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lupalveluidentuottajille tarpeellista tietoa vetovoimaisuuden kehittämiseen matkailijoiden toiveita vastaa-
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matkailututkimuksen kyselyhaastattelu kuului osaksi Kainuun ja Pohjois - Pohjanmaan matkailutieto –han-
ketta. Tutkimus toteutettiin  kvalitatiivista ja kvantitatiivista menetelmää käyttäen. 

Opinnäytetyön teoriaosuuksissa käsittelen vetovoimatekijöiden ja työntövoimatekijöiden määritelmiä. 
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The subject of my thesis is to find attractions of Vuokatti. The purpose of the thesis is to provide 
information of allure to the tourism services of the Vuokatti region. I look at the well-known 
attractiveness factors in the Vuokatti region based on information collected from tourists. The survey was 
made by interviews, which was  realized in the spring and summer in 2016. The Vuokatti Tourism 
Research Survey was a part of the Tourism Database for the Kainuu and Oulu Regions. 
 
The study was conducted using qualitative and quantative methods. In the theoretical part of the thesis I 
have examined the definitions of push and pull factors. Important definitions to consider in the study are 
Tourist region, Tourist region of Vuokatti and generally well-known pull factors of Vuokatti. In the study I 
review at Vuokatti tourism development needs and future investments. 
 
According to research results, accessibility of Vuokatti is one of the key factors influencing attractiveness 
of Vuokatti. The location of Vuokatti is ideally placed from the point of view of the southern Finns and the 
position of the Lapland tourist centers.The main pull factors of the study was the year-round and versatile 
activities of Vuokatti. According to the study, a typical traveler of Vuokatti is an active sportsman. 
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1 JOHDANTO 

Opinnäytetyön lähtökohtana on tarkastella Vuokatin matkailualueen vetovoimatekijöitä. Tutki-

muksen tavoitteena on tuottaa Vuokatin alueen palveluntuottajille tarpeellista tietoa Vuokatin 

matkailualueen vetovoimatekijöistä. Saatu tutkimustieto luo edellytykset  Vuokatin matkailualu-

een tunnistettujen vetovoimatekijöiden kehittämiseen tulevaisuudessa sekä auttaa kohdista-

maan markkinointia oikealle kohderyhmälle. 

Opinnäytetyön aihe valikoitui opettajan ehdotuksesta ja omasta kiinnostuksesta Vuokatin mat-

kailua kohtaan. Osallistuin tutkimushaastattelijan roolissa Vuokatin matkailijatutkimukseen ke-

vättalvella 2016. Vuokatin matkailijatutkimus kuului osaksi Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan mat-

kailutieto –hanketta. Matkailuelinkeino hyötyy hankkeesta siten, että luotujen segmenttien pe-

rusteella aluemarkkinointia voidaan kohdentaa, uusia matkailutuotteita kehittää ja tuoda mark-

kinoille. Yritykset voivat parantuneen ennustettavuuden myötä tehdä strategisia päätöksiä inves-

toinneista ja kehittämishankkeiden aloittamisista. (Keränen, Järviluoma & Kauppila 2015, 5 - 6.) 

Opinnäytetyössäni tarkastelen Vuokatin vetovoimatekijöitä yhtenä kokonaisuutena. Tarkastelen 

alueella yleisesti tunnistettuja vetovoimatekijöitä ja haastateltujen asiakasryhmien pohjalta tun-

nistettuja vetovoimatekijöitä. Tutkimusaineiston keruu toteutettiin Vuokatin matkailualueella ke-

vät- ja kesämatkailijoille. Tutkimus toteutettiin haastattelukyselyillä. Tutkimusaineistoa kerättiin 

seitsemässä Vuokatin matkailupalvelukohteessa. Aineisto koostui 620 matkailijan haastatteluista. 

Toimeksiantajana opinnäytetyölle toimi Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan matkailutieto –hanke. 

Opinnäytetyön viitekehyksenä toimii työntö- ja vetovoimatekijöiden eri määrittelyt matkaohteen 

valinnassa. Lähtö matkalle perustuu matkailijan haluun saada vaihtelua koti -ja työarkeen. Mat-

kan suunnittelussa juurikin vaihtelunhalu toimii ratkaisevana tekijänä. Matkailija punnitsee ja ver-

tailee kiinnostavuustekijöitä eri matkakohteista ja tekee päätöksen lomakohteelle asetettujen 

odotutusten ja  tavoitteiden täytyttyä. Vuokattiin saapuvat matkailijat valitsevat kohteen Vuoka-

tin sijainnin, monipuolisten liikunta- ja harrastusmahdollisuuksien ja ympäröivän luonnon perus-

teella. 

Vuokatin vetovoimatekijöitä on aiemmin tarkasteltu Sotkamo-Vuokatti-alueen kesämatkailijatut-

kimuksessa (2006) Mirva Kytömäen ja Ari Moisasen opinnäytetyössä. Vastaavia matkailijatutki-

muksia on tehnyt Jari Järviluoma (2011) Kainuu – Eikös se ole Suomessa? Mielikuvat Kainuusta 
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matkailualueena vuosina 2003 ja 2008.  Järviluoma on tutkinut tarkemmin luonnon vetovoimate-

kijöiden vaikutuksesta matkailuun väitöskirjassa (2006) Turistin luonto: tutkimus luonnon merki-

tyksestä matkailun vetovoimatekijänä neljässä Lapin matkailukeskuksessa. Artikkelissa Metsätie-

teen aikakausikirjassa (1/1999) Luonnon merkitys matkailun vetovoimatekijänä Järviluoma tar-

kastelee luonnon vetovoiman merkitystä Lapin tunturikeskusten matkailuun. 
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2 HANKKEEN ESITTELY 

Kajaanin ammattikorkeakoulu koordinoi ja hallinnoi 1.1.2016-31.8.2017 Kainuun ja Pohjois-Poh-

janmaan matkailutieto (Tourism Database for the Kainuu and Oulu Regions) -hanketta. Hanke to-

teutettiin yhteistyössä Kajaanin ammattikorkeakoulun, Kalajoen ammattiopiston ja Koillis-Suo-

men kehittämisyhtiön Naturpolis Oy:n sekä Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntaliittojen 

kanssa. Hankkeen kokonaisbudjetti on 191 969 euroa. Hanke rahoitettiin Euroopan Unionin alue-

kehitysrahastosta (EAKR) Kainuun liiton kautta ja hankkeessa mukana olleiden tahojen omarahoi-

tuksella. (Keränen ym. 2015, 3 - 4.)  

 

Yhteistyöverkosto on laaja, koska matkailukeskukset sijaitsevat kaukana toisistaan. Tutkimustie-

toa kerättiin alueen kärkimatkailukeskusten Sotkamo, Kalajoki, Kuusamo ja Oulu lisäksi myös Puo-

langan, Hyrynsalmen, Pudasjärven ja Rokuan alueilta. Hankkeessa keskityttiin keräämään matkai-

lun aluetaloustietoa ja pyrittiin selvittämään matkailuelinkeinon osuus aluetaloudessa. (Kauppila 

2017, 2 - 3.)  

 

Kerättyjen tietojen perusteella kärkimatkailukeskuksille muodostui oma matkailijasegmenttinsä, 

jonka avulla alueelle luotiin ennuste- ja arviointimallit. Näitä malleja soveltamalla voidaan enna-

koida matkustajavirtoja (kysyntä- ja tarjontanäkökulma) ja matkailun trendien vaikutuksia kulla-

kin matkailualueella. Hankkeessa huomioitiin muutkin merkittävät matkailukohteet; kyselytutki-

muksissa selvitettiin matkailijoiden näkemyksiä muista lähialueiden matkailukohteista ja matkai-

lupalveluista. (Kauppila 2019, 8.) 

 

Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan kärkimatkailukeskusten asiakasvirtojen sekä matkailupalveluiden 

kysynnän ja tarjonnan laaja-alainen ja systemaattinen tieto puuttuu kokonaan. Kilpailutilanteen 

kiristyessä lähivuosina matkailuelinkeinon katsotaan olevan tärkeimpiä elinkeinoja Kainuun ja 

Pohjois-Pohjanmaan maakuntien alueella. Jotta matkailuelinkeino voi kehittyä kilpailukykyisem-

mäksi ja ennustettavuus parantua, alueelle tarvitaan kattava matkailutietojärjestelmä.  Sitä mu-

kaa, kun matkailualueet kehittyvät, alueelle saadaan luotua myös uusia työpaikkoja, mikä näkyy 

suorana seurauksena kunnissa verotulojen kasvuna. Matkailu kehittää ja ylläpitää yksityisen ja 

julkisen sektorin palveluita. (Kauppila 2018, 11 - 12, Kauppila 2017, 3 - 4.)   
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Hankkeen päätavoitteena oli hankkia Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan kärkimatkailukeskuksista 

helposti luettavaa tietoa paikallisille yrityksille, luoda tiedonkeruujärjestelmä ja tuottaa paikallis-

tason tutkimustietoa matkailun suunnittelua ja kehittämistä varten. Hanke auttaa matkailukes-

kuksia profiloitumaan kilpailutilanteen kannalta valittuun suuntaan. Hankkeen aikana rakennet-

tiin perustaa Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan matkailutalouden systemaattiselle seurannalle. Ta-

voitteena oli myös rakentaa koordinoitu yhteistyöverkosto. (Kauppila 2018, 12 - 13.) 

 

Asiakas- ja matkailijatietoa kerättiin talvi- ja kesämatkailijoista. Alueen matkailukeskuksista on 

hyvin vähän tilastoitua ja tutkittua tietoa. Tilastokeskuksen, Kuntaliiton ja Visit Finlandin kerää-

mät tiedot eivät ole riittävän laaja-alaisia nykyisessä markkinatilanteessa. Näiden tahojen ke-

räämä tieto on käyttökelpoista, mutta alueen kehityksen kannalta liian suppeaa. Tällä hetkellä 

alueelta tilastoidaan tilastoinnin piirissä olevat yöpymiset. (Kauppila 2017, 9; Keränen 2015, 25, 

27.) Tilastoinnin piiriin kuuluvat majoitusliikkeet, joissa on vähintään 20 vuodepaikkaa tai sähkö-

pistokkeella varustettua matkailuvaunupaikkaa sekä retkeilymajat (Tilastokeskus 2017.) Yritysti-

lastoissa matkailun vaikutusta ei erikseen tutkita, mistä seuraa, että paikallistasolla ei ole lainkaan 

matkailun talousvaikutusten ennuste- ja arviointitietoa (Kauppila 2017, 9). Matkailun tilastoinnin 

hajanaisuus ja puutteellisuus ovat este toimialan vaikuttavuuden arvioinnille ja vertailulle suh-

teessa muihin toimialoihin.  Siihen, että matkailun merkittävyyttä ei aina tunnusteta, vaikuttaa 

liiketoimintaosaamisen ja laadun vaihtelevuus, suunnittelun lyhytnäköisyys, varovainen kehittä-

minen ja päätöksenteko. (TEM 2014, 17.) 

 

Paikalliset ja alueelliset matkailun edistämisorganisaatiot hyötyvät hankkeesta strategisten suun-

nitteluprosessien eri vaiheiden kartoittamisessa ja suunnittelussa. Hanke antaa eväitä strategi-

seen päätöksentekoon ja antaa mahdollisuuden hyödyntää oppilaitosyhteistyötä. Matkailukoulu-

tusta tarjoavien oppilaitosten yhteistyöverkosto on tarkoituksenmukaisesti tiivis ja siltä odote-

taan tulevaisuuden yhteistyötä. Matkailualan koulutusverkostoon kuuluvat Kajaanin ammattikor-

keakoulu, Kalajoen ammattioppilaitos ja Oulun ammattioppilaitos. Kajaanin ammattikorkeakou-

lun aktiviteettimatkailun osaamisalue hyötyy lisääntyneestä yhteistyöstä toisen asteen oppilai-

tosten kanssa, tutkimisosaamisen vahvistumisesta ja elinkeinoelämän nivoutumisesta koulutuk-

seen. Ajantasaista tutkimustietoa voidaan hyödyntää oppimateriaaleissa. Ammattioppilaitokset 

hyötyvät yhteistyöstä Kajaanin ammattikorkeakoulun kanssa. Matkailun koulutuksen pysyminen 

alueella on ensiarvoisen tärkeää alan kehittymisen kannalta tulevaisuudessa. (Keränen ym. 2015, 

5 - 6.) 
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Matkailuelinkeino hyötyy hankkeesta siten, että luotujen segmenttien perusteella aluemarkki-

nointia voidaan kohdentaa tehokkaasti ja uusia matkailutuotteita voidaan kehittää ja tuoda mark-

kinoille. Yritykset pystyvät parantuneen ennustettavuuden myötä tekemään strategisia päätöksiä 

investoinneista ja erilaisten kehittämishankkeiden aloittamisista. Hanke tulee auttamaan matkai-

lukeskuksia profiloitumaan kilpailutilanteen kannalta valittuun suuntaan. (Kauppila 2019, 16 - 17.)  
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3 MATKAILUALUE 

Matkailua tapahtuu alueella, joka täyttää tietyt peruselementit. Ne ovat lähtöalue, kohdealue ja 

niiden välinen matkailureitti eli välialue (kuvio 1). Lähtöalue tarkoittaa ympäristöä, missä syntyy 

kysyntä matkailulle. Kohdealue määräytyy sen palveluntarjonnan ja vetovoiman mukaan. Välialue 

liittää lähtöalueen ja kohdealueen yhteen liikenneverkoston avulla (Vuoristo 2003, 20 - 21).  

Matkailukeskuksella tarkoitetaan suppeaa aluetta, jonka luontaiset tai keinotekoiset vetovoima-

tekijät on otettu käyttöön perustamalla sinne tarvittavat palvelut. Useimmat perinteiset matkai-

lukeskukset ovat syntyneet ja kehittyneet pitkän ajan kuluessa yhden tai useamman vetovoima-

tekijän varaan. Matkailukeskuksia on myös perustettu luomalla keinotekoisia vetovoimia. Koh-

teen kiinnostavuustekijöiden ylläpitäminen ja  vetovoimaisuuden lisääminen vaativat matkailu-

kohteelta erilaisia suunnitelmia. (Vuoristo 2002, 132 - 133; Kauppila 1995, 96.) 

Matkailukeskukselle otollinen sijainti on lähellä päivämatkailun mahdollistavaa taajamaa. Se on 

myös sopivan matkan päässä viikonloppumatkailulle ja miellyttävä lomakohde. Näin ideaalinen 

matkailukeskus pystyy hyödyntämään eri vapaa-ajan muotoja. Matkailukeskuksiksi kehittyvät 

vain ne, joilla on suuri matkailullinen vetovoima. Esimerkkinä voidaan pitää Vuokattia. Vuokatin 

matkailualueelle on syntynyt monipuolinen matkailupalveluntarjonta. Kausivaihtelut ovat pie-

nemmät kuin keskuksissa, jotka toimivat ainoastaan lomakohteina. (Hemmi 1995, 40.)  

Hemmi (1995, 51) tuo esille tutkimuksessaan Vuoriston ja Santalon oletuksen, että tietyn kokoi-

sen alueen matkailullinen vetovoima voi pitää yllä vain tietyn määrän matkailuyrityksiä. Mitä suu-

rempi vetovoimaisuus kohteella on, sitä suurempi on matkailupalvelujen määrä. Näin ollen ym-

päristön vetovoima määrittelee mihin kohteen matkailupalvelujut sijoittuvat. 

Hemmin (1995, 42) mukaan matkailullista vetovoimaa muuttavia tekijöitä ovat muun muassa 

matkailukeskusten ympäristön pilaantuminen, ilmaston muuttuminen ja matkailussa vallitsevat 

vaihtuvat kehitysuuntaukset.  

Suomen matkailun vahvuudet ovat vetovoimaiset matkailualueet, matkailukeskittymien palvelui-

den monipuolisuus ja merkittävä asema Venäjän naapurina (Visit Finland 2019, 13 - 15). Tulevai-

suuden neljä matkailun megatrendiä, jotka OECD:n matkailukomitea (OECD 2018) on nostanut 

vuodelle 2040 ovat matkailija määrien kasvu, uudet matkailijasegmentit, kestävän kehityksen 

matkailu, uudet mahdollistavat teknologiat ja liikkumisessa tapahtuvat muutokset. Lyhyemmän 

aikavälin muutoksia ovat ympäristötietoisuuden korostuminen, luonto- ja hyvinvointipalveluiden 
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kysynnän kasvaminen ja uudet nousevat matkailijakohderyhmät, kuten yksinhuoltajaperheet ja 

ikääntyvä väestö. Kiinnostus  pieniä ja autenttisia matkakohteita kohtaan kasvaa, kuin myös kiin-

nostus  paikallista ruoka- ja juomakulttuuria kohtaan kasvaa lähitulevaisuudessa. (TEM 2019, 46 

- 47). 

 
      
     
     
  

 

  
     
     
 
 

 

  

  
    

 

     
     
 
 

  

 

 

 

     
     
     
     
     
    

 

     
     
 

   

 

  
      

 
 

  
    

 

      

    
  

 

  
    

 

     
     
     

Kuvio 1. Matkailun maantieteellinen viitekehys (Vuoristo 2003, 20). 

 

MATKAILU 
Työmatkailu ja turismi 

LÄHTÖALUE VÄLIALUE KOHDEALUE 

VÄESTÖ JA 
YHTEISKUNTA ATTRAKTIOT 

FYYISINEN YM-
PÄRISTÖ LIIKENNEVERKOT FYYSINEN YM-

PÄRISTÖ 

VÄESTÖ JA 
YHTEISKUNTA 
 

MUUT TEKIJÄT 

Työntövoima 
Kysyntärakenteet 
Lähtövalmius 

Vetovoima 
Tarjontarakenteet 
Välitysvalmius 

Vetovoima 
Tarjontarakenteet 
Vastaanottovalmius 
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3.1 Vuokatin matkailualue 

Vuokatin taajama kuuluu Sotkamon kuntaan. Sotkamon kunta sijaitsee Kainuun maakunnan ete-

läosassa. Kunnan asukasluku oli joulukuussa 2018 10 389 asukasta.  Sotkamon kunnan kokonais-

pinta-ala on 2 950 km2, joista vesistöjä on 300 km2. Sotkamo on metsäinen kunta ja sen maa-

alasta 83 prosenttia on havupuiden peitossa. Sen maisemalliset nähtävyydet ovat lähes luonnon-

tilassa. Maisemaa hallitsevat Vuokatin 13 peräkkäisen vaaran jono. Korkeimmalle kohoaa 368 

metrin korkuinen Naulavaara. Tunnetuin Vuokatin vaaroista on Nuasjärven ja Ison Sapsojärven 

välissä sijaitseva Iso-Pölly. (Kuntainfo 2019; Heikkinen 2011, 7, 44; Vuoristo 2002, 233.)  

 

Vuokatinvaarat ovat muotoutuneet useiden jääkausien tuloksena. Matkailijat ovat ihailleet Vuo-

katin näkymiä jo 1800-luvun lopulta lähtien.  Matkailijat saapuivat Kajaanista Vuokattiin ja Sotka-

moon höyryveneillä. Matka Kajaanista Vuokattiin höyryveneellä kesti kolme tuntia. Teoksessa 

Matkasuuntia Suomessa I-IV 1888-1890 kuvattiin tarkasti ohjeet, kuinka Vuokatinvaaran kauniita 

maisemia saattoi päästä ihailemaan (Suomen matkailuliitto, 143). 

 

”…Tikkalanniemestä pääsee maantietä noin kuusi kilometriä Wuokatin juurelle, josta lähtee noin 

kaksi kilometriä pitkä, jokseenkin vaivalloinen, paikoitellen vetinenkin polkutie vuorelle. Kyytimies 

tavallisesti jättää hevosensa maantien varrelle ja tulee opastamaan Wuokatille…” (Matkasuuntia 

Suomessa I-IV 1888-1890, 143.) 

 

Sotkamossa kirjattiin vuonna 2018 yöpymisiä yhteensä 717 978, joista kotimaisia yöpymisiä oli 

651 875 ja ulkomaisia 65 203. Vastaavasti Kainuussa kirjattiin vuonna 2018 yhteensä 953 969 yö-

pymistä, joista kotimaisia oli 846 548 ja ulkomaisia 107 421 yöpymistä. Kainuun majoitustilastoa 

johtaa edelleen Sotkamo (Visit Finland 2018). Vuokatin merkitys koko Kainuun matkailulle on 

merkittävä. Alue on vetovoimainen kotimaisilla markkinoilla mutta kansainväliseen tunnettuu-

teen ja houkuttelevuuteen tarvitaan panostusta ja uusia toimenpiteitä. Matkailuelinkeino on Sot-

kamon peruselinkeinoja. Sotkamon välitön matkailutulo vuonna 2017 oli noin 64 miljoonaa euroa 

ja välitön matkailutyöllisyys oli 365 henkilöä. Välitön matkailutulo kuvaa kohdealueella matkaili-

joiden ostoksiin ja palveluihin käyttämää rahaa. (Kauppila 2019, 21 - 22.)  
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3.2 Vuokatin vetovoimatekijät 

Suomessa vallitsevat selkeät vuodenajan vaihtelut. Lumi- ja metsävyöhykkeen ilmastotyypille tyy-

pilliset lämmin kesä ja melko kylmät talvet ovat luoneet hyvät edellytykset ympärivuotiselle mat-

kailulle. Sääolot vaihtelevat vuosittain, joten varmaa matkailusesongin syntyä ei eri vuodenajoille 

synny. Matkailun näkökulmasta on huomioitava erityisesti valaistus ja lämpöolosuhteet, vesi- ja 

lumisateet alueellisesti. Vahvuutena talvimatkailuun suuressa osin maata ovat lumiset olosuhteet 

ja kohtuulliset lämpötilat. Keväänmatkailulle on tyypillistä kesämökkikauden avaus ja luonnon he-

rääminen. Kevätmatkailun potentiaalia ei ole käytetty siinä määrin kuin se mahdollistaisi. Kesä-

matkailun valttina ovat lämpö ja öiden valoisuus. Ruska-aikana vaeltajat valtaavat tunturit ja syksy 

onkin ulkoliikuntatapahtumille, luonnossa liikkumiselle ja luonnossa tekemiselle mielekästä ai-

kaa. (Vuoristo ym. 2001, 23 - 25, 27.) 

Vuokatti on kehittynyt Suomen oloissa suureksi matkailukeskukseksi luomalla monipuolista tar-

jontaa ympärivuotisesti sekä yhdistänyt vapaa-ajan matkailun ja urheilumatkailun. Urheilumat-

kailussa, kuin vapaa-ajan matkailussa se on onnistunut saamaan kansainvälisiä asiakkaita. Urhei-

lumatkailusta on kehitetty Vuokatin tavaramerkki ja Vuokatin Urheiluopisto tunnetaan kansain-

välisesti yhtenä alan johtavista keskuksista. (Vuoristo & Vesterinen 2009, 315.)  

Vuokatin Urheiluopiston rooli matkailupalveluiden tuottajana on kasvanut. Urheiluopisto on tyy-

pillisten urheiluopistopalveluiden lisäksi kehittänyt uusia matkailutuotteita palveluntarjonnan 

laajentamiseksi.  Urheiluopiston avulla on mahdollista saada alueelle kokonaan uudenlaisia mat-

kailijaryhmiä. Aasiasta, erityisesti Kiinasta tulevan matkailukysynnän yhteydessä on noussut vah-

vasti esiin Urheiluopiston talviurheilun ja –liikunnan palvelut. (TEM 2016, 22.) 

Vuokatti on tunnettu talvimatkailukohteena. Ensilumenlatu avataan hiihtäjille joka vuosi 10. lo-

kakuuta kello 10.00. Vuokatti tarjoaa latureittejä huippu-urheilijoille kuin kuntohiihtäjällekin. La-

tuverkoston kokonaispituus on 150 kilometriä. (Vuokatti 2017.) Vuokatissa sijaitsee maailman en-

simmäinen hiihtotunneli. Se rakennettiin vuonna 1997 parantamaan ympärivuotista lajiharjoitte-

lua kuin myös parantamaan matkailua hiljaisina aikoina.  (SotkamoVuokatti 2017; Heikkinen 2011, 

89.)  

Vuokatin rinteillä on laskettelijoille ja lumilautailijoille käytössä 13 rinnettä, SuperPipe, Freestyle 

puisto ja yhdeksän hissiä (Vuokatti 2017). Markkinaosuuksiltaan suurimmat laskettelukeskukset 

ovat Levi (18,4%) ja Ruka (17,6%), jotka ovat kehittäneet vuosien ajan toimintaa ja palvelutarjon-

taa. Vuokatin markkinaosuus on 5,01 prosenttia (TEM 2016, 20). 
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Safaritalojen palvelut ovat monipuolisia ja tarjolla on ohjelmia yksittäisille matkailijoille ja  isoille 

ryhmille. Ohjelmalliset aktiviteetit voidaan jakaa vuoden kiertokulun mukaan usein kesä- ja tal-

viaktiviteetteihin, tai vaihtoehtoisesti lumi- ja lumettomaan tekemiseen. Kesällä luontoon perus-

tuvia ohjattuja ja maksullisia palveluita ovat muun muassa vaellus, pyöräily, sup-lautailu, melonta, 

veneily, kalastus, metsästys ja hevosmatkailu. Talviaktiviteeteista yleisimpiä ovat husky- ja moot-

torikelkkasafarit, poroajelut ja lumikenkäretket. (TEM 2016, 23.) 

Sulanmaan aikaan Vuokatissa on runsaasti aktiviteettimahdollisuuksia. Vaarajono tarjoaa useita 

eri pituisia ja haastavuudeltaan eri tasoisia vaellusreittejä  (Heikkinen 2011, 89). Presidentti Urho 

Kaleva Kekkosen mukaan nimetyllä UKK-vaellusreitillä vaelletaan vuosittain Vuokatin Vaellus. 

Vuokatin Vaellus on Suomen vanhin vaellustapahtuma (Vuokatti 2019).  Hiidenportin kansallis-

puisto tarjoaa erämaaluontoa ja luonnon rauhaa.  Rotkolaakson jyrkkätörmäiset seinämät ovat 

paikoin jopa 20 metriä korkeita. Kansallispuiston arvokkaat ja maisemalliset metsät ovat lähes 

koskematonta mänty- ja kuusimetsiä, jotka ovat noin 100-150 vuotiaita. (Heikkinen ja Komulainen 

1999, 89 - 93.) 

Suomen ensimmäinen Super Parkin sisäaktiviteettipuisto avattiin Vuokatissa vuonna 2012. Tällä 

hetkellä puistoja on 13 Suomessa ja viisi ulkomailla. Puisto tarjoaa tekemistä ja yhdessä liikku-

mista koko perheelle lapsista isovanhempiin. Puistojen viihteellisissä ja liikunnallisissa ympäris-

töissä on mahdollisuus muun muassa rullalautailuun, jalkapalloiluun, digitaalisten lautapelien pe-

laamiseen ja trampoliinilla hyppimiseen. (SuperPark 2019.) 

Vuokatti on rakentunut nykyiseen matkailumuotoonsa hyödyntäen ympäröivän luonnon vetovoi-

maa ja kehittämällä monipuolisia palveluita. Ydinpalveluita Vuokatissa ovat Katinkullan kylpylä, 

useat hotellit ja muut majoitusliikkeet, Vuokatin rinteet, liikuntahallit, liikuntapalvelut ja ulkoilu-

reitit. (Vuoristo ym. 2001, 234 - 235.) 

3.3 Vuokatin matkailun tulevaisuus 

Matkailussa alueellinen ja paikallinen kehittäminen on hyvin hankevetoista. Riskinä on hankkei-

den ristiriitaisuus ja päällekkäisyys, joka estää matkailun kehittämisen (TEM 2014, 18). Vuokatin 

alueen matkailun kehittämistoiminta on jakautunut moniin eri hankkeisiin ja monien eri toteut-

tajien kesken. Hankkeiden koordinaatiota ja yhteensovittamista ei ole tapahtunut riittävästi. Tällä 

hetkellä alueen matkailun keskeisiksi kehittämiskohteiksi nostetaan myynnin ja markkinoinnin te-
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hostaminen ja kohdentaminen, matkailupalveluiden tuotteistaminen, matkanjärjestäjien tuomi-

nen Vuokattiin ja kansainvälisten tapahtuminen lisääminen. (Kainuun liitto 2017.) Matkailun ko-

konaisvaltainen kehittäminen edellyttää ennakointia. Tulevaisuuden hahmottaminen ja yllättä-

viin tapahtumiin varautuminen edistävät vaikuttamista tulevaan. (TEM 2014, 4.) 

Vuokatti on tilastojen valossa jäänyt jälkeen kansainvälisten matkailijoiden määrässä. Sotkamossa 

kirjattiin vuonna 2016 48 009 ulkomaista yöpyjää, Rovaniemellä 327 863 ja Kuusamossa 114 986 

(Tilastokeskus 2017). Kansainvälistymiseen liittyvät tuotteistamis- ja markkinointitoimet ovatkin 

keskeisessä roolissa Vuokatin tulevaisuuden matkailupalveluiden suunnittelussa. (Sotkamo-Vuo-

katti Masterplan 2016.) 

Vuokattiin on suunnitteilla uusia investointikohteita. Itärinteiden matkailualueen rakentaminen, 

mikä tuo noin 3 000 uutta vuodepaikkaa Vuokatin hotellikapasiteettiin, Vuokatin keskustan ra-

kentaminen Snowpoliksen ja Vuokatin Urheiluopiston alueelle. Uuden keskustan alueelle raken-

tuu majoitustiloja, liikehuoneistoja ja urheiluakatemian kampusalue. Alueelle on suunnitteilla 

Vuokatti Areena, jossa yhdistyvät jäähalli, liikuntahalli ja uimahalli. Areena toimii myös kokous-, 

tapahtuma- ja näyttelykeskuksena. Muita merkittäviä toimenpiteitä ovat liikuntareittien koko-

naisuudistus, Pisterinniemen kaavoittaminen ja mahdollinen laskettelurinteiden laajenemisva-

raus länsirinteelle. (Sotkamo-Vuokatti Masterplan 2016.) 

Saavutettavuuden merkitys vetovoimatekijänä on suuri. Vuokatin saavutettavuuden parantami-

nen ja Kajaanin lentoaseman elinvoiman säilyminen tulevaisuudessa vaatii yhteistyötä Finavian ja 

muiden lentoyhtiöiden kanssa.  Vuonna 2016 Kajaanin lentoaseman kautta kulki 85 853 matkus-

tajaa, joista kotimaisia matkustajia oli 84 160 ja ulkomaisia 1693 matkustajaa. Kasvua edelliseen 

vuoteen 2,2 prosenttia. (Finavia 2017.) Lentoyhteyksien parantaminen, olemassa olevan lento-

asemaverkoston säilyttäminen sekä matkailuyrittäjien, alueiden ja lentoyhtiöiden yhteistyömallit 

ovat haaste matkailua kehitettäessä. Lentoyhteyksien lisäksi hyväkuntoinen tie- ja rataverkko 

ovat merkittäviä saavutettavuuden turvaamiseksi. (TEM 2014, 17.) 

Auto on edelleen tärkein liikkumismuoto kotimaan matkailussa.  Ajallisesti Itä-Suomen matkailu-

keskuksiin pääsee pääkaupunkiseudulta nopeammin autolla kuin junalla. Itä-Suomen huono saa-

vutettavuus vaikeuttaa alueen matkailun kehitystä ja elinkeinoelämän kehittymistä. Joensuun ju-

nayhteydellä voidaan parantaa Vuokatin saavutettavuutta. Yhtenä keskeisenä syynä rautatiever-

koston kehittämiselle on ilmastonmuutoksen hidastaminen. (Työ- ja elinkeinoministeriön julkai-

sut 2019, 11, 23.) Junaliikenteelle Vartius on merkittävä kansainvälinen rajanylityspaikka pohjoi-
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selle Suomelle (Kainuun liitto 2017). Matkustajamäärät Vartiuksen rajanylityspaikan kautta Suo-

meen vuonna 2016 oli 212 678 henkilöä. Kasvua rajaliikenteessä tapahtui prosentin verran edel-

liseen vuoteen verrattuna. (Tulli 2017.)  

3.4 Kasvua ja kansainvälistymistä Sotkamo – Vuokatti Masterplan 2030 

Masterplanilla tarkoitetaan matkailun kokonaisvaltaista pitkän aikavälin kehittämissuunnitelmaa, 

joka tehdään tietylle alueelle yhteistyössä yksityisten ja julkisten toimijoiden kanssa. Tarkoitus on 

vaikuttaa  eri alueen toimijoihin ja toimintoihin pitkällä aikavälillä ja helpottaa investointien hou-

kuttelemista alueelle järjestelmällisellä suunnittelulla. Masterplan -kehittämissuunnitelmassa 

voidaan samanaikaisesti toteuttaa asiakaslähtöinen kaavoitus, tarvittava infrastruktuuri, palvelut, 

tukitoiminnot ja huomioida matkailijat, työntekijät sekä muu paikallisväestö. Lisäksi turvataan 

alueen turvallisuus, esteettömyys, viihtyisyys ja ympäristön laatu. (Vuoristo & Vesterinen 2009, 

54.) 

Sotkamo – Vuokatti Masterplan 2030 -hankkeen tarkoituksena on varmistaa Sotkamon ja  Vuo-

katin matkailualueen kehittyminen ja yhdistää näiden kehityspolku yhdeksi aluekokonaisuudeksi 

sekä matkailijoille, yrittäjille että vakituisille asukkaille. Tavoitteena on tehdä Vuokatista ympäri-

vuotinen matkailukeskus kehittämällä sen vahvuuksia ja luomalla uusia matkailupalveluita. Lisäksi 

tavoitteena on Sotkamon kirkonkylän ja sen palvelujen kehittäminen osana kokonaisuutta. Ta-

voitteena on luoda sijoittajia kiinnostava investointikohde ja vahvistaa Vuokatti brändiä. Projektin 

tuloksia hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan Vuokatin yleiskaavoituksessa. (Sotkamo-Vuo-

katti Masterplan 2016.) 

3.5 Vauhtia Vuokatin (Kajaani-Oulujärvi) kansainväliseen matkailuun 

Hankkeen Vauhtia Vuokatin (Kajaani-Oulujärvi) kansainväliseen matkailuun tavoitteena on lisätä 

Vuokatti - Kajaani - Oulujärvi- alueen tunnettuutta ympärivuotisena kansainvälisenä matkailukoh-

teena, kehittää alueen matkailupalveluita kilpailukykyisemmiksi, tuotteistaa ja paketoida palve-

luita vastaamaan kansainväliseen kysyntään. Teemoina perhe- leirikoulu- hyvinvointi- terveys- lii-

kunta- ja urheilumatkailu. Alueen vetovoimaisuutta vahvistetaan ja panostetaan kansainväliseen 

markkinointiin. Hankkeelle asetetaan työllisyysvaikutusten lisäksi tulostavoitteet. Kolmevuotinen 

hanke alkaa vuoden alusta 2017. (Sotkamon kunta 2016.) 
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4 VETOVOIMATEKIJÄT 

Vetovoimatekijä vetää puoleensa ja halu lähteä matkalle toimii työntövoimana. Vetovoimatekijät 

koostuvat yhdestä ja mahdollisesti useammasta muusta vetovoimatekijästä.  Samanlaista ja tois-

tuvaa vetovoimatekijää ei ole olemassa vaan kiinnostavuustekijät ovat eri alueilla erilaiset. Alue 

voi houkutella lomamatkailijoita liikuntatapahtumilla kuin myös luonnonvetovoimalla.  Vetovoi-

matekijät voidaan jakaa ydin- ja kehysvetovoimatekijöihin. Ydinvetovoimatekijällä tarkoitetaan 

kohdevalintaan vaikuttavalla mielikuvalla, joka kohteesta muodostuu. Vuokatissa ydinvetovoima-

tekijäksi voidaan luokitella urheileminen, maastohiihto ja vaeltaminen. Kehysvetovoimatekijäksi 

luokitellaan ympäröivä ympäristö palveluineen, jotka ovat välttämättömiä, jotta ydinvetovoima-

tekijät voivat toteutua. (Vuoristo 2003, 153 - 155; Järviluoma 2006, 95, 99.) 

4.1 Työntövoimatekijät 

Matkailu perustuu ihmisten haluun saada vaihtelua arkirutiineihin ja haluun vaihtaa maisemaa 

työ- ja asuinympäristöstä. Vuoriston (2002, 29) mukaan voidaan ajatella, että kotiympäristö toimii 

ratkaisevana työntövoimatekijänä matkaa suunniteltaessa. Suunnitellut matkakohteet poikkea-

vat mahdollisimman paljon tutusta ympäristöstä ja täydentävät kotiseudun tai kotimaan tarjon-

taa. Maiseman vaihdon tarpeen taustalla on sijainti, asukkaat ja sosiaalinen ympäristö asuinym-

päristössä kuin matkakohteessa.  

Kohdevalintaan vaikuttaa kohteen vetovoima ja täyttääkö kohteen viehättävyys matkailijan odo-

tukset ja motivaation (Vuoristo 2003, 17, 28). Matkalle asetetut odotukset ja tarpeet sekä matka-

kohde itsessään kuvaavat matkailijan arvomaailmaa. Nämä myös määrittelevät matkailijan teke-

män ratkaisun. (Järviluoma 2006, 96.)  

Vuosilomat ja niiden jakaminen vuoden eri aikoihin on lisännyt matkakohteiden valinnan mah-

dollisuuksia huomioiden ilmastoon liittyvät työntö- ja vetovoimatekijät. Jotta matkailua voisi ta-

pahtua huomioon otettavina edellytyksinä ovat korkea elintaso ja siihen liittyvät muuttujat. Mat-

kailu ja muu virkistäytyminen ovat mahdollista vasta, kun perustarpeet ovat tyydytetty ja meno-

jen jälkeen loput tuloista voidaan käyttää toisarvoisiin tarpeisiin. Matkakohteessa fyysisellä ja so-

siaalisella ympäristöllä sekä asukkailla on vaikutusta lähtövalmiuteen.  
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Matkailun työntövoima hajaantuu yksittäisten valtioiden sisällä eriarvoisesti johtuen elinkeinora-

kenteen, kaupungistumisen, elintason ja vapaa-ajan alueellisesta vaihtelusta. Lähtöpaineet ja läh-

tövalmiudet kumuloituvat vahvoille talousalueille ja suurille kaupunkialueille. Kaupungistuminen 

on lisännyt luontoon suuntautuvaa matkailua rantakohteisiin, hiihtokeskuksiin, loma-asuntoihin 

ja kansallispuistoihin. Kaupungeissa asuvat suuntaavat myös kohteisiin, jossa on runsaasti tarjolla 

kulttuuri- ja viihdetapahtumia. (Vuoristo 2002, 31 - 32; Vuoristo 2003, 27 - 30.) 

Koulutustason ja kielitaidon todetaan lisäävän taipumusta matkailuun. Toisaalta kielitaidolla ei 

koeta olevan suurta merkitystä erityisesti ryhmämatkailussa. Sen sijaan väestön demograafisella 

rakenteella on merkitystä epäsuorasti ja välittömästi matkailuun. Maat joiden väkiluku ei enää 

kasva tai on vakiintunut vähäiseksi, ei pysty enää tuottamaan todennäköisiä matkailijoita.  

Kulttuurien eri muodot ja kulttuurialueet toimivat työntövoimana matkailulle. Paikallisen kulttuu-

rin edustajan haitalliseksi kokema ympäristö voi olla vetovoimainen toisesta  kulttuurista tulevalle 

matkailijalle. Matkailija on kiinnostunut näkemään erilaisia kulttuuriympäristöjä mukaan lukien 

oman kulttuurin kohteet, jotka kokee vetovoimaisiksi. Joissakin suurkulttuureissa paheksutaan 

ryhmämatkailua länsimaisen tyylin mukaan. (Vuoristo 2002, 32 - 34; Vuoristo 2003, 29, 31.) 

Maailman poliittinen tilanne ja turvallisuus vaikuttavat matkailualaan muun muassa vapaana liik-

kumisena (TEM 2014, 21). Valtion poliittinen järjestelmä ja maantieteelinen asema vaikuttavat 

lähtevään matkailuun joko suvaitsevasti tai torjuvasti. Länsimainen yhteisö sallii kansalaisten ul-

komaanmatkailun toisin kuin, valtiot joissa vallitsee aatteellinen tai uskonnollinen koalitio, soti-

lasdiktatuuri tai muu vahva sotilaallinen johto. (Vuoristo 2003, 32.) Yksilön lisääntyneet mahdol-

lisuudet vaikuttaa poliittisella kentällä heijastuvat myös matkailuun. Matkailijat ja alan työntekijät 

ovat itsenäisiä poliittisia tekijöitä, joiden valinnoilla ja teoilla on merkitystä matkailualan kehitty-

miselle. Turvattomuuden lisääntymisen seurauksena matkakohteiden mielikuvat turvallisuudesta 

ovat matkailijoille tärkeitä, jotta matkapäätös voidaan tehdä. (TEM 2014, 21.) Poliittisella järjes-

telmällä ja ilmapiirillä on suuri vaikutus matkailun syntymiseen (Vuoristo 2002, 35). 
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4.2 Vetovoimatekijät 

Maapallon luonnonmaantieteelliset vyöhykkeet ovat maantieteelisen matkailualueiden ja koko 

matkailun perusta. Tämä johtuu siitä, että luonnonympäristö on monella tavoin ratkaiseva veto-

voimatekijä mutta se voi myös rajata pois suuret osat maapalloa merkittävän matkailun ulkopuo-

lelle. (Vuoristo 2002, 54 - 55.)  

Vetovoimatekijät ovat niitä asioita tai ominaisuuksia, joista matkakohteiden vetovoimaisuus 

muodostuu. Vetovoimatekijät ovat erilaiset eri kohteissa ja usein riippuvaisia vuodenajasta. Ve-

tovoimatekijöitä voivat olla luonto, maisema, ilmasto, paikallinen kulttuuri, harrastusmahdolli-

suudet, hintataso, saavutettavuus ja korkeatasoiset majoitus- ja ravintolapalvelut. Kohteen veto-

voimatekijät kuitenkin vaihtelevat riippuen matkailijasta ja olosuhteista. (Järviluoma 1995, 54 - 

55; Järviluoma 2006, 102; Järviluoma 1/1999, 99.)  

Matkailullisen vetovoiman ja vetovoimatekijöiden alueellisessa tutkimuksessa Kai-Veikko Vuoris-

ton johdolla on vetovoimatekijät jaettu neljään pääryhmään: 

1) majoitus-, ravitsemis- ja liikennepalvelut 

2) ohjelma- ja tapahtumapalvelut (kylpyläpalvelut, laskettelukeskukset, musiikkifestivaalit) 

3) kulttuurivetovoima (kirkot, kartanot, museot ym.) 

4) luonnonvetovoima (kansallis- ja luonnonpuistot, retkeilyalueet, pinnanmuodot, vesistöt) 

Vuoriston tutkimuksessa  vetovoimaa on tutkittu kohteiden tarjonnan näkökulmasta (Järviluoma 

1995, 55). Primäärisellä attraktiolla eli ensisijaisella vetovoimatekijällä tarkoittaa matkailijan pää-

matkakohdetta, jossa viivytään useamman päivän ajan. Rantalomakohteet ja hiihtokeskukset 

ovat yleensä primäärisiä attraktioita. Sekundääriset attraktiot eli toissijaiset vetovoimatekijät 

ovat matkaetappeja tai pistäytymispaikkoja. (Verhelä 2014, 135.) 

 

Järviluoman (2006, 97 - 98) määrittelyssä tasavertaista ja vallitsevaa vetovoimatekijää ei ole ole-

massa, vaan attraktiot ovat vetovoimatekijöidensä, luonteensa, sijaintinsa ja kokonsa suhteen 

erilaisia. Vetovoimatekijät ovat niitä asioita, joissa attraktioiden vetovoimaisuus muodostuu. Ve-

tovoimatekijöitä eivät ole olemukseltaan muuttumattomia vaan ne muuttuvat ajan kuluessa niin, 

että ne korvautuvat uusilla ja/tai muuttuvat panoitukseltaan tai muuttavat tarkoitustaan. (Saari-
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nen 1995, 106 - 107.) Vuoriston (2003, 17) mukaan vetovoimatekijät ovat joko passiivisia tai ak-

tiivisia riippuen siitä kuinka paljon matkailija itse osallistuu elämyksen  saavuttamiseen. Vetovoi-

matekijät ovat yksittäisiä matkailun hyödyntämiä nähtävyyksiä tai tapahtumia, jotka kiinnostavat 

matkailijoita.  

Cooper, Fletcher, Gilbert, Shepherd ja Wanhill (1998, 289) määrittelevät vetovoimatekijät luon-

non muovaamiin ja keinotekoisesti luotuihin vetovoimatekijöihin. Viihdekeskukset, kuten huvi-

puistot tai teemapuisto ovat keinotekoisesti luotuja vetovoimatekijöitä. Vuoriston  (2002, 18) mu-

kaan useat attraktiot ovat sidonnaisia aikaan. Ne ovat käytössä jonkin aikaa ja joissakin tilanteissa. 

Esimerkiksi uusia sukupolvia ei matkailullisesti kiinnostat tavanomaiset lomakohteet ja näin ollen 

ne menettävät markkina-arvoa. Uusia matkailusukupolvia varten perinteisiä matkakohteita  uu-

denaikaistetaan tai kehitetään uusia kiinnostavia tekijöitä. Tapahtumien sisällöllä on suurempi 

merkitys vetovoiman kannalta kuin sijainnilla. (Cooper ym. 1998, 291.) 

Kiivas matkailun kehittäminen ja rakentaminen voi heikentää alueen alkuperäistä viehätystä. 

Aluetaloudelliselta, ekologiselta ja luonnon vetovoimaisuuden säilyttämisen kannalta on tärkeää 

tehdä yhteistyötä luonnonsuojelun ja matkailun kehittämisen välillä. (Järviluoma 1999, 101.) Saa-

risen (1995, 106) mukaan tietyn matkailualueen tai matkailukohteen vetovoimatekijät eivät ole 

syntyneet itsestään. Muodostuakseen vetovoimaiseksi matkakohteeksi alueen täytyy sisältää te-

kijöitä, jotka eivät rajoita matkailua liiaksi. 

Goeldnerin ja Brent Ritchien (2012, 174) mukaan vetovoimatekijät voidaan luokitella eri tekijöihin 

(kuvio 2), kuten kulttuuri, tapahtuma, aktiviteeti, luonnon vetovoima ja keinotekoiset tekijät, ku-

ten teema- ja huvipuistot. Luontomatkailussa matkakohteiden luonnonympäristö toimii ensisijai-

sena matkailun vetovoimatekijänä. Vuokatin keskeisenä vetovoimatekijänä pidetään luontoa ja 

maisemia. Matkailijoita kiinnostaa tutustuminen vieraisiin kulttuuriympäristöihin ja niiden tär-

keimpiin nähtävyyksiin. Kulttuuri on matkailuvetovoiman toinen tukipilari. (Vuoristo 2002, 62.) 

Sijaintiin liittyviä vetovoimatekijöitä ovat selkeät vuodenaikojen vaihtelut, kesät ovat valoisia ja 

lämpimiä ja talvet kylmiä. Ne luovat pohjan erikoistuneelle kesä- ja talvimatkailulle. Ilmaston mat-

kailuun pohjautuva vetovoima perustuu lämpötiloihin ja sateisuuteen. (Vuoristo 2002, 55, 57, 70.) 
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Kuvio 2. Vetovoimatekijöiden luokittelu (Goeldner & Brent Ritchie 2012, 174). 
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

Tässä luvussa käsittelen tutkimuksen toteutuksen taustaa. Opinnäytetyössäni halusin selvittää 

miksi matkailijat valitsevat Vuokatin matkakohteeksi. Opinnäytetyö Vuokatin vetovoimatekijät 

toteutettiin Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan matkailutieto –hankkeen toimeksiannon perusteella. 

Opinnäytetyö rajattiin Vuokatin matkailualueen vetovoimatekijöihin. Sotkamon kunnan muiden 

alueiden vetovoimatekijöitä ei opinnäytetyössä nostettu esille. Tutkimuksessa vetovoimatekijöitä 

ei ole jaettu vuodenaikojen mukaan. Aihe muuttui ja muotoutui tutkimuksen edetessä, ennen 

kuin se muotoutui nykyiseen muotoon. 

Tutkimuksen toteuttamisessa käytin sekä laadullista että määrällistä tutkimusmenetelmää. Ai-

neisto kerättiin haastattelemalla ja kyselylomakkeilla. Tutkimuksessani keskityin Vuokatin veto-

voimatekijöihin ja niiden kuvaamiseen. Tiedonkeruulomake (liite 1) sisälsi valmiiksi strukturoituja 

kysymyksiä ja avoimia kysymyksiä. Lomakkeista osa käännettiin englanniksi ulkomaalaisten mat-

kailijoiden haastatteluita varten. Aineiston keruusta vastasivat seitsemän Kajaanin ammattikor-

keakoulun restonomiopiskelijaa. Tutkimusaineiston kerääminen Vuokatissa aloitettiin 2006  ke-

sättalvella hiihtolomaviikoilla ja jatkettiin kesällä juhannukselta elokuun lopulle. Kyselyhaastatte-

luiden keräämistä jatkettiin kesäaikana vähäisten vastausmäärien vuoksi. Tutkimusaineistolle 

asetettu tavoite oli 200 - 500 kappaletta (Keränen ym. 2015, 7). Tutkimukseen osallistui yhteensä 

620 Vuokatin matkailijaa.  

 

Aineiston tallennuksesta vastasivat ammattikorkeakoulun restonomiopiskelijat. Vastaukset tal-

lennettiin SPSS- ja tekstitiedostoihin. Kyselyhaastatteluita kerättiin seitsemässä eri matkailupal-

velupisteestä ja omatoimipisteisiin jätettiin matkailijoiden täytettäväksi lomakkeita. 

Aiemmin vastaavanlaisen tutkimuksen ovat tehneet Mirva Kytömäki ja Ari Moisanen Sotkamo – 

Vuokatti -alueen kesämatkailijatutkimus 2006. Tutkimuksessa tutkittiin alueen matkailijoiden ko-

kemuksia ja matkakäyttäytymistä. Koko Kainuun aluetta koskevan vastaavan tutkimuksen on teh-

nyt Jari Järviluoma 2011, Kainuu – Eikös se ole Suomessa? Mielikuvat Kainuusta matkailualueena 

vuosina 2003 ja 2008.  Luonnon vetovoimatekijöiden vaikutuksesta matkailuun on tutkinut Jari 

Järviluoma väitöskirjassa Turistin luonto: tutkimus luonnon merkityksestä matkailun vetovoima-

tekijänä neljässä Lapin matkailukeskuksessa.  
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5.1 Tutkimusmenetelmä 

Teoreettisen viitekehyksen avulla voidaan määritellä millaista aineistoa kannattaa hankkia ja mil-

laista tutkimusmenetelmää käyttää. Toisaalta kerätty aineisto määrittää millainen teoreettisen 

viitekehyksen tutkimuksessa tulee olla. (Alasuutari 2011, 43.) Kvalitatiivinen eli laadullinen tutki-

mus auttaa ymmärtämään tutkimuskohdetta ja sen käyttäytymisen ja päätösten syitä. Kvalitatii-

vinen tutkimus rajoittuu yleensä pieneen tutkittavien määrään. Kvalitatiivinen tutkimus sopii toi-

minnan kehittämiseen ja vaihtoehtojen etsimiseen. (Heikkilä 2014.) Hirsjärven, Remeksen ja Sa-

javaaran (2004, 152 - 153, 155.) mukaan kvalitatiivisessa tutkimuksessa kohdetta tutkitaan mah-

dollisimman kattavasti ja aineisto kerätään aidoissa tilanteissa. Laadulliselle tutkimukselle tyypil-

lisesti aineisto kerätään käyttämällä erilaisia haastattelumenetelmiä ja loogisia analyyseja. Tutki-

muskohde valitaan tarkoituksenmukaisesti ja tutkimus etenee joustavasti muotoutuen. Tutkijan 

arvot muovaavat tutkittavia ilmiöitä, miten tutkittavaa kohdetta pyritään ymmärtämään. 

Kvantitatiivinen menetelmä eli määrällinen tutkimusmenetelmä on tutkimustapa, jossa aineisto 

soveltuu numerolliseen mittaamiseen ja aineisto voidaan käsitellä tilastollisesti. Määrällisen tut-

kimuksen tarkoitus on selittää, kuvata, kartoittaa, vertailla tai ennustaa ihmistä koskevia asioita 

tai luonnon ilmiöitä. (Vilkka 2014, 14, 26; Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara 2007, 136). 

Kvantitatiivista ja kvalitatiivista tutkimukset täydentävä toisiaan ja niitä onkin vaikea tarkasti ra-

jata. Laadullisesta tutkimusta voi käyttää määrällisen tutkimuksen esikokeena, jossa esimerkiksi 

haastattelututkimuksen kysymykset ovat tutkimusongelmalle tarkistuksenmukaisia ja mielek-

käitä tutkimukseen osallistuville kohdehenkilöille. (Hirsjärvi ym. 2004, 127). 

Opinnäytetyö Vuokatin vetovoimatekijät toteutettiin kvalitatiivisena tutkimuksena, jossa käytet-

tiin myös kvantitatiivista tutkimusta. Matkailijatutkimuksessa Vuokatin matkailijoiden kokemuk-

sia ja mielipiteitä kerättiin avoimella kysymyksellä. Vastaukset ryhmiteltiin samankaltaisiin luok-

kiin vastausten mukaan.  Tutkimuksen päätarkoituksena on selvittää, mitkä ovat Vuokatin mat-

kailualueen vetovoimatekijät. Kattavan kyselylomakkeen ja haastattelujen avulla kerättiin aineis-

toa tutkimusongelmaan. Tutkimuksessa halutaan selvittää, minkä vuoksi matkailijat tulevat Vuo-

kattiin ja mitä matkailijat tekevät Vuokatissa. 
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5.2 Kyselylomake 

Kysely on yksi useista tavoista kerätä tutkittavaa aineistoa. Sen avulla voidaan kerätä laajasti ai-

neistoa ja saada suurempi määrä osallistujia.  Kysely on pääasiallinen menetelmä Survey -tutki-

muksessa. Tässä tutkimuksen muodossa aineistoa kerätään vakiomuotoisilla kysymyksillä kaikilta 

tutkimukseen osallistuvilta kohdehenkilöiltä. Kyselymenetelmää käyttäen säästetään aikaa ja se 

on myös kustannustehokas sekä helppo aineiston keruumenetelmänä. (Hirsjärvi ym. 2004, 182, 

184.) 

Kysely soveltuu laajan ja hajanaisen tutkimuksen aineiston keräämiseen. Kyselyssä vastaaja vas-

taa itse kysymyksiin. Kyselyllä voidaan kysyä hyvin henkilökohtaisia asioita, kun halutaan tutkia 

esimerkiksi terveystietoon perustuvia asioita. Se voidaan toteuttaa sähköisesti ja kirjelomak-

keella. Heikkoutena koetaan hidas kyselyn vastauksien palautuminen tutkijalle. (Vilkka 2014.) 

Haastattelun etuna on, että haastattelija yleensä saa haastateltaviksi aiotut henkilöt osallistu-

maan tutkimukseen (Hirsjärvi ym. 2004, 195). Tutkimushaastattelulla on erityinen tarkoitus ja tut-

kimukseen osallistujilla omat roolit. Haastattelija tekee haastattelulle aloitteen ja ohjaa keskuste-

lua sekä määrittää aiheen. Haastattelulla on aina tarkoituksenmukainen päämäärä, johon pyri-

tään. Tutkimushaastattelua ohjaa tutkimuksen tavoite. (Ruusuvuori, Tiittula 2005, 22 - 23.)  

 

Kyselyhaastattelun heikkoutena voidaan pitää vastaajan rehellisyyttä, kysymykset voidaan tulkita 

väärin, kyselyhaastattelun tutkimusaiheen vähäinen tuntemus ja vastaajien suppea määrä. Kyse-

lyn laatiminen vaatii tekijältään aikaa ja osaamista. (Hirsjärvi ym. 2004, 184.) 

 

Vuokatin matkailijatutkimuksen haastattelulomake on suunniteltu yhteistyössä alueen oppilai-

tosten, matkailuyrittäjien, alueellisten matkailuyhdistysten, Pohjanmaan ja Kainuun maakunta-

liittojen, kehittämisyhtiöiden ja kuntien elinkeinotoimen kanssa. Lomake sisältää valmiiksi struk-

turoituja ja avoimia kysymyksiä. Kansainvälisiä matkailijoita varten lomakkeita käännettiin eng-

lanninkielelle. Kyselylomake sisältää kysymyksiä tiedonlähteistä, käytetyistä kulkuvälineistä, ra-

hankäytöstä, majoitusmuodosta, viipymästä, matkan tarkoituksesta ja matkaseurasta. Taustatie-

tona haastateltiin vastaajan syntymävuosi, sukupuoli, sosioekonominen asema ja kotipaikka-

kunta. Lisäksi avoimilla kysymyksillä kysyttiin alueen kehittämistarpeista ja vetovoimatekijöistä. 

(Keränen yms. 2015, 6 - 7.)  
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Tutkimusaineiston keruu toteutettiin Vuokatin matkailualueella kevät- ja kesämatkailijoille. Vuo-

katin matkailijatutkimuksen kyselyhaastattelun tutkimusaineisto kerättiin haastattelemalla ja 

matkailututkimuskyselyillä. Tutkimuskyselyitä tehtiin Holiday Club Katinkullan ja Sokos Hotel 

Break Vuokatin aulatiloissa, A´ la Katti ravintolan sisätiloissa ja ulkoterassilla, Vuokatinrinteiden 

ala-asemalla, Katinkullan uimarannalla ja Angry Birds Activity Parkissa. Katinkultaan ja Sokos Ho-

tel Breakin aulatiloihin jätettiin omatoimipisteisiin kyselylomakkeita matkailijoiden täytettäväksi.  

Tutkimusaineisto koostui 620 matkailijan haastattelusta. 

 

Opinnäytetyössäni tarkastelen Vuokatin matkailualueen vetovoimatekijöitä. Aineiston keruussa 

käytin strukturoitua haastattelua, joka lisäksi sisälsi avoimia kysymyksiä. Avoimilla kysymyksillä 

haluttiin saada tutkimuskäyttöön matkailijoiden mielipiteitä ja kokemuksia. Vastaukset ryhmitel-

tiin tyypeiltään samankaltaisiin luokkiin ja ryhmiin.  

 

 

5.3 Tutkimuksen reliabiliteetti ja validiteetti 

Aineiston ja tutkimuksen luotettavuutta tarkastellaan validiteetilla ja reliabiliteetilla. Tutkimuksen 

reliaabeliudella tarkoitetaan tutkimustulosten toistettavuutta. Reliabiliteetilla viitataan tutkimuk-

sen tai mittauksen kykyyn antaa ei sattumanvaraisia tuloksia. Reliaabelius voidaan todeta, kun 

tutkimusaineisto ei sisällä ristiriitaisuuksia. Reliaabelius voidaan tarkistaa osoittamalla tutkimus-

kohteen yhtäläisyys eri tavoin, tutkittavan kohteen havainnointia useampana kertana, kuten esi-

merkiksi aineiston keräämistä eri aikoina, jolloin voidaan todeta kysymyksessä olevan pysyvä il-

miö. Useammalla tutkijalla varmistetaan tutkimuksen objektiivisuus. Reliaabeliudella siis tarkoi-

tetaan tutkimusmenetelmän ja käytettyjen mittareiden avulla saavutettuja samanlaisia tuloksia 

eri mittaus kerroilla (Hirsjärvi ym. 2004, 216 - 217; Eskola ja Suoranta 2003, 213 - 214). 

Validius tarkoittaa tutkimusmenetelmän oikeaa ja tarkoituksenmukaista menettelyä, jotta saa-

daan luotettava tutkimustulos.  Validiteetti voidaan jakaa sisäiseen ja ulkoiseen validiteettiin. Si-

säisellä validiteetilla tarkoitetaan tutkijan tieteelliseen osaamiseen. Ulkoisella validiteetilla osoi-

tetaan tutkimusaineiston ja tulosten paikkansapitävää yhteensopivuutta. Validiteetilla eli päte-

vyydellä tarkoitetaan kykyä mitata sitä, mitä on tarkoitettu mitattavan. Validius merkitsee siis ky-

symyksen ja sen vastauksen yhteensopivuutta. Tutkimustulosten luotettavuutta tulee tarkastella 
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kysymyskohtaisesti. Tutkimuksen validiteetti ja reliabiliteetti pitää aina arvioida ja validiteetin tu-

lee vastata tutkimuskohdetta ja tavoitteita mahdollisimman hyvin. Tutkimuksen taustan tarkka 

kuvaus lisää tutkimustuloksen luotettavuutta. Luotettavuudelta puutteellista ja lähdetiedoilta 

kelvotonta tutkimusaineistoa voidaan toisinaan hyödyntää saman tai jonkin toisen tutkimuksen 

kontekstissa. (Hirsjärvi ym. 2004, 216 - 217; Alasuutari 2011, 51; Eskola ym. 2003, 212 - 213.) 

Tässä tutkimuksessa kyselylomakkeiden vastaukset kirjattiin SPSS- ja tekstitiedostoihin. Vastaus-

ten merkitsemisessä tiedostoihin pyrin erityiseen tarkkaavaisuuteen ja huolellisuuteen, jotta saa-

daan mahdollisimman luotettava tulos. Tutkimusaineistoa kerättiin keväällä ja kesällä, mikä lisää 

tutkimuksen reliabiliteettia. Heikkoutena tutkimuksessani voidaan pitää kyselylomakkeiden vää-

rinymmärrettyä tarkoitusta, jolloin kysymys voidaan tulkita eri tavalla kuin haastateltava on sen 

ymmärtänyt. Otannasta poistettiin virheellisesti täytetyt lomakkeet. Kyselyhaastatteluihin osal-

listui 620 vastaajaa, mikä lisää tutkimuksen luotettavuutta.   

Opinnäytetyön keskeisiä käsitteitä ovat matkailu, työntövoimatekijät, vetovoimatekijät. 
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6 TUTKIMUKSEN TULOKSET 

Opinnäytetyön tutkimuksen tulokset osiossa esittelen matkailijoiden näkemyksiä Vuokatin veto-

voimatekijöistä. Tutkimus perustuu 966 avoimeen vastaukseen. Kyselyyn osallistui 620 vastaajaa. 

Kyselyyn vastanneista enemmistö oli naisia. Naisten osuus koko aineistosta oli 58 prosenttia ja 

miesten osuus oli 42 prosenttia.  

Vuokatin matkailijoilta kysyttiin avoimella kysymyksellä kohdevalintaan vaikuttavia tekijöitä. Seu-

raavassa kuviossa (kuvio 3) olen luokitellut kohdevalintaan vaikuttavat tekijät. 

 

Kuvio 3. Matkakohteen valintaan vaikuttavat tekijät 

Osa vastaajista toi esille omassa vastauksessa useampia kohdevalintaan vaikuttavia tekijöitä, 

minkä vuoksi vastauksia saatiin enemmän kuin vastaajia on yhteensä. Taulukosta voidaan nähdä, 

että kaksi suurinta ja keskeisintä Vuokatin matkailualueen vetovoimatekijää ovat sen sijainti ja 

0,5 %
0,7 %
0,9 %

1,5 %

1,7 %
2,3 %
2,4 %
2,5 %

2,9 %
3,1 %
3,6 %

4,1 %
4,3 %

4,9 %
5,5 %
5,5 %

6,1 %
7,2 %

8,1 %
15,6 %

16,6 %

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Golf

Lumi

Sopivasti matkan varrella, välietappi

Angry Birds Activity Park

Uusi kohde

Sukulaiset, ystävät, vanha kotiseutu

Hyvät ulkoilumaastot

Erityistä tekemistä lapsille

Hintataso, tarjoukset

Tapahtumat, Naapurivaaran tanssit, Jymyn pelit

Toimiva majoitus-ravitsemis- ym. Palvelut

Muut syyt

Hyvä/mukava/viihtyisä/upea paikka

Hyvät laskettelu-ja lumilautailumahdollisuudet

Hyvät hiihtomahdollisuudet/ladut

Kylpylä

Tuttu kohde, myönteiset aiemmat kokemukset

Luonto/maisemat/rauhallisuus

Oma/työpaikan/yhdistyksen/sukulaisten ym. loma-asunto

Monipuoliset harrastusmahdollisuudet

Sopiva etäisyys kotipaikkakunnalta

VASTAUKSET PROSENTTEINA

VETOVOIMATEKIJÄT



 24  

monipuoliset liikunta- ja harrastusmahdollisuudet.  Vetovoimatekijät ovat niitä asioita, jotka ve-

tävät matkailijaa puoleensa. Vetovoimatekijät koostuvat yhdestä ja mahdollisesti useammasta 

muusta vetovoimatekijästä, kuten Vuoristo on teoksessaan todennut (2003, 153 - 155.)  

Matkakohteen valinnan keskeisimmäksi vaikuttavaksi tekijäksi tässä tutkimuksessa nousi Vuoka-

tin sopiva etäisyys kotipaikkakunnalta. Vuokatin läheinen sijainti  mainittiin 16,6 prosentissa vas-

tauksista. Lapin matkailukohteille Vuokatin keskeinen sijainti on sen kilpailuetu. Toiseksi suurim-

pana Vuokatin kohdevalintaan vaikuttavana vetovoimatekijänä mainittiin monipuoliset liikunta- 

ja harrastusmahdollisuudet.  Vastauksista yli 15 prosentissa oli mainittu liikunta- ja harrastusmah-

dollisuuksien vaikuttavan kohdevalintaan.  

Vastauksissa noin kahdeksan prosenttia oli vastannut kohdevalintaan vaikuttavan Vuokatissa si-

jaitseva oma, sukulaisen, yrityksen tai yhdistyksen omistama loma-asunto.  

Kohteen valintaan vaikuttavana tekijänä Vuokatin luonto, kaunis maisema ja rauhallisuus oli mai-

nittu noin seitsemän prosenttia vastauksista. 

Vastauksista noin kuusi prosenttia oli mainittu Vuokatin olevan tuttu paikka ja aiempien positii-

visten kokemuksien vaikuttavan valintaan. 

Kohdevalintaan vaikuttavina Katinkullan kylpylä ja hyvät hiihtomaastot ja -ladut oli mainittu 5,5 

prosenttia vastauksista. Vastauksissa alle viisi prosenttia oli tehnyt päätöksen matkakohteesta 

laskettelumahdollisuuksien mukaan.  

Vastauksissa 4,3 prosenttia oli pitänyt Vuokattia mukavana ja viihtyisänä lomakohteena. Jokin 

muu syy saapua Vuokattiin oli mainittu noin neljä prosenttia vastauksista. Mainittuja muita syitä 

olivat muun muassa sukulaisten tai ystävien suositukset, ystävälliset ihmiset kohteessa, arvonta-

voitto ja työmatka. 

Alle neljässä prosenttista vastauksissa oli ilmoitettu valintapäätöksen perustuvan alueen toimiviin 

palveluihin kuten majoitus- ja ravitsemispalveluihin. Toimivia palveluita kuvattiin muun muassa 

laadukas majoitus, mahdollisuus saada aamiainen majapaikkaan, hyvät kaupat ja hyvää ruokaa. 

Vuokatin alueen tapahtumat kuten SuperJymyn pesäpallopelit, Naapurivaaran tanssit ja Aateli-

race oli mainittu noin kolme prosenttia vastauksista. Vastauksista alle kolme prosenttia oli valin-

nut Vuokatti sen edullisen hintatason mukaan. Vastauksissa mainittiin hyvät majoitustarjoukset 

ja edut, jotka sisältyivät majoitukseen.  
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Vastauksista neljä prosenttia oli valinnut Vuokatin sen lapsiystävällisyyden, lasten viihtyvyyden ja 

lapsille suunnattujen liikunnallisten aktiviteettien vuoksi. Näistä vastauksista 1,5 prosenttia oli 

maininnut kohdevalintaan vaikuttavan Angry Birds Activity Parkin (SuperPark). 

Vastauksista 2,4 prosenttia oli ilmoitettu hyvien ulkoilu- ja vaellusmaastojen olevan valintaan vai-

kuttava tekijä.  

Matkakohteen valintaan vaikuttavissa syissä vastauksista noin kaksi prosenttia oli vastannut su-

kulaisten ja tuttavien asumisen paikkakunnalla sekä kotipaikan sijainnin alueella vaikuttavan pää-

tökseen. 

Vastauksista alle kaksi prosenttia mainittiin, että ei ollut aiemmin vieraillut Vuokatissa ja oli kiin-

nostunut tutustumaan uuteen kohteeseen. Prosentin verran mainittiin Vuokatin olevan kotimat-

kan välietappi tai ohikulkumatka reitillä pääkohteeseen. Vuokatti on näin ollen valittu pysähty-

miskohteeksi lyhyelle pysähdykselle tai mahdollisesti pysähdys on ollut yön yli kestävä tutkimuk-

sessa tämä ei tullut esille. 

Vastauksista alle prosentti piti Vuokatti talvisena ja lumivarmana kohteena ja vaikuttavan koh-

teen valinnassa.  Golfmahdollisuuksien vuoksi Vuokatti oli valittu matkakohteeksi 0,5 prosentissa 

vastauksia. 
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Tutkimustulosten perusteella Vuokatin vetovoimatekijät jaettiin luokkiin, josta selviää kohdeval-

linttaan vaikuttavat tekijät.  Nämä valintatekijät ovat jaettu pääryhmiin, kuten harrastusmahdol-

lisuudet, saavutettavuus ja hyväksi havaittu kohde. 

Kuviossa (kuvio 4) on esitetty pääryhmät, jotka nousivat esiin aineiston luokittelun tuloksena.  

 

 
 

Kuvio 4 matkakohteen valintaan vaikuttavattekijät  teemaryhmiin jaettuna. 

 

Vastauksista 35,9 prosenttia oli mainittu Vuokatin ympärivuotisten, monipuolisten eri ikäryhmille 

suunnattujen harrastus- ja aktiviteettimahdollisuuksien vaikuttavan kohdevalintaan.  

Kohteen saavutettavuus mainittiin 17,5 prosenttia vastauksista. Erityisesti eteläsuomalaisille 

merkittävä syy oli Vuokatin sijainti. Myös välietappimatkalaiset mainitsivat Vuokatin olevan sopi-

vasti puolessa välin kotipaikkaa tai päämatkakohdetta. Noin kymmenessä prosentissa vastauk-

sista oli mainittu Vuokatissa tehdyt aiemmat vierailut, kohteen mukava ilmapiiri sekä hyvät koke-

mukset vaikuttavan valintaan. Kymmenessä prosentissa vastauksista oli ilmoitettu Vuokatin luon-

non ja maiseman vaikuttavan päätökseen. Vastauksissa mainittiin erityisesti lumi, ruska-aika, hil-

jaisuus ja ympäristön siisteys. 

 

Teemaryhmä Vuokatin valinnan syy Mainintoja kpl
(prosenttisosuus vastauksista) yhteensä 966
Harrastusmahdollisuudet Monipuoliset liikunta- ja harrastusmahdollisuudet 151

35,9 % Hyvät hiihtomahdollisuudet/-ladut 53
Hyvät laskettelu- ja lumilautailumahdollisuudet 47
Golf 5
Erityistä tekemistä lapsille 24
Kylpylä 53
Angry Birds Activity Park 14

Saavutettavuus Sopivasti matkan varrelle, välietappi 9
17,5 % Sopiva etäisyys kotipaikkakunnalta 160

Hyväksi havaittu kohde Tuttu kohde, myönteiset aiemmat kokemukset 59
10,5 % Hyvä/mukava/viihtyisä/upea paikka 42

Luonto Luonto/maisemat/rauhallisuus 70
10,4 % Hyvät ulkoilumaastot 23

Lumi 7
Majoitus omasta takaa 8,0 % Oma/työpaikan/yhdistyksen/sukulaisten ym.loma-asunto 77
Muut syyt 4,1 % Muut syyt Vuokatin valinnalle 40
Toimivat peruspalvelut 3,6 % Toimiva majoitus-, ravitsemus- ym palvelut 35
Tapahtumat 3,1 % Jymyn peli, Naapurivaaran tanssit, tapahtumat yleensä 30
Hintataso 2,9 % Hintataso, tarjoukset 28
Sukulaiset 2,3 % sukulaiset, ystävät, vanha kotiseutu 22
Uusi kohde 1,7 % Uusi kohde, ei aiempaa kokemusta 17
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7 YHTEENVETO 

Matkailu perustuu vetovoima- ja työntövoimatekijöihin. Vetovoima vastaa siihen puutokseen, 

jonka työntövoima on luonut. Todellisuudessa kohdatessaan toisensa saavat ne aikaan matkaili-

jan tekemään päätöksen matkakohteesta. Tutkimuksen mukaan Vuokatin tärkeimmät vetovoi-

matekijät ovat monipuoliset ympärivuotiset aktiviteetit ja sijainti.  

Saatujen tulosten mukaan Vuokatin matkailijoiden näkemykset vetovoimatekijöistä vaihtelevat 

ja painottuvat eri teemoihin. Vuokattiin matkailija tulee alueen monipuolisten harrastus- ja liikun-

tamahdollisuuksien takia. Tästä voi päätellä, että tyypillinen Vuokatin matkailija on aktiivinen liik-

kuja, joka arvostaa sitä, että alueella on tarjottavana useita aktiviteetteja kaikenikäisille.  

Sijainniltaan Vuokatti on eteläsuomalaisiin nähden sijainniltaan ihanteellisessa kohdassa. Ajo-

matka noin seitsemän tuntia Espoosta tai Turusta ei ole matkailijan mukaan pitkä, verraten ajo-

matkaan Lapin matkailukeskuksiin. Vuokatin luontoa ja rauhallisuutta matkailijat pitävät melko 

tärkeänä vetovoimatekijänä. Vuokatti ei ole profiloitunut pohjoisen hiihtokeskusten tavoin af-

terski ja bilepaikaksi. Eikä sitä alueen matkailustrategiassa edes tavoitella. (Sotkamo - Vuokatti 

Masterplan 2030) Luonnossa matkailija katselee kauniita maisemia ja nauttii hiljaisuudesta.  

Talvella tärkeänä vetovoimatekijänä ovat hyvät hiihtoladut ja laskettelurinteet. Urheilijat ja aktii-

viliikkujat saapuvat tuttuun kohteeseen aiempien vuosien tavoin lumivarman ja hyvien latujen 

vuoksi. Tulevaisuudessa säiden lämmetessä ja ilmaston muuttuessa Vuokatin talvi ja lu-

menhyödyntäminen kasvattaa alueen vetovoimaisuutta. Yhtä tärkeänä verovoimatekijänä mat-

kailijat näkevät Katinkullan kylpylän. Tarjoaahan kylpylä ympärivuotista palvelua ja ei ole säästä 

riippuvainen sekä sopii kaikenikäisille. 

Alueen palvelut, kuten ravitsemuspalvelut ja majoituspalvelut eivät ole alueen vetonauloja. Ra-

vintolapalvelut alueella ovat melko suppeat ja iltaelämä ei ole kovinkaan vilkasta. Alueen tapah-

tumat vetävät puoleensa pientä osaa matkailijoista. Jymyn pesäpallopelit ja Naapurinvaaran tans-

sit mainittiin tapahtumista erityisesti. Vuokattiin tullaan uudestaan sen mukavan ilmapiirin, tutun 

ympäristön ja positiivisten kokemusten myötä.  
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8 POHDINTA 

Opinnäytetyöni tarkoituksena oli selvittää Vuokatin matkailualueen vetovoimatekijät. Tutkimuk-

sen toteutin käyttäen kvalitatiivista jakvantitatiivista menetelmää. Kvantitatiivisen menetelmän 

avulla sain tilastollisia lukuja vastauksista ja tuloksista prosenttisosuuksia, joiden perusteella pys-

tyin tekemään tulkintoja. Tutkimusaineisto kerättiin haastattelemalla ja kyselylomakkeilla kevät-

talvella ja kesällä 2006. Toimin itse tutkimushaastattelijan roolissa Kainuun ja Pohjois-Pohjan-

maan matkailutieto hankkeessa. Opinnäytetyön alkuosassa esittelin hankkeen Kainuun ja Poh-

jois-Pohjanmaan matkailutieto (Tourism Database for the Kainuu and Oulu Regions), johon Vuo-

katin matkailijatutkimus osana kuului. Tiedonkeruulomake sisälsi valmiiksi strukturoituja kysy-

myksiä ja avoimia kysymyksiä. Haastateltavat vastasivat avoimeen kysymykseen matkakohteen 

valintaan vaikuttavista syistä. Tutkimus rajattiin koskemaan yleisesti Vuokatin alueen vetovoima-

tekijöitä. Vuokatin matkailijatutkimuksen kyselylomakkeen kohdasta 10. Miksi valitsitte Sot-

kamo/Vuokatin matkakohteeksenne. Laajemmalla tutkimuksella, jossa olisi huomioitu myös taus-

tatekijöitä, kuten ikä, olisin saanut selvitettyä mikä vetovoimatekijä erityisesti Vuokatissa vetää 

puoleensa mitäkin ikäluokkaa. Tällä tutkimustiedolla olisi luotu edellytykset huomioida matkailu-

palveluissa oikeat kohderyhmät ja kohdistaa markkinointia tarkemmin oikealle segmentille. 

Tutkimuksen teoriaosuudessa tarkastelin matkailualue -käsitettä ja kuvasin Vuokatin matkailu-

aluetta ja sen tulevaisuuden näkymiä. Vetovoimatekijöiden määrittely Vuokatin matkailualueella 

sai minut ymmärtämään alueen monipuolisuuden ja vielä hyödyntämättömän ympärillä olevan 

potentiaalin, kuten luonnon hyödyntämisen matkailupalveluissa.. 

Tutkimuksessa keskeisimmiksi vetovoimatekijöiksi nousivat Vuokatin erinomainen sijainti ja mo-

nipuoliset harrastusmahdollisuudet. Tyypillinen Vuokatin vierailija on aktiivinen liikkuja. Vastaa-

vanlaisessa tutkimuksessa (Sotkamo - Vuokatin kesämatkailijatutkimus 2003, Kytömäki Mirva ja 

Moisanen Ari) Vuokatissa kiinnostivat erityisesti monipuoliset harrastusmahdollisuudet ja luonto. 

Molemmissa tutkimuksissa keskeisimmäksi vetovoimatekijäksi nousi kuitenkin monipuoliset har-

rastusmahdollisuudet. Omassa tutkimuksessa luonnon vetoivoimaa ei koettu yhtä kiinnostavaksi 

tekijäksi matkavalinnalle, kuin 2006 tehdyssä opinääytetyössä. Tästä voi päätellä, että Vuokatin 

vetovoimaisuus on muuttunut vuosien aikana ja osittain keinotekoiset vetovoimatekijät ovat tällä 

hetkellä enemmän kiinnostavia vetovoimatekijöitä. Tutkimustulokset kesämatkailijatutkimuksen  

(2006) kanssa ovat yhdenmukaisia ja se lisää tutkimukseni luotettavuutta. Tutkimusaineiston ke-

rääminen keväällä ja kesällä sekä suuri otanta (620 vastaajaa) lisäävät myös tutkimuksen reliaa-

beliutta.  
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Tutkimukseni validius onnistui kohtuullisen hyvin. Vastaajista osa oli vastannut avoimeen kysy-

mykseen useammalla vastausvaihtoehdolla, jolloin vastauksia saatiin 966. Osa vastaaja oli jättä-

nyt vastaamatta tai vastannut aiheen vierestä. Virheelliset lomakkeet poistettiin otannasta. Kyse-

lyhaastattelun luotettavuutta heikensi haastatteluiden tekeminen. Mielestäni tämä ei juurikaan 

heikentänyt tutkimukseni validiutta.  Osa tutkimukseen osallistuneista toivoi, että haastattelija 

lukee ja täyttää lomakkeen puolestaan. Tässä kohtaa haastateltava on johdateltavissa. Hän voi 

mahdollisesti ymmärtää tai tulkita haastattelijan esittämät kysymykset väärin tai haluaa vastata 

toisin vain miellyttääkseen haastattelijaa. Kuinka todenperäisiä haastattelut ovat jos, haastatel-

tava voi valehdella? Jos haastateltava on valehdellut, niin silloin vastauksella ei ole arvoa tutki-

mukselle. Mielestäni vastaaviin kyselyhaastatteluihin suositeltavampi aineistonkeruumenetelmä 

on omatoimiset jakelupisteet, jolloin asiakas voi täyttää lomakkeen itselle sopivaan aikaan.  

Tutkimukseen osallistuneiden palautteissa lomakkeen pituus koettiin liian pitkäksi, viisi sivua ja 

lisäksi etusivun yhteystietosivu, mikäli haastateltava halusi osallistua arvontaa. Kyselyn osiossa 

kohta 15. perheen yhteenlasketut bruttotulot vuositasolla koettiin liian henkilökohtaisena ja tie-

toa ei haluttu jakaa etenkään silloin, kun haastattelijaa oli pyydetty kirjoittamaan vastaukset lo-

makkeeseen. 

Muutamat haastateltavat miettivät osallistumista tutkimukseen. Motivaatiotekijänä haastatelta-

ville toimi 500 euron arvoinen Holiday Clubin lahjakortti. Mielestäni kyselyhaastatleuihin perus-

tuvissa tutkimuksissa  on huomioitava osallistuja arvontapalkinnolla tai muulla vastaavalla, koska 

osallistujalta saadaan arvokasta tutkimustietoa. 

Tutkimusta analysoidessa huomioni kiinnittyi sijainnin merkitykseen Vuokatin vetovoimatekijänä. 

Jos Vuokatti sijaitsisi Lapissa, vierailisiko siellä yhtä paljon matkailijoita, kuin nyt vierailee Vuoka-

tissa? Riittäisikö Vuokatin nykyiset vetovoimatekijät takaamaan vähintään saman määrän mat-

kailijoita kuin  vuosittain Vuokatissa vierailee? Tilastopalvelu Rudolfin mukaan vuosittaiset yöpy-

miset Sotkomossa tammikuun – syyskuun välisenä aikana on  579 990 yöpymistä. Vastaavana 

ajankohtana Kuusamossa on 443 543 yöpymistä (Visit Finland 2019). Vetovoimatekijät ovat si-

donnaisia kohteeseen ja voivat olla riippuvaisia sesongista. Vuokatti on ympärivuotinen kohde ja 

sen infrastruktuuri on suunniteltu aktiivisia liikkujia ja urheilijoita ajatellen.  

 

Jotta Vuokatin vetovoimaisuus alueella säilyy on ensiarvoisen tärkeää ymmärtää potentiaali ym-

pärillämme ja sen ylläpitäminen. Ylläpitämisellä tarkoitan olosuhteiden, kuten  liikunta- ja harras-

tusmahdollisuuksien kunnossapitämistä ja kehittämistä tulevaisuuden matkailijoita ajatellen, ku-

ten esimerkiksi vaellusreittien ja kunnossapitäminen kesällä ja talvella.  
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Vuokatin saavutettavuus nousi tärkeimmäksi vetovoimatekijäksi. Siitäkin huolimatta, että Vuo-

kattiin asti tuleva junareitti on lakkautettu jo vuosia sitten. Junareitin palauttamisesta Joensuun 

kautta on käyty aika ajoin keskustelua.  Mikäli reitti palautettaisiin, se lisäisi alueelle matkailijoi-

den määriä Etelä – Suomesta käsin. Osassa tutkimusvastauksista oli mainittu Vuokatin helppo ja 

nopea saavutettavuus autolla liikuttaessa. Joten voi olla, että juna-aikataulujen muutos ei juuri-

kaan vaikuta Vuokatin matkailijoiden saapumiseen alueelle, vaikka juna-aikatauluja on karsittu 

Helsinki – Kajaani välillä. 

Tutkimustuloksissa golf oli vähiten kiinnostavin syy saapua Vuokattiin. Joitakin vuosia sitten Vuo-

katti  miellettiin pesäpallon lisäksi myös golf-pitäjäksi. Katinkullassa, jossa golfkentät sijaitsevat 

haastatteluita kerättiin useana eri kertana, lisäksi aulatilassa oli omatoiminen haastattelupiste. 

Pohdin, että tavoittiko kyselyhaastattelu golfin harrastajia lainkaan vai eivätkö he olleet kiinnos-

tuneita osallistumaan kyselyyn. Asuvatko golfin pelaajat Katinkullan loma-asunnoissa ja eivät 

poikkea päivittäin vastaanoton aulatiloissa, jolloin heitä ei saavutettu tässä kyselyssä. Katinkullan 

Golfin jäsenmääräksi ilmoitetaan nettisivuilla olevan 1136 (31.8.2019), joten suosioitaan golf ei 

ole menettänyt Vuokatissa. Seuraavaa vastaavaa tutkimusta suunniteltaessa haastattelupisteet 

tulisi miettiä etukäteen tarkemmin, jotta mahdollisimman tutukimusaineistoa saataisiin kerättyä 

eri matkailijatyypeiltä. 

Kehityksen kannalta, jotta Vuokatti voisi erottua muista matkailukeskuksista myös kulttuuriveto-

voimaisuudellaan olisi kehitettävä myös ympärivuotista tapahtumatarjontaa. Tutkimuksessa 

kolme prosenttia (30 vastausta / 966 vastauksesta) ilmoitti matkakohteen valintaan vaikuttaneen 

jonkin tapahtuman. Suppea tapahtumien tarjonta, jotka pääosin rakentuvat Sotkamon Jymyn pe-

säpallopeleihin ja Naapurivaaran tansseihin, eivät tuo alueelle huomattavaa määrää uusia mat-

kailijoita. Edellä mainitut tapahtumat ovat kesätapahtumia ja talven tapahtumat liittyvät suurelta 

osin kilpaurheiluun. Tapahtumia, joita alueella on mahdollista järjestää voisivat olla esimerkiksi 

liikunta- tai urheilualan messut. Lähimmät vastaavat messut järjestetään vuosittain pääosin Hel-

singissä ja Tampereella.  Vuokatissa messutapahtumia voidaan tulevaisuudessa järjestää suunnit-

teilla olevassa VuokattiAreenassa. 

Jatkotutkimus 

Opinnäytetyötä tehdessäni heräsi kiinnostus Vuokatin alueen luonnon vetovoimaisuuden tutki-

mukselle. Luonto koetaan melko tärkeäksi Vuokatin vetovoimatekijäksi  ja sen kaikkea potentiaa-

lia Vuokatissa ei ole hyödynnetty. Tutkimustulosten mukaan luonnon vetovoimaisuus oli hiipu-

masssa. Jatkotutkimuksessa voisi tarkastella luonnon vetovoimatekijöitä ja luontomatkailijoita. 
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Tutkimuksen haastattelut suunnattaisiin alueen matkailijoille ja matkailuyrittäjille. Tutkimuksella 

saataisiin arvokasta tietoa alueen matkailuyrittäjille ja matkailupalveluliiketoiminnan kehittämi-

selle ja erityisesti olemassaoleville yrityksille saataisiin arvokasta tietoa tuotteistamiseen. Luon-

non hyödyntäminen matkailupalveluiden kehittämiselle, uusille yrityksille ja investoinneille tulee 

tehdä kestävä kehitys edellä ja luontoa kunnioittaen. 

Oma oppiminen 

Omaa työskentelyä arvioidessa huomaan kehittyneeni opinnäytetyön edetessä. Aloittaessani 

opinnäytetyöprosessia aihe muuttui ja sitä rajattiin huomattavasti. Alkuun opinnäytetyöni edistyi 

suunnitelman mukaisesti aikataulussa ja tarkoituksena oli valmistua syksyllä 2017. Henkilökoh-

taisten syiden vuoksi opinnäytetyöni saattaminen loppuun venyi.  

Paneuduttuani tauon jälkeen opinnäytetyönaiheeseen sisäistin ja ymmärsin teoriaosuuden pa-

remmin. Opin etsimään ja hyödyntämään oikeanlaista tutkimusta tukevaa aineistoa kirjastosta ja 

sähköisistä kanavista lähdekritiikkiä käyttäen. Tutkimusaiheen sanasto ja termistö muuttui ym-

märrettävään muotoon ja pystyin soveltamaan aiemmin hankittua tietoa. Tutkimuksen tekemi-

nen on paras tapa oppia itse. 
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