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Diplomityön tavoitteena oli luoda katsaus suomalaiseen vapaa-ajan asumiseen ja
matkailuelinkeinoon, erityisesti järvimatkailuun, sekä ideoida keinoja järvimatkailun
kehiƩämiseksi. Lisäksi työhön liiƩyi todellinen suunniƩelutehtävä, Saimaan Pihlajavedelle rakennettava vapaa-ajan asunto, joka soveltuu sekä työssä esitettävän konseptin mukaiseen matkailukäyttöön että yksityiseen vapaa-ajan käyttöön.
Työ jakaantuu selvitys- ja suunnitelmaosioon. Selvitysosiossa käsitellään vapaaajan asumisen sekä matkailuelinkeinon muutosta, nykytilaa ja tulevaisuuden trendejä.
Osiossa tarkastellaan lisäksi järvi- ja luontomatkailua Suomessa sekä matkailun kehittämistä arkkitehtuurin keinoin. Tarkastelu osoittaa, että järvimatkailua kehittämällä
on mahdollista houkutella Suomeen nykyistä enemmän ulkomailta tulevia matkailijoita.
Suunnitelmaosiossa esitellään Saimaa Island Network-ideakonsepti järvimatkailun
kehittämiseksi sisäsaaristossa. Konseptissa laajennetaan luonto- ja ekoturismimatkailukohteen käsitettä yksittäisestä mökistä tai lomakylästä majoitus- ja matkailupalvelujen, luontokohteiden sekä liikenne- ja virkistysreittien verkostoksi. Konseptin ydin on
saariverkosto, joka muodostuu pääsaarien täyden palvelun matkailukylistä, kyliin tukeutuvista saarimökeistä ja ekologisista, siirrettävistä saarimajoista sekä retkeilyveneistä. Verkosto antaa matkailijalle mahdollisuuden valita itselleen sopivan palvelu- ja
mukavuustason. Konsepti huomioi luonnonympäristön, alueen asukkaat ja maanomistajat, palveluntarjoajat sekä matkailijat tarjoten kaikille mahdollisuuksia oman
toimintansa kehittämiseen.
Suunnitelmaosion rakennussuunnitelmina esitellään Pihlajaveden saareen toteutettava vapaa-ajan asunto, Villa K&Y, sekä vierasmaja, Maja13. Kohteet suunnitellaan
yksityisperheen tarpeisiin ja samalla suoraan soveltuviksi Saimaa Island Networkin
saarimökeiksi ja –majoiksi. Osiossa esitellään kohteiden suunnittelutavoitteita ja ratkaisuja ympäristöltään herkällä Pihlajavedellä, joka on uhanalaisen saimaannorpan
elinaluetta ja keskeistä järvimatkailun aluetta.
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ABSTRACT
TAMPERE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
Master’s Degree Programme in Architecture
MANNINEN, HENNA: A design concept for supporting lake tourism development
Master of Science Thesis, 113 pages, 7 Appendix pages
April 2013
Major: Architecture
Examiner: Professor Kari Salonen
Keywords: Leisure living, lake tourism, building in the archipelago, second housing,
Villa K&Y, guest hut, Maja13, ecotourism, travel design strategy, Saimaa Island Network
The objective of this thesis was to provide an overview of Finnish leisure living and
the travel & tourism industry, especially lake tourism, and to discover ideas for developing lake tourism. In addition the master’s thesis serves as a background research
and supplements the planning process of an actual building project, a private leisure
home on Pihlajavesi, Lake Saimaa. The building project is based on the lake tourism
concept developed in this thesis.
The thesis consists of a research part and a planning part. The research part considers the changes, present state and future trends of leisure living and travel & tourism industry. It also considers lake and nature tourism in Finland and presents ways
to develop tourism with architectural planning. The study shows that it is possible to
draw more tourists to Finland by developing lake tourism.
“Saimaa Island Network”, a concept for developing lake tourism in the lake archipelago, is presented in the planning part. The concept expands the definition of nature tourism destination from a single leisure home or village into a network of accommodation, tourism services, nature attractions and traffic and recreational
routes. The heart of the concept is a network of islands, where “Cabin Islands” and
“Off The Grid” facilities, such as ecological portable island huts and excursion boats
are supported by full service main islands, the so-called “Village Islands”. This gives
the traveler a variety of service and comfort levels to choose from. The concept considers the natural environment, local inhabitants and landowners, service providers
and travelers, offering everyone a chance to develop their operations.
The planning part also presents two building plans, a leisure home “Villa K&Y”
and a guest hut “Maja13”, which are to be built on an island on the lake Pihlajavesi.
The buildings are planned for a private family and are suitable for the island cabins
and huts of the Saimaa Island Network concept. The objectives and planning solutions
of the buildings located on the environmentally vulnerable Pihlajavesi, home of the
endangered Saimaa ringed seal, are also described.
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ALKUSANAT
Tämä työn taustalla on kiinnostus suomalaisen vapaa-ajan asumisen ja järvimatkailun
nykytilaa ja tulevaisuudennäkymiä kohtaan.

Kiitos lohileivistä!
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TERMIT JA NIIDEN MÄÄRITELMÄT
BRIC-maat

BRIC-maat on taloudessa ja kansainvälisessä politiikassa
käytetty lyhenne, jolla tarkoitetaan neljää kehittyvää maata: Brasiliaa, Venäjää, Intiaa ja Kiinaa.
Ekomoderni elämäntapa Elämäntapa, joka nojautuu tieteellisen ja teknologisen
kehityksen tuloksiin. Kulutus suunnataan kohteisiin, jotka
aiheuttavat entistä vähemmän ainevirtoja ja energiankulutusta.
Ekoturismi
Ekoturismi on vastuullista matkustamista luonnonmukaisille alueille niin, että ympäristöä suojellaan ja paikallisyhteisöjen hyvinvointi turvataan.
Järvimatkailu
Järvialueille suuntautuvaa matkailua, jossa hyödynnetään
vesistöjä.
Kakkosasuminen
Kakkosasumisella tarkoitetaan muualla virallisesti asuvien
ja henkikirjoitettujen henkilöiden kestoltaan tai muulta
sisällöltään merkittävää asumista tätä tarkoitusta varten
hankitussa huoneistossa tai kiinteistössä.
Lakeland
Lakeland-termillä viitataan matkailumarkkinoinnissa Suomen järvialueisiin, erityisesti Järvi-Suomeen.
Luontomatkailu
Luontomatkailu on turismia, jonka vetovoimaisuus ja aktiviteetit perustuvat luonnonympäristöön ja siellä toteutettavaan toimintaan.
Matkailuarkkitehtuuri
Matkailuarkkitehtuuri on matkailua tukevaa ja sen kasvattamiseen tähtäävää arkkitehtuuria.
Mökki
Mökillä tarkoitetaan kiinteästi sijaintipaikalleen rakennettua asuinrakennusta, jota käytetään loma- tai vapaa-ajan
asuntona.
Natura 2000-alue
Natura 2000 on Euroopan unionin hanke, jonka tavoite on
tukea luonnon monimuotoisuutta.
Pakkasenkestävä vesihuolto Erityisesti vapaa-ajan asunnoilla käytetty tapa järjestää
vesihuolto siten, ettei rakennusta tarvitse pitää mukavuuslämpötilassa talvella käyttöaikojen ulkopuolella.
Vapaa-ajan asuminen
Asumista vakituisen asunnon ulkopuolella vapaa-ajan
asunnossa, jossa vietetään vapaa-aikaa tai asutaan osaaikaisesti. Työssä käytetyllä termillä “mökkeily” viitataan
vapaa-ajan asumiseen.
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Matkailu on tulevaisuuden ala, jonka merkitys Suomen kansantaloudelle kasvaa jatkuvasti. Tulevaisuudessa sen merkitys voi olla jopa suurempi kuin pienenevän metsäteollisuuden: nykykehityksen jatkuessa matkailuvienti voi ohittaa perinteisen viennin
tukijalan, metsäteollisuuden, parissakymmenessä vuodessa.
Luonnonvarojen hyödyntäminen on Suomessa perinteisesti liittynyt alkutuotantoon. Matkailu tarjoaa uuden tavan hyödyntää tätä yhteistä pääomaamme erilaisella,
parhaassa tilanteessa kaikkia eri osapuolia hyödyttävällä tavalla. Vesistöalueiden matkailullista vetovoimaa ei ole vielä hyödynnetty, eikä luonnon aarrearkkua tähän tarkoitukseen avattu. Luonnon kestävä käyttö esimerkiksi järvimatkailussa tarkoittaa uusien ideoiden käyttöönottoa maankäytössä, eri tahojen yhteistyössä ja erottuvan
matkailukokonaisuuden luomisessa. Tällaisia uusia, ajatuksia herätteleviä ideoita esittää työssä kehitettävä Saimaa Island Network-konsepti. Konseptin pilottihankkeena
esitetään toteutettavan Cabin Island-kohteen suunnitelmat.
Vapaa-ajan asumisen kulttuuri muuttuu jatkuvasti. Osa- ja ympärivuotisen käytön
raja on hämärtynyt nousseen varustelutason, joustavamman työelämän ja parantuneiden yhteyksien vuoksi. Uudet käyttötarpeet asettavat uusia vaatimuksia vapaaajan asumisen tiloille ja rakentamisen ratkaisuille. Vapaa-ajan asuminen on osa kotimaan sisäistä tai kansainvälistä matkailua, joka aiheuttaa kohdealueellaan monenlaisia muutoksia. Cabin Island-pilottikohteen suunnittelussa pyritään vastaamaan näihin
uusiin tarpeisiin ja vaatimuksiin.
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Järvi-Suomi on matkailumarkkinoinnissa
rajattu kuvan osoittamalla tavalla, mutta
järvialueiksi voi ajatella kaikki alueet, joilla
sisävesistöt ovat helposti saavutettavissa.
Kuva: Matkailun edistämiskeskus

Järvimatkailu on järvialueille kohdistuvaa matkailua. Järvialueet ovat suosituimpia
vapaa-ajan asumisen alueita. Matkailu toimialana kasvaa ja siihen liittyvä rantarakentaminen lisääntyy. Yhtenä tämän työn tavoitteena on löytää matkailupotentiaalin
huomioiva lähestymistapa vapaa-ajan asumisen suunnitteluun herkissä ympäristöolosuhteissa. Tavoitteena on suunnitella pilottikohde, joka tukee järvimatkailun kehittämistä arkkitehtuurin ja vapaa-ajan asumisen keinoin. Onko olemassa globaaleja vapaa
-ajan asumisen trendejä ja virtauksia, käyttäjien kulttuuriympäristöstä riippumattomia toiveita ja tarpeita, joihin suomalaiseen järvimaisemaan suunniteltu vapaa-ajan
rakennus voi vastata?
Lomarakentamisen ja käyttäjien kirjo on laaja. Lomarakentaminen käsittää yhden
kaavamääräyksen alla kaiken vaatimattomista kesämökeistä pysyvän asumisen vaatimukset täyttäviin kakkosasuntoihin. Ympäristölle aiheutuva kuormitus näiden ääripäiden välillä on huomattava. Vesistöalueilla tapahtuvan rakentamisen ympäristökuormituksen minimointi on paitsi ympäristönsuojelun, myös matkailun kehittämisen ja
eri osapuolien intressien yhteensovittamisen vuoksi tärkeää. Ekologinen rakentaminen ja ekoturismi voivat olla toimivia lähestymistapoja kestävän vapaa-ajan asumisen
ja järvimatkailun kehittämiseen.
Työ on jaettu selvitys-, konseptointi- ja suunnitelmaosiin. Selvitysosassa käsitellään vapaa-ajan asumisen muutosta, trendejä ja järviseutuja vapaa-ajan asumisen ja
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Osana työn suunnitteluosuutta on Pihlajaveden
saareen toteutettava, Saimaa Island Networkkonseptin mukainen pilottikohde. Puhekuplissa
on esitetty hankkeeseen liittyviä kommentteja
kustakin tekstiin liittyvästä aihealueesta.

matkailun alueena. Järvimatkailua käsittelevässä osiossa pohditaan, kuinka järvimatkailua voisi tukea arkkitehtuurin keinoin. Miten eri intressiryhmien edut ovat sovitettavissa yhteen kaikkia hyödyttävällä tavalla?
Työn lopussa konseptoidaan vapaa-ajan rakentamisen ja järvimatkailun mahdollisuuksia Saimaan Pihlajavedellä. Suunnitelmaosassa syvennytään Cabin Islandpilottikohteen kautta saariverkostokonseptiin. Osiossa käsitellään käyttäjien ja ympäristön tarpeisiin vastaamista Villa K&Y:n suunnitteluprosessin kautta. Lisäksi käsitellään hankkeen suunnitteluratkaisuja ja niiden perusteita Pihlajavedellä, joka on uhanalaisen saimaannorpan elinaluetta ja keskeistä järvimatkailun aluetta.
Työssä kuvatun pilottihankkeen vuoksi on perustettu arkkitehtitoimisto meark.
Hankkeen suunnitteluprosessin kautta on kehitetty pilvipalvelussa toimivaa arkkitehtisuunnittelun palvelukokonaisuutta käyttäjien ja rakennuttajien tarpeisiin vastaamiseksi.
Suunnittelun lopputuloksen ollessa nähtävillä joidenkin vuosien kuluttua pääsee
työn tavoitteiden toteutumista arvioimaan toden teolla vasta myöhemmin. Lopullinen ja kiitollisin palaute olisikin tyytyväinen käyttäjä, uusia ideoita saanut matkailuyrittäjä ja pilottikohdesaaren rantakinokseen pesänsä tekevä saimaannorppa.

Kuva Visit Finland Media Bank.

2 VAPAA-AJAN ASUMINEN
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Vapaa-ajan asuntojen lukumäärä Suomessa 1970-2011.
Lähde: SVT, rakennukset ja kesämökit

2.1

Vapaa-ajan asumisen nykytila

Suomessa on noin 580 000 vapaa-ajan asuntoina käytettävää rakennusta ja näillä ainakin kaksi miljoonaa säännöllistä käyttäjää. Yli kolme miljoonaa suomalaista mökkeilee vähintään kerran vuodessa. Vapaa-ajan asunnot sijaitsevat lähes kokonaan hajaasutusalueilla. 85 % vapaa-ajan asunnoista sijaitsee ranta-alueilla. Saarimökkejä on 12
%. Mökkikiinteistöt käyttävät rantaviivastamme tällä hetkellä 10 prosenttia. Noin 12
000 vuokramökistä valtaosa sijaitsee rannoilla. Omistus- ja vuokramökkiläiset ovat
matkailupalvelujen merkittäviä käyttäjiä.11, 18, 45
Mökkikannaltaan suurimpia maakuntia ovat Varsinais-Suomi ja Etelä-Savo, jotka
ovat myös taloudellisesti suurimpia hyötyjiä. Vapaa-ajan asumiseen käytettiin vuonna
2010 7,4 miljardia euroa, joka työllisti kokonaisuudessaan 90 000 henkilöä. Uudis- ja
korjausrakentamisen osuus tästä oli 25 500 henkilöä. 18
Vuonna 2010 Suomessa alettiin rakentaa 5700 loma-asuntoa, joista ympärivuotiseen käyttöön tarkoitettuja oli 3700 kpl. Saunoja aloitettiin 5900 kpl. Loma-asuntojen
uudisrakentamisen arvo oli 781 miljoonaa, saunojen 199 miljoonaa ja piharakennusten 186 miljoonaa. Vuonna 2011 rakennettiin noin 3 600 uutta vapaa-ajan asuntoa,
joista suurin osa Etelä-Savossa ja Lapissa. Viime vuosina uudisrakentaminen on ollut
vilkkainta Lapissa, Etelä-Savossa ja Varsinais-Suomen maakunnassa, joihin 2000–
luvulla on rakennettu keskimäärin noin 400 vapaa-ajan asuinrakennusta vuosittain.
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Loma-asumisen talousvaikutukset 2010. Lähde: Työ– ja elinkeinoministeriö
uudisrakentamine
n 1166M€
16 %

mökkivieraat
437M€
verot ja maksut
6%
487M€
palvelujen
7%
hankinnat 150M€
2%

korjaustoiminta
757M€
10 %
matkat 1560M€
21 %
kiinteistökaupat
794M€
11 %

päivittäis- ja
kestokulutustavar
a 2029M€
27 %

Mökkikannasta 85 % on rakennettu vuoden 1950 jälkeen. Kesämökkirakentaminen on hidastunut jatkuvasti 1990-luvun alkuvuosien tahtiin verrattuna. Suurinta kasvu oli 1980-luvulla, kun mökkikanta kasvoi 40 % vuosikymmenessä. Vielä 1990-luvulla
kasvua oli 20 prosenttia. 1990-luvun alussa valmistui vuosittain noin 8 000 uutta kesämökkiä.11
Loma-asuntojen keskimääräinen vuosittainen käyttöaste on tutkimuksesta riippuen noin 80 päivän tuntumassa. Korkeintaan 20 kilometrin päässä sijaitsevalla mökillä
käytiin vuoden aikana noin 70 kertaa, kun yli 200 kilometrin päässä sijaitsevalla mökillä käytiin 12 kertaa. Keskimäärin loma-asunnolla käytiin 34 kertaa. Lähimökkeilijöille
käyttöpäiviä kertyi 98, kaukoryhmälle 63. Lähes 40 % mökkeilijöistä käyttää mökkiä
myös talvisin. Syksy- ja kevätkäyttäjiä on noin 65 %.
Vapaa-ajan asunnon käyttöasteen nousuun vaikuttaa lyhyen etäisyyden ja
käyttäjien korkeamman iän lisäksi kesäasunnon varustelutaso: talviasuttavuus,
sähkölämmitys ja vesi-wc indikoivat korkeampaa ympärivuotista käyttöastetta.
Pientalotason mökeillä, joilla on edellämainitut mukavuudet, vietetään talvikaudella
aikaa selvästi vaatimattomampia mökkejä enemmän. Talvikauden käyttö on kaikilla
mökeillä aivan korkeimman varustelutason mökkejä lukuun ottamatta reilusti alle 5
vuorokautta kuukaudessa. Huippukuukautena heinäkuussa oleskeluaika nousee
mökkityypistä riippumatta 15-20 vuorokauden tuntumaan. Kevät- ja syyskaudella
käyttö on kuukausittain 5 vuorokauden tuntumassa. 16, 17

16

Villa Kissinge Helsingin Kruunuvuorenrannassa sijaitsee 1800-luvun huvila-alueella.
Kuva: ruosteinen.com

2.2

Suomalainen vapaa-ajan asumisen kulttuuri

2.2.1

Mökkeilyn historiaa

Kesäparatiisi, työleiri, piilopirtti... Vapaa-ajan asumista kuvaillaan Suomessa monin
tavoin. Kaikilla vapaa-ajan asujilla on kuitenkin jotain yhteistä: vapaa-aikaa, soveltuva
fyysinen ympäristö, sekä motivaatio viettää aikaa tässä ympäristössä. Mökkeily sinällään on eräs kahdessa paikassa asumisen muoto.
Ennen varsinaista vapaa-aikaa kahdessa paikassa asuminen oli osa vuodenaikoja
noudattavaa elämänrytmiä, joka pisimpään kesä- ja talvipaikkoineen säilyi
saamelaisilla. Paikoilleen asettuneet suomalaiset rakensivat eräpirttejä sekä kala- ja
karjamajoja.
1800-luvulla huviloiden yleistyessä kaikki vapaa-ajan asumiseen liittyvät resurssit
olivat vain harvoilla. Ylelliset huvilat olivat suuria kesäasuntoja säätyläisille palvelusväkineen. Niissä vietettiin koko kesäkausi. Huvilan omistaminen oli varakkaan yläluokan
etuoikeus, ja niitä oli 1900-luvun alussa noin tuhat. Nämä huvila-alueet ovat suureksi
osin sulautuneet osiksi kasvaneita kaupunkeja.
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Hatanpään siirtolapuutarha Tampereella. 1930. 2000-luvulla uusia siirtolapuutarhamökkialueita on
rakennettu lähinnä Etelä-Suomessa.

1920-30-luvun vaihteessa mökkikulttuuri alkoi muuttua. Modernisaatio ja demokratisoituminen heijastuivat huvilaelämään. Uudet vaatimattomammat ja edullisemmat kesäasunnot edustivat paitsi uutta arkkitehtuuria ja elämäntapaa, myös demokratisoituvan, keskiluokkaistuvan ja kaupungistuvan yhteiskunnan ihanteita 23. Lomaasunnolla oleskeltiin lyhyempiä aikoja; iltoja ja viikonloppuja. Ensimmäiset työväestölle tarkoitetut siirtolapuutarha-alueet mökkeineen rakennettiin Tampereelle. Myöhemmin vastaavia alueita toteutettiin muidenkin suurten kaupunkien reuna-alueille,
kuten Kumpulaan Helsingissä. Monet alueista on kaupunkien kasvettua purettu ja
otettu muuhun käyttöön.
Uudet rakennustavat ja materiaalit näkyivät arkkitehtuurissa. Rakennuksista ei
suunniteltu suuria ja koristeellisia, vaan ne saattoivat olla vaatimattomia ja lautarakenteisia. Rakennuksen suhdetta maastoon ja ilmansuuntiin pidettiin tärkeänä. Uusia
ideoita haettiin arkkitehtuurikilpailuilla.
1940-60-luvuilla kesäasuntojen määrä kasvoi voimakkaasti 21 000:sta 88 000:een.
Rantarakentamista ei vielä säännelty, ja mökkejä rakennettiin lähelle rantaviivaa. Suosittuja tyyppejä olivat saunamökit ja viikonloppumajat. Sotien jälkeinen materiaalipula ohjasi puurakentamiseen. Ensimmäiset tehdasvalmisteiset elementtimökit tulivat
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Lauantaimaja on 1930-luvun arkkitehtikilpailun ehdotus.
Tekijöinä P.E. ja Marta Blomstedt.

markkinoille. Mökkielämä oli kiireisen ja modernin kaupunkielämän vastapainona yksinkertaista ja luonnonläheistä. Puutarhaviljely oli suosittua. Vuosiloma-ajat pitenivät
ja kaupunkilaiset toimihenkilöt rakensivat runsain määrin kesämökkejä.
70-luvulla mökkien määrä jatkoi kasvuaan. Elintaso kohosi ja työaika lyheni. Suomi
kaupungistui voimakkaasti. Maaseutusuhdetta ylläpidettiin hankkimalla mökki entiseltä kotiseudulta. 60-70-luvuilla markkinoilla oli paljon pakettimökki- ja saunamalleja. Lomakodeista tuli väljempiä, ja niissä haluttiin viettää aikaa mukavasti ja ympärivuotisesti. Uusi talotekniikka otettiin käyttöön myös lomarakentamisessa. Futuron
kaltaisilla kokeellisilla projekteilla etsittiin uusia ratkaisuja.
80-90-luvulla valtaosa uusista mökeistä perustui talotehtaiden mallistoihin. Tekninen varustelutaso nousi edelleen, ja suuri osa mökeistä rakennettiin ympärivuotisesti
asuttaviksi. Tavallaan palattiin huvilaelämään, jossa kaupunkiasunnon ja vapaa-ajan
asunnon välinen ero varustelutason kannalta ei ollut suuri. Toisaalta edelleen rakennettiin myös hyvin yksinkertaisia ja pieniä kesämökkejä.
2000-luvulla kesämökkien koko on kasvanut ja varustelutaso parantunut, mutta
rakentaminen vähentynyt aiemmista vuosikymmenistä. Syynä voi olla kallis tonttitarjonta, rakentamisen kallistuminen, rakentamismääräysten kiristyminen, mökin omistamisen aikaa vievyys tai se, että nykyään lähes kaikilla suomalaisilla on mahdollisuus
käyttää mökkiä niin halutessaan.
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Puutalo Osakeyhtiön vuoden 1940 lomapirtti oli ensimmäisiä elementtirakenteisia lomarakennuksia.
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Kohde sijaitsee saaressa Saimaan Pihlajavedellä. Saari ei ole pelkkä vapaa-ajan vieton
paikka, vaan siellä haluttaisiin asua pidempiä
aikoja elämäntilanteen salliessa.

2.2.2

Käyttäjäryhmät

Kaikkien mökinomistajien keski-ikä vuonna 2011 oli 62 vuotta. Alle 40-vuotiaita omistajia oli 6 prosenttia kaikista mökinomistajista. Vuonna 2011 valmistuneiden mökkien
omistajien keski-ikä oli 54 vuotta. Suuntana on ollut vapaa-ajan asunnon omistajien
ikääntyminen. Iäkkäiden vapaa-ajan asujien osuuden odotetaan vielä kasvavan. Kesämökin omistajajoukosta noin puolet asuu joko omakoti- tai paritalossa 11.
Nykyisiä käyttäjiä on ryhmitelty mökkeilyn motivaation ja mökin käyttöasteen perusteella ryhmiin, jotka karkeasti voidaan jakaa kesämökkeilijöihin, vapaa-ajan viettäjiin ja osa-aikaisiin asujiin. Kesämökkeilijät, 39%, käyttävät mökkejä pääasiassa kesäkuukausina, eivätkä asunnot usein sovellu talvikäyttöön. Ryhmässä on sekä eläkeläisiä, että mökin perineitä toisen polven mökkeilijöitä. Vapaa-ajan viettäjät, 44%, käyttävät mökkejä satunnaisesti myös talvisin ja ovat useammin työelämässä. Mökit ovat
nopeasti saavutettavissa, ja niillä haluttaisiin viettää enemmän aikaa. Asuntojen varustelutaso vaihtelee. Osa-aika-asujat, 17%, ovat pääasiassa eläkeläisiä ja asuvat mökillä mahdollisimman pitkiä aikoja, keskimäärin 137 vuorokautta vuodesta. Mökit ovat
hyvin varustettuja. 38
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Kahden aikuisen talous
40 %

Omistajataloudessa alle 18-vuotiaita lapsia
14 %

Yhden henkilön talous
16 %

Perikunta, yritys tai yhteisö, tuntematon omistaja
18 %

Vapaa-ajan asuntojen omistus keskittyy tietyille ikäluokille. Lähes puolet omistajista on yhden tai
kahden hengen talouksia ja lähes kaikki ovat yli 40-vuotiaita. Nykyinen vapaa-ajan asuntotarjonta ei
joko vastaa alle 40-vuotiaiden ja perheellisten tarpeita tai näillä ryhmillä ei vapaa-ajan asumiseen
tarvittavia resursseja tai kiinnostusta.
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Vaihtelu

2.2.3

Rentoutuminen

Toiminta

Henkinen maisema ja motivaattorit

Vapaa-ajan asumisen kulttuuri muuttuu jatkuvasti. Se on kuvastanut yhteiskuntaa
säätyläisyydestä keskiluokkaistumiseen. Suomalaisten nykyinen henkinen mökkeilymaisema on keski-ikäisten ja vanhempien mökkeilymaisema: suurin osa mökin omistajista edustaa näitä ikäluokkia. Mökkeily voi olla lapsuudesta peritty tapa, jatkettava
perinne, tai kaipuuta tuttuun ympäristöön ja omille juurille. Traditiot, yksityisyys ja
pysyvyys ovat osalle tärkeitä mökkeilyyn liittyviä asioita. Toisaalta osalle mökkeily ei
ole paikkasidonnaista, vaan mökki ja sen sijainti vaihtuvat.
Mökillä halutaan rentoutua, latautua ja päästä irti työelämästä. Ympäristön elvyttävä, kaupunkiympäristöstä erottuva piirre korostuu. Palautuminen stressistä paranee luontoympäristössä 48. Mökille saatetaan paeta arkirutiineja ja työtä, jolloin mökkeily on ensisijaisesti loman tai vapaa-ajan viettoa. Nykyomistajien mökkeilyn motivaattoreita ovat asuminen maaseudulla, maisema, luonto, saunominen, mökkiaktiviteetit ja sosiaaliset tapahtumat.
Toisten mielestä mökkeilyyn kuuluu vaatimattomuus; toiset kaipaavat vakituisen
asumisen varustelutasoa. Fyysinen, omaehtoinen arkityöstä eroava toiminta koetaan
rentouttavaksi arjen vastapainoksi. Vapaa-ajan asumisen motiiveja ovat itsensä toteuttamisen mahdollisuus, vapaus ympäristön paineista ja valinnan vapaus. Vapaa-
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Luonto

Status

Henkilökohtaiset ja kulttuuriset

ajan asunto on tila, jossa voi itse päättää, mitä tekee ja milloin. Osalle se on sosiaalinen paikka, jossa tavataan ystäviä ja sukulaisia. Toisaalta sinne vetäydytään viettämään aikaa ydinperheen kanssa.
Puuhastelun ja rauhassa oleilun tärkeys vaihtelee sen mukaan, miten paljon vapaa
-ajan asuntoa käytetään. Satunnaisilla käyttäjillä korostuu rentoutuminen. Osa käsittää vapaa-ajan asumisen matkailuna, lomailuna ja rentoutumisena, kun toisille se on
toinen asumisen tapa puuhasteluineen ja rakenteluineen.
Erilaisten motivaattorien ja henkisten maisemien yhteensovittaminen on haasteellista. Rakennuksen pitäisi jossain määrin mukautua erilaisiin vaatimuksiin, mutta keskimääräiselle mökkeilijälle tehty rakennus tuskin vastaa hyvin kenenkään tarpeita.
Toisessa ääripäässä on askeettisuus ja kantovesi, toisessa taas täysin varusteltu asunto äänentoistojärjestelmineen. Vapaa-ajan asumiseen liittyy jokaiselle erilaista symboliikkaa. Käyttäjän motivaattoreiden selvittäminen ja purkaminen voisi avata uusia
näkökulmia suunnitteluun.
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2.3

Kantovedestä laajakaistaan

2.3.1

Vapaa-ajan asumisen globaaleja ja kotimaisia muutossuuntia

Vapaa-ajan asuminen on maailmanlaajuinen ja jatkuva ilmiö. Sen kasvu liittyy kaupungistumiseen ja yleiseen elintason nousuun. Vetovoimaisiin ympäristöihin ja maisemiin
on kehittynyt globaali vapaa-ajan kiinteistöjen kysyntä - Suomessa erityisesti Venäjältä tuleva kysyntä on kasvanut, mikä on nostanut hintoja paikallisesti.
Kansainväliset kakkosasumisen motivaattorit liittyvät elämäntapaan, identiteettiin, paikkaan kuulumiseen, aktiviteettimieltymyksiin ja taloudellisiin sijoituksiin. Paikan tulee olla esteettisesti houkutteleva ja tarjota mahdollisuuksia erilaisiin aktiviteetteihin. Luonnosta nauttimisen mahdollisuus ja ympäristön puhtaus ja terveellisyys
ovat merkittäviä alueen ominaisuuksia.
Vapaa-ajan asuminen keskittyy tietyille alueille. Rajojen ja halpojen lentoyhteyksien avautuminen on helpottanut kansainvälistä vapaa-ajan asumista. Suurin kysyntä
kohdistuu suuria asutuskeskittymiä lähellä oleville maaseutualueille. Uudisrakentaminen keskittyy vetovoimaisiin ja sopivan etäisyyden päässä sijaitseviin vesistöisiin maisemiin ja kauempana sijaitseviin matkailullisesti vetovoimaisiin hotspot-kohteisiin,
kuten laskettelukeskuksiin. Hotspot-alueiden vetovoima voi perustua harrastusmah-
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Ulkomaalaisten kiinteistökauppojen määrä Suomessa vuosina 2003-2011.
Lähde: Maanmittauslaitos.

Venäjä

Kaikki

dollisuuksiin, maisemalliseen erityisyyteen, optimaaliseen sijaintiin suhteessa liikenneyhteyksiin ja väestökeskittymiin tai alueen imagoon ja statukseen merkkihenkilöiden lomakohteena. Alueiden vetovoimaisuus voi olla ajallisesti rajallista ja suhteessa
esimerkiksi matkailukohteen elinkaareen sekä muuttuviin harrastus- ja matkailutrendeihin. 3
Vapaa-ajan asumista arvotetaan yhä useammin turismin ja monipuolisen vapaaajan vieton kautta, minkä vuoksi erityisten harrastus- ja maisemakohteiden suosio on
kasvanut. Matkailukeskusten ja niiden palveluiden suosio on osa laajempaa vapaaajan ja virkistyksen kysynnän kehitystä. Perinteiset ulkoilma-aktiviteetit ovat siirtyneet virkistyskäyttöä varten suunniteltuihin keskuksiin, kuten hiihtokeskuksiin, kylpylöihin ja urheilukeskuksiin. 3
"Amenity migration", eräänlainen ylellisyysmuuttoliike, on maailmanlaajuisesti
havaittu ilmiö. Se suuntautuu alueille, joilla nähdään olevan enemmän ympäristöllisiä
arvoja ja erilaistunutta kulttuuria. Tällaisia kakkosasumisen suuren kysynnän alueita
on esimerkiksi Norjan vuoristoissa ja Alpeilla. Norjassa rakennettavien kakkosasuntojen keskikoko on jo ylittänyt normaalien pientalojen koon, ja hintojen nousu on ollut
muuta asumista voimakkaampaa.24,27
Vapaa-ajan asumisen keskittymisellä on myös vastavoima - käyttäjät, jotka eivät
koe matkailukeskusasumista houkuttelevaksi, vaan etsivät rauhallisempia ja yksilöllisempiä vapaa-ajan asumisen mahdollisuuksia kaukana turistikeskittymistä.
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Rannikoiden, järvialueiden ja yksittäisten hotspot-kohteiden vetovoima näkyy loma-asuntojen levinneisyydessä. Kuva Kati Pitkäsen väitöskirjasta Mökkimaisema muutoksessa. Kulttuurimaantieteellinen näkökulma mökkeilyyn (2011, Itä-Suomen yliopisto).
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Etelä-Savo ja Saimaa ovat Suomen vahvimpia järvimatkailun ja vapaa-ajan asumisen alueita. Alueelle halutaan luoda
kansainvälisesti vetovoimainen järvimatkailukeskittymä.

Vapaa-ajan asuntojen omistajat ovat usein joko hyvässä asemassa työmarkkinoilla
tai eläkeläisiä. Ikääntyneiden omistajien määrän kasvu on ollut myös globaali trendi.
Nykyisiä vapaa-ajan asumisen suurkäyttäjiä ovat länsimaiset suuret ikäluokat. Aasiassa vapaa-ajan asumisen yleistymiseen vaikuttaa kaupungistuminen ja ylemmän keskiluokan kasvu: esimerkiksi Korea ja Hong Kong ovat tiiviitä, urbaaneja ympäristöjä, joiden asukkaat hankkivat vapaa-ajan asuntoja väljemmistä maisemista. Lomat ovat lyhyitä, joten loma-asunto voidaan vuokrata pariksi viikoksi tai ostaa lomakeskuksesta,
jossa siitä pidetään huolta.
Vapaa-ajan asuminen edustaa yhdyskuntarakenteen hajautumista. Siihen liittyy
haittavaikutuksia, kuten energian ja materiaalien käytön lisääntymistä sekä liikenteestä ja asutuksesta tulevia päästöjä. Haittavaikutukset liittyvät usein rajoittamattomaan
kakkosasumisen lisääntymiseen. Luonnonympäristöihin levittäytyvä kakkosasuminen
voi sirpaloittaa ja hävittää luonnonympäristöjä. Kakkosasujien suuri määrä voi muuttaa paikallisten yhteisöjen voimasuhteita. Joskus suuri kysyntä nostaa kiinteistöjen
hinnat paikallisten ulottumattomiin. Rantarakentaminen vaikuttaa alueen luonnonolosuhteisiin kuten vesistöön, rantaluontoon ja maisemaan.
Sosiaalisen kestävän kehityksen näkökulmasta vapaa-ajan asuminen on kaupunkien ja maaseudun vuorovaikutuksen keskeinen muoto, joka edistää maaseudun säilymistä elävänä ja monipuolisena. Vapaa-ajan asumisen lisääntymisellä on muun muassa siksi Suomessa poliittinen tuki.
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Kohdetta voidaan käyttää ympäri vuoden, paitsi rospuuttokaudella. Matkaa Helsingistä on reilu 300 km.
Rakennuksessa on korkea varustelutaso.

Vesistöjen vetovoima on Suomessa huomattava. Yli neljä viidesosaa mökeistä
sijaitsee rannalla tai rannan läheisyydessä. Mökkien kysyntä on 2000-luvulla kasvanut
erityisesti matkailukeskusten läheisyydessä. Matkailukeskusten mökkirakentaminen
muodostaa usein mökkikyliä ja taajamamaisia asuntoalueita. Erillisten mökkirakennusten ohella lomakäytössä on myös rivi- ja kerrostalojen asuntoja ja lomaosakkeita.
Uudet vapaa-ajan asunnot ovat aikaisempia suurempia ja paremmin varustettuja,
ja niiden energiankulutus on kasvanut. 2010–luvulla Suomessa rakennettujen mökkien keskimääräinen pinta-ala oli 73 neliötä, 2000–luvulla rakennettujen 65 neliötä ja
1990–luvulla rakennettujen 49 neliötä. Sitä vanhempien mökkien keskimääräinen pinta-ala on 44 neliötä. 11
Vapaa-ajan asumisen kehittyminen yhtäjaksoisemmaksi tai jopa ykkösasumiseksi
yleistyy etätyömahdollisuuksien parantuessa ja omistajien eläköityessä. Oleskeluajat
mökeillä pitenevät, kun yhä useampi uusi mökki rakennetaan tai korjataan talviasuttavaksi.
Vapaa-ajan asumisen kasvua Suomessa on hillinnyt saavutettavien mökkien ja
rantatonttien rajallinen tarjonta ja hintatason nousu, mikä johtuu sopivien rantojen
täyteen rakentamisesta, säätelyn kiristymisestä ja maanomistajien haluttomuudesta
myydä rantatontteja. Merkitystä on ollut myös nykyään vapaa-ajan asuntoja hankkivien ikäluokkien pienentymisellä, sekä esimerkiksi vuokramökkeilyn yleistymisellä. Lähes kaikilla suomalaisilla on jo nykyään mahdollisuus käyttää vapaa-ajan asuntoa.
Mökkien määrä lienee saavuttanut ”kriittisen massan”, mikä näkyy myös kaupan olevien vapaa-ajan asuntojen runsaassa määrässä.
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2.3.2

Tekniset tarpeet ja vaatimukset

Varustelutason noustessa vapaa-ajan asunnon käyttöaika pitenee, jolloin niitä lämmitetään yhä enemmän ympäri vuoden, vaikka käyttö talvella jäisikin vähäiseksi. Vapaaajan asumisen suurimmat haasteet ekotehokkuuden kannalta ovatkin sähköenergian
kulutuksen kasvun hillintä, jätevesijärjestelmien kehittäminen ja liikenteen kasvun
hillintä. 23
Vapaa-ajan asuntojen lämmitysenergian- ja sähkönkulutus lisääntyy peruslämmityksen yleistyessä ja varustelutason parantuessa. Sähköistetty mökki kuluttaa keskimäärin 1500 kWh:a vuodessa. Peruslämpöä käytettäessä kulutus nousee 8000
kWh:iin ja kuivanapitolämmityksellä 4000 kWh:iin. 120 neliömetrin omakotitalo sähkölämmitteisenä kuluttaa keskimäärin 18 500 kWh vuodessa. Muilla lämmitystavoilla
omakotitalon sähkönkulutus on noin 7000 kWh. Sähkönkulutuksen kasvu ja sähkön
hinnan nousu luovat toteutusmahdollisuuksia vaihtoehtoisille ja paikallisille energiantuotantotavoille, kuten aurinkopaneeleille.
Vakiotehoisella kuivanapitolämmityksellä voi vähentää asunnon energiankulutusta. Vakioteholämmityksellä mökin sisälämpötilaa pidetään hieman korkeampana kuin
ulkolämpötila, jolloin sisätilat pysyvät suhteellisen kuivina. Kovimmilla pakkasilla mökin sisällä voi olla pakkasta. Vakioteholämmitykseen liittyvät samat vesijärjestelmän ja
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Mukavuudella varustettu osuus kaikista vapaa-ajan asunnoista:

Sähkö
70 %

Pyykkikone
17 %

Vesi-wc
17 %

Tiskikone
10 %
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Kohteen vesijärjestelmästä tulee helposti
tyhjennettävä ja erillislämmitettävä. Kotapata korvaa lämminvesivaraajan tarvittaessa. Harmaat vedet imeytetään ja rakennukseen tulee kuivakäymälä. Jätevesien käsittelyn tasoa määrittää käyttäjien määrän lisäksi
varustelutaso.

vettä käyttävien laitteiden ongelmat kuin kylmillään pidettävään asuntoon, jos rakennuksen lämpötila laskee pakkasen puolelle. Vakiotehoon perustuvassa kuivanapitolämmityksessä ei kuitenkaan aiheudu ilman kosteudesta johtuvia ongelmia, jotka ovat
tyypillisiä kylmillään pidettävissä asunnoissa.23
Myös kompostoivan kuivakäymälän käyttö ja mökin jättäminen kylmilleen pienentävät veden– ja sähkönkulutusta. Talotekniikkaa pitäisi pystyä etäohjaamaan sekä ykkös-, että kakkosasunnolla. Lämmityksen ja ilmanvaihdon oleskeluaikojen mukaisella
säätämisellä molemmissa kohteissa voitaisiin järkeistää energiankulutusta. Turhan
ympärivuotisen lämmityksen vähentämiseksi tarvitaan pakkasenkestävä, osa-aikaisen
käytön tarpeisiin räätälöity vesihuoltojärjestelmä, jonka avulla mökki voidaan jättää
kylmäksi tai vähäiselle lämmitykselle käytön väliajoiksi. Pakkasenkestävä vesijärjestelmä edellyttää helposti tyhjennettäviä putkia ja kodinkoneita.
Varustellun mökin, jossa on juokseva vesi, tulee täyttää tiettyjä jätevesihuollon
vaatimuksia. Talousjätevesiä koskee yleinen puhdistamisvelvollisuus. Jos kiinteistöä ei
ole liitetty yleiseen viemäriin, eikä toimintaan tarvita ympäristönsuojelulain mukaista
lupaa, jätevedet on johdettava ja käsiteltävä niin, ettei niistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. Vesikäymälän jätevedet sekä muut talousjätevedet on käsiteltävä ennen niiden johtamista maahan tai vesistöön siten, että jätevesien puhdistus vastaa vähintään ympäristöministeriön asetusta. Muut kuin vesikäymälän jätevedet voidaan johtaa puhdistamatta maahan, jos niiden määrä on vähäinen eikä niistä aiheudu
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ympäristön pilaantumisen vaaraa. Vapaa-ajan asuntojen varustetaso vaikuttaa siihen,
onko syntyvien talousjätevesien määrä niin vähäinen, ettei niitä tarvitse puhdistaa
ennen maahan johtamista. Puhdistamattomia jätevesiä ei saa kuitenkaan koskaan
johtaa suoraan vesistöön. Haja-asutusalueiden jätevesiasetuksella pienennetään kiinteistöjen fosfori- ja typpipäästöjä. Vesistöihin päätyvistä fosfori- ja typpipäästöistä
mökkeilyn osuus on tosin alle prosentin.
Mökkeilyelämäntapa heijastelee muita elämäntapatrendejä. Nykymökkeilijät haluavat mökkeillä ekologisesti ja suojella ympäristöä. Käytännössä vapaa-ajan asuminen ei kuitenkaan välttämättä vastaa tieteellistä käsitystä ekologisesti kestävästä toiminnasta. Perinteinen mökkeily on ollut vaatimatonta kantovesineen ja kynttilöineen,
mutta varusteltu kakkosasunto voi ympäristöjalanjäljeltään vastata pientaloa.
Vapaa-ajan asumisen ekotehokkuuden haasteisiin voi vastata monin tavoin. Vapaaehtoiseen vaatimattomaan elämäntapaan liittyy tietoinen kulutuksen rajoittaminen ja luopuminen esimerkiksi elämää helpottavista laitteista. Ekomoderni elämäntapa sen sijaan nojautuu tieteellisen ja teknologisen kehityksen tuloksiin. Siinä kulutusta
ei välttämättä rajoiteta, vaan se suuntautuu kohteisiin, jotka aiheuttavat entistä vähemmän ainevirtoja ja energiankulutusta. 16
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2.3.3

Mökkiliikenne

Mökkimatkailun yksityisautoilupainotteisuuteen vaikuttaa mökkien saavutettavuus.
Haja-asutusalueilla joukkoliikenteen käyttömahdollisuudet ovat hyvin rajalliset. 6 %
mökkeilijöistä käytti julkista liikennettä tai taksia mökkimatkalla tai siellä oleskellessaan. 16, 18
Henkilöauton käytöstä mökkiliikenteen osuus on Suomessa 7 prosenttia. Mökkimatkoista kertyy mökkeilijälle ajomatkaa keskimäärin 6000 kilometriä vuodessa.
Mökkeilevien autonomistajien polttoainemenot ovat kuitenkin samalla tasolla kuin
muiden autoilijoiden, sillä vapaa-ajan asunnolla vietetyn päivän liikennesuorite on
selvästi alhaisempi kuin aikuisella suomalaisella keskimäärin. Omaa autoa käytettiin
sitä vähemmän, mitä lyhyempi matka vakituisen asunnon ja loma-asunnon välillä oli.
Omaa autoa käytettäessä kilometrejä kertyi yhtä lailla lähimökkeilijöille ja kaukomökkeilijöille. 16, 18
Mökkiliikenteen määrä on viisi kertaa suurempi kesäkuukausina (kesä-elokuu)
kuin talvikuukausina (joulu-helmikuu). Mökkimatkojen keskipituudet ovat pidempiä
kuin muut matkatyypit. Ne vaihtelevat myös paljon riippuen alueesta: pääkaupunkiseudulla keskipituus on yli 110 km, kun se pienten työssäkäyntialueiden keskustoissa
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TavoiƩeena on yhtenäistää ja pidentää kohteen käyƩöaikoja. Samalla ajomäärätkin vähenevät.

on runsaat 20 km. Suurista ja keskisuurista keskuksista tehtävät mökkimatkat ovat
selvästi pitempiä kuin niiden reuna-alueilta.
Työssäkäyntialueiden keskustoista syntyy suhteessa enemmän mökkiliikennettä
kuin reunoilta. Keskustoissa asuminen siis ilmeisesti synnyttää suuremman tarpeen
mökkeilyyn. Asunnon sijainti, asuinympäristön tehokkuus, talotyypit ja elämäntapa
vaikuttavat mökkiasumiseen eli mökkien määrään, käyttötiheyteen ja matkaetäisyyteen. 7
Mökkien ympärivuotisen asuttavuuden lisääntymisen on nähty lisäävän mökkiliikennettä. Jos etätyömahdollisuudet paranevat, saattaisi mökkiliikenne päin vastoin
pitkällä tähtäimellä vähentyä. Jos oleskeluajat kakkos– ja ykkösasunnolla jakautuisivat
tasan 50 %-50 % ja olisivat yhtenäisempiä kuin nykyään, eivätkö mökkiliikenteen
päästöt pienentyisi nykyisestä ympärivuotisesta viikonloppumatkustusmallista? Työmatkaliikenne vähenisi ja mökillä käyntikertojen määrä vähenisi. Mökkiliikenteen
päästöjen vähentäminen voisi siis onnistua myös vapaa-ajan asumisen ja etätyön
mahdollisuuksia parantamalla, eikä niitä rajoittamalla.
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2.3.6

Kesämökeistä kakkos– ja ykkösasunnoiksi

Asumiseen liittyy henkilökohtainen sitoutuminen tiettyyn paikkaan. Vapaa-ajan asunnot ovat useille jopa pysyvämpiä asuinpaikkoja kuin ykköskodit. Vapaa-ajan asunnon
muuttuminen ykkösasunnoksi voi olla pysyvää tai osa liikkuvaa elämäntyyliä, jossa
asuinpaikkoja on useita.
Mökin muuttaminen ykkösasunnoksi liittyy nykyisin käyttäjän elämäntilanteen
muutoksiin, erityisesti eläköitymiseen ja työnteosta irtautumiseen. Toisaalta työikäiset voivat muuttaa kasvukeskusten lähellä olevia, saavutettavia mökkejä ykkösasunnoiksi: Ruotsissa tehdyn tutkimuksen mukaan kaupunkien ja kasvukeskusten läheisyydessä ja sieltä saavutettavissa olevilla vapaa-ajan asumisen alueilla vapaa-ajan asunnon hankkijat olivat 20-40-vuotiaita lapsineen. Näitä asuntoja myös käytettiin ykkösasunnon tapaan. 25
Kakkosasukkaina on pidetty kesäkauden ulkopuolella vapaa-ajan asuntoa käyttäviä. Oleskeluajat ja käytön tavat vaihtelevat elämäntilanteen mukaan, jolloin kakkosasukkaiden erottaminen mökkeilijöistä tai matkailijoista on hankalaa. Ykkösasunnoksi vapaa-ajan asunto muuttuu virallisesti vasta, jos sen saa ilmoittaa vakituiseksi
asuinpaikaksi. Tällöin asukkaan kotikunta muuttuu.
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Yli ja alle 40-vuotiaiden kakkosasuntojen hankinnan suuntautuminen kaupunkien lähialueille ja
maaseudulle Ruotsissa 1991-2001. Kuva: Müller D., Marjavaara R., From second home to primary
residence: migration towards recreational properties in Sweden 1991-2005.

Vapaa-ajan asuntoa ei välttämättä voi ilmoittaa vakituiseksi asunnoksi. Kunnat
määrittävät kaavoituksella, millä alueilla vakituinen asuminen on sallittua. Pysyvään
asumiseen käytettävän rakennuksen on täytettävä tietyt tekniset vaatimukset, joita
kausittaiseen käyttöön optimoitu rakennus ei välttämättä täytä. Erityisesti eristysratkaisut sekä jätevesihuollon taso voivat olla riittämättömiä. 25
Vapaa-ajan asukas tarvitsee myös palveluja. Ykkösasunnoituminen voi kärjistettynä johtaa tilanteeseen, jossa mökkitien varteen kohta halutaankin liikennevalot, tielle
asfalttipäällyste ja lapsille koulukyyti. Kunta voi joutua hankalaan tilanteeseen, kun
entiset vapaa-ajan asukkaat vaativat palveluja, joiden tarvetta ei ole otettu huomioon
kaavoituksessa tai kunnan palveluja järjestettäessä.
Vapaa-ajan asukkaiden mahdollisuudet kunnallisten peruspalvelujen käyttöön
mökkikunnassa ovat rajalliset. Myös kansainvälisillä kakkosasukkailla voi olla tarvetta
kunnallisille palveluille. Nykyinen yhden virallisen asuinpaikan malli ei vastaa todellisen tilanteen tarpeita. Siksi on nostettu esiin ajatuksia kaksoiskuntalaisuudesta ja
muista kahden kunnan asumismalleista, joissa henkilöllä olisi molemmissa asuinkunnissaan tasavertaiset oikeudet vaikuttamiseen ja palveluihin.

38

2.4

Tulevaisuuden trendit

Tulevaisuuden vapaa-ajan asumisen trendejä voi ennustaa nykysignaalien avulla.
Trendit voi tiivistää seuraaviin pääsuuntiin:
•

Vesistöjen vetovoima jatkuu voimakkaana. Rakentamisen etäisyys rannasta kasvaa. Vapaa-ajan asumisen palveluja hankitaan ympäristöllisesti
erottuvista kohteista.

•

Vapaa-ajan asuntojen keskikoko ja varustelutaso jatkaa kasvuaan.

•

Luonnonsuojelualueiden laajeneminen keskittää vapaa-ajan asumista.
Niiden läheisyydessä olevien kiinteistöjen arvo nousee muita voimakkaammin.

•

Kasvukeskuksien läheisyydessä olevat ja saavutettavat vapaa-ajan asunnot muuttuvat vakituisiksi asunnoiksi.

•

Tonttitarjonnan, rakentamisen kustannusten ja mökkeilyn motivaattorien muutosten vuoksi perinteisen mökin rakentaminen kiinnostaa yhä
harvempia.

•

Vapaa-ajan asumisen kenttä pysyy sirpaleisena: toteutetaan pieniä ja
yksinkertaisia rakennuksia ja suuria pientalomaisia kakkoskoteja.

39

•

Joustavassa tietotyössä vapaa-ajan ja työajan rajat hämärtyvät. Oleskeluajat kaupunki- ja vapaa-ajan asunnoilla tasoittuvat.

•

Nuoremmilla sukupolvilla kiinnostus perinteisen mökin omistamiseen
vähenee. Kaupungeissa kasvaneilla ei ole samanlaista tunnemerkitystä
maaseutuun kuin sieltä lähteneillä vanhemmillaan.

•

Yksityisiä vapaa-ajan asuntoja käytetään yhä useammin vuokra- ja matkailukäyttöön. Couchsurfing- ja home-exchange-tyyppisten internetpalvelujen kysyntä kasvaa.

•

Syntyy uusia, yhteisrahoitteisia mutta yksilöllisiä vapaa-ajan asumisen
muotoja.

•

Saavutettavilla, erityisillä ympäristöalueilla sijaitsevat matkailukeskittymät menestyvät, jos ympäristöarvot säilyvät ja keskukset tarjoavat monipuolisia palveluja ja asumisen mahdollisuuksia.

•

Ulkomailta tulevien vapaa-ajan asukkaiden määrä kasvaa.

•

Kaksoiskuntalaisuus toteutuu jossain muodossa, myös kansainvälisesti.

•

Elämäntapaan liittyvät trendit, kuten yksilöllisyys, yhden ja kahden hengen minitaloudet ja omasta kehosta huolehtiminen, heijastuvat vapaaajan asumisen toimintoihin ja tapoihin.

•

Vapaa-ajan asuntojen etäohjattava talotekniikka yleistyy.

•

Vapaa-ajan asunnolla oleskelusta halutaan vaivatonta ja helppoa.

Kuva: Visit Finland Media Bank

3 JÄRVIMATKAILU

42
Matkailuviennin (foreign visitor exports) ja ulkomailta saapuvien
turistien määrä Suomessa vuosina 2003-2023.

3.1

Kasvava matkailu

3.1.1

Kansainväliset odotukset

Kansainvälisen matkailun kasvu on ollut jatkuvaa viimeisen kymmenen vuoden ajan.
UNWTO on ennustanut vuosittaisen kasvun olevan 5 prosentin tuntumassa vuoteen
2020 asti. Vaikka Eurooppaan suuntautuvan matkailun markkinaosuuden ennustetaan pienenevän, Eurooppaan suuntautuvan matkailun määrän ennustetaan kuitenkin kasvavan.
Vuonna 2020 Eurooppaan saattaa UNWTO:n mukaan saapua 717 miljoonaa matkailijaa. Suomeen saapui vuonna 2011 7,3 miljoonaa ulkomaista matkailijaa 30 . Olennaista kävijämäärän kasvattamisessa on houkutella matkailijoita Euroopan ulkopuolelta kasvavista talouksista, ei kamppailla EU:n sisämarkkinoilla. Kotimaiset matkailijat
ovat toki suomalaiselle matkailuelinkeinolle tärkeitä, mutta kasvupotentiaali on ulkoeurooppalaisissa matkustajissa. Ulkomainen matkailukysyntä lisää suoraan Suomen
kansantuloa. Järvimatkailun kehittäminen voi lisätä Suomen vetovoimaisuutta kansainvälisesti houkuttelevana matkakohteena.
Suomeen suuntautuva matkailu kasvaa. Kokonaismatkustajamäärä kasvoi edellisvuodesta 17 prosenttia. Suurimmat tulomaat olivat Venäjä 44,9 % osuudellaan, sekä
Viro ja Ruotsi. Yleisin matkan pääsyy oli vapaa-ajan matka. Matkailijat toivat Suomeen
vuonna 2011 2,2 miljardia euroa. 30, 42
Järvimatkailun kasvun hidasteina pidetään Suomen tuntemattomuutta massamarkkinoiden matkakohteena ja kysynnän vähäisyyttä. Suomen ja järvialueiden koetaan vetoavan pieneen asiakaskohderyhmään. Vapaa-ajan matkailu Suomessa on lisäksi hyvin kausittaista; piikkikaudet ovat kesä ja joulunaika 28.
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Faktaa matkailusta Suomessa:
•

Suora arvonlisäys 2.2 % bruttokansantuotteesta vuonna 2012 (4,3 mrd €)

•

Vuosittainen kasvuennuste 2013-2023: 3,5 % (arvonlisäys 6 mrd € euroa vuonna 2023)

•

Kokonaismatkailukysyntä: 12,7 mrd € vuonna 2012 ( 17,6 mrd € vuonna 2023)

•

Matkailuviennin arvo: 3,7 mrd (4,8 % koko viennistä)

•

Matkailuviennin vuosittainen kasvuennuste 2013-2023: 3,6 % (arvo 5,1 mrd euroa v.2023)

•

Toteutunut kasvu matkailussa vuosina 2007-2011 on yli 44% ja myös UNWTO:n vuotuinen
kasvuennuste 3,6% tarkoittaa viiden vuoden jaksolla 19,3% kasvua.

Lähteet: UNWTO Tarvel & Tourism Economic Impact 2013 Finland, Matkailun edistämiskeskus, Tilastokeskus

3.1.2 BRIC-maat ja kehittyvät taloudet
Suomessa matkailun markkinoinnin painopiste on suunnattu Venäjälle ja rikkaisiin
länsimaihin. Kehittyvät taloudet, erityisesti BRIC-maat, kasvattavat kuitenkin kulutusosuuttaan voimakkaimmin kansainvälisesti. Esimerkiksi Kiinasta on ennustettu
vuonna 2020 tehtävän eniten ulkomaille suuntautuvia matkoja. Suomeen suuntautuvasta matkailusta Kiinan, muun Aasian (pois lukien Japani ja Etelä-Korea), Afrikan ja
latinalaisen Amerikan osuus on vuonna 2011 ollut noin 3,5 %, kun venäläisten osuus
oli 44,9 %.30, 42
Venäläisten matkat ovat keskimäärin lyhyitä, 1,4 yötä, kun Aasiasta ja Afrikasta
tulevien matkojen kesto on keskimäärin yli kuusi yötä. Mitä pidempi matka, sitä
enemmän suhteellisesti käytetään muita maksullisia majoitusmuotoja kuin hotelleja.
Oma asunto tai mökki on kolmanneksi suosituin majoitustapa. Vapaa-ajan matkailijoista 8 % majoittuu näin. Rekisteröimättömien matkailuyöpymisten määrä onkin suhteellisesti ja absoluuttisesti kasvanut 2000-luvulla enemmän kuin rekisteröityjen. Rekisteröidyissä majoitusliikkeissä yöpymisiä oli vuonna 2011 5,5 miljoonaa ja rekisteröimättömiä yöpymisiä 24,6 miljoonaa. 30, 32
Kiinalaiset matkailijat kuluttivat vierailua kohden keskimäärin 670 euroa. Venäläisten päiväkohtainen kulutus taas oli suurin. Kiinalaisturistit ovatkin jo ohittaneet saksalaiset maailman eniten rahaa kuluttavina matkailijoina. Euroopassa myydyistä luksusmatkailutuotteista kiinalaiset ostivat 62%. Varakkaiden ja kokeneiden matkustajien
segmentti kasvaa Kiinassa ylivoimaisesti voimakkaimmin ja yksilölliset matkustamisen
tavat yleistyvät. 30, 42,15
Puhtaan luonnon, kattavien palvelujen ja vakaan yhteiskunnan vetovoima voi kehittyvistä maista tuleville matkailijoille olla hyvin merkittävä. Massamatkailijan päätöksenteossa yleensä ratkaisevat hinta, turvallisuus, ilmasto ja infrastruktuuri.
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Kansainvälisen turismi on kasvanut viime vuodet noin 3-6 % vuosivauhtia. Kansainvälisten turistien maahan saapumisten määrä kasvoi viime vuonna ensimmäistä kertaa
yli miljardiin. Vuonna 2012 Eurooppaan saapuvien turistien määrä kasvoi 17 miljoonalla 535 miljoonaan. Lähde: UNWTO World Tourism Barometer, January 2013

BRIC-maat Venäjä, Kiina, Brasilia ja Intia ovat matkailukulutuksen kärjessä.
Lähde: UNWTO World Tourism Barometer, January 2013
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Matkailua on pidetty Suomessa kansantalouden kannalta vähämerkityksisempänä toimialana kuin
perinteisiä teollisuuden muotoja. Vertailtaessa matkailun tulevaisuudennäkymiä metsäteollisuustuotteiden vientiin huomataan kuitenkin matkailun ohittavan tämän perinteisen luonnonvaroja
hyödyntävän teollisuuden muodon parissakymmenessä vuodessa, jos alojen kehitys jatkuu viime
vuosien kaltaisena.
Metsäteollisuuden vienti,
Muutos
mrd €

Vuosi

Matkailun
vientitulo,
mrd €

Muutos

2006

12,6

2007

12,8

1,59 %

2,1

9,47 %

2008

11,4

-10,94 %

2,2

5,36 %

2009

8,7

-23,68 %

2,0

-7,29 %

2010

10,7

22,99 %

2,2

8,26 %

2011

11,2

4,67 %

2,7

24,62 %

2006 --> 2011
Keskim. vuotuinen muutos

1,9

-11,11 %

44,26 %

-1,07 %

8,08 %

Lähde: Metsätilastollinen vuosikirja 2012, Metla
Lähde: Matkailutilinpito 1995-2006, huhtikuu 2008, Tilastokeskus ja ennakkotieto, MEK

Ekstrapolointi viiden vuoden keskimääräistä vuosimuutosta käyttäen:
•

Mikäli metsäteollisuuden viennin arvo laskee vuodessa 1,07% (keskimääräinen vuosimuutos
2006-2011), matkailuviennin arvo ylittää metsäteollisuuden viennin arvon vuonna 2027 matkailun kasvun ollessa sama kuin viimeisen viiden vuoden aikana vuosittain keskimäärin tai
vuonna 2042 mikäli kasvu on UNWTO:n ennusteen mukainen.

Ekstrapolointi viiden vuoden muutosta käyttäen:
•

Mikäli metsäteollisuuden viennin arvo laskee viidessä vuodessa 11,11% (eli saman verran kuin
viiden vuoden muutos 2006-2011), matkailuviennin arvo ylittää metsäteollisuuden viennin
arvon vuoteen 2022 mennessä matkailun kasvun ollessa sama kuin viimeisen viiden vuoden
aikana tai vuoteen 2032 mennessä mikäli matkailun kasvu on UNWTO:n ennusteen mukainen.

Matkailun ja metsäteollisuuden vertailun johtopäätöksenä voidaan todeta matkailun
voivan kasvaa vienniltään metsäteollisuustuotteita suuremmaksi 2022-2042 mennessä. Metsäteollisuuden näkymät Suomessa ovat vähintäänkin haasteelliset ja konsensusodotus on mieluummin laskeva kuin kasvava. Matkailun suhteen konsensus on
kasvava.
Kummalla voitaisiin saada helpommin kansantalouden kannalta merkitseviä tuloksia
aikaiseksi: panostamalla metsäteollisuuden laskun jarruttamiseen vai matkailuteollisuuden kasvun kiihdyttämiseen?
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3.1.3 Luontomatkailusegmentti
UNWTO on turismivisiossaan arvioinut muun muassa ekoturismin, kulttuurimatkailun
ja luontomatkailun nopeimmin kasvaviksi turismin muodoiksi. Syynä on kaupungistumisen jatkuminen ja urbaanien ihmisten tarve hankkia luontokokemuksia. Yksilöllisten kokemusten hakeminen ajaa matkailijoita pois massakohteista pienempiin ja ympäristöllisesti autenttisempiin kohteisiin. Luontomatkailun näkökulmasta järviseutu
on kiinnostava matkailualue, jolla on tarjottavaa kaikkina neljänä vuodenaikana.
Luontomatkailijat ovat kiinnostuneita omatoimimatkailusta. Suosittuja aktiviteetteja ovat kalastus, vaellusretket ja eläinten tarkkailu. Lomat varataan ja tietoa hankitaan internetistä, ja suosituimmat majoitusmuodot ovat hotelli tai vapaa-ajan asunto.
Matkakohteen valintaan vaikuttavat eniten turvallisuus, puhdas luonto ja hintataso.
Korkealle arvostetaan myös aktiviteettien laatua ja mahdollisuutta omatoimiseen toimintaan. 29
Luontoa hyödyntävillä turismin muodoilla on usein suora yhteys luontoon ja paikalliskulttuuriin, joiden vastuullinen hyödyntäminen vaatii tiettyjä eettisiä periaatteita
niin matkailijoilta kuin palveluntarjoajiltakin. Hintojen variaatio luontoa hyödyntävän
turismin muotojen sisällä voi olla suurta. Segmentin matkailijat odottavat uniikkeja,
kulttuurillisesti aitoja kokemuksia. Matkailijat etsivät vaikuttavia maisemia, ehkä mystiikkaakin. Siirtyminen passiivisesta lomakeskuslomailusta kohti dynaamisempaa, vuo-
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Järviluonto on iso matkailullinen vetovoimatekijä, mutta kaipaa ympärilleen
monipuolisen matkailukokonaisuuden. Kuva: Visit Finland Media Bank

rovaikutteisempaa, kokemuksellisempaa ja aktivoivampaa lomailua lisää kysyntää
myös yksilöllisemmille majoitusmuodoille.
Länsimaista tuleva luontomatkailija on keskimäärin 43-vuotias, matkustaa kumppanin kanssa ja on korkeammasta sosioekonomisesta luokasta sekä kiinnostunut ympäristöasioista. Keskimääräinen luontomatkailija on fyysisesti aktiivinen ja edustaa
melko tasaisesti molempia sukupuolia. Kestävän matkailun kuluttajat yleisesti ovat
hyvin koulutettuja ja tulevat kaikista ikäluokista. Vuosina 1960-2000 syntyneet ovat
keskimäärin ympäristötietoisia ja vastuullisia kuluttajia. Niinpä kestävän matkailun, ja
kestävän rakentamisen, kysyntä noussee tulevaisuudessa.
Luontomatkailussa tarinoilla ja myyteillä on merkitystä. Kiinassa Keltainenvuori on
yksi suosituimmista myyttisistä matkailukohteista. Sen suosituimpia nähtävyyksiä
ovat esimerkiksi "Apina katsomassa merta" ja "vieraan tervetulleeksi toivottava mänty". Järvialueilta löytyy varmasti mielenkiintoisia paikallishistorian elementtejä, joista
voi kehittää mielenkiintoisia tarinoita.
Luontomatkan oston motivaattoreita voivat olla pako urbaanista ympäristöstä,
luonnosta oppiminen tai terveelliset aktiviteetit. Koska matkailijat toimivat vastuullisesti, haluavat kokea puhdasta ja koskematonta luontoa sekä ajattelevat myös matkan henkistä puolta, tulisi matkailupalvelujen ja rakennussuunnittelun vastata näihin
samoihin tarpeisiin.
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3.1.4

Ekoturismi

Ekoturismi on koskemattomille ja usein suojelluille luontoalueille suuntautuvaa matkailua, jonka ympäristövaikutukset ovat pieniä. Sen tavoitteena on muun muassa lisätä matkailijan ymmärrystä ympäristöstään, tuottaa varoja ympäristönsuojeluun ja
hyödyttää paikallista taloudellista kehitystä. Järvialueilla ekoturismi voisi olla yksi potentiaalinen tapa houkutella uusia matkailijoita ulkomailta ja kehittää matkailua kestävällä tavalla.
Onnistunut esimerkki ekoturismipalvelusta retkineen ja majoituksineen on
Amazonilla sijaitseva Kapawi Ecolodge & Reserve, joka nostettiin NY Timesissa
yhdeksi ekoturismin esimerkiksi. Ekoturismi ei tarkoita palvelun tason laskua, vaan
erilaisia ratkaisuja palvelun toteuttamiseksi, esimerkiksi majoituksessa kompostoivia
kuivakäymälöitä vesivessojen sijaan.
Ekoturismin taustalla on matkailijoiden lisääntynyt ympäristötietoisuus ja halu
matkustaa luonnonympäristöihin rakennettujen turistikohteiden sijaan. Ekoturistien
profiili vastaa pitkälti luontomatkailijoiden profiilia. Haluttuihin aktiviteetteihin voi
sisältyä esimerkiksi vapaaehtoistyötä kohteessa.
Keskeinen asia ekoturismissa on, että painopisteen pitäisi olla hyvässä
tuottosuhteessa, ei matkailijoiden mahdollisimman korkeassa määrässä. Volyymin
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Kapawi Ecolodge & Reserve antaa itsestään vahvasti paikallisen mielikuvan. Se on osittain paikallisten omistama matkailukohde, joka toimii ekoturismin periaatteita noudattaen Ecuadorissa.

hallinta on tärkeää ympäristön kestävän käytön vuoksi. Pahimmillaan "viherpesty",
epäaito ekoturismi voi vahingoittaa ympäristöä ja olla taloudellisesti ja kulttuurisesti
kestämätöntä.
Ekoturismi nojaa useissa kohteissa paitsi ympäristöön myös paikalliseen
rakentamisen tapaan ja rakennusmateriaaleihin. Ekoturismin periaatteita ovat muun
muassa paikallisten yhteisöjen osallisuus ja sidosryhmien kumppanuussuhteet, energiatehokkuus, kohtuullinen veden käyttö, ympäristönsuojelu ja ympäristön ylikuormittamisen välttäminen, paikalliskulttuurin säilymisen tukeminen ja paikallisten työllistäminen, sekä jätteiden määrän ja rakentamisen ympäristövaikutusten minimointi.
Suomen järviluontoa hyödyntävä ekoturismi voisi pyrkiä toteuttamaan kaikkia toiminnalle edellä määriteltyjä periaatteita. Ympäristön kestävä hyödyntäminen vaatii
matkailijavolyymin hallintaa, jolloin voisi olla järkevää keskittyä palvelun laatuun ja
rajattuun kohderyhmään. Järvimatkailun kestävään kasvuun ekoturismi tarjoaa harkitsemisen arvoisen ja hyvin kokonaisvaltaisen lähestymistavan. Maailmalla on paljon
yksittäisiä ekoturismikohteita, muttei siihen kokonaisuutena sitoutuneita luonnonympäristöjä. Aluetason sitoutuminen ekoturismiin voisi olla maailmankin mittakaavassa
ainutlaatuista.
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3.2

Suomi järvimatkailumaana

3.2.1

Sisävesistöjen ja saarien Suomi

Suomen matkailun peruskivenä on pitkään ollut maisema. Maisemiltaan arvostetuille
vesistöalueille suuntautuu niin kotimaista kuin ulkomaista matkailua. Matkailu ei voi
kuitenkaan perustua pelkkään luontoon maisemineen, vaan se on alusta, jonka varaan kokonaisuutta rakennetaan. Vesistöjen Suomeksi voi ajatella alueet, joilla vesistöt ovat kohtuullisesti saavutettavissa. Se on lähes koko Suomen kattava alue, johon
lukeutuvat kaikki isot sisävesistömme lähialueineen.
Suomi on maailman vesistörikkain maa. Sisävesien ala on 33 000 neliökilometriä
ja niiden osuus Suomen pinta-alasta on kymmenesosa. Yli hehtaarin järviä on 56 000.
Rantaviivaa Suomessa on 314 604 kilometriä, josta järvien ja järvisaarien rantaa on 68
%. Suomessa on 76 000 yli puolen hehtaarin saarta. Savonlinna, Saimaan rantakaupunki, sijaitsee sekin saarella. 14, 45, 18
Suomen satamaverkko ja vesireitistö ovat kattavia. Veneilyn käyntisatamia sisävesistöillä on yhteensä yli 700. Ylläpidettyjä vesiväyliä on 9 800 kilometriä. Suomen-
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Savonlinna on järvi– , luonto– ja kulttuurimatkailun keskus. Kuva Johan Knaus.

lahdelta pääsee vesiteitse Saimaan kanavan kautta esimerkiksi Lappeenrantaan, Savonlinnaan, Mikkeliin, Varkauteen, Joensuuhun ja Kuopioon. 45
Suomi matkailumaana on matkailun edistämiskeskuksen ulkomaanmarkkinoinnissa brändätty neljään suuralueeseen: rannikko– ja saaristoalueisiin, Helsinkiin, Lappiin
ja järvialueisiin. Järvimatkailu tunnetaan maailmalla kuitenkin edelleen huonosti. Monikaan ei osaa yhdistää Suomea käsitteeseen “tuhansien järvien maa”. Suomen järvet ja järviluonto ovat edelleen hyvin kätketty salaisuus, vaikka potentiaali ottaa vastaan matkailijoita maalta, mereltä ja ilmasta on huomattava. 44
Järvimatkailu voi olla luontomatkailua, kulttuurimatkailua, aktiviteettimatkailua,
risteilymatkailua, kaupunkimatkailua tai melkein mitä vaan matkailun alalajeista. Se
voi olla näiden kaikkien yhdistelmä. Järvimatkailuun kuuluu, että ympäristö voidaan
kokea myös vesistöltä käsin veneillen, risteillen tai meloen.

50

Suomi on jaettu matkailumarkkinointia varten suuralueisiin.
Kuva: Matkailun edistämiskeskus

3.2.2

Vesistöalueiden kehittämistavoitteet

Järvimatkailun kehittämisellä on Suomessa kansallinen ja paikallinen tuki. Saaret, järvet, joet ja rantaviiva ovat Suomessa myönteisiä aluekehitystekijöitä, joiden käyttöä
matkailussa pyritään tukemaan ja kehittämään. Saaristo- ja vesistömatkailusta on haluttu kehittää eurooppalaisten suosima ja tunnettu vetovoimatekijä.
Valtakunnallisten alueiden kehittämistavoitteiden mukaan "saaristo- ja vesistöalueiden kehittämisessä korostetaan saariston vetovoimaa ympärivuotisessa ja osaaikaisessa asumisessa sekä matkailussa ja muussa virkistyskäytössä.—- Siinä otetaan
huomioon saariston kulttuuri-. virkistys-, luonto-, ja ympäristöarvot." Alueidenkäyttötavoitteiden mukaan aluesuunnittelussa tulisi kehittää järviluontoon ja olemassa olevaan rakenteeseen tukeutuvaa matkailua.
Vesistöturismin kehitykseen vaikuttavat maankäytön kehittämisen päätökset, julkiset ja yksityiset investoinnit infrastruktuuriin, kiinteistökehittäjien ja -sijoittajien
kiinnostus, matkailupalveluja tuottavat yritykset, asukkaiden ja maanomistajien toimet sekä matkailijat itse. Järvialueilla on monia toimijoita ja rantojen käyttöön liittyy
erilaisia intressejä.
Rantoja kaavoitetaan kansallisen rantojen maankäytön ohjeistuksen mukaisesti.
Periaatteelliset suunnittelu- ja suojelupäätökset tehdään kansallisella tasolla, mutta
kaavoitus toteutetaan kuntatasolla. ELY-keskukset ovat valtion viranomaisina seurantavastuussa kuntien maankäytön suunnittelusta.
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Kohteen rakennuspaikan siirtoon haettiin yleisen
ja yksityisen edun parhaan toteutumisen vuoksi
poikkeamislupaa. Etelä-Savossa suurin osa poikkeamislupapäätöksistä on myönteisiä.

Suomen rantaviivasta on tällä hetkellä kaavoitettu 20% 2. Rantarakentamista ohjaa ranta-asema, asema- tai osayleiskaava. Kuntien taloudelliset resurssit ja kaavoittamiseen liittyvä lainsäädäntö asettavat rajoituksia kaavoitusvauhdille. Rantarakentamisesta edelleen lähes puolet tapahtuu poikkeamisluvilla.
Yleis- tai ranta-asemakaava-alueilla rakennusluvan myöntää kunnan rakennusvalvontaviranomainen. Rakennuslupa tarvitaan myös rakennuksen käyttötarkoituksen
olennaista muuttamista varten; esimerkiksi loma-asunnon muuttamiseksi pysyvään
asumiseen. Kaavoittamattomilla alueilla tai kaavasta poiketen uudisrakentaminen tapahtuu poikkeamisluvin, jotka käsittelee ELY-keskus. Poikkeamisluvan saamisen jälkeen voidaan hakea kunnalta rakennuslupaa.
Yleiskaava-alueet jaetaan yleensä mitoitusvyöhykkeisiin. Vyöhykkeelle määritellään sen ominaisuuksien mukaan teoreettinen rantarakennuspaikkojen enimmäismäärä mitoitusrantaviivan kilometriä tai saaren pinta-alaa kohden. Olennaista vyöhykeajattelussa on, että esimerkiksi luonnonoloiltaan herkille alueille osoitetaan vähemmän rakentamista kuin kulutusta paremmin kestäville alueille.
Matkailupalveluista määrätään usein jo maankuntakaavatasolla. Esimerkiksi EteläSavon 4.10.2010 vahvistetussa maakuntakaavassa on osoitettu 12 matkailupalvelujen
rypästä (RM), joiden mitoitus, sijainti ja laajuus on määritettävä yksityiskohtaisessa
kaavoituksessa. Matkailupalveluita voidaan suunnitella myös muille alueille.
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Saimaan saaristoa. Kuva: Visit Finland Media Bank

3.2.3

”Lakeland” ja Saimaa

Järvi-Suomi on maantieteellinen osa-alue, jolle on tunnusomaista runsasjärvisyys ja
topografisesti rikkonainen maisema. Järvi-Suomen ydinalueilla yli 50 prosenttia kokonaispinta-alasta on vesistöä. Järvi-Suomen vesistöjä ovat Vuoksen, Kymijoen ja Kokemäenjoen vesistöt. Alue on suosittu vapaa-ajan asumisen alue. Pelkästään EteläSavossa kesäasukkaita on 55 000. Pääkaupunkiseutu ja Pietari ovat lähietäisyydellä.
Niistä katsoen viikonloppumatkustusvyöhyke ulottuu koko Järvi-Suomen alueelle.
Lakelandin, eli järvien Suomen, osuus ulkomaalaisyöpymisistä rekisteröidyissä
majoitusliikkeissä on nykyään noin 20 %. Määrä on ollut hienoisessa kasvussa vuonna
2012. Suurin ryhmä ovat venäläiset, britit ja saksalaiset, joista venäläisten osuus kasvaa eniten. Esimerkiksi Etelä-Savossa matkailumarkkinointi kohdistetaankin Euroopan metropolialueille, kotimaassa pääkaupunkiseudulle ja lähialueilla Pietariin 35.
Järvimatkailun esimerkkialueena toimii tässä työssä Saimaa. Saimaa on Vuoksen
vesistön osa, jonka vedenpinta on Lappeenrannasta Varkauteen lähes samalla korkeudella. Saimaan saarten lukumäärä on 13 710 ja rantaviivaa sillä on 14 850 km.
Vesistöalue muodostuu useasta suuresta selkävedestä ja murroslinjojen rikkomasta
saaristosta.
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Savonlinna ja Saimaan saavutettavuus lähialueilta. Kuva: Savonlinnan kaupunki ja Savonlinnan Innovaatiokeskus Oy
Saimaan vesistöalue rantakaupunkeineen.

Pilottikohde sijaitsee
Pihlajavedellä.
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3.2.4

Luonnonsuojelualueet ja kansallispuistot

Vapaa-ajan asukkaat ja matkailijat ovat luonnonsuojelualueiden isoimpia sidosryhmiä.
Puistoille on annettu kaksoistehtävä sekä luonnonsuojelun että virkistys- ja matkailukäytön kohteina. Luontomatkailun viimeaikaisen kasvun seurauksena puistojen kävijämäärät ovat lisääntyneet Suomessa. Metsähallituksen tilastojen mukaan puistojen
keskimääräinen käyntikertojen määrä kaksinkertaistui 1990-luvulla, ja 2000-luvulla
kasvu on jatkunut. Matkailu on saanut aiempaa keskeisemmän aseman kansallispuistojen hoito- ja käyttösuunnittelussa.43
Suomen kaikissa kansallispuistoissa on vettä ja saaria. Kolme seitsemästä vesistöalueiden kansallispuistoista on perustettu erityisille järvialueille. Kaikkiaan saaripuistoihin kuuluu kaikkiaan noin 2500 saarta ja luotoa sekä runsaasti vesialueita.
Puistoista vanhin on Saimaan Haukivedellä sijaitseva Linnansaari, joka perustettiin
vuonna 1956. Sen alue on noin 40 kilometriä pitkä ja 10 kilometriä leveä. Yli hehtaarin
kokoisia saaria on runsaat 130 ja pienempiä satamäärin. Puiston suojissa elää esimerkiksi yli viisikymmentä saimaannorppaa. Veneilijöitä varten puistossa on 20 rantautumispaikkaa. Saimaalla on myös toinen kansallispuisto, Kolovesi, jonka pinta-alan kaksinkertaistamista ehdotettiin hallituksen lakiehdotuksessa loppuvuodesta 2012.
Luonnonsuojelualueiden laajentaminen esimerkiksi Saimaalla on ajankohtaista, ja
niiden alueiden kasvattamisesta on syksyllä 2012 tehty poliittisia päätöksiä. Luonnonsuojelualueiden säädösvalmistelussa oli syksyllä 2012 yli 13 000 hehtaaria pelkästään
Saimaalla. Valtio omistaa Saimaan alueella jo suojeltuja tai suojeltaviksi tarkoitettuja
alueita kaikkiaan noin 25 450 hehtaaria.41
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Linnansaaren kansallispuistossa maisemat vaihtelevat pystyjyrkistä kallioista matalampiin rantoihin.
Kuva: luontoon.fi

Kohteen rakennuspaikka sijaitsee saimaannorpan
elinympäristössä ja Natura 2000-alueella. Lähistöllä
on sekä metsähallituksen että yksityisten omistamia
suojeltuja alueita.
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3.4

Matkailuarkkitehtuuri

3.4.1

Vetovoimatekijöiden vahvistaminen

Rakennussuunnittelun avulla voidaan nostaa majoitustarjonnan ja matkailuinfrastruktuurin tasoa ja elämyksellisyyttä. Arkkitehtuurin elämyksiä voidaan yhdistää luonnon
elämyksiin tavalla, joka tarjoaa käyttäjälle mieleenpainuvia kokemuksia. Arkkitehtuuri
ei yksin riitä; se on yksi osa matkailukokonaisuutta.
Järvimatkailun kehittämistä tukeva rakennussuunnittelu terävöitetään tukemaan
turismin eri muotoja ja haluttua kohderyhmää: ekoturismia, luonto– ja kulttuurimatkailua, seikkailu- ja aktiviteettiturismia, veneilyä ja rentoutumiseen ja hiljentymiseen
tähtäävää turismia. Kohderyhmän tutkiminen ja sen tarpeiden huomioiminen helpottaa ratkaisujen tekemistä.
Matkailun kasvu elinkeinona avaa mahdollisuuksia vapaa-ajan rakentamisen ja
siihen liittyvien palvelujen kehittämisen suhteen. Luonnonympäristö, kansallispuistot
ja virkistysalueet tukevat matkailuelinkeinoa ja vapaa-ajan asumista. Vesistömatkailun viehätys pohjautuu aitouteen ja ympäristön puhtauteen: tilan avaruuteen, puhtaaseen ilmaan, veteen ja luontoon sekä ympäristöystävälliseen elämäntapaan. Rakennetun pääoman ei pidä vähentää luonnon pääomia tai sosiaalisia pääomia, joihin
vesistöjen ja saariston vetovoimaisuus matkailualueena perustuu.
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Järvialueiden vetovoiman rakentuminen. Rakennettu pääoma ei saa vähentää luonnon pääomia.
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Saariselän Kakslauttasen lasi-iglukylä on yhdenlainen lähestymistapa matkailuarkkitehtuuriin...

Saaristo- ja vesistöalueilla on paljon tarjottavaa kaikkina vuodenaikoina. Matkailukauden pidentäminen vaatii talviasuttavia ja -käytettäviä lomarakennuksia. Myös vesistöalueiden aktiviteetteja tukemaan tarvitaan rakennuksia ja rakennelmia, jotka lisäävät mielenkiintoa aktiviteettia kohtaan ja antavat siitä halutun mielikuvan.
Kausiluontoisuuden ja kysynnän piikit voi huomioida suunnittelussa. Suomen sääolot ovat vaihtelevat. Elokuu, suosituin lomakuukausi, on järvialueilla sateisin kuukausi 46. Rakentamisen täytyy mahdollistaa lomailu ja ympäristöstä nauttiminen myös
olosuhdehallitussa sisätiloissa. Kesällä vapaa-ajan asumisen kapasiteetti järvialueilla
on kokonaan käytössä, ja talveksi käyttöaste laskee. Kesäkapasiteettia voitaisiin nostaa kevyemmillä kesäasuntoratkaisuilla. Ympärivuotisen vapaa-ajan asumisen konsepti kaipaa kokeellisia ratkaisuja niin maankäytön kuin rakentamisen suhteen. Vesistöalueilla matkailun ympäristövaikutukset pyritään minimoimaan kaikilla tasoilla. Tämä
luo mahdollisuuksia ekoturismin ja ekologisen arkkitehtuurin kehittämiselle.
Maailmalla on viime vuosina nähty enemmän tai vähemmän ekologisten vapaaajan asuntojen ja hotellien rakentamisen aalto ympäristöltään hienoille alueille. Viime
vuosina myös Suomessa on rakennettu joitain uusia keskitettyjä vapaa-ajan asumisen
palvelukokonaisuuksia, jotka sijoittuvat vetovoimaisiin luonnonmaisemiin. Erityyppisiä esimerkkejä ovat Ahvenanmaalla sijaitseva Havsvidden, Saimaa Gardens ja Saa-
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...ja Ahvenanmaalla sijaitseva Havsvidden toinen. Molemmissa tarjotaan hotellitason palveluita.

riselän ja Levin lasi-iglut. Toiset esimerkeistä painottavat vahvasti luontokokemukseen yhdistettynä hotellitasoiseen palveluntarjontaan; toisten lähestymistapa taas on
infrastruktuureineen enemmän taajamamainen ja maisemasta irrallinen. Toiset muuttavat maisemaa merkittävästi, toiset sijoittuvat maastoa mukaillen ja maisemaa hyödyntäen.
Mökkeilykulttuuri kiinnostaa matkailijoita, ja vapaa-ajan asunto on suosittu yöpymismuoto. Esimerkiksi sauna on vahva osa paikalliskulttuuria. Mökkeilykokemuksia
voi tukea arkkitehtuurin avulla. Matkailijoille suunnatun vapaa-ajan arkkitehtuurin ei
kuitenkaan tulisi sokeasti jatkaa suomalaista mökkeilyperinnettä.
Suomalainen kokee vapaa-ajan asumisen ja ympäristön eri tavalla kuin kiinalainen. Ympäröivä luonnonympäristö on kuitenkin kaikille sama. Tietyt ympäristön ominaisuudet ovat kansainvälisesti kaikkialla arvostettuja, mikä ilmenee suurena kysyntänä tällaisilla alueilla. Alue– ja rakennussuunnitteluun panostamalla ympäristö ja maisema voidaan tuoda osaksi matkailu– ja majoittumiskokemusta tuhoamatta luonnon
omaa matkailullista pääomaa. Rakennuksen, ja tätä kautta myös käyttäjän, suhde ympäristöönsä on yksi tärkeimpiä matkailussa arkkitehtuurin avulla säädeltävistä asioista.
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3.4.2

Rakennetun ympäristön vaikutus matkailukokemukseen

Matkailukokemus perustuu ihmisen ja paikan vuorovaikutukseen. Fyysis-tilallisen ympäristön lisäksi koetaan tunne-, symboli– ja merkityssisältöjä. Saman kulttuurinkin
sisällä jokainen kokee ympäristön omalla tavallaan.
Matkailija valikoi käyttäytymiskehyksen, joka tukee hänen matkalle asettamiaan
tavoitteita. Kehys koostuu fyysisestä ja sosiaalisesta ympäristöstä. Matkailussa valittava kehys luodaan pitkälti mielikuvamarkkinoinnilla. Jos halutaan houkutella vaikka
luontomatkailijoita, pitää luoda tätä tukeva kehys. Jos matkailijan tavoite on tutustua
paikalliskulttuuriin, pitäisi kehyksen tukea tätä tavoitetta.
Matkailija arvioi uutta ympäristöä tunneperäisesti. Se, mitä ihminen aikoo paikassa tehdä ja millaiset odotukset ovat olleet, vaikuttaa arvioon. Tunneperäinen arvio
voidaan jakaa kahteen pääulottuvuuteen 48. Kokemus on joko vireystilaa nostava tai
laskeva, tai neutraali. Toisena ulottuvuutena kokemus on joko epämiellyttävä tai
miellyttävä. Rakennettu ympäristö vaikuttaa suoraan tähän arvioon. Savonlinnassa
matkailijoille tehtyjen kyselyjen perusteella suuri osa matkailijoiden negatiivisista kokemuksista liittyy kaupunkiympäristöön.
Rakentamisen tulisi tukea ihmisen kokemusmaailmaa ja sellaista merkkikieltä, joka on hänen ymmärrettävissään 48. Jos se ei ole ymmärrettävää, ympäristö ei puhuttele eikä siihen löydy tarttumapintaa. Esimerkiksi Futuron kaltaiset projektit ovat hie-
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Jensen & Skodvinin suunnittelemat matkailumajat sijoittuvat rinteeseen jättäen luontoon mahdollisimman pienen jalanjäljen. Erimuotoiset ja –kokoiset majat on ripoteltu alueelle siten, että jokaisesta majasta avautuu erilainen maisema. Juvet Landscape Hotel, Norja.
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Ympäröivästä luonnosta voi irrottautua maisemaa kadottamatta...

noja ja niiden huomioarvo on suuri, mutta ne eivät välttämättä puhuttele ihmisiä
muuten kuin kuriositeettina.
Yksityisen ja julkisen tilan suhteen säätely on tärkeää. Henkilökohtaisen tilan
tarve on eri kulttuureissa erilainen ja sosiaalisissa tilanteissa tilaa käytetään eri tavoin.
Tilan pitäisi siis muuntua erilaisiin käyttötapoihin. Turistitaidot määrittävät kohteen
valintaa. Askareiden täytyy olla helposti opittavia ja rakennuksen käytön yksinkertaista. Rakennuksen täytyy tuntua turvalliselta ja ulkomaailma pitää pystyä sulkemaan
ulkopuolelle. Toisaalta sen pitää tarjota mahdollisuuksia aktiivisuuteen ja uusien asioiden kokeiluun. Mielestäni matkailijaystävällinen suunnittelu jättää rakennukseen ja
paikkaan yllätyksiä ja oivallettavia asioita sekä erilaisia käytön vaihtoehtoja. Sama rakennus voi muuntua täysihoitolasta itse puulla lämmitettäväksi matkailijan toiveiden
mukaan. Halonhakkuu voi jollekin olla matkan mieleenpainuvin kokemus.
Rakennussuunnittelulla säädetään ympäristösuhdetta. Joitain ympäristön ominaisuuksia korostetaan ja toisia voidaan häivyttää. Esimerkiksi metsä, hiljaisuus ja pimeys voivat joillekin olla pelottavia, mutta rakennussuunnittelun avulla näidenkin asioiden kokemiseen voidaan tuoda erilainen lähestymistapa.
Tietyt maisemat koetaan kulttuurista riippumatta rauhoittaviksi ja miellyttäviksi.
Vesi ja kasvillisuus ovat miellyttävän näkymän pääsisältö. Miellyttävällä maisemalla
on jokin rakenne ja muoto, ja näkymässä on kiintopiste tai osa-alue, johon huomio
kohdistuu. Näkymässä on syvyyttä ja sitä peittää jokin osatekijä, esimerkiksi joenmut-
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...tai siihen voi suhtautua sulautumalla.

ka, mäki tai puu. Osittainen peittyminen lisää mysteerin tuntua ja syvyysvaikutelmaa.
Myös elvyttävä kokemus ympäristössä syntyy seuraavista tekijöistä, joihin voidaan
vaikuttaa suunnittelulla:
•

”Fascination”: paikasta lumoutuminen,

•

”Being away”: arjesta irtautumisen tunne, henkinen tai fyysinen,

•

”Extent and Coherence”: ympäröivä yhtenäinen ympäristö,

•

”Compatibility”: tavoitteet ja mieltymykset natsaavat ympäristöön. 48

Hyvässä matkailukohteessa on kiintopisteitä, tunnusmerkkejä ja symboleja. Näin
ympäristöstä tulee hahmotettava ja ihmisen on helpompi luoda siitä mielikuvakartta.
Liikkumisepisodi alkaa ja päättyy jostain, ja matkalla koetaan erilaisia asioita. Järvi– ja
saariympäristössä liikkumisepisodit ovat mielenkiintoisia, itsessään vahvoja matkailutuotteita. Veneily on liikkumisepisodina täysin erilainen liikkumiskokemus kuin autoilu. Tämän pitää välittyä matkailijalle jo markkinoinnissa, jolloin saaristokin voi näyttäytyä uudessa valossa.
Kiinalaisen ja venäläisen matkailijan intressejä ja kulttuurisidonnaisia tapoja rakennussuunnitteluun sovittaessa on hyvä muistaa, että lomalla halutaan tutustua paikalliskulttuurin ja saada uusia kokemuksia. Keskimääräistä kiinalaista ei ole olemassa
sen paremmin kuin suomalaistakaan. Esimerkiksi luonto- ja kulttuurimatkailijoiden
tarpeet ja toiveet ovat kuitenkin melko samanlaisia kansallisuudesta riippumatta. On
etu, jos laatukäsite on kohderyhmän sisällä samankaltainen.
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Kelluvia asuntoja, tiiviitä kylämäisiä keskittymiä, askeettisia retriittejä… Vapaa-ajan asumisen typologiat
soveltuvat myös matkailun kehittämiseen.

3.4.3 Hyödyt ja lisäarvo palveluntarjoajalle
Järvimatkailun kehittäminen rakennussuunnittelun avulla vaatii uskallusta olla erilainen. Järvimatkailukohteita on maailma pullollaan. Rakennussuunnittelu liittyy matkailutuotteen kehittämiseen ja erottautumisstrategiaan. Sillä voidaan parhaimmillaan
vaikuttaa matkailijan päätöksentekoon Suomeen suuntautuvaa matkailua kasvattavalla tavalla.
Erottautua voi luomalla paikasta vahvoja mielikuvia esimerkiksi arkkitehtuurin
avulla. Rakennussuunnittelu vaikuttaa suoraan asiakaskokemukseen: esimerkiksi toimintamahdollisuuksiin ja esteettiseen elämykseen. Järvialueilla paikan vaatimukset
ovat suuret. Arkkitehdin palveluja kannattaa alkaa hyödyntää jo matkailupalvelukonseptia kehittäessä. Sekä maankäytön että rakennussuunnittelun visiointi voi tuottaa
huomattavaa hyötyä lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä.
Arkkitehtuurin avulla voidaan nostaa kohteen näkyvyyttä uusilla julkaisukanavilla.
Netti on täynnä blogeja, joissa piipahtaminen ei varmasti tee pahaa kohteen imagolle.
Matkailun Lakeland-brändin voi ulottaa rakennussuunnitteluun. Esimerkiksi Savonlin-
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Sauna maisemassa vai maisema
saunassa?
Millainen on saunakulttuuri ja millaisena se matkailijalle näyttäytyy?

nassa on käytetty Lake Wellness -matkailukonseptia, jossa yhdistyvät liikunta, rentoutuminen, kauneus, ruokavalio sekä ”mielen ja sielun” aktiviteetit. Rakennussuunnittelun pelatessa yhteen ympäristön ja matkailukonseptin kanssa tulee tuotteesta uskottava.
Matkailutoiminnot käyttävät rakennettua ympäristöä kaikilla suunnittelun osaalueilla. Lomalla voi asua hotellin lisäksi mökillä, veneessä, majassa, kalliolla, puussa,
tuubihotellissa, luolassa tai iglussa. Tällaiset palveluntarjoajat eivät välttämättä ole
riippuvaisia matkakohteen yleisestä imagosta, vaan niiden asiakkaat etsivät vaihtoehtoja internetistä ja valitsevat matkakohteen pelkästään palveluntarjoajan yksilöllisyyden, majoituksen ja aktiviteettien perusteella.
Monissa kohteissa on haettu vahvaa paikkaan sitoutumista. Joissain hyödynnetään paikallista rakentamisen perinnettä tai tulkitaan sitä uudestaan. Osa kohteista
toimii konseptilla, jossa rakennus on yleismaailmallinen, eräänlainen tuttu satama
matkailijalle oudossa ympäristössä.
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Onnistuneesta suunnittelusta voi seurata seuraavia hyötyjä:

•

Erottautuminen halutulla tavalla.

•

Vaikuttaminen matkailijan päätöksentekoon ja kohdevalintaan kaikilla
päätöksenteon tasoilla.

•

Ympäristöä tukeva arkkitehtuuri voi herättää matkailijassa tarpeen, synnyttää positiivisen jännitteen, joka johtaa hankintapäätökseen: ”Haluan
tuonne lomalle, kun se näyttää niin mielenkiintoiselta paikalta ja toimii
ympäristövastuullisesti”.

•

Vetovoiman lisääminen halutulle kohderyhmälle, esim. high endasiakkaiden ja yksilöllisiä matkakohteita etsivien houkuttelu.

•

Näkyvyys uusilla kanavilla internetissä.

•

Asiakaskokemuksen parantuminen.

•

Alueen palvelutarjonnan monipuolistuminen.

•

Kohteen imagon vahvistaminen.

•

Matkailijan mielikuvien tukeminen ja vahvistaminen.

•

Matkailijan auttaminen paikkaan orientoitumisessa ja paikalliskulttuurin
kokemisessa.

•

Ympäristö saadaan osaksi majoituskokemusta.

•

Fyysinen ympäristö vastaa matkailijan odotuksia ja toimintasuunnitelmaa.

•

Panostamalla suunnitteluun voi rakennuksen elinkaaren aikana säästää
huomattavasti esimerkiksi sähkö-, lämmitys-, vesi- ja raaka-ainekuluissa,

•

Pienikin imagokohde voi nostaa koko alueen vetovoimaa matkailukohteena.

Ruotsalainen matkailuyritys tarjoaa elämyksellisiä
ja maisemaa hyödyntäviä majoituskokemuksia.
Kuva: Fredrik Broman, Human Spectra www.treehotel.se
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4 JÄRVIMATKAILUN KONSEPTOINTI

BOOKED!
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SAIMAA ISLAND NETWORK
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4.1

Liiketoimintamahdollisuuksia

Seuraavassa taulukossa on lueteltu tässä työssä löydettyjä järvimatkailun ja vapaaajan asumisen muutoksiin liittyviä liiketoiminnan mahdollisuuksia ja uhkia, ja niiden
konkreettisia esimerkkejä. Mahdollisuudet ja uhat tulee tutkia kunkin toimijan omasta näkökulmasta ja suhteuttaa toimijan omiin vahvuuksiin ja heikkouksiin. Sama mahdollisuus voi näyttäytyä eri muodoissa eri toimialoilla.

Mahdollisuus

Esimerkki

Kehittyvien talouksien ostovoiman kasvu

Uudet matkailupalvelujen myyntimahdollisuudet, olemassa olevien palvelujen lisämyyntimahdollisuudet

Vapaa-ajan asumisen selkeiden teknisten järjestelmäkokonaisuuksien puuttuminen

Etäohjauksella toimiva ilmanvaihdon ja lämmityksen kokonaisuus; automaatio

Omatoiminen matkasuunnittelu internetissä

Applikaatiot; couchsurfing- ja home-exchangetyyppiset palvelut

Energian hinnan nousu; sähkön kallistuminen

Energiatehokkuus; lämmitysjärjestelmät

Ympärivuotisen vapaa-ajan asumisen yleistyminen

Pakkasenkestävä vesihuoltojärjestelmä laitteineen; esim. hanat

Ympäristötietoisuuden kasvu

Ekoturismipalvelut; kestävä rakentaminen

Järviympäristön paikalliskulttuuri

Omaleimaisten piirteiden ja tarinoiden tuotteistaminen matkailussa; esim. ruukkihistoria

Vapaa-ajan asumisen keskittyminen

Ympäristöarvoja kunnioittavat lomakylät, joissa
sekä myytäviä että vuokrattavia monentasoisia
asumismahdollisuuksia

Aikaa vievä vapaa-ajan asumisen rakennuttamis- Projektinjohtopalvelut ja ryhmärakennuttamisprosessi
palvelut
Elämäntavan ja yhteiskunnan muutoksien heijas- Avoin ja yksilöllinen suunnittelupalvelu
tuminen vapaa-ajan asumisen tarpeisiin
Vesireitit ja satamat

Suomen Hurtigruten, veneilypalvelut

Matkailukokonaisuuden kehittäminen

Palvelukokonaisuus, jossa reitit, aktiviteetit, arkkitehtuuri, yksilöllisyys, uniikki ympäristö ja netin mahdollisuudet kohtaavat

Järvialueille suuntautuva ekoturismi

Hyvän tuottosuhteen yksilölliset matkailupalvelut; kestävä rakentaminen

Laajenevat luonnonsuojelualueet

Järvimatkailupalveluiden kehittäminen
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Liiketoimintamahdollisuuksiin perustuvan ideakonseptoinnin lähtökohdaksi on
valittu sellaisen järvialueen matkailukokonaisuuden kehittäminen, joka hyödyntää
vesireittejä ja laajenevia luonnonsuojelualueita. Kehittämistavaksi on valittu ekoturismiin pohjautuvat matkailupalvelut ja niihin liittyvän rakentamisen kehittäminen. Konseptin esimerkkialueeksi on valittu Saimaan Pihlajavesi, jonka luonnonolosuhteisiin ja
ilmastoon konsepti sopeutetaan.

Uhka

Esimerkki

Järvialueiden tuntemattomuus ja vähäinen kysyntä

Järvi-Suomi maailman järvimatkailun keskus vs.
Savonlinna Suomen järvimatkailun keskus

Vähäinen tonttitarjonta

Investointien vaikeutuminen, esim. Pihlajavedellä kaavoitettujen ja myyntiin tulevien tonttien
suhde

Rajoitusten liiallisen lisääntymisen vaikutus
asenteisiin

Norpansuojelu verrattuna maakotkan suojelussa
käytettyihin kannusteisiin ja suojelutuloksiin

Ilmastonmuutos

Ilmaston ääri-ilmiöt, tulvat ja myrskyt

Ympäristön kestämätön käyttö

Erityisarvojen katoaminen, elinympäristön laadun huonontuminen

Asenteiden koventuminen

Muukalaisviha

Energian hinnan nousu ja sähkön kallistuminen

Kilpailukyvyn huonontuminen

NIMBY-ilmiö , ”not in my backyard”

Muutosvastaisuus, prosessien perusteeton hidastaminen

Massaturismi

Paikalliskulttuurin katoaminen; ympäristön kestämätön käyttö

Luontosuhteen muuttuminen

Kaupunkilaisten ja maaseudun ihmisten asenteiden yhteentörmäykset

Kaavoituksen hitaus

Investointien vaikeutuminen

Ympäristöä pilaava toiminta, esim. kaivostoimin- Talvivaara ja Sotkamon matkailuelinkeino
ta
Verotus

Vaikutus palvelu– ja matkailusektorin kannattavuuteen ja kasvuun

Työmarkkinoiden joustamattomuus

Työvoiman saatavuus
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4.2

Konseptoinnin toimintaympäristö

4.2.1 Pihlajavesi
Pihlajavesi on osa Saimaata ja topografialtaan Suomen rikkonaisimpia ja saaristoisimpia järviä - ympäristönä omaleimaisuudessaan maailmanluokkaa. Pihlajavedelle on
tyypillistä karujen kalliomäntymetsien ja rehevämpien, saarten sisäosissa sijaitsevien
sekametsien vaihtelu. Metsät ovat pääasiassa kulttuurivaikutteisia. Järven vedenlaatu
on erinomainen ja rannat ovat kantavia.
Pihlajaveden vesistöalueella on valtakunnallista ja kansainvälistä suojeluarvoa.
Keskeinen osa Pihlajavettä kuuluu rantojensuojeluohjelmaan ja erityissuojelua vaativiin vesistöihin. Alueen sisällä on kuusi valtakunnalliseen lehtojensuojeluohjelmaan
kuuluvaa aluetta. Pihlajavesi ja läheinen Punkaharju on määritelty kansallismaisemiksi.
Pihlajaveden saarissa on ollut pysyvää asutusta 1400-luvulta lähtien. Tällöin saarissa asunut viljelijäväestö eli vailla tieyhteyksiä ja sai elantonsa luontaistaloudesta ja
kalastuksesta. Perinteisesti rakennuspaikat sijaitsivat metsän suojassa saarten keskiosissa. Rannat olivat vesiliikenteen käytössä. Pihapiirit olivat sidoksissa peltoaloihin ja
vesiliikenteeseen. Ne olivat umpipihoja tai mukailivat harjumuodostelmia.
Saariston pysyvien asukkaiden määrä on vähentynyt viime vuosikymmenten aikana voimakkaasti useista sadoista noin viiteenkymmeneen, vaikka suuret saaret ovat
lähes kaikki yhä asuttuja. Monista pienistä saarista on lähtenyt viimeinenkin ympärivuotinen asukas. Toisaalta loma-asukkaiden määrä on lisääntynyt ja uusia saaria on
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asutettu osa-aikaisesti. Maatilatalouden ja kalastuksen elinkeinomerkitys on pienentynyt. Alueen vapaa-ajankäyttö on sen sijaan voimakkaasti kasvanut. Pihlajavedellä on
yli 2 500 vapaa-ajanasuntoa. Vapaa-ajan asumisella oheispalveluineen on merkittävä
rooli varsinaisen matkailuelinkeinon rinnalla. Matkailusta on tullut tärkeä osa Savonlinnan ja sen lähikuntien elinkeinoja, mutta se kärsii voimakkaasta kausivaihtelusta. 40
Osayleiskaavat kattavat miltei koko Pihlajaveden alueen. Niiden toteutuessa täysinä Pihlajaveden rantojen rakennusten määrä nousee reilusta 8600:sta miltei 11800
kappaleeseen. Pihlajaveden keskeisen alueen vuonna 1990 hyväksytyssä osayleiskaavassa rakennuspaikkoja on noin 1300. Näistä uusia on 950. 22
Etelä-Savon ELY-keskuksen päätöksistä ilmenee, että osayleiskaavojen osoittamia
rakennusoikeuksia on korvattu maanomistajille ja ranta-alueita rauhoitettu rakentamiselta norpan pesimäalueilla. Samaten moottorikulkuneuvoin liikkumista tietyillä
alueilla voidaan rajoittaa pesimäaikaan. Moottoriliikenteen rajoitusalueiden perustamista on harkittu matkailun takia lisääntyvän jääliikenteen vuoksi esimerkiksi Haukivedelle.
Natura 2000-ohjelma ja viimeisimmät suojelutiedot, kuten saimaannorppien poikaspesäinvestoinnit, saattavat kunnan mukaan vaikuttaa rakentamismahdollisuuksiin
myös vahvistettujen kaavojen alueilla. Rakennusoikeuksia voidaan siirtää, korvata tai
rakennuspaikkoja mitoittaa pienemmiksi.
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4.2.2

Ilmastonmuutos ja Pihlajaveden paikallisilmasto

Arviot tulevaisuuden ilmastonmuutoksesta Suomessa ennakoivat keskilämpötilan
nousevan vuoteen 2080 mennessä enimmillään jopa 4–6°C ja keskimääräisen sademäärän kasvavan 15–25 %. Lumipeite- ja routakaudet lyhenevät. Sään ääri-ilmiöiden
kuten myrskyjen ja kovien tuulennopeuksien, suurten lumikuormien, rankkasateiden
sekä hellejaksojen esiintymisriskin arvioidaan kasvavan. Talvet lämpenevät enemmän
kuin kesät. Suurten järvien pinnat nousevat erityisesti keväällä, ja kevättulvien riski
säilyy. 37
Savonlinna ja lähes koko Järvi-Suomi kuuluu eteläboreaaliseen vyöhykkeeseen.
Puusto on runsasta ja yleisimpiä puulajeja ovat metsäkuusi, mänty, haapa, lepät ja
koivut. Kesä on niin lämmin ja pitkä, että maa kuivuu ja lämpenee melko hyvin. 46
Vesistöjen läheisyys leudontaa paikallisilmastoa. Terminen kesä alkaa toukokuun
loppupuolella ja päättyy syyskuun loppupuolella. Saimaalla elokuu on sateisin kuukausi 46. Syksyisin hitaasti kylmenevä vesistö voi jatkaa kasvukautta jopa parilla viikolla. Järvet karkottavat kukkimisaikojen halloja ja maastonmuodot vaikuttavat pienilmastoon. Syviin laaksoihin kerääntyy kylmää ilmaa, kun taas kukkulat ovat ympäristöään lämpimämpiä.
Savonlinnaan pysyvä lumipeite on vertailukaudella 1980-2010 saapunut marraskuun loppupuolella ja lähtenyt huhtikuun loppupuolella. Useimmiten Saimaan selät
jäätyvät marras-joulukuun vaihteen tienoilla ja jäät lähtevät toukokuun alussa. Esimerkiksi Haukiveden jäätyminen on myöhentynyt viimeisen 30 vuoden aikana noin 10
päivällä. Saimaan ympäristössä lumen syvyys on 40 senttimetrin tienoilla ja lumipeitepäiviä on ollut 145-160. Tuulisen järvenselän saarissa lumipeite jää ohuemmaksi.
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Keskimääräinen lämpötila ja sademäärä
Heinäkuu
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4.2.3

Pihlajaveden saimaannorppakanta

Saimaannorppa on yksi maailman uhanalaisimmista hylkeistä. Vain Saimaalla elävä
norppa jäi eristyksiin Saimaan altaaseen noin 8000 vuotta sitten, kun järvien yhteys
Itämereen jääkauden lopulla katkesi. Norppakannan vahvuus nykyisin on noin 310
yksilöä, joista 106 elää Pihlajavedellä.
Norppa on luonteeltaan utelias ja seurallinen: se saattaa avovesikaudella tulla katsastamaan vesillä liikkujat tai rannassa oleskelijat. Se pyrkii pesimään samalla rannalla vuodesta toiseen ja on hyvin kotipaikkauskollinen. Talvella pesinnän aikaan norppa
vetäytyy omiin oloihinsa. Norppanaaras synnyttää helmikuun lopulla lumipesän suojiin kuutin. Saarten tai luotojen rantakinoksiin kaivetun pesän kulkuaukkona on avanto. Se sijaitsee useimmiten koillisrannalla, jolla kinokset ovat suuria ja jolta lumet sulavat keväällä viimeiseksi.
Keskeisenä norpansuojelun tavoitteena on turvata nykyiset toimivat pesimä- ja
synnytyspaikat sekä varautua mahdolliseen kannan elinalueen laajentumiseen . Välitavoitteena on talvikannan kasvattaminen 400 yksilöön vuoteen 2025 mennessä.
Merkittäviä suojelua edistäviä toimia ovat olleet muun muassa suojelualueiden perustaminen, norppien kalanpyydyskuolemien vähentäminen kalastusrajoituksin, sekä
rantarakentamisen ohjaaminen kaavoituksen keinoin.18
Suurimmat ajankohtaiset uhat norppakannalle ovat verkkokalastus, ilmaston lämpeneminen ja ihmisen aiheuttamat pesintäaikaiset häiriöt. Kalanpyydyskuolleisuuden
ehkäiseminen on konkreettisin keino vähentää kuolleisuutta. Myös rantarakentaminen ja siitä seuraava vesi- ja jääliikenteen lisääntyminen voi olla uhka saimaannorpalle pesintäaikaan helmi-maaliskuussa. Erityisesti moottorikelkkailua tulisi rannoilla
sekä pienten saarten ja luotojen läheisyydessä välttää.
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Norpalle tärkeät elinalueet säilytetään rakentamattomina ja rantojen
käytössä ehkäistään haitalliset muutokset. Yleiskaava-alueella kunnan
on rakennusluvan yhteydessä selvitettävä, voidaanko rakentaminen
kaavan puitteissa sijoittaa niin, ettei rakennuspaikoista tai niiden käytöstä aiheudu norpan lisääntymis- tai levähdyspaikan hävittämis- tai
heikentämisvaaraa.

Norppa on sopeutunut pesimään asutuksen läheisyydessä Pihlajavedellä, jossa
kapeat vesistöt ovat pakottaneet norpan ja ihmisen läheiseen yhteiseloon. Valtaosan
pesistä on todettu sijaitsevan alle kilometrin säteellä häiriölähteistä (tie tai rakennus);
osa sijaitsee vain kymmenien metrien etäisyydellä. Häiriöetäisyytenä jäällä liikkumisessa on käytetty 100 metrin etäisyyttä. Maalla liikkumista pesän läheisyydessä ei ole
pidetty häiritsevänä. 22, 39
Rantarakentamisen välittömien ja välillisten häiriöiden minimointi vaatii tutkittua
tietoa norpan reaktioista erilaisiin häiriölähteisiin. Tutkimustietoa häiriölähteistä ei
kuitenkaan toistaiseksi ole olemassa, jolloin rakentajan paras apu on maalaisjärki.
Rakentamisesta sinänsä ei ole haittaa norpalle, mutta rakennusten käytöstä voi olla.
Norpan elinalueilla rakentaja voi pitää ranta-alueen koskemattomana varsinkin koillisrannoilla ja suunnitella liikkumisensa siten, että norppa saa pesiä rauhassa.
Norppa ja norpan pesät ovat luonnonsuojelulaissa ja muussa lainsäädännössä tiukasti suojeltuja ja lain rikkominen on sanktioitu. Muissa suojelutoimissa tulisi pyrkiä
eri intressiryhmien etujen yhteensovittamiseen, eikä liialliseen rajoituksien lisäämiseen. Suojelustrategian toteutumisen kulmakivenä on luonnonsuojelun sekä yleisen
ja yksityisen edun tasapaino. Onnistumisen kannalta merkittäviä ovat asukkaiden
asenne ja toimet suojelun edistämiseksi. 22, 39, 40
Norpan huomioivien valintojen tekemiseen rakentamisessa ja asumisessa voisi
vaikuttaa kannustimilla. Poronhoitoalueilla maakotkan suojelussa on käytetty kannustimia, joiden avulla kanta on saatu kasvuun. Mallissa korvaus on ollut sidoksissa alueella elävän kotkakannan kokoon 36. Vastaavalla kannustinjärjestelmällä voisi kannustaa asukkaita ja maanomistajia myös norpansuojelussa.
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4.3 Saimaa Island Network
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Perhe Liu kiirehtii Hong Kongissa suoralle lennolleen Savonlinnaan.
Kiireinen kaupunkiarki jää taakse, kun perhe valmistautuu kahden
viikon lomaansa puhtaassa Saimaan saaristossa ja maailman järvimatkailun pääkaupungissa, Savonlinnassa.
Lennot, venetaksit, kajakit, kalastusopas ja oma saari vapaa-ajan
asuntoineen on varattu internetistä hyvissä ajoin. Perhe odottaa veneilyä, metsän hiljaisuutta ja saaristokulttuuriin tutustumista. PikkuLiun suurin haave on nähdä ihan oikea norppa, johon varaudutaankin etsimällä Saimaa Appsista ohjattu retki ja off the gridmajamajoitus Linnansaaren kansallispuistoon.
Välillä Liut veneilevät mökiltään läheiseen ekokylään illastamaan ravintolassa ja pelaamaan mölkkyä muiden matkailijoiden kanssa. Savonlinnassa käydään ostoksilla, tasokkaassa oopperassa ja tutustumassa tarinoista tuttuun keskiaikaiseen linnaan.
Yötön yö tekee tuloaan kun kahden viikon lomailun jälkeen rentoutunut ja tyytyväinen perhe suuntaa venetaksilla kohti kaupunkia ja lentokenttää:
See you again Saimaa!
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4.3.1 Idea ja tavoite
Saimaa Island Network on järvialueen vahvuudet, vapaa-ajan asumisen ja matkailupalvelut yhdistävä konseptitutkielma. Konsepti sijoittuu Saimaan Pihlajavedelle, joka
on merkittävää järvimatkailun aluetta ja tärkeä saimaannorpan elinalue. Konseptin
tarkoitus on ideoida järvimatkailun kehittämistä yleisellä tasolla ja herätellä ajatuksia
alueen eri vahvuuksien yhdistämisestä yhdeksi kokonaisuudeksi.
Konseptissa luonto- ja ekoturismimatkailukohteen käsitettä laajennetaan yksittäisestä mökistä tai lomakylästä majoitus- ja matkailupalvelujen, luontokohteiden sekä
liikenne- ja virkistysreittien verkostoksi. Konseptin ydin on saariverkosto, jonka muodostavat pääsaarien täyden palvelun matkailukylät, kyliin tukeutuvat yritysten ja yksityisten omistamat saarimökit ja ekologiset, siirrettävät saarimajat sekä retkeilyveneet. Ne antavat matkailijalle mahdollisuuden valita itselleen sopivan palvelu- ja mukavuustason. Konsepti huomioi luonnonympäristön, alueen asukkaat ja maanomista-
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jat, palveluntarjoajat sekä matkailijat tarjoten kaikille mahdollisuuksia oman toimintansa kehittämiseen.
Saimaa Island Network on kattavan järvimatkailuverkoston kokoava yhteisö, joka
yhdistää hajallaan olevat alueen vahvuudet vahvaksi ja kansainvälisesti erottuvaksi
kokonaisuudeksi. Konseptin kohderyhmä on erityisesti aktiiviset, kokemuksia haluavat ja tiedostavat matkailijat, esimerkiksi luonto– ja aktiviteettimatkailijat. Palvelut
ajatellaan toteutettavan ekoturismin periaatteita noudattaen.
Konsepti tarjoaa matkailijalle mahdollisuuden viettää aitoa saaristolaiselämää
uniikissa luonnonympäristössä ja kokemuksellisuutta tukevassa majoituksessa, lähellä
Savonlinnan palveluntarjontaa. Matkailijalle tarjotaan tarpeen mukainen palvelu
ekosaarikylässä tai omassa saaressa. Näin tuetaan sekä yksilöllistä että ryhmämatkailua alueen monipuolista vapaa-ajan asuntotarjontaa hyödyntävällä tavalla.
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4.3.2 Verkosto
Saimaa Island Networkin verkosto muodostuu palveluntarjoajista, vuokrattavista mökeistä, majoista ja veneistä, sekä isommista ekomatkailukylistä.
•

ECOVILLAGE ISLANDS: Pääsaaret, joihin on tieyhteys, lossi, yhteysalusliikenne
tai talvisin jäätie. Saarissa on pysyvää ekomatkailupalveluntarjontaa, kiinteää
majoituskapasiteettia ja pieni satama. Pääsaaret toimivat pikkusaarien tukikohtina, matkailukyläkeskuksina. Cabin– ja off the grid–asiakkaat voivat kokoontua
pääsaarelle esimerkiksi sauna– ja ravintolaillan merkeissä. Kylät voivat sijaita
vanhojen saaristokylien yhteydessä.

•

CABIN ISLANDS: Saaret, joilla on yrittäjiltä tai yksityisiltä henkilöiltä vuokrattavia vapaa-ajan asuntoja. Korkealaatuisella arkkitehtuurilla erottuvat kohteet
nostavat koko verkoston tunnettavuutta kansainvälisesti. Verkoston pysyvät
vapaa-ajan asunnot täyttävät valitut laadun ja ekologisuuden kriteerit.

•

OFF THE GRID HUTS: Pienet, siirrettävät majat ja retkiveneet laajentavat tarjonnan skaalaa ja kapasiteettia erityisesti kesäaikaan. Niitä voidaan käyttää ympäristöissä, joissa ei välttämättä ole pysyviä rakenteita. Maanomistajat voivat
vuokrata rakentamattomia tontteja ja saaria tilapäiseen matkailukäyttöön. Majoja siirretään kausittain vesitse tai jääteitä pitkin, eivätkä ne jätä pysyvää jälkeä ympäristöön. Sähkö voidaan tuottaa tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan
aurinkopaneeleilla, akuilla tai yleisestä sähköverkosta. Jätevesille on umpisäiliö
tai suodattava säiliö. Retkiveneille on alueella suunniteltu reitti– ja rantautumisverkosto.

•

ROUTES: Risteilyreitit, venetaksit, yhteysalusliikenne, jäätiet, melontareitit ja
ladut sitovat verkoston kokonaisuudeksi ja toimivat osana virkistystoimintaa.
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ECOVILLAGE ISLANDS
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Siirrettäviä majoja käytetään majoituskapasiteetin laajentamiseen ja toiminnan ulottamiseen muutoin rakentamattomina säilytettäviin ympäristöihin. Ne tukevat muuta
matkailutoimintaa, esimerkiksi ryhmäretkiä
luonnonsuojelualueille, jossa ne voivat toimia varaustupien tavoin. Majakokonaisuuksia voidaan sijoittaa myös saarikyliin.

Yhteisöllinen puoli:
kesäkeittiö, nuotiopaikka,
huoltotilat

maisema
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Matkasuunnittelu alkaa internetistä.

SAIMAA ISLAND NETWORK BOOKING

Saimaa Island Network toteutuu käyttäjäystävällisen internet-palvelun kautta, jossa
alueen mahdollisuudet kuvataan kattavasti yhdessä osoitteessa.
•

SAIMAA APPS: Palvelu ei esittele vain majoitusvaihtoehtoja, vaan yhdistää alueen palveluntarjonnan hahmotettavaksi kokonaisuudeksi, josta matkailija voi
koota itselleen sopivan palvelupaketin. Palvelu rakentaa Saimaasta mielikuvaa
tasokkaana, ekologisena ja aktiviteeteiltaan monipuolisena järvimatkailukohteena. Käyttämällä Saimaa Island Networkin palveluja matkailija tukee norpansuojelua ja luonnonsuojelualueiden perustamista.
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4.3.3

Rakentamisen ja maankäytön periaatteita

Pihlajaveden kaltaisissa luonnonympäristöissä luontoarvot korostuvat. Harvat erämaarannat halutaan pitää luonnontilaisina. Uusia aluevaltauksia ei tarvita, jos nähdään jo olemassa olevat mahdollisuudet. Rantarakentamisen ei tarvitse aina olla
omarantaista - vapaa-ajan asuminen voi sijoittua maisemaa kunnioittaen tai hyödyntää Pihlajaveden saarten vanhoja kyläkeskuksia.
Jo asutuissa saarissa ja kylissä maankäyttöä voisi tehostaa kaavoittamalla uusia,
kylän maankäytön perinteeseen tukeutuvia rakennuspaikkoja ja näin tukea kylämäisen asutuksen säilymistä. Lähestymistapa voisi olla olemassa olevan rakenteen jatkaminen tai tiivistäminen - ei hajauttaminen.
Vapaa-ajan rakennuksia voisi luokitella ympäristörasituksen mukaan. Näin voisi
löytyä uusia rakennuspaikkoja alueilta, joille rakentamista ei aiemmin ole pidetty
mahdollisena. Maanomistajat voisivat vuokrata maataan konseptin mukaiseen pienen
ympäristörasituksen matkailukäyttöön, jos ympäristömuutokset olisivat ennakoitavissa. Asuminen ei jättäisi ympäristöön pysyviä jälkiä. Paikasta toiseen siirrettävillä,
energiaomavaraisilla matkailurakennuksilla ja retkiveneillä voitaisiin luoda muuttuva
saaristomatkailun verkosto. Yksityiset vapaa-ajan asuntojen omistajat voisivat niin
ikään tarjota asuntojaan matkailukäyttöön.
Järviympäristössä jokainen rakennuspaikka on erilainen. Pinnanmuodot ja maaperä ovat vaihtelevia ja tontit usein rinteessä. Seuraavassa listauksessa on esitetty joitakin saaristokulttuurista johdettuja rakentamisen periaatteita, joita voisi soveltaa vapaa-aikaa ja matkailua tukevassa rakentamisessa Pihlajavedellä.
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Kohteen suunnittelu perustuu
konseptoinnin rakentamisen ja
maankäytön tavoitteisiin.

Rakennuksen sijoittaminen:
•
•
•
•
•

Pyritään säilyttämään maisema luonnontilaisena.
Avokalliot ja kasvillisuus säilytetään.
Pyritään muovaamaan edullinen pienilmasto rakennusten sijoittelulla ja vältetään epäedullisia ilmastokohtia.
Huomioidaan suojelutarpeet, esimerkiksi norpan elintavat.
Hienoimmalle paikalle ei välttämättä tarvitse rakentaa, vaan sen voi säilyttää
ja sijoittaa rakennuksen sivummalle.

Rakennuksen suunnittelu:
•
•
•
•
•
•

Rakennusten käyttöikä on mahdollisimman pitkä.
Tilat ovat monikäyttöisiä.
Rakenne kestää kylmillään olon.
Rakentaminen on teknisesti ja esteettisesti tasokasta.
Riittävä rakenteellinen suojaus.
Rakentaminen ja rakennusten käyttö kuluttavat mahdollisimman vähän uusiutumatonta energiaa suhteutettuna käyttöasteeseen.

Rakennusmateriaalien valinta:
•
•
•
•
•
•

Kotimaisuus ja paikallisuus ovat osa ekologista ja markkinointistrategiaa.
Materiaalien tuottaminen kuluttaa mahdollisimman vähän energiaa ja siinä
syntyy mahdollisimman vähän jätteitä ja haitallisia päästöjä.
Ei käytetä myrkyllisiä ja allergiaa aiheuttavia materiaaleja tai käsittelyaineita.
Materiaalit valitaan siten, että ainakin osittainen omatoiminen rakentaminen
ja huoltaminen on mahdollista.
Materiaalit voidaan purettaessa lajitella ja kierrättää tai hyödyntää esim. energiantuotannossa.
Materiaalit ovat kestäviä, pitkäikäisiä ja korjattavia.
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5 VILLA K&Y JA MAJA 13:
CABIN ISLAND-PILOTTIKOHDE
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Tilaajan ajatuksia Villa K&Y:stä:
" Perheen lisäksi saaressa pitäisi olla viihtyisää myös sukulaisille, ystäville ja vaikka kiinalaisille liiketuttaville. Eri
elämänvaiheissa tilan ja yksityisyyden tarve on erilainen,
joten Villan pitää ottaa huomioon myös lasten aikuisiksi
kasvaminen ja eri kulttuureista tulevien ihmisten majoittaminen. Mikäli perheen elämäntilanne ei salli kohteen
käyttämistä itse, sen tulisi soveltua matkailukäyttöön ja
muiden hyödynnettäväksi.
Kuitenkin saaren rakennusten pitäisi olla jollain tavalla
omalaatuisia - kokonaisuutena ja yksin ajattomia ja mielenkiintoisia.
Mitkä ovat sellaisia tämän paikan rakentamisen mahdollisuuksia, joita arvostetaan globaalisti? Mitkä tarpeet ja
positiivisiksi koetut kokemukset yhdistävät suomalaista
vapaa-ajan asukasta ja kansainvälistä matkailijaa?"

5.1

Villa K&Y ja Maja13

Hanke on Savonlinnaan, Pihlajaveden saareen toteutettava Cabin Island-pilottikohde,
joka huomioi alueen järvimatkailupotentiaalin ja on samalla suunniteltu myös yksityiskäyttöön soveltuvaksi. Kohde sisältää vapaa-ajan asunnon ja matkailumajan prototyypin, jotka suunnitellaan vastaamaan Saimaa Island Network-konseptin rakentamisen ja maankäytön tavoitteita. Paikan mahdollisuuksia pyritään hyödyntämään siten, että kohteessa viihtyy niin ulkomainen matkailija kuin suomalainen mökkeilijäkin.
Kohteen pääkäyttöaika on toukokuusta lokakuun loppuun. Satunnainen jäidenaikainen talvikäyttö on mahdollista, mutta rospuuttokaudella saari on perinteisin kulkuvälinein saavuttamattomissa. Käyttäjiä on suunniteltu olevan normaalitilanteessa kaksi tai kolme. Tiloihin pystyy kuitenkin mukavasti majoittamaan 6 henkilöä. Vierasmaja
laajentaa majoituskapasiteettia.
Tilaaja, rakennuttaja ja käyttäjä: Yksityinen, kolmihenkinen perhe
Arkkitehti- ja pääsuunnittelu:

meark avoin yhtiö
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esteettisyys
yksinkertaisuus
toimivuus
luonnollisuus
ekologisuus
kestävä kehitys
ajattomuus
keveys
neljän vuodenajan auringonlasku

Tilaaja kuvasi alussa hankkeen suunnittelutavoitteita avainsanalistalla. Vaihtoehtoisia
suunnitteluratkaisuja arvioitiin pitkälti näiden tavoitteiden toteutumisen kannalta.
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5.2

Suunnitteluratkaisut

5.2.1

Paikan, tilojen, toimintojen yhteys

Saareen saapuminen ja sieltä lähteminen ovat itsessään pieniä seikkailuja. Tontin sijaitessa maailman mittakaavassakin ainutlaatuisessa sisäsaaristossa on rakennus sekoitus suomalaista paikkaan sidottua puuarkkitehtuuria globaalein maustein. Se on
ehdottomasti paikkaan tehty, mutta tarjoaa globaalisti arvostettavia ja ympäristötietoisia vapaa-ajan asumisen kokemuksia.
Asumisen toimintoja on mietitty perheen omista lähtökohdista siten, että toiminnoilla on myös matkailullista vetovoimaa. Tilat on sovitettu yhtenäisen katteen alle.
Paikkaan saapuminen, maisemat ja näkymien rajaaminen ovat osaltaan ohjanneet
tilasuunnittelua voimakkaasti.
Massoittelultaan rakennus on yksinkertainen suorakaide, jonka halkaisee välitila.
Mitoitus perustuu maksimiviihtyvyyden etsimiseen kohtuudessa siten, että tietyt toiminnot lukittiin alkuvaiheessa. Esimerkiksi "isännän paikka" maisemaikkunan luona
on tarkkaan mietitty.
Rakennuksen kaksoisfunktio piilopirttinä ja toisaalta edustus- ja työtilana on vaikuttanut tilaratkaisuun. Päätilan käyttö yleisenä oleskelu- ja edustustilana johti majoituksen järjestämiseen erillisissä huonetiloissa ja nukkumasopissa. Julkisen ja yksityi-
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Saari. Kuva: tilaaja

sen suhdetta voi muunnella avaamalla ja sulkemalla liukuovia ja verhoja. Saunan välitilan pukeutumistilan voi sulkea molemmilta sivuilta liukuseinin. Länsipuolen liukuseinää voi käyttää asuintilojen varjostamiseen. Päätila on kierrettävä ja varaava takka on
sijoitettu rakennuksen keskelle. Lisälämpöä ja tunnelmaa tuo pieni kamina.
Pintojen päämateriaali on suomalainen puu: mänty, kuusi ja haapa, joiden käyttöä
on varioitu erilaisin paneelileveyksin ja profiilein. Päätilan keskellä on takan ja kalusteseinien muodostama valkoinen kuutio, joka toimii majoitussoppena tai työtilana.
Etätyömahdollisuus on käyttäjän kannalta välttämätön. Etätyö on otettu huomioon suunnittelemalla varsinainen etätyöpiste vierasmajan yhteyteen ja pieni työpiste
päärakennuksen alkoviin. Langaton nettiyhteys mahdollistaa joustavat työnteon mahdollisuudet myös muualla asunnossa.
Maasto pidetään mahdollisimman luonnontilaisena ja kasvillisuus koskemattomana. Kaivu– ja raivaustyöt rajoittuvat rakennuksen pohjan, välttämättömien kaapelointien ja harmaavesien käsittelyalueen alalle.
Rakennuspaikka on sijoitettu yli 30 metrin etäisyydelle rantaviivasta siten, että
maisemaan ja luonnonoloihin liittyvät arvot ja erityispiirteet on otettu huomioon. Rakennus sijoittuu peitteisempään maastonkohtaan avokallioiden väliin. Rakentamisesta ei aiheudu tarvetta ympäristöä muuttavaan muokkaamiseen, kuten louhintoihin tai
ranta-alueiden pengerryksiin ja ruoppauksiin.
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5.2.2

Rakenteet ja detaljit

Perustamistapa on kallioperustus. Rakennus perustetaan betonipilareille. Alapohja on
liimapuupalkistorakenteinen ja runko on rankorakenteinen. Eristeenä on asuintiloissa
puukuituvilla ja saunaosassa polyuretaanipohjainen eriste. Katto on ristikkorakenteinen harjakatto, vaikka ulkonäöstä sitä ei välttämättä huomaakaan. Rakennuksen kaikilla sivuilla on pitkät, suojaavat räystäät. Sisäkatto jatkuu samassa tasossa terassille.
Ikkunaseinät toteutetaan pilari-palkkirakenteena. Runko jäykistetään ala– ja yläpohjan levytyksillä ja levytettävillä seinillä. Alapohjapalkisto jatkuu ulokerakenteena
olevalle terassille. Ilmansulun läpivientien määrä on pyritty minimoimaan: järjestelmien vaakavedot asennetaan niille varattuun asennustilaan sisäkaton ja yläpohjan
eristekerroksen välissä.

97

Terassinäkymä. Kuva: tilaaja

Päärakennus
Bruttoala
Rakennusoikeuskerrosala
Katettu terassi

102 brm2
100 k-m2
50 m2

Huoneala, hum2
Asuintila
Sauna
Kuivakäymälä
Yht.

67
9,5
2,5
79

Pukeutumistila (kylmä)
Varasto (kylmä)

9,5
2,5

Maja13
Sisätila
Bruttoala

7 hum2
9 brm2
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5.3

Talotekniikka ja vesihuolto

5.3.1 Tilanteen ja tarpeen mukainen käyttö
Talotekniikan ratkaisut perustuvat järjestelmien tilanteen ja tarpeenmukaiseen käyttöön. Etähallinta on olennainen osa teknisiä järjestelmiä.
Lämmitysteknologia ja -käytännöt:
• puulämmitystä tuetaan ilmalämpöpumpulla ja ääritapauksissa suoralla
sähkölämmityksellä,
• ilmanvaihdossa on poistoilman lämmöntalteenotto,
• vakiotehoinen kuivanapitolämmitys toteutetaan sähköllä,
• saunatilan lattialämmitysmahdollisuus.
Vesijärjestelmät ja -käytännöt:
• järvivesi ja uppopumppu,
• harmaavesien imeyttäminen ja kuivikekäymälä,
• pakkasenkestävä vesihuolto vyöhykkeistämällä ja panostamalla järjestelmän helppoon tyhjennettävyyteen,
• vesitekniikka eristetyssä ja erillislämmitettävässä tilassa,
Liikenne sekä tieto- ja viestintäteknologia:
• nettiyhteydet, WLAN,
• turva- ja hälytysjärjestelmät.
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Vapaa-ajan asumiseen optimoitu tilanteen ja tarpeenmukainen
talotekniikan ohjaus ja etähallinta
Lämmitys
Jäähdytys

Valaistus
Ilmanvaihto

Sähkö
Turva

Rakennuksen käyttöasteen muuttuessa järjestelmät ovat sopeutettavissa ja pystyvät
vastaamaan käytön muutoksiin. Talotekniikka toimii tilanteen ja tarpeenmukaisesti
seuraavilla säätövaihtoehdoilla:
•

KYLMÄ: Mökki jätetään talveksi täysin kylmilleen. Kaikki putket, lämminvesivaraaja ja kodinkoneet tyhjennetään vedestä.

•

PITKÄÄN POISSA: Mökki pidetään vakiotehoisella kuivanapitolämmityksellä.
Kaikki putket, lämminvesivaraaja ja kodinkoneet tyhjennetään vedestä. Vaihtoehtoisesti tekniikkatila erillislämmitetään, jolloin vesijärjestelmä on otettavissa
käyttöön nopeammin, eikä lämminvesivaraajaa ja pyykinpesukonetta tarvitse
tyhjentää vedestä.

•

POISSA A: Mökki on peruslämmöllä noin +10 asteessa, jolloin vesilaitteita ei tarvitse tyhjentää. Vesijärjestelmä on sula ja käyttövalmis.

•

POISSA B: Kuten edellinen, paitsi saunaosa on kylmillään eikä suihku ole talvikäytössä.

•

KOTONA: Mukavuuslämmitys. Saunatila voidaan pitää alemmassa lämpötilassa.

•

JUHLA: Kuten kotona, paitsi ilmanvaihto on säädetty normaalitilannetta reilusti
isommalle ihmismäärälle. Käytössä on juhlavalaistus.
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Esimerkkikaavio vesihuollon järjestämisestä.
Kuva: Ympäristöopas 2011. Talvimökin vesihuolto.
Talvikäytettävän lomarakennuksen vesihuollon osa-alueet:
A
Vedenhankinta
B
Rakennuksessa sijaitseva vedenhankintaan liittyvä laitteisto
C
Rakennuksessa sijaitsevat vettä käyttävät laitteet
D
Rakennuksessa sijaitseva jätevesien poisjohtamiseen liittyvä laitteisto
E
Jätevesien poisjohtaminen rakennuksen ulkopuolelle
F
Jätevesien käsittely
G
Jätevesien purku

5.3.2 Pakkasenkestävä vesihuolto
Pakkasenkestävällä vesihuollolla tarkoitetaan järjestelmää, joka mahdollistaa vesijärjestelmän käytön talvella siten, ettei mökkiä pidetä kokonaan lämmitettynä sen ollessa tyhjillään. Järjestelmän voi toteuttaa kahdella tavalla: Vesijohdot ja -laitteet voidaan pitää sulana eristyksellä ja kohdekohtaisella lämmityksellä, tai lämmittämällä
vain pientä osaa rakennuksesta. Sähkökatkosten kannalta varmempi vaihtoehto on
tyhjentää kaikki vesikalusteet ja putket vedestä aina pois lähdettäessä. Tällöin sisälämpötilan laskeminen miinukselle ei vaurioita järjestelmää. Järjestelmän tyhjentämisen ja uudelleen käyttöön ottamisen tulee tällöin olla yksinkertaista ja nopeaa.5
Kohteessa voidaan soveltaa sekä tyhjennettävyyttä että erillislämmitettävyyttä
tilanteen mukaan. Vesihuollon järjestämisen periaatteena on sen mukautuminen
muuttuvaan käyttöasteeseen. Talvikäytön takia lämminvesivaraaja, pyykinpesukone
ja ilmanvaihtokone sijoitetaan eristettyyn tilaan, jonka lämpötila voidaan pitää muita
tiloja korkeampana paikallislämmityksellä.
Käyttövesi otetaan järvestä. Järjestelmässä on rakennuksesta ohjattava tyhjennysventtiili imeytyskentän alapuolella sekä tyhjennyskaivo verkoston painovoima– tai

101

Ekolet VU-kompostikäymälä on esimerkki kuivakäymälästä, joka ei tarvitse sähköä toimiakseen.

lappotyhjennystä varten. LVI-tilassa on lisäksi allasviemäri lämminvesivaraajan tyhjennystä varten.
Jätevesien käsittely on talvikäyttöisellä mökillä haastavampaa kuin ympärivuotisen asunnon yhteydessä. Jätevesipuhdistamon kuormituksessa voi olla kuukausien
käyttökatkoja. Pakkasenkestävä ja ympäristöystävällinen vesihuoltojärjestelmä on
helpoin toteuttaa silloin, kun mökkiin ei tehdä vesikäymälää, vaan käytetään jotakin
kuivakäymälätyyppiä. 5
Hankkeen jätevesihuolto perustuu harmaiden vesien imeyttämiseen ja kompostoivaan kuivakäymälään. Ruskeita vesiä ei ole. Imeytys voidaan toteuttaa, kun kallion
päällä on imeytys– tai suodatuskentän kohdalla riittävästi maa-ainesta. Järjestelmässä
on kaksiosainen sakokaivo, josta vedet ohjataan imeytyskenttään.
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Varjostusta simuloitiin eri räystäspituuksilla ja sijoituskulmilla kesä– ja talvipäivinä.

5.4

Energiatehokkuus ja ekologia

Energiatehokkuudessa on tehty kompromisseja käytön ehdoilla. Käytön painottuessa
kesäaikaan ei isojen ikkunapintojen aiheuttamia lämmityskauden aikaisia lämpöhäviöitä ole pyritty kompensoimaan muualla. Rakennus täyttää rakentamismääräyskokoelman osan D3 2012 määräykset lomarakennuksen lämpöhäviöistä.
Ilmanvaihto varustetaan lämmön talteenotolla. Ilmalämpöpumppu sijoitetaan
pohjoisseinälle. Hyvä sisäilmasto asuintiloissa saavutetaan käyttämällä puumateriaalialeja verhouksissa, suunnittelemalla rakenteet hengittäviksi ja valitsemalla mahdolliset käsittelyaineet parhaan päästöluokituksen mukaan. Rakennukseen on valittu
energiatehokkaat laitteet, kodinkoneet ja valaistus.
Hankkeessa sovellettavia passiivisen jäähdytyksen keinoja ovat rakenteellinen varjostaminen 1600 mm levein räystäin lännessä, kasvillisuuden hyödyntäminen varjostuksessa, säleliukuovien käyttö ja sisäpuolella sälekaihtimien käyttö. Yläpohjan tuuletuksesta huolehditaan riittävällä tuuletusvälillä ja harjatuuletuksella.
Rakenteellista varjostusta on tutkittu varjostusanalyyseillä. Analyysin perusteella
päädyttiin 1600 mm pitkään luoteispuolen räystääseen, joka valitulla rakennuksen
sijoituskulmalla varjostaa isot ikkunapinnat kesäaikaan siten, että lämpösäteilyn huippuarvot leikkaantuvat pois. Suuret ikkunapinnat ovat kesäkuukausina täysin varjostettuja klo 14.30 asti iltapäivällä.
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Pinterest-palvelussa ideoita jaettiin puolin ja toisin.

5.5 Suunnitteluprosessi
Suunnittelu tapahtui pilvipalvelupohjaisessa toimintaympäristössä. Tilaajalla oli lukuoikeudet arkkitehtisuunnitelmiin ja reaaliaikainen mahdollisuus niiden tarkasteluun.
Projekti toteutettiin tietomallintamalla, jolloin samasta mallista tehtiin arkkitehtikuvien lisäksi visualisoinnit, maastosovitustarkastelut, varjostusanalyysit, määrätietoa,
kustannustietoa ja havainnemateriaalia rakentamista varten.
Saarirakentamisessa rahti aiheuttaa ison osan kustannuksista. Perinteisesti saareen rakennettaessa on hyödynnetty jäätieyhteyksiä tai proomukuljetuksia avovesikaudella. Toteutustavan voi valita siten, ettei nostimia tarvita ollenkaan tai ne ovat
pieniä. Hankkeessa kyseeseen voivat tulla pienelementtitoimitukset, pre-cut-tekniikka
tai pitkästä tavarasta rakentaminen. Toteutustapa ja urakkamuoto täsmentyvät hankkeen edetessä myöhemmin.
Hankkeessa rakennuttaja ja pääsuunnittelija huolehtivat yhdessä viranomaislupien hakemisesta, tonttianalyyseistä, luonnonsuojeluasioista ja vuorovaikutuksesta
muihin osapuoliin. Perusteellinen tutustuminen vaativaan tonttiin antoi hyvät lähtökohdat suunnittelulle. Rakentavassa ilmapiirissä oli helppo neuvotella. Kommunikaation apuvälineenä käytettiin Pinterest-kuvapalvelua. Hanketta aktiivisesti edistänyt rakennuttaja vapautti toimillaan suunnittelijan aikaa suunnittelutyöhön. Itselleni hankkeessa haastavinta oli tasapainottelu oman suunnittelijan näkökulman ja käyttäjän
näkemyksen välillä siten, että lopputulos olisi paras mahdollinen.

6 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET
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Työssä luoƟin katsaus suomalaiseen vapaa-ajan asumiseen ja matkailuelinkeinoon,
erityisesƟ järvimatkailuun, sekä ideoiƟin keinoja järvimatkailun kehiƩämiseksi. Lisäksi
työhön liiƩyi todellinen suunniƩelutehtävä, Saimaan Pihlajavedelle rakennettava vapaa-ajan asunto, joka soveltuu sekä työssä esitettävän konseptin mukaiseen matkailukäyttöön että yksityiseen vapaa-ajan käyttöön.
Selvitysosiossa käsiteltiin vapaa-ajan asumisen sekä matkailuelinkeinon muutosta,
nykytilaa ja tulevaisuuden trendejä. Matkailu on kasvava toimiala, joka parissakymmenessä vuodessa voi viennin arvossa ohittaa metsäteollisuuden. Järvimatkailua kehittämällä on mahdollista houkutella Suomeen nykyistä enemmän ulkomailta tulevia
matkailijoita.
Vapaa-ajan rakentaminen sen sijaan on supistuva toimiala. Se keskittyy saavutettaville ja vetovoimaisille vesistöisille alueille ja matkailukeskusten läheisyyteen. Vapaa
-ajan asumisen keskittymisen taustalla on eräänlainen ylellisyysmuuttoliike. Matkailijoita houkutteleva vapaa-ajan asuminen on esteettisesti houkuttelevaa ja tarjoaa
mahdollisuuksia erilaisiin aktiviteetteihin. Ulkomailta tulevien vapaa-ajan asukkaiden
määrän kasvaessa saavutettavilla, houkuttelevilla ympäristöalueilla sijaitsevat matkailukeskittymät menestyvät, jos ympäristöarvot säilyvät ja keskukset pystyvät tarjoamaan monipuolisia palveluja ja asumisen mahdollisuuksia.
Järvimatkailun potentiaalin hyödyntäminen riippuu matkailukokonaisuuden rakentumisesta. Järvimatkailu ei voi perustua vain luontoon ja maisemiin, vaan sen on
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yhdistettävä matkailun eri muotoja, kuten luontomatkailua, kulttuurimatkailua ja aktiviteettimatkailua. Saimaalla matkailun peruspalikat ovat kasassa, mutta palapeli hajallaan. Ne yhdistämällä ja ennakkoluulottomia ratkaisuja tekemällä Savonlinna voi
kasvaa järvimatkailun maailmanpääkaupungiksi. Matkailumarkkinoinnissa katseet pitäisi suunnata myös kulutusosuuttaan eniten kasvattaviin kehittyviin talouksiin ja valittuihin kohderyhmiin, sillä tällä hetkellä järvialueet ovat maailmalla heikosti tunnettu matkailukohde.
Järvimatkailua voidaan kasvattaa massaturismin kautta asutuskeskuksissa. Ekoturismi, kulttuurimatkailu ja luontomatkailu on arvioitu nopeimmin kasvaviksi turismin
muodoiksi. Luonnonympäristöissä tarvitaankin järviympäristön huomioivia ekoturismikeskittymiä. Ekoturismi ei tarkoita palvelun tason laskua, vaan erilaisia ratkaisuja
palvelun tuottamiseksi. Matkailijavolyymin hallinta on herkissä ympäristöissä elintärkeää: liiketoiminnassa voisi pyrkiä korkeaan tuottosuhteeseen eikä matkailijoiden
mahdollisimman korkeaan määrään.
Suunnitelmaosiossa esiteltiin Saimaa Island Network-ideakonsepti järvimatkailun
kehittämiseksi sisäsaaristossa. Konseptissa luonto- ja ekoturismimatkailukohteen käsitettä laajennetaan yksittäisestä mökistä tai lomakylästä majoitus- ja matkailupalvelujen, luontokohteiden sekä liikenne- ja virkistysreittien verkostoksi. Konseptin ydin
on vanhoja kyläkeskuksia hyödyntävä saariverkosto, joka muodostuu pääsaarien täyden palvelun matkailukylistä, kyliin tukeutuvista yritysten ja yksityisten omistamista
saarimökeistä ja ekologisista, siirrettävistä saarimajoista sekä retkeilyveneistä. Ne an-

107

tavat matkailijalle mahdollisuuden valita itselleen sopivan palvelu- ja mukavuustason.
Konseptin kohderyhmä ovat luontomatkailijat, joiden matkan oston motivaattorit liittyvät esimerkiksi pakoon urbaanista ympäristöstä, luonnosta oppimiseen tai terveellisiin aktiviteetteihin.
Konsepti huomioi luonnonympäristön, alueen asukkaat ja maanomistajat, palveluntarjoajat sekä matkailijat tarjoten kaikille mahdollisuuksia oman toimintansa kehittämiseen. Konseptin kaltaisen verkoston järjestäminen vaatisi yhteistyötä eri alojen
yrittäjien ja yksityisten tahojen kesken sekä yhteisen, eri järvimatkailupalvelut kattavan nettiportaalin kehittämistä.
Suunnitelmaosion rakennussuunnitelmina esiteltiin Pihlajaveden saareen toteutettava vapaa-ajan pilottikohde, Villa K&Y, sekä vierasmaja, Maja13. Kohde suunniteltiin yksityisperheen tarpeisiin ja samalla suoraan soveltuvaksi Saimaa Island Networkin saarimökeiksi ja –majoiksi. Lähestymistavaksi valittiin ekomodernin elämäntavan
tukeminen. Kohde voi toimia konseptin mukaisena Cabin Island-matkailukohteena
käyttäjien niin halutessa.
Kohteen rakennukset tukevat järvimatkailua arkkitehtuurin keinoin. Ne muodostavat paikkaan tehdyn ja valittua kohderyhmää houkuttelevan kokonaisuuden. Tontin
potentiaali hyödynnetään avaamalla rakennus neljän vuodenajan auringonlaskuihin.
Suunnittelussa havaittiin ajankohtaisia vapaa-ajan asumisen haasteita, joita ovat esimerkiksi pakkasenkestävän vesihuoltojärjestelmän toteutus ja sähkönkulutuksen hallinta.
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Arkkitehtuurin rooli matkakohteen erottautumisstrategiassa, rakentamisen sopeutumisessa ympäristöön ja asiakaskokemuksen parantamisessa on merkittävä. Arkkitehti– ja pääsuunnittelijan rooli matkailukohteen visioinnissa ei kuitenkaan rajoitu
vain rakennussuunnitteluun. Lisäarvoa rakennuttajalle voi tuottaa ottamalla huomioon ympäristön ja paikan potentiaalit, luonnonsuojelun, kaavoitustilanteen kehittymisen, vuorovaikutuksen eri osapuolten kesken ja kohteen liiketoiminnan tavoitteet.
Työssä havaittuja jatkotutkimusaiheita ovat järvimatkailun ja siihen liittyvän rakentamisen liiketoimintamahdollisuuksien tarkempi identifiointi, Saimaa Island Network-konseptin jatkokehitys, vapaa-ajan rakentamisen teknisten järjestelmien kokonaisuuden ja etäohjattavuuden kehittäminen, BRIC-maiden matkailun lisätutkimus
Suomen ja järvialueiden näkökulmasta, sekä loma-asumisen arkkitehtuurin vetovoiman selvittäminen halutun matkailijakohderyhmän näkökulmasta.
Järviluonnon aarrearkku voidaan avata matkailukäyttöön suurin ja pienin ratkaisuin. Matkailullista vetovoimaa voi parantaa arkkitehtuurin keinoin, kuten työssä esitellyt esimerkkikohteet osoittavat. Suuret askeleet taas ovat isoja linjanvetoja, kuten
panostuksia Saimaa Island Networkin kaltaisen verkoston luomiseen. Aloite niihin ei
voi tulla ylhäältä päin, vaan motivaation ja sitoutumisen on lähdettävä sidosryhmistä
itsestään.
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LIITE 1: Cabin Island-pilottikohteen asemapiirustus 1:500
Luonnos 2013
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Cabin Island-pilottikohde:
•

Päärakennus

•

Siirrettäviä majoja voi sijoittua kohteeseen useampia

•

Aktiviteetteja tukevat rakenteet: laituri, varasto,
nuotiopaikat, polut

LIITE 2: Cabin Island, ulkonäkymä
Luonnos 2013
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LIITE 3: Cabin Island, Villa K&Y, kalustettu pohjapiirustus 1:75
Luonnos 2013
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LIITE 4: Cabin Island, Villa K&Y, leikkaus 1:75 ja sisänäkymä
Luonnos 2013
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Tärkeimmät rakennetyypit:

Sisämateriaalit:

US1

•

Sisäkatto, oksaton mänty, STS 15x45 mm

22 mm ilmarako, pystylaudat

•

Lattia, oksaton pystysyinen mäntylauta, 28x70 mm

12 mm huokoinen tuulensuojalevy

•

Seinät, koivuvanerilevy

28 mm ulkoverhous, puupaneeli

175 mm runko 50x175 k600, puukuituvilla
rakennuspaperi
22 mm koolaus, asennustila
13 mm sisäverhous
U=0,23 W/m²K
AP1
22 mm kannatuslaudat
25 mm huokoinen tuulensuojalevy
315 mm palkisto rak. suunn. mukaan,
puhallettu puukuituvilla 315 mm
18 mm ympäripontattu havuvaneri
rakennuspaperi
50 mm koolaus k600, asennustila
28 mm lattialaudat
U=0,15 W/m²K
YP1
bitumikermikate rak. suunn. mukaan
15 mm pontattu havuvaneri
kattoristikot rak. suunn. mukaan
tuuletusväli >100mm
tuulenohjain 1.2 m reunakaistalla
280 mm lämmöneriste, puhallettu puukuituvilla
rakennuspaperi
225mm alaslasku, asennustila
alakatto huoneselostuksen mukaan
U=0,15 W/m²K

LIITE 5: Cabin Island, Villa K&Y, julkisivut 1:100
Luonnos 2013
meark
www.meark.fi

Julkisivu lounaaseen

Julkisivumateriaalit
1.

Puupaneeli, luonnonharmaa

2.

Rimaseinä, luonnonharmaa

3.

Rimaliukuseinä, luonnonharmaa

4.

Teräs, musta

5.

Lasi, kirkas

6.

Kattokermi, grafiitinharmaa

Julkisivujen puupaneelin annetaan harmaantua luonnollisesti. Pukutilan voi sulkea lounasjulkisivun rimaliukuseinällä (3.). Samaa liukuseinää voidaan käyttää makuuhuoneen ikkunaseinän varjostamiseen.

Julkisivu luoteeseen

LIITE 6: Cabin Island, Villa K&Y, julkisivut 1:100
Luonnos 2013
meark
www.meark.fi

Julkisivu koilliseen

Julkisivumateriaalit
1.

Puupaneeli, luonnonharmaa

2.

Rimaseinä, luonnonharmaa

3.

Rimaliukuseinä, suojakäsitelty puun sävyyn

4.

Teräs, musta

5.

Lasi, kirkas

6.

Kattokermi, grafiitinharmaa

Julkisivu kaakkoon

LIITE 7: Cabin Island, Maja13, idealuonnos
Luonnos 2013
meark
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Pohjapiirustus 1:100

Leikkaus 1:100

majoitusmaja
keittiötila
grillimaja
autiotupa
työhuone
teehuone
...

Maja on CLT– tai rankarunkoinen ja soveltuu myös talvikäyttöön. Se voidaan perustaa esimerkiksi ruuviperustukselle, nurkkakiville tai näkymäkuvan mukaisesti keskipilarille. Siirrettävinä käytettävät majat perustetaan ilman pysyviä perustuksia.

