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ESIPUHE

Elämme palveluvaltaistumisen ajassa. Palveluvaltaistuminen liittyy ihmisten 
väliseen sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja ennen kaikkea viestinnän kehityk-
seen. Myös koneisiin ja laitteisiin sisäistyy aste asteelta enemmän palvelua ja 
samalla niihin tulee vuorovaikutusälyä. Tulevaisuuden palvelukonseptit ovat 
älylaitteiden ja ihmisten hybridisiä kokonaisuuksia. Lopullista sovellusta ei 
ole. Palvelujen käyttäjien ja niiden tuottajien suhde ja sovellukset ovat jatkuvan 
evoluution alaisia. Digitalisoituvan yhteiskunnan kehitysnäkymät mullistavat 
palvelukonsepteja. Onkin mahdotonta tarkasti ennustaa kehitystä 20 vuotta 
eteenpäin. 

Palveluvaltaistuvan yhteiskunnan muutos vaikuttaa myös aluekehitykseen. 
Alueita erottelevaksi kilpailutekijäksi nousee mitä todennäköisimmin niiden 
kyky tarjota palveluja joustavasti ja monipuolisesti. Älykkään palveluyhteis-
kunnan alueellinen järjestyminen eli kysymys siitä, missä ja miten palvelujen 
käyttäjät ja tuottajat tulevaisuudessa kohtaavat, onkin äärimmäisen kiehtova 
ja samalla maaseudun kannalta oleellinen kysymys. Esimerkiksi asumisen 
monipaikkaisuuteen sisältyy ajatus, että ihmiset haluavat vaihtelua myös elin-
ympäristönsä suhteen. Haluamme kokemuksia erilaisista paikoista, jotka voi-
vat tarjota vaihtuvia kokemuksia, vahvoja elämyksiä ja palveluja. 

Käsillä olevassa tutkimuksessa on orientoiduttu tulevaan tarkastelemalla 
mökkeilytyylien muutoksen suhdetta maaseudun paikalliseen palveluympä-
ristöön. Vapaa-ajan asukkaiden vaikutus maaseudun palveluihin on moni-
nainen ja merkittävä niin taloudellisesti kuin kulttuurisesti. Digitalisoituvan 
palveluyhteiskunnan kuluttajina juuri vapaa-ajan asukkaat ovat tärkeässä roo-
lissa uusien palveluinnovaatioiden kokeilijoina ja käyttäjinä.

Tutkimus toteutettiin Työ- ja elinkeinoministeriön, Mikkelin seudun, Kou-
volan kaupungin ja Kuortaneen kunnan rahoituksella Helsingin yliopiston 
Ruralia-instituutissa vuosina 2012–2014. Tutkijoina toimivat kehittämispääl-
likkö Manu Rantanen ja Kuortaneen tapaustutkimuksen osalta tohtorikoulu-
tettava Katja Rinne-Koski. Tilastoaineistojen ja karttojen käsittelyn muodossa 
tutkimukseen osallistui erikoistutkija Antti Rehunen Suomen ympäristökes-
kuksesta. Erityisesti haluamme kiittää Kuortaneen kaupungin edustajana 
ohjausryhmässä toiminutta elinkeinojohtaja Jari Saranpäätä, joka toi keskus-
teluihimme tuoreita näkemyksiä vapaa-ajan asumisen uudistumisen suunnis-
ta ja niihin liittyvistä palveluratkaisuista. Lisäksi kiitämme muita tutkimus-
hankkeen ohjausryhmän jäseniä, kehityspäällikkö Aki Kaurasta (Mikkelin 
kaupunki), maaseutuylitarkastaja Laura Jänistä (TEM) ja maaseutupalvelujen 
johtaja Sirkka Kettusta (Kouvolan kaupunki).

Kiitämme yhteisesti kaikkia tutkimuksen toteuttamiseen osallistuneita ta-
hoja, mökkiläisiä ja yrittäjiä, jotka jakoivat tietämystään ja kokemuksiaan 
vapaa-ajan asumisesta ja palvelujen käytöstä. Mökkeilytyylien tutkimus avaa 
nähdäksemme hyödyllisiä näkymiä maaseudun kehityksestä kiinnostuneille.
Mikkelissä 4.8.2014

Torsti Hyyryläinen
Tutkimusjohtaja
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TIIVISTELMÄ

vapaa-ajan asuntoja. Vaikka edelleen on käytössä 
paljon perinteisiä kesämökkejä, uudet mökkeilyn 
muodot yleistyvät. Murros liittyy suurten ikäluok-
kien eläköitymiseen, fyysisen kunnon alenemiseen 
ja mökkeilystä luopumiseen. Mökkeilytyylejä erot-
telee suhtautuminen työn tekemiseen ja palvelujen 
käyttöön mökillä. Mökkeilijäryhmistä työleiriläi-
set pitävät työntekoa ja yksinkertaisuutta keskei-
senä mökkeilyn ideana ja he vastustavat palvelujen 
käyttöä mökillä. Puuhastelijat korostavat omin 
käsin tekemistä, mutta he myös hyödyntävät koti-
talouspalveluja. Elämyshakuisten lomanviettäjien 
mökkeilyssä aktiviteetit ja palvelujen käyttö ovat 
keskeisessä osassa. 

Lisääntyvä yhtäjaksoinen mökkeily ja mö-
kinomistajien ikääntyminen ylläpitävät nykyisiä 
paikallisia palveluympäristöjä. Seuraavan vapaa-
ajanasukassukupolven palvelukysyntä voi poiketa 
paljonkin ympäröivästä yhteisöstä, mikä haastaa 
palveluympäristöjä. Mökkeilyalueilla sijaitsevien 
paikallisten palveluympäristöjen kehittymiseen 
on vaikuttanut enemmän paikallisten asukkaiden 
kuin vapaa-ajan asukkaiden tapa kuluttaa palve-
luja. Tavallisesti yrittäjät ovat reagoineet uuteen 
kysyntään toimintaansa sopeuttamalla, mutta 
jotkut ovat proaktiivisesti kehittäneet uusia tuot-
teita. Palvelujen tarjoajat ja käyttäjät eivät vielä ole 
usein ensisijaisesti markkina-, vaan yhteisöllisessä 
suhteessa. On mahdollista, että palvelujen puute 
johtaa siihen, että kaikki vapaa-ajan asukkaat eivät 
pysty toteuttamaan haluamaansa mökkeilytyyliä. 

Paikallisten yrityspohjaisten palvelujen käy-
tön kehittymiseen mökkeilyssä vaikuttavat mm. 
yhteiskuntaan, mökin sijaintiin, mökinomistajien 
ikääntymiseen, sukupolvenvaihdokseen, mökkei-
lytyyleihin sekä paikalliseen palvelutarjontaan 
liittyvät tekijät.

Asiasanat: Mökkeily, vapaa-ajan asuminen, 
paikallisuus, palvelut, mökkeilytyylit, maaseutu, 
vapaa-aika, elämäntyyli

Vapaa-ajan asuminen on vuosia lisääntynyt mo-
nilla maaseutualueilla. Samat alueet tarvitsevat 
vapaa-ajan asukkaiden kulutuskysyntää ja vapaa-
ajan asukkaat alueiden palveluja. Palvelujen kes-
kittyminen, palveluntuottajien vanheneminen ja 
perinteiseen palveluympäristöön liittyvät ongel-
mat ovat heikentäneet kysynnän ja tarjonnan koh-
taamista. 

Mökkeilytyylin käsite painottaa mökkeilyä 
osana elämäntyyliä. Mökkeilytyylit liittyvät mm. 
vapaa-ajan asukkaiden arvoihin, elämäntapoihin 
ja mökkeilymotiiveihin. Tutkimuksessa selvitettiin 
mökkeilytyylien muuttumista ja heijastumista pai-
kallisten palvelujen kysyntään. Lisäksi selvitettiin 
em. muutosten ja paikallisten palveluympäristöjen 
keskinäistä vuorovaikutusta Mikkelin seudulla ja 
Kouvolassa. Erityisesti keskityttiin yksityisiin ko-
titalouspalveluihin. Kuortaneen puutarhamökki-
kyläkonseptia analysoimalla saatiin tietoa vaihto-
ehtoisista ja uusista tavoista mieltää mökkeily. 

Tutkimus toteutettiin eri aineistojen ja mene-
telmien triangulaatiolla. Tausta-aineiston muo-
dostivat Helsingin yliopiston Ruralia-instituutissa 
vuosina 2009–2012 toteutetut tutkimukset, paik-
katietoaineistot ja asiantuntijoiden fokusryhmä-
haastattelut (12 hlöä). Pääaineiston muodostivat 21 
palveluja käyttävän vapaa-ajan asunnon omistajan 
ja 9 palveluntuottajan teemahaastattelua Mikkelin 
seudulla ja Kouvolassa sekä Kuortaneen puutarha-
kylästä tontin varanneiden (15 kpl), kuortanelais-
ten yrittäjien (7 kpl) ja Kuortaneella jo mökkeile-
vien (6 kpl) teemahaastattelua. Haastatteluissa 
käsiteltiin mm. mökkeilyn muutosta seuraavien 
10–15 vuoden aikana.

Parhaillaan ollaan siirtymässä modernin ja 
eriytyvän vapaa-ajan asumisen vaiheeseen. Uu-
sien vapaa-ajan asuntojen taso on verrattavissa 
omakotitaloihin. Palvelujen käyttö yleistyy ja mo-
nien mökkeilytyyli lähestyy matkailijan kokemus-
ta. Mökinkäyttäjien kytkökset mökkipaikkakun-
nille heikkenevät. Monilla on käytössään useita 
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ABSTRACT

proaching tourist experience. Although traditional 
cottages are still common there are increasingly 
various new forms of second homes. Many have 
access to more than one second home. The chang-
es are associated with the retirement of the baby 
boom generation, a reduction in their physical con-
dition and change of generation in second homes. 
The attitude to work and services in second homes 
separates different ways of using second homes 
from each other. Second home dweller groups can 
be divided into labor campers who think that work-
ing and simplicity are the central ideas of summer 
cottages; dabblers emphasize doing things by their 
own hands but they also use household services; 
experience-driven holidaymakers spend their time 
mainly using activities and services.

Increasing uninterrupted time spent at sec-
ond homes and the aging of second home owners 
maintain existing local service environments. The 
service demand of next second home owner gen-
eration may differ considerably from the surround-
ing community which challenges the service envi-
ronment. Until now local service development has 
been infl uenced more by service demand of local 
residents than that of second home dwellers. Typi-
cally, the entrepreneurs have responded to the new 
demand by adjusting its operations, but some of 
them have developed products proactively. Service 
providers and service users don’t often have mar-
ket but social relationship. The lack of services may 
lead to the fact that many second home dwellers 
can’t use second homes the way they prefer.

The development of local business-based ser-
vices in second homes is infl uenced by the follow-
ing factors: trends of the society, location of the sec-
ond home, aging of second home owners, change of 
generation of second home owners, ways of using 
second homes and local service supply.

Keywords: Second homes, local develop-
ment, services, rural areas, leisure time, way of life

There are more and more second homes in the ru-
ral regions that undergo structural changes in Fin-
land. The regions need the consumer demand of 
second home dwellers whereas second home dwell-
ers need services provided by the same regions. 
Centralization of services, aging of service provid-
ers and other problems of traditional service envi-
ronment has weakened the meeting of demand and 
supply. This study examined the changes of the life-
style in second homes and how these changes re-
fl ect to the demand of local services. In addition the 
interaction between the above-mentioned changes 
and local service environment in the region of Mik-
keli and city of Kouvola was examined. Additional 
information was gained through a case study of the 
garden cottage village concept in Kuortane. The 
concept of lifestyle in second homes emphasizes 
second homes as a part of the lifestyle of second 
home dwellers. Lifestyles are related to the values, 
ways of lives and motives of second home dwellers.

The study was implemented by the triangula-
tion of various data and methods. The background 
was comprised of the studies implemented in 
2009-2012 in University of Helsinki, Ruralia Insti-
tute and statistical analysis of research areas and 
focus group interviews of experts (12 people). The 
main data comprised of 21 interviews of second 
home owners that use services and 9 interviews 
of service providers in the region of Mikkeli and 
Kouvola. In Kuortane 15 future cottagers of garden 
village, 7 entrepreneurs and 6 cottage owners were 
interviewed. The themes of interviews were e.g. 
how second home dwelling will change in the next 
10-15 years.

Today we are moving into the stage of mod-
ern and differentiated second home dwelling. The 
new second homes are comparable to the level of 
single-family houses. The use of services is becom-
ing increasingly common and the way how many 
second home owners use their second homes is ap-
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1 JOHDANTO

 MANU RANTANEN

palveluympäristöön liittyvät muut ongelmat kui-
tenkin heikentävät uuden kysynnän ja tarjonnan 
kohtaamista. Parhaassa tapauksessa maaseutu-
alueille syntyy palveluinnovaatioita ja uutta yrit-
täjyyttä, joka pystyy vastaamaan kysyntään. Kyse 
on maaseudun palveluympäristön muutoksesta 
moderniin suuntaan, jossa useimmiten kaupun-
geissa vakituisesti asuvien vapaa-ajan asukkaiden 
kysynnällä on keskeinen rooli. Palveluliiketoimin-
nan kasvu heijastuu väistämättä aluetalouksien 
menestykseen ja koituu myös vakituisten asukkai-
den hyväksi. 

Tutkimuksessa selvitettiin mökkeilytyylien 
muuttumista ja muutosten heijastumista yritysten 
tarjoamien palvelujen kysyntään. Toiseksi selvitet-
tiin näiden muutosten ja paikallisten palveluympä-
ristöjen keskinäistä vuorovaikutusta perinteisillä 
vapaa-ajan asumisen kohdealueilla Itä-Suomessa. 
Kuortaneen yhteisöllistä mökkeilyä painottavaa 
puutarhamökkikyläkonseptia analysoimalla puo-
lestaan tarkennettiin kuvaa moderniin mökkei-
lyyn liitetyistä mielikuvista. Tarkastelujen avulla 
pyrittiin ymmärtämään vapaa-ajan asumisessa ja 
vapaa-ajan asumisen palveluympäristöissä tapah-
tuvia muutoksia sekä ennakoimaan tulevia muu-
tossuuntia. 

Huolimatta siitä, että mökkeilyyn liitetyt arvot 
ovat olleet pitkään suhteellisen muuttumattomia, 
ilmiö on nyt ehkä suuremmassa muutoksessa kuin 
kertaakaan aiemmin. Taustalla ovat niin globaalit 
muutokset kuin suomalaiset yhteiskuntakehityk-
sen trendit sekä ennen kaikkea mökkeilijäsuku-
polvien vaihtumisesta aiheutuva mökkeilytapo-
jen uudelleenarviointi. Tämä voi merkitä suurta 
mahdollisuutta maaseudun palveluyrittäjyydelle. 
Uuden yrittäjyyden syntyminen ja alueiden elin-
keino- ja asukasrakenteen uudistuminen vapaa-
ajan asumisen muuttumisen seurauksena ei kui-
tenkaan ole itsestään selvää.

Vapaa-ajan asukkaat, kakkosasukkaat, kesäasuk-
kaat, loma-asukkaat… Olisiko mökinomistajille 
keksittävä taas uusi nimi, sillä mökkeilyilmiö on 
muuttumassa ja saamassa uusia muotoja. Huo-
mattava osa mökinomistajista on eläkeläisiä ja 
monet heistä mökkeilevät lähes ympärivuotisesti. 
Mökinomistajien keski-ikä oli vuonna 2012 jo 62 
vuotta (SVT 2012). ”Mökkiläinenkään” ei tosin 
anna oikeaa kuvaa nykyaikaisen vapaa-ajan asun-
non omistajasta. Itse he kuitenkin tätä nimitystä 
tavallisesti itsestään käyttävät. 

Vapaa-ajan asuminen on jo vuosia lisääntynyt 
erityisesti harvaan asutulla maaseudulla. Koska 
samoja alueita kohtaa maaseudun rakennemuutos, 
tulisi pystyä hyödyntämään tilanteeseen sisältyviä 
mahdollisuuksia. Vapaa-ajan asuminen ja maaseu-
tualueet ovatkin yhä kiinteämmässä riippuvuus-
suhteessa keskenään. Maaseutu tarvitsee vapaa-
ajan asukkaiden kulutuskysyntää ja vapaa-ajan 
asukkaat maaseudun palveluja, jotta mökilläoloai-
kojen pidentäminen olisi mahdollista. 

Iso osa mökkejä omistavista kuuluu toistaisek-
si ns. tee se itse -mökkeilijöihin, joiden suhde pal-
velujen käyttöön on torjuvampaa kuin nuoremmil-
la mökinomistajilla. Mökinomistajien sukupolven 
vaihtuminen sekä uudet mökkeilyn muodot, kuten 
taajamamökkeily, usean mökin osittainen omista-
minen tai puutarhamökkeily, lisäävät ja muuttavat 
lähivuosina todennäköisesti merkittävästi erityi-
sesti vapaa-ajan asunnolle tarjottavien yksityisten 
kotitalouspalvelujen kysyntää. Toisaalta vapaa-
ajan asukkaiden ikääntyminen lisää terveyteen 
ja hyvinvointiin liittyvien palvelujen kysyntää 
mökkeilyalueilla. (Rantanen, M. & Hyyryläinen, T. 
2012.)

Palvelutarjontaa pitäisi kehittää aiempaa 
enemmän muuttuvaa kysyntää vastaavaksi. Pal-
velujen keskittyminen, maatilojen väheneminen, 
palveluntuottajien vanheneminen ja perinteiseen 
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2 TAUSTA JA KIRJALLISUUS

 KATJA RINNE-KOSKI JA MANU RANTANEN

jen mökkien koko suureni ja niillä alettiin viettää 
loma-aikojen lisäksi myös iltoja ja viikonloppuja. 
Kesämökkien suureneminen ja varustelutason pa-
raneminen jatkui 1970-luvulla ja siitä eteenpäin. 
(Aho & Ilola 2006: 22–23.) 2000-luvulle tultaes-
sa uudet rakennettavat mökit saattavat olla jopa 
paremmin varusteltuja ja ylellisempiä kuin vaki-
naisessa asuinkäytössä oleva asunto. Mökkien va-
rustelutaso on tekijä, joka on yhteydessä mökkei-
lytyyliin. Heikosti varustellulla mökillä aika kuluu 
vettä kantaen, hellaa sytytellen, puita tehden, kun 
hyvin varustelulla mökillä aikaa jää muunlaiseen 
tekemiseen tai tekemättä jättämiseen. 

Pitkänen ja Kokki (2005: 159–160) ovat tutki-
neet pääkaupunkilaisten vapaa-ajan asumista Jär-
vi-Suomessa ja nimenneet mökkeilyn tulevaisuu-
den kannalta mielenkiintoisimmiksi ja nopeimmin 
kasvaviksi ryhmiksi Mökkeilyharrastajat ja Kesä-
lomalaiset. Näistä erityisesti Mökkeilyharrastajat, 
joiksi luokiteltiin 26 % kyselytutkimukseen vastan-
neista, näyttäytyvät potentiaalisena ja ennakko-
luulottomana palveluiden käyttäjäryhmänä. Mo-
lemmat ryhmät profi loituivat mökkeilijöinä, jotka 
haluavat nauttia mökkielämän toimettomuudesta 
ja paikkakunnan tarjoamista mahdollisuuksista 
sekä palvelujen että muiden harrastusten ja tapah-
tumien osalta. Molemmat ryhmät ovat vielä työelä-
mässä, eivätkä välttämättä ole vielä vakiintuneita 
mökkeilijöitä, mutta ovat niitä erittäin todennäköi-
sesti tulevaisuudessa. Lisäksi molemmat ryhmät 
ovat todennäköisesti uusia mökinomistajia, joiden 
mökkeilyä voidaan luonnehtia lomaorientoitu-
neeksi. Mökkeilijäryhmät voidaan yleisesti ottaen 
jakaa kahteen ryhmään: mökkeilijöihin, jotka ha-
kevat mökkielämästä kontrastia arkielämään, ja 
mökkeilijöihin, jotka ovat yhä enemmän kakkos-
asujia. Merkitystä on myös mökillä vietetyn ajan 
kestolla sekä elämänvaihetekijöillä. (emt.)

Hirvonen ja Puustinen (2008: 91–93) puoles-
taan painottavat iän merkitystä vapaa-ajan asun-
non käytön eroja selittävänä tekijänä ja toteavat 
nuorten käyttävän mökkejä eri tavoin kuin aikai-
semmat sukupolvet. Nuoret viettävät aikaa use-

2.1 VAPAA-AJAN ASUMISEN 

 MUUTTUMISEEN VAIKUTTAVIA 

 TEKIJÖITÄ

Vapaa-ajan asumisen kehittymiseen vaikuttavat 
monet tekijät. Osa muutoksista johtuu laajemmista 
yhteiskunnallisista, teknologisista ja kulttuurisista 
tekijöistä, osa taas mökkiläisissä itsessään tapah-
tuvista muutoksista. Mökkeilijöiden ikääntymi-
nen, mökkeilysukupolvien vaihtuminen ja uusien 
vapaa-ajan asumisen muotojen kehittyminen ovat 
tekijöitä, joiden myötä mökkeily moninaistuu ja 
erilaistuu. Tällä on laajempia vaikutuksia muun 
muassa alueiden kehitykseen, mökkipaikkakun-
tien paikallistalouksiin, aluepolitiikkaan sekä 
maisemaan. Esimerkiksi Suomen liikennejärjes-
telmä eroaisi luultavasti nykyisestä ilman vapaa-
ajan asumisen vaikutusta (Hiltunen ja Rehunen 
2014:17).

A. MÖKKEILIJÄRYHMIEN 
 ERILAISTUMINEN

Maaseudun rakennemuutos on heijastunut mök-
keilyyn voimakkaana mökkirakentamisen kas-
vuna. Olli Vuori (1966) viittaa tähän ajanjaksoon 
mökkeilyn joukkokautena, joka alkoi toisen maa-
ilmansodan jälkeen. Tällä ajanjaksolla yleistyivät 
vaatimattomat kesämökit ja viikonloppumajat, ja 
yhä useampi suomalainen pääsi osalliseksi mök-
keilystä. Mökkien lukumäärä ylitti 100 000 rajan 
1960-luvulla, josta rakentaminen jatkui vilkkaana. 
Mökkien lukumäärä kasvoi yli 40 % 1970- ja 1980- 
lukujen aikana. 1990-luvulle tultaessa mökkejä oli 
Suomessa 368 000, josta määrä on 2000-luvun ai-
kana lisääntynyt lähelle puolta miljoonaa. Ahon ja 
Ilolan (2006: 23) mukaan nyt eletään kattavuuden 
vaihetta, koska mökkeily on saavuttanut kaikki vä-
estöryhmät, alueet ja muodot. 

Mökkirakentaminen oli kiihkeimmillään vuo-
sina 1960–1990. Sotien jälkeen rakennetut kesä-
mökit olivat pääsääntöisesti pieniä, vaatimattomia 
ja niukasti varusteltuja. 1960-luvulla rakennettu-
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ammalla kuin yhdellä mökillä, kun vanhempien 
ikäpolvien mökkeily keskittyy yhdelle, tyypilli-
sesti itse omistetulle mökille (samanlaisia tulok-
sia raportoivat myös Sievänen & Neuvonen 2011: 
52–53). Nuorten mökillä viettämä ajanjakso on 
verrattain lyhyt verrattuna ikääntyneempien mö-
killä viettämään aikaan. Nuoret painottavat mök-
kielämässä vesielämää eli rantasaunaa ja uimista, 
kun vanhemmilla mökkeily painottuu enemmän 
mökkipuuhiin, juurille paluuseen ja paikallisuu-
teen. Nuoret olivat taipuvaisempia mökin yhteis-
omistukseen kuin vanhemmat, minkä kirjoittajat 
arvelevat johtuvan nuoren ennakkoluulottomasta 
suhtautumisesta vapaa-ajan asumisen uusiin rat-
kaisuihin. 

Vuonna 2012 suomalaisille 15–84 -vuotiaille 
tehdyn postikyselyn mukaan 65 % mökkeilijöistä 
uskoi, että heidän lapsuudessaan maaseudulla vie-
tetty aika vaikuttaa heidän mökkeilyynsä nykyi-
sin. Mökkien säännöllisistä käyttäjistä, jotka eivät 
vielä omista vapaa-ajan asuntoa, 56 % piti hyvin 
todennäköisenä, että he tai heidän ruokakuntansa 
toinen jäsen tulee perimään mökin. (Hiltunen ja 
Rehunen 2014:16.)

B. ERI MÖKKEILIJÄSUKUPOLVIEN 
 SUHDE MÖKKEILYYN

Mökkeilyn muutosta tarkasteltaessa ajan, iän ja 
sukupolven yhteys muodostaa tärkeän tulkinta-
kehyksen. Sukupolvi on käsite, jota käytetään jä-
sentämään ihmisten elämänkulun ja elämäntavan 
muutoksia. Sukupolvilla tarkoitetaan suunnilleen 
samoihin aikoihin syntyneitä ikäluokkia, joita yh-
distävät yhteiset merkittävät elämänkokemukset, 
muistot, ajatukset ja käsitteet. (Karisto 2005: 25; 
Sarpila 2012: 14.) 

Ehkä tunnetuin tapa jaotella eri sukupolvia 
on J. P. Roosin (1987: 53–56) esitys, jossa hän elä-
mänkertoihin perustuvan tarkastelunsa mukaan 
jakaa suomalaiset neljään sukupolveen. Jaottelus-
sa ensimmäinen sukupolvi on 1900-luvun alussa 
syntynyt sotien ja pulan sukupolvi. Heitä yhdistää 
sodat sekä niitä seuranneet olosuhteet: pula, puute 
ja ankara työnteko. Toinen sukupolvi on 1920- ja 
1930-luvuilla syntyneet sodanjälkeisen jälleen-
rakennuksen ja nousun eläneet, joiden keskeisiä 
elämänalueita olivat sodanjälkeiseen elämään 
sopeutuminen, ahkera säästäminen ja työnteko, 
kaupunkiin muuttaminen ja asunnon hankinta. 
Kolmatta sukupolvea Roos kuvaa suuren murrok-
sen sukupolveksi. Siihen kuuluvat ovat syntyneet 
sotien aikana tai jälkeen ja kokivat aktiivisen ai-
kansa 1960-luvun molemmin puolin. Tämän su-
kupolven yhteisiä kokemuksia ovat maaltamuutto, 

koulutuksen lisääntyminen ja asuntosäästäminen. 
1950-luvulla syntyneitä Roos kuvaa lähiöiden su-
kupolveksi. 

Jokaisen sukupolven elämässä ovat painot-
tuneet eri elämänalueet, joiden voidaan osaltaan 
tulkita vaikuttavan myös sukupolvien mökkei-
lytyyleihin. Ensimmäisen sukupolven keskeinen 
elämänalue on ollut työ, jonka ympärille elämä on 
pääasiassa rakentunut. Myös toisen sukupolven 
keskeisiä elämänalueita on ollut työ, mutta sitä on 
sävyttänyt elämä sodanjälkeisenä aikana ja erityi-
sesti itse rakennettu asunto elämän merkittävänä 
saavutuksena. Kolmas sukupolvi korostaa asun-
toa, perhettä ja ihmissuhteita. (Roos 1987.)

Näistä erityisesti kolmatta sukupolvea, suur-
ten ikäluokkien edustajia, yhdistää rakennemuu-
tos, jossa yhteiskunta muuttui verrattain lyhyessä 
ajassa maatalousvaltaisesta yhteiskunnasta pal-
veluyhteiskunnaksi. Monella suurten ikäluokkien 
edustajalla on juuret tukevasti maaseudun mullas-
sa ja usein sinne halutaan palata vielä jossain elä-
mänvaiheessa. Tällä hetkellä suurin osa nykyisistä 
mökinomistajista kuuluu tähän sukupolveen. Tätä 
taustaa vasten ei ole yllättävää, että kaipuu maa-
seudulle ja halu palata juurille ovatkin useimmiten 
mainittuja motiiveja innokkaalle mökkeilylle (ks. 
esim. Aho & Ilola 2006: 16–18; Hirvonen & Puus-
tinen 2008: 108).

Monet nykyisistä mökkeilymotiiveja tarkastel-
leista tutkimuksista (esim. Pitkänen & Kokki 2005: 
22–23, Aho & Ilola 2006: 55) perustuvat pitkälti 
juuri tämän sukupolven näkemyksiin ja ajatuksiin 
mökkeilystä, jolloin nuorempien ikäluokkien mök-
keilymotiivit ovat jääneet vähemmälle huomiolle. 
Uusien, vuonna 2012 valmistuneiden kesämökki-
en omistajien keski-ikä oli 54 vuotta, jolloin he lu-
keutuvat Roosin sukupolvijaottelussa seuraavaan 
sukupolveen. Alle 40-vuotiaita omistajia oli noin       
21 000 eli vain 5 prosenttia kaikista mökinomista-
jista (Tilastokeskus 2012). Suuria ikäluokkia seu-
raavan 1950-luvulla syntyneiden lähiösukupolven 
yhteisiä kokemuksia ovat muun muassa elintason 
nousu, lisääntyneet kulutusmahdollisuudet, tek-
nologian laaja-alainen hyödyntäminen, lisäänty-
nyt liikkuminen ja kiireinen työelämä, jotka aset-
tavat mökkeilyn uusien haasteiden eteen. 

Pitkäsen (2012) mukaan siitä huolimatta, että 
mökkeilyssä tapahtuu parhaillaan sekä eriytymis-
tä että moninaistumista, muutokset eivät kuiten-
kaan näy mökkeilyyn liitetyissä kulttuurisissa kä-
sityksissä: Mökkimaisemaa pidetään suomalaisten 
etuoikeutena, siihen liitetään käsitys luonnonmu-
kaisuudesta ja yksinkertaisuudesta, se on yhtey-
dessä maaseutuun ja sitä pidetään kaikille suoma-
laisille kuuluvana asiana. (Pitkänen 2012:52). 
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Mökkeilyä kuitenkin muuttavat vakiintuneiden 
kulttuuristen käsitysten haastaminen ja uuden-
laisten ihanteiden syntyminen uusien mökkeili-
jäsukupolvien tai -ryhmien yleistyessä (Pitkänen 
2011:86). On todennäköistä, että eri sukupolvia 
edustavien vapaa-ajan asukkaiden arvo- ja asen-
nemaailmoissa mökkeilyä kohtaan on eroa ja että 
mökkeilytarpeet ja -motiivit muuttuvat eri suku-
polvien myötä. Tosin on havaittu, että Y-sukupolvi 
(15–30-vuotiaat) ei arvosta muita ikäryhmiä enem-
män mukavuuksia, palveluja tai liikenneyhteyksiä 
(Hiltunen ja Rehunen 2014). Eri tutkimuksissa 
on kuitenkin saatu ristiriitaisia tuloksia siitä, kai-
paavatko nuoret sukupolvet suhteessa enemmän 
palveluja mökkeilyn yhteydessä kuin vanhemmat 
sukupolvet (Pitkänen ym. 2014:10). Seuraavassa 
tarkastellaan joitain mökkeilyn muutokseen vai-
kuttavia tekijöitä hieman tarkemmin. 

C. TYÖELÄMÄN KIRISTYMINEN JA 
 KIIREISYYS

Roos (1987: 57) toteaa suomalaisia elämänkerto-
ja tarkastelleessa tutkimuksessaan työn aseman 
muuttuneen eri sukupolvien näkemyksissä. Sodan 
ja pula-ajan kokeneiden elämässä työ raamitti voi-
makkaasti arkielämää. Aika kului raskaita töitä 
tehdessä, eikä aikaa riittänyt harrastamiseen. Yh-
teiskunnan kehittyessä työn rooli ihmisten elämää 
jäsentävänä tekijänä kuitenkin väistyi ja vapaa-
aika lisääntyi. Tilalle tuli itsensä kouluttaminen ja 
ammatin hankkiminen. Ensimmäisten sukupolvi-
en ammatit liittyivät maaseutuun, palveluammat-
teihin sekä teollisuustyöntekijänä toimimiseen. 
Toisen ja kolmannen sukupolven ammatit olivat 
keskiluokkaistuneempia, toimihenkilöitä ja tekni-
sen alan työntekijöitä. (Roos 1987: 59–60.) 

Suomen toimialarakenne on painottunut yhä 
enemmän palveluihin. Vuoden 2012 Suomen ti-
lastollisen vuosikirjan mukaan palveluiden osuus 
toimialarakenteesta on ollut 72,9 % ja vuotta myö-
hemmin se on noussut 73,1 %:iin (Suomen tilas-
tollinen vuosikirja 2013). Teollisuuden osuus on 
pysynyt samana (22,1 %) ja maatalouden osuus on 
laskenut 3,7 %:sta 3,5 %:iin (emt).

Palkansaajakunnan rakenteessa sukupolvien 
muutos näkyy työolotutkimuksen mukaan toimi-
henkilöistymisenä, koulutusrakenteen kohoami-
sena, palkansaajien ikääntymisenä sekä työn li-
sääntyneenä tietoteknistymisenä. Merkittävin ero 
aikaisempiin sukupolviin on, että työn merkitys 
tärkeänä elämänalueena on muuttunut. Se on yhä 
edelleen merkittävässä osassa suomalaisten elä-
mää, mutta nykyään työn henkilökohtaista merki-

tystä tarkastellaan enemmän työn sisällön ja kehit-
tymismahdollisuuksien kuin siitä saatavan palkan 
tai työssä etenemisen näkökulmasta. Vastaavasti 
myös vapaa-ajan arvostus on noussut tasaisesti 
ja se on nyt noin 20 prosenttiyksikköä korkeampi 
kuin vuonna 1984. (Lehto & Sutela 2008: 18–22; 
218–219.)

Yksi suurimmista työelämään vaikuttavista te-
kijöistä on ollut 1990-luvun lama, joka toi suoma-
laiseen työelämään epävarmuuden ja kiireen. Työ-
määrä pysyi samana, mutta resursseja leikattiin. 
Työelämän kiristyminen toi työelämään kilpailun 
työntekijöiden ja työpaikkojen välillä, mikä hei-
kensi työhyvinvointia ja lisäsi työn kuormittavuut-
ta. Muutokset suomalaisessa työelämässä ovat joh-
taneet työn ja vapaa-ajan rajojen hämärtymiseen, 
tuoneet ongelmia työntekijöiden jaksamiseen sekä 
työn ja perheen yhteensovittamiseen. (Lehto & Su-
tela 2008: 218–219.) 

Maatalousyhteiskunnasta palvelu- ja tietotek-
nologiayhteiskuntaan siirtyminen on muuttanut 
ajankäyttöä, joka jakautuu entistä selvemmin työ-
hön ja vapaa-aikaan. Mökkeily on monelle keino 
irrottautua työstä sekä saada vaihtelua arkielä-
mään ja etäisyyttä kaupunkiarjesta (Alasuutari 
& Alasuutari 2010: 17–18, 119, 133–135). Mökillä 
vietetty aika on erilaista kuin kaupungissa: ajan 
tahti hidastuu, sielu ja ruumis rauhoittuvat (ks. 
esim. Juntto & Vilkko 2005: 137–139; myös Ala-
suutari & Alasuutari 2010: 38–55). Suomalaisten 
vapaa-aikaa selvittäneen tutkimuksen mukaan 
vapaa-ajan viettämisessä arvostetaan myös sitä, 
että silloin saa olla oma itsensä eikä tarvitse esittää 
mitään roolia (Zacheus 2008: 16). Alasuutareiden 
(2010: 90–92) havaintojen mukaan sama ilmiö 
pätee mökkielämään: monen mielestä mökkielä-
mään kuuluu konstailemattomuus ja mutkatto-
muus. Mökillä voi rauhassa tepastella kuluneissa 
verkkareissa ja vähät välittää titteleistä. Mökkeilyn 
voidaan siis katsoa paikkaavan tiettyjä yhteiskun-
nan aiheuttamia vajeita arjen jaksamisessa ja sosi-
aalisessa vuorovaikutuksessa. Monen perheen arki 
on kiireistä, eikä aikaa tahdo jäädä perheen kanssa 
yhdessäoloon. Ajan viettäminen perheen, suvun ja 
ystävien kanssa on yksi mökkeilyä jäsentävistä mo-
tiiveista, toteavat suomalaisten kesämökkeilymo-
tiiveja selvittäneet Hirvonen ja Puustinen (2008: 
102)

Mökkeily on lisääntynyt kymmenen viime vuo-
den aikana erityisesti ikääntyvien keskuudessa 
(Sievänen ja Neuvonen 2011: 52–53). Moni eläköi-
tymässä oleva suunnitteleekin viettävänsä mökillä 
enemmän aikaa eläköitymisen jälkeen ja miettii 
muuttavansa jopa pysyvästi vapaa-ajan asunnolle. 
Elämäntilanteen muuttumisen myötä myös heidän 
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mökkeilytyylinsä todennäköisesti muuttuu vastaa-
maan paremmin uutta elämäntilannetta. He ovat 
mökkeilijäryhmä, joka todennäköisesti luo oman 
mökkeilytyylinsä eläkepäivillään. Tyypilliset mö-
kinostajat ovat sen sijaan työelämässä ja heillä on 
lapsia, joten heidän mökkeilymotiiveissaan ja -tyy-
leissään todennäköisesti painottuvat edellä maini-
tut tekijät.

D. PAIKAN MERKITYKSEN MUUTOS   
 ASUMISESSA

Kakkosasumisen yleistymisestä huolimatta insti-
tutionaalinen ja poliittinen näkökulma asumiseen 
perustuu siihen, että ihmisellä on yksi asuinpaik-
ka, jossa hän tavallisesti viettää aikaansa (McInty-
re ym. 2006.) Tämä näkyy esimerkiksi asumiseen 
liittyvässä lainsäädännössä, joka jakaa asumisen 
pysyvään asumiseen ja loma-asumiseen (MRL § 
125). Hallinnollinen näkemys asumisesta ei tun-
nista yhä yleisemmäksi tullutta liikkuvaa elämän-
tapaa tai näkemystä siitä, että asuminen tapah-
tuu yhtä aikaa monissa paikoissa (McIntyre ym. 
2006.), vaikka käytännössä monen elämässä työ 
ja vapaa-aika kietoutuvat nykyisin yhä enemmän 
toisiinsa ja arki jakautuu useamman asuinpaikan 
kesken. Mökki voi toimia työpisteenä tai vapaa-ai-
kaa vietetään vakituisessa asunnossa, jossa saate-
taan asua jopa vähemmän kuin hyvin varustellus-
sa vapaa-ajan asunnossa. 

Ihmisten liikkumisen lisääntyessä kodin ja 
paikkojen merkitys on muutoksessa, mutta ei vä-
hentymässä. Yhä useampi kuitenkin kokee, että 
heidän kotinsa sijaitsee yhtä aikaa monessa pai-
kassa, joista jokainen merkitsee eri asioita. Liik-
kuvuuden lisääntyessä ja paikkasidonnaisuuden 
vähentyessä on vapaa-ajan asunto teknologian 
mahdollistamana valtaosalle suomalaisista jat-
kossakin merkittävä paikka. Liikkuvuuden li-
säännyttyä tulisikin mökin ja vakituisen asunnon 
dialektisen suhteen sijaan puhua asumisen koko-
naisuudesta, kokemuksellisesta jatkumosta, jossa 
eri paikat ovat yhtä tärkeitä työn, vapaa-ajan ja pai-
kallisidentiteetin kehittymisen kannalta (Perkins 
& Thorns 2006). 

Paikan merkitys näkyy monen kohdalla koti-
seuturakkautena ja haluna palata juurille. Tämä 
näkyy maaseutukunnissa esimerkiksi vanhojen 
kotitilojen tai -talojen säilyttämisenä suvun ke-
säpaikkoina. Ilmiöllä on sekä hyviä että huonoja 
puolia. Toisaalta mökkeilijöiden on helppo olla ja 
toimia tutussa ympäristössä. Ihmiset, paikat ja 
maisemat ovat tuttuja, aikaa ei kulu palveluiden et-
simiseen. Saattaapa joku paikkaan juurtunut har-
kita jopa paluumuuttoakin kotiseudulle. Toisaalta 

talojen varaaminen suvun myöhempää vapaa-ajan 
käyttöä varten haittaa kylien kehitystä. Rakennuk-
set saattavat olla tyhjillään ja asumattomia pitkiä-
kin aikoja. Tällä on merkitystä muun muassa kyli-
en vireyteen. (Ks. esim. Riukulehto & Rinne-Koski 
2013: 60–63.)

2.2 VAPAA-AJAN ASUMINEN JA 

 MAASEUTUUN KOHDISTUVA 

 KYSYNTÄ

A. VAPAA-AJAN ASUMINEN JA 
 PAIKALLISTALOUDET

Mökkeilyn alueellisella jakautumisella on huomat-
tava vaikutus paikallistalouteen. On arvioitu, että 
loma-asumiseen liittyviin toimintoihin käytettiin 
Suomessa vuonna 2010 n. 7,4 mrd euroa, eniten 
päivittäistavaroihin, matkoihin ja uudisraken-
tamiseen. Palvelujen arvo, kun mukaan otetaan 
päivittäistavara- ja kestokulutustavarahankinnat, 
korjaustoiminta ja varsinaiset palvelut, oli 4,1 mrd 
euroa vuodessa. Kyseessä on siten taloudellisesti 
hyvin merkittävästä asiasta erityisesti maaseudun 
näkökulmasta.  Alueittain tarkasteltuna eniten 
taloudellisia vaikutuksia mökkeilyllä oli Varsinais-
Suomen ja Etelä-Savon maakuntiin. (TEM 2011.) 

Mökkien kysyntään vaikuttavina tekijöinä 
on tunnistettu ostovoiman kasvu, väestön ikään-
tyminen ja sen myötä vapaa-ajan lisääntyminen 
sekä toisaalta ikäluokkien pienentyminen ja työs-
säoloaikojen pidentyminen. Mökkien tarjontaan ja 
hintaan vaikuttaa hyvien rantatonttien saatavuus. 
Mökkikannan odotetaan lisääntyvän vuoteen 
2025 mennessä vuosittain skenaariovaihtoehdois-
ta riippuen 3 000–8 000 kpl, mutta vapaa-ajan 
asuntojen lisääntymistahdissa saattaa olla paljon-
kin vaihtelua maan eri osien välillä. Mökeistä yhä 
useampi varustetaan ympärivuotiseen käyttöön ja 
niiden osuus lisääntyy suhteessa pelkästään kesä-
käyttöön rakennettujen mökkien määrään. (Berg-
häll ym. 2008.)

Mökkitiheys vaihtelee alueittain. Mökkiraken-
tamisen joukkokaudella mökkejä alettiin rakentaa 
yhä kauemmaksi kaupungeista. Rannikko- ja jär-
vialueet ovat muodostuneet tiheimmiksi mökkei-
lyalueiksi, mutta myös harvaanasutulla maaseu-
dulla on mökeiksi muutettuja, ennen vuotta 1960 
rakennettuja pientiloja. Mökkejä on viime aikoina 
rakennettu paljon myös matkailukeskittymien lä-
helle. (Pitkänen 2011.) Vuonna 2012 kunnista eni-
ten mökkejä oli Mikkelissä (10 241 kpl), Kuopiossa 
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(8 669 kpl) ja Paraisilla (8 472 kpl). Maakunnittain 
tarkasteltuna eniten mökkejä oli Varsinais-Suo-
messa, Etelä-Savossa ja Pirkanmaalla. (Tilastokes-
kus 2013.) 

Maaseutualueet ovat kohdanneet monia muu-
toksia viime aikoina. Osa muutoksista on kohdis-
tunut maaseudun asukkaisiin ja osa palvelura-
kenteeseen. Yleisenä trendinä on, että maaseudun 
väestö vähenee ja ikääntyy nuorten muuttaessa 
kaupunkeihin. Erityisesti harvaan asuttu maaseu-
tu on menettänyt paljon väestöä. Yksi syy tähän on 
asutuksen ja palvelujen keskittyminen kirkonky-
liin, mikä heikentää maaseudun palveluverkostoa.  
Palveluiden loitontuessa maaseutu hiljenee eikä 
siellä ole riittävästi palvelukysyntää. (Maaseutu-
katsaus 2014.)

Erityisesti brittiläisessä maaseutututkimuk-
sessa on puhuttu niin sanotusta postproduktiivi-
sesta maaseudusta (Marsden 1998; Woods 2005). 
Tällä tarkoitetaan sitä, että maaseutuun kohdis-
tuvat tarpeet ja kysyntä ovat moninaistuneet ja 
muuttuneet. Esimerkiksi ruoan laatuun, virkistyk-
seen, asumiseen ja ympäristön suojeluun liittyvä 
kysyntä on nykyisin aiempaa vakiintuneempi osa 
maaseutua kuin pari vuosikymmentä sitten. (Terry 
Marsden 1998 Pitkäsen 2011 mukaan.)

Samanlainen suuntaus on nähtävissä myös 
Suomessa. Vepsäläisen (2010) mukaan maaseu-
dun muutoksen myötä perinteisten elinkeinojen 
taantuessa luonnonvarojen virkistyskäytön mer-
kitys on kasvanut ja yhdyskunnat ovat muuttuneet 
tuotannon tilasta kulutuksen tilaksi. Kuhmonen ja 
Niittykangas (2008) ehdottavat, että Suomen maa-
seudun uusi rooli on toimia kansakunnan hyvin-
voinnin lähteenä. Heidän mukaansa matkailusta 
ei ole syntynyt suurta tarinaa, koska maaseudun 
inhimillinen mikrokäyttäytyminen (perinnönjaot, 
sukulaisuussuhteet, kotipaikkarakkaus) on pää-
osin tuhonnut maaseudun oman makromahdolli-
suuden matkailuliiketoimintaan, jonka kulmaki-
venä olisi majoitus.  Ongelmana on, että ellei asiaa 
havaita, siitä ei voi syntyä liiketoimintaakaan. Lii-
ketoimintamahdollisuuksia ei havaita, vaikka niitä 
olisi olemassa. (Kuhmonen & Niittykangas 2008.)

Maaseutupoliittisessa kokonaisohjelmassa 
2014–2020 todetaan maaseudun vetovoimate-
kijöitä olevan muun muassa luonto, rauha ja tila. 
Samanlaisia tuloksia ovat saaneet myös Pertti 
Alasuutari ja Eero Alasuutari (2011), jotka ovat 
tarkastelleet suomalaisen media-analyysin kautta 
sitä, miten suomalaisessa julkisuudessa puhutaan 
maaseudusta ja millaisia muutoksia maaseutu-
puheessa on tapahtunut. Heidän tarkastelunsa 
osoittaa maaseudun saavan kolme pääasiallista 
merkitysulottuvuutta: Maaseutu yhdistetään en-

sinnäkin luontopainotteiseen maisemaan, toiseksi 
sillä voidaan viitata maatalouspainotteiseen aluee-
seen ja kolmanneksi se mielletään kaupungin vas-
takohdaksi. Maaseutu näyttäytyy myös epämoder-
nina kaupunkiin verrattuna. Kaupunki näyttäytyy 
vireänä ja vilkkaana, maaseudulla elämä on rau-
hallista ja hidastahtista. Kaikki uusi tulee maaseu-
dulle jonkin mittaisella ajallisella viiveellä. 

Maaseutu 2014 -barometrin mukaan suomala-
laiset taas näkevät maaseudun dynaamisena alu-
eena, jossa on mahdollisuuksia uusien palveluiden 
ja elinkeinojen kehittämiseen (Aho & Rahkonen 
2014). Tämä on lähtökohtana myös suomalaises-
sa maaseutupolitiikassa, jossa korostetaan maa-
seudun roolia suomalaisen yhteiskunnan keskei-
senä voimavarana. Tämä konkretisoituu vuosille 
2014–2020 suunnatussa maaseutupoliittisessa 
kokonaisohjelmassa muun muassa asukkaiden 
osallisuutena sekä maaseudun voimavarojen 
hyödyntämisenä elinkeinojen ja ihmisten hyvin-
voinnin kehittämisessä. Ohjelmassa korostetaan 
maaseudun paikkaperustaista kehittämistä, jonka 
mukaan maaseudun kehittämisen tulisi pohjau-
tua paikallisiin olosuhteisiin ja mahdollisuuksiin. 
Paikkaperustainen politiikka huomioi maaseudun 
ja kaupungin välisen vuorovaikutuksen, joka tuot-
taa uudenlaisia yhteistyön paikkoja. 

Yksi maaseutu-kaupunki-vuorovaikutusyh-
teistyön paikka on maaseudun vapaa-ajan asumi-
sessa. Mökillä vietetyn ajan lisääntyessä monen 
mökkeily kääntyy muistuttamaan enemmän osa-
aika-asumista kuin vapaa-ajan asumista. Osa-ai-
kainen asuminen maaseudulla ja kaupungissa luo 
ihmisille uudenlaista monipaikkaista identiteettiä. 
Esimerkiksi Maamerkit-barometrin mukaan 38 % 
suomalaisista kokee itsensä sekä maalaisiksi että 
kaupunkilaisiksi (Haukkala 2011). Maaseudulle ja 
kaupunkiin jakautuva monipaikkainen elämän-
tapa on luonut uudenlaista maaseutu-kaupunki 
-vuorovaikutusta, jossa molempien alueiden par-
haat puolet korostuvat ja asumisen väliset rajat 
liudentuvat. Samalla maaseutuun kohdistuva ky-
syntä monipuolistuu ja yksilöllistyy (Hyyryläinen 
ym. 2012). Monipaikkaisen elämäntavan mahdol-
lisuudet ja vapaa-ajan asukkaiden potentiaali on 
kuitenkin usein hyödyntämätön voimavara maa-
seudulla (Maaseutupoliittinen kokonaisohjelma 
2014–2020: 16).

On selvää, että tiheiden mökkeilyalueiden vai-
kutus maaseutuun on paikallisesti erittäin suurta. 
Kysynnän lisääntyminen kohdistuu myös esimer-
kiksi pääkaupunkiseudulta Järvi-Suomeen suun-
tautuvien valtateiden varsille. Mökkivaltaisilla 
alueilla on enemmän asiakaspohjaa ja kysyntää 
palveluille, jolloin erilaisten palvelukonseptien 
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kehittäminen on kannattavampaa kuin alueilla, 
joissa kysyntää ei mökkiläisten vähäisyydestä joh-
tuen juurikaan ole. Monipuoliset palvelut houkut-
televat alueelle enemmän mökkiläisiä, jolloin pal-
velut puolestaan vahvistuvat ja syntyy positiivinen 
itseään vahvistava kierre. Useimmiten palvelut 
hyödyttävät myös paikallisia asukkaita. Mökkiläi-
sille osoitettujen palveluiden kehittäminen on yksi 
keino lisätä maaseudun houkuttelevuutta asuin- ja 
mökkipaikkana. 

B. PALVELUJEN MERKITYS JA 
 PALVELUPITOISUUS

Suomi on palveluvaltaistunut muiden OECD-mai-
den ohella viime vuosikymmeninä. Rakennemuu-
toksen taustalla on teknologisen kehityksen lisäksi 
kulutuksen painopisteen siirtyminen palvelujen 
suuntaan. Kulutustavaroiden halventuminen on 
johtanut kuluttajien ostovoiman lisääntymiseen, 
mikä taas on mahdollistanut palvelujen hankki-
mista aiempaa enemmän. Suomea voidaan kutsua 
siten jo palvelutaloudeksi. (Honkatukia, Tammi-
nen ja Ahokas 2014:1,2,9.)

Palvelujen kuluttamisen ja tarjonnan muutos 
on yhteydessä yhteiskunnan tekniseen ja infra-
struktuurin kehitykseen, joka vaihtelee alueittain. 
Esimerkiksi maaseutualueilla jatkuu edelleen jos-
sain määrin tilanne, jossa internet- tai puhelinyh-
teydet eivät toimi yhtä hyvin kuin taajamissa, millä 
on suora yhteys palvelutarjonnan laatuun ja mah-
dollisuuksiin.

Palvelujen saavutettavuuden käsitteellä on 
kuvattu niitä fyysisiä, sosiaalisia ja taloudellisia 
esteitä ja mahdollisuuksia, joita asukkaat kokevat 
palvelujen saamisessa. Kyse ei ole ainoastaan fyy-
sisistä etäisyyksistä palveluihin, vaan esimerkiksi 
asukkaiden elämäntilanteeseen liittyvistä pal-
velutarpeista ja sosiaalisiin suhteisiin liittyvistä 
mahdollisuuksista saada tietoa palveluista. Mer-
kittävin palvelujen saavutettavuuteen vaikuttava 
asia maaseudulla on matka- ja aikaetäisyys, joka 
on kasvanut palveluverkon harvetessa. Vapaa-ajan 
asukkailla on vakituisiin asukkaisiin verrattuna 
keskimäärin paremmat mahdollisuudet liikkua ja 
hankkia palveluja, mutta heillä korostuvat palvelu-
jen kysynnän ja tarjonnan kohtaamisen ongelmat. 
Siihen vaikuttavat palvelujen, vakituisen asuin-
paikan ja mökin sijainnit sekä tiedon saaminen 
palveluista. Vapaa-ajan asukkaiden suhde mökki-
kuntaan vaihtelee siitä riippuen, onko heillä aiem-
pia sidoksia alueelle vai ei. Vakituiset asukkaat ja 
ne, joilla on aiempia juuria alueella, ovat yleensä 
paremmin tietoisia palvelutarjonnan sijainnista 
ja laadusta kuin alueelle uusina tulleet vapaa-ajan 

asukkaat. (Rantanen & Hyyryläinen 2012:60.)
Palvelujen määrittely on vaikeaa, koska fyysisissä 
tuotteissakin on huomattava osa piilopalveluja, 
jotka liittyvät esimerkiksi tuotteen kehittämiseen 
ja myyntiin (Grönroos 2010). Vanha näkökulma, 
jossa palveluiksi määritellään vain aineettomat 
prosessit, ei siis enää päde. Vapaa-ajan asumista 
käsiteltäessä onkin selvempää erottaa kotitalous-
palvelut muista palveluista. Kotitalouspalvelut 
ovat kotitöitä korvaavia palveluja, joista osa on ve-
rottajan määrittelemiä kotitalousvähennyskelpoi-
sia palveluita (Aalto, Varjonen & Leskinen 2007). 
Kotitalouspalvelumarkkinat ovat vähitellen kehit-
tymässä Suomessa. Eniten palvelusuuntautuneita 
ovat lapsiperheet ja yksin asuvat yli 75-vuotiaat. 
Lisäksi muita enemmän palveluja käyttävät suuri-
tuloiset ja kaupunkien keskustoissa asuvat. Poten-
tiaalisia ostajia on eniten lapsiperheissä ja nuorissa 
pareissa (emt.). 

Vuonna 2011 voimaan tullut kotitalousvähen-
nys on muokannut asenteita myönteisemmäksi 
palvelujen käyttöä kohtaan. Kotitalousvähennystä 
voidaan hyödyntää paitsi kotona, myös mökillä. 
Se oli vuonna 2005 mökeillä vielä suhteellisen vä-
häistä: 5 % käytti remontteihin ja 1 % mökkitalk-
karipalveluun. Luultavasti määrät ovat nousseet 
tämän jälkeen. (Aalto, Varjonen & Leskinen 2007.) 
Aikaisempien sukupolvien maailmankuvaan kuu-
lui vahvasti itse tekeminen. Kaupoista ei voinut 
ostaa valmiita einesruokia tai tilata lähipizzeriasta 
pizzaa työväelle. Vanhemmalle sukupolvelle työ oli 
kunnia-asia, työn määrä oli miehen mitta. Nuo-
remman sukupolven silmissä työn tekemisen eetos 
on muuttunut: työ ei ole enää elämän keskeisin ja 
elämää määrittävin asia. Nuoremman sukupolven 
arkielämässä asioiden hankkiminen valmiina on 
tavanomaista ja hyväksyttävää. Tätä taustaa vas-
ten ei ole ihme, että sukupolvien asenteet erityises-
ti kotitalouspalveluiden käyttöön vaihtelevat.

Mökkiläisten käyttämien palvelujen merkitys 
maaseutualueiden taloudelliselle kehitykselle riip-
puu monista tekijöistä: Minkä tasoiseksi mökki 
rakennetaan, paljonko rakentamiseen osallistu-
taan itse ja paljonko taas tilataan palveluina? Ovat-
ko yritykset paikallisia vai tulevatko ne muualta? 
Kuinka paljon mökillä vietetään aikaa ja minkälai-
sella mökkeilytyylillä? On joka tapauksessa selvää, 
että mökkiläisten taloudellinen merkitys on monin 
paikoin ollut pitkään lisääntymään päin, koska 
vapaa-ajan asuntoja rakennetaan yhä lisää, niiden 
taso on noussut ja mökkiläisten taloudellinen va-
rallisuus sekä palvelujen käyttömyönteisyys ovat 
yleisesti ottaen lisääntyneet. 

Tuleva mökkeilijäpolvi perittyine mökkeineen 
tai hulppeine vapaa-ajan asuntoineen tarvinnee 
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enemmän huoltopalveluja kiinteistönhoitoon kuin 
heidän vanhempansa. He voivat myös suostua 
vuokraamaan mökkejään, etenkin jos niitä on 
siunaantunut monta samaan perheeseen. Asuja 
tarvitsee palveluja, vapaa-ajan asuja myös lomai-
luun liittyviä palveluja, jotka lähenevät matkailijan 
tarpeita.

2.3 VAPAA-AJAN ASUMISEN 

 TULEVAISUUS

Mökkeilyyn liittyvät arvot ovat suhteellisen py-
syviä ja muuttuvat hitaasti johtuen mökkeilyn 
yhteiskunnallisesta taustasta. Mökkeilyyn liittyy 
paljon historiallisesti muotoutuneita kulttuurisia 
arvoja, jotka vaikuttavat mökkeilijöiden käsityk-
seen mökkeilystä yhä tänä päivänäkin, eikä vapaa-
ajan asukkaiden arvomaailmassa ole juurikaan 
näkynyt mökkien varustetason kasvu ja kakkos-
asumisen yleistyminen (Pitkänen & Kokki 2005: 
175–185). 

Kiinteistövälittäjien mukaan joitain signaa-
leja mökkeilyyn liittyvistä arvojen muutoksesta 
on näkyvissä (SKV 2013). Heidän näkemyksensä 
mukaan nuoria, noin 25–35-vuotiaita, ei kiinnos-
ta omistaa omaa kesämökkiä eivätkä he arvosta 
mökkielämää samalla tavalla kuin vanhemmat 
ikäluokat. Välittäjien mukaan nuoret kaipaavat 
mökeiltä hyvää varustetasoa, hyvää sijaintia ja 
toimivia internet-yhteyksiä, joita harvoin löytyy 
vanhemmista mökeistä sijaintia lukuun ottamatta. 
Toisaalta tämän ikäluokan haluttomuutta mökin 
omistamiseen saattaa hillitä elämänvaiheeseen 
liittyvä, usein kireä taloustilanne.

Kati Pitkänen ja Mia Vepsäläinen (2008) ovat 
erottaneet suomalaisesta mediakirjoittelusta nel-
jä mökkeilyn tulevaisuuteen liittyvää trendiä, 
joilla todennäköisesti on merkitystä mökkeilyn 
kehittymisessä. Näitä ovat vapaa-ajan asumisen 
alueellinen erilaistuminen, mökkeilyyn liittyvien 
arvojen muuttuminen kohti liikkuvampaa ja tu-
rismia muistuttavaa mökkeilyä, kakkosasumisen 
yleistyminen sekä mökkeilyn kansainvälistymi-
nen.  Maaseudun palveluympäristöön näistä tren-
deistä vaikuttaa erityisesti mökkeilyn alueellinen 
erilaistuminen, jossa tietyt vapaa-ajan asumisen 

paikat tulevat muita suositummiksi. Tällaisia ovat 
esimerkiksi isojen kaupunkien läheiset, luonnon-
arvoiltaan miellyttävät ja palvelujen lähellä sijait-
sevat alueet sekä hot spotit esimerkiksi hiihtokes-
kusten lähellä, joita erityisesti uuden sukupolven 
mökinomistajat pitävät tärkeinä (esim. Tuulentie 
2007; Pitkänen & Vepsäläinen 2008; Pitkänen 
2011; Rantanen & Hyyryläinen 2012). 

Poliittisessa diskurssissa keskitytään usein 
vain perinteiseen maaseudulla tapahtuvaan mök-
keilyyn eikä oteta huomioon muita vaihtoehtoisia 
mökkeilyn muotoja, kuten esimerkiksi kaupun-
geissa tapahtuvaa vapaa-ajan asumista, mökkien 
jakamista monen omistajan kesken, puutarhaky-
lämökkeilyn lisääntymistä, useamman kuin yh-
den mökin omistusta ja käyttöä sekä mökkeilyn 
muutokseen liittyviä vapaa-ajan asumisen arvojen 
ja kulttuurin muutosta (Pitkänen & Vepsäläinen 
2008). Vapaa-ajan asumisen suhteessa matkailuun 
onkin pohdittu sitä, tuleeko seuraava mökinomis-
tajasukupolvi mökille enemmän matkailijan kuin 
asujan identiteetillä (ks. esim. Tuulentie 2008, Pit-
känen 2011).

Kakkosasumisen ja mökkeilyn välinen ero on 
häilyvä. Esimerkiksi Aho ja Ilola (2006: 14) mää-
rittävät kakkosasumisen kestoltaan tai muulta 
sisällöltään merkittäväksi asumiseksi. Pitkäsen ja 
Vepsäläisen (2008) mukaan kakkosasunnon ja va-
paa-ajan asunnon välinen ero on niiden subjektii-
visessa merkityksessä. Kakkosasunto on harvoin 
vaatimattomasti varusteltu, sillä yleensä niissä vie-
tetään aikaa ympäri vuoden pidempiä ajanjaksoja 
kerrallaan. Tämä johtaakin monella vakituisen ja 
vapaa-ajan asumisen rajan hämärtymiseen, kun 
ajanvietto jakautuu usean eri asuinpaikan kesken. 

Mökkeily on muuttumassa. Tämän ovat toden-
neet monet tutkijat, joskin samalla on keskusteltu 
mökkeilyn muuttumattomuudesta. On todettu, 
että mökkeilyn muutosta on lähinnä tutkittu tilas-
totietojen valossa, jotka kertovat ilmiöstä vain osa-
totuuden ja olisi tarvetta tarkastella muutosta mo-
nipuolisten aineistojen kautta (Pitkänen 2011:87). 
Erilaisia mielipiteitä muutoksen suunnasta voi-
daan lukea usein. Omia, kuitenkin usein ristirii-
taisia näkemyksiä mökkeilyn muutoksesta tuovat 
esiin niin toimittajat, kiinteistönvälittäjät, poliiti-
kot kuin yksittäiset mökkeilijätkin. Riippumatonta 
tutkimusta aiheesta siis tarvitaan. Tämä tutkimus 
osaltaan vastaa tähän tarpeeseen.
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3 MÖKKEILYTYYLIEN JA PALVELU-
 YMPÄRISTÖJEN MUUTOS: TUTKIMUKSEN 
 KÄSITTEET JA TUTKIMUSASETELMA

 MANU RANTANEN

Roos (1987:45) tarkentaa elämäntavan olevan ”yk-
silön tai perheen elämänvaiheiden, elinolosuhtei-
den, elämäntoiminnan, arkielämän ja interaktion 
kokonaisuus, joka muodostuu hänen subjektivi-
teettinsa kautta”. Elämäntyylin käsitteellä kuva-
taan elämäntapaan liittyviä arvoja, kulutustottu-
muksia tai harrastuksia (Karisto 2006: 5–6). 

Elämäntavalla on katsottu olevan tärkeä yh-
teys kuluttamiseen ja siten esimerkiksi palvelu-
jen käyttöön. Max Weberin mukaan elämäntyyli 
liittyy sosiaaliseen statukseen, jota ilmennetään 
kuluttamalla. Näin viestitään muille ihmisille so-
siaalista asemaa sekä menestystä ja arvostusta. 
(Weber 1922/1978.) Vapaa-ajan asukkaiden suh-
de mökkeilyalueisiin on puolestaan yhteydessä 
esimerkiksi siihen, kuinka he löytävät palveluja. 
Giddensin (1991: 81–83) mukaan elämäntyyliä ku-
vaavilla käytännöillä on toiminnallinen ja tila-ra-
jallinen ulottuvuutensa ja esimerkiksi tietyt vapaa-
ajanviettotavat voivat paikantua tietylle alueelle 
tiettynä aikana. Näin jopa se, mistä vakituinen ja 
vapaa-ajan asunto hankitaan ja miten niiden välil-
lä liikutaan, ovat siis yhteydessä elämäntyyliin.

Tässä tutkimuksessa käytettiin mökkeily-
tyylin käsitettä, mikä painottaa mökkeilyä osana 
elämäntyyliä. Mökkeilytyylit liittyvät vapaa-ajan 
asukkaiden arvoihin ja elämäntapoihin, mökkeily-
motiiveihin, mökki- ja mökkipaikkakuntasuhtee-
seen sekä palvelujen nykyiseen ja tulevaan käyt-
töön. Mökkipaikan valinta, mökin varusteleminen, 
käytön useus ja palvelujen käyttö osana mökkeilyä 
ovat esimerkkejä mökkeilytyylin osatekijöistä. 

Palveluympäristön käsitteellä kuvattiin arvon-
luonnin ja vaihdannan järjestelmää, johon palve-
lujen tuottajien ja kuluttajien lisäksi luetaan kuu-
luviksi mm. eri sidosryhmät, vuorovaikutukseen 
liittyvät teknologiat, tieto, asenteet ja muut kult-
tuuriset tekijät. Maaseutu voidaan nähdä tiettyjä 
erityispiirteitä sisältäväksi palveluympäristöksi, 

Tämän tutkimuksen taustana olivat aiemmissa 
tutkimuksissa1 tehdyt havainnot ja johtopäätökset. 
Niiden mukaan suomalaisissa mökkeilytavoissa on 
tapahtumassa muutoksia, joiden yksi merkittävä 
selittäjä on parhaillaan menossa oleva suurten ikä-
luokkien ikääntyminen. Eläköitymisen seuraukse-
na heille tulee paremmat mahdollisuudet viettää 
aikaa mökeillä ja toisaalta yhä useammat mökit 
vaihtavat omistajaa.

Mökkeilijöiden2 ja mökkeilyalueiden välinen 
suhde on toisaalta muutoksessa, mikä johtuu sekä 
maaseutualueilla tapahtuvasta väestöllisen ja ta-
loudellisen elinvoimaisuuden heikentymisestä että 
mökkeilyn muuttumisesta. Vapaa-ajan asukkaiden 
palvelujen käyttö on em. suhteen kannalta mer-
kittävä tekijä. Mökkeilyalueiden paikallistaloudet 
ovat yhä riippuvaisempia mökkeilyn kautta saata-
vista rahavirroista, mutta samalla yhä useammat 
vapaa-ajan asukkaat tarvitsevat enenevästi palve-
luja.

Edellä kuvatut mökkeilyssä tapahtuvat muu-
tokset liittyvät pitkälti elämäntapaan. Tutkimuk-
sissa on käytetty sekä elämäntavan (way of life) 
että elämäntyylin (lifestyle) käsitteitä joko syno-
nyymeinä, kuten tässä tutkimuksessa, tai niin, 
että niiden välillä on ollut painotuseroja (Ratvio 
2012:23). Elämäntavan käsitteellä on pyritty ku-
vaamaan sitä, miten ihmiset elävät. Jeja-Pekka 
1 Rantanen, Manu, Vesa Rouhiainen, Marjo Särkkä-Tirkkonen & Han-

na-Maija Väisänen 2009. Eteläsavolaisten vapaa-ajan asukkaiden 
muuttuvat palvelutarpeet. Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutin 
raportteja 40

 Rantanen, Manu & Hyyryläinen, Torsti 2012. Vapaa-ajan asukkaat 
paikallisia palveluympäristöjä muovaavamassa. MUA 2/2012

 Rehunen, Antti, Manu Rantanen, Ilkka Lehtola & Mervi J. Hiltunen 
(toim.) 2012. Palvelujen saavutettavuus muutoksessa – maaseu-
dun vakituisten ja vapaa-ajan asukkaiden palveluympäristön kehi-
tyssuunnat ja uudet mahdollisuudet. Ruralia-instituutin raportteja 
nro 88.

2 Tutkimuksessa käytettiin sekä mökkiläinen että vapaa-ajan asu-
kas-nimityksiä synonyymeinä, koska näin tekivät useimmat haas-
tatellutkin. Mökillä viitataan kuitenkin ennen muuta vanhempaan ja 
varustelemattomaan, vapaa-ajan asunnolla taas varustellumpaan 
ja modernimpaan rakennukseen.
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jossa vapaa-ajan asukkaiden palvelutarpeiden ja 
palvelujen käyttötapojen merkitys on suuri (Ran-
tanen ym. 2012). 

Mökkeilytyylien muuttumista voidaan tarkas-
tella eri näkökulmista ja vaikutuksia sosioekono-
miseen kehitykseen eri aluetasoilla. Yksittäisellä 
mökillä nopeimmat muutokset tapahtuvat omis-
tuksen muuttuessa. Tietyllä mökkeilyalueella, esi-
merkiksi suuremman järven rannoilla tapahtuvilla 
mökkeilytapojen muutoksilla voi olla suuriakin 
aluetaloudellisia vaikutuksia, kun palvelujen ky-
syntä muuttuu. Yhteiskunnan tasolla näillä muu-
toksilla on merkitystä koko maaseudun palveluym-
päristön kehittymiseen.

Hypoteesina voidaan esittää, että erityisesti va-
paa-ajan asukkaat, jotka asuvat vakituisesti isoissa 
kaupungeissa, ovat tottuneet käyttämään palveluja 
mökkeilyalueiden vakituisia asukkaita enemmän 
tai eri tavalla, mikä aikaansaa ulkoista painetta 
palveluympäristöjen modernisoitumiseen. Tämä 
voi johtaa markkinaehtoisen palvelukysynnän ja 
-tarjonnan kehittymiseen paikallisissa palvelu-
ympäristöissä, joilla suositaan perinteisesti itse 
tekemistä (Rantanen & Hyyryläinen 2012a). Pal-
veluympäristön modernisoituminen voi johtaa 
muutoksiin myös tavoissa, joilla palveluja tarjoavat 
yrittäjät huomioivat mökkeilijöiden uuden kysyn-
nän ja alkavat tarjota palvelujaan proaktiivisesti.

Tutkimuksessa ei ensisijaisesti pyritty erottele-
maan erilaisia mökkeilytyylejä vaan ymmärtä-
mään mökkeilytyylien muutosta ja yhteyttä palve-
lutarpeiden muuttumiseen, jossa on tutkimuksen 
pääpaino. Palvelujen käytön muuttumista tarkas-
tellaan suhteessa palvelutarjonnan muuttumiseen 
ja pyrkimyksenä oli lopulta hahmotella mökkeily-
alueiden paikallisten palveluympäristöjen mahdol-
lisia muutossuuntia. 

Tutkimuksessa keskityttiin yksityisiin palve-
luihin palvelut laajasti käsittäen. Mukaan tarkas-
teluun otettiin siten kotitalouspalvelujen lisäksi 
vapaa-ajan asukkaille tärkeät kauppapalvelut kui-
tenkin painottaen ensin mainittua. Samalla arvi-
oitiin palvelupitoisuuden merkitystä vapaa-ajan 
asukkaille tarjottavissa hyödykkeissä. Tutkimuk-
sessa pyrittiin saamaan vastauksia seuraaviin ky-
symyksiin: 

 Minkälaisia muutoksia mökkeilytyyleissä on 
löydettävissä ja kuinka ne vaikuttavat palvelu-
jen käyttöön mökkeilyssä?

 Minkälainen on mökkeilytyylien muuttumi-
sen suhde palveluympäristöjen rakentumiseen 
mökkeilyalueilla?

Tutkimusasetelma kuvattiin seuraavasti (vrt. Hyy-
ryläinen & Piispanen 2013:23):

Tutkimusasetelma

Globaalit/yhteiskuntatasoiset muutokset

Paikallisten palveluympäristöjen 

rakentuminen

Maaseudun muutokset

Paikallisten palvelutarjoajien tulkinta muutoksista 

ja niihin reagoiminen

Mökkeilytyylien muutokset

Vapaa-ajan asukkaiden palvelukysynnän muutokset

Kuva 1. 

Tutkimusasetelma.
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4 METODOLOGIA JA AINEISTOT

 MANU RANTANEN JA KATJA RINNE-KOSKI

tyminen sekä erilaisten elämäntapatrendien esiin 
nousu. Mökkeilytyylien muutos ja mökkeilyn tu-
levaisuus on ilmiö, johon vaikuttaa moni asia yhtä 
aikaa, osittain erisuuntiin. Tällaisia tekijöitä ovat 
esimerkiksi yleinen taloustilanne, mökkitonttien 
saatavuus, mökkeilijöiden ikääntyminen ja suku-
polvenvaihdokset. Osittain nämä vielä kohdistuvat 
eri alueille eri tavoin.

Mökkeilyn tulevaisuuden kehityssuuntia onkin 
perusteltua tarkastella eri aineistojen ja menetel-
mien triangulaatiolla, jolla tavoitetaan kokonais-
valtaisemmin mökkeilyn muutokseen vaikuttavia 
osatekijöitä. Triangulaatiolla tarkoitetaan eri ai-
neistojen ja menetelmien käyttämistä samassa tut-
kimuksessa (ks. esim. Eskola & Suoranta 1996: 40). 

Tutkimuksen tausta-aineiston muodostavat 
aiemmin Ruralia-instituutin Järvi-Suomessa ke-
räämät kysely- ja haastatteluaineistot sekä niiden 
pohjalta tehdyt, edellä kuvatut havainnot ja johto-
päätökset (Rantanen ym. 2009, Rantanen, & Hyy-
ryläinen 2012 a, Rantanen & Hyyryläinen 2012 b, 
Rantanen & Hyyryläinen 2012 c). Tutkimusase-
telman syventämiseksi järjestettiin lisäksi kaksi 
asiantuntijoiden fokusryhmähaastattelua, joiden 
teemana olivat palveluympäristöjen muutokset 
erityisesti mökkivaltaisilla maaseutualueilla. Ryh-
missä oli asiantuntijoita mm. kunnista, yritysneu-
vontaorganisaatioista, maakuntaliitoista, yliopis-
toista sekä työ- ja elinkeinoministeriöstä (yhteensä 
12 henkilöä). Tutkimuksen tausta-aineistona hyö-
dynnettiin vielä paikkatietoaineistojen perusteella 
tehtyjä taulukoita ja karttoja Mikkelistä, Kouvolas-
ta ja Kuortaneelta.

Tutkimuksessa pyrittiin ennakoimaan mökkei-
lytyylien muutoksia kuitenkin ennen kaikkea mo-
derneja mökkeilytyylejä edustavien mökkeilijöiden 
sekä heille palveluja tuottavien yrittäjien teema-
haastattelujen avulla, jotka muodostavat pääosan 
aineistosta. Tämä perustellaan ja kuvataan tar-
kemmin luvuissa 4.2 ja 4.3. Mökkeilytyyliltään 
edelläkävijöiksi tunnistetut vapaa-ajan asukkaat 
ja uusia palvelutarpeita havainneet yrittäjät voivat 
antaa merkityksellistä tietoa ja näkemyksiä me-

4.1 MÖKKEILYTYYLIEN MUUTOSTEN  

 JA VAIKUTUSTEN YMMÄRTÄ-

 MISEN HAASTEET

Vapaa-ajan asukkaista aktiivisimpia edustajia esi-
merkiksi vapaa-ajan asukkaiden valtuuskunnissa 
ovat yleensä eläkeläiset, jotka myös tavallisesti 
viettävät pisimpiä jaksoja vapaa-ajan asunnoil-
laan. Kun pyritään ymmärtämään tulevia mökkei-
lytyylejä ja esimerkiksi suunnitellaan mökkiläisten 
palvelujen kehittämistä, voi nuorempien sukupol-
vien ja työelämässä vielä olevien mökkiläisten ääni 
jäädä kuulematta lähes kokonaan. Heidän mökkei-
lynsä saattaa kuitenkin poiketa paljonkin edellis-
ten sukupolvien mökkeilytyyleistä. Juuri he ovat 
merkittävä ryhmä, kun pyritään ymmärtämään 
mökkeilyssä tapahtuvia muutoksia (Rantanen & 
Hyyryläinen 2012 a). Myös mökkeilymotiiveja sel-
vittäneisiin haastattelututkimuksiin on vastaajiksi 
helpoimmin saatavissa nykyisiä mökkeilyaktiiveja 
eli jo eläköityneitä tai lähivuosina eläköitymässä 
olevia suurten ikäluokkien edustajia.

Mökkeily on parhaillaan, ja erityisesti tule-
vaisuudessa, muuttumassa uusien vapaa-ajan 
asuntojen tason ja alueellisen jakauman sekä 
mökkeilytyylien suhteen. Meneillään oleva suur-
ten ikäluokkien eläköityminen ja kiihtyvä mökin-
omistajien sukupolvenvaihdos ovat muutoksen 
merkittävimpiä ajureita, jossa suhtautuminen itse 
tekemiseen eli haluun tehdä asiat itse palvelujen 
ostamisen sijaan näyttäisi olevan yksi merkittä-
vimmistä eri mökkeilytyylejä erottavista tekijöistä. 
(Rantanen & Hyyryläinen 2012 a.)

Tulevaisuuden mökkeilystä ei saada tietoa tar-
kastelemalla vain sitä, minkälaista nuorten mök-
keily on nyt, sillä hekin keski-ikäistyvät vähitellen. 
Heidänkin mökkeilytyylinsä tulee vaihtelemaan 
eri elämänvaiheissa. On kuitenkin epätodennä-
köistä, että he palaisivat samanlaiseen mökkeily-
tyyliin kuin vanhempansa. Muutoksiin vaikuttavat 
jo pelkästään yhteiskunnan tasolla tapahtuva kehi-
tys, kuten uusien teknisten ratkaisujen arkipäiväis-
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neillään olevista mökkeilytyylien ja palveluympä-
ristöjen muutoksista ”tulevaisuuden asiantuntijoi-
na” samaan tapaan kuin kuluttajakansalaisilla on 
todettu olevan oma roolinsa tulevaisuuden asian-
tuntijoina (Rask 2008). Kyseessä ei kuitenkaan ole 
erityisesti tulevaisuudentutkimuksen alaan liit-
tyvä tutkimus vaan tässä keskitytään meneillään 
olevan muutosten ymmärtämiseen sekä pohditaan 
muutosten merkitystä lähitulevaisuuden (10–15 
vuotta nykyhetkestä) paikallisten palveluympäris-
töjen kehitykselle. 

Tulevaisuudentutkimuksessa käytetyssä Del-
foi-menetelmässä hyödynnetään asiantuntijoiden 
näkemyksiä tulevasta kehityksestä. Menetelmän 
on todettu sopivan hyvin kehityksen taite- ja kään-
nepisteiden löytämiseen ja ajoittamiseen, kun taas 
menneen trendin laskennallinen jatkaminen ja sen 
pohjalta ennusteiden tekeminen johtaa yleensä 
vääriin arvioihin (Kuusi 2003: 141). Tässä tutki-
muksessa haastatellut vapaa-ajan asukkaat ja yrit-
täjät eivät suoraan vertaudu Delfoi-menetelmässä 
käytettyihin asiantuntijoihin, mutta haastattelujen 
tulkinnassa on otettava huomioon samoja virhe-
mahdollisuuksia. Esimerkiksi asiantuntijoilla on 
taipumusta nähdä lähitulevaisuus positiivisesti ja 
pitkä aikaväli pessimistisesti. On myös otettava 
huomioon, että asiantuntijoilla saattaa olla omia 
preferenssejään (Kuusi 2003: 142–143). 

Vanhempien vapaa-ajan asukkaiden tulevaisuus-
arvioissa korostuu usein heidän elämänvaiheen-
sa. Merkittävää heille on esimerkiksi se, kuinka 
heidän jälkeläisensä haluavat tai osaavat jatkaa 
vanhempiensa mökkeilytyyliä. Nykyinen kehitys, 
jossa käytännön töiden osaaminen vähenee, jäl-
keläiset kaupunkilaistuvat ja mökkeilyalueiden 
palvelut vähentyvät, voi johtaa vanhemmilla mö-
kinomistajilla pessimistisiinkin arvioihin, joissa 
ei osata hahmottaa tulevaisuuden sisältämiä mah-
dollisuuksia (Rantanen & Hyyryläinen 2012 b: 86).  
Jotkut haastatteluihin ilmoittautuneet mökkeilijät 
kertoivat haastattelujen aikana, että he pelkäävät 
palvelujen häviämistä alueelta. He olivat havah-
tuneet huomaamaan tarvitsevansa itse palveluja 
erityisesti tulevaisuudessa, kun heidän kuntonsa 
ei ole enää niin hyvä kuin nyt. Tämä haastateltu-
jen oma intressi palvelujen säilymiseen on otettava 
huomioon, kun haastatteluja tulkitaan.

Haastattelut kohdentuivat perinteistä mökkei-
lyaluetta edustavaan Järvi-Suomeen (Mikkelin 
seutu ja Kouvola) sekä Kuortaneelle, jossa aloitettu 
siirtolapuutarhamallin pohjalta kehitetty puutar-
hakylähanke edustaa vaihtoehtoisia mökkeilyn 
muotoja. Tutkimusaineistot ja niiden keskinäinen 
suhde on esitetty kuvassa 2.

PaikkatietoaineistotRuralia-instituutissa 
aiemmin toteutetut 
vapaa-ajan asumisen 
tutkimukset

Asiantuntijoiden fokusryhmähaastattelut (12 hlöä) 

Teemahaastattelut Mikkelin seudulla ja Kouvolassa

� Palveluja käyttävät vapaa-ajan asunnon omistajat (21 kpl)

� Palveluntuottajat, joiden asiakaskunnassa vapaa-ajan      

      asukkailla on merkittävä osuus (9 kpl)

Analyysi

Lisääntynyt tieto mökkeilyalueiden palveluympäristöjen 

murroksesta, haasteista ja ratkaisumahdollisuuksista

Kuortaneen puutarhakylästä 

tontin varanneiden (15 kpl), yrit-

täjien (7 kpl) ja Kuortaneella jo 

mökkeilevien (6 kpl) haastattelut

Kuva 2. Tutkimusaineistot.
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4.2 HAASTATTELUT MIKKELISSÄ JA 

 KOUVOLASSA

Vuonna 2011 toteutetun Kouvolan vapaa-ajanasu-
kaskyselyn3 vastauksia ristiintaulukoimalla etsit-
tiin sellaisia vapaa-ajanasukasryhmiä, jotka ovat 
mökkipaikkakuntien palveluympäristöjen kehi-
tyksen kannalta mökkeilytyyleiltään kaikkein mie-
lenkiintoisimpia ja samalla edelläkävijöitä palvelu-
jen käytössä. Luvussa 3 mainituissa tutkimuksissa 
oli havaittu, että mökkiläisten suhtautuminen itse 
tekemiseen ja toisaalta erityisesti kotitalouspal-
velujen hankkimiseen mökkeilyn yhteydessä 
ovat palveluympäristöjen kehittymisen suhteen 
olennaisia eri mökkeilytyylejä erottavia tekijöitä. 
Ristiintaulukoimalla kyselyaineistoja4 pyrittiin 
selvittämään, minkälaisia muita ominaisuuksia 
niillä vapaa-ajan asukkailla on, jotka suhtautuvat 
mökkeilyssä käytettäviin palveluihin positiivisesti. 
Näin pyrittiin rajaamaan sitä mökkeilijäjoukkoa, 
jota tässä tutkimuksessa haluttiin haastatella.

3 Kysely lähetettiin kaikille yksityisille vapaa-ajan asukkaille, jotka 
omistavat Kouvolassa vapaa-ajan asunnon, mutta asuvat va-
kituisesti toisessa kunnassa. Kysely ja sen analyysi toteutettiin 
Ruralia-instituutissa. Tuloksia on kerrottu raportissa ”Palvelujen 
saavutettavuus muutoksessa – Maaseudun vakituisten ja vapaa-
ajan asukkaiden palveluympäristön kehityssuunnat ja uudet mah-
dollisuudet (Rantanen, M. & Hyyryläinen, T.  2012b).

4 Tähän käytettiin SPSS -ohjelmaa.

Kun tarkasteltiin Kouvolan vapaa-ajan asukasky-
selyn vastaajajoukon suhtautumista väittämään 
”Käytämme vähän palveluja mökillä ollessamme, 
teemme asioita mieluiten itse”, huomattiin, että 
vastanneista valtaosa suhtautuu edelleen hyvin 
perinteisesti palvelujen käyttöön mökillä: Samaa 
mieltä väittämän kanssa oli vastaajista 78,1 % 
(n=693). Suhtautumisella väittämään ja vastaajien 
taustamuuttujilla ei näyttänyt olevan tilastollisesti 
merkitsevää riippuvuutta esimerkiksi vastaajien 
iän suhteen, vaikka aiemmin onkin saatu viitteitä 
siitä, että nuoremmat, koulutetummat ja työssä 
käyvät uskovat muita useammin mökkeilyyn liit-
tyvän palvelujen käytön lisääntyvän tulevaisuu-
dessa (Rantanen & Hyyryläinen 2012 a).

Vastaajien mökinomistuksen kestolla ja suh-
tautumisella väittämään oli kuitenkin viitteitä 
riippuvuudesta (tilastollisesti melkein merkitse-
vä). Mökkinsä vähintään 20 vuotta omistaneista 
suhteellisesti useammat olivat väittämän kanssa 
jokseenkin tai täysin samaa mieltä kuin 1–3 vuotta 
omistaneista. Jokseenkin tai täysin eri mieltä väit-
tämän kanssa olevia oli mökin 1–3 vuotta omis-
taneissa suhteellisesti selvästi enemmän kuin 20 
vuotta tai kauemmin omistaneissa, joista puoles-
taan ”ei samaa eikä eri mieltä” -vaihtoehdon valitsi 
suhteellisesti useampi (10,9 %) kuin uusista mökin 
omistajista (3,5 %). Mökkinsä 4–19 vuotta omista-
neiden suhtautuminen väitteeseen sijoittui edellä 
mainittujen ryhmien suhtautumisen välimaas-
toon. Prosenttiosuudet on esitetty taulukossa 1. 

Taulukko 1.  Arviot väittämästä ”Käytämme vähän palveluja mökillä ollessamme, teemme asioita mielui-
ten itse” mökin omistuksen keston (1–3 vuotta ja 20 vuotta tai enemmän) mukaan.

1–3  vuotta mökin 

omistaneet (%)

20 vuotta tai yli mökin 

omistaneet (%)

Kaikki vastaajat 

(%)

Täysin eri mieltä 5,3 2,0 2,0

Jokseenkin eri mieltä 17,5 8,3 10,7

Ei samaa eikä eri mieltä 3,5 10,9 9,2

Jokseenkin samaa mieltä 38,6 44,0 45,6

Täysin samaa mieltä 35,1 34,9 32,5

Yhteensä 100 100 100

n=814. χ2=9,53, df=4, p=0,049 5.

5 Muuttujien riippuvuuksien tilastollista merkitsevyyttä testattiin χ2-riippumattomuustestillä (khiin neliö). Testaaminen tuo 
tietoa yleistämistä koskevasta riskistä eli todennäköisyydestä, että riippuvuus tai ero on sattuman aiheuttama. Tuloksena 
saatava riskitasoa kuvaava p-arvo on riippuvuuden yleistämisessä tapahtuvan virheen todennäköisyys. Merkitsevyyden 
raportoinnin raja-arvona käytetään sitä, että p:n arvo on 0,01p<0,05 (tulos on tilastollisesti melkein merkitsevä). Vir-
heellisen yleistyksen tilastollinen todennäköisyys on tällöin alle 5 %, mutta vähintään 1 %. Esiteltäessä tämän riskitason 
riippuvuuksia tai eroja, mainitaan aineistossa näkyvän viitteitä riippuvuuksista tai eroista. Riippuvuuksien ja erojen tilastol-
lisesta merkitsevyydestä mainitaan silloin, kun riski on alle 1 %, mutta vähintään 0,1 % (0,001p< 0,01; tulos on tilastollisesti 
merkitsevä) tai on alle 0,1 % (p< 0,001; tulos on tilastollisesti erittäin merkitsevä). (Ks. esim. Karjalainen 2004, 193–200.) 
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Edellä kuvatun tarkastelun perusteella pyrittiin 
löytämään sellaisia haastateltavia, jotka suhtau-
tuvat palveluiden käyttöön myönteisesti sekä 
ovat mahdollisimman uusia vapaa-ajan asunnon 
omistajia. On mahdollista, että erilaisissa kysely- 
ja haastattelututkimuksissa mökkiläisten arvelut 
heidän tulevasta palvelujen käytöstään voivat jää-
dä ”ikuisiksi aikomuksiksi”, eivätkä ne välttämät-
tä realisoidu paikallisia palveluja hyödyttäväksi 
toimintatavaksi. Tämän vuoksi haastattelut keski-
tettiin sellaisiin mökkiläisiin, jotka jo tällä hetkellä 
käyttävät palveluja monipuolisesti.

Haastateltujen vapaa-ajan asunnot sijaitsivat 
Mikkelin seudulla Kyyveden ympäristössä ja Suo-
menniemellä sekä Kouvolan pohjoisosan järvialu-
eella. Alueet edustavat perinteisiä mökkeilyalueita 
Järvi-Suomessa (mm. Mikkeli tuli vuonna 2012 
Suomen suurimmaksi vapaa-ajan asumisen kun-
naksi 10 241 kesämökillään, Tilastokeskus 2013). 
Huomattava osa näiden alueiden vapaa-ajan asuk-
kaista asuu vakituisesti pääkaupunkiseudulla.

Haastateltujen yhteystietoja saatiin mm. mök-
kiläisille palveluja tarjoavien yrittäjien vihjeistä, 
kesäkioskille jätetyn ilmoituksen sekä Mikkelin 
Suomenniemellä mökkeileville lähetetyn kirjeen 
perusteella. Vähän aikaa vapaa-ajan asuntonsa 
omistaneita, työelämässä edelleen olevia mökki-
läisiä oli suhteellisen vaikea löytää haastateltavik-
si, vaikka nimenomaan heitä haettiin. 

Mökinomistajien haastatteluja tehtiin 21 kap-
paletta. Valtaosa haastatelluista käytti jo mökkei-
lyalueensa palveluja. Suhteellisen uusia vapaa-ajan 
asuntojen omistajia onnistuttiin saamaan haasta-
teltaviksi 11 henkilöä. Lisäksi haastateltiin yksi mö-
kinomistajan perillinen, joka ei vielä itse omistanut 
mökkiä. Haastatelluista 13:lla oli mökkiä käyttäviä 
lapsia, monilla myös lapsenlapsia. Vielä työelä-
mässä olevia oli yli puolet (13 henkilöä) haastatel-
luista, joista 2 oli eläköitymässä viiden vuoden si-
sällä. Yli puolella (14 henkilöä) oli ympärivuotiseen 
asumiseen soveltuva vapaa-ajan asunto ja muuta-
mat omistivat myös toisen vapaa-ajan asunnon tai 
kakkoskodin. Haastatelluista mökinomistajista 
13 asui vakituisesti pääkaupunkiseudulla (mökki-
matkan pituus 150–250 km) ja 4 Mikkelin seudul-
la (mökkimatka alle 50 km). Valtaosalla haastatel-
luista tai heidän aviopuolisollaan (15 henkilöä) oli 
jonkinlaisia juuria mökkeilyalueelle, mikä liittyi 
tavallisesti mökkitontin ostomahdollisuuteen tai 
perintöön. Kuitenkin osalla haastatelluista ei ollut 
minkäänlaisia aikaisempia siteitä nykyiselle mök-
keilyalueelleen. Monilla ei myöskään enää asunut 
siellä sukulaisia, vaikka heitä aiemmin oli ollut.

Palveluympäristöjen dynamiikkaa pyrittiin 
ymmärtämään haastattelemalla lisäksi 9 sellaista 

vapaa-ajan asukkaille palveluja tarjoavaa yrittäjää 
tai toimihenkilöä, jotka toimivat sellaisilla toimi-
aloilla, jotka ovat vapaa-ajan asukkaiden näkökul-
masta yhä tärkeämpiä. Yrityksille oli yhteistä, että 
niiden myynnistä valtaosa kohdistui vapaa-ajan 
asukkaisiin vähintään kesäaikana. Ne toimivat 
samoilla maantieteellisillä alueilla kuin haastatel-
lut vapaa-ajan asukkaat ja yksin tai yhdessä puo-
lisonsa kanssa yrittävät (joita haastatelluista oli 5 
henkilöä) edustivat siten myös paikallisen asuk-
kaan näkökulmaa mökkeilyyn. Haastatellut toimi-
vat yrityksissä, jotka olivat erikokoisia ja edustivat 
eri toimialoja: koti- ja pitopalveluyrittäjä, leivon-
naisten myyjä, mökkitalkkari, kiinteistövälittäjä, 
yksityisen sekatavarakaupan omistaja, valtakun-
nallisten ketjumyymälöiden vastaavat työntekijät, 
valtakunnallisesti toimivan yrityksen mökkitalk-
karitoiminnasta vastaava ja matkailupalveluyrittä-
jien verkoston johtava yrittäjä. 

Haastattelujen teemoina olivat: Maaseudun 
palveluympäristön muutos, palvelujen kuluttajien 
ja tuottajien välisen suhteen muutos, tuotteiden 
palvelupitoisuuden muutos ja palveluiden välitys-
mekanismien muutos. Jokaisessa teemassa käsi-
teltiin näkemyksiä, jotka liittyivät haastateltavan 
ja mökkipaikan historiaan, nykyisyyteen ja tule-
vaisuuteen (10–15 vuotta nykyhetkestä eteenpäin). 
Vapaa-ajan asukkaille ja yrittäjille esitettiin pää-
osin samoja kysymyksiä. Lisäksi pyrittiin saamaan 
yrittäjiltä tietoa mm. heidän motiiveistaan ryhtyä 
yrittäjiksi ja siitä, kuinka he pyrkivät vastaamaan 
vapaa-ajan asukkaiden palvelukysyntään. Haas-
tattelut äänitettiin ja litteroitiin pääkohdittain 
niin, että tutkimuksen kannalta olennaisiksi kat-
sotut kommentit kirjattiin sanasta sanaan.  Haas-
tattelujen analysoinnin menetelmänä käytettiin 
kvalitatiivista sisällönanalyysia. 

4.3 KUORTANEEN PUUTARHA-

 KYLÄSTÄ TONTIN VARAN-

 NEIDEN HAASTATTELUT

Aiemmin on arvioitu, että mökkeilyyn liittyvät ar-
vot muuttuvat kohti liikkuvampaa, turismia muis-
tuttavaa mökkeilyä ja, että vapaa-ajan asuminen 
tulee erilaistumaan alueellisesti (Pitkänen & Vep-
säläinen 2008). Perinteiselle tiheän mökkeilyn alu-
eelle sijoittuvaa tarkastelua täydennettiin tämän 
vuoksi Kuortaneelle sijoittuvalla tapaustutkimuk-
sella, jonka avulla saatiin tietoa perinteisestä poik-
keavan mökkeilyn valinneiden ryhmän ajattelusta.
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Etelä-Pohjanmaa ei ole erityisen vilkasta mökkei-
lyaluetta, mikä johtuu osaksi luonnonympäris-
töstä, jossa ei juuri ole suuria luonnonvesistöjä. 
Alueen vähävetisyyden vuoksi mökkitonteista on 
pulaa ja kysyntä on suurta erityisesti suurempi-
en luonnonvesistöjen äärellä. Kuortane sijaitsee 
Etelä-Pohjanmaan viidenneksi suurimman järven 
eli Kuortaneenjärven ympärillä, joka on valtakun-
nallisesti arvostettua kulttuurimaisema-aluetta. 
Vuonna 2012 Kuortaneella oli Tilastokeskuksen 
kesämökkitilaston mukaan 740 mökkiä, ja lisääkin 
tulijoita olisi, jos tontteja olisi saatavilla. 

Puutarhakyläkonseptista kiinnostuneiden 
ajatuksia ja näkemyksiä mökkeilystä selvitettiin 
haastattelemalla 15 mökkikylästä tontin alusta-
vasti varannutta henkilöä tai perhekuntaa. Haas-
tateltujen valinta tehtiin tonttien varauslistalta. 
Valinnassa kiinnitettiin erityistä huomiota siihen, 
että aineistoon saatiin eri alueilla asuvien varaajien 
näkemyksiä. 

Haastatellut luokiteltiin neljään luokkaan: elä-
köitymässä oleviin (eläköitymiseen aikaa noin 5 
vuotta tai vähemmän, vielä kuitenkin työelämässä 
tai osa-aika eläkkeellä), perheisiin, joiden lapset 
ovat ohittaneet pikkulapsivaiheen (työikää vielä 
jäljellä noin kymmenisen vuotta, mutta lapset iso-
ja ja mahdollisesti muuttaneet pois kotoa), pien-
ten lasten lapsiperheisiin (alaikäisiä lapsia, jotka 
asuvat vielä kotona) sekä yksin asuviin (eri-ikäiset 
sinkkutaloudet). Eläköitymässä olevat tulivat 
haastatteluihin kaksin puolisonsa kanssa. Ikäluo-
kaltaan he olivat noin 60-vuotiaita. Heillä oli aikui-
sia lapsia ja lastenlapsia. Isojen lasten lapsiperhei-
den vanhemmat olivat noin 45–55-vuotiaita, joilla 
on vielä useita aktiivisia työvuosia jäljellä. Osalla 
haastateltavista oli aikuisia lapsia. Pienten lasten 
lapsiperheitä edustivat haastateltavat, joilla on ala-
ikäisiä kotona asuvia lapsia. Haastateltavat ovat 
mukana työelämässä ja ikäluokaltaan 35–50-vuo-
tiaita. Yksin asuvat olivat noin 50–60-vuotiaita 
yksin asuvia tai yksinhuoltajia. He ovat aktiivisesti 
mukana työelämässä ja osalla oli aikuisia tai lähel-
lä täysi-ikäisyyttä olevia lapsia. 

Suurin osa (yhdeksän varaajaa) asui Kuorta-
neen lähikunnissa. Lapsiperheistä yhtä poikkeus-
ta lukuun ottamatta kaikki asuivat noin 40 kilo-

metrin päässä Kuortaneesta. Kolmella varaajalla 
matkaa Kuortaneelle kertyi 40–100 kilometriä. 
Pisintä mökkimatkaa, 100–300 kilometriä suun-
taansa, edustivat pääasiassa eläköitymässä olevat 
(3 varaajaa), joilla oli aikaisempia sukujuuria Etelä-
Pohjanmaalle. 

Haastattelujen teemoina olivat haastateltavan 
tausta eli elämäntilanne, nykyinen asuminen, syyt 
tontin varaamiselle puutarhakylästä, aikaisemmat 
kiinnikkeet alueelle sekä aikaisemmat kokemuk-
set mökkeilystä; suunnitteilla olevan mökin raken-
taminen ja suunniteltu ajan viettäminen mökillä, 
näkemykset puutarhakylä-hankkeen prosessista, 
odotukset vapaa-ajan vietolle Kuortaneella sekä 
odotukset Kuortaneen kuntaa ja kanssamökkeili-
jöitä kohtaan, näkemykset palveluiden käytöstä ja 
ajatukset paikalliseen yhteisöön osallistumisesta.

Käsitystä Kuortaneella tapahtuvasta mök-
keilystä tarkennettiin haastattelemalla kuut-
ta mökkeilijää, joilla jo on mökki Kuortaneella. 
Heille suunnatut haastatteluteemat käsittelivät 
taustatekijöiden selvittämisen lisäksi palveluiden 
tämänhetkistä käyttöä, näkemyksiä Kuortaneen 
tämänhetkisestä palvelutarjonnasta, palveluym-
päristössä tapahtuneista muutoksista sekä ajatuk-
sia mökkeilysukupolven vaihdoksesta. 

Kuortaneen yrittäjien näkemyksiä vapaa-ajan 
asukkaiden palvelujen kysynnästä ja tarjonnasta 
selvitettiin haastattelemalla viittä kuortanelais-
ta yrittäjää, jotka edustavat vapaa-ajan asukkai-
den näkökulmasta tärkeitä toimialoja. Yritykset 
toimivat Kuortaneen alueella ja olivat pääasiassa 
pieniä yhden yrittäjän yrityksiä. Yrittäjät edusti-
vat eri toimialoja: mökkitalkkariyrittäjä, sähkö-
urakoitsija, vähittäistavarakauppias, tilamyyjä 
ja pitopalveluyrittäjä. Yksityisyrittäjien lisäksi 
kuvaa täydennettiin kahden suuremman palvelu-
tarjoajan, Kuortaneen urheiluopiston ja Kuortane 
Golfi n, näkemyksillä vapaa-ajan asukkaista asi-
akkaina. Yrittäjille esitetyt haastatteluteemat kä-
sittelivät näkemyksiä Kuortaneen palvelutarjon-
nasta, vapaa-ajan asukkaiden palvelujen käytöstä 
ja palvelutarjonnasta yleensä, yleisiä näkemyksiä 
vapaa-ajan asukkaille suunnatuista palveluista 
tulevaisuudessa ja ajatuksia mökkeilyn tulevaisuu-
desta.
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5 TUTKIMUSALUEIDEN TILASTOLLINEN   
 TARKASTELU 

 ANTTI REHUNEN, MANU RANTANEN JA KATJA RINNE-KOSKI

2011). Etelä-Pohjanmaa ei profi loidu voimakkaana 
vapaa-ajan asutuksen alueena. Maakunnittaisessa 
tarkastelussa Etelä-Pohjanmaa sijoittuu kolman-
neksi viimeiseksi ennen Ahvenanmaata ja Keski-
Pohjanmaata (Kesämökit 2012, Tilastokeskus). 
Vapaa-ajan asumisen suhteellisesta vähäisyydestä 
huolimatta sillä on Kuortaneella pitkät perinteet, 
sillä ensimmäiset tunnetut kesäasukkaat ovat ra-
kentaneet kesäasunnon Kuortaneenjärven rannal-
le jo 1900-luvun alussa (ks. Riukulehto & Rinne-
Koski 2013). 

Kuntaliitosten seurauksena saattaa hämärtyä 
se, että osa maaseutualueista on luonteenomaista 
mökkeilyaluetta, vaikka kuntatasolla vapaa-ajan 
asukkaiden määrä ei nousekaan kovin korkeaksi. 
Tämän tutkimuksen alueista esimerkiksi Kouvo-
la on jakautunut maantieteellisesti vähäjärviseen 
etelään ja järvirikkaaseen pohjoisalueeseen, jossa 
valtaosa mökeistä sijaitsee. Tällä on suuri merki-
tys, kun tarkastellaan mökkeilijöiden paikallista 
taloudellista potentiaalia.  Esimerkiksi Kouvolan 
Jaala ja Mikkelin Suomenniemi, joka liittyi Mikke-
liin 1.1.2013 alkaen, ovat tällaisia alueita. Suomen-
niemellä oli vuoden 2012 lopussa asukkaita 752, 
mutta vapaa-ajan asuntoja peräti 1 383 kpl (Tilas-
tokeskus). Tutkimusalueet on merkitty kuvaan 3.

Vapaa-ajan asukkaiden näkökulmasta tutki-
musalueiden paikalliset palveluympäristöt käsit-
tävät mökkeilyalueiden välittömän ympäristön 
sekä lähikylät, eikä esimerkiksi mökkikunnan kes-
kustoista hankittavia palveluja useinkaan mielletä 
paikallisiksi mökillä oltaessa (Rantanen & Hyyry-
läinen 2012 b). Esimerkiksi Kyyveden länsirannoil-
ta pitää mökkeilijöiden kuitenkin lähteä kauppaan 
Mikkelin keskustaan sekä Suomenniemellä van-
han Suomenniemen keskustaan, jolloin ajettavaa 
tulee monille 20–40 km suuntaansa. Koska mökit 
sijaitsevat yleensä järvisillä alueilla, suoria tieyhte-
yksiä ei aina löydy. 

Mökkeilijät käyvät tavallisesti kaupassa samal-
la, kun tulevat mökeille, jolloin merkittävää on se, 
mistä suunnasta mökille tullaan. Koska suuri osa 

5.1 TUTKIMUSALUEIDEN SIJOITTU-

 MINEN VALTAKUNNALLISESTI

Viime vuosina kuntaliitokset ovat muuttaneet 
mökkivaltaisimpien kuntien järjestystä. Mökki-
läisten määrä suhteessa vakituisiin asukkaisiin 
korostuu erityisesti pienissä kunnissa, joissa on 
paljon kesämökkejä. (Rakennukset ja kesämökit 
2012.) Mökkeilyn suhteellista merkitystä eri alu-
eilla voidaan tarkastella sen perusteella, montako 
mökkiä tietyllä alueella on suhteessa vakituisesti 
asuttujen asuntojen määrään. ”Mökki-Suomessa” 
suhdeluku on pääosin yli 5. Se muodostaa vyö-
hykkeen, joka alkaa Päijänteen seudulta ja jatkuu 
Lounais-Savon järviseudun kautta Suur-Saimaan 
seudulle6. Lisäksi Lounais-saaristossa ja rannik-
koalueilla suhdeluku on korkea. On selvää, että 
vapaa-ajan asukkaiden ostovoiman merkitys on 
tällaisilla alueilla huomattavan suuri paikallista-
louksille. Varsinkin silloin, kun vapaa-ajan asuk-
kaat asuvat vakituisesti kauempana (> 100 km), 
tulevat he riippuvaisemmaksi mökin lähiympäris-
töstä hankittavista palveluista.

Tutkimusalueiden kohteista Kouvola sijaitsee 
Kymenlaaksossa ja Kuortane Etelä-Pohjanmaalla, 
jotka eivät maakunnan tasolla ole suuria vapaa-
ajan asumisen keskittymiä. Tiheät mökkeilyalueet 
eivät kuitenkaan noudata maakuntarajoja, vaan 
pikemminkin sijaitsevat usein niiden raja-alueilla. 
Kaikilla Järvi-Suomessa sijaitsevilla tutkimusalu-
eilla on vapaa-ajan asutuksen osuus merkittävä 
suhteessa vakituisen asutuksen määrään. Suo-
men maakunnista eniten vapaa-ajan asuntoja on 
Varsinais-Suomessa, Etelä-Savossa, Pirkanmaalla 
ja Uudellamaalla (kussakin yli 40 000 kpl vuonna 
2010). Etelä-Pohjanmaalla oli puolestaan vuonna 
2010 runsaat 13 000 vapaa-ajan asuntoa ja Ky-
menlaaksossakin alle 20 000 kpl (Tilastokeskus 
6 Ympäristöministeriön maisema-aluejako, Ympäristöministeriö 

1993. Kartta- ja paikkatietoaineisto Mökkejä/ vakituisesti asuttuja 
asuntoja, Suomen ympäristökeskus SYKE (Väestörekisterikeskuk-
sen väestötietojärjestelmän rakennustiedot).
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Järvi-Suomen ulkopaikkakuntalaisista mökkei-
lijöistä tulee pääkaupunkiseudulta, osuvat kau-
punkikeskustojen kaupat tutkimusalueilla yleensä 
matkan varrelle. Vain pidempinä yhteen menoon 
pidettyinä loma-aikoina, yleensä kesällä, käytetään 
yleisesti mökkien lähialueiden palveluja. Kotitalo-
uspalveluja, kuten mökkitalkkareita ja polttopuita 
löytyy myös mökkeilyalueiden liepeiltä (ks. esim. 
www.ihastjarvi.fi ).

Kuortaneen palvelut ovat verrattain monipuo-
lisia, sillä siellä sijaitseva urheiluopisto, golfkent-
tä sekä Soile Yli-Mäyryn Taidehalli tuovat oman 
osansa kunnan palvelutarjontaan päivittäistava-
rakauppojen lisäksi. Kuortaneen palveluympäris-
tön kehittymiseen vaikuttaa Seinäjoen kaupungin 
läheisyys ostosmahdollisuuksineen sekä Tuurin 
kyläkauppakeskittymä Töysässä. Kuortaneen kes-
keinen sijainti teiden risteyskohdassa mahdollistaa 
hyvät kulkuyhteydet joka puolelle. Kuortaneelta on 
Seinäjoelle ja Lapualle matkaa noin 40 kilometriä 
sekä Alavudelle noin 25 kilometriä. Kunnan sijain-

ti nähdään sekä vahvuutena että heikkoutena, kos-
ka ostovoimasta suuntautuu melko paljon muiden 
kuntien alueelle. 

Kuortaneella toimiva kesäasukkaiden yhdistys 
Kesäkuurtanelaaset ry teki kyselyn jäsenistölleen 
keväällä 2008. Kyselyyn vastanneet Kuortaneen 
kesäasukkaat olivat suhteellisen iäkkäitä (71 % yli 
50-vuotiaita) ja hieman yli puolet vastaajista asui 
alle 100 kilometrin päässä Kuortaneesta. Toinen 
puoli vastaajista asui puolestaan yli 150 kilometrin 
tai pääosin yli 300 kilometrin päässä, jolloin hei-
dän vakituinen asuinpaikkansa on todennäköises-
ti pääkaupunkiseudulla. Sama jakautuminen on 
nähtävissä myös puutarhakylästä mökin varannei-
den asuinpaikoissa. Kuortaneen lähistöllä asuvat 
mökkiläiset tuovat usein ruoat mukanaan, mutta 
pääkaupunkiseudulta asti tulevat ovat enemmän 
paikallisen palvelutarjonnan varassa, vaikka Sei-
näjoen ja Tuurin läheisyys todennäköisesti verot-
tavat paikallista asiointia jonkin verran. 

Kuva 3.  Tutkimusalueet.

Pohjakartta: 
Maanmittauslaitoksen Yleiskartta 1:1 milj., 8.4.2014

TUTKIMUSALUEET

Kuortane

Kyyveden ympäristö/ 
Mikkeli

Kouvolan 
pohjoisosa

Suomenniemi/ 
Mikkeli



26 MODERNISOITUVAT MÖKKEILYTYYLIT  –  PAIKALLISTEN PALVELUYMPÄRISTÖJEN MUUTOSVOIMA
MANU RANTANEN (TOIM.)

Tutkimusalueet sijaitsevat kaupunki-maaseutu 
-luokituksen mukaan (Suomen ympäristökeskus 
2013, ks.  www.ymparisto.fi /kaupunkimaaseutu-
luokitus) pääosin harvaan asutulla maaseudulla, 
vaikkakin Kuortaneella on myös ydinmaaseutuun 
kuuluvia alueita. Elinkeinorakenteeltaan alueet 
ovat perinteisesti olleet maa- ja metsätalousvaltai-
sia, mutta nykyisin yhä useampi asukas käy töissä 
muualla, pääosin palvelusektorilla. Alueet eivät 
siten ole luonnonvarayhdyskuntia ja ne sijaitsevat 
kaupunkien kehysalueiden tuntumassa.

5.2 VAPAA-AJAN ASUNTOJEN   

 PAIKKATIETOPOHJAINEN 

 TARKASTELU TUTKIMUS-

 ALUEILLA

Vapaa-ajan asuntojen ominaisuuksia ja sijoittu-
mista tarkastellaan seuraavaksi rekisteri- ja paik-
katietoaineistojen perusteella. Tiedot on koottu 
Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmän 
rakennustiedoista, jotka ovat käytössä Suomen 
ympäristökeskuksessa. Vapaa-ajan asunnot on 
poimittu samaan tapaan kuin Tilastokeskus poi-
mii tiedot kesämökkitilastoon. Rakennustiedot 
pohjautuvat rakennuslupatietoihin ja sisältävät 
muun muassa tiedon rakennuksen käyttötarkoi-
tuksesta, kerrosalasta ja sijainnista. Kesämökeistä 
on eroteltu ne rakennukset, jotka ovat valmistu-
neet 2000-luvun aikana ja aiempina vuosikym-
meninä. Rakennusten omistajien osoitetietojen 
perusteella on väestötietojärjestelmän tiedoista 
haettu myös omistajan vakituisen asuinpaikan 
sijainti sekä omistaja-asuntokunnan vanhimman 
henkilön ikä. Kesämökit on luokiteltu sen mukaan, 
asuuko omistaja mökkikunnassa vai muussa kun-
nassa. Lisäksi kesämökeistä on eroteltu ne, joiden 
omistaja-asuntokunnan vanhimman henkilön ikä 

on yli 65 vuotta ja alle 65 vuotta. Vertaamalla ra-
kennusten vuosien 2004 ja 2012 omistajatietoja on 
tunnistettu kesämökit, joille on tullut uusi omistaja 
tänä aikana.  

Tarkasteltavina alueina ovat Kuortaneen kunta 
sekä Kouvolan ja Mikkelin kaupungit.  Kouvolan 
alueelta erillisinä osina on tarkasteltu suosituimpia 
mökkialueita eli entisiä Jaalan ja Valkealan kunti-
en alueita. Mikkelistä erillistarkastelu on kohdis-
tettu entisten Haukivuoren, Ristiinan ja Suomen-
niemen kuntien alueelle. 

A. VAPAA-AJAN ASUNTOJEN 
 IKÄ JA KOKO

Vapaa-ajan asuntojen keskimääräinen raken-
nusvuosi sijoittuu kaikissa kolmessa kunnassa 
1970-luvun alkupuolelle tai keskivaiheelle (Tau-
lukko 2). Mikkelin vapaa-ajan asunnot ovat keski-
iältään hieman nuorempia kuin Kuortaneella ja 
Kouvolassa. Mikkelin sisällä entisen Suomennie-
men mökit ovat keskimäärin kunnan keskiarvoa 
nuorempia. Ulkopaikkakuntalaisten omistamat 
mökit ovat Kuortaneella ja Kouvolassa keskimää-
rin hieman vanhempia kuin oman paikkakunnan 
asukkaiden omistamat, mutta Mikkelissä hieman 
nuorempia. Yli 65-vuotiaiden omistamat mökit 
ovat Kouvolassa ja Mikkelissä vanhempia kuin alle 
65-vuotiaiden omistamat. Myös omistajaa vaihta-
neet mökit ovat olleet keskimääräisiä vapaa-ajan 
asuntoja vanhempia. Tämä voi johtua siitä, että 
viime vuosikymmeninä rakennetut mökit ovat 
vielä alkuperäisten omistajiensa hallussa, kun taas 
vanhemmat mökit alkavat siirtyä seuraaville su-
kupolville tai päätyä myyntiin, kun alkuperäinen 
omistaja ei ole mökkiä enää käyttämässä.  

Vapaa-ajan asuntojen keskikoko vaihtelee 
tarkastelluissa kunnissa Mikkelin 45 neliömet-
ristä Kuortaneen 48 neliömetriin (Taulukko 3). 
2000-luvulla valmistuneet vapaa-ajan asunnot 
ovat huomattavasti aiempia suurempia. Uusien 

Taulukko 2.  Vapaa-ajan asuntojen keskimääräinen valmistumisvuosi.

  Kuortane Kouvola
Entinen 

Jaala
Entinen 
Valkeala Mikkeli

Entinen 
Hauki- 
vuori

Entinen 
Ristiina

Entinen 
Suomen- 

niemi

Kaikki vapaa-ajan asunnot 1970 1973 1977 1973 1975 1969 1976 1979

Oman paikkakunnan omistajat 1974 1973 1976 1974 1975 1970 1977 1977

Ulkopaikkakuntalaiset omistajat 1969 1971 1976 1973 1976 1970 1977 1981

Yli 65-vuotiaiden omistamat 1970 1971 1975 1973 1974 1968 1975 1979

Alle 65-vuotiaiden omistamat 1971 1974 1978 1975 1977 1972 1978 1981

Uusi omistaja vuosina 2004-2012 1961 1969 1972 1971 1971 1966 1971 1977
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mökkien keskikoko on ollut suurin Mikkelissä, 67 
neliömetriä, kun Kuortaneella ja Kouvolassa uusi-
en mökkien keskikoko on jäänyt alle 60 neliömet-
rin. Ulkopaikkakuntalaisten omistamat mökit ovat 
keskikooltaan noin viidestä kuuteen neliömetriä 
suurempia kuin oman kunnan asukkaiden omis-
tamat. Alle 65-vuotiaiden omistamat mökit ovat 
hieman suurempia kuin yli 65-vuotiaiden omista-
mat mökit. Mökit, joiden omistaja on vaihtunut, 
ovat olleet keskikooltaan kaikissa kunnissa noin 
42 neliömetriä eli kaikkien vapaa-ajan asuntojen 
keskiarvoa pienempiä.     

B. ULKOPAIKKAKUNTALAISET 
 MÖKINOMISTAJAT

Ulkopaikkakuntalaiset mökinomistajat tuovat 
kuntaan ulkopuolista kysyntää tavaroille ja palve-
luille. Ulkopaikkakuntalaisten osuus mökinomis-
tajista on suurin Kuortaneella, noin 70 prosenttia. 

Mikkelin kesämökeistä on ulkopaikkakuntalaisten 
omistuksessa noin 61 prosenttia ja Kouvolan 47 
prosenttia7. Kuortaneella ulkopaikkakuntalaisten 
osuus mökinomistajista on selvästi suurin ennen 
vuotta 1970 valmistuneissa mökeissä sekä aivan 
uusissa mökeissä. Mikkelissä ja Kouvolassa ulko-
paikkakuntalaisten osuus on kaikkien mökkien 
keskiarvoa suurempi ennen vuotta 1950 sekä vuo-
den 1990 jälkeen rakennettujen mökkien joukossa. 
Ulkopaikkakuntalaisten osuus mökinomistajista 
on ollut Kouvolassa Kuortaneen lailla viimeisen 
kolmen vuoden aikana rakennetuissa vapaa-ajan 
asunnoissa huomattavasti suurempi kuin tätä en-
nen (Kuva 4). Kaikissa kolmessa kunnassa ulko-
paikkakuntalaisten omistamien mökkien osuus on 
sitä suurempi, mitä suurempi on vapaa-ajan asun-
non koko (Kuva 5). 
7 On otettava huomioon se, että Kouvolassa vuonna 2009 toteutet-

tu kuntaliitos moninkertaisti kunnan pinta-alan, joten moni aiem-
min ulkopaikkakuntalaisena käsitelty mökkeilijä tuli saman kunnan 
asukkaaksi kuin missä hänen mökkinsä sijaitsee.

Taulukko 3. Vapaa-ajan asuntojen keskimääräinen kerrosala, kerrosneliömetriä.

  Kuortane Kouvola
Entinen 

Jaala
Entinen 
Valkeala Mikkeli

Entinen 
Hauki- 
vuori

Entinen 
Ristiina

Entinen 
Suomen- 

niemi

Kaikki vapaa-ajan asunnot 48 46 45 46 45 43 48 46

2000-luvulla valmistuneet mökit 56 59 61 62 67 53 67 62

Oman paikkakunnan omistajat 43 43 43 45 42 41 46 42

Ulkopaikkakuntalaiset omistajat 48 49 47 48 47 44 49 48

Yli 65-vuotiaiden omistamat 48 45 44 45 44 43 47 45

Alle 65-vuotiaiden omistamat 46 47 46 47 46 43 50 49

Uusi omistaja vuosina 2004-2012 42 42 40 44 42 42 44 45
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Kuva 4. Ulkopaikkakuntalaisten osuus mökinomistajista rakennuksen valmistumisajan mukaan
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C. PÄIVITTÄISTAVARAKAUPAN 
 SAAVUTETTAVUUS

Keskietäisyys lähimpään päivittäistavarakaup-
paan linnuntietä pitkin oli Kuortaneella ja Kou-
volassa vuonna 2012 noin kuusi kilometriä ja 
Mikkelissä noin kahdeksan kilometriä (Taulukko 
4). Todellinen etäisyys tietä pitkin voi olla noin 
kolmanneksen tätä pitempi riippuen tieverkosta 
ja vesistöesteistä. Etäisyydessä lähimpään kaup-
paan ei ole merkittäviä eroja sen mukaan, min-
kä tyyppinen omistaja vapaa-ajan asunnolla on. 
Kouvolassa ja Mikkelissä ulkopaikkakuntalaisten 
mökit ovat keskimäärin hieman kauempana kuin 
oman paikkakunnan alueella mökkeilevien mökit. 
Mikkelin kunnan sisällä entisen Suomenniemen 
alueella kauppa on ollut koko kunnan keskiarvoa 

lähempänä ja entisen Ristiinan alueella kauempa-
na. Keskietäisyys lähimpään kauppaan muuttuu 
kuitenkin herkästi yhdenkin kaupan lopettaessa 
tai aloittaessa toimintansa. 

Vanhemmat, ennen vuotta 1960 rakennetut 
vapaa-ajan asunnot sijaitsevat lähempänä kaup-
poja kuin uudemmat (Kuva 6). Osa vanhoista 
vapaa-ajan asunnoista on todennäköisesti ollut 
käytössä vakituisina asuinrakennuksina ja sijoit-
tuu kyläalueille parempien tieyhteyksien päähän 
kuin vesistöjen rannoilla sijaitsevat mökit. Mikke-
lissä 2000-luvulla valmistuneet mökit sijaitsevat 
lähempänä kauppaa kuin vuosina 1970–1999 val-
mistuneet mökit. Kuortaneella aivan viime vuosi-
en mökkirakentaminen on sijoittunut selvästi ai-
empaa lähemmäksi päivittäistavarakauppoja.

Kuva 5.   Ulkopaikkakuntalaisten osuus mökinomistajista rakennuksen kerrosalan mukaan

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

kerrosneliömetriä

Kuortane

Mikkeli

Kouvola

Taulukko 4. Keskietäisyys lähimpään päivittäistavarakauppaan linnuntietä vuonna 2012, kilometriä.

  Kuortane Kouvola
Entinen 

Jaala
Entinen 
Valkeala Mikkeli

Entinen 
Hauki- 
vuori

Entinen 
Ristiina

Entinen 
Suomen- 

niemi

Kaikki vapaa-ajan asunnot 5,9 6,1 6,3 6,5 7,9 7,7 8,8 6,6

2000-luvulla valmistuneet mökit 6,2 5,9 6,2 6,2 8,1 8,0 9,0 6,4

Oman paikkakunnan omistajat 6,2 6,0 6,1 6,4 7,7 7,5 8,4 5,2

Ulkopaikkakuntalaiset omistajat 6,1 6,3 6,6 6,8 8,1 7,8 8,9 7,1

Yli 65-vuotiaiden omistamat 5,9 6,2 6,4 6,6 7,9 7,8 8,7 6,8

Alle 65-vuotiaiden omistamat 6,3 6,1 6,4 6,5 7,9 7,7 8,8 6,8

Uusi omistaja vuosina 2004-2012 6,2 6,3 6,4 6,9 8,0 7,6 8,6 7,1
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Keskietäisyys vapaa-ajan asunnolta lähimpään 
päivittäistavarakauppaan on kasvanut kaikissa 
tarkastelluissa kunnissa vuosina 2000–2012 (Tau-
lukot 5 ja 6). Muutos on ollut suurin Kuortaneella, 
jossa lähin kauppa oli vuonna 2000 keskimäärin 
alle neljän kilometrin päässä, josta matka on kas-
vanut vuoteen 2012 yli puolella. Myös Mikkelissä 
keskietäisyys lähimpään päivittäistavarakaup-
paan on pidentynyt lähes kaksi kilometriä, mut-
ta Kouvolassa vain noin 600 metriä. Tarkastellut 

etäisyydet ovat suoria linnuntie-etäisyyksiä, joten 
tietä pitkin muutos on ollut tätä merkittäväm-
pi. Kouvolassa etäisyys kauppaan on muuttunut 
hyvin samansuuntaisesti eri omistajaryhmissä. 
Omistajaa vaihtaneilla mökeillä etäisyys kauppaan 
on kasvanut hieman kaikkien mökkien keskiarvoa 
enemmän. Mikkelin sisällä etäisyys lähimpään 
kauppaan on kasvanut voimakkaimmin entisen 
Haukivuoren alueella ja vähiten entisen Suomen-
niemen alueella. 

Kuva 6.   Keskietäisyys linnuntietä lähimpään päivittäistavarakauppaan vapaa-ajan asunnon 
valmistumisajan mukaan. 
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Taulukko 5.  Keskietäisyys lähimpään päivittäistavarakauppaan linnuntietä vuonna 2000, kilometriä.

 Kuortane Kouvola
Entinen 

Jaala
Entinen 
Valkeala Mikkeli

Entinen 
Hauki- 
vuori

Entinen 
Ristiina

Entinen 
Suomen- 

niemi

Kaikki vapaa-ajan asunnot 3,8 5,5 5,7 5,9 6,1 5,0 6,9 5,3

Oman paikkakunnan omistajat 4,0 5,3 5,3 5,7 6,0 5,1 7,0 4,7

Ulkopaikkakuntalaiset omistajat 3,9 5,7 6,0 6,2 6,1 5,2 6,8 5,5

Yli 65-vuotiaiden omistamat 4,0 5,6 5,8 6,0 6,2 5,1 6,9 5,4

Alle 65-vuotiaiden omistamat 3,9 5,4 5,6 5,8 6,1 5,2 6,8 5,3

Uusi omistaja vuosina 2004-2012 4,0 5,6 5,5 6,2 6,0 5,0 6,7 5,4

Taulukko 6.  Keskietäisyyden muutos lähimpään päivittäistavarakauppaan linnuntietä vuosina 2000–2012, kilometriä.

 Kuortane Kouvola
Entinen 

Jaala
Entinen 
Valkeala Mikkeli

Entinen 
Hauki- 
vuori

Entinen 
Ristiina

Entinen 
Suomen- 

niemi

Kaikki vapaa-ajan asunnot 2,1 0,6 0,7 0,6 1,8 2,6 1,9 1,4

Oman paikkakunnan omistajat 2,2 0,7 0,8 0,7 1,6 2,4 1,5 0,5

Ulkopaikkakuntalaiset omistajat 2,2 0,7 0,6 0,6 1,9 2,6 2,1 1,6

Yli 65-vuotiaiden omistamat 1,9 0,6 0,7 0,6 1,7 2,7 1,8 1,4

Alle 65-vuotiaiden omistamat 2,4 0,7 0,7 0,7 1,9 2,5 2,0 1,4

Uusi omistaja vuosina 2004-2012 2,3 0,8 0,9 0,7 1,9 2,6 1,9 1,8
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D. KUNTA- JA KAUPUNKIKESKUSTEN 
 SAAVUTETTAVUUS

Lähimpään kuntakeskukseen tai vastaavaan pal-
velukeskittymään vapaa-ajan asunnoilta on mat-
kaa Kuortaneella tietä pitkin keskimäärin noin yh-
deksän kilometriä mutta Kouvolassa ja Mikkelissä 
molemmissa noin 17 kilometriä (Taulukko 7). Pal-
velukeskittymiä ovat mm. vanhat kuntakeskukset 
Jaalassa, Valkealassa, Ristiinassa, Anttolassa ja 
Haukivuorella. Tuurin kauppakeskittymällä on 
myös oma vaikutuksensa Kuortaneella (matkaa 
sinne Kuortaneen keskustasta on n. 35 km). En-
tisen Jaalan alueella palvelukeskittymä on keski-
määrin lähempänä kuin koko Kouvolan alueella, 
mutta entisen Valkealan alueella taas kauempana. 
Mikkelissä entisen Haukivuoren alueella etäisyys 
vapaa-ajan asunnoilta palvelukeskittymään on 
koko kunnan keskiarvoa lyhyempi ja entisen Ristii-
nan alueella samaa suuruusluokkaa koko kunnan 
keskiarvon kanssa. Sen sijaan entisen Suomennie-

men alueella ei ole kuntakeskusta vastaavaa palve-
lukeskittymää, mikä näkyy selvästi muita alueita 
pitempinä matkoina. Kouvolassa ja Kuortaneella 
ei ole merkittäviä eroja eri omistajaryhmien välillä, 
mutta Mikkelissä ulkopaikkakuntalaisten omista-
mat mökit sijoittuvat kauemmaksi palvelukeskitty-
mistä kuin mikkeliläisten omistamat. 

Etäisyys lähimpään kuntatason palvelukeskit-
tymään vaihtelee vapaa-ajan asunnon valmistu-
misajan mukaan etenkin Kouvolassa ja Mikkelissä 
(Kuva 7). Ennen vuotta 1960 valmistuneet vapaa-
ajan asunnot sijaitsevat lähimpänä palvelukeskitty-
mää.  Kouvolassa 1980-luvulla valmistuneet mökit 
sijaitsevat keskimäärin kauimpana palvelukeskit-
tymästä, ja uudemmat mökit hieman lähempänä. 
Sen sijaan Mikkelissä 2000-luvulla valmistuneet 
mökit ovat muita mökkejä keskimäärin hieman 
kauempana palvelukeskittymästä. Kuortaneella 
aivan viime vuosien mökkirakentaminen on pai-
nottunut aiempaa lähemmäs palvelukeskittymää.   

Taulukko 7.  Keskietäisyys lähimpään palvelukeskittymään (kuntakeskus tai kunnanosakeskus) tietä pitkin, kilometriä.

 Kuortane Kouvola
Entinen 

Jaala
Entinen 
Valkeala Mikkeli

Entinen 
Hauki- 
vuori

Entinen 
Ristiina

Entinen 
Suomen- 

niemi

Kaikki vapaa-ajan asunnot 9,2 17,3 15,6 21,0 17,5 13,5 17,5 25,6

2000-luvulla valmistuneet mökit 9,1 17,2 15,3 21,0 18,9 15,1 17,9 27,4

Oman paikkakunnan omistajat 9,4 17,7 15,2 21,4 16,1 12,4 16,2 26,6

Ulkopaikkakuntalaiset omistajat 9,5 17,5 16,3 22,1 18,4 14,2 17,9 25,4

Yli 65-vuotiaiden omistamat 9,3 17,7 15,9 22,0 17,4 13,6 17,4 25,5

Alle 65-vuotiaiden omistamat 9,5 17,5 15,9 21,4 17,6 13,6 17,2 25,9

Uusi omistaja vuosina 2004-2012 9,7 17,7 15,8 21,9 17,2 13,4 16,6 24,8

Kuva 7.   Keskietäisyys tietä pitkin kuntatason palvelukeskittymään vapaa-ajan asunnon 
valmistumisajan mukaan.
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Lähimpään kaupunkiseutukeskukseen on vapaa-
ajan asunnoilta matkaa Kuortaneella tietä pitkin 
keskimäärin noin 44 kilometriä, Kouvolassa noin 
32 kilometriä ja Mikkelissä noin 34 kilometriä 
(Taulukko 8). Lähin kaupunkiseutukeskus on 
Kuortaneella Seinäjoen keskusta, Kouvolassa ja 
Mikkelissä oman kaupungin keskusta. Joillekin 
tarkasteltujen kuntien vapaa-ajan asunnoille myös 
Heinolan, Kotkan, Haminan, Lappeenrannan ja 
Varkauden keskustat voivat olla Kouvolaa ja Mik-
keliä lähempänä sijaitsevia keskuksia. Ulkopaik-
kakuntalaisten omistamat mökit sijaitsevat kau-
empana kaupunkiseutukeskuksesta kuin oman 
paikkakunnan omistajien etenkin Mikkelissä, 
mutta jonkin verran myös Kouvolassa. Tätä selit-
tää mökkitonttien saatavuuden ongelmat sekä se, 
että kaupunkien keskustaajaman asukkaat hake-

vat vapaa-ajan asuntoa läheltä asuinpaikkaa. Eri-
ikäisten omistamat tai omistajaa viime vuosina 
vaihtaneet vapaa-ajan asunnot eivät sijaitse suh-
teessa kaupunkiseutukeskukseen juuri eri tavalla 
kuin kaikki vapaa-ajan asunnot. 

Etäisyys lähimpään kaupunkiseutukeskukseen 
vaihtelee hieman vapaa-ajan asunnon valmistu-
misajan mukaan etenkin Kouvolassa ja Mikkelissä, 
mutta ei juuri Kuortaneella (Kuva 8). Ennen vuotta 
1970 valmistuneet vapaa-ajan asunnot sijaitsevat 
Kouvolassa ja Mikkelissä keskimäärin useita kilo-
metrejä lähempänä kaupunkiseutukeskusta kuin 
uudemmat. Vuoden 1970 jälkeen valmistuneet 
sijaitsevat sekä Kouvolassa että Mikkelissä keski-
määrin noin 35 kilometrin päässä kaupunkiseu-
tukeskuksesta, mutta Kouvolassa 2000-luvulla 
kuitenkin muutaman kilometrin tätä lähempänä.  

Taulukko 8.  Keskietäisyys lähimpään kaupunkiseutukeskukseen tietä pitkin, kilometriä.

 Kuortane Kouvola
Entinen 

Jaala
Entinen 
Valkeala Mikkeli

Entinen 
Hauki- 
vuori

Entinen 
Ristiina

Entinen 
Suomen- 

niemi

Kaikki vapaa-ajan asunnot 44,4 32,4 36,9 32,2 33,6 51,0 35,2 51,7

2000-luvulla valmistuneet mökit 45,2 32,7 37,2 31,7 35,9 52,5 36,1 52,3

Oman paikkakunnan omistajat 45,1 32,0 37,2 32,2 29,2 49,5 32,8 51,0

Ulkopaikkakuntalaiset omistajat 44,3 33,5 37,0 34,0 36,1 52,0 36,0 51,7

Yli 65-vuotiaiden omistamat 44,5 32,6 37,0 33,2 33,0 50,6 34,9 51,4

Alle 65-vuotiaiden omistamat 44,5 32,8 37,2 32,6 33,7 51,6 34,9 51,9

Omistajaa v. 2004-2012 vaihtaneet 45,0 32,5 36,7 33,2 33,1 51,0 34,4 51,4

Kuva 8.   Keskietäisyys tietä pitkin kaupunkiseutukeskukseen vapaa-ajan asunnon val-
mistumisajan mukaan.
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E. RANTASIJAINTI

Enintään 200 metrin etäsyydelle rannasta sijoit-
tuvien vapaa-ajan asuntojen osuus on suurin Mik-
kelissä, noin 92 prosenttia. Kouvolassa osuus on 
86 prosenttia ja Kuortaneella 78 prosenttia (Tau-
lukko 9). Kouvolan sisällä rantamökkien osuus on 
erityisen suuri entisen Jaalan alueella. Mikkelissä 
entisen Haukivuoren alueella on vähemmän ranta-
mökkejä kuin koko kaupungin alueella. Kouvolas-
sa kouvolalaisten omistamat mökit ovat useammin 
rannalla kuin ulkopaikkakuntalaisten omistamat. 
Mikkelissä tai Kuortaneella samanlaista eroa ei 
ole. Omistajaa vuosina 2004–2012 vaihtaneet 
mökit sijaitsevat keskimäärin hieman harvemmin 
rannalla kuin muut mökit. 

Ennen vuotta 1960 valmistuneet vapaa-ajan 
asunnot sijaitsevat uudempia selvästi harvemmin 

rannalla (Kuva 9). Tätä voi selittää se, että vakitui-
sia, tyhjilleen jääneitä ”mummonmökkejä”, jotka 
sijaitsevat usein kauempana rannasta, käytetään 
nykyisin usein vapaa-ajan asuntoina. Mikkelis-
sä rantasijainnin osuus on 1960-luvulta alkaen 
valmistuneiden vapaa-ajan asuntojen joukossa 
noin 96 prosenttia. Kouvolassa 1960- ja 1970-lu-
vuilla valmistuneista vapaa-ajan asunnoista noin 
95 prosenttia sijaitsee enintään 200 metrin pääs-
sä rannasta, mutta 1990-luvulla ja sen jälkeen 
valmistuneista vain noin 90 prosenttia. Kuorta-
neella rantamökkien osuus on pudonnut 1960- ja 
1970-lukujen yli 90 prosentista noin 80 prosenttiin 
1990- ja 2000-luvuilla ja aivan viime vuosina vain 
noin 60 prosenttiin, mitä selittänee vähäjärvisen 
alueen rantatonttien vähäisyys. 

Taulukko 9.  Enintään 200 metrin etäisyydellä rannasta sijaitsevien vapaa-ajan asuntojen osuus

 Kuortane Kouvola
Entinen 

Jaala
Entinen 
Valkeala Mikkeli

Entinen 
Hauki- 
vuori

Entinen 
Ristiina

Entinen 
Suomen- 

niemi

Kaikki vapaa-ajan asunnot 78 % 86 % 94 % 88 % 92 % 82 % 92 % 91 %

2000-luvulla valmistuneet mökit 82 % 91 % 97 % 95 % 96 % 94 % 95 % 98 %

Oman paikkakunnan omistajat 78 % 88 % 95 % 90 % 91 % 81 % 92 % 91 %

Ulkopaikkakuntalaiset omistajat 77 % 83 % 93 % 86 % 92 % 84 % 93 % 92 %

Yli 65-vuotiaiden omistamat 79 % 85 % 94 % 88 % 92 % 84 % 94 % 93 %

Alle 65-vuotiaiden omistamat 76 % 86 % 94 % 89 % 92 % 82 % 91 % 91 %

Uusi omistaja vuosina 2004-2012 67 % 83 % 93 % 86 % 90 % 81 % 88 % 89 %

Kuva 9.   Enintään 200 metrin etäisyydellä rannasta sijaitsevien vapaa-ajan asuntojen 
osuus valmistumisajan mukaan
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F. MÖKKIMATKAT

Vapaa-ajan asunnon omistajan vakituisen asuin-
paikan ja vapaa-ajan asunnon linnuntie-etäisyys 
on Kuortaneella keskimäärin 79 kilometriä, Kou-
volassa 67 kilometriä ja Mikkelissä 109 kilometriä 
(Taulukko 10). Omalla asuinpaikkakunnalla mök-
keilevien mökkimatkat ovat lyhyitä, Kuortaneella 
vain seitsemän kilometriä, Kouvolassa 24 kilomet-
riä ja Mikkelissä 18 kilometriä. Ulkopaikkakunta-
laiset mökkiläiset tulevat monta kertaa kauempaa. 
Kuortaneen ulkopaikkakuntalaisten 107 kilomet-
rin mökkimatka on noin 15-kertainen verrattuna 
kuortanelaisten mökkimatkoihin Kuortaneella. 
Kouvolan ulkopaikkakuntalaisten mökkeilijöiden 
mökkimatkojen pituus on noin 114 kilometriä ja 
Mikkelin 164 kilometriä. Kouvolan ja Mikkelin lu-
vuissa näkyy voimakkaasti pääkaupunkiseudulta 
tuleva mökkeily. 

Uusien mökinomistajien matkat mökille ovat 
huomattavasti pidempiä kuin kaikkien mökin-
omistajien keskiarvo. Myös 2000-luvulla raken-
nettujen mökkien omistajat tulevat keskimäärin 
kauempaa kuin tätä vanhempien mökkien omis-
tajat. Alle 65-vuotiaat mökkeilijät tulevat keski-
määrin selvästi kauempaa kuin yli 65-vuotiaat. 
Mökkimatkat siis pitenevät sukupolvien vaihtues-
sa. Omalla paikkakunnalla asuvien mökinrakenta-
jasukupolvien mökit siirtyvät kauempana asuvien 
jälkipolvien ja uusien omistajien omistukseen. 

G. KARTTATARKASTELU

Liitteessä 2 on esitetty tutkimusalueiden vapaa-
ajan asuntokanta niin, että verrataan vuoden 
2000 jälkeen rakennettujen vapaa-ajan asuntojen 
määrää ja sijoittumista koko vapaa-ajan asun-
tokantaan. Esimerkiksi Kouvolan kartasta käy 
ilmi, että paljon vanhempia omakotitaloja, jotka 
eivät sijaitse järvien rannoilla, käytetään nykyisin 
vapaa-ajan asuntoina. Monin paikoin on riittänyt 
rakennuspaikkoja eri vuosikymmeniksi, mutta 
esimerkiksi Mikkelin Kyyveden ympäristössä on 
alueita, joissa helpommin saavutettavat rakennus-
paikat on tavallisesti hyödynnetty ensin ja monet 
uudemmat mökit sijaitsevat suhteellisen kaukana. 
Hyvinkin yhtenäisiä uusia mökkeilyalueita löytyy 
jokaiselta paikkakunnalta.

Vapaa-ajan asunnot sijaitsevat enemmän ha-
jallaan kuin vakituiset. Tämä merkitsee palvelujen 
saavutettavuuden ja kustannusten kannalta haas-
teita sekä vapaa-ajan asukkaille että palvelujen 
tuottajille. Toisaalta vapaa-ajan asukkaat merkit-
sevät harvaan asutulla maaseudulla vielä asuville 
isoa, usein ainoaakin tulonsaantimahdollisuutta, 
mikäli asukkaat eivät käy töissä oman asuinalu-
eensa ulkopuolella. Mikkelin, Kouvolan ja Kuorta-
neen eräiden palvelujen sekä vapaa-ajan asutuksen 
sijainnit on esitetty kuvissa 10–12. 

Taulukko 10. Vapaa-ajan asunnon omistajan vakituisen asuinpaikan ja vapaa-ajan asunnon linnuntie-etäisyys, kilometriä. 

 Kuortane Kouvola
Entinen 

Jaala
Entinen 
Valkeala Mikkeli

Entinen 
Hauki- 
vuori

Entinen 
Ristiina

Entinen 
Suomen- 

niemi

Kaikki vapaa-ajan asunnot 79 67 75 63 109 115 118 111

2000-luvulla valmistuneet mökit 66 70 79 69 116 112 116 119

Oman paikkakunnan omistajat 7 24 28 25 18 23 20 22

Ulkopaikkakuntalaiset omistajat 107 114 112 124 164 165 163 126

Yli 65-vuotiaiden omistamat 68 60 68 57 100 112 115 97

Alle 65-vuotiaiden omistamat 91 74 83 69 121 125 123 124

Uusi omistaja vuosina 2004-2012 98 86 97 81 133 136 133 130
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Kuva 10.   Mikkeli: Päivittäistavarakaupat, kioskit ja huoltoasemat sekä vapaa-ajan asuntojen määrä (500 x 500 m ruu-
duissa) vuonna 2012.
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Kuva 11.   Kouvola: Päivittäistavarakaupat, kioskit ja huoltoasemat sekä vapaa-ajan asuntojen määrä (500 x 500 m ruu-
duissa) vuonna 2012.
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Kuva 12.   Kuortane: Päivittäistavarakaupat, kioskit ja huoltoasemat sekä vapaa-ajan asuntojen määrä (500 x 500 m ruu-
duissa) vuonna 2012.
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6 PALVELUJEN KYSYNTÄÄN VAIKUTTAVAT  
 MÖKKEILYTYYLIEN MUUTOKSET: 
 AIEMMIN OLI PAKKO KAIKKIEN 
 OSALLISTUA, ENÄÄ EI OLE TYÖLEIRIÄ

 MANU RANTANEN

Mökit ovat paremmin varustettuja nykyisin, 
meiltäkin toimitetaan kaikkea tavaraa niihin, 
kuten kodinkoneita. Niissä on varmaan hel-
pompaa olla kuin entisillä mökeillä.
[Yrittäjä]

Tosiasiassa perinteisiä mökkejä on edelleen käy-
tössä selvästi moderneja vapaa-ajan asuntoja 
enemmän. Mökkikanta jakautuu Suomessa eri 
vuosikymmeninä rakennettujen mökkien kesken 
niin, että vuosina 1960, 1970, 1980 ja 1990 (käsittä-
en myös 2 000-luvun) alkavina vuosikymmeninä 
rakennettuja mökkejä on kutakin 15 % - 20 % ny-
kyisestä mökkien määrästä (Tilastokeskus 2006). 
Suurin lisäys mökkikantaan tuli 1980-luvulla ja 
rakentamistahti on sen jälkeen hiipunut. Mökkien 
varustus, ennen muuta sähköistys yleistyi 1980-lu-
vulta alkaen (Tilastokeskus, SVT 2010). 

Mökit olivat ennen lähes aina yksinkertaisia 
hirsi- tai lautarakennuksia ilman mukavuuksia. 
Mökkeilyllä oli vahva yhteys maaseudun perintei-
seen elämäntapaan, jossa sekä mökin rakentami-
nen että esimerkiksi elintarpeiden hankinta perus-
tuivat itse tekemiseen ja vaihdantaan paikallisten 
asukkaiden kanssa. Maatiloilla oli pitkään keskei-
nen rooli mökkien huollossa ja elintarvikkeiden 
tuottajina mökkiläisille. Mökeillä vietettiin koko 
kesäaika yhteen menoon, jos se vain oli mahdollis-
ta. 

Voidaan yleistäen arvioida, että vuodesta 1990 
on rakennettu aiempaa vähemmän, mutta parem-
min varusteltuja vapaa-ajan asuntoja. Nykyisissä 
vapaa-ajan asunnoissa on enemmän ja monimut-
kaisempaa talotekniikkaa kuin yksinkertaisem-
missa mökeissä, minkä takia tarvetta erikoisam-
mattilaisten palveluille on aiempaa enemmän. 
Uudet, omakotimaiset vapaa-ajan asunnot houkut-
tavat enemmän ympärivuotiseen mökkeilyyn kuin 
perinteiset kesämökit. Uudemmat mökinomistajat 

Luvut 6-9 perustuvat tutkimuksessa tehtyihin 
haastatteluihin, joista myös lainaukset ovat peräi-
sin.

6.1 MÖKKIEN TASON SUHDE 

 PALVELUJEN KÄYTTÖTAPOIHIN

A. VAPAA-AJAN ASUNTOJEN TASON   
 NOUSU

Vapaa-ajan asukkaiden paikalliseen palvelukysyn-
tään vaikuttaa alueen mökkitiheys, mökkien koko-
naismäärä ja se, paljonko niissä vietetään aikaa. 
Myös mökkien iällä on merkitystä, koska uudem-
mat vapaa-ajan asunnot rakennetaan ja varustel-
laan aiempaa paremmin. Yhden jaottelun mukaan 
(Tjørve et al. 2013) modernit vapaa-ajan asunnot 
ovat korkeatasoisia ja ne on varusteltu juokseval-
la vedellä sekä viemärillä, kun taas perinteisissä 
mökeissä ei niitä ole.  Vapaa-ajan asuntojen raken-
tamisen ja ostamisen volyymit kertovat osaltaan 
mökkeilyn muutoksista. 

Kysyttäessä sitä, miten mökkeily on muuttu-
nut, vastasivat haastatellut melkein yksimielisesti, 
että mökkien laatu on parantunut ja, että mökkeily 
on muuttunut omakotimaiseksi vapaa-ajan asumi-
seksi. Tämän katsottiin liittyvän siihen, että mök-
keilyn halutaan olevan aiempaa helpompaa. Aja-
tus siitä, että suuri osa mökeistä alkaa olla hyvin 
varusteltuja kakkoskoteja lienee peräisin osaltaan 
loma-asuntomessuilta, jotka ovat laajasti esitelleet 
moderneja omakotimaisia vapaa-ajan asuntoja. 
Myös mediassa kerrotaan hanakasti hienoista hu-
viloista arkkitehtonisesti loppuun asti huoliteltui-
ne yksityiskohtineen ja käytännössä unohdetaan 
yksinkertainen, perinteinen mökkeily (Pitkänen & 
Vepsäläinen 2008). 
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myös suhtautuvat palvelujen ostamiseen muita 
suopeammin. Palvelukysynnän nousun ja vapaa-
ajan asuntojen tason parantumisen syy-seuraus-
suhteet eivät siis ole täysin selviä. Johtuuko uusien 
mökinomistajien nouseva palvelujen käyttö entistä 
paremmin varusteltujen vapaa-ajan asuntojen ai-
empaa monimutkaisemmista huoltotarpeista vai 
palvelumyönteisyyden lisääntymisestä ylipäätään 
siinä ryhmässä, joka näitä vapaa-ajan asuntoja 
omistaa? Luultavasti kyse on kummastakin.

... pitempiaikanen oleskelu vapaa-ajan asun-
noilla lisääntyy, kun niiden varustetaso koko 
ajan paranee, niin myöskin se palveluiden tar-
ve sitten ympärivuotistuu. Et sellanen moni 
mökkitalkkarikuvio varmaan tulee kasva-
maan, että palveluntarjoaja pystyy niinkun 
monta eri palvelun tarvetta kattamaan …
[Vapaa-ajan asukas]

Valtaosalla mökeistä on nykyisin mahdollisuus 
käyttää sähkölaitteita ja uudet vapaa-ajan asunnot 
sisältävät tavallisesti vesijohdon, internet-yhteyden 
ja muita teknisiä laitteita. Pitkien etäisyyksien ja 
hankalien maasto-olosuhteiden taakse ei ole aina 
yksinkertaista saati edullista vetää sähköjä. Saaril-
la mökkeilevät ovat löytäneet aurinkosähkön, mikä 
onkin tällöin hyvä vaihtoehto. Taloudellinen pa-
nostus viestii vapaa-ajan asunnon arvostamisesta 
niin, että sitä pidetään jopa mahdollisena tulevai-
suuden asuinpaikkana. 

Vaikka uudet vapaa-ajan asunnot ovat talvi-
asuttavia ja monia vanhempia on sellaisiksi sa-
neerattu, ei mökkien talvikäyttö kuitenkaan ole 
kovinkaan yleistä. Tietenkään työssäkäyvillä ei 
ole siihen suuria mahdollisuuksiakaan, varsinkin 
jos asutaan satojen kilometrien päässä. Eläkeläiset 
taas omistavat edelleen paljon vanhempia kesä-
mökkejä, jotka eivät houkuta talvikäyttöön.

Itekkin, kun meen vielä joulukuussa mökille, 
niin ei siellä montaa savua ole. Vaikka iso osa 
mökeistä on aika hulppeitakin, mutta talvi-
käyttö on aika vähäistä. [Vapaa-ajan asukas]

Rasinahontiellä on yli 100 jäsentä tiekunnassa 
ja mökkiläisiä on yli 90 % niistä. Monelle ei ole 
talviaurausta. On erikseen kesä- ja talviyksi-
köt, niin talviyksiköitä ei ollut monellekaan. 
[Yrittäjä]

Mikäli oletetaan, että tietyntasoisen mökin hank-
kivat mökkeilijät ovat myös mökkeilytyyleiltään 
samantyyppisiä, voiko tästä vetää johtopäätöksen, 
että myös heidän arvo- ja asennemaailmansa oli-

sivat yhteneväisiä? Todennäköisesti muut tekijät, 
ennen muuta käytettävissä oleva rahamäärä tai 
mökin periminen vaikuttavat mökkeilymahdol-
lisuuksiin paljon, joten tällaista johtopäätöstä on 
vaikea tehdä. Toisaalta mökin hankinta ja siihen 
panostaminen kertovat tietyistä arvostuksista.

B. MÖKKIEN OMISTUKSEN MUUTOKSET  
 JA MÖKKEILYN AKTIIVISUUS

Mökkeilyalueiden elämänsyklit ja aktiivisuus vaih-
televat uusien mökkien rakentamisen, mökkiläis-
ten vanhenemisen, peruskorjausten ja omistus-
vaihdosten myötä. Tällä on vaikutusta mökkeilyyn 
liittyviin palvelutarpeisiin ja paikallisten palvelu-
ympäristöjen kehittymismahdollisuuksiin. Usein 
vanhemmat kesämökit ovat olleet samoilla omista-
jilla koko ajan, eikä mökkeilytyyli siten ole niissä 
juuri muuttunut vuosikymmenten aikana. 

Perinteisiä kesämökkejä korjataan, mutta 
niistä myös luovutaan, jos oma jaksaminen ei iän 
myötä enää riitä esimerkiksi pitkien mökkimatko-
jen ajamiseen. Mikäli mökinomistajilla on perilli-
siä, he luonnollisesti miettivät sitä, kiinnostaako 
mökkeilyn jatkaminen heitä ylipäätään. Mökkien 
”suuri sukupolvenvaihdos” on käynnissä, koska 
suuret ikäluokat ovat ikääntymässä. Mikäli peril-
lisillä on halukkuutta mökkeilyn jatkamiseen, on 
todennäköistä, että he rakentavat mukavuuksia 
mökeille, jos siihen vain on taloudellisia mahdol-
lisuuksia. Tavallisesti vanhemmat, yli 75-vuotiaat 
mökinomistajat eivät enää yleensä halua panostaa 
vapaa-ajan asuntojen peruskorjauksiin vaan jatka-
vat omalla mökkeilytyylillään niin kauan kuin se 
on mahdollista (Rantanen ym. 2009).

…jos olisimme nuorempia, niin ilman muuta 
laajennettaisiin nykyistä juttua niin, että oli-
si sisävessa ja olisi myös viemäröinti. Vaikka 
tämä on yksinomaan kesämökki. [Vapaa-ajan 
asukas]

Monia yrittäjiä kun tässä haastattelee nin ne 
sanoo, että ...tilauskirjat on ihan täynnä. Että 
kaikki menee tonne saneerauksiin, että mökke-
jä laitetaan, eikä puhuta mökeistä sitten enää 
että ne on ihan koteja. [Vapaa-ajan asukas]

Omistusvaihdokseen saattaa liittyä omistajan elä-
mänkaaresta riippuva kitka-aika. Vaikka omat voi-
mat eivät enää kestä mökkeilyä, mökistä voidaan 
haluta kuitenkin pitää kiinni. On vaikea luopua 
omin käsin tehdystä mökistä, johon on paljon tun-
nesiteitä. Vanhana ja sairaana ei ehkä enää jakse-
takaan pohtia myymistä. Esimerkiksi Kouvolan 
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vapaa-ajan asukaskyselyyn vastanneista vain 13 % 
ajatteli, että mökin omistaja vaihtuu lähivuosina, 
vaikka kyselyyn vastanneista mökinomistajista 
yli 22 % oli 70-vuotiaita tai vanhempia (Rantanen, 
M. & Hyyryläinen, T. 2012). Näyttää siis siltä, että 
mökkeilyä halutaan jatkaa niin kauan, kuin se vain 
on mahdollista. Lapset eivät voi tehdä ratkaisuja 
mökin myynnistä tai peruskorjauksesta ennen 
kuin omistuskysymys on ratkaistu.

Muutamissa haastatteluissa tuli esille, että 
mökkien käyttö näyttäisi vähentyneen. Oltiin sitä 
mieltä, että erityisesti vanhempien ikäluokkien 
mökkeily on vähentynyt. Iän myötä terveys tulee 
rajoittavaksi tekijäksi, samoin mökkimatkan pi-
tuus alkaa tulla esteeksi. Iän myötä tulevat auton 
käytön rajoitukset käytännössä lopettavat monien 
mökkeilyn. Toisaalta, vaikka vanhempien mökki-
läisten aktiivisuus mökillä vähenee, ei se välttä-
mättä merkitse mökin käytön vähenemistä. Hei-
dän mökkeilytyylinsä on vain tullut vähemmän 
liikkuvaksi vanhenemisen myötä, mikä ilmenee 
esimerkiksi veneilyn ja kalastamisen vähentymi-
senä. Samalla osalla mökeistä vietetään entistä 
enemmän aikaa. 

Meidänkin lähellä paljon mökkejä, joita ei käy-
tetä, ovat myös rakennettu 1970-luvun puo-
lenvälin paikkeilla; osassa sukupolvenvaih-
dos, osa autioina. [Vapaa-ajan asukas]

Tällä alueella mökinomistajat ovat samoja 
kuin mitä aina, ovat vanhentuneet ja kukaan 
ei enää ajele kilpamoottoriveneillä, surraa 
ja pörrää. Kun on otettu sähköjä, jotkut ovat 
aina enemmän ja enemmän mökillä... joitain 
nuoria aikuisia käy tuolla läpi vuoden. Siellä 
on mönkijää ja moottorikelkkaa, mitä ei ollut 
aikaisemmin ja mitkä on ihan hupikäyttöön. 
[Yrittäjä]

Nuorempi sukupolvi ei tee suuria muutoksia mök-
kiin ennen omistuksen vaihtumista, vaikka he käy-
tännössä jo viettäisivätkin enemmän aikaa mökillä 
kuin heidän vanhempansa. Kun omistajanvaihdos 
tapahtuu, tehdään päätöksiä mökin saneeraami-
sesta, myymisestä tai siitä että mökki jätetään en-
tiselleen. Tässä vaiheessa tehdään siis paljon tule-
vaan mökkeilytyyliin vaikuttavia päätöksiä.

Tavallisesti yksi tai useampi sukulainen perii 
mökin, mikä voi johtaa mökin myyntiin tai yh-
teisomistukseen. Jos perijöitä on useampia, joku 
voi lunastaa muilta omistusosuuden itselleen tai 
perikunta jatkaa omistusta yhdessä jakaen käyt-
tövuoroja ja huoltovastuita keskenään. Ikävimpiä 
ovat tilanteet, joissa perikunta ei pääse sopimuk-

seen mökin käytöstä, vaan se jää käyttämättömä-
nä rapistumaan. Kun mökki peritään, se ei ole oma 
valinta. Tilanne voi olla odotettu ja sopia elämän-
tyyliin, mutta se voi myös olla siihen sopimaton, 
esimerkiksi silloin, jos mökki sijaitsee kaukana va-
kituisesta asuinpaikasta. 

Perinnönjaossa oli aikamoiset kiistat, että 
kuka sen saa, miten jaetaan ja millä summal-
la… isän kuoleman jälkeen käytimme mökkiä 
kuka milloinkin. Tärkeintä oli se, että mökin 
ylläpitoa ja korjauksia ei tehty kuin minimit n. 
10 vuoden jakson aikana. Mitä kunnostuksia 
vaati, on tehty nyt, kun vihdoin sain sen omak-
si. [Vapaa-ajan asukas]

On mahdollista, että osa perinteisistä kesämökeistä 
jää vähäiseen käyttöön. Saattaa olla, että jälkipol-
vet eivät ole kiinnostuneet aktiivisesta mökkeilystä 
tai he asuvat niin kaukana, ettei se käytännössä ole 
mahdollista. Silti mökkejä saatetaan tunnesyistä 
pitää omistuksessa. Mökin taloudellinen arvo ei 
aina ole niin suuri kuin sen tunnearvo. Myös tilan 
puuston arvo saattaa olla sen verran suuri, ettei 
paikkaa senkään takia haluta myydä mökin käytön 
vähäisyydestä huolimatta.

Vaihtuvuuden nopeuteen vaikuttaa kuiten-
kin mökin markkina-arvo ja yleinen taloudelli-
nen tilanne. Järvi-Suomessa on nykyisin eniten 
myynnissä 1960- ja 1970-luvuilla rakennettuja 
lautamökkejä. Ne houkuttavat ostajia paitsi edul-
lisen hinnan takia, myös sen vuoksi, että tuolloin 
rakennusmääräykset sallivat rakentamisen lähem-
mäs rantaa. Mökkien saneeraukset ovatkin yleis-
tyneet nopeasti. Kysyntä varsinkin kalleimpien 
vapaa-ajan asuntojen osalta on 2010-luvulla jonkin 
verran laskenut. On luonnollista, että talouden nä-
kymät heijastuvat nopeasti kalleimpien kohteiden 
kysyntään. Kauppojen määrään vaikuttaa parhai-
den rantarakennuspaikkojen rajoitettu saatavuus. 

Jos on talviasuttava mökki, niin voi kuvitella, 
että perikunta pääsee nopeastikin yksimieli-
syyteen siitä. Joku voi lunastaa itselleen. Täy-
sin varustamaton saunamökki voi roikkua 
pitempäänkin, että mitä sille nyt tehdään? 
[Vapaa-ajan asukas]

Tämmöstä määrää, mitä nyt on tarjolla, ei 
ollut edes 90-luvun lama-aikana…  60–70-lu-
vuilla rakennettujen mökkien omistajat alka-
vat olla siinä iässä, ettei jalka nouse enää por-
taitakaan. Sitten on eletty niin vanhoiksi, että 
lapset ovat ehtineet hankkimaan jo omat mök-
kinsä. Kertoo myös siitä, että nykynuoret eivät 
välttämättä ole niitä mökki-ihmisiä.  [Yrittäjä]
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Mökkien myynti on yleistynyt suhteessa perimi-
seen. Syitä tähän voidaan hakea asumisen koko-
naisuuden siirtymisestä kohti pääkaupunkiseutua 
ja juurtuneisuuden löystymisestä aiemmille koti-
seuduille. Iso osa kesämökkien myyjistä on tällä 
hetkellä vanhempaa väkeä, kun taas aktiivisem-
mat ostajat ovat keski-ikäisiä, työelämässä vielä 
mukana olevia.

Mökit on ollut perinteisesti sellasia, että niitä 
ei ole helposti myyty vaan on pidetty niitä su-
vussa. On kuitenkin lähipiirissäkin henkilöitä, 
jotka ei välitä mökkeilystä, vaan myyvät. [Va-
paa-ajan asukas]

C. MÖKKEILYAKTIIVISUUDEN 
 PAIKALLISET VAIHTELUT

Mökkien ikäjakauma saattaa poiketa eri alueilla 
toisistaan paljonkin johtuen siitä, että eri aikoina 
rakentaminen on painottunut tonttien saatavuu-
den ja kysynnän mukaan eri paikkoihin. Rakenta-
misen keskittyminen tietylle alueelle on johtunut 
myös siitä, että rantapalstojen myyjä on ollut ta-
vallisesti yksi taho. Myös rantakaavoituksen yleis-
tymisellä 1990-luvulta lähtien lienee tähän oma 
vaikutuksensa. Tämä käytäntö on voinut saada ai-
kaan sen, että mökit ja myös mökkeilijät ovat van-
henemassa samoilla rannoilla samoihin aikoihin. 

Muistan sen ajan, kun täällä ei ollut yhtään 
mökkiä… [Talon nimi] oli se, mistä nämä mökit 
on melkein kaikki tehty tonne… Siihen muutti 
semmonen mies, joka huomas, että millä ra-
haa tehdään. Siin oli sitten kaikki tontit, niin 
paljon kun niitä voi. Siihen aikaan niitä saikin 
myydä aika tihheeseen. [Paikallinen asukas]

Siitä on hyvinkin 50 vuotta, kun ensimmäiset 
mökit on tuonne ilmaantunut. Siitä kolme-
kymmentä vuotta, sen jälkeen ei juurikaan ole 
lisää tullu, harvoja tullut lisää. [Vapaa-ajan 
asukas]

Kysyntä ja tarjonta mökkimarkkinoilla vaihtelevat 
alueellisesti, mihin vaikuttavat muun muassa alu-
eiden järvisyys ja arvostus. Kysynnän määrä vai-
kuttaa mökkien vaihtumisnopeuteen; myydäänkö 
niitä vai pantataanko, vaikka ne olisivat vähäisellä 
käytöllä. Esimerkiksi Saimaan alueella sopivat ja 
saatavilla olevat rakentamattomat mökkirannat 
ovat kauan olleet harvinaisia suhteessa kysynnän 
määrään. Kysyntää on Etelä-Savossa ollut sitä 
enemmän mitä lähempänä pääkaupunkiseutua 
mökkipaikat ovat sijainneet, mikä on luonnollises-

ti heijastunut hintoihin. Venäjältä tullut kysyntä 
muutti tätä tilannetta, sillä heidän näkökulmas-
taan matkan pituus rajanylityspaikalta on olennai-
nen. Nyttemmin tämä kysyntä on vähentynyt.

Mökkien myynnit tai sukupolvenvaihdokset-
kin saattavat tapahtua samoihin aikoihin samoilla 
mökkirannoilla. Erityisesti suositut mökkeilyalu-
eet saattavat muuttua tyystin erilaisiksi, kun uu-
det omistajat alkavat muokata niitä mieleisikseen. 
Aluekehityksen kannalta olisi tärkeää, että mök-
kien omistukset siirtyisivät eteenpäin rivakasti. 
Yksittäisen alueen näkökulmasta palvelutarve voi 
siis vaihdella melkoisestikin mökkeilyalueen elin-
syklin eri vaiheissa. Mökkien ikään liittyviä palve-
lukysynnän muutoksia vähentää se, että mökkejä 
käyttävät muutkin kuin omistajat, erityisesti hei-
dän lähisukulaisensa. 

Aiemmat juuret mökkipaikkakuntaan ja peri-
minen ovat merkittäviä tekijöitä mökkipaikan va-
likoitumisessa. Jos aiempia juuria ei ole, haastatte-
luissa nousi esiin muita hankintakriteerejä, kuten 
että mökkipaikka vastaisi lapsuudesta tuttua mök-
kimaisemaa, mökin sijaintimaakunta tai suunta 
vakituisesta asuinpaikasta oli aiemmasta elämän-
vaiheesta tuttu ja etäisyys nykyisestä asuinpaikas-
ta oli sopiva. Vaikka mökkipaikkaa haetaan järki-
perusteilla, lopullisessa valinnassa tunneasioilla 
on suuri merkitys.

Ostin harpin ja laitoin 200 km:n kaaren Hel-
singin itäpuolelta. Matkustelin ja katselin, 
mutta ihmiset on tehneet omannäköisiään 
mökkejä. Tuntuivat kalliilta. Sitten päätin os-
taa palan maata. [Vapaa-ajan asukas]

D. MÖKKI OSANA ASUMISEN 
 KOKONAISUUTTA

Vapaa-ajan asuminen on osa mökkeilijöiden asu-
misen ja arjen kokonaisuutta. Mökki edustaa mo-
nille heistä lepoa ja pysyvyyttä ja mökkeily akkujen 
latausta ja kontrastia hektiseen arkeen. Niillä, joilla 
on perhettä tai esimerkiksi lastenlapsia, mökki on 
yleensä tärkeä yhteisenä paikkana. Mökki saattaa 
sijaita vanhalla kotialueella tai on muuten ollut 
turvasatama elämän heiteltyä eri asuinpaikkoihin. 
Vapaa-ajan asunto voi vähitellen tulla jopa merkit-
tävämpään asemaan kuin vakituinen (engl. prima-
ry home), jolloin siellä saatetaan viettää enemmän 
aikaa kuin vakituisessa, jos se soveltuu ympärivuo-
tiseen asumiseen. 

Mökkeilyn merkitys asumisen kokonaisuudes-
sa heijastuu siihen, kuinka esimerkiksi mökkeilles-
sä halutaan osallistua tai olla osallistumatta alu-
een sosiaaliseen elämään. Mökin käyttötapoihin 
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vaikuttaa ennen muuta omistajien elämäntilanne 
ja mökkimatkan pituus. Monet pitävät rauhallista 
ja luonnonläheistä mökkeilyä maalla ja asumista 
kaupungissa monien palvelujen lähellä kokonai-
suutena, jossa erilaiset mahdollisuudet täydentävät 
toisiaan. Mökki voi toimia myös etätyöpaikkana ja 
yhä useampi omistaa useampiakin asuntoja, esi-
merkiksi työpaikan sijaitessa kaukana vakituisesta 
asunnosta. Vanhempana ei ehkä enää jakseta ajaa 
niin pitkiä matkoja mökin ja vakituisen asunnon 
välillä. Nämä seikat voivat johtaa esimerkiksi sii-
hen, että myydään pääkaupunkiseudulla sijainnut 
asunto ja ostetaan kerrostaloasunto vapaa-ajan 
asunnon läheltä, jolloin asumisen kokonaisuuden 
taso nousee. 

Aika on kasvanut, mutta siinä on se rajakin. 
Kivaa on kävellä kesällä Helsingissäkin. Käy-
dä kulttuuripalveluissa. Arkenakin pääsee 
nyt. Tavallaan se täydentää tätä mökkikult-
tuuria. Välillä voi elää täällä niillä ehdoilla, 
mitä täällä on. On kiva kokonaisuus. [Vapaa-
ajan asukas]

Jos ihmiset etsii tällaista kiinnekohtaa tai 
kotipaikkaa, niin mulle se on tää mökki. Se on 
ollut mun lapsuudesta lähtien tällainen paikka, 
kaikki muut paikat elämässä vaihtelee, mutta 
tää mökki on pysynyt. [Vapaa-ajan asukas]

Aiempaan verrattuna näyttää tapahtuneen sellai-
nen muutos, että mökkeily yhteen menoon, ilman 
katkoksia on harvinaistunut. Mökillä ei enää olla 
yhteen menoon viikko- tai edes päiväkausia. Var-
sinkin silloin, kun vakituiseen asuinpaikkaan ei ole 
satoja kilometrejä matkaa, on esimerkiksi säätilan 
muututtua sateiseksi tapana lähteä kotiin. Voidaan 
myös lähteä ostoksille lähikaupunkiin mökiltä. Tä-
män ovat mahdollistaneet parantuneet liikenneyh-
teydet, mutta kyse lienee myös mökkeilytyylien 
muutoksesta. 

Aiemmin lähtivät mökille, kun suvivirsi oli 
laulettu ja tulivat takaisin kaupunkiin vasta 
syksyllä. [Vapaa-ajan asukas]

60-luvulla oltiin pidempiä aikoja mökillä, nyt 
tehdään useampia pyrähdyksiä. Ollaan totut-
tu koko ajan olemaan liikkeellä, varsinkin, jos 
mökki on lähellä asuinpaikkaa. [Vapaa-ajan 
asukas]

Viime kesänä myytiin kyllä paljon, mutta kun 
oli niin paljon sateisia päiviä, niin herkemmin 

lähdetään sitten Kouvolaan samalla shop-
pailemaan alennusmyynteihin. Sitten kun 
on kaunis kesä ja helle, niin ne ei lähde, vaan 
haluavat olla rannalla ja hakea tästä. [Toimi-
henkilö]

Nykyisin yhä useammalle perheelle tulee eteen 
uudenlainen tilanne, kun heille tulee perintöjen 
myötä omistukseen osittain tai kokonaan enem-
män kuin yksi mökki tai asunto. Monen vapaa-ajan 
asunnon käyttömahdollisuus voi eriyttää eri mök-
kien käyttötapoja sen perusteella, kuinka kaukana 
ne sijaitsevat vakituisesta asunnosta, minkälainen 
on mökin ympäristö ja miten varusteltuja ne ovat. 
Monen mökin osaomistus ja ajan jakaminen pit-
känkin välimatkan päässä toisistaan sijaitsevien 
mökkien välillä on nouseva trendi. Tilanne voi joh-
taa kokonaan uusien mökkityylien syntymiseen, 
joissa mökkejä käytetään enemmän lomamatkojen 
tukikohtina, turistin identiteetillä, kuin osa-aika-
asumiseen juurtuneisuuden mökkeilyalueille vä-
hentyessä. Tämä voi johtaa esimerkiksi huoltopal-
velujen lisääntyvään käyttöön. 

Käytössä on toinenkin mökki. Vaimon suvulla 
on käytössä tavallaan mökki, pieni maatila… 
Aikaa jaetaan näiden kahden välillä. Paikat 
ovat vähän erityyppisiä, johon vaikuttaa 
myös käyttäjäkunta. [Toiseen paikkaan on] 
lyhyempi matka…. On myös enemmän talvi-
asuttava, siellä käydään enemmän myös tal-
vella. [Toisessa] käydään vain vapusta loka-
kuuhun…. Aika usein tehdään niin, että ollaan 
jommallakummalla mökillä ensin ja tehdään 
sitten reissu, kun siirrytään toiselta mökiltä 
toiselle, ollaan vaikka joku yö tai pari jossain 
hotellissa. [Toisen polven vapaa-ajan asukas]

Perikuntien hallitsemat vapaa-ajan asunnot voivat 
olla tulevaisuudessa yksi palvelujen kehittymisen 
kannalta merkittävä mökkeilyn muoto. Perikun-
nan kannalta on yksinkertaista tehdä esimerkiksi 
mökkitalkkarin kanssa pitkäaikaisempi sopimus 
tiettyjen asioiden hoitamisesta ja jakaa kustan-
nukset keskenään. Todellisuudessa tähän ei kui-
tenkaan vielä usein päädytä, varsinkin jos peri-
kunnan jäsenten mökkeilytyylit poikkeavat paljon 
toisistaan. Kyseessä on neuvottelutilanne, jossa 
sukujen erilaiset perinteet kohtaavat toisensa. Kun 
mökkien omistajina on yhä tavallisemmin monta 
perhettä, niin erilaiset traditiot kilpailevat keske-
nään. Yhteisymmärrykseen ei aina ole helppoa 
päästä.
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Yksi palvelujen käytön este voi olla yhteisomis-
tajuus. Jos joku sanoo, ettei tehdä mitään, niin 
silloin ei tehdä. [Toisen polven vapaa-ajan asu-
kas]

Koska monet kaksi tai useampia mökkejä omis-
tavat elävät elämän ruuhkavuosia, voi kauempa-
na sijaitsevien mökkien käyttö jäädä suhteellisen 
vähäiseksi. Jo tällä hetkellä monet kutsuvat tut-
taviaan mökille, eikä isäntäväen aina tarvitse olla 
paikalla. Mökin lainaaminen edellyttää kuitenkin 
hyvää luottamusta lainaajien ja omistajien välillä. 
Toinen mahdollisuus olisi vuokrata vähällä käytöl-
lä oleva vapaa-ajan asunto.

6.2 MÖKKEILYTYYLI JA 

 SUKUPOLVET 

A. MÖKINOMISTAJIEN IKÄ JA 
 ELÄMÄNVAIHE

Mökillä viettää aikaa yleensä monta sukupolvea 
yhdessä ja erikseen. Se on ollut monille paikka, 
jossa lapsille on opetettu luontosuhdetta ja esimer-
kiksi perinteisten käytännön töiden tekoa. Mökillä 
on konkreettista vanhemman sukupolven valtaa, 
kunnes omistajuus vaihtuu. Mökki edustaa py-
syvyyttä, perheen yhdessäoloa ja harrastamista 
muuttuvassa maailmassa (Karisto 2006). Mer-
kittävin ero työssä käyvien ja eläkkeellä olevien 
mökkeilytyyleissä on mökillä vietettävän ajan pi-
tuudessa. Mikäli terveyttä ja intoa riittää, voivat 
eläkeläiset viettää selvästi työikäisiä enemmän 
aikaa vapaa-ajan asunnollaan. Pitkät yhtäjaksoiset 
ajat mökillä johtavat usein laajaan asumiseen ja 
elämiseen liittyvien palvelujen käyttöön ja siihen, 
että vapaa-ajan asunnon mukavuuksiin ja palve-
luihin panostetaan paljon.

Alussa, kun oltiin työssä, käytiin vain viikon-
loppuna ja lomalla. Nyt kun olemme eläk-
keellä, olemme täällä joka kesä 150–160 vrk 
(toukokuu–lokakuu)… Esimerkiksi telkkarin 
katsominen ja netin käyttö, kuin omakotitalo 
Mikkelin lähellä.  [Vapaa-ajan asukas]

Kun ollaan kauan, niin tulee kaikkea muutakin 
tarviketta ja elintarviketta ostettua paikka-
kunnalta. Ja olemiseen ja elämiseen liittyvät 
asiat… [Vapaa-ajan asukas]

Suuret ikäluokat alkavat olla siinä elämänvaihees-
sa, jossa iän tuomat rajoitteet on jo pantu merkille. 

Aiemmin heidän itsensä tekemiään asioita on luon-
nollista antaa yrittäjien hoidettavaksi. Vaikka mö-
kinomistajat ovat koko väestöön verrattuna keski-
määrin parempiosaisia, korkeammin koulutettuja 
ja paremmin toimeen tulevia, ja oletettavasti siten 
keskimääräistä terveempiä, käyttävät he erityisesti 
kesäaikana paikkakunnan terveyspalveluja. Koska 
mökit sijaitsevat useimmiten järvien rannalla ja 
keskusten ulkopuolella, ovat terveyspalvelut usein 
vaikeasti saavutettavissa. Harveneva palveluverk-
ko ja vanhenevat vapaa-ajan asukkaat ovat turval-
lisuuden kannalta huono yhdistelmä. (Rantanen & 
Hyyryläinen 2012.)

... itselläkin liikkuminen nyt heikkoa. Sitä al-
kaa sitten etsimään tällaisia. Ei enää viitsi 
lähteä katolle kiipeilemään ja ränniä rassai-
lemaan vaan antaa sen mielellään jollekin 
toiselle… Sellainen mitä ennen teki ite, kiipesi 
jollekin katolle tikapuilla, niin sitä ei nykyisin 
niin kuin pääse…. Pirkko8 on sellainen, että se 
pelkää, että mulle sattuu jotain onnettomuuk-
sia. [Vapaa-ajan asukas]

… tähän asti on itse pyritty tekemään näitä, 
mutta kun polvet petti niin otettiin paikalli-
nen yrittäjä, jonka nimi oli palveluluettelossa. 
Soitin ja kyselin kokemuksia, ei joutunut katu-
maan, hyvä timpuri. [Vapaa-ajan asukas]

Palvelujen kehittyminen helpottaa ja antaa mah-
dollisuuden lisätä mökkeilyyn käytettyä aikaa 
ennen kaikkea vanhemmille mökkeilijöille. Palve-
luympäristön kehittyminen voisi siis saada aikaan 
aluekehityksen kannalta positiivisen kierteen. 
Vielä tällä hetkellä monet vanhemmat mökkiläiset 
sinnittelevät huoltotöissä itse tai talkooavun tur-
vin. Uutta mökkitalkkaritarjontaa ei välttämättä 
ole tiedostettu tai se on huonosti markkinoitua. 
Mökinomistajien keskimääräisen iän noususta 
johtuen yhä enemmän tulee olemaan yhden omis-
tajan mökkitalouksia. Palvelutarve on heillä eri-
tyisen suuri, esimerkiksi jos he eivät ole tottuneet 
tai eivät enää jaksa hoitaa mökin huoltoon liittyviä 
asioita yksin.

Siivous on sama ongelma ja samoin ruoka-
tarvikkeiden ostaminen ja kantaminen. Sama 
olisi hyvä täälläkin, P-paikalta pitäisi kantaa 
mökille tavarat vielä 200 m. Silloin voisi ke-
sänvieton kestokin olla pitempi eikä tarvitsisi 
olla siitä niin huolissaan. [Vapaa-ajan asukas]

8 Nimi muutettu.



43MODERNISOITUVAT MÖKKEILYTYYLIT  –  PAIKALLISTEN PALVELUYMPÄRISTÖJEN MUUTOSVOIMA
MANU RANTANEN (TOIM.)

Uudemmilla mökinomistajilla, jotka tavallisesti 
ovat työikäisiä ja usein lapsiperheitä, ajan vähyys 
ja työelämän paineet johtavat palvelujen käytön 
suosimiseen. Halutaan panostaa lomanviettoon 
ja rentoutumiseen viikonloppuvapaillakin. Mök-
kimatkan pituus vaikuttaa siihen, paljonko vii-
konloppuna jää aikaa varsinaiseen mökkeilyyn. 
Palveluja käyttämällä saadaan lisää aikaa lepää-
miseen. Koska nykyinen työelämä on kiireistä, ei 
vapaa-ajan asunnosta haluta ylimääräistä stressin 
lähdettä. Myös erikoisempaa osaamista vaativia ja 
aikaa vieviä tehtäviä teetetään yrittäjillä. Palvelu-
jen käyttöön työssä ollessaan oppineet jatkanevat 
edelleen palvelujen hyödyntämistä, kun he jäävät 
eläkkeelle.

Tulevat kiireellä sinne ja ajankäyttö mökillä 
on suhteellisen lyhyttä näillä uusilla. Ne pitäi-
si olla valmiina siellä, kun tullaan sinne. Eikä 
hirveän kauan ehditä laittamaan kuntoon, 
kun lähdetään sieltä. Onhan tekniikka mah-
dollistanut sen, että puhelimella saadaan sau-
na lämpimäksi ja muuta. Kiireisyys ihmisten 
elämässä on muuttunut. Silloin, kun joku tuot-
taa sinne palvelun, niin kyllä sille on saumaa. 
[Vapaa-ajan asukas]

Se liittyy siihen, kuinka paljon lapsien ja omi-
en harrastusten ja töiden jälkeen aikaa jää 
mökillä ololle. Jos absoluuttista aikaa mökillä 
on kovin vähän, sitä ei ehkä tahdo käyttää sel-
laiseen fi ksailuun. Jos aikaa on enemmän, jää 
aikaa enemmän kalastukselta ja saunomisel-
ta työn tekemiseen. [Toisen polven vapaa-ajan 
asukas]

Havainnot ovat linjassa aiempien tutkimustulos-
ten kanssa, joiden mukaan ulkopuolisille kotita-
louspalveluille on eniten kysyntää lapsiperhe- ja 
vanhustalousvaiheissa elämänkaarta ja että pal-
velujen käytölle on runsaasti piilevää kysyntää, 
koska asenneilmasto on muuttunut yhä suosiolli-
semmaksi niiden hyödyntämiseen. (Varjonen ym. 
2005.)

B. SUHTAUTUMINEN TYÖN TEKOON 

Suhtautuminen työn tekemiseen on merkittävä eri 
sukupolvia erottava tekijä. Suuren murroksen su-
kupolvella, joka syntyi sodan jälkeen, on ollut kes-
keinen rooli mökkeilyn yleistymisessä. J.P. Roosin 
mukaan tämä oli ensimmäinen sukupolvi, jolle 
työ ei enää ollut keskeisessä osassa elämää (Roos 
1987). Antti Kariston mukaan suuret ikäluokat 
ovat merkityksellinen sukupolvi siksi, että sillä on 

työn tuoma tuntuma sekä siihen, miten elettiin 
ennen, että nykyiseen jälkiteolliseen yhteiskun-
taan (2006:134).  Näyttää siltä, että suuren mur-
roksen sukupolvi on jatkanut vanhempiensa työn 
tekemisen eetosta mökkiolosuhteissa, tai ainakin 
näin nuoremmat sukupolvet ovat sen kokeneet. 
Tähän lienee vaikuttanut se, että mökit sijaitse-
vat usein paikkakunnilla, joissa mökinomistajilla 
on sukujuuria. Tällöin perinteinen maatalousyh-
teiskunnan elämäntapa ja työnteon tärkeyden ko-
rostaminen on voinut jatkua mökkiolosuhteissa. 
Mökeillä on ruumiillisen työn tekemiseen sellaisia 
mahdollisuuksia jotka monesti puuttuvat vakitui-
sesta asuinpaikasta. 

Monet haastatelluista olivat sitä mieltä, että 
seuraava sukupolvi ei enää suhtaudu työhön sa-
malla tavalla vaan turvautuu mieluummin palve-
luihin. Karisto pohdiskelee tätä muutosta hieman 
haikeana: ”Tunteeko seuraava sukupolvi enää 
palaavansa mökillä juurilleen, katoaako itse te-
kemisen ihanne, tyhjeneekö mökkielämä niistä 
symbolisista sisällöistä, joita suuret ikäluokat ovat 
sille antaneet?” (2006:135). Haastatellut näkivät 
asian niin, että mökkeilyyn liitetty omavaraisuu-
den ihanne näyttää olevan vähitellen poistumassa 
suurten ikäluokkien mukana.

Nykyinen mökinomistajasukupolvi menee sin-
ne tekemään töitä. Ne eivät ole päässeet irti sii-
tä, että siellä voitaisiin rentoutua ja mökkielä-
mä voitaisiin ottaa niin, että siellä vaan ollaan 
ja käytetään paikallisia palveluita. Ovat vielä 
niiden maalta lähteneiden omistuksessa, joi-
den juuret on siellä maalla. [Toimihenkilö]

Asiakaskunta koostuu vielä vanhoista paris-
kunnista, joissa mies toteaa, että ”kyllä minä 
vielä nämä hoidan”. Mutta sitten koko ajan 
miettivät, että mitä sitten? Kuinka seuraava 
sukupolvi? Ei ne enää viitti, nytkin, kun ne 
tulee mökille, ei ne tee mitään. Asenne on se, 
että niin kauan kuin itse pystyy tekemään, hän 
tekee itse ja sitten seuraava sukupolvi käyttää 
palveluja…. Ehkä seuraava sukupolvi, kolme 
- nelikymppiset, joilla on lapsia, osaavat eri 
tavalla suhtautua niihin palveluihin, luonte-
vammin. [Vapaa-ajan asukas]

Työ voidaan kokea henkilöstä riippuen eri taval-
la. Toiset suhtautuvat siihen puuhailuna niin, että 
kyse on rentouttavasta maaseudun elämäntyylis-
tä tai vastapainosta palkkatyölle. Toisten mielestä 
kyse on ikävästä työstä, työleiristä, joka vie tur-
haan aikaa itse vapaa-ajanvietolta. Puhe työleiristä 
liittyi haastatteluissa työn pakollisuuteen yksin-
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kertaisissa mökeissä ja vanhempien mökkeilytyy-
lin muistelemiseen. Puuhastelu on puolestaan itse 
valittua, vapaaehtoista ja mukavaa harrastelua, 
sellaisenaan mökkeilyyn kuuluvaa (vrt. Bourdon-
nec 2010). Esimerkiksi monille miehille mökki on 
paikka, jossa voidaan toteuttaa yhä uusia, tera-
peuttisia rakennusprojekteja omaan tahtiin. Voi-
daan tietysti kysyä, ovatko perinteisesti naisten 
töiksi koetut ruuanlaitto ja tiskaaminen yhtä tera-
peuttisia mökkiolosuhteissa.

... se kuva, mikä minulla on siitä vanhempieni 
aikaisemmasta mökkeilystä, kun olin nuorem-
pi eikä meillä ollut sähköä eikä juoksevaa vet-
tä. Se mökkeilytyyli oli sellainen, että piti koko 
ajan jotain tehdä. Olen ehkä eri mökkeilijäsu-
kupolvea, etten halua koko ajan tehdä jotain 
hakkaamassa halkoja tai fi ksaamassa jotakin. 
[Toisen polven vapaa-ajan asukas]

Erityisesti kotitalouspalvelujen ostamisen noloksi 
kokeminen on yhteydessä eri sukupolvien erilai-
seen suhtautumiseen työn tekoon. Vanhemmat 
sukupolvet ovat ehkä kokeneet, että ostamalla pal-
velua ikään kuin osoitetaan ympäristölle, ettei itse 
osaa tai pysty suoriutumaan kodin töistä. Itse te-
keminen oli myös tapa päteä, koska käytännön töi-
den osaaminen oli välttämätöntä elämässä menes-
tymiselle maatalousyhteiskunnassa. Työelämän 
muuttumisen myötä päteminen tapahtuu nykyisin 
kuitenkin toisenlaisen osaamisen kautta. Nolou-
den kokemus oli tyypillistä haastatelluille suurten 
ikäluokkien edustajille, mutta ei enää nuoremmil-
le, joille palvelujen ostaminen oli hyvin luonnol-
lista. Palvelun hankinnan psykologisten esteiden 
murtuminen liittynee siihen, kuinka maaseudun 
perinteisissä toimintatavoissa on edetty kohti 
palveluyhteiskunnan toimintatapoja. Kyse lienee 
myös kasvatusmallien muuttumisesta.

Olen ymmärtänyt, että suomalaiset emännät 
ovat melko huonoja käyttämään tällaisia pal-
veluja. Kynnys päästää joku tyttönen tuonne, 
vielä nyt siivoamaan, mutta ruuan tekoon, on 
aika korkealla Suomessa. [Vapaa-ajan asukas]

Vaikka olen tämän ikäinen, että täytän pian 
60, haluan käyttää siivouspalvelua mökillä 
ajoittain… Minunkin ikäiselle ihmiselle oli al-
kuun vähän korkea kynnys, että ei sun tarvitse 
kaikkea tehdä täällä mökillä vaan voi ostaa 
palvelun… tämän ikäiselle on kasvatuksen tu-
los menneisyydestä, että on tottunut tekemään 
itse ja äiti on tehnyt itse. [Vapaa-ajan asukas]

Haluttaisiin, että joku tulisi tekemään meidän 
puolesta jotakin. Asiana se on muuttunut, on 
ihan eri asia kuin aikasemmin. Aikasemmin se 
oli vähä kunnia-asia tehdä ite kaikki laiturista 
alkaen. [Vapaa-ajan asukas]

Palvelujen ostamisen henkinen vaikeus on luulta-
vasti merkittävä palveluympäristön kehittymistä 
estävä tekijä, joka on jatkunut pitempään maaseu-
tu- kuin kaupunkiolosuhteissa. Haastatteluissa 
tuli esiin näkemys, jonka mukaan palvelujen käyt-
tö on edelleen helpompaa Etelä-Suomessa asuville 
kaupunkilaisille kuin maaseudun asukkaille, jotka 
tekevät useammin asioita itse. Jotkut paikalliset 
suorastaan paheksuivat liiallista palvelujen käyt-
töä mökkeilyssä. Mökillä kotitalouspalvelujen 
käyttämisen halun taustalla olisi tämän näkemyk-
sen mukaan tottumus palvelujen käyttöön. Vapaa-
ajan asukkaiden sosio-ekonominen asema on kes-
kimäärin muuta väestöä korkeampi, mutta heidän 
mökkeilytyylistään kuitenkin riippuu, paljonko 
heidän varallisuuttaan lopulta realisoituu mökkei-
lyyn liittyvään kulutukseen. 

Etenkin kaupungista ja Etelä-Suomesta tu-
levat vapaa-ajan asukkaat, heille on paljon 
helpompaa vaikka tilata siivooja mökille tai 
kassillinen leipomuksia maksoi ne vaikka… 
Me, jotka ollaan totuttu että polttopuut pitää 
tehdä itse ja haravoida ja kaikki, niin siinä on 
jonkinlainen kynnys…. [Yrittäjä]

Helsingissä ollaan edellä. Kun menee messuil-
le pääkaupunkiseudulle, niin siellä tämä on jo 
selvää. Maaseutukaupungeissa juuret on vielä 
lähempänä sitä itse tekemistä. Epäilen, että on 
sielläkin ajan kysymys, että lähtee menemään. 
[Toimihenkilö]

Kyllä pääkaupunkiseudulta tulevat ostavat 
paljon, jos tarvitsevat: Metsänhoitopalveluja, 
tehdään pikkupuuhaa itse, mutta jos tarvitaan 
vähän enemmän niin ostetaan. Pienet työt, 
nurmikonleikkuut tehdään itse ja pienet ra-
kennushommat. [Yrittäjä]

On luonnollista, että nuoremmat sukupolvet osaa-
vat heikommin käytännön töitä, sillä monet heistä 
asuvat kaupungissa, missä esimerkiksi talon huol-
tamiseen liittyvistä asioista ei tarvitse huolehtia 
itse. Heillä ei myöskään ole enää kosketuskohtaa 
aiempaan maatalousvaltaiseen yhteiskuntaan ei-
vätkä he usein ole olleet vastuussa mökistä, koska 
heidän vanhempansa ovat sen aikoinaan raken-
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taneet ja kantaneet siitä vastuun. Suhtautuminen 
käytännön töihin voi siis tottumattomuudenkin 
takia olla heillä negatiivista. Heille palvelujen os-
taminen tuntuu luonnolliselta, mikä luonee tule-
vaisuudessa uusia mahdollisuuksia palvelutarjon-
nalle. Tilanne muuttuu kuitenkin vasta sitten, kun 
vapaa-ajan asunnon omistus vaihtuu.

Ihmiset hakee helppoutta ja mukavuutta ja 
aika paljon on, etteivät osaa tehdä mitään. 
Moottorisahaakaan ei uskalla antaakaan mo-
nen nykynuoren käteen, mikä oli taas meille 
pienestä asti tuttua. Ihmiset haluaa olla va-
paasti, tähän asti ne ovat olleet aikamoisia 
työleirejä. Enemmän vaan teetetään sitten 
muilla ne hommat. [Vapaa-ajan asukas]

Itsellä ei ole vahvaa ymmärrystä talon ylläpi-
toon, kuinka usein täytyy mitäkin tehdä. Jos 
joku tekisi välillä kuntokartoituksen siitä, mi-
hin ja kuinka paljon esimerkiksi pitäisi rahaa 
tänä vuonna varata…. Kun itse on asunut aina 
kerrostalossa, ei ole joutunut miettimään tuol-
laisen puutalon hoitoa, mitä kannattaisi kor-
jata ja milloin ja paljonko sellainen maksaa. 
Sentyyppisille palveluille on varmasti jatkos-
sa tarvetta. [Toisen polven vapaa-ajan asukas]

Sekä yksinkertaista mökkeilytyyliä että muka-
vuuksien käyttöä mökillä perusteltiin haastatte-
luissa sillä, että näin saadaan kontrastia arkiselle 
elämälle. Jo nykyisin monia työssäkäyviä, mutta 
myös eläkkeellä olevia, viehättää mökkeilytyyli, 
jota ei enää leimaa työ vaan mukava vapaa-ajan 
vietto. Yleisenä suuntauksena on palvelujen käytön 
lisääntyminen. Puuhailu on useimmilla edelleen 
keskeinen osa mökkeilyä, mutta enää se ei merkitse 
palveluista kieltäytymistä, vaan sitä, että palvelut 
ja puuhailu muodostavat omaan mökkeilytyyliin 
sopivan kokonaisuuden. 

Aiemmin oli pakko kaikkien osallistua, enää 
ei ole työleiriä…. Varmaan sellaista yhdes-
sä olemista, mikä on erilaista kuin työleirin 
merkeissä. Ajanviettoa, sitten on kalastusta 
ja veneilyä. Rennompaa otetta. [Vapaa-ajan 
asukas]

Kun on paljon istunut ja tehnyt koneella työ-
tä, niin tämä on myös sille vastapainona… Se 
on yhteensovittamista, jossa itse varaat tietyt 
hommat ja hommaat mökkitalkkarilta muut. 
[Vapaa-ajan asukas]

C. SUHDE MÖKKIPAIKKAAN 

Mökkipaikalla kuvataan mökkiä, sen pihapiiriä ja 
lähiympäristöä, jossa mökkeily pääasiassa tapah-
tuu. Mökkeilytyylien muotoutumiseen vaikuttaa 
merkittävästi se, minkälainen suhde mökkeilijällä 
on mökkipaikkaan. Koska tämä suhde on usein 
muodostunut pitkän ajan kuluessa ja monille saat-
taa olla mökkipaikkakuntaan sukujuuria, paik-
kaside voi olla hyvin vahva ja tunteellinen. Siteen 
vahvuuteen vaikuttaa myös mökin omistusaika. 
Mökkipaikkasuhteen tärkeimmät ulottuvuudet 
ovat suhde luonnonympäristöön sekä alueen sosi-
aaliseen ympäristöön. Mökkiläisten juurtuneisuus 
mökkipaikkakunnalle heijastuu palvelujen käyt-
tötapoihin muun muassa siksi, että palvelutarjon-
nasta on helpompaa saada tietoa tuttujen kautta.

Luonnon ja mökkiä ympäröivän ympäristön 
merkitys on suomalaisille mökkeilijöille ollut pe-
rinteisesti suuri. Tähän liittyy luonnon tarkkai-
lua, johon lomalla on aikaa. Esimerkiksi Radion 
Luontoilta on tavallisesti täynnä mökkiläisten ha-
vaintoja. Luontoa myös hyödynnetään muun mu-
assa marjastamalla, kalastamalla ja retkeilemällä. 
Luonnon hyödyntäminen nähdään nykyisin aiem-
paa enemmän harrastuksena ja elämyksellisenä 
osana vapaa-ajan viettoa, eikä enää niinkään men-
neestä elämäntavasta kumpuavana perheen talou-
dellista liikkumatilaa lisäävänä toimintana. 

Täällä rentoudutaan, haetaan hiljaisuutta, 
luontoa ja vastapainoa kiireiselle työlle… [Va-
paa-ajan asukas]

Vuonna 1947 kalastaminen oli olennaisem-
massa osassa… Kalastaminen on ollut aina 
vahva harrastus. Verkoille on aina lähdetty 
kuudelta. Ei ole paljon tarvittu sitten perunan 
lisäksi sitä ruokaa olla. Kaloja on syöty kuu-
lemma tosi paljon... [Vapaa-ajan asukas]

Mökkiläisten suhde mökkipaikan sosiaaliseen ym-
päristöön on vaihdellut eri aikoina. Ensimmäiset 
mökkeilijät, jotka aloittivat mökkirakentamisen 
toisen maailmansodan jälkeen, viettivät mökillään 
tyypillisesti koko kesän. Heidän suhteensa pai-
kallisiin oli nykyistä läheisempi, koska paikalliset 
asukkaat olivat välttämättömiä esimerkiksi elin-
tarvikehuollon kannalta. Suurten ikäluokkien juu-
ret ovat usein alueella, joilla he edelleen mökkeile-
vät. Monella heistä on alueella edelleen sukulaisia 
ja he käyvät aktiivisesti esimerkiksi kyläyhdistys-
ten järjestämissä tapahtumissa. Samalla, kun mo-
net mökkeilyalueet ovat menettäneet väestöään, 
vahvistavat vapaa-ajan asukkaat näin mökkeily-
alueensa perinteistä sosiaalista elinpiiriä. Asenne 
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mökkikuntaa kohtaan on usein kiinnostuneempi 
niillä mökkiläisillä, jotka ovat alueelta kotoisin, 
kuin muualta sinne tulleilla (Rantanen & Hyyryläi-
nen 2012). He ovat usein huolissaan mökkikuntan-
sa tulevasta kehityksestä, palvelujen häviämisestä 
ja elinvoiman heikentymisestä.

…. vahvemmat suhteet on ollut silloin siihen 
venepaikan taloon. Ovat olleet siellä heinätöis-
sä ja ovat saaneet sieltä varmaan perunoita 
ja... Ovat vieneet sinne sitten kaloja ja ovat ol-
leet sillai paljonkin tekemisissä… [Vapaa-ajan 
asukas]

Ollaan käyty kioskilla, latotansseilla, koululla. 
On yritetty osallistua, vähemmän sitten oltu 
tekevässä porukassa, ei jakseta töitten jäl-
keen. Halutaan tukea paikallisia. [Vapaa-ajan 
asukas]

Monilla mökkeilijöillä, jotka ovat syntyisin alu-
eelta, mutta ovat asuneet vuosikausia muualla, 
ovat juuret mökkipaikkaan kuitenkin vähitellen 
löyhtyneet ja muodostuneet nostalgisiksi, perin-
teitä vaaliviksi.  Kun esimerkiksi alueella asuneet 
vanhemmat tai muut sukulaiset ovat kuolleet, side 
paikkaan on muuttunut. Yhteisön sisäistä tietoa 
esimerkiksi palveluista ei enää tämän jälkeen ole 
helposti saatavilla.

Huomattava osa mökkeilijöistä ei juurikaan 
ole tekemisissä paikallisen väestön kanssa, mi-
hin vaikuttaa työelämässä olevien rajoitettu aika 
mökkeillä sekä se, jos alueella ei ole sukulaisia. Osa 
suorastaan välttelee sosiaalisia kontakteja lomalla, 
kun mökkeilyssä on heille tärkeää sen muodos-
tama vastapaino työelämälle. Koska palvelujen 
käyttöön sisältyy yleensä sosiaalinen ulottuvuus, 
voi tämänkaltainen mökkeilytyyli vähentää tapah-
tumiin osallistumista ja palvelujen käyttöä. Toiset, 
esimerkiksi eläkeläiset, taas etsivät mökkeilyalu-
eellaan sosiaalisia kontakteja. Joidenkin mielestä 
ei ole itsestään selvää, että mökkeilyalueen kyläyh-
teisöön pääsee sisälle vaan heitä koetellaan ensin.

Me ei olla muiden mökkiläisten eikä kyläläis-
ten kanssa tekemisissä, koska ei tunneta ihmi-
siä ja ollaan suhteellisen uusia. Viikonloppuna 
kun piipahdetaan töiden jälkeen, ei tee mieli-
kään. Ollaan töissä, jossa kohdataan paljon 
ihmisiä, niin halutaan olla rauhassa viikon-
loppuna. [Vapaa-ajan asukas]

Mitä kauppareissulla rupatellaan, ei missään 
riennoissa. Kai jotakin kesätapahtumia on, 

mutta itsellä pääasia mökkeilyssä on, että 
sinne mennään rauhoittumaan. [Vapaa-ajan 
asukas]

6.3 MÖKKEILY KULUTTAMISENA 

Yhtenä teemana haastatteluissa oli, ovatko mök-
keilijöiden kuluttamisen tavat mökillä erilaisia 
kuin vakituisella asuinpaikkakunnalla ja mitkä 
tekijät tähän vaikuttavat. Pyrittiin selvittämään 
sitä, kuinka paljon palvelujen käyttöön vaikuttaa 
osin tiedostamaton kulutustyyli, joka tulee heidän 
mukanaan mökille, paljonko taas paikan vaihdos 
muuttaa heidän tapojaan etsiä tietyntyyppisiä pal-
velukokemuksia. On todennäköistä, että palvelujen 
käyttöön vaikuttaa lomailuun liittyvä kuluttamis-
tilanne. Koska haastatteluihin pyrittiin löytämään 
palveluja vapaa-ajan asunnollaan käyttäviä mök-
keilijöitä, oli monille heistä palvelujen käyttö yhtä 
luonnollista mökillä kuin vakituisessa asuinpai-
kassakin. 

Tällä hetkellä käytän samalla tavalla esimer-
kiksi siivouspalvelua sekä kotona että mökil-
lä harvakseltaan. Totta kai niin, kun mökillä 
ei olla niin paljon, niin sen takia harvemmin 
täällä. Mutta hyväksyn palvelun ja, jos täällä 
oltaisiin enemmän niin voisin käyttää enem-
mänkin.  [Vapaa-ajan asukas]

Mökkielämään asennoidutaan useimmiten niin, 
että siihen kuuluu luonnollisemmin itse tekemistä, 
”nikkarointia” useammin kuin vakituisessa asuin-
paikassa. Oman orientaation lisäksi kuluttamiseen 
vaikuttaa palvelutarjonnan avoimuus ja erilaisuus 
mökkipaikkakunnalla verrattuna vakituiseen 
asuinpaikkaan. Koska kaupunkiolosuhteissa pal-
veluja on helposti saatavana ja niiden käyttöön on 
totuttu, ei palvelujen käyttöä tarvitse siellä erik-
seen perustella. Elämä on kotona usein muutenkin 
kuluttamiseen orientoitunutta. Mökillä palvelujen 
hankinta puolestaan vaatii erityistä panostusta, 
koska tietoa ei palveluista ole tavallisesti helposti 
tarjolla.

Ehkä kaupunkiympäristössä vielä enemmän 
ostetaan palvelua ”avaimet käteen”, maalla 
sitä nikkarointia on vähän enemmän omalta-
kin taholta. [Vapaa-ajan asukas]

Kyl täällä kaupungissa käyttää sähkömiehiä 
ja kaikenlaista ihan automaattisesti, ei sitä 
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edes ajattele erikseen. Täällä on helpompaa, 
kaiken näköistä on enemmän tarjolla, kuuluu 
arkipäivään. [Vapaa-ajan asukas]

Mökkeilytyylin profi loituminen kuluttamisen 
kautta ei ole kovin vanha ilmiö. Nykyisin mediassa, 
enenevästi myös sosiaalisessa mediassa, käydään 
vapaa-ajan asumiseen liittyvää keskustelua mo-
nista eri näkökulmista, mikä kertoo ilmiön mer-
kittävyydestä yhteiskunnassa. Lomailu, maalais-
romantiikka ja siihen liittyvä kuluttaminen ovat 
suosittuja aiheita aikakauslehdissä. Mökkejä käsi-
tellään niissä usein ”kesäparatiiseina”, joita asuk-
kaat voivat oman mielensä mukaan rakennella. 
Mökkeily liittyy läheisesti moniin harrastuksiin, 
kuten puutarhanhoitoon tai muuhun piharakenta-
miseen, ruuanlaittoon ja sisustamiseen.

Kaupunkiasumisen vastakohta, ei puutarhoja, 
aurinkosähköt, soutaen kuljetaan, puita polte-
taan. Ei puutarhaa vaan metsäpolut. Yrittänyt 
olla luonnonmukaista elämistä. [Vapaa-ajan 
asukas]

Ehkä se kulutustottumuskin muuttuu mökille 
mentäessä. Ei siellä kaupungissa rupea etsi-
mään, ehkä sieltäkin löytyisi joku artesaani-
leipuri, joka tekee itse omista rukiista leipää. 
Ei sitä lähde etsimään, sitä menee vain mar-
kettiin ja ostaa sieltä. Jotenkin mökillä paino-
tetaan, että se on luomua ja läheltä…. Se on pa-
luuta luontoon osittain ja mökkiympäristössä 
alkaa ajatella vihreämmin ja terveellisemmin 
monessa muussakin asiassa…. Kyllä se on 
ympäristö, joka virittää siihen tunnelmaan… 
Minusta tämä palveluteema liittyy kesäasu-
miseen, koska siellä pääsee nauttimaan sel-
laisesta, mistä ei muuten pääse. [Vapaa-ajan 
asukas]

Kasvava joukko erityisesti nuorempia mökinkäyt-
täjiä, jotka eivät yleensä ole vielä mökinomistajia, 
suhtautuu mökkeilyyn ennen kaikkea lomailuna, 
turistin tavoin. Tällaisessa mökkeilytyylissä pää-
osassa on rentoutuminen ja elämyksellisten pal-
velujen kuluttaminen. Mökkeilyyn liittyvä työn 
tekeminen ei tähän ajattelutapaan sovi ollenkaan.

Ihmisille ei riitä pelkästään mökillä olo, koska 
aikaisemmin se aika siellä meni puuhasteluun. 
Halutaan panostaa itseensä… menee sitten 
enemmän viihdepuolelle. [Vapaa-ajan asukas]

Panostetaan laatuaikaan, on paljuja ja savu-
saunoja. Odotetaan mökkeilyltä enemmän 
kuin ennen. Ei riitä enää tikun nenässä mak-
karan paisto. [Vapaa-ajan asukas]

Monilla oli hyvin selkeä näkemys siitä, minkälai-
nen kuluttaminen on mökillä suotavaa ja minkä-
lainen taas ei. Osa haastatelluista vastusti luk-
sukseksi kokemaansa mökkeilytyyliä, jota leimaa 
esimerkiksi runsas elektroniikan käyttö. Tämä käy 
yhteen Kariston havaintojen kanssa, joiden mu-
kaan ”kaupungeissa suomalaiset ovat oppineet kil-
voittelemaan kulutuksensa näyttävyydessä, mutta 
kesämökeillä kilpaillaan pikemminkin kulutuksen 
pienimuotoisuudella, paikallisuudella ja talonpoi-
kaisilla hyveillä. Ökytyyli on mautonta…” (Karisto 
2006: 128–129).

Myös suhteesta luontoympäristöön tuli esil-
le oikeaksi ja vääräksi koettuja mökkeilytyylejä.  
Luonnon hiljaisen tarkkailun katsotaan kuuluvan 
mökkeilyyn, kun taas muskeliveneillä ajelemisen 
katsottiin olevan kaupunkilaista, väärää toimin-
tatapaa. Mielenkiintoista on, että muutama haas-
tateltu katsoi paremmin varusteltujen vapaa-ajan 
asuntojen ja esimerkiksi elektroniikan käytön 
mökillä itsessään vierottavan ihmisiä luonnonlä-
heisestä mökkeilytyylistä, joka olisi tavoiteltavaa 
ja oikeaa. Näin he piirsivät yhtäläisyysmerkin mö-
kin varustelun ja mökkeilytyylin välille. Liiallista 
kuluttamista vieroksuva ja luonnonmukaisuutta 
tavoitteleva mökkeilytyyli ei kuitenkaan estänyt 
palvelujen runsastakaan käyttöä mökkeilyn yhte-
ydessä. 

Voidaan puhua mökkeilynäkemyksestä, mikä 
kumpuaa mökkeilijöiden arvoista. Mökkeilynäke-
mys näytti samalla sukupolvella olevan melko yh-
teneväinen. Toki sukupolvien sisällä on vaihtelua 
siinä, minkälaisia taloudellisia mahdollisuuksia 
itse kullakin on ollut panostaa esimerkiksi mök-
kirakentamiseen. Vaikka monilla itselläänkin oli 
käytettävissään uusi ja hyvin varusteltu vapaa-
ajan asunto, he tavoittelivat mökkeilytyylissään 
perinteisyyttä, luonnonmukaisuutta ja luonnonlä-
heisyyttä. Koska palvelujen käyttö kuitenkin kuu-
luu siihen saumattomasti, kyse ei kuitenkaan ole 
perinteisestä mökkeilytyylistä.

Jo se, että asutaan omakotimaisesti, johtaa 
siihen, että erkanet luonnosta kauemmaksi. Ei 
ole enää ulkohuusseja eikä mitään. Luonnon 
seuraaminen jää vain tietyille mökkiläisille, 
kun aikaisemmin se tuli kaikille.  Enemmän 
kalastettiin ja enemmän marjastettiin ja kul-
jettiin luonnossa. Nyt se on kakkosasunto, jos-
sa käydään. [Vapaa-ajan asukas]
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Mut ihmisillä on ihan täydellisii huushollei, 
siellä on astianpesukoneet ja… must se on vä-
hän niin ku kyseenalaista. Musta perinteinen 
mökkeily on sellasta, missä mennään vähän 
niin kuin luonnon keskelle, eikä kaikki toimi 
nappia painamalla. Mut, kun ihmisillä on ne 
kuulokkeet korvilla ja laittaa ämyrit laiturille, 
silloin kuulee koko järvi sitä rokkia, ei ne kuule 
lintujen laulua. En tykkää siitä kehityksestä, 
että pitää olla sitä elektroniikkaa. [Vapaa-ajan 
asukas]

Jotkut suorastaan paheksuivat mökkeilytyyliä, 
johon ylipäätään kuuluu mukavuuksista nauttimi-
nen. Silloin ikään kuin luovutaan askeettisuudesta 
ja samalla perinteisistä kädentaidoista, joita hei-
dän mielestään mökkeilyyn pitäisi kuulua. Mökillä 
ei eräiden haastateltujen mielestä pitäisi olla liikaa 
ylellisyyksiä tai palvelujen käyttöä sen takia, että 
silloin kontrasti omakotimaiseen asumiseen jää lii-
an pieneksi. Samalla luovutaan mökkeilyn juuris-
ta, jotka ovat perinteisen maatalousyhteiskunnan 
toimintatavoissa.

Muuttuu kakkosasunnoksi. Täydet mukavuu-
det ja odotetaan, että joku tekee hommat ja me 
vain ollaan ja nautitaan. Kädentaidot eivät ole 
enää tärkeää, omaksi tehtäväksi jää puiden 
kantaminen terassilta takkaan. [Vapaa-ajan 
asukas]

Melkein poikkeuksetta haastatellut kertoivat ha-
lustaan tukea paikallisia yrittäjiä käyttämällä hei-
dän palvelujaan. Paikallisuuden tulkittiin tavalli-
sesti tarkoittavan mökkeilyalueen lähikylää, mutta 
myös ennen kuntaliitoksia olleita kuntia, kuten 
Jaalaa tai Suomenniemeä. Mökillä halutaan kulut-
taa sellaisia tuotteita, joita ei kotipaikkakunnalla 
ole. Usein kyse on myös nostalgisuudesta. Halu-
taan nauttia jotain arjesta poikkeavaa, luontoon ja 
paikalliseen kulttuuriin liittyvää tuotetta. Tämän 
näkemyksen mukaan mökkeilyyn kuuluvat aitous 
ja luonnonmukaisuus, mihin paikalliset erikois-
tuotteet sopivat hyvin. Tyypillinen tällainen pai-
kallinen tuote, jota arvostetaan, on leipä. Paikalli-
suus ja aitous ovat molemmat siinä läsnä.  Aitous ei 
siten merkitse sitä kannattaville mökkiläisille suin-
kaan palveluista tai kuluttamisesta kieltäytymistä. 
Kyse on monille ennemminkin ekologisuutta pai-
nottavasta ajattelutavasta ja ehkä romantisoituun 

”vanhaan hyvään” aikaan palaamisesta. Heille 
mökkeily on ennen kaikkea vastapainoa kaupun-
kielämälle, jota myös kuluttaminen tukee. 

Ruuan ja paikan välinen suhde on monikerrok-
sinen; ruoka on osa paikallista kulttuuria, luontoa 
ja historiaa. Tuottajan ja kuluttajan välinen suhde 
on tärkeää, kun kuluttajat arvioivat ruuan laatua 
(Bérard & Marchenay 2007 ja Tregear 2007, Hy-
vösen 2008 mukaan). Valtakunnallisten kauppa-
ketjujen tarjonta perustuu kuitenkin laadukkaisiin 
hyödykkeisiin, eikä niinkään paikalliseen kulttuu-
riin.

Paikallisuudella katsottiin olevan itseisarvoa, 
kun palveluja hankitaan mökin läheltä. Monet 
eläkeikään ehtineet olivat jo ymmärtäneet, että 
heidän mökkeilynsä tulee iän myötä erittäin han-
kalaksi tulevaisuudessa, jos paikalliset palvelut 
loppuvat. Haastattelujen perusteella palvelujen ja 
hyödykkeiden hankkiminen mökkipaikkakunnal-
ta on yleisin mökkiläisten tietoinen vaikuttamisen 
tapa mökkipaikkakunnan asioihin. Onko tässä 
vaikuttamishalussa kysymys siitä, että mökkipai-
kalla on erityinen merkitys vai ajattelevatko mök-
kiläiset maaseudun menestymistä yleensä, jää 
hieman epäselväksi. Tärkein syy lienee ymmärret-
tävän itsekäs, palvelujen säilyminen omalla mök-
keilyalueella.

Meillä on kerran viikossa Keskitalon leipää ja 
kesällä tulee joka päivä. Mökkiläiset haluaa 
kuitenkin ostaa sellaista, mitä ei siellä Helsin-
gissä saa, kun tulevat. [Toimihenkilö]

Uskon, että lähempää halutaan ostaa niitä 
palveluja. Ainakin me niin paljon kuin saa, 
niin läheltä. Halu tukea paikallista. [Vapaa-
ajan asukas]

Mieluummin otamme ja työllistämme näitä 
paikallisia kuin, että ostetaan palvelu tuolta 
kaupungista. [Vapaa-ajan asukas]

Haastattelujen perusteella tuli toisaalta hieman 
ristiriitainen kuva siitä, kuinka valmis suuri va-
paa-ajan asukkaiden enemmistö lopulta on käyttä-
mään rahaa paikallisiin tuotteisiin enemmän kuin 
muualta hankittaviin. On helpompaa kannattaa 
paikallisia palveluja puheen tasolla kuin käytän-
nössä maksaa niistä jopa enemmän kuin mihin 
kotipaikalla on totuttu.
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7 PALVELUYMPÄRISTÖJEN UUDISTUMIS-
 KYKY: JOS OIKEASTI LEIVÄN JATKETTA 
 SAA, NIIN VÄHÄN TOTISEMMIN SITÄ 
 YRITTÄÄ

 MANU RANTANEN

on teiden parantumisen lisäksi johtanut oman au-
ton merkityksen kasvuun ja liikkumisen lisään-
tymiseen mökkeilyssä (Rantanen & Hyyryläinen 
2012b). Käytännössä mökkiläiset ostavat nykyisin 
esimerkiksi kauppapalveluja sieltä, mistä he hel-
poiten niitä saavat. Vapaa-ajan asuntojen paran-
tunut varustelutaso, ennen kaikkea jääkaapit ovat 
mahdollistaneet esimerkiksi entistä isompien elin-
tarvikemäärien säilyttämisen mökillä.

…esimerkiksi me ja naapurit tuodaan elin-
tarvikkeet tullessa. Tai, kun kyläkaupat ovat 
lopettaneet, niin pysähdytään Mikkelissä tai 
Kuortissa. Aika lähellä ollut kyläkauppa on 
loppu jo 15 vuotta sitten. Kauppa-autoja oli, 
mutta nekin on loppunut. [Vapaa-ajan asukas]

Muistan, että 50-luvulla oli siellä 300 m:n 
välein asuttu tila. Nyt ei ole yhtään. On joko 
purettu tai ovat kesäkäytössä, mökkeinä. On 
hiipunut. Jotka siellä on vakituisia, nekin jou-
tuvat käyttämään palveluja kirkolta ja Kuor-
tista. Nythän se on muuttunut niin, että joka 
paikassa on siellä oma kulkuneuvo, jolla pää-
see. Linja-autovuorot ovat sieltä loppuneet. 
[Vapaa-ajan asukas]

Aiemmin maatiloilla oli tärkeä rooli palvelujen tar-
joajina mökkiläisille, sillä niillä on yleensä tarvit-
tavia koneita ja elintarviketarjontaakin. Maaseutu 
on kuitenkin monin paikoin muuttunut mökkeily-
alueeksi, joilla maatilojen määrä on ratkaisevasti 
vähentynyt. Vielä jäljellä olevat maatilat taas ovat 
tavallisesti erikoistuneita yrityksiä, joilla ei ole 
ylimääräistä aikaa sivutöiden tekemiseen. Tiloilta 
tapahtuva suoramyyntikin on suhteellisen harvi-
naista, vaikka sille onkin kysyntää.

Haastatteluissa tuli esiin, että monet mökkiläi-
sistä ovat tottuneet tietyntyyppiseen itse tekemisen 

Tiheillä mökkeilyalueilla sijaitsevien paikallisten 
palveluympäristöjen kyky mukautua vapaa-ajan 
asukkaiden muuttuvaan palvelukysyntään on rat-
kaisevaa alueiden tulevaisuuden kannalta. Uusiin 
mahdollisuuksiin tarttuvan yrittäjyyden lisään-
tyminen on tässä avainasemassa. Palveluympä-
ristöjen kyky välittää tietoa on osittain riippuvai-
nen yritysten markkinoinnista, mutta vapaa-ajan 
asukkaiden tiedonsaantiin vaikuttavat lisäksi esi-
merkiksi maaseudun infrastruktuurin taso sekä 
julkisen ja kolmannen sektorin toimintatapojen 
kehittyminen.

7.1 YRITTÄJYYS PALVELUJEN 

 TARJONNASSA

A. NAAPURIAVUSTA YRITYSPOHJAISIIN 
 PALVELUIHIN

Paikallisessa palvelutarjonnassa on ollut pitkä 
maaseudun rakennemuutokseen liittyvä heikenty-
misen vaihe erityisesti niillä alueilla, missä matka 
keskustaajamiin ja kaupunkeihin on pitkä. Vaikka 
uutta vapaa-ajan asukkaille suunnattua palvelu-
tarjontaa on tiheillä mökkeilyalueilla syntynyt, 
paikallisten palveluympäristöjen uudistuminen 
on tavallisesti vielä alkuvaiheessaan. Samalla, 
kun palvelutarjonta on vähentynyt, on vapaa-ajan 
asukkaiden palvelutarpeissa tapahtunut aiemmin 
kuvattuja muutoksia. Mökkiläiset ovat kuitenkin 
joutuneet sopeutumaan siihen palvelutarjontaan, 
mikä eri maaseutualueilla kulloinkin on ollut. 

Mökkeilijöiden palvelujen käyttöä eivät siten 
ratkaise ainoastaan palvelutarpeet vaan vähenty-
vällä palvelutarjonnalla on ollut ratkaiseva mer-
kitys toteutuneeseen palvelujen käyttöön. Suurin 
muutos on ollut kauppa- ja joukkoliikennepalvelu-
jen dramaattinen väheneminen maaseudulla, mikä 
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ja palvelujen käyttämättömyyteen mökkeilytyylis-
sään sen takia, että palveluja ei ole ollut tarjolla tai 
niistä ei ole saatu tietoa. Puuhailu ja itse tekeminen 
eivät siis aina ole oma valinta. Tämä on palveluym-
päristön kehittymisen kannalta huonoin vaihto-
ehto. Mökkeilytyyli joustaa silloin itse tekemisen 
suuntaan ja vähitellen opitaan tulemaan toimeen 
ilman palveluja ja ostoksia tehdään esimerkiksi 
omassa asuinkunnassa tai mökkimatkan varrelta. 
Vaikka myöhemmin uutta palvelutarjontaa syntyi-
sikin, voi tätä tottumusta olla vaikeaa muuttaa. 

Ei niin voi sanoa, että olisi riittävästi. On jol-
lain lailla tottunut siihen mitä saa ja mitä ei 
saa. [Vapaa-ajan asukas]

Kun mökeillä vietetään esimerkiksi eläköitymisen 
johdosta pitempiä aikoja kerrallaan, tarvitaan en-
tistä enemmän sellaisia palveluja, joita ei ensisijai-
sesti ole suunnattu vapaa-ajan asukkaille, kuten 
mökkeilyalueilla sijaitsevia autokorjaamo- ja par-
turi-kampaamopalveluja (Rantanen ym. 2009). 
Yritysten toiminnan jatkon turvaaminen omistaji-
en eläköityessä voi kuitenkin olla vaikeaa alueilla, 
joiden asukasmäärä on ollut pitkään laskusuun-
nassa. On epäselvää ja usein epätodennäköistäkin, 
että mökkiläisten lisääntyvä palvelukysyntä riit-
täisi korvaamaan vakituisten asukkaiden vähene-
misestä johtuvaa kysynnän vähentymisen. Monia 
haastateltuja mietitytti yritysten tulevaisuus. Jos 
jatkajia ei ole, kyseiset palvelut poistuvat mökkien 
lähialueilta kokonaan, koska ne ovat usein ainoita 
jäljellä olevia palveluntarjoajia. Tällainen kehitys 
vähentää vapaa-ajan asunnoilla vietettyjä pitkiä 
jaksoja ja voi käytännössä heikentää esimerkik-
si etätyömahdollisuuksia vapaa-ajan asunnoilla. 
Paikalliselle väestölle tällainen kehitys merkitsisi 
selvää heikentymistä asuinoloihin.

Tossa oli … autokorjaamo, häneltä meni selkä.  
Ei ole oikein ketään, soitin sinne ja kysyin, että 
että teetkö vielä. ”Kyl mää sinne korjaamolle 
voin tulla.” Nykyisissä autoissa ei tartte olla 
kuin pieni vika, niin syttyy valo ja sä olet tääl-
lä h:nmoisessa liemessä. Mietit, että onko tuo 
vakavaa vai ei. Todennäköisesti ei. Hänkin on 
puolittain lopettanut, saha loppui. Kauppoja 
vielä on, kun ajaa. Jos olis elintärkeistä asi-
oista kiinni, niin tää tilanne on aika kriittinen. 
[Vapaa-ajan asukas]

Perinteiseen mökkeilyyn on kuulunut muun kuin 
yrityspohjaisen palvelutuotannon hyödyntäminen 
tai selviäminen käytännössä kokonaan ilman pai-
kallisia palveluja. Talkoot, naapuriapu ja vaihdan-

ta ovat pitkään olleet osa erityisesti maaseudun 
elämäntapaa ja tähän kulttuuriin mökkeilykin on 
sopeutunut. Viime vuosikymmeninä on kuitenkin 
tapahtunut muutoksia, jotka ovat vähentäneet tai 
poistaneet näitä mahdollisuuksia mökkiläisten 
ulottuvilta. Koska mökkiläisten sukulaiset maa-
seudulla ovat vähentyneet, ovat samalla kontaktit 
paikallisiin asukkaihin harventuneet. Toisaalta 
mainitut perinteiset toimintatavat ovat haastateltu-
jen mukaan muutenkin maaseudulla vähentyneet.

Nykyiset vapaa-ajan asukkaat haluaisivat en-
sisijaisesti ostaa palveluja eivätkä turvautua naa-
puriapuun. Kun aputöitä tehdään vapaaehtoisesti, 
on työstä hankalaa antaa korvausta. Palveluja yri-
tyksiltä ostamaan tottuneille mökkiläisille tilanne 
on kiusallinen, koska töiden vastuut ja korvauksen 
määrä jäävät epäselviksi. Kiitollisuudenvelkaa jää 
joka tapauksessa. Palveluympäristön kehittymisen 
näkökulmasta toimintatapa vaikeuttaa yrittäjäve-
toisen palvelutarjonnan kehittymistä ja viime kä-
dessä näin heikentää palvelujen saavutettavuutta 
(Rantanen & Hyyryläinen 2012a). Jos muuta pal-
velutarjontaa ei ole, on mökkiläisten joko totuttava 
tähän toimintatapaan, selvittävä ystäviensä avulla 
tai yksin.

… niillä on vähän vaikee pyytää sitä rahaa 
ja tälleen. ”Ei me mitään tästä ota” ja ”mehän 
tässä käyskentelemme” ja muuta. No hyvä on, 
mutta kyllä se minulle ainakin on hyvin ar-
vokasta, että siellä on sellainen kaveri, joka 
pärjää ja uskaltaa mennä sinne ja eikä ujos-
tele, vaikka siellä oliskin jotakin, vaikkei siel-
lä koskaan mitään oo käyny…. Kuka hoitaisi 
katon lakaisun ja rännien putsauksen? … olisi 
hyvä, jos olisi kaveri, joka hoitaisi ne selvällä 
korvausperiaatteella ja olisi puhelinsoitolla 
hoidettavissa. [Vapaa-ajan asukas]

Merkittävä osa maaseudun palveluntarjoajista ei 
toimi päätoimisina yrittäjinä. Palveluja tuotetaan 
lisäansioiden toivossa, esimerkiksi tehdään sivu-
työtä eläkeläisenä tai kolmannen sektorin kautta. 
Tämäkin on jonkin verran vähentänyt kysynnän 
ja tarjonnan välistä epätasapainoa, mikä mökki-
läisten tarvitsemissa palveluissa monin paikoin 
vallitsee.

Meillä itellä on kuitenkin semmoinen mökki-
talkkari täällä, joka on eläkkeellä oleva säh-
kömies… Hän on ollut tässä teknisellä puolella 
koko ajan mukana ja jos meillä on talvella ollut 
lämmöt pois niin hän käy pari päivää ennen 
laittamassa lämmöt päälle ja ollut näissä 
sähkötöissä mukana.  [Vapaa-ajan asukas]
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Erityisesti sivutoimisilla yrittäjillä voi omassa 
yhteisössään olla vaikeaa toimia markkinatalou-
den ehdoin ja pyytää palveluista täyttä korvausta. 
Aiemmin on havaittu, että sellaisten yrittäjien, 
jotka ovat aiemmin tottuneet tekemään töitä va-
paaehtoisesti ilman palkkaa, on vaikeaa pyytää 
maksua huolimatta siitä, että asiakkaat olisivat 
valmiita palveluista maksamaan (Lemponen 1999: 
78). Naapuriapua seuraa ennemmin tai myöhem-
min vastapalvelus, mutta yhteisön ulkopuolisiksi 
koetuilta mökkiläisiltä voi yrittäjien toisaalta olla 
helpompaa pyytää palveluista täysi hinta. Pitkään 
alueella mökkeilleet ja ne, joilla on alueella suku-
juuria, voidaan tässä mielessä lukea yhteisön jäse-
niksi. Silloin he voivat saada tarvittaessa epäviral-
lista apua, kun taas uusille vapaa-ajan asukkaille 
ainoa keino palvelun saamiseen on sitä tarjoavan 
yrittäjän löytäminen.

Kotitalousvähennystä voidaan nykyään hyö-
dyntää myös mökeille hankituissa kotitalouspal-
veluissa. Tämä mahdollisuus on haastattelujen 
mukaan ratkaisevasti lisännyt mökkiläisten halua 
käyttää yrittäjien palveluja, verrattuna ”epäviralli-
siin palveluihin”. Palvelutarjontakin on lisääntynyt 
erityisesti huoltopalveluissa. Niin sanotun pimeän 
työn teettämisen katsottiin tästä syystä käytän-
nöllisesti katsoen loppuneen. Vapaa-ajan asumi-
seen liittyvissä palveluissa kotitalousvähennyksen 
käytön ongelmiksi voivat kuitenkin tulla mökkien 
suhteellisen pienet ja kaukana keskuksista sijaitse-
vat työurakat, sillä matkakulut eivät ole vähennys-
kelpoisia ja pienissä töissä ei omavastuu juurikaan 
ylity.

Aikaisemmin, kun jotain palvelua tarvittiin, 
niin ajateltiin enemmän että se on talkoilla 
tehtävää. Nyt se muuttuu koko ajan enemmän 
tällaiseksi ammattimaiseksi. Ei palveluja ote-
ta niin, että joku tulee tekemään ne talkoilla, 
vaan niistä maksetaan …Kyllä kotitalousvä-
hennyksen käyttö on lisännyt tätä selvästi, 
että se on laajennettu myös vapaa-ajan asu-
miseen. [Vapaa-ajan asukas]

Vapaa-ajan asukkaille palveluja tarjoavat yritykset 
voidaan jakaa niihin, joiden liikeidea perustuu lä-
hes pelkästään vapaa-ajan asukkaiden kysyntään 
ja niihin, joiden liikevaihdosta mökkiläisten osuus 
on vähitellen kasvanut, vaikka ne alun perin on 
perustettu vakituisia asukkaita silmällä pitäen. 
Viime vuosina on ennen kaikkea mökkien huolto-
töiden tekoon monin paikoin löytynyt uudenlaista, 
yrittäjyyteen perustuvaa palvelutuotantoa. Mökki- 
ja omakotitalkkarit on ammattiryhmä, joka on tul-
lut yhä useammalle mökkiläiselle tutuksi.

Vapaa-ajan asukkaiden merkitys monien yritysten 
liikevaihdossa on jo nyt huomattava. Esimerkiksi 
monet mökkeilyalueilla sijaitsevat kaupat selviävät 
vain vapaa-ajan asukkaiden kysynnän ansiosta. 
Toisaalta kysynnän kausittaisuudesta aiheutuu 
ongelmia sekä yritysten kannattavuuteen hiljaisi-
na kausina että resurssien riittävyyteen sesonkiai-
koina. 

Tammikuussa on vain perusasukkaat, heinä-
kuussa nelinkertaistuu myynti. Väitän, että 
varmaan puolet meidän liikevaihdosta. Voi 
olla jopa vähän isompikin. [Toimihenkilö]

B. YRITTÄJÄMÄISYYS PALVELUJEN 
 TARJONNASSA

Yrittäjäidentiteetti -käsitteellä on kuvattu yrittäjän 
kokemusta vaikutusmahdollisuuksistaan yrittä-
misen areenalla. Yrittäjyyteen katsotaan kuuluvan 
sellaisia määreitä kuten menestys, innovatiivuus ja 
kasvuhakuisuus. (Vesala 2005.) Nämä ominaisuu-
det tai niiden puute heijastuvat asiakkaan palvelu-
kokemukseen ja palveluympäristön herkkyyteen 
vastata uusiin palvelutarpeisiin. 

Usealla haastatelluista mökkiläisille palveluja 
tarjoavista yrittäjistä oli yrittämisen ainoana mo-
tiivina toimeentulon saaminen. He hakivat sel-
laista työtä omalta kylältä ja lähialueelta, mihin 
heillä jo valmiiksi oli osaamista. Uusiin mahdolli-
suuksiin tarttuminen esimerkiksi yritystoimintaa 
laajentamalla ei kuulunut heidän ajattelutapaansa. 
Kannattavuuden ylläpitäminen perustui siihen, 
että he tekivät itse niin paljon kuin mahdollista. 
Osa-aikaisenkin lisätyövoiman palkkaaminen 
koettiin riskialttiiksi tieksi, vaikka tarvetta siihen 
olisi erityisesti kesäaikoina. Haastattelujen pe-
rusteella erityisesti monet maataloustuotannossa 
osittain tai kokonaan toimivat yrittäjät ajattelevat 
enemmän tuotanto- kuin asiakaslähtöisesti. 

Ansiotulo on ensimmäinen, kun ei ole talvella 
eikä oikeastaan kesälläkään vakituiseen maa-
puolella, se on viljanviljelyä mulla ja siinä jää 
sitä vapaa-aikaa sitten. Et se on yks tulonläh-
de muitten joukossa. [Yrittäjä]

Asiakassuhteen rakentamiseen ja vaalimiseen 
panostaminen sekä palautteeseen vastaaminen 
ovat keskeisiä yrittäjämäisen toiminnan tunnus-
piirteitä. Palvelun ja luottohenkilön löytyminen 
mökkeilyalueelta saattaa olla ratkaisevassa ase-
massa isojenkin investointien saamiseksi alueelle, 
esimerkiksi uuden vapaa-ajan asunnon rakenta-
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misessa. Haastatellut vapaa-ajan asukkaat kokivat, 
että ihmisläheisyyden ja sosiaalisten kontaktien 
merkitys on maaseudulla tarjotuissa palveluissa 
tärkeämpää kuin kotona, joka sijaitsi tavallisesti 
kaupungissa. Mökillä ollaan lomatunnelmissa, ja 
monille matkamuistojen hankkiminen ja muiden 
ostosten tekeminen on osa onnistunutta mökki-
lomaa. Kun mökillä on vietetty pitempiä aikoja, 
mennään mielellään ostoksille ”ihmisten ilmoille”. 
Palvelujen ihmisläheisyys on maaseudun palvelu-
yritysten kilpailuetu, jota niiden tulisi tietoisesti 
hyödyntää. Ainakaan palveluja ei tulisi kehittää 
tehokkaammaksi sosiaalisuuden kustannuksella.

Virallisempaa ja jäykempää kaupungissa. 
Ostetaan palvelu ja lähdetään. Maaseudun 
ihmisiä jututetaan enemmän, tarinoidaan 
kylän asioista ja juodaan kahvia. He antavat 
aikaansa ehkä enemmän. [Vapaa-ajan asukas]

Maaseudulla se on jotenkin läheisempää ja 
lämpimämpää. Mitä suurempaan yksikköön 
mennään, niin sitä virallisemmaksi se käy. 
Maalaiskaupoissa niillä on erilainen ote siihen 
juttuun. [Vapaa-ajan asukas]

Toisaalta vapaa-ajan asukkaat eivät koe asiakas-
suhteiden solmimista helpoksi, kun kyseessä ovat 
mm. mökille tuotavat palvelut. Verrattuna heidän 
kokemuksiinsa kaupungeissa, palveluntarjoajiin 
on maalla vaikeampaa saada kontaktia. Itse pal-
velu on yleensä hyvää, kun se onnistutaan saa-
maan. Asiakaspalvelun koetaan mökkeilyalueilla 
olevan monasti amatöörimäistä ja epäluotettavaa 
varsinkin silloin, kun ollaan sopimassa töiden to-
teuttamisajankohdasta. Sujuvasti tapahtuva ajan 
sopiminen ja sovitusti palvelun tekeminen olisivat 
mökkeilijöille erityisen tärkeitä, koska he eivät tun-
ne paikallisia eivätkä ole paikkakunnalla jatkuvas-
ti. Luotettavan palvelun saaminen olisi erityisen 
tärkeää silloin, kun ollaan paikalla vain viikonlop-
puisin. Stressiä on tultu pakoon eikä hankkimaan 
sitä lisää.

Yleensä on niin, että saat neljä kertaa sopia 
saman asian, vaikka puunkaadon. Viidennellä 
kerralla tulee mahdollisesti. Kaikki keskuste-
lut käydään hyvässä hengessä, mutta omassa 
päässä vaan kiehuu että mikä h… tässä mak-
saa. Katotaan.. ja mietitään… Ensimmäinen 
kerta on, että onkohan se edes tosissaan. Toi-
sella kerralla on, että ai jaa sä ajattelit jotain 
ihan tehdäkin. [Vapaa-ajan asukas]

Muiden mökkiläisten kanssa olen jutellut, että 
olet siellä kuin orpo piru. Kun on pieniä 1–2 
hengen yrityksiä, niin pitäisi tarkkaan tie-
tää etukäteen, minkä paikalliset tietävät, että 
minkälaista jälkeä tulee ja alkaako se työ kos-
kaan. Tällainen tieto meiltä puuttuu, koetaan 
kantapään kautta. [Vapaa-ajan asukas]

Yrittäjien näkökulmasta mökkiläisten melko kau-
kana sijaitsevat, pienehköt työtehtävät eivät ole 
aina tarpeeksi kannattavia, että niihin panostet-
taisiin kokoaikaisesti. Tämä on yksi syy halutto-
muuteen kehittää alaa, minkä mökkiläiset taas voi-
vat tulkita kiinnostuksen puutteeksi. Voi myös olla, 
että yrittäjän on vaikea kieltäytyä töistä asiakkaal-
le suoraan, vaikka sesongin aikana niitä saattaa 
kasautua liikaa. Pienyrittäjillä ei yksinkertaisesti 
ole resursseja toimia sesonkiaikoina enempää. Kun 
palveluja tehdään sivutöinä tai harrastuksena, ei 
voida olettaakaan, että asenne ja osaaminen olisi-
vat yrittäjämäisiä. 

Tuli kaikkee pienempää hommaa sitten. Silloin 
oli jo netti, koin sen vaikeaksi, kun tekijät vä-
hättelivät niitä hommia, että ”ei se kannata”. 
Sanoin, että otat sen mikä sulle kuuluu, niin 
minä maksan. Sitten joku saattoi pitkin ham-
pain tulla, mutta ne ei olleet kiinnostuneita. 
[Vapaa-ajan asukas]

Maaseudun olosuhteissa yrityksillä on haasteita, 
joita kaupungeissa toimivilla yrityksillä ei ole. On-
gelmia pienyrityksille tuovat vähenevän väestön 
ja pitkien etäisyyksien lisäksi uudet hallinnolliset 
vaatimukset. Vaikka erilaiset uudet luvat ja serti-
fi kaatit voivat johtaa ammattimaisuuden lisäänty-
miseen yrityksissä, voi kynnys pienimuotoisen toi-
minnan ja kokoaikaisen yrittäjyyden välillä tulla 
niin korkeaksi, että toimintaa ei haluta laajentaa, 
vaikka kysyntää olisikin. Osa yrittäjistä suhtautui 
huvittuneesti hallinnollisiin määräyksiin, joiden 
tarkoitus on lisätä laatua. Jotta esimerkiksi siivous-
yrityksen palveluja voitaisiin maksaa palveluse-
telillä, pitäisi yrittäjän käydä sitä varten koulutus. 
Vaikka asiakkaat olivat tyytyväisiä työn jälkeen 
ja luottamus oli olemassa, pitäisi osaaminen vielä 
osoittaa näin uudelleen. Jos taas sahataan pieni-
muotoisesti rakennuspuita omasta metsästä, pitää 
lujuuksista olla sertifi kaatti, että niitä voitaisiin 
myydä rakennusyrityksiin. Maaseudulla on perin-
teisesti luottamus asiakkaan ja yrittäjän välille an-
saittu siten, että asiakas on tulokseen tyytyväinen. 
Luottamus hankitaan näin eri tavoin paikallisissa 
ja ylipaikallisissa palveluympäristöissä. Pahimmil-
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laan tilanne voi estää yrittäjyyden lisääntymistä 
maaseutuolosuhteissa.

…sanoin, että tehdäänkin leivintupa. Sitten 
saisin myydä leivonnaisia säännöllisesti ja 
kahviloihin ja kauppoihin. Nyt, kun teen maa-
talouden suoramyyntinä, niin saan myydä 
terveystarkastajan mukaan satunnaisesti. 
Meillä ei ole kylttiä tuossa, että meiltä saa joka 
päivä…. esimerkiksi sitä on useampikin sano-
nut, että voisinko laittaa tuohon riihen nur-
kalle, että ”täältä saa lämpimiä leivonnaisia”.  
[Yrittäjä]

Ketjuohjauksesta riippumattomat kaupat ovat 
haastattelujen perusteella joustavampia muutta-
maan palvelujaan asiakkaiden palautteen perus-
teella kuin tiukassa ketjuohjauksessa olevat. Kaup-
pojen valikoimaa ja tarjontaa monipuolistetaan 
mökkeilyalueilla kesäaikana, jolloin huomattava 
osa niiden tuloksesta tehdään. Kauppojen piha-
alueita hyödynnetään monipuolisesti varsinkin 
kesäaikaan. Asiakas houkutellaan kauppaan vaik-
kapa kalastuslupaa ostamaan tai etätyöpisteeseen. 
Samalla saadaan luoduksi asiakassuhde, mikä 
johtaa muidenkin palvelujen ostoon. Käytännössä 
kyläkaupat ovat usein ottaneet alueellaan monitoi-
mipisteen roolin, jolloin niiden kautta saa tietoa 
paikkakunnan eri palveluista. Ne toimivat myös 
sosiaalisen kohtaamisen paikkoina. Kun kauppa 
on tehnyt itsensä välttämättömäksi osaksi alueen 
palveluvarustusta ja verkottunut laajalle, sen me-
nettäminen merkitsee kylälle paljon enemmän 
kuin yksittäisen kaupan menettäminen kaupunki-
alueella.

Yksi tapa vastata kysyntään on lisätä tuottei-
den palvelupitoisuutta. Helpoimmin pienyrityksis-
sä tämä voidaan toteuttaa verkostoitumalla mui-
den yritysten kanssa. ”Avaimet käteen” -palvelut 
ovat yhä yleisempiä eri aloilla. Voidaan olettaa, että 
kaupungeissa asuvat vapaa-ajan asukkaat ovat tot-
tuneita kokonaispalvelujen käyttöön, mutta niitä ei 
harvaan asutulla maaseudulla ole juurikaan ollut 
tarjolla. Kokonaispalvelu sopii hyvin esimerkiksi 
viikonloppumökkeilijöiden kiireisyyteen ja haluun 
rentoutua. On yksinkertaisempaa, ettei eri palve-
luntuottajia tarvitse etsiä ja sopia töistä kaikkien 
niiden kanssa erikseen, vaan tämä hoituu yhden 
yrityksen kautta.

 Jonkun verran vaativampia ovat tämän päi-
vän mökkiläiset. Haluavat pitemmälle vietyä 
palvelua. Joutuu ehkä vähän enemmän palve-
lemaan kuin ennen. Haluavat kokonaisvaltai-

sempaa palvelua, kun vaikka kodinkoneista 
puhutaan. Se on sitten perille toimitettuna, 
asennettuna ja vanhat pois vietynä. Joka toki 
tehhäänkin, tänä päivänä se kuuluu siihen. 
[Yrittäjä]

Mahdollisuuksista palvelupitoisuuden nostami-
seen on edelleen monilla aloilla. Esimerkiksi polt-
topuukauppa on nopeasti kehittynyt merkittävästi, 
kun mökkiläiset eivät enää välttämättä halua ha-
kata halkojaan itse. Polttopuukauppaa varten on 
kehitetty erilaisia internet-sivustoja (esim. www.
mottinetti.fi ). Polttopuita markkinoidaan tavalli-
sesti kuitenkin kuten muitakin polttoaineita, niin 
että kilpaillaan ensisijaisesti hinnalla eikä palve-
lulla. Palvelua lisäämällä voitaisiin kuitenkin lisätä 
yrittäjien katetta, esimerkiksi sopimalla asiakkaan 
kanssa niin, että puuliiteriä täydennetään jatku-
vasti ilman erillisiä tilauksia.

Palvelupitoisuutta voidaan lisätä myös jalosta-
malla tuotteita pidemmälle. Mökkiläisille on hel-
pompaa esimerkiksi käyttää valmisruokia, jolloin 
aikaa ruuanlaittoon ei mene niin kauan tai ostaa 
puuliiteri valmiiksi pystytettynä. Kauppaketjujen 
toimintakonsepteihin ei tavallisesti liity palvelu-
jen laajentaminen yksittäisissä kaupoissa, vaikka 
niiden toimintaympäristö olisi esimerkiksi vapaa-
ajan asukkaiden määrästä johtuen erilainen kuin 
muualla. Tämä saattaa näyttäytyä haluttomuutena 
laajentaa kokonaispalvelujen tarjontaa. Esimer-
kiksi kauppatavaroiden mökille toimittaminen 
voisi olla menestyvä palvelukonsepti, mutta sitä 
ei yleensä tarjota. Tässä olisi mahdollista tehdä 
yrittäjien välistä yhteistyötä paikallisesti, jolloin 
esimerkiksi mökkitalkkari voisi toteuttaa toimitta-
misen. Muuten voidaan joutua tilanteeseen, jossa 
esimerkiksi ”lähiruokaa” aletaan toimittaa suuris-
ta pääkaupunkiseudun tukuista mökkeilyalueille.

Ero palvelujen ja tuotteiden kysynnässä on 
suurimmillaan silloin, kun asiakas tulee erilaisesta 
elämänympäristöstä alueelle uutena. Palveluym-
päristön kyky vastata kysyntään tulee haastetuksi 
esimerkiksi silloin, kun pääkaupunkiseudulta tu-
levat nuoret asiakkaat vaativat palvelua mökkei-
lyalueen yrityksessä. Tämä voi tuntua yrittäjästä 
epämiellyttävältä, mutta tilanne voidaan nähdä 
myös mahdollisuutena palveluympäristön kehit-
tymiselle.

Olen kuullut, että aikaisemmin kun mökkiläi-
set tuli, he oli tyytyväisiä siihen, mitä ne sai. 
Nyt ne on valveutuneempia asiakkaita, nyt ne 
vaatii enemmän, et eiks teil oo, ku Helsingissä-
kin on… [Toimihenkilö]
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7.2 TIEDONVÄLITYSMEKANISMIT

Tiedon kulkeminen palveluntarjoajien ja kulut-
tajien välillä on palveluympäristön kehittymisen 
kannalta olennaista. Tiedon saamisen vaikeus 
paikallisista palveluista onkin yksi suurimmis-
ta ongelmista niille vapaa-ajan asukkaille, jotka 
palveluja haluaisivat käyttää. Kun tieto ei saavuta 
mökkiläistä, merkitsee se käytännössä sitä, että he 
hankkivat palvelun muualta eikä palvelutarjonta-
kaan pääse kehittymään. Toisaalta, jos palvelujen 
tarjoajat saavat tai hyödyntävät tietoa palveluky-
synnän muuttumisesta heikosti, ei muutoksia pal-
veluntarjontaankaan voida odottaa.

Naapuriapua tai sivutoimisesti tuotettuja pal-
veluja ei yleensä markkinoida avoimesti vaan niistä 
saada tieto yhteisön sisältä. Osa mökkeilijöistä, jot-
ka eivät ole kotoisin alueelta, etsiytyy tämän vuoksi 
aktiivisesti sosiaalisiin kontakteihin paikkakun-
talaisten kanssa ja pyrkii näin oma-aloitteisesti 
saamaan tietoa palveluista. He siis yrittävät näin 
sopeutua perinteisen palveluympäristön toiminta-
tapoihin.

On kiva, kun ympäristöön pääsee sisälle jol-
lakin keinolla. Me esimerkiksi päästiin kirk-
kovenesoudulla kyläyhteisöön sisälle. Kun saa 
ne kontaktit, saa tietää kuka tekee mitäkin tai 
viljelee. Jos olisi tietoa tai tarjontaa, niin käy-
tettäisiin enemmänkin, jos vain rohkeasti tuo-
taisiin esille, mitä kaikkea siellä olisi. [Vapaa-
ajan asukas]

Perinteisesti suulliset suositukset ja omat kontak-
tiverkostot ovat olleet merkittävimmät palvelujen 
tiedottamiskanavat. Suullista suositusta käytetään 
myös takuuna sille, että palveluntuottajan osaami-
seen voidaan luottaa. Mökkiläisten näkökulmasta 
yhden kontaktin kautta saadaan tietoa muista pal-
velumahdollisuuksista. Kiinteässä yhteisössä tieto 
saattaa liikkua nopeasti ja tehokkaastikin. Yhtei-
sesti hoidettavien asioiden käsittelyfoorumit, ku-
ten tie- ja osakaskuntien kokoukset, ovat tilanteita, 
joissa tutustutaan paikallisiin asukkaisiin. Myös 
tiedotteilla ja lehdillä on oma paikkansa edelleen. 
Kaupat ja muut paikalliset yritykset ovat yhdistys-
ten ohella tärkeitä toimijoita myös tapahtumien 
järjestäjinä ja tiedotuspisteinä, joiden kautta tavoi-
tetaan paljon vapaa-ajan asukkaita. 

Pitää olla joku kontakti…. Jos joltakulta kysyy, 
niin kertovat kyllä, että ”se voi tulla ja tuoda, 
siltä saa multaa ja siltä saa soraa”. Yleensä se 
on sitten täällä ympärillä. [Vapaa-ajan asukas]

Haastatellut olivat lähes yksimielisiä siitä, että 
tiedottamisessa ja asiakassuhteen luomisessa on 
paikallisilla yrittäjillä puutteita. Tämä kertoo siitä, 
että tyydyttämättömiä palvelutarpeita on olemas-
sa ja tilanne pitäisi siten nähdä mahdollisuutena 
yrittäjyydelle. Vapaa-ajan asukkaat tulkitsevat tie-
don saamisen vaikeuksien johtuvan tiedotusosaa-
misen puutteista ja ujoudesta. He vertaavat maa-
seudun tiedotustapoja luonnollisesti siihen, mihin 
he ovat tottuneet kaupunkiolosuhteissa.  

Toivon, että ne, jotka tuottavat palveluja maa-
seudulla, toisivat itseään esille näkyvästi, että 
mökkiläiset osaisivat hakea ja löytäisivät hei-
dät. … voi olla niin, ettei palvelujen tarjoajat 
osaa niin vielä tuoda itseään esille. [Vapaa-
ajan asukas]

Ei niitä helposti löydy, kun ne on vähän ujo-
ja ne palveluntuottajat, mutta sitten kun saa 
kiinni niin tulevat jos tulevat…  [Vapaa-ajan 
asukas]

Paikallisilla yrittäjillä näyttää puolestaan olevan 
näkemys, jonka mukaan vapaa-ajan asukkaat ovat 
rohkeita kysymään palveluja, eikä tämän takia pal-
veluista tarvitsekaan erityisesti ilmoitella. Monien 
yrittäjien mielestä ei markkinointiin tarvitse sil-
loin panostaa, jos töitä on jo tarpeeksi muutenkin. 
Tämä onkin ymmärrettävää, jos yrittäjä haluaa 
jatkossakin toimia yksin eikä verkostoitua. Kyse voi 
olla myös haluttomuudesta laajentaa yritystoimin-
taa. Eräät haastatellut esimerkiksi kuvailivat pro-
sessia, jossa he aloittivat työnsä vapaa-ajan asuk-
kaille niin, että heidät löydettiin – eivät niin, että 
he olisivat markkinoineet aktiivisesti palvelujaan 
mökkiläisille ja olisivat löytäneet uusia asiakkaita. 
Näyttää siltä, että osapuolten on vaikeaa asettua 
toistensa asemaan. Tämä johtaa siihen, että var-
sinkin uusien mökkiläisten on vaikeaa löytää pai-
kallista palvelutarjontaa.

Jos vapaa-ajan asukkaat tietävät, että jotain 
on jossakin, niin ne kyllä rohkenevat ottaa yh-
teyttä ja kysyä. Myö ei niinkään rohjeta tar-
jota ja sanoa et haluaisitko ostaa mansikoita, 
kun mulla niitä on? [Vapaa-ajan asukas]

En ole hirveästi pystynyt markkinoimaan, 
kun sitä työtä on ollut ihan riittävästi muu-
tenkin. On turhaan käydä markkinoimaan ja 
puukkaaman yli sitä hommaa, menee ei oon 
myynniksi. [Yrittäjä]
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Vapaa-ajan asukkaille tiedottamisessa on pai-
kallisten näkökulmasta lisähankaluutena se, että 
mökkiläiset ovat kohderyhmänä erilaisia kuin 
paikalliset. Heitä on vaikea tavoittaa, koska he ei-
vät asu mökillä, heillä ei ole yleensä postilaatikoita 
mökillä eikä heidän sähköpostiosoitteitaan tiede-
tä. Tiedottamisen pitäisi kuitenkin olla vapaa-ajan 
asukkaille erityisen selkeää ja luotettavaa.

Mies kävi kerran tunnin seisomassa pysäkil-
lä eikä nähnyt sitä (kauppa-autoa). Aikataulu 
ei pidä. Kylätiedotteessa oli aikataulu, mutta 
ilmoitustaululla ei ollut tästä tietoa. [Vapaa-
ajan asukas]

Maitolaiturilla oli joku mainos että hieroja, 
mutta toimipiste olikin kaupungissa. Ajattelin, 
että minä menen heti, mutta se olikin kaupun-
gissa. [Vapaa-ajan asukas]

…kun ei ole kokoaikaisesti siellä, niin pitää 
nähdä vaivaa ja etsiä se henkilö, joka voisi 
auttaa. Kun asuu täällä kokoaikaisesti, niin 
tietää kaiken ja ne ovat tässä tarjottimella. 
[Vapaa-ajan asukas]

Internetin kautta tapahtuva markkinointi voi-
si olla yksi mahdollisuus ratkaista tiedottamisen 
ongelmaa, koska vapaa-ajan asukkaat ovat yhä 
tottuneempia etsimään tietoja sieltä. Erityisesti 
nuoremmat vapaa-ajan asukkaat, joiden siteet pai-
kalliseen yhteisöön ovat heikommat, hakevat tietoa 
palveluista ensisijaisesti internetin kautta. Koska 
internet ei ole paikkasidonnainen, he voivat hakea 
tietoja palveluista valmiiksi vaikka jo kotona. Maa-
seudun palveluntuottajien nettisivut ovat kuitenkin 
tavallisesti heikosti esillä eikä niitä päivitetä aktii-
visesti. Näyttää silti, että yrityksissä ei verkon mer-
kitystä palvelujen markkinoinnissa vielä ymmär-
retä hyvin. Yksi syy markkinoinnin vähäisyydelle 
internetissä on se, että verkon kautta tapahtuvan 
ilmoittelun katsotaan velvoittavan ammattimai-
seen toimintaan, jota se ei aina ole. Internet saa-
tetaan nähdä jopa uhkana maaseudun palveluille, 
kun sitä kautta alkaa tavaraa yhä enemmän liikkua 
kaukaakin maaseudulle. Kuitenkin periaatteessa 
samat mahdollisuudet sen hyödyntämiseen olisi 
myös maaseudulla sijaitsevilla yrityksillä.

Kun se on netissä, niin kuvitellaan, että pitäisi 
olla päätoiminen tekijä ja valmis aina teke-
mään jotakin... Varmaan selkeämmin tulee 
ne, jotka oikein palveluita tarjoo. Jos oikeasti 
leivän jatketta saa, niin vähän totisemmin sitä 
yrittää. [Yrittäjä]

Yrittäjät pitivät myös spontaanisti annettua suul-
lista palautetta riittävänä eivätkä he pyrkineet ke-
räämään sitä erikseen. Ainoastaan ketjuohjatulla 
kaupalla oli mahdollista antaa palautetta sekä 
suullisesti suoraan että verkon kautta.

Internetin käytölle on mökkeilyalueilla usein 
teknisiä ongelmia. Kaikki mökkeilijät eivät myös-
kään osaa tai halua käyttää nettiä tai sitä ei ole käy-
tettävissä mökillä. Jotkut mökkiläiset haluaisivat 
kokea mökillään enemmän suullista tiedottamista, 
sillä heidän mielestään se ikään kuin ”kuuluu maa-
seudulle” ja netin käyttö puolestaan työelämään. 

Ei sitä joka perunakauppiasta jaksa netistä 
etsiä… Pitää tehdä helpoksi se saatavuus, niin 
sitten se lähtee menemään. [Vapaa-ajan asu-
kas]

Helposti saatavat palvelut lisäisivät luultavasti 
mökkiläisten palvelukysyntää. Kaupunkimaisessa 
ympäristössä markkinointi on toisinaan jopa pääl-
le käyvää, mutta mökkeilyalueilla tiedotuskulttuu-
ri on tavallisesti aivan erilainen. On sääli, jos pal-
velutarpeet ja palvelutarjonta eivät tämän vuoksi 
kohtaa toisiaan.

7.3 PAIKALLISTEN JA YLIPAIKAL-

 LISTEN PALVELUYMPÄRISTÖJEN 

 VÄLINEN SUHDE

Mökkeilyyn liittyvä palvelukysyntä kohdistuu 
vapaa-ajan asukkaiden asuinalueelle, mökin ym-
päristöön sekä näiden välisen matkan varrelle. 
Mökkimatkan pituus, tien varrella sijaitseva kaup-
patarjonta ja mökin etäisyys lähimmästä keskuk-
sesta sekä palvelutarjonnan hinta ja laatu vaikut-
tavat siihen, mistä tavaroita hankitaan. Palvelujen 
saavutettavuus vaihtelee mökkiläisten juurten, tot-
tumusten ja mökkimatkan maantieteellisen suun-
nan mukaan. Hyvät liikenneyhteydet ja liikkuva 
mökkeilytyyli haastavat paikalliset palvelut aiem-
paa enemmän kilpailuun ylipaikallisen tarjonnan 
kanssa. Kuten aiemmin todettiin, on palvelujen 
paikallisuudella kuitenkin erityinen merkitys mo-
nille vapaa-ajan asukkaille.

Joidenkin kokemusten mukaan ylipaikallisil-
la, kaupungeista käsin operoivilla yrityksillä on 
vahvuutena parempi organisoituminen verrattuna 
maaseudun pieniin yrityksiin. Niillä on enemmän 
työvoimaa ja verkostoja, jotka helpottavat sesonki-
en aikana. Kaukana keskuksista sijaitsevat mökit 
eivät ole kuitenkaan logistisesti kovin houkuttele-
via kaupungeissa sijaitseville yrityksille. Palvelu-
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tarjonnan paikallisuus voi toisaalta taata laadun, 
kun yrittäjä tunnetaan ja hänestä on ollut hyviä 
kokemuksia muillakin. Mökkien lähellä sijaitse-
vissa kaupungeissa olevia kokonaispalveluja hyö-
dynnetään mökeillä. Koska pienemmissä yrityk-
sissä ei aina ole mahdollisuutta liittää esimerkiksi 
kuljetuspalvelua ostoksiin, voi tämä johtaa siihen, 
että maaseudun pienemmät yritykset menettävät 
markkinoita isommille yrityksille, jotka toimivat 
keskuksista käsin.

Jos tarvitsee vain jotakin pientä, jonka hinta 
on esim. 300 e, puhutaan vaikka terassilau-
dasta. Se täytyy tilata isommasta paikasta, 
että sen saa kuljetuksella mökille… Niillä pai-
kallisilla sahoilla vaikka ei ole ollut mitään 
kuljetuspalvelua. [Vapaa-ajan asukas]

Mökiltä tehdyt retket liittyvät lomailun elämyk-
siin. Esimerkiksi mökkivieraat käyttävät mökkejä 
lomamatkojensa tukikohtina, joilta vieraillaan ym-
päröivien alueiden nähtävyyksissä ja ostospaikois-
sa. Kesällä lähdetään mökiltä helposti ostoksille 
suurempiin kauppakeskuksiin varsinkin sateisina 
päivinä.  Mikkelissä tori on muodostunut tärkeäksi 
paikaksi mökkiläisille ja ostaminen sieltä on itses-
sään tärkeä tapahtuma torikahvineen. Sen sijaan 
isommissa supermarketeissa käymisessä olennai-
sinta on ostamisen helppous, tavaran laatu ja kilpai-
lukykyinen hinta. Kouvola on merkittävä kauppa-
keskittymä ja monet pääkaupunkiseudulla asuvat 
mökkeilijät käyttävät alueen palveluja laajasti. He 
pystyvät kilpailuttamaan eri alueiden tarjontaa esi-
merkiksi laadun, jonotusaikojen ja saavutettavuu-
den perusteella. On luonnollista hoitaa esimerkiksi 
autoon liittyviä ja kuljettamista vaativia hankintoja 
mökkimatkan varrella, jos asuinalueella kyseiset 
palvelut ovat hankalasti saavutettavia.

En esimerkiksi Helsingistä kanna ruokaa ol-
lenkaan, vaan käytän niitä palveluja Kouvo-
lassa kun menen. Kaikki ostan sieltä mahdolli-
simman läheltä. Käytän aika paljon palveluja 
Kouvolassa ja Kuusankoskella, vien esimer-
kiksi matot täältäkin pesulaan sinne… Se on 
ehkä helpompaa, kun ajaa siitä mattopesulan 
ohi, kun täältä menee sinne, kun että lähtisi 
Helsingissä viemään mattoja. [Vapaa-ajan 
asukas]

Palvelujen käyttötavat ja hankintapaikat ovat mök-
kiläisillä melko pysyviä ja rutiininomaisia. Kulle-
kin mökkiläiselle on muodostunut oma tapansa 
hankkia tietyt ostokset tietyistä paikoista, mihin 
vaikuttavat matkareitin lisäksi mökkeilyn ja tar-

jonnan aikataulut. Mökillä kerrallaan vietettävän 
ajan pituus vaikuttaa osaltaan siihen, mistä tava-
roita hankitaan. Ostamisen helppous on tärkeää 
erityisesti työelämässä vielä oleville mökkiläisille, 
koska aika on heille rajallisin tekijä. Sujuvuuden 
merkitys korostuu viikonloppumökkeilyssä, jolloin 
mökkiläisen kannalta helposti saatavat ja hyvin 
tarjolla olevat palvelut ovat etusijalla. 

Joskus käydään jo edellisenä päivänä pääosin 
ostamassa kotipaikkakunnalla, ettei tarvitse 
poikkeilla matkalla. Viikonloppuna ei tarvita 
muuta. Jos ollaan kesälomilla tai muuten pi-
demmän aikaa, niin sitten käydään Mikkelis-
sä kaupungissa tai veneellä Haukivuoressa. 
[Vapaa-ajan asukas]

Kun jokin tekijä muuttuu palvelutarpeissa, esi-
merkiksi kun jaksaminen vähenee ikääntymisen 
seurauksena ja huoltotöitä ei pystytä tai haluta 
enää tehdä itse, avautuu palvelutarjonnalle uusia 
mahdollisuuksia. Myös muutokset itse palvelutar-
jonnassa voivat muuttaa palvelujen käyttötapoja. 
Kun esimerkiksi uusi kauppa avataan tai tieyhteys 
valmistuu, ovat ne uusia mahdollisuuksia palvelu-
ympäristöjen kehittymiselle. Uusi tarjonta ei kui-
tenkaan välttämättä heti riko rutiineja ja muuta 
asiakkaiden ostokäyttäytymistä. Olennaista on, 
että uusia palveluja aletaan riittävästi hyödyntää 
ennen kuin tarjonta ehditään lopettaa kannatta-
mattomana.

Kun Mikkelintie parani, niin ruvettiin käyttä-
mään (Mäntyharjun kauppoja). Ennen kuljet-
tiin Kouvolaan, jossa on Prismat ja Citymar-
ketit ihan tien vieressä…. Mäntsälästä ei viitsi 
raahata, on lähtöhötäkät ja tahdot päästä tien 
päälle. Mäntyharju on sopivassa kohdassa ja 
sieltä ostetaan suurin osa. Sitten mennään Sa-
vitaipaleelle, missä käydään vanhasta muis-
tista tutussa ravintolassa ja ostetaan täyden-
nykset. Tavallaan se muotoutuu tietynlaiseksi 
ja sitten siitä tulee tottumus…  [Vapaa-ajan 
asukas]

7.4 VERKOSTOITUMALLA 

 KYSYNNÄN JA TARJONNAN 

 PAREMPAAN KOHTAAMISEEN?

Monet haastatelluista toivat esiin sen, että olisi 
tarpeellista perustaa fyysisiä tai virtuaalisia mo-
nitoimipalvelupisteitä, joista voisi ostaa tai tilata 
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erilaisia palveluja. Ne helpottaisivat vapaa-ajan 
asukkaita löytämään palveluja. Palveluja tarjoavan 
yritysverkoston katsottiin helpottavan palvelujen 
kysynnän ja tarjonnan kohtaamista myös yritys-
ten näkökulmasta. Näin voitaisiin vähentää turhaa 
liikkumista, parantaa tiedottamista ja myös lisätä 
palvelun luotettavuutta. Maaseudun pienyritykset 
toimivat tavallisesti yksin, mikä voi haitata niiden 
kannattavuutta. Koska välimatkat haja-asutusalu-
eilla ovat pitkiä, olisi järkevää organisoida töitä alu-
eellisesti ja ajallisesti. Myös asiakkaiden olisi järke-
vää koota töitä yhdellä mökillä tai mökkeilyalueella 
suuremmiksi kokonaisuuksiksi.

On osoittautunut, että tällainen välittäjäorga-
nisaatio tarvitaan. Palveluntuottajat ja kulut-
tajat eivät kohtaa, tarjonta on liian sirpaleista. 
[Toimihenkilö]

Yksi mahdollisuus olisi yrittäjien yhteisen osuus-
kunnan perustaminen. Yksin yrittävät kaipaavat 
verkostoitumista myös oman jaksamisensa tueksi. 
Onnistumisen edellytyksenä olisi myös vapaa-ajan 
asukkaiden keskinäisen yhteistyön kehittäminen. 
Yksi mahdollisuus olisi perustaa mökkiläisten 
yhteinen osuuskunta palvelujen hankkimiseksi. 
Toinen Suomessa vielä harvinaisempi malli olisi 
ns. yhteisetu (multi stakeholder) -osuuskunta. Sii-
nä sekä kuluttajat, yritykset että työntekijät muo-
dostaisivat oman osuuskuntansa tietyllä alueella. 
Yhteiseen intressiin perustuva yhteistoiminta voisi 
näin johtaa parempaan palvelujen saavutettavuu-
teen sekä ansaintamahdollisuuksien parantumi-
seen ja vaikuttaa sitä kautta taloudellisen toimin-
nan uudistumiseen paikallistalouksissa. Tämä 
edellyttäisi kuitenkin riittävää asiakasomistaja-
määrää, kysyntää ja jäsenten sitoutuneisuutta.

Näyttää siltä, että monitaitoisuuden perinnettä 
kannetaan edelleen mökkitalkkarien töissä. Toi-
mintatapa saattaa olla usein välttämätön yritysten 
kannattavuuden kannalta, sillä kysyntää ei maa-
seudun olosuhteissa aina ole riittävästi erikois-
tuneille ammattilaisille. Mökkitalkkarikonsepti 
näyttääkin lyöneen läpi viime vuosina. Mökkiläis-
ten tarve saada paikallinen luottohenkilö ja ”tie-
totoimisto” täyttyy usein mökkitalkkarin avulla. 
Heidän työkuvansa on siis hyvin monipuolinen. 
Seuraava askel eteenpäin voisi olla heidän keski-
näisen verkostoitumistasonsa nostaminen ja am-
matillisen osaamisensa lisääminen. Yhteistyön 
avulla esimerkiksi markkinointiin voitaisiin saada 
tarvittavaa osaamista. Eri toimialojen välinen yh-
teistyö jää kuitenkin helposti konkretisoitumatta. 
Yhtenä ongelmana on yritysten eritasoinen osaa-

minen ja se, etteivät kaikki kuitenkaan halua sitou-
tua ammattimaiseen työntekoon. 

Se on oikeastaan vähän ongelma, ettei ole sel-
laista kanavaa tai keinoa, jonka kautta pitäisi 
sellaista yhteyttä… Olis kiva niin kuin kuulua 
johonkin, voitaisiin keskustella jostain yhtei-
sistä asioista, niin kun tuntihinnoista. [Vapaa-
ajan asukas]

Markkinointiyhteenliittymä saattaa olla hyvä 
ratkaisu. Kun polkastaan uutta yritystä käyn-
tiin, niin toimiala on merkittävä asia. Maaseu-
dullahan oli tyypillistä, että syntyi monitoimi-
alaosuuskuntia, koska kysyntä oli pientä ja 
toiminta oli aika pienimuotoista. [Vapaa-ajan 
asukas]

Yrittäjien välisen yhteistyön syvyys vaihtelee. Tyy-
pillistä on asiakkaiden ohjaaminen eteenpäin jol-
lekin toiselle yrittäjälle, jos oma kalenteri on liian 
täynnä tai jos kysyntä kohdistuu toisenlaiseen 
osaamiseen. Varsinaiset sopimuksiin perustu-
vat yritysverkostot ovat harvinaisia. Vapaa-ajan 
asukkaille tarjotaan jonkin verran huolto- ja ra-
kentamispalveluja kokonaispalveluperiaatteella. 
Yritysyhteistyö perustuu tavallisesti yritysten ver-
kostomaiseen toimintatapaan, yrittäjien keskinäi-
seen tuttuuteen, luottamukseen ja lojaaliuteen. 
Hyvin toimiessaan yhteistyöstä hyötyvät myös asi-
akkaat, joka eivät tunne paikallisia yrittäjiä. Ver-
kostojen toimintatapa saattaa olla hyvin joustavia, 
niin että erilaista osaamista, mistä ei esimerkiksi 
internetissä ole tietoa, löytyy verkostojen kautta 
tarvittaessa hyvinkin nopeasti. Yritysten luotetta-
vuuden arviointi voi kuitenkin olla vaikeaa asiak-
kaan näkökulmasta.

Kun remontti tehtiin mökillä, siinä oli pääura-
koitsijana vanhempi mies ja hänen kauttaan 
oli sähköasennusta, lvi-asennusta, porakai-
von porausta, maalausta ja muuta, että muo-
dostui tällainen… Meikäläinen suoritti vain 
maksamisen ja valvonnan. Urakoitsija oli pä-
tevä ja tulos hyvä. [Vapaa-ajan asukas]

Ylipaikallisesti verkostoituneet mökkipalvelut ovat 
toistaiseksi olleet harvinaisia. Laajemman verkos-
ton hyödyt tulisivat esiin ennen kaikkea markki-
noinnissa. Esimerkiksi seudullisesti tai jopa valta-
kunnallisesti toimivassa konseptissa asiakkaiden 
luottamusta haettaisiin brändin ja laadun kautta. 
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8 KUORTANEEN PUUTARHAMÖKKIKYLÄ:   
 NO KYLLÄ MÄ TYKKÄÄN SELLASESTA   
 YHTEISÖLLISYYDESTÄ

 KATJA RINNE-KOSKI

Paikkakunnalla sijaitseva urheiluopisto tuo oman 
lisänsä paikkakunnan palvelutarjontaan. Liikun-
tapalvelujen ja -paikkojen lisäksi opisto tarjoaa 
monipuolisia hemmotteluhoitoja, joita osa mök-
kiläisistä käyttää mielellään. Urheiluopistolla ja 
Kuortaneen golfkentällä vapaa-ajan asukkaita 
pidetään merkittävänä asiakasryhmänä, joskaan 
palveluja käyttävistä ei tiedetä, kuka heistä on va-
paa-ajan asukas ja kuka ei. 

Palvelutarjonnan supistumisesta huolimat-
ta sekä vapaa-ajan asukkaat että yrittäjät olivat 
yhtä mieltä siitä, että vapaa-ajan asukkaille löy-
tyy Kuortaneelta kaikki tarvittava. Kuortaneelta 
löytyy palveluita mökin huolto- ja korjaustöihin 
liittyen: on korjauspalveluita ja tarvikemyyntiä. 
Muita peruspalveluita ovat ruokakaupat, kirjas-
ton palvelut, liikuntapalvelut, hemmottelupalvelut, 
huoltamopalvelut ja niin edelleen. Yleisenä näkö-
kulmana vapaa-ajan asukkaiden sekä yrittäjien pa-
rissa on, että kesäasukkaat eivät kaipaa lomallaan 
erityispalveluita tai -kauppoja vaan peruspalvelut 
riittävät. Huonolla säällä kaupoissa kiertely Kuor-
taneella ja lähikunnissa kiinnostaa enemmän mut-
ta hyvällä säällä nautitaan mökkeilystä. Olettamus 
saa vahvistuksen pääkaupunkiseudulla asuvalta 
mökkeilijältä: 

Ei me lomalla lähdetä kaiken aikaa [kauppoi-
hin], että jos mä haluan isoon kauppaan niin 
mä voin tehdä sen tuolla etelässä. Että ei mua 
kauniina päivänä kauppaan saa, että kyllä me 
valitaan sitten sellainen sateinen päivä. Ei sin-
ne lähdetä auringon paahteella. [Vapaa-ajan 
asukas]

Vapaa-ajan asukkaat tuntuvat kuitenkin kaipaa-
van entisaikojen ostosmahdollisuuksia, vaikka sitä 

8.1 KUORTANEEN NYKYISTEN 

 MÖKKEILIJÖIDEN NÄKEMYKSIÄ 

 MÖKKEILYSTÄ KUORTANEELLA

A. KUORTANE PALVELUYMPÄRISTÖNÄ  
 NYKYISTEN MÖKKEILIJÖIDEN JA   
 YRITTÄJIEN NÄKÖKULMASTA

Kuortaneella mökkeilevillä vapaa-ajan asukkailla 
ja Kuortaneen yrittäjillä olivat huomattavan sa-
manlaiset näkemykset Kuortaneesta palveluym-
päristönä. Monen maaseutukunnan tavoin myös 
Kuortane on kokenut suuria rakennemuutoksia. 
Väkiluku pienenee joka vuosi ja asukkaat ikäänty-
vät. Palvelutarjonta on vähentynyt huomattavasti, 
erikoisliikkeet ovat lopettaneet ja jäljellä olevat pal-
velut ovat keskittyneet kirkonkylään. 

Et silloin, kun mä oon asunut Kuortaneella 
90-luvun alussa, niin silloinhan siellä oli vielä 
kenkäkauppa, siellä oli optikko, vaatekauppa, 
kaks kukkakauppaa ja hautaustoimisto oli 
keskustassa, siellä oli varaosaliike, siellä oli 
huoltoasemakorjaamo. Nyt siellä ei oo enää 
kuin osuuskauppa ja sitten on K-ruokakauppa 
ja sitten tosiaan Ala-Honkola, jossa on raken-
nus- ja kodinkonepuoli ja sitten on erikseen 
vielä se urheiluliike, missä on näitä urheiluva-
rusteita. Että vähiin on käynyt 17 tai oikeas-
taan 20 vuoden perspektiivillä, kun on itsekin 
asunutkin paikkakunnalla aikaisemmin. Että 
siinä se näkyy kyllä se muutos ja tuntuu aika 
konkreettisesti, että on parissakymmenessä 
vuodessa tapahtunut. Että eihän siellä suo-
raan sanottuna olisi mitään, ellei olisi urheilu-
opistoa. [Vapaa-ajan asukas]
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ei suoraan sanottukaan. Kuortaneella asioinnin 
etuna nähtiin asioinnin nopeus ja helppous, tutun 
ihmisen kanssa on helppo asioida. Monelle mök-
keilijälle olikin muodostunut pitkäaikainen asia-
kassuhde paikallisten kauppiaiden kanssa, mikä 
joillain mökkiläisillä on johtanut siihen, että he 
käyttävät näitä palveluita lähellä sijaitsevalta vaki-
tuiselta asuinpaikkakunnalta saakka.

Vapaa-ajan asukkaat saavat tietoa kunnan pal-
veluista kunnan ja Kuortaneen yrittäjäjärjestön tie-
dotuslehdistä sekä kunnan, Kuortaneen yrittäjäjär-
jestön ja Kuortaneen kesäasukkaiden yhdistyksen 
Kesäkuurtanelaaset ry:n yhteistyössä kokoamasta, 
kesäasukkaille suoraan kotiin lähetettävästä pal-
veluhakemistosta, paikallisesta sanomalehdestä, 
kesäasukkaille järjestetyistä tapahtumista ja ta-
paamisista, sukulaisilta ja naapureilta sekä kunnan 
verkkosivuilta internetistä. Vaikka yrittäjät ovat 
huomanneet vapaa-ajan asukkaiden etsivän palve-
luista ja valikoimista tietoa etukäteen internetistä, 
ei sen mahdollisuuksia silti hyödynnetä kunnolla. 
Kotisivuista, navigaattoripalveluista ja hakupalve-
luissa mukana olemisesta puhuttiin, mutta niitä ei 
juurikaan käytetä markkinoinnin apuna. 

Yrittäjien käyttämiä markkinointiväyliä ke-
säasukkaille kotiin lähetettävän palveluhake-
miston lisäksi ovat painetut palveluhakemistot 
ja lehtimainonta. Jonkin verran käytetään myös 
täsmämarkkinointia. Näkymättömiä tai piileviä 
markkinointikanavia ovat puskaradio ja vanhoista 
asiakkaista kiinnipitäminen. Joidenkin yrittäjien 
sekä vapaa-ajan asukkaiden näkemyksissä mainit-
tiin Kuortaneen olevan niin pieni kunta, että sen 
palvelutarjonnan näkee päätietä ajaessa.

Puutarhakylän osalta ei markkinointia ole vielä 
juurikaan ajateltu. Yrittäjät rinnastavat puutarha-
kyläläiset palveluiden käyttäjinä perinteisiin mök-
keilijöihin, joskin puutarhakylän eduksi nähdään 
sen volyymi: 70 varattua tonttia asukkaineen toisi 
Kuortaneelle paljon uusia asiakkaita. Puutarhaky-
läläisiä pyritään palvelemaan hyvin, mutta mitään 
erityisesti heille kohdennettua palvelutarjontaa ei 
ole ainakaan vielä suunnitteilla. Markkinointi- ja 
palvelupuoli aktivoitunee vasta myöhemmässä 
vaiheessa.

Yhtenä vahvuutena Kuortaneen yrittäjillä on 
hyvä yhteishenki ja halu pitää asiakkaat omassa 
kunnassa:

… se on sillä lailla, että jos saadaan sellainen, 
että kaikki yrittäjät vähän niinkun mainos-
taa toistansa ja pitää toisen puolia, niin kyllä 
se yhteistyö on niin paljon voimaa kuitenkin, 
kun ollaan pienessä paikassa ja suhteellisen 
pieniä yrityksiä on kaikki, niin jos meillä on 

hyvä yhteishenki ja yhteistyö, niin totta kai me 
pystytään silloin myös tarjoamaan niitä pal-
veluja leviällä rintamalla. – – siellä saattaakin 
se kesäasukas kysyä, että pitäis tehdä sitä ja 
sitä niin silloinhan sinne pitäis heti lähteä sen 
homman, että meiltä kyllä löytyy täältä Kuor-
taneelta sellainen ja kas kun se menee, niin se 
mainostaa sitten toista. [Yrittäjä]

Yrittäjä jatkaa myöhemmin samassa keskustelussa 
asiasta:

Huomattiin, että ei se oo välttämättä oikea 
tapa se asiakkaista kilpaileminen siinä suh-
teessa, että kilpaillaan toinen toistamme vas-
taan ittemme hengiltä sitten. Tehdään asiat 
yhdes, niin se poikii paljon enemmän.

Kuortaneen kesäasukkaiden järjestö Kesäkuur-
tanelaiset ry on havaittu hyväksi keinoksi tavoittaa 
Kuortaneen kesäasukkaita ja välittää tietoa vapaa-
ajan asukkaiden ja kunnan yritysten välillä. Yhdis-
tys toimii aktiivisesti ja vapaa-ajan asukkaat osaa-
vat myös itse pyytää ja kysyä tietoa palveluista. 
Lisäksi yhdistys järjestää jäsenilleen yrityskäynte-
jä ja tutustumisretkiä sekä tekee tiivistä yhteistyö-
tä kunnan kanssa. Heikkoutena on, että suurin osa 
Kuortaneen mökkiläisistä ei ole mukana yhdistyk-
sen jäsenluettelossa, jolloin he jäävät tämän tiedo-
tuskanavan ulkopuolelle. 

Kuortane sijaitsee teiden risteyskohdassa, millä 
nähdään olevan kahdenlaisia vaikutuksia palvelu-
kysyntään ja -tarjontaan. Toisaalta lähikuntien eli 
Seinäjoen, Lapuan ja Alavuden kasvavat kauppa-
keskittymät jättävät Kuortaneen kauppapalvelujen 
katvealueeseen. Asiaan vaikuttaa myös nykyisen 
palvelutarjonnan määrä suhteessa naapurialuei-
siin: kun omasta pitäjästä ei saa tarvitsemiaan 
palveluita, niitä haetaan muualta ja samalla oste-
taan muutkin tarvittavat tavarat, mitkä muutoin 
olisi hankittu Kuortaneelta. Erityisesti noin 30 
kilometrin päässä Kuortaneesta sijaitsevan Tuurin 
kyläkaupan nähtiin vaikuttaneen voimakkaasti 
Kuortaneen palvelukysyntään. Saman asian voi 
ajatella myös toisinpäin. Eräs haastatelluista yrit-
täjistä kokee lähikuntien palveluiden päinvastoin 
tukevan Kuortaneen palvelutarjontaa:  

No jos nyt suoraan sanoo, niin onhan tää aika 
heikko palveluympäristönä siinä mielessä, 
että tietyt asiat on ihan hyvin, mutta onhan 
tää niin pieni paikkakunta, että jos ei tässä 
olisi ympärillä tukevia isompia kaupunkeja, 
niin kyl täällä aika askeettista tää elämä olis. 
[Yrittäjä]
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Karkaava palvelutarjonta heijastuu alueeseen 
luonnollisesti asiakaspohjan pienenemisenä. Asia-
kaspohjan väheneminen ei riitä ylläpitämään pal-
velukysyntää, minkä vapaa-ajan asukkaat hyvin 
ymmärsivät. Vapaa-ajan asukkaat eivät nähneet 
itseään ratkaisuna riittävän asiakaspohjan saami-
seen, vaikka he totesivatkin kannattavansa mielel-
lään paikkakunnan omia palveluja. 

Emmä mielelläni siellä Tuurissa käy, kyllä mä 
ostan mieluummin ne tavarat täältä Seinäjoel-
ta, mutta se mikä, on mahdollista Kuortaneel-
ta hankkia, niin kyllä se hankitaan. Se vois olla 
keinotekoista, jos rupeis siihen ideoimaan jo-
takin semmoista palvelua, joka ei sitten kyke-
ne leipää tuottamaan yrittäjällensä. [Vapaa-
ajan asukas]

Heikentyvä palvelutarjonta nähtiin uhkana myös 
kunnan oman väestön kannalta. Väestön vanhe-
nemisen ajatellaan vaikuttavan palveluiden saata-
vuuden lisäksi myös palveluiden kysyntään:

Mutta, että sitä mä mietin sitä vanhaa väkeä 
siellä. Että kun siellä väkisin se ikärakenne 
muuttuu, että väestö vanhenee ja näin, niin 
millä ne loputtomasti siellä Keskiselläkin käy. 
Kyllä jossakin vaiheessa tulee sekin hetki, että 
ei ne enää autolla aja. Mutta ei kai ne sitten 
paljon muuta enää tarttekaan, kun sitä maitoo 
ja makkaraa, mitä sieltä saa, että kai ne sitten 
tarpeetkin vähenee, kun tulee enempi ikää. Ei 
tartte sitä uutta tanttua joka juhannuksena 
hakea. [Vapaa-ajan asukas]

Lapsia pitäisi tehdä. Asukasluku vähenöö niin 
nopiaa. Nykki viime vuonna kuudellakymme-
nellä. Ajattele, silloin 60-luvun puolessa välis-
sä, kun mä jäin tähän, niin täällä oli 6500 asu-
kasta. Nyt on alle 4 000. Asukkaiden keski-ikä 
on 57 vuotta. Eläkeläisiä suurin osa. Jokka ei 
tartte mitään. [Yrittäjä]

Asukaspohjan väheneminen on vaikuttanut myös 
muiden palvelujen karsimiseen. Aholankankaan 
leirintäalue on lopetettu ja pankkien häviämises-
tä oltiin huolissaan. Kunnan pienentynyt palvelu-
tarjonta ei vielä heijastu negatiivisesti vapaa-ajan 
asumiseen, mutta esimerkiksi pysyvää muuttoa 
mökille vapaa-ajan asukkaat eivät palvelutarjon-
nan suppeuden vuoksi harkitse. Myös mahdolliset 
kuntaliitokset ja niiden seuraukset Kuortaneelle 
pohdituttivat vapaa-ajan asukkaita. 

Yrittäjät sen sijaan näkevät vapaa-ajan asuk-
kaat yhtenä yrittäjien taloutta kannattelevana 

asiakasryhmänä ja ostovoimaa lisäävänä väes-
töpohjana. Kesäasukkaiden ostovoiman avulla 
moni yritys tekee kesäisin koko vuoden tuloksen. 
Talvisin Kuortaneen kuhina hiljenee ja yritykset 
viettävät hiljaiseloa. Vaikka Kuortaneen väkiluku 
moninkertaistuu kesäisin, ei Kuortaneen vapaa-
ajan asukkaiden kysynnän katsota olevan riittävää 
uuden palvelutarjonnan syntymiseksi:

– – kesäasukkaat kärsii siitä, että Kuortaneen 
väkiluku laskee koko ajan ja palvelutarjonta 
näin ollen sitten myöskin heikentyy. Mä en 
usko, että kesäasukkaita varten ruvetaan ke-
hittämään mitään uutta palvelua tänne. Tai 
tuskin se on kannattavaa liiketoimintaa kenel-
lekään. Semmoisia yrittäjiä on aika vähän, jot-
ka perustaa vain kesäksi yrityksen. [Yrittäjä]

Alueelle suunnitellun puutarhakylän vahvuutena 
on mökkeilijöiden ostovoima ja sen myötä tulevat 
taloudelliset vaikutukset. Paikalliset yrittäjät ovat 
olleet mukana alueen suunnittelussa alusta lähtien 
ja he näkevät hankkeen erittäin tarpeellisena alu-
een kehitykselle. Puutarhakylän nykyinen suunni-
teltu sijainti lähellä kirkonkylää on yrittäjien näke-
myksen mukaan optimaalinen palveluiden käyttöä 
ajatellen, sillä palvelut olisivat helposti mökkiläis-
ten saavutettavissa ja käytettävissä.

Vaikka palvelutarjonnan kehitys on ollut vä-
hemmän rohkaiseva viime vuosina, on siinä silti 
tapahtunut positiivistakin muutosta. Eräs yrittä-
jistä on pannut merkille nuorten yrittäjien mää-
rän lisääntymisen kunnassa. On perustettu uusia 
yrityksiä ja tehty sukupolvenvaihdoksia vanhoissa 
yrityksissä. Uusi yrittäjäsukupolvi saattaa nähdä 
alueen vapaa-ajan asukkaissa uudenlaisia hyödyn-
tämättömiä mahdollisuuksia, jolloin alueelle on 
mahdollista syntyä uudenlaista palvelukulttuuria 
ja -tarjontaa. Yksi esimerkki tällaisesta kehitykses-
tä on mökkitalkkaripalvelu, joka on suhteellisen 
uusi toimiala Kuortaneen palveluvalikoimassa. 
Kehitystä ilmentää myös Mäyryn kylässä toimiva 
huoltoasema, joka on muodostunut uudenlaiseksi 
palvelukeskittymäksi alueella. Huoltoasema on 
monipuolistanut paikkakunnan palvelutarjontaa 
monella tavalla. Huoltoaseman laajat aukioloajat ja 
kattavat palvelut pikaruokapaikkoineen, kotiruo-
kalounaineen sekä päivittäistavaramyymälöineen 
vastaavat monen vapaa-ajan asukkaan ja varmas-
ti paikallisenkin asukkaan palvelutarpeeseen. 
Vapaa-ajan asukkaan näkökulmasta noutopizzan 
saaminen mökkipaikkakunnalla on ”niin kuin pie-
ni portti paratiisiin”. Noutopizzan lisäksi toinen 
ehdoton parannus paikkakunnan palveluihin on 
ollut mahdollisuus peräkärryn vuokraamiseen. 
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Siellä oli aikaisemmin sellainen tilanne, että 
kun tarvittiin peräkärryä, kun piti viedä jo-
takin kaatopaikkakuormaa tai tällaista, niin 
sieltä ei saanut vuokrattua peräkärryä mis-
tään! Piti aina vonkua lainalle jostain. Ei mei-
dän kannata itte ostaa peräkärryä, kun sitä 
tarvitaan kerran kesässä. Jostain se piti repiä 
lainalle jostain ja joskus on haettu Lapualta 
vuokralle, mutta sitten, kun se Neste tuli niin 
sieltä rupes saamaan vuokraperäkärryä. Että 
tämmöinen pieni käytännön homma oli hyvä, 
kun sitä ihmeteltiin kovasti, että kun olihan 
siellä se korjaamo ja olihan siellä se huolto-
asema tietysti aikaisemminkin, mutta ei siel-
tä mitään peräkärryä saanut vuokralle, kun 
maalla tietysti jokahittellä on oma peräkärry 
ilmeisesti. Mutta jotenkin ajattelis, että muut-
kin mökkiläiset joutuu viemään jotakin kaa-
topaikkakuormaa, että eikö siellä olisi voinut 
olla, mutta on sekin tilanne sitten korjaantu-
nut. [Vapaa-ajan asukas]

Palvelutarjonnan kehittämisessä on vapaa-ajan 
asukkaiden näkökulmasta muutakin parannetta-
vaa. Moni mökkiläinen toivoisi voivansa ostaa elin-
tarvikkeita suoraan tilalta. Nykyään tilamyynti on 
vähentynyt osaksi tilakokojen kasvun myötä, jol-
loin tilalla ei ole enää aikaa panostaa tilamyyntiin, 
ja osaksi palvelukysynnän vähäisyyden vuoksi. 
Tämä saattaa olla muuttumassa, sillä erään yrit-
täjän arvion mukaan maaseudun tilayrittäjät ovat 
viime aikoina havahtuneet huomaamaan tuottei-
densa arvon. Kuortaneelle on tullut useita tilamyy-
mälöitä ja monella tilalla on suoramyyntiä. Yrittäjä 
liittää tämän kehityksen osaksi suurempaa yhteis-
kunnallista kehityskaarta: 

Se ei oo ollut trendikästä myydä mitään, ku-
kaan oo osannut arvostaa, kun se on ollut päi-
vänselvää: kaikissa taloissa on ollut maatila 
ja se siitä. Mut nyt ihmiset tai maatilalliset tai 
kaikki tämmöiset tuottajat on hoksannut, että 
niiden tuotteet oikeesti on kuumaa valuuttaa 
ja varmaan just tämmöiset lomalaiset, jotka 
tulee muualta, niin kyllähän ne tarttuu täl-
laisiin täkyihin. Että se on eksoottista ostaa 
tilalta suoraan sisäfi leitä, että semmoista ke-
hitystä on tapahtunut. Tuottajat on kyllä hok-
sannut sen oman tuotteensa arvon ja ruven-
nut hyödyntämään sitä, että se on tosi hyvä 
asia. [Yrittäjä]

Nykyisen tilamyynnin ongelmana on tiedon puute. 
Vapaa-ajan asukkaat ovat usein kuulleet, että joku 
maatilayrittäjä myy tilatuotteita, mutta heillä ei 

ole tarkkaa käsitystä siitä, kuka myy ja missä tila 
sijaitsee. Erityisesti pääkaupunkiseudulla asuvat 
toivoisivat saavansa paikallisista elintarvikekau-
poista paikallista ruokatarjontaa, lähiruokaa ja 
luomuruokaa. 

Haasteena on, että paikalliset eivät välttämättä 
osaa ajatella vapaa-ajan asukkaita potentiaalisina 
asiakkaina. Esimerkiksi polttopuun hankinta voi 
olla vapaa-ajan asukkaille hankalaa, jos itsellä ei 
ole metsää, josta puut saisi. Eräät mökkiläiset ker-
toivat käyttäneensä kuortanelaista yrittäjää, joka 
myy ja toimittaa polttopuuta ympäri Kuortanetta, 
mutta kysyntää olisi enemmänkin: 

Mutta sitten täältä on vaan katottu, että tuolla 
on kärry, kun on liikuttu tuolla ja käyty kysy-
mässä talosta, että myyttekö. Eli ei ne kaup-
paa mitenkään. Katottu, että iso pino tai siinä-
kin oli traktorin peräkärry täynnä puita, että 
koputettiin oveen ja kysyttiin, että myittekö. 
Kyllä ne myy jos ei ite tarvi tai ei oo myynyt 
aikaisemmin. Mutta ei mitenkään markki-
noida eikä verkostoiduta. Niin kyllä jossakin 
näkyy mainoksia, että myydään polttopuuta 
tuolla Mäyryssäkin ja netin kautta, mutta me 
on käytetty tämmöisiä suhteita. Joku tietää jo-
takin, mutta omasta aktiivisuudesta on kyllä 
kiinni. Ei kukaan tuu ovelle koputtamaan, että 
ostatko puuta. [Vapaa-ajan asukas]

Yksi keino vaikuttaa Kuortaneen palveluympäris-
tön kehittymiseen on kysynnän luominen. Haas-
teeksi muodostuu kysynnän kulkeutuminen yrit-
täjien tietoon. Vaikka yhteistyö kunnan, yrittäjien 
ja vapaa-ajan asukkaiden kesken on jo nyt hyvää 
ja toimivaa, on siinä silti aina parantamisen varaa. 
Palveluiden hankkiminen on helpompaa paikan 
päällä kuin esimerkiksi pääkaupunkiseudulta kä-
sin. Palveluhakemistojen tiedot ovat saattaneet 
muuttua tai palveluita on voinut tulla lisää, eikä 
tieto näistä välttämättä kulkeudu paikkakunnan 
ulkopuolelle. Yhtenä ratkaisuna haastatteluissa 
esitettiin palvelutarjoajien tietojen kokoamista yh-
teiselle ajan tasalla pidettävälle internet-sivustolle 
ja sähköisten palveluiden varaus- tai tilausjärjes-
telmien kehittämistä palveluiden hankinnan hel-
pottamiseksi. 

Tulevaisuudessa maaseudun palveluympäris-
tön nähtiin heikkenevän entisestään. Väkimäärän 
pieneneminen ja kysynnän kohdistuminen lähi-
alueiden kauppakeskittymiin muodostavat vai-
keasti ratkaistavan yhtälön. Yksi vaihtoehto voisi 
olla laadukkaaseen maaseutuasumisen kehittämi-
seen keskittyminen, jolla alueelle saataisiin houku-
teltua lisää asukkaita ja ostovoimaa.  
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Mä ajattelin, että jos maaseutuarvostus li-
sääntyy ja jos lähi- ja luomutuotantotarjonta 
lisääntyy, niin sit ne nuoret saattais hyvinkin 
tulla ja sitten työmatka olis sitten vähän pi-
dempi, mutta se keskittyis tiettyihin keskuk-
siin, jossa palvelut paranisi. – – Kyllä monet 
nuoret rakentaa sinne vanhan maatalon vie-
relle oman talonsa ja käy Seinäjoella tai jos-
sain kauempana töissä, että työmatkat lisään-
tyy. [Vapaa-ajan asukas]

B. KUORTANEEN NYKYISET VAPAA-
 AJAN ASUKKAAT PALVELUIDEN 
 KÄYTTÄJINÄ

Kaikki kuudesta haastatellusta vapaa-ajan asuk-
kaasta kertoivat tekevänsä asioita mieluusti itse. 
Palveluita käytetään vain niihin asioihin, mitä ei 
itse voida tehdä. Tällaisia ovat esimerkiksi sähkö-
työt tai viemärin tyhjennys. 

Aika paljon tehdään itse siellä, että se on osa 
sitä mökillä olemista. Että, kun pitää jotakin 
remppaa tehdä niin ite tehdään, koska me osa-
taan tehdä, että se ei oo meille ongelma. Me 
osataan tehdä ja me halutaan tehdä. [Vapaa-
ajan asukas]

Tämän vahvistavat myös yrittäjät. Mielenkiintois-
ta on, että yrittäjä yhdistää itsetekemisen nimen-
omaan suuriin ikäluokkiin: ”– – mutta kyllä ne 
kaikki huvila-asukkaat niin kyllä ne on vielä sitä 
mun ikäluokkaa, näitä suuria ikäluokkia, niin 
minä teen itte. Vaikka vähän huonommastikin, 
mutta kumminkin. Se on niin komiaa sanua, jotta 
tein itte.” 

Yrittäjien näkökulmasta vapaa-ajan asukkaat 
ovat merkittävä asiakasryhmä, mutta kysyntä kes-
kittyy pääasiassa kesäaikaan. Mökkiläiset eivät lo-
malaisten tapaan tarvitse räätälöityjä majoittumis-
palveluita, elleivät majoita laajaa joukkoa vieraita, 
jolloin syntyy tarve vaihtoehtoiselle majoitukselle. 
Mökkiläiset kyselevät pääasiassa nurmikon leik-
kuuta ja pieniä korjaus- tai rakennustöitä: laitu-
rin nostoa tai laskua, katon korjausta, puuvajan 
ja grillien tai lisäterassin tekemistä ja vastaavaa. 
Kysyttyä olivat myös suurikokoisten tavaroiden 
kuljetus- ja käsittelypalvelut, sillä monellakaan 
vapaa-ajan asukkaalla ei mökillä ole peräkärryä tai 
pakettiautoa käytettävissään. Myös opiston palve-
luilla arvellaan olevan kysyntää vapaa-ajan asuk-
kaiden keskuudessa. Hankaluutena usein on, että 
kaikki eivät välttämättä tiedä, mitä urheiluopistol-
la on tarjota ja, että tarjontaa voivat käyttää myös 
tavalliset asiakkaat urheilijoiden lisäksi. 

Tyypillisiä asiakkaita ovat pitkän mökkimatkan 
mökkiläiset, jotka eivät pääse aina itse mökille 
hoitamaan asioita. Myös tarvittavien välineiden 
tai työkalujen puuttuminen johtaa palvelun os-
tamiseen ulkopuoliselta. Kaikki eivät myöskään 
välttämättä halua käyttää aikaansa mökkihom-
mien tekemiseen ja osaamisenkin kanssa saattaa 
olla niin ja näin. Kysynnän ja tarjonnan kohtaa-
misen suhteen haastatellut yrittäjät edustavat kah-
ta koulukuntaa: palveluita tarjoavia ja tavaroita 
myyviä yrittäjiä. Palveluita tarjoavien yrittäjien 
näkökulmasta kesäasukkaiden kysyntä ja paikal-
linen palvelutarjonta kohtaavat riittävän hyvin. 
Ongelmiakin toki on: kesäasukkaiden palveluiden 
kysyntä on kausiluontoista ja esimerkiksi mökki-
talkkaritoiminnassa koostuu usein pienistä ja ha-
jallaan olevista töistä. Kysynnästä huolimatta se ei 
riitä työllistämään täysipäiväisesti. Työt sopisivat 
paremmin sivutöinä hoidettaviksi, joskin siinä 
vastaan tulevat jaksamisen rajat. Yrittäjät ymmär-
rettävästi pyrkivät hankkimaan suurempia urakoi-
ta ja projekteja. Kesäasukkaat jäävät helposti asia-
kassegmenttinä ulkopuolelle. 

Silloon, kun sitä enemmän teki, niin sitä pitää 
olla paljon sitä niin sanottua mökkitalkkari-
toimintaa, että sillä elää. Sitä pitää olla kah-
deksan tuntia päivässä, joka päivä. Ei sitä oo. 
Se käy sellaaselle sivutoimiselle se homma. Ei 
sitä millään oo niin paljon. Et sä elä, jos sulla 
on kolme nurmikonleikkuuta päiväs, niin se 
vaan on. -- Ei ne joka mökkiläinen sitä teetä 
kaiken aikaa ja talvellahan ei oo, no joskus on 
jotakin lumien pudottelua tai tällaista lumen 
kolaamista, jotka on talvimökkiläisiä ja tällai-
sia--.” [Yrittäjä]

Tavaramyyjän näkökulmasta kysynnän ja tarjon-
nan suhde on moniselitteisempi. Vapaa-ajan asuk-
kaat tahtovat valikoimiin valinnanvaraa, jolloin 
paikkakunnan sisustustarvike- tai harrasteväline-
valikoimat saatetaan kokea liian pieniksi. Tällöin 
he hakevat tarvikkeensa suuremmista kaupun-
geista tai tilaavat ne internetistä. Myös Seinäjoen 
palvelutarjonta ja Tuurin kyläkaupan laajat vali-
koimat houkuttelevat. Vapaa-ajan asukkaat ovat 
usein selvittäneet asioita paljon jo etukäteen etsi-
mällä internetistä tietoa ja parasta hintaa valmiiksi 
ennen kauppaan tuloa. 

Yrittäjien mukaan Kuortaneella ei vapaa-ajan 
asukkaille erikseen suunnata mitään tiettyä pal-
velua heidän ehdoillaan, vaan toimintaa sopeute-
taan enemmänkin asiakaspalautteen ja toiveiden 
perusteella. Palvelujen käytön osalta vapaa-ajan 
asukkaille on tyypillistä juuri pihan huoltotoimen-
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piteiden teettäminen, kuten esimerkiksi nurmi-
konleikkuu, mitä paikalliset eivät osta ulkopuoli-
selta. Muutoin vapaa-ajan asukkaiden palveluiden 
käytön ei nähty juuri eroavan paikallisista. 

Haastatellut vapaa-ajan asukkaat toteavat pal-
velujen käyttönsä pysyneen vuosia samanlaisena. 
Muutoksia on kuitenkin luvassa, sillä eläköitymi-
sen mahdollistama oleskeluaikojen pidentyminen 
vaikuttaa palveluiden käyttöön. Toisaalta eläköi-
tyminen vaikuttaa myös siihen, millaisia palveluja 
mökillä tullaan tarvitsemaan:

Se on lisääntynyt se käyttö. Me ollaan enem-
män täällä, aikaisemmin mullakin oli vaan 
kuukauden loma ja aikaisemmin – – oltiin 
korkeintaan kuukausi vuodessa, mutta nyt on 
oma aika täällä lisääntynyt ja myös palvelui-
den käyttö on lisääntynyt. Ja, kun lapset on 
lähtenyt kotoa, niin meillä on vapaa-aikaa ja 
sitten varallisuus vähän lisääntynyt. [Vapaa-
ajan asukas]

Ainut on sitten se, että kun me jäädään eläk-
keelle niin jäädäänkö me tosiaan sinne etelään 
niinkun tällä hetkellä ajatellaan, mutta sitten 
jos tänne siirtyis, niin sitten varmaan elä-
keläisten palveluja kaipaa. Se riippuu, mitä 
vanhempi on niin sitä enemmän apua tarvii 
tietysti. Riippuu siitä, kuinka hyväkuntoinen 
on. [Vapaa-ajan asukas]

Palveluista eniten käytetään luonnollisesti päivit-
täistavarakaupan palveluja, mutta paikkakunnalla 
asioidaan myös rautakaupassa, urheiluvälinekau-
passa, apteekissa, kirjakaupassa, kirjastossa, kah-
viloissa ja huoltoasemalla. Urheiluopistolla käy-
tetään liikuntapaikkoja, kuntosalia, keilahallia, 
liikuntahallia, jäähallia ja uimahallia. Pelataan 
frisbeegolfi a, juostaan radalla. Opistolla syödään 
ja istutaan joskus iltaakin. Myös hemmotteluhoito-
ja sekä kampaamopalveluja käytetään jonkin ver-
ran. Iän karttuessa arveltiin hierontapalvelujen ja 
jumppien käytön lisääntyvän. Jos mökillä järjeste-
tään isoja perhejuhlia, kuten rippijuhlia tai synty-
mäpäiviä, saatetaan osa tarjottavista hankkia pai-
kallisesta leipomosta.  Haastateltujen vapaa-ajan 
asukkaiden kotitalouspalvelujen käyttö ja kysyntä 
on kuitenkin hyvin vähäistä ja satunnaista. 

Kuortanelaisten vapaa-ajan asukkaiden palve-
lujen käyttö on lähtökohtaisesti melko monipuo-
lista, mikä saattaa johtua siitä, että palvelut ovat 
lähellä mökkiä. Kuortane on sijoittunut Kuorta-
neenjärven ympärille, ja vastaavasti myös useim-
mat mökeistä ovat sijoittuneet Kuortaneenjärven 
rannoille. Yrittäjillä on yleisenä käsityksenä, että 

mökkeilijöiden ostovoima keskittyy pääasiassa 
kirkonkylään sivukylien yrittäjien jäädessä vä-
hemmälle huomiolle. Keskustan yrittäjät kertovat 
huomaavansa kesäkauden alkamisen uusien kas-
vojen lisääntymisenä, talvisin asiakaskunta on va-
kiintuneempaa. 

Uutena palveluna alueelle tulleelle mökki-
talkkaritoiminnalla on kilpailijanaan vapaa-ajan 
asukkaiden mökkinaapurit tai sukulaiset. Kolmel-
la haastateltavalla on sopimus naapurin tai paik-
kakunnalla asuvan sukulaisen kanssa lumitöiden 
tekemisestä ja yleisestä paikkojen silmällä pidosta. 

Ei kun meillä on se vaari. Niin kauan, kun hän 
on hyvissä voimissa, niin hän lämmittää mök-
kiä valmiiksi ja kesällä ajaa nurmikkoa. Ei oo 
semmoisia, että tarvittais. Ollaan siivoukset ja 
muut hoidettu itse. Korjaustyöt ja muut hoi-
tuu omin voimin, ei ole tarvetta sitten. Eno on 
käynyt tiet avaamassa talvella. [Vapaa-ajan 
asukas]

Vapaa-ajan asukkaat seuraavat kunnan palvelu-
tarjontaa paikkakunnan lehtien ja kunnan inter-
net-sivujen kautta. Tiedonvälittäjänä toimii myös 
Kuortaneen kesätapahtumat, kuten Kuortaneen 
Kuhinat ja kuortanelaisten vapaa-ajan asukkaiden 
yhdistys Kesäkuurtanelaiset ry. Usein tieto palve-
luiden tuottajista tai sopivista tekijöistä saadaan 
naapureiden tai tuttavien kautta, joilta tiedus-
tellaan vinkkejä sopivan henkilön löytämiseksi. 
Haastatelluille vapaa-ajan asukkaille tämä ei ole 
ollut ongelma, sillä heillä on alueella paljon tuttu-
ja joilta kysyä, mutta esimerkiksi puutarhakylästä 
tontin varanneilla tilanne saattaa olla toisin. 

C. KUORTANEELLA JO MÖKKEILEVIEN 
 MÖKKEILYTYYLIEN TARKASTELUA

Haastateltaviksi valikoituneet mökkeilijät edusti-
vat selkeästi perinteistä mökkeilyä. He olivat mök-
keilleet alueella jo pitkään, jolloin heillä on kattava 
käsitys Kuortaneen palveluista ja niiden muutok-
sista sekä vapaa-ajan asumisesta Kuortaneella. 
Kuuden haastattelun perusteella ei voida esittää 
kovin kattavia yleistyksiä kuortanelaisten vapaa-
ajan asukkaiden mökkeilytyyleistä, mutta niitä 
voidaan pitää suuntaa-antavina näkemyksinä. 
Kesäkuurtanelaisten (Kesäkuurtanelaaset ry:n jä-
senkysely 2008) tekemän selvityksen ja tätä varten 
haastateltujen yrittäjien näkemyksen mukaan suu-
rin osa Kuortaneen alueen vapaa-ajan asukkaista 
on suurten ikäluokkien edustajia. Haastateltujen 
mökkiläisten keski-ikä oli 57 vuotta, kun keski-
määräinen mökin omistajan ikä Suomessa vuon-
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na 2012 oli 62 vuotta. Syntymävuosien mukaan 
tarkasteltuna haastatellut vapaa-ajan asukkaat 
edustivat kahta sukupolvea: suuria ikäluokkia eli 
1940–1950-lukujen vaihteessa syntyneitä sekä lä-
hiösukupolvea, jotka ovat syntyneet 1950-luvulla. 
Haastatteluissa näiden kahden sukupolven mök-
keilytyylit eivät juurikaan eronneet toisistaan.

Kaikki mökkeilijät kuvasivat mökkeilytyyliään 
itsetekemiseksi. Silti vain kolme haastateltavaa 
kuvasi mökkeilyään työleiriksi, joskin mieluisak-
si sellaiseksi. Työleiri koostuu esimerkiksi mökin 
kunnossapidosta, polttopuiden tekemisestä, mar-
jastuksesta ja metsätöistä. 

…vaikka mun äiti sanoo aina, kun me mun 
miehen kanssa lähdetään, että te lähdette taas 
sinne työsiirtolaan. Mä, että niin mennäänkin, 
mutta se on sellaista mieluista. Hän on tietysti 
isän aikana hoitanut nämä hommat ja sitten, 
kun on ikää tullut lisää, niin se on siirtynyt 
polvea eteenpäin. Että kyllä me sitä hoidetaan, 
mutta mielellänsä kylläkin. Se on sitä vapaa-
ajan viettoa, siinä jää työasiat toiseksi sitten, 
kun siellä saa puuhailla. [Vapaa-ajan asukas]

Tämä vahvistaa olettamusta mökkeilytyylin periy-
tymisestä seuraavalle sukupolvelle. Yksi haastatel-
luista kieltäytyi ehdottomasti näkemästä mökkiä 
työleirinä. Mökillä ongitaan, uidaan, lueskellaan, 
pyöräillään ja pelataan tennistä, mutta mökin 
ylläpito ei saa muuttua liialliseksi rasitukseksi. 
Loput kaksi haastateltavaa kertoivat mökkeilyyn 
liittyvistä puuhista, mutta eivät tuntuneet ajattele-
van sitä työleirinä. He näkivät puuhastelun osana 
mökkeilyn viehätystä, jossa tehdään tietoinen ero 
kaupunkiasunnon ja mökin välillä korostamalla 
mökkeilyn vaatimaa vaivaa arkisten askareiden 
tekemisessä. Vaatimattomasti varustellun mökin 
omistaja kokee kahden täysin erilaisten asumis-
tyylin olevan vastapainoa toisilleen ja haluaa sen 
vuoksi säilyttää mökin vaatimattomana. Myös hy-
vin varusteltujen vapaa-ajan asuntojen omistajat 
korostivat luonnonläheisyyttä. Kaupunkimaista 
mökkeilytyyliä paheksuttiin. 

Siinä on ihan riittävästi hinkkaamista, kun on 
paljon puustoa ja putoo käpyjä ja pitää hara-
voida ja siivota. Mutta meillä on sitten naa-
purustossa sellaisia, jotka ovat rakentaneet 
sellaista modernia ja laatoittaneet pihat ja 
nurmet, ja sitten ne tuskailee oravien kanssa. 
Että saattaa läheltäkin kuulua, kun emäntä 
huutaa, että saatanan oravat on taas… ja sit-
ten ajellaan, pakokaasut lentää ja ajellaan 
nurmikenttiä ja siis törmää kaksi tällaista 
mökkikulttuuria toisiinsa. [Vapaa-ajan asukas]

Yrittäjät puolestaan tunnistavat Kuortaneen va-
paa-ajan asukkaista kaksi ryhmää: Kuortaneen 
lähikunnissa asuvat ja vakituisesti kauempana, 
esimerkiksi pääkaupunkiseudulla, asuvat. 

Että tässä on tietysti molempia, että vähän 
tällainen likietuunen paikka, niin ne [Kuor-
taneen lähellä asuvat] tietysti käy eikä viivy 
niin pitkään ja nää, jotka on kauempaa, niin 
ne saattaa olla sen koko kesäloman täällä. – 
– Koska sen on huomannut itsekin, kun niitä 
jotakin pikkukeikkoja on käynyt tekemässä 
näille kesäasukkaille, niin sitten, kun on las-
kutusosoitetta kysynyt, niin se on yllätys yllä-
tys ollut Ruonalle, että on käännetty postit ja 
kaikki tulemaan. Että se on kesän aijan tulee 
postit ja kaikki. [Yrittäjä]

Yrittäjät näkevät mökkeilijöitä herkemmin mök-
keilyssä tapahtuneet muutokset, jotka näkyvät 
useimmiten mökkien ulkonäön ja varustelutason 
muutoksena. Uudet rakennettavat vapaa-ajan 
asunnot vastaavat yhä useammin omakotitaloa, 
joita sisustetaan innokkaasti. Hyvin varusteltujen 
vapaa-ajan asuntojen käyttötarkoituksen muuttu-
minen kesämökistä kakkosasunnoksi johtaa hel-
posti siihen, että siellä vietetään aikaa pitkäjaksoi-
sesti ja ympärivuotisesti. Yrittäjille tämä suuntaus 
sopisi mainiosti, sillä se vaikuttaisi esimerkiksi 
palvelujen kysyntään ja töiden laajuuteen. Oles-
keluaikojen pidentyessä vapaa-aikaa maltettaisiin 
käyttää remontointiin ja kunnostustöihin toisin 
kuin lyhyiden oleskeluaikojen puitteissa. Kunnos-
tusprojekteja voisi kertyä kesän aikana useampia-
kin ja ne voisivat olla suurempia. 

Kuortaneella on jonkin verran vuokramökki-
toimintaa, jonka nähdään lisääntyneen vuosien 
aikana ja laajentuneen myös yksityisten mökkien 
vuokraamiseen: 

…on huomattu se, että jos ei sillä itte pysty 
käyttämään sitä hankittua kesäasuntoa tai 
kesäpaikkaa niin paljon mitä se, mitä sille 
mahdollisuus on, niin sitä on lähdetty sitten 
vuokraamaan. Mutta se on sellainen, mikä on 
mun mielestä enemmän ja enemmän tullut, 
että myös näitä vuokrattavia kesämökkejä. 
[Yrittäjä]

Perinteisen mökkeilyn edustajille ilmiö ei ole outo, 
mutta siihen liittyy epäluuloja: ”Vähän on sitä 
ajattelua Pohjanmaalla, että köyhä vuokraa mök-
kiään. Että se on köyhyyden merkki, jos täytyy 
alkaa vuokraamaan”. Mökkien vuokraus tarkoit-
taa sitä, että mökkeily ei välttämättä ole enää niin 
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paikkasidonnaista kuin ennen. Nykyinen paik-
kasidonnainen mökkeily näyttäytyy esimerkiksi 
mökin rakentamisena vanhan kotitilan pihapiiriin 
tai suvun perintömaille, jolloin mökkeilyyn liittyy 
muitakin arvoja kuin vapaa-ajan vietto. Vuokra-
mökkeilyssä ei vastaavaa sidosta ole vaan mök-
kipaikat saattavat vaihdella joka vuosi. Tuntuisi 
luontevalta ajatella, että tällöin myös mökkeilyn 
luonne muuttuu jollain tapaa, ehkä enemmän va-
paa-aikapainotteisemmaksi, kun paikkaan ei ole 
sen vahvempaa sidettä. 

8.2 SIIRTOLAPUUTARHASTA 

 PUUTARHAKYLÄÄN – ERÄÄN   

 MÖKKEILYMUODON MODERNI-

 SOINNIN JÄLJILLÄ

Kuortaneen puutarhakyläkonseptin kehittämisen 
esikuvana ovat olleet vanhan ajan siirtolapuutar-
hat. Euroopassa siirtolapuutarhaliike sai alkunsa 
Saksassa 1800-luvun kaupungistumis- ja teollis-
tumiskehityksen aikaan, jolloin siirtolapuutarha-
toiminnan alkuunpanijaksi mainittu lääketieteen 
tohtori Daniel Gottlieb Schreber (1808–1861) esitti 
huolensa kaupunkiväestön hengen ja ruumiin ra-
pistumisesta. Pohjoismaissa siirtolapuutarhara-
kennus aloitettiin ensimmäisenä Tanskassa vuon-
na 1884, josta se levisi 1900-luvun alussa Ruotsin 
puolelle. Suomessa siirtolapuutarharakentaminen 
aloitettiin kunnolla vasta 1920-luvun tietämillä so-
tien päättymisen jälkeen. (Laurila 2008.)

Siirtolapuutarhat on alun perin perustettu 
vastaamaan kaupunkilaisten ruokatarpeisiin sekä 
varmistamaan, että myös kaupunkilaiset pääsevät 
silloin tällöin maaseudulle nauttimaan raittiista 
ulkoilmasta. Suomessa siirtolapuutarhojen perus-
taminen liittyy ajankohtaan, jossa teollistuminen, 
kaupungistuminen ja palkkatyöläistyminen nos-
tivat kaupunkisuunnittelun ja asumisen erityisen 
huomion kohteeksi. Työ- ja vapaa-aika erottau-
tuivat toisistaan ja uudet työaikalait mahdollisti-
vat arjen uudelleenrakentumisen. Yhteiskunnan 
huolena oli työläisten lisääntyvän vapaa-ajan tar-
koituksenmukainen käyttäminen, johon siirtola-
puutarhat tarjosivat sopivan kiinnekohdan. Se toi 
vapaa-aikaan suunnitelmallisuutta sekä henkistä 
ja fyysistä aktiivisuutta. Näiden lisäksi siirtolapuu-
tarhaelämään liittyivät perinteisesti hyvän elämän 
arvot, kuten terveyden edistäminen sekä luonto-
suhteen ja perheyhteyden tärkeys. (Laurila 2008; 
Siivonen, Salonen & Kuchka 1999.) 

Siirtolapuutarhoja on perustettu pääosin kaupun-
kialueelle tai sen välittömään läheisyyteen. Siirto-
lapuutarhoihin rakennetut mökit olivat usein vain 
muutaman neliön kokoisia. Niitä käytettiin työ-
kaluvajoina ja niissä oleskeltiin tilapäisesti, mutta 
ei yövytty. Noin 1930-luvulla Suomeen rantautui 
Ruotsista käytäntö rakentaa majat jatkuvaa kesä-
käyttöä varten, jolloin puutarhamajojen koko laaje-
ni noin viiteentoista neliöön. 1970- ja 1980-luvuilla 
puhuttiin jo puutarhamökeistä majojen sijaan, sillä 
mökin pinta-ala oli noussut 30–45 neliöön. (Lilja 
1990.) Aikaisemmin siirtolapuutarhamökit ovat 
olleet pääasiassa kesäkäyttöön tarkoitettuja, mutta 
uusimpia ja paremmin varusteltuja siirtolapuutar-
hamökkejä on mahdollista käyttää ympäri vuoden. 
Niitä ei kuitenkaan ole tarkoitettu asumiskäyttöön, 
minkä vuoksi niitä ei huomioida esimerkiksi Tilas-
tokeskuksen (2013: Rakennukset ja kesämökit) ke-
sämökkitilastoissa vapaa-ajan asuinrakennuksina.

Kuortaneen puutarhakylämökkeilykonseptis-
sa siirtolapuutarhaideaa on modernisoitu vastaa-
maan paremmin nykyajan ihmisten tarpeisiin. 
Ensisijaisesti nämä tarpeet liittyvät moderneihin 
mukavuuksiin, jotka huomioidaan rakentamal-
la puutarhakylän alueelle kunnallistekniikka ja 
-infrastruktuuri. Alueelle suunnitellut mökit ovat 
verrattain pieniä ja ympärivuotiseen käyttöön 
tarkoitettuja. Puutarhakylän tarkoituksena on 
esimerkiksi Kuortaneen tapauksessa tarjota yhä 
useammalle mahdollisuus päästä nauttimaan 
mökkeilystä järven rannalla, mutta samalla kyse 
on myös laadukkaasta loma- ja vapaa-ajan asumi-
sesta. (Kuortaneen puutarhakylä-esiselvityshank-
keen loppuraportti.) 

Vapaa-ajan ja loma-ajan asumiseen suunna-
tut siirtolapuutarhatyyppiset puutarhakyläalueet 
ovat suhteellisen uusi ilmiö vapaa-ajan asumisen 
kentässä. Ilmiö on yleistynyt vasta 2000-luvulla, 
jolloin ensimmäiset tämänkaltaiset alueet on pe-
rustettu. Vastaavanlaisia hankkeita on ollut käyn-
nissä esimerkiksi Karkussa, jonne on vuonna 2000 
perustettu Karkun puutarhakylä ja Siikalatvassa, 
jonne on perustettu Leskelän puutarhakylä vuon-
na 2009. 

Uusimmat siirtolapuutarhat ja vastikään pe-
rustetut puutarhakylät eivät eroa toisistaan kovin 
paljon, sillä uusimpien siirtolapuutarhojen inf-
rastruktuuri ja mökkien varustelutaso eivät juu-
rikaan poikkea puutarhakylien suunnitelmista. 
Suurin ero näiden välillä liittyy asumiseen: siir-
tolapuutarhamökkejä ei saa edelleenkään käyttää 
pysyvään asumiseen, mutta puutarhakylämökille 
pysyvä muuttolupa usein on saatavilla. Kaikissa 
puutarhakylähankkeissa näin ei välttämättä ole, 
sillä esimerkiksi Oulaisiin suunnitteilla olevaan 
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Piipsjärven puutarhakylään ei tässä vaiheessa 
suunnitella ympärivuotiseen asumiseen soveltu-
vien mökkien rakentamista, kun Karkussa sitä 
vastoin pysyvän asumisen mahdollisuudesta mai-
nitaan kylän internetsivujen etusivulla9. Erilaiset 
tavat modernisoida siirtolapuutarhakonseptia joh-
tavat siis hyvinkin erilaisiin ratkaisuihin eri alueil-
la. Yksi olennainen ratkaisuihin vaikuttava tekijä 
saattaa olla muun muassa kunnan intressi perus-
tettavaa aluetta kohtaan.  

Kuortaneella ajatus puutarhakylän perustami-
sesta liittyi kunnan pyrkimykseen kehittää vapaa-
ajan asumista alueellaan. Kuortaneenjärvi on ky-
syttyä mökkeilyaluetta, mutta aluetta on jo pitkään 
vaivannut mökkitonttipula. Vapaa-ajan asumisen 
kehittämisen lisäksi hankkeella nähdään olevan 
mittakaavahyötyä, sillä puutarhakylä tuottaa alu-
eelle huomattavasti enemmän mökkiläisiä kuin 
tavalliset mökkitontit. Sama koskee liittymismak-
suja ja muita alueelta saatavia tuloja. Hankkeen 
esiselvityksessä korostetaan myös hankkeen laaja-
alaista vaikutusta alueen yritysten ja työpaikkojen 
lisääntymiseen sekä elinkeinojen monipuolistumi-
seen. Näiden lisäksi kylällä nähdään olevan elin-
keinopoliittisia vaikutuksia muun muassa lisään-
tyvänä palvelukysyntänä ja ostovoimana: arvion 
mukaan mökkiläisten vuotuinen liikevaihto olisi 
noin 405 000 euroa vuodessa. (Kuortaneen puu-
tarhakylä-esiselvityshankkeen loppuraportti.)

Sehän on ihan fakta, että ne [puutarhakylän] 
taloudelliset vaikutukset on tosi isot kuortane-
laisille yrityksille, – – Emmä nyt muista, mitä 
se euroissa teki, sekin on arvioitu ja laskettu. 
Ja se on laskettu myöskin, että jos tää puutar-
hakylähanke toteutuu ja kaikki ne tontit ra-
kennetaan täyteen, et minkälainen talousvai-
kutus sillä olis, niin sehän on järjetön summa. 
Se oikeesti on iso vaikutus. Ja siihenhän sen 
eteenpäinvieminen nojaa aika pitkälti, että 
saatais sitten sitä kesän liikevaihtoa yrityksil-
le sitäkin kautta paremmaksi. Siellä [kunnas-
sa] on kyllä mietitty kaikki ne asiat. [Yrittäjä]

Palveluympäristön reagointi vapaa-ajan asukkai-
den kysyntään riippuu siitä, kuinka puutarhakylä-
läiset oppivat käyttämään alueen palveluja ja mil-
laista kysyntää alueelle muodostuu. Kuortaneella 
aikaisemmin asunut ja puutarhakylästä tontin va-
rannut mökkeilijä arvelee, että uusi tilanne vaatii 
sopeutumista myös yrittäjiltä: 

9 http://karkunpuutarhakyla.fi  

” – – ehkä ne sitten siinä sitten opettelee, kos-
ka se on aika iso määrä paljonko sinne tulee 
kesällä väkeä asumaan, niin tietysti se tuot-
taa sitten varmasti paikallisille kauppiaille 
ainakin osaksi paineita. Kyllä siellä varmaan 
kahvilat ja ravintolat ja ruokakaupat sit tulee 
satsaamaan valikoimiin ja näin”.

Siirtolapuutarhakonseptin päivittäminen vas-
taamaan nykyajan ihmisten vaatimuksia on hyvä 
esimerkki asenteiden ja tarpeiden muutoksesta 
vapaa-ajan asumiseen liittyen. Loma-asumiseen ja 
vapaa-ajan viettoon painottuneissa puutarhakylis-
sä siirtolapuutarhakonsepti on vaihtunut puutar-
hassa puuhastelusta vapaa-ajan viettämiseksi ja 
lomailuksi. Samoin myös siirtolapuutarhamökkei-
lyyn liittyneet julkiset intressit ovat puutarhamök-
keilyssä vaihtuneet ideologisista taloudellisiksi ja 
kulutusta painottaviksi. Erilaisten vapaa-ajan asu-
misen konseptien kehittämisestä on tullut liiketoi-
mintaa (vrt. tunturimökkikylät laskettelurinteiden 
lähellä, ks. Tuulentie 2006).

Yhteistä siirtolapuutarhoille sekä puutarhaky-
lille on, että molemmissa on tavoitteena ihmisten 
hyvinvoinnin lisääminen, virkistäytyminen ja va-
paa-ajan vietto sekä yhteisöllisyyden muodostumi-
nen. Taulukko 11 kokoaa yhteen siirtolapuutarhan 
ja uudenlaisen puutarhakylämökkeilyn keskeiset 
erot.

Puutarhakylämökkeilyssä kunta tekee tontit 
valmiiksi, jolloin mökin perustamiskustannukset 
jäävät tavallista mökkiä pienemmiksi. Toisaal-
ta puutarhakylämökkeilijöillä ei ole omaa rantaa 
vaan he jakavat sen muiden mökkeilijöiden kans-
sa. Kuortaneen puutarhakylän alueelle on suunni-
teltu rakennettavaksi myös joitain yhteisiä tiloja, 
kuten rantasauna ja laituri. Yhteisistä tiloista ja 
hankinnoista vastaa siirtolapuutarhatoiminnan 
mukaisesti kylään perustettava asukasyhdistys. 
Kylästä alustavasti tontin varanneiden näkemys-
ten mukaan asukasyhdistyksen vastuulla voisi 
yhteisistä tiloista vastaamisen lisäksi olla talkoi-
den järjestäminen, asioista tiedottaminen, juhlien 
järjestäminen, alueen suunnittelu ja tarvittavien 
ylläpitopalveluiden tai yhteispalveluiden hank-
kiminen. Kunnan näkökulmasta asukasyhdistys 
muodostaa luontevan linkin kunnan ja alueen 
asukkaiden yhteydenpitoon ja vuorovaikutukseen. 
Sen lisäksi yhdistyksellä voisi myös laajempi rooli 
alueen kehittämisessä itsenäisenä hanketoimijana 
esimerkiksi EU:n maaseudun kehittämisrahoitus-
ta haettaessa.
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8.3 PUUTARHAKYLÄSTÄ TONTIN 

 VARANNEIDEN NÄKEMYKSIÄ 

 PUUTARHAKYLÄMÖKKEILYSTÄ 

A. PUUTARHAKYLÄSTÄ TONTIN 
 VARANNEET PALVELUIDEN 
 KÄYTTÄJINÄ

Kuortane puutarhakylän paikkana kiinnostaa va-
raajia osaksi lyhyen mökkimatkan vuoksi ja osaksi 
Kuortaneenjärven vuoksi. Toisille puutarhakylä 
vastaa haluun saada mökkipaikka järven läheltä, 
toisille tämän kaltainen konsepti sopii kustannus-
ten puolesta. Osalle haastateltavista on tärkeää 
saada mökkipaikka alueelta, jonne on jokin side 
tai liittymäkohta kotiseudun tuttuun maisemaan. 
Osalle ei ole väliä, rakentuisiko puutarhakylän 
mukainen konsepti Kuortaneelle vai sijaitsisiko se 
jossain muussa kunnassa. Heille ratkaisevaksi te-
kijäksi muodostuu kodin ja mökin välimatka, joka 
ei saisi olla sataa kilometriä suurempi. Kuortanetta 
puutarhakylän paikkana puolsi Kuortaneen hyvät 
harrastamis- ja liikuntamahdollisuudet, joiden 
nähtiin tuovan lisäarvoa mökeille. 

Haastatellut näkivät Kuortaneen palveluym-
päristön riittävänä vapaa-ajan asukkaita ajatellen. 
Maaseudun haasteet tiedostettiin: 

Kyllähän siellä varmaan on vähän koko ajan 
väki vähentynyt niin palvelutkin pienentynyt, 
että jos ajattelee justiin terveydenhoitoa ja 

pankkipalveluja ja kauppapalvelujakin, mutta 
ne Urheiluopiston palveluthan siellä on hyvät, 
että on ravintolaa ja uimahallia ja golfkenttää 
ja muuta tämmöistä vapaa-ajan viettoonkin 
liittyvää. [Pääkaupunkiseudulla asuva puutar-
hakylästä tontin varannut perhe]

Kuortaneen urheiluopisto tuo oman lisänsä pal-
velutarjontaan, joten Kuortaneen palvelutarjonta 
poikkeaa tavallisen maaseutupaikkakunnan pal-
veluympäristöstä. Tontin varaajat näkivät myös lä-
hikuntien palvelutarjonnan Kuortaneen tarjontaa 
täydentävinä tekijöinä. 

Keskeisin palvelu, mitä tontin varanneet arve-
levat käyttävänsä, on ruokakaupat. Lähellä asuvat 
haastateltavat todennäköisesti tuovat tarvittavat 
ruokatavarat kotoaan, mutta oleskelun pitkittyessä 
ostosten teko tulisi keskittymään paikkakunnal-
le. Pitkän matkan mökkeilijät sen sijaan arvelevat 
hankkivansa ruokatavarat matkan varrelta tai pai-
kan päältä. 

Alueen yhteisten töiden, kuten lumitöiden ja 
muiden huoltotöiden, tekeminen ulkoistettaisiin 
mielellään huoltoliikkeen tai yhteistalkkarin hoi-
dettavaksi. Erityisiä asumiseen liittyviä palvelui-
ta, kuten esimerkiksi siivouspalvelua, ei arvella 
alueella tarvittavan mökkien pienen koon vuoksi. 
Asumisen puitteisiin liittyville palveluille sen si-
jaan olisi kysyntää. Monellakaan ei ole mahdolli-
suutta hankkia polttopuita omasta metsästä tai 
tuoda kauempaa, joten tällaiselle palvelulle olisi 
kysyntää. Yhteispalveluiden käyttöön suhtaudu-

Taulukko 11.  Siirtolapuutarhan ja puutarhakylän erot.

Siirtolapuutarha Loma-asumiseen painottunut puutarhakylä

sijainti Kaupunkien sisällä tai välittömässä läheisyy-
dessä

Kaupunkien läheinen maaseutu, usein järven ran-
nalla

mökki Vaatimaton, pieni, heikosti varusteltu, käy-
tössä vain kesäaikaan. Uusimmissa siirtola-
puutarhoissa mökit ovat paremmin varus-
teltuja ja osa ympärivuotiseen asumiseen 
sopivia.

Kunnallistekniikka, ympärivuotiseen käyttöön tar-
koitettu, muistuttaa pientä omakotitaloa

tarkoitus Luonnonläheisyys, pienimuotoinen viljely, 
yhteisöllisyys. Ei pysyvään asumiseen.

Laadukas loma- ja vapaa-ajan asuminen sekä va-
paa-ajan vietto. Usein mahdollisuus muuttaa vaki-
tuisesti asumaan.

julkinen intressi Aikaisemmin vähävaraisten tukeminen, kan-
santerveydelliset ja kasvatukselliset tavoit-
teet. Nykyään kunnan tapa tarjota asukkail-
leen virkistystä.

Riippuu kylän koosta. Pienet kylät rakennettu lähin-
nä vaihtoehtojen tarjoamiseksi, ei odotuksia talou-
dellisesta hyödystä. Suuremmissa kylissä taustalla 
verotulojen saaminen, tulovirran vahvistuminen 
mm. palveluiden käytön myötä ja maaseudun vil-
kastuminen.
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taan uteliaan varovaisesti. Ajatusta ei pidetä pois-
suljettuna, mutta asiaan vaikuttavat hinta, laatu 
ja palvelun toimivuus sekä myös vaivattomuus. 
Yhteispalveluina voitaisiin hankkia esimerkiksi ra-
kennus-, turvallisuus- ja huoltopalveluita.

Muista käytettävistä palveluista mainitaan 
opiston palvelut ja erityisesti uimahallin käyttö. 
Mainintoja saavat myös huoltamopalvelut, ravin-
tolat, golfkenttä, rautakauppa ja kulttuuripalvelut, 
kuten kirjasto, museo ja kesätapahtumat. Myös 
puutarhakylän sisällä tuotettavat palvelut saavat 
kannatusta. Tarvetta voisi olla esimerkiksi pienelle 
elintarvike- ja päivittäistavarakioskille tai kahviol-
le. Toinen mahdollisuus olisi alueelle perustettava 
tori, jollaista Kuortaneella ei vielä ole. Tuotteiden 
tarjonnassa avaintekijäksi nähdään paikallisuus. 

Mutta justiin, jos siellä joku paikallinen pie-
ni kauppa, ruokatavarakauppa niin haluaa, 
että mökkiläiset siellä käy, niin yksi on sellai-
nen niin paikallista leipää tai jotain tällaista, 
joka houkuttaa, että mennäänpäs hakemaan, 
että ei otetakaan täältä kotoa sitä mitä aina 
syödään, ostetaan sieltä ja siinä samalla oste-
taan vähän muutakin helposti. Joku tällainen 
houkutin, siis paikallista jotakin. Ettei aina 
Vaasan&Vaasan tai jotakin justiin, että juu-
reksia. Kaikki paikallisia. [Puutarhakylästä 
tontin varannut perhe]

Puutarhakyläläisten näkemykset palvelujen käy-
töstä muistuttavat Kuortaneella jo mökkeilevien 
palveluiden käyttöä. Suurin ero lienee siinä, että 
alueella jo asuvat mökkeilijät tilaavat mökkitalkka-
ripalveluja mökin ympäristön ylläpitoon liittyviin 
tehtäviin tai pieniin korjaustöihin yksittäin, kun 
puutarhakylässä nämä suurella todennäköisyy-
dellä hoituisivat yhteispalveluna useammalle mök-
kitaloudelle. Kuortaneen ominaispiirteet ja puu-
tarhakylän suunniteltu sijainti saattavat osaltaan 
lisätä puutarhakyläläisten palveluiden käyttöä.

Mutta kuitenkin ne on tärkeimpiä etuja, mitä 
siinä on täs alueen tarjonnas, että se on erin-
omaises [paikassa]. Jos se olis järven toisella 
puolella niin se olisi toinen juttu.  Että, kun 
tuossa kolme kilometriä on niinkun joka paik-
ka on polkupyörämatkan päässä. Että siinä se 
on. [Puutarhakylästä tontin varannut perhe]

Haastatellut puutarhakyläläiset ehdottivat useita 
viestintäkanavia palveluista tiedottamiseksi. Niis-
tä suurin osa on jo käytössä. Haastateltavien nä-
kemyksen mukaan palveluista voitaisiin tiedottaa 

mökkiläisille jaettavalla tiedotuslehdellä joko suo-
raan mökkiläisille osoitettuna ilmaisjakelulehtenä 
tai paikallisen lehden mukana mökkiläiset-osiossa. 
Myös erillinen palveluopas voisi olla hyvä tapa saa-
da tietoa palveluntarjoajista. Sosiaalisen median ja 
sähköpostin käyttö tiedotuskanavina jakoivat mie-
lipiteitä. Osa voisi seurata palvelutarjontaa niiden 
kautta, osa ei halua missään nimessä avata säh-
köpostia mökillä ollessaan. Internet-sivut tiedon-
jakajana sai enemmän hyväksyntää. Palveluista 
voitaisiin tiedottaa kunnan, Kesäkuurtanelaisten 
tai puutarhakyläläisten omilla sivuilla, jonne mök-
kiläiset voisivat kirjautua omilla tunnuksillaan. 
Tietoa voitaisiin levittää myös erillisillä tiedotus-
tilaisuuksilla ja ilmoitustaululla. Yllättävän moni 
piti palveluiden hankinnassa merkittävänä väylä-
nä puskaradioita. 

Mutta aika pitkälle se kuitenkin perustuu 
nämä tietyt kuviot niin sillain, että kysyy sitten 
joltain paikalliselta, vaikka naapurin Vesalta, 
että sanopa nyt kuka, putkimies tai sähkömies 
olis järkevä hommata. [Puutarhakylästä tontin 
varannut perhe]

B. PUUTARHAKYLÄSTÄ TONTIN 
 VARANNEET VAPAA-AJAN 
 ASUKKAINA

Puutarhakylästä tontin alustavasti varanneista 
vain kahdella haastatellulla oli aikaisempia koke-
muksia siirtolapuutarhamökkeilystä, mutta muun-
laisia mökkeilykokemuksia sen sijaan oli runsaasti. 
Yhdeksällä haastateltavalla oli aikaisempia koke-
muksia mökkeilystä ja kahdella on käytössään lo-
maosake tai vastaava. Neljällä ei ollut näihin ver-
rattavia kokemuksia mökkeilystä. 

Mökkeilyyn liittyy paljon hyviä kokemuksia, 
mutta haastateltavien silmissä mökkeily saa myös 
toisenlaisia sävyjä. Mökkeilyyn liittyvät kokemuk-
set saivat mainintoja muun muassa osana elämän-
vaihetta.

Se on ollut jossain tuossa elämänvaiheessa 
niinkun meillekin oma mökki oli hyvä henki-
reikä. Sinne pääsi huokaisemaan, eikä tosiaan 
tarvinnut puhua kellekään, eikä nähdä ke-
tään, sai vaan kattoa, kun vesi liplattelee. Täs 
elämänvaihees se ei oo enää tarpeen, nyt on jo 
rauhassa kaiket ajat. Välillä töissä käydään. 
[Puutarhakylästä tontin varannut eläköityvä 
pariskunta]
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… kun me ollaan sitä mieltä jopa, että meidän 
oma paritalohuoneisto vaihdetaan kohta ker-
rostaloksi, että me ei olla mitään sellaisia kau-
heesti puutarhureita ja muita, että ei se vaan 
meillä ei, me sit halutaan tehdä jotain muuta. 
[Puutarhakylästä tontin varannut, lapsiperhe]

Ensimmäisen lainauksen esittänyt pariskunta 
päätyi luopumaan mökistä kyllästyttyään mökin 
liialliseen työllistävyyteen ja sitovuuteen. Joka-
kesäinen kunnostus- ja rakennusprojekti alkoi 
tuntua rasitteelta ja ikävältä velvollisuudelta. 
Mökkielämä vei suurimman osan vapaa-ajasta, 
ja se alkoi tuntua liian sitovalta. Elämäntilanteen 
vaihtuessa työelämästä eläkeiän kynnykselle täl-
lainen mökkielämä ei viehättänyt pariskuntaa 
enää eivätkä perheen aikuiset lapset halunneet ot-
taa mökin vetovastuuta omien kiireidensä vuoksi. 
Jälkimmäisessä lainauksessa on kyse lapsiperheen 
kiireisestä elämäntilanteesta, jossa vapaa-aikaa ei 
haluta käyttää mökillä puuhasteluun. Heille pe-
ruskesämökki olisi enemmän rasite kuin rentoutu-
mispaikka. 

Mökkeilyn työläyteen liittyi myös erään haas-
tateltavan näkemys vanhasta perikunnan omis-
tuksessa olevasta mökistä. 

Ja enkä ainakaan mielelläni ottaisi tuommois-
ta vanhaa mökkiä vaivoikseni.  – – Ja se on 
rajoittanut, koska sinne ei tule esimerkiksi 
vettä, juoksevaa vettä, että kaikki vesi, pesu-
vesi ja kaikki on pitänyt kantaa. Se on vähän 
ollut työläämpää sitten. Semmoinen mökki on 
käytössä, mutta ei oo omistuksessa. [Puutar-
hamökkikylästä tontin varannut perhe]

Mökkeilykokemusta on kertynyt myös vuokra-
mökeiltä, joka on koettu hyväksi tavaksi viettää 
vapaa-aikaa. 

Joo, no kyllä me vuokramökeissä ollaan aika 
ahkerasti käyty. Todettu, että se on aika stres-
sitöntä lomailua, kun ei tarvi huolehtia mis-
tään eikä tuu semmoista tekemisen pakkoa. 
Että semmoista kokemusta meillä kyllä on. 
– – Siinä voi vaihdella, ei oo niin paikkasidon-
nainen. Jos tykkää jostain paikasta niin sinne 
voi mennä uudestaan. [Puutarhakylästä tontin 
varannut perhe]

Puutarhakylämökkeily vapaa-ajan asumisen muo-
tona vastaa haastateltavien osalta karkeasti ottaen 
kahteen tarkoitukseen. Näistä ensimmäinen ja 
kaikille yhteinen on puutarhamökin käyttäminen 
vapaa-ajan viettämisen paikkana, jossa voidaan 

rentoutua ja viettää aikaa perheen kanssa. Toinen 
tapa käyttää mökkiä liittyy erityisesti lähivuosina 
eläköityvien suunnitelmiin. Monella oli ajatuksena 
eläköitymisen jälkeen vaihtaa omakotitaloasumi-
nen vaivattomampaan kerrostaloasumiseen, jota 
puutarhakylämökki täydentäisi olemalla ’sormet 
multaan’ -paikka. 

Se oli varmaan lähinnä mun haaveeni, että 
olis aikaa pistää nyt nyrkit multaan. Pienis 
puitteis, että mä en halua mitään isoa puutar-
haa enkä tää tuntuu sopivan pieneltä. [Puutar-
hakylästä tontin varannut perhe]

Mökki toisi asumiseen lisäarvoa luonnonlähei-
syydellä, pihasaunalla ja kesäkeittiöllä, joihin ker-
rostaloasumisessa ei ole mahdollisuuksia samalla 
tavoin kuin esimerkiksi omakotitaloasumisessa. 
Jotain tämänkaltaisen mökkeilyn luonteesta ker-
too myös se, että eräs haastateltavista suunnitteli 
puutarhakylämökkiä perinteisemmän kesämökin 
rinnalle vapaa-ajan viettopaikaksi. 

Mökin käyttötapaan vaikuttaa luonnollisesti 
mökkimatkan pituus. Haastatellut asuvat karke-
asti ottaen joko Kuortaneen lähikunnissa (12 va-
raajaa) tai yli sadan kilometrin matkan päässä (3 
varaajaa), usein pääkaupunkiseudulla. Osa lähellä 
Kuortanetta asuvista suunnitteli vaihtavansa asu-
misen painopisteen mökille kesäisin, jolloin töissä 
voitaisiin kulkea mökiltä käsin. Myöskään kakkos-
asumista tai varsinaista muuttoa mökille ei pidetty 
mahdottomana ajatuksena. Pitkän matkan mökki-
läiset arvelivat viettävänsä mökillä pidempiä aikoja 
kerrallaan ja käyttävänsä mökkiä asumisen tuki-
kohtana sukuloidessaan alueella. Puutarhakylästä 
tontin varanneet tuntuisivat tukevan Kuortaneen 
nykyistä vapaa-ajan asukkaiden jakautumista 
Kuortaneen lähiympäristössä asuviin ja pitkän 
matkan mökkiläisiin.

Alueelle rakennettavat mökit velvoitetaan liit-
tymään kunnalliseen vesi- ja viemäriverkostoon. 
Suunnitelman mukaan mökit tulisivat olemaan 
kaupunkien kyljissä sijaitsevia siirtolapuutarha-
mökkejä suurempia, ympärivuotiseen käyttöön 
soveltuvia mökkejä, joissa on omat peseytymistilat 
ja sauna. (Kuortaneen puutarhakylä-esiselvitys-
hankkeen loppuraportti.) Tämä saa kannatusta 
tontin varanneilta: ”mikään kesämökkityyppi ei 
oikein riitä”. Varaajien mielipiteet mökin varus-
telutasosta vaihtelevat. Osa on suunnitellut va-
rustavansa mökkinsä kaikilla mukavuuksilla ko-
dinkoneista lähtien ja osa haluaa mökkiasumisen 
erottuvan selkeästi kaupunkiasumisesta vaatimat-
tomammalla varustelutasolla. Omakotitalomaista 
varustelutasoa perustellaan ympärivuotisella asu-
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misella. Yksi tämän päivän vaatimuksista liittyy 
toimiviin tietoliikenneyhteyksiin.  

…tietysti se, et tän päivän välineitä on, kun 
käytetään kaikennäköisiä tietokoneita ja 
muita ja pädejä ja näitä. Et sanotaan, että 
on yhteys ulkomaailmaan. – – Periaatteessa, 
että jos on asianmukaiset nettiyhteydet, niin 
mä pärjään kovasti ja puhelinyhteydet, niin 
mä pystyn tekemään töitä. Ja hyvin mielellä-
ni oliskin kiva, että kesällä pystyis tekemään 
töitä sieltäkin päin. Ei, kyllä mulla pitää olla 
kanavat ulkomaailmaan ja mä periaatteessa 
mulla on sähköpostit ja puhelimet 24/7 sillä-
lailla, että kyllä mä seuraan ja… emmä sinne 
silleen erakoidu, että kyllä mä aikoisin totta 
kai, että siinähän oliskin se idea, että mä pys-
tyisin sieltäkin päin sitten tekeen etänä töitä. 
Että sehän olis aivan loistava. [Puutarhakyläs-
tä tontin varannut lapsiperhe]

Haastateltavat pitävät suunnitelman mukaista 
puutarhakyläkonseptia hyvänä ideana. Suurin 
kannatus liittyy hintatasoon ja mökkitonttien saa-
tavuuteen. Monelle tämä on keino päästä suhteel-
lisen edullisesti kiinni mökkeilyyn luonnonjärven 
rannalla. Tämänkaltainen konsepti ei kuitenkaan 
välttämättä sovi kaikille. Haastateltavat olettavat 
alueelle hakeutuvien olevan samanhenkisiä mök-
keilijöitä, jotka ovat sosiaalisia, ottavat muutkin 
huomioon yksityisyyttä kunnioittaen, osaavat 
katsoa tiettyjä asioita läpi sormien ja ovat avoimia 
yhdessä tekemiselle. Toisille tällaisen vapaa-ajan 
asumisen yhteisöllisyys, sosiaalisuus ja yhteishen-
ki ovat osa konseptin viehätystä. 

No, kyllä mä tykkään sellaisesta yhteisöllisyy-
destä. Jos nyt kuvittelen eläkevuosia, niin mun 
mielestä se olis aivan ihanaa tutustua uusiin 
ihmisiin ja olla niiden kanssa tekemisissä, just 
kaikkia talkoita ja tosiaan, aivan kuin uusi 
maailma aukee. Mun mielestä se olisi aivan 
ihana ajatus. Koska tietäen, että kun omalle 
mökille menee, sitä puurretaan siellä omalla 
mökillä ja jos naapurista näkyy vilahdus, niin 
voi vitsi vieköön noi häirittee, mutta se on niin 
eri tyylistä. Mun mielestä se olis ihana. [Puu-
tarhakylästä tontin varannut lähivuosina elä-
köityvä pariskunta]

Alueen odotetaan aikaansaavan tietynlaista lomal-
la olemisen tunnetta, joka heijastuu kylän yhteis-
henkeen. Lomalla ollaan hyvällä tuulella ja ren-
nompia kuin arkielämässä. Odotuksena on, että 

tämänkaltainen mökkeily saattaa olla rikkaam-
paa ja sisällökkäämpää mökkeilyä kuin tavallinen 
mökkeily. 

Konseptin kääntöpuolena on pelko sijoitusmie-
lessä rakennettavista mökeistä ja vaihtuvista vuok-
ralaisista, joiden pelätään tuovan alueelle häiriöitä, 
melua, juopottelua ja siten laskevan sijoituksen 
arvoa. Näistä kahdesta mahdollisesta häiriöteki-
jästä nimenomaan mökkien vuokraustoiminnan 
todetaan olevan vastoin alkuperäisen siirtolapuu-
tarhan ideologiaa.

Ei ole huolta nuorisoparvien rymyämisestä, 
en usko, että se sellainen paikka on. Jos joskus 
rymyää niin ei se mitään, omienkin tai kuvit-
telisin Puutarhakylässä ne on niiden osakkai-
den mökkiä, jos siellä jonkun lapset rymyää, 
minkäs teet. Lapset yleensä rymyää jossain 
vaihees elämää, mut se jos sitä vuokrataan 
ihan ulkopuoliselle, niin se ei sitten oikein kuu-
lu siihen ideologiaan.  [Puutarhakylästä tontin 
varannut lähivuosina eläköityvä pariskunta]

Muu siirtolapuutarhoihin liittyvä ideologia esimer-
kiksi viljelemisestä ja oman ruoan kasvattamisesta 
näyttää sen sijaan unohtuneen. Päinvastoin, moni 
suunnittelee pitävänsä puutarhan mahdollisim-
man helppohoitoisena tai ainakin riittävän piene-
nä, ettei puutarhasta tule rasite. Puutarhakylässä 
siirtolapuutarhaideologia näkyy pääasiassa mök-
kien ulkonäössä, joiden samankaltaisuus luo alu-
eelle omintakeisen olemuksen ja ilmapiirin. 

Puutarhakylämökkeilyyn liittyvät odotuk-
set ovat pääosin samoja, mitä liittyy mökkeilyyn 
yleensäkin. Mökillä halutaan rentoutua, irrottau-
tua työstä, päästä pois kaupungista, olla mökillä 
ja puuhastella, saunoa, levätä, saada vaihtelua ar-
kiviikkoon. Mökkiin liittyy perinteisen mökkeilyn 
tapaan myös sosiaalinen ulottuvuus. Mökillä halu-
taan olla yhdessä perheen, lastenlapsien ja ystävien 
kanssa. Rentoutumisen lisäksi osa varaajista pai-
nottaa Kuortaneen tarjoamia aktiviteettimahdolli-
suuksia vapaa-ajan vietossa. 

Sit me ollaan ajateltu sitäkin, että kun siinä on 
se urheiluopisto niin lähellä, että tavallaan nii-
tä aktiviteetteja vois sitten hyödyntää enem-
män. [Puutarhakylästä tontin varannut perhe]

Osa haastateltavista erottaa mukavan ajanvieton ja 
mökkeilyyn usein liitetyn työleirin toisistaan. Mö-
killä pitää olla tekemistä, mutta tekeminen ei saa 
muodostua työleiriksi. 
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Ei me sinne yhtään porkkanaa istutettais. Eikä 
edes perunoita. Että, kun tietysti omakotitalos-
sa asuu, niin kuitenkin siinä on ihan riittävästi 
sitä hommaa ettei se olisi omakotitalon lisätyö-
maa.  [Puutarhakylästä tontin varannut perhe]

Haastateltavien näkemyksissä mökkeily ylipää-
tään näyttää jakautuvan perinteiseen työleirimök-
keilyyn ja vapaa-ajan viettoon painottuneeseen 
mökkeilyyn. Puutarhakylämökkeily nähdään silti 
mökkeilynä eikä lomakyläasumisena, sillä siinä 
painottuu oman mökin ympäristössä olevat toi-
minnot, jotka esimerkiksi lomakylässä ovat val-
miina. Mökkeilyyn kuuluu olennaisesti itsensä 
toteuttaminen, johon puutarhakylä tarjoaa run-
saasti mahdollisuuksia. Joidenkin haastateltavien 
näkemysten mukaan mökkeily muuttuu vapaa-
ajan asumiseksi silloin, kun mökillä vietetään ai-
kaa ympäri vuoden ja mökin varustetaso muistut-
taa kaupunkiasumista. Puutarhakylämökkeilyssä 
sekoittuu perinteisen mökkeilyn ja uudenlaisen 
vapaa-ajan asumisen elementtejä, jotka muodos-
tavat yhden näkökulman mökkeilyn muutoksen 
tarkasteluun. 

C.  PUUTARHAKYLÄMÖKKEILYN JA  
 PERINTEISEN MÖKKEILYN 
 EROAVUUKSIA

Puutarhakyläläiset ovat kunnalle yksittäin sijait-
sevista mökeistä poiketen helposti tavoitettavissa 
oleva asukasryhmä, jolla on samankaltaiset intres-
sit kuntaan nähden. Puutarhakylään suunniteltu 
asukasyhdistys kokoaa alueen mökkeilijät yhteen, 
jolloin yhdistyksen kannanotot näyttäytyvät kun-
taan nähden kootumpina ja painokkaampina kuin 
yksittäisten mökkiläisten äänet. Asukasyhdistyk-
sellä saattaisi olla myös painoarvoa neuvoteltaessa 
kunnan kanssa erilaisista puutarhakylään tai -ky-
läläisiin kohdistuvista maksuista. 

Puutarhakylän tiiviys helpottaa myös yrittä-
jien lähtökohtia palveluiden tarjonnassa. Tiivis 
mökkiyhteisö on helppo tavoittaa asukasyhdis-
tyksen kautta ja heidät on yksittäisiä mökkeilijöi-
tä helpompi mieltää maksaviksi asiakkaiksi. Kylä 
tarjoaa riittävästi asiakaspohjaa esimerkiksi mök-
kitalkkarityyppiselle toiminnalle, jolloin mökki-
läisasiakkaille tyypilliset piirteet, kuten pienten 
töiden pilkkoutuminen useaan paikkaan ja toimin-
nan pienimuotoisuus, saattavat vaihtua toiminnan 
keskittymiseksi ja suuremmiksi yhteispalveluina 
hankittaviksi töiksi ja palveluiksi. 

Aineistosta voidaan osoittaa kolme olennaista 
eroa tavallista mökkeilyn ja puutarhakylämökkei-
lyn välillä: suhtautuminen itsetekemiseen, sosiaa-

liseen vuorovaikutukseen ja mökkeilyn sitovuu-
teen. 

Ensimmäinen ero liittyy siihen, miten mök-
keilijät suhtautuvat mökillä puuhasteluun. Perin-
teisen mökkeilyn edustajat painottavat mökkei-
lyssään itse tekemistä ja puuhastelua palveluiden 
käytön sijaan. Mökkeilyn työläys ei heitä haittaa, 
pikemminkin päinvastoin. Puutarhakylässä mök-
keilyä sävyttää lähtökohtaisesti jonkinasteinen 
palveluiden käyttö, vaikka moni haastateltavista 
ajatteleekin mökkeilytyylinsä edustavan itseteke-
mistä. Itsetekeminen suuntautuu lähinnä mökkiin 
ja puutarhaan, mutta muu toiminta on ajateltu 
hankittavan ostopalveluna. Samoin kylän sijain-
nin lähellä kirkonkylää ja palveluja ajatellaan toi-
mivan osaltaan palvelujen käyttöä lisäävänä teki-
jänä. Merkittävin ero tekemiseen suhtautumisessa 
näkyy kuitenkin siinä, että puutarhakylässä puu-
hastelu ei ole samanlaista kuin tavallisella mökkei-
lijällä. Puutarhakyläläiset eivät halua mökistään 
työleiriä, mikä mainittiin haastatteluissa useaan 
kertaan. Puutarhakylämökille halutaan mennä 
olemaan ja viettämään vapaa-aikaa, eikä sinne 
kuulu jokakesäiset projektit tai kasvimaalla kyyk-
kiminen. Mökkeilyn halutaan olevan helppoa kau-
punkimaiseen asumiseen liittyvin mukavuuksin, 
jotta aikaa vapautuu muuhun olemiseen. 

Haastateltavista pääasiassa 1960- ja 1970-lu-
vuilla syntyneet korostavat mökkeilyssä vapaa-
ajan rajallisuutta ja elämän kiireisyyttä, jolloin 
mökkeily halutaan suunnata sellaiseen tekemi-
seen, mistä koko perhe nauttii. Vanhempien mök-
keilijöiden elämäntapaan itsetekeminen kuuluu 
luonnostaan ja se heijastuu myös mökkeilyyn.

- Kyllä me varmaan ite tehdään aika paljon. 
Itse tehdään ja voidaan tehdä muillekin 
tarvittaessa.

- Totuttu tekemään ite.
- Ei oo peukalo keskellä kämmentä. Se kun 

maalla asuu ja on elänyt, toiminut elä-
mänsä niin, sitä on joutunu tekemään mo-
nenlaista. Tai tämän ikäiset ihmiset. [Puu-
tarhakylästä tontin varannut lähivuosina 
eläköityvä pariskunta]

Erään asiantuntija-arvion mukaan nykynuoret ar-
vostavat nautintoa sekä työssä että vapaalla, kun 
vanhempien sukupolvien avainsana on aherrus ja 
ahkera työnteko. Nykynuorten arvoissa arvoste-
tuin resurssi on aika ja vanhemman sukupolven 
tavoitelluin resurssi on raha tai oikeammin sen 
säästäminen. (Moisio & Huuhtanen 2007: 33.) 
Tässä erottuu hyvin mökkeilyyn liittyvien arvo-
jen muutos sukupolvien välillä, joka näkyy myös 
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tässä aineistossa. Osa nuoremmista haastatelluis-
ta näkee konseptin etuina Kuortaneen tarjoamat 
vapaa-ajan viettomahdollisuudet, joiden koetaan 
olevan keino tasapainottaa kiireistä arkea. Vaikka 
vanhemman ikäluokan varaajien joukossa esiin-
tyy enemmän ajatuksia itsetekemisestä ja mökillä 
puuhailusta, ei heidänkään mökkipuuhansa muis-
tuta vanhan ajan työleiriä vaan enemmän leppoi-
saa ajankulua ja harrastamista mökillä oleskelun 
lomassa. Tämän voisi tulkita olevan yhdenlainen 
heikko signaali mökkeilyyn liitettävien arvojen 
muutoksesta.

Toinen tavallista ja puutarhakylämökkeilyä 
erottava tekijä liittyy mökkeilyn vuorovaikutuk-
seen. Mökkitutkimusten mukaan perinteisen 
mökkeilyn edustajat eivät välttämättä halua olla 
sosiaalisia eikä osallistua paikallisen yhteisön toi-
mintaan (esim. Aho & Ilola 2006: 78–81). Mökille 
kutsutaan vieraita, mutta he ovat usein sukulaisia 
tai ystäviä. Täysin vieraiden kanssa ei mökillä ol-
lessa tahdota seurustella. Tämä näkyi myös Kuor-
taneella jo mökkeilevien haastattelussa. 

Omassa rauhassa ja sitten, kun mainitsin, 
niin meillä on siellä niitä kavereita, jotka asuu 
siellä paikkakunnalla, jotka on meidän entisiä 
työkavereita ja nykyisiä ystäviä, niin niiden 
kanssa me vietetään aikaa ja sitten sukulais-
ten kanssa. Mutta ei muitten mökkiläisten 
kanssa, että ei meillä ole mitään sellaisia yh-
teisiä rientoja, että ei oo sellaista. Että jossain 
kesäkuortanelaisten tilaisuuksissa joo tietysti 
nähdään, mutta ei muuten. [Kuortaneella jo 
mökkeilevä perhekunta]

Puutarhakylässä sosiaalisuus ja vuorovaikutus 
muiden kanssa ovat olennainen osa mökkeilyn ar-
kipäivää. Siltä ei voi välttyä, eikä moni haluakaan. 
Sosiaalisuus, vuorovaikutus ja yhdessä tekeminen 
muiden mökkiläisten kanssa nähtiin mökkeilyä ri-
kastuttavana tekijänä, jonka kautta puutarhakylä-
mökkitontilla saattaa olla enemmänkin tekemistä 
kuin tavallisella mökkitontilla. Puutarhakylän toi-
mintaan ja yhteisöön osallistumista pidetään silti 
vapaaehtoisena. Kylän elämää ja touhuja voi katsoa 
kauempaa ja osallistua sitten, kun siltä tuntuu.

Vapaaehtoisuus ja omaehtoisuus eli mökkeilyn 
sitovuus ovat kolmas mökkeilymuotoja erottava 
tekijä. Puutarhakyläläiset painottivat erityisesti 
puutarhaan liittyvissä suunnitelmissaan mökkei-
lyn vapautta siinä mielessä, että sinne ei ole välttä-
mätöntä mennä säännöllisin väliajoin. Tämä näkyi 
muun muassa suunnitelmina pitää puutarha mah-
dollisimman helppohoitoisena, jolloin mökillä ei 
tarvitse viettää koko kesälomaa ellei halua.

Semmoinen, jonka voi jättääkin siinä viikoiksi, 
jos ei kerkiäkään käymään. Ei kuitenkaan mi-
kään työleiri, kyllä siellä saa olla mukavuudet 
kaikki. – – Kyllä, eikä tarvis nyt, kun ollaan 
vielä töissä, niin koko kesäloma tehdä siellä 
jotakin välttämättä, et se loma menis siinä – – 
[Puutarhakylästä tontin varannut eläköitymäs-
sä oleva pariskunta]

Tavallinen mökki nähdään enemmän velvoittava-
na, jota on murehdittava ja josta on huolehditta-
va. Puutarhakylämökin sijainti keskellä asutusta 
kirkonkylän lähellä pitää tuntemattomat ja pa-
hantekijät paremmin poissa. Alueella eivät ulko-
puoliset pääse puuhastelemaan pahojaan yhtä 
vapaasti kuin yksinäisellä paikalla sijaitsevassa 
mökissä. Mökkinaapurit pitävät silmällä paikkoja 
omastakin puolesta ja ilmoittavat, jos aihetta on. 
Mökille ei siis välttämättä tarvitse ajaa tarkistaak-
seen, että mökki ja tontti ovat kunnossa. Tiivis 
asuminen tuo turvallisuuden tunnetta myös tapa-
turman tai sairauskohtauksen sattuessa. Apu on 
lähellä, jos jotain sattuu. Mökkeily lähellä kunta-
keskusta vähentää myös metsään eksymisen vaa-
raa. Puutarhakylämökkeily koetaankin tavallista 
mökkeilyä huolettomammaksi ja vapaammaksi 
mökkeilymuodoksi.  

Toisten ihmisten läheisyys mahdollistaa myös 
uusien mökkeilijäryhmien mökkeilyn.

Täällä oli, että miksi olette varanneet tontin. 
No, se itse asiassa tuli tuos jo, että se kun mä 
oon yksinäinen ihminen ja mä en uskalla enkä 
halua olla missään mettän keskellä yksin. 
[Puutarhakylästä tontin varannut yksin asuva]

Taulukko 12 kokoaa yhteen keskeisemmät erot tä-
män aineiston osalta.
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Taulukko 12.  Puutarhamökkikylän ja tavallisen mökin erot.

Teema Puutarhamökki(kylä) Tavallinen mökki

tekeminen oleminen/puuhastelu puuhastelu/työleiri 

vaikuttaminen yhtenäinen joukko hajanainen

mökkeilyn luonne sosiaalinen omissa oloissaan, omassa piirissä

turvallisuus hlökohtainen turvallisuus
omaisuuden turvallisuus

omillaan

sitovuus ei niin sitovaa: voi jättää omilleen pidem-
mäksikin aikaa

mökki/tontti vaatii jatkuvaa huolenpitoa

työläys pienitöinen jokavuotinen projekti

ympäristö aktiivinen/levoton passiivinen/rauhallinen

palveluiden käyttö kynnys palveluiden käyttöön saattaa olla 
alhaisempi esimerkiksi yhteispalveluiden 
myötä

palveluita käytetään vain, ellei itse pystytä 
tekemään

 

sellä olevalla perhekunnalla mökin tarjoama lepo 
ja rauha on mahdollista tavoittaa jo kotona. Tässä 
elämänvaiheessa mökillä olemiseen ei siis kohdistu 
enää samanlaisia tarpeita kuin aikaisemmassa elä-
mänvaiheessa. Eläköitymisvaihetta elävät edusta-
vat usein suuria ikäluokkia eli 1940- ja 1950-lu-
vuilla syntyneitä. Mielenkiintoista on, muuttuuko 
suurten ikäluokkien mökkeilytyyli yleisemminkin 
ottaen sosiaalisempaan ja yhteisöllisempään suun-
taan eläköitymisen myötä. Voidaanko jopa puhua 
kolmannen iän mökkeilytyylistä ja palvelutarpeis-
ta? 

Moni eläköitymässä olevista haastatelluista on 
harkinnut vaihtavansa nykyisen asuntonsa oma-
kotitalosta kerrostaloon, jolloin asuminen olisi 
helpompaa ja huolettomampaa. Huoleton asumi-
nen mahdollistaisi tulevaisuudessa entistä va-
paamman matkustelun ja ajan viettämisen itselle 
mieluisissa paikoissa. Yksi tällainen paikka olisi 
puutarhakylä, joka täydentäisi asumisen kokonai-
suutta paikkana, jossa voi toteuttaa itseään ja teh-
dä puutarhatöitä omakotitalon pihaa pienemmäs-
sä mittakaavassa. 

On mahdollista, että kolmannessa iässä keven-
netään asumismuodon lisäksi myös mökkeilyä: 
sitova ja aikaa vievä perinteinen mökkeily saattaa 
hyvinkin vaihtua yhä useammalla helppohoitoi-
sempaan ja kevyempään mökkeilyyn puutarha-
kylässä. Puutarhamökki ei ole niin sitova kuin ta-
vallinen mökki, eikä se myöskään sido yhtä paljon 
pääomaa. Jos mökkiin kyllästyy, on se tarvittaessa 
helppo myydä.  Puutarhakylämökkeily saattaa olla 
signaali sellaisen mökkeilytyylin yleistymisestä, 
jossa halutaan pitää mahdollisuudet auki muutok-
sille.

8.4 PUUTARHAKYLÄMÖKKEILYN   

 ERITYISPIIRTEET

Muutokset mökkeilijöiden suhtautumisessa mökil-
lä tekemiseen ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen 
ovat tekijöitä, jotka antavat viitteitä suunnasta, 
mihin mökkeily on muuttumassa. Perinteisen10 
mökkeilytyylin edustajia aineistossa oli suhteel-
lisen vähän, vaikka moni ilmoittikin kysyttäessä 
mökkeilytyylinsä edustavan enemmän itseteke-
mistä kuin palveluiden käyttöä. Osa itsetekevis-
tä mökkiläisistä suunnitteli käyttävänsä mökkiä 
puutarhatöiden sijaan paikallisten aktiviteettien 
hyödyntämiseen, jolloin mökkeilyn luonne 
muuttuu perinteisestä mökkeilystä enemmän 
harrastamiseksi. Myös elämäntilanne vaikuttaa 
palveluiden käyttöön: kiireistä arkea elävät eivät 
välttämättä halua käyttää vapaa-aikaansa samoi-
hin rutiinitöihin kuin kotona ja kynnys palveluiden 
hankintaan on alempi. 

Osa haastateltavista korosti puutarhakylää 
paikkana, jossa voi tutustua uusiin ihmisiin, saada 
seuraa mökkinaapureista ja tehdä asioita yhdessä 
muiden kanssa. Mökkeilyn vuorovaikutteisuus 
vetoaa pienten lasten perheisiin ja erityisesti elä-
köityneisiin tai eläköitymistä suunnitteleviin, joita 
viehätti puutarhakyläkonseptissa nimenomaan 
mökkeilyn sosiaalisuus ja yhteisöllisyys. Yhteisöl-
lisyys tuo tunteen siitä, että on osa kokonaisuutta, 
jota moni eläkkeelle jäänyt ehkä kaipaa työelämäs-
tä pois jäätyään. Monella eläköitymisen kynnyk-
10 Tässä luvussa on käytetty nimityksiä: Tavallinen mökkeily (vapaa-

ajan asuminen, joka tunnistetaan esimerkiksi lainsäädännössä, 
mökki sijaitsee rannalla tai metsän keskellä), perinteinen mökkeily 
(itsetekemiseen ja puuhasteluun keskittyvä mökkeilytyyli) sekä 
puutarhakylämökkeily.
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Puutarhakylämökkeilyn voidaan joiltain osin näh-
dä vastaavan mökkeilytyylien ja vapaa-ajan asumi-
sen muutokseen liittyviin tekijöihin, joihin perin-
teinen mökkeily ei niin helposti pysty vastaamaan 
ja jotka kertovat mökkeilyyn liittyvän arvomaa-

ilman hitaasta muutoksesta perinteisestä mök-
keilystä kohti 2010-luvun mökkeilyä. Näitä ovat 
esimerkiksi mökkeilijöiden palvelumyönteisyyden 
kasvu, yhteisöllisyyden ja sosiaalisuuden korostu-
minen sekä turvallisen mökkeilyn kaipuu.
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 9 TULEVAISUUSARVIOITA MÖKKEILYSTÄ

 MANU RANTANEN

Koska näyttää siltä, että huomattava osa vapaa-
ajan asukkaista haluaa panostaa mökkeilyyn yhä 
enemmän, tullaan monia vanhempia mökkejä 
kunnostamaan tai jopa rakentamaan uudelleen. 
Tämä johtaa kasvaviin korjausrakentamisen 
markkinoihin. Uusien vapaa-ajan asuntojen tek-
niikan kehittyminen mahdollistaa yhä laajemmin 
käytännössä samanlaisen elämäntavan vapaa-ajan 
asunnoissa kuin vakituisissa asunnoissa. Esimer-
kiksi osittainen etätyö lisääntynee niillä, joiden työ 
sen sallii. Siitä oltiin lähes yksimielisiä, että tulevat 
mökkeilijät eivät enää juurikaan tee itse vapaa-ajan 
asuntojen huoltotöitä ja, että käytännön töiden 
osaaminen vähentyy muutenkin. 

Työelämä muuttuu suuntaan, jossa työn ja 
vapaa-ajan sekoittuminen lisääntyy. Tämän takia 
monet haluavat kuitenkin pitää mökkiä paikkana, 
jossa keskitytään vapaa-ajan viettoon. Työelämän 
tahdin kiristyminen saattaa näkyä mökkeilyssä 
myös siten, että mökillä halutaan päästä helpom-
malla, joka saattaa heijastua palveluiden lisään-
tyvänä käyttönä osana mökkeilyä. Mökkeilyyn 
liittyvien loma-aktiviteettien käyttö ja elämysten 
hakeminen lisääntynee. Monien mökkeilyalueiden 
läheisyydessä on esimerkiksi golfkenttiä, laskette-
lurinteitä ja lähikaupungeissa järjestetään kulttuu-
ritapahtumia, joita vapaa-ajan asukkaat hyödyntä-
vät innokkaasti. Harrastusmahdollisuudet mökin 
lähellä ovat yhä useammin ratkaiseva tekijä mökin 
ostamisessa. Joidenkin haastateltujen mielestä 
tarjontaa voitaisiin laajentaa yhteisöperusteisen 
matkailun suuntaan. Uusia ryhmiä tulee luultavas-
ti tulevaisuudessa myös ulkomailta mökkeilijöiksi 
Suomeen.

Yksi mahdollinen kehityssuunta on, että nuo-
remmat eivät jatkossa ole enää niin kiinnostunei-
ta mökin omistamisesta vaan vuokraamisesta. 
Mökin periminen voi johtaa tilanteeseen, jossa 
sen käyttöaste jää melko matalaksi. Käyttöastetta 
voidaan nostaa lainaamalla niitä tuttavien kesken, 
mutta on mahdollista, että vuokraustoiminta tu-
lee lisääntymään. Monien kesämökkien hallinta 
usean omistajan kanssa voi johtaa samantapaisiin 
ostopalvelukäytäntöihin kuin vuokramökkeilyssä, 

Mikkelissä ja Kouvolassa haastatelluilta tiedustel-
tiin näkemyksiä vapaa-ajan asumisesta ja palve-
lujen käytöstä 10–15 vuoden kuluttua. Mökkeilijät 
arvioivat tätä paitsi oman ja lähipiirinsä mökkeily-
tapojen muutosten, myös omalla mökkeilyalueella 
tehtyjen havaintojen ja esimerkiksi omassa työelä-
mässä saatujen kokemusten perusteella. Seuraa-
vassa näitä näkemyksiä esitellään ja arvioidaan 
tarkemmin.

Mökkeilyn ennustettiin muuttuvan paitsi mu-
kavuutta suosivaan suuntaan, myös niin, ettei 
mökeillä olla enää niin pitkiä aikoja kerrallaan. 
Tämä riippuu siitä, jatkavatko nykyiset nuoret per-
heet omaksumaansa mökkeilytyyliä jatkossakin 
vai muuttuuko mökkeily heidän eläköitymisensä 
jälkeen samantapaiseksi kuin heidän vanhemmil-
laan. Oikea vastaus lienee jossain näiden välissä. 
Yksi mahdollinen mökkeilytyyli lienee tulevaisuu-
dessa ”slow life”, jossa pyritään ekologisuuteen ja 
tekemään asioita itse. Tiettyjä palveluja voitaisiin 
tosin liittää siihenkin, esimerkiksi alkuperäisen 
paikallisen ruuan tarjoamista.

Suuri merkitys mökillä vietetyn ajan kestoon 
on vapaa-ajan asunnon varustelutasolla. Monet 
yksinkertaiset kesämökit jäänevät melko vähäi-
sen käytön paikoiksi, joilla käydään vain kesäisin. 
Yli 70-vuotiaat, perinteisten ja yksinkertaisten 
1960–70-lukujen lautamökkien omistajat, ovat 
vähentämässä mökkeilyään varsinkin kesäaiko-
jen ulkopuolella, mikä korostuu tulevaisuudessa, 
kun suuret ikäluokat vanhenevat. Mökkeily alkaa 
monille heistä tuntua liian vaivalloiselta varsinkin 
silloin, kun mökkimatka kestää useita tunteja. Täl-
lä on vaikutusta erityisesti Järvi-Suomessa, jonka 
mökkeilijöistä merkittävä osa asuu pääkaupunki-
seudulla. 

Mikä hämmästyttää on, että kun lähden tuota 
rantaa pitkin 5 km ja tuota rantaa 5 km, niin ei 
näy mitään. Ne ihmiset ei oo siellä. Ne käyvät 
mökillä, mutta harvoin. Tarkoittaa sitä, että 
ihmisillä on menoja niin paljon… Sitten on nää 
vanhat jäärät, kuuskymppiset miehet, jotka 
käy täällä useammin. [Vapaa-ajan asukas]
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mikä voisi johtaa esimerkiksi lähialueiden mökki-
talkkari- ja siivousyrittäjien työllistämiseen. 

Siinä on aika iso raha kiinni, joka ei tavallaan 
tuota mitään. Vaikka mökki ei ole pelkästään 
sijoitettua pääomaa, niin on siinä tavallaan 
mahdollisuus tehdä sivutuloja vuoden aikana, 
jos ei sitä itse käytä ja ei ole sellainen mökkeily 
”hevi juuseri”.  On se silloin tyhmää, että mö-
kit seisoo kuukauden kesässä tyhjillään, jos 
siellä ei ketään ole. [Toisen polven vapaa-ajan 
asukas]

Pienen suvunosan kanssa halutaan viettää 
joulua ja lomia yhdessä. On ne sitten sukua 
tai lähiystäviä, joiden kanssa mennään viet-
tämään vapaa-aikaa mökille. Tällainen trendi 
on ollut vähän nousussa. [Yrittäjä]

On luultavaa, että yksityisten mökkien vuokravä-
litys tulee lisääntymään siitäkin huolimatta, että 
aiemmin tehtyjen kyselyjen perusteella mökin-
omistajista vapaa-ajan asunnon eteenpäin vuok-
raamista harkitsi vain vähäinen joukko, jotka pää-
asiassa olivat vielä työelämässä (mm. Rantanen 
ym. 2009). Etelä-Savossa on tätä toimintaa jo aloi-
tettu niin, että siihen tarvittaessa sisältyvät päivys-
tys- ja loppusiivouspalvelut.

Olennaista maaseudun palvelujen menesty-
miselle on se, kuinka mökkeilijöiden palvelujen 
hankintapaikat muuttuvat. Tottumus ohjaa monia 
hankkimaan palveluja ensisijaisesti vakituisen 
asunnon läheltä, varsinkin jos paikallisia palvelu-
ja ei löydä helposti. Keskeisiä ongelmia palvelujen 
käytössä mökkien lähialueella ovat olleet palvelu-
tarjonnan vaikea löydettävyys ja sopimattomuus 
mökkiläisten aikatauluihin. Maaseudun palvelujen 
hinta-laatusuhteen mahdolliset ongelmat askar-
ruttivat osaa haastatelluista. Vapaa-ajanasukkailla 
on tavallisesti mahdollisuus hankkia palvelu kau-
empaa, mikäli hinta koetaan liian kalliiksi.

Mökkeilytyylit muokkautuvat myös sen mu-
kaan, minkälaisia palvelukonsepteja ja yrittäjien 
yhteistyöasetelmia kehitetään ja kuinka hyvin 
ne vastaavat tuleviin mökkeilijöiden tarpeisiin. 

Epävarmuutta koettiin siitä, kehittyykö tarjonta 
vastaamaan muuttuvaan kysyntään. Nuorten jää-
mistä yrittäjiksi maaseudun olosuhteisiin epäil-
tiin, vaikka sitä toivottiinkin. Samalla nykyisten 
palveluntuottajien jaksaminen on kysymysmerkki. 
Sukupolvenvaihdokset ovat vaikeita maaseudun 
yrityksissä tilanteessa, jossa vakituinen asutus vä-
henee. Yritysten tuleva kannattavuus maaseudulla 
on olennaista. Mikäli uusia paikallisia yrittäjiä ei 
löydy riittävästi kysynnästä huolimatta, on yksi 
mahdollisuus että mökkiläisistä itsestään löytyy 
tulevaisuudessa palveluntuottajia. Aktiiviset elä-
keläiset ovat potentiaalinen ryhmä, joka saattaa 
innostua osallistumaan palvelutuotantoon.

Tuleville mökinomistajille internetin monipuo-
linen ja jatkuva käyttö on arkipäivää. Eteläpoh-
jalaisen kiinteistövälittäjän mukaan tämä näkyy 
myös mökkien varustelutasoon liittyvien kyselyjen 
muuttumisena: aikaisemmin kysyttiin, onko mö-
killä sähköt, mutta nykyään halutaan tietää, millä 
nopeudella internet-yhteydet toimivat. Maaseudun 
palveluntuottajienkin tulisi hyödyntää internetiä 
nykyistä paremmin, sillä tämä on tärkeimpiä edel-
lytyksiä sille, että palveluja aletaan käyttää nykyis-
tä laajemmin. Toinen edellytys on yrittäjien yh-
teistyön lisääntyminen. Pelkkien internet-sivujen 
olemassaolo ei riitä vaan niiden tulisi olla helposti 
löydettäviä. Niitä pitäisi myös päivittää jatkuvasti 
ja kehittää siihen suuntaan, että tuotteita ja palve-
luja voitaisiin tilata kotoa käsin ennen mökkimat-
kaa. Tämä voisi avata uusia markkinoita maaseu-
dun palvelutuotannolle. Tilanteen muuttumiseen 
vaaditaan sitä, että nuorempia yrittäjiä tulee mu-
kaan kehitystyöhön.

Löytyykö yrittäjähenkisiä yrittäjiä tai yhteis-
yrittäjiä? Saadaanko aktiivinen ja sitoutunut 
joukko toimimaan ja markkinoimaan osaa-
mistaan? Onko siellä riittävä kesäasutus-
pohja? Saa tehdä hirveästi työtä, että saa ne 
palvelut tunnetuksi. Sitten, kun ne siinä onnis-
tuvat, että kuluttaja voi ottaa yhteen paikkaan 
yhteyttä ja on nettisivut ja numerot ja tulee 
laadukasta palvelua, niin uskon että se alkaa 
toimia. [Vapaa-ajan asukas]
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10 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET: 
 MÖKKEILYTYYLIEN MUUTTUMISEN 
 SUHDE PAIKALLISTEN PALVELU-
 YMPÄRISTÖJEN RAKENTUMISEEN

 MANU RANTANEN 

Vapaa-ajan asumista ei ole ilman ”vakituista” asu-
mista. Jyrkkä raja vapaa-ajan ja vakituisen asumi-
sen välillä on liudentunut ja asuminen on muuttu-
massa entistä monipaikkaisemmaksi. Asumisen 
kokonaisuuteen, jonka muodostavat ihmisen eri-
laiset tavat yhdistää liikkumista ja asumista, liitty-
viä valintoja tehdään eri elämänvaiheissa. Esimer-
kiksi vapaa-ajan asunnon sijaintipaikkakunta on 
tullut monille vakituiseksi asuinpaikkakunnaksi 
eläkeiässä. Voitaisiinkin alkaa puhua ”asumisen 
kokonaistyylistä”, jolla kuvattaisiin tapoja käyttää 
eri paikkoja asumiseen elämänkaaren aikana (vrt. 
Hasu 2012).

Kattavuuden vaiheeksi kutsutusta mökkeily-
ajasta, joka alkoi vuonna 1990 (Aho & Ilola 2006), 
ollaan parhaillaan siirtymässä modernin vapaa-
ajan asumisen vaiheeseen. Syynä tähän on se, että 
monia muutoksia on tapahtunut vapaa-ajan asu-
mista leimanneissa asioissa (ks. tarkemmin liite 
1). Uusien vapaa-ajan asuntojen taso on noussut 
selvästi ja ne ovat verrattavissa omakotitaloihin. 
Palvelujen käyttö on alkanut yleistyä ja monien 
mökkeilytyyli lähestyy matkailukokemusta samal-
la kun mökin käyttäjien kytkökset mökkipaikka-
kunnille heikentyvät. Yhä useammalla ruokakun-
nalla on käytössään useita vapaa-ajan asuntoja ja 
mökkien vuokraaminen lisääntyy. Toisaalta mök-
keilytyylit eriytyvät, koska edelleen on käytössä 
paljon perinteisiä kesämökkejä. Voidaan siten pu-
hua myös eriytyvän ja fragmentoituvan vapaa-ajan 
asumisen vaiheesta: mökkeily näyttää muuttuvan 
osittain asumisesta kohti matkailua varsinkin 
nuoremmilla sukupolvilla, vaikka mökkien muok-
kaaminen kodinomaisiksi onkin valtaosalla vapaa-
ajan asukkaista edelleen olennainen osa mökkeilyä 
(vrt. Pitkänen 2011:84).

Mökin tason ja mökkeilytyylin välillä on kes-
kinäinen yhteys, koska itselle ominaiseen mökkei-

10.1 PALVELUJEN KÄYTTÖÄ 

 SUOSIVA MÖKKEILYTYYLI   

 VAHVISTUU

A. MÖKKEILYTYYLIEN MUUTTUMINEN

Tutkimuksessa selvitettiin sitä, minkälaisia yh-
teyksiä ja muutossuuntia on löydettävissä vapaa-
ajan asukkaiden mökkeilytyylien ja palvelujen 
käyttötapojen välillä ja, miten nämä muutokset 
muovaavat paikallisia palveluympäristöjä. Mök-
keilytyyleihin heijastuvat yhteiskunnan muutokset 
kulutuskäyttäytymisessä, kuten mukavuuden ja 
paikallisuuden arvostaminen. Tekninen kehitys 
on samalla tuonut uusia mahdollisuuksia vapaa-
ajan asumiseen. Mökkeilytyylien muutos ja liitty-
minen maaseudun palveluympäristön muutoksiin 
on sidoksissa niihin prosesseihin, jotka muovaavat 
suomalaista maaseutua tällä hetkellä ja erityisesti 
tulevaisuudessa. Se, miten mökkeilytyylien muu-
tokset heijastuvat paikallisten palveluympäristöjen 
kehittymiseen, on yksi harvaan asutun maaseu-
dun kohtalonkysymyksistä. 

Tutkimuksessa keskityttiin paikalliskehityk-
sen kannalta tärkeisiin mökkeilytyyleihin. Pal-
velujen käyttö on keskeinen tekijä useimmissa 
tulevaisuuden mökkeilytyyleissä. Vaikka monet 
uusistakin mökkiläisistä pitävät edelleen mökkiä 
enemmän itse tekemisen kuin palvelujen käytön 
paikkana, heidän osuutensa näyttää vähentyvän. 
Mökkeilytyylien taustalla on asenteita, arvoja ja 
mieltymyksiä sekä osittain sukupolvisidonnaisia 
sosioekonomisia tekijöitä. Myös rakenteelliset reu-
naehdot rajaavat sitä, minkälaiset mökkeilytyylit 
ovat mahdollisia. Mökin sijainti on usein yhteydes-
sä vapaa-ajan asunnon perimiseen, mikä osaltaan 
vaikuttaa mökkeilytyylin muotoutumiseen. 
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lytyyliin, tai käsitykseen siitä, mitä mökkeily on, 
pyritään löytämään sopiva mökki, jos tämä vain 
on mm. taloudellisten tekijöiden tai mökkitonttien 
saatavuuden kannalta mahdollista. Mökkipaikka 
ja oma mökkeilytyyli koetaan tärkeiksi, sillä ne 
ovat osa oman identiteetin rakentamista. Mökkei-
lytyylien muuttuminen on yhteydessä myös aiem-
piin juuriin mökkipaikkakuntaan, mökkeilijöiden 
paikkaan kiinnittymiseen, paikallisidentiteettien 
rakentumiseen ja monipaikkaisiin kotiseutuihin. 
Paikkoihin kiinnittyminen on viime vuosikymme-
ninä vähentynyt ja liikkuvuus lisääntynyt.

Perinteisestä mökkeilystä poikkeavat vaihtoeh-
toiset mökkeilyn muodot ovat viime vuosina tulleet 
yhä merkittävämpään rooliin. Esimerkiksi vapaa-
ajan asuntojen rakentaminen hiihtokeskuksiin on 
arvioitu indikoivan suurten ikäluokkien eläköity-
miseen liittyvää mökkeilyn muutosta (Tuulentie 
2006). Kuortaneen puutarhakylähanke on esi-
merkki elinkeinopoliittisesta toimenpiteestä, jossa 
hyödynnetään mökkeilyssä tapahtuvia muutoksia 
ja jonka alkusysäyksenä on ollut paikallisia yrityk-
siä hyödyntävän uuden palvelukysynnän luominen 
alueelle.

Murros liittyy ennen kaikkea suurten ikäluok-
kien eläköitymiseen, ikääntymiseen liittyvään fyy-
sisen kunnon alenemiseen ja lopulta mökkeilystä 
luopumiseen. Vanhemmillekin mökkiläisille on 
tullut yhä hyväksyttävämmäksi käyttää mökki-
talkkarien palveluja, kun omat voimat alkavat vä-
hentyä. Monet viettävät pitkiä jaksoja mökkipaik-
kakunnalla eläköidyttyään, etenkin, jos vapaa-ajan 
asunto on hyvin varusteltu ja mökkimatka on suh-
teellisen pitkä. Heidän palvelujen käyttönsä on 
vapaa-ajan asunnolla aivan samanlaista kun vaki-
tuisella asunnolla. Suurten ikäluokkien ja sitä van-
hempien mökkeilytyyli on ollut pitkään dominoi-
vassa asemassa, koska valtaosa nykyään käytössä 
olevista mökeistä on rakennettu heidän aktiiviai-
kanaan ja he ovat usein olleet omistajan asemassa 
kymmeniä vuosia, vaikka mökkipaikkoja olisivat-
kin heitä enemmän alkaneet käyttää nuoremmat 
perheenjäsenet. Suurin uusien mökkien rakenta-
misaika oli vuosien 1970 ja 1990 välisenä aikana. 

Mökkeilytyylien muutokset voidaan tiivistää ku-
vaan 13, joka ajallisesti alkaa 2. maailmansodan 
jälkeisestä ajasta ja, jossa tällä hetkellä ollaan siir-
tymässä vaiheesta 3 vaiheeseen 4.

Polaroitumista mökkien tason ja käytön in-
tensiteetin suhteen tapahtuu jatkossakin. Hyvin 
varustellut vapaa-ajan asunnot houkuttelevat yhä 
pitempiin mökkeilyjaksoihin, kun taas vähemmän 
varusteltujen, ennen 1980-lukua rakennettujen 
mökkien käyttö vähenee. Uudet omistajat tulevat 
peruskorjaamaan mökkejä erityisesti silloin, kun 
ne ovat houkuttelevia sijaintinsa puolesta. Mo-
net peruskuntoiset kesämökit tulevat kuitenkin 
jäämään vähäiselle käytölle. Esimerkiksi säädös 
vapaa-ajan asuntojen jätevesien tarkemmasta kä-
sittelystä jouduttaa osaltaan kehitystä, jossa mökit 
jakautuvat hyvin varusteltuihin, ympärivuotisesti 
asumiskelpoisiin vapaa-ajan asuntoihin ja perin-
teisiin kesämökkeihin. Kehitys voi johtaa muutok-
siin vapaa-ajan asumisen alueellisessa jakautumi-
sessa niin, että lähempänä pääkaupunkiseutua ja 
muita isompia keskuksia sijaitsevat mökkeilyalu-
eet tulevat edelleen vilkastumaan, jos sopivia mök-
kitontteja vain on saatavilla.

Huomattava osa mökeistä on jatkossakin pe-
rinteisiä kesämökkejä, joilla mökkeily jatkunee 
samantapaisena kuin ennen. On myös mahdollis-
ta, että mökit, joilla ei mukavuuksia ole, löytävät 
oman käyttäjäryhmänsä hidastajista tai ekologi-
suutta painottavista mökkeilijöistä. Kauempana 
palveluista sijaitsevat mökit voivat myös palata 
alkuperäiseen käyttöönsä kalamajoiksi tai metsäs-
tyskämpiksi.

Mökkien omistajanvaihdoksia tapahtuu jatku-
vasti, tulevaisuudessa yhä enemmän, joko myyn-
nin tai perimisen kautta. Vapaa-ajan asuntojen 
myyntiä ja ostamista ohjaavat mökin käyttöarvo 
(mökkimatkan pituus ja vapaa-ajan määrä), mark-
kina-arvo (mm. mökin sijainti ja tontilla oleva met-
säomaisuus) ja tunnearvo (juuret ja muut siteet 
paikkaan). Voidaan arvioida, että juurten löyhtyes-
sä mökkeilyalueelle tunnearvon merkitys vähenee, 
mutta käyttöarvon merkitys korostuu (Kuva 14).

Kuva 13. Mökkeilyn ja siihen liittyvien palvelujen käytön muutokset.

Harvat mökkiläiset 
maatalousvaltaisen 
yhteisön osana: Itse 
tekeminen ja vaihdanta.

Massojen perinteinen 
kesämökkeily ”juurillaan”. 
Maatilojen väheneminen, 
väestön ja palvelujen 
keskittyminen. Palvelut 
sisäistä tietoa.

Varustelutason 
nousu, myös 
omakotimaisia 
vapaa-ajan 
asuntoja. Mökkien 
huoltoa tarjoavia 
yrityksiä.

Mökkeilytyylit eriytyvät, 
juuret alueille löyhtyvät. 
Useita mökkejä samoilla 
ruokakunnilla. Kotitalous-
palvelujen käyttö yleistä. 
Sekä paikallista että 
ylipaikallista tarjontaa.
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B. SUHTAUTUMINEN PALVELUJEN 
 KÄYTTÖÖN ON KESKEINEN ERI 
 MÖKKEILYTYYLEJÄ EROTTAVA 
 TEKIJÄ

Tutkimuksen havaintojen perusteella keskeinen te-
kijä, joka erottelee eri mökkeilytyylejä, on suhtau-
tuminen työn tekemiseen ja palvelujen käyttöön 
mökillä. Se on puolestaan yhteydessä mökinomis-
tajan sukupolveen, jota hän edustaa. Työn merki-
tyksen korostaminen on ollut olennaista suurille ja 
vanhemmille ikäluokille. Mökki on ollut luonnolli-
nen paikka jatkaa yhteiskunnassa vallinnutta itse 
tekemisen traditiota. Suurten sukupolvien mök-
keilyyn on kuitenkin yhä selkeämmin tullut mu-
kaan mukavuuksien hiljainen hyväksyntä. Vaikka 
itse tekemistä korostetaan, on työn ruumiillisuus 
vähentynyt.

Nuoremmilla sukupolvilla ei ole itse tekemisen 
ihannetta vapaa-ajan asunnolla. Ruumiillista työtä 
saatetaan tehdä jatkuvuuden takia, kuin kunnian-
osoituksena vanhemmille, jos he vielä omistavat 
mökin tai ovat elossa. Suhde työhön ei kuitenkaan 
ole tekemisen ensisijainen motiivi vaan esimerkik-
si vaihtelun etsiminen istumatyölle, arkiliikunta 
tai rakentamisharrastus. Palvelujen ostamista ei 
enää koeta noloksi oman osaamattomuuden osoi-
tukseksi vaan muussa arkielämässä luonnolliseksi 
tullut palvelujen käytön tapa tulee myös mökille.

Palvelujen käyttöä suosimattomat ja lomailuun 
keskittyvät mökkeilytyylit eivät poikkea täysin 
toisistaan. Todellisuudessa myös ”puuhastelijat” 
käyttänevät enenevästi palveluja. Esimerkiksi 
puutarhanhoitoa harrastavat voivat tilata suun-
nittelupalvelua tai halot voidaan hakata itse mök-
kitalkkarin kaatamista ja pätkimistä pihapuista. 

Rakentamiseen ja sisustamiseen liittyy kulutus-
trendejä, joiden näyttämönä kesämökki usein toi-
mii. Mökkeilystä aitoutta ja elämyksiä etsivien 
kaupunkilaisten joukko saattaa tässä roolipelissä 
toimia ”maalaisemmin kuin maalaiset konsa-
naan”. Tällainen tapa suhtautua mökkeilyyn pitäisi 
hyödyntää yritystoiminnassa tarjoamalla aitoja ja 
paikallisia elämyksiä. Luottamus palvelujen tuot-
tajan ja kuluttajan välillä on oleellista ja se koetaan 
saavutettavan tuttuuden ja paikallisuuden kautta.

Suhtautuminen palvelujen käyttöön on keskei-
nen tekijä, jolla eri mökkeilijäryhmät rakentavat 
mökkeilijäidentiteettiään. Palveluihin suhtautu-
misen perusteella voidaan erottaa kolme ryhmää: 
työleiriläiset, jotka pitävät työntekoa ja yksinker-
taisuutta keskeisenä mökkeilyn ideana ja suoras-
taan vastustavat palvelujen käyttöä mökillä viimei-
seen saakka, puuhastelijat11, jotka korostavat omin 
käsin tekemistä ja ”kesäparatiisin rakentamista” 
ennen kaikkea vastapainona työelämälle, mut-
ta myös hyödyntävät tarvittaessa monipuolisesti 
kotitalouspalveluja sekä elämyshakuiset loman-
viettäjät, joiden mökkeilyssä aktiviteetit, lomasta 
nauttiminen ja palvelujen käyttö ovat keskeisessä 
osassa. Työleiriläiset kuuluvat vanhimpiin mökki-
läisiin, puuhastelijoita löytyy eniten keski-ikäisistä 
ja lomailijoita nuoremmista ikäluokista. Tällä 
hetkellä suurimpana ryhmänä ovat puuhastelijat, 
mutta lomailijoiden ryhmä kasvaa ja työleiriläisten 
vähenee (kuva 15).

11 On totta, että monet puuhastelijatkin käyttävät leikkimielisesti mö-
kistään nimitystä työleiri (mm. Alasuutari P. ja M. 2010), mutta tällä 
tarkoitetaan rentouttavaa puuhastelua. Perinteisen mökkeilytyylin 
lapsuudessa kokeneet pitivät ”työleiriä” negatiivisena nimityksenä.

Kuva 14.  Palvelujen käytön polarisoituminen eri tyyppisillä vapaa-ajan asunnoilla.

Palvelujen 
käy�öä  
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Palvelujen 
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Mökin 
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periminen

? ?

Työikäisten intensiivinen 
mökkeily, jolta odotetaan lepoa 
ja elämyksellisyy�ä. Eläkeläisten 
kakkosasuminen. 

Yksinkertaiset mökit, joiden 
käy�ö vähäistä. Perityt 
mökit, joiden jatkokäy�ö 
ratkaisema�a.

Uudet vapaa-ajan asunnot ja 
mökkien varusteleminen.

Perinteitä ja oman käden 
töitä korostava 
mökkeilytyyli.
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Palvelujen käyttöön myönteinen suhtautuminen 
näyttää ennen kaikkea olevan riippuvainen mökin 
omistusajasta eikä niin paljon mökinomistajan iäs-
tä (ks. luku 4.2), mikä voi viitata siihen, että myön-
teisyys erityisesti kotitalouspalvelujen käytölle on 
verrattain uusi piirre mökkeilyssä ja omaksuttua 
mökkeilytyyliä ei myöhemmin helposti muuteta. 
Mökkeilyyn liittyy jatkuvuuden korostaminen. 
Monille vapaa-ajan asunto on edelleen paikka, jos-
sa lapsille opetetaan perinteisiä rooleja ja töiden te-
koa. Mökkeilytyyli saattaa myös periytyä sellaise-
naan, koska mökin tason ja mökkeilytyylin välillä 
on riippuvuus. Tottumuksen merkitys on todettu 
suureksi esteeksi kotitalouksien työtehtävien ul-
koistamisen uralle siirtymisessä (Varjonen, Aalto, 
& Leskinen 2005). Harvemmin vapaa-ajan asuk-
kailla kysymys on aidosti taloudellinen. 

Sen sijaan silloin, kun uusi mökki hankitaan 
tai peritään, aletaan rakentaa mökkeilytyyliä usein 
pariskunnan tai perheen yhteisenä päätöksenä, 
tietoisesti tai tiedostamatta. Mökin periminen tai 
hankkiminen siten yleensä lisää mökkeilytyyliä, 
jossa palvelujen käyttöä suositaan, mikäli paikal-
lisia palveluja onnistutaan suhteellisen helposti 
hankkimaan. Jos palveluja ei löydy, on mahdollista, 
että mökkeilytyyli muodostuu perinteisemmäksi. 
On tärkeää, että tässä mökkeilytyylin muodostu-
misen kannalta herkässä vaiheessa palvelutarjon-
taa olisi suhteellisen helposti saatavilla vapaa-ajan 
asukkaiden näkökulmasta. Ideaalitapauksessa oli-
si palvelupaketti yhteystietoineen saataville samal-
la, kun vapaa-ajan asunto vaihtaa omistajaa.

Mitä vähemmän vapaa-ajan asukkaat ovat 
juurtuneita mökkeilyalueilleen, sitä enemmän he 
vertaavat palvelukokemuksiaan sekä palvelujen 
hintaa, laatua ja valikoimaa siihen, minkälaisia 

ne ovat kotipaikkakunnalla. Haastatellut vapaa-
ajan asukkaat asuivat pääasiassa kaupunkiolosuh-
teissa. He saattavat kysyä erilaisia palveluja sekä 
myös vaatia palveluilta enemmän kuin paikalliset 
asukkaat. Koska he tavallisesti ovat lyhyen aikaa 
kerrallaan mökkipaikkakunnalla, ovat he paikalli-
sia tietämättömämpiä mahdollisuuksista, joita yk-
sittäisellä yrityksellä on vastata näihin tarpeisiin. 
Näin vapaa-ajan asukkaiden ja palveluntarjoajien 
välisen tiedonkulun onnistuminen nousee kriitti-
seksi tekijäksi palveluympäristöjen uudistumises-
sa.

Paikallisten palveluympäristöjen mukautu-
miskykyä haastaa erityisesti mökkeilynäkemyksen 
muuttuminen. Mökillä tapahtuva rentoutuminen 
ei uusille sukupolville enää useinkaan merkitse 
verkkokalastusta ja huoltotöiden tekemistä vaan 
auringonottoa, moottorikelkkailua tai se on osa 
lomamatkaa. Kun mökin periminen tulee ajankoh-
taiseksi, tapahtuu luultavasti myös mökkeilytyylin 
muutos, jota alkavat toteuttaa perilliset tai myy-
misen kautta uudet mökkiläiset. Mökkeilytyyli 
muuttuu elämänvaiheen vaihtumisen tai mökkei-
lynäkemyksen muuttumisen kautta. Palvelujen 
käytön aloittaminen liittyy iäkkäimmillä mökkei-
lijöillä fyysisen kunnon heikkenemiseen. Palvelu-
jen käytön muuttuminen johtuu tavallisesti vapaa-
ajanasukassukupolven vaihtumisesta. Kärjistäen, 
lisääntyvä yhtäjaksoinen mökkeily ja mökinomis-
tajien ikääntyminen ylläpitävät nykyisiä paikallisia 
palveluympäristöjä alueilla, joiden vakituinen asu-
tus on vähenemässä. Mökkeilijäsukupolven vaih-
tuminen taas haastaa palveluympäristön, muovaa 
sitä, koska palvelukysyntä voi poiketa paljonkin 
ympäröivän yhteisön palvelukysynnästä (kuva 16).

Kuva 15.   
Mökkeilijäryhmät palvelujen käyt-
töön suhtautumisen perusteella.

ELÄMYSHAKUISET

LOMANVIETTÄJÄT

PUUHASTELIJAT

TYÖLEIRILÄISET 

TORJUVA (VÄHENEE) MYÖNTEINEN (KASVAA)
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10.2 PAIKALLISEN PALVELU-

 TARJONNAN REAGOINTI 

 ULKOISIIN MUUTOKSIIN

Vapaa-ajan asukkaiden palvelujen käytön lisään-
tyminen ja muuttuminen mökkeilyalueilla riippuu 
siitä, miten palvelutarjonta kehittyy. Tämä taas on 
seurausta siitä, kuinka palveluntarjoajat tulkit-
sevat kysynnän muutoksia, otetaanko ylipäätään 
huomioon signaalit palvelukysynnän muuttumi-
sesta, hylätäänkö muutoksesta kertovat viestit, 
pyritäänkö sopeutumaan uuteen tilanteeseen vai 
pyrkivätkö paikalliset palvelutarjoajat aktiivisesti 
uudella tarjonnalla ja tiedotuksella itse muokkaa-
maan palvelukysyntää (vrt. Hyyryläinen & Piispa-
nen 2013)? 

Tutkimuksen havaintojen perusteella keskus-
ten ulkopuolisilla mökkeilyalueilla sijaitsevien 
paikallisten palveluympäristöjen kehittymiseen 
on näihin päiviin saakka vaikuttanut enemmän 
paikallisten asukkaiden kuin vapaa-ajan asukkai-
den tapa kuluttaa palveluja. Paikallislähtöinen pal-
velutarjonta on vähitellen kehittynyt vastaamaan 
niihin tarpeisiin ja niistä lähtökohdista, jotka yh-
teisöllä on toiminta- ja tiedotustapoineen. Palve-
lutarjontaa on jo pitkään jouduttu sopeuttamaan 
väestön jatkuvasta vähentymisestä johtuvaan ky-
synnän vähenemiseen. 

Vapaa-ajan asumisen lisääntyminen ja eri-
tyisesti uusien paikallisten palvelujen kysynnän 
kasvu ovat verrattain uusia ilmiöitä. Paikalliset 
yrittäjät voivat tulkita uudet palvelutarpeet joko 
mahdollisuuksiksi, jotka johtavat uusiin ansain-
tamahdollisuuksiin tai ikäväksi vaatimukseksi, 

joka häiritsee päivittäistä työtä. Mökkiläiset ovat 
monin paikoin ensimmäisiä tiettyjen tuotteiden, 
esimerkiksi aurinkosähkön käyttäjiä. Vapaa-ajan 
asukkaat ovat esimerkiksi tottuneet kaupunkiolo-
suhteissa toimintatapaan, jossa palveluntuottajilta 
odotetaan saatavan tarkalleen sitä, mitä tilaajat 
haluavat. Hyvästä palvelusta ollaan myös valmii-
ta maksamaan. Tällainen toimintatapa ei aina ole 
itsestään selvää paikallislähtöisissä palveluissa, 
mutta erilaiset palveluodotukset olisi kyettävä nä-
kemään mahdollisuuksina palvelujen kehittämi-
sessä. 

Jotkut yrittäjät ovat reagoineet uuteen kysyn-
tään toimintaansa sopeuttamalla ja kehittämällä. 
Maaseudulla elää vahvana perinne, jonka mukaan 
erilaisista töistä pitää selviytyä itse. Näyttää siltä, 
että tätä monitaitoisuuden perinnettä kannetaan 
edelleen esimerkiksi mökkitalkkarien töissä, joi-
hin on ollut helppoa lähteä maatilataustaiselta 
osaamispohjalta, kun kysyntää tekniselle osaami-
selle on alkanut esiintyä. Haastattelujen perusteel-
la näytti useimmiten siltä, etteivät yrittäjät pitä-
neet uutta kysyntää niin merkittävänä, että riskejä 
esimerkiksi investointeihin lähdettäisiin tekemään 
tai uutta työvoimaa palkattaisiin siitäkin huoli-
matta, että kysyntää sille näyttäisi riittävän.

Esimerkkejä löytyi myös uusista yrityksistä, 
joiden toimintaa on suunnattu proaktiivisesti niin, 
että on kehitelty vapaa-ajan asukkaille tuotteita, 
joita varsinaisesti ei vielä ole kysytty. Jotkut yrittä-
jät olivat itse havainneet sen, että suurimpana on-
gelmana vapaa-ajan asukkaiden näkökulmasta on 
palvelujen löytäminen ja he ovat siksi panostaneet 
yritysverkoston kokoamiseen ja internet-sivujen 
kehittämiseen. Kysynnän syntymiseen itse vai-

Kuva 16.   Mökkeilytyylin muutos kumpuaa elämänvaiheen ja mökkeilynäkemyksen muutoksista.

Mökkeilytyylin muutos työn 
merkitystä korostavien 
sukupolvien  ikääntyessä ja 
vaikutuksen vähentyessä. 

Mökkeilynäkemyksen 
muutokseen lii�yvä palvelujen 
käy�ö. Työelämässä mukana 
olevat puuhastelijat ja 
elämyshakuiset lomanvie�äjät 
(usein uusia mökinomistajia). 

Elämänvaiheen muutokseen 
lii�yvä palvelujen käytön kasvu. 
Eläkeläiset, jotka vie�ävät paljon 
aikaa mökillä ja joiden liikkuminen 
vaikeutunut.

Palveluympäristöjä 
ylläpitävää

muovaavaa
Palveluympäristöjä 
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kuttaminen oli kuitenkin poikkeuksellinen lähes-
tymistapa, joka näyttää liittyvän siihen, onko yrit-
täjillä kykyä nähdä palveluympäristö ulkopuolisin 
silmin. Tätä näyttää helpottavan se, että yrittäjät 
ovat itse asuneet aiemmin toisella paikkakunnalla.

Ferdinand Tönniesin mukaan on olemas-
sa kaksi yhteiskunnallisten suhteiden tyyppiä: 
paikallinen ja yhteisöllinen suhde sekä markki-
nasuhde, joista jälkimmäinen on tullut vallitse-
vaksi. Markkinasuhteet rakentuvat yksilöiden las-
kelmoiville eduntavoitteluille, jolloin henkilöihin 
suhtaudutaan omien tavoitteiden välikappaleina. 
Yhteisöllisissä suhteissa taas toteutetaan yhteis-
tä päämäärää toisten ihmisten kanssa. (Tönnies 
1887, Aron 2011 mukaan.)

Monesti vapaa-ajan asukkaat kokevat, että 
mökkeilyalueilla palvelujen saaminen on yhtey-
dessä paikalliseen yhteisöön sisälle pääsemiseen. 
Mökkiläisten odotetaan olevan aktiivisia ja rohkei-
ta kysymään palveluista. Kuitenkin he ovat toden-
näköisesti tottuneet kotipaikkakunnallaan siihen, 
että palvelujen markkinointi on tehokasta, jopa lii-
an tehokasta, jolloin heille jää lähinnä vertailujen 
tekeminen. Tilanne kuvastaa sitä, etteivät palvelu-
jen tarjoaja ja käyttäjä ole modernissa markkina-
suhteessa vaan yhteisöllinen suhde on vallitseva. 
Tietoa palveluista ei tällaisessa tapauksessa ole 
avoimesti saatavilla vaan palvelun saaminen vaatii 
”sanatonta neuvottelua” ja sosiaalisia verkostoja. 

Tällä hetkellä sekä mökkiläiset että yrittäjät pi-
tävät suusanallista tiedottamista monesti tärkeim-
pänä kommunikointitapana ja palvelun tuottajalle 
puolestaan rahan pyytäminen on usein ongelmal-
lista. Näistä, sekä palvelujen käyttöä suosivien 
mökkeilijöiden kokemuksista, voidaan päätellä, 
että harvaan asutuilla maaseutualueilla perintei-
nen yhteisöllinen suhde on edelleen yleisempi kuin 
esimerkiksi pääkaupunkiseudulla. Tämä ei tieten-
kään tarkoita sitä, etteikö myös mökkeilyalueilla 
markkinasuhteita nykyisin olisi. Esimerkiksi ko-
titalousvähennyksen käytön sekä mökkiläispalve-
luita tarjoavien yritysten yleistyminen on johtanut 
markkinasuhteiden yleistymiseen. Ne mökkiläiset, 
joilla on edelleen vahvat juuret mökkipaikkakun-
nalle, kokevat yhä enemmän tai vähemmän kuu-
luvansa paikalliseen yhteisöön. Kun nämä juuret 
höltyvät ja vapaa-ajan asukkaat ovat enenevissä 
määrin ulkopaikkakuntalaisia sanan täydessä 
merkityksessä, muodostuu palvelusuhdekin aiem-
paa luonnollisemmin markkinaperustaiseksi.   

Palveluympäristön muutoskyky liittyy lähei-
sesti yrittäjäidentiteettiin, josta kertoo esimerkiksi 
yrittäjän riskinottovalmius ja innovatiivisuus (Ve-
sala 2005). Innovatiivisuus on suoraan yhteydessä 
siihen, miten yrittäjä suhtautuu asiakkailta saa-

tuun palautteeseen ja kuinka hän pystyy tai haluaa 
hyödyntää erilaiset asiakkailta saadut signaalit yri-
tystoimintansa kehittämiseen. Palveluntuottajan 
suhtautuminen asiakkaisiin on erilaista silloin, jos 
hänen yrittäjäidentiteettinsä on hyvin kehittynyt 
tai, jos hän on vaikkapa palkansaajan asemassa. 
Tutkimuksen havaintojen perusteella maaseudun 
paikallisten palveluntuottajien yrittäjäidentiteetti 
oli usein vielä kehittymässä.

Haastattelujen perusteella paikallisten yrittäji-
en on joskus vaikeaa havaita sitä, että mökkiläiset 
olisivat valmiita ostamaan palveluja, jos niitä sel-
keästi markkinoitaisiin ja ne toimitettaisiin luotet-
tavasti. Jos uudet mökkiläiset eivät saa tietoa pal-
veluista, he saattavat oppia hakemaan niitä mökille 
kotipaikkakunnaltaan, kaupunkien keskustoista 
tai mökkimatkan varrelta. On myös mahdollista, 
että he palvelujen puuttuessa yksinkertaisesti eivät 
pysty toteuttamaan haluamaansa mökkeilytyyliä. 
Tämä vaihtoehto on maaseudun palveluympäris-
töjen kehittymisen kannalta huonoin vaihtoehto.

Tiedottamisen avoimuus kertoo osaltaan yrit-
täjämäisestä asenteesta. Perinteiset naapuriavun 
tarjoajat, sukulaiset, tutut ja kylänmiehet, joilta 
saatiin apua henkilökohtaisten kontaktien kautta, 
ovat katoamassa. Uusi yrittäjämäinen tarjonta on 
vasta kehittymässä. Seuraavalle mökinomistajasu-
kupolvelle kontaktit niin perinteiseen kuin uuteen-
kin palvelutarjontaan ovat usein tuntemattomia, 
eivätkä he tiedä, mistä ne löytyisivät. Uutena alu-
eelle tulleilla ei tätä hiljaista tietoa ole, vaan varsin-
kin nuoremmat vapaa-ajan asukkaat etsivät tietoa 
pääasiassa internetistä. Tilanne voi johtaa siihen, 
että heidän palvelujen hankintansa painottuu 
keskuksiin, joissa sijaitsevat yritykset usein mark-
kinoivat itseään internetissä paikallisia yrityksiä 
paremmin. 

Palveluja arvioitaessa on havaittu tärkeäksi 
verrata asiakkaan kokemaa palveluprosessia ja 
palvelun lopputulosta hänen odotuksiinsa (Grön-
roos 2009: 99). Palveluprosessin – kuinka esimer-
kiksi mökkitalkkari löydetään, tehtävistä sovitaan 
ja toteutetaan – vapaa-ajan asukkaat kokevat usein 
suureksi ongelmaksi. Jotkut yrittäjät totesivat, että 
”työ puhuu puolestaan”, eikä heidän mielestään 
palveluprosessiin muuten tarvitse kiinnittää huo-
miota. Useat haastatteluissa mainituista yrittä-
jistä myivät siis lopputulosta, kun asiakkaat taas 
halusivat ostaa koko palveluprosessin. Palvelujen 
lopputulokseen, kuten mökin korjaukseen, olivat 
asiakkaat lopulta tyytyväisiä. 

Hyväksi koetun palvelun kriteereistä (Grön-
roos 2009:122) nousi vapaa-ajan asukkaiden haas-
tatteluissa erityisesti esiin puutteita palvelujen 
lähestyttävyydessä ja joustavuudessa sekä luotet-
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tavuudessa. Vapaa-ajan asukkaille, jotka asuvat 
vakituisesti toisessa kunnassa nämä korostuvat 
erityisesti. Palvelujen helppo saatavuus ja luo-
tettavuus esimerkiksi aikataulun noudattamisen 
suhteen ovat tärkeitä, jos ei pystytä itse olemaan 
paikkakunnalla jatkuvasti läsnä. Olisi tärkeää, että 
paikalliset yritykset ottaisivat huomioon nämä 
odotukset ja tunteet, joita vapaa-ajan asukkailla 
on kuluttamistilanteissa. Heillä saattaa olla kii-
rettä ja epävarmuutta omasta osaamisestaan. Lo-
mailu on yhä elämyshakuisempaa, joten tunteen 
merkitys korostuu. Tässä tilanteessa luotettavat 
ja asiakkaansa huomioivat yrittäjät ovat etulyönti-
asemassa. Myös luottamusta herättävien brändien 
kehittäminen, niiden mukaan toimiminen, verkos-
toituminen ja ammattitaitoon panostaminen olisi-
vat tärkeitä askeleita tässä vaiheessa, jossa palvelu-
kysyntä on monin paikoin nousussa. 

Mökkeilijät kokivat maaseudun asiakassuh-
teen sosiaalisen luonteen toisaalta positiiviseksi. 
Kun muodostuu ystävyyssuhde palvelun tarjoajan 
ja asiakkaan välille, ei yrittäjän tarvitse erityises-
ti markkinoida tuotteitaan. Jotkut mökkeilijät 
ehkä odottavat palvelukokemukselta sosiaalisuut-
ta myös siksi, että näin koetaan korvattavan niitä 
kontakteja, joita heillä alueella ennen oli. Tämä 
voi korostaa loukkaantumisen tunnetta, jos asi-
akkaan luottamus jotenkin petetään. ”Maaseudun 
yhteisöllisyyttä” palveluissa kaivataan, vaikka kyse 
lieneekin osittain mökkeilijöiden mielikuvissa elä-
västä nostalgisesta maaseudusta. Mökkiläisiltä 
saattaa puuttua ymmärrystä, kuinka maaseutu on 
muuttunut 1960-luvulta: maatilojen mahdollisuu-
det palvella oman erikoisalansa yli on rajallista ja 
maaseudun asukkaiden elämäntyyli ei yleensä juu-
rikaan poikkea kaupunkilaisten elämäntyylistä. 

Ylipaikallisen palveluympäristön logiikka 
perustuu skaalaetuun, tehokkuuteen, laatuun, 
hyvään markkinointiin ja tarjonnan monipuoli-
suuteen. Myös hinta saattaa olla edullisempi. Mök-
kiläiset kuitenkin toivovat, että paikallinen palve-
lutarjonta pysyisi ja kehittyisi. On pienyritysten 
kannalta negatiivista, jos vapaa-ajan asukkaat ni-
puttavat mielessään ne samanlaisiksi laadultaan, 
ja, jos paikallisen palveluympäristön ulkopuolelta 
tulevan yrityksen imago taas koetaan paikallisia 
paremmaksi. Uusilla mökkeilijöillä ei ole aikai-
sempia kontakteja mökkeilyalueelle, jolloin heillä 
ei välttämättä ole lojaalisuuteen perustuvaa tar-
vetta kannattaa paikallisia palveluita. Jos palveluja 
aletaan toimittaa kauempaa, kuljetuskustannuk-
set tulisivat kuitenkin viime kädessä mökkiläisten 
maksettaviksi, mikä koskee erityisesti mökille tuo-
tettuja kotitalouspalveluja. 

Vapaa-ajan asumisessa ja mökkeilyalueilla tapah-
tuvat muutokset johtanevat siihen, että jatkossa 
palvelujen käyttö on ensisijaisesti se tapa, jolla yh-
teys vapaa-ajan asukkaiden ja mökkeilyalueiden 
välillä syntyy ja kehittyy. Edellytyksenä on kuiten-
kin se, että paikalliset palveluympäristöt moder-
nisoituvat, palvelujen kysyntä ja tarjonta kohtaavat 
ja palvelut ovat hyvin vapaa-ajan asukkaiden saa-
vutettavissa myös silloin, kun heillä ei ole aiempia 
siteitä mökkipaikkakunnalleen. Paikallisten palve-
luympäristöjen uudistuminen mökkeilyalueilla on 
alkanut, mutta muutosten nopeus on aiheuttanut 
palvelukysynnän ja -tarjonnan kohtaamattomuut-
ta.

10.3 MÖKKEILYALUEIDEN PALVELU-

 YMPÄRISTÖJEN MAHDOLLISIA 

 TULEVAISUUKSIA

Tässä tutkimuksessa ei pyritty tekemään ennus-
tetta palveluympäristöjen muuttumisesta maaseu-
dulla vapaa-ajan asumisessa tapahtuvien muutos-
ten perusteella. Sen sijaan pyrittiin ennakoimaan 
palveluympäristöjen todennäköisiä muutossuun-
tia, jotka riippuvat mm. siitä, minkälaisia niitä 
koskevia toimenpiteitä tehdään sekä valtakunnal-
lisella että paikallisella tasolla. 

On erotettava alueellisista muutoksista (esim. 
harvaan asutun maaseudun väkiluvun vähenty-
minen) ne muutokset, jotka tapahtuvat globaalilla 
ja yhteiskunnan tasolla trendinomaisesti (esim. 
ikärakenteen muutos ja talouskehitys) tai tietoi-
sin poliittisin päätöksin ja vaikuttavat paikalli-
selle tasolle saakka. Tutkimuksessa on erityisesti 
painotettu vapaa-ajan asukkaiden mökkeilytyylin 
muutoksen merkitystä, joka on yhteydessä niin 
trendinomaisiin (eläköityvien mökkiläisten mää-
rä) kuin mökkeilynäkemysten (esim. kuluttamisen 
tavat) muutoksiin. Toisena näkökulmana on ollut 
paikallisten yhteisöjen ja yrittäjien kyky sopeutua 
markkinalähtöiseen palvelujen kehittämiseen, siis 
vaatimuksiin yrittäjämäisyydestä. Nämä muutok-
set vaikuttavat paikalliselle tasolle erisuuntaisina 
voimina. Paikallisella tasolla tehdään myös mer-
kittäviä paikallisten palveluympäristöjen kehitty-
miseen liittyviä päätöksiä, kuten Kuortaneen puu-
tarhakylän esimerkki osoittaa.

Havaintojen mukaan vapaa-ajan asukkaiden 
paikallisten yrityspohjaisten palvelujen käyttöön 
vaikuttavat mökkeilyalueilla erityisesti seuraavat 
tekijät (taulukko 13). Kunkin tekijän lopussa on 
arvio siitä, mihin suuntaan se vaikuttaa. Vaikutuk-



84 MODERNISOITUVAT MÖKKEILYTYYLIT  –  PAIKALLISTEN PALVELUYMPÄRISTÖJEN MUUTOSVOIMA
MANU RANTANEN (TOIM.)

sen suunta ei aina ole selvä. Esimerkiksi talousti-
lanteen heikentyminen voi vähentää tai kasvattaa 
palvelujen kysyntää, koska mökkeilyn suosio voi 
myös nousta, mikäli ulkomaanmatkailu kallistuu. 

Listauksen perusteella läheskään kaikki vapaa-
ajan asukkaiden palvelujen käyttöön liittyvät teki-
jät eivät suoraan johdu mökkeilytyylien muuttumi-
sesta, mutta ne ovat siihen vahvasti yhteydessä.

Taulukko 13.  Paikallisten yrityspohjaisten palvelujen käyttöön mökkeilyn yhteydessä liittyvät muutostekijät.

YHTEISKUNNAN TASON TEKIJÄT

 palvelujen käyttöä suosiva trendi ++
 kotitalousvähennys ++
 työelämän kiireisyys ja vapaa-ajan vähäisyys +
 taloudellisen tilanteen heikentyminen - / +
 polttoaineen kallistuminen -
 säädökset, jotka eivät ota huomioon maaseudun pienyrittäjien erityishaasteita -

MÖKIN SIJAINNISTA JOHTUVAT TEKIJÄT

 mökkimatkan pituus ei mahdollista palvelujen hankkimista kodin läheltä +/-
 mökkimatkan varrella ei ole helposti saavutettavia palveluja +/-
 palvelut puuttuvat mökkeilyalueen läheltä - -

MÖKINOMISTAJIEN IKÄÄNTYMISEEN JA SUKUPOLVENVAIHDOKSEEN LIITTYVÄT TEKIJÄT

 ikääntymisestä johtuva fyysisten edellytysten heikentyminen ++
 halu ja osaaminen mökin huoltamiseen vähenevät ++
 mökkien vanhentumisen aiheuttama peruskorjaustarve ++
 mökinomistajaruokakuntaan kuuluu vain yksi henkilö +
 vapaa-ajan asunnon lyhyt omistusaika ++
 tottuminen itse tekemiseen ja palvelujen käytön kokeminen noloksi (vähenee) +/-
 vapaa-ajan asunnolla vietetään aikaa yhtäjaksoisesti +/-
 mökkien perimisen kitka-ajat -

MÖKKEILYTYYLEIHIN LIITTYVÄT TEKIJÄT

 vapaa-ajan asunnon varustelutaso nousee ++
 mökkeilynäkemys painottaa loman mukavuutta ++
 yksityismökkien vuokraamisen lisääntyminen +
 mökkeilyn vaihtoehtoiset, palvelujen saavutettavuutta helpottavat muodot +
 kysynnän kausittaisuus +/-
 monta mökkiä omistavien määrän lisääntyminen +/-
 itse tekemistä korostava mökkeilytyyli säilyy vahvana -
 nuoremmat ikäluokat vähentävät mökkeilyä -
 uusien mökkien rakentamisen väheneminen -

PAIKALLISEN PALVELUTARJONNAN TEKIJÄT

 tarjonta yrittäjämäisyys lisääntyy ++
 palvelutarjonnasta tiedottaminen ja löydettävyys paranevat ++
 yritysten sukupolvenvaihdokset onnistuvat +
 yrittäjät verkostoituvat  +
 mökkiläisten suuri osuus kysynnästä +
 ylipaikallisten yritysten tulo täydentämään paikallislähtöistä tarjontaa +
 epävirallisen tarjonnan väheneminen  +/-
 maatilojen väheneminen ja erikoistuminen  -
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On arvioitu, että mökkeilyn suosio aluksi lisääntyy 
suurten ikäluokkien eläköityessä, mutta tämän jäl-
keen seuraa pudotus, koska nuoremmat ikäluokat 
ovat pienempiä, eivätkä näin pysty korvaamaan 
aiempia mökkeilijämääriä (mm. Salovaara 2013). 
Asia ei kuitenkaan ole näin yksinkertainen, sillä on 
luultavaa, että vapaa-ajan asuntoja aletaan käyttää 
enenevästi uusilla tavoilla. Esimerkiksi yksityisten 
vapaa-ajan asuntojen vuokraamispalvelun käyttö 
on arvatenkin tulevaisuudessa yhä suositumpaa, 
koska nuoremmat ikäluokat eivät ole niin kiinnos-
tuneita omistamisesta kuin aiemmat.

Palvelujen kysyntä ja tarjonta kehittyvät eri-
tyyppisillä mökkeilyalueilla eri tavoin. Alueet eri-
laistuvat muun muassa sen mukaan, milloin mökit 
ovat rakennettu. Tämä johtaa erilaisiin palvelutar-
peisiin ja siten erilaisiin mahdollisuuksiin yritys-
ten näkökulmasta. Samoihin aikoihin rakennetut 
mökkeilyalueet voivat olla mökki- ja tähän liittyen 
myös mökkeilytyyleiltään suhteellisen yhteneväi-
siä, koska mökin tason, omistajan ikäryhmän ja 
mökkeilytyylien välillä on yhteys. Esimerkiksi 
mökkeilyalueet, jotka ovat valtaosin rakennettu 
1960–70-luvuilla ja joita edelleen hallitsee pää-
asiassa vanheneva ikäpolvi, muodostuvat alueik-
si, joissa palvelujen käyttö on verrattain vähäistä. 
Oman selvityksen vaatisi, kuinka paljon eri mök-
keilyalueet eroavat toisistaan näillä kriteereillä. Ti-
lannetta muuttavat lisäksi sukupolvenvaihdokset: 

vanhempia mökkejä peritään, ostetaan ja kunnos-
tetaan omanlaisiksi. Mökkeilytyylit ilmenevät joka 
tapauksessa vuorovaikutuksessa yhdyskuntara-
kenteen kanssa (ks. kuva 17).

Mökkien sijainti vaikuttaa myös palveluympä-
ristöjen muotoutumiseen. Mitä lähempänä esimer-
kiksi pääkaupunkiseutua paikalliset palveluym-
päristöt sijaitsevat, sitä kovempaan kilpailuun ne 
joutuvat, koska lyhyt mökkimatka helpottaa pal-
velujen hankintaa kotipaikan läheltä. Tutkimus-
alueet sijaitsevat kaikki alle 50 kilometrin päässä 
kaupungeista, joissa ostosten ja palvelujen han-
kintamahdollisuudet ovat hyvät. Tämä luonnolli-
sesti vaikuttaa paikallisten palveluympäristöjen 
kehittymiseen, koska ne joutuvat kilpailemaan 
tarjonnasta keskusten kanssa. On mahdollista, 
että suhteellisen lähellä keskuksia sijaitsevat mök-
keilyalueet ovat tulevia uusien palvelumuotojen 
syntykohteita, jossa voitaisiin hyödyntää kasvavaa 
kysyntää yrityksille kannattavasti ja modernilla 
tavalla, kuitenkin palvelujen paikallisuuden edut 
säilyttäen. 

Alkavatko mökkien varustelutaso ja mökkei-
lytyylit erota sen perusteella, kuinka kaukana ne 
sijaitsevat palveluista, koska palvelujen merkitys 
korostuu? Erämaiset mökit ja yksinkertaisempi 
mökkeilytyyli olisi tällöin ominaista kauempana 
keskuksista, kun taas edelleen työelämässä olevien 
ja intensiivisesti käytetyt vapaa-ajanasunnot sijait-

Kuva 17.   Mökkeilytyylin osatekijät ja yhdyskuntarakenne (vrt. Ratvio 2012).
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sisivat lähellä ruuhka-Suomea ja maaseudun pal-
velukeskuksia. Tähän asti palvelujen läheisyyttä 
tärkeämpänä mökin hankinnassa on pidetty mök-
kipaikan laatua ja saavutettavuutta. Vaihtoehtoiset 
vapaa-ajan asumisen alueet, jotka on rakennettu 
tiiviisti, kuten vapaa-ajan asuntomessu- ja puutar-
hakyläalueet, kerännevät samanhenkisiä ihmisiä 
yhteen. He arvostavat esimerkiksi tällaisten aluei-
den tarjoamia sosiaalisen kanssakäymisen mah-
dollisuuksia ja turvallisuutta. 

On esitetty, että mökkeilyalueet edustavat eliit-
timaisemaa (elite landscape) ja vapaa-ajan mai-
semaa, kun taas muu maaseutu on työmaisemaa 
(working landscape) (Halseth 2004). Tätä perus-
tellaan esimerkiksi sillä, että mökkeilyalueet si-
jaitsevat fyysisesti erillään, niiden omistajat edus-
tavat korkeampaa sosio-ekonomista luokkaa kuin 
ympäröivällä alueella asuvat. Koska mökkejä ei ole 
helposti saatavilla, on niiden hinta noussut ja siten 
niitä ei ole läheskään kaikille mahdollista ostaa. 
Ratvion (2012) mukaan kaupunkialueille kehittyy 
erilaisia elämäntyylejä, jotka näkyvät asujaimiston 
sisäisinä yhdenmukaisina rakenteina asumisen 
toiveissa ja arvostuksissa sekä arkiliikkumisen 
tavoissa ja käytännöissä, kuten matkoissa, aktivi-

teeteissa ja elinpiirissä. Näin asumisen valintoja 
tehtäessä valitaan asunnon ja asuinalueen lisäk-
si myös laajemmin ympäröivä elinympäristö ja 
alueelle leimallinen kulttuurinen identiteetti. On 
mahdollista, että tällainen kehitys näkyy yhä sel-
vemmin myös vapaa-ajan asumisessa.

Onko myös Suomessa menossa kehitys, jossa 
sosioekonominen ero mökkeilyalueiden vakituis-
ten asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden välillä on 
kasvamassa? Vapaa-ajan asunnot ovat paremmin 
varusteltuja kuin ennen, ”köyhäilevä” mökkityy-
li on vähitellen harvinaistumassa ja vapaa-ajan 
elämyshakuisuutta korostava mökkityyli yleisty-
mässä samalla, kun mökkitontteja ei ole enää saa-
tavissa niin helposti kuin ennen. Tämä voi joillain 
alueilla johtaa vapaa-ajan asumisen muuttumiseen 
entistä elitistisemmäksi.

Vapaa-ajan asuminen ja palvelujen käyttö voi-
vat kehittyä sekä positiiviseen että negatiiviseen 
suuntaan maaseudun kehityksen kannalta. Positii-
visen tulevaisuudenkuvan toteutumiseen voidaan 
vaikuttaa poliittisin päätöksin niin valtakunnalli-
sesti kuin kunnissa kehittämällä lainsäädäntöä ja 
tarttumalla kiinni mahdollisuuksiin paikallisella 
tasolla riittävän ajoissa.
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11 LOPUKSI

MANU RANTANEN JA KATJA RINNE-KOSKI

tyvän nopeammin kuin paikalliset palveluympä-
ristöt rakentuvat. Tämä ilmenee usein vaikeutena 
löytää sopivia paikallisia palveluja. Yrittäjien kes-
ken on erilaisia näkemyksiä siitä, riittääkö vapaa-
ajan asukkaiden palvelukysyntä kompensoimaan 
vähenevää paikallista kysyntää. 

Todennäköisin paikallisten palvelujen kan-
nalta positiivinen tulevaisuuden mökkeilytyyli on 
perinteisistä mökkeilyarvoista ponnistava, paikal-
lisia tuotteita ja kotitalouspalveluja monipuolisesti 
hyödyntävä vapaa-ajan asuminen. Yritysten tulisi 
hyödyntää paikallisten palvelujen vahvuuksia, ih-
misläheisyyttä ja omaleimaisuutta sekä panostaa 
moderneihin tiedotuskanaviin.

Tulevia mökkeilytyylejä on mahdotonta ennus-
taa tarkalleen. Tuleviin muutoksiin voidaan kui-
tenkin vaikuttaa muokkaamalla palvelukysyntää 
tarjoamalla uusia tuotteita ja markkinoimalla niitä 
tehokkaasti. Tarvitaan aktiivisia toimenpiteitä, ku-
ten palvelumuotoilua, jotta yrittäjät tunnistaisivat 
uusien mökkeilytyylien tuomat ansaintamahdol-
lisuudet. Tavoitteeksi voidaan asettaa valmiiden 
palvelupakettien tarjoaminen uusille vapaa-ajan 
asunnon omistajille. Jatkossa voidaan nähdä uusia 
yhteistyön muotoja niin yritysten kuin vapaa-ajan 
asukkaiden ja yritysten välillä. Saattaa myös löy-
tyä vapaa-ajan asukkaita, jotka aloittavat vapaa-
ajan asunnolla omaa palveluyritystoimintaa, kuten 
mökkien vuokrausta ja aamupalapalvelua tai pe-
rustavat yrityksensä sivutoimipisteen vapaa-ajan 
asunnolleen. 

Koska vapaa-ajan asukkaat arvostavat paikal-
listen palvelujen omaleimaisuutta, ei ole järkevää 
pyrkiä tuottamaan samanlaisia palveluja eri pai-
koissa. Päinvastoin: omaleimaisuus tulee olemaan 
jatkossakin maaseudun tuotteiden valtti kilpailun 
kiristyessä. Vapaa-ajan asumisen muutoksia tu-
lisi seurata herkällä korvalla. Mahdollisuuksien 
konkretisoituminen alueiden hyvinvoinniksi vaatii 
rohkeita askelia ja nykyistä parempaa ja laajempaa 
yhteistyötä eri toimijoiden – niin tutkimus- ja ke-
hittämistoimijoiden kuin lainsäätäjien ja paikallis-
ten viranomaisten välillä.

Minkälaisia muutoksia mökkeilytyyleissä on ta-
pahtumassa? Oma mökkeilytyyli on vapaa-ajan 
asukkaille herkkä asia. Oikeaksi katsottuun mök-
keilytyyliin suhtaudutaan jopa fanaattisesti, koska 
se on osa vapaa-ajan asukkaiden identiteettiä ja 
henkilökohtaista historiaa. Mökkeily liittyy aitou-
den ja luonnonläheisyyden kaipuuseen sekä vas-
tapainon hakemiseen kaupunkielämälle. Tämän 
vuoksi monet hyväksyvät mökkeilyn yhteydessä 
kotitalouspalvelujen käytön, mutta eivät kulutus-
keskeisyyttä.

Kiihtyvän sukupolvenvaihdoksen takia yhä 
useampi uusi mökinomistaja etsii tasapainoa mök-
keilytyylin ja vapaa-ajan asunnon varustuksen vä-
lille. Suhtautuminen kotitalouspalvelujen käyttöön 
ratkaistaan, kun omistus on konkretisoitunut ja 
vastuu vapaa-ajan asunnon huoltamisesta vaih-
tunut. Tämän takia ei vielä vapaa-ajan asuntoa 
omistamattomien nuorten mökkeilytyyleistä voi-
da arvioida tulevaa kehitystä. Omistajavaihdokset 
ovat tärkeitä tilanteita palvelujen käyttötapojen 
kannalta, joten palvelujen hankala saavutettavuus 
voi muokata mökkeilytyyliä. Perheellistyminen ja 
yksin mökkeily lisäävät positiivista suhtautumista 
palvelujen käyttöön mökkeilyn yhteydessä. Mök-
keilytarpeet muuttuvatkin elämänvaiheiden vaih-
tuessa.

Uusien mökkeilyn muotojen, kuten puutar-
hakylämäisen loma-asumisen yleistyminen, ker-
tovat osaltaan elämyshakuisen lomanvieton suo-
sion kasvusta mökkeilytyylinä. Mökkialueiden 
palvelut, erityisesti ajanviete- ja harrastepalvelut, 
tulevat tällöin yhä tärkeämpään asemaan. Kun ra-
kennukset hankitaan valmiina, voidaan keskittyä 
ympäröivästä palvelutarjonnasta nauttimiseen,  
eikä rakentaminen muodostu mökkeilyn keskei-
seksi sisällöksi.

Mökkeilytyylien muuttumisen suhde palvelu-
ympäristöjen rakentumiseen mökkeilyalueilla oli 
toinen tutkimusaiheemme. Vahvana elänyt perin-
ne, jossa palvelut ovat hoidettu naapuriavun tyyp-
pisillä ratkaisuilla, on murtumassa. Taustalla on 
maaseudun rakennemuutos ja kulttuuriset tekijät. 
Palveluja suosivat mökkeilytyylit näyttävät yleis-
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LIITE 1. VAPAA-AJAN ASUMISEN PALVELUYMPÄRISTÖJEN 
 KEHITYSVAIHEET

II Maailmansodan 

jälkeinen mökkeilyn 

yleistymisen 

alkuvaihe

Kiihtyvän mökki-

rakentamisen vaihe 

(1960-luvun lopulta 

vuoteen 1990)

Kattavuuden vaihe 

(1990 -)

Modernisoituvan vapaa-

ajan asumisen vaihe 

(2020 -)

Aktiivi-ikäinen 

sukupolvi

Jälleenrakennuk-
sen ja nousun sekä 
suuren murroksen 
sukupolvet

Suuren murroksen ja 
lähiösukupolvet

Hyvinvoinnin, media- ja 
uusi sukupolvi (X-/ Y- 
sukupolvet). Omista-
jina kuitenkin pääosin 
suuren murroksen ja 
lähiösukupolvet

Hyvinvoinnin, media- ja 
uusi sukupolvi (X-/ Y- 
sukupolvet)

Suhde 

mökkikuntaan

Vakituinen asunto
lähialueella

Juuret mökkikunnassa, 
asuminen kaupungissa

Vapaa-ajan kunta Useita lomailun tukikoh-
tia, joihin ei syviä juuria. 
Osalle ykköskunnaksi

Infrastruktuuri Itse tehty, yksinker-
tainen (hirsi)mökki.
Sora- ja traktoritiet, 
linja-auto, henkilöau-
to, vene.

Paikallisen timpurin 
avustuksella tehty lau-
tarakenteinen mökki 
(myös paremmin va-
rusteltuna, sähköistys).
Päätiet päällystettyjä, 
loppumatka soratietä, 
omalla autolla. Mökkitie 
perille.

Varusteleminen (säh-
köt, vesi), huvilapaketit.
Päällystetyt ja nopeam-
mat tiet. Mökille omalla 
autolla, joukkoliiken-
neyhteydet heikenty-
neet.
Viestintäyhteyksien 
kehitys.

Polarisoituminen: Omako-
timaiset kakkosasunnot - 
yksinkertaiset perinteiset 
mökit.
Mobiili internet ja reititys 
kohteisiin.
Alemman tieverkon kun-
nossapito osin vapaa-ajan 
asukkaiden vastuulla

Mökin ajallinen 

käyttö

Muutto koko kesäksi 
perheenä.

Kesällä pitkiä aikoja, 
mutta myös muina 
aikoina pistäydytään

Ympärivuotinen 
osa-aika-asuminen tai 
kesämökkeily, pistäydy-
tään usein vakituisella 
asunnolla.

Osa-aika -asujat ja monen 
mökin pistäytyjät. Ajan 
jakaminen monen mökin 
kesken.

Mökkeilyä 

leimaavat 

piirteet

Itse tekeminen, pit-
källe omavarainen. 
Koko perhe.

Puuhastelu, mutta 
myös lepäily ja lomailu

Ikääntyvät omistajat 
lomailevat ja puuhas-
televat. Laajemman 
perheen kohtaamis-
paikka.

Useiden mökkien 
käytön eriytyminen mm. 
etäisyyksien mukaan. 
Vaihtoehtoiset mökkeilyn 
muodot.

Palvelujen 

käyttö

Vain välttämätön Välttämättömät, raken-
tamisen apu

Shoppailu. Kotitalous-
palveluja lähinnä mökin 
huoltoon liittyen.

Kotipalvelujen laaja käyt-
tö mahdollistaa mukavan 
lomailun

Tiedon

saaminen 

palvelusta

Keskustelu yhteisön 
sisällä

Kuulopuheet ja paikal-
lislehti, ilmoitustaulut

Paikallislehti, tiedotteet. 
Enenevästi netti

Netin käyttö monipuo-
lista ja käyttäjän mukaan 
räätälöityä palvelun 
mainonnasta tilaamiseen 
ja toimittamiseen.

Paikallinen 

palvelu-

tarjonta

Pientilan hevostyö-
voima ja tuotanto, 
paikallinen kauppa

Pientilan traktorityö, 
kauppa-auto ja keskus-
tan kaupat

Paikallisesti mökkitalk-
karipalveluja vaihtele-
vasti saatavilla.

Paikallisuuteen tukeutuvia 
yritysverkostoja. Mökille 
tuotavia palveluja.

Suhde 

paikallis-

yhteisöön

Osa yhteisöä tilan 
omistuksen kautta

Kesävieras, läheiset 
suhteet naapuritilalle

Melko erillään yhtei-
söstä

Asiakassuhde

Vaihdon väline Vaihdanta, naapu-
riapu

Raha ja ”vapaaehtoi-
nen” maksu

Useimmiten markkina-
hintainen maksu

Virtuaalinen maksu tilauk-
sen yhteydessä

Laajempi 

palvelu-

ympäristö

Kaupungista muka-
na tuotavat tuotteet

Mökkimatkan huol-
toasemat, shoppailu 
paikallisissa erikoisliik-
keissä

Kauppakeskukset 
matkan varrella

Useimmat kotipalveluyri-
tykset valtakunnallisia tai 
kansainvälisiä. 

Taulukossa on hyödynnetty mm. J.P. Roosin (1987) ja Tilastokeskuksen sukupolvijakoja sekä Vuoren (1966) ja Ahon & Ilolan 
(2006) vapaa-ajan asumisen vaiheistuksia. 
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LIITE 2.  MIKKELIN 2000-LUVULLA VALMISTUNEIDEN VAPAA-AJAN 
 ASUNTOJEN OSUUS KOKO VAPAA-AJANASUNTOKANNASTA
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KOUVOLA 2000-LUVULLA VALMISTUNEIDEN VAPAA-AJAN 
ASUNTOJEN OSUUS KOKO VAPAA-AJANASUNTOKANNASTA
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KUORTANEEN 2000-LUVULLA VALMISTUNEIDEN VAPAA-AJAN 
ASUNTOJEN OSUUS KOKO VAPAA-AJANASUNTOKANNASTA
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