakkeen kääntäminen mahdollisimman usealle kielelle on tärkeää, 

sillä kaikki ulkomaiset matkailijat eivät osaa englantia ja vielä vähemmän 

suomea. Tutkimuksessani esimerkiksi ranskankielisestä lomakkeesta olisi ollut 

paljon apua. Matkailijoille on myös osattava yksinkertaisesti selittää, mitä 

varten kyselytutkimusta tehdään, sillä se vaikuttaa usein heidän halukkuuteensa 

vastata kyselyyn. Tutkimuksessani selvisi myös, että Kuusamon kunnan rajat 

olivat epämääräisiä etenkin ulkomaalaisille matkailijoille, eikä lomapaikan 

tarkasta sijainnista aina oltu varmoja. Jonkinlainen kartta olisi voinut olla 

avuksi ja tekemääni tutkimusta voisi laajentaa myös käsittämään esimerkiksi 

Sallan ja Posion kunnat. Aluksi olisi kuitenkin kartoitettava näiden kuntien 

vetovoimatekijät. 

 

Kentällä tekemäni osallistuva havainnointi tuo mielestäni hyvin esille 

kyselytutkimuksen epäkohtia, ennen kaikkea sen, että emme voi loppujen 

lopuksi olla varmoja siitä, kuka kyselyyn on vastannut. Jakamani lomakkeet 

täytettiin useimmiten pareittain tai koko matkailijaryhmän voimin, mutta tästä 

huolimatta olen kirjannut ne ylös yksilön vastauksina. Tämä on aiheuttanut 

sen, että olen analysoinut esimerkiksi miehen vastauksia naisen vastauksina. 

Olen myös tuonut esille kieli- ja kulttuurieroista aiheutuneita ongelmia, ei vain 

kyselyn kääntämisessä vaan myös kyselyn ymmärtämisessä ja sen 

täyttämisessä. Termistöt ja sanamuodot ymmärretään eri tavalla ja niillä voi 

olla kulttuurillisia piilomerkityksiä, mikä tulee ottaa huomioon tulevissa 

tutkimuksissa. Jotta tämä olisi mahdollista, olisi aluksi tiedettävä tarkalleen, 

keitä Kuusamossa matkustavat ihmiset ovat. 

 

Selvittäessään tehtyjä tutkimuksia kulttuurista ja matkailijoiden motivaatioista 

Li kollegoineen (2013: 36, 42–43) havaitsi, että monet näistä tutkimuksista oli 

tehty käyttämällä kansainvälisiä vertailuja. He huomasivat myös, että 

muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta ”kansalaisuus” oli tutkimuksissa 

ymmärretty kulttuurina. Lin ja hänen kollegoidensa mukaan tutkimukset olivat 

myös olettaneet kulttuurin olevan homogeenista kansan tai yhteisön sisällä, 

jolloin on jätetty huomiotta kulttuurien eri tasot sekä alakulttuurien 

olemassaolo. Jokaisella alakulttuurilla on omat arvonsa, jotka vaikuttavat 

voimakkaasti matkailumotiiveihin. 
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Olen tutkimuksessani sortunut samaan yleistykseen kuin aiemmat 

vetovoimatekijöiden ja matkailumotiivien tutkijat ja olettanut 

matkailijaryhmien olevan yhtä suurta massaa, jonka mielipiteitä olisi helppo 

kartoittaa. Nyt kuitenkin huomaan, että voidakseni perehtyä tarkemmin 

Kuusamon matkailuun minun on aloitettava kartoittamalla eri matkailijaryhmiä 

ja niiden alaryhmiä. Esimerkiksi tapaamani pohjoisirlantilaiset halusivat tehdä 

tietoisen eron itsensä ja englantilaisten välillä. Olen kuitenkin 

ajattelemattomasti luokitellut heidät englantilaisiksi, vaikka heillä 

kulttuurierojen vuoksi voi olla erilaisia arvoja ja täten erilaisia 

matkailumotiiveja. 

 

Aineistoni jatkokäsittely on vielä mahdollista. Vertailua voidaan tehdä saman 

sukupuolen edustajien välillä jotta nähtäisiin, onko vetovoimatekijöiden 

tärkeydessä eroja esimerkiksi eri ikäryhmää edustavien tai eri maista kotoisin 

olevien naisten välillä. Samoin voidaan vertailla myös esimerkiksi venäläisten 

miesten ja naisten vastauksien eroja, tai eri ikäryhmiä edustavien 

englantilaisten vastausten eroja. Analyyseista pois jättämäni kuntakohtainen 

vertailu voisi hahmottaa paremmin eri suomalaiskulttuurien arvoja ja 

matkailumotiiveja ja tätä voisi laajentaa tiedustelemalla tulevissa kyselyissä 

tarkemmin myös ulkomaalaisten matkailijoiden kotiseutuja. Kuten Suomessa, 

myös muissa maissa eri paikkakunnilta kotoisin olevilla ihmisillä on toisistaan 

poikkeava kulttuuri ja arvojärjestelmä. On myös huomioitava eri 

harrastajaryhmien edustajat, sillä myös heidän arvomaailmansa on erilainen 

valtakulttuureihin verrattuna. Alakulttuurien olemassaoloa olisi hyvä tiedostaa 

enemmän matkailututkimuksissa.  
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Liite 1 

 

Ikä: _____ Sukupuoli:   M \ N Kotikunta: ____________________ 

 

MITEN TÄRKEITÄ SEURAAVAT TEKIJÄT OLIVAT VALITESSANNE KUUSAMOA MATKAKOHTEEKSI? 

 

       Ei tärkeä ------------------------ Erittäin tärkeä 

Kauniit maisemat   1 2 3 4 5 

Monipuolinen ja vaihteleva luonto  1 2 3 4 5 

Erämainen luonto   1 2 3 4 5 

Hiljaisuus ja rauhallisuus  1 2 3 4 5 

 

Mielenkiintoinen paikalliskulttuuri  1 2 3 4 5 

Mielenkiintoinen paikallinen ruokakulttuuri  1 2 3 4 5 

Mahdollisuus tutustua paikallisiin ihmisiin  1 2 3 4 5 

Paikallisväestön ystävällisyys  1 2 3 4 5 

Turvallinen matkakohde  1 2 3 4 5 

 

Helppo saavutettavuus  1 2 3 4 5 

Sopivan matkan päässä  1 2 3 4 5 

Sopivasti matkan varrella  1 2 3 4 5 

 

Hyvät laskettelumahdollisuudet  1 2 3 4 5 

Hyvät hiihtomahdollisuudet  1 2 3 4 5 

Hyvät erä- ja vaellusmahdollisuudet  1 2 3 4 5 

Hyvät kalastusmahdollisuudet  1 2 3 4 5 

Hyvät moottorikelkkareitit  1 2 3 4 5 

Monipuoliset ohjelmapalvelut  1 2 3 4 5 

 

Monipuoliset majoituspalvelut  1 2 3 4 5 

Edullinen majoitus   1 2 3 4 5 

Yksityinen loma-asunto  1 2 3 4 5 

 

Tasokkaat ravintolapalvelut  1 2 3 4 5 

Vilkas ilta- ja huvielämä  1 2 3 4 5 

Hyvä hinta-laatusuhde  1 2 3 4 5 

Jokin muu, __________________________  1 2 3 4 5 



Liite 2 

 

Age: _____ Sex:   M \ F Country: ____________________ 

 

HOW IMPORTANT WERE THE FOLLOWING FACTORS FOR YOU WHEN CHOOSING KUUSAMO AS A 

TRAVEL DESTINATION? 

 

  Not important ----------------- Very important 

Beautiful landscapes  1 2 3 4 5 

Diverse and variable nature  1 2 3 4 5 

Uninhabited nature   1 2 3 4 5 

Silence and calmness  1 2 3 4 5 

 

Interesting local culture  1 2 3 4 5 

Interesting local food culture  1 2 3 4 5 

Possibility to get to know local people  1 2 3 4 5 

Friendliness of local people  1 2 3 4 5 

Safe travel destination  1 2 3 4 5 

 

Easy to travel to   1 2 3 4 5 

Not too far   1 2 3 4 5 

Conveniently en route  1 2 3 4 5 

 

Good for downhill skiing  1 2 3 4 5 

Good for cross-country skiing  1 2 3 4 5 

Good for hiking and trekking  1 2 3 4 5 

Good for fishing   1 2 3 4 5 

Good snowmobile routes  1 2 3 4 5 

Diverse programme services  1 2 3 4 5 

 

Diverse lodging services  1 2 3 4 5 

Affordable lodging   1 2 3 4 5 

Private holiday home  1 2 3 4 5 

 

High-quality restaurant services  1 2 3 4 5 

Lively evening and night life  1 2 3 4 5 

Good price-quality ratio  1 2 3 4 5 

Something else, ________________________  1 2 3 4 5 



Liite 3 

 

Возраст: _____  Пол: Ж / М   Страна: ____________________ 

 

НАСКОЛЬКО ДЛЯ ВАС БЫЛИ ВАЖНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ФАКТОРЫ ПРИ ВЫБОРЕ КУУСАМО КАК 

МЕСТО ДЛЯ ОТПУСКА? 

 

               Не важно --------------------------- Важно 

Красивый ланшафт     1 2 3 4 5 

Многосторонная природа    1 2 3 4 5 

Нетронутая природа     1 2 3 4 5 

Тишина и спокойствие     1 2 3 4 5 

 

Местная культура     1 2 3 4 5 

Местная пищевая культура    1 2 3 4 5 

Возможность познакомиться с местными 

 жителями     1 2 3 4 5 

Местная дружелюбность    1 2 3 4 5 

Безопасное место отдыха    1 2 3 4 5 

 

Место куда легко добраться    1 2 3 4 5 

Место которое не далеко    1 2 3 4 5 

Место которое по пути     1 2 3 4 5 

 

Хорошие возможности для катания с гор  1 2 3 4 5 

Хороие возможности для катания на лыжах  1 2 3 4 5 

Хорошие возможности для прогулок на природе 1 2 3 4 5 

Хорошие возможности для рыбалки   1 2 3 4 5 

Хорошие для катания на сноумобилах  1 2 3 4 5 

Многосторонние програмы для проведения 

 свободного времени    1 2 3 4 5 

 

Многосторонние возможности для размещения 1 2 3 4 5 

Дешевые возможности для размещения  1 2 3 4 5 

Собственная дача/дом для отдыха   1 2 3 4 5 

 

Высоко стандартные услуги ресторанов  1 2 3 4 5 

Вечерние программы     1 2 3 4 5 

Хорошее соотношение цена – качество  1 2 3 4 5 

Что то еще, _________________________  1 2 3 4 5 



Liite 4 

 

Kuusamon vetovoimatekijöiden tärkeys naisille ja miehille. Mean tarkoittaa keskiarvoa. 



Liite 5 

 

 

Kuusamon vetovoimatekijöiden tärkeys eri ikäryhmille. Mean tarkoittaa keskiarvoa. 



Liite 6 

 

 

Kuusamon vetovoimatekijöiden tärkeys eri maista kotoisin oleville. Mean tarkoittaa keskiarvoa. 


