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Tämä opinnäytetyö käsittelee merellisten elämysten kokemista Turussa järjestettävissä 
tapahtumissa. Työn tilaaja oleva Turun kaupungin Vetovoimatoiminnot, joka kuuluu 
Konserihallinnon Kaupunkikehitysryhmään, haluaa kehittää merellistä imagoaan tapahtumien 
avulla. 
 
Opinnäytetyön tavoitteina oli selvittää, että mitä merellisiä tapahtumia Turussa on, millaisista 
tekijöistä merellinen elämys koostuu ja mitkä ovat tarpeelliset tekijät, joista tulevat merelliset 
tapahtumat Turussa muodostavat. 
 
Tutkimuksen aineisto saatiin anonyymin Delfoi-kyselyn avulla, joka suunnattiin elämysten, 
tapahtumien ja merellisyyden asiantuntijoille. Lisäksi vastauksia tukemaan ja kyseenalaistamaan 
käytettiin benchmarking ja haastattelu -menetelmiä. Aineistosta saatuja yksityiskohtaisempia tietoja 
täydensi monipuolinen tietoperusta, joka rakentui raporteista, strategioista, tutkimuksista sekä 
tietokirjallisuudesta.  
 
Turussa järjestetään jo lukuisia merellisiä tapahtumia ja uusia laadukkaita tapahtumia tulee lisää joka 
vuosi runsaasti. Potentiaalia Turussa olisi erityyppisille tapahtumille, joissa merellisyyttä voi kokea. 
Ruissalo, Hirvensalo ja saaristo ovat loistavia ympäristöjä järjestää moniaistisesti koettavia 
tilaisuuksia. Elämysten kokemisesta ei tapahtumajärjestäjä voi vastata, mutta hän voi antaa 
mahdollisimman hyvät edellytykset ja puitteet sen kokemiselle.  
 
Tuloksista kävi ilmi, että merellisen elämyksen kokeminen on subjektiivinen asia eikä yhtä varmaa 
reseptiä merellisen tapahtuman luomiseen ole. Huomioitavia asioita nousi kuitenkin lukuisia. 
Tapahtuma kannattaa suunnata pienelle yleisölle, sijoittaa meren välittömään läheisyyteen ja ottaa 
huomioon merellisyys jo tapahtumaan saapumisesta lähtien aina markkinointiin saakka. Lisäksi 
tapahtumaa järjestähän olisi syytä tuoda esiin Turun mielenkiintoista historiaa ja hyödyntää 
aktiiviset sekä innokkaat ruohonjuuritason kulttuuritoimijat. Vahvoja merellisiä elämyksiä 
haettaessa myös ruoka yhtensä osana tapahtumia on selkeä trendi, jota ei tulisi jättää huomiotta. 
 
Tämä opinnäytetyö perustuu alle kahdenkymmenen tahon näkemyksiin, ja linjaus on jo näkyvissä 
selkeästi: Turussa on paljon mahdollisuuksia luoda merellisiä elämyksiä tapahtumien avulla ja 
kehittämistä  kaivataan erityiesti merellisyyden tuomiseen esiin Turun keskustassa. 
Olisi hyödyllistä tehdä näitä käsittelevä tutkimus Turussa ja ehkä jopa muissa merellisissä 
kaupungeissä laajemmin. 
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This thesis covers maritime experiences in events that are held in Turku.  Promoting of Turku, which 
is part of Central Administrations City Development Group, is willing to evolve maritime image of 
Turku with events.  
 
Aim of this thesis was to clarify what kind of maritime events there are already in Turku, which kind 
of essentials components should future events consist of and what are the elements that make a 
maritime experience.   
 
The materials of thesis were gathered with anonymous Delphi-inquiry, which was targeted to 
authorities of experiences, maritime and events. In addition, benchmarking and interview methods 
were used to support and question the answers.  Diverse theoretical frameworks, which were 
composed of reports, strategies, researches and nonfictions, were completed with more detailed 
information gathered from thesis materials.  
 
There are held already numerous maritime events in Turku and new high-quality events will added 
plenty every year. Potential of organizing different kind of events, where you can find maritime 
experiences, is notable. Ruissalo, Hirvensalo and the rest of the archipelago are excellent 
environments to arrange events that could be experienced with multisensory. Event organizer can not 
be responsible of experiencing of experiences, but she/he can give requirements and frames as good 
as possible.  
 
The results showed that experiencing maritime experiences is subjective and there is no one certain 
receipt to create a maritime event. However, many aspects to consider came out; It is recommended 
that the event will be targeted to a small audience, to be organize at the immediate proximity of the 
sea and to consider the elements of maritime from arriving to the event all way to marketing. In 
addition, the event organizer should adduce the most interesting history of Turku and to utilize all 
the active and enthusiastic cultural operators of grassroot-level. Food as one part of the event is a 
trend that should not ignore, when it is important to improve strong maritime experiences. 
 
This thesis is based on the visions of under twenty neuter and policy can already been seen clearly: 
there are a lot of possibilities to create maritime experiences with the help of events in Turku, however 
specially in the center of Turku development is largely needed. It would be useful to do wider research 
in Turku or even in other maritime cities, which debate on this thesis results. 
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1 JOHDANTO 

Opinnäytetyöni tavoitteena on selvittää, mistä kaikista osatekijöistä merellinen elämys 

koostuu. Rajasin elämysten kokemisen tapahtumiin ja yksinomaan Turussa järjestet-

täviin tapahtumiin.  Opinnäytetyön tilaajani on Turun kaupunki ja työn aihe tuli hei-

dän tarpeestaan ja toiveestaan, sillä Turku haluaa kasvattaa profiiliaan merellisenä 

kaupunkina ja pitää merellisyyttä kaupungin tärkeimpänä brändinä (Kirkkola 2019). 

Vastaan työssäni seuraaviin kysymyksiin: Mitä merellisiä tapahtumia Turussa on, mil-

laisista tekijöistä merellinen elämys koostuu ja mitkä ovat tarpeelliset tekijät, joista 

tulevat merelliset tapahtumat Turussa muodostuvat? 

Yksi parhaita tapoja kaupungin brändin ja houkuttelevuuden lisäämisessä on järjestää 

mielenkiintoisia sekä elämyksellisiä tapahtumia. Merellistä profiilia voi korostaa juuri 

tapahtumien kautta, jotka vahvistavat merellisyyden kokemista.  Turussa järjestetään-

kin satoja tapahtumia vuosittain (Turku kalenteri 2019) ja niiden kenttä on laaja ja 

niiden joukkoon mahtuu myös lukuisia merihenkisiä tapahtumia.  

Olen ollut aiemmin työharjoitteluissa Turun kaupungilla, joten toimintaympäristö oli 

entuudestaan tuttu. Harjoittelussa ollessani olin mukana tuottamassa tapahtumaa 

Swan 50th Anniversary Regatta, joka järjestettiin kesällä 2016 yhteistyössä Turun pur-

siseuran kanssa. Sain siis jo silloin kosketuspintaa merellisistä tapahtumista. Tällä het-

kellä työskentelen Turun kaupungilla kaupunkikehitystyöryhmän vetovoimatoimin-

noissa kaupungin kärkihankkeiden parissa. Yhden näistä hankkeista tarkoituksena on 

vahvistaa Turun merellistä brändiä ja opinnäytetyöni tukee tätä kokonaisuutta. Merel-

liset kaupunkitapahtumat ovat yksi painopiste, johon Turun kaupunki haluaa tapah-

tumallisuuttaan keskittää (Vuolteenaho 2018, 10). Kaupunki ei itse tuota kuin yhden 

merellisen tapahtuman vuodessa (Jokisataman avajaiset), mutta mahdollistaa muille 

toimijoille puitteet varsinaista tuotantotoimintaa varten. 

Opinnäytetyössäni hyödynnän Sanna Tarssasen (Elämystuottajan käsikirja 2009) ke-

hittämää Elämyskolmio-mallia, joka hyödyntää yhdysvaltalaisten B. Joseph Pine II:n 

ja James H. Gilmoren kehittämää elämysteollisuutta.  
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2 TILAAJA JA TOIMINTAYMPÄRISTÖ 

2.1 Turun kaupunki 

Opinnäytetyön tilaajana toimii Turun kaupungin kaupunkikehitysryhmä, joka koordi-

noi seuraavia toimintoja: kaupungin elinkeino- ja innovaatiopolitiikan ohjaus, kau-

pungin ja korkeakoulujen välinen yhteistyö, edunvalvonta ja kaupunkipolitiikka sekä 

näihin liittyvä sidosryhmäyhteistyö, kaupungin strategisten kärkihankkeiden ohjaus ja 

koordinointi, kaupungin strategisten ohjelmien koordinointi sekä viestintä ja markki-

nointi. Näiden lisäksi sen vastuulla ovat kaupungin vetovoimatoiminnot ja tapahtuma-

toiminta, strategisen maankäytön ja kiinteistökehityksen ohjaus, ympäristö- ja ilmas-

topolitiikan valmistelu ja ohjaus, työllisyyden ja maahanmuuton ohjaus, strategisten 

hankintojen ohjaus sekä kaupunkikonsernin strategisten yhtiöiden valvonta. (Turku 

2019). 

Yllämainituista toimijoista vetovoimatoiminnot ja tapahtumapalvelut vastaavat kau-

pungissa järjestettävistä tapahtumista, kaupungin omien tapahtumien (Jokisataman 

avajaiset ja Turun päivä) tuotannoista ja Turun vetovoimaisuuden kehittämisestä kau-

pungin kärkihankkeiden kautta. Tärkeimmät teemat ovat tällä hetkellä historia, kult-

tuuri, urheilutapahtumat, merellisyys ja ruoka (Kirkkola 2018).  

Turussa vuonna 2017 tehdyn postikyselyn mukaan (Vuolteenaho 2018, 6) uutta uskot-

tavuutta meren ja merellisyyden merkitykselle Turussa ovat luoneet Tall Ships Races 

ja muut merihenkiset tapahtumat, museo- ja tapahtumakeskus Forum Marinum, Mey-

erin telakan uudet teolliset työpaikat ja valoisat tulevaisuudennäkymät, Itämeren suo-

jelu ja ekologisuus sekä uudet asuinkorttelit meren läheisyydessä.  

Merellisyyttä Turussa on lähdetty edistämään jo monella tavalla. Kaavoituksen näkö-

kulmasta merellistä kaupunkia edistetään Heikkilän kasarmin, Linnan aukon termi-

naalin, Turun linnan ympäristön sekä Aurajoen kokonaisvaltaisen uudistamisen 

avulla. Aurajokeen on tulossa kulttuurijokilautta, joka tulee pitämään sisällä niin kult-

tuuritapahtumien järjestämistä kuin ulkouima-altaitakin (Lappi 2018). 

Turku oli vuoden 2011 kulttuuripääkaupunki ja viimeistään tällöin se vahvisti ase-

mansa yhtenä Suomen tärkeimmistä kulttuurikaupungeista. Turun kaupunki määrit-

tää strategiassaan, että se haluaa kehittää Turkua merkittävänä matkailu-, kongressi- 
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ja tapahtumakaupunkina. Yhtenä sen kärkihankkeista tapahtumatuotannossa on Me-

riTurku-teema. Tavoitteena on myös laajentaa tapahtumatoimintaa myös ympärivuo-

tiseksi, kun se nykyään painottuu lähinnä kesäkauteen (Turku 2018).  

Keskustavisiossa 2050, jonka pohjana on kaupunkistrategia 2029, Turku ilmaisee ta-

voitteenaan olla maailman kauneimman saariston pääkaupunki. Saaristo ja vesi halu-

taan tuoda koettavaksi jo ydinkeskustassa. Tähän on jo ryhdytty, sillä 01.04.2019 käyn-

nistyi Archipelago Access -hanke, jota rahoittaa EU:n Central Balticin Intrerreg -oh-

jelma. Hankkeessa yhtenä osa-alueena on saada Turkuun Merikeskus, jossa voisi 

saada maistiasia saaristosta jo jokirannassa ja tuoda yhteen kaikki Turun merelliset 

toimijat. Lisäksi yhdeksi keskustavision toimenpiteeksi on määritelty, että tavoitteena 

on lisätä merihenkisten tapahtumien, palveluiden ja tuotteiden tarjontaa (Turku 

2017). Merellisyys osana kaupungin kehittämistä mainitaan kaupungin strategiassa, 

visiossa ja strategisioissa ohjelmissa yli 30 kertaa (Hynni & Lindfors 2018, 12).   

2.2 Turussa järjestettävät merelliset tapahtumat 

Turussa järjestetään vuosittain lukuisia merellisiä tapahtumia. Olen koonnut listauk-

sen pelkästään vuonna 2018 järjestetyistä tapahtumista, joissa meri on jollain tavalla 

läsnä. Lista perustuu Turun kaupungin tapahtumapalveluiden listaukseen Turussa 

vuosittain järjestettävistä tapahtumista. Taulukkoon on merkitty, ovatko tapahtumat 

jatkuvia vai kertaluonteisia. Tapahtumat on myös luokiteltu alaluokkiin niiden sisällön 

mukaan. Alaluokat ovat: festivaali, näyttely, urheilu, viihde, kaupunkitapahtuma, kon-

ferenssi, ruoka, opiskelijatapahtuma ja muu. 

tapahtuma ajankohta tyyppi 
jat-
kuva 

1.        Pax Navis – Veneilyrauhan julistus 24.5. muu kyllä 

2.       Mökki ja Meri -messut 6.-8.4. näyttely kyllä 

3.       Turun Saaristolaismarkkinat 13.-15.4. ruoka kyllä 

4.       Navigate 2018 16.-17.5. konferenssi 

joka 
toinen 
vuosi 

5.       Jokistaman avajaiset 24.-27.5 
kaupunkitapah-
tuma kyllä 

6.       Saaristoasian neuvottelukunnan juh-
lakokous 4.-5.6. konferenssi ei 

7.       Aurajoen Wauhtiajot 16.6. viihde kyllä 

8.      Ruisrock 6.-8.7. festivaali kyllä 

9.       Merivoimien vuosipäivät 8.-9.7. muu ei 



9 

 

10.    Airisto Classic Regatta 26.-28.7. urheilu kyllä 

11.     Challenge Turku 11.-12.8. urheilu kyllä 

12.    Merikadettipäivät 1.-5.8. urheilu ei 

13.    NOCO, Northern Coasts 2018 1.-5.8. urheilu ei 

14.    Nordic Island Adventure Race 12.-16.8. urheilu ei 

15.    Partiolaisten kokoontumispurjehdus 24.-26.8. urheilu ei 

16.    Muinaistulien yö/Venetsialaiset elokuun viimeinen vklp 
kaupunkitapah-
tuma kyllä 

17.    Ilmiö 28.7. festivaali kyllä 

18.    Ruissalojuoksut 22.9. urheilu kyllä 

19.    Aurasoudut 13.9. 
opiskelijatapah-
tuma kyllä 

20.   Silakkamarkkinat 25.-28.10 ruoka kyllä 

21.    Venexpo 8.-11.11 näyttely kyllä 
Taulukko 1. Turussa järjestettävät merelliset tapahtumat 

Taulukko 1:stä tarkastellessa voi huomata, että iso osa, peräti seitsemän 21:stä, on ur-

heilutapahtumia. Muutaman vuoden välein Turussa järjestetään yllä olevien tapahtu-

mien lisäksi suurten purjeveneiden tapahtuma The Tall Ships Races on mittaluokas-

saan suurtapahtuma ja merellisistä tapahtumista suurin ja tunnetuin.  Vuonna 2017, 

kun se viimeksi järjestettiin Turussa, kävijöitä oli viikon aikana yli 500 000 (Hyyppä 

2017).  

Yli puolet taulukon tapahtumista järjestetään vuosittain, joten voidaan sanoa, että Tu-

russa on hyvä tilanne merellisten tapahtumien jatkuvuuden suhteen. Saaristolais-

markkinat ovat vallanneet jokirannan jo yli 20 vuoden ajan ja Silakkamarkkinat peräti 

40:nen. Näillä merellisillä tapahtumilla on pitkät perinteet Turussa, mutta merellisyys 

on hieman hävinnyt niistä aikojen saatossa - markkinoilla päätuotteena eivät enää ole 

lähivesiltä kalastetut saaliit, vaan niiden rinnalle ovat nousseet Kuusamon muikut ja 

pölypussikauppiaat.   

Muita kuin kulttuuria sivuavia merellisiä tapahtumia on esimerkiksi Turun Messukes-

kuksessa pidetty Navigate. Kansainvälinen meriteollisuuden, varustamoiden ja meri-

logistiikan huippukohtaaminen järjestetään, joka toinen vuosi Turun Messukeskuk-

sessa. Tapahtumassa esitellään mm. suomalaisille yrityksille bisnesmahdollisuuksia 

eri kohdemaissa. Myös verkostoitumisella on keskeinen rooli messutapahtumassa. Ta-

pahtumassa on useita yritysten välisiä kohtaamisia matchmaking-tapaamisissa. 
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Messujen aiheina ovat mm. risteilijärakentaminen ja -uudistaminen, rekrytointi, uu-

det ja uusiutuvat energiamuodot, arktinen osaaminen, digitalisaatio ja ympäristötek-

nologia ja merilogistiikka. Tapahtuma on kasvussa ja mukana oli vuonna 2018 noin 

200 alan yritystä. Messuilla oli kansainvälisiä osallistujia, näytteilleasettajia ja toimit-

tajia mm. Venäjältä, Kiinasta, Etelä-Koreasta, Espanjasta, Virosta ja Ranskasta (Fin-

nish Maritime Cluster 2018). 

Vuosittain Turussa järjestetään melkein 10 uutta merellistä tapahtumaa, eli lähes puo-

let kaikista tapahtumista. Yksi näistä vuonna 2018 oli Merivoimien vuosipäivät. Juh-

lapäivän ohjelmaan kuului vierailevia ulkomaalaisten merivoimien aluksia, tutustu-

mista kotimaisiin aluksiin, Laivaston soittokunnan ja Puolustusvoimien varusmies-

soittokunnan Showbandin konsertti sekä kaikille avoin luento merivoimien historiasta 

ja nykytilasta (Merivoimat 2018).  

Turun merellisistä tapahtumista vain yksi on Turun kaupungin tuottama ja se on Jo-

kisataman avajaiset. Toki kaupunki tukee monia tapahtumia rahallisesti tapahtuma-

avustusten kautta sekä muuten esimerkiksi viestinnällisesti ja tarvittavia lupia myön-

täen. 

 

3 ELÄMYS 

Perehdyn opinnäytetyössäni elämyksen määritelmään ja sen työkaluun Elämyskolmi-

oon. Lisäksi valotan hieman elämysteollisuuden käsitettä. 

 

3.1 Elämyksen määrittely 

Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus määrittelee elämyksen seuraavalla tavalla 

(2010):  

”Elämys on moniaistinen, merkittävä ja unohtumaton kokemus, joka voi tuot-
taa kokijalleen henkilökohtaisen muutoskokemuksen. ” 
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Elämys on aina omakohtainen kokemus ja lopputulos, joka on syntynyt monesta teki-

jästä. Tähän palveluntarjoaja voi kuitenkin vaikuttaa esimerkiksi huomioimalla toi-

minnassaan elämyksellisyyden toteutumisen asiakkaalle. Takuuvarmasti elämyksiä ei 

kuitenkaan voida tuottaa.  Elämys ei koostu ainoastaan hyvästä palvelusta, miellyttä-

vistä palveluhetkistä tai mukavista asiakaskohtaamisista; ne kaikki yhdessä luovat hy-

vät lähtökohdat elämysten luomiseen, mutta ovat vain osa prosessia. Elämyksessä 

olennaisinta on se, miten asiakkaalle tuotetaan palvelu ja siihen liittyvät tuotteet ja toi-

menpiteet. (Tarssanen 2009, 11-12). 

Kuten sanottu, elämyksessä ei ole kysymys vain palvelusta tai viihtyisästä kokemuk-

sesta. Unohtumattomia kokemuksia eli elämyksiä, voidaan tuotteistaa yhtä lailla, kuin 

mitä tahansa korkealuokkaisia palveluitakin. Elämyksessä on keskeisintä se, miten ja 

millainen elämys vieraalle tai kokijalle tuotetaan, kun taas palvelussa keskeistä on, 

mitä asiakkaalle tarjotaan. Palvelu- ja elämystuotteen erottavat toisistaan teema, draa-

mallisuus, kustomointi ja kokonaisvaltainen suunnittelu. Draaman kaari on kelpo vä-

line, kun kokemuksesta halutaan mukaansatempaava, jännittävä ja mieleenpainuva. 

Kun kokemukseen on valittu tietoisesti hyvä ja yhtenäinen teema, voi elämystuote 

mahdollistaa arjesta irtautumisen. Onnistunut elämys tuottaa yksilöllisen kokemuk-

sen. (Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti 2010). 

Länsimaissa työ, tuotanto ja talous ovat muuttuneet rajusti viimeisten vuosikymmen-

ten aikana, mutta tähän ollaan siirtymässä nopealla tahdilla muuallakin maailmassa. 

Siirtyminen pois teollisesta kapitalismista, ajasta, jossa tuotetaan halvalla massakulu-

tustuotteita, on tapahtunut nopeasti. Tämä kulttuuri on muuttanut sosioekonomisesi 

etuoikeutetuista länsimaisesta näkökulmasta työn luonnetta siten, että työtä kuvastaa 

aineeton eli ”immateriaalinen” tuotanto aiemman fyysisen tehdastyöpuurtamisen si-

jaan. Kapitalismin jälkeisessä talouskasvun tavoittelussa katse on kohdistunut toisiin 

suuntiin: tietoon, palveluihin kulttuuriin, sisältöihin ja – elämyksiin. Siirtymä elämys-

talouden aikaan tarkoittaa, että työ ja tuotanto sekä niistä kertyvä taloudellinen arvo 

eivät koostukaan enää yksinomaan konkreettisten tuotteiden valmistamisesta eivätkä 

myymisestä.  (Karkulehto & Venäläinen 2016, 16). 

Elämystalous on siis erottamaton osa länsimaista nyky-yhteiskuntaa ja tapahtumat 

ovat myös osa sitä.  
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3.2 Elämyskolmio 

Elämyskolmio on Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskuksen kehittämä työkalu, 

jonka ovat luoneet LEO:n osaamiskeskusjohtaja Sanna Tarssanen sekä tutkija Mika 

Kylänen. Sen tarkoituksena on helpottaa elämysten suunnittelua ja tuotteistamista 

(Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti 2010). Mallin avulla voidaan selventää, 

millainen tuote on elämystuote. Elämyskolmiossa elämystä voi tarkastella kahdesta eri 

näkökulmasta: asiakkaan kokemuksen ja tuotteen elementtien tasolta. Elämyskolmio 

on malli täydellisen elämyksen kokemuksesta, ideaalityyppi, jossa kaikki elämyksen 

tasot ovat edustettuna (Tarssanen & Kylänen 2009, 11-12).  

 

Kuva 1. Elämyskolmio (Tarssanen & Kylänen 2009, 12) 

 

Tarssasen ja Kyläsen (2009, 12-15) mukaan elämyskolmiossa on kuusi tasoa ja jotta 

elämys olisi täydellinen tai ainakin mahdollisimman hyvin kokijaa palveleva, sen tulisi 

sisältää nämä kaikki. He määrittelevät kyseiset elementit seuraavanlaisesti: 

Yksilöllisyys 

Tuote on ainutkertainen ja ainutlaatuinen, eikä samanlaista kokemusta saa muualta ja 

palvelua on mahdollista räätälöidä asiakkaan toivomusten mukaan.  

Aitous 

Tuote on uskottava ja autenttinen, jos asiakas sen niin kokee. Ei ole olemassa yhtä ja 

oikeaa aitoa, vaan kyse on aina näkökulmasta.  Jos tuote on myös eettisesti aito, se ei 

vahingoita tai pyri hyötymään etnisten tai muiden kulttuuriyhteisöjen kustannuksella.  

Tarina 
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Kokemuksen eri elementit olisivat tarpeellista punoa yhteen yhtenäisellä tarinalla, 

jotta kokemuksesta tulee tiivis ja mukaansatempaava. Näin muodostuu myös syy asi-

akkaalle kokea tuote. Tarinan rakentaminen on myös tärkeää, yksityiskohdat eivät saa 

olla ristiriidassa keskenään ja tarinan on oltava uskottava. Jos tarina on uskottava ja 

aito, se antaa kokemukselle ja tuotteelle sosiaalisen merkityksen ja sisällön. Tarssanen 

ym. (2009, 14) viittaavat yhdysvaltalaistutkijoihin Pine ja Gilmoreen (1999, 46-55), 

jotka nimittävät tätä elämyksen harmonisoinniksi ja teemoitteluksi. He sanovat, että 

johdonmukainen teemoittelu on olennainen osa elämystuotetta, ja että teemojen ja ta-

rinan on oltava läsnä kaikissa tuotteen kokemisen vaiheissa, markkinoinnista kokemi-

seen ja jälkimarkkinointiin. 

 

Moniaistisuus 

Palvelu on suunniteltu niin, että se kattaa visuaalisuuden, tuoksut, äänimaailman ja 

muut aistituntemukset. Vastavuoroisesti liialliset aistiärsykkeet voivat pilata elämyk-

sen kokemisen.  

 

Kontrasti 

Tuotteen tulee olla erilainen suhteessa kokijan arkeen. Kontrastilla tarkoitetaankin 

erilaisuutta kokijan näkökulmasta; hän kaipaa jotakin erilaista, ennenkokematonta ja 

eksoottista. On myös otettava huomioon kokijan lähtökohdat, jollekin tutut asiat voi-

vat olla muille täysin uusia ja tavallisuudesta poikkeavia.  

 

Vuorovaikutus 

Vuorovaikutus on onnistunutta kommunikaatiota oppaan ja/tai toisten matkalaisten, 

mutta myös tuotteen ja sen tuottajien kanssa. Vuorovaikutuksen tärkeimpiä osia on 

kokemus yhteisöllisyydestä – tunteesta olla osana yhteisöä, perhettä, porukkaa tai ryh-

mää. Yksinkin voi kokea elämyksen, mutta yhteisöllisyyteen kuluu ajatus kokemuksen 

hyväksyttävyydestä ja arvostuksesta. Palveluntarjoajan ja kokijan/matkailijan henki-

lökohtaisella vuorovaikutuksella on myös suuri merkitys kokemuksen välittämisessä 

asiakkaalle tietyssä fyysisessä ympäristössä mahdollisimman onnistuneella tavalla.  
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Kolmiossa on pystysuunnassa viisi tasoa, jossa on kuvattu asiakkaan kokemuksen ta-

sot: motivaation taso, fyysinen taso, älyllinen taso, emotionaalinen taso ja henkinen 

taso. Voidaan ajatella, että kolmeen ensimmäiseen tasoon elämyksen tuottaja voi itse 

vaikuttaa. Lopulta on kyse asiakkaasta/kokijasta itsestään, toteutuuko elämyksen ko-

keminen vai ei. Tähän liittyy hänen tuotettansa kohtaan lataamiensa odotusten sekä 

aktiivisuuden lisäksi sosiaalinen ja kulttuurinen konteksti. (Saari & Reini 2009, 13).  

Tarssanen ym. (2009, 15-16) luonnehtivat tasot näin: 

 

Motivaation taso 

Esimerkiksi markkinointia hyödyntämällä herätetään asiakkaan kiinnostus sekä luo-

daan odotukset tuotetta/elämystä kohtaan. Jo tässä vaiheessa on tärkeää, että elämyk-

sestä mahdollisimman monet elementit olisi täytetty. Markkinoinnin tulisi siis toteu-

tua yksilöllisesti, sen tulisi olla aitoa ja vuorovaikutteista, kontrastia arkeen pitäisi löy-

tyä ja sen tarinan tulisi olla toimiva. 

 

Fyysinen taso 

Fyysisellä tasolla asiakas käsittää ja kokee tuotteen aistiensa avulla. Tämän tason koh-

dalla myös otetaan selvää, että millainen on tuotteen tekninen laatu. Tällä tasolla, jos 

tuote on hyvä, se takaa mieleisen, turvallisen, kokemuksen, eikä asiakas koe fyysisesti 

oloaan epämukavaksi esimerkiksi tuntemalla nälkää, kylmää tai janoa. 

 

Älyllinen taso 

Älyllisellä tasolla prosessoimme ympärillä olevia aistiärsykkeitä. Näiden mukaan me 

toimimme, opimme ja ajattelemme sekä sovellamme tietoa ja muodostamme sen poh-

jalta mielipiteitä. Tällä tasolla kokija päättää, onko hän tyytyväinen tarjottuun tuottee-

seen vai ei. Jos älyllisellä tasolla tuote on onnistunut, se antaa asiakkaalle mahdolli-

suuden oppia jotain uutta sekä saada uutta tietoa ja kehittyä joko tiedostetusti tai tie-

dostamatta. 

 

Emotionaalinen taso  
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Kun elämys koetaan varsinaisesti, se tapahtuu emotionaalisella tasolla. Yksilöiden tun-

nereaktioita on vaikea arvata etukäteen ja hallita. Jos kaikki aiemmat elämyksen ele-

mentit on otettu huomioon, on erittäin todennäköistä, että asiakas kokee positiivisen 

tunnereaktion, sellaisen, jonka yksilö itse kokee merkitykselliseksi. 

 

Henkinen taso 

Henkisellä eli kaikkein ylimmällä tasolla, jos elämyksen aiemmat osat ovat toteutu-

neet, kokija voi saada henkilökohtaisen muutoskokemuksen. Tämä kokemus voi johtaa 

jopa melko pysyviin muutoksiin henkilön fyysisessä olotilassa, mielentilassa tai elä-

mäntavassa. Henkisellä tasolla yksilö kokee muuttuneensa ja kehittyneensä ihmisenä 

tai omaksuneensa jotakin uutta osaksi persoonaansa. Aiemmin kuntoilua kartteleva 

voi innostua ottamaan liikunnan osaksi elämäänsä tai korkeita paikkoja kammonnut 

hakeutua jatkossakin päätä huimaaviin tilanteisiin. 

 

Kun nämä elementit täyttyvät, asiakas kokee elämyksen ja parhaimmassa tapauksessa 

myös laajemman muutoksen elämässään.  

4 TUTKIMUSKYSYMYKSET JA -MENETELMÄT 

Alla olevissa alaluvuissa selvennetään tutkimuskysymykset, tutkimuksen eteneminen, 

käytetyt tutkimismenetelmät, niiden teoriaa ja miten niitä on käytetty sekä sovellettu 

tässä opinnäytetyössä. Delfoi-menetelmän käyttäminen on ollut tutkimukseni kan-

nalta menetelmistä merkittävin, sillä siten olen kerännyt eniten aineistoa elämysten, 

tapahtumien ja merellisyyden asiantuntijoilta. Useassa menetelmissä esitetyissä kysy-

myksissä käytin yhtenä lähteenä Turun yliopiston funktionaalisen elintarviketutki-

muskeskuksen Aistilan tekemää moniaistisuus kyselyä ”Miltä Turku tuntuu?” Kysely 

toteutettiin Turussa 2018 syksyllä ja siihen vastasi yli 1000 turkulaista ja yli 1000 ul-

komaalaista.  
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4.1 Tutkimuskysymykset ja tutkimuksen eteneminen 

Pyrin opinnäytetyössäni tunnistamaan ja määrittelemään, millaisista tekijöistä merel-

linen elämys tapahtumissa koostuu. Tarkoituksena on myös selvittää, millaisia merel-

lisiä tapahtumia Turussa jo on ja millaisia siellä voisi tulevaisuudessa olla.  Näkökul-

minani ovat elämystuotanto ja rajauksena tapahtumatuotanto. Tutkimuksessani 

merta ja merellisyyttä ei tarkasteltu niinkään fyysisenä aineksena vaan yksilöiden an-

tamina vaihtelevina sosiaalisina ja kulttuurisina merkityksinä.  

Kesällä 2018 otin yhteyttä Kotkan meripäivien tuottaja Tiina Saloseen ja pyysin hä-

neltä haastattelua. Syksyn 2018 keräsin lähdeaineistoa ja koostin Delfoi-haastatteluni 

kysymykset, valitsin asiantuntijat eli haastateltavat ja laitoin ensimmäisen kierroksen 

käyntiin. Lisäksi haastattelin joulukuussa 2018 Eeva Raikea, Turun yliopiston Kulttuu-

rituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelman lehtoria.  

Tammikuussa 2019 sain ensimmäisen Delfoi-kierroksen vastaukset ja analysoin niitä 

tammi-helmikuun. Helmikuussa 2019 haastattelin myös Kai Amberlaa, Finland Festi-

vals ry:n toiminnanjohtajaa. Maaliskuun aikana laitoin toisen kierroksen Delfoi-kysy-

mykset asiantuntijoille ja sain heiltä vastaukset huhtikuun vaihteessa. Tietoperustaa 

olen kerännyt koko opinnäytetyöprosessin ajan. 

4.2 Laadulliset menetelmät 

Pyrkiessä kasvattamaan ymmärrystä elämyksistä, merellisyydestä ja niiden kehittymi-

sestä, käytän tutkimusmenetelminä laadullisia eli kvalitatiivisia tiedonhankintamene-

telmiä.  

Laadullisilla menetelmillä usein halutaan tutkia entuudestaan verrattain tuntema-

tonta aihepiiriä, josta pyritään saamaan kaikenkattava käsitys. Määrällisessä tutki-

muksessa teoria ohjaa menetelmien suunnittelua enemmän kuin laadullisessa, sillä 

siinä menetelmillä on tarkoitus tuottaa uutta tietoa (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 

2015, 105).  

Laadullisen tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää yksilön tai ryhmän toimintaa ih-

misten niille antamien merkitysten eli laatujen (esim. arvot, uskomukset, halut, ihan-

teet) avulla. Näillä laaduilla voidaan saada selville, miten ihmiset kokevat maailmaa ja 
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mitä pitävät oman kokemuspiirinsä ja todellisuutensa mukaan tärkeänä. Ihmiset muo-

dostavat kysytyistä asioista kokemuksia ja käsityksiä ja näin tekee myös tutkija. Tutkija 

siis käsittelee kysymyksiä myös omien kokemustensa pohjalta. (Vilkka 2015).  

Laadullisessa tutkimuksessa on tarpeellista esittää tutkimuksen vaiheet tarkasti, sillä 

muutoin lukija ei pysty päättelemään sen luotettavuutta. Triangulaatiolla eli tutkimalla 

aihetta monesta eri näkökulmasta tai eri menetelmin, voidaan tulkintojen luotetta-

vuutta pyrkiä vahvistamaan. (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2015, 105). 

 

4.3 Delfoi-menetelmä 

Delfoi-tutkimusta voidaan pitää laadullisena tutkimuksena ja tarkennettuna enna-

kointimenetelmänä. Ennakointimenetelmä on tulevaisuuden tutkimista. Ennakointi 

on moninäkökulmaista päätelmää, jossa pyritään selvittämään, mitä ovat tulevaisuu-

den muutokset ja muuttumattomuudet. Ennakoinnissa koitetaan myös selvittää, mitä 

tulevaisuuden suhteen pitäisi jo tänään tehdä. Tämänkaltaisessa tulevaisuusajatte-

lussa havaitaan mahdollisia tulevaisuuksia, todennäköisiä tulevaisuuksia ja toivottavia 

tulevaisuuksia. (Opetushallitus 2019.)  

Delfoi on saanut nimensä Antiikin Kreikan oraakkeli Delfoin mukaan ja tässä mene-

telmässä asiantuntijoiksi luokitellut haastateltavat voidaan tavalla tai toisella määri-

tellä kehityksen oraakkeleiksi. Menetelmä on yksi lukuisista tavoista kerätä aineistoa 

ennakoinnin keinoin asiantuntijaraadilta. Asiantuntijamenetelmien spektri on laaja 

ulottuen yksinkertaisista survey-kyselyistä komiteatyöskentelyyn, jossa vastauksia 

hiotaan kymmenissä – joskus jopa sadoissa kokouksissa (Kuusi 2013, 248) Tapani to-

teuttaa kysely on jotakin näiden välistä, mutta kuitenkin enemmän kyselyyn painot-

tuva.  

Delfoi-menetelmä on hyödyllinen, kun arvioidaan pitkän aikavälin yhteiskunnallista 

ja teknologista kehitystä, julkisen instituution toimintaympäristöä, normatiivisten ts. 

tavoitteiden ja toimintaohjelmien muotoilua, potentiaalisen toimintaohjelman löytä-

mistä, vaihtoehtoisia toimintaohjelmia sekä päätöksentekoa sekä yksityisellä että jul-

kisella sektorilla (Helmer 1983, 158; Waissi 1979). 
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Delfoi-menetelmä erilaisine vaihtoehtoisine tekniikkoineen on osoittautunut käyttö-

kelpoiseksi erityisesti silloin, kun tarkasteltavan ongelma-alueen asiantuntijoita ei esi-

merkiksi ajanpuutteen tai muiden syiden takia saada saman pöydän ääreen tai kun 

halutaan eliminoida ryhmässä esiintyvä vahvojen persoonallisuuksien dominoiva vai-

kutus (Kuusi 1999). Itse koin hyödyllisenä myös sen, että asiantuntijat saivat rauhassa 

antaa ideoiden tulla ja muodostaa yhteinen mielipide käsiteltävistä aiheista. Toisaalta 

Delfoi antaa tilaa myös eriäville mielipiteille. 

Delfoi-tutkimuksen onnistuminen riippuu pitkälti siitä, onko onnistuttu aiheen ja on-

gelman määrittelyssä. Tämä pätee myös monessa muussa tutkimusmenetelmässä. Ai-

heeksi on syytä valita aihealueet, jotka vielä vaativat hahmottumista ja määrittelyä – 

alueen suuntaa ei vielä tiedetä ja kehityspotentiaali on epätarkka. (Kuusi 1999). 

Delfoi-tutkimuksessa kysymyksenasettelusta käytetään englanninkielistä termiä topic 

(joka kattaa aiheen, teeman, keskustelunaiheen ja osion), mutta tässä yhteydessä käy-

tän termiä väite. Aiheen lisäksi lähtökohdaksi tutkimuksessa on aina otettava jokin 

ongelma. Ongelmalla tarkoitetaan kiistakysymystä, ongelma-aluetta, tutkimuksessa 

ratkaistavaa asiaa tai vain yksinkertaisesti tutkimuksen aihepiiriä. Perinteisessä tutki-

musasetelmassa ongelman voi ajatella olevan pääkysymys tutkimuksessa, jolloin tee-

mat muodostavat sen alaongelmiksi ja -teemoiksi hahmottuvat osa-alueet. Sopiville 

kysymyksenasetteluille voidaan esittää joitakin sisällöllisiä piirteitä. Erityisen hyvin 

menetelmä soveltuu tulevaisuuskehityksen vaikeasti pääteltävien taite- ja käännepis-

teiden löytämiseen ja ajoittamiseen. (Kuusi 1999). 

Omassa tutkimuksessani tarkoituksena oli selvittää eri alojen asiantuntijoiden näke-

mys merellisyydestä, sen merkityksestä, kuinka merellisyys on jo koettavissa Turussa 

ja miten sen voisi kokea paremmin. Delfoi-tutkimukseni väite oli siis merellisyys ja 

elämys. Ongelmana taas se, miten merellisiä elämyksiä on koettavissa ja miten niitä 

voisi kokea.  

Delfoi-tutkimuksessa haastateltaviksi valikoidaan tutkittavan aiheen asiantuntijoita. 

Haastateltavat eivät tiedä, keitä muita asiantuntijoita on valikoitunut mukaan. Itse va-

litsin tähän seitsemän haastateltavaa. 

Haastateltavat olivat: 
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Esko Sorakunnas (KTM), joka on Metsähallituksen erikoissuunnittelija ja joka valmis-

telee väitöskirjaa kansallispuistojen merkityksestä luontomatkailijan kokemuksessa.  

Susanna Saari, joka toimii lehtorina Turun ammattikorkeakoulussa. Hänen osaamis-

taan ovat muun muassa asiakasosaaminen, kestävä kehitys, palveluosaaminen ja ta-

pahtumajohtaminen.  

Pasi Laihonen, Suomen ympäristökeskuksen Merikeskuksen kehittämispäällikkö, 

jonka työtehtäviin kuuluu meriluonnon monimuotoisuuden tutkimus sekä siihen liit-

tyvä kansallinen ja kansainvälinen asiantuntijayhteistyö, tutkimus- ja kehittämishank-

keiden muodostaminen.  

Piia Lääveri, Ruisrock-festivaalin vastaava tuottaja.  

Telle Tuominen Turun Ammattikorkeakoulun matkailukoulutuksen lehtori, joka on 

ollut mukana hankkeissa, joissa kehitetään Turun saariston matkailua.  

Taidepuolen edustajana minulla oli Taiteen edistämiskeskuksesta (Taike) erityisasian-

tuntija Henri Terho.  

Lisäksi haastattelin Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta tietopalvelupäällikkö Merja 

Haliseva-Soilaa, joka työskentelee esimerkiksi ympäristökasvatuksen, ympäristöohjel-

mien ja ympäristötietoisuuden edistämisen parissa.  

Valitsin haastateltavikseni mahdollisimman erilaisen joukon, jolla on osaamista eri 

kulttuurin aloilta. Lisäksi minulle oli tärkeää pyrkiä sukupuolien tasa-arvoon eli saada 

tasapuolisesti sekä miehiä että naisia. 

Haastateltavat vastasivat tutkimuskysymyksiini sähköpostitse kahdella eri kierrok-

sella. Ensimmäisellä he vastasivat jokaiseen kymmeneen laatimaani kysymykseen (ks. 

LIITE 1). Tämän kierroksen jälkeen analysoin heidän vastauksensa ja tiivistin ne seu-

raavaa kierrosta varten. Toiselle haastattelukierrokselle lisäsin tarkentavia kysymyksiä 

aiempien lisäksi ja annoin haastateltaville luettavaksi edellisen kierroksen tulokset. 

Toisella kierroksella vastaajat saivat tarkentaa vastauksiaan, kommentoida muiden 

mielipiteitä ja tehdä lisähuomioita. Näin kahden kierroksen jälkeen sain lopulliset tu-

lokset kysymyksiini. Delfoissa on mahdollista pyörittää kysymyskierroksia lukematon 

määrä, mutta koin, että tiivistämällä kierrokset kahteen, sain pidettyä vastaajien mie-

lenkiinnon yllä. 
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4.4 Haastattelu 

Yhtenä menetelmänä käytin haastattelua. Haastattelu on joustava tutkimusmenetelmä 

– haastattelija voi esimerkiksi kyselyä paremmin tarkentaa kysymyksiään ja oikaista 

haastattelutilanteessa mahdollisesti syntyneitä väärinkäsityksiä. Joskin Tuomi ja Sa-

rajärvi teoksessaan Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi (2018, 63) korostavat, 

että kysymysten muotoilu tulee tehdä mahdollisimman vähän väärinymmärrettäväksi 

tai eri tavalla tulkittavaksi, ja käydä keskustelua ja esittää tarkentavia kysymyksiä 

haastateltavalle. Täten haastattelu on menetelmä, jolla voidaan kerätä syvällisiä ja uu-

sia näkökulmia avaavaa tietoa (Ojasalo ym. 2015, 107). 

Valitsin haastateltavikseni Kai Amberlan ja Eeva Raikeen. Amberla on Finland Festi-

valsin toiminnanjohtaja ja hänet valitsin haastateltavaksi, koska hän on roolissaan hy-

vin perillä Suomen tapahtumakentän tilasta ja siitä, mihin se on tulevaisuudessa me-

nossa. Amberla on lisäksi toiminut Teoston osana toimivan Suomalaisen musiikin tie-

dotuskeskuksen toiminnanjohtajana vuodesta 2002. Sitä ennen hän on toiminut 

muun muassa Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n toiminnanjohtajana 1995-2001 ja Mu-

siikkilehti Rondon päätoimittajana 1991-1995. Haastattelin häntä kasvotusten ja haas-

tatteluun olin miettinyt muutaman kysymyksen valmiiksi, jotka olin lähettänyt hänelle 

etukäteen. Näiden pohjalta jatkoimme keskustelua ja haastattelun aikana nousi esiin 

myös uusia kysymyksiä.  

Eeva Raike on Turun yliopiston Porin yksikön Kulttuurituotannon ja maisematutki-

muksen lehtori. Tätä ennen hän toimi 15 vuotta kenttäarkeologina.  Aluksi tarkoituk-

seni oli ottaa Raike mukaan Delfoi-kyselyyn, mutta päädyin haastattelemaan häntä 

kasvotusten ja testaamaan Delfoi-kysymyksiäni hänen kanssaan ennen kuin laitoin ne 

asiantuntijaraadille. Raike valikoitui mukaan hänen tutkijataustansa ja kulttuurituo-

tannon erityisosaamisensa vuoksi. 

 

4.5 Benchmarking 

Benchmarking on vertailumenetelmä, jolla pyritään tunnistamaan eri toimijoiden tut-

kittavien toiminta-alueiden toimivimpia toimintatapoja ja oppimaan niistä (Arantola 

& Simonen 2009, 35). Tämä menetelmä sopii käytettäväksi silloin, kun vertailukehit-

tämisen kohde voidaan määritellä selväpiirteisesti (Ojasalo ym. 2015, 186.)  
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Pyrin benchmarkingin avulla perehtymään Kotkan Meripäivät -tapahtumaan. Valitsin 

Kotkan Meripäivät benchmarkingin kohteeksi, sillä Meripäivät on vahvasti merel-

liseksi miellettävä kaupunkifestivaali, joka on toistuva ja mittaluokassaan suurin.  Kot-

kan Meripäivät järjestetään vuosittain kesä-heinäkuun lopulla Kotkan saaren Kanta-

satamassa. Tutustuin tapahtumaan Meripäivien nettisivuihin tutustumalla sekä haas-

tattelemalla Kotkan Meripäivien vastaavaa tuottajaa Tiina Salosta, joka on tuottanut 

tapahtumaa vuodesta 2012. Lisäksi perehdyin Kotkan kaupungin strategiaan. 

 

5 TUTKIMUKSEN TULOKSET 

5.1 Haastattelut 

Tekemistäni kahdesta haastattelusta sain kuvan selkeän kuvan elämyksellisyyden mer-

kityksestä Suomessa tällä hetkellä järjestettävissä tapahtumissa sekä Turun saariston 

erityispiirteistä elämysten näkökulmasta. 

5.1.1 Festivaalit ja elämykset 

Kai Amberlalta kysyin Suomessa järjestettävistä festivaaleista: onko elämyksellisyy-

dellä yhä isompi sija tapahtumissa ja jos näin on, niin miten se ilmenee? Amberlasta 

oli tärkeää erottaa toisistaan festivaali ja tapahtuma. Jotta voi määritellä festivaalin, 

pitää ensin määritellä mikä on tapahtuma. Isoaho määrittelee julkaisussa Tapahtuma-

tuotannon palapeli (2011, 11), tapahtuman seuraavanlaisesti: 

Tapahtumalla tarkoitetaan ”kertaluontoista tai toistuvasti järjestettävää jouk-
kokokoontumista, joka on kestoltaan rajallinen” ja ”suunnitelmallinen, organi-
soitu ja tietynlaiseen ohjelmaan sidottu tilaisuus” 

 

Festivaali taas on rajatumpi käsite. Yksittäistä konserttia ei voi laskea festivaaliksi, 

mutta tapahtumaksi taas kyllä.  Festivaali vaatii sen, että tapahtuma muodostuu use-

asta ohjelmaosiosta muodostaen kokonaisuuden. Nämä kokonaisuuden osat tulee liit-

tyä temaattisesti (sisältö, taiteen laji tms.), ajallisesti (monesti yhtä iltaa pidemmällä 

aikavälillä) ja fyysisesti (tapahtumapaikat melko lähellä toisiaan) toisiinsa (Isoaho 

2011, 12). 
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Amberla oli sitä mieltä, että elämyksellisyydellä on yhä kasvava merkitys tapahtu-

missa. Kehitys on jatkunut pitkään sellaisena, että festivaaleissa taide/viihde on edel-

leen päätuote, mutta sen rooli on kuluttajan kannalta vaan yksi osa valtavaa cocktailia 

erilaisia asioita, joista tapahtuma koostuu. Esimerkiksi Ruisrockissa bändit ovat edel-

leen se asia, joka myy, ja jos ne ovat huonoja, liput eivät mene kaupaksi. Mutta toisaalta 

festivaali ei mene kaupaksi myöskään, jos siellä ei ole laadukasta ravintolamaailmaa 

tai jos juomiseen, nautiskelemiseen, olemiseen ja rentoutumiseen ei ole panostettu. 

Konkreettisista asioista Amberla mainitsee vessojen määrän ja turvallisuusjärjestelyt. 

Lista huomioon otettavista seikoista on valtava ja jos joku niistä on huonosti hoidettu, 

kävijän mielestä lavalla esiintyvä artistikin on huono. (Amberla 2019). 

Amberla toteaa, että ennen oli festivaaleja, joissa oletuksena oli tulla nauttimaan mu-

siikkia. Lämmin olut ja pohjaan palaneet makkaraperunat riittivät kävijälle mainiosti. 

Tämä ei toimi enää, vaan kuluttajat äänestävät jaloillaan. Festivaalienkin yhteydessä 

puhutaan yhä enenevissä määrin kokonaiselämyksistä ja tähän Amberlan mielestä 

sopi vanha hokema: jos syö huonoa ruokaa tai on nälkäinen, niin musiikki ei kuulosta 

hyvältä. Tästä tulemme siihen, että ihminen kokee asiat kokonaisvaltaisesti ja tähän 

on viime vuosina tosissaan herätty myös festivaalien tuotannoissa. (em. 2019). 

 

Suomessa järjestetään paljon kulttuuritapahtumia ja niihin on helppoa luokitella esi-

merkiksi kirjallisuus-, klassisenmusiikin-, rock-musiikin ja tanssitapahtumat.  Onko 

tapahtumien luokittelu tulevaisuudessa tarpeellista vai ovatko tapahtumat moniaistil-

lisia ja kaiken kattavia elämyksiä ja erottelusta voi luopua? Amberlan mielestä luokit-

telu on tarpeellista - niin pitkälle ei ole menty, että festivaali olisi iso elämyspuisto, 

vaan tapahtuman sisältö on edelleen esimerkiksi kuvataidetta tai rockia tai merelli-

syyttä. Festivaaleja on jollakin tavalla edelleen fokusoitava, jotta ne toimisivat. Ruis-

rockissakin musiikki on edelleen päätuote, vaikka jotkut tapahtumaan menevätkin 

vaikkapa vain nauttimaan hyvästä tunnelmasta ja oheisohjelmasta. (em. 2019). 

 

Sama ilmiö koskee Kuhmon kamarimusiikki -festivaalia- ihmiset menevät festivaalille 

riippumatta kuka siellä esiintyy. Kuhmolla on niin vahva brändi, että ihmiset luottavat 

ja uskaltavat Ruisrockin kävijöiden tapaan ostaa liput ennen kuin tietävät edes esiin-

tyjiä. Näilläkin festivaaleilla olennainen juttu on se, että siellä on kamarimusiikkia. 
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Elämykset eivät yksistään houkuttele ketään paikalle. Amberlan mukaan itseasiassa 

kaikki festivaalit haaveilevat, että brändi olisi niin vahva, että ihmiset luottaisivat sii-

hen, että festivaalin järjestäjä on hankkinut festivaalille kullekin sopivia elämyksiä. 

Suurin osa festivaaleista ei ole ikinä päässyt lähellekään tätä, eivätkä tälläkään hetkellä 

menestyvät festivaalijärjestäjät tiedä, että kauanko heidän menetyksensä jatkuu. Fes-

tivaalin on aina myytävä itsensä uusille sukupolville. (em. 2019). 

 

Amberla kertoo olevansa itse Turusta kotoisin ja hänen mielikuvissaan Turusta on 

ehkä unohdettu merellisyys. Aurajoen merkitys on ymmärretty, mutta saariston ta-

kana piilevää merta ei ole onnistuttu tuomaan esiin ja elämyksellisyydellä siinä voitai-

siin onnistua. Amberla vinkkaa, että Turun vaiherikasta historiaa ja tarinoita voitaisiin 

tässä käyttää hyvin hyödyksi.  Hänestä kaupungeilla on usein halu kertoa hyvässä va-

lossa kaikki asiat: tosiasiassa historia on täynnä, kuten Amberla toteaa, ”tyhmyyttä ja 

vääryyttä ja rumuutta”. Jos haluaa herättää ihmisten mielenkiinnon, pitää kertoa hyviä 

tarinoita ja hyvät tarinathan eivät ole isänmaallista, tylsää paatosta. Esimerkiksi Am-

berla nostaa Sibeliuksen, josta puhutaan pelkästään kansallisen ikonina ja unohdetaan 

täysin hänen huonot puolensa: alkoholismi sekä tökerö käytös muita ja erityisesti nai-

sia kohtaan. Tarkoituksena ei ole häväistä ketään vaan unohtaa paatoksellisuus, jota 

valtio ja kaupungit yleensä harrastavat ja nostaa esiin mielenkiintoiset, joskus rujotkin 

tarinat. Kiinnostavat kaupungit ovat rosoisia, eivät siistin siloteltuja. (em. 2019). 

 

Amberla ehdottaa ruuan ja saariston yhdistämistä keskenään, sillä ainakin tämän het-

ken trendinä ovat kaikki ruokaan liittyvät asiat. Ruokamatkailu on kasvava trendi 

myös maailmalla – World Travel Food Associationin tekemän tutkimuksen mukaan 

80 %:n mielestä kohteen kulinaarinen aktiviteetti tai vetovoima on vaikuttanut tietyn 

kohteen valintaan (Business Finland, 2019). Amberlan mielestä on kiinnostavaa, mi-

ten Flow-festivaali otti jo varhaisessa vaiheessa kaikki Helsingin ykkösravintolat mu-

kaan festivaaliin. Ruokaan panostaminen on yksi tapa luoda lisäarvoa festivaaleille 

saapuville ihmisille ja sitouttaa paikallisia ravintoloita ja ruuan tuottajia. (Amberla 

2019). 
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Elämyksellisyyden ottaminen osaksi kaupunkia on kaupungin asenteesta kiinni. Am-

berla toteaa, että usein kaupunkien tuet tapahtumille ovat ei-rahallisia (luvat yms.). 

Jos kaupungilla on sellainen asenne, että uusia ideoita ja tekijöitä tuetaan, niin yleensä 

tällaiset kaupungit kukoistavat. On tärkeää, että kaupungilla on sellainen ilmapiiri, 

että täällä saa tehdä asioita – kokeilla ja yrittää, niin se on ihan olennainen juttu nyky-

ajan tapahtumamaailmassa. (em. 2019). 

 

5.1.2 Saariston elämykset 

Eeva Raike asuu Porissa, mutta hän on asunut Turussa vuoteen 1991 ja hänellä on 

myös mökki Paraisilla. Haastattelussani kysyin Raikelta, miten Ruissaloa voisi kehit-

tää merellisyyttä silmällä pitäen. Ruissalon nostin esiin, sillä Aistilan (2018) toteutta-

massa kyselyssä Ruissalo nousi esiin turkulaisten ensisijaisena paikkana kokea merta. 

Hänestä koko saarta ei ehkä pidä ollenkaan kehittää, sillä se ei kestä lisärakentamista. 

Hirvensaloa taas voisi kaavoituksen keinoin saada merellisemmäksi, nyt se ei monessa 

paikassa juurikaan edes tunnu saaristolta. Kakskertaakin voisi hyvin saada merelli-

semmäksi pyöräreittien avulla, sillä nyt siellä käydessä ei merellisyyttä juurikaan koe. 

Fölin vesibussi on loistava asia Raiken mielestä etenkin niille, joilla ei omaa venettä ole 

ja se voisi kulkea kenties Hirvensalon ja Kakskerrankin kautta. (Raike 2018). 

Raike nosti esiin myös kesäajan pidentämisen merkityksen, hänestä saaristosta saisi 

paljon irti myös rospuuttoaikaan, sillä kokemus jäätyvästä merestä voi olla hyvinkin 

voimakas. Myös syksy tarvitsisi hänen mielestään tapahtumia ja näin saaristokautta 

voisi pidentää. Porissa ihmiset kerääntyvät Kallon nokkaan ja Reposaaren katsomaan 

myrskyävää merta ja jotain tämän kaltaista Raike ehdotti myös Turussa hyödynnettä-

vän. (em. 2018). 

Mielikuvat syksyisestä ja talvisesta saaristosta tiivistyvät pimeyteen, kylmyyteen ja jää-

hän ja näitä voisi hyödyntää esimerkiksi retriittimatkailussa. Saaristoon voisi tulla rau-
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hoittumaan pimeimpään aikaan ja esimerkiksi joogata. Tämä marraskuinen Suomi pi-

täisi tuotteistaa saamaan tapaan kuin Tanska on tehnyt ”hyggelle”1 ja Suomi itse ”kal-

sarikänneille”. 2 Raike toteaa maailman olevan hektinen: pitää nähdä hirveästi ja 

tehdä, mutta lomalla Turun saaristoon voisi vetäytyä vain rentoutumaan. Täällä luon-

non voimat voisi myös kokea turvallisesti, mikä on tärkeää monelle matkailijalle. Raike 

myös huomautti, että syysmatkailu ei koskaan tule olemaan massamatkailua. 

Ihmiset kokevat elämyksiä eri tavoilla, mutta Raiken mielestä tämä ei ole ongelma – 

on vain tehtävä erilaisia tuotteita erilaisille ihmisille. Yksilöllisyyden voi ottaa huomi-

oon järjestämällä tapahtumia ja elämyksiä pienelle porukalle – 20 hengen tilaisuu-

dessa kävijä kokee, että hänelle on tehty yksilöllisesti jotakin (vertaa 200 hengen ta-

pahtumat). (Raike 2018). 

Lapin matkailua ei ole Raiken mielestä tehty alkuperäisväestön ehdoilla ja hänestä 

myös tietyllä tavalla saariston matkailu on samankaltainen kohde, ja myös täällä on 

käynyt samalla tavalla. Monesti saariin tulevat ulkopuoliset toimijat kesäksi ja lähtevät 

sitten syksyllä – paikalliset eivät saa näistä turvaa omiin elinkeinoihinsa. Esimerkiksi 

hän antaa Tukholman Visbyyn, jonne tulee kesäksi iso joukko tukholmalaisia ravinto-

loitsijoita ja muita toimijoita. Saaristojen kehittämisessä pitääkin kuunnella niiden 

asukkaita ja ottaa alue huomioon kokonaisuutena, eikä vain miettiä mikä tuottaisi par-

haiten rahaa ulkopuolisille toimijoille. Positiiviseksi onnistumiseksi Raike otti esiin 

Jurmon saaren, jossa on vain muutama mökki, ja ne ovat pitkälle ensi vuoteen jo va-

rattuja. Voisi helposti ajatella, että mökkejä pitäisi rakentaa enemmänkin, mutta Raike 

epäili, että sitä paikalliset tuskin haluavat. (em. 2018). 

 

5.2 Kotkan Meripäivät 

Benchmarkkasin Kotkan Meripäivät, jotka ovat neljäpäiväinen, merellinen, kaupunki-

festivaali. Kotkan Meripäivät, joka koostuu monista eri tapahtumista ja ohjelmaa on 

kaiken ikäisille: lasten meripäivät, ohjelmaa seniori-ikäisille ja kaikille siltä väliltä.  

                                                   

1 Hygge = lämpimän ilmapiirin luomista ja nauttimista mukavista asioista mukavien ihmisten kanssa 
(Visit Denmark 2019). 
2 Kalsarikännit = humaltuminen kotona alusvaatteissa ilman aikomustakaan mennä ulos (This is Fin-
land 2019). 
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Kotkan kaupungin strategiassa (2018) määritellään, että Kotka on merikaupunki - City 

By the Sea, ja sen slogan on “Hyvää tuulta Kotkasta”, mikä viittaa myös purjeisiin. Ta-

pahtuman vastaava tuottaja Tiina Salonen korosti, että Kotka on saari, joten silloin 

meri on luontevasti osa ihmisten elämää. Merellisyys näkyy kaikessa: tapahtumissa, 

arkielämässä, yrittämisessä. Salonen itse on syntynyt ja kasvanut Kotkassa meren ää-

rellä ja sanoo, ettei järvi-Suomi tunnu miltään vaan meri on vahvasti osa hänen ja Kot-

kan identiteettiä. Kotkan kaupungin merellisyyttä vahvistaa kaupungissa useat järjes-

tettävät merihenkiset tapahtumat, kuten osittain saaristossa järjestettävä Kymijoen 

Lohisoitot, Kotkan puuvenemessut, Merikeskus Vellamon omat tempaukset sekä Me-

riturvallisuuden ja -liikenteen tutkimuskeskus Merikotkan seminaarit.  (Salonen 

2018). 

Salosen mielestä Kotkan merellistä imagoa koitetaan vahvistaa tapahtumien avulla ja 

etenkin Meripäivät on sillä saralla merkittävin. Joka vuosi tapahtuman järjestäjäor-

ganisaatio käy keskustelua siitä, että onko Meripäivät riittävän merellinen tapahtuma 

ja voiko merta tuoda vielä aiempaa enemmän esiin. Imagoa vahvistetaan myös viestin-

nässä: kun tarkastelee Kotkan strategiaa 2025, sen visuaalisessa ilmeessäkin on käy-

tetty aaltoja, sinistä, poijuja, majakoita ja lokkeja, jopa tavoitteet ovat nimetty poi-

juiksi. (em. 2018). 

Kotkan Meripäivien arvot ovat sidottu vahvasti Kotkan kaupungin arvoihin, jotka ovat 

reiluus, rakkaus ja rohkeus (Kotka 2018). Näiden lisäksi Meripäivät haluavat olla Suo-

men suurin ja merellisin kaupunkifestivaali. Salonen kertoo, että tapahtuman tavoit-

teina on tuoda Kotkan seudulle elinvoimaisuutta, vahvistaa Kotkan imagoa, toimia pai-

kallisten ja entisten kotkalaisten kohtaamispaikkana, tuoda esiin paikallisia kulttuuri-

toimijoita sekä muutenkin elävöittää alueen kulttuuritarjontaa. (em. 2018). 

Meripäivät kiinnittävät merellisyyteen huomiota monissa asioissa, luoden kokonais-

valtaisen merellisen elämyksen. Ohjelma, somistus, sisällöt, tapahtumaan saapumi-

nen, tapahtuman visuaalinen ilme - kaikissa on pyritty ottamaan huomioon meri. Oh-

jelmassa on ollut yhteislaulua ja kappaleiksi valikoitui esimerkiksi viime vuonna lau-

luja John Nurmisen säätiön toimittamasta Hiiohoi! Lauluja mereltä -kirjasta. Myös 

laulaja/lauluntekijä Junnu Vainion musiikki on vahvasti esillä, etenkin kesällä 2018, 

kun Junnu Vainion syntymästä oli kulunut 80 vuotta. (em. 2018). 
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Tarssasen ja Kyläsen elämyskolmiossa (2009, 14) yhtenä elämyksen kuudesta koke-

mustasosta on vuorovaikutus. Vuorovaikutuksen olennainen osa on yhteisöllisyys ja 

juuri tämänkaltaisissa yhteislaulutilaisuuksissa sen voi kokea, kun on keräännytty yh-

dessä laulamaan kaikille tuttuja merellisiä kappaleita. Salonen mainitsi, että Meripäi-

villä kohtaavat jo poismuuttaneet kotkalaiset toisensa ja mielestäni tässäkin toteutuu 

vuorovaikutuksen kokeminen – ollaan yhdessä kotkalaisia Kotkan omintakeisessa me-

rellisessä tapahtumassa. Yhteislaulukonsertissa toteutuu myös moniaistisuuden taso: 

konsertti järjestettiin merikeskus Vellamossa, jossa sijaitsee Suomen Merimuseo, Ky-

menlaakson Museo ja Merivartiomuseo, joten ympäristö on jo itsessään merellinen. 

Vellamo sijaitsee meren rannalla, jonka myötä tapahtumaan saapuva haistaa meren 

tuoksun — näin myös hajuaistikokemus täyttyy.  

Toisaalta Meripäivillä on paljon ohjelmaa, jotka eivät liity millään tavalla merellisyy-

teen. Tapahtumassa esiintyy samoja pop-artisteja, jotka kiertävät useilla Suomen fes-

tivaaleilla kesässä ja merimarkkinoiksi lanseeratuilla markkinoilla myydään niin met-

rilakua kuin pölynimurin pussejakin. Salonen mainitsee somistuksen, joka on esimer-

kiksi vanhoja tervan hajuisia tynnyreitä, kalaverkkoja ja keloja. Lisäksi tapahtuma si-

joittuu Kotkan vanhaan satamaan eli sijainti on itsessään jo varsin merellinen. Ympä-

rillä kohoavat satamanosturit, vanhojen varastohallit ja merta löytyy joka puolelta, 

mitä Salonen pitääkin tärkeimpänä somisteena. (em. 2018). 

Mutta vaikka sijainti onkin tärkein osa merellisyyttä, ei riitä, että laitetaan tapahtuma 

meren viereen ja todetaan, että kysymyksessä on merellinen tapahtuma.  Merellisyy-

den tarvitsisi Salosen mukaan olla monessa osa-alueessa: somistuksessa, sisällöissä - 

niin että se meri ei ole vaan se pakollinen lisä tai nätti maisema, vaan että se on oikeasti 

läsnä ja aitona. Elämyskolmionkin mukaan aitous elämyksen osana on tärkeää. Tuote 

on uskottava ja autenttinen vasta, jos asiakas sen niin kokee. Ei ole olemassa yhtä ja 

oikeaa aitoa, vaan kyse on aina näkökulmasta (Tarssanen & Kylänen 2012, 13).  

Kuten sanottu, Meripäivien tapahtuma-alue sijaitsee meren välittömässä läheisyy-

dessä. Salonen kertoi, että kaksi vuotta sitten alue piti siirtää toiseen paikkaan raken-

nustöiden vuoksi, mutta koska Kotka on saari, niin tapahtuma järjestettiin edelleen 

veden äärellä. Väliaikaisessa paikassa meri ei ollut nähtävissä koko rantaviivalla ja Me-

ripäivien järjestäjät saivat asiakaspalautetta, jossa todettiin, että Meripäivät eivät ole 



28 

 

enää merellinen tapahtuma. Sisällössä, somistuksessa ja ilmeessä merellisyys oli edel-

leen otettu huomioon, mutta kun tapahtumakävijät eivät enää nähneet yhtä hyvin au-

ringonlaskussa ohitse lipuvia veneitä, he eivät kokeneet tapahtumaa merellisenä. Tä-

mäkin todistaa tapahtuman sijainnin merkityksen – myös Kotkassa. (Salonen 2018). 

Yksilöllisyys on osa elämyksen kokemista Elämyskolmion mallin mukaan (Tarssanen 

& Kylänen 2009, 11). Syntyperäisenä kotkalaisena Saloselle merellisyys on vahvasti se, 

mitä Kotka edustaa. Muualta Suomesta, esimerkiksi Lapista tulevalta merellisyyden 

tunteminen voi vaatia paljon vähemmän kuin koko ikänsä meren rannalla asuneelle. 

Salonen vertaa järvisuomi-kokemukseen – saunaan ja järveen, että hänen on itse vai-

kea saada tästä tunteesta kiinni, kun ei ole sitä elänyt ja kokenut. Tapahtumakävijät 

tulevat siis erilaisista taustoista ja jokaiselle merellisyyden kokemus on hieman erilai-

nen. Salonen kokeekin massatapahtuman tekemisen isolle joukolle ihmisiä haasta-

vaksi, ja hänestä on tärkeää nostaa merellisyys esiin monella eri tasolla. (Salonen 

2018). 

5.3 Delfoin tulokset 

Ensimmäisellä Delfoi-kierroksella kysyin kymmenen valitsemaani kysymystä, joiden 

avulla pyrin vastaamaan tutkimuskysymyksiini: mitä merellisiä tapahtumia Turussa 

on? Millaisista tekijöistä merellinen elämys koostuu? Mitkä ovat tarpeelliset tekijät, 

joista tulevat merelliset tapahtumat Turussa muodostavat? Toisella kierroksella an-

noin vastaajille tiivistetyt tulokset ja pyysin heiltä täsmennyksiä ja esitin lisäkysymyk-

siä kiinnostavina pitämiini seikkoihin. Vastauksista nousi esiin neljä teemaa: Turun 

merellisyys nyt ja sen kehittäminen tulevaisuudessa, viestinnän ja brändin merkitys, 

moniaistisuus ja ympärivuotisuus. 

5.3.1 Merellisyyden näkyminen Turussa 

Kysyin haastateltavilta, miten heistä merellisyys näkyy Turussa, ja miten sitä voisi ke-

hittää.  Vastaajien mielestä Turku on rannikkokaupunki ja assosioituu usein paitsi Au-

rajokeen myös Saaristomereen/Airistoon.  Yksi vastaajista piti Aurajokea kuitenkin 

näistä kahdesta vahvempana. Näkemystään hän perusteli joen keskeisellä sijainnilla 

keskustassa. Kaupunkiin saapumisella on myös yhden vastaajan mielestä osansa: 

maitse tulevat näkevät joen, kun taas meriteitse saapuvat luonnollisesti meren. Tämän 

vuoksi maitse saapuville tulisi korostaa enemmän kaupungin merellisyyttä.  
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Merellisyyden näkymisen keskustassa sanottiin sisältävän paljon potentiaalia, jota ei 

yhden vastaajan mielestä ole ehkä nyt täysillä hyödynnetty. Merellisyyden sanottiin 

näkyvän luontokokemuksina, matkustamisessa ja työpaikoissa. Erityisen hyvin se nä-

kyy heille, jotka tulevat Turkuun veneillä tai laivoilla. Merellisyys näkyy myös alueen 

ruokatarjonnassa: kalan lisäksi paikallisissa tuotteissa, kuten Rymättylän perunassa. 

Vastaajien mukaan merellisyys on huomioitu kesäaikaan hyvin. 

 

Tähän kaivattiin kuitenkin kehitystä. Ravintolat voisivat panostaa merellisiin ruoka-

listoihin aiempaa enemmän. Esiin nostettiin ihmettely siitä, miten vähän Turusta löy-

tyy kalan tarjontaan keskittyviä ravintoloita. 

Useat vastaajat (3/7) mainitsivat tapahtumat. Näistä merellisinä pidettiin erilaisia ve-

netapahtumia sekä silakka- ja saaristolaismarkkinoita. Nimeltä nostettiin esiin The 

Tall Ships Races, Swan Regatta ja Ruisrock.  

Yksi vastaaja ehdotti, että Turun saariston kunnat voisivat ottaa osaa merellisiin ta-

pahtumiin. Yhteistyössä esim. Paraisten, Kemiönsaaren, Kustavin/Taivassalon kanssa 

voisi järjestää teematapahtumia, vaikka Turun Hansakorttelissa tai uudella torilla. 

Näiltä saariston paikkakunnilta lähiruokatuottajia, taiteilijoita yms. voisi olla tapahtu-

massa ja tämä olisi varmasti tilanne, jossa molemmat osapuolet voittaisivat. 

Kolme vastaajaa seitsemästä oli myös sitä mieltä, että Turussa ei näy merellisyys. Yh-

deksi syyksi nousi se, että ”savisameaksi” kuvattu joki ei ole meri. Toisaalta historia 

aspektin otti moni (3/7) vastaaja tässä vahvasti esiin. Turku on rakennettu joen ran-

nalle ja se on ollut tärkeä kauppapaikka suojaisan sijaintinsa vuoksi. Hansakauppiaat 

ovat seilanneet merta pitkin Aurajokeen - joki ja meri kuuluvat siis erottamattomasti 

yhteen Turun kehityksessä, eikä niitä pidä kaikkien vastaajien mielestä erottaa. 

Vertailukohteiksi yksi vastaaja nosti Helsingin, Kotkan, Vaasan ja Hangon, jotka ovat 

hänen mielestään kaikki merellisempiä kuin Turku. Lisäksi oltiin huolissaan siitä, että 

jos rannat rakennetaan liian täyteen, kosketus mereen katoaa. Vastauksissa todettiin, 

että julkinen rakentaminen ja siihen liittyvät kaupunkikuvalliset ratkaisut pitäisi saada 

paremmin palvelemaan merellisyyden näkymistä. Esimerkkeinä mainittiin Varvintori 

ja Aurajoki. Aurajokeen ehdotettiin rakennettavan lisää laivojen, alusten ja veneiden 

kiinnityspaikkoja. Kaupungin hintapolitiikan muuttaminen laivojen kiinnityksessä 
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voisi tuoda uusia aluksia alajuoksun laivapaikoille. Laivojen näkeminen jo joessa toisi 

keskustaa merellisemmäksi - tämä tukisi myös saariston suuntautuvaa matkailua. Sa-

moin laivat, jotka lähtevät risteilylle jokirannasta voisi brändätä meriristeilyiksi. Liik-

kumismahdollisuuksien parantamista jokea pitkin Pitkänsalmen ja Ruissalon suun-

taan aina Airistolle saakka toivottiin myös.  Jokireittien tärkeyttä korostettiin muuten-

kin.  

 

Yksi vastaajista oli sitä mieltä, että merellisyyttä voisi saada Turun keskustaan luonte-

vimmin keskustan liikennejärjestelyjen kautta. Hänestä joukkoliikenneratkaisu ja yk-

sityisautoilun rajoittaminen keskustassa antaisi kaikki mahdollisuudet kaupungin me-

rellisen ilmeen esille tuomiseen heti Kauppatorilla. Liikennejärjestelyissä tärkeää on 

rakentaa luontevat jalankulku- ja pyöräilyväylät Tuomiokirkkotorilta, Vähätorilta ja 

Kauppatorilta alas jokirantaan ja edelleen alajuoksulle Varvintorille ja Turun linnan 

alueelle. Matkailijoiden ja kaupunkilaisten reittiä erityisesti Kauppatorilta joen ran-

taan ja siitä edelleen alajuoksulle tulee olennaisesti parantaa. Ihmisten ohjaamista pit-

kin Aurakatua alas jokirantaan voitaisiin tukea olennaisesti tekemällä Aurakadusta kä-

velykatu torin ja Aurasillan väliseltä osalta. Tämä onnistuisi hyvin uuden joukkoliiken-

neratkaisun yhteydessä. Kävelykatu ravintoloineen ja kauppoineen torilta alas jokiran-

taan olisi loistava turistiväylä, jossa on jo nykyään runsaasti ruoka- ja muita anniske-

lupaikkoja. 

 

Vastaaja ehdotti uudistettavan kauppatorin kytkemistä merellisyyteen. Torikaupan, 

erityisesti kalakaupan, edellytyksiä pitäisi tukea parantamalla kauppiaiden olosuh-

teita. Esimerkiksi kauppiaiden torimaksuja kaupungille tulee olennaisesti alentaa, ne 

voisi ehkä jopa poistaa, sillä muuten torikauppa kuolee ja kaupunki menettää yhden 

tärkeimmistä vetovoimatekijöistään. Merellinen tori voisi tarjota paitsi kalaa eri muo-

doissa, myös saariston erikoisviljelytuotteita, jotka Lounais-Suomessa ovat maan par-

haat. Torilla lähiruokaa myyvät kauppiaat ovat kaupungin voimavara, jota pitää koh-

della nykyistä paremmin. Vanhanaikainen torimaksupolitiikka on tullut tiensä pää-

hän. Se pitää uudistaa ennen kuin viimeisetkin kauppiaat lähtevät. Suomen paras 

kauppatori on nykyisessä tilanteessa veitsen terällä, ja asia pitää ottaa vakavasti Turun 
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ulkoisen kuvan kannalta. Toinen vastaaja mainitsi myös kauppatorin ”merellistämi-

sen”; hän ehdotti, että torille voisi tuoda jotain merihenkistä julkista taidetta. 

Vastaajat toivoivat, että alueellamme olevaa merellistä huippuosaamista tuotteistettai-

siin paremmin ja tuotaisiin kaupunkitilaan. Esimerkiksi nostettiin telakan upeat huip-

puristeilyalukset, joista ei tavallinen kaupunkilainen tai turisti pääse juurikaan nyt 

nauttimaan. Yhdeksi ideaksi esitettiin, että esimerkiksi Forum Marinumin ja Meyer 

Turku –telakan yhteistyöllä voitaisiin järjestää Suomen Joutsenen – Forum Marinu-

min alueelle jonkinlainen yleisötapahtuma, joka liittyisi modernien risteilyalusten ra-

kentamiseen. 

 

Uudelle kauppatorille haaveiltiin tuotavan jokin merellisyyttä henkivä elementti. Oli-

siko nyt aika uudelle ponnistukselle: merihenkistä taidetta ja kaupunkitilojen suunnit-

telua? 

  

Merellisyys ehdotettiin tuotavan osaksi koko kaupunkia, ja osittain niin mainittiin ol-

leen jo tehty. Kylpylähotelli Caribian uusissa majoitushuoneistoissa on isoja meri- ja 

Aurajoki-maisemakuvia ja Forum Marinumissa on tasokkaita mereen liittyviä matka-

muistoja. Tällaista vastaaja kaipaisikin paljon enemmän, eli esimerkiksi hotellien sisu-

tukseen paikallisuudesta (paikallinen historia, meri ym.) nousevia teemoja, tasokkaita 

paikallisperinteiseen nojaavia (vaikkakin modernilla ”twistillä”) matkamuistoja, ruo-

katuotteita ja niin edelleen. Nykyteknologian hyödyntäminen nostettiin myös esiin: 

keskustan alueelta ehdotettiin etsittävän ”tyhjiä valkoisia ulkoseiniä tai julkisista ti-

loista sisäseiniä”, joihin voisi projisoida vaikka taidokkaiden luontokuvaajien eri vuo-

denaikojen kuvia. Museoiden seiniä voitaisiin hyödyntää tässä ja heijastaa niiden sei-

niin kuvia museon kokoelmista. 

 

Pari vastaajaa nosti esiin idean, että kaupunkiin voitaisiin rakentaa jonkinlainen vie-

railukeskus, saariston näyteikkuna, jossa pääsisi haistamaan ja maistamaan merta. 
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Vastauksissa nousi paljon ehdotuksia, mutta esiin nousi myös epäily siitä, tarvitseeko 

merellisyyttä ollenkaan tuoda erikseen esiin. Pelkkä pääsy meren tai joen rantaan ja 

taivaalla kaartelevat lokit voivat riittää.  

 

Näistä vastauksista voi päätellä, että Turku on jo merellinen, mutta Aurajoki yksinään 

ei riitä tuomaan merellisyyttä. Aurajokea ja keskustaa tulisikin erityisesti kehittää yl-

lämainituin tavoin. 

5.3.2 Elämysten merkitys tapahtumissa 

Kysyin elämyksen merkityksestä tapahtumissa ja enemmistö (6/7) oli sitä mieltä, että 

vahvan elämyksen kokeminen tapahtumissa on tärkeää, toki riippuen siitä minkälai-

nen elämys on. Positiiviset elämykset voivat vahvistaa itsetuntoa, sitoa henkilöä osaksi 

isompaa kokonaisuutta sekä lisätä henkilön voimaantumista kollektiivisen kokemuk-

sen kautta. Taiteen ja kulttuurin kautta koetut elämykset ovat usein vahvoja. Mutta 

toisaalta yksi vastaajista oli myös sitä mieltä, että jos kyse on esim. ammatillisista ta-

pahtumista, kuten tieteellisistä kokouksista tai vastaavista, ei vahvoja elämyksiä vält-

tämättä kaivata. 

  

Myös ympäristön vaikutuksen todettiin olevan elämyksessä iso. Erityisesti, jos elämys 

koetaan luonnollisessa ympäristössä, luonnon ympäröimänä. Negatiiviset kokemukset 

taas voivat toimia päinvastoin ja lisätä eriytyneisyyttä tai yleisesti asioiden kokemista 

huonona tai epäedullisena itselle. Vastaajat myös korostivat, että tapahtumalla onkin 

tuotannollinen vastuu siitä, minkälaisia elämyksiä ja millä tasolla niitä voidaan tarjota. 

  

Vahvan elämyksen kokemisen sanottiin myös takaavan tapahtuman tulevaisuuden, 

sillä ihminen tulee uudestaan sellaiseen tapahtumaan, jossa hän on viihtynyt. Elämys, 

joka määritellään positiiviseksi, muistijäljen jättäväksi, subjektiiviseksi kokemukseksi, 

on syy osallistua tapahtumaan. Tällaisesta kokemuksesta kerrotaan helposti eteenpäin 

ja puskaradio onkin markkinoinnin tehokkain keino ja takaa siten tapahtuman tule-

vaisuutta. Pitää siis järjestää hyviä tapahtumia, jotka ovat kiinni ajan hengessä.  
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Yksi vastaaja oli sitä mieltä, että elämys on päivän ”trendi”, jota ehkä vähän liikaakin 

toitotetaan. Kolme vastaajaa totesi elämyksen olevan niin subjektiivinen asia, että täy-

dellisen elämyksen luominen voi olla vaikeaa. Elämys syntyy yksilön tajunnassa vuo-

rovaikutuksesta ympäristön kanssa. Elämyksiä ei siis voi luoda ja tarjota. Tapahtuma-

järjestäjä tms. voi ainoastaan tarjota suotuisat edellytykset ja puitteet henkilökohtais-

ten elämysten muodostumiselle. Elämyksien syntyä ja laatua ei siis voi täysin kontrol-

loida. Tämä on konseptuaalisena asiana erittäin oleellinen mietittäessä elämyksiä ve-

tovoimatekijänä. Yritys tai tapahtuma voi vain pyrkiä luomaan parhaat mahdolliset 

edellytykset elämyksen synnylle. Ei voida taata, että jokainen kokee esimerkiksi tie-

tyssä tapahtumassa elämyksen. Myös Tarssasen ja Kyläsen Elämyskolmio (2012) tukee 

vastaajien ajatuksia tästä.  

 

Elämyskolmiossa yhtenä aineosana mainitaan aitouden kokeminen (Tarssanen & Ky-

länen, 2012, 12). Vastauksista kävi ilmi, että aito merellisyyden kokeminen ja merelli-

nen elämyksellisyys voidaan saavuttaa sijoittamalla tapahtuma lähelle merta, jopa viisi 

seitsemästä vastaajasta korosti tapahtumapaikkaa usein. Toisaalta todettiin, että ta-

pahtuman sijaitseminen meren rannalla tuo myös erilaisia vastuita tapahtumajärjes-

täjälle mm. ympäristönsuojelun kannalta, ja että tämä on yksi keskeinen osa ympäris-

töpalveluiden tuotantoa sekä siihen liittyvää yleisöviestintää. 

Aidon merellisen kokemuksen sanottiin vaativan, että meri näkyy ja tuoksuu, myös 

saapuminen tapahtumaan mainittiin: kaupunkiin saavutaan joko mereltä/veneeltä tai 

siltojen yli rantaa pitkin. Elämyksen kerrottiin olevan myös aina siirtymää jostain arjen 

tilasta tapahtuman tilaan. Kyse on paljon myös siitä, mistä yleisöt tulevat. Jos tapah-

tumaan tulee sisämaasta väkeä, on (Turun tapauksessa) itse kaupunki jo suoraan me-

rellinen. Pelkkä kaupungin sijainti voi siis vastaajien mielestä riittää tuomaan merelli-

syyden.  

Vastaajista yhden mielestä myös sisustuksella sanottiin olevan merkitystä. Merelli-

syyttä voisi hänen mukaansa saada esimerkiksi tuomalla tapahtumatilaan ankkureita, 

köysiä, tervan tuoksua ja purjekangasta. Ruualla on myös roolinsa. Lisäksi tapahtumat 

voisivat tehdä hyväntekeväisyyssponsorointia lahjoittamalla osan tuloista esimerkiksi 

Itämeren suojeluun. 
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Ohjelman kerrottiin yhdessä sijainnin kanssa tuottavan parhaan elämystuloksen. Kah-

delle vastaajalle historian kytkeminen tapahtumien ohjelmaan oli tärkeä osatekijä ta-

pahtumassa. Elämyskolmiossa mainitaan myös uuden oppiminen yhtenä osatekijänä 

elämyksen synnyssä, joten historian tuominen sopivassa muodossa tapahtuman osaksi 

voi synnyttää ”ahaa”-elämyksiä. Historiallisiksi viitekehyksiksi nostettiin esiin keski-

aikamarkkinat, Forum Marinum ja Turun Linna ja niiden yksi vastaaja totesi antavan 

yllin kyllin mahdollisuuksia historian tuomiseksi tapahtumiin. Tärkeää on se, miten 

historia esitetään – usein historia vaatii popularisointia ja tarinallistamista, jotta se 

toimii ”suurelle yleisölle”. Konkreettinen ehdotus oli, että Ruissalon telakan kanssa yh-

teistyössä voitaisiin kehittää puuveneiden ottamista osaksi keskustan tapahtumia, esi-

merkiksi tuomalla vanhoja saaristolaisveneitä ylemmäs jokirantaa tapahtumien yhtey-

dessä. Tällaisen paikallisen historian sanottiin olevan osa aitouden kokemusta ja juuri 

aitoushan on yksi elämyksen syntymisen ainesosa.   

Vastaajista suurin osa siis korosti elämyksen kokemisen merkitystä. Sen merkitys on 

niin suuri, ettei tapahtuma voi olla onnistunut, jos siihen osallistuja sitä ei koe. Mitä 

vahvemman elämyksen kokee, sitä onnistuneempi tapahtuma on, ja sen tulevaisuus 

saattaa siten olla turvattu. 

 

Turun tulisi tulevaisuudessa keskittää tapahtumia enemmän meren rannalle. Tällä yk-

sinkertaisella keinolla tapahtumasta saadaan heti merellinen, vaikka sen sisältö tai 

muut piirteet eivät sitä olisikaan. Myös Aistilan tekemässä Miltä merellinen Turku tun-

tuu? -tutkimuksessa meren sijainti nousi tärkeään osaan. Jopa 64 % vastaajista sanoi, 

että näkymä merelle toi tunteen merellisyydestä (Aistila, 2018). Tämä tukee vastaajien 

ajatuksia tapahtuman sijainnin merkityksestä.  

 

5.3.3 Moniaistisuus 

Tarssasen ja Kyläsen Elämyskolmiossa yhtenä kerroksena on moniaistisuus (2009, 

14). Kysyin vastaajilta, miten moniaistisuutta voisi käyttää hyväksi tapahtumissa. 

Kaksi kuudesta vastaajasta otti jälleen esiin meren näkemisen tärkeyden. Monet tun-

tuvatkin pitävän näköaistia kaikkein tärkeimpänä aistina ja visuaalisuus on usein huo-

mioitu tapahtumissa enemmän kuin muut aistit.  
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Merihenkisen musiikin sanottiin olevan hyvä tehokeino moniaistisuuden vahvistami-

sessa, mutta sen osalta ei kuitenkaan pidä rajoittua taustalla soiviin haitarivalsseihin, 

vaan vastaajista yksi ehdotti ammentamaan klassisesta musiikista, jossa meri on ylei-

nen teema. 

 

Tapahtumaan saapumista korostettiin myös moniaistisuudesta puhuttaessa. Vastaaja 

ehdotti, että se tulisi tehdä kävijälle elämyksellisemmäksi. ”Odotustiloissa”, kuten 

parkkipaikalla tai aulassa, voisi olla jotain teemaan liittyvää sisustusta tai merellisten 

muistoesineiden myyntiä.  

 

Lisäksi moniaistisuus voi näkyä pieninä yksityiskohtina, kuten sinisen värin tai ranto-

jen pienten pyöreiden kivien käyttönä tapahtumien kattauksissa, sisustuksissa, lavas-

teissa, merellisinä ruoka-aineina (silakat), esiintyjien pukeutumisessa tai vaikka ter-

van vähäisenä tuoksuna. 

Yksi vastaaja muistutti, että on tärkeää muistaa, että valittu ”merellisyysteema” on joh-

donmukainen, eli se näkyy jo jotenkin vaikkapa tapahtuman markkinointiviestinnässä 

ja jatkuu sitten itse tapahtumassa. 

Eräs vastaaja oli sitä mieltä, että ajatus moniaistisuudesta on utopia. Asioiden kokemi-

nen on aina hyvin henkilökohtaista. Pienessä mittakaavassa järjestettävissä tapahtu-

missa on helpompi luoda kaikkia aisteja koskettava elämys. Jos kyse on vähänkään 

isomman mittakaavan tapahtumasta, on suoran fyysisen tai henkisen kokemuksen 

saavuttaminen merestä ympäristönä haastavaa.  

 

Turussa on aiemmin järjestetty tapahtuma, Saari ajan rajalla, jossa esityksiä on pidetty 

rantakallioilla ja saarissa pienelle yleisölle. Näissä merellisyys oli hyvin vahvasti läsnä. 

Katsoja itse oli veneessä katsomassa esitystä, kun taiteilijat esiintyivät rannassa. Tä-

män kaltainen tapahtuma täyttää moniaistisuuden lisäksi myös muita Elämyskolmion 

tasoja: katsoja viedään pois totutusta arjesta, joten kontrasti tavallisesta on selvä. Sa-

moin esityksen kokija saa yksilöllisen kokemuksen, kun hänet ja muut katsojat vietiin 

paikalle pienissä ryhmissä keskelle eristyksissä olevaa saaristoa.  Vastaajista yksi olikin 
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sitä mieltä, että mittakaava on tärkeä, jos haluaa voimakkaan merellisen moniaistisuu-

den kokemuksen – sitä on vaikea ajatella massatapahtumaan, jossa väkijoukko itse 

vaikuttaa kokemukseen. 

Lisäksi selvää lisäarvoa todettiin tuovan se, että elämys on oman arjen kokemuspiirin 

ulkopuolella, kuten Tarssanen ja Kylänenkin toteavat (Tarssanen & Kylänen 2009, 14).  

  

Vastuksista nousi myös kysymys, ovatko kuvatut asiat merellisyyttä vai vedellisyyttä? 

Pari vastaajaa oli sitä mieltä, että tapahtumaa ei kannata väkisin tehdä merelliseksi – 

sijainti voi jälleen riittää. Nämä sama mielipiteethän nousivat esiin myös aiemmin, 

kun kysyin Turun keskustan merellisyydestä.  

 

Aistilan tutkimuksessa selvisi, että ihmiset kokevat merellisyyden eri tavalla, mutta 

vastaajat eivät nähneet sitä ongelmana.  Kohderyhmän ja teeman mukaan toki voi 

miettiä merellisyyden painotusta, onko se esimerkiksi ruokapainotteista tai vaikka ää-

niä. 

  

Neljä seitsemästä vastaajasta totesi kokemuksen olevan aina henkilökohtainen. Järjes-

täjille jää vain mahdollisuus tuottaa mahdollisimman kaikenkattava repertuaari mah-

dollisuuksille elämysten kokemiseen. Kaksi vastaajista ihmetteli, että miten tapahtu-

majärjestäjä voisi edes määrätä kokemuksesta.  

 

5.3.4 Merellisten alueiden hyödyntäminen 

Aistilan tekemässä kyselyssä (2018) kysyttiin, missä on parhaat paikat kokea merelli-

syys Turussa. Vastaajista 56 % sanoi, että parhaiten se onnistuu Ruissalossa, 18 % Au-

rajoen rannassa, 14 % saaristossa esim. veneillen, 6 % sataman seudulla ja 3 % vastasi 

Hirvensalon. Vastaajilta nousikin lukuisia ideoita, miten näitä alueita voisi hyödyntää 

tulevaisuudessa.  
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Vastaajista kolme seitsemästä myös korosti Ruissalon herkkää luontoa. He ehdottivat, 

että siellä voisi järjestää vain pienimuotoisia tapahtumia. Lisäksi myös kulkeminen 

Ruissalossa järjestettäviin tapahtumiin tulisi tehdä ensisijaisesti hyödyntäen joukko-

liikennettä ja pyöräilyä. Vastauksissa nousi myös esiin vesibussi. Esille nousi ehdotus, 

että bussi voisi kulkea Saaronniemeen saakka. Uusiksi pysähdyspaikoiksi esitettiin Ai-

risto Segelsällskap i Åbon ravintola Paviljong Assia Pikisaaressa sekä Ruissalon kahvi-

lakohteita Pukinsalmen rannassa. Myös Ruissalon telakkaa ja kasvitieteellistä puutar-

haa voisi vastaajien mielestä hyödyntää enemmän. 

 

Jos tapahtuma itsessään ei ole meren äärellä, mutta on kuitenkin merellinen, voisi me-

rellisyyttä hyödyntää muilla tavoilla, esimerkiksi järjestämällä aktiviteetteja merelli-

sessä ympäristössä (majoitus, ruokailut, tapahtuman ulkopuoliset aktiviteetit ja niin 

edelleen).  

 

Hirvensalossa ulkoilutapahtumia voisi olla laskettelurinteessä, ja myös Kakskerrassa 

Harjattulassa ja Brinkhallissa todettiin olevan kauniita luonto- ja kulttuuriympäris-

töjä. Hirvensalosta mainittiin erikseen sen laskettelurinne, joka ei nyt ole kesäisin juu-

rikaan käytöllä. Myös Moikoinen ja Pikisaari mainittiin. Esiin nousivat myös Varvin-

tori, Telakkaranta ja Aurajoen suistoalue, sillä itse Aurajokea ei koettu riittävän merel-

liseksi. Tapahtumia voisi vastaajien mukaan olla myös veneissä. 

  

Vastauksissa ehdotettiin, että lähellä terminaaleja tai terminaalissa olisi myös jotain 

Turkuun ja saaristoomme liittyvää: eli esimerkiksi jonkinlainen näyttely/elämyskohde 

sekä vaikkapa paikallisia käsitöitä myyvä kauppa ja kahvila. Tällainen tila saattaisi pal-

vella myös pienempiä tapahtumia, joita järjestetään laivalla. Lisäksi sataman toimin-

toja, Mayerin telakkaa sekä uusia terminaalisuunnitelmia voisi hyödyntää uudella ta-

valla, sillä ne kaikki ovat osa Turun merellisyyttä. Tässäkin nousi esiin ajatus Forum 

Marinumin ja Mayerin telakan yhteistyöstä. Lemminkäisenkadulla sijaitsee JOKI-kes-

kus, jonka pitäisi olla jonkinlainen näyteikkuna Turun elinkeinoelämään. Yksi vastaaja 

pelkäsi, että Aurajoki näivettyy, ellei löydy tahoja, jotka rakentavat sinne vetovoimaisia 

näyttelyitä esimerkiksi juuri merellisiin elinkeinoihin liittyen. 
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5.3.5 Viestintä 

Miltä merellinen Turku tuntuu? -kyselyn (Aistila 2018) yhteenvetona voisi sanoa, että 

Turun yhtenä valttina on sini-vihreä luontokokemus eli meri kohtaa saaret ja metsän. 

Tätä valttia ehdotettiin hyödynnettävän viestinnässä: sanoin ja kuvin. Viestinnän käyt-

tämistä hyväkseen kannattivat useat vastaajat (3/7). Tässäkin korostettiin kuitenkin, 

että sisällöllä ja järjestelyillä on näissäkin hyvin tärkeä osa kokemusta. Turun brändin 

kerrottiin vaativan kirkastusta, siinä voisi värimaailmana olla sininen, vihreä ja keltai-

nen. Kiss my Turku –slogan sanottiin toimivan joissain yhteyksissä, mutta ilmeni, että 

pitäisi selvemmin kiteyttää Turun vahvuuksia niin sanallisesti kuin visuaalisesti eri 

kohderyhmille ja erilaisiin yhteyksiin. Pitäisi luoda kunnon strategia, jolla Turun brän-

diä kehitetään askel askeleelta esimerkiksi 20 vuoden aikajanalla. Brändi ei synny mai-

nostoimistotyönä ”päälle liimaamalla merellinen laastari” Turulle, vaan brändin ra-

kentaminen on iso prosessi, johon pitäisi sitouttaa kaupungin organisaatio, elinkei-

noelämä, asukkaat, paikallismedia jne. Heidän kaikkien on koettava merellisyys osaksi 

omaa identiteettiään ja asiaksi, josta ollaan ylpeitä, ja jonka halutaan näkyvän. Tähän 

liittyen pitäisi tehdä ”brändikäsikirja” eli visuaalinen ilme graafisine ohjeistuksineen. 

Myös luontokuvaajia voisi käyttää paremmin markkinoinnissa. 

 

Vastauksissa nousi vahvasti esiin, että markkinoinnissa ja viestinnässä tulisi ottaa huo-

mioon ”merellinen Turku”. 

 

Yksi vastaajista nosti jälleen esiin sen, ettei historiaa ole Turussa tarpeeksi hyödyn-

netty. Suomen pisin akateeminen historia pitää saada näkymään kaupungissa. Meri ei 

ole akateemisessa historiassa mitenkään keskeinen teema, mutta voidaan vastaajan 

mukaan helposti liittää siihen ja tuottaa sen yhteyteen erilaisia kokonaisuuksia esim. 

Forum Marinumin kanssa. Turun vetovoimatekijän mainittiin olevan myös Suomen 

leudoin ilmasto, joka on esim. puutarhaviljelyn kannalta erityisen suotuisa. Pietari 

Kalmin puutarhan jäänteet löytyvät Hirvensalon Sipsalosta ja Gabriel von Bonsdorffin 

rakennuttaman Brinkhallin kartanon historiallinen perintö. Vastaaja huomautti, että 
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Turun yliopiston tutkijoilla on laajalti tietoa näistä taustoista ja ne voitaisiin hyvin liit-

tää modernin puutarhaharrastuksen ja meren kanssa yhteiseen konseptiin, jolla olisi 

myös matkailullista merkitystä. Turun yliopiston Kasvitieteellinen puutarha ja Biodi-

versiteettiyksikkö olisivat tässä asiassa erinomaisia yhteistyökumppaneita. Myös tässä 

kysymyksen vastauksessa korostettiin, että isojen väkijoukkojen tapahtumia ja merel-

listä kokemusta on hankala yhdistää ja niitä pitäisi ehkä jopa välttää. Olennaisimpia 

ovat kertomukset kokemuksista. 

Vastauksissa useat toivoivat (3/7), että Turun isoa ja aktiivisia ruohonjuuritason tai-

teilijaryhmiä, jotka hakevat uusia, vaihtoehtoisia esiintymistapoja ja paikkoja, pitäisi 

tukea ja löytää heidän tapahtumilleen paikkansa ja jatkumonsa. Tähän nousi ehdo-

tukseksi, että joku säätiö voisi rahoittaa tähän liittyvää hanketta. 

Tapahtumien asemakin todettiin tärkeäksi kaupungin brändille, imagolle ja viestin-

nälle. Niiden todettiin elävöittävän kaupunkia ja olevan yksi tärkeimmistä imagolli-

sista hyödyistä. Vastaajat kuitenkin kaipasivat lisää tasokkaita, pääsymaksullisiakin 

kulttuuritapahtumia, joissa ulkomaaliset huomioitaisiin ainakin jossain määrin eng-

lanninkielisillä juonnoilla ja tekstityksillä.  

Tapahtumien merkityksen sanottiin Turun matkailun kehittämisen kannalta olevan 

täysin keskeinen, mutta Turusta ei kuitenkaan saa tehdä ”sirkusta”. Kaupungin veto-

voima säilyy mielenkiintoisilla yleisötapahtumilla. Myös järjestämällä tietyn tematii-

kan tapahtumia (tässä tapauksessa merellisiä), Turku voi vahvistaa imagoaan. 

Vastauksissa kävi ilmi, että tapahtumat eivät saa olla matkittuja vaan ideoiden tulee 

olla omia. Tapahtumabrändiä ei kannata tilata vaan mahdollistaa innovatiivisten ih-

misten ideoinnit ja antaa kokeiluille tilaa. 

Eräs vastaaja oli sitä mieltä, että Turun kaksikielisyys pitäisi ottaa nykyistä paremmin 

huomioon. Ruotsin kielen asemaa pitää olennaisesti parantaa kaikessa kaupungin 

matkailuun liittyvässä, alkaen vaikkapa bussien reittinäytöistä. Helsingissä nämä ovat 

kaksikielisiä, ja Turulle kaksikielisenä kaupunkina on vastaajan mielestä suorastaan 

häpeä, ettei niitä saada ruotsiksi. Tapahtumien kehittämistä yhteistyössä Tukholman 

ja Ahvenanmaan kanssa tulee kehittää matkailuvirtojen vahvistamiseksi alueiden vä-

lillä. Potentiaalia tähän löytyy runsaasti. 
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5.3.6 Ympärivuotisuus 

Vastauksissa nousi esiin kaksi vuodenaikaa: talvi ja syksy. Vastaajat nostivat esiin 

myös sen, että merelle voi lähteä vuodenajasta riippumatta.  

Talvella toteutettavaksi ehdotettiin, että tapahtumia voisi järjestää jäätyneellä merellä. 

Avantouintipaikkojen hyödyntämistä matkailijoiden käyttöön toivottiin myös. Talvisia 

tapahtumia voisi järjestää myös sisätiloissa, kuten forum Marinumissa, näin ei oltaisi 

säiden armoilla. Erikoisjutut (esim. melontaa jäisessä vedessä) todettiin toimivan hy-

vinä mielikuvavahvistajina, sillä ne lisäävät tavanomaisempien palveluiden ja tapah-

tumien kysyntää. 

Syksyllä voisi olla pienimuotoisia risteilyjä Pitkäsalmen ja Kuusistonsalmen alueella ja 

luontoretkiä voisi järjestää saariin myös kesäkauden ulkopuolella. Tämä mahdollis-

taisi kesäkauden pitenemisen syksyyn saakka. 

Vastauksissa muistutettiin paikallisten asukkaiden – turkulaisten roolista. Kaupungin 

todettiin olevan tärkeä ennen kaikkea omille asukkailleen ja asumisessa ei ole seson-

kia, vaan ihmiset ovat kaupungissa koko ajan. Ruissalon sini-vihreää ilmapiiriä ehdo-

tettiin käytettävän kesäsesongin ulkopuolella: jouluna, pääsiäisenä, myöhäisenä syk-

synä tapahtumia Ruissalon venetelakka-Kansanpuisto-kasvitieteellinen puutarha-alu-

eella. 

 

6 LOPUKSI 

6.1 Saavutettujen tulosten analysointi ja loppupäätelmä 

Tutkimustulosten läpikäynnin jälkeen olen koonnut tiivistetysti esille nousseet asiat. 

Tutkimuksessa selvisi, että tapahtumatuotanto on nykyään monialaisempaa ja elä-

myksellisempää, eikä tarkkaa rajanvetoa ole välttämättä syytä tehdä. Kokonaiselämyk-

set ovat ratkaisevia ja niiden toteuttamiseksi on monia asioita tehtävissä. Turussa voi 

elämyksiä ja etenkin merellisyyttä kokea jo monella tavalla, mutta vielä on varaa pa-

rantaa. 

Turussa voisi tulevaisuudessa järjestää enemmän merellisiä tapahtumia, sillä ne vah-

vistaisivat Turun merikaupunkibrändiä.  Merellisen tapahtuman tärkein kriteeri on, 
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että tapahtuma sijaitsee meren rannalla, mutta koska ihmiset kokevat elämyksiä eri 

tavalla, olisi tärkeää, että merellisyyttä on tuotu tapahtumaan myös muilla tavoilla. Ta-

pahtumia voisi järjestää aiempaa enemmän myös Hirvensalossa, Ruissalossa ja ulko-

saaristossa. Saaristossa on otettava huomioon niiden ominaispiirteet: asukkaiden si-

touttaminen ja herkkä luonto. Hirvensalon potentiaalia ei ole vielä riittävästi hyödyn-

netty ja se tunnistettiin hyväksi merellisyyden kokemispaikaksi. Ruissalosta nousi 

etenkin esiin kasvitieteellisen puutarhan tarjoamat mahdollisuudet. Näiden luonto-

kohteiden lisäksi esiin nostettiin uudistuva kauppatori, jo paikkansa vakiinnuttanut 

Forum Marinum ja Mayerin telakkaympäristö.  

Parhaiten elämyksen eri osakokonaisuudet toteutuvat pienelle joukolle suunnatussa 

tapahtumassa. Festivaalienkin yhteydessä puhutaan yhä enenevissä määrin kokonai-

selämyksistä ja tapahtumissa halutaan nimenomaan kokea elämyksiä. Tapahtumissa 

tärkeintä on ottaa huomioon, että kävijä kokee vahvan elämyksen – muuten tapahtu-

malla ei ole tulevaisuutta. Turun merellisten tapahtumien pitääkin huolehtia, että me-

rellisyyden kokeminen on riittävän voimakas, jotta tapahtuma löytää paikkansa kau-

pungissa ja että kävijät tulevat myös uudestaan. Tapahtumien on oltava myös laaduk-

kaasti toteutettuja, sillä nykyään kävijät vaativat korkeatasoisempia kokemuksia kuin 

aiemmin.  

Historia tulee ottaa enemmän osaksi merellisiä tapahtumia ja tähän voi käyttää apuna 

kiinnostavia tarinoita Turusta. Turun tulisi ottaa merellisyys osaksi viestintää ja brän-

diä – sini-vihreä saaristotunnelma sopii hyvin Turun ilmeelle. Brändiin tulisi sitouttaa 

kaikki Turun alueen toimijat. Turussa toimivan monipuolisen, aktiivisen taiteilijaryh-

mien mukaan ottaminen elämyksellisiin tapahtumiin olisi myös suotavaa. 

Vaikka elämysten kokeminen on tärkeää, tapahtumajärjestäjä ei voi taata kokemuksen 

onnistumista tai vaikuttaa loputtomiin ihmisten tunteisiin. Turun kaupunkitapahtu-

mien merellisyyskin on ennen kaikkea mielikuvallinen ominaisuus, jota järjestäjät voi-

vat tukea koittamalla vahvistaa ihmisten mielikuvia merellisyydestä. Järjestäjä tarjoa-

vat vain mahdollisuudet merellisille elämyksille, mutta kävijöistä itsestään riippuu, 

mitä he kokevat ja pitävät vaikuttavimpana. Järjestäjä siis voi kontrolloida vain osaa 

ulkoisista elämyselementeistä, ei kävijän sisäisiä vaikuttimia. Sama tapahtuma tuottaa 

siis eri kävijöille hyvin erilaisia elämyksiä. Jos tapahtuman halutaan tarjoavan merel-

lisiä elämyksiä - tai pikemminkin mahdollisuuksia merellisten elämysten kokemiseen 
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- tulisi järjestäjän tarjota laaja skaala eri elementtivaihtoehtoja, jotta mahdollisimman 

moni kävijä voi kokea merellisyyden omalla tavallaan. Näitä elementtejä ovat: saapu-

minen tapahtumaan, odottelu (jonotus yms.), musiikki, sijainti, ohjelma, ruoka ja 

markkinointi. Erityisesti ruuan merkitys yhtenä elämyksen osa-alueena nostettiin 

esiin. Turku voisi panostaa tulevaisuudessa laadukkaisiin merellisiin ruokatapahtu-

miin tai merelliseen ruokaan tapahtumissa.  

Tarssasen ja Kyläsen määrittelemä elämyskolmio myös tukee näitä tuloksia (2009, 11-

14). Jos kaikki edellä luetellut asiat otetaan huomioon merellistä tapahtumaa järjestet-

täessä, voidaan saavuttaa elämyksen viimeinen taso eli henkinen taso. Tällöin edetään 

jo niin pitkälle, että yksilö kokee oppineensa jotain uutta elämysprosessin aikana, ja 

että kokemus on muuttanut häntä uuteen suuntaan. (Tarssanen & Kylänen 2009, 14.) 

Tuloksista voi päätellä, että Turku ei ole kaikkien mielestä vielä merellinen kaupunki, 

mutta jos tässä tutkimuksessa esiin tulleet kehittämisehdotukset, havainnot ja moit-

teet otetaan huomioon, Turku voi vuonna 2050, kaupungin keskustavision mukaan, 

olla merellisiä elämyksiä tarjoava tapahtumakaupunki. 

 

6.2 Analyysi onnistumisesta 

Onnistuin mielestäni valitsemaan hyvät haastateltavat Delfoi-kyselyyn. Sain asiantun-

tijoilta paljon hyviä kehitysehdotuksia ja ideoita. Jos olisin toteuttanut kyselyt kasvo-

tusten, uskon että olisin saanut vielä enemmän ajatuksia, varsinkin, kun jotkut vas-

taukset olivat melko suppeita. Olen kuitenkin sitä mieltä, että analysoitavaa materiaa-

lia kertyi riittävästi laadukkaiden ja perusteltujen päätelmien aikaan saamiseksi.  

Jos olisin tehnyt vielä yhden kyselykierroksen Delfoihin, olisin saanut varmaan vielä 

täsmennetympiä vastauksia, mutta jo ensimmäisen kierroksen jälkeen kaksi jätti vas-

taamatta toisen kierroksen kysymyksiin. Olin alun perin koonnut 16 hengen asiantun-

tijapaneelin, joista kysyin kaikkia mukaan ja heistä mukaan suostui kahdeksan. Näistä 

kyselyyn vastasi ensimmäisellä kierroksella seitsemän ja toisella viisi. Vaikka vastaa-

jien määrä väheni, pidän viittä alansa ammattilaisista koostuvaa joukkoa riittävänä 

muodostamaan relevantteja ja korkealuokkaisia päätelmiä merellisyydestä, elämyk-

sistä ja tapahtumista Turun seudulla. 
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Haastateltavani toivat myös lisäarvoa tutkimukseeni erilaisilla taustoillaan. 

Benchmarking kohteen valitsin myös mielestäni hyvin, joskin niitä olisi voinut olla 

myös useampi. 

 

6.3 Jatkotoimenpiteet tutkimustyölle 

Turun kaupunki tilasi opinnäytetyöni, sillä heidän edustajansa halusivat lisäselvitystä, 

miten merellisyyttä Turussa voisi entuudestaan kehittää. Työn tulokset otetaan siis 

käyttöön vetovoimatoiminnoissa, ja tulen niitä itse omassa työssäni kaupungilla hyö-

dyntämään.  

Tuloksia keräsin työssäni kymmeneltä haastateltavalta tietoperustan lisäksi, joten ai-

heesta voisi hyvin tehdä laajemman jatkotutkimuksen. Vaikka Aistilan (2018) tutki-

muksessa vastaajien määrä oli suuri (yli 1000 turkulaista) ja tutkimus laaja, tapahtu-

mia ei oltu erityisesti nostettu esiin kyselyssä.  Laajemmassa jatkotutkimuksessa, jossa 

voitaisiin haastatella myös muiden merellisten kaupunkien asukkaita, tiedusteltaisiin 

nimenomaan elämyksen merkitystä tapahtumissa ja näkökulmana olisi merellisyys. 

Jos tämän opinnäytetyön tuloksista tulleet kehitysideat otetaan käyttöön, jatkotutki-

muksessa voisi myös selvittää ovatko ne vahvistaneet Turun merellisyyttä 

Työn myötä olen vahvistanut omaa ammatillista osaamistani merellisyyden aihepii-

rissä ja lisännyt asiantuntijuuttani etenkin merellisten tapahtumien kehittäjänä. 

Omaan työnkuvaani kuuluu myös osallistuminen Turussa järjestettävien merellisten 

tapahtumien koordinointiin ja uskon voivani tämän tutkimuksen myötä antaa siihen 

erinomaisen työpanoksen.  
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LIITTEET 

LIITE 1. Delfoi kysymykset: 

1. Miten merellisyys näkyy Turussa? 

2. Kuinka tärkeää on vahvan elämyksen kokeminen tapahtumissa? 

3. Haastattelin Kotkan Meripäivien tuottajaa Tiina Salosta ja hän totesi, että ei riitä, 

että tapahtuma on meren rannalla, eikä merellisyys saa olla päälle liimatun oloista. 

Miten tuoda aito merellisen elämyksen kokeminen tapahtumiin? 

4. Aiemmin mainitsemassani kyselyssä tuloksena oli seuraavat kokemukset: Vastaa-

jille oli tärkeää merellisen kokemuksen saavuttamiseksi, että merta näkyy, kuuluu lip-

latusta, kohinaa ja aaltojen loisketta. He haluavat haistaa meren tuoksun, maistaa suo-

lan ja tuntea tuulen ihollaan. Miten tällaista moniaistisuutta voisi hyödyntää tapahtu-

missa? 

5. Ihmiset kokevat merellisyyden eri tavalla, miten tähän ongelmaan voisi vastata? Vai 

onko se edes ongelma? 

6. Merellisuuden kokemista käsittelevässä kyselyssä kysyttiin, että missä on parhaat 

paikat kokea merellisyys Turussa ja 56% vastasi, että parhaiten se onnistuu Ruissa-

lossa, 18% Aurajoen rannassa, 14% saaristossa esim. veneillen, 6% sataman seudulla 

ja 3% vastasi Hirvensalon. Miten mielestäsi näitä alueita voisi hyödyntää Turussa jär-

jestettävissä tapahtumissa? 

7. Kyselyn yhteenvetona voisi sanoa, että Turun yhtenä valttina on sini-vihreä luonto-

kokemus eli meri kohtaa saaret ja metsän. Miten tätä valttia voisi hyödyntää tapahtu-

missa? 

8. Mikä on tapahtumien järjestämisen merkitys kaupunkien imagolle/brändille? 

9. Mitä kaupungissa olisi tehtävä, jotta voisi kokea merellisyyttä jo Turun keskustassa? 

10. Miten saisimme kaiken irti myös kesäsesongin ulkopuolisesta ajasta? Miten silloin 

voisi kokea merellisiä elämyksiä Turussa? 

 


