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1 Johdanto 

Kilpailu on tärkeää kaikilla liiketoiminnan alueilla eikä matkailuala ole poikkeus. Koh-

teet, jotka sijaitsevat lähellä toisiaan ovat usein myös melko samankaltaisia ja näin ollen 

kilpailevat samoista kävijöistä.  

 

Opinnäytetyön aihe on kilpailija-analyysi Helsingin ja Tukholman välillä ja sen toimek-

siantajana toimii Helsingin Matkailu- ja Kongressitoimisto. Työn tavoitteena on tarjota 

Helsingin Matkailu- ja Kongressitoimistolle tietoa sekä Helsingin, että Tukholman 

matkailun tilanteesta, tilastojen valossa. 

 

Opinnäytetyölle asetettu tutkimusongelma on selvittää mitkä ovat kaupunkien matkaili-

jamäärät, sesongit, matkailutulot, kohteiden saavutettavuus sekä matkailubrändi ja –

strategia, kuin myös markkinointitoimenpiteet. Työssä esitellään kaupunkien vahvuuk-

sia ja heikkouksia matkailun näkökulmasta. Opinnäytetyössä selvitetään myös miten 

matkailuelinkeino on organisoitunut kilpailijakaupungissa eli millainen on paikallisen 

matkailun alueorganisaation organisaatiomalli ja budjetti. 

 

Opinnäytetyössä tutkitaan ja perehdytään Tukholman ja Helsingin matkailuelinkeinoon 

ja analysoidaan ja verrataan näitä kahta keskenään. Tutkimus on niin sanottu kirjoitus-

pöytätutkimus, joka perustuu valmiin tietomateriaalin hyväksikäyttöön. Aineisto, jota  

tutkimuksessa tullaan käyttämään ovat erilaiset tilastot, julkaisut ja artikkelit, kirjat, 

www –sivut ja sähköpostin välityksellä tehdyt haastattelut. Tutkimus toteutettiin loka- 

marraskuun aikana 2012. 

 

Ensimmäisenä työssä käsitellään kilpailua kohteiden välillä, sen jälkeen esitellään mat-

kailukohteiden peruselementtejä ja sitä mikä houkuttelee matkailijoita kohteisiin. Sen 

jälkeen teoriaa sovelletaan Helsingin kaupunkiin ja esitellään Helsinki matkailukohtee-

na. Lisäksi käsitellään myös Helsingin matkailutoimiston toimintaa ja kaupungin mat-

kailustrategiaa. Seuraavaksi käsitellään Tukholma matkailukohteena ja pureudutaan 

kaupungin matkailumarkkinointiin ja strategiaan. Lopuksi esittellään tutkimustulokset. 
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2 Tutkimus ja aineistonkeruu 

Tässä kappaleessa esitellään tutkimuksessa käytettyjä menetelmiä ja arvioidaan tutki-

muksen luotettavuutta, lisäksi kappaleessa esitellään tutkimuksen kulku. 

 

Tutkimus toteutettiin kirjoituspöytätutkimuksena, joka pohjautuu jo olemassa olevaan 

tutkimusmateriaaliin eli sekundääriseen aineistoon, tällaisen tutkimuksen etuna on te-

hokkuus ja tiedonkeruun nopeus. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2004, 83-84.) Pääsään-

töisinä lähteinä käytettiin internetsivustoja, vuosikertomuksia ja matkailutilastoja. Suu-

rin osa tilastoista ja aineistosta pohjautuu vuoden 2011 aikana kerättyihin tietoihin, 

toimeksiantajan toiveen mukaan. Matkailutilastoista ei löytynyt kaikkia kilpailija-

analyysin toteuttamiseen tarvittavia tietoja, joten niitä täydennettiin sähköpostin välityk-

sellä tehdyillä haastatteluilla. Tutkimus menetelmä oli tehokas, sillä sekä Helsingin että 

Tukholman kaupungit ovat tilastoineet matkailulukuja kattavasti.  

 

Internetlähteitä käytettäessä on tärkeää suhtautua kriittisesti tiedonlähteisiin, luotetta-

vuutta voidaan arvioida seuraavilla tavoilla: tiedon päiväys, URL -osoitteesta selviävä 

tiedon tuottaja, esimerkiksi virasto tai organisaatio, tekijän sähköpostiosoite tai mahdol-

lisuus yhteydenottoon, lähdeluettelo, sekä selkeä ja helppolukuinen teksti. (Hirsjärvi, 

Remes & Sajavaara 2004, 87-88.) Tutkimuksessa käytettyjä lähteitä voidaan pitää luotet-

tavina, sillä ne ovat pääosin viranomaisten tuottamia, kuten Helsingin kaupunki, Tilas-

tokeskus ja Tukholman kaupunki.  

 

Tutkimus toteutettiin loka- marraskuun aikana vuonna 2012, toimeksianto tutkimuk-

seen on saatu keväällä 2012. Tutkimus seurasi seuraavia askeleita: Aiheen valinta (toi-

meksianto), tiedon keruu, materiaalin arviointi ja keruu, aineiston järjestäminen ja vii-

meisenä tulosten analysointi ja tutkimuksen viimeistely. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 

2004, 57-58.) Tutkimuksen aiheeksi on toimeksiantajan pyynnöstä rajattu Helsingin ja 

Tukholman matkailu vuonna 2011. Aihe on rajauksesta huolimatta laaja ja käsittää 

monta osa-aluetta. Tutkimuksen tavoitteena on luoda yleiskuva kaupunkien matkailun-

tilasta vuonna 2011.  
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3 Kilpailu kaupunkikohteiden välillä 

Seuraavassa kappaleessa käsitellään kaupunkien välistä kilpailua ja sen analysointia. 

Kappaleen tavoitteena on avata teoriaa siitä, mihin tehokas kilpailija-analyysi perustuu. 

Kilpailussa kaupunkien välillä ratkaisevia tekijöitä ovat, kestävä kehitys, laatu ja rahoille 

saatava vastine.  Koska kaupungit ovat monimuotoisia ja jatkuvasti kehittyviä eläviä 

organismeja, tulisi kaupunkikohteiden kehittäminen olla yhteisön hyvinvointia tavoitte-

levaa toimintaa. Näin ollen niiden markkinoinnin tulisi pyrkiä luomaan kaikille sidos-

ryhmille (turistit, liiketoiminta ja paikalliset asukkaat) mielekästä kaupunkikuvaa. Kau-

punkikohteiden markkinoinnin tulisi perustua koko kaupungin yhteiseen kilpailustrate-

giaan ja -näkemykseen. (Paskaleva-Shapira 2007.) 

 

3.1 Kilpailija-analyysi 

Kilpailija-analyysi markkinoinnissa ja strategisessa johtamisessa on tämänhetkisten ja 

tulevien kilpailijoiden vahvuuksien ja heikkouksien arviointia. Analyysi tarjoaa sekä 

hyökkäävää että puolustavaa strategista sisältöä mahdollisuuksien ja uhkien määrittämi-

seen kilpailussa. Niin matkailu- kuin yritysstrategiaakin luodessa tulee toimijoiden ottaa 

huomioon myös kilpailijoiden strategiat. Kilpailija-analyysin luojan Michel Porterin 

mukaan, analyysin tehtävänä on saada tietoa kilpailijasta ja käyttää saatua tietoa kilpaili-

jan toiminnan ennustamiseen. Kilpailija-analyysin tavoitteena on ymmärtää kenen kans-

sa kilpaillaan, kilpailijan strategiat sekä suunnitellut toimenpiteet, ja kilpailijoiden rea-

gointi yrityksen tai tässä tapauksessa kaupungin toimintaan. Tavoitteena on myös ym-

märtää miten voidaan vaikuttaa kilpailevan yrityksen toimintaan omaa etua tavoitellen. 

(NetMBA 2012; Porter 2004, 50-67.) 

 

Kilpailija-analyysiä luodessaan Porter rakensi analyysin neljän keskeisen kilpailua mää-

rittävän avaintekijän perusteella. Avaintekijät selviävät kuviosta 1. 
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Kuvio 1. Kilpailija-analyysin komponentit. (Porter 2004, 49.) 

 

Kuviosta 1 selviää kilpailija-analyysin neljä komponenttia. Ensimmäinen osa on kilpaili-

jan tulevaisuuden tavoitteet. On tärkeää tietää millaisia tavoitteita kilpailija on asettanut 

itselleen, jotta voidaan selvittää onko kilpailija tyytyväinen nykytilanteeseen, ja kuinka 

helposti kilpailija on valmis muuttamaan strategiaansa, esimerkiksi taloudellisen tilan-

teen muuttuessa tai kilpailijoiden muuttaessa strategioitaan. Toinen tärkeä elementti 

kilpailija-analyysissä on kilpailijan olettamukset, jotka jakaantuvat kahteen osaan. Kil-

pailijan olettamukset itsestään ja olettamukset alasta ja muista kilpailijoista. Jokaisella 

kilpailevalla yrityksellä on olettamus itsestään, se voi pitää itseään esimerkiksi markkina-

johtajana tai kestävän kehityksen edelläkävijänä. Nämä olettamukset vaikuttavat siihen 

kuinka kilpailija reagoi strategisiin muutoksiin. Kolmas osa-alue analyysissä on kilpaili-

jan nykyisen strategian tunnistaminen. Neljäs komponentti kilpailija-analyysissä on kil-

pailijan kyvyt, joka sisältää kilpailijan mahdollisuudet kasvuun, kyvyn nopeaan reagoin-

tiin, kyvyn sopeutua muutokseen sekä kilpailijan kestävyyden. Näitä neljää komponent-

tia analysoimalla voidaan selvittää, mikä on kilpailijan profiili ja kuinka kilpailija vastaa 

strategisiin muutoksiin. (Porter 2004, 50-67.) 

 

Kilpailijan	  
tavoitteet	  

Kilpailijan	  
nykyinen	  
strategia	  

Kilpailijan	  
olettamukset	   Kilpailijan	  kyvyt	  

Vastaus	  
kilpailijan	  
strategiaan	  
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3.2 Matkailukohteen brändi ja markkinointi 

Seuraavassa osiossa esitellään brändin ja markkinoinnin merkitystä matkailukohteen 

menestykselle. Brändillä pyritään luomaan mielleyhtymiä, jotka ovat lupauksia kulutta-

jille eli tässä tapauksessa matkailijalla. Lupaukset saattavat olla esimerkiksi, viihtyvyys, 

hinta-laatusuhde tai ainutlaatuisuus. Sana brändi kuvaa kaikkea sitä mikä liittyy tuottee-

seen tai palveluun. Kuten viimeaikaiset trendit osoittavat, on kaupunkikohteiden tärke-

ää identifioida ja brändätä itsensä houkuttelevina matkailukohteina. Kaupunkikohtei-

den brändäyksen tulisi tapahtua innovatiivisen markkinointistrategian avulla, joka antaa 

kohteelle lisäarvoa. Onnistuneen markkinoinnin avulla kohteesta voidaan luoda voima-

kas kuva, joka miellyttää niin asukkaita kuin matkailijoitakin. Onnistuakseen on kau-

punkibrändin kuitenkin oltava uniikki ja tunnistettava ja sen on erotuttava kilpailijois-

taan. Onnistunut markkinointi muuttaa kaupungin paikasta asua, paikaksi elää, leikkiä, 

nauttia, tavata ystäviä, ja paikaksi jossa halutaan viettää aikaa. Näin ollen kaupunkien 

haasteena on luoda vahva brändi, joka lisää arvoa vastaamalla siihen mitä ihmiset ha-

luavat ja mikä on heille merkittävää. Vahvat brändit luovat voimakkaita ja kestäviä ku-

luttajasuhteita, jonka pohjalle on hyvä rakentaa kaupunkikuvaa. (Paskaleva-Shapira 

2007, 112-113.) 

 

Kaikesta edellä mainitusta huolimatta on kaupungin houkutteleva markkinointi haasta-

vaa. Nykypäivän kaupunkimatkailijat haluavat olla osa yhteisöä, eivätkä vain siirtyä koh-

teelta kohteelle muiden turistien ympäröimänä. Nykyään matkailijat pyrkivät sulautu-

maan paikalliseen elämäntapaan, jonka vuoksi muuri paikallisten ja turistien välillä on 

pyrittävä murtamaan. Kaupungin kokeminen kokonaisuutena tulisi olla pääperiaate 

markkinoinnissa ja sen tulisi vastata kysymykseen, ”Mikä on vierailijan määritelmä laa-

dusta?”.  Matkailutoimijoiden tulisi kehittää yhdessä yhteinen markkinointi- ja mainos-

strategia kaupungilleen saavuttaakseen suurimman mahdollisen hyödyn markkinoinnis-

ta. Onnistunut markkinointi lepää kuitenkin suurimmaksi osaksi ihmisten ammattitai-

don varassa, joka tekee henkilöresurssien kehittämisestä ensisijaisen tärkeää kohteen 

menestymisen kannalta. (Paskaleva-Shapira 2007, 112-113.) 
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4 Matkailukohteen peruselementit 

Kappaleessa neljä esitellään matkailukohteiden peruselementtejä, jotka houkuttelevat 

matkailijoita kohteisiin ja vaikuttavat matkailijan kokemukseen kohteesta. Lisäksi pa-

neudutaan kaupunkikohteiden väliseen kilpailuun ja kaupunkimatkailun asettamiin 

haasteisiin, sekä kohteiden saavutettavuuteen. Maailman matkailujärjestön UNWTOn 

määritelmän mukaan matkailukohde on paikka, jossa turisti viettää vähintään yhden 

yön. Kohteessa on myös matkailupalveluita kuten nähtävyyksiä ja muita matkailijoita 

houkuttelevia palveluita. Kohteet rakentuvat peruselementeistä, jotka houkuttelevat 

matkailijoita kohteeseen ja jotka tyydyttävät matkailijoiden tarpeet. Nämä elementit 

voidaan jakaa osiin, jotka on esitelty kuviossa 2. 

 

 
Kuvio 2. Matkailukohteen peruselementit. (UNWTO 2007, 1-2.) 

 

Kuviossa 2 on esitelty matkailukohteen peruselementtejä. Nähtävyydet ovat usein mat-

kailijoiden huomion keskipiste ja houkuttelevat jo itsessään matkailijoita kohteeseen. 

Nähtävyydet voidaan jakaa eri kategorioihin, joita ovat: luonto kuten rannat ja puistot, 

rakennukset kuten Eiffel-torni, ja kulttuurilliset nähtävyydet kuten museot, galleriat ja 

kulttuuritapahtumat. Muita vähemmän merkittäviä tekijöitä ovat nähtävyyksien ainut-

laatuisuus tai tunne- ja kokemusperäiset tekijät. Palvelut ovat tekijöitä, jotka tukevat 

matkailijoiden tarpeita ja viihtyvyyttä. Näitä ovat infrastruktuuri, julkinen liikenne ja 

tiet, kuin myös palvelut, jotka ovat suunnattu suoraan matkailijalle, kuten majoitus, tu-

risti-informaatio, virkistyspalvelut, oppaat, operaattorit, ravintolat ja ostosmahdollisuu-

det. Matkakohteen tulisi olla helposti saavutettavissa kaikille matkailijoille teiden, lento-

Kohteen houkuttelevuus ja sen 
tarjoamat kokemukset 

Nähtävyydet 
Julkiset ja yksityiset 

palvelut 

Saavutettavuus Henkilöresurssit Imago ja luonne Hintataso 
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liikenteen ja rautateiden kautta. Matkailijoiden tulisi pystyä liikkumaan helposti kohteen 

sisällä. Viisumivaatimukset, maahantulopaikat ja saapumisehdot ovat myös osa kohteen 

saavutettavuutta. Kohteen imagolla on tärkeä rooli matkailijoiden houkuttelemisessa. 

Pelkästään nähtävyydet ja palvelut eivät riitä, mikäli matkailijat eivät ole tietoisia niistä. 

Imagon parantamiseen ja markkinointiin on monia tapoja, kuten esimerkiksi brändäys, 

matkailumediat ja verkkomarkkinointi. Kohteen imago sisältää, ainutlaatuisuuden, näh-

tävyydet, ympäristötietoisuuden, turvallisuuden, palvelun tason ja asukkaiden ystävälli-

syyden. Hintataso on tärkeä tekijä kohteiden välisessä kilpailussa. Hintatekijät heijastu-

vat kaikkeen toimintaan kohteessa, kuten majoitukseen, kuljetuspalveluihin ja ruokaan. 

Myös yleinen taloudentila vaikuttaa turistivirtoihin. Turismi on työvoimariippuvaista ja 

kanssakäyminen paikallisten yhteisöjen kanssa on tärkeä osa turistinkokemusta. Hyvin 

koulutettu matkailutyövoima ja valveutuneet kansalaiset ovat tärkeä osa turisminkas-

vua, jota tulee hallita kohteen strategian mukaisesti. (UNWTO 2007, 1-2.) 

 

4.1 Kaupunkimatkailun globaalit haasteet 

Kaupunkien laajentuminen on tehnyt niistä kasvun, innovaation ja luovuuden strategi-

sia keskuksia, siksi on ensisijaisen tärkeää taata niiden kestävä kehitys tällä vuosisadalla. 

Samanaikaisesti kaupunkimatkailu on yksi nopeimmin kasvavista matkailun sektoreista, 

joka luo omat haasteensa. Vuonna 2000 Euroopan Unioni määritti kaupunkimatkailun 

yhdeksi urbaanin kehittämisen kulmakiveksi, jonka tavoitteena on saada sekä paikalliset 

asukkaat että turistit viihtymään ja voimaan hyvin. Innovatiivisia ja joustavia päätöksen-

tekoprosesseja ja käyttäjälähtöisiä säätiöitä pidetään menestyksen avaintekijöinä kilpai-

lussa kaupunkikohteiden välillä. (Paskaleva-Shapira 2007.) 

 

Ensimmäinen maailmanlaajuinen kaupunkimatkailufoorumi järjestettiin Turkissa, Is-

tanbulissa vuoden 2005 toukokuussa. Tapahtuman järjesti UNWTO yhteistyössä Tur-

kin matkailu- ja kulttuuriministeriön kanssa ja siihen osallistui yli 200 matkailun ammat-

tilaista ja kaupungin virkamiestä eri puolilta maailmaa. Tapahtuman pääteema oli kau-

punkimatkailuun liittyvä kysymys ”Kuinka rakennetaan ja markkinoidaan kilpailuky-

kyistä ja kestävää kaupunkikohdetta?” Osallistujat olivat yksimielisiä siitä että, jatkuva 

kaupunkimatkailun kasvu vaatii kilpailukykyisten kaupunkikohteiden ja hallinnon ra-

kentamista taloudellisella, sosiaalisella ja ympäristöystävällisellä tavalla. Edellä mainittu-
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jen tekijöiden varjolla voidaan määrittää neljä päähaastetta kaupunkikohteiden kehittä-

miselle: 

 

1. Kilpailukykyisten ja kestävien kaupunkikohteiden kehittäminen 

2. Monimuotoisen kaupunkiturismin hallinnointi 

3. Laadukkaan kaupunkimatkailun luominen 

4. Kohteen markkinointi 

 

(Paskaleva-Shapira 2007.) 

 

4.2 Mikä houkuttelee matkaajia kaupunkeihin 

Viimeisten vuosikymmenten aikana kohdekehitys on noussut avainasemaan paikallises-

sa ja alueellisessa kehityksessä niin Euroopassa kuin muualla maailmassa. Kaupunki-

matkailu on hyvä keino kehittää kaupunkia viihtyvyyden, toiminnallisuuden ja kestä-

vyyden näkökulmasta, ei vain taloudellisesti tai ympäristöystävällisesti, vaan myös sosi-

aalisesti, kulttuurillisesti ja poliittisesti. Kilpailukykyisimmät kohteet ovat ne joissa 

asukkaiden hyvinvointi on kestävällä pohjalla. (Paskaleva-Shapira 2007.) 

 

Kaupunkimatkailun kysyntä on muutaman viimeisen vuosikymmenen aikana kasvanut 

tasaisesti. Toiset suuntaavat matkansa kaupunkeihin työn tai työhön liittyvän tapahtu-

man vuoksi ja toiset matkustavat vapaa-ajallaan tutustuakseen muihin kulttuureihin, 

omiin mielenkiinnonkohteisiinsa ja muuten vaan viihtymään. Mutta mitkä ovat ne teki-

jät, jotka määrittävät kaupunkikohteen vetovoimaisuuden? (Let´s Talk Business 2006.) 

 

Kirjassaan Urban Tourism: The Visitor Economy and the Growth of Large cities, 

Christopher Law teoksessa Let’s talk business 2006 tutkii kaupunkialueiden ja turismin 

suhdetta, ja määrittää ensisijaiset tekijät, toissijaiset tekijät ja lisätekijät kaupunkiin suun-

tautuvan turismin voimavaroihin. Ensisijaisia tekijöitä ovat kulttuurilliset palvelut kuten 

museot, taidegalleriat ja teatterit, urheilumahdollisuudet sisällä ja ulkona, huvittelumah-

dollisuudet kuten yökerhot, festivaalit ja tapahtumat, vapaa-ajan viettomahdollisuudet 

kuten puistot ja viheralueet, ja sosiokulttuuriset tekijät kuten kieli ja turvallisuus. Toissi-

jaisia tekijöitä kuten majoitus- ja ostosmahdollisuuksia sekä myös niin kutsuttuja lisäte-



 

 

9 

kijöitä, joita ovat muun muassa julkinen liikenne ja turistineuvonta, pidetään myös hy-

vin tärkeinä urbaanin turismin menestymisen kannalta, joskaan niitä ei kuitenkaan las-

keta turistien houkuttelemisen päätekijöiksi. (Let´s Talk Business 2006.) 

 

Artikkelissa Urban Tourism – What Attracts Visitors to Cities teoksessa Let’s Talk bu-

siness 2006 on listattu seitsemän avaintekijää, jotka voivat tehostaa kävijäystävällisyyttä 

kaupunkialueilla. Nämä tekijät ovat:  

 

1.Historialliset alueet. Nämä alueet korostavat alueen luonnetta ja ovat usein hyvin jalan-

kulkijaystävällisiä ja helposti saavutettavissa, ja niissä on usein myös useita nähtävyyksiä 

samalla alueella. Kyseiset alueet tarjoavat myös hyvää tietoa kohteesta ja sen historiasta. 

Koulutuksellisen näkemyksen lisäksi historialliset alueet luovat tilan tuntua ja tarjoavat 

kävijöilleen ikimuistoisia kokemuksia.  

 

2 .Meren läheisyys. Olkoon kyse kuljetuspalveluista, teollisuudesta tai viihdykkeistä, ovat 

kaupunkien vesirajat aina houkutelleet ihmisiä, ja nykyään sekä kaupungit että yksityiset 

sijoittajat ovatkin alkaneet kiinnittää enemmän huomiota ranta-alueisiin ja niiden kehit-

tämiseen. Rannat tarjoavat useita mahdollisuuksia niin turismille, taloudelle kuin yhtei-

sökehityksellekin ja luovat näin rantakaupungeille etulyöntiaseman kilpailussa sisämaan 

kohteiden kanssa. 

 

3. Kokouspaikat ja kongressikeskukset. Kokouspaikkoja ja kongressikeskuksia pidetään 

yhtenä kaupunkimatkailun kulmakivistä. Joissakin kaupungeissa liikematkailun osuus ja 

siitä seuraavat yöpymiset ovat yli 40 prosenttia kaikista kävijöistä. Kokouspaikat ja 

kongressikeskukset mielletään vahvan kasvun sektoreiksi, joissa vierailijat viettävät kes-

kimääräistä enemmän aikaa ja jotka operoivat vuoden ympäri. Työllisyys, julkisuus, 

imagon parantaminen ja urbaani uudistuminen ovat kokouspaikkojen ja kongressikes-

kusten tuomia etuja, jotka johtavat suuriin taloudellisiin sijoituksiin, joita nämä paikat 

usein vaativat.  

 

4. Festivaalit ja tapahtumat.  Festivaaleista ja tapahtumista on lähiaikoina muodostunut 

suosittu tapa tehostaa kaupunkien turismia. Tapahtumia ja festivaaleja on monenlaisia 

ja -kokoisia ja ne vaihtelevat maailmannäyttelyistä ja esimerkiksi olympialaisista joka-
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vuotisiin, huomattavasti pienempiin tapahtumiin, kuten esimerkiksi Helsingissä järjes-

tettäviin ravintolapäiviin. Kaikki tämänkaltaiset tapahtumat ovat kaupungeille tärkeitä, 

mutta niiden vaikutus kaupungin turismiin riippuu kaupungin ulkopuolisten vierailijoi-

den osallistujamääristä. 

 

5. Erikoisalueet. Erikoisalueet ovat alueita, joissa useita eri kulttuurillisia, urheilullisia ja 

viihdykkeellisiä nähtävyyksiä, on rakennettu samalle alueelle. Nämä alueet eivät ole ai-

noastaan strategia turistien houkuttelemiseksi ja paikallisten asukkaiden olojen paran-

tamiseksi, vaan myös tapa urbaaniin uudistamiseen. Erikoisalueet mahdollistavat turis-

tien helpon liikkumisen nähtävyyksien välillä ja se, että pienellä alueella on paljon näh-

tävää, saattaa houkutella paikalle lisää turisteja. 

 

6. Turismin parissa työskentelevät ihmiset ja asukkaat kaupungin sanansaattajina. Ihmisten ystä-

vällisyys on todennäköisesti yksi tärkeimmistä sosiokulttuurisista tekijöistä turismin 

saralla. Avaintekijöitä vierailijan päätöksessä vierailla kohteessa ovat ystävälliset ja vie-

raanvaraiset ihmiset, jotka turistit muistavat ja joiden takia he saattavat myös palata 

kohteeseen. Se, että turistit tuntevat olonsa tervetulleiksi ei ole kiinni vain turismin pa-

rissa työskentelevistä, vaan kaikista kaupungissa työskentelevistä ja elävistä ihmisistä. 

Kaikkien turistien kanssa millään tavalla tekemisissä olevien ihmisten tulisi markkinoida 

itseään ja esiintyä edukseen sellaisille turisteille, joita kaupunki tarvitsee ja näin toimi-

malla tuoda lisää rahaa ravintoloille, hotelleille, museoille ja kaikille turismiin liittyville 

sektoreille ja liiketoimille. Jotta kaupunkimatkailu kasvaisi ja kukoistaisi, tulisi jokaisen 

taksikuskista yksityisyrittäjään ja asukkaaseen, toimia matkaoppaana ja näin tarjota vie-

raalleen positiivisia ja ikimuistoisia kokemuksia.  

 

7. Vähittäismyynti ja ruokailumahdollisuudet. Vaikka ostosmahdollisuudet ja ravintolat miel-

letään toissijaisiksi turismin tekijöiksi, ovat ne silti suuressa roolissa turismista saaduista 

voitoista koska turistit käyttävät paljon aikaa ja rahaa syömiseen ja ostosten tekemiseen. 

Kaupungit, jotka lisäävät vähittäismyyntiä tai ravintoloita kantakaupungissa tai erikois-

kohteissa, kuten lentokentillä, juna-asemilla tai huvipuistoissa, kokevat positiivisia ta-

loudellisia vaikutuksia, jotka eivät ainoastaan jää alueellisiksi vaan leviävät myös muille 

alueille. (Let´s Talk Business 2006.) 



 

 

11 

4.3 Saavutettavuus 

Saavutettavuudella tarkoitetaan ihmisten mahdollisuuksia saavuttaa haluamansa kohteet 

ja palvelut tarpeidensa mukaan. Työ, ostosmahdollisuudet, koulutus ja virkistäytyminen 

ovat syitä jotka motivoivat ihmisiä matkustamaan eri kohteisiin. Kohteiden saavuttami-

seen vaikuttavat useat eri tekijät kuten liikenneinfrastruktuuri, matkustuskäyttäytymi-

nen, maankäytön kaavoitus ja kehittäminen, sekä joukkoliikenne ja liikenteen hallin-

nointi. Näiden tekijöiden ymmärtäminen on suuressa roolissa kohteen saavutettavuu-

dessa. (University of Minnesota 2012.) 

 

Ihanteellisessa tilanteessa kaupunkikohteen kaikki asukkaat sekä matkailijat saavuttavat 

helposti haluamansa kohteet. Kaupunkialueita tarkasteltaessa on kuitenkin huomatta-

vissa eroja kohteiden saavutettavuudessa. Eri alueilla asuvat ihmiset eivät välttämättä 

ole tasa-arvoisessa asemassa suhteessa etäisyyksiin työpaikoista tai virkistysmahdolli-

suuksista, tai mahdollisuuksista käyttää erilaisia kuljetusmuotoja. Saavutettavuuden 

konsepti tarjoaa objektiivisen tavan tarkastella näitä eroja. (University of Minnesota 

2012.) 

 

Maankäyttöä ja liikennesuunnittelua ohjaa nykyään suureksi osaksi liikenteen sujuvuu-

den parantaminen. Ruuhkaisuudenmittarit ovat liikkuvuudenmittareita kuten ruuhkasta 

aiheutuvat myöhästymiset ja ihmisten mahdollisuus liikkua haluamissaan paikoissa. 

Liikkuvuus on vain osa saavutettavuuden kokonaiskuvaa. Alueet, joilla ei ole ruuhkaa, 

eivät välttämättä ole kokonaisvaltaisesti niin hyvin saavutettavissa mikäli asukkaat ja 

matkailijat ovat estyneitä saavuttamaan haluamiaan kohteita ja palveluita pitkienmatko-

jen tai esimerkiksi taloudellisten tekijöiden takia. (University of Minnesota 2012.) 

 

Maankäyttö on tärkeässä roolissa saavutettavuuden kannalta. Kohteen kehitys määrää 

millaista liikennejärjestelmää alue kaipaa palvellakseen asukkaita ja matkailijoita. Julki-

nen liikenne ja muut liikennejärjestelyt määrittävät maankaavoitusta. Saavutettavuus 

vaikuttaa alueen taloudelliseen kehitykseen ja esimerkiksi työntekijöiden ja työnantajien 

liikkuvuudella työpaikan ja kodin välillä on selvä vaikutus alueen taloudelliseen hyvin-

vointiin. Oikeudenmukainen liikennesuunnittelu pyrkii ottamaan huomioon ettei mi-

kään yhteisö tai kaupunginosa jää liikennesuunnittelun ulkopuolelle. Saavutettavuus on 
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monimuotoinen kysymys, joka vaikuttaa jokapäiväiseen elämäämme. Jotta saavutetta-

vuutta voidaan ymmärtää, on otettava huomioon kaikki siihen vaikuttavat osa-alueet 

kuten suunnittelu ja julkinen valta. (University of Minnesota 2012.) 
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5 Matkakohteena Helsinki 

Tässä kappaleessa esittelemme Helsinkiä matkailukohteena. Ensimmäisenä esitellään 

Helsingin matkailutoimisto ja sen toiminta, sen jälkeen esittelyssä on Helsingin matkai-

lustrategia ja kaupungin saavutettavuus, ja viimeisenä käsitellään Helsingin vetovoima-

tekijöitä. 

 

Helsinki on Suomen pääkaupunki ja varmasti myös Suomen kaupungeista tunnetuin. 

Se on perustettu vuonna 1550 ja toiminut pääkaupunkinamme viimeiset 200 vuotta eli 

vuodesta 1812. Vuonna 2012 Helsinki toimii myös maailman designpääkaupunkina, 

jonka odotetaan vaikuttavan turistivirtoihin positiivisesti. Helsinki on rakennuttu Suo-

menlahden rannalle, siihen kuuluu 317 saarta ja sillä on 122,5 kilometriä rantaviivaa. 

Helsingin väkiluku oli vuodenvaihteessa 2011-2012 595 384 ja yhdessä Espoon, Van-

taan ja Kauniaisten kanssa se muodostaa 1,3 miljoonan asukkaan kaksikielisen pääkau-

punkiseudun. Suomenkielisiä Helsingissä on 82,5%, ruotsinkielisiä 6% ja muita kieliä 

puhuvia on 11,5% väestöstä. Helsingin väestöstä 53,4% on naisia (muualla Suomessa 

51,1%). Helsingin kaupunki on Suomen suurin työnantaja ja se työllistää noin 120 000 

henkeä. Helsinki on myös Suomen ainoa kaupunki, jossa on sekä metro että raitiovau-

nuverkosto. (Helsingin väestö vuodenvaihteessa 2011/2012 ja väestönmuutokset 2011 

2012; Helsingin kaupunki 2012g.) 

 

5.1 Helsingin matkailu- ja kongressitoimisto 

Helsingin kaupungin matkailu- ja kongressitoimisto on Helsingin kaupungin virallinen 

matkailuvirasto. Viraston tehtävänä on markkinoida Helsinkiä matkailu- ja kokouskau-

punkina, sekä tiedottaa alueen matkailupalveluista. Helsingin matkailu- ja kongressitoi-

miston internetsivusto visithelsinki.fi on kaupungin virallinen matkailusivusto. Matkai-

lu- ja kongressitoimiston tavoitteena on edistää alueen matkailuelinkeinoa ja vahvistaa 

kaupungin vetovoimaisuutta. Helsingin matkailu- ja kongressitoimiston vuosittainen 

budjetti on noin neljä miljoonaa euroa. Matkailun kehittymistä seurataan tilastoilla ja 

tutkimuksilla. Myös Helsingin kansainvälinen edustaminen matkailualan tapahtumissa 

kuuluu toimiston tehtäviin. (Visit Helsinki 2012a; Itävaara, L. 29.11.2012.) 
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Matkailu- ja kongressitoimisto on jaettu kolmeen yksikköön, joita ovat markkinointi-, 

kongressi- ja viestintäyksiköt. Lisäksi toimistoon kuuluu matkailuneuvontaosasto. 

Markkinointiyksikön tehtävänä on nimensä mukaisesti markkinoida Helsinkiä ja kehit-

tää matkailupalveluita yhteistyössä alan toimijoiden ja yritysten kanssa. Markkinointiyk-

sikön tehtäviin kuuluu myös edellä mainittu Helsingin edustaminen kansainvälisissä 

matkailualan tapahtumissa. Lisäksi se järjestää tutustumismatkoja Helsinkiin. (Visit Hel-

sinki 2012a.) 

 

Kongressiyksikkö edistää Helsingin asemaa kongressi-, kokous- ja kannustematkailu-

kohteena. Yksikön toimintaan kuuluu myös tapahtumien ennakkomarkkinointi ja se 

avustaa toimijoita tapahtumien järjestämisessä. Kongressiyksikkö toimii tiiviissä yhteis-

työssä alan organisaatioiden ja elinkeinon kanssa. (Visit Helsinki 2012a.) 

 

Viestintäyksikön tehtävänä on tuottaa muun muassa Helsinki -esitteitä ja muuta mark-

kinointimateriaalia. Yksikkö palvelee koti- ja ulkomaista mediaa ja ylläpitää visithelsin-

ki.fi sivustoa ja Helsingin matkailun materiaalipankkia. Helsingin matkailu- ja kongres-

sitoimiston alaisuudessa toimii myös tukipalveluyksikkö, jonka tehtäviin kuuluu toimis-

ton talous, hallinto ja matkailun kehittämiseen liittyvät hankkeet, kuin myös tukipalve-

lut. (Visit Helsinki 2012a.) 

 

Matkailuneuvontaosaston tehtävänä on tarjota maksutonta informaatiota kaupungista, 

nähtävyyksistä, tapahtumista ja palveluista sekä kaupungista yleensä. Se jakaa myös esit-

teitä ja karttoja. Matkailuneuvontaosastolla on kaksi kiinteää toimipistettä Helsingin 

keskustassa ja lisäksi kesäisin kaupunkia kiertää infoliivein varustetut Helsinki-oppaat. 

Toimipisteet sijaitsevat Pohjois-Esplanadilla ja Rautatieasemalla ja palvelevat asiakkaita 

arkisin 9-20 tai 9-18 ja viikonloppuisin 9-18 tai 9-16, sesongista ja toimipisteestä riippu-

en. (Visit Helsinki 2012o.) 

 

5.2 Helsingin matkailustrategia 

Helsingin matkailustrategian on luonut Helsingin matkailu- ja kongressitoimisto. Stra-

tegian tarkoituksena on markkinoida Helsinkiä matkailu- ja kokouskaupunkina sekä 

tiedottaa alueen matkailupalveluista. Strategian tavoitteena on matkailuelinkeinon edis-
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tyksen kehittäminen ja kaupungin vetovoimaisuuden vahvistaminen. Helsingin matkai-

lustrategian päämääränä on korostaa Helsingin asemaa Suomen tärkeimpänä matka-

kohteena ja vahvistaa matkailun painoarvoa kaupungin taloudessa ja elinkeinoelämässä. 

Helsingin alueen matkailua kehitetään kokonaisvaltaisen suunnitelman mukaisesti niin 

että kaupungilla on yhtenäinen brändi ja seudun matkailutulo kasvaa. Matkailustrategi-

aan kuuluu myös Helsingin saavutettavuuden kehittäminen ja matkailupalveluiden laa-

dun ja saatavuuden parantaminen. Kaupunki pyrkii myös saamaan lisänäkyvyyttä ja 

julkisuutta tapahtumien kautta. (Visit Helsinki 2012.) 

 

Strategian tehtävänä on tarjota niin matkailijoille kuin kaupungin asukkaillekin infor-

maatiota kaupungin tapahtumista ja kohteista. Helsinkiä halutaan markkinoida matkai-

lukohteena sekä kokous-, kongressi- ja tapahtumakaupunkina yhteistyössä alan toimi-

joiden kanssa. Strategialla pyritään tiedottamaan matkailutapahtumista ja palveluista 

sekä huolehtimaan piikkisesonkien vaatimasta tehostetusta matkailuneuvonnasta. Osa 

strategiaa on myös markkinointi- ja tiedotusmateriaalin julkaisu sekä matkailun inter-

netsivuston ylläpitäminen. Strategian avulla seurataan ja edistetään kaupungin matkai-

lun kehittämistä tilastojen ja tutkimusten kautta. (Visit Helsinki 2012k.) 

 

Osa Helsingin matkailustrategiaa on myös luoda visio Helsingistä yhtenä kilpailukykyi-

simmistä kaupunkikohteista, jolla on vahva ja omaleimainen brändi. Helsinki visioidaan 

Pohjoismaiden johtavana ja Euroopan laadukkaimpana kokouskaupunkina sekä itäme-

ren ohittamattomana risteilykaupunkina. Helsinki halutaan nähdä kaupunkina, joka 

houkuttelee matkailijoita ympäri vuoden, eikä vain huippusesonkeina. (Visit Helsinki 

2012k.) 

 

Strategian toimivuuden mittareina pidetään panostusta matkailumarkkinointiin, matkai-

luun kohdistuvien investointien määrää sekä suorien yhteyksien määrää Helsinkiin. Mit-

tareina käytetään myös, lento- ja laivayhteyksiä, yöpymisten määrää, hotellien käyttöas-

tetta ja matkailutuloa. (Visit Helsinki 2012k.) 
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5.3 Helsingin matkailumarkkinointi ja brändi 

Helsinkiä markkinoidaan matkailu-, kokous-, ja risteilykaupunkina, joka on idän ja län-

nen kohtaamispaikka. Helsingistä luodaan kuvaa omaleimaisena, mielenkiintoisena ja 

houkuttelevaa tarjontaa kumpuavana kaupunkina. Kaupungin vahvuuksiksi luetaan 

ainutlaatuinen sijainti, omaleimainen kaupunkikulttuuri, design, arkkitehtuuri, merelli-

syys, tapahtumat sekä ruokakulttuuri ja luonto. Myös kompakti koko ja kohteiden 

helppo saavutettavuus lasketaan kaupungin vahvuuksiksi. (Visit Helsinki 2012l.) 

 

Helsingin kaupungin pääkohderyhmiä matkailumarkkinoinnissa ovat, pariskunnat, per-

heet ja ystäväporukat. Tärkeimpiä markkinointikanavia kaupungille ovat sähköiset ka-

navat, kuten visithelsinki.fi, Helsinki Tourism Blog, uutiskirjeet, Facebook, Twitter ja 

Youtube. Toinen tärkeä kanava markkinointiin on kohtaamiset ihmisten kanssa matkai-

luneuvonnan kautta, joita on vuosittain reilut 600 000 eri puolilla Helsinkiä. Myös mes-

suja, tutustumisvierailuja, workshopeja ja lehdistötiedotteita hyödynnetään asiakkaiden 

saavuttamisessa. Muita markkinointikanavia ovat, julkaisut kuten matkailijanopas sekä 

kampanjat ja yhteistyökumppaneiden kanavat. (Visit Helsinki 2012l.) 

 

Helsinkiä markkinoidaan kohderyhmittäin, mutta hyvin samantapaisin menetelmin. 

Markkinoinnissa pääpaino on erilaisilla kampanjoilla (muun muassa perhe- ja tapahtu-

makampanjoilla), vistihelsinki.fi verkkosivuilla, messuilla (esimerkiksi Matkamessut) ja 

FAM-trip eli tutustumisyhteistyöllä. Ryhmä- ja kokousmatkojen järjestäjille tärkeimmät 

markkinointikanavat ovat porukallahelsinkiin.fi -sivusto ja meethelsinki.fi -sivusto. (Vi-

sit Helsinki 2012l.) 

 

Vuonna 2008 Ulkoministeri Alexander Stubbin aloitteesta perustettiin maabrändival-

tuuskunta, jonka tehtävänä oli luoda strategia, joka saa ihmiset kiinnostumaan Suomes-

ta entistä enemmän. Brändääminen ulkoistettiin koko kansalle ja suomalaiset saivat 

käydä ehdottamassa ideoitaan internetissä. Kansan ehdotuksesta tärkeimmäksi teemaksi 

asetettiin puhdas luonto ja luomutuotanto. (Helsingin yliopisto 2012.) 

 

Ruotsalainen paikkojen brändäykseen erikoistunut Marcus Andersson kommentoi 

haastattelussaan (21.06.2012 Helsingin kaupunki) Helsingin brändiä suhteessa naapu-
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rimaihin. ”Pohjoismaat ovat hyvin pidettyjä, mutta niiden tunnettuus ei ole erityisen 

hyvä ympäri maailman. Lisäksi Pohjoismaisten pääkaupunkien haaste on erottua toisis-

taan. Yhteistyö voi olla etu, mutta on vaikeaa erottautua muista.” Andersson kuitenkin 

muistuttaa, että Helsinki on hyvässä nosteessa ja sijoittunut kärkipäähän asuttavien 

kaupunkien listauksissa, joita arvostetut julkaisut kuten Monocle ja The Economist 

ovat tuottaneet. ”Helsingillä on enemmän vahvuuksia kuin sen brändimielikuva antaa 

ymmärtää. Helsingillä onkin vielä potentiaalia hyödyntää voimakkaammin vahvuuksi-

aan brändimielikuvan parantamisessa.” Andersson toteaa ja jatkaa, ”Suomen brändi-

mielikuva on itse asiassa vahvempi kuin Helsingin.” Andersson neuvoo Helsinkiä käyt-

tämään brändäyksessä Suomen brändimielikuvaa ja muistamaan myös niin sanotut 

pehmeät näkökulmat, kuten luonnon, luovuuden, kulttuurin ja identiteetin, jotka suo-

malaisilta helposti unohtuvat. (Helsingin kaupunki 2012f.) 

 

5.4 Helsingin saavutettavuus 

Helsingin kaupunki aloitti vuonna 2002 Helsinki kaikille projektin, jonka tavoitteena oli 

kaupunki, jossa kaikkien on helppo liikkua ja toimia. Projekti jatkui vuoteen 2011. Pro-

jektilla haluttiin suunnitella kaupunki jonka kadut, puistot, rakennukset ja julkinen lii-

kenne sekä palvelut ovat kaikkien saavutettavissa. (Helsingin kaupunki 2012e.) 

 

Helsinki on hyvin saavutettavissa niin Euroopasta kuin Aasiastakin. Nykyään Helsinki 

on hyvin suosittu kohde esimerkiksi Japanilaisten turistien keskuudessa. Helsingin len-

toasemalle saapuu päivittäin noin 200 kansainvälistä lentoa ja vuonna 2011 sen kautta 

kulki 14,9 miljoonaa matkustajaa. Helsinki-Vantaa lentoasema on Skytraxin teettämän 

tutkimuksen mukaan yksi maailman parhaista lentoasemista neljällä tähdellään (viiden 

tähden lentoasemia on vain kolme). Helsinki-Vantaan lentoasema sijaitsee vajaan kah-

denkymmenen kilometrin päässä Helsingin keskustasta ja matka kentällä kestää noin 

puoli tuntia. Lentoasema on saavutettavissa linja-autolla ja junayhteys kentälle avautuu 

suunnitelmien mukaan vuonna 2015. (Visit Helsinki 2012f; Skytrax 2012; Finavia 

2012.) 

 

Koska Helsinki on Suomen pääkaupunki, on sinne luonnollisesti hyvät junayhteydet 

kaikkialta Suomesta. Junaliikenne toimii päivittäin myös Helsingin ja Moskovan sekä 
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Pietarin välillä. Kaupungin rautatieasema sijaitsee aivan ydinkeskustassa ja kaikkea 

maan junaliikennettä hallitsee monopoliasemassa oleva Valtion Rautatie eli VR. Helsin-

gin linja-autoasema sijaitsee Kampissa kaupungin keskustassa, noin 500 metrin päässä 

rautatieasemasta. Linja-autoasemalle saapuu ja sieltä lähtee vuoroja ympäri Suomea ta-

saisin väliajoin. Helsingin ollessa satamakaupunki on luonnollista että Helsinkiin on 

hyvät yhteydet myös meriteitse. Päivittäiset vuorot kulkevat Helsingin eri satamista Vi-

roon, Ruotsiin ja Saksaan. Helsingistä on laivayhteydet myös Venäjälle ja Puolaan. Suu-

rin osa laivoista on autolauttoja, joille matkustajat voivat tarpeen vaatiessa ottaa myös 

auton mukaansa. Suurimmat varustamot ovat Tallink-Silja, Viking Line, Eckerö Line, 

Linda Line, St.Peter Line ja Finnlines. (Visit Helsinki 2012g.) 

 

5.5 Hotellit Helsingissä 

Helsingistä löytyy noin 80 eritasoista hotellia viidentähden luksusmajoituksesta reppu-

reissaajien budjettiin sopiviin hostelleihin. Suurin osa hotelleista ja hostelleista sijaitse-

vat kaupungin keskustassa. Muita majoitusvaihtoehtoja ovat muun muassa leirintä-

alueet, huoneistohotellit ja viimeisen trendin mukaisesti myös kotimajoitus. Vuonna 

2011 Helsingissä oli 8 354 hotellihuonetta, joiden käyttöaste oli 69,9%, joka oli 2,6% 

viime vuotta korkeampi. Huoneen keskihinta kyseisenä aikana oli 98,94 euroa per yö. 

Tunnetuimpia ja suosituimpia hotelleja kaupungissa ovat muun muassa Hotelli Kämp, 

GLO Hotel, Hilton, Radisson, useat Scandic- ja Sokos-hotellit. Pienemmällä budjetilla 

matkustaville sopivia vaihtoehtoja ovat esimerkiksi, Omenahotelli ja useat muut hostel-

lit. Kaupungin laidalla sijaitseva Rastilan leirintäalue on myös edullinen majoitusvaih-

toehto. (Booking.com 2012; Helsinki in Style 2012b; Tilastokeskus 2012; Visit Helsinki 

2012j.) 

 

Luksushotellien ehdoton suosikki on Esplanadin puistossa sijaitseva kuuluisa Kämp 

hotelli. Hotelli uhkuu hienostunutta eleganssia ja on osa maailmanlaajuista Starwood-

hotelliketjun Luxury Collectionia. Kämp tarjoaa monipuolisia ja erittäin korkeatasoisia 

palveluita ja sen yhteyteen on rakennettu Kämp Galleria niminen luksusostoskeskus, 

joka myy vain laadukkaita ja kalliita tuotteita. Hotelli on suosittu myös kaupungissa 

vierailevien supertähtien ja muiden arvovaltaisten vieraiden keskuudessa. Yö hotellissa 

maksaa halvimmillaankin noin 300 euroa. (Hotel Kämp 2012.) 
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Hinnaltaan keskitason hotelleita Helsingissä ovat esimerkiksi Scandic- ja Sokos -

ketjujen hotellit, joita löytyy keskusta-alueelta muutamia. Esimerkkinä mainittakoon 

Sokos Hotel Albert, joka on kodikas ja rento korttelihotelli trendikkäässä Punavuoren 

kaupunginosassa, jossa sijaitsee myös useita kahviloita ja ravintoloita. Hotellin hinnat 

alkavat noin 100 eurosta yö. (Sokos Hotels 2012.) 

 

Omenahotelli on pohjoismainen hotelliketju, jolla on 14 hotellia Pohjoismaissa ja joka 

tarjoaa hotellitason majoitusta hostellitason hintaan. Esimerkkinä toimii Omenahotelli 

Eerikinkatu, joka sijaitsee aivan Helsingin ydinkeskustassa kaikkien palveluiden ja näh-

tävyyksien lähettyvillä. Kaikkien Omenahotellien huoneet ovat moderneja ja tilavia, ja 

niistä kaikista löytyy sama varustelutaso, joka takaa palveluntason olevan samanlainen 

jokaisessa hotellissa. Yön hinta hotellissa on noin 70 euroa. (Omenahotelli 2012.) 

 

5.6 Nähtävyydet Helsingissä 

Niin Helsingissä kuin muissakin maailman pääkaupungeissa on paljon nähtävää, koet-

tavaa ja tehtävää. Koska Helsinki sijaitsee meren rannalla ovat satama-, ja rannikkoalu-

eet kaupungin sydän. Lisäksi useat vanhat rakennukset, museot, puistot, kirkot ja suo-

malaiset design kohteet ovat myös turistien suosiossa. Yksi Helsingin matkailuvalteista 

on sen aktiiviset asukkaat. (Lonely Planet 2012; Visit Helsinki. 2012) 

 

5.6.1 Merellinen Helsinki 

Helsingillä on yli 100 kilometriä rantaviivaa ja sen edustalla sijaitsee yli 300 saarta, joista 

ainakin osa on valjastettu matkailukohteiksi. Saarista mainittakoon merkittävimmät ku-

ten Suomenlinna, Seurasaari, Pihlajasaari, Korkeasaari sekä Uunisaari. Saarilta löytyy 

useita ravintoloita ja lisäksi tarjolla on vesikiertoajeluja saaristossa. (Visit Helsinki 

2012h.) 

 

Suomenlinna on kaikille suomalaiselle tuttu ja myös Helsinkiin suuntaavat matkailijat 

ovat kiinnostuneita tästä 1700-luvulla rakennetusta, UNESCOn maailmanperintökoh-

teesta, joka on myös yksi maailman suurimmista merilinnoituksista. Suomenlinnaan 

pääsee ympärivuoden kauppatorilta lähtevällä lautalla ja kesäisin myös vesibussilla. 
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Matka Suomenlinnaan kestää noin 15 minuuttia ja matkalippuna käy HSL:n (Helsingin 

seudun liikenne) liput, seutuliput ja Helsinki-kortti. Suomenlinna on Helsingin ja myös 

koko Suomen suosituin kulttuurimatkailukohde ja vuonna 2011 se keräsi ennätykselli-

set 778 000 kävijää. (Suomenlinna 2012; Visit Helsinki 2012h.) 

 

Seurasaari on Länsi-Helsingissä sijaitseva saari ja kaupungin ainoa ulkoilmamuseo. Saari 

on ollut 1880-luvulta lähtien kaupunkilaisten suosiossa oleva ulkoilukohde ja vielä tänä 

päivänäkin yksi kantakaupungin suosituimmista ulkoilualueista. Saari on kaupungin 

omistuksessa oleva suojelukohde ja sen toiminnasta vastaa museovirasto. Ulkomuseon 

toiminta alkoi vuonna 1909 ja se koostuu yli kolmestakymmenestä siirretystä rakennus-

kokonaisuudesta ja 87 erillisestä rakennuksesta. Museon tavoitteena oli koota tyypillisiä 

suomalaisia rakennuksia kaikista maakunnista. Museon rakennukset ovat peräsin 1600-, 

1800-luvuilta ja niistä vanhin on Karunan vanha kirkko vuodelta 1686. Seurasaaressa 

on opastettua toimintaa pääsääntöisesti vain kesä-, ja syyskausilla, mutta saareen on 

vapaa pääsy ympäri vuoden. Vuonna 2010 saaressa vieraili 30 616 kävijää. (Museoviras-

to 2012; Visit Helsinki 2012h.) 

 

Pihlajasaari on Etelä-Helsingissä sijaitseva suosittu virkistysalue. Se houkuttelee kävijöi-

tä uimarannoilla, kauniilla luonnolla sekä ravintoloilla ja sinne pääsee kesäisin vesibus-

silla Ullanlinnan merisatamasta. Pihlajasaari koostuu useista luodoista ja kahdesta saa-

resta, jotka on yhdistetty kävelysillalla. Saari oli 1700-luvulla suosittu kalastajien ja luot-

sien tukikohta ja vuonna 1929 siitä tuli kansanpuisto. (Pihlajasaari 2012.) 

 

Paremmin eläintarhana kuin saarena tunnettu Korkeasaari sijaitsee kantakaupungin itä-

puolella. Eläintarha on perustettu vuonna 1889, joka tekee siitä yhden maailman van-

himmista eläintarhoista. Se on tullut tunnetuksi myös ympäristösuojelutyöstään ja sen 

toiminnan perustana on luonnon monimuotoisuuden suojelu ja eläinten hyvinvointi. 

Korkeasaaressa on edustettuna noin 200 eläinlajia ja yli tuhat kasvia. Korkeasaari on 

yksi pääkaupunkiseudun suosituimmista kohteista ja vuonna 2011 se keräsi 489 621 

kävijää. Saareen pääsee niin maitse kuin meriteitsekin. Lautat kulkevat kauppa- ja haka-

niementorilta ja lipun hintaan sisältyy sisäänpääsymaksu eläintarhaan. (Korkeasaari 

2012; Korkeasaaren eläintarhan toimintakertomus vuodelta 2011 2012.) 
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Uunisaari on saari Etelä-Helsingissä Kaivopuiston kupeessa. Saari on tullut tunnetuksi 

jykevistä kallioistaan, vaikuttavista tervalepistään, saaristotunnelmastaan ja suojaisasta 

uimarannastaan, jossa kaupunkilaiset ovat kylpeneet jo yli 100 vuoden ajan. 1800-, 

1900-lukujen taitteessa saaressa toimi kuuluisa merikylpylä. Kesäisin saareen kuljetaan 

Kaivopuiston rannasta lähtevällä yhteysaluksella ja talvisin sinne pääsee siltaa pitkin. 

(Uunisaari 2012.) 

 

Koska Helsinki  sijaitsee rannikolla ja Suomen saaristo on ainutlaatuista, tarjoaa Helsin-

ki upeat mahdollisuudet erilaisille vesikiertoajeluille. Risteilyalukset liikennöivät kauppa-

torinrannasta ja selostuksia tarjotaan kymmenillä kielillä. Perinteisten saaristoajeluiden 

lisäksi järjestävät saaristoristeilyoperaattorit erilaisia lounas-, illallis- ja juhlaristeilyjä. 

Kesäkaudella Helsingistä pääsee vesiteitse myös Porvooseen, jota jotkut luonnehtivat 

Helsingin vanhaksi kaupungiksi. Suurimmat saaristoristeilyjä tarjoavat operaattorit ovat 

Strömma, Royal Line ja IHA-Lines Oy Helsinki Cruises. Väliä Helsinki – Porvoo ope-

roi Royal Linen lisäksi m/s J.L. Runeberg, joka on vanha höyrylaiva. (Visit Helsinki 

2012h.) 

 

Saariravintolat ovat kiehtova osa Helsingin ravintolakulttuuria. Ravintoloita löytyy mo-

nia erilaisia ja ne tarjoavat kaikkea pizzoista ja saaristoherkuista, herkullisiin gourmet 

annoksiin. Yhteysalukset liikennöivät ravintoloihin toukokuusta syyskuun loppuun ja 

erityisesti loppukesän rapujuhlat ovat suosittuja. Koska ateriointi merellisen Helsingin 

äärellä on suosittua, on pöytävarauksen tekeminen suositeltavaa. Esimerkkejä saarira-

vintoloista ovat muun muassa Klippan, NJK, Boathouse, Skiffer ja Suomenlinnan pa-

nimo. (Visit Helsinki 2012e.) 

 

5.6.2 Arkkitehtuurinen Helsinki 

Tärkeimmät arkkitehtuuriset suuntaukset Helsingissä ovat uusklassismi, jugend ja funk-

tionalismi. Suurin osa kaupungista on rakennettu vuoden 1808 tulipalon jälkeen. Uus-

klassismi hallitsee Helsingin keskustaa. Kaupungin asemakaavoittajaksi valittiin Carl 

Ludvig Engel, jonka kädenjälkeä voi parhaiten ihailla kuuluisalla Senaatintorilla, jota 

ympäröi useat Engelin suunnittelemat rakennukset. Torilla sijaitsee muun muassa Hel-

singin yliopiston päärakennus ja kirjasto, Helsingin tuomiokirkko, valtioneuvoston lin-
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na ja kaupungintalo, jotka kaikki ovat peräisin Engelin kynästä. (Visit Helsinki 2012c; 

Helsingin kaupunki 2012g.) 

 

Helsingissä on kokonaisia kaupunginosia rakennettu 1800-1900 luvun taitteessa art-

nouveau hengessä, tehden noin 600 jugendtalon Helsingistä yhden Euroopan hie-

noimmista jugend-kaupungeista. Jugend-alueista tunnetuimpia ovat Kruunuhaka, Eira 

ja Katajanokka, joka tekee tyylisuunnasta kaupungin näkyvimmän. Tärkeimmät tyyli-

suunnan edustajat Helsingissä ovat Lars Sonck ja maailmallakin tunnettu Eliel Saarinen, 

joista ensimmäinen on suunnitellut muun muassa Kallion kirkon ja Eiran sairaalan, ja 

toinen Helsingin rautatieaseman ja kansallismuseon. (Kaupunginmuseo 2012; Helsinki 

in Style 2012.) 

 

Funktionalismi on kolmas Helsinkiä hallitseva arkkitehtuurinen tyylisuuntaus. Funktio-

nalismin merkittävimpiä rakennuksia ovat Helsingin Olympiastadion ja uimastadion. 

Tyylisuunnan tunnetuin suomalaisarkkitehti on Alvar Aalto, joka on suunnitellut muun 

muassa Finlandia-talon ja Enson pääkonttorin niin kutsutun sokeripalatalon. Muita 

tärkeitä funkkisrakennuksia ovat Helsingin postitalo, lasipalatsi ja Malmin lentoasema, 

joka on ainut suomalainen lentokenttä joka on saanut maininnan valtakunnallisesti 

merkittävänä kulttuurihistoriallisena ympäristönä. (Helsinki in Style 2012.) 

 

5.6.3 Helsingin museot 

Helsingissä on yli 80 museota, joista merkittävimpiä ovat jo edellä mainitut Seurasaari 

ja Suomenlinna, lisäksi kaupungista löytyy esimerkiksi Ateneum, Kiasma, Luonnontie-

teellinen kekusmuseo ja vuonna 2012 erittäin ajankohtainen Designmuseo. (Visit Hel-

sinki 2012b.) 

 

Ateneum on Suomen kansallisgalleria ja samalla maan laajin taidekokoelma yli 20 000 

teoksellaan. Ateneum on valtion taidemuseon osa yhdessä Kiasman kanssa, ja valtiollis-

tamisen yhteydessä 1990 museon kokoelmat jaettiin Ateneumin ja nykytaiteen museon 

kesken. Ateneumin kokoelma koostuu suomalaisen taiteen vaiheista 1700-luvun puoli-

välistä 1950-luvun loppuun. Myöhemmät teokset siirrettiin Nykytaiteen museon koko-

elmiin. Suomalaisen taiteen lisäksi Ateneumilla on kattava kansainvälisen taiteen koko-
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elma. Vuonna 1998 valmistuneeseen Kiasmaan siirrettiin Nykytaiteen museon kokoel-

mat, joka teki Kiasmasta valtion virallisen nykytaiteen museon. Kiasman kokoelmat 

käsittävät yli 8000 teosta, joista suurin osa on kotimaista taidetta. Kokoelmiin hankitaan 

1960 ja sen jälkeen aloittaneiden taiteilijoiden teoksia.  Kiasma ja Ateneum ovat kävi-

jämääriltään Suomen suosituimmat museot ja vuonna 2011 Kiasmassa vieraili 182 000 

näyttelyvierasta ja Ateneumissa 179 000. (Ateneum 2012; Kiasma 2012; Helsingin Sa-

nomat 5.1.2012.) 

 

Luonnontieteellinen keskusmuseo on yksi Suomen tärkeimmistä museoista. Museo 

toimii Helsingin yliopiston alaisena tutkimuslaitoksena ja sen tehtävänä on vaalia alansa 

kansalliskokoelmia, joita käytetään tutkimustyössä, valistuksessa ja opetuksessa. Luon-

nontieteellisellä keskusmuseolla on neljä yleisölle avointa kohdetta Helsingissä, joita 

ovat Luonnontieteellinen museo, Kaisaniemen kasvitieteellinen puutarha, Kumpulan 

kasvitieteellinen puutarha ja Mineraalikabinetti. Ylivoimaisesti suosituin kohteista on 

Luonnontieteellinen museo. (Luonnontieteellinen keskusmuseo 2012.) 

 

Vuonna 2012 Helsingin ollessa maailman design pääkaupunki on myös Designmuseo 

merkittävässä roolissa. Museo kerää ja tallentaa muotoilualan kokoelmaa ja vastaa osal-

taan alan tutkimustoiminnasta. Designmuseon kokoelmassa on 75 000 esinettä, 40 000 

piirustusta, 100 000 kuvaa ja tuhannen muotoilijan tiedot kattava rekisteri. Museon ko-

koelma valaisee Suomalaisen muotoilun historiaa ja kehitystä. Designmuseossa vieraili 

vuonna 2010 yli 100 000 kävijää. (Designmuseo 2012a; Designmuseo 2012b; Museoliit-

to 2012.) 

 

5.6.4 Vihreä Helsinki 

Kolmas osa Helsingin pinta-alasta on erilaisia viheralueita, joissa heijastuvat eri aika-

kausien tyylit ja ihanteet. Puistot ovat olennainen osa helsinkiläistä kaupunkikulttuuria 

ja erityisesti kaupunkilaisten nuorten suosiossa kesäpäivien ajanviettopaikkoina. Helsin-

gissä et ole koskaan kaukana lähimmästä puistosta. Puistot ovat suosittuja myös erilais-

ten kulttuuritapahtumien näyttämöinä. Esimerkkeinä mainittakoon Kaivopuiston, Alp-

pipuiston ja Kaisaniemen puiston ilmaiskonsertit ja tapahtumat. Suosituimmat keskus-
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tanläheisyydessä sijaitsevat puistot ovat Esplanadin puisto, Kaivopuisto ja Sibeliuksen 

puisto. (Visit Helsinki 2012d.) 

 

Esplanadin puisto on sijainniltaan keskeisin Helsingin puistoista, se on suosittu sekä 

turistien kävelykatuna, että kaupunkilaisten ajanviettopaikkana. Puistoa reunustavat 

vilkkaat ostoskadut ja puiston keskellä sijaitsee Helsingin ensimmäinen julkinen muis-

tomerkki. Esplanadilta löytyy myös Helsinkiläisten keskuudessa tunnettu perinteinen 

Espanlava, joka toimii näyttämönä monenlaisille tapahtumille. (Virtual Helsinki 2012.) 

 

Suurlähetystöjen ja huviloiden piirittämä Kaivopuisto sijaitsee meren rannalla ja on 

Helsinkiläisten perinteisin ulkoilu ja virkistysalue ja yksi Helsingin vanhimmista puis-

toista. Laaja puisto tarjoaa loistavat puitteet monenlaiseen leikkiin ja harrastukseen. 

Lisäksi puistosta löytyy Tähtitieteellisen yhdistyksen Ursan tähtitorni, joka on myös 

osin yleisölle avoin. Kaivopuisto on myös yksi Helsingin arvostetuimpia asuinalueita. 

(Helsingin kaupunki 2012a.) 

 

Aiemmin Humallalahdenpuistona tunnettu Sibeliuksen puisto on nimetty kuuluisan 

suomalaisen säveltäjämestarin Jean Sibeliuksen mukaan, hänen 80-vuotis syntymäpäi-

vänsä kunniaksi. Puiston tunnetuin nähtävyys on Eila Hiltusen veistämä mahtipontinen 

Sibelius-monumentti Passio Musicae. Puisto tunnetaan myös visakoivikosta joka istu-

tettiin presidentti Mauno Koiviston 60-vuotispäivän kunniaksi. (Helsingin kaupunki 

2012b.) 

 

Alppipuisto ja Lenininpuisto muodostavat kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti 

ja maisemakulttuurin kannalta merkittävän kokonaisuuden, jonka juuret ulottuvat aina 

1850-luvulle asti. Puistoalueen keskelle on rakennettu huvipuisto, Linnanmäki. Puisto 

on suosittu vaihtoehtoisen kulttuurin edustajien kokoontumispaikkana ja se isännöi 

useita erilaisia tapahtumia. (Helsingin kaupunki 2012c.) 

 

Kaisaniemen puisto on perustettu vuonna 1812, joka tekee siitä Helsingin vanhimman 

julkiseen käyttöön perustetun kaupunkipuiston. Puisto on nimetty Kaisaniemen ravin-

tolan emännöitsijän Catharina (Kajsa) Wahlundin mukaan. Puisto on jaettu kahteen 

erilliseen osaan, jotka ovat julkinen puisto ja Helsingin yliopiston kasvitieteellinen puu-
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tarha. Kuten monet muut puistot, myös Kaisaniemen puisto, toimii monen tapahtu-

man päänäyttämönä kuten esimerkiksi Maailma kylässä -kulttuuripäivien. Kaisaniemen 

puistoa pidetään yöaikaan yhtenä Helsingin vaarallisimpina paikkoina siellä tapahtunei-

den seksuaalirikosten ja pahoinpitelyiden vuoksi. (Helsingin kaupunki 2012d.) 

 

5.6.5 Aktiivinen Helsinki 

Suomeen suuntaavalle kulttuurimatkailijalle on kaikista Suomen kaupungeista Helsinki 

ylivoimaisesti luonnollisin valinta. Yli 3000 vuosittaisen tapahtuman joukosta löytyy 

kaikkea maailmanluokan konserteista huomattavasti pienempiin ja vaihtoehtoisiin ta-

pahtumiin. Monet kaupungin tapahtumista on järjestetty asukkaiden voimin ja niitä 

markkinoidaan pääsääntöisesti sosiaalisessa mediassa, joka on myös mahdollistanut 

suurilta osin vastaavanlaiset tapahtumat. Tällaisia tapahtumia ovat muun muassa Kallio 

Block Party, Punavuori Block Party, Ravintolapäivä (päivä jolloin asukkaat voivat pe-

rustaa oman pop up -ravintolan päiväksi), Käpylän kyläjuhlat, Siivouspäivä (päivä jol-

loin asukkaat voivat myydä omaisuuttaan kirpputorimaiseen tyyliin katujen varrella) ja 

korttelikeittiö. Kaikki edellä mainitut tapahtumat ovat talkoo voimin järjestettyjä ilmais-

tapahtumia ja niiden suosio kasvaa vuosivuodelta. (Kallioliike 2012.) 
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6 Matkakohteena Tukholma 

Kappaleessa kuusi esitellään Tukholma matkakohteena. Ensimmäisenä käsitellään 

Tukholman matkailutoimisto ja kaupungin matkailustrategia, jonka jälkeen paneudu-

taan kaupungin saavutettavuuteen ja viimeisenä kaupunkiin matkailijoita houkutteleviin 

tekijöihin.  

 

Tukholma on Ruotsin pääkaupunki ja myös maan suurin kunta. Kaupunki sijaitsee 

Itämeren länsirannikolla ja siellä asuu reilut 864 000 asukasta, joka tekee Tukholmasta 

Pohjoismaiden suurimman kaupungin. Tukholman väestöstä 48 % on miehiä ja 52 % 

naisia, kaupungin suurin ulkomaalaisryhmä ovat suomalaiset, joita oli vuonna 2005 

12 039. Tukholman kokonaispinta-ala on reilut 214 neliökilometriä ja siitä maa-alueita 

on noin 187 neliökilometriä ja vesialueita noin 27 neliökilometriä. Tukholmasta tuli 

kaupunki 1200-luvulla ja 1300-luvulta lähtien se on ollut Ruotsin poliittinen ja taloudel-

linen keskus, jossa kokoontuu mm. Ruotsin valtiopäivät. Myös maan kuninkaallisten 

työ- ja edustamispaikka, Kuningas Kaarle XVI Kustaan virallinen residenssi eli Tuk-

holman kuninkaanlinna, sijaitsee kaupungissa vaikka heidän virallinen asunto onkin 

kaupungin ulkopuolella, Drottningholmin linnassa. Ensimmäiset maininnat Tukhol-

masta Ruotsin virallisena pääkaupunkina ovat vanhoissa asiakirjoissa vuodelta 1436. 

(City of Stockholm 2012.) 

 

6.1 Stockholm Visitors Board – Tukholman matkailutoimisto 

Tukholman matkailutoimisto on kaupungin virallinen matkailutoimija ja sen omistaa 

kokonaisuudessaan Tukholman kaupunki. Toimisto toimii Stockholm Business Regio-

nin alaisuudessa. Stockholm Visitors Boardin (SVB) tehtävänä on Tukholmaan suun-

tautuvan matkailun edistäminen ja markkinointi. Toimisto pyrkii tekemään Tukholmas-

ta mielenkiintoisen matkailukohteen ja sen tavoitteena on lisätä turismia ja kokous- ja 

kannustematkailua sekä kongresseja ja tapahtumia. SVB on jaettu kolmeen osastoon, 

jotka ovat vapaa-ajan-, kongressi- ja viestintäyksiköt. (Visit Stockholm 2012f; Jönsson, 

A. 23.11.2012.) 
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Tukholmaa markkinoidaan matkailutoimiston kehittämän brändin: Stockholm – The 

Capital of Scandinavia alaisuudessa, yhteistyössä useiden matkailualan toimijoiden 

kanssa. Tukholman matkailutoimisto markkinoi kaupunkia erilaisten työpajojen, messu-

jen ja markkinointimateriaalin, kuten esitteiden tuottamisen ja jakamisen kautta, kuin 

myös tarjoamalla koulutus ja tutustumismatkoja sekä ryhmille että yksittäisille matkai-

lualan toimijoille. Se tuottaa ja myös jakaa Tukholman matkailuesitteet ja materiaalit, 

sekä tarjoaa tutustumismatkoja turismin parissa työskenteleville henkilöille ja yrityksille. 

Tukholman matkailutoimisto ottaa myös osaa tapahtumien järjestämiseen ja kehittämi-

seen. (Visit Stockholm 2012f.) 

 

6.2 Tukholman matkailustrategia 

Vuonna 2011 Stockholm Visitors Board esitteli Tukholman uuden matkailustrategian, 

jonka tavoitteena on nostaa Tukholman yöpymisten määrää 50% vuoteen 2020 men-

nessä. Markkinointi toteutetaan yhteistyössä matkailualan toimijoiden kesken. Strategi-

an pääkohderyhminä ovat kuluttajat, myyntiedustajat ja media seitsemällä suurimmalla 

markkina-alueella, Norjassa, Suomessa, Italiassa, Sakassa, Isossa-Britanniassa, Venäjällä 

ja USA:ssa. Tukholmaa halutaan markkinoida kaupunkilomakohteena. Kaupungin vah-

vuuksina markkinoidaan ruokaa, tapahtumia ja viihdettä. Strategia pyrkii yhdistämään 

alan toimijoita messujen ja työpajojen avulla. Vuonna 2011 järjestettiin niin kutsuttuja 

tutustumismatkoja, joissa alan toimijat vierailivat kaupungissa oppiakseen lisää kohtees-

ta kyetäkseen myymään kohdetta paremmin. Kansainvälisellä medialla on tärkeä rooli 

Tukholman vetovoimaisuuden sanansaattajana. Suhteita mediaan ylläpidetään lehdistöl-

le suunnattujen matkojen, lehdistötiedotteiden, uutiskirjeiden ja blogien kautta. Ristei-

lymatkailun kautta Tukholman matkailun odotetaan kasvavan. Tukholmasta halutaan 

tehdä risteilymatkailun keskiö, josta risteilyt alkavat tai jonne ne päättyvät, joka puoles-

taan kasvattaa yöpymisten määrää kaupungissa. Toinen kasvava segmentti on homo- ja 

lesbomatkailu, joka pyrkii luomaan Tukholmasta avointa ja vapaamielistä kuvaa. Kau-

pungin tavoitteena on olla Pohjois-Euroopan houkuttelevin vaihtoehto kokouskau-

punkina. Strategian toimivuutta voidaan mitata matkailuun kohdistuvien investointien 

määrällä, Tukholmaan suuntautuvien yhteyksien määrällä ja esimerkiksi yöpymisten 

määrällä. (Stockholm Annual Report 2011. 14-15, 28-29.) 
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6.3 Tukholman matkailumarkkinointi ja brändi 

Tukholman markkinointia hoitaa Stockholm Visitors Board ja kaupunkia markkinoi-

daan sloganilla, Stockholm – The Capital of Scandinavia, joka luo vahvan mielikuvan 

kaupungista. Slogania selitetään Tukholman keskeisellä sijainnilla, hyvillä yhteyksillä, 

suurilla turistivirroilla ja sillä että Tukholma on Pohjoismaiden suurin kaupunki. Mark-

kinoinnin tavoitteena on vakiinnuttaa Tukholman asema Pohjois-Euroopan suosituim-

pana matkailukohteena ja koko maailmanlaajuisesti tunnettuna, kiinnostavana kaupun-

kina. Kuten aiemmin mainittiin, Tukholmaa markkinoidaan työpajojen, matkamessujen 

ja markkinointimateriaalin ynnä muun vastaavan toiminnan kautta. (Stockholm Visitors 

Board 2012.) 

 

Stockholm Visitors Board on asettanut markkinoinnin tavoitteeksi lisätä yöpymisiä, 

houkutella lisää vapaa-ajanmatkaajia, lisätä tapahtumia ja konferensseja sekä tuottaa 

maailmanluokan matkailupalveluita, ja olla johtava kestävänkehityksen alue Euroopassa 

vuoteen 2020 mennessä. Tukholman brändin määrittävä slogan, Stockholm – The Ca-

pital of Scandinavia, on vapaasti käytettävissä kaikessa Tukholman markkinoinnissa. 

(Visit Stockholm 2012m.) 

 

6.4 Tukholman saavutettavuus 

Tukholma on sijainniltaan Skandinavian keskeisin kaupunki, josta pääsee lentäen Poh-

jois-Euroopan kaikkiin suurkaupunkeihin alle kahdessa tunnissa. Tukholmassa ja sen 

lähialueilla on neljä kansainvälistä lentokenttää jotka ovat Stockholm-Arlanda, Bromma 

Stockholm Airport, Stockholm-Skavsta Airport ja Stockholm-Västerås Airport. Sekä 

Skavsta että Västerås sijaitsevat noin 100 kilometrin päässä keskustasta ja kenttiä käyt-

tävät pääasiassa halpalentoyhtiöt. (Visit Stockhom 2012b.) 

 

Stockholm-Arlanda on Ruotsin suurin lentokenttä, jota käyttää noin 80 lentoyhtiötä ja 

päivittäin sieltä operoidaan yli 160 kohteeseen. Lentokenttä sijaitsee 42 kilometrin pääs-

sä keskustasta. Vuonna 2009 Aiport Council International Europe luokittelin Arlandan 

maailman ympäristöystävällisimmäksi lentokentäksi. Arlandan kautta kulkee vuosittain 

noin 19 miljoonaa matkustajaa. Tukholman keskustan ja Arlandan välillä kulkee ju-
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nayhteys, jolla matka keskustaan taittuu noin 20 minuutissa. Lentoasemalta on myös 

bussiyhteys kaupungin keskustaan. (Swedavia 2012a; Swedavia 2012b; Swedavia 2012c.) 

 

Toinen keskeinen Tukholman lentokentistä on Bromma Stockholm Airport, joka sijait-

see vain reilun 7 kilometrin päässä keskustasta. Vuonna 2011 Bromman kautta kulki 2,2 

miljoonaa matkustajaa, joista suurin osa oli kotimaan matkustajia. Lentokentälle operoi 

16 lentoyhtiötä, joista 5 lentää kansainvälisiä lentoja ja 11 ainoastaan Ruotsin sisällä, 

joka tekee Brommasta tärkeän solmukohdan Ruotsin sisäiselle lentoliikenteelle. Koska 

lentoasema sijaitsee niin lähellä keskustaa ja ympäröiviä asuinalueita, ovat ympäristö 

vaatimukset erittäin tiukat. Kentälle saavat laskeutua vain hiljaisimmat ja ympäristöys-

tävällisimmät lentokoneet. Kentältä on hyvät bussiyhteydet keskustaan niin lentokent-

tä- kuin paikallisbusseillakin. (Swedavia 2012d; Swedavia 2012e.) 

 

Tukholman keskusrautatieasema sijaitsee kaupungin ydinkeskustassa ja on palvellut 

asiakkaita vuodesta 1871 lähtien. Asema toimii kaiken junaliikenteen keskipisteenä ja 

sen kautta kulkevat niin lähi- kuin kaukojunatkin. Asemalta on myös yhteydet Keski-

Eurooppaan. Asemalta on erittäin hyvät yhteydet myös bussilinjoille, metrolinjoille sekä 

lentoasemalle, ja rautatieasemaa voikin luonnehtia kaupungin julkisen liikenteen keski-

pisteeksi. Tukholma on myös helposti saavutettavissa meriteitse. Päivittäiset yhteydet 

kulkevat Suomen, Baltian maiden sekä Puolan ja Tukholman välillä. Merkittävimpiä 

varustamoja ovat Viking Line, Tallink-Silja, Birka Cruises ja Eckerölinjen. (Visit Stock-

holm 2012c; Visit Stockholm 2012d.) 

 

Tukholman linja-autoliikenteen keskus on Cityterminalen, joka sijaitsee aivan kaupun-

gin keskustassa. Sieltä on yhteyksiä, jokaiseen suureen kaupunkiin ja satoihin pienem-

piin kohteisiin säännöllisin väliajoin. Terminaalista on myös yhteyksiä Eurooppaan. 

Päivittäin terminaalista lähtee ja sinne saapuu noin 800 linja-autoa. Suurin operaattori 

liikenteessä on Swebus Express. (Cityterminalen 2012.) 

 

6.5 Hotellit Tukholmassa 

Tukholmasta löytyy yhteensä yli 200 majoitusvaihtoehtoa kaikista hintaluokista. Vuon-

na 2011 Tukholmassa oli 27 700 hotellihuonetta, joiden käyttöaste oli 68%, joka oli 
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yhtä prosenttiyksikköä viime vuotta alhaisempi. Huoneen keskihinta oli 738 kruunua eli 

noin 85 euroa per yö. Eri majoitusvaihtoehtoja ovat Tukholmassa viiden tähden luk-

sushotellit, kuten 1909 Sigtuna Stads Hotel ja First Hotel Reisen. Keskihintaisia vaihto-

ehtoja ovat muun muassa Best Western, Scandic ja Radisson -hotellit ja halvimpia vaih-

toehtoja ovat muun muassa hostellit ja bed and breakfast -tyyppiset ratkaisut. (Visit 

Stockholm 2012j; Facts About Stockholm’s Tourism Industry 2011 2012.) 

 

1909 Signuta Stads Hotel on Tukholman pienin viiden tähden hotelli. Hotelli sijaitsee 

Vanhassakaupungissa ja se rakennettiin nimensä mukaisesti vuonna 1909. Hotellissa 

yhdistyy vanha rakentaminen ja uusi teknologia, joka luo hotellille omalaatuista leimaa. 

Hotellissa on 26 huonetta, ravintola, baari ja lounge -tila, ja rakennus kunnostettiin hil-

jattain vanhaan loistoonsa. Yö hotellissa, kahden hengen huoneessa, maksaa noin 2400 

kruunua eli noin 270 euroa. Hotelli on erittäin suosittu ja huone tulee varata erittäin 

hyvissä ajoin. (1909 Signuta Stads Hotel 2012.) 

 

Tukholmasta löytyy useita keskitasoisia majoitusvaihtoehtoja. Yksi suosituimpia keski-

hintaisia hotelleita Tukholmassa on idyllinen Best Western -ketjun Kom Hotel, joka 

sijaitsee Norrmalmilla kaupungin keskustassa. Hotellissa on 136 huonetta ja se tarjoaa 

kaikki kolmen tähden mukavuudet. Kom Hotellin hinnat alkavat 1 090 kruunusta eli 

noin 125 eurosta per yö. (Best Western Kom Hotel 2012.) 

 

Hotelli- ja hostellimajoituksen lisäksi Tukholman kaupungista löytyy useita niin sanot-

tuja bed & breakfast (B&B) majoitusvaihtoehtoja, kuin myös asuntoja ja mökkejä. Sen 

lisäksi, että matkailija voi itse varata majoituksen, toimii Tukholmassa myös useita toi-

mistoja, jotka välittävät B&B majoituksia sekä huoneistoja. Yksi esimerkki B&B majoi-

tuksesta on esimerkiksi Södermalmilla sijaitseva 4trappor, joka tarjoaa majoitusta yli 

sata vuotta vanhassa asuinrakennuksessa. Hinnat alkavat 775 kruunusta eli noin 90 eu-

rosta per yö. (Visit Stockholm 2012k; 4trappor 2012.) 

 

6.6 Nähtävyydet Tukholmassa 

Kuten lähes kaikista maailman pääkaupungeista, löytyy myös Tukholmasta paljon ajan-

vietettä. Kaupungissa on useita eri museoita, vaikuttavaa arkkitehtuuria, vanha kaupun-
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ki, viheralueita, kulttuuritapahtumia kuten konsertteja, teatteriesityksiä ja urheilutapah-

tumia ja paljon muuta. Koska myös Tukholma kuten Helsinkikin on satamakaupunki, 

tarjoaa se Helsingin lailla erilaisia merellisiä aktiviteetteja, kuten saaristoristeilyitä, mat-

kailijoilleen. Tukholmasta ja sen lähialueilta löytyy myös kolme UNESCOn maailman-

perintökohdetta. (Lonely Planet 2012b.) 

 

6.6.1 Merellinen Tukholma 

Tukholma on rakennettu meren rannalla ja koko kaupunki koostuu saarista, joita yhdis-

tävät sillat. Ei siis ole ihme, että myös Tukholmasta löytyy monenlaista merellisyyteen 

liittyvää aktiviteettia, kuten erilaisia saaristoristeilyitä. Niin Tukholman kuten Helsingin-

kin saaristo on kattava, kaunis ja uniikki, ja myös Tukholmassa alueen lähisaaret on 

valjastettu turismille. Suosituimpia ja tunnetuimpia Tukholman alueen saarista ovat 

helppopääsyiset ja lähellä sijaitsevat Fjäderholmarna, Sandhamn ja Vaxholm. (Visit Stock-

holm 2012a) 

 

Fjäderholmarnan saaret sijaitsevat lähellä keskustaa ja laivamatka saarille kestää noin 25 

minuuttia, Tukholman ja saarien välistä liikennettä hoitaa Fjäderhomlslinjenin laivat. 

Saarien värikäs historia ulottuu aina 1380-luvulle asti, mutta tarkkaa tietoa saarien asut-

tamisvuodesta ei ole. Vuosien 1918-1976 ajan saaria hallitsi armeija eikä siviiliväestöllä 

ollut pääsyä saarille ja vuonna 1982 saarien hallintavastuu siirtyi kuninkaalliselle eläin-

tarha säätiölle. Mittavien renovaatioiden jälkeen saaret avattiin jälleen yleisölle ja nyky-

ään saarilta löytyy ravintoloita, uimapaikkoja ja matkamuistomyymälöitä. Saaret ovat 

osa niin kutsuttua ”kansalliskaupunkipuistoa”, joka tarkoittaa uniikkia kansallispuistoa 

höystettynä urbaaneilla elementeillä. Näillä saarilla voi kokea saaristolaistunnelman tii-

vistetysti. (Visit Stockholm 2012a; Fjäderholmarna 2012) 

 

Sandhamn on pieni, idyllinen ja ympäri vuoden auki oleva saari, joka sijaitsee vajaan 

tunnin laivamatkan päässä Tukholman keskustasta. Sandhamn on tullut tunnetuksi 

kohteena, jossa voi kokea todellista saaristotunnelmaa karussa, kivisessä maastossa, 

valkeiden hiekkarantojen ääressä, mutta myös paikkana, jossa järjestetään kesäisin pal-

jon juhlia. Saari ja sitä ympäröivä luonto ovat täynnä elämää ja saarelta löytyy ravinto-

loita, baareja, hotelleita ja liikkeitä, kuin myös melko tunnettu ”laivahotelli”. Saari on 
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myös täynnä kauniita kävelyreittejä, joilla voi ihmetellä saaren kauniita rantoja ja tuu-

lenpieksemiä mäntyjä. Saari on erityisen suosittu ns. Tukholman kerman keskuudessa. 

Sandhamnin laivaliikennettä hoitaa Cindarellabåtarna laivayhtiö. (Visit Stockholm 

2012a; Destination Sandhamn 2012.)  

 

Vaxholm on idyllinen saaristolaiskaupunki saariston sydämessä ja portti Tukholmasta 

Roslageniin, joka on nimitys Upplandin maakunnan rannikko- ja saaristoalueille. Rosla-

genin alue kattaa myös Tukholman pohjoisen saaristoalueen ja Vaxholmia voisikin 

luonnehtia keski-, ja pohjoissaariston veneliikenteen solmukohdaksi. Saarelta löytyy 

pieniä charmikkaita kauppoja, useita ravintoloita ja kahviloita sekä pieniä gallerioita ja 

erikoisuutena Vaxholmenin linnoitus. Saari on suosittu pyöräilijöiden keskuudessa ja 

saarelta on hyvät yhteydet myös muille alueen saarille, mikäli pyöräilijät haluavat laajen-

taa ympyröitään. Vaxholmen saarella on pitkä historia ja se on ollut asutettuna jo 1100-

luvulta lähtien. Saareen pääsee ympäri vuoden ja saaren veneliikennettä hoitavat Wax-

holmsbolagetin laivat. Saarelle pääsee myös bussilla ja näistä kuljetuksista vastaa SL eli 

Storstockholms Lokaltrafik. (Visit Stockholm 2012a; Vaxholm 2012.) 

 

Tukholman suosituimpia saaria turistikohteina ovat edellä mainitut Fjäderholmarna, 

Sandhamn ja Vaxholm ja toisinaan niillä saattaa olla matkailijoita tungokseksi asti. Mi-

käli matkailijat haluavat kokea enemmän ja ovat valmiita näkemään hieman enemmän 

vaivaa aitoon saaristoon tutustuakseen, löytyy hieman pidemmän venematkan päästä 

kolme saarta varustettuna vaellusmajoilla, majataloilla ja muilla matkailijoita palvelevilla 

palveluilla. Nämä saaret ovat Svartsö, Nåttarö ja Grinda ja niille kaikille liikennöi Wax-

holmsbolaget. (Visit Stockholm 2012a.) 

 

Svartsö on yksi keskisaariston suurimmista saarista ja saarella asuu pysyvästi noin 80 

asukasta, matka Svartsölle kestää noin kaksi tuntia ja kesäisin siellä asuu noin 800 kesä-

asukasta. Svartsön vähäisestä asukasluvusta huolimatta saaren palveluita on lähivuosina 

paranneltu ja nykyään saarelta löytyy lastentarha, koulu, kirjasto sekä useita liikkeitä ja 

muuta liiketoimintaa kuten majataloja ja ravintoloita. Saarella on myös useita uimakel-

poisia järviä, joista suurin on Storträsk, josta paikalliset asukkaat saavat juomavetensä. 

Svartsön maisemakuva vaihtelee kivisistä kukkuloista tasaiseen kivimaahan ja havu- ja 
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lehtimetsistä paljaisiin niittyihin. Myös saaren biodiversiteetti on kattavaa ja siellä viih-

tyy useita eläin- ja kukkalajeja. (Visit Skärgården 2012a.)  

 

Nåttarö sijaitsee Tukholman eteläisessä saaristossa ja sinne pääsee ottamalla junan Tuk-

holman keskustasta Nynäshamniin, josta matka jatkuu Waxholmsbolagetin operoimalla 

veneellä noin puolen tunnin ajan. Nåttaröllä on suuri, hieno ja tunnettu uimaranta ni-

meltä Stora Sand ja kuuluisa Drottninggrottan, joka tarkoittaa kuningattaren luolaa. 

Saarelta löytyy myös eri majoitusvaihtoehtoja eri hintatasoilla ja suosittu ravintola, Nåt-

tarö Krog, kuin myös päivittäistavarakauppa. Nåttarön luonto on monimuotoista ja 

rikasta ja saari on tullut tunnetuksi rauhan ja luonnon tyyssijana, jossa sielu lepää. (Nåt-

tarö 2012) 

 

Grinda on saari, joka sijaitsee Saxarinselän itäisellä puolella reilun tunnin venematkan 

päässä Tukholman keskustasta. Saari on ensimmäisiä Tukholman kaupungin ostamia 

saaria ja se ostettiin, jotta kaupungin asukkailla olisi mahdollisuus lomailla saaristossa. 

Grinda on kokonaisuudessaan luonnonsuojelualuetta ja sieltä löytyy useita hienoja ui-

marantoja (sekä hiekka että kallio), hotelli, mökkejä, retkeilymaja ja leirintäalue sekä 

monenlaista aktiviteettia kuten kajakkimelontaa ja kalliokiipeilyä. Saari on ollut asutet-

tuna keskiajasta lähtien ja 1500-luvulla alueella asusteli rekisteröity veronmaksaja. Grin-

dan luonto on useiden muiden saarien tapaan kivistä kukkulaa ja mäntymetsää. (Visit 

Skärgården 2012b.) 

 

Saarilla käymisen lisäksi, voi Tukholman saaristoon tutustua myös erilaisilla saaristo- ja 

kaupunkiristeilyillä. Tarjolla on neljä erilaista Tukholman keskustan alueelle sijoittuvaa 

risteilyä, joita ovat: Under Stockholms Broar -risteily, Djurgården Runt -risteily, 

Kungsholmen Runt -risteily ja varhaisaamun risteily God Morgon Stockholm. Kaikki 

edellä mainitut risteilyt kestävät viidestäkymmenestä minuutista kahteen ja puoleen tun-

tiin ja kaikki risteilyt on tulkattu ruotsin ja englannin lisäksi saksaksi, venäjäksi, ranskak-

si, espanjaksi, italiaksi, suomeksi, kiinaksi ja japaniksi, lukuun ottamatta God Morgon 

Stockholm -risteilyä, joka selostetaan vain ruotsiksi ja englanniksi. 

 

Perinteisten kaupunkiristeilyiden lisäksi, tarjoaa Tukholma ns. Hop On Hop Off -

lippua, joka on voimassa 24 tuntia ja tarjoaa matkailijalle mahdollisuuden osallistua 24 
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tunnin ajan niin monelle risteilylle kuin haluaa. Lippu kelpaa myös Open Top Bus Tou-

rin linja-autoreiteille, ja myös Helsinki tarjoaa vastaavaa korttia omille kävijöilleen. Hop 

On Hop Off -lipun ja rauhallisten ja hidastempoisten risteilyiden lisäksi tarjolla on 

myös Skärgårdsracet, joka sopii kävijälle, joka haluaa kokea Tukholman ainutlaatuisen 

saariston nopeasti ja tehokkaasti. Skärgårdsracet ajetaan nopealla Speedo -veneellä, joka 

mahdollistaa saariston ja sen 30 000 saaren kokemisen vajaassa kahdessa tunnissa. 

Skärgårdsracet selostetaan englanniksi ja ruotsiksi. (Visit Stockholm 2012e) 

 

6.6.2 Arkkitehtuurinen Tukholma 

Matkailijoille, joita kiinnostavat arkkitehtuuri, on Tukholma varsinainen aarreaitta. 

Kaupungin arkkitehtuurilla on historia, joka ulottuu aina 1200-luvulle asti. Monet Tuk-

holman rakennuksista ovat muinaishistoriallisia aarteita, eikä vastaavanlaisia löydy muu-

alta maailmasta. Kaupungissa on muun muassa kirkkoja, jotka on rakennettu jo 1200-

luvulla, ja jotka houkuttelevat turisteja sekä niiden historiallisen arvon että rakennustai-

teen vuoksi. Suurin osa Tukholman merkittävimmistä rakennuksista on saanut muo-

tonsa pääosin ulkomaisten vaikutteiden kautta. 1600-1700-luvuilla kaupunkiin värvät-

tiin ulkomaisia arkkitehtejä, ja myöhempinä vuosina paikalliset arkkitehdit hakivat vai-

kutteita opintomatkoiltaan muualta Euroopasta, ja myöhemmin 1900-luvulla, myös 

Amerikasta. Ruotsiin saapuvat ulkomaiset tyylisuuntaukset saapuivat maahan usein 

hieman myöhässä ja niitä muokattiin ruotsalaiseen makuun sopiviksi. Esimerkiksi uus-

klassismi muuntui Ruotsiin saavuttuaan niin sanotuksi kustavilaiseksi tyyliksi, ja 1920-

luvun klassismi ja art deco muodostivat niin kutsutun Swedish grace -tyylisuunnan, joka 

tunnetaan yleismaailmallisemmin Pohjoismaisena tyylisuuntana. Myös Tukholman ny-

kyarkkitehtuuri, modernismi ruotsalaisella vivahteella, on monen matkailijan mieleen. 

(Trip Advisor 2012.)  

 

Paras tapa tutustua Tukholman rikkaaseen arkkitehtuuriseen perintöön on perinteinen 

kävelyretki kaupungin halki. Tukholman merkittävimpiä arkkitehtuurisia nähtävyyksiä 

ja alueita ovat: Gamla Stan eli Vanha Kaupunki, Riddarholmskyrkan, St. Erik Disrtict, Tuk-

holman kaupunginkirjasto, Gärdet district, Storkyrka eli Tukholman tuomiokirkko, KTHN pää-

kampus (Royal Institute of Technology), Östermalmin kauppahalli, Drottningholmin Linna, 
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Strandvägen, Kaupungintalo, Kulturhuset eli kulttuurikeskus, Globe Areena ja Kungsgatan. (Trip 

Advisor 2012) 

 

Gamla stan eli Vanha Kaupunki on Tukholman vanhin alue ja paras paikka nähdä useita 

historiallisia rakennuksia ja arkkitehtuurisia taidonnäytteitä. Alueella sijaitsevat muun 

muassa Kuninkaallinen linna, Saksalainen kirkko ja Storkyrkan katedraali. Suurin osa 

Vanhan Kaupungin rakennuksista on rakennettu 1600-luvulla. (Trip Advisor 2012) 

 

Riddarholmskyrkanin on sanottu olevan Tukholman vanhin säilynyt rakennus. Kirkko on 

rakennettu 1200-luvun loppupuolella ja sijaitsee Riddarholmin saarella, joka on osa 

vanhaa kaupunkia, ja jolle on rakennettu useita yksityisiä palatseja 1600-luvulla. (Trip 

Advisor 2012) 

 

Kungsholmenilla sijaitseva St. Erik District ja hiljattain rakennettu Hammarby Sjöstad 

District, ovat alueita, joilla matkailijan on hyvä tutustua nykyaikaisiin ruotsalaisiin arkki-

tehtuuria hallitseviin tyylisuuntiin Tukholmassa. (Trip Advisor 2012)  

 

Tukholman kaupunginkirjasto, jonka on suunnitellut ruotsalainen arkkitehti Gunnar Asp-

lund, on rakennus, joka osoittaa Tukholman kaupungille ominaista rakennustyyliä 

1920- ja 30-luvuilta. 1920- ja 30-luvut olivat aikakautta, jolloin Tukholmalainen arkki-

tehtuuri sai osakseen huomiota ympäri maailman, sen ainutlaatuisten yksityiskohtien 

vuoksi. (Trip Advisor 2012) 

 

Gärdet district on kokonaisuudessaan hyvin säilynyt funktionalistisen aikakauden asuin-

alue 1930-luvulta, joka sijaitsee kaupungin itälaidalla. (Trip Advisor 2012) 

 

Storkyrka eli Tukholman tuomiokirkko on Vanhan Kaupungin vanhin kirkko. Kirkon pe-

rustukset on rakennettu jo ennen Riddarholmskyrkania, mutta itse kirkko on jälleenra-

kennettu useaan otteeseen. Kirkko on goottilaisen arkkitehtuurin taidonnäyte ja sen 

rakennutti Tukholman isänä tunnettu Birger Jaarli 1200-luvulla. (Trip Advisor 2012) 
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KTHN pääkampus rakennettiin kansallisromantiikan aikaan 1910-luvulla ja se on hyvä 

esimerkki ajalle ominaisesta rakentamisesta. Kampuksen suunnitteli ruotsalainen arkki-

tehti Erik Lallerstedt. (Trip Advisor 2012) 

 

Östermalmin kauppahalli on 1888-luvulla rakennettu hieno kauppahalli Östermalmilla. 

Kauppahallin erikoisuutena ovat laadukkaat raaka-aineet ja erinomaiset valmisruoat 

Ruotsista ja muualta maailmalta. Hallissa panostetaan osaavaan ja palvelualttiiseen hen-

kilökuntaan, ja sieltä löytyy myös muutamia ravintoloita. Östermalmin kauppahalli on 

rankattu maailman seitsemänneksi parhaaksi kauppahalliksi. (Östermalms saluhall 2012, 

Trip Advisor 2012) 

 

Drottningholmin linna sijaitsee noin kymmenen kilometrin päässä kaupungin keskustasta 

ja kuuluu UNESCOn maailmanperintöluetteloon. Se on Ruotsin parhaiten säilynyt 

1600-luvulla rakennettu kuninkaallinen linna, joka edustaa koko Euroopan sen ajan 

kuninkaallista arkkitehtuuria. Linnaan kuuluu eksoottinen kiinalainen paviljonki, linnan 

teatteri ja huikea puisto, jotka muodostavat ainutlaatuisen linnakokonaisuuden. Ruotsin 

kuninkaallinen perhe on asunut linnassa vuodesta 1981 lähtien, mutta tästä huolimatta 

linna ja sen puisto ovat suurimmilta osin kävijöille avoimia ympäri vuoden. (Trip Ad-

visor 2012, Drottningholmin linna 2012)  

 

Strandvägen eli Östermalmin rantabulevardi on alue/katu, jolta löytyvät kaupungin hie-

noimmat, arvokkaimmat ja ylellisimmät asuintalot. (Trip Advisor 2012) 

 

Tukholman kaupungintalo on Pohjoismaalais-venetsialainen rakennus, joka on rakennettu 

vuosien 1911-23 aikana. Kaupungintalo on paikallisen hallituksen kokoontumispaikka 

ja keskus, joka on tullut paremmin tunnetuksi Nobel -gaalan isännöintipaikkana. (Trip 

Advisor 2012) 

 

Kulturhuset eli Kulttuurikeskus on moderni vuosina 1968-1974 rakennettu läpinäkyvä ra-

kennus, joka sijaitsee Sergelin torilla. Kulttuurikeskus järjestää vuosittain satoja, ellei 

tuhansia nykyaikaisia kulttuuritapahtumia valokuvanäyttelyistä ja konserteista väittelyi-

hin ja lasten tapahtumiin. Kulttuurikeskus syntyi arkkitehtikilpailun tuloksena, jonka 

tavoitteena oli luoda kulttuuri-instituutio josta löytyy teattereita, gallerioita ja muita 
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kulttuurillisia aktiviteetteja. Kisan voitti ruotsalainen arkkitehti nimeltä Peter Celsing, 

joka on siis suunnitellut kyseisen rakennuksen. (Trip Advisor 2012, Kulturhuset 2012) 

 

Globe Areena sijaitsee Södermalmin eteläpuolella, se on maailman suurin pallon muotoi-

nen rakennus ja siellä järjestetään vuosittain satoja eri tapahtumia konserteista erilaisiin 

urheilutapahtumiin. (Trip Advisor 2012) 

 

Kungsgatan on vuonna 1911 New Yorkin tapaan rakennettu katu, joka yhdistää Store-

planin ja Hötorgetin. (Trip Advisor 2012)               

 

6.6.3 Tukholman museot 

Niin Tukholmasta kuin Helsingistäkin löytyy museoita moneen makuun. Tukholman 

museoiden skaala on laaja ja kaupungissa voi käydä museossa ihastelemassa kaikkea 

rahan tekemisestä vanhoihin kuninkaallisiin hevosvaunuihin. Tukholman museoissa 

voit oppia taiteesta, historiasta ja tekniikasta, ja muista kulttuureista. Vielä 2000-luvun 

alussa suurimpaan osaan Tukholman museoista, oli ilmainen pääsy, mutta nykyään ne 

lähes kaikki maksavat, poikkeuksena Slussen -metroaseman vieressä sijaitseva tasokas 

kaupunginmuseo, jonne on edelleen ilmainen sisäänpääsy. Vaikka suurin osa Tukhol-

man museoista nykyään maksaakin, on monilla museoilla päiviä ja kellonaikoja, jolloin 

sisäänpääsy on ilmainen. Myös Tukholma -kortilla pääsee vapaasti ihastelemaan muse-

oiden tarjontaa. Tukholman museoista suosituimpia ovat: ulkoilmamuseo Skansen, his-

toriallista Vasa -laivaa esittelevä Vasa -museo sekä nykytaiteen museo Moderna Museet. 

Muita suosittuja museoita ovat: Valokuvataiteen museo Fotografiska, Nobel -museo No-

belmuseet, kansallismuseo Nationalmuseum ja Sveriges Naturhistoriska Riksmuseet eli Ruotsin 

Luonnonhistoriallinen museo. (Stockholm Museums 2012; Pieni Matkaopas 2012a; 

Visit Stockholm 2012g.) 

 

Ulkoilmamuseo Skansen perustettu vuonna 1891, joka tekee siitä maailman ensimmäi-

sen ulkoilmamuseon. Skansen sijaitsee kauniilla Djurgårdenin saarella ja ulkoilmamuse-

on lisäksi siellä toimii myös Tukholman eläinpuisto. Skansenin ulkoilmamuseossa voi 

tutustua Ruotsin historiaan pienoiskoossa – Museo esittelee perinteisiä käsityöammat-

teja ja muita ruotsalaisia kansanperinteitä, ja alueelle on siirretty 150 maalaistaloa ja 
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muuta rakennusta (muun muassa lasinpuhaltajan, peltisepän ja savenvalajan verstaita, 

leipomo, herraskartanoita, vanha 1700-luvun puukirkko). Alueella on myös kattava mu-

seomyymälä, josta löytyy jokaiselle perinteisiä käsitöitä arvostavalle kävijälle jotakin. 

Lisäksi alueella voi nähdä kaikkia Pohjoismaisia villieläimiä, käydä terraariossa ja 

apinatalossa sekä lasten eläintarhassa. Skansen on myös suosittu perinteisten kansan-

juhlien, kuten Vapun, Juhannuksen ja Lucian -päivän viettopaikka. Skansen on Tuk-

holman suosituin museo/nähtävyys ja vuonna 2008 siellä vieraili 1 352 245 kävijää. 

(Visit Stockholm 2012h; Skansen 2012; Digipaper 2012.) 

 

Vasa -laiva on maailman ainoa jäljellä oleva 1600-luvulla rakennettu laiva. Laivan osista 

yli 95 % on alkuperäisiä ja lisäksi sitä koristavat sadat veistokset. Laiva upposi neitsyt-

matkallaan Tukholman edustalla 10. elokuuta 1628, se löytyi vuonna 1956 ja nostettiin 

vasta yli kolme sataa vuotta uppoamisen jälkeen, 24. Huhtikuuta vuonna 1961. Up-

poamisen yhteydessä menetti henkensä 150 henkilön miehistöstä 30-50. Laiva on esillä 

Tukholman keskustassa sitä varten rakennetussa museossa. Museossa on myös yhdek-

sän laivaan liittyvää näyttelyä, hyvin varustettu kauppa ja tasokas ravintola. Vasa -laiva 

on ainutlaatuinen taideaarre ja yksi maailman huomattavimmista turistinähtävyyksistä, 

joka houkuttelee vuosittain enemmän kävijöitä kuin mikään muu (sisä-)museo Poh-

joismaissa. Vuonna 2008 Vasa -laivaa kävi ihastelemassa 1 143 404 kävijää. (Vasa -

museo2012; Digipaper 2012.) 

 

Tukholman nykytaiteen museo eli Moderna Museet avattiin ensimmäistä kertaa Touko-

kuun yhdeksäs päivä vuonna 1958 entisessä harjoitushallissa. Museolla on yksi maail-

man kattavimmista nykytaiteen kokoelmista 1900- ja 2000-luvuilta, ja valokuvakokoel-

ma, joka juontaa juurensa aina 1840-luvulle asti. Tukholman nykytaiteen museon koko-

elmiin kuuluu teoksia modernin taiteen sanansaattajilta kuten Dalilta ja Picassolta. Mu-

seo sijaitsee kauniilla Skepsholmenilla ja uuden rakennuksen on suunnitellut espanjalai-

nen arkkitehti Rafael Moneo, joka voitti rakennuksen rakentamista varten järjestetyn 

suunnittelukilpailun. Museon missio on kerätä ja säilyttää nykytaidetta sekä järjestää 

nykytaiteeseen liittyviä näyttelyitä ja työpajoja. Näyttelyiden lisäksi museosta löytyy viih-

tyisä ravintola, myymälä ja lastenpaja. Vuonna 2008 Tukholman nykytaiteen museossa 

vieraili 338 532 kävijää, joka teki siitä ainakin kyseisenä vuotena, Tukholman viidennek-

si suosituimman museon. (Moderna Museet 2012; Digipaper 2012.) 
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Tukholman valokuvataiteen museo eli Fotografiska Museet pyrkii olemaan tärkeä keskus 

nykyaikaiselle valokuvataiteelle, joka esittelee maailmankuulujen valokuvaajien tuotan-

toa. Museo avattiin keväällä 2010 ja sen päämääränä on osallistua ja herättää valokuva-

ukseen liittyvää keskustelua näyttelyiden, seminaarien ja kurssien kautta. Tämän lisäksi 

museo hankkii aktiivisesti uutta, nykyaikaista valokuvataidetta pysyvään kokoelmaansa. 

Museo sijaitsee Tukholman keskustassa vuonna 1906 rakennetussa, teollisessa Art No-

veau -tyylisessä rakennuksessa, ja esittelytilaa sillä on 2500 neliömetriä. Rakennus toimi 

ennen tullin alaisuudessa ja sitä käytettiin maahantuotavien kauppatavaroiden tullikont-

rollissa. Kauniin Rakennuksen alkuperäinen tiiliseinä on säilynyt eheänä, mutta sisustus-

ta on uusittu museota paremmin palvelevaksi. Tukholman kaupunki on rahoittanut 

rakennuksen vaatimat 250 miljoonaan kruunun restaurointikustannukset ja rakennus 

on julistettu kulttuurikohteeksi. Fotografiska Museet järjestää vuosittain neljä suurem-

paa näyttelyä ja 15-20 pienemmän skaalan näyttelyä. Näyttelytilojen lisäksi museosta 

löytyy opisto, bistro, kahvila, baari, konferenssihuoneita, museomyymälä, galleria ja 

tiloja erilaisten tapahtumien järjestämiseen. (Fotografiska 2012.) 

 

Nobel Museo eli Nobel Museet sijaitsee yhdessä Tukholman 1700-luvun kauneimmissa 

rakennuksissa. Museon päämääränä on levittää tietoa sekä herättää kiinnostusta ja kes-

kustelua luonnontieteistä ja kulttuureista luovan oppimisen, näyttelytekniikoiden, mo-

dernin teknologian ja hienostuneen designin kautta. Museo porautuu syvälle Nobel -

palkintoon ja sen kehittäjän Alfred Nobeliin elämään, kuin myös palkinnon saajiin ja 

heidän luoviin ponnisteluihinsa. (Nobel Museet 2012.) 

 

Nationalmuseum on Ruotsin kansallismuseo ja maan johtava taiteen ja muotoilun museo, 

joka sijaitsee Blasieholmenilla kaupungin keskustassa. Museon tavoitteena on koskettaa, 

rikastuttaa ja pitää yllä kävijöiden mielenkiintoa heidän ehdoilla, ja tehtävänä kerätä ja 

säilyttää Ruotsin sekä Euroopan kulttuuriperintöä ja edistää taidetta. Museo pyrkii ole-

maan taiteen, tiedon ja kokemuksen kohtaamispaikka, joka tarjoaa kävijöilleen laajoja 

taidekokoelmia ja ajankohtaisia näyttelyitä. Museon kokoelmiin kuuluu Eurooppalaista 

ja Ruotsalaista kulttuuriperintöä antiikin ajoista nykypäivään. Kansallismuseo on maan 

kolmanneksi suosituin museo ja vuonna 2010 Tukholman osastolla vieraili 355 900 
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kävijää. Museo on valtion ylläpitämä ja rahoittama. (Nationalmuseum 2012a; Na-

tionalmuseum 2012b; Nationalmuseum 2012c.) 

 

Sveriges Naturhistoriska Riksmuseet eli Ruotsin Luonnonhistoriallinen museo toimii valti-

on kulttuuriministeriön alaisuudessa. Museon tehtävänä on tukea kiinnostusta, tietä-

mystä ja tutkimusta universumista ja maapallosta, kasvi- ja eläinmaailmasta sekä ihmi-

sistä ja heidän elinympäristöstään. Museo pyrkii myös kehittämään kaikkien ihmisten 

ymmärrystä luonnosta ja sen monimuotoisuudesta. Luonnonhistoriallisen museon toi-

minta perustuu sen kattaviin kokoelmiin, joiden avulla kerätään ja kehitetään tietoa ja 

laajennetaan näkemystä. Museon tehtäviin kuuluu myös tiedon julkaiseminen. Museo 

sijaitsee Tukholman pohjoispuolella, yliopiston alueella, ja vuonna 2008 se oli Ruotsin 

neljänneksi suosituin museo 346 617 kävijällään. (Naturhistoriska museet 2012a; Na-

turhistoriska museet 2012b; Digipaper 2012.) 

 

6.6.4 Vihreä Tukholma 

Tukholma muodostuu 14 saaresta ja siellä luonto on aina lähellä. Tukholmassa on usei-

ta vaikuttavia julkisia puistoja ja kauniita puutarhoja, jotka toivottavat vierailijat terve-

tulleiksi useilla virkistysmahdollisuuksillaan, miellyttävällä vihreällä ympäristöllään ja 

ruotsalaisella floorallaan. Tukholma on yksi maailman puhtaimmista ja luonnonlähei-

simmistä pääkaupungeista, jossa kannattaa lyhyelläkin visiitillä tutustua ainakin yhteen 

puistoon. Kaupungin suosituimpia puistoja ovat: Bellevueparken, Biskopsö, Björnö, Humle-

gardens Parklek, Kungsträdgården, Ralambshovsparken ja Spökparken. (Pieni matkaopas 2012; 

World guides 2012.) 

 

Bellevueparken sijaitsee Brunnsvikin eteläisellä rannikolla Vasastanin alueella Tukholmas-

sa. Bellevueparkin nimi juontaa juurensa ranskalaisesta sanasta Bellevue, joka tarkoittaa 

kaunista näköalaa, ja puiston korkeimmasta kohdasta aukeaakin upeat näkymät 

Brunnsvikin ylle. Puistosta löytyy kuuluisan ruotsalaisen taitelijan ja näytelmäkirjailijan 

August Strindbergin patsas, joka on puiston kuuluisin ja kuvatuin vetonaula, mutta 

myös paljon muuta nähtävää ja koettavaa. (World Guides 2012.) 
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Biskopsö sijaitsee Tukholman laidalla ja alue kukoistaa paikallista flooraa ja faunaa, joka 

tekee puistosta otollisen ajanviettopaikan todelliselle luonnonystävälle ja kaikille, joita 

aihe kiinnostaa. Biskopsön alueelta löytyy tiheää metsää ja eläimiä satunnaisesta peuras-

ta paikallisiin hylkeisiin, jotka viihtyvät aluetta ympäröivissä vesistöissä ja joiden puli-

kointia ja leikkiä monet vierailijat pääsevät ihailemaan. (World Guides 2012.) 

 

Tukholman keskisaaristossa sijaitseva luonnonpuisto Björnö on tullut tunnetuksi siellä 

sijaitsevien muinaisjäännösten ja raunioiden ansioista, joista monet ovat tuhansia vuosia 

vanhoja. Alueen historian, arkeologisen arvon ja luonnon lisäksi puisto tarjoaa upeita 

näköaloja ja erinomaisia uimiseen ja melomiseen soveltuvia rantoja. Björnö soveltuu 

erinomaisesti matkailijalle, jota kiinnostaa sekä historia, että rantarentoutuminen. 

(World Guides 2012.) 

 

Humlegardens Parklek on miellyttävä puisto suojassa kaupungin melulta ja melskeeltä, 

jossa on hyvä käydä rauhoittumassa. Puistoon on ripoteltu useita syrjäisiä penkkejä, 

joilla kävijät voivat rentoutua ja nauttia ympäröivästä luonnosta ja hiljaisuudesta. Sen 

lisäksi, että Humlegårdens Parklek on rauhallinen ja vihreä ympäristö, järjestetään siellä 

kesäisin säännöllisiä grillijuhlia/-tapahtumia ja arvostetun puistoteatteriorganisaation 

järjestämiä ulkoilma esityksiä. Puistosta löytyy myös lasten leikkipaikka ja siellä myy-

dään virvokkeita. (World Guides 2012.) 

 

Kungsträdgårdin viheralue sijaitsee kaupungin keskustassa ja tarjoaa kävijöilleen kokoel-

man eri aktiviteetteja. Puisto on suosittu tapaamis- ja tapahtumapaikka ja alueella järjes-

tetään kesäisin paljon esimerkiksi konsertteja ja muita ulkotapahtumia, talvella puiston 

vetonaulana toimii luistinrata. Puistolla on pitkä historia ja ensimmäiset maininnat puis-

tosta ovat 1430-luvulta, jolloin sitä pidettiin kuninkaan ”keittiöpuutarhana”. 1500-1600 

luvuilla puisto toimi Tukholman ylimystön huvittelupaikkana ja 1700-luvulla se avattiin 

myös muulle yleisölle. Nykyään puistosta löytyy viihdettä, ravintoloita ja palveluita, ja se 

on paikka, jossa tavataan niin kesällä kuin talvellakin. (World Guides 2012; Kungsträd-

gården 2012.)     

 

Ralambshovsparken on selkeästi yksi Tukholman suosituimmista puistoista ja täyttyy päi-

vänpaistattelijoista heti kun aurinko paistaa. Puisto sijaitsee kahden suositun asuinalu-
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een välissä ja sieltä avautuu upeat näkymät Riddarfjärdenille ja Vanhaan Kaupunkiin. 

Ralambshovsparken on erityisen suosittu paikallisten nuorten keskuudessa ja siellä on 

hyvät puitteet kaikkeen harrastamiseen jalkapallosta ohjattuihin aerobic tunteihin, kuin 

myös auringonottoon ja uimiseen. Puisto on myös suosittu tapahtumienjärjestäjien 

keskuudessa ja isännöi vuosittain useita erilaisia tapahtumia. Puistossa on myös puiston 

lempinimen mukaisesti nimetty ulkoilmateatteri Rålis, sekä ravintoloita ja kahviloita, ja 

useita hienoja kävelyreittejä. (World Guides 2012; Visit Stockholm 2012i.)      

 

Spökparken sijaitsee Vasastanin kaupunginosassa ja on nimetty siellä sijaitsevan, yli kol-

mesataa vuotta vanhan linnan mukaan, jossa legendan mukaan kummittelee. Nykyään 

puistosta löytyy tuoksuva yrttitarha, vanhoja puita ja useita tunnelmaa luovia polkuja. 

(World Guides 2012.) 
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7 Helsinki ja Tukholma matkailulukuina 

Tässä kappaleessa vertaillaan Helsingin ja Tukholman matkailuntunnuslukuja. Käsitte-

lyssä ovat yöpymiset kaupungeissa kuukausittain, yöpymiset vuositasolla, Suomen ja 

Ruotsin matkailun edistämiskeskusten julkinen rahoitus sekä yöpymiset maittain kau-

pungeissa.  

 

 
Kuvio 3. Yöpymiset Helsingissä ja Tukholmassa kuukausittain vuonna 2011. (Visit 

Helsinki 2012i; Visit Stockholm 2012g.) 

 

Kuviosta 3 käy ilmi Helsingin ja Tukholman yöpymisten määrät kuukausittain vuonna 

2011. Kuten kuvio 3 osoittaa vilkkaimmat matkailusesongit molemmissa kaupungeissa 

ovat kesäkuukaudet toukokuusta syyskuuhun. Molemmissa kaupungeissa eniten yöpy-

misiä oli heinäkuussa, Helsingissä 399 861 ja Tukholmassa 869 459. Tukholman huip-

pusesongilla yöpymisiä kertyy noin kaksi kertaa enemmän kuin Helsingissä. (Visit Hel-

sinki 2012i; Visit Stockholm 2012g.) 
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Kuvio 4. Yöpymisten määrä Helsingissä ja Tukholmassa vuonna 2011. (Visit Stock-

holm 2012l; Visit Helsinki 2012m.) 

 

Kuviosta 4 käy ilmi koko vuoden 2011 yöpymiset Helsingissä ja Tukholmassa. Helsin-

gissä yöpymisiä kertyi 3 372 822 kappaletta ja Tukholmassa 7 050 432. Kuten luvuista 

huomataan on Tukholman yöpymisten määrä yli kaksinkertainen Helsinkiin verrattuna. 

Tukholmaan matkailijoita saapui eniten kotimaasta, joiden osuus matkailijoista oli 67%, 

kun taas Helsingissä kotimaisten matkailijoiden osuus oli 46%. Keskimäärin matkailijat 

viipyivät Helsingissä 1,72 vuorokautta ja Tukholmassa 2,4 vuorokautta. 

(Visit Stockholm 2012l; Visit Helsinki 2012m.) 
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Kuvio 5. Matkailun edistämiskeskusten julkinen rahoitus vuonna 2010. (Työ- ja Elin-

keinoministeriö 2012.) 

 

Kuvioon 5 on merkitty Suomen ja Ruotsin matkailun edistämiskeskusten julkinen ra-

hoitus vuonna 2010. Suomessa matkailuun on panostettu 9 779 000 euroa ja Ruotsissa 

julkisen rahoituksen määrä oli 15 320 000 euroa, joka tämäkin on huomattavasti Suo-

men rahoitusta suurempi. (Työ- ja Elinkeinoministeriö 2012.) 
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Kuvio 6. Yöpymiset Helsingissä maittain elokuussa 2011. (Visit Helsinki 2012n.) 

 

Kuvio 6 osoittaa yöpymisten määrän Helsingissä maittain elokuussa 2011. Suurin mat-

kailijaryhmä oli ylivoimaisesti kotimaiset matkailijat, joita kertyi 145 520. Seuraavaksi 

suurin yksittäinen maa oli Venäjä 28 173 yöpymisellä. Venäjää seurasi Saksa 26 653 

yöpyjällä. Neljännelle sijalle ylsi hieman yllättäen Italia, 18 121 yöpyjällä. Viidentenä oli 

USA, josta matkailijoita saapui 16 439. Kuudenneksi suurin ryhmä olivat isobritannia-

laiset, joita oli 16 280. Seitsemäs ryhmä oli japanilaiset, joita Helsingissä yöpyi 15 135. 

Muista maista yöpyjiä kertyi yhteensä 121 332. (Visit Helsinki 2012n.) 
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Kuvio 7. Yöpymiset Tukholmassa maittain elokuussa 2011. (Visit Stockholm 2012m.) 

 

Kuviosta 7 käy ilmi yöpymisten määrä Tukholmassa maittain elokuussa 2011. Suurin 

matkailijaryhmä oli myös Tukholmassa kotimaan matkailijat, joita kertyi yhteensä     

736 302. Toiseksi suurin ryhmä oli saksalaiset 86 503 yöpymisellä. Kolmantena ryhmä-

nä oli italialaiset, joita Tukholmassa vieraili 44 894. Neljännellä sijalla ovat amerikkalai-

set 44 160 yöpymisellä. Viidenneksi suurin yöpyjä ryhmä oli isobritannialaiset 34 864 

yöpymisellä. Kuudennen sijan vertailussa sai Espanja 26 774 yöpyjällä. Seitsemäs mai-

nittava ryhmä oli ranskalaiset, joita kaupungissa yöpyi 26 091. Muista maista yöpyjiä 

saapui kaikkiaan 257 275. Valitsimme vertailu kuukaudeksi elokuun, koska se on yksi 

vilkkaimmista matkailukuukausista molemmissa kaupungeissa ja ilmentää hyvin matkai-

lijamäärien hajontaa eri maiden kesken. (Visit Stockholm 2012m.) 
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8 Johtopäätökset 

Tässä kappaleessa analysoimme keräämiämme tietoja ja tilastoja, vertailemme niitä ja 

teemme niistä johtopäätöksiä. Yhteenvedossa selvitetään Helsingin ja Tukholman välis-

tä kilpailua ja analysoidaan kaupunkien matkailun tilaa vuonna 2011. 

 

8.1 Tulokset 

Tutkimuksessa selvisi että Tukholma on selvästi suositumpi matkailukohde kuin Hel-

sinki. Yöpymisiä Tukholmassa kertyi vuonna 2011 yli seitsemän miljoonaa kappaletta ja 

Helsingissä vain hieman yli kolme miljoonaa kappaletta. Ulkomaalaisten yöpyjien mää-

rässä kaupungit olivat kuitenkin selvästi lähempänä toisiaan, vuonna 2011 Tukholmassa 

yöpyi 2,3 miljoonaa ulkomaalaista ja Helsingissä 1,8 miljoonaa. Tästä voidaan päätellä 

että kotimaanmatkailu on Ruotsissa huomattavasti suositumpaa kuin Suomessa. 

 

Helsinki ja Tukholma kilpailevat hyvin samankaltaisilla markkinoilla ja markkinoivat 

itseään samanlaisilla keinoilla. Tästä voidaan päätellä että kaupungit ovat seuranneet 

Porterin kilpailija-analyysin neljää komponenttia luodessaan matkailun kilpailustrategi-

oitaan. Tämän osoittaa se, että kohdekaupungit ovat strategioiltaan hyvin samankaltai-

sia. Molemmat kaupungit ovat brändänneet itsensä Pohjoismaisina designkohteina, 

jotka tarjoavat merenläheistä tunnelmaa ja elämyksiä. Tukholman brändi on kuitenkin 

selkeämpi ja vahvempi kuin Helsingin. Tukholman brändi, The Capital of Scandinavia, 

luo vahvan mielikuvan kaupungista Pohjoismaiden keskuksena ja vetovoimaisena kau-

punkina. Helsingiltä vastaava voimakas brändimielikuva puuttuu. Helsinki on Pohjois-

mainen designkohde, joka tarjoaa turvallista ja laadukasta matkailua, mutta se ei erotu 

tarpeeksi voimakkaasti muista pohjoismaisista pääkaupungeista. 

 

Helsingissä suurin yksitäinen matkailijaryhmä kotimaanmatkailijoiden jälkeen oli venä-

läiset matkailijat. Tämä on Helsingin yksi matkailuvalteista, sillä Venäjältä käsin Helsin-

ki on helposti saavutettavissa. Hyvät tie- ja junayhteydet Pietariin ja Moskovaan takaa-

vat venäläisten kiinnostuksen Helsinkiä kohtaan. Tukholmassa suurin matkailijaryhmä 

kotimaanmatkailijoiden lisäksi olivat saksalaiset, joka johtuu pääosin hyvistä kulkuyhte-

yksistä Tukholman ja Saksan välillä. Muuten kaupungit kilpailevat hyvin samoilla mark-
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kinoilla, suurimpia matkailijaryhmiä molemmissa kaupungeissa olivat italialaiset, ame-

rikkalaiset ja isobritannialaiset. Helsinkiin suuntaavista matkailijoista erottuvat myös 

japanilaiset, jotka eivät ole Tukholmassa kuuden suurimman matkailijaryhmän joukos-

sa. Suuret japanilaismäärät ovat selitettävissä hyvillä lentoyhteyksillä Helsingin ja Japa-

nin välillä (kolme suoraa lentoa päivässä). 

 

Tukholmassa matkailijat viipyvät pidempään kuin Helsingissä. Keskimääräisesti matkai-

lija viettää Tukholmassa 2,4 vuorokautta, kun vastaava luku Helsingissä on vain 1,7 

vuorokautta. Molempien kaupunkien matkailunhuippusesongit sijoittuvat kesäkuukau-

sille, toukokuusta syyskuulle. Huippusesongin aikaan kaupunkien matkailijamäärät kak-

sinkertaistuvat. Helsingissä matkailijoidenmäärä nousee noin 200 000:sta kuukaudessa 

noin 400 000:een ja Tukholmassa 400 000:sta noin melkein 900 000:een kuukaudessa. 

Helsingin matkailun hiljaisin kuukausi on helmikuu, kun taas Tukholmassa on vähiten 

yöpymisiä tammikuussa. Tämä on selitettävissä venäläisten lomakaudella, joka sijoittuu 

tammikuun alkuun. 

 

UNWTOn (2007) mukaan matkailukohteiden vetovoimaisuus muodostuu kolmesta 

päätekijästä, jotka ovat nähtävyydet, saavutettavuus ja palvelut. Helsinkiä ja Tukholmaa 

verrattaessa voidaan huomata että kaupunkien saavutettavuus kansainvälisessä lentolii-

kenteessä on suurin piirtein samalla tasolla. Vuonna 2011 Helsinkiin laskeutui 66 679 

kansainvälistä lentoa kun vastaava luku Tukholmassa oli 68 971 lentoa Arlandaan ja 

Brommaan 3 207 kansainvälistä lentoa. Tukholman vahvuutena saavutettavuudessa 

Helsinkiin verrattuna ovat hyvät ja suorat maaliikenneyhteydet Eurooppaan. Tukhol-

masta on suoria juna- sekä bussiyhteyksiä Eurooppaan. Helsingin vahvuutena ovat suo-

rat liikenneyhteydet Venäjälle. Muita vetovoimatekijöitä vertailtaessa nousee esiin Tuk-

holman historia ja sen pitkät perinteet. Tukholman juuret ulottuvat 1200-luvulle saakka 

kun Helsinki on verrattain nuori kaupunki kilpailijaansa nähden. Matkailupalveluiden 

taso on molemmissa kaupungeissa hyvä, mutta Tukholma tarjoaa enemmän vaihtoeh-

toja matkailijalle. Helsingissä on noin 80 eri majoitusvaihtoehtoa kun taas Tukholmassa 

voi majoittua yli 200 eri hotellissa. Muita vetovoimatekijöitä kuten hintatasoa vertailta-

essa Helsinki on hieman Tukholmaa edullisempi matkailukohde kansainvälisten vertai-

lujen perusteella. Helsinki sijoittuu kalliimpien kaupunkien listalla sijalle 11 ja Tukhol-
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ma sijalle 8, mutta esimerkiksi yöpymisen keskihinta Helsingissä vuonna 2011 oli 98 

euroa ja Tukholmassa 85 euroa, tämä johtuu Tukholman laajemmasta tarjonnasta.  

 

8.2 Pohdinta 

Tutkimuksessa analysoitiin Helsingin ja Tukholman kaupunkien matkailun tilaa vuonna 

2011. Tavoitteena oli luoda Helsingin ja Tukholman välille kattava kilpailija-analyysi, 

joka realisoi kaupunkeihin suuntautuvaa matkailua lukuina ja vetovoimatekijöitä vertail-

len. Pääasiallisina lähteinä käytettiin kaupunkien virallisia matkailusivustoja ja niiden 

tarjoamia linkkejä, tilastoja sekä kaupunkien matkailutoimistojen vuosikertomuksia. 

Lähteet ovat luotettavia, koska ne saatiin suoraan tutkimusten toteuttajilta ja matkailu-

palveluiden tarjoajilta, jotka ovat jo vuosien ajan tilastoineet ja tutkineet kaupunkien 

matkailua. 

 

Opinnäytetyössä tutkittiin monia matkailun osa-alueita, kuten saavutettavuutta, nähtä-

vyyksiä ja vetovoimatekijöitä. Työn aihe on laaja ja se tarjoaa yleiskatsauksen Helsingin 

ja Tukholman väliseen kilpailutilanteeseen. Työssä esiteltäviin osa-alueisiin olisi voinut 

perehtyä syvällisemmin, mutta tarkoituksena oli luoda kokonaiskuva kaupunkien mat-

kailusta, joka mielestämme onnistui hyvin.  

 

Tutkimuksessa selvisi että Tukholman matkailu on selvästi Helsinkiä edellä, johtuen 

suurimmaksi osaksi kotimaanmatkailun suosiosta Ruotsissa, joka nosti yöpymisten 

määrän Helsinkiin verrattuna yli kaksinkertaiseksi. Vetovoimatekijät kaupungeissa ovat 

hyvin samankaltaisia, mutta Tukholman on kansainvälisesti tunnetumpi kuin Helsinki, 

myös Tukholman historia ulottuu satoja vuosia Helsinkiä pidemmälle. Yksi Tukholman 

eduista on vanhakaupunki, jollaista Helsingistä ei löydy. Tukholma on Helsinkiä suu-

rempi kaupunki ja myös kaupungin matkailupalvelut ovat määrällisesti hieman Helsin-

kiä kattavammat. Tukholmassa on muun muassa enemmän hotelleja ja sinne on hie-

man Helsinkiä paremmat lentoyhteydet, toisaalta Helsingin yhteydet Aasiaan ovat ver-

taansa vailla. Molemmista kaupungeista löytyy kiinnostavaa arkkitehtuuria, hienoja näh-

tävyyksiä ja ainutlaatuista saaristoa, mutta jostain syystä Tukholma on kuitenkin Hel-

sinkiä edellä kaikilla matkailustrategian mittareilla mitattuna. Tukholmassa on enemmän 

yöpymisiä, matkailijat viipyvät kaupungissa pidempään ja kaupungissa on enemmän 
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matkailualantoimijoita. Tämä selittyy ainakin osittain kansainvälisellä tunnettavuudella 

ja Tukholman vahvemmalla matkailubrändillä sekä maan pidemmällä historialla. 

 

Helsingin tulisi panostaa kansainvälistä näkyvyyttä lisäävien tapahtumien haalimiseen, 

kuten World Design Capital vuosi 2012. Ne lisäävät kaupungin kansainvälistä tunnet-

tuutta ja vastaavat tapahtumat antavat merkittävää kilpailuetua, koska kaupungit kilpai-

levat muuten samanlaisilla markkinoilla. Kaupunkien maantieteellinen sijainti, luonto, 

ilmasto, nähtävyydet ja hintataso ovat hyvin lähellä toisiaan, joten toisistaan erottumi-

nen on hankalaa. Kansainvälinen näkyvyys saattaa olla usein valintakriteerinä Helsingin 

ja Tukholman välillä valittaessa. Helsingin valttina voidaan pitää aktiivisia kansalaisia, 

jotka järjestävät monenlaisia ja omaleimaisia tapahtumia, kuten ravintolapäivä. Tätä 

tulisi hyödyntää kaupungin matkailumarkkinoinnissa, koska ainakaan toistaiseksi Tuk-

holmasta ei löydy yhtä aktiivista vastaavanlaista toimintaa. 
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