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Tässä opinnäytetyössä on selvitetty, minkälaisia palveluita ja tapahtumia ulkomaalaiset 
matkailijat kaipaavat Turun Fortuna-korttelin alueelle, jotta se koettaisiin houkuttelevampana 
vierailukohteena. Samalla on pyritty kartoittamaan ulkomaalaisten matkailijoiden kokemuksia 
aiemmista vastaavanlaisista kohteista ja saamaan niistä kehitysideoita Fortuna-korttelille.  

Opinnäytetyön kvalitatiivinen tutkimus toteutettiin teemahaastatteluina. Ensimmäiset 
haastattelut tehtiin toukokuussa ja viimeiset haastattelut suoritettiin syyskuun alussa 2012. 
Haastattelun teemat perustuivat paikallisuuteen, ruoka- ja juomapalveluihin sekä tapahtumien 
merkitykseen alueen vetovoimatekijöinä. 

Kaupunkimatkailun merkitys on viime vuosina noussut matkailualan luonteen ja trendien 
muuttuessa kuluttajien tarpeiden mukana. Yhä useammin matkailijat etsivät uusia kokemuksia 
ja elämyksiä. Tällöin matkakohteen on kyettävä pysymään mukana muutoksessa, jotta se voi 
tarjota matkailijoille parhaan mahdollisen matkakokemuksen. Tämä vaatii jatkuvaa 
kuluttajakäyttäytymisen seurantaa ja kohteen kehittämistä. 

Teemahaastatteluiden avulla kerättiin yhteensä 84 vastausta eri kansalaisuuksia, ikäryhmiä ja 
sukupuolta edustavilta vastaajilta. Tutkimuksen tuloksista on havaittavissa, että Fortuna-
korttelilla on paljon mahdollisuuksia, mikäli se haluaa kehittää itsestään varteenotettavan 
nähtävyyden. Fortuna-kortteli koetaan nyt jo viehättävänä kohteena, joka on helppo saavuttaa 
erinomaisen sijaintinsa ansiosta. Mikäli ulkomaalaisista matkailijoista tulee Fortuna-korttelille 
kohderyhmä, on sen panostettava enemmän kansainvälisyyteen niin opasteiden ja tapahtumien 
kielessä kuin markkinointiviestinnässäkin.  
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The present bachelor thesis focuses on what kind of services and events would increase the 
appeal of the Fortuna quarter in Turku from the point of view of the foreign tourists. In addition, 
previous experiences from the same type of areas were explored and improvement ideas were 
developed based on these results.  
 
The qualitative research of the thesis was carried out using theme interviews. The first 
interviews were conducted in May and the last ones in early September 2012. The themes for 
the interviews were based on the importance of locality, food and beverage services and events 
as a part of the overall appeal of a destination. 
 
The importance of urban tourism has increased in recent years due to the changing nature and 
trends within the tourism industry. The tourists are increasingly seeking different experiences. 
This is why it is important for a destination to be able to keep up with the change in order to be 
able to offer the best possible travel experience for the tourists. This requires constant 
monitoring of consumer behavior changes as well as continuous development of the destination 
itself. 
 
Altogether 84 responses were gathered through the interviews from respondents representing 
different nationalities, age groups and genders. The results show that the Fortuna quarter has a 
lot of potential and possibilities if it wishes to be considered as a worthy attraction. The Fortuna 
quarter is seen as a charming attraction that is easy to reach due to its excellent location. 
Assuming that foreign tourists are defined as a target group in the future, it has to invest in 
internationality starting with signposts, languages spoken during the events and marketing 
communication.  
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1 JOHDANTO 

Kaupunkikuvassa on viime aikoina ollut havaittavissa muutos, kun erilaisia alu-

eellisia keskittymiä on syntynyt. Etenkin kulttuuri- ja luovat alat ovat useasti lä-

hellä toisiaan, muodostaen ns. kulttuurikortteleita. Opinnäytetyö keskittyy poh-

timaan kulttuurikorttelien syntymiseen vaikuttavia taustatekijöitä, sekä niiden 

tarjoamia etuja niin matkailijoille kuin paikallisillekin. Tällaiset keskittymät ovat 

vielä melko uusi ilmiö, mistä johtuen niille ei ole olemassa yhtä yksiselitteistä 

käsitettä. Opinnäytetyössä käytetään termiä kulttuurikortteli kuvaamaan näitä 

keskittymiä. Hakusanalla kulttuurikortteli löytyy eniten tietoa aiheesta, ja se si-

sältää myös luovat alat. Varsinkin muualla Euroopassa vastaavanlaisista alueis-

ta puhuttiin yksinomaan kulttuurikortteleina.  

Ensimmäiseksi opinnäytetyössä käydään läpi kaupunkimatkailun ja palvelun 

suunnittelun yleisesittelykappaleet, jotka muodostavat opinnäytetyön tietoperus-

tan. Seuraavaksi esitellään aineistonkeruumenetelmä ja analysoidaan tutkimus-

tuloksia teemoittain. Lopuksi esitetään opinnäytetyön tutkimustuloksista esille 

nousseita pohdintoja ja kehitysehdotuksia toimeksiantajalle. 

 Opinnäytetyön tavoitteet 1.1

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, minkälaisia palveluita ja tapah-

tumia ulkomaalaiset matkailijat kaipaavat Fortuna-korttelin alueelle, jotta se ko-

ettaisiin houkuttelevampana vierailukohteena. Samalla pyritään kartoittamaan 

ulkomaalaisten matkailijoiden kokemuksia muista samankaltaisista alueista ja 

saamaan niistä ideoita Fortuna-korttelin kehittämistä varten. Tavoitteet ovat 

muotoutuneet yhdessä toimeksiantajan kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta.  

Opinnäytetyön toimeksiantajana toimii Turun Seudun Kehittämiskeskus. Turun 

Seudun Kehittämiskeskus on ollut vahvasti mukana Fortuna-korttelin kehittämi-

sessä, jossa on hyödynnetty muun muassa Euroopan aluekehitysrahastoa. Mui-



7 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Heidi Lundén 

ta keskeisiä kehittämistahoja ovat olleet korttelissa toimivat yritykset, Varsinais-

Suomen Liitto, Museokeskus sekä luonnollisesti Turun kaupunki laajasti eri toi-

mialoineen. Yhteyshenkilönä toimi Aino Ukkola. Matkailijatutkimus toteutettiin 

haastatteluilla ja kohderyhmänä toimivat ulkomaalaiset Fortuna-korttelin alueel-

le saapuneet matkailijat. Ensisijainen haastattelukieli oli englanti, myös ruotsia 

ja espanjaa käytettiin. Haastattelutulosten perusteella kartoitettiin matkailijoiden 

mielipiteitä alueelle kaivattavista muutoksista. 

Opinnäytetyön keskeinen teoriatausta koostuu kaupunkimatkailua ja palvelui-

den suunnittelua käsittelevästä kirjallisuudesta, Internet-julkaisuista ja artikke-

leista. Kaupunkimatkailu sekä palveluiden suunnittelu tarjoavat perusrungon 

tietoperustalle ja helpottavat tutkimustulosten ymmärtämistä. Apuna on käytetty 

myös Fortuna-korttelin kehittämishankkeen julkaisemattomia kehittämissuunni-

telmia sekä hankkeelle tehtyjä muita tutkimuksia.  

1.2 Fortuna-korttelin kehittämishanke 

Fortuna-korttelin kotisivut kertovat hankkeesta seuraavanlaisesti: ”Fortuna-

korttelin kehittämishankkeen tavoitteena on luoda Turun keskustaan kaupalli-

nen designkeskus, uudenlainen kauppakortteli, jossa alueen kulttuuri esittäytyy 

kuluttajille. Pitkän aikavälin tuloksena on uniikki kauppakortteli, matkailukohde, 

vapaa-ajanviettopaikka, ikkuna varsinaissuomalaiseen osaamiseen, kulttuuriin 

ja historiaan. Tulevaisuudessa Fortuna-kortteli kokoaa muotoilu- ja käsityöalan 

yritykset yhteen ja mahdollistaa huomattavat synergiaedut niin markkinoinnissa 

kuin muussakin yhteistyössä. Matkailullisesti kortteli tuo ainutlaatuisen, uuden 

matkailukohteen Aurajokirannan yhteyteen.” (Fortuna kortteli 2012). 

Fortuna-kortteli sijaitsee erinomaisella paikalla Turun ydinkeskustan vilkkaimpi-

en kauppakortteleiden vieressä sekä Aurajoen nähtävyyksien nauhassa. Kortte-

likokonaisuus on Aurakadun, Linnankadun, Kristiinankadun ja Läntisen Ranta-

kadun rajaamalla alueella. Fortuna-kortteli muodostaa arkkitehtuuriltaan ja tun-

nelmaltaan ainutlaatuisen historiallisen kokonaisuuden (Realprojekti 2011). Si-

jaintinsa ansiosta korttelilla on oma roolinsa Turun vetovoimaisuuden kehittämi-
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sessä. Kaupunkirakenteellisesti kortteli voi avata uusia reittejä, parantaa yhte-

yksiä sekä katujen kaupallista toimivuutta (Saraco 2010).  

Vuosina 2011 ja 2012 Fortuna-kortteli on yrittänyt lisätä tunnettuuttaan järjes-

tämällä erilaisia ilmaistapahtumia joka keskiviikkoilta. Tapahtumat ovat vaihdel-

leet ooppera-picnicistä sirkus-esityksiin sekä designmyyjäisiin ja stand-up ilta-

miin. Hanke on aloitettu vuonna 2010 ja sen tavoitteena on toteuttaa suunnitel-

lut uudistukset ja korjaukset vuoteen 2015 mennessä. Hankkeen aikana pyri-

tään selvittämään, kuinka aluetta pystytään kehittämään pitkällä aikavälillä, teh-

dään alueen rakennuksille kuntokartoitus, suunnitellaan kauppakeskukselle lii-

ketoimintamalli sekä luodaan korjaussuunnitelmat olemassa oleville rakennuk-

sille. Uudistuksilla pyritään kehittämään Turun kaupungin keskusta-aluetta sekä 

vahvistamaan sen elinvoimaisuutta. Tällä hetkellä Fortuna-korttelin alueella toi-

mivat Sylvi Salonen Oy, Kellariravintola, ravintola Julinia, Apteekkimuseo, 

Qwenselin talon kahvila sekä Turku Touringin matkailuneuvonta. (Fortuna-

kortteli 2012.) 
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2 KAUPUNKIMATKAILU SUOMESSA 

2.1 Matkailualan luonne 

Matkailua käsitteenä ei ole yksiselitteisesti määritelty kirjallisuudessa, sillä mää-

ritelmät ovat joko teknisiä tai käsitteellisiä. Yleisin tapa lienee Saxenan mainit-

sema selitys, jonka mukaan matkailu luokitellaan aktiviteetiksi, jolloin henkilöt 

matkustavat joko vapaa-ajan tai yritystoiminnan takia alle vuodeksi kohteeseen, 

joka eroaa heidän normaalista elinympäristöstään (Saxena 2007, 1). Huomatta-

vin asia, joka erottaa matkailun muusta vapaa-ajanvietosta, on ympäristön vaih-

tuminen. Matkakohteen on erotuttava normaalista elinympäristöstä ja kohteessa 

oleskelun on oltava väliaikaista. (Saxena 2007, 54.) 

Termejä matkailija tai turisti käytetään kuvaamaan henkilöä, joka vapaaehtoi-

sesti matkustaa pois kotiympäristöstään. Cooper & Hall ovat listanneet mahdol-

lisia rajoitteita, jotka vaikeuttavat matkailijan liikkumista. Tällaisia rajoitteita ovat 

esimerkiksi tulot, aika, terveys, poliittiset oikeudet, perhe, turvallisuus, työ, si-

jainti, sukupuoli sekä kulttuuri. (Cooper & Hall 2008, 14.) Näiden rajoitteiden 

ansiosta läheskään kaikki maailman ihmiset eivät täytä matkailijan vaatimuksia, 

mutta silti matkailijoiden määrä kasvaa koko ajan. Matkailijoiden näkyminen 

katukuvassa tuleekin yleistymään päivä päivältä. On ennustettu, että vuonna 

2020 maailmassa on 1561 miljoonaa matkailijaa, joista Eurooppaan saapuu 717 

miljoonaa matkailijaa. Euroopan kohdalla tämä tarkoittaisi 3.1 % kasvua 20 

vuoden sisällä. (Cooper & Hall 2008, 53.) Matkailijoiden jakautuminen ympäri 

maailman ei siis ole tasaista. 

Nähtävyydellä Cooper & Hall tarkoittavat paikkaa, jonka matkailijat ovat haluk-

kaita kokemaan ilman, että se tukee heidän matkaansa. Toisin sanoen nähtä-

vyys ei ole majoitusta, logistiikkaa tai muita vastaavanlaisia palveluita. (Cooper 

& Hall 2008, 118.) Kaikki matkailijat eivät pidä samoja nähtävyyksiä näkemisen 

arvoisina, vaan niiden suosio vaihtelee matkailijan tarpeiden ja tottumusten mu-

kaan. Useimmiten nähtävyydet luokitellaan joko kulttuurinähtävyyksiksi, ihmis-
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ten tekemiksi nähtävyyksiksi tai luonnonmukaisiksi nähtävyyksiksi. (Faulkner 

ym. 2001, 69.) Richards nostaakin esille ajatuksen, jonka mukaan nähtävyydet 

itsessään eivät houkuttele kävijöitä kohteeseen. Nähtävyydet kuitenkin muodos-

tavat tärkeän kilpailuedun kohdemaalle. (Richards 2001, 4.) 

Matkailumarkkinat puolestaan koostuvat todellisista ja potentiaalisista kuluttajis-

ta (Cooper & Hall 2008, 34). Huomion arvoista on, että tuotteet ja markkinat 

kehittyvät yhdessä, jolloin matkailija toimii myös tuottajana. Samoin Cooper & 

Hall nostavat esille, kuinka matkailumarkkinat mahdollistavat jatkuvan vuorovai-

kutuksen kuluttajan kanssa. (Cooper & Hall 2008, 35.) Toisin sanottuna toimin-

taympäristö on epävakaa, jolloin markkinoiden ja rakenteiden on oltava kehitty-

viä.  

Matkailu on dynaaminen ja kilpailukykyinen ala, joka vaatii jatkuvaa kykyä muut-

tua toimintaympäristönsä ja matkailijoiden mieltymysten mukana. Tästä johtuen 

jokainen matkakohde tulee ymmärtää omaksi kokonaisuudekseen omassa kon-

tekstissaan. (Laws & Argusa 2011, 1.) Erityisen vaativaksi alan tekee se, että 

matkailijat kokevat kohteen ja sen tarjoamat palvelut eri tavalla. Matkailualan 

keskiössä ovatkin matkailijoiden tyytyväisyys, turvallisuus sekä nautinto. (Ra-

mesh 2007, 1.) Se, miten kaikki matkailijat pidetään tyytyväisenä, on yksi alan 

suurimmista haasteista. 

Matkailualaa kuvataan usein maailman suurimmaksi teollisuuden alaksi. Näin 

alaa kuvaavat myös Cooper ja Hall. He perustavat väitteen ajatukselle matkai-

lualan kansainvälisestä luonteesta sekä alalla työskentelevien henkilöiden suu-

reen määrään. Samalla matkailuala on vahva myötävaikuttaja kulttuurien ja ym-

päristön muuttumiselle. (Cooper & Hall 2008, 4.) Tästä johtuen matkailualalla on 

ollut niin positiivisia kuin negatiivisia vaikutuksia toimintaympäristölleen. 

Matkailutuotteen menestyminen markkinoilla ei ole varmaa. Matkakohteen va-

lintaan vaikuttavat monet asiat. Saxena mainitsee muun muassa kuluttajien 

muuttuvat mieltymykset, erilaiset lomakäyttäytymisen mallit, kiinteistöjen kehit-

tämisprosessit, paikallisen politiikan sekä matkakohteen yleisen imagon, joiden 

perusteella matkailijat tekevät kohdevalintansa. (Saxena 2007, 30.) Matkailijoilla 
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on myös erilaisia motiiveja matkustamiselle. Tällaisia motiiveja ovat esimerkiksi 

vapaa-aika, virkistäytyminen, lomailu, ystävien ja sukulaisten luona vierailemi-

nen, liikematka, terveysmatkailu sekä uskonnolliset syyt (Cooper & Hall 2008, 

14). 

Erottuen muista aloista, matkailualalla tuote voi olla joko fyysinen esine tai pal-

velu. Tuote ja palvelu ovat sekoitus matkailijan haluamia etuja ja hyötyjä. (Sa-

xena 2008, 281.) Saxena painottaa, kuinka matkailualalla ei niinkään myydä 

tuotteita, vaan mielikuvia kyseisistä tuotteista ja palveluista. Näiden tuotteiden ja 

palveluiden avulla matkailijat tyydyttävät jonkin tarpeen kuten halun oppia uutta, 

seurustella tai rentoutua. (Saxena 2008, 282.) Usein matkailuaktiviteetit painot-

tavat alueen luontaisia ja kulttuurillisia aktiviteetteja, jotka tekevät kohteesta tai 

alueesta houkuttelevan (Saxena 2007,1). 

Matkailu on moniosainen tuote. Matkailijan kokemus koostuu monista itsenäisis-

tä tuotteista ja palveluista, jotka käytetään prosessimaisesti matkan eri vaiheis-

sa. (Saxena 2008, 2.) Kokemukseen vaikuttavia muita elinkeinoja ovat muun 

muassa majoitus-, ruoka- & juomapalvelut, infrastruktuurin ylläpito ja kuljetus-

palvelut, vähittäiskauppa sekä kulttuuri- ja virkistyspalvelut (Moscardo 2008, 

20). 

Koska matkailu alana pohjautuu kokemuksille, on se ymmärrettävä sekä kulu-

tus- että tuotantonäkökulmasta. Cooper & Hall painottavat, kuinka tuotannon ja 

kulutuksen merkitys on yksi alan tärkeimmistä tuntomerkeistä. (Cooper & Hall 

2008, 5.) Tämä tarkoittaa sitä, että kuluttajien ja tuottajien on jatkuvasti annetta-

va palautetta toisilleen, jotta tuotetta pystytään kehittämään.  

Viimeisenä erityispiirteenä voidaan mainita, kuinka matkailua on vaikea luokitel-

la irralliseksi aktiviteetiksi, joka tapahtuu tietyssä paikassa tiettyyn aikaan. Jo-

kaisella kohteella on oma sesonkinsa, joka houkuttelee kyseisinä kuukausina 

enemmän matkailijoita kuin muun vuoden aikana. (Moscardo 2008, 43.) Esi-

merkiksi Fortuna-korttelin kohdalla sesonki sijoittuu kesäkuukausiin, jolloin Tu-

russa on eniten matkailijoita. Yleisesti matkailijoilla on kuitenkin mahdollisuus 

matkustaa vuoden ympäri. Samoin matkailualan tuotteita käyttävät niin matkaili-
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jat, kävijät kuin asukkaatkin (Saxena 2007, 3). Tämä kaikki tulee huomioida pal-

veluiden suunnittelussa.  

  

 Kaupunkimatkailun erityispiirteet 2.2

Matkailusta puhuttaessa tulee vastaan käsitteen hankaluus, sillä ympäri maail-

man käsite ymmärretään eri tavoin. Selby esittää, että esimerkiksi USA:ssa 

matkailu yhdistetään lähinnä vapaa-ajan matkailuun, kun taas Euroopassa käsi-

te sisältää kaikenlaisen matkailun niin vapaa-ajan matkustelusta liikematkoihin 

(Selby 2004, 14). Samoin urbaanin matkailun kenttä on monimutkaisempi kuin 

vain pelkkä määritelmä matkailusta kaupungeissa Selbyn mukaan. Kaupunki-

matkailulle tyypillinen piirre on toimintakentän pirstoutuneisuus. (Selby 2004, 12 

& 13.) Kaupunkimatkailusta puhuttaessa on myös muistettava business-

matkojen merkitys, sillä suurin osa liikematkoista suuntautuu kaupunkeihin. 

Kaupunkimatkailussa matkailija voi myös olla joko päiväkävijä tai kaupunkikoh-

teessa yöpyvä matkailija. Myös paikalliset asukkaat käyttävät matkailijoiden 

kanssa samoja palveluja. (Selby 2004,15.) Tämä kohderyhmän laajuus tekee 

kaupunkimatkailusta varsin uniikin verrattaessa muihin matkailun muotoihin.  

Kaupungit ovat yhä kasvavassa määrin riippuvaisia vilkkaudesta, eloisuudesta 

ja ilmapiiristä houkutellakseen matkailijoita ja pärjätäkseen kilpailussa muiden 

kaupunkikohteiden kanssa (Smith 2006, 15). Matkailu, vapaa-aika sekä kulttuuri 

nähdään nykyisin kehittyneissä kaupungeissa luonnollisina ja olennaisina tulon-

saantitapoina (Smith 2006, 25). 

Tällä hetkellä kaupungit, joilla on käytössä suuria monitoiminnallisia kokonai-

suuksia, houkuttelevat eniten matkailijoita. Kaupungit eivät ole pelkästään mat-

kakohteita, sillä usein ne toimivat myös porttina kyseiseen maahan. (Ashworth 

& Page 2010, 1-2.) Kyseiset portit sijaitsevat etupäässä suurissa kaupunkikes-

kuksissa (Ashworth & Page 2010, 4). Tällöin todennäköisyys matkailijoiden 

kaupungissa vierailemiselle on suurempi, kuin jos he lentäisivät suoraan lopulli-

seen kohteeseen. 
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Matkailijat käyttävät vain hyvin pientä osaa kaikesta siitä, jota kaupunkikohde 

heille pystyy tarjoamaan. Paikalliset sen sijaan pystyvät hyödyntämään kaikkia 

kaupungin palveluita. Ashworth & Page esittävät tämän johtuvan matkailijoiden 

rajoitetusta ajasta, tiedosta sekä ennakko-odotuksista. Rajoitetusta ajasta joh-

tuen, he käyttävät palveluita ja tuotteita nopeasti. (Ashworth & Page 2010, 8.) 

Yleisesti ottaen kaupunkikohteissa vietetään vähemmän aikaa kuin ranta- tai 

talvikohteissa (Ashworth & Page 2010, 16). 

Kaupunkimatkailu eroaa muista matkailumuodoista myös siinä, että matkailijat 

harvemmin palaavat samaan kaupunkiin. Ashworth & Page esittävät kaksi stra-

tegiaa, joilla kaupunkikohde voi varautua tähän. Kohde voi joko jatkuvasti etsiä 

uusia markkinoita tai jatkuvasti kehittää tarjoamiaan kaupunkituotteita. (Ash-

worth & Page 2010, 8.) Kaupunkikohteen tulee olla altis muutoksille selviytyäk-

seen markkinoilla.  

Ashworth & Page ovat luoneet profiilin kaupunkimatkailijoille tyypillisistä ominai-

suuksista (Ashworth & Page 2010, 9). Kaupunkimatkailijat kuluttavat kohteessa 

enemmän rahaa kuin rantalomailijat. Toisaalta he viipyvät kohteessa lyhyem-

män ajan, eivät helposti palaa uudelleen samaan kohteeseen sekä heitä on vai-

keampi houkutella, säilyttää ja suostutella palaamaan.  

On arvioitu, että tulevaisuudessa kaupunkikohteita tullaan markkinoimaan mat-

kailijoille entistä aggressiivisemmin (Selby 2004, 16). Suuresta kysynnästä joh-

tuen kaupunkimatkailulla on potentiaalia tuoda paljon suuria tuloja ja luoda työ-

paikkoja, mikäli se suunnitellaan ja toteutetaan onnistuneesti (Selby 2004, 19). 

Tästä johtuen kaupunkikohteilla on syytä olla käytössä jokin pitkäkatseisempi 

strategia, jonka avulla kohdetta kehitetään ja suunnitellaan. 

 2.2.1 Tapahtumat ja kulttuuri osana kaupunkikohdetta 

Fortuna-korttelissa sijaitsevien yrittäjien tulisi myös tulevaisuudessa panostaa 

tapahtumien järjestämiseen. Richardsin tutkimuksen mukaan monet matkakoh-

teet ovat nykyisin suuntautuneet tapahtumien kehittämiseen välttääkseen osan 

kiinteiden nähtävyyksien tuomista kustannuksista (Richards 2001, 26). Tapah-
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tumien eduksi voidaan laskea mahdollisuus niiden jatkuvalle päivittämiselle. 

Niiden toteuttaminen ei myöskään vaadi samanlaisia kiinteitä pääomia kuin 

muut tavalliset nähtävyydet. Elämysmatkailun suosion kasvaessa tapahtumille 

on kysyntää. Tällä hetkellä suurin osa matkailijoista kokee saavansa parhaiten 

vastinetta rahoilleen juuri elämysten kautta. (Richards 2001, 55.) 

Tapahtumien avulla Fortuna-kortteli pystyy edelleen houkuttelemaan uusia kävi-

jöitä korttelialueelle. Tapahtumat ovat myös yleisesti suosittuja sekä matkailijoi-

den että paikallisten keskuudessa. Tapahtumien ympärille on kuitenkin syytä 

rakentaa jotain muuta, sillä tapahtumilla on yleensä vain lyhytaikainen vaikutus 

matkailijavirtoihin. (Cooper & Hall 2008, 59.) Siksi on tärkeää, että Fortuna-

korttelin tarjonta sopii myös paikallisille, sillä Suomen matkailusesonki on kui-

tenkin hyvin lyhyt. Tällöin palveluille taattaisiin käyttäjiä vuoden ympäri. Ympäri-

vuotisilla palveluilla on myös mahdollisuus luoda muutama uusi työpaikka pai-

kallisille.  

Tapahtumat ja elämysmatkailun kasvava suosio ovat tiiviissä yhteydessä kult-

tuurimatkailuun. Fortuna-korttelilla on sijaintinsa ja jo olemassa olevien toimijoi-

den kautta ainutkertainen mahdollisuus tuoda paikallinen osaaminen ja luovuus 

esille. Tästä johtuen Fortuna-kortteli pystyisi markkinoimaan itseään special 

interest-kohteena. Special interest- kohteella tarkoitetaan räätälöityjen vapaa-

ajan kokemuksien luomista, joiden takana on tietyn yksilön tai ryhmän toiveet. 

(Cooper & Hall 2008, 66.) Fortuna-korttelin on kuitenkin pidettävä huoli, että 

kaikilla markkinointikanavilla keskitytään luomaan samanlaista mielikuvamark-

kinointia. Näin alueen yleisilme ja imago pysyvät samana kaikille matkailijoille 

käytetystä markkinointikanavasta huolimatta. 

Kuten Smith tuo esille, kaupungit koostuvat monista eri kulttuureista. Kaupunki-

en kulttuurielämä, tai sen puute, määräytyy niiden pohjalta. (Smith 2006, 1.) 

Samoin matkakohde pystyy luomaan ja vahvistamaan omaa identiteettiään ko-

rostamalla paikallista kulttuuria (Richards 2001, 5). Tästä johtuen kulttuurin 

merkitys kaupunkien uudelleensuunnittelussa kasvaa koko ajan. Tällä hetkellä 

kulttuurin nähdään tarjoavan mahdollisuus stimuloida kaupunkien aineellista 
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uudelleenrakentamista tuomalla eloisuutta kaupunkialueelle sekä lisäämällä 

taloudellisia ja kulttuurisia etuja. (Smith 2006, 13.) 

Richards huomauttaa, että kulttuurista puhuttaessa täytyy pitää mielessä sen 

koostuvan prosesseista (ideoista ja ihmisten elämäntavoista) ja näiden proses-

sien tuotteista (rakennukset, esineet, taiteet, tavat ja ilmapiiri). Tältä kannalta 

katsottuna kulttuurimatkailu ei ole vain nähtävyyksillä ja monumenteilla vierai-

lua, vaan pitää sisällään myös paikallisen alueen elämäntavan kuluttamista. 

(Richards 2001, 7.) 

 

 2.2.2 Suomeen saapuvat matkailijat 

Suomesta ei löytynyt tutkimuksia kaupunkimatkailusta. Muiden tutkimusten 

avulla on kuitenkin saatu paljon tietoa, joka auttaa luomaan paremman kuvan 

matkailijoista ja heidän Suomea koskevista mielikuvistaan. Visit Finlandin tutki-

muksen mukaan vuonna 2011 Suomessa vieraili yhteensä 7.3 miljoonaa mat-

kailijaa. Verrattaessa vuoteen 2010 matkailijoiden määrä kasvoi 17 %. Suosi-

tuimpia matkakohteita ovat Etelä-Suomi, Lappi sekä saariston alueet, joissa 

joka viides matkailija vietti yönsä. Eniten matkailijoita saapui Venäjältä, Ruotsis-

ta, Saksasta, Isosta-Britanniasta sekä Virosta. (Visit Finland 2012.) Vuonna 

2011 Länsi-Suomessa vieraili 415 000 matkustajaa, joista suurin määrä tuli Ve-

näjältä, Virosta ja Ruotsista (Matkailun edistämiskeskus 2012). 

Lähtömaina Venäjä ja Ruotsi erottuvat selkeästi muista tutkituista maista, sillä 

niissä Suomea ei yhdistetä yhtä vahvasti luontoon kuin muissa maissa. Vastaa-

vasti Manner-Euroopassa Suomeen yhdistetään selkeimmin luonto, mutta siel-

läkin maiden välillä löytyy suuria eroja mielikuvien suhteen. (Matkailun edistä-

miskeskus 2012, 30.) Venäläiset matkailijat omaavat Suomesta kaikkein moni-

puolisimman kuvan. Muutoin Suomen imago matkailumaana on täällä käymät-

tömien keskuudessa hyvin yleisluontoinen. (Matkailun edistämiskeskus 2012.) 

Tulevaisuudessa olisinkin syytä vahvistaa tarkemman mielikuvan syntymistä. 



16 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Heidi Lundén 

Verrattaessa vuoteen 2011 hotelliyöpymisten määrä Suomessa on kasvanut 

lähes 5 % (European Travel Commission 2012). Suurin osa näistä yöpymisistä 

on sijoittunut kaupunkeihin, ja tämän positiivisen kehityksen odotetaan jatkuvan 

myös tulevina vuosina. Vuoteen 2014 mennessä Skandinavian maihin kohdis-

tuvan matkailun ennustetaan kasvavan 3.4 %. (European Travel Commission 

2012.) Tämä tarkoittaisi edelleen tasaisia matkailijavirtoja kaupunkeihin lähi 

vuosina. 

Matkailun kasvun nähdään johtuvan useasta eri osatekijästä. Näitä tekijöitä ovat 

esimerkiksi tulojen ja varallisuuden kasvaminen, ihmisten lisääntynyt ajankäyttö 

matkustelua varten, väkiluvun ja megakaupunkien lisääntyminen, ihmisten liik-

kuvuuden paraneminen sekä Internetin tuoma saavutettavuus. (Saxena 2007, 

4.) Etenkin kaupunkikohteet ovat houkuttelevia niiden saavutettavuuden ansios-

ta. 

Yeoman esittää, että maailmassa on tällä hetkellä havaittavissa muutos vauras-

tuvien maiden välillä. Aikaisemmin hallinneet läntiset maat ovat jäämässä uusi-

en nousevien talouksien varjoon. Tällaisia talouksia ovat Meksiko, Brasilia, Ve-

näjä, Intia sekä Kiina. Tämä tarkoittaa sitä, että kyseisten maiden asukkaat tu-

levat tulevaisuudessa käyttämään enemmän varoja matkustamiseen. (Tomor-

row’s Tourist 2012.) Suomen kannalta tämä tarkoittaa etenkin venäläisten mat-

kailijoiden osuuden kasvua. Myös suorat lentoyhteydet Intiasta ja Kiinasta mah-

dollistavat kasvun. 

Matkailun edistämiskeskus on määritellyt ulkomaanmarkkinoinnin pääkohde-

ryhmäksi modernit humanistit, joiden osuutta Suomeen saapuvissa matkailija-

virroissa yritetään kasvattaa. Matkailun edistämiskeskus on tutkimusten perus-

teella kuvannut kyseistä ryhmää muista kulttuureista kiinnostuneina, uusiin ko-

kemuksiin avoimesti suhtautuvana sekä tulevaisuuden yhteiskunnasta huolehti-

vana. Keskeistä tälle kohderyhmälle on ennen kaikkea uteliaisuus. Modernit 

humanistit eivät pelkästään halua nähdä kulttuurinähtävyyksiä, vaan ymmärtää 

niiden merkityksen paikallisuuden kannalta. Tällöin moderni humanisti etsii mat-

koillaan mahdollisuuksia oppia vieraasta kulttuurista. Matkailun edistämiskes-

kuksen teettämän tutkimuksen perusteella on havaittavissa, että tällaiset mat-
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kailijat hakeutuvat mielellään ympäristöihin, joissa ympäristön havainnointi ja 

paikallisen kulttuurin edustajien tapaaminen on mahdollisimman helppoa. (Mat-

kailun edistämiskeskus 2012.) 

Modernille humanistille on tyypillistä sellaisten nähtävyyksien vältteleminen, 

joissa on paljon muitakin turisteja. Kulttuurin kiinnostavuus muodostuu ennen 

kaikkea paikallisten elämäntyylistä, erilaisista tavoista sekä toimintaympäristöis-

tä. Tämä tarkoittaa sitä, että nähtävyyksien on oltava sidottuja paikalliseen elä-

mäntapaan, jotta ne koetaan merkittävänä. Kaupungit tarjoavat moderneille 

humanisteille monipuolisia kohteita, sillä ne ovat paikkoja, joissa paikallinen 

kulttuuri ja elämänmeno ovat helposti saavutettavissa ja koettavissa. Kaupun-

geissa on myös helppo yhdistellä erilaisia tekemisiä aina ruoka- ja juomapalve-

luista ostosmahdollisuuksiin sekä nähtävyyksillä käymiseen. (Matkailun edistä-

miskeskus 2012.) 
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3 KULTTUURIKORTTELIN SYNTYMINEN 

3.1 Suunnitelmasta käytäntöön 

Palveluja suunniteltaessa on tärkeää muistaa palveluiden erityinen luonne. Pal-

velut ovat aineettomia, niitä ei voi säilyttää myöhempää käyttöä varten ja jokai-

nen kuluttaja kokee saamansa palvelun eri tavalla. Yleisesti ottaen palvelu on 

määritelty asiakkaalle jonkin hyödyn tuottavaksi toimenpiteiden sarjaksi, kuten 

Kinnunen asian ilmaisee. (Kinnunen 2004, 7.) Miettinen & Koivisto puolestaan 

esittävät, että palvelut ovat ihmisten välisiä vuorovaikutustilanteita, jotka tuotta-

vat yleisesti tunnustettua arvoa käyttäjilleen (Miettinen & Koivisto 2009, 45). 

Kolmannen näkökulman tarjoaa Grönroos, joka näkee palveluiden olevan aika-

perusteisia prosesseja, jotka muodostuvat sarjasta toimenpiteitä, joilla ratkais-

taan asiakkaan ongelmia tai tarpeita (Grönroos 2000, 16). 

Palveluiden suunnittelussa keskiöön on nostettava palveluiden muoto ja käytet-

tävyys asiakkaan näkökulmasta. Kuten Miettinen & Koivisto asian esittävät, on 

palveluiden kontaktipisteet oltava hyödyllisiä, käytettäviä ja haluttavia käyttäjän 

näkökulmasta. Mutta samalla samojen palveluiden on oltava tehokkaita, todelli-

sia sekä selvästi muista kilpailevista palveluista erottuvia palvelun toimittajan 

näkökulmasta. (Miettinen & Koivisto 2009, 34.) Matkailualan elämysluonteisuus 

tekee tästä entistä haasteellisempaa, sillä kokemuksia ei niinkään voi suunnitel-

la. Vain siihen johtavat olosuhteet ovat suunniteltavissa.  

Miettinen & Koivisto ovat sitä mieltä, että palvelusuunnitelmaa hahmoteltaessa 

on lähdettävä ajatuksesta, jossa palvelu nähdään tuotteena. Onnistunut suunni-

telma on yhteydessä yrityksen jo olemassa olevaan business strategiaan, jolloin 

kyse on ennen kaikkea markkina-asemoinnista sekä tuoteportfolion hallinnasta. 

Toinen tärkeä osa-alue on keskittyminen asiakkaan saamiin etuihin. Joskus tä-

mä vaatii organisaation ja prosessien täydellistä uusimista. (Miettinen & Koivisto 

2009, 35–36.) 



19 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Heidi Lundén 

Palveluiden erityispiirteistä johtuen tuotantoprosessit nousevat keskeiselle sijal-

le palveluiden suunnittelussa. Tämä siitä syystä, että palvelun kuluttaminen ja 

tuottaminen ovat yhtä aikaa tapahtuvia toimenpiteitä, joihin palvelun käyttäjä 

itse osallistuu omalla toiminnallaan. (Kinnunen 2004, 29.) Juuri tästä syystä uu-

den palvelun suunnittelussa on suositeltavaa lähteä liikkeelle asiakkaan toimin-

tamallien tutkimisesta. Huolellisella suunnittelulla pystytään välttämään osa 

matkailun negatiivisista seurauksista.  

Moscardo on jakanut matkailun haittavaikutukset viiden eri teeman alle. Näitä 

teemoja ovat luonnon pilaantuminen, konfliktit matkailijoiden ja paikallisten välil-

lä, kulttuurimuutokset, alueen päivittäisen elämän häiriintyminen sekä matkaili-

jan kokema pettymys, mikäli kohde ei ole lunastanut lupauksiaan. Samalla 

Moscardo esittää, että suurin osa matkailun ongelmista syntyy, kun alueella on 

liian paljon ihmisiä, eikä alue ole tarpeeksi hyvin varustautunut vastaanotta-

maan näitä ihmisiä. (Moscardo 2008, 3 & 18.) Jotta nämä kaikki osatekijät 

huomioidaan suunnitelmassa, suunnittelun tulee olla moniosaista sisältäen niin 

sosiaalisen, ekonomisen kuin fyysisen ulottuvuuden (Cooper & Hall 2008, 109).  

3.1.1 Strategian merkitys 

Suunnitteluprosessissa on huomioitava, että tuotteella on oltava jokin ydinpalve-

lu, jonka ympärille hahmotellaan täydentäviä palveluita. Täydentävät palvelut 

voidaan jakaa vielä lisäpalveluihin sekä tukipalveluihin. (Miettinen & Koivisto 

2009, 137.) Grönroosin mukaan ydinpalvelu vastaa asiakkaan ensisijaiseen 

tarpeeseen ja määrittää sen, mitä kuluttaja saa palveluntuottajalta. Täydentävi-

en palveluiden tehtävä puolestaan on tehdä palvelun kuluttamisesta käteväm-

pää, lisätä sen arvoa sekä helpottaa palvelun erottumista markkinoilla. (Grön-

roos 2000, 55.) 

Matkakohteessa useat suunnitteluun liittyvistä päätöksistä syntyvät kasvavasta 

matkailijoiden määrästä tai kasvavasta tietoisuudesta jo olemassa olevan mat-

kailun vaikutuksista kohteessa (Moscardo 2008, 1). Fortuna-korttelia koskevia 

päätöksiä tehtäessä on ennen kaikkea muistettava noudattaa myös Varsinais-
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Suomen yleistä matkailuohjelmaa, jotta Fortuna-kortteli voi omalta osaltaan 

vahvistaa koko alueen yleisilmettä ja tarjontaa matkailukohteena. Kuten Laws & 

Argusa esittävät, strategisen suunnittelun tulee olla jatkuvaa (Laws & Argusa 

2011, 151). Markkinoiden ja tarpeiden muuttuessa on tasaisin väliajoin ana-

lysoitava, onko strategiaa syytä muuttaa, jotta se vastaa paremmin kuluttajien 

kysyntään.  

Onkin syytä pohtia, olisiko alueelle syytä kehittää oma toimintaa valvova ja yllä-

pitävä elin. Laws & Argusa esittävät, että kohde ei pysty olemaan markkinoilla 

ilman, että sillä on kilpailukykyiset rakenteet ja strategiat (Laws & Argusa 2011, 

145). Tämä tarkoittaisi muun muassa toimivaa ja tehokasta organisaatiota sekä 

johtajuutta. Fortuna-korttelin kehittämishankkeen tavoitteena on suunnitella alu-

eelle kauppakeskuksen liiketoimintamalli, mutta tämä yksin ei riitä (Fortuna-

kortteli 2012). Organisaation avulla myös resurssien jakaminen, kuten tietotaito 

ja sitoutuminen alueen kehittämiseksi, olisi helpompaa.  

Koska Fortuna-korttelin edustama kulttuuripääoma on kiinteää, matkailijat täytyy 

tuoda sen luokse. Tällöin kuluttajien houkutteleminen nousee kehittämisstrate-

gian tärkeimmäksi tavoitteeksi. (Richards 2001, 58.) Markkinoilla on tällä hetkel-

lä kohteiden ja nähtävyyksien välillä tiivis kilpailu kävijöistä, joten kohderyhmän 

laajentaminen saattaisi olla paikallaan. Tämä saattaa tapahtua itsestään, mikäli 

korttelin valmistuttua alueelle tulee yrittäjiä monelta eri alalta.  

Päätöksenteossa tulee muistaa läpinäkyvyys. Kun paikalliset tuntevat olevansa 

mukana päätöksenteossa, on muutosten vastustamisen todennäköisyys huo-

mattavasti pienempi. Läpinäkyvyys on erityisen tärkeää, sillä matkakohteen ja 

nähtävyyksien hallinta perustuu luotettavuuteen, varmuuteen sekä hyvään mai-

neeseen. (Laws & Argusa 2011, 156.) 

3.1.2 Näkyvyyttä oikeilla markkinointikeinoilla 

Moscardo muistuttaa, että nykyisin monien nähtävyyksien ja kohteiden on pa-

nostettava ammattimaisempiin markkinointikeinoihin (Richards 2001, 243). Ke-

hittyneiden markkinointikeinojen avulla Fortuna-kortteli pystyy oppimaan sekä 
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kävijöiltä että kilpailijoiltaan. Hyödyntämällä nämä palautteet, lopputuloksena on 

laadukkaampi matkailutuote ja –kokemus. Markkinoinnista puhuttaessa tulee 

myös muistaa, että varsinkin kulttuurinähtävyyksien ja kaupunkikohteiden tar-

jonta kasvaa. (Richards 2001, 243.) Tästä johtuen Fortuna-korttelin kilpailijoiksi 

voidaan luokitella jo esimerkiksi teemapuistot, elokuvateatterit sekä ostoskes-

kukset. Markkinoinnin suunnittelussa auttaa jo paljon, kun palvelut ja tapahtu-

mat muistetaan teemoittaa kunnolla selkeiksi kokonaisuuksiksi.   

Markkinoinnissa on syytä muistaa myös jatkuvasti kehittyvä tietotekniikka. 

Faulkner ym. huomauttavat, kuinka tuomalla itsensä esiin Internetissä kohteella 

on mahdollisuus lisätä kommunikaatiota kohteen ja kävijöiden välillä (Faulkner 

ym 2001, 163). Tämän ansiosta verkostoituminen on yksi nykyajan tärkeimmis-

tä elementeistä alalla. Fortuna-korttelilla on jo Internet-sivut sekä edustus sosi-

aalisessa mediassa Facebook-sivustonsa kautta. Nämä sivustot on kuitenkin 

tähdätty lähinnä alueella vieraileville henkilöille, ja tiedot sivuilla ovat vielä melko 

rajalliset alueen kehittyvän luonteen takia. Uusille mahdollisille yrityskumppa-

neille tulisi suunnata omat sivut tai ainakin oma linkki kyseisille sivuille, jotka 

toisivat enemmän esille alueen yritystoimintoja ja sen tarjoamia etuja.  

Sivustoja suunniteltaessa on pidettävä mielessä, että asiakastyytyväisyys on 

yhä riippuvaisempi siitä, miten hyvin kohde vastaa Internet-sivuilla olevia tietoja 

(Faulkner ym. 2001, 168). Tämä pitää sisällään kaiken tiedon muun muassa 

kohteen saavutettavuudesta, tiloista, nähtävyyksistä sekä aktiviteeteista. Tässä 

vaiheessa Fortuna-korttelilla olisi hyvä olla selkeä kohderyhmä tai ryhmät mie-

lessä, jotta sivuista saadaan selkeät sekä kyseisen ryhmän tarpeisiin ja kysy-

myksiin vastaavat. Faulkner ym. listasivat selkeän Internet-sivuston tuomia etu-

ja kohteelle. (Faulkner ym. 2001, 175.) Tällaisia etuja olivat muun muassa tie-

don leviäminen kansainvälisesti, päivitetyn tiedon tuottamisen edullisuus, mark-

kinoinnin kestävyys verrattuna painettuihin mainoksiin sekä postilistojen luomi-

sen niille kuluttajille, jotka aktiivisesti pyytävät päivitettyjä uutisia.  

Faulkner ym. nostavat esille, kuinka tietotekniikan ja etenkin Internetin kehitty-

minen ovat muuttaneet matkailijoiden valinta- ja palveluprosesseja. Matkailijois-

ta on tullut entistä vaativampia. He tahtovat sekä korkealaatuisia tuotteita että 
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vastinetta rahalleen ja ajalleen. (Faulkner ym. 2001, 167.) Internetin avulla mat-

kailijat voivat helposti verrata kohteita sekä muita kuluttajakokemuksia ja perus-

taa kohdevalintansa näiden pohjalle. Faulkner ym. painottavatkin, että moderni 

matkailija on entistä tietoisempi kulttuuri- ja ympäristöasioista sekä usein haluaa 

olla enemmän tekemisissä paikallisen yhteisön kanssa. (Faulkner ym. 2001, 

168.) 

Tarjonnan kasvaessa markkinoilla Fortuna-korttelin tulee erottua kilpailijoistaan. 

Ottaen huomioon alueen vetovoimatekijät, hyviä keinoja erottautumiselle ovat 

muun muassa paikallisen ruokakulttuurin, kielen sekä etnisyyden korostaminen. 

Kulutusmahdollisuuksia ei myöskään tule unohtaa. Nyky-yhteiskunnan muuttu-

essa yhä enemmän kulutusyhteiskunnaksi, on matkakohteiden kyettävä tarjoa-

maan matkailijoille myös kulutusmahdollisuuksia. (Richards 2001, 246.) Tämä 

vaatii matkakohteelta aktiivista osallistumista kokonaisvaltaisen kokemuksen 

tuottamiseksi. 

Fortuna-korttelin kohdalla palvelujen suunnittelussa on myös syytä huomioida 

sen sijainnin tarjoamat edut. Aurajoen varsi tarjoaa jo entuudestaan monia mat-

kailunähtävyyksiä ja ydinkeskusta sekä sen tarjoamat ostosmahdollisuudet ovat 

vain kivenheiton päässä. Nämä vetovoimatekijät on osattava tuoda esille, jotta 

Fortuna-kortteli voi omalta osaltaan kehittää Turun vetovoimaisuutta haluamal-

laan tavalla. (Saraco 2010.) 

3.1.3 Muuttuva toimintaympäristö 

Palveluiden käyttöön vaikuttavat monet yhteiskunnalliset tekijät, jotka tulee 

huomioida suunnitteluprosessin aikana. Tällaisia tekijöitä ovat esimerkiksi ta-

loudelliset suhdanteet, tuotannon ja kaupan kansainvälistyminen, työelämän 

rakenteet sekä kaupungistuminen. Myös monet kulttuuriset ja sosiaaliset tekijät, 

kuten muutokset ihmisten elämäntavoissa ja –tyyleissä, yhteisöllisyydessä ja 

sosiaalisessa kanssakäymisessä vaikuttavat voimakkaasti ihmisten käyttäyty-

miseen ja asenteisiin. (Lammi ym. 2007, 8.) Uuden palvelun suunnittelijoiden 
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tulee ymmärtää nämä kuluttajakäyttäytymisen muutokset, jotta kuluttajien tar-

peisiin pystytään vastaamaan parhaalla mahdollisella tavalla. 

Fortuna-korttelille sopiva suunnittelutapa Cooper & Hallin mukaan olisi yhtei-

söön painottunut suunnittelutapa. Cooper & Hall tuovat esille, kuinka kyseinen 

metodi perustuu ajatukselle että paikallisten tarpeet täyttämällä pystytään täyt-

tämään myös matkailijoiden tarpeet (Cooper & Hall 2008, 200). Metodi tosin vie 

enemmän aikaa ja rahaa kuin muut mahdolliset tavat, mutta samalla rohkaisee 

julkiseen suunnitteluun ja neuvotteluihin. Tämä toisi suunnitteluprosessille lä-

pinäkyvyyttä.  

Viime aikoina kuluttajien tarpeet ovat muuttuneet suuresti. Suurelta osin muu-

tokseen on vaikuttanut kuluttajien vaurastuminen sekä uusien mieltymyksien 

syntyminen matkustamisen, monikulttuurisen kehityksen ja yksilöllisten ratkaisu-

jen kautta. (Lammi ym. 2007, 18.) Tulevaisuudessa tämä tulee esittämään 

haasteen kaikille palveluiden tarjoajille, sillä vaikuttaisi siltä, että kuluttajien tar-

ve heille henkilökohtaisesti räätälöidyistä palveluista kasvaa. Voidaankin ajatel-

la, että palvelut eivät vain tyydytä tarpeita, vaan niihin liittyy runsaasti yksilöllis-

ten arvojen, asenteiden ja ihanteiden seuraamista sekä halujen toteuttamista. 

(Lammi ym. 2007, 18.) 

Jatkuvasti muuttuvat tarpeet tekevät palveluiden suunnittelemisesta entistä vai-

keampaa. Jotta näihin muuttuviin tarpeisiin pystytään vastaamaan oikealla ta-

valla, on kuluttajakentässä tapahtuvia muutoksia havainnoitava. (Miettinen & 

Koivisto 2009, 125.) Havainnoitavia osapuolia eivät ole vain loppukäyttäjät vaan 

myös organisaation työntekijät. Miettinen & Koivisto näkevät tämän mahdolli-

suutena luoda koko organisaation kattavan ajatuksen omistautumisesta ratkai-

sujen etsimiselle. (Miettinen & Koivisto 2009, 128.) 

3.2 Matkailutrendien vaikutus kulttuurikortteleihin 

Trendeistä puhuttaessa on pidettävä mielessä, että trendit eivät ole ennustuk-

sia, vaan huomattavia muutoksia ihmisten tavoissa reagoida asioihin, yritysten 

toimintatapoihin sekä prosessien kehittymiseen pitkäaikaisten vaikutusten seu-
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rauksena (Aramberri & Butler 2004, 3). Trendien ennustaminen ja tutkiminen on 

vaikeaa. Silti tälläkin hetkellä on havaittavissa vastaavanlaisia muutoksia poh-

justavia ilmiöitä.  

Aramberri & Butler nostavat matkailualan kehittymiseen vaikuttavista ilmiöistä 

esille matkailusta riippuvaisten yritysten yhdistymisen, kulutuskeskusten kehit-

tymisen, julkisen osallistumisen päätöksentekoon sekä alan tutkimuksen täysi-

ikäisyyden saavuttamisen (Aramberri & Butler 2004, 3). Esimerkiksi yritysten 

yhdistymisellä taataan matkailutuotteille oikeanlainen ja monipuolinen jakelu-

kanava. Tämä puolestaan johtaa siihen, että yhä harvemmalla yrityksellä on 

päätäntävaltaa matkailuun liittyvissä asioissa. (Aramberri & Butler 2004, 9.) 

Kansalaisten osallistuminen päätöksentekoon tulee näkymään varsinkin kes-

kusteluissa olemassa olevien resurssien käytöstä ja jakaantumisesta. Aramberri 

ja Butler arvelevat, että tulevaisuudessa vastustavien määrä päätöksenteossa 

tulee olemaan suurempi juuri tästä johtuen (Aramberri & Butler 2004, 15). 

Matkailuyritysten yhdistymisestä seuraa usein kulutuskeskusten syntyminen 

(Aramberri & Butler 2004, 10). Kulutuskeskuksilla on etuna se, että ne houkutte-

levat helpommin massaturismia kuin hajanaisesti sijaitsevat yritykset, jolloin 

niiden on helpompi hankkia suurempi markkinaosuus (Aramberri & Butler 2004, 

11). Yleensä kyseiset ryhmittymät muodostuvat paikoille, jotka on helppo saa-

vuttaa ja joissa on jo valmiiksi paljon potentiaalisia kävijöitä. Parhaiten tällainen 

kehitys on havaittavissa kaupunkien kehittäessä kulttuuriresurssejaan nähtä-

vyyksiksi. (Smith 2006, 16.) 

Muita matkailuun vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa jatkuva kasvu niin ko-

timaisilla kuin ulkomaalaisilla markkinoilla, siirtyminen kehittyneistä matkakoh-

teista kehittyviin matkakohteisiin, aktiivilomien suosion kasvaminen rantalomien 

sijaan, ympäristöasioiden tuoma kiinnostus matkustaa luonnollisiin elinympäris-

töihin sekä kasvava kiinnostus eksoottisiin kulttuureihin ja kohteisiin. (Saxena 

2008, 13.)  

Ramesh puolestaan esittää, että seuraavan vuosikymmenen matkailumarkki-

noilla hallitsevat kaksi merkittävää trendiä. Nämä trendit ovat massamarkkinoi-
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den muuttuminen henkilökohtaisiksi markkinoiksi, jolloin matka räätälöidään 

yksilön tarpeiden mukaan. Toinen nouseva trendi on matkailijoiden matkusta-

minen erityismielenkiinnon kohteiden perässä. Tällaiset special interest- matkai-

lijat arvostavat ennen kaikkea taiteita, perinteitä sekä muita kohteessa tarjolla 

olevia kulttuuriaktiviteetteja. (Ramesh 2007, 20.) 

Rantapallo.fi-sivusto haastatteli Apollomatkojen sekä Aurinkomatkojen edustajia 

vuoden 2013 trendeistä. Kaupunkimatkailun saralta merkittävimmiksi 

muutoksiksi nousivat harrastematkailun suosion nousu, lyhyiden 

kaupunkimatkojen yleistyminen, viikonloppumatkojen suosion kasvu sekä 

yleinen matkailukentän pirstaloituminen sekä hajoaminen. (Rantapallo.fi 2012.) 

Itä-Suomen yliopisto puolestaan nosti esille kulttuurimatkailun suosion nousun 

etenkin aktiivisten eläkeläisten keskuudessa (Itä-Suomen yliopisto 2012).  

3.2.1 Kulttuurikorttelit ja luovuuden keskittymät vetovoimatekijöinä 

Viime aikoina on huomattu, kuinka erilaisella kaupallisella kulttuuriosaamisella 

on merkittävä markkina-arvo. Koskinen esittää ajatuksen, jonka mukaan aiem-

pina vuosina vallalla ollut tuotteiden ja palveluiden persoonattomuus on synnyt-

tänyt markkinat muille, persoonallisimmille tuotteille ja palveluille. (Koskinen 

2001, 1.) Useimmin tällaisina persoonallisina tuotteina nähdään varsinkin käsi-

työesineet, sillä taiteilijan tai suunnittelijan kädenjälki on niissä parhaiten esillä.  

Smith puolestaan toteaa, että kulttuurikortteleiden syntymisellä pyritään juurrut-

tamaan matkailu ja vapaa-aika tiukemmin jo olemassa olevaan yhteiskuntara-

kennelmaan ja kaupunkikulttuuriin (Smith 2006, 26). Tällöin etenkin historiallis-

ten rakennusten kunnostaminen ja uudelleenkäyttäminen ovat avainasemassa 

kaupunkikohteiden kehittämisessä. Saxenan mukaan matkailijoille pystytään 

tarjoamaan laadukkaampi matkailuelämys etsimällä alueelta muita yrityksiä, 

jotka tarjoavat matkailukokemusta täydentäviä tuotteita ja palveluja, (Saxena 

2008, 285). Tällöin todennäköisyys matkailijoiden palaamiselle kohteeseen on 

suurempi, samoin positiivisten kokemusten kertominen tutuille kotimaassa. 
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Kulttuurimatkailun vahvuutena pidetään erityisesti sitä, että se pitää sisällään 

monia erilaisia näkökulmia. Rameshin mukaan kulttuurimatkailukohteen muo-

dostavat yhdessä paikat, perinteet, taiteet, juhlat ja kokemukset, jotka heijasta-

vat maan ja sen asukkaiden luonnetta ja moninaisuutta. (Ramesh 2007, 16.) 

Kulttuurimatkailu voi myös käsittää joko kaupunkikohteita tai maaseutumatkai-

lukohteita. Ramesh arvelee myös kulttuurimatkailijoiden kuluttavan vierailunsa 

aikana enemmän kuin tavalliset matkailijat. Hän veikkaakin matkailumuodon 

yleistyvän ja kasvattavan suosiotaan tällä hetkellä koko Euroopassa. (Ramesh 

2007, 17.)  

Nykyisin on havaittavissa malli, jonka mukaan kaupungit etsivät kilpailuetuja 

suunnittelemalla kaupunkien tarjoamat kokemukset ja elämykset yhä useammin 

teemoittain (Smith 2006, 12). Teemoja ovat muun muassa ostosmahdollisuudet, 

kulinaariset elämykset, virkistäytymismahdollisuudet sekä opettavaiset vierailu-

kohteet. Samoin luovuus on viime aikoina noussut suosituksi elementiksi kau-

punkien uudelleensuunnittelustrategioissa. (Smith 2006, 15.)  

Tämän uuden muutoksen myötä kulttuurista on tullut kaupunkisuunnittelun ja 

markkinoinnin väline (Koskinen 2001,2). Kaupunkikuvassa muutos on Koskisen 

mukaan parhaiten havaittavissa kun tutkii aiemmin tyhjillään olleita ja ränsisty-

neitä alueita. Tehdas- ja varastorakennukset muutetaan kulttuuri- ja muiden 

palveluiden toimitiloiksi. Monet kulttuurikorttelialueet ovat sijoittautuneet juuri 

tällaisille alueille, ja samalla elävöittäneet näitä vanhoja kulttuurialueita. (Koski-

nen 2001, 4.)  

Sivonen puolestaan varoittaa, että perustamis- ja toimintavaiheissa on syytä 

muistaa vanhojen rakennusten suojelutavoitteet, jotta vältetään turhat konfliktit 

eri intressiryhmien sekä poliittisten päättäjien keskuudessa (Sivonen 2011, 4). 

Tämä on varsinkin Euroopassa ollut ajankohtaista, sillä useimmat luovien alojen 

keskuksista sijaitsevat usein entisissä teollisuusrakennuksissa tai muissa van-

hoissa, tyhjilleen jääneissä rakennuksissa. Sivosen mukaan tällaisia alueita lei-

maa usein museotoiminta sekä paikan oman menneisyyden esittäminen. (Sivo-

nen 2011,5.) 
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Luovien alojen määrittäminen ja luovan talouden rajaaminen tiettyihin osa-

alueisiin on alan kirjallisuudessa osoittautunut ongelmalliseksi. Sivosen mukaan 

viime aikoina on ollut havaittavissa muutos suuntaan, jonka mukaan luovaan 

talouteen päästään vain kaikkien alojen luovuuden kautta. Tällöin ei ole kannat-

tavaa rajata vain joidenkin alojen omaavan edellytyksiä luovuuteen. (Sivonen 

2011, 7.) Sivonen toteaakin luovan talouden käsitteenä viittaavan luovan sisäl-

lön tuottamiseen osana markkinalähtöistä toimintaa. Taustalla on ajatus siirty-

misestä teollisuuskaupungista palveluihin perustuvaan kaupunkitalouteen. (Si-

vonen 2011, 8-12.) 

3.2.2 Kulttuurikorttelin tunnusomaiset piirteet 

Luovuuden esiin nousemisessa matkailijoiden houkuttelemiseksi on monia syi-

tä. Kuten Smith asian esittää, kulttuuri liitetään usein korkeakulttuuriin, joka on 

käsitteenä hyvin perinteinen ja muuttumaton. Itse kulttuurisektoria ei pidetä dy-

naamisena tai joustavana, kun taas luovan sektorin tarjonta on molempia ja tar-

jonnaltaan usein laajempi kuin pelkän kulttuurisektorin. (Smith 2006, 15.) Luovat 

matkakohteet huomioivat visuaalisen kuluttamisen monipuolisemmin hyödyn-

tämällä esimerkiksi mainoksia, elokuvia, muotoilua ja muotia. Faulkner ym. 

huomauttavatkin, että kulttuurimatkailijat usein haluavat oppia ja kokea niin 

menneistä kuin nykyisistä kulttuureista. (Faulkner ym. 2001, 4.) 

Syitä sille, miksi luovat ammatit ovat keskittyneet kulttuurikortteleiksi, on monia. 

Koskinen nostaa esille muutaman hänen mielestään yleisimmän syyn. Asiakas-

kunnan sijainti ja sen saavutettavuus ovat hänestä tärkeimmät. Kulttuurikorttelit 

ovatkin usein helposti saavutettavissa ja keskusta-alueella. Tämän vuoksi mat-

kat eri yrittäjien välillä ovat lyhyitä, mikä helpottaa siirtymistä liikkeestä toiseen. 

Ammattitaidon ylläpitämisen näkökulmasta lähekkäin sijaitsevat yritykset mah-

dollistavat keskustelun ja ajatuksenvaihdon, jonka Koskinen näkee auttavan 

yrittäjien luomisprosessia. Tällöin vuorovaikutussuhde kulttuurin tuottajien ja 

kuluttajien välillä on tärkeässä asemassa. (Koskinen 2001, 12.) 
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Johtuen alueen erikoislaatuisuudesta, on korttelissa sijaitsevien yrittäjien syytä 

tehdä yhteistyötä. Yhdistyessään pienet yritykset pystyvät houkuttelemaan 

enemmän kävijöitä esimerkiksi yhteismarkkinoinnin avulla ja samalla jakamaan 

kustannuksia. Saamalla eri alojen yrittäjät toimimaan yhdessä, alue pystyy tar-

joamaan kävijöilleen monipuolisemman ja laadukkaamman tuotteiden ja palve-

luiden jakelukanavan. Yhteistyötä tekemällä on myös helpompi pysyä muuttuvi-

en trendien mukana ja vastata paremmin kuluttajien muuttuneisiin tarpeisiin. 

Tällä hetkellä esimerkiksi Euroopassa valitseva lama ja euron heikkous raha-

markkinoilla ovat omiaan aiheuttamaan epävarmuutta matkailualan yrittäjien 

keskuudessa. 

Luovat tilat ja kulttuurikorttelit eivät kuitenkaan ole tarkoitettu vain yritystoimin-

nan tiloiksi, vaan niitä usein pidetään ns. kaupunkilaisten olohuoneina, ve-

tonauloina matkailijoille sekä tieteen, taiteen ja liiketoiminnan kohtaamispaikkoi-

na. Tästä näkökulmasta tarkasteltuna kulttuurikorttelilla on siis monia erilaisia 

tehtäviä. Sivosen sanoin tästä syystä johtuen kulttuurikorttelit harvemmin tavoit-

televat selkeää profiloitumista, vaan ne ovat monimuotoisia ja yhdistelevät ta-

sapuolisesti kulttuurin, taiteen ja yrittämisen toimintoja. (Sivonen 2011,4.) 

Koskinenkin näkee kulttuurikorttelien elinehtona monipuolisuuden. Esimerkiksi 

hän nostaa Helsingissä sijaitsevan Punavuoren kaupunginosan. Päiväsaikaan 

alueen yritykset tarjoavat työpaikkoja, joka lisää kysyntää alueen peruspalveluil-

le. Iltaisin puolestaan alue muuttaa tarjontaansa nuoremman kohderyhmän toi-

veiden mukaan. Näin alueen palvelurakenne pysyy mahdollisimman monipuoli-

sena ympäri vuoden. (Koskinen 2001, 14.)  

Sivonen näkee luoville kortteleille tunnusomaisina piirteinä moninaiskäyttöisyy-

den sekä monipuolisen ja urbaanin suunnittelun rakennusten ja tilojen suhteen. 

Keskeisimmiksi ominaispiirteiksi Sivonen luettelee luovuuden, designin, muodin, 

arkkitehtuurin sekä korkean teknologian palvelut. (Sivonen 2011, 8.) Sivonen 

myös jaottelee kulttuurikorttelit toiminnan mukaan neljään eri ryhmään. Niiden 

aktiviteetit suuntautuvat joko museotoimintaan, taidelaitoksiin, erikokoisiin kult-

tuuritapahtumiin tai kulttuuriteollisuuden tuottamiseen. (Sivonen 2011, 9.) Näistä 
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neljästä tyypistä kulttuuriteollisuuden tuottaminen liittyy Sivosen mukaan lähei-

simmin luovan talouden kehittämiseen.  

Tulevaisuudessa kulttuurikorttelien suurimmaksi haasteeksi muodostuu Sivosen 

mukaan kulttuurisen duaalikaupungin ongelma (Sivonen 2011, 12). Toisin sa-

noen kulttuurikeskukset ja luovat kaupungit, jotka ammentavat paikallisesta kult-

tuurista, ovat kaikesta huolimatta enemmän riippuvaisia turisteista kuin paikalli-

sesta väestöstä toimintansa ylläpitämiseksi. Myös Fortuna-korttelin haasteisiin 

kuuluu paikallisväestön houkutteleminen ympärivuotisuuden takaamiseksi.  
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4 FORTUNA-KORTTELIN TEEMAHAASTATTELUN 

TULOKSET 

4.1  Teemahaastattelu 

Hirsjärvi & Hurme muotoilevat hyvin teemahaastattelun etuja pohtiessaan kuin-

ka ihminen on ainutkertainen yksilö. Tällöin teemahaastattelu on hyvä tapa 

päästä lähemmäs tutkittavia henkilöitä, heidän kokemuksiaan, elämyksiään ja 

ajatuksiaan. Teemahaastattelussa ollaan tutkittavan kanssa suorassa vuorovai-

kutustilanteessa, jolloin haastattelijalla on mahdollisuus suunnata tiedonhankin-

taa itse tilanteessa. Tätä kautta haastattelija kykenee saamaan esille vastauksi-

en takana olevia motiiveja. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 16 & 34.) Teemahaastatte-

lun tutkimuksen aiheelle on tyypillistä, että aihe saattaa tuottaa paljon erilaisia ja 

moniin suuntiin viittaavia vastauksia. Teemahaastattelu tarjoaa ainutkertaisen 

mahdollisuuden syventää saatavia tietoja. Teemahaastattelu ottaa nimittäin 

huomioon sen, että ihmisten tulkinnat asioista ja niille antamat merkitykset ovat 

tutkimukselle keskeisiä. Samoin teemahaastattelu huomioi sen, että merkitykset 

syntyvät vuorovaikutustilanteissa. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 35 & 48.) 

Hirsjärvi & Hurme ovat kirjanneet haastattelutilanteelle viisi tyypillistä piirrettä. 

Haastattelu on aina ennalta suunniteltu ja haastattelija saa luotettavaa tietoa 

tutkimusongelman kannalta tärkeiltä alueilta. Haastattelu on haastattelijan ai-

kaansaama ja ohjaama. Haastattelija joutuu yleensä motivoimaan haastatelta-

vaa sekä ylläpitämään tämän motivaatiota. Haastattelija tuntee roolinsa, mutta 

haastateltava oppii roolinsa haastattelun kuluessa. Haastateltavan on myös ky-

ettävä luottamaan siihen, että annettuja tietoja käsitellään luottamuksellisesti. 

(Hirsjärvi & Hurme 2000, 43.) 

Edellä mainituista piirteistä etenkin haastateltavan motivaatiolla on keskeinen 

merkitys haastattelun onnistumiselle (Hirsjärvi & Hurme 2000, 126). Mikäli 

haastateltavalla on kiire tai hän ajattelee muita asioita samalla, ovat hänen vas-

tauksensa todennäköisesti hyvin pintapuolisia ja hajamielisiä.  
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Hirsjärvi & Hurme ovat huolissaan että teemahaastattelun luotettavuutta saattaa 

heikentää haastateltavien taipumus antaa sosiaalisesti suotavia vastauksia. 

Tämä puolestaan saattaa johtaa ongelmiin haastatteluaineiston analysoinnissa, 

tulkinnassa ja raportoinnissa. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 35.) Raportointivaihees-

sa tutkijan tärkein tehtävä on välittää selkeä kuva haastateltavan ajatuksista, 

käsityksistä, kokemuksista ja tunteista (Hirsjärvi & Hurme 2000, 41). 

4.2  Haastattelun toteutus 

Aineisto kerättiin kvalitatiivisella haastattelulla, joka toteutettiin touko-

syyskuussa 2012 Fortuna-korttelin alueella. Kvalitatiivisella haastattelulla tarkoi-

tetaan sitä, että haastattelu perustuu enemmän tai vähemmän avointen kysy-

mysten esittämiselle valituille yksilöille tai ryhmille (Metsämuuronen 2008, 14). 

Haastattelu metodina koettiin tapaukselle paremmaksi vaihtoehdoksi kuin kyse-

ly. Haastattelu on menetelmänä joustava ja sopii hyvin moniin erilaisiin tilantei-

siin. Haastattelussa on myös suuremmat todennäköisyydet motivoida henkilöitä 

kuin lomaketutkimuksissa. Haastateltava pystyy paremmin tulkitsemaan kysy-

myksiä ja samalla teemahaastattelu mahdollistaa täsmennysten tekemisen tar-

vittaessa.  

Toimeksiantajan kannalta on myös tärkeää saada kuvaavia esimerkkejä vas-

taavista kokemuksista ja haastattelu menetelmänä mahdollistaa tämän. Tästä 

johtuen haastattelun aikana kysyttiin muun muassa, onko matkailijoilla aiempia 

kokemuksia samankaltaisista kulttuurikorttelialueista. Metsämuuronen nostaa 

esille, kuinka haastattelu soveltuu erityisen hyvin metodiksi silloin, kun halutaan 

tulkita kysymyksiä tai täsmentää vastauksia, halutaan säädellä tutkimusaihei-

den järjestystä sekä kartoitetaan tutkittavaa aluetta. (Metsämuuronen 2008, 39.) 

Haastatteluiden eduksi lasketaan myös se, että kaikki haastateltavat ovat suos-

tuneet vastaajiksi. Hirsjärvi & Hurme pitävät tätä seikkaa tärkeämpänä kuin ta-

voitettavuutta. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 37.)  

Haastattelumuoto oli puolistrukturoitu, joka soveltuu hyvin käytettäväksi tilan-

teissa, joissa halutaan selvittää arvostuksia, ihanteita ja perusteluja. Haastattelu 
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kohdistuu aina ennalta valittuihin teemoihin. (Metsämuuronen 2008, 41.) Puoli-

strukturoidusta haastattelusta käytetään usein nimitystä teemahaastattelu. Se 

on lomakehaastattelun ja strukturoimattoman haastattelun välimuoto. (Hirsjärvi 

& Hurme 2000, 47.) Puolistrukturoidulle haastattelulle on tyypillistä, että yksi-

tyiskohtaisten kysymysten sijaan haastattelu etenee tiettyjen teemojen varassa 

(Hirsjärvi & Hurme 2000, 48). Fortuna-korttelin tutkimuksen teemoina toimivat 

paikallisuus, tapahtumat sekä ruoka- ja juomapalvelut. 

Haastattelun teemojen pohjalta laadittiin yhdessä toimeksiantajan kanssa haas-

tattelukysymykset. Muutama kysymys koettiin uuden tiedon saamisen kannalta 

niin tärkeäksi, että kyseiset kysymykset päätettiin esittää jokaisessa haastatte-

lussa, teemasta riippumatta. Tällaisia kysymyksiä ovat kysymykset 1-5 sekä 

viimeisenä esitetty kysymys aikaisemmista vastaavanlaisista kokemuksista.  

(katso liite 1).  Teemoja olivat paikallisuus, ruoka- ja juomapalvelut sekä tapah-

tumat. Tapahtumailtoina haastateltavilta kysyttiin vain tapahtumiin liittyviä ky-

symyksiä. Haastatteluja toteutettiin seuraavien tapahtumien aikana: ooppera 

picnic, Fortunassa sirkustellaan, jazz-ilta, stand up-ilta & the Morning Prey, Lie-

veILMIÖ, designmyyjäiset sekä pihakino. Muina ajankohtina matkailijoilta kysyt-

tiin paikallisuus- sekä ruoka- ja juomateeman alla olleita kysymyksiä. Matkailija 

vastasi vain yhden teeman kysymyksiin, ei kaikkiin kolmen teeman kysymyksiin. 

Teemasta riippuen edellä mainittujen kysymysten joukkoon lisättiin muutama 

lisäkysymys, joilla kartoitetaan tarkemmin teeman mukaisia ajatuksia ja mielipi-

teitä. 

Ennen varsinaisten haastattelujen aloittamista suoritettiin esihaastattelut 5 mat-

kailijalle. Esihaastattelujen avulla haastattelurunko testattiin mahdollisten puut-

teiden havaitsemiseksi sekä haastattelun keskimääräisen pituuden selvittämi-

seksi. Kysymyksiin ei tehty muutoksia esihaastatteluvaiheen jälkeen ja haastat-

telun pituudeksi muodostui n. 10–15 minuuttia. Hyvällä haastattelurungolla pyrit-

tiin takaamaan laadukas lopputulos.  

Haastatteluja suoritettaessa käytössä oli visuaalista materiaalia, mikäli haasta-

teltava oli epävarma alueen koosta tai sijainnista. Visuaalisena apuna toimi For-

tuna-korttelista tehty esittelykortti. Kortin etupuolella oli Fortuna-kortteli kuvattu-
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na ilmasta käsin, jotta alueen koko ja sijainti tulee esille. Kääntöpuolella on 

muutama pienempi kuva suunnitelluista visioista sisäpihan alueelle sekä suo-

menkielellä lyhyt esittely korttelista. Kortin koettiin auttavan varsinkin koko alu-

een koon hahmottamisessa.  

Pääsääntöisenä haastattelukielenä toimi englanti. Tarvittaessa käytössä olivat 

myös ruotsi ja espanja. Muutaman haastateltavan kohdalla kielimuuri nousi 

haastattelun esteeksi. Kyseessä oli kourallinen venäjänkielisiä matkailijoita, jot-

ka osallistumishalustaan huolimatta eivät ymmärtäneet kaikkia kysymyksiä tai 

eivät kyenneet kommunikoimaan haluamiaan vastauksia tarpeeksi selkeästi. 

Kielimuurin lisäksi sääolosuhteet hankaloittivat haastattelujen suorittamista. 

Varsinkin heinäkuun lopulla oli sateisia päiviä, jolloin matkailijoita oli vaikea löy-

tää alueelta. 

Kohderyhmänä haastatteluissa toimivat Turkuun saapuneet ja Fortuna-korttelin 

alueella liikkuneet ulkomaalaiset matkailijat. Vastaajille ei asetettu ikähaarukka, 

sillä toimeksiantajan pyynnöstä tavoitteena oli saada mahdollisimman paljon 

erilaisia vastauksia ja ajatuksia. Tästä johtuen haastatteluja toteutettiin päivän 

aikana useamman kerran, sillä eri-ikäiset matkailijat liikkuivat eri aikoina. Aa-

muisin oli helpompi tavoittaa iäkkäämpiä matkailijoita, kun taas lapsiperheet 

liikkuivat keskipäivän jälkeen ja nuoret matkailijat olivat liikkeellä lähempänä 

iltaa. Haastatteluja suoritettiin kaikkina viikonpäivinä, mutta varsinkin lauantaisin 

ja sunnuntaisin oli helpompi saada haastateltavia osallistumaan.  

Haastattelut suoritettiin Fortuna-korttelin alueella. Pääsääntöisesti haastateltiin 

jokirannassa Läntisellä Rantakadulla, mutta myös Linnankadulla sekä Turku 

Touringin pihalla. Tapahtumien aikana toteutetut haastattelut suoritettiin tapah-

tumien jälkeen Fortuna-korttelin sisäpihalla, tapahtumapaikalla. Ensimmäiset 

testihaastattelut suoritettiin jo toukokuussa ja viimeiset haastattelut toteutettiin 

syyskuun ensimmäisellä viikolla. Vastauksia tuli yhteensä 84. Tapahtumista 

vastauksia tuli 30, paikallisuus- sekä juoma- ja ruokateemahaastatteluista vas-

tauksia tuli 27 molemmista teemoista. Haastatteluiden aikana pariskuntien ja 

perheiden vastaukset tallennettiin yhdelle lomakkeelle sen sijaan, että jokaista 

jäsentä olisi haastateltu erikseen. Jokaisen erikseen haastatteleminen olisi 
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haastateltavien mielestä vienyt liikaa aikaa, jolloin vastaushalukkuus olisi laske-

nut. 

Suurin edustus on ruotsalaisilla ja venäläisillä, joiden jälkeen eniten vastauksia 

saatiin saksalaisilta sekä virolaisilta. Muita kansalaisuuksia olivat britit, espanja-

laiset, japanilaiset sekä amerikkalaiset. Vastanneista ruotsalaisia oli 21, venä-

läisiä 19, virolaisia 15 ja saksalaisia 12. Sukupuoli jakautuma vastanneiden 

kesken oli melko tasainen. 84 vastanneesta naisia oli 49 ja miehiä 35. Nuorin 

vastannut oli 18-vuotias ja vanhin vastaaja 66-vuotias. Suurin osa eli 40 % vas-

tanneista matkustelee kerran vuodessa ulkomaille, 30 % muutaman vuoden 

välein ja 10 % enemmän kuin kerran vuodessa. Loput 20 % eivät matkustele 

säännöllisesti.  

Matkakohteen valintaan vaikuttavia tekijöitä mainittiin monia. Monet pariskunnat 

päättävät kohteen yhteisten mielenkiinnonkohteiden perusteella, ja matkaa oli 

suunniteltu jo kauan etukäteen. Varsinkin venäläiset, ruotsalaiset ja virolaiset 

puolestaan olivat saapuneet Turkuun sen helpon saavutettavuuden takia. Mat-

kakohteen valintaan vaikuttavat myös erilaiset tarjoukset etenkin Internetissä. 

Jotkut olivat löytäneet edullisia lentolippuja, toiset olivat tulleet osana tarjouspa-

kettimatkaa. Myös tuttavien suositukset vaikuttavat kohdevalintaan. Kauempaa 

tulleet matkailijat kuten amerikkalaiset ja japanilaiset näkivät Suomen eksootti-

sena kohteena, joka houkutteli heitä. He eivät olleet tulleet vain nähdäkseen 

yhtä kaupunkia, vaan suunnittelivat matkustavansa useampaan kaupunkiin ku-

ten Helsinkiin. Jotkut kertoivat jatkavansa matkaa jopa Lappiin asti. Varsinkin 

vanhemmat vastaajat kertoivat arvostavansa erityisesti, jos kohteessa oli puh-

das ja kaunis luonto. Se oli heille yksi suurin syy saapua Suomeen. Nuoremmat 

vastaajat puolestaan arvostavat, jos kohteessa on tarpeeksi virikkeitä ja teke-

mistä. Uusien kokemuksien ja elämysten hankkiminen koettiin tärkeäksi.   
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4.3 Haastatteluanalyysin tulokset Fortuna-korttelin kehittämiseksi 

4.3.1 Alueelle löytäminen ja Turku kohdekaupunkina 

Yleisin vastaus kysymykseen 1 (kts liite 1) oli sinne vahingossa eksyminen. 

Vastanneista 85 % ilmoitti syyksi sattumalta alueen löytämisen. Monet olivat 

kävelleet jokirantaa ja sattumalta eksyneet Fortuna-korttelin alueelle. He olivat 

joko tulossa Tuomiokirkolta, Turku Touringilta tai etsivät Kauppatoria. 10 vas-

taaja asui Fortuna-korttelin lähellä sijaitsevassa hotellissa, ja hotellin henkilö-

kunta oli kertonut heille korttelista ja sen tarjonnasta matkailijoiden kysyessä 

lähialueen nähtävyyksistä. Osa vastaajista oli nähnyt Fortuna-korttelin kyltit ja 

uteliaisuuden herättämänä käyneet katsomassa, mitä alueella on.  Myös Turku 

Touring oli antanut tietoa alueen tarjonnasta ja nähtävyyksistä. Poikkeuksellisin 

vastaus tuli eräältä brittiläiseltä pariskunnalta, joka oli lukenut alueen tarjonnas-

ta erään yksityishenkilön blogista. Kyseinen bloggaaja oli vieraillut Fortuna-

korttelin alueella aiemmin, ja kertonut kokemuksistaan blogissaan.  

Kaikilla vastanneilla ei ollut selkeää päämäärää, jonne he olisivat olleet menos-

sa. 80 % vastaajista oli liikkeellä Turun turistikartan kanssa, ja määrätietoisesti 

liikkuivat nähtävyydeltä nähtävyydelle. Tässä kohtaa Fortuna-korttelin eduksi 

lasketaan läheinen sijainti Aboa Vetuksen ja Turun tuomiokirkon kanssa. 15 

vastaajaa kertoi olevansa menossa jokilaivoille nauttimaan kauniista ilmasta, ja 

sitä kautta kulkivat Fortuna-korttelin ohitse. Monet vastaajista tekivät samalla 

ostoksia, ja olivat sen johdosta suuntaamassa kohti Kauppatoria ja keskusta-

aluetta.  

Ensisijaiseksi syyksi alueella olemiselle voisi sanoa uteliaisuuden. Koska vain 

harva oli tarkoituksella saapunut alueelle, eivät he tienneet, mitä kaikkea kortte-

lialue tarjoaa matkailijoille. Noin puolet (36 kpl) vahingossa alueelle eksyneistä 

kertoi jäävänsä tutkimaan aluetta ja sen palveluita vielä tarkemmin. Vain muu-

tama totesi heti alueen nähtyään, ettei siellä olisi heille sopivaa tekemistä tai 

nähtävää. Konkreettisista alueen toimitsijoista nimettiin Apteekkimuseo sekä 

Turku Touring. Suurin osa mainitsi voivansa harkita alueen kahvila- ja ravintola-
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palveluiden käyttämistä. Myös alueella olleet musiikkitapahtumat houkuttelivat 

osan matkailijoista paikalle. Musiikin perässä tapahtumiin tulleita vastaajia oli 19 

kpl. Tapahtumien aikana alueella vierailleiden matkailijoiden keski-ikä oli selväs-

ti nuorempi kuin muina haastatteluajankohtina.  

Kysyttäessä Turusta matkakohteena vastaajilta tuli enemmän vastauksia kuin 

kahteen aiempaan kysymykseen. Useimmat (60 vastaajaa) näkevät Turun mo-

nipuolisena kohteena, mutta osa vastaajista oli kuvitellut Turun olevan vielä 

suurempi kohde. Kourallinen vastanneista valitteli, etteivät heidän mielikuvansa 

vastanneet odotuksia, ja Turussa onkin vähemmän tehtävää kuin he olivat odot-

taneet. Muutama vastaaja mainitsi, että päiväretki esimerkiksi Helsingistä Tur-

kuun olisi riittänyt. Myös koleaa säätä ja sateita valiteltiin. 

Turun rauhallisuus yllätti useamman vastanneen matkailijat. Meren läheisyys 

koettiin positiiviseksi vetovoimatekijäksi ja jokilaivat olivat matkailijoille hyvin 

uusi ja erilainen kohde. Samoin saariston läheisyys sai useamman maininnan ja 

moni harkitsi vierailevansa Turun saaristossa paremmin. Moni Turussa hieman 

pidempään ollut oli varsin yllättynyt siitä, että ympäri kaupunkia tuntuu olevan 

jatkuvasti tapahtumia. Varsinkin kulttuuri- ja musiikkitapahtumat olivat herättä-

neet huomiota. Myös liikkuminen Turussa koettiin erittäin helpoksi. Turun eduksi 

mainittiinkin melko lyhyet välimatkat nähtävyyksien välillä sekä hyvät julkiset 

kulkuyhteydet. Mainitsemisen arvoista on myös se, että lähes 1/3 vastaajista 

mainitsi turkulaisten ystävällisyyden matkailijoita kohtaan. He kokivat Turun en-

nen kaikkea matkailijaystävällisenä kohteena. Turun hintataso sen sijaan koet-

tiin kalliina, mikä oli muutamalle matkaajalle tullut yllätyksenä. Kiitosta sai myös 

suomalaisten erinomainen englannin kielitaito. Vain muutama haastateltava 

koki, etteivät saaneet tarpeeksi hyvää palvelua omalla kielellään. Varsinkin ve-

näjän kielen taitajia toivottiin enemmän. 

4.3.2  Mielipiteitä Turun keskusta-alueen palveluista 

Kysyttäessä keskustan alueen palveluista kaikki eivät osanneet vastata kysy-

mykseen, koska he eivät olleet ehtineet vielä käymään kunnolla keskustassa ja 
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tutustumaan kaikkiin palveluihin. Useampikin haastateltava (48 vastaajaa) nosti 

kuitenkin esille, että kaikki keskusta-alueen ruokapalvelut tuntuvat heistä melko 

samanlaisilta. He olisivat halunneet useampia erilaisia menu-valikoimia. Varsin-

kin sellaisia, jotka olisivat olleet tyypillisiä suomalaisia. Kaipaus selkeälle suo-

malaisteemaiselle ravintolalle nousi esille yhteensä 21 vastauksessa. 

Keskusta-alueella kaivattiin myös selkeämpiä opasteita, jotta esimerkiksi turisti-

kartassa olevat kohteet löytäisi helpommin. Tämä koettiin ongelmaksi myös 

Fortuna-korttelin kohdalla. Alueen opastus ei kaikkien mielestä ollut riittävä ja 

tarpeeksi näkyvä. Varsinkin vanhempien vastaajien keskuudessa mainittiin 

useaan otteeseen, että keskustasta on vaikea löytää matkamuistomyymälää. 

Heillä oli selkeästi halu kuluttaa, mutta kulutuskohteita oli vaikea löytää. Toinen 

kaivattu palvelu oli enemmän pieniä sisustusalan erikoisliikkeitä, jotka toisivat 

esille Suomi designia sekä suomalaisia suunnittelijoita.  

Muita useammin kuin kerran mainittuja puutteita olivat hostellien tai muiden ho-

tellia edullisempien majoitusvaihtoehtojen puuttuminen keskusta-alueelta. Edul-

lista majoitusvaihtoehtoa kaipasi yhteensä 13 vastaajaa. Samoin alueelle kai-

vattiin rauhallista puistoaluetta, jossa voisi nauttia kauniista kesäpäivästä. Joki-

rannassa olevat penkit eivät vastaajien mielestä olleet riittäviä taukopaikoiksi, ja 

niitä oli heidän mielestään liian vähän. Samoin kaivattiin enemmän matkailijoille 

suunnattua toimintaa, joka opettaisi heille jotakin paikallisista tavoista, kulttuu-

rista sekä kädentaidoista. Hieman alle puolet vastaajista toivoi alueelle lisää 

tällaisia aktiviteetteja. Perinteiset opastuskierrokset koettiin varsinkin nuorten 

matkailijoiden keskuudessa turhiksi, ja he esittivät toivomuksen osallistavasta 

toiminnasta, jossa olisi enemmän vuorovaikutusta matkailijoiden ja paikallisten 

kesken. 

Fortuna-korttelin alueelle tulevista mahdollisista uudistuksista puhuttaessa sel-

keä enemmistö oli sitä mieltä, että alueen tulisi huolehtia, että alueen yleisilme 

ei muutu liikaa. Vastaajista 71 % oli tätä mieltä. Toisin sanoen alueelle ei saisi 

tuoda mitään liian modernia kuten ns. menopaikkoja, jotka koettiin liian nykyai-

kaisiksi alueen imagoon. Toisaalta nuoremmat vastaajat eivät olleet täysin sa-

maa mieltä, vaan heidän mielestään alue kaipaisi pientä kasvojen kohotusta. 
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Itse asiassa usea alle 29-vuotias vastaaja mainitsi, ettei haluaisi alueen koros-

tavan pelkästään alueen historiallisuutta keskittymällä pelkästään museotoimin-

taan. Vastanneista alle 29-vuotiaita oli yhteensä 33, ja heistä 19 esitti edellä 

mainitun toiveen. He näkivät alueella olevan paljon mahdollisuuksia, ja heistä 

ajatus vastakohtien kanssa leikkimisestä tuntui hauskalta. Heistä ajatus van-

hanaikaisesta ja historiallisesta ulkokuoresta yhdistettynä nykyaikaisiin sisätiloi-

hin tuntui viehättävältä.  

75 % vastaajista ei tunnustanut pohjaavansa matkakohteessa tekemiään valin-

tojaan millekään tietylle arvoperustalle.  Paikallisuudesta puhuttaessa arvostet-

tiin enemmän paikallisesti tehtyjä tuotteita kuten käsitöitä, kun taas luomutuo-

tantona tuotettu ruoka ei ollut niin tärkeä asia. Ruoan kohdalla haluttiin maistaa 

kohdemaalle tyypillisiä tuotteita, mutta niiden tuotantotavat eivät olleet pääroo-

lissa. Eniten ajatuksia paikallisuus herätti elämysten kohdalla. Esille nousi aja-

tus, että nykyisin monet kohteet tarjoavat niin monia samantyylisiä palveluita, 

että ne alkavat menettää merkitystään matkailijoiden silmissä. Niin nuoremmat 

kuin vanhemmatkin vastaajat ilmaisivat toiveen, että matkakohteessa ollessaan 

he pystyisivät kokemaan jotain täysin uutta, joka puolestaan paikallisille olisi 

arkipäivää.  

Designista puhuttaessa suomalainen design ei vaikuttanut kovinkaan tutulta. 23 

vastaajaa osasi nimetä Marimekon ja Aalto-vaasin. Moni olikin yllättynyt nähty-

ään, kuinka paljon erilaisia design-tuotteita Turun keskusta-alueella on tarjolla, 

mutta monikaan niistä ei ollut tunnettu. Vastauksista ilmeni enemmän ihailua 

varsinkin Turun vanhaa arkkitehtuuria kohtaan, mutta ajatus esimerkiksi suoma-

laisesta muotoilusta tuntui vieraalta. Suomea ei koeta design-maana. Tosin 

muutama vastaaja, 8 kpl, tiesi Helsingin olevan nyt vuonna 2012 maailman de-

signpääkaupunki.  

Alle 29-vuotiaiden vastaajien keskuudessa esitettiin toive nuorien suomalaisten 

suunnittelijoiden paremmalle esiin tuomiselle. Ajatusta kannatti 15 vastaajaa. 

Samasta vastaajaryhmästä löytyi myös muutama, jotka olivat vahingossa eksy-

neet Taiteiden yön aikana designmyyjäisiin. Heistä ajatus oli aivan loistava, ja 

he kannustivat järjestämään vastaavanlaisia tapahtumia useamminkin.  
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4.3.3 Ajatuksia matkan aikana käytettävistä ruoka- ja juomapalveluista 

Kysyttäessä ruoka- ja juomapalveluista, varsinkin amerikkalaisten vastaajien 

keskuudessa oli mielenkiintoista huomata, kuinka he näyttävät suosivan ruoka-

paikkoja, jotka muistuttavat eniten USA:ssa nautittavaa ruokaa. Amerikkalaisia 

vastaajia oli yhteensä 16, joista 10 vastaajaa toivoi samankaltaisia ravintoloita 

kuin kotimaassaan. Suosituimpia vaihtoehtoja tuntuivat olevan ravintolat, jotka 

painottavat tarjontansa grillattuihin ruokiin sekä hampurilaisravintoloihin. Heistä 

Turku kaipaisi lisää tämänkaltaisia ravintoloita. 

Muiden kansalaisuuksien välillä ei ollut havaittavissa yhtä selkeää jakaumaa. 

Yleistäen nuoret vastaajat olivat halukkaampia kokeilemaan uusia ruokaelä-

myksiä ja paikallisia herkkuja. Vastaavasti yli 40-vuotiaat vastaajat kertoivat en-

nen matkaa etsivänsä tietoa Internetistä matkakohteen ravintoloista sekä ky-

seisten ravintoloiden suosituksia. Myös matkaoppaissa mainitut ravintolat ja 

kahvilat saivat heiltä kannatusta. Hotellin valintaan vaikuttaa usein hotellin lähel-

lä sijaitsevien palveluiden tarjonta, jolloin myös ravintola- ja juomapalveluiden 

tarjonta vaikuttaa päätöksentekoon. Alle 29-vuotiaat vastaajat sitä vastoin olivat 

halukkaampia tutustumaan kohteen tarjontaan vasta paikan päällä. 

Kun puhuttiin ruoka- ja juomapalveluihin liittyvistä arvoista, esille nousi yksi yh-

teinen arvo vastaajan ikään tai sukupuoleen katsomatta. Tämä arvo oli terveel-

lisyys. 62 % vastaajista koki tärkeäksi, että ruoka on terveellistä, vaikka lomalla 

voikin syödä ns. hieman vapaammin. Terveellisyydestä puhuttaessa mainittiin 

myös erilaisten ruokavalioiden huomioiminen palveluita valittaessa. Tällaisia 

ruokavalioita olivat muun muassa karppaajille sopivat vaihtoehdot, kasvisruoka-

vaihtoehdot sekä keliaakikot huomioivat menut.  

Vastaajien iän perusteella on havaittavissa selkeä jakautuminen arvomaailmas-

sa. Alle 29-vuotiaista vastaajista lähes puolet mainitsi luomuruoan ja ekologi-

suuden merkityksen palveluissa. Yli 40-vuotiaat vastaajat puolestaan haluavat 

ennen kaikkea rahoilleen vastinetta, ja laadun merkitys tuli hyvin vahvasti esille. 

Laadusta puhuttaessa varsinkin pariskuntana matkustaneet painottivat myös 

ruokailun merkitystä elämyksenä sekä kokemuksena. Ns. fast food- ruokailut 
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ovat suositumpia nuorempien kanssa. Myös monet lapsiperheet kertoivat suosi-

vansa fast food- paikkoja, jotta lasten kärsivällisyys riittää ruokailun yli.  

Lähes 80 % vastanneista ei koe ruoka- ja juomapalveluiden vaikuttavan matka-

kohteen valintaan. Loput 20 % eivät näe suoranaista yhteyttä kohdevalinnan ja 

ruokapalveluiden yhdistämisellä, mutta myöntävät tutkivansa jonkin verran koh-

teen tarjoamia ruokailumahdollisuuksia. Vain 4 vastaajaa kertoi ruokapalvelutar-

jonnan ehdottomasti vaikuttavan kohdevalintaan.  

4.3.4 Mielipiteitä Fortuna-korttelin alueen tapahtumista 

Tapahtumista puhuttaessa varsinkin musiikkitapahtumien suosio oli erittäin sel-

vä. Musiikki koettiin kansainvälisenä kielenä, jonka ymmärtämiseksi ei tarvitse 

osata paikallista kieltä. Lähes kaikki vastaajat (75 kpl) toivoivatkin alueelle mu-

siikkitapahtumia. Erilaisista musiikkitapahtumista mainittiin muun muassa mu-

siikkiteatteri, indie musiikki-iltamat, paikallisten bändien esittäytymisilta sekä 

erilaiset tanssiesitykset.  

Tapahtumatoiveita läpi käydessä kevyt viihde ja komedia saivat eniten puoles-

tapuhujia. Stand up oli suosittua vastaajien keskuudessa. Stand up illan yhtey-

teen ehdotettiin järjestettäväksi roast-iltaa, jossa naureskeltaisiin jonkin tunne-

tun paikallisen kustannuksella. Kyseinen henkilö olisi paikalla tilaisuudessa 

kuuntelemassa, mitä koomikoilla on hänestä sanottavana. Yleensä kyseisissä 

tapahtumissa on vähintään viisi eri koomikkoa ja heidän lisäksi henkilön läheisiä 

kertomassa vitsejä tästä. Muita mainittuja tapahtumia olivat ulkoilma taidenäyt-

tely, jooga-tunti vetäjän johdolla, tanssikurssi sekä muita kursseja ja opetustoi-

mintaa, kirpputori, ulkoilmaelokuvateatteri sekä pantomiimi-esitykset.  

Tapahtumapaikkana Fortuna-kortteli koettiin viihtyisänä ja kodikkaana. Myös 

adjektiiveja eksoottinen, erilainen ja virkistävä käytettiin kuvaamaan Fortuna-

korttelia tapahtumapaikkana. Kourallinen vastaajista tosin pohti, että sisäpihan 

koko saattaa rajoittaa tapahtumatarjontaa tulevaisuudessa. Alueelle löytäminen 

oli joillekin vastaajista ollut hankalaa ja he kaipasivat lisää opasteita. Hankaluu-

den nosti esille yhteensä 23 vastaajaa. Kiitosta saivat alueella ollut tarjoilu, mut-
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ta istumapaikkoja kaipailtiin lisää. Samoin mukavammat istumapaikat nostettiin 

keskustelussa esille. 

Ongelmaksi koettiin kuitenkin tapahtumien kieli. Musiikkitapahtumien yhteydes-

sä asiasta ei mainittu niin usein, mutta muiden tapahtumien aikana yleinen toive 

vastaajien keskuudessa oli, että myös ulkomaalaiset osallistujat olisi huomioitu 

jotenkin. Tapahtumiin kaivattiin englanninkielisiä ohjelmia tai jonkinlaista tulkka-

usta. Tästä syystä johtuen suurin osa (70 %) ulkomaalaisista matkailijoista pois-

tui alueelta ennen kuin tapahtuma oli päättynyt.  

Kulttuurikorttelien etuna nähtiin niiden monipuolisuus. Yleinen mielipide vastaa-

jien keskuudessa oli, että vierailemalla kulttuurikorttelialueella matkailija saa 

yleensä hyvän poikkileikkauksen kohdemaan ja –kaupungin tarjonnasta. Kortte-

lialueella on yleensä monia erilaisia yrityksiä ja yrittäjiä, jolloin matkailijan on 

helppo vierailla muun muassa museoissa, liikkeissä, ravintoloissa. Kulttuurikort-

telit nähdään myös mahdollisuutena tutustua paikallisiin ihmisiin ja tutustua hei-

dän elämäntapaansa. Yli 45-vuotiaiden vastanneiden keskuudessa kulttuurikort-

telit puolestaan tarjoavat mahdollisuuden tehdä hyviä ostoksia/löytöjä. 

4.3.5 Haastatteluissa mainitut samankaltaiset eurooppalaiset kulttuurikorttelit 

Viimeisenä jokaiselta vastaajalta kysyttiin, haastatteluteemasta riippumatta, 

ovatko he aikaisemmin vierailleet joillakin samankaltaisella alueella. Tähän ky-

symykseen osasivat parhaiten vastata eurooppalaiset matkailijat. Nimeltä mai-

nittiin Jaanin kulttuurikortteli Tartossa, Dundeen kulttuurikortteli Skotlannissa, 

Wienin museokortteli Itävallassa, Temple Bar Dublinissa, Norrköping Ruotsissa, 

Gaeltachtin kortteli Belfastissa sekä Zsolnayn kulttuurikortteli Unkarissa. Ei-

eurooppalaiset vastaajat pohtivat kulttuurikorttelia sanana, ja heille sana toi mie-

leen Newport Beachin Kaliforniassa, Sohon Lontoossa sekä Lower East Siden 

New Yorkissa. Näitä jälkimmäisiä ei kuitenkaan millään tavalla voi verrata For-

tuna-kortteliin tai sen palvelutarjontaan. 

Palvelutarjonnaltaan kyseisillä korttelialueilla on monia samankaltaisuuksia, 

mutta myös huomattavia eroavaisuuksia. Jaanin kulttuurikortteli Virossa muo-
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dostuu kirkosta, lelumuseosta, kaupunkimuseosta, käsityömestareiden pajoista 

sekä piha-alueella järjestettävistä konserteista, esityksistä, näyttelyistä sekä 

erilaisista taidetapahtumista. Alue sijaitsee aivan Tarton keskustan läheisyydes-

sä ja on lähinnä vain entisöinyt jo olemassa olevia rakennuksia. (Eesti Maatu-

rism 2012.) 

Jaanin kulttuurikorttelilla ei ole omia Internet-sivuja, mutta se on saanut alueen 

esille Eesti Maaturism-sivuille, Tarton kaupungin ja maakunnan matkailuneuvo-

nan sekä Etelä-Viron matkailun sivuille. Tosin näilläkin sivuilla on tietoja hyvin 

niukasti. Sivuilta löytyy lyhyt esittely alueen tarjonnasta englanniksi sekä yhteys-

tiedot mahdollisia yhteydenottoja varten. 

Dundeenin kulttuurikorttelin tarjonta Skotlannissa on hieman monipuolisempi 

kuin Jaanin kulttuurikorttelin. Dundeenin tarjonta koostuu teattereista, galleriois-

ta, taiteilijoiden studioista, elokuvateattereista, nykytaiteiden keskuksesta, baa-

reista, hotellista sekä erikoistuotteisiin keskittyneistä kauppiaista. Kortteli sijait-

see keskustan, yliopistoalueen sekä teollisuusalueen välissä. Alueen vanhim-

mat rakennukset ovat peräisin 1800-luvun lopulta ja uusimmat 2000-luvun alul-

ta. Rakennusten ulkonäkö vaihtelee uuden ja vanhan välillä. (Visit Scotland 

2012.) 

Dundeenin kulttuurikorttelin hanke on aluillaan, ja korttelilla ei ole omia Internet-

sivuja. Tosin hankkeella on oma markkinointivideo esillä YouTubessa sekä Vi-

meossa. Myös Visit Scotlandin sivuilta löytyy listaus alueen palveluista ja näh-

tävyyksistä. Huomion arvoista alueella on se, että uusien rakennusten ja julkis-

ten tilojen tulee täyttää Dundee Urban Design 2001- oppaan kriteerit sekä huo-

mioida kestävä kehitys ja energiatehokkuus uusia rakennuksia suunnitellessa.  

Wienin museokortteli Itävallassa on keskittynyt lähinnä moderniin ja nykytaiteen 

eri muotojen esittelemiseen. Alueelta löytyy muun muassa taidehistoriallinen 

museo, interaktiivinen lasten museo, luonnonhistoriallinen museo, kirjakauppa, 

kahviloita, ulkoterassi sekä Wienin festivaaliviikkojen aikana se toimii tapahtu-

man keskuksena. Kyseessä on hyvin suuri alue, 60 000 neliömetriä, joka alkaa 

historiallisesta keskuksesta ja jatkuu Wienin keskustaan asti. Alueen ensimmäi-
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set rakennukset ovat 1700-luvun alulta, ja barokkijulkisivu piilottaa uudet, mo-

dernit rakennukset sen taakse. Arkkitehtuurissa on käytetty paljon värejä, var-

sinkin kattomaalauksissa. (Museums Quartier Wien 2012.) 

Korttelilla on omat, erittäin kattavat Internet-sivut englannin kielellä. Sivuilta löy-

tyy kaikki alueen historiasta ja tarkoista kävijäluvuista aina ajankohtaiseen ta-

pahtumakalenteriin sekä lehdistötiedotteisiin. Myös kaikki alueen yrittäjät ja 

näyttelyt on esitelty yksityiskohtaisesti. Omien Internet-sivujen lisäksi kortteli 

markkinoi itseään myös Austria-sivuilla sekä My destination- sivustolla. Erityis-

maininnan arvoista on, että kaikki alueen yrittäjät ovat omien tavoitteidensa li-

säksi sitoutuneet yhteisesti asetettuihin tavoitteisiin ja mielenkiinnon kohteisiin, 

joita koordinoidaan jatkuvasti.  

Irlantilaisen Temple Bar alueen pääpaino on erilaisissa kulttuuritapahtumissa. 

Alueella järjestetään paljon erilaisia musiikkitapahtumia ja festivaaleja. Alueella 

on myös monia erilaisia baareja ja vilkas yöelämä sekä kolme torialuetta kirppu-

toritoimintaa varten. Temple Bar järjestää myös eri-ikäisille kävijöille suunnattuja 

kursseja. 8-13-vuotiaille on oma kulttuuriklubi, samoin eläkeläisille ja 15–19-

vuotiaille on omat ryhmänsä. Temple Bar sijaitsee joen rannassa vanhan kau-

pungin vieressä, ja on sekoitus erityylisiä rakennuksia yhdistettynä keskiajalta 

peräisin olevaan katukuvaan mukulakivineen. (Temple Bar 2012.) 

Temple Barilla on omat, erittäin monipuoliset Internet-sivut. Sivuilla on myös 

kävijän mahdollisuus tilata alueen uutiskirje, jonka avulla saa kuulla kaikki aluet-

ta koskevat uutiset ensimmäisenä. Omien Internet-sivujen lisäksi Temple Barilla 

on omat Facebook- sekä Twitter-sivut, ja alue mainitaan myös Visit Dublinin ja 

Go Irelandin sivustoilla. Erityishuomion arvoista on, että kortteli on ottanut käyt-

töön oman etukortin. Temple Bargains- kortilla kävijä saa alennuksia ja tarjouk-

sia kaikilta alueen yrittäjiltä. Alueen etu on myös se, että kaikki kaupungit linja-

autoyhteydet kulkevat korttelin ohi. 

Norrköping Ruotsissa on suhteellisen pieni alue, jonka palvelutarjonta koostuu 

nuorisohostellista, taidemuseosta, patsaspuistosta, konserttitalosta, kaupunki-

museosta, kahviloista ja vaatekaupoista. Alue on keskustan kupeessa, ja ra-
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kennukset ovat hyvin säilyneitä teollisuusrakennuksia, joita on entisöity. Alueel-

la ei ole omia Internet-sivuja, ja Upplev Norrköping- sivustolla löytyy palveluista 

vain hyvin lyhyt maininta. (Upplev Norrköping 2012.) 

Gaeltachtin kortteli Belfastissa on rakentanut toimintansa irlannin kielen kunni-

oittamiselle sekä sen käytön rohkaisemiseksi. Korttelista löytyy kouluja, taide-

keskus, matkailijoille avattu vanha mylly, perinteisiä baareja sekä ravintoloita. 

Korttelin tiloissa järjestetään myös väittelytilaisuuksia, opastettuja kierroksia ja 

musiikkitapahtumia. Alue painottaa, että musiikkia, tanssia ja draamaa on viikon 

jokaisena iltana. Myöskään Gaeltachtilla ei ole omia Internet-sivuja, eikä sitä 

myös ole mainittu alueen matkailualan yritysten sivustoilla. Aiheesta löytyy ly-

hyitä foorumi- ja blogikirjoituksia henkilöiltä, jotka ovat vierailleet alueella.  

Zsolnayn kortteli Unkarissa tarjoaa kävijöille monia erilaisia kokemuksia ja näh-

tävyyksiä. Tarjonta koostuu gallerioista, mausoleumista, planetaariosta, näytte-

lyistä, konserttisalista, käsityö-workshopeista, nukketeatterista, kahviloista sekä 

lounasravintolasta. Korttelin tiloja pystyy vuokraamaan myös kokoustiloiksi. 

Kortteli sijaitsee keskustan läheisyydessä, ja alueelle on neljä eri sisäänkäyntiä. 

Kyseessä on vanha tehdasalue, joka on täysin entisöity. Rakennukset ovat eri-

koisen näköisiä ja hyvin värikkäitä, ja taiteilijoiden kädenjälki on selkeästi nähtä-

vissä. (Zsolnay Kulturális Negyed 2012.) 

Korttelilla on omat, melko kattavat Internet-sivut. Sivuista on englannin, unkarin 

ja saksankieliset versiot. Sivuilla esitellään kaikki alueen tapahtumat. Sivuilla on 

mahdollisuus varata hotelli alueelta, sekä katsella ja kuunnella näytteitä alueen 

tapahtumista. Korttelilla on myös omat Facebook- sivut, jonka lisäksi kortteli 

esitellään myös Pécs Cultural Centren sivuilla. Erottuen muista edellä mainituis-

ta alueista, Zsolnayn kortteli ostaa tuotteita myytäväksi myös alueen ulkopuoli-

silta yrittäjiltä. 

4.4 Kehitysehdotuksia Fortuna-korttelille 

Mikäli Fortuna-kortteli haluaa onnistua varteenotettavana nähtävyytenä, vaatii 

se alueen parempaa organisoitumista yrittäjien kesken. Tämä organisoituminen 
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onnistuu parhaiten luomalla jokin elin, joka ohjaa ja ylläpitää korttelin toimintaa. 

Valvovan elimen tulisi ottaa aktiivinen rooli alueen kehittämisessä, ja saada 

kaikki alueen yrittäjät sitoutumaan johonkin yhteiseen tavoitteeseen ja päämää-

rään. Täten varmistettaisiin tiiviimpi yhteistyö yrittäjien kesken myös tulevaisuu-

dessa. Esimerkiksi haastateltavien mainitsema Wienin museokortteli on onnis-

tunut saamaan kaikki alueen toimijat pyrkimään yhdessä määriteltyihin tavoittei-

siin, joiden onnistumista koordinoidaan jatkuvasti. Samoin Temple Bar- kortteli 

on sitouttanut paikalliset toimijat yhteistyöhän Temple Bargains-kortilla, jonka 

avulla tarjotaan alueen vierailijoille monipuolisia etuja ja alennuksia. Alueella 

toimii jo Cude ry, joka on alueen tulevien toimijoiden yhdistys. Järjestön on tule-

vaisuudessa panostettava toiminnan organisoimiseen, jotta korttelihanke saa-

vuttaa tavoitteensa. 

Organisoitumisella on paljon etuja. Kilpailun kiihtyessä markkinoilla, kohde ei 

pärjää ilman kilpailukykyisiä rakenteita ja strategioita. Tehokas ja toimiva orga-

nisaatio helpottaa toimijoiden välillä esimerkiksi resurssien jakamista, mutta jot-

ta tällainen organisaatio saadaan aikaiseksi, vaatii se selkeää johtajuutta (Laws 

& Argusa 2011, 145). Luomalla selkeän organisaation ja strategian, kohteella 

on myös tilaisuus tuoda enemmän tuloja ja työpaikkoja alueelle (Selby 2004, 

19).  

Haastatteluista saatujen tulosten perusteella Fortuna-korttelin on tulevaisuu-

dessa panostettava enemmän kansainväliseen toimintaan, mikäli se haluaa 

houkutella enemmän matkailijoita alueelle. Parhaiten tämä näkyy toiveina sel-

keämpien ja näkyvämpien opasteiden saamiseksi alueelle sekä tapahtumien 

kieliongelman ratkaisemisena. Mikäli tapahtumia korttelialueella tullaan järjes-

tämään vielä tulevaisuudessakin, ulkomaalaisten matkailijoiden kannalta olisi 

syytä miettiä esityskieltä sekä mahdollista tulkkaustoimintaa. Koko tapahtuman 

ei tarvitse olla englanninkielellä, mutta jos on havaittavissa, että yleisössä on 

ulkomaalisilla matkailijoilla suurehko edustus, voisi jonkin asteinen kääntäminen 

silloin tällöin olla aiheellista. Myös kaikkien alueen toimijoiden ja palveluhenkilö-

kunnan kielitaito on hyvä tarkistaa niin, että ainakin englanninkielinen palvelu on 

sujuvaa. Venäläisten matkailijoiden määrän jatkuvasti kasvaessa, voisi alueen 
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yrittäjille järjestää esimerkiksi lyhyen kurssin venäjänkielisen asiakaspalvelun 

perusteista, jotta kävijöitä ei menetetä puutteellisesta kielitaidosta johtuen. Sa-

moin Fortuna-korttelin kotisivuille olisi hyvä saada ainakin englanninkielinen 

versio. Vastaajaotoksen perusteella myös ruotsin- ja venäjänkielisille sivuille on 

kysyntää.  

Alueen ulkonäkö koettiin suurimmaksi osaksi miellyttävänä ja alueen yleisil-

meeseen sopivana. Historiallinen ulkokuori koettiin houkuttelevana, joten sitä ei 

ehkä kannata lähteä muuttamaan dramaattisesti. Vastanneiden keskuudessa 

herännyt ajatus erilaisten kontrastien kanssa leikkimisestä kuulostaa mielenkiin-

toiselta, ja voisikin toimia Fortuna-korttelin valttina esimerkiksi markkinointivies-

tinnässä. Historiallinen ulkokuori yhdistettynä nykyaikaisiin sisätiloihin, palvelui-

hin ja tuotteisiin, voisi olla Fortuna-korttelin erottava tekijä kilpailijoihin verratta-

essa.  

Elinkaaren pidentämiseen liittyy läheisesti ajatus talvisesongin hyväksikäyttämi-

sestä. Koska haastattelut toteutettiin kesäsesongin aikana, vain kourallinen vas-

taajista pohti aluetta talviaikaan. Talviaikaa pohtineet vastaajat lähinnä miettivät, 

onko alueella mitään toimintaan talvikuukausina. Asiaa selvittäessäni törmäsin 

Joensuussa sijaitsevan Taitokorttelin kotisivuihin (Taitokortteli 2012). Heillä vai-

kuttaisi olevan melko samankaltainen alue käytössään kuin Fortuna-korttelilla, 

mutta he vaikuttavat onnistuneen houkuttelemaan alueelle toimintaa tasaisesti 

vuoden ympäri. Talviaikaan alueella järjestetään erilaisia näyttelyjä sekä joulu-

kylä. Joulukylää muistuttava toiminta sopisi erinomaisesti myös Fortuna-

korttelille, ottaen huomioon, että Vanhan ajan joulumarkkinat järjestetään vain 

kiven heiton päässä joen toisella puolella. Tapahtumia voisi mahdollisesti mark-

kinoida yhdessä ja linkittää toisiinsa kävijöiden takaamiseksi.  

Toinen mahdollinen tapa houkutella alueelle kävijöitä talvikauden aikana on jär-

jestää erilaisia kursseja ja opastuksia alueella. Esimerkiksi kädentaitoihin perus-

tuva kurssitoiminta saattaisi houkutella ulkomaalaisten matkailijoiden lisäksi 

myös paikallisia. Tällä tavoin korttelialueella olisi kävijöitä tasaisemmin vuoden 

ympäri. Samalla se vastaisi paremmin ajatukseen yhteisestä olohuoneesta, 
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jonne voisivat kerääntyä niin matkailijat kuin paikallisetkin sekä kaikki halukkaat 

harrastelijat. Kurssien sisällöstä riippuen pystyttäisiin vastaamaan matkailijoiden 

toiveisiin kokea paikallisia elämyksiä ja tapoja. Osallistavat kurssit ovat suosittu-

ja myös muualla Euroopassa. Osallistavaa toimintaa järjestetään edellä maini-

tuista eurooppalaisista kulttuurikortteleista Wienin museokorttelissa, Temple 

Bar- korttelissa, Gaeltachtin korttelissa sekä Zsolnayn korttelissa. 

Tapahtumia tahdottiin alueella järjestettävän tulevaisuudessakin. Esimerkiksi 

designmyyjäiset tuntuivat suositulta ajatukselta. Vastaavanlaisia tapahtumia 

voisi järjestää alueella vastaisuudessakin esimerkiksi Pop Up-tapahtumina. Pop 

Up- tapahtumia on alueella järjestetty aiemminkin ja ne ovat osoittautuneet suo-

situiksi myös paikallisten keskuudessa. Tällä tavoin alueelle saataisiin houkutel-

tua mahdollisimman paljon erilaista kävijäkuntaa. Ruoka- ja juomateeman yh-

teydessä tarve terveelliselle ruoalle osoittautui suureksi. Tämän ajatuksen poh-

jalta alueella voisi hetken aikaa toimia jokin terveysruokiin ja terveelliseen elä-

mäntapaan erikoistunut ravintola. Samoin toivottiin suomalaiseen ruokaan eri-

koistunutta teemaravintolaa. Suomalaiseen ruokaan erikoistunut ravintola saisi 

Fortuna-korttelista teemaan sopivan miljöön. Ravintoloiden lisäksi myös erilaiset 

Pop Up- kaupat ovat osoittautuneet maailmalla suosituiksi myyden kaikkea 

vaatteista ja koruista designiin ja lähiruokaan. 

Panostamalla tapahtumien kehittämiseen Fortuna-kortteli pystyy välttämään 

osan kiinteiden nähtävyyksien tuomista kustannuksista (Richards 2001, 26). 

Tapahtumia on helppo päivittää, niiden järjestäminen ei vaadi yhtä paljon kiinte-

ää pääomaa kuin tavallisten nähtävyyksien luominen sekä elämysmatkailun 

nykyinen suosio takaa tapahtumille olevan kysyntää (Richards 2001, 55). On 

kuitenkin pidettävä mielessä, että tapahtumilla on vain lyhytaikainen vaikutus 

matkailijavirtoihin, joten alue tarvitsee muutakin tullakseen varteenotettavaksi 

vierailukohteeksi (Cooper & Hall 2008, 59).  

Vielä toistaiseksi tyhjillään oleviin toimitiloihin voisi harkita turistikaupan perus-

tamista. Yleisesti ottaen matkailijat ovat valmiita kuluttamaan rahaa loman aika-

na ja matkamuistot ovat suosittuja kaiken ikäisten matkailijoiden keskuudessa 

sukupuoleen katsomatta. Erottautuakseen muista samankaltaisista liikkeistä 
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kyseinen liike voisi olla enemmän erikoistunut suomalaisten designtuotteiden 

myymiseen. Tuotevalikoimaan voisi kuulua kuitenkin tuotteita monelta eri alalta 

aina kädentaidon tuotteista ruokatuotteisiin ja kaikkea siltä väliltä. Haastatteluis-

ta selvisi, että moderneille skandinaavisille tuotteille on tällä hetkellä markkina-

rako ulkomaalaisten matkailijoiden keskuudessa.   

Fortuna-korttelilla on mahdollisuus hyödyntää jo olemassa olevaa blogiaan pa-

remmin kansainvälisten matkailijoiden houkuttelemiseksi. Blogin paremman 

hyödyntämisen avulla Fortuna-korttelilla olisi mahdollisuus kommunikaation li-

säämiseen kohteen ja kävijöiden välillä (Faulkner ym 2001, 163). Toistaiseksi 

blogi on vain suomeksi, ja suunnattu lähinnä suomalaisille sekä paikallisille, ker-

toen alueella olleista tapahtumista. Olisikin ehkä syytä luoda toinen englannin-

kielinen blogi, jossa voisi kertoa samoista tapahtumista ja tarkemmin kuvailla 

alueen yrityksiä ja palveluita. Nykyisin yhä useammat matkailijat etsivät Interne-

tistä uusia kohteita sekä kohteessa olevia nähtävyyksiä. Esimerkiksi muilla 

haastatteluissa mainituilla kulttuurikortteleilla, yhtä poikkeusta lukuun ottamatta, 

oli kohde esillä maan tai kaupungin matkailua edistävän yhdistyksen Internet-

sivuilla näkyvyyden lisäämiseksi. Myös Fortuna-korttelille olisi hyödyllistä saada 

alue näkyviin Turku Touringin sekä Visit Finlandin sivustoille. Turku Touringin 

sivulta löytyvät kaikki alueen toimijat itsenäisinä kohteina, mutta Fortuna-

korttelia omana kokonaisuutenaan voisi tuoda paremmin esille. Näkyvällä läs-

näololla Internetissä on selviä etuja alueen markkinoinnille. Tieto on helppo 

saada leviämään kansainvälisesti, tietoja on edullista päivittää, markkinointivies-

tintä on kestävää verrattuna esimerkiksi painettuihin mainoksiin sekä luomalla 

postituslistoja markkinointia pystyy kohdentamaan. (Faulkner ym 2001, 175.) 

Saamalla Fortuna-korttelin blogin linkki oikeille sivustoille, sen tunnettuus saat-

taisi kasvaa huomattavasti. Tällaisia sivustoja voisivat olla esimerkiksi tripad-

visor.com, lonelyplanet.com sekä turkutouring.fi. Haastatellulle brittipariskunnal-

le oli riittänyt vain yksi toisen matkailijan blogimerkintä alueesta, ja he olivat ha-

lunneet itse matkustaa paikan päälle. Fortuna-korttelin saattaisi olla aiheellista 

pohtia, miten he saisivat lisää vastaavanlaisia yksityishenkilöitä kertomaan ko-
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kemuksistaan alueella. Turku Touringin tiloissa olevaa Internet-päätettä voisi 

hyödyntää paremmin tähän tarkoitukseen. 

Keskusta-alueelle kaipailtiin myös lisää edullisia majoitusvaihtoehtoja, ja varsin-

kin uudelle hostellille tuntui olevan kysyntää. Majoituspalvelun perustaminen 

korttelin alueelle vaatii paljon muutoksia ja investointeja, mutta mikäli korttelista 

löytyy sopiva tila, voisi tätäkin harkita. Alueen erikoislaatuisen luonteen ja ulko-

näön johdosta tarjoaisi se matkailijoille varsin idyllisen majoitusvaihtoehdon ho-

tellien keskellä. Suurta majoituspalvelua alueelle on turha harkita, mutta pieni ja 

kotoisa muutaman sänkypaikan hostell voisi sopia alueelle hyvin. Kortteli-

alueen palveluiden käyttö on sitä todennäköisempää, mitä lähempänä matkaili-

jat ovat.   
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5 POHDINTA 

Tutkimuksessa saatu vastausmäärä jäi hieman tavoitellusta 100 vastauksesta. 

Laadullisessa tutkimuksessa vastausmäärä ei kuitenkaan ole tärkeä, kunhan 

vastausten laatu ja tutkimustulokset ovat riittävät. Kaiken kaikkiaan turistiseson-

ki saatiin hyödynnettyä tutkimuksen kannalta hyvin, ja 84 vastausta antavat hy-

vän yleiskuvan matkailijoiden ajatuksista Turusta sekä Fortuna-korttelista mat-

kakohteena ja nähtävyytenä. Kesäsesongin aikana saatiin todennäköisesti 

enemmän vastauksia kuin muina vuodenaikoina olisi saatu. 

Suurin haaste tutkimuksen kannalta oli poikkeuksellisen epävakainen ja satei-

nen kesä. Koska haastattelut suoritettiin ulkona Fortuna-korttelin alueella, ulko-

na liikkuneiden määrä oli täysin riippuvainen säästä. Esimerkiksi heinäkuussa 

olisi todennäköisesti ollut mahdollisuus saada vielä enemmän vastauksia, mikäli 

koko kuukausi ei olisi ollut niin sateinen. Heinäkuu on kuitenkin yksi kesän par-

haimmista matkustuskuukausista kävijämäärien perusteella. Toinen pienempi 

haaste oli silloin tällöin yhteisen kielen puuttuminen. Muutaman vastaajan koh-

dalla esille tuli liian iso kielimuuri. Vaikka he olivat halukkaita vastaamaan, ei 

vastauksia voinut huomioida tuloksissa niiden puutteellisuuden takia. Näin kävi 

varsinkin venäläisten matkailijoiden kanssa useammin kuin muiden kansalli-

suuksien kanssa. 

Hankkeelle on jo aiemmin toteutettu samankaltainen tutkimus, joka tutkii Fortu-

na-korttelin tunnettuutta paikallisten keskuudessa, sekä paikallisten ajatuksia 

alueen kehittämiseksi. Tästä johtuen tutkimuksen rajoittaminen koskemaan vain 

ulkomaalaisia matkailijoita oli helppo. Seuraava askel hankkeen kehittämisen 

kannalta voisi olla katsoa, onko näiden kahden eri kohderyhmän keskuudessa 

noussut esiin joitakin samoja ajatuksia kaivatuista palveluista ja muutoksista. 

Mikäli tällaisia ajatuksia on, tulisi ensisijaisesti pohtia niiden toteutuskelpoisuutta 

mahdollisen kysynnän johdosta.  

Koska hanke on vielä kesken, voisi tulevaisuudessa olla aiheellista toteuttaa 

jatkotutkimus hankkeen onnistumisesta sekä toteutetuista muutoksista. Tutki-
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mus vahvisti käsitystä, että alueena ja hankkeena Fortuna-kortteli ei ole vielä 

tarpeeksi tunnettu. Tärkein tutkimuksessa saatu tulos on kuitenkin se, että alu-

eella nähdään olevan paljon potentiaalia ja mahdollisuuksia. Alueen menesty-

minen tulee riippumaan siitä, minkälaisia yrittäjiä alueelle saadaan houkuteltua. 

. 
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Haastattelukysymykset 

FORTUNA-ALUEELLA  -   paikallisuusteema 

 

kansallisuus: ___________________________________________________ 

sukupuoli: ______________________________________________________ 

ikä:____________________________________________________________ 

kuinka usein matkustelevat: _______________________________________ 

miten matkakohde valitaan: _______________________________________ 

 

 

1. Mistä olette tulossa ja minne olette menossa? Kuinka löysitte korttelin? 

/Where are you coming from and where are you going? How did you find the 

Fortuna quarter? 

 

 

 

 

 

2. Mikä on ensisijainen syynne Fortuna-korttelin alueella olemiselle? Aiotteko 

mahdollisesti käyttää muitakin alueen palveluja? /What is your primary reason 

for being in the Fortuna quarter? Are you planning on using some other ser-

vices within the area? 
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3. Miltä Turku näyttää teidän silmin? Onko jokin asia yllättänyt Turussa?/ 

How do you see Turku as a tourist destination? Have there been any positive or 

negative surprises during your stay in Turku? 

 

 

 

 

4. Puuttuuko Turun keskustan alueelta mielestänne jokin palvelu? /Do you 

feel like there is some service missing within the Turku downtown area? 

 

 

 

 

5. Minkälaisia palveluita/uudistuksia ette ainakaan haluaisi alueelle? / Are 

there any services or reformations that you wouldn’t want in this area? 
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6. Mikä on paikallisuuden merkitys kun valitsette tuotteita, palveluita ja 

elämyksiä matkakohteessa? / Does locality have any importance to you while 

choosing products, services and experiences within the tourist destination? 

 

 

 

 

 

 

7. Näkyykö design Turussa ollenkaan? Koetteko Suomen olevan design-

maa? / Do you think that design shows in Turku? Do you feel that Finland is a 

design country? 

 

 

 

 

 

 

8. Olette aikaisemmilla matkoilla vierailleet jossakin samankaltaisella alueel-

la? Jos olette, mikä siinä viehätti? / During your previous travels, have you 

visited in any similar area? If you have, what did you like about that area?  
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FORTUNA-ALUEELLA  -  juoma & ruokateema 

 

kansallisuus: ___________________________________________________ 

sukupuoli: ______________________________________________________ 

ikä:____________________________________________________________ 

kuinka usein matkustelevat: _______________________________________ 

miten matkakohde valitaan: _______________________________________ 

 

 

1. Mistä olette tulossa ja minne olette menossa? Kuinka löysitte korttelin? 

/Where are you coming from and where are you going? How did you find the 

Fortuna quarter? 

 

 

 

 

 

2. Mikä on ensisijainen syynne Fortuna-korttelin alueella olemiselle? Aiotteko 

mahdollisesti käyttää muitakin alueen palveluja? /What is your primary reason 

for being in the Fortuna quarter? Are you planning on using some other ser-

vices within the area? 
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3. Miltä Turku näyttää teidän silmin? Onko jokin asia yllättänyt Turussa? / 

How do you see Turku as a tourist destination? Have there been any positive or 

negative surprises during your stay in Turku? 

 

 

 

 

4. Puuttuuko Turun keskustan alueelta mielestänne jokin palvelu? /Do you 

feel like there is some service missing within the Turku downtown area? 

 

 

 

 

5. Minkälaisia palveluita/uudistuksia ette ainakaan haluaisi alueelle? / Are 

there any services or reformations that you wouldn’t want in this area? 
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6. Minkälaisia ruoka ja juomapalveluja mieluiten käytätte matkakohteessa? (tyypil-

lisiä paikallisia, tunnettuja, kahviloita, ravintoloita jne.) / What type of F&B servi-

ces do you prefer while travelling? (typically local, well-known, cafes, res-

taurants etc.) 

 

 

 

 

 

 

7. Suositteko joitakin arvoja palveluita valittaessa? (luomu, lähiruoka, terveellisyys, 

laatu, kansainvälinen keittiö, fast vs. slow food jne.)  / Do you prefer any values 

while choosing F&B services? (organic, locally grown, healthy, quality, interna-

tional kitchen, fast vs. slow food etc.) 

 

 

 

  

8. Vaikuttaako ruokapalveluiden tarjonta matkakohteen valintaan? / Does the 

supply of F&B services influence your travel destination choices? 
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9. Olette aikaisemmilla matkoilla vierailleet jossakin samankaltaisella alueel-

la? Jos olette, mikä siinä viehätti? / During your previous travels, have you 

visited in any similar area? If you have, what did you like about that area? 

 

 

 

TAPAHTUMIEN AIKANA 

 

kansallisuus: ___________________________________________________ 

sukupuoli: ______________________________________________________ 

ikä:____________________________________________________________ 

kuinka usein matkustelevat: _______________________________________ 

miten matkakohde valitaan: _______________________________________ 

 

 

1. Mistä olette tulossa ja minne olette menossa? Kuinka löysitte korttelin? 

/Where are you coming from and where are you going? How did you find the 

Fortuna quarter? 
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2. Mikä on ensisijainen syynne Fortuna-korttelin alueella olemiselle? Tulitteko 

tapahtuman takia paikalle vai löysittekö sen sattumalta? /What is your primary 

reason for being in the Fortuna quarter? Are you here because of the event or 

did you happen to find it by accident? 

 

 

 

 

 

 

 

3. Miltä Turku näyttää teidän silmin? Onko jokin asia yllättänyt Turussa? / 

How do you see Turku as a tourist destination? Have there been any positive or 

negative surprises during your stay in Turku? 

 

 

 

 

4. Millaisia tapahtumia teidän mielestänne alueella olisi hyvä olla? / What type of 

events should be organizde in the area? 
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5. Minkälaisia palveluita/uudistuksia ette ainakaan haluaisi alueelle? / Are 

there any services or reformations that you wouldn’t want in this area? 

 

 

 

 

6. Millaisena koette tapahtumamiljöön? Onko paikan valinta onnistunut? 

/What do you think about the surroundings for the event? Has the choice been 

successful?  

 

 

 

 

 

 

7. Olitteko koko tapahtuman ajan? Jos ette, miksi? / Were you here the whole 

event? And if not, why did you leave earlier? 

 

 

 

 

8. Mikä tapahtumassa oli erityisen positiivista? / Was there something espe-

cially positive about the event?  

 



Liite 1 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Heidi Lundén 

 

 

 

9. Puuttuiko tapahtumasta jotain? / Do you feel like there was something miss-

ing from the event? 

 

 

 

 

 

10. Olette aikaisemmilla matkoilla vierailleet jossakin samankaltaisella alueel-

la? Jos olette, mikä siinä viehätti? / During your previous travels, have you 

visited in any similar area? If you have, what did you like about that area? 

 


