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Opinnäytetyössä tutkitaan mitä suuret ikäluokat tietävät kestävästä matkailusta sekä millai-
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kaiset ympäristö keskustelut eivät ole vaikuttaneet haastateltavien matkustusvalintoihin, 
mutta he olivat kiinnostuneita hyvittämään hiilijalanjälkensä. 
 
Tutkimuksen tulokst on esitetty luvussa viisi teemoittain. Tulokset on myös koottu yhteen 
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1 Johdanto 

Matkailun kasvu on ollut jo pitkään nousussa ja kestävän matkailun periaatteiden noudat-

tamisesta on tullut entistä tärkeämpää. Matkailunpalveluiden tuottajat sekä tarjoajat ovat 

suuressa vastuussa matkailun kestävyyden saavuttamiseksi. Matkailijan on itsekin otet-

tava vastuuta matkailun kestävyydestä ja sen toteutuksesta. Tämä opinnäytetyö tutkii mitä 

kestävän matkailun valintoja suuret ikäluokat eli vuosien 1944-1964 välillä syntyneet teke-

vät ja mikä ohjaa heitä tekemään näitä valintoja.  

 

Keskeiset tutkimuskysymykset ovat, mitä suuret ikäluokat tietävät kestävästä matkailusta 

sekä millaisia kestäviä valintoja he tekevät matkoillaan ja miten. Tämä opinnäytetyö tar-

joaa matkapalveluiden tuottajille ajankohtaista tietoutta suurista ikäluokista ja heidän mo-

tiiveistaan matkailulle. 

 

Tämä opinnäytetyö koostuu kahdesta tietoperustasta. Ensimmäisessa teoriaosuudessa 

avataan käsitettä suuret ikäluokat ja selvitetään millaisia he ovat matkailijoina. Toisessa 

teoriaosuudessa keskitytään matkailun ympäristövaikutuksiin, matkailijoiden hallintaan 

sekä vastuulliseen matkailuun. Toisessa osiossa kerrotaan miten kohteissa voidaan hallita 

matkailijoita käyttäen kovia ja pehmeitä menetelmiä. 

 

Luvussa neljä kerrotaan tässä opinnäytetyössä käytetystä laadullisesta tutkimusmenetel-

mästä. Tutkimus toteutettiin puolistrukturoidun teemahaastattelun avulla. Tutkimukseen 

osallistuneet seitsemän haastateltavaa olivat vuosien 1944-1964 välillä syntyneitä, eri 

puolelta suomea kotoisin olevia henkilöitä.  

 

Viidennessä luvussa kerrotaan tutkimuksen tuloksista. Teemoittain jaettuihin lukuihin on 

koottu mitä haastateltavat ovat vastannet ja tekstiin on otettu lainauksia haastattelunau-

halta. Teemat sisälsivät keskeisiä kestävän matkailun osa-alueita. Näitä teemoja ovat tie-

donkeruu, matkailjasegmentti, hiilijalanjälki, majoitus ja rahankäyttö kohdemaassa sekä 

kestävyys matkailussa. Haastattelukysymykset löytyvät liitteestä 1. 

 

Kahdessa viimeisessä luvussa kerrotaan tutkimusen tulokset ja johtopäätökset, sekä opis-

kelijan pohdinta opinnäytetyön onnistumisesta ja mahdollisista haasteista. 
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2 Suuret ikäluokat  

Tässä luvussa kerrotaan mitä termillä suuret ikäluokat tarkoitetaan ja millaisia tyypillisiä 

piirteitä heillä on. Luku sisältää tietoa suurista ikäluokista, millaisessa elämäntilanteessa 

he ovat ja millaisia he ovat matkailijoina.  

 

Termiä ”suuret ikäluokat” tai "Baby Boomers" käytetään tunnistamaan toisen maailmanso-

dan jälkeistä suurta syntyvyyttä vuosien 1944-1964 välissä. Suuret ikäluokat syntyivät 

suuren talouden kasvun aikana ja he ovat suurin ikäryhmä kaikkiin syntyneisiin ikäryhmiin 

verrattuna (Patterson 2018, 18). Kariston (2005) mukaan tarkkaa vuosimääritelmää suu-

rien ikäluokkien päättymiselle on vaikea määrittää vaikka väestöilmiönä sen alku on 

helppo katsoa alkavaksi vuodesta 1944. Jatkosota päättyi syksyllä 1945 ja suurin osa rin-

tamamiehistä kotiutettiin saman vuoden aikana, vaikka Lapissa sota jatkui seuraavaan ke-

vääseen asti. (Karisto 2005, 18.) 

 

Patterson (2018) siteeraa suurten ikäluokkien siirtymistä työelämään aikamme isoimpana 

markkinointiliikkeenä. Tämän johdosta yhtiöt pystyivät ja edelleen pystyvät tuomaan mark-

kinoille suuren määrän juuri heille kohdennettuja tuotteita. Suuret ikäluokat ovat yleisesti 

paremmin koulutettuja ja heillä on parempi elämänlaatu sekä he elävät pidempään kuin 

heitä edeltäneet sukupolvet. He saivat vähemmän lapsia kuin vanhempansa. Suuret ikä-

luokat haluavat persoonallisia ja unohtumattomia kokemuksia aiempiin sukupolviin verrat-

tuna. Patterson (2018) sanookin suurten ikäluokkien olevan muodinluojia, erottaen heidän 

matkustamistarpeensa vanhempien sukupolvien, enemmä perintisistä arvoista. (Patterson 

2018, 18-19.) 

 

2.1 Ominaispiirteet 

Suurten ikäluokkien sukupolvelle tyypillisiä piirteitä ovat vahva työmoraali, itsevarmuus, 

kilpailukykyinen ajattelu, neuvokkuus ja tavoitteellisuus (taulukko 1). Heidän sukupolvensa 

on ahkera sekä motivoitunut saavuttaakseen kunnioitusta ja hyvän aseman elämässä. He 

tekevät pitkiä työviikkoja ja toimivat tehokkaasti työympäristössä niiden tapojen mukaan, 

jotka he ovat todenneet toimiviksi. Tämän vuoksi suuret ikäluokat usein määrittelevät it-

sensä ammatillisilla saavutuksillaan. Heidän motiivina toimii asioiden edistäminen, osaa-

misen tunnustaminen, vertaisarviointi ja tilanteen hallittavuuden kokeminen. Suuret ikäluo-

kat ovat nähneet paljon aikaa ja vaivaa, jotta ovat saavuttaneet asemansa. He uskovat, 

että sukupolvien X (1965-1980 syntyneet) ja Y (1980-1995 syntyneet) tulisi tehdä ahke-

rammin töitä ja ottaa enemmän vastuuta yhteiskunnasta. (Barr 2018; Kane 2018; Hunter 

2012; Pappas 2016.) 
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Edeltäviin sukupolviin verrattuna, suuret ikäluokat kasvoivat lisääntyneiden koulutuksellis-

ten ja taloudellisten mahdollisuuksien aikana. He ovat olleet mukana tekemässä muutosta 

ja rakentaneet yhteiskuntaa nykypäivän muotoon. 1970-ja 1980-lukujen nopeasti kasvava 

yrityskasvu tarjosi työikänsä saavuttaneille suurille ikäluokille erinomaiset työllistymismah-

dollisuudet. Heidän taloudellinen tilanne vakiintui ja menestyivät elämässä. (Kane 2018.) 

 

Suuret ikäluokat ovat hyvin omavairaisia, luottavaisia ja riippumattomia. He kasvoivat toi-

sen maailmansodan jälkeisessä, yhteiskunnan jälleenrakennusvaiheessa. Tämä tarjosi 

heille alustan ottaa vastuuta heti nuoresta iästä lähtien sekä kasvaa itsenäisiksi, itsevar-

moiksi. Suuret ikäluokat uskovat voivansa muuttaa maailmaa. He ovat valmiita kyseen-

alaistamaan muiden mielipiteitä eivätkä pelkää vastakkainasettelua työpaikalla. (Kane 

2018; Pappas 2016.) 

 

Kilpailuhenkisyytensä takia suuret ikäluokat liittävät työn ja aseman työpaikoilla itsearvos-

tukseen. He ovat tottuneet hiararkiaan työpaikalla, joten heidän voi olla vaikea sopeutua 

uusiin työpaikka trendeihin. Kilpailua tärkeämpää heille on sisäinen kasvu ja itsensä kehit-

täminen. (Kane 2018; Pappas 2016.) 

 

Neuvokkuus ja kekseliäisyys on heille sisäänkasvanut piirre. He kasvoivat aikakaudella 

jolloin kekseliäisyys oli välttämätön piirre. Suuri osa heidän vanhemmistaan eli suuren la-

man aikana (1930-luvulla), tällöin he oppivat olemaan neuvokkaita ruan ja käyttötavaroi-

den suhteen. Piirteet ovat sittemmin siirtyneet heidän lapsilleen, suurille ikäluokille. 

Omalla neuvokkuudella he ovat rakentaneet yhteiskuntaa nykypäivän suuntaan. (Pappas 

2016.) 

 

Suuria ikäluokkia kuvataan omistautuneiksi, taveoitteelliksiksi ja urakeskisiksi. He nautti-

vat tavoitteiden luomisesta ja haastavista projekteista ja pyrkivät tekemään muutosta. 

Tämä koskee sekä heidän uraansa että henkilökohtaista elämäänsä. Päämäärätietoisuu-

tensa takia, suuria ikäluokkia voivat motivoida työpaikallaan ylennykset, ammatillinen ke-

hitys ja tunnustus heidän työstään. Materiaalinen tunnustaminen kuten työtilat ja pysä-

köinti on myös heille tärkeitä. (Kane 2018; Pappas 2016; Rampton 2017.) 
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Taulukko 1. Suurten ikäluokkien ominaispiirteet. 

 

Vahva työmoraali 

-kasvoivat lisääntyneiden 

mahdollisuuksien aikana 

-tarjolla oli paljon töitä joten 

työmoraali on kehittynyt ai-

kaisin 

 

Itsevarma 

-vastuunotto nuorestä lähtien 

-kasvoivat itsevarmoiksi 

 

Kilpailukykyinen ajattelu 

-liittävät työn ja aseman 

omanarvoon 

 

Neuvokas 

-kasvoivat aikana kun kekse-

liäisyys ja neuvokkuus oli 

välttämätön piirre 

 

Tavoitteellisuus 

-nauttivat tavoitteiden luomi-

sesta 

-pyrkivät tekemään muutosta 

 

Suurten ikäluokkien viisi keskeistä ominaispiirrettä on kuvattu taulukossa 1. Nämä omi-

naispiirteet kuvastavat heidän sukupolveaan sekä avaavat heidän arvomaailmaansa. 

 

2.2 Eläköityminen 

Ensimmäset suureen ikäluokkaan kuuluvat saavuttivat keskimääräisen eläkeiän, 65 

vuotta, vuonna 2011. (United States History 2019.) Vuonna 2017 eläkeläisten määrä oli 

Suomessa 1 586 000 henkilöä (Eläketurvakeskus 2018). Tilastokeskuksen julkaiseman 

ennakkotilaston mukaan Suomen väkiluku helmikuun 2019 lopussa oli 5 522 018 henkilöä 

(Tilastokeskus 2019). Tämä tarkoittaa, että yli neljännes väestöstä on eläkkeellä. Eläk-

keellä olevien ja lähellä eläkeikää olevien henkilöiden merkitys kuluttajina kasvaa vuosi 

vuodelta yhä enemmän. Tuloilla ja kulutuksella mitattuna eläkeläiset pärjäävät nyt parem-

min kuin koskaan aikaisemmin. Danske Bankin tekemän selvityksen mukaan 70 prosent-

tia eläkeläisistä haluaa käyttää eläkepäiviään matkustamiseen. (Kurki 2017.)  

 

Tekniikan Akateeminen teki eläkekyselyn yli 40-vuotiaille jäsenilleen ja tulosten mukaan 

yli 80 prosenttia heistä ei aio jäädä eläkkeelle ennen kuin he täyttävät 63-vuotta. Puolet 

vastanneista sanoi toivovansa jatkaa työuraansa yli 65-vuotiaaksi asti. Talouselämän 

(2012) kirjoittaman julkaisun mukaan monet työntekijät irtisanotaan ennen 63-ikävuoden 

saavuttamista. Toisaalta tilastokeskuksen tekemän selvityksen mukaan yleinen työllisyys-

aste on ollut kasvussa viimeisen kahdenkymmenen vuoden ajan. Työllisyysaste yli 64-
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vuotiailla on yli 10 prosenttia. 55-64-vuotiailla työllisyysaste on ollut jatkuvassa nousussa 

vuoden 1995 jälkeen. (Talouselämä 2012; Tilastokeskus 2017.) 

 

2.3 Suuret ikäluokat matkailijoina 

Tilastokeskuksen (2019) määritelmän mukaan matkailijalla tarkoitetaan henkilöä, joka yö-

pyy vähintään yhden yön majoituspaikassa joka voi olla joko maksullinen tai maksuton. 

Vähintään yhden yön matkan kohdemaassa yöpyvä matkustaja on kansainvälinen matkai-

lija ja vähintään yhden yön matkan kohdepaikassa yöpyvä on kotimaan matkailija. Päivä-

matkailijaksi määritellään henkilö joka ei yövy matkansa aikana. (Tilastokeskus 2019b.) 

 

Vuoristo (2002) jakaa matkailijat kahteen luokkaan, työ- tai virkistysmatkailijoihin ja kan-

sainvälisiin-sekä kotimaanmatkailijoihin. Matkailijat voidaan myös jakaa matkan tarkoituk-

sen tai matkan syyn mukaan. Motiivina matkalle voi olla erimerkiksi lomailu tai virkistys, 

ammatinharjoittaminen tai terveyteen liittyvät syyt, sosiaalisten suhteiden ylläpitoon liitty-

vät motiivit kuten sukulaisten ja ystävien tapaaminen tai uskonnolliset syyt. Muita syitä 

matkalle voivat olla muun muassa kauttakulkumatkailu eli transitmatkat. (Vuoristo 2002, 

25-27.) 

 

Suurten ikäluokkien siirtyminen eläkkeelle näkyy jo matkailussa. Monet matkatoimistot 

ovat räätälöineet useampia matkoja seniori-ikäisille matkailijoille. (Matkalla maailmalla 

2019.) Seniorit matkustajina etsivät matkoiltaan helppoutta, turvallisuutta sekä suoma-

laista matkaopasta. Heille tärkeää on kokea matkat samanhenkisessä seurassa. (Kon-Tiki 

Tours 2019.) 

 

Kolmen sukupolven matkat ovat myös suosittuja suurten ikäluokkien keskuudessa. He 

pääsevät viettämään aikaa perheensä kanssa sekä saavat turvaa matkalle nuoremmasta 

sukupolvesta. He pääsevät nauttimaan yhteisistä harrastuksista, kuten vaelluksesta tai 

golfista tutussa seurassa. Vanhemmat saavat apua lasten hoitoon ja lapset saavat huo-

miota niin vanhemmilta, kuin isovanhemmiltakin. Etuna tälläiselle kolmen sukupolven mat-

koille on sen taloudellisuus. Seniorit pääsevät matkustamaan myös sesonkien ulkopuo-

lella, jolloin hotellien ja lentolippujen hinnat ovat matalimmat. Yleensä tälläiset matkat 

suuntautuvat Eurooppaa, kuten Budapestiin, Barceloonaan, Maltalle tai Islantiin (Iltasano-

mat 2016). Jokainen eurooppalaisen sairaanhoitokortin omistaja saa välttämätöntä hoitoa 

matkustaessaan Euroopan sisällä, ETA maassa tai Sveitsissä. Tämä luo lisää turvallisuu-

den tunnetta euroopan isällä matkustettaessa. (Kela 2019.) Institute of Economics and 

Peace (IEP) suomennettuna kansainvälisen talouden ja rauhan instituutti listaa vuosittain 

turvallisimpia maita. Tutkimuksen mukaan Eurooppa on turvallisin alue jo kolmatta vuotta 
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peräkkäin heidän listauksella, vaikkakin Euroopan turvallisuus on laskenut vuodesta 2017. 

Toisaalta Islanti on turvallisin maa IEP listauksen mukaan jo kymmenettä vuotta peräk-

käin. (Vision of humanity 2019.) 

 

Nuorten keskuudessa yleistynyt käytäntö pitää niin sanottu välivuosi opintojen ohella on 

myös leviämässä vanhemman sukupolven keskuuteen. Yhä useampi seniori haluaa eläk-

keelle päästessään nähdä maailmaa ja kokea jotain uutta. he tiedostavat, että aika on ra-

jallista. Geriatrit, eli vanhusten hoitoon perehtyneet erikoisläääkärit (Terveystalo 2019) 

ovat ehdottaneet, että kun ihmiset saavuttavat tietyn iän, he alkavat toteuttamaan itseään 

aktiviteettien ja kokemusten kautta. Monet ikääntyneet haluavat kokea mahdollisimman 

paljon ja ovat motivoituneita matkustamaan vielä, kun heillä on hyvä terveys ja liikuntaky-

kyä. Iso-Britannian Charter Savings pankin asiakkailleen teettämän tutkimuksen mukaan 

40 prosenttia työikäisistä haluaisi pitää niin sanotun välivuoden tai pidennetyn matkan 

päästyään eläkkeelle. Australiaaliassa 2016 tehty tutkimus osoittaa, että 77 prosenttia 

vanhemmasta väestöstä etsii lomiltaan enemmän aktiviteettejä, kohdetta kaukaa kotoa, 

enemmän sosiaalista toimintaa sekä seikkailuita. Heistä melkein puolet oli jo eläkkeellä tai 

juuri siirtymässä eläkkeelle. Tämän tyylinen nuorten suosiossa oleva matkustustapa voi 

olla houkutteleva ja se kertoo nuoruuden ihannoinnista, sanoo Paul Higgs, Lontoon Yli-

opiston ikääntymisen sosiologian professori. (Fogarty 2018; Patterson 2018, 46.) 

 
Ryhmämatkat ovat olleet yksi suurimmista matkustustavoista vanhempien aikuisten mat-

koilla. Ryhmämatkat ovat suosittuja, koska ne rohkaisevat lähtemään matkalle vähemmän 

matkustaneita ja ilman matkaseuraa olevia. Ryhmämatkoja myydään yleisesti matkayhti-

öiden kautta ja se näin ollen vähentää mahdollisia ongelmia matkan varaamisessa. Ryh-

mämatkat ovat valmiiksi suunniteltuja ja järjestettyjä, yöpymispaikan ja matkakohteen 

sekä mahdollisten kuljetusten ja ruokailuiden kannalta, joten tämä tuo osaltaan lisäturvaa. 

Iäkkäämpien matkustajien ei tarvitse kantaa mukanaan suuria rahasummia, miettiä pal-

jonko tippiä tulisi antaa tai miettiä majoitusta. He voivat keskittyä rentoutumiseen ja mat-

kasta nauttimiseen. Toinen etu ryhmämatkoissa on sen antama mahdollisuus löytää uusia 

ystäviä jotka jakavat samat mielenkiinnonkohteet. Iäkkäät matkustajat myös hyötyvät ryh-

mäalennuksista, jolloin matka tulee halvemmaksi. (Patterson 2018, 115.) 

 

Opastetut matkat tarkoittavat matkoja, joissa matkasuunnitelma on tehty valmiiksi ja jonka 

suunnitteluun tarvitaan matkatoimiston työntekijää. Opastetut matkat eliminoivat ongel-

man mitä nähdä lyhyessä ajassa. Koulutetut oppaat vievät turistit tärkeimmille nähtävyyk-

sille ja osaavat kertoa paikan historiasta. Turvallisuutta tuo valmiiksi luotu matkasuunni-

telma, josta näkyy mihin hotelleihin majoitutaan ja mitä milloinkin nähdään. Turvallisuuden 

tunnetta lisää matkaopas joka on usein paikallinen tai tuntee paikallisen kielen, ja näin olle 
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toimii tulkkina turistien ja paikallisten välillä. Ryhmämatkojen ja opastettujen matkojen vä-

lillä on se, että ryhmä ei muodostu ennestään tutuista henkilöistä vaan heistä jotka ovat 

opatetun matkan itselleen ostaneet. (Patterson 2018, 116.) 

 

Räätälöidyt pakettimatkat ovat kasvava matkailija segmentti sillä yhä useampi haluaa mat-

kalta juuri heitä kiinnostavaa sisältöä. Matkailijat varaavat paketit suoraan räätälöityihin 

pakettimatkohin erikoistuneilta matkatoimistoilta tai seuroilta. Erityisen kiinnostavan tästä 

matkustustyypistä tekee sen, että useat räätälöidyt pakettimatkat tehdään sesongin ulko-

puolella. Tämä on siksi, että matkailijoita ei kiinnosta niinkään paikallinen ilmasto tai näh-

tävyydet vaan he matkustavat tavatakseen samanhenkisiä ihmisiä hotellilla tai konferenssi 

tiloissa. Toisaalta räätälöidyistä matkoista kiinnostuneet ihmiset matkustavat tietyn histori-

allisen tapahtuman takia, harrastuksen tai he lähtevät seikkailu matkoille, jolloin hyvä sää 

on tärkeää. Vanhemmat ihmiset suosivat räätälöityjä matkoja, sillä matkat tehdään usein 

samaan kohteeseen ja jopa samaan hotelliin vuosi vuodelta. Paikka tulee heille tutuksi ja 

samalla he tapaavat samanhenkisiä ihmisiä. (Patterson 2018, 125-126.) 

 

Itsenäisen yksinmatkustajan määritelmä on henkilö, joka ei ole varannut lentomatkustusta 

ja yöpymistä pakettihinnalla matkatoimistolta. Itsenäisen yksinmatkustajan määritelmä viit-

taa henkilöihin joilla on joustavuutta matkasuunnitelmissa niin, että he ovat vapaita mat-

kustamaan kohdemaan sisällä. Nykypäivän suuret ikäluokat ovat yksilöllisempiä ja suosi-

vat itsenäisyyttä ja vapautta matkustettaessa. He eivät halua matkustaa suurissa ryh-

missä ja mieltävätkin itsensä nuoremmiksi kuin heidän ikänsä on. He eivät halua tulla koh-

delluiksi vanhoina. (Patterson 2018, 128-129.) 
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3 Kestävä matkailu 

Tässä luvussa kerrotaan kestävän matkailun kontekstista. Mitä kestävä matkailu on ja 

miksi se on tärkeää. Luvussa myös kerrotaan miten matkailijoita voidaan hallita alueittain 

sekä termit kovat ja pehmeät menetelmät avataan lukijalle. Kestävän matkailun luvussa 

kerrotaan myös matkailun ympäristöllisestä, sosiaalisesta sekä taloudellisesta vaikutuk-

sesta matkakohteessa. 

 

Matkailu kiehtoo ihmisiä, sillä se antaa mahdollisuuden tutustua toiseen kulttuuriin, elä-

mäntapaan ja maahan. Mahdollisuus tarkkailla, miten toiset ajattelevat ja asuvat, luo suu-

ren vetovoimatekijän matkailulle. Matkailijat etsivät matkoiltaan elämyksiä paikallisen ark-

kitehtuurin, festivaalien, ruoan, musiikin tai historian kautta. Nähtävyys voi olla rakennet-

tuna jonkin historiallisen rakennuksen sisälle tai luonnonmukaiseen ympäristöön. 

Eriyisesti luonnonmukaisiin ympäristöihin rakennetut nähtävyydet ovat herkkiä turismin ai-

heuttamalle vahingolle. (Edgell & Swanson 2013, 147.)  

 

Matkailu on yksi tämän päivän nopeimmin kasvavista aloista. Matkoja tehdään maailman-

laajuisesti jo reilu miljardi vuodessa. World Tourism Organisation (UNWTO) ennusti vuo-

sittaisen matkailulukumäärän vain kasvavan. (Reilun matkailun yhdistys 2019a.) Kestävä 

matkailu on noussut tärkeäksi osaksi matkailun suunnittelua ja politiikkaa. Matkailun no-

pea kasvu on tuonut painetta kestävän matkailun hallintaan. (Edgell yms 2013, 147.) 

 

Kestävä matkailu ei kuitenkaan ole matkailutyyppi vaan se oikeastaan koostuu monista 

periaatteista, käytännöistä ja tavoitteista, joita sovelletaan matkailuun. Kestävä matkailu ei 

ole sidottu tiettyyn matkailijatyyppiin ja näin ollen niin pakettimatkailu kuin yksinmatkailukin 

voi olla kestävää, riippuen matkailijan tekemistä valinnoista. Kestävä matkailu ei ole kui-

tenkaan aina riipuvainen vain matkailijan itsensä tekemistä valinnoista vaan myös yhtiöi-

den tulee tehdä kestäviä valintoja. Konsulttiyritys Deloitten vuonna 2014 tekemässä tutki-

muksessa selvisi, että kestävyys tulee lähivuosina kasvattamaan merkitystä yritysten pää-

töstenteossa ja bisnesajattelussa. (Reilun matkailun yhdistys 2019b.) 

 
3.1 Matkailun ympäristövaikutukset 

Matkailu tarkoittaa usein lentokoneella matkustamista ja yöpymistä jonkin tyyppisessä ma-

joituspaikassa. Kaikista lomamatkoista noin 40 prosenttia tehdään lentämällä kohteeseen. 

Luku on kasvamassa, sillä markkinoille on viimeisten vuosien aikana tullut useita halpa-

lentoyhtiöitä. (Kalmari & Kelola 2009, 7.) The International Civil Aviation Organisation 

(ICAO) on YK:n vuonna 1944 perustama erityisvirasto. Se tekee yhteistyötä 192 jäsenval-
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tion kanssa, taatakseen yksimielisyyden siviili-ilmailun standardeista sekä tukeakseen te-

hokasta, taloudellisesti kestävää sekä ympäristöä säästävää ilmailualaa. (ICAO 2019.) 

Lentoliikenne aiheuttaa globaalisti yli kaksi prosenttia kasvihuonepäästöistä ja tämä tulee 

kasvamaan sillä IATA eli kansainvälinen ilmakuljetusliitto arvioi matkustuksen lisääntyvän 

kaksinkertaisesti seuraavien 20 vuoden aikana (Niemistö 2018).  

 

Hotelleja ei usein ajatella suurina ilmastopäästöjen tuottajina, mutta hotellit ja majoituspai-

kat voivat aiheuttaa veden saastumista, sekä häiritä paikallista luontoa ja eläimistöä. (Her-

remans 2006, 29.) Molemmat toimialat ovat kehitelleet uusia ideoita ja tapoja vähentää 

päästöjä. Muutamat hotellit ja lentoyhtiöt ovat johtavassa asemassa niin taloudellisella, 

ympäristöystävällisellä että sosiaalisella aspektilla. Näille yhtiöille on myönnetty Dow 

Jones Sustainability Index (DJSI) sertifikaatti, joka tarkoittaa, että näillä yhtiöillä on vahvaa 

näyttöä taloudellisista suorituskyvyistä, jotka ovat yhteensopivia ympäristövastuun 

kanssa. DJSI on vuonna 1999 käynnistetty kestävän kehityksen vertailuarvo yritys. Se te-

kee yhteistyötä RebecoSAMin ja S&P Dow Jones Index:in kanssa. Nämä yhtiöt seuraavat 

ja listaavat johtavien yritysten ympäristöystävällisiä, sosiaalisia sekä taloudellisia kritee-

rejä. (RebecoSAM 2019.) Hotellialalla DJSI maininnan ovat saaneet IHG Hotels & Resorts 

joihin kuuluvat muun muassa HolidayInn ja Crowne Plaza (IHG 2019.) Lentoyhtiöistä mai-

ninnan on saanut ANA Group, jonka lentoyhtiöitä ovat muun muassa Air Japan ja All Nip-

pon Airways (ANA Group 2019). (Herremans 2006, 29.) 

 

Kalmarin ja Kelolan (2009) mukaan noin 75 prosenttia matkan päästöistä syntyy lomakoh-

teeseen matkustettaessa. Uudemmat lentokoneet tuottavat vähemmän ilmastohaittoja 

kuin vanhat, mutta ilmailua pidetään silti yhtenä merkittävänä ilmastopäästöjen tuottajana. 

Matkailija voi valita hyvittää oman hiilijalanjälkensä. Ilmailuyhtiöt kuten British Airways, 

SAS, Tjäreborg sekä Finnmatkat tarjoavat sivustoillaan linkkiä, jonka kautta matkustajat 

pääsevät lentomaksusivulle. Sivuston kautta maksetut rahat käytetään ilmatonsuojelupro-

jekteihin. British Airways kertoo asiakkaiden maksamien hyvitysten avulla tuetun 37 ilmas-

toprojektia tähän mennessä, muuttaen 25 000 ihmisen elämän (British Airways 2019). 

Kalmari ja Kelola muistuttavat, että lentämisestä aiheutuvaa haittaa ei kuitenkaan pysty 

lentomaksuilla kokonaan kompensoimaan. (Kalmari & Kelola 2009, 58-59, 70-71.) 

 

3.2 Esimerkkejä matkailijoiden hallinnasta 

Matkailijoiden hallinta on yksi tehokkaimpia keinoja hallita turismin aiheuttamia negatiivisia 

vaikutuksia alueella, erityisesti ympäristön kannalta. Matkailijoiden hallinnan on katsottu 

olevan merkittävä tapa vähentää niin ympäristö, sosio-kulttuurisia että taloudellisia vaiku-

tuksia viimeisen 20 vuoden aikana. Kävijöiden määrää voi hallita niin sanotuilla kovilla ja 
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pehmeillä menetelmillä. Kovia menetelmiä ovat muun muassa porttien, aitojen tai kylttien 

pystyttäminen, tarkoituksena rajoittaa matkailijoiden pääsyn alueelle. Tällöin vaarana on, 

että pystyttämällä portteja tai aitoja ihmiset kiertävät ne ja näin aiheuttavat enemmän va-

hinkoa alueelle. (Mason 2008, 181, 186.)  

 

Austalian Ulurussa kovat menetelmät näkyvät siten, että kulkuneuvojen pääsyä alueelle 

rajoitetaan kyltein. Ulurun alapuolelle on pystytetty kylttejä kertomaan kuudella eri kielellä, 

miksi pyhälle kivelle ei saisi kiivetä. (Australian Goverment, Director of National Parks 

2010, 86.) Kylteistä huolimatta edelleen yli 60 000 matkailijaa kiipeää sinne vuosittain. 

Matkailijat vahingoittavat paikallista luontoa roskaamalla, kiipeämällä Ulurulle ja epäkunni-

oittavalla käytöksellä aboriginaalien kulttuuria kohtaan. (Reid 2017.) 

 

Pehmeitä menetelmiä matkailijoiden hallintaa ovat koulutus, tulkitseminen ja oikeanlainen 

markkinointi. Tulkitsemalla vierailijoita tarkoitetaan vierailijoille annettavaa räätälöityä in-

formaation tarjoamista. Tälläinen informaatio voi olla mediasisältöä erilaisissa tiedotusväli-

neissä sekä ensikäden kokemuksia. Tätä kautta tieto stimuloi vierailijoita oppimaan ja ar-

vostamaan aluetta enemmän. (Mason 2008, 181-182, 186-187.) 

 

Khaled bin Sultan Living Oceans Foundation (KSLOF) on voittoa tavoittelematon säätiö, 

joka tarjoaa koulutusta koralliriuttojen pelastamiseksi. He kouluttavat nuoria suojelemaan 

riuttoja ja tarjoavat informaatiota riuttojen elämästä. Heidän mukaansa 95 prosenttia nuo-

rista luulee, että korallit ovat mineraaleja. (Khaled bin Sultan Living Oceans Foundation 

2019.) 

 

Muita matkailijoiden hallintatapoja ovat matkustuskauden pidentäminen ja markkinoinnin 

poistaminen. Edgell & Swanson kirjoittavat miten matkakohteet voivat pidentää matkailu 

sesonkia tarjoamalla matkailijoille ainutlaatuisia festivaaleja ja tapahtumia pääsesongin 

loputtua. (Edgell & Swanson 2013, 95.) Demarketingia, (suom. markkinoinnin poistamista) 

käytetään vähentämään matkailijoiden kysyntää tuotteelle, alueelle tai aktiviteetille. Ky-

syntää voidaan vähentää joko väliaikaisesti tai kokonaan. Markkinoinnin poistaminen ta-

pahtuu manipuloimalla markinoinnin neljää P:tä. Nämä ovat Product, Price, Place ja Pro-

motion, suomennetteuina tuote, hinta, paikka ja markkinointiviestintä (Taulukko 2.). Käy-

tännössä tämä tarkoittaa tuotteen saatavuuden rajoittamista, hintojen nostamista, ryhmä-

vierailuiden rajoittamista alueelle sekä mainonnan vähentämistä. (Responsible tourism 

2019.) 

 

Taulukko 2. Demarketing menetelmät. (Mukaillen Responsible tourism 2019.) 
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Tuote Lippujen määrää vähennetään joko päivä tai tunti-

kohtaisesti 

Hinta Tuotteen hintaa nostetaan jolloin vain osalla kävi-

jöistä on varaa vierailla alueella 

Paikka Ryhmä-tai pakettimatkailijoiden pääsyä rajoitetaan 

ruuhka aikoina 

Markkinointiviestintä Mainosmateriaalien ja mainoskanavien määrän vä-

hentäminen 

 

Taulukko 2 esittelee markkinoinnin poistamisen tapoja. Näiden tapojen oikealle puolelle 

taulukkoon on avattu miten niillä pystytään markkinointia vähentämään tai poistamaan. 

 

Matkailun kantokyky voidaan jaotella kolmeen osaan: tilojen kantokykyyn, ekologiseen 

kantokykyyn ja sosiaaliseen kantokykyyn. Tilojen kantokyvystä puhuttaessa viitataan ma-

joituspaikan vapaiden sänkyjen lukumäärään, vapaisiin parkkipaikkoihin tai vapaisiin paik-

koihin leirintäalueella. Näissä tulee ottaa huomioon makean veden saatavuus sekä säh-

köntoimitus. Ekologiseen kantokyky kertoo paljonko ekosysteemi kestää ihmisen aiheutta-

maa häiriötä. Tätä voi olla vaikea ilmaista määrällisesti. Sosiaalista kantokykyä käytetään 

ilmaisemaan rajaa, joka ylittyessä ihmisten määrä heikentää kokemuksen laatua. Koska 

kokemus laadusta on hyvin yksilöllistä ja kokemuskohtaita, joten tätä kantokykyä vaikea 

arvioida määrällisesti. (Pedersen 2002, 56.) 

 

Kantokyvyn ymmärtäminen on tärkeää päätöstenteon ja suunnittelun kannalta. Kohteen 

säilyttämisen kannalta on tärkeä ymmärtää mahdolliset alueen rajoitukset, korvaavat me-

netelmät hallita aluetta että käytännön hoitomenetelmät. Nämä menetelmät asettavat kul-

lekin alueelle standardit, joita valvomalla voidaan ehkäistä turismin aiheuttamaa negatii-

vista vaikutusta tai vierailijoiden mahdollisesti kokemaa huonoa kokemusta. (Pedersen 

2002, 56.) 

 

Ekologista kantokyvyn mittaria käytetään Maltan Hal Saflieni Hypogeum hautapaikalla, 

joka löydettiin vahingossa vuonna 1902. Se avattiin vierailijoille ensimmäisen kerran 

vuonna 1908, jonka jälkeen hautapaikalla kävi tuhansia ihmisiä. Ihmisistä säteilevä lämpö 

aiheutti alueen mikrobeiden katoamisen ja punaisten okra-maalausten haalistumisen. 

Paikka suljettiin sittemmin turisteilta 1980-luvun lopussa kymmeneksi vuodeksi ja avatiin 

uudestaan 2000-luvun alussa. Nykyinen järjetelmä sallii 10 kävijää tunnissa, enintään 8 

tunnin ajan päivässä, jotta paikan sisälämpötila ja kosteustasapaino säilyisi mikrobeille 

turvallisella tasolla. (Heritage Malta 2019.) 
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Kuva 1. Hal Saflieni Hypogeum, Maltalla. (Heritage Malta 2019.) 

 

Kuvassa 1 näkyy Hal Saflieni Hypogeumin pääkammio. Kuvassa näkyy miten takaseinään 

on tullut reikä lukuisten turistien tuottaman lämmön vaikutuksesta. 

 

3.3 Kestävän matkailun näkökulmat 

Vuonna 2009 Etelä-Afrikan Kapkaupungin Resposible Tourism Policy, (suom. vastuullisen 

matkailun politiikka) määritteli ohjeet kaupungin turismin hallintaan. Näihin ohjeisiin kuului 

muun muassa negatiivisten ekonomisten, sosiaalisten ja taloudellisten vaikutusten mini-

mointi sekä paikallisten ihmisten osallistaminen päätöksentekoon, edistäen luonnon ja 

kulttuuriperinnön säilymistä. Nämä ohjeet on sittemmin otettu laajemmin käyttöön ympäri 

maailmaa yksinä kestävän matkailun ohjeina. (Edgell, 2016, 16-17.) UNWTO määrittelee 

sivuillaan vastuullisen matkailun matkailuna, joka ottaa huomioon nykyiset ja tulevat eko-

nomiset, sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset. Näiden kolmen tulee olla tasainossa kes-

kenään, jotta taataan pitkän ajan kestävyys matkailulle. Kestävän matkailun tulisi hyödyn-

tää ympäristöresursseja mahdollisimman optimaallisesti, sillä ne ovat keskeisessä osassa 
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matkailun kehittämisessä. Ympäristöresurssien optimointi auttaa säilyttämään tärkeät eko-

logiset prosessit sekä suojelemaan luonnonperintökohteita sekä luonnon monimuotoi-

suutta. (UNWTO 2019.) 

 

Kestävään matkailuun sisältyvä sosiaalinen näkökulma sisältää periaatteen isäntäyhtei-

söiden sosiokulttuuristen tapojen kunnioittamista, sekä niin rakennetun, että elävän kult-

tuuriperinnön suojelua. Sosiaalinen näkökulman tarkoituksena on edistää kulttuurien vä-

listä ymmärrystä sekä suvaitsevuutta matkailussa. Taloudellisella näkökulmalla tarkoite-

taan pitkän aikavälin taloudellisten toimien varmistamista. Nämä toimet tarjoavat sosio-

ekonomista hyötyä kaikille matkakohteen sidosryhmille, mukaan lukien työllisyyden sekä 

tulomahdollisuuden että sosaalisia palveluita yhteisölle. Nämä yhdessä edistävät köyhyy-

den lieventämistä. (UNWTO 2019.) 

 

Kesävän matkailun edistäminen edellyttää kaikkien sidosryhmien osallistumista sekä po-

liittista johtajuutta, jotta taataan laaja-alainen osallistuminen ja yhteisymmärrys. Kestävän 

matkailun kehitys on jatkuva prosessi, jonka edellytyksenä on vaikutusten seraaminen, 

tietoisuuden lisääminen sekä tarvittaessa mahdollisten ehkäisevien tai korjaavien toimen-

piteiden käyttöönotto. Kestävän matkailun tulisi ylläpitää korkeaa tyytyväisyystasoa mat-

kailijoiden keskuudessa sekä taata matkailijoille mielekäs kokemus matkakohteesta. Sen 

tulisi lisätä matkailijoiden tietoisuutta kestävyydestä ja siihen liittyvistä keskeisistä kysy-

myksistä sekä edistää kestävyyden käytäntöä. (UNWTO 2019.) 

 

Vastuulliseen matkailuun kuuluu ymmärrys, miten matkalla kuuluisi toimia, jotta toteuttaisi 

kestävää matkailua. Vuonna 2012 Center of Sustainable Tourism julkaisi artikkelin ”Lu-

paus vihreämmästä matkailusta” joka sisälsi kymmenen ohjetta kestävään matkailuun. 

Näihin kymmeneen ohjeeseen kuuluu muun muassa ohje lukea kohtesta ja sen historiasta 

ennen sinne matkustamista. Näin saat selville mitkä ovat paikalliselle yhteisölle ja eläimis-

tölle haitallisia aktiviteettejä. Ohjeisiin kuuluu myös vihreiden yhtiöiden suosiminen sekä 

paikallisten elinkeinoharjoittajien tukeminen taloudellisesti ostamalla ja valitsemalla paikal-

lisia tuotteita ja palveluita. Kuvio 1 listaa nämä kaikki kymmenen ohjetta sekä avaa mitä 

ne sisältävät. (Edgell & Swanson 2013, 154-155.) 
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Kuvio 1. Kymmenen tapaa välittää ympäristöstä. (Mukaillen Edgell ym. 2013, 154-155.) 

 

Opi kohteesta 

Älä jätä hyviä tapoja kotiin 

Ole polttoainetehokas matkailija 

Suosi vihreitä yhtiöitä 

Ole hyvä vieras 

Tue paikallisia 

Kierrätä roskat 

Suojele luontoa ympärilläsi 

Tee matkastasi päästövapaa 

Tuo kokemukset kotiin 

Lue kohteen historiasta, ympäristöstä 

sekä kulttuurista ennen matkalle lähtöä 

Rohkaise ihmisiä ympärilläsi ympäris-

töystävälliseen ja kestävään matkai-

luun 

Matkustettaessa käytä vettä viisaasti, 

jatka kierrätystä ja tee niin kuin tekisit 

kotonakin 

Varaa suorat lennot, käytä julkisia kul-

kuneuvoja, sekä kävele tai pyöräile 

kohteessa jos vain voit 

Käytä yhtiöitä, jotka tekevät ympäris-

töystävällisiä päätöksiä 

Kunnioita paikallisia sekä heidän kult-

tuuria ja tapoja 

Suosi paikallista matkoillasi sillä paikal-

listen toimeentulo on riippuvainen turis-

teista 

Kierrätä ja kerää kaikki roskat mukaan, 

jotta muutkin pääsevät nauttimaan kau-

niista luonnosta 

Älä ruoki eläimiä ja pysy merkityillä po-

luilla 

Hyvitä hiilijalanjälkesi 
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Kuvio 1 tiivistää kaikki kymmenen ohjetta kuvion vasemmalle puolelle. Kuvion oikealle 

puolelle on avattu keinoja joiden avulla matkailija voi matkustaa ympäristöystävällisem-

min.  

 

3.4 Ympäristöllinen vaikutus 

Matkailussa erilaiset luonnonkohteet ja ympäristö ovat seudun vetovoimakohteita. Kestä-

vässä matkailussa pyritään hyödyntämään ympäristöä, sitä vahingoittamatta. Ekomatkai-

lussa tämä tavoite onnistuu parhaiten, sillä siinä matkailuun sisältyy luonnonsuojeluun liit-

tyvää toimintaa. Kestävään matkailuun kuuluu myös mahdollisten jätteiden minimointi ja 

energiasäästeliäs ajattelutapa. (Reilun matkailun yhdistys 2019b.) 

 

Edgellin (2016) mukaan matkailijat odottavat korken tason elämyksiä, laajaa valikoimaa 

matkailupalveluita sekä puhdasta ja tervettä ympäristöä. Alueen strateginen suunnittelu 

on erityisen tärkeää kohteen hallinnalle. Poliittiset kysymykset kuitenkin usein menevät 

edelle mietittäessä alueen historiallista perintöä tai luontoa. (Edgell 2016, 217.) 

 

Matkailu, muiden yritysten tapaan, aiheuttaa päästöjä. Näitä ovat muun muassa valo-ja 

äänisaasteet, roskat sekä fossiilisten polttoaineiden päätyminen vesistöihin. Turisteille 

kohdennettujen palveluiden tieltä kaadetaan metsää ja luontoa tuhotaan. Eläin-ja kasvila-

jikkeista tuotetaan matkamuistoja ja eksoottisia ruokia. (Goodwin 2016, 215.) 

 

Vuonna 2002 Kapkaupungissa järjestetyssä ympäristökokouksessa päätettiin, että mat-

kailun negatiivinen vaikutus ympäristöön on minimoitava. Matkailun tulee vaikuttaa positii-

visesti luonnonperinnön sekä maailman monimuotoisuuden säilyttämiseen. Mahdollisia 

negatiivisia ympäristövaikutuksia tulee tarkkailla sekä seurata koko matkailutoiminnan 

ajan. Päätöksen myötä luontoon kohdistuvia jätteitä ja saasteita vähennetään sekä ympä-

ristön kantokykyä seurataan. Matkailua tulee käyttää ympäristön kasvun edistämiseen 

sekä matkailijoiden tietoisuuden lisäämiseen. (Goodwin 2016, 216.) 

 

3.5 Sosiaalinen vaikutus 

Matkailulla on tärkeä rooli kohteen sosiokulttuuriseen kestävyyteen. Kestävässä matkai-

lussa matkailijoiden, sekä kohteessa asuvan yhteisön suhde on toisiaan kunnioittava. 

Matkailussa ei käytetä paikallisväestöä hyväksi tai vahingoiteta heidän kulttuuriaan, vaan 

päinvastoin pyritään suojelemaan sitä. Matkailulla on suuri merkitys katoavien kulttuuripe-

rintöjen suojelemisessa. Vaarana on, että kohdemaan kulttuuria aletaan kaupallistamaan 
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ja muokkaamaan matkailijoille sopivaksi niin, että ne vastaavat matkailijoiden tarpeita. So-

siaalisesti kestävällä matkailulla tarkoitetaan myös sitä, että paikallisyhteisö on mukana 

niin päätöksen teossa, kuin suunnittelu vaiheessakin. (Reilun matkailun yhdistys 2019b.) 

 

Timothyn (2012) mukaan päätöksentekoon osallistamisella on monia kestävän matkailun 

vaikutuksia paikallisväestöön. Päätöksenteossa paikallisväestön kuunteleminen vaikuttaa 

länsimaalaisessa kulttuurissa kasvaneille itsestäänselvyytenä, mutta useissa köyhem-

missä maissa näin ei ole. Vaikuttamisoikeus on tullut vasta viime vuosina osaksi köyhem-

pien maiden käytäntöä. Paikalliset saavat osallistua päätöksentekoon joka lisää taloudelli-

sia mahdollisuuksia alueella sekä rakentaa sosiaalista kanssakäymistä yhteisön sisällä. 

Tämä varmistaa oikeudenmukaisemmat suhteet paikallisväestön ja matkailijoiden välille 

sekä auttaa varmistamaan kulttuurin sekä perinteiden säilymisen yhteisössä. (Leslie 2012, 

73.) 

 

Goodwin (2016) tutki myös matkalun sosiaalisista vaikutuksista sekä turistien vastuusta 

matkustaessa. Matkailulla on paljon positiivisia vaikutuksia alueelle mutta myös negatiivi-

sia. Näitä negatiivisia vaikutuksia voivat olla paikallisen kulttuurin ja perinteiden katoami-

nen. Esimerkiksi Balilla on suureksi trendiksi noussut uskonnollisten symboleiden ja ritu-

aalien myynti turisteille. Näistä tehdään halvempia kopioita, jotta voidaan vastata kasva-

valle kysynnälle, jolloin oikea kulttuuriperimä katoaa. Goodwin sanoo, että hotellien, mat-

kaoppaiden ja matkatoimistojen tulisi rohkaista turisteja ostamaan talismaaneja ja rituaa-

leja paikallisilta eikä langeta halpoihin kopioihin. (Goodwin 2016, 164-165.) 

 

3.6 Taloudellinen vaikutus 

Taloudellisella vaikutuksella mitataan sitä, miten suuri vaikutus matkailulla on taloudelli-

sesti paikalliselle väestölle. Usein vaarana on tulojen vuoto matkakohteen ulkopuolelle. 

Näin voi käydä jos paikallinen matkailutarjonta on hotelliketju painotteista, jolloin saatu 

tuotto ohjautuu näiden ketjujen päämajoille, jotka voivat olla kaukana kohteesta. Pienillä 

paikallisten omistamilla yrityksillä on useasti suurempi potentiaali työllistää paikallisia, ja-

kaa matkailusta satuja tuottoja tasaisemmin sekä köyhyyden vähentämiseen. (Reilun mat-

kailun yhdistys 2019b.) 

 

Matkailulla on monia hyviä puolia paikallisväestön talouden kasvulle. Turisteille matkustus 

tuo mahdollisuuden nähdä paikallisen ihmisten asumistapaa, kulttuuria ja ympäristöä. 

Pääasiallisesti matkustusala on kuitenkin liiketoimintaa, jonka tarkoituksena on palvelui-

den ja tavaroiden myyminen turisteille. Alueen vetovoimatekijät saattavat tuoda alueelle 

suhteellisen varakkaita matkailijoita, jotka ovat valmiita maksamaan autenttisuudesta. 



 

 

17 

Tämä luo mahdollisuuden paikallisen alueen kehittämiselle. Matkailijan yöpyminen koh-

teessa muutaman päivän tuo lisätuloja paikalliselle väestölle sekä mahdollisuuden kehit-

tää palveluita vastaamaan asiakkaan tarpeita. (Goodwin 2011, 10.) 

 

Turismi tuo paikallisille uuden markkinaraon kehittää paikallista taloutta. Se luo uusia työ-

paikkoja, taloudellisia mahdollisuuksia ja sillä on positiivinen vaikutus paikalliseen talou-

teen ja ihmisten hyvinvointiin. Päivävierailijat vaikuttavat omalta osaltaan myyntiin, vie-

raanvaraisuuteen, kulttuuriin, kuljetus sekä vapaa-ajan vietto mahdollisuuksiin. (Goodwin 

2011, 125.) 
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4 Tutkimusmenetelmät 

Tässä luvussa kerrotaan tämän opinnäytetyön tutkimuksen kulusta ja tutkimusmenetel-

mästä. Tutkimusmenetelmänä on käytetty kvalitatiivista tutkimustapaa eli laadullista tutki-

musta ja tutkimus on toteutettu puolistrukturoituna teemahaastatteluna. Laadullisena ai-

neistona tässä opinnäytetyössä on ollut haastatteluaineisto. Tässä luvussa kerrotaan laa-

dullisesta tutkimuksesta sekä sen kulusta ja avataan käsitettä teemahaastattelu. 

 

Kvantitatiivisen eli määrällisen ja kvalitatiivisen eli laadullisen tutkimuksen suurin ero on 

niiden lähestymistapa tutkittavaaan ilmiöön. Laadullisella tutkimustavalla ei pyritä yleistä-

mään asiaa kuten määrällisessä tutkimuksessa. Tieto on esitetty muulla tavalla kuin nu-

meroilla ja tulosten esitysmuodot on johdettu vastausten merkityksestä. Toisin kuin laadul-

lisessa tutkimuksessa, määrällisessä tutkimuksessa keskeisiä ovat aikaisemmat johtopää-

tökset ja teoriat tutkittavasta ilmiöstä sekä käsitteiden määrittely. Kvalitatiivista tutkimusta 

käytetään silloin, kun tutkittavaa ilmiötä halutaan ymmärtää. Pääsääntönä laadullisessa 

tutkimuksessa on, että mitä vähemmän tutkittavasta ilmiöstä tiedetään etukäteen, sen to-

dennäköisemmin silloin tule käyttää kvalitatiivista tutkimusotetta ilmiön ymmärtämiseen. 

(Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007, 136; Kananen 2014, 16-17.) 

 

Laadullisen tutkimuksessa pyritään asian syvällisempään ymmärtämiseen. Siinä tutkitaan 

vain yksittäisiä tapauksia tai ilmiöitä. Tulokset antavat uuden tavan tutkia ja ymmärtää tut-

kittavana ollutta ilmiötä. Tutkimustuloksia ei kuitenkaan voida yleistää, sillä ne pätevät 

vain tutkitun asian kohdalla. Laadullisessa tutkimuksessa keskiössä on miten haastatelta-

vat kokevat realimaailmaa ja millainen heidän näkemys on asioista. (Kananen 2014, 19.) 

 

Tässä opinnäytetyössä on käytetty laadullista tutkimusmenetelmää, sillä keskeisinä tutki-

musongelmina on ymmärtää mitä suuret ikäluokat tietävät kestävästä matkailusta sekä 

millaisia kestäviä valintoja he tekevät matkoilla. Aineisto on kerätty puolistrukturoidun tee-

mahaastattelun avulla. 

 

4.1 Tutkimushaastattelu 

Tutkimushaastattelulla tarkoitetaan henkilökohtaista haastattelua missä haastattelija esit-

tää kysymykset suullisesti ja merkitsee saadut vastaukset muistiin. Haastattelu on myös 

mahdollista tehdä sähköisellä alustalla lähettämällä haastateltavalle kysymykset sähkö-

postitse. Haastateltava vastaa kysymyksiin ja haastattelija voi tarvittaessa jatkaa asiaa 

tarkentavilla kysymyksillä. Haastattelun selkeänä etuna kyselyyn on joustavuus. Haastat-

telukysymykset on mahdollista toistaa, väärinkäsitykset oikaista sekä käydä keskustelua 
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haastateltavan kanssa. Joustavuutta lisää myös se, että haastattelija voi esittää kysymyk-

set siinä järjestyksessä, kuin hän parhaaksi katsoo. Haastattelun periaatteena on saada 

mahdollisimman paljon tietoa käsiteltävästä asiasta. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 85.) 

 

Haastattelumuotoja on kolmea erilaista, lomakehaastattelu, teemahaastattelu ja syvä-

haastattelu. Lomakehaastattelussa kysytään vain tutkimuksen kannalta merkityksellisiä 

kysymyksiä. Tämä tarkoittaa, että jokainen kysymys täytyy voida perustella tutkimuksen 

viitekehyksen avulla relevantiksi. Avoimuutensa takia teemahaastattelu eli puolistruktu-

roitu haastattelu ja syvähaastattelu ovat lähellä toisiaan. Teemahaastattelussa haastattelu 

etenee tiettyjen ennalta valittujen teemojen sekä tarkentavien kysymysten varassa. Tee-

mahaastattelussa korostuu haastateltavan tulkinta asiasta sekä asian merkitystä heille. 

Kiisteltyä on, kuuluuko kaikille laadulliseen tutkimukseen osallistuville esittää kysymykset 

samassa järjestyksessä ja muodossa. Yhdenmukaisuuden aste vaihtelee teemahaastatte-

luiden välillä. Aste vaihtelee strukturoidusta haastattelusta etenevään haastatteluun. Tee-

mahaastattelua käytettäessä ei kuitenkaan voi kysyä mitä vain, vaan haastattelun tarkoi-

tuksena on löytää vastaukset etukäteen valittujen teemojen mukaisesti. Kolmas eli syvä-

haastattelu on äärimmäisillään täysin strukturoimaton. Syvähaastattelusta käytetään myös 

nimityksiä avoin haastattelu, keskustelunomainen haastattelu ja asiakaskeskeinen haas-

tattelu. Syvähaastattelussa kysymykset ovat avoimia ja vain ilmiö on ennalta määritelty. 

Avointen kysymysten esittäminen ei suoraan tarkoita, että kyseessä olisi syvähaastattelu, 

vaan haastattelijan täytyy esittää syventäviä kysymyksiä haastateltaville. Syvähaastatte-

lussa korostetaan ilmiön kokonaisvaltaista avaamista ja ymmärtämistä, joten haastatelta-

via ei tarvitse olla useita ja samaa henkilöä voidaan haastatella useammankin kerran. Sy-

vähaastattelussakaan ei voi kysyä mitä tahansa vaan kysymysten tulee liittyä tutkimuksen 

tarkoitukseen tai tehtävään. (Tuomi & Sarajärvi 2012. 74-76.) 

 

Tämän opinnäytetyön haastattelu toteutettiin puolistrukturoidun teemahaastattelun mene-

telmin. Haastattelut tehtiin puoliksi yksilöhaastatteluina, mutta neljää henkilöä haastateltiin 

parihaastattelun avulla. Parihaastattelu on ryhmähaastattelun yksi muoto, jonka käyttöä 

voi perustellusti käyttää esimerkiksi silloin, kun haastattelun aihe on jokin molempia osa-

puolia koskeva asia. Ryhmähaastattelujen suosio on noussut viime vuosien aikana sen 

helppouden ja ajan säästön takia. Sen avulla saadaan samanaikaisesti tietoa monelta eri 

haastateltavalta. Ryhmähaastattelun huonoina puolina voi pitää ryhmädynamiikan mah-

dollista epätasapainoa. Tällä on vaikutusta siihen kuka puhuu ryhmässä ja mitä he sano-

vat. Monet pitävät ryhmähaastattelun suurimpana ongelmana keskusteluiden purkamisen 

ja analyysin tekoa. Tutkijan voi olla vaikea päätellä kuka on milloinkin äänessä, minkä ta-
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kia useat ryhmähaastattelut videoidaan. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 61, 63.) Parihaastatte-

luun päädyttiin rajoitetun aikataulun vuoksi, mutta myös siksi, että tutkimuksen aihe kos-

ketti molempia osapuolia. Haastateltavat olivat aviopuolisoita, jotka matkustivat yhdessä. 

 

4.2 Sekundaaridata 

Kaikkiin tutkimuksiin tarvitaan sedundaaridataa taustalle. Walliman (2012) sanoo, ettei mi-

tään tutkimusta voi tehdä vakuumissa ja tutkimukseen tulee väistämättä sekundaaridataa 

eli toissijaista tietoa. Erilaisia sekundaaridatoja voivat olla kirjoitetut materiaalit kuten kirjat, 

artikkelit ja lehdet, niin sanotut ei kirjoitetut materiaalit kuten videot, televisio ohjelmat tai 

äänitteet sekä erilaiset tieteelliset kyselyt. Walliman sanoo, että harjoitustöille on hyvin tyy-

pillistä kerätä ensin sekundaaridataa, jonka avulla lähteä tutkimaan ilmiötä. Sekundaarida-

taa eli toissijaista tietoa voidaan myös käyttää verrattaessa sitä ensisijaiseen tietouteen. 

(Walliman 2011, 78-80.) Tässä opinnäytetyössä sekundaaridataa olivat luvut kaksi ja 

kolme, käsitellen ensin suuria ikäluokkia ja heidän matkailulle tyypillisiä piirteitä ja kappale 

kolme käsitellen kestävää matkailua yleisestä näkökulmasta. 

 

4.3 Tutkimuksen vaiheet 

Tuomi & Sarajärvi (2018) kirjoittavat, että tutkimus lähtee käyntiin aiheen valinnasta. Tutki-

muksen aiheen tulisi olla tutkijalle kiinnostava sekä omalle alalle sopiva. Tutkimuksella tu-

lisi olla yhteiskunnallista merkitystä ja aiheesta tulisi olla saatavilla ajankohtaista tietoutta. 

Tutkimuksen tarkoituksena tulisi olla lisätä tietoutta tai ymmärrystä aiheesta. (Tuomi & Sa-

rajärvi 2018, 174.) 

 

Aiheen hahmottamisen jälkeen tulee tutustua hieman aiheeseen jotta osaa muodostaa 

tutkimusongelman josta jalostaa keskeiset tutkimuskysymykest mitä lähtee selvittämään. 

Aiheeseen tutustuminen helpottaa hahmotamaan mitä aiheesta on jo mahdollisesti tutkittu 

ja voiko näitä jatkotutkia eri näkökulmasta. Tutkimusongelman hahmottamisen jälkeen tu-

lee valita oikea lähestymistapa tutkimukselle eli päättää tekeekö laadullisen vai määrälli-

sen tutkimuksen. (Kananen 2014, 27; Tuomi & Sarajärvi 2018, 175.) 

 

Tutkimuksen metodologian eli tutkimusmenetelmän valinnan jälkeen kerätään jo ole-

massa olevaa tietoutta asiasta. Tämä auttaa tukemaan tutkimuskysymyksiä ja teoreetti-

sessä viitekehyksessä voi avata mahdollisia tutkimuksessa käytettäviä termejä. (Kananen 

2014, 40.) Aineiston keruu tehdään valittua metodologiaa käyttäen. Aineiston keruun jäl-

keen se analysoidaan ja raportoidaan. Tuomi & Sarajärvi (2018) kirjoittavat, että vain val-

miiksi raportiksi tehty tutkimus tai opinnäytetyö on valmis tutkimus. (Tuomi & Sarajärvi 

2018, 175.) 
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Tämän opinnäytetyön aihe on suurten ikäluokkien matkailukäyttäytymisen ymmärtäminen 

kestävän matkailun näkökulmasta. Aihe on omalle alalleni sopiva ja hyvin ajankohtainen, 

sillä suuret ikäluokat ovat eläkeiän murroskohdassa. Tutkimus on ajankohtainen myös il-

mastokysymyksen puolesta. Matkailun eettisyys ja ketävyys ovat olleet esillä eri medi-

oissa jo muutaman vuoden ajan ja uusia ideoita kestävyyteen kehitellään koko ajan. Opi-

näytetyön tutkimuksen vaiheet on esitettynä kuviossa 2 sekä sanallisesti kuvon alapuo-

lella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 2. Opinnäytetyön tutkimuksen vaiheet. 

 

Kuvio 2 kertoo koko opinnäytetyön prosessin. Opinnäytetyön suunnitelman oli opiskelija 

tehnyt ennen varsinaisen opinnäytetyön kirjoittamisen aloittamista. Suunnitelma helpottaa 

hahmottamaan tutkimuksen kulkua ja työvaiheiden suunnittelua. 

 

Opinäytetyön suunnittelu aloitettiin vuoden 2019 helmikuun lopussa ja kirjoittaminen sa-

man vuoden maaliskuussa. Opiskelijan oma kiinnostus kestävään matkailuun auttoi ai-

heen valinnan kanssa. Tutkimusongelma rajattiin käsittelemään suurten ikäluokkien mat-

kailukäytöstä ja tutkimuskysymykset olivat, mitä suuret ikäluokat tietävät kestävästä mat-

kailusta sekä millaisia kestävän matkailun valintoja he tekevät matkoillaan. Tutkimusme-

netelmäksi valittiin kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimusmenetelmä. Laadullinen tukimus 

valittiin, koska haluttiin ymmärtää miksi suuret ikäluokat tekevät tietynlaisia matkailuvalin-

toja. Tutkimushaastattelulla myös minimoidaan mahdolliset väärinymmärrykset sillä kysy-

mykset voidaan toistaa tai sanamuodot esittää eri tavalla. 
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Haastateltaviksi valikoitui seitsemän eripuolilta suomea kotoisin olevaa henkilöä. Heidän 

syntymäajat olivat vuosien 1944-1964 välillä. Haastattelut tehtiin sekä yksilö, että pari-

haastatteluina ja haastatteluiden ajankohdat saatiin sovittua nopeasti. Kaikki haastattelut 

tehtiin huhtikuun 2019 lopussa. Hastatteluissa meni yhteensä kaksi päivää ja haastattelut 

nauhoitettiin myöhempää litterointia varten, haastatteluiden keskipituus ajallisesti oli 16 

minuuttia. Haastattelukysymykset johdettiin teorian kautta. 

 

Tulokset analysoitiin ja verrattiin tutkimuksen sekundaaridataan ja näiden tulosten pohjalta 

tehtiin tulosten arviointi sekä johtopäätökset. Tulokset on koottu taulukkoon 4 

 
4.4 Luotettavuus 

Kvalitatiivinen tutkimums eroaa kvantitatiivisesta tutkimuksesta tarkasteltaessa niiden luo-

tettavuutta. Kvantitatiivisessa tutkimuksessa luotettavuudella on vakiintunut arviointikri-

teeri, toisin kuin kvalitatiivisessa tutkimuksessa, jossa tälläistä ei ole. Kvantitatiivisessa tut-

kimuksessa yleiset luotettavuuden mittarit ovat reliabiliteetti eli mittaustulosten toistetta-

vuus. Tämä tarkoittaa tutkimuksen kykyä antaa niin sanottuja ei-sattumanvaraisia tuloksia. 

Toinen luotettavuuden mittari on valideetti eli tutkimuksen kyky mitata sitä, mikä on ollut 

mittaustarkoituksena. Molempia näistä käsitteistä voidaaan käyttää kvalitatiivisessa tutki-

muksessa, mutta niiden sisältö on määritelty hieman eri tavalla vastaamaan kvalitatiivista 

tutkimusta. Tutkimuksen luotettavuutta tulisi arvioida jo suunnitteluvaiheessa. Kvalitatiivi-

sessa tutkimuksessa luotettavuuden arviointi on tutkijan keräämän näytön sekä tutkijan 

oman arvioinnin varassa. (Hirsjärvi ym. 2007, 226 ; Kananen 2014, 145-147.)  

 

Hirsjärvi ym. (2007) kirjoittavat, että vaikka käsitteitä validius ja reliaabelius ei haluta 

näissä muodoissa kvalitatiivisessa tutimuksessa käyttää, tulisi tutkimuksen luotettavuutta 

ja pätevyyttä jotenkin arvioida. Kvalitatiivisen eli laadullisen tutkimuksen luotettavuutta li-

sää tutkijan selvitys tutkimuksen toteutuksesta sekä aineistonkeruu olosuhteet on kerrot-

tava selkeästi ja totuudenmukaisesti. Haastatteluihin käytetty aika kerrotaan, mahdolliset 

häiriötekijät ja virhetulkinnat haastattelussa listataan sekä tutkijan oma arviointi haastatte-

lutilanteesta otetaan huomioon luotettavuutta arvioidessa. Tutkimuksen tuloksia kerrotta-

essa ja tulkittaessa pätee sama tarkkuus. Tutkijan on perusteltava päätelmänsä ja rikas-

tuttaa tuloksia suorilla haastatteluotteilla. (Hirsjärvi yms. 2007, 227-228.) Tässä tutkimuk-

sessa luotettavuuteen vaikutti epätasainen ryhmädynamiikka parihaastatteluiden aikana. 

Ryhmädynamiikka vaikuttaa siihen mitä haastattelun aikana sanotaan ja kuka puhuu. 

Haastateltavat voivat muuttaa vastauksiaan ja pyrkiä antamaan sosiaalisesti hyväksyttä-

viä vastauksia annettuihin kysymyksiin. (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2009, 99.) 
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Tämän tutkimuksen parihaastatteluun osallistuneet olivat aviopareja jotka matkustivat yh-

dessä, jolloin heidän yhtymistä toisen sanomaan ei voida pitää merkittävänä vaikuttajana 

tutkimuksen luotettavuuteen. 

 

Vain murto-osa opinäytetöistä on tieteellisesti merkittäviä, sillä ne ovat opiskelijan tekemiä 

harjoitustöitä, joiden tavoitteena on vain osoittaa oman alan osaamista. Tämän takia ai-

neiston koolle ei tarvitse antaa panoarvoa. Tärkeämpää on tulkintojen kestävyys sekä sy-

vyys. Laadullisessa tutkimuksessa pyritään ymmärtämään tiettyä toimintaa ja ilmiötä. Näin 

ollen on tärkeä valita haastateltavat henkilöt siten, että he tietävät tutkittavasta ilmiöstä 

mahdollismman paljon tai heillä on asiasta omaa kokemusta. Tiedonatajien valinnan tulee 

olla harkittua ja perusteltavisa olevaa sekä raportissa tulee käydä ilmi miksi juuri heidät on 

valittu tutkimushaastatteluun. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 97-98.) Haastateltavia oli tässä 

opinnäytetyössä seitsemän, mutta se ei vaikuta tutkimuksen luotettavuuteen sillä ky-

seessä on opiskelijan tekemä harjoitustyö. 

 

Työn luotettavuutta lisää tiedonantajien määrä joka oli suunniteltua kuutta henkilöä suu-

rempi. Haastattelut sekä kaikki nauhoitukset olivat onnistuneita ja ne toteutettiin hiljai-

sessa ympäristössä, jolloin mahdollinen nauhoituksiin tullut taustamelu oli minimaalista. 

Opinnäytetyön luotettavuuden voidaan katsoa heikentyvän yhden parihaastattelun osalta, 

jossa korostui vain toisen henkilön mielipiteet. Parihaastatteluun osallistuneet olivat kui-

tenkin aviopareja, jotka matkustivat yhdessä. 

 

Laaja tietoperusta lisää työn luotettavuutta. Työn teoreettinen viitekehys on tehty käyttäen 

monipuolisia lähdemateriaalia. Lähteinä on käytetty niin kirjallisuutta kuin digitaalisia läh-

teitä, muun muassa raportteja, artikkeleita ja internet sivustoja. Materiaalia on kerätty niin 

suomalaisista kuin englanninkielisistä lähteistä ja työhön on merkitty selkeästi mistä läh-

teistä tietoa on saatu. Luotettavuutta lisää lähteiden tuoreus. Useat tässä opinnäytetyössä 

käytetyistä lähteistä on julkaistu viimeisen kolmen vuoden sisällä. 
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5 Tulokset 

Tähän opinnäytetyöhön haastateltiin yhteensä seitsemää suomalaista henkilöä, joista 

neljä oli naisia ja kolme miehiä. Haastateltavat valittiin heidän ikänsä mukaan, jolloin 

heistä jokainen edusti suurta ikäluokkaa. Heidät valittiin myös heidän matkailutaustan 

puolesta. Haastattelut toteutettiin henkilöhaastatteluina ja haastattelut nauhoitettiin ja litte-

roitiin. Haastatteluiden keskimääräinen pituus oli 16 minuuttia. Keskeisiä teemoja haastat-

telussa olivat haastateltavien tiedonkeruu kohdemaasta, matkailijasegmentti, hiilijalanjälki, 

majoitus ja rahankäyttö kohdemaassa sekä kestävä matkailu. 

 

Haastattelun tarkoituksena oli tuoda esille kestävän matkailun keskeisimpiä kysymyksiä ja 

tutkia minkälaisia kestäviä valintoja suuret ikäluokat tekevät. Haastattelua ohjasi valmiiksi 

suunniteltu haastattelurunko, joka on lisätty liite 1. tähän opinnäytetyöhön. Haastattelut oli 

jaettu viiteen teemaan ja kysymyksiä oli yhteensä 19. Haastattelun aikana osa kysymyk-

sistä esitettiin epäjärjestyksessä, siten kuin ne tulivat esille luontevasti haastattelun ai-

kana. 

 

Tulokset on jaoteltu teemoittain alaotsikoihin ja jokaisen alaotsikon alle on koottu yhteen-

veto haastateltavien antamista vastauksista. 

 

5.1 Haastattelut 

Taulukkoon 3 on koottu haastateltavien taustatietoja sekä heidän opinnäytetyössä käytet-

täviä henkilökoodeja. Henkilöiden iät painottuivat tasaisesti 60 ikävuoden molemmille puo-

lille. Melkein kaikki henkilöt olivat vielä työelämässä. Haastateltavien viimeisten kahden 

vuoden aikana tekemät ulkomaan matkat aiheuttivat hajontaa. Näihin matkoihin laskettiin 

mukaan niin työmatkat kuin vapaa-ajan matkatkin. Vain kaksi haastateltavista kertoi ulko-

maanmatkojen olevan pelkästään vapaa-ajan matkoja, muut kertoivat ainakin osan olevan 

myös työmatkoja ulkomaille. H5 sanoi osan tekemistään matkoista olevan räätälöityjä pa-

kettimatkoja liittyen hänen harrastuksiinsa. 
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Taulukko 3. Haastateltavien tiedot ja henkilökoodit. 

Henkilö Sukupuoli Ikä Kotipaikka Elämäntilanne Matkat viim. 2 
vuoden sisällä 

H1 Nainen 58 Pello Työssäkäyvä 1 

H2 Nainen 65 Rovaniemi Työssäkäyvä 10 

H3 Mies 60 Mäntyharju Työssäkäyvä 1 

H4 Nainen 59 Helsinki Työssäkäyvä 20 

H5 Mies 62 Helsinki Eläkeläinen 5 

H6 Mies 59 Rovaniemi Työssäkäyvä n. 30 

H7 Nainen 61 Helsinki Työssäkäyvä 3-4 

 
Taulukko 3 esittelee haastateltavien taustatiedot. Yhteensä seitsemästä haastateltavasta 

neljä oli naisia ja kolme miehiä. Taulukosta myös näkee heidän kotipaikkakunnan, iän 

sekä elämäntilanteen. Taulukon oikeassa päädyssä esitellään henkilöiden ulkomaihin 

kohdistuneet matkustuskerrat viimeisen kahden vuoden sisällä. Taulukon vasemmasta lai-

dasta löytyy jokaisen haastateltavan henkilökoodin, joita käytetään tässä opinnäytetyössä. 

 
5.2 Tiedonkeruu 

Ensimmäinen teema haastatteluissa oli tiedonkeruu. Keskeisinä kysymyksinä oli miten he 

keräävät tietoa kohdemaasta, millaisista lähteistä, mitkä tekijät vaikuttavat siihen millaista 

tietoutta he keräävät sekä miten kohdemaan ajankohtaiset uutiset vaikuttavat heidän mat-

kustusvalintaansa. Kuviossa 3 on esitetty haastateltavien tiedonkeruu menetelmät pylväs 

diagrammin avulla. 

 

Haastateltavista kuusi kertoi internetin olevan yksi heidän pääasiallisista tiedonkeruun läh-

teistä, sekä erityisesti TripAdvisorin sivustosta mainitsi kaksi haastateltavaa.  
”Olen aika kova kaivamaan tuota tietoa.. Hain (Islannista) parhaimmat ravintolat ja 

varasin ruokapaikat meille valmiiksi sieltä, täältä suomesta käsin... kymmenen pa-

rasta ruokapaikkaa Reykjavikissä TripAdvisorin mukaan.” (H3).  

 

Muita internet sivustoja, joita haastateltavat mainitsivat, olivat kohteen oman hotellin sivut 

ja paikallisten sivustot. H6 mainitsi, ettei kerää tietoutta työmatkaansa varten, sillä saa tar-

vittavat tiedot kohdemaasta työnantajaltaan, mutta hän käyttää kirjalähteitä sekä internet-

tiä vapaa-ajan matkojaan suunnitellessaan. Opaskirjojen lisäksi tiedonlähteiksi sanottiin 

matkailulehdet, ystäviltä kuultu tietous sekä teemamatkoja suunnitellessa H5 sanoi etsi-

vänsä tietoa saman alan harrastajien sivustoita. H7 sanoi ettei kerää tietoa olenkaan, 

vaan matkakohteen valinnassa pääasiallisena syynä on raha ja ajankohta eli milloin hän 

saa lomaa töistä.  
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Kuvio 3. Tiedonkeruu menetelmät. 

 

Kuvio 3 kertoo haastateltavien tiedonkeruu menetelmistä. Kuviosta näkee, että internet oli 

yleisin tiedonkeruun väline. Matkailulehtiä, kirjoja ja kavereilta tietoa keräsi kaikkia yhdet 

henkilöt. 

 

Kiinnostus paikkalliseen kulttuuriin nousi yhdeksi keskeisiksi teemoiksi, kysyttäessä mitkä 

tekijät vaikuttavat siihen mitä tietoa he etsivät kohteesta. Neljä vastanneista nosti kulttuu-

rin sekä historian keskeiseksi teemaksi tiedonhaussa. 
”Varsovaan me mentiin esimerkiksi katsomaan Juutalaisten museota” (H2). ”Santo-

riiniin mentiin sen takia, että se oli niin kaunis ja kaikki kehu, että se pitää nähä jos-

kus maailmassa” (H4). 

”Missä on jotakin mielenkiintoista, kivaa tekemistä, esimerkiksi viime keväänä me 

metiin New Yorkiin sen takia että siellä oli Metropolittanissa kivoja oopperoita” (H4). 

 

H2 myös sanoi ruokaohjelmien vaikuttavan siihen mitä hän etsii kohdemaastaan. Hän 

nosti esille, että seuraa mielellään ruokaohjelman juontajan jalanjäljissä, kohdemaassa. 

”Ja tämä Rick Stein...sillä on oma TV-ohjelma, niin olenostanu sen kirjankin. 

Se kävi kymmenessä Euroopan maassa nyt viime vuonna. Ja nythän jos me 

lähdemme sinne Marokkoon niin mennään hänenkin reittejä sitten.” (H2.) 

 

H2 sanoi myös omistavansa kirjan jossa oli listattuna sata paikkaa maailmassa missä 

kannattaa käydä, joissa osassa haastateltava on sittemmin itsekin käynyt.  
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Matkakohteen ajankohtaiset uutiset vaikuttivat neljän haastateltavan matkustusvalintaan. 

H1, H2, H4 ja H7 sanoivat uutisten vaikuttavan jos alueella on ollut levotomuuksia. H3 

vastasi kohdemaan uutisten vaikutavan vain silloin, jos matkaseura on tietynlainen. 

”Riippuu vähän maasta mutta jos nyt pitäsi lähteä johonkin, no vaikka nyt just Meksi-

koon.. niin voisin itse miehenä mennä mutta en yksin päästäisi naista jonnekin 

Etelä-Amerikkaan” (H3).  

 

H5 ja H6 sanoivat etteivät ajankohtaiset uutiset vaikuta heidän matkustusvalintoihinsa ol-

lenkaan.  

”Vapaa-ajan matkoille tulee valittua mahdollisimman turvallinen kohde, nykyään 

vielä mahdollisimman läheltä. Se voi olla Eurooppalainen kohde.” (H6.) 

 

5.3 Matkailijasegmentti 

Toinen teema käsitteli hastateltavien matkailijasegmenttiä, eli matkustavatko he yksin, 

perheenkanssa vai suosivatko he ryhmämatkoja. Kysymykset oli asetettu muotoon ”Millai-

nen matkailija olet? Matkustatko yksin/ ryhmässä/ oppaan kanssa/ perheen kanssa vai jo-

tenkin muuten?” 

 

 
Kuvio 4. Haastateltavien matkailijasegmentit palkkidiagrammissa esitettynä. 

 

Kuviossa 4 on esitetty kaikkien haastateltavien matkailijasegmentti taulukko kuviossa. 

Kaikki haastateltavista vastasivat matkustavansa puolisonsa kanssa kysyttäessä heidän 

matkailijatyyppiä. Toiseksi suositimmiksi matkustusmuodoiksi nousivat sekä ystävän 

kanssa matkustus kuin oppaan kanssa. H1, H2, H3 sekä H6 sanoivat käyttävänsä joskus 
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opasta tuomaan enemmän sisältöä kohteen sisällä. H2 mainitsi käyttäneensä opasta Vati-

kaanissa. H6 sanoi myös käytävänsä opasta, mutta mainitsi sen olevan kallista ja siksi 

suosivan äänioppaan käyttöä. H1 ja H3 sanoivat käyttäneensä opasta ryhmämatkalla, 

sekä voivansa harkita oppaan käyttöä omasuunnitteisilla matkoillaan. H1 tarkensi voi-

vansa käyttää opasta matkustettaessa ainutlaatuisiin kohteisin sillä opas pystyy kerto-

maan kohteesta jotain mitä matkailija ei entuudestaan tiedä. 

 

Ryhmämatkojen huonoiksi puoliksi haastateltavat nostivat sen hinnan sekä aikataulutuk-

sen. H7 sanoi haluavansa itse päättää mitä tekee kohdemaassa. H2 nosti samoja aiheita 

esille sanoen, että olisi helppoa jos joku miettisi aikataulut lomalle valmiiksi. 

”Kyllä se joskus tuntuu, että voi olla helppoa jos joku sanoisi että nyt me-

nemme katsomaan sitä, heräätte kello yhdeksän ja nousette ja menette sii-

hen seisomaan.. mutta se ei miellytä.” (H2.) 

 

Neljä haastateltavaa kertoi matkustavansa myös ystävien kanssa. H5 kertoi hänen ulko-

maan matkojen olevan kavereiden kanssa tekemiä harrastusmatkoja. Kolme neljästä työ-

matkoja tekevästä henkilöstä sanoi tekevänsä työmatkansa yksin. H6 sanoi: 

”...no itseasiassa kyllä vapaa-ajan matkoille tulee oikeastaan aina joku mukaan. Ei 

niitä nyt yksin tee.. työmatkat ovat sitten semmoset että niihin usein lähtee yksin, ne 

on niinkuin kokousmatkoja.”. (H6.) 

 

5.4 Hiilijalanjälki 

Hiilijalanjälki-teemassa käsiteltiin matkustusmuotoa sekä matkoista aiheutuvaa hiilijalan-

jälkeä. Keskeisimmät kysymykset sisälsivät kysymykset yleisimmästä matkustusväli-

neestä kohdemaahan, mitä matkustusvälinettä käyttää kotoa matkalle lähtiessä sekä mi-

ten matkustaa kohdemaan sisällä.  

 

Kaikki haastateltavista sanoivat lentävänsä matkakohteeseen. Monelle lentomatkailun no-

peus js uudet halpalentoyhtiöt olivat ratkaisevassa asemassa. H2 kuitenkin kertoi ole-

vansa kiinnostunut junamatkailusta eläkkeelle päästyään. H6 myös kertoi suosivansa ju-

namatkailua, varsinkin kotimaan matkailussa, mutta myös ulkomailla. Hän sanoi lentomat-

kustuksen olevan nopeampi tapa päästä kohdemaahan varsinkin työmatkoilla, mutta ei 

sulkenut junamatkailun mahdolisuutta täysin sanoen: 

”Helsingistä lähtee junalla työmatkalle niin se on pikkuisen niinkuin.. ehkä 

tämä Tallinna tunneli ja Rail Baltik saattavat tuoda siihen helpotuksia.”. (H6.)  
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Kysymykseen mitä matkustusvälineitä käytät kotoa matkalle lähtiessäsi yleisin vastaus oli 

taksi. Näin vastasi viisi haastateltavaa, mutta heistä H6 tarkensi käyttävänsä taksia vain 

lähtiessään työmatkalle. Valinnan hän perusteli sillä, että työmatkalle lähtiessä taksilla kul-

keminen nopeuttaa aamulähtöä sekä työnantaja maksaa taksikyydistä tulleet kulut.  

 

Haastateltavista vain yksi vastasi kulkevansa aina julkisilla kulkuneuvoilla kotoa lähties-

sään. Muut haastateltavat, jotka sanoivat käyttävänsä myös julkisia käyttivät osittain omaa 

autoa tai taksia. H6 sanoi taksivalinnastaan näin:  

”..joskus on enemmän tavaraa ja sitten kun on puoliso mukana niin kyllä 

usein mennään taksillakin” (H6.)  

 

Helsingissä asuville on etuna hyvät julkisen liikenteen verkostot, joista melkein kaikki 

haastateltavat mainitsivat haastattelun aikana.  

 

Kohdemaan sisällä kaikki sanoivat käytävänsä julkisia kulkuneuvoja. Yksi haastateltava 

mainitsi tämän olevan hyvä tapa nähdä hieman kulttuuria ja mitä mistäkin löytyy. Yleisin 

matkustustapa lentokentältä majoituspaikalle oli taksi, sen helppouden takia. 

 

Viimeisenä kysymyksenä kolmannessa teemassa oli matkustuksen kautta aiheutetun hiili-

jalanjäljen hyvitys. Kysymys esitettiin muodossa ”Miten vähentäisit hiilijalanjälkeä?”. Kaikki 

haastateltavista vastasivat etteivät ole maksaneet hiilihyvitystä. Kaksi haastateltavista sa-

noi kynnyksen lähteä maksamaan suurempaa hintaa lennoista olevan liian suuri. Viisi 

haastateltavista kuitenkin vastasivat, etteivät ole tienneet tämän kaltaisesta mahdollisuu-

desta ja he osoittivat mielenkiintoa asialle. H5 sanoi ettei ole tehnyt hyvistystä, mutta har-

kitsee sitä tulevaisuudessa. 

 

H3 huomautti lentokoneiden lentävän tyhjillä matkustajapaikoilla ja miten tämän tulisi 

muuttua.  
”Tällä hetkellä nyt kun joka tapauksessa lennetään niin katson että ne lentokoneet pitäisi olla 

täynnä, että siinä on jokin ekologinen näkökulma. Jos kerta lennetään niin sitten pitäisi 

saada ne lentokoneet täyteen. Sen hinnotelun tulee olla myös niin että sinne voi tulla, että 

saadaan se kone täyteen. Vaikka toisille olisi edullisempia ne liput.”. (H3.) 

 

5.5 Majoitus ja rahankäyttö kohdemaassa 

Neljäs teema käsitteli majoittumista sekä rahan käyttöä kohdemaan sisällä. Neljännessä 

osiossa kartoitettiin myös miten paljon haastateltavat suosivat paikallista palvelun tarjon-

taa, joka tässä tapauksessa kattoi niin ruokapaikat kuin opastetut retket. Paikallisiin palve-

luihin luettiin mukaan myös paikallisten tekemät tuotteet ja tavarat. 
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Hotellimajoitus oli selkeästi suosituin majoitusvaihtoehto. Haastateltavista kaikki vastasi-

vat majoittuvansa jonkin tasoisessa hotellissa. Monet sanoivat suosivansa paikallisten 

omistamia hotelleja, ketjuhotellien sijaan. Tässäkin monille ratkaisi se, miten kaukana ma-

joitus on nähtävyyksistä. Kaksi haastateltavista kuitenkin sanoi vuokranneensa paikalli-

selta majoituksen joko Airbnb:n kautta tai suoraan paikalliselta. H3 sanoi harkitsevansa 

Airbnb majoitusta sen tuoman kodin oloisen tunteen takia. Hän sanoi ajatuksen kodin 

omaisesta paikasta lomalla olevan kiehtova. 

 

Haastateltavista kaikki sanoivat valitsevansa paikallisia ruokapaikkoja. Monet hakivat ruo-

kapaikoillaan autentisuutta sekä halvempia hintoja, kuin turisteille suunnatuista paikoista. 

Uniikki ruoka, paikalliset erikoisuudet sekä matkailijoille ei niin tunnetut paikat kiinnosta-

vat. (H1, H6, H7.) Kolme haastateltavaa myös sanoivat, että he luottavat TripAdvisorin si-

vuihin ruokapaikkoja valitessaan. 

 

H1 sanoi suosivansa paikallisia ruokapaikkoja myös siksi, että sieltä saa aina jotain eri-

laista ruokaa verrattuna ravintola-ketjuihin. 

”Ja jos ajatellaan että minä siellä ketjussa käyn, niin se on hyvin samanlai-

nen käynkö täällä Oulussa siinä vai Pariisissa. Se ruoka ei muutu.”. (H1.) 

 

Muita paikallisten tarjoamia palveluita, joita haastateltavat ostivat matkoillaan olivat paikal-

lisen oppaan palkkaaminen, museoissa ja taidenäyttelyissä käynti, käsitöiden osto, joista 

mainittiin muun muassa pitsiliinat ja oliivisaippua sekä paikalliset kahvilat sekä lähiruoka-

kaupat. Haastatteluiden aikana useat kuitenkin mainitsivat, etteivät he enään osta itsel-

leen tai tuliaisiksi matkoiltaan tavaraa, vaan he mielummin käyttävät rahat paikallisiin elä-

myksiin. H2 naureskeli, että hänellä on miehensä kanssa slogan etteivät he osta lapsen-

lapsilleen mitään tuliaisia vaan he tuovat heille elämyksiä. 

 

Kysyttäessä haastateltavilta miksi paikallista tulisi suosia he sanoivat syiksi muun muassa 

ravintoloissa ruuan tuoreuden ja sen, että tilatessa ruokaa tietää, että se on aitoa lähiruo-

kaa. Usein paikallisyritykset pyrkivät käyttämään lähituotettuja raaka-aineita ruoan laitossa 

ja tämän mainitsi viisi haastateltavaa.  

”Ne paikalliset ruoat on vaikka kalastettu siitä läheisestä merestä ja se työ on siellä, 

joka nostaa sen kalan ja ravut ja hummerit sieltä. Ja ne tuodaan sinne sun lautaselle 

parin tunnin sisällä” (H3).  

Paikallista elinkeinoa tuetaan ostamalla paikallisia tuotteita ja palveluita (H7).  
”Minä nään sen niin että paikalliset saa rahaa, se on heidän elinkeinonsa ja he hyötyvät siitä 

matkailusta. Ettei se mene jollekin ylikansalliselle yritykselle se tuotto, koska aina kuitenkin 
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kulutetaan sitä paikallista luontoa ja rasitetaan. Turisti käyttää aika paljon vettä niin tällä ta-

valla rasitetaan. Niin tällä tavalla olisi edes jotain hyötyä niille, joiden maassa tai kaupun-

gissa tai missä nyt ollaankin niin sinnekin jäisi sitä rahaa.”. (H7.) 

 

5.6 Kestävyys matkailussa 

Viimeisessä haastatteluteemassa käsiteltiin matkailua kestävän matkailun näkökulmasta. 

Keskeisessä osassa olivat suurten ikäluokkien mielipiteet kestävästä matkalusta sekä se 

onko viimeaikaiset, medioissakin esillä olleet ympäristökeskustelut vaikuttaneet heihin 

matkailijoina. Heiltä kysyttiin myös heidän mielipidettään matkailijoiden hallintaan rajoitta-

malla turistien käyntejä joissakin nähtävyyksissä sekä miten ympäristöystävälliset yritykset 

näkyvät heidän matkoillaan. Viimeisenä kysymyksenä oli heidän matkustuskäyttäytymi-

sensä ja rahankäyttönsä muutos heidän päästessään eläkkeelle. 

 

Kestävän matkailun merkitys jakoi mielipiteita haastateltavien kesken. Osa haastatelta-

vista sanoi ettei voisi lähteä minnekään koska lentäminen on heille se ainut matkustus-

muoto. H2 sanoi ettei kukaan voisi matkustaa jos mielessä pitäisi kestävän matkailun peri-

aatteita.  

”Jos kestävää matkailua ajattelen näin niin eihän periaatteessa voisi lähteä 

mihinkään. Ei ainakaan lentämällä. Että kaikista parhaiten pyörällä.. Mutta ei 

kenelläkään ole aikaa lähteä jollakin muulla vekottimella kuin lentämällä.”. 

(H2.) 

 

Suurin osa haastateltavista vastasi miettivänsä matkoja kestävyyden kannalta. 

H3 sanoi ettei hän matkusta turhaan.  

”Jos minulla ei ole jotain syytä matkustaa niin jätän mielummin matkusta-

matta. Että en lähde sentakia että minun pitäisi joka vuosi käydä jossakin.”. 

(H3.)  

 

H1 sanoi ettei hän näe järkevänä lentää kauas kun matkustaa voi niin santusti omalta koti-

sohvaltakin matkailuohjelmien kautta. Hän myös nosti esille turistien matkakohteeseen jät-

tämät roskat ja saasteet. H7 nosti esille samoja asioita, kestävän matkailun luontoa sääs-

tävä periaate sekä mahdollisten tuhojen minimointi. 

 

Haastateltavista kolme sanoi viimeiaikaisen ympäristökeskustelun vaikuttaneen heihin ja 

heidän matkustukseensa. H5 sanoi tiedostavansa nykyään matkailusta aiheutuvat ympä-

ristö vaikutukset ja hänen ottavan näitä enemmän huomioon. H6 myös sanoi suosivansa 

junaa nykyään enemmän kuin lentämistä. H3 sanoi että häntä huolestuttaa seurata uutisia 

viimeaikaisten ilmasto keskusteluiden tiimoilta.  
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”Tämä ilmastoproblematiikka tietysti niinkuin.. kun monesta kanavasta tulee tämä 

ilmastonlämpeneminen että kyllähän minä sitä mietin, että tänävuonna mennään 

esimerkiksi junalla pohjoiseen, olen yleensä lentänyt, koska se on ollut niin edul-

lista.. Mutta kyllä se (ilmaston lämpeneminen) huolestuttaa.”. (H3.) 

 

Neljä haastateltavaa vastasi, ettei ympäristökeskustelu ole vaikuttanut heidän matkailuva-

lintoihinsa. 

”No ei se ole vaikuttanu ja sitten tuo keskustelu siitä lentokoneiden ympäristörasituk-

sesta niin se ei minusta ole oikein relevanttia tai realistista koska Suomesta ei muu-

ten pääse. Täältä on lennettävä. Ehkä enemmän sitten tulisi lentokoneita kehittää 

jotka ei niin paljon rasittaisi meidän ilmastoa. Mutta jos et lennä niin et pääse mihin-

kään. Ne on niitä valintoja.”. (H7.) 
 

Haastateltavilta kysyttin heidän mielipidettään matkailijoiden hallintaan tietyissa matkakoh-

teissa rajoittamalla matkailijoiden pääsyä sisäle. Kaikkien haastateltavien mielestä tämä 

oli hyvä asia. Viisi haastataltavista nosti esille lippujen hankkimisen etukäteen netin kautta 

johonkin tiettyyn nähtävyyteen. H7 kuitenkin mainitsi tämän negatiivisena asiana sanoen, 

että se sitoo käymään kohteessa valittuna aikana. Tämän takia hänellä ei tule käytyä 

näissä kohteissa jotka vaativat lipun oston etukäteen. Muut neljä haastateltavaa sanoivat 

internetistä lipun oston positiivisena asiana sillä se eliminoi jonotuksen tarpeen. Muita po-

sitiivisia puolia vierailijoiden rajoittamisella johonkin nähtävyyteen olivat alueen turvalli-

suus sekä viihtyvyys. H5 sanoi ettei häntä haittaa jonotus, jos kohde on hänelle kiinnos-

tva. 

 

Ympäristöystävälliset yhtiöt eivät näkyneet kenenkään matkoilla. Kuusi haastateltavaa sa-

noi, etteivät he ole huomanneet tai tienneet mitkä yhtiöt ovat ympäristöystävällisiä. Mo-

nelle tämä johtui siitä etteivät yhtiöt ole mainostaneet tätä asiaa. H6 ja H7 sanoivat mo-

lemmat, että vaikka tälläisiä olisi niin hinta ratkaisisi käyttäisivätkö he niitä. H7 sanoi myös 

ettei hänellä ole tällä hetkellä niin paljon kiinnostusta asiasta jotta hän ottaisi asiasta sel-

vää. 

”En ole kyllä vielä niin perehtynyt ja kiinnostunut asiasta että lähtisin netistä 

tutkimaan ja sitten hyödyntämään niitä, koska loppupeleissä se ensimmäi-

nen asia mikä määrää on aina se hinta.”. (H7.) 

 

Kuuden haastateltavan mielestä heidän rahankäyttönsä ei tule lisääntymään heidän pääs-

tessä eläkkeelle. Jo eläkkeellä oleva H5 sanoi hänen rahankäyttönsä pienentyneen eläk-

keelle pääsyn myötä.  

”No rahankäyttö on pienentynyt kyllä että aikasemmin töissä ollessani rahaa 

kului matkailuun enemmän kuin eläkkeellä ollessa.”. (H5.) 
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H7 arvioi oman rahankäyttönsä lisääntyvän. Hän myös arvioi tulevien matkojen pidenty-

vän ajallisesti, sillä hän ei ole enään riippuvainen loma-ajoista.  
”Todenäköisesti käytän enemmä rahaa, mutta suhteessa ne matkat on varmasti hal-

vempia kuin tällä hetkellä, koska minä voin itse päättää sen ajankohdan niin yritän 

löytää sen edullisimman. Paikallaoloa on pidempää koska ei ole enään riippuvainen 

loman pituudesta.”. (H7.) 

 

H5 sanoi hänen matkustamisen määrän pysyneen samana eläkkeelle siirtymisen myötä. 

Vielä työelämässä olevat taas arvioivat heidän matkojensa lisääntyvän tai pidentyvän ajal-

lisesti.  

”Minä voisin sanoa että jonkun verran lisääntyy (matkustus), että on mahdollisuus 

käyttää enemmän aikaa, mutta rahaa ei varmaan tule olemaan hirveästi.” (H3).  

”Sillä yhdellä matkalla voi siirtyä paikasta toiseen ja olla pidemmän aikaa matkalla.”. 

(H2). 
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6 Tutkimuksen tulokset ja johtopäätökset 

Opinnäytetyön tutkimusongelmana oli selvittää mitä suuret ikäluokat tietävät kestävästä 

matkailusta ja mitä kestäviä valintoja he tekevät matkoilla. Kaikki haastateltavat olivat syn-

tyneet vuosien 1944-1964 välillä ja tutkimukseen pyrittiin valitsemaan henkilöitä jotka ovat 

vielä työelämässä tai vasta päässeet eläkkeelle. Tämä sen takia, että heillä on vielä tuloja 

ja sekä fyysistä että henkistä jaksamista matkustaa.  

 
6.1 Tulokset ja niiden arviointi 

Tuloksia tarkastellessa voi todeta ettei sukupuolella tai iällä ole merkitystä siihen, miten 

suhtautuu kestävään matkailuun. Mielenkiintoista oli myös huomata, ettei asuinpaikalla 

ole niin suurta merkitystä siihen millaisia kestäviä valintoja henkilö tekee.  

 

Tuloksia arvioidessa tulee ottaa huomioon henkilön persoona ja omat mielenkiinnon koh-

teet. Haastatteluun pyrittiin valitsemaan miehiä ja naisia eri puolilta suomea, jotta saatai-

siin erilaisia mielipiteitä sekä näkökulmia asioille. Yksi vastaajista oli jo siirtynyt eläkkeelle 

kun taas muut kuusi olivat vielä työelämässä, voidaan siis sanoa tulojen vaikuttavan pää-

töksentekoon. Haastateltavilta ei myöskään kysytty heidän tulotasoaan, joka toisilla saat-

taa olla surempi kuin toisilla. Tulokset ovat näin ollen enemmän suuntaa antavia, sillä raha 

nousi haastattelun aikana useasti esille. Matkailun kestävyys ei siis ohjannut haastatelta-

vien matkavalintoja.  

 

Melkein kaikki haastateltavat sanoivat etsivänsä tietoa matkakohteesta internetistä. Suu-

rimpia tekijöitä tiedonkeruuseen olivat omat mieltymykset kuten harrastuneisuus, kulttuuri-

kohteet, ruoka ja majoitus. Kaikki etsivät tietoa turisteille suunnatuista palveluista, mutta 

eivät niinkään perintökohteista tai perinnekulttuurista joka koskisi matkailun sosiaalista 

puolta.  

 

Kaikki haastateltavat sanoivat yleisimmäksi matkustusvälineeksi lentomatkailun. Heille 

matkan nopeus ja vaivattomuus sekä hinta perustelivat valinnan. Tässä osiossa ei kysytty 

erikseen valitsevatko he suoria lentoja vai välilaskullisia, joten matkailun kestävyys jää 

tässä kysymyksessä hieman taka-alalle. Tarkastellessa haastateltavien vastauksia siitä, 

mitä matkustusvälineitä he käyttävät kotoa lähtiessä, huomataan ettei matkan ekologisuus 

vaikuta heidän valintoihin. Syynä tälle voidaan pitää matkan nopeuteen vaikuttavaa teki-

jää, joka tuli esille lentomatkustuksen valinnassa. Työssä käyvät henkilöt saavat vain tietyt 
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päivät vapaiksi, joten ajallisesti he haluavat käyttää kaikki mahdolliset minuutit lomakoh-

teessa. Vain yksi haastateltavista sanoi käyttävänsä aina julkisia kulkuneuvoja. Hän oli jo 

siirtynyt eläkkeelle, joten hänellä ei rajoita aika kotoa lentokentälle siirtymistä. 

 

Paikallisten ruokapaikkojen valitsemisesta mainitsivat kaikki haastateltavat. Ruoan tuo-

reus ja paikalliset uniikit maut mainittiin syiksi valita paikallista. Vain kaksi haastateltavaa 

valitsivat paikallista myös sosiaalisen vaikutuksen kannalta, he tiedostavt että valinnallaan 

he tukevat paikallisten työllistymistä. 

 

Suurimmalle osalle kestävä matkailu merkitsi paljon ja osalle tämä on ohjannut heidän 

matkustusvalintojaan niin että he ovat päättäneet karsia turhat matkustukset. Kuitenkaan 

melkein kenelläkään viimeaikaiset uutisoinnit asiasta eivät ole vaikuttaneet ratkaisevasti 

matkustukseen eikä kukaan haastateltavista käytä ympäristöystävällisiä yhtiöitä matkoil-

laan. Kukaan haastateltavista ei ole myöskään maksanut omaa hiilijalanjälkeä ja osa ei 

aio asiaa harkita tulevaisuudessa. Tämä luo tietynlaisen ristiriidan kestävän matkailun 

merkitykselle.  

 

Taulukko 4. Haastattelun tuloksien pääkohdat. 

Taulukko 4 kokoaa tuloksien pääkohdat taulukkomuotoon. Taulukon vasemmalla puolella, 

tummemmalla sinisellä näkyy teemat. Jokaisen teeman oikealla puolella, vaaleammalla 

sinisellä on haastatteluista saatujen tuloksien pääkohdat.  
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6.2 Johtopäätökset 

Johtopäätöksenä voidaan sanoa, ettei kestävän matkailun periaatteet ohjaa kenenkään 

haastateltavan matkustusvalintoja kokonaan, vaan valintoihin vaikuttavat omat mieltymyk-

set, raha, oma-aika sekä se, mitä matkalta haetaan, esimerkiksi kulttuurimatkat. Monet 

haluavat ajatella, että ostettuaan paikallisia käsitöitä tai käytyään paikallisessa ravinto-

lassa on omalta osaltaan tehnyt jo kaiken matkailun kestävyyden puolesta. Tämä kuiten-

kin kattaa vain sosiaalisen ja taloudellisen puolen matkailussa. Kalmarin ja Kelolan (2009) 

mukaan 75 prosenttia päästöistä aiheutuu pelkistä matkoista, joten heti kotoa lähtiessä tu-

lisi matkailijan miettiä mahdollisia ympäristö rasitteita joita aiheuttaa.  

 
Suomen Danske-pankin tekemän selvityksen mukaan yli 70 prosenttia eläkeläisistä ha-

luaa lähteä matkustamaan eläkepäivillään. Tätä tulosta myös tämä opinnäytetyö tuki. 

Kaikki haastateltavat uskoivat matkailumääränsä pysyvän samana, mutta ajallisesti piden-

tyvän. Tämä tukee myös Iso-Britannian Charter Savings-pankin tutkimustuloksia, joista 

nousi esille, että eläkkeelle siirtyvien haaveena on lähteä ajallisesti pidemmälle matkalle.  

 

Pattersonin (2018) mukaan ryhmämatkailu on suurin matkailun malli. Tämän tutkimusen 

tulokset osoittivat, että pariskuntamatkailu oli suosituin haastateltavien kesken. Haastatel-

tavista vain 2 sanoi tehneensä ryhmämatkoja verrattuna puolison kanssa tehtyihin matkoi-

hin, joita kaikkki vastanneet sanoivat tekevänsä. Syyksi haastateltavat sanoivat ryhmä-

matkojen olevan rahallisesti liian kalliita sekä haastateltavat haluavat kokea vapautta ja 

itsenäisyyttä matkoillaan. Paul Higgsin (Lontoon Yliopiston ikääntymisen sosiologian pro-

fessori) mukaan tämä johtuu nuoruuden ihannoinnista. Suuret ikäluokat haluavat olla itse-

näisiä ja riippumattomia niin kauan kuin mahdollista. Toisaalta Patterson myös totesi, että 

suuret ikäluokat ovat yksilöllisiä ja suosivat itsenäisyyttä ja vapautta matkustaessaan. Pat-

terson myös sanoi etteivät suuret ikäluokat halua matkustaa suurissa ryhmissä tai mieltää 

itseään vanhoiksi. Tutkimustulokset tukevat tätä toteamaa. 

 

Edgellin mukaan turistit vaikuttavat paikallisliikenteen kunnossapitoon sekä olemassa-

oloon. Haastateltavista jokainen mainitsi käytävänsä julkisia kulkuneuvoja kohdemaassa. 

Tämä parantaa kohteen infrastruktuuria ja tieverkot pysyvät hyvinä ja käytökelpoisina niin 

paikallisille kuin turisteille. 

 

Haastateltavista jokainen mainitsi kestävän matkailun heille tärkeänä. Tämä tuo selkeän 

ristiriidan tutkimukseen koska tämä ei kuitenkaan näkynyt heidän valinnoissaan niin selke-

ästi. Kukaan haastateltavista ei käyttänyt tai tiennyt ympäristöystävällisistä yrityksistä mat-

kailussa. Kukaan ei myöskään hyvittänyt hiilijalanjälkeään ja pari haastateltavaa sanoivat 

etteivät he edes aio maksaa enemmän lentolipuista. Tämä voi johtua tiedon puutteesta tai 
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ajatusmallista ettei yksi ihminen voi isoa eroa tehdä. Toisaalta kestävä matkailu ei tarkoita 

pelkästään ympäristöystävällisten yritysten käyttöä. Kaikki haastateltavat sanoivat suosi-

vansa paikallisia yrityksiä ruokapaikkoina sekä käyttävänsä paikallisia palveluita kuten op-

paita ja käsitöitä.  
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7 Pohdinta 

Tämän opinnäytetyön tutkimusote on hyvin pieni suhteessa suomen senioreiden mää-

rään. Tutkimuksessa ilmi tulleet asiat ja johtopäätökset pätevät vain haastateltavina ollei-

siin henkilöihin, joten kokonaisvaltaisia johtopäätöksiä kuvaamaan koko suurta ikäluokkaa 

ei voi tehdä. Jotta saataisiin selville todellinen motiivi suurten ikäluokkien kestäviin mat-

kustusvalintoihin, olisi tutkimus tehtävä uudestaan ja se tulisi tehdä suuremmalle joukolle, 

jolloin saataisiin varmempia tuloksia. Tutkimuksen voisi toteuttaa kvantitatiivisellä tutki-

musotteella, jolloin saavutettaisiin suurempi joukko. Haastateltaviksi tulisi valita henkilöitä 

joilla on samat tulot sekä elämäntilanne. Useat haastateltavistani tekivät työmatkoja, lo-

mamatkojen ohella, jolloin voi olettaa etteivät he saa itse päättää millä he matkustavat tai 

miten he majoittuvat.  

 

Saaduista tuloksista voidaan päätellä, että matkailun kestävyyden kannalta olisi tärkeä tie-

dottaa ja mainostaa mahdollisia kestäviä toimia, joita jokainen voisi omalla kohdallaan 

tehdä. Mahdollisista positiivisista vaikutuksista, joita matkailulla on paikallisille ihmisille ja 

taloudelle tulisi myös enemmän mainostaa, sillä useat eivät matkaillessaan tule mietti-

neeksi mitä vaikutuksia sillä voi olla paikallisväestölle. 

 

Kestävä matkailu on ollut esillä eri medioissa viimeisten vuosien ja kuukausien ajan. Suur-

ten ikäluokkien siirtyminen eläkkeelle tuo matkailualalle uudenlaisen ison matkailijaseg-

mentin. Suuret ikäluokat haluavat olla matkoilla pidempiä aikoja, jolloin paikallisuuden ja 

paikallisten palveluiden käyttö korostuu matkailussa. Tätä kestävän matkailun näkökul-

maa tulisi markkinoida paremmin sekä enemmän tietoutta tulisi olla ympäristöystävällisistä 

yhtiöistä, sekä yhtiöistä joiden kautta voi hyvittää omaa hiilijalanjälkeään. Vaikka suurten 

ikäluokkien matkustamisessa ei näy vielä selkeästi ympäristöasiat niin asenteet ovat 

muuttumassa, sillä he osoittivat kiinnostusta taloudelliseen ympäristötukeen. 

 

Haastattelukysymykset olivat pitkälti ympäristö painotteisia, joka saattoi heijastua haasta-

teltavien vastauksiin. Haastattelussa kysyttiin hiilijalanjälkeä yhtenä suurena teemana 

sekä pienempiä kysymyksiä kuten matkustustarkoitus sekä viimeisen kahden vuoden ai-

kana tehdyt matkat ohjasivat haastattelua enemmän matkustukseen kuin itse kohteessa 

tehtävään kestävään matkailuun. Matkailun sosiaalista puolta kuten paikallisväestöön liit-

tyviä kysymyksiä ei suoranaisesti esitetty, vaikka aihetta sivuttiin.  

 

Teoreettisen viitekehyksen kirjoitus oli helppoa, sillä kestävästä matkailusta löytyi paljon 

ajankohtaista tietoutta niin digitaalisessa kuin kirjallisessa muodossa. Useimmat käyttä-

mistäni lähteistä olivat ilmestyneet viimeisen viiden vuoden sisällä. Aihe oli myös minulle 
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itselleni mieluisa, joten siitä kirjoittaminen sekä tiedon löytäminen oli suhteellisen helppoa. 

Teoriaosuus suurista ikäluokista oli sen sijaan hieman hankalampi. Suuri osa teoriasta oli 

tehty ja tutkittu yli kymmenen vuotta sitten. Tämä on ihan ymmärrettävää kun puhutaan 

sukupolvesta joka on syntynyt vuosien 1944-1964 välissä. Englanninkielisistä läheistä löy-

sin kuitenkin monipuolista tietoa teoreettiseen viitekehykseen varsinkin suurten ikäluok-

kien nykyisestä käyttäytymisestä sekä matkailusta. 

 

Teoriaa kestävästä matkailusta löytyi paljon, joten aiheen rajaamisen kanssa tuli haas-

teita. Teoriaa tulee olla kattavasti mutta sen täytyy liittyä tutkimuksen punaiseen lankaan 

ja tukea tutkimusta. Teoreettiseen puoleen olisin saanut paljon enemmän näkökulmia esi-

merkiksi matkailun eettisyydestä, ilmastonmuutoksesta sekä kehittyvistä matkailumaista. 

Aiheen rajaaminen on tärkeää, jotta saa mahdollisimman hyvän teoriakehyksen tutkimuk-

selle. 

 

Haasteina oli myös ajan järjestäminen opinnäytetyölle. Aloitin opinnäytetyön työstämisen 

liian myöhään, jolloin en päässyt ihan niin syvällisesti asiaa tutkimaan kuin olisin halunnut. 

Ajallisesti minulle tuli kiire myös haastattelukysymyksiä laatiessa, sillä olin jo sopinut haas-

tatteluajat. Sain kuitenkin kaikki haastatteluni tehtyä kahden päivän sisällä, joten pääsin 

analysoimaan tuloksia nopeasti.  

 

Haasteita loi myös useat ulkomaalaiset lähteeni, joita käytin. Useat käyttämistäni lähteistä 

olivat englanninkielisiä, joiden ymmärtäminen ja kääntäminen tuottivat omalta osaltaan 

vaikeuksia. Tämä näkyi myös kirjoittaessani teoriaa. 

 

Itse opinnäytetyön kirjoitus sujui minulta erinomaisesti ja minusta tuntuu että olen opinto-

jeni ohella oppinut oikeanlaisen lähestymistavan tutkimustyyppisiin kirjoituksiin sekä läh-

dekritiikkiin. Koen että opinnäytetyöni tuloksilla on vaikutusta suurille ikäluokille suunnatun 

matkailun suunnittelussa ja tutkimukseni on hyvä alusta jatkotutkimuksille kestävä matkai-

lun näkökulmasta.  
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Liitteet 

Liite 1. Haastattelukysymykset 

 

Tietoja 

1. Minkä ikäinen olet? Mistäpäin suomea olet kotoisin? Oletko eläkkeellä vai työssä-
käyvä? 
 

2. Montako ulkomaan matkaa olet tehnyt viimeisen 2 vuoden aikana? 
 
3. Mikä on pääasiallinen syysi matkustaa? 

 

Tiedonkeruu 

4. Millä tavalla keräät tietoa kohdemaasta? 
 
- Minkälaisista lähteistä? 

 
- Mitkä tekijät vaikuttavat siihen mitä tietoa keräät? (Kiinnostuksen kohteet/ har-

rastukset?) 
 
5. Miten kohdemaan ajankohtaiset uutiset vaikuttavat matkustusvalintaasi? 

 

Matkailijasegmentti 
6. Millainen matkailija olet? Matkustatko yksin/ ryhmässä/ oppaan kanssa/ per-

heen...? Miksi? 

 

Hiilijalanjälki 
7. Mikä on yleisin matkustusväline kohdemaahan? 

 
8. Mitä matkustusvälinettä/ välineitä käytät kotoa matkalle lähtiessäsi? 

 
9. Miten matkustat kohdemaan sisällä? 

 
10. Miten vähentäisit omaa hiilijalanjälkeäsi? 

 

Majoitus ja rahan käyttö kohdemaassa 

11. Miten majoitut? 
 

12. Millaisia ruokailu paikkoja valitset ja miksi? 
 
13. Mitä paikallisia palveluita käytät? 

 
14. Osaatko antaa esimerkkejä miksi paikallista kannattaa suosia matkalla kestävän 

matkailun näkökulmasta 
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Kestävyys matkailussa 

15. Mitä kestävä matkailu merkitsee sinulle? 
 

16. Miten viimeaikainen ympäristökeskustelu on vaikuttanut valintoihisi matkailijana? 
 
17. Mitä mieltä olet siitä että joihinkin nähtävyyksiin pääsee vierailemaan vain pienissä 

ryhmissä kerrallaan? Miten se vaikuttaa kiinnostuksen kohteisiin matkalla? 
 
18. Miten ympäristöystävälliset eli niin sanotut vihreät yhtiöt näkyvät matkoillasi? Suo-

sitko niitä 
 
19. Miten rahankäyttösi matkustamiseen muuttuu eläkkeelle päästessäsi? Entä mat-

kustaminen? 
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