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ESIPUHE

Mikkeli on Suomen johtava mökkeilykunta, sillä täällä on kesämökkejä Suomen kunnista 
eniten, 10 349 kpl (vuonna 2015, Tilastokeskus 2016). Lisäksi Mikkelin seudun kunnista 
Mäntyharjussa mökkejä on 12. eniten valtakunnassa (4 853 kpl), ja sekä Mäntyharjussa, 
Kangasniemellä että Puumalassa on enemmän vapaa-ajan asukkaita kuin vakituisia asuk-
kaita (emt.). On siksi luonnollista, että Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n Vapaa-ajasta 
kestävää kilpailuetua -kehittämisohjelman keskeisenä tavoitteena on tukea Mikkelin seu-
dun kehitystä kestäväksi vapaa-ajan asumisen mallialueeksi (Häkkinen 2014). Tätä työtä 
ovat eri toimijat, kunnat, maakuntaliitto, tutkimuslaitokset, yritykset kuin yhdistyksetkin 
jo tehneet. 

Seudulla todettiin tarpeelliseksi etsiä vertailukohteita kansainvälisistä vapaa-ajan asumi-
sen kohteista. Usein kauempaa nähdään lähemmäs paremmin. Kun tarkastellaan, mitä 
muualla on tehty ja miten siinä on onnistuttu, voidaan saada uusia käyttökelpoisia ideoita 
paikalliseen kehitystyöhön ja toisaalta välttyä turhilta karikoilta. Tärkeitä ovat myös sa-
malla saatavat uudet kansainväliset tutkija- ja kehittäjäkontaktit tahoihin, joilla on sama 
intressi vapaa-ajan asumiseen liittyvän tiedon saamiseksi ja alueensa kehittämiseksi. 

Haluan kiittää niitä kansainvälisen tutkija- ja kehittäjäverkoston tutkijoita, jotka käyttivät 
aikaansa ja jakoivat asiantuntemustaan kertoen oman maansa vapaa-ajan asumisen hal-
linnan haasteista. Erityiskiitoksen ansaitsevat Carl Dahlberg Ruotsista, Adam Czarnecki 
Puolasta ja Neil Argent Australiasta, joiden kommentit auttoivat ymmärtämään vapaa-
ajan asumisen moninaisuutta eri puolilla maailmaa.

Selvitys toteutettiin Helsingin yliopiston Ruralia-instituutissa syksyllä 2016. Kyseessä oli 
esiselvitys, joka toteutettiin osana Miksei Oy:n Vapaa-ajasta kestävää kilpailukykyä -han-
ketta. 

Mikkelissä 16.10.2016

Manu Rantanen
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TIIVISTELMÄ

Mikkelin seudun tavoitteena on kehittyä kestäväk-
si vapaa-ajan asumisen mallialueeksi Suomessa. 
Siihen on hyvät lähtökohdat, koska Mikkeli ympä-
ristöineen on Suomen merkittävimpiä mökkeily-
keskittymiä. Tämän selvityksen tarkoituksena oli 
löytää vertailu- ja oppimiskohteiksi kansainvälisiä 
vapaa-ajan asumisen leimaamia alueita, joilla on 
pitkäjänteisellä vapaa-ajan asumisen kehitystyöllä 
parannettu alueen elinvoimaisuutta. Selvitys toteu-
tettiin osana Miksei Oy:n Vapaa-ajasta kestävää kil-
pailukykyä -hanketta.

Työn aluksi haettiin kirjallisuudesta taustatie-
toa vapaa-ajan asumisen hallinnan kysymyksistä. 
Sen jälkeen etsittiin kansainvälisiä alueita, jotka 
vastasivat mahdollisimman hyvin Mikkelin seutua, 
valittiin esimerkkikohteet ja analysoitiin alueilla 
toteutettuja kehittämistoimia. Aineisto kerättiin 
tieteellisistä artikkeleista, vapaa-ajan asumisen 
kehittämistyöhön liittyvistä dokumenteista sekä 
haastattelemalla kansainvälistä tutkija- ja kehittä-
jäverkostoa.

Vertailun eri maiden vapaa-ajan asumisen kehi-
tyksen ja hallinnan välillä teki haastavaksi eroavai-
suudet niiden yhteiskunnallisissa taustatekijöissä, 
alueellisissa kehityskuluissa, julkisen sektorin roo-
lissa aluekehittämispolitiikassa, vapaa-ajan asu-
misen tunnistamisessa erilliseksi ilmiökseen sekä 
vapaa-ajan asumiseen liittyvissä käsitteissä. Vapaa-
ajan asumista on käsitelty usein vain asumisen tai 
matkailun tutkimuksesta käsin, mikä on kaventa-
nut näkökulmia. 

Vapaa-ajan asumisen kehittäminen vaatii eri 
sektorien ja toimijoiden yhteisesti neuvoteltuja 
päämääriä. Ongelma- ja hallintolähtöinen suh-
tautuminen vapaa-ajan asumiseen on kuitenkin 
ollut yleistä. Saatavilla olevat vapaa-ajan asumisen 

kehittämiseen liittyvät politiikkadokumentit ovat 
selvityksiä, tilastoja ja kyselyjä sekä matkailun ke-
hittämisstrategioita. Useimmat niistä on toteutettu 
alue- tai paikallisella tasolla. Arvioita toimenpitei-
den vaikuttavuudesta ei ole juuri tehty. 

Vertailukohteiksi valittiin Norra Bohuslän 
Ruotsista sekä Valdres Norjasta. Norra Bohuslän 
sijaitsee Ruotsin länsirannikolla, Göteborgin ja 
Oslon välissä. Alueella on toteutettu vapaa-ajan 
asumisen tutkimus- ja kehittämistoimenpiteitä, 
jotka ovat olleet merkittävässä roolissa vapaa-ajan 
asumisen aluekehityspotentiaalin tunnistamisessa. 
Esimerkiksi Sotenäsin kunnassa kehittämistyössä 
ovat olleet mukana sekä julkinen sektori, tutkimus-
toimijat, yrityksiä että yhdistyksiä.

Valdres sijaitsee noin 200 km Oslosta, josta va-
paa-ajan asukkaat pääosin sinne tulevat. Valdres on 
ilmoittanut tähtäävänsä johtavaksi vapaa-ajan asu-
misen alueeksi Norjassa erityisesti terveyttä edis-
tävän turismin alalla. Tähän uskotaan päästävän 
vapaa-ajan asukkaiden kanssa kehitettävän kump-
panuuden kautta, jossa mukana ovat sekä alueen 
kunnat että yritykset.

Olennaista vapaa-ajan asumisen menestyk-
sellisessä hallinnassa on paikallinen, julkisten ja 
yksityisten toimijoiden kumppanuusverkosto.  Va-
paa-ajan asumiseen perustuva aluekehittäminen 
edellyttää alueilta kokonaisvaltaista, strategista 
otetta. Lisäksi tarvitaan tutkimuksen ja poliittisten 
interventioiden välistä vuorovaikutusta. Mikkelin 
seudulla olisi tärkeää kirkastaa sen visiota vapaa-
ajan asumisen kehittämisessä: Minkälainen Mik-
kelin seutu on, kun se on saavuttanut johtavan ase-
man vapaa-ajan asumisen mallialueena Suomessa? 
Olisi myös konkretisoitava eri toimijoiden kanssa 
tähän johtavia askelia.
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ABSTRACT  
SECOND HOME DWELLING AS A DEVELOPMENT SUBJECT –  
AN INTERNATIONAL PERSPECTIVE

The Mikkeli region aims at becoming a sustainable 
model area of second home dwelling in Finland. 
There is a good basis for that as Mikkeli and its sur-
roundings is one of the most important regions of 
second homes in Finland. The aim of the study was 
to find for benchmarking and learning purposes 
international second home regions where policy 
interventions have been implemented successfully 
for the regional development.  The study was con-
ducted by University of Helsinki, Ruralia Institute 
for Mikkeli Development Miksei Ltd. 

To begin with, some background information 
related to the questions of the governance of the 
second home dwelling was sought from the litera-
ture. After that international examples were sought 
from regions that resembled as closely as possible 
the Mikkeli region. Some example areas were cho-
sen and the development work conducted in those 
areas was analyzed. The material was collected 
from journal articles and documents related to the 
development work of the second home dwelling as 
well as by interviewing a group of international re-
searchers and developers.

The comparison between the development and 
governance of second home dwelling in different 
countries was challenging because of differences 
in their societal background, regional develop-
ment and the role of the public sector as well as 
also the differences in recognizing the second home      
dwelling as a separate phenomenon and the con-
cepts related to it. Often second home dwelling has 
been studied merely as a part of the research fields 
related to dwelling or tourism which has narrowed 
the point of views.

The governance of second homes needs goals 
that have been negotiated together with various 
actors from different sectors. However, problem-
based administrative attitude towards second home 

dwelling has been common in many countries. 
Available policy documents concerning second 
homes are studies, statistics, surveys and tourism 
strategies. Most of them are from local or regional 
level. In most cases evaluations of the effectiveness 
of the development actions are missing. 

Norra Bohuslän from Sweden and Valdres from 
Norway were selected as the benchmarking cases. 
Norra Bohuslän is situated in the west coast of Swe-
den between Gothenburg and Oslo. Research and 
development actions concerning second homes 
have been implemented in the region. That has 
been important for the recognition of the role of 
second homes in regional development. For exam-
ple in Sotenäs municipality actors from the public 
sector, research, business and the third sector have 
been involved in the development work.

Valdres is situated about 200 km from Oslo 
which is the area where most of the second home 
owners live. Valdres has declared that it aims at be-
coming to be the leading region of health and well-
being tourism in Norway. It is believed that this can 
be reached through the partnership of the second 
home owners, the municipalities and the enterpris-
es of the region. 

An essential enabler of the successful govern-
ance of second home dwelling is a local partnership 
network of the actors of public and private sectors. A 
holistic and strategic approach is a precondition for 
the regional development which is based on second 
homes. Moreover, interaction between research 
and policy interventions is needed. It is important 
that in the Mikkeli region the vision of second home 
development will be clarified: What is the Mikkeli 
region like when it has reached the status of being 
the leading sustainable second home model region 
in Finland? Steps towards the vision also need to be 
concretized with the different actors. 
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1 JOHDANTO

Vapaa-ajan asumisessa ja erityisesti sen edistämi-
sessä aluekehitysnäkökulmasta on kyse moni-mut-
kaisemmasta kokonaisuudesta, kuin nopeasti tulisi 
ajatelleeksi. Vapaa-ajan asumisella voidaan tarkoit-
taa perinteistä, vaatimatonta kesämökkeilyä, mo-
dernia kakkosasumista tai vaikka vuokramökkeilyä. 
Vapaa-ajan asukkaat voivat kulkea mökilleen sato-
jen kilometrien päästä, kuten Mikkelin kohdalla 
usein on kyse, tai mökki voi sijaita viereisellä tontil-
la. Alueet myös eroavat toisistaan paljon kehitysku-
luiltaan tai esimerkiksi sen suhteen paljonko vapaa-
ajan asutusta on suhteessa vakituiseen asutukseen. 

Selvitys pyrkii antamaan vastauksia näihin ky-
symyksiin. Raportissa tarkastellaan tavoitteiden, 
tutkimusaineistojen ja -menetelmän kuvauksen 
jälkeen vapaa-ajan asumisen monimuotoisuutta 
kansainvälisten esimerkkien avulla. Tämän jälkeen 
käsitellään vapaa-ajan asumisen hallinnan haas-
teellisuutta ja sitä, minkälaisia esimerkkejä vapaa-
ajan asumisen kehittämistyöstä löytyy maailmalta. 
Lopuksi otetaan tarkemmin käsittelyyn Mikkelin 
seudun näkökulmasta mielenkiintoisimpia vertai-
lukohteita.

Vapaa-ajan asuminen avaa monia näkökulmia nii-
hin muutoksiin, joissa yhteiskunta, kunnat sekä 
maaseudun ja kaupunkien välinen suhde ovat. 
Vapaa-ajan asukasta voidaan tarkastella niin moni-
paikkaisena asujana, kuntalaisena, matkailijana, 
palvelujen kuluttajana kuin asuinympäristönsä 
kehitykseen vaikuttavana toimijana. Vapaa-ajan 
asukkaan erottaa muista paikallisista siitä, että hän 
asuu jossain muualla vakituisesti ja liikkuu yhden 
tai useamman vapaa-ajan asunnon välillä. Vaikka 
tämä usein liittyy pelkästään vapaa-aikaan, perin-
teisesti liikkuva elämäntapa on ollut myös osa elin-
keinojen harjoittamista. 

Suomessa suurella osalla väestöstä on mah-
dollisuus mökkeilyyn. Saunominen mökillä järven 
tai meren rannalla maaseudulla on osa kansallista 
identiteettiämme. Helposti unohtuu, että vapaa-
ajan asuminen on kuitenkin hyvin kansainvälinen 
ilmiö ja yhä useammin myös vapaa-ajan asunto 
omistetaan toisesta maasta. Vapaa-ajan asumisella 
on suuri vaikutus alueiden taloudelliseen, sosiaali-
seen ja ekologiseen kehitykseen eri puolilla maail-
maa. Samalla ilmiö on saanut hyvinkin erilaisia il-
menemismuotoja, jotka vaihtelevat sekä ajassa että 
maantieteellisesti. 
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2 TAVOITTEET

Työ jakautui seuraaviin tehtäväkokonaisuuksiin:

A. Taustatiedon etsiminen vapaa-ajan asumisen 
hallinnan kysymyksistä kansainvälisestä näkö-
kulmasta. Tämä tavoite lisättiin työn aikana, 
koska sen todettiin olevan välttämätön edellytys 
muiden tavoitteiden saavuttamiseksi. 

B. Kansainvälisten esimerkkien etsiminen. Ha-
ettiin kohteita, joissa on toteutettu paikallisia/ 
alueellisia kehittämistoimenpiteitä ja joissa on 
hyödynnetty vapaa-ajan asukkaiden aluekehi-
tyspotentiaalia. Kohteiden valinnassa otettiin 
huomioon mm. seuraavat tekijät:
- vapaa-ajan asuntojen omistusrakenne
- alueiden luontoarvot
- etäisyys isoista asutuskeskuksista
- kehittämistoimenpiteet ja yhteistyö julkisel-

la, yksityisellä ja kolmannella sektorilla
C. Mukaan valittuja esimerkkikohteiden analy-

sointi ja vertaaminen niistä saatavilla olevan 
tiedon perusteella:
- kuinka kehittämistoimenpiteissä on onnis-

tuttu?
- mitä vaikeuksia on ilmennyt?
- mitkä ovat keskeiset opetukset Mikkelin 

seudulle?
D. Esitys potentiaalisiksi opintomatkakohteiksi, 

joista olisi opittavaa vapaa-ajan asumisen ke-
hittämistyölle Mikkelin seudulla.

Selvityksen tarkoituksena oli löytää kansainvälisiä, 
yksityisomisteisen vapaa-ajan asumisen leimaamia 
alueita, joiden syntymiseen on vaikuttanut alueen 
luonto-olosuhteiden vetovoimaisuus. Lisäksi ta-
voiteltiin vertailukohteita, joissa on pitkäjänteisillä 
kehittämistoimilla saatu tuloksia paitsi vapaa-ajan 
asumisen kehitystyössä, myös alueen elinvoimai-
suuden parantamisessa hyödyntäen vapaa-ajan 
asukkaiden potentiaalia mm. palvelujen käyttäjinä. 

Lähtökohtana oli, että vapaa-ajan asuminen voi 
vaikuttaa positiivisesti ennen kaikkea elinkeinojen 
kehitykseen ja muuhunkin elinvoimaisuuteen niin 
maaseutu- kuin kaupunkialueilla. Aiemmin on to-
dettu, että vapaa-ajan asumisessa tapahtuvat muu-
tokset mm. mökkeilysukupolvien vaihtuessa voivat 
olla mahdollisuus erityisesti maaseudun paikallisen 
palvelutuotannon sekä kaupan kehitykselle. Monin 
paikoin tämä lisääntynyt palvelukysyntä on jo to-
dellisuutta (Rantanen 2014). 

Tarkoituksena oli, että analysoimalla esimerk-
kikohteita saadaan uutta tietoa ja ratkaisuja Mik-
kelin seudun vapaa-ajan asumisen pitkäjänteiseen 
kehitystyöhön sekä löydetään samalla sopivia vie-
railukohteita vertaisoppimisen näkökulmasta. Sel-
vitettävä kysymys oli: 

Minkälaisia kansainvälisiä kokemuksia tai 
toimivia konsepteja vapaa-ajan asumisen ke-
hittämisestä löytyy alueilta, joilla vapaa-ajan 
asuminen vahvistaa merkittävästi elinvoimaa 
ja aluetaloutta?
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3 MENETELMÄT

2. Mainitse kuntia, alueita tai maakuntia, jossa 
on toteutettu menestyksekkäästi aluepoliittisia 
toimenpiteitä vapaa-ajan asumiseen liittyen. 
Olisi myös mielenkiintoista tietää, mikäli on to-
teutettu hyvää yhteistyötä julkisen, yksityisen ja 
kolmannen sektorin välillä tässä asiassa.

3. Voitko suositella jotain em. aluetta vierailukoh-
teeksi oppimistarkoituksessa?

4. Jos tiedät virkamies- tai kehittäjäkontakteja asi-
aan liittyen, niin kerro siitä.

Haastatteluihin tavoitettiin 16 henkilöä (liite 1, 
haastatellut tutkijat ja asiantuntijat). Haastatellut 
olivat Ruotsista, Norjasta, Australiasta, Skotlan-
nista, Irlannista, Puolasta, USA:sta ja Kanadasta. 
He vastasivat kysymyksiin ko. maan tai sen osan 
osalta. Viisi heistä oli tutkijoita, kuusi edusti kehit-
täjäorganisaatioita ja loput kuntaa tai paikallisia 
yhdistyksiä.

Keskeisiä sähköpostihaastatteluista saatuja 
aineistoa pyrittiin edelleen täydentämään kirjalli-
suudesta löydetyillä tiedoilla. Aineistoja käsiteltiin 
sisällönanalyysillä. Siinä aineistoa tarkastellaan 
eritellen, yhtäläisyyksiä ja eroja etsien ja tiivistä-
en. Sisällönanalyysi on diskurssianalyysin tapaan 
tekstianalyysia, jossa tarkastellaan jo valmiiksi 
tekstimuotoisia tai sellaiseksi muutettuja aineistoja. 
(Tuomi & Sarajärvi 2002.)

Aineistonkeruuvaiheessa tuli selväksi, että pai-
kallisista kehittämistoimenpiteistä tai niiden on-
nistumisen arvioinnista ei juurikaan ole saatavilla 
valmista kirjallista aineistoa. Jos strategioita löytyy, 
ne on kirjoitettu paikallisella kielellä.

Selvityksen aluksi etsittiin tutkimuskirjallisuutta 
aiheeseen liittyen. Tämä toteutettiin hakemalla 
tieteellisiä artikkeleita Helsingin yliopiston välittä-
mistä sähköisistä lehtitietokannoista sekä aihetta 
käsittelevistä kirjoista. Internetistä etsittiin myös 
erilaisten julkisten tai yksityisten kehittämis- ja tut-
kimustahojen tuottamia dokumentteja, esimerkiksi 
strategioita ja muuta materiaalia, kuten ajankohtai-
sia populaareja lehtiartikkeleita. Samalla koottiin 
jatkossa hyödynnettäväksi aihepiiriin liittyvää kir-
jallisuusluetteloa (ks. raportin lopussa Lähteet ja 
aiheeseen liittyvä kirjallisuus). 

Hakusanoina käytettiin mm. ”second homes”, 
”regional/ development policy” ja ”policy interven-
tion” sekä eri maiden nimiä. Erityisesti haettiin tie-
toa seuraavista aihealueista:
 Vapaa-ajan asumiseen liittyvät hallinnan kysy-

mykset, erityisesti aluekehittämisnäkökulmasta
 Vapaa-ajan asumisen kehitys, kehittäminen ja 

hallinta eri maissa

Keskeisen aineiston muodostivat Ruralia-instituu-
tin kansainvälisen tutkijaverkoston haastattelut, 
joista suurin osa toteutettiin sähköpostin avulla. 
Muutama haastattelu toteutettiin lisäksi kasvotus-
ten ja Skypen avulla. Verkoston jäseniä pyydettiin 
samalla nimeämään henkilöitä, joilla on lisätietoa 
teemoihin liittyen (ns. lumipallomenetelmä). Kysy-
mykset olivat:
1. Mainitse esimerkkialueita, joilla yksityisomis-

teisen vapaa-ajan asumisen merkitys on suuri 
paikalliseen talouteen esim. palvelukysynnän 
vuoksi. Ne voivat sijaita maaseudulla tai kau-
punkien lähellä.
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4 HAVAINTOJA KIRJALLISUUDESTA JA   
 HAASTATTELUISTA

nettu alun perin vapaa-ajan asumiseen vai onko se 
siihen käyttöön muutettu asuinrakennus? Vapaa-
ajan asumiseksi lasketaan usein myös vuokramök-
keily ja lomaosakkeet, vaikka ne lähestyvät toimin-
nallisesti ja ajatuksellisesti muuta turismia.  

Eri alueiden kehityksen ja maantieteellisten 
piirteiden vaihtelevuus vaikuttavat vapaa-ajan asu-
misen kehitykseen, mikä puolestaan on yhteydessä 
aluekehitykseen. Kyseessä on siis ilmiöiden keski-
näinen vuorovaikutus, jonka syy-seuraussuhteet 
ovat monimutkaisia. Esimerkiksi taantuvalla maa-
seudulla vapaa-ajan asuminen korvaa vähentyvän 
väestön kulutuskysyntää, kun taas matkailullisesti 
vetovoimaisilla alueilla kasvavat mökkitihenty-
mät voidaan kokea alueen kehitystä uhkaavaksi, 
koska ne voivat johtaa maan hinnan kohoamiseen 
ja lopulta koko alueidentiteetin muuttumiseen. 
Maanomistusolojen yhteiskunnalliset taustat ovat 
erilaisia eri maissa. Samoin eri väestöryhmien 
mahdollisuudet vapaa-ajan asunnon käyttöön vaih-
televat paljon, mikä vaikuttaa siihen kuinka ilmiöön 
asennoidutaan. Seuraavassa vapaa-ajan asumisen 
moninaisuutta esitellään eri maiden esimerkkien 
avulla:

Kanadassa maaseutu- ja mökkeilyalueet (Cot-
tage Countryside) erotetaan ajatuksellisesti läh-
tökohtaisesti toisistaan. Mökille meno merkitsee 
pakoa kaupungin paineista. Isompia kaupunkeja 
ympäröivillä alueilla korostuu aktiivinen vapaa-
ajanvietto, kuten laskettelu. Mökkeilyalueiden kas-
vamisen on katsottu synnyttävän eliittimaisema-
alueita, koska vapaa-ajan asuminen ei näillä alueilla 
ole mahdollista kuin varakkaille. (Halseth 2004.)

Irlannissa tiiviin vapaa-ajan asumisen alueita 
(holiday locations) ovat maaseudulla ennen kaik-
kea länsirannikolla sijaitsevat Kerry, Cork, Clare ja 
Galway. Vapaa-ajan asumiseen liitetään Irlannissa 
negatiivisia piirteitä. Taustalla on taloudellisella 
nousukaudella, verotuksellisten helpotusten innoit-
tamina tehtyjä, lainavetoisia vapaa-ajan asuntojen 
rakentamishankkeita. Taloudellisen taantuman 
seurauksena monet vapaa-ajan asunnoista ovat ny-
kyisin pankkien omistamia ja suuren osan vuodesta 
käyttämättöminä. Kakkosasuntoja on ostettu myös 
isommista kaupungeista, joissa on suuri pula vuok-
ra-asunnoista. Monet niistä on hankittu pelkästään 

4.1  YLEISTÄ

Kuten aiemmin todettiin, vertailun eri maiden va-
paa-ajan asumisen kehityksen ja hallinnan välillä 
tekee haastavaksi eroavaisuudet mm. seuraavissa 
tekijöissä: 
 alueelliset eroavaisuudet vapaa-ajan asumises-

sa ja muissa alueellisissa kehityskuluissa sekä 
mökkeilyn paikallisessa merkityksessä

 eroavuudet julkisen sektorin roolissa alueke-
hittämispolitiikassa, perinteissä ja poliittisissa 
näkökulmissa

 kuinka vapaa-ajan asuminen on tunnistettu 
omana ilmiönään ja minkälaisilla käsitteillä 
monimuotoista ilmiötä on käsitelty

 kuinka lainsäädännössä ja politiikkatoimenpi-
teissä on pystytty tai haluttu ottaa huomioon 
ilmiön muuttuminen

 minkälaisesta yhteiskunnallisia tekijöitä eri 
maissa on, jotka vaikuttavat vapaa-ajan asumi-
seen suhtautumiseen (esim. vapaa-ajan asumi-
sen yleisyys ja tasapuolisuus, maanomistusolot, 
maaseudun ja kaupungin välinen suhde)

Tämän lisäksi maiden sisällä on eri alueilla toisis-
taan poikkeavia kehityskulkuja vapaa-ajan asu-
miseen ja sen kehittämiseen liittyen. Seuraavassa 
näitä näkökulmia tarkastellaan yleisesti ja eri mais-
ta olevien esimerkkien avulla. Lähteinä on käytet-
ty haastatteluaineistoa paitsi silloin, kun lähde on 
erikseen mainittu.

4.2  VAPAA-AJAN ASUMISEN MONET  
 KASVOT 

Ei ole välttämättä selvää, mistä silloin puhutaan, 
kun puhutaan vapaa-ajan asumisesta. Sekä alue-
kehityksen että vapaa-ajan asumisen kehityksen 
taustalla ja siihen suhtautumisessa on suuria ero-
ja eri maiden välillä, mikä vaikeuttaa vertailua. 
Vapaa-ajan asumiseen liittyvät käsitteet (esim. se-
cond home, cottage, vacation home, holiday homes) 
ovat häilyviä ja niillä tarkoitetaan osin eri asioita eri 
maissa. Onko esimerkiksi vapaa-ajan asunto raken-
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investointimielessä eivätkä siten ole varsinaisesti 
vapaa-ajan asumiseen kuuluva ilmiö.

Puolassa vapaa-ajan asumisen keskittymät voi-
daan jakaa kolmeen erityyppiseen alueeseen (kuva 
1). Sama jako kuvaa monien muidenkin maiden va-
paa-ajan asumisen leimaamien alueiden piirteitä: 
 matkailullisesti vetovoimaiset, luonnoltaan ar-

vokkaat alueet, kuten merten ja järvien rannat 
ja vuoristot

 suurten metropolien läheiset maaseutualueet ja 
 taantuvat, maatalouden leimaamat maaseutu-

alueet. (Czarnecki 2016.)

Australiassa vapaa-ajan asuminen liittyy tyypil-
lisesti merenranta-alueisiin sekä itä-, länsi- että 
etelärannikolla (erityisesti Victorian alue), mutta 
lisäksi sisämaasta löytyy kaupungin läheisen maa-

seudun vapaa-ajan asumisen keskittymiä mm. 
Castlemainessa. Vapaa-ajan asumisen kohteet ovat 
leimallisesti matkailukohteita, joissa vapaa-ajan 
asumisen osuus rakennuskannasta saattaa olla yli 
90 %. Yhteistä näille alueille on luonnonkauneus, 
mikä on ohjannut vapaa-ajan asutuksen alueellis-
ta sijoittumista. Luonnon merkitys korostuu myös 
vapaa-ajan asumisessa. Luontoa ihaillaan ja siel-
lä halutaan liikkua. Vaikka suurin osa vapaa-ajan 
asukkaista on keskimääräistä varakkaampaa väkeä, 
löytyy myös halvemmalla rakennettuja vapaa-ajan 
asumisen alueita (shack colonies). Ongelmalliseksi 
koetaan joidenkin alueiden kehitys, jossa vapaa-
ajan asumisen keskittymät muuttuvat muusta alu-
eesta erillisiksi juhlienpitopaikoiksi. (Argent 2013.)

Hyviä vertailukohtia Mikkelin seudulle vapaa-
ajan asumisen kehittämisessä tarjoavat Ruotsi ja 

Kuva 1.  Vuosina 2008 - 2015 rakennettujen vapaa-ajan asuntojen keskittymät Puolassa (lähde: Czarnecki 2016).
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Norja vapaa-ajan asumisen ja sen hallinnan kehit-
tymisen sekä luonnon samankaltaisuuden vuok-
si. Esimerkeissä on aluekehittämisen näkökulma 
myös mukana, joten ne soveltuvat Mikkelin seu-
dun tavoitteeseen kehittyä ”vapaa-ajan asumisen 
mallialueeksi” hajautuneen vapaa-ajan asumisen 
keskuspaikkana. Näitä maita käsitellään esimerkki-
alueiden avulla tarkemmin luvussa 5.

4.3  TUTKIMUSKIRJALLISUUDEN  
 NÄKÖKULMIA VAPAA-AJAN  
 ASUMISEEN

Eri maiden suhtautumiseroja vapaa-ajan asumi-
seen selittävät käsitteiden erilaisuuden lisäksi eri-
laiset tutkimus- ja kehittämistraditiot. Pohjoismai-
nen, melko vahvan vapaa-ajan asumiseen liittyvän 
tutkimuksen tutkimusaloina ovat olleet turismi- ja 
asumistutkimuksen lisäksi mm. maantiede ja maa-
seutututkimus (Müller 2013). Vapaa-ajan asumista 
on myös tarkasteltu ”kotina”, joka voi merkitä paitsi 
tiettyä paikkaa, myös monia paikkoja sekä kodin 
”ideaa” (Riukulehto & Rinne-Koski 2016). Kuva va-
paa-ajan asumiseen liittyvistä ilmiöistä ollut usein 
kapeakatseista, sillä monet tutkimukset ovat koh-
delleet vapaa-ajan asumista ainoastaan joko ”asu-
misena” tai ”matkailuna”, vaikka ilmiö koskettaa 
kumpaakin näkökulmaa (Paris 2014). Erityisesti 
silloin, kun vapaa-ajan asumisesta pyritään saa-
vuttamaan positiivista aluekehitystä ja välttyä sen 
ei-toivotuilta seurauksilta, tarvittaisiin lisää moni-
tieteistä tutkimusta (Hall 2015). 

Asumiseen liittyy ikivanha ajatus, että kullakin 
tulee olla ”vakituinen” asuinpaikka, jonka perus-
teella häntä myös verotetaan. Asumista koskeva 
lainsäädäntö on tavallisesti kehittynyt samalla 
oletuksella. Modernina aikana yleistyneeseen, liik-
kuvan ja monia asuinpaikkoja sisältävään elämän-
tyyliin tämä soveltuu huonosti. Matkailusta vapaa-
ajan asuminen taas poikkeaa siten, että vapaa-ajan 
asukkaat oleskelevat alueella pidempiä aikoja ja 
tavallisesti myös omistavat siellä kiinteistön. Kos-
ka esimerkiksi Järvi-Suomessa vapaa-ajan asunto 
sijaitsee usein paikkakunnalla, jonne vapaa-ajan 
asukkailla on aiempia perhesiteitä, on heidän kiin-
nittymisensä mökkipaikkakuntaan syvempää kuin 
matkailijoilla. 

Asumis- ja matkailututkimuksen lisäksi esimer-
kiksi Australiassa maallemuuttoa koskeva tutkimus 
liittyy vahvasti vapaa-ajan asumisen tutkimukseen. 
Esiin nostettuja näkökulmia ovat olleet mm. liikku-
van väestön kautta saatavat tulot palvelumyynnin 
ja verotuksen kautta, julkisten palvelujen käytöstä 

paikkakunnalle aiheutuvat kustannukset, kausit-
taisuudesta aiheutuvat haasteet palvelutarjonnalle, 
maankäyttökysymykset ja ympäristölle vapaa-ajan 
asumisesta aiheutuva paine. 

Britanniassa tutkimusperinne on pitänyt yllä 
keskustelua vapaa-ajan asumisen ja vakituisen asu-
misen kilpailuasetelmasta ja tämän negatiivisesta 
vaikutuksesta maaseudun kehittymiseen. Tätä läh-
tökohtaa ei kuitenkaan voi yleistää muiden maiden 
tilanteeseen (Hall 2015). 

Yorkin yliopistossa käytiin vuonna 2005 sys-
temaattisesti läpi 273 artikkelia, jolla etsittiin vas-
tauksia siihen, mikä on yksityisesti omistettujen, 
tyhjien tai epäsäännöllisesti käytettyjen talojen 
vaikutus maaseutuyhteisöjen kestävyyteen osana 
ns. näyttöön perustuvaa politiikkaa (evidence based 
policy). Yhtenä tuloksena oli, että kysymystä ei voi 
käsitellä erillään muista asumisen ja paikallistalo-
uksien muutosprosesseista maaseudulla. Vaikka 
Iso-Britanniassa on laajasti uskottu, että maaseu-
dun tyhjeneminen ja ikääntyminen johtuvat pai-
kallisten asukkaiden huonommista mahdollisuuk-
sista kilpailla sinne tulevien vapaa-ajan asukkaiden 
kanssa asuntomarkkinoilla, maaltamuuton syinä 
ovat olleet ennemminkin maaseudun kaupunkeja 
heikommat mahdollisuudet tarjota työtä, koulu-
tusta ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksia. (Wallace 
ym. 2005.)

Tutkimusartikkeleissa ei yleensä edetä itse po-
litiikkatoimenpiteiden analysointiin, vaan lähinnä 
jäädään ilmiön ymmärtämisen ja suositusten ta-
solle. Vapaa-ajan asumisen leimaamien alueiden 
piirteiden ja kehityssuuntien eroavuuksista johtuen 
on toteutettu paljon empiirisiä tapaustutkimuksia 
paikallisten erityiskysymysten ratkaisemiseksi. On 
kuitenkin oltava varovainen, ettei tehdä liiallisia 
yleistyksiä ainutlaatuisista, tiettyyn paikkaan ja ai-
kaan liittyvistä havainnoista (mm. Paris 2014).

4.4  VAPAA-AJAN ASUMISEN  
 HALLINNAN HAASTEELLISUUS

Vapaa-ajan asumisen hallinta voidaan suppeasti ot-
taen käsittää valtion lainsäädännön ja muun ohjeis-
tuksen sekä lupakäytäntöjen kokonaisuutena, jonka 
avulla mm. kuntatasolla suunnitellaan ja ohjataan 
maankäyttöä, rakentamista ja kehittämistä (Vepsä-
läinen ym. 2015). Laajemmin käsitettynä tässä on 
kyse valtiokeskeisestä hallinnosta, kun taas hallin-
ta (governance) määritellään monien toimijoiden, 
kuten hallinnollisten organisaatioiden, taloudel-
listen toimijoiden ja kansalaisjärjestöjen yhdessä 
neuvottelemaksi ja toteuttamaksi pyrkimykseksi 
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saavuttaa yhteisiä päämääriä (Jessop 1995 Häklin 
2015 mukaan). Hallinnan käsite sopiikin hallinnon 
käsitettä paremmin vapaa-ajan asumisen käsitte-
lyyn kehittämisen kohteena, yhtenä maaseudun ja 
kaupungin välisen vuorovaikutuksen ilmentymänä 
ja aluekehityksen taustatekijänä, eikä pelkästään 
julkista sääntelyä vaativana asiana.

Se, kuinka vapaa-ajan asumiseen kohdennettua 
kehittämispolitiikkaa ohjataan lainsäädännössä, 
vaihtelee maittain. Monissa maissa koko ilmiötä ei 
ole ainakaan virallisesti kansallisella tasolla tunnis-
tettu tai sitä ei ole otettu kehittämispolitiikan agen-
dalle, vaikka vapaa-ajan asumisen merkitys muuten 
on tiedostettu paikallisella tasolla. Tähän voi olla 
poliittisia syitä. Taustalla voi olla myös ajatus, jonka 
mukaan kyse on paikallisesti hoidettavasta asiasta, 
koska ilmiö on niin monimuotoinen ja sen merkitys 
paikalliskehitykselle vaihtelee paljon alueittain. 

Paikallisesti vapaa-ajan asumisella on suurin 
suhteellinen merkitys harvaanasutuille alueille. 
Esimerkiksi Puolassa näiden alueiden virkamie-
het painottavat vapaa-ajan asumisen merkitystä 
aluekehityksen mahdollisuutena, kun taas suuris-
sa turismikeskittymissä ilmiötä ei samalla tavalla 
korosteta. Virallisiin dokumentteihin vapaa-ajan 
asumiseen liittyviä positiivisia tai negatiivisia vai-
kutuksia tai erityisiä politiikkatoimenpiteitä ei ole 
Puolassa kirjattu. (Czarnecki 2016.)

Näkökulmaan vaikuttaa myös se, mitä sekto-
ria viranhaltijat edustavat; maankäytön ja kaavoi-
tuksen edustajat kokevat vapaa-ajan asumiseen 
liittyviä hallintakysymyksiä eri tavoin. Esimerkiksi 
Suomessa elinkeinotoimen edustajat ja maaseutu-
kuntien edustajat näkevät ilmiön hyödyt suurempi-
na kuin maankäyttöä edustavat viranhaltijat (Vep-
säläinen ym. 2015).

Vapaa-ajan asumisen käsitteen epämääräisyys 
haittaa siihen liittyvien toimenpiteiden kohdenta-
mista (Persson 2014). Nykyiset sektoripolitiikat ja 
sääntelyjärjestelmät soveltuvat paljon paremmin 
paikallaan pysyvien kuin hallintoyksiköiden välillä 
liikkuvien yksilöiden tai pääomien hallintaan, joten 
vapaa-ajan asuminen on esimerkki sekä sektoripo-
litiikkoja leikkaavan että yleisemmin liikkuvuuteen 
liittyvän ilmiön hallinnoinnin haasteellisuudesta 
(Hall 2015). Tämä korostaa tutkimus- ja kehit-
tämistoimijoiden keskinäisen vuorovaikutuksen 
tärkeyttä vapaa-ajan asumisen ja sen leimaamien 
alueiden kehittämisessä. 

Vapaa-ajan asuminen on itsessään jatkuvassa 
muutoksessa. Paikoitellen se on muuttunut lähes 
vakituiseksi asumiseksi sekä infrastruktuurin tason 
että vapaa-ajan asunnoilla vietetyn ajan pituuden 
perusteella. Mökkeilytyylit myös polarisoituvat su-
kupolvenvaihdosten vuoksi (Rantanen 2014). Osa 

vapaa-ajan asunnoista on muuttunut perinteisen ja 
kaupallisen mökkeilyn hybridimuodoiksi, jolloin ne 
ovat vaihtelevasti sekä perheiden yksityisessä että 
vuokrakäytössä (Paris & Thredgold 2014). Muutok-
set ovat usein johtaneet vapaa-ajan asumista kos-
kevan lainsäädännön ja politiikkatoimenpiteiden 
jäämiseen jälkeen todellisesta tilanteesta. 

Useissa maissa, kuten Irlannissa, vapaa-ajan 
asumisen käsittelyssä on suuria ongelmia tilastojen 
perusteella. Tilastoissa rakennuksia ei erikseen ole 
eroteltu vapaa-ajan asunnoiksi ja asunnoiksi, joissa 
omistaja on virallisesti kirjoilla.  Myöskään Austra-
liassa ei ole erikseen tietokantaa, johon olisi eroteltu 
vapaa-ajan asunnot omaksi yksikökseen. Tosin vä-
estönlaskennoissa luetteloidaan rakennukset, jotka 
eivät ole asuttuja ko. ajankohtana. Näihin verrattu-
na Suomessa tilanne on hyvä, sillä meillä on sään-
nöllisesti tuotettu valtakunnallisia paikkatietoja ja 
tilastoja vapaa-ajan asumisen kehityksestä. Vapaa-
ajan asuminen on pitkään ollut esillä kansallisella-
kin tasolla lakisääteisen, valtioneuvoston asettaman 
Saaristoasiain neuvottelukunnan toimesta, joka toi-
mii vuodesta 2016 lähtien maa- ja metsätalousmi-
nisteriön yhteydessä (mmm.fi/sank). 

4.5  VAPAA-AJAN ASUMINEN  
 KEHITTÄMISPOLITIIKAN  
 KOHTEENA

Tutkimuskirjallisuus vastaa useimmiten vapaa-ajan 
asumista käsitellessään kysymyksiin ”mitä?” tai 
”miksi?”, mutta jää yleensä niukkasanaiseksi, kun 
tarkoitus olisi saada viittoja tulevaan, vapaa-ajan 
asumisen ja paikalliskehityksen positiiviseen vuo-
rovaikutukseen. Käytännössä kehittämiseen liitty-
vät politiikkadokumentit ovat selvityksiä, tilastoja 
ja kyselyjä sekä matkailun kehittämisstrategioita.

Esimerkiksi Britanniassa läpikäydyissä doku-
menteissa kehittämispoliittisia toimenpiteitä on 
arvioitu vähän. Suurin osa toimenpiteistä liittyy 
vapaa-ajan asumisen kontrollointiin eikä suurim-
malla osalla paikallisista viranomaisista ole erityistä 
politiikkaa vapaa-ajan asumiseen liittyen. Doku-
menttien perusteella asenteet vapaa-ajan asumi-
seen vaihtelevat paljon riippuen alueesta. Alueet, 
joissa vapaa-ajan asumista ja turismia on paljon, 
kestävät vapaa-ajan asumiseen liittyviä muutoksia 
muita alueita enemmän. Konflikteista paikallisten 
ja vapaa-ajan asukkaiden välillä on vähän näyttöä. 
(Wallace ym. 2005.) 

Tulokset heijastelevat politiikkatoimenpiteitä 
ja niiden arviointia laajemminkin. Jos vapaa-ajan 
asumista on ylipäätään otettu kehittämiskohteeksi, 



18 KEHITTÄMISKOHTEENA VAPAA-AJAN ASUMINEN – KANSAINVÄLINEN NÄKÖKULMA 
MANU RANTANEN

useimmat siihen liittyvät dokumentit on toteutettu 
alue- tai paikallisella aluetasolla eikä arvioita toi-
menpiteiden vaikuttavuudesta ole juurikaan tehty. 

Joillain alueilla on jopa järjestetty kansanää-
nestyksiä siitä, voiko sinne jatkossa enää rakentaa 
lisää vapaa-ajan asuntoja. Esimerkiksi Cornwallissa 
alueen nopea kasvu on kärjistänyt asenteita niin, 
että vapaa-ajan asukkaat kokevat heitä syytettävän 
alueen ongelmista (Aslet 2016). Sveitsissä vapaa-
ajan asuntojen osuus koko rakennuskannasta on 
12 %, mutta suosituissa talviurheilukeskuksissa 
paljon enemmän. Maassa ollaan oltu huolestuneita 
siitä, jos vapaa-ajan asunto on käyttämättömänä yli 
viisi viikkoa vuodesta. Siellä on säädetty kansanää-
nestyksen tuloksena laki, jonka perusteella uusia 
vapaa-ajan asuntoja ei voi enää rakentaa suurim-
paan osaan alppikylistä, koska niissä vapaa-ajan 
asuntoja on yli 20 % rakennuskannasta. Taustalla 
on ollut pelko alppimaiseman liiallisesta kulumises-
ta. (World Property Journal 2013.)

Esimerkkejä vapaa-ajan asumisalueista kehit-
tämisnäkökulmasta löytyy jonkun verran. Etelä-

Australiassa vuonna 2014 toteutettu tutkimus oli 
tyypillinen tällainen selvitys, joka pyrki saamaan 
tietoa vapaa-ajan asumisen vaikutuksista aluekehi-
tykseen. Menetelminä käytettiin tilastoja, kyselyjä 
sekä asiantuntijoiden ja päättäjien Delfoi-pajoja. 
Tavoitteena oli muun muassa selvittää, kuinka va-
paa-ajan asumisen positiivisia vaikutuksia voitai-
siin mahdollisimman paljon hyödyntää alueilla. 
Yhtenä suosituksena oli, että alueet ottaisivat huo-
mioon vapaa-ajan asumisen painottumisen van-
hempiin ikäluokkiin strategisessa kehittämisessä. 
(Paris & Thredgold 2014.)

Tanskassa on pienentyvän väkiluvun kunnissa 
toivottu vapaa-ajan asumisesta sysäystä maaseu-
dun kehitykseen. Siellä tämä on merkinnyt lähinnä 
keskustelua tiukan sääntelyn löysentämisestä, sillä 
maassa ei ole ollut mahdollista myydä vakituises-
ti asuttuja asuntoja vapaa-ajan asumiskäyttöön. 
Tanskassa on ollut myös EU:n erityislupa kieltää 
ulkomaalaisilta vapaa-ajan asuntojen omistami-
nen. (Nielsen ym. 2009.)
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5 VAPAA-AJAN ASUMISEN KEHITTÄMISEN   
 VERTAILUKOHTEITA

ja retkeilyyn perustuvan matkailualueen keskukse-
na. Sen ilmasto ja maantiede ovat samankaltaisia 
kuin Etelä-Savossa. Kyseessä on perinteinen mök-
keilyalue, jossa erityisesti suurten järvien rannoilla 
on vapaa-ajan asuminen merkittävässä roolissa. 
Vapaa-ajan asumisen sijoittumiseen on vaikuttanut 
paitsi vesistöisyys, myös saavutettavuus suurista 
kaupungeista sekä julkisesti omistetun maan määrä 
(Shellito 2006). 

Kehityksen historiallisena taustana on perintei-
nen mökkeily, jota olivat synnyttämässä maahan-
muuttajat, myös suomalaiset aikoinaan. Retkeily ja 
mökkeily ovat siellä kehittyneet isoksi markkinak-
si, jossa mökkien vuokraamisella on iso merkitys. 
Vapaa-ajan asuntoja on maaseudulla suhteessa 
vakituisesti asuttuihin yhä enemmän 1950 -luvulta 
alkaen (emt.). 

Duluthin ympäristössä on kehitetty aktiiviseen 
liikkumiseen perustuvaa turismia. Kyse on luonto-
turismin ja siihen yhdistetyn luovan talouden ke-
hittämisestä, jonka avulla on pystytty vähentämään 
matkailun suurta kausittaista vaihtelua. Duluth 
on Mikkelin seudulle mahdollinen vertailu- ja yh-
teistyökohde tulevaisuudessa. Tässä selvityksessä 
ei siellä toteutettua kehittämisprosessia ollut vielä 
mahdollista tarkastella yksityiskohtaisemmin. 

Haastattelujen ja kirjallisen materiaalin pe-
rusteella erottuivat mahdollisina oppimiskohteina 
Mikkelin seudulle Norra Bohuslän Ruotsista sekä 
Valdres Norjasta (kuva 2). 

Koska haluttiin löytää mahdollisimman samankal-
taisia alueita Mikkelin seudun kanssa, määriteltiin 
seuraavat maantieteelliset kriteerit kansainvälisten 
vertailukohteiden ominaisuuksista, jotka kuvaavat 
Järvi-Suomen vapaa-ajan asumisen luonnetta:
 Alueet sijaitsevat pääosin harvaan asutulla tai 

kaupungin läheisellä maaseudulla. Vakituinen 
asutus on maaseutualueilla taantuvaa siten, että 
vahvistuva vapaa-ajan asukkaiden palveluky-
syntä korvaa vähenevää vakituisen väestön pal-
velujen käyttöä.

 Vapaa-ajan asunnot sijaitsevat pääosin järvien 
tai meren rannalla

 Merkittävä osa vapaa-ajan asukkaista asuu va-
kituisesti muualla, pääosin isommassa kaupun-
gissa, yli 100 km:n päässä vapaa-ajan asunnol-
ta. Huomattavalla osalla heistä on sukujuuria 
mökkikuntaansa.

 Vapaa-ajan asuminen perustuu yksityiseen 
omistukseen, ja vapaa-ajan asuntoja käytetään 
pääosin vain perhepiirissä.

 Alueilla on toteutettu paikallisen julkisen sek-
torin, yritysten tai kolmannen sektorin ke-
hittämispoliittisia toimenpiteitä vapaa-ajan 
asumiseen liittyen mm. matkailun tai elinkei-
nopolitiikan aloilla. 

Yksi mahdollinen vertailukohde oli USA:n Minne-
sotan pohjoisosissa sijaitseva Duluth, joka muistut-
taa Mikkelin asemaa laajan, vesistöisen, mökkeilyyn 
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5.1  NORRA BOHUSLÄN RUOTSISSA
 
YLEISTÄ
Norra Bohuslänin maakunta sijaitsee Länsi-Götan-
maan läänissä, Ruotsin länsirannikolla. Tähän noin 
130 km:n rannikkoalueeseen kuuluvat Lysekilin, 
Sotenäsin, Tanumin ja Strömstadin kunnat, jotka 
yhdessä muodostavat yhteistyön alustana toimivan 
kehittämisorganisaation Tillväxt Norra Bohuslänin. 
Suurin lähikaupunki on alueen eteläpuolella sijait-
seva Göteborg (etäisyys 100 km – 150 km). Toinen 
alueen kehitykseen vaikuttava iso kaupunki on Nor-
jan Oslo sen pohjoispuolella (etäisyys 200 km – 250 
km). Kaupunkeja yhdistävä valtaväylä E6 kulkee 
Norra Bohuslänin lävitse. 

Alue on merkittävä vapaa-ajan asumisen kes-
kittymä sekä ruotsalaisille että norjalaisille, joten 
se on samalla esimerkki valtioiden rajoja ylittävästä 
vapaa-ajan asumisesta. Siellä on noin 15 000 vapaa-
ajan asukasta, jotka viettävät alueella keskimäärin 
99 päivää vuodessa. Kussakin kunnassa asukkaita 
on 10 000–15 000 asukasta, yhteensä noin 50 000. 
Vapaa-ajan asunnot sijaitsevat pääosin rannikol-
la ja saaristossa. Saaristossa sijaitsevat vapaa-ajan 
asunnot sijaitsevat alueella, jolla vakituinen asutus 
vähenee. 

Vapaa-ajan asunnot ovat pääosin yksityisessä käy-
tössä, mutta sesongin ulkopuolella osa niiden 
omistajista vuokraa niitä markkinoille paikallisten 
vuokranvälittäjien kautta (stugsommar.se ja Stugk-
nuten.se). Esimerkiksi Lysekilissä on 3–4 viikkoa 
vuodesta kysyntä voimakasta, mutta muina aikoi-
na osa vapaa-ajan asukkaista vuokraa vapaa-ajan 
asuntoaan markkinoille. Lisäksi yhä enemmän käy-
tetään airbnb:ta

Ulkopaikkakuntalaisten osuus alueen vapaa-
ajan asukkaista on merkittävä. Suurin osa heistä 
asuu vakituisesti Göteborgissa, Oslossa sekä Tuk-
holmassa. Alueen läheisyys mahdollistaa oslolai-
sille viikonloppumökkeilyn. Vapaa-ajan asukkaat 
ovat keskimäärin muita asukkaita varakkaampaa 
väkeä. Heidän keski-ikänsä on nuorempi kuin Suo-
messa, sillä vuonna 2009 toteutetussa kyselyssä se 
oli ruotsalaisilla 50 vuotta ja norjalaisilla 43 vuotta 
(Suomessa keskimäärin 62 vuotta). (Müller 2011.)

Vapaa-ajan asumisen käyttöön on jäänyt 1950- 
luvulla rakennettuja, ympärivuotiseen käyttöön ra-
kennettuja taloja. Nykyisin sekä vapaa-ajan asunnot 
että uudet ympärivuotiseen asumiseen rakennetut 
talot tulee säännösten mukaan rakentaa laadultaan 
entistä paremmiksi. Ruotsalaiset omistavat alueella 
enemmän vakituisesta asunnosta vapaa-ajan asun-

Kuva 2.  Vapaa-ajan asumisen vertailukohteet Mikkelin seudulle, Ruotsin Norra Bohuslän ja Norjan Valdres.
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noiksi muutettuja vapaa-ajan asuntoja vanhoista 
kalastajakylistä, kun taas norjalaisilla on pelkästään 
vapaa-ajan asumiseen varta vasten rakennettuja 
rakennuksia (emt.). Tämä viittaa siihen, että osalla 
ruotsalaisista vapaa-ajan asukkailla on alueelle ai-
empia juuria ja he ovat myös perineet rakennuksia 
käyttöönsä. Heitä on myös muuttanut alueelle vaki-
tuisiksi asukkaiksi.

VAPAA-AJAN ASUMINEN TUTKIMUS- JA 
KEHITTÄMISKOHTEENA
Norra båhuslänin alueella on toteutettu tutkimus- 
ja kehittämistoimenpiteitä vapaa-ajan asumiseen 
liittyen Umeån yliopiston ja Tillväxt Bohuslänin 
yhteistyönä1. Tutkimuksissa on alueen asutus jaettu 
kolmeen eri kategoriaan: Ympärivuotiset asukkaat 
(helårsboende), osavuotiset asukkaat (delårsboen-
de) ja vierailijat (besökande), jotka viettävät alueella 
eripituisia aikoja pääasiassa heinäkuussa. Vieraili-
joita käy alueella vuodessa keskimäärin 4 000. He 
voivat olla esimerkiksi alueen satamissa vierailevia 
veneilijöitä. 

Alueella on nähty ongelmallisena se, että vaik-
ka vapaa-ajan asukkaat viettävät alueella paljon 
aikaa, he eivät maksa sinne verojaan, vaikka käyt-
tävät julkisia palveluja. Toisaalta kaupungeissa, ku-
ten Göteborgissa ja Tukholmassa asuvat maksavat 
korkeampaa tuloveroa, jota ohjataan maaseudulle 
tasauksena. Toinen esiin tullut ongelma on, että 
parhaat rakennuskohteet menevät helposti varak-
kaammille vapaa-ajan asukkaille, mikä vähentää 
potentiaalisten vakituisen asukkaiden rakentamis-
mahdollisuuksia.

Toteutetut selvitykset ja politiikkatoimenpiteet 
ovat olleet merkittävässä roolissa siinä, että vapaa-
ajan asumisen aluekehityspotentiaali on tunnistet-
tu. On huomattu, että asenne vapaa-ajan asumista 
kohtaan on muuttunut esimerkiksi virkamiesten 
keskuudessa entistä positiivisempaan suuntaan 
niissä kunnissa, joissa selvityksiä on toteutettu. Va-
paa-ajan asukkaat nähdään yhä useammin alueen 
resurssina, koska he muun muassa työllistävät ra-
vintola- ja rakennusaloilla merkittävästi paikallisia 
asukkaita. Samalla on huomattu, että vapaa-ajan 
asukkaat ovat tärkeä osa alueen yhteisöä. Yhtenä 
kehittämistyön tavoitteena onkin kaataa eri ryhmi-
en välisiä muureja.

Vapaa-ajan asumista koskevia strategiadoku-
mentteja on tehty sekä valtakunnallisella, alue- että 
kuntatasolla, esimerkiksi: 
 IT -infrastruktuuriin (laajakaistaan) liittyvät ta-

voitteet on asetettu valtakunnan tasolla, mutta 
niitä toteuttavat paikallisella tasolla maaseudun 
verkostot, yhdistykset ja yritykset.

1  Müller (2010) ja Larsson & Robertsson (2012).

 Alueen matkailustrategiassa nostettiin esiin 
matkailualaan liittyvien elinkeinojen (besöks-
näringen) kehittäminen ja matkailualan palve-
lujen saatavuuden parantaminen. Strategiassa 
huomioitiin vapaa-ajan asukkaat paikalliskehi-
tyksen resurssina. Tavoitteiden saavuttamiseksi 
pyritään lisäämään paikallisten toimijoiden ja 
kuntien yhteistyötä. Vision mukaan Norra Bo-
husläniä kehitetään alueeksi, jolla on johtava 
rooli matkailuelinkeinon yhteistyön kehittämi-
sessä. Kehittämistyö koskee niin kunnan kuin 
yritystenkin tuottamia palveluja. (Tillväxt Bo-
huslän 2009.)

 Vuonna 2013 toteutetussa projektissa pyrittiin 
löytämään vastauksia siihen, kuinka vapaa-ajan 
asukkaiden osallistumista paikallisiin proses-
seihin voitaisiin helpottaa, tiedonkulkua paran-
taa ja palveluja parantaa. Tavoitteena oli myös 
vapaa-ajan asukkaiden alueella viettämän ajan 
lisääminen sekä lisätä heidän muuttamistaan 
vakituisiksi asukkaiksi alueelle. (Tillväxt Bohus-
län 2013.)

ESIMERKKEJÄ PAIKALLISESTA  
KEHITTÄMISESTÄ
Vapaa-ajan asumiseen liittyviä konkreettisia kehit-
tämistoimenpiteitä ei olla vielä laajasti lähdetty to-
teuttamaan, mutta joitakin esimerkkejä on. Sotenä-
sin kunta on perinteinen, kompakti kunta, joka on 
orientoitunut paikalliseen kehitykseen. Vapaa-ajan 
asukkaita siellä on noin 16 000 ja vakituisia asuk-
kaita noin 9 000. Kunnan toiminnassa on omat 
haasteensa johtuen vapaa-ajan asukkaiden suu-
resta määrästä suhteessa vakituisten asukkaiden 
määrään. Paikallisten yritysten kanssa on aloitettu 
kokoontumiset (näringslivsråd) yhteistyön lisäämi-
seksi. 

Kunnassa toteutettiin vuonna 2016 viidettä 
kertaa lokakuun messut (Oktoberfäst), joka on 
hummereiden kalastukseen liittyvä, paikallisesti 
merkittävä tapahtuma. Paikalle tulee noin 140 pai-
kallista näytteilleasettajaa ja kävijöitä 5 000–6 000. 
Tärkeänä kohderyhmänä ovat vapaa-ajan asukkaat. 
Lokakuun loppu ja marraskuun alku on mökkiläisil-
le tärkeä ajankohta, koska monet ovat silloin vapaa-
ajan asunnollaan valmistelemassa sitä talvikuntoon. 
Mikäli vapaa-ajan asukkailla on suunnitelmia mök-
kinsä kunnostamiseen tai sinne tehtäviä hankintoja, 
voivat he saada messuilta paikallisia yrityskontakte-
ja. Työt on tilattava vähintään yhdeksän kuukautta 
ennen niiden suorittamista. 

Messujen tavoitteena on osoittaa vieraille sitä 
moninaisuutta, joka kunnassa on: Paikalla on niin 
yritysmaailman, kuten kauppojen ja ravintola-alan 
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edustajia, mutta myös vapaa-ajan harrastustoi-
mijoita, yhdistyksiä sekä tietoa retkeilyreiteistä ja 
paikallisesta historiasta. Tapahtuman laajempana 
tavoitteena on lisätä vapaa-ajan asukkaiden alueel-
la viettämän ajan pituutta. Paikalle kutsutaan hen-
kilökohtaisesti postikorteilla kaikki alueen kotitalo-
udet ja vapaa-ajan asukkaat. 

Vapaa-ajan asukkaita ovat huomioineet myös 
erilaiset paikalliset yhdistykset (klubit). Merkit-
tävä osa vapaa-ajan asukkaista kuuluu Norra Bo-
huslänissä johonkin paikalliseen yhdistykseen 
(norjalaisista 82 % ja ruotsalaisista 77 %), joista 
suosituimpia ovat kiinteistöjen hallintaan liittyvät 
yhdistykset sekä perinne- ja urheiluseurat (Müller 
2011). Vapaa-ajan asukkaiden paikallinen järjestäy-
tyneisyysaste on siis paljon korkeammalla tasolla 
kuin Suomessa. 

Monilla yhdistyksellä on kansallinen kattojär-
jestö, esimerkiksi Skärgårdens riksförbund, Skafto 
öråd ja Bohusläns skärgårdsråd. Yhdistyksiin on 
aktiivisesti pyritty saamaan vapaa-ajan asukkaita 
mukaan. Skaftö Öråd perustettiin vuonna 2003 
Skaftön saarelle päämääränään kääntää alueen ne-
gatiivinen väestönkehitys ja vierailijoiden määrän 
lisääminen (ks. www.skafto.org). Vapaa-ajan asuk-
kaita yritetään houkutella muuttamaan saarelle 
pysyvästi. Muutamien kohdalla tässä on onnistut-
tukin. Yhdistysten säännöt vaihtelevat vapaa-ajan 
asukkaiden suhteen, mutta Skaftö Öråd hyväksyy 
yleensä heidät jäsenikseen. Saaren väestöstä noin 
puolet on vapaa-ajan asukkaita. 

Yhteistyötä vapaa-ajan asumisen kehittämi-
seksi on tehty julkisen sektorin sisällä, sekä valta-
kunnallisella, alue- että kuntatasolla. Esimerkiksi 
Sotenäsin kunta on pyrkinyt kehittämään myös 
omia palvelujaan vapaa-ajan asukkaille. Tämän 
lisäksi mukana ovat aktiivisesti kolmannen sekto-
rin toimijoita sekä tutkijoita. Bohuslänissä onkin 
tehty strateginen linjaus ryhtyä mahdollisimman 
kokonaisvaltaisesti vapaa-ajan asumiseen liittyvien 
palvelujen kehittämiseen, mikä on todennäköisesti 
keskeinen syy kehitystyön ilmeiseen menestykselli-
syyteen.

5.2  VALDRES NORJASSA

Norjan Valdres on vuoristoinen alue Oslosta luotee-
seen (kuva 2), jonka keskuksesta, Fagernesista on 
matkaa Osloon noin 200 km. Alueen muodostavat 
kuusi kuntaa, joissa on noin 20 000 vapaa-ajan 
asukasta sekä lähes yhtä paljon vakituisia asuk-
kaita. Kaikissa kunnissa on enemmän vapaa-ajan 
asukkaita kuin vakituisia. Valdres on Norjan suu-
rin sisämaassa sijaitseva vapaa-ajan asumisen alue 
(Valdres Naeringshage 2013 I).

Vapaa-ajan asumisen luonne on Norjassa viime 
vuosikymmeninä muuttunut. Aiemmin suosittiin 
yksinkertaisia mökkejä (hytte), mutta nykyisin ky-
seessä on yleensä iso investointi. Vapaa-ajan asu-
minen perustuu pitkälti vapaa-ajan aktiviteetteihin. 
Esimerkiksi Valdresissa sijaitsee Jotunheimenin 
kansallispuisto (www.valdres.com). Lillehammerin 
olympialaisten aikana rakennettiin korkean tason 
vapaa-ajan asuntoja vesi- ja viemärijärjestelmi-
neen, jotka olympialaisten jälkeen muunnettiin yk-
sityiseen vapaa-ajan asumiseen soveltuviksi. Tämä 
oli menestys, joka on johtanut hyvin varusteltujen 
vapaa-ajan asuntojen rakentamisbuumiin ja samal-
la uuden markkinan kehittymiseen kunnille. Tähän 
on toki vaikuttanut myös yleinen vaurastuminen 
sekä parantuneet liikenne- ja tietoliikenneyhteydet. 
(Flognfeldt 2004.)

Vapaa-ajan asukkaat ovat tärkeitä Valdresin ta-
loudelle, sillä vapaa-ajan asuntojen rakentaminen 
työllistää paljon paikallisia asukkaita ja monet kau-
pat pystyvät säilyttämään tarjontansa vapaa-ajan 
asukkaiden kysynnästä johtuen. Viime vuosikym-
menenä on joka vuosi rakennettu alueelle 100–300 
uutta vapaa-ajan asuntoa (Valdres Naeringshage 
2013 I). 

Huomattava osa vapaa-ajan asukkaista asuu va-
kituisesti Oslo-vuonon alueella (noin 75 %), sen si-
jaan vain 3,5 % heistä asuu Valdresissa. Vapaa-ajan 
asunnot ovat pääosin yksityisessä omistuksessa ja 
omistajiensa käytössä. Alue kuuluukin Oslon va-
paa-ajan asumisen kasvuvyöhykkeeseen (Overvåg 
2009). Vähemmistöllä heistä on aiempia perhesi-
teitä alueelle. Jonkun verran vapaa-ajan asuntoja 
käyttävät myös kausityöläiset, kuten öljyalalla työs-
kentelevät, joiden vakituinen asuinkunta sijaitsee 
toisaalla (Valdres Naeringshage 2013 II).

Kasvavana vapaa-ajan asuntojen käyttäjäryh-
mänä ovat osa-aikaeläkeläiset, jotka voivat viettää 
siellä pitkiäkin aikoja, mutta samalla säilyttää kos-
ketuksen työelämään. Tämä edellyttää hyvin toimi-
via internetyhteyksiä. Vapaa-ajan asuntojen hyvän 
teknisen varustelutason katsotaan mahdollistavan 
niiden käytön yhä vanhemmalle väestönosalle ym-
pärivuotisesti. Vapaa-ajan asukkaat voivat tulevai-
suudessa hyötyä esimerkiksi terveysteknologian 
kehittymisestä ja terveyspalveluista, joissa hyödyn-
netään internetin mahdollisuuksia. (Valdres Na-
eringshage 2013 II.)

Myöskään Norjassa vapaa-ajan asuminen ei 
ole vain yhteen politiikkalohkoon kuuluva asia. 
Kansallinen politiikka on pyrkinyt vastuuttamaan 
asiaa kuntien hoidettavaksi mm. suunnitteluun ja 
rakentamiseen liittyvien lakien ja säännösten kaut-
ta. Toimenpiteiden määrä ja laatu riippuu siten 
paikallisten toimijoiden (maanomistajat, kehittäjät, 
investorit, paikalliset viranomaiset ja intressiryh-
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mät) keskinäisestä yhteistyöstä sekä paikallisista 
poliitikoista. 

Valdres on ilmoittanut tähtäävänsä johtavaksi 
vapaa-ajan asumisen alueeksi Norjassa erityisesti 
terveyttä edistävän turismin alalla. Tähän uskotaan 
päästävän vapaa-ajan asukkaiden kanssa kehitettä-
vän kumppanuuden kautta, jossa mukana ovat sekä 
alueen kunnat että yritykset. (Valdres Naeringshage 
2013 II.)

Valdresissa on tehty vapaa-ajan asumiseen liitty-
viä selvityksiä, mm. koottu tilastoja ja kirjallisuut-
ta sekä muotoiltu ”lisäarvo-ohjelma” vapaa-aikaan 
ja terveyteen liittyen. Alueellinen yhteistyö toimii 
Valdresissa hyvin ja esimerkiksi kunnat ja paikal-
liset organisaatiot kehittävät yhdessä tapahtumia, 
yhtenä esimerkkinä kansalliset vapaa-ajan asukas-
messut. He kehittävät yhteistyössä myös retkeily-
reittejä ja tiedotusta vapaa-ajan asukkaille. 
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6 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET

huomioida vapaa-ajan asumisen ja laajasti ottaen 
liikkuvan elämäntavan erityishaasteita. Mikäli val-
takunnallisella tasolla on julkilausuttua vapaa-ajan 
asumisen politiikkaa, helpottaa se kuntien työtä. To-
sin esimerkiksi Norjassa on todettu, että eri aikoina 
valtion ja kuntien suhtautuminen vapaa-ajan asu-
miseen on vaihdellut toisistaan; välillä valtio, välillä 
kunnat ovat suhtautuneet vapaa-ajan asumiseen 
epäilevästi tai positiivisesti (Valdres Naeringshage 
2013 II). Tämän selvityksen perusteella vapaa-ajan 
asumisen merkitys aluekehityksessä on kansallisel-
la tasolla heikosti tunnistettua. Tilanne on johtanut 
esimerkiksi tilastoinnin puutteellisuuksiin.

Markkinoiden toimivuus nousee tärkeään roo-
liin, kun tavoitellaan yksityisten palveluiden hyvää 
toimivuutta.  Kyseessä on joko positiivinen tai nega-
tiivinen kierre: Toimiva palvelutuotanto helpottaa 
vapaa-ajan asunnoilla vietettävän ajan pidentämi-
seen, joka puolestaan lisää paikallisten palvelujen 
kysyntää.

Selvityksen yhtenä päähavaintona oli, että eri-
tyisesti Bohuslänissä on vapaa-ajan asumisen ke-
hittämistyötä tehostanut tutkimuslähtöisyys sekä 
hallinnon sekä hallinnon eri tasojen ja kansalaisyh-
teiskunnan välinen yhteistyö. Olennaista vapaa-
ajan asumisen hallinnassa onkin paikallinen, julkis-
ten ja yksityisten toimijoiden kumppanuusverkosto. 
Erityisesti tämä tulee esille silloin, kun pyritään 
kestävään sosiaaliseen, taloudelliseen ja ympäris-
tölliseen kehitykseen alueilla, joiden tulevaisuudelle 
vapaa-ajan asumisen kehitys on keskeistä. 

Selvityksessä löydettiin keskeisiksi vertailukohteik-
si Ruotsin Norra Bohuslänin ja Norjan Valdresin 
alueet. Niitä sekä Mikkelin seutua yhdistävät mo-
net maantieteelliset tekijät, mutta ennen kaikkea 
se, että myös ne ovat ottaneet tavoitteekseen tulla 
maansa johtavaksi vapaa-ajan asumisen alueeksi. 
Ne kaikki ovat myös lähteneet kohti tavoitetta tutki-
mus- ja kehittämistoimenpitein. Kaikissa kohteissa 
kuntien rooli on keskeinen, ja niissä on vaihtelevasti 
otettu kehittämistyöhön mukaan yrityksiä ja kansa-
laisyhteiskunnan edustajia.

Esimerkkikohteiden vertailussa kehittämistoi-
menpiteiden osalta päästiin vasta alkuun, koska 
kohteisiin liittyvä kirjallinen materiaali on varsin 
niukkaa. Aluekehittämisnäkökulmasta tuotettu, 
vapaa-ajan asumiseen liittyvä strategia-aineisto on 
harvinaista ja kehitystyön toteutumisen arviointi 
vielä harvinaisempaa, joten syvempään vertailuase-
telmaan pääseminen vaatisi eri alueilla toteutetta-
via haastatteluja.

Vapaa-ajan asumisen kehittäminen liittyy laa-
jemmin ottaen matkailun hallinnan kysymyksiin. 
Kirjallisuuden perusteella voidaan erottaa neljä 
erilaista matkailuun liittyvää hallintarakennetta 
sen perusteella, edustavatko ne julkista tai yksityis-
tä tahoa tai kuinka hierarkkisia ne ovat. Hallinnan 
viitekehys kuvaa niitä erilaisia näkökulmia, joita 
vapaa-ajan asumiseen liittyvässä kehittämistyössä 
voisi tai tulisi ottaa huomioon. Eri näkökulmat eivät 
rajaudu tiukasti eivätkä sulje toisiaan pois (kuva 3). 
(Hall 2014.)

Perinteisin ja eniten keskusteltu näkökulma on 
julkisen sektorin lakien ja säädösten tapa ja kyky 

Kuva 3. 
Hallinnan viite-
kehyksen typologia
(Lähde: Hall 2014:443).
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7 KESKUSTELUA

naisvaltaista, strategista otetta. Paikallisessa kehit-
tämistyössä tulisi huomioida ja sovittaa yhteen eri 
toimijoiden, kuten markkinaehtoisesti toimivien 
yritysten ja paikallisyhteisöjen roolit ja tavoitteet. 
Tähän tarvitaan pitkäjänteistä prosessia, tavoittei-
den kirkastamista, yhteisiä foorumeja ja resurssien 
oikeaa kohdentamista, jossa erilaisia tavoitteita ni-
votaan yhteen. Näin voidaan myös välttää se, että 
vapaa-ajan asuminen nähdään korostuneesti vain 
yhdestä näkökulmasta, kuten maanomistuksellise-
na, matkailun tai asumisen asiana. 

Tutkimuksen ja poliittisten interventioiden vä-
linen vuorovaikutus on tärkeää. Tutkimus voi avata 
niitä uusia mahdollisuuksia, mitä vapaa-ajan asu-
misesta voi paikalliskehitykselle koitua. Samalla 
se voi tehdä kehittämistoimista kohdennetumpaa 
ja tehokkaampaa. Tutkimuksen merkitys korostuu 
myös mahdollisiin ongelmiin varautumisessa. 

Minkälainen Mikkelin seutu on silloin, kun se on 
saavuttanut johtavan aseman vapaa-ajan asumisen 
mallialueena Suomessa? Kuinka siihen päästään? 
Tavoitteena tulisi olla sosiaalisesti, taloudellisesti ja 
ekologisesti kestävä paikalliskehitys, alueen identi-
teetin säilyminen ja samalla vapaa-ajan asumisen ja 
paikallisen kehityksen hyvä vuorovaikutus. Viime 
kädessä kyseessä on koko alueen ja sen eri toimijoi-
den yhteisen kehittämiskulttuurin muotoileminen. 
Onko Mikkelin seutu siihen valmis?

Suomessa on perinteinen, leppoisa ja usein vaa-
timaton kesämökkeily edelleen suosittua. Suomi 
eroaa monista muista maista siinä, että mökkei-
ly on niin laajalle kansanosalle mahdollista, en-
nen kaikkea vapaa-ajan asuntojen suuren määrän 
vuoksi. Mökit sijaitsevat yleensä järvien tai meren 
rannalla, maaseutuolosuhteissa. Toki Suomessakin 
on erityyppisiä vapaa-ajan asumisen keskittymiä, 
ennen kaikkea Lapin hiihtokeskuksissa. Vapaa-ajan 
asuminen on kuitenkin jatkuvassa muutoksessa. 
On esitetty esimerkiksi huoli, että myös Suomessa 
syntyisi eliittimaisema-alueita paikkoihin, joissa 
vapaa-ajan asumiseen soveltuvat kohteet käyvät 
harvinaisiksi tai niin kalliiksi, että useimmilla ei ole 
niihin varaa (Pitkänen 2011). Tällaisia alueita on 
ehkä jo syntynytkin pääkaupunkiseudun lähelle. 
Vapaa-ajan asumiseen liittyvä kehittämistyö on siis 
osa laajempaa strategista aluekehittämistä.

Mikkelin seudun kehittäminen vapaa-ajan asu-
misen mallialueeksi edellyttää lähtökohdaksi sen, 
että sen oma erityisyys vapaa-ajan asumisen aluee-
na tunnistetaan. Kansainväliset esimerkit osoitta-
vat, että Mikkelin seutu, laajemmin Järvi-Suomi, on 
mökkeilyalueena ainutlaatuinen. Mökkeilykeskit-
tymä, joka levittäytyy laajalle vesistöiselle alueelle 
osana muuta maaseutua, ei ole yleinen maailmalla. 

Aluekehittäminen, joka perustuu vapaa-ajan 
asukkaiden palvelemiseen niin, että alueet hyötyvät 
tästä elinvoiman lisääntymisenä, edellyttää koko-
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