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MIELEN RAUHAAN JA 
MÖKKIMAISEMAAN 
Tämän raportin julkistaminen tapahtuu Laiturilla-seminaarissa Mikkelissä 17.6. Ai-
heen puolesta aika on paras mahdollinen, sillä olemme siirtyneet tai siirtymässä toi-
seen mielentilaan. Valon, vehreyden ja kasvun aika on monille mahdollisuus päästä 
arjen pyörteistä irtautumaan toiseen, rauhallisempaan rytmiin ja omaan tilaan. 

Tämä siirtymä on erityisen tärkeätä juuri nyt, kun globaalin pandemian pahim-
masta piinasta selvittyämme olemme kohdanneet odottamattomat uudet kollektiiviset 
uhat. Niiden aiheuttaman ahdistuksen ja kanssaihmisiä koskevan myötätunnon kanta-
mista varten on ladattava energiaa omassa rauhassa. Noin puolet suomalaisista kulkee 
tähän mielentilaan mökkimaiseman kautta. 

Kestävä monipaikkainen asuminen on moniulotteinen tutkimusteema. On läm-
pimin kiitoksin todettava, että saimme julkaisun kirjoittajiksi monipuolisen joukon ai-
hetta syvällisesti tuntevia tutkijoita. Tämä julkaisu kuvaa hyvin Etelä-Savon vapaa-ajan 
asumisen kehittämistä koskevan yhteistyön laajuutta ja monipuolisuutta. 

Tärkeän tutkimuksellisen panoksen julkaisuun toivat Suomen ympäristökes-
kus SYKE:n tutkijat Kati Pitkänen, Anna Strandell ja Johanna Niemistö. Tutkijat Ge-
ran-Marko Miletić Kroatiasta ja Adam Czarnecki Puolasta osallistuivat puolestaan 

vapaa-ajan asumista eri maissa vertailevan luvun kirjoittamiseen. Tässä teemassa 
tutkijayhteistyö on Ruralia-instituutissa jatkunut jo pitkään. Yhteistyöverkostoon on 
viime vuosien ajan kuulunut myös yrityksiä. Suur-Savon Sähkö Oy:n kanssa yhteistyö 
on kehittynyt hyvässä yhteisymmärryksessä, koska meillä on aidosti yhteinen intressi 
ymmärtää paremmin monipaikkaisuuden ja aluekehityksen yhteyttä. 

Julkaisu on osa hankeyhteistyön pitkää jatkumoa Mikkelin kehitysyhtiö Miksei 
Oy:n kanssa, josta erityinen kiitos Tuula Pihkalalle kehittäjäkumppanuudesta sekä ra-
portin lopputyöstöön osallistumisesta. Helsingin yliopiston sisäinen yhteistyö näkyy 
tässäkin julkaisussa, kun akatemiatutkija Olle Järv Digital Geography Labista osallistui 
raportin kirjoittamiseen yhdessä Ruralian tutkijatohtori Janika Raunin kanssa. 

Erityinen kiitos kuuluu julkaisun toimittaneelle väitöskirjatutkija Manu Ranta-
selle, jonka pitkäaikainen tutkimustyö on tehnyt monipaikkaisuuden ja vapaa-ajan 
asumisen tutkimuksesta Helsingin yliopiston Ruralia-instituutissa vahvan painopiste-
alueen. Kiitos myös Jaana Huhtalalle, joka viimeisteli työmme Ruralian julkaisusar-
jaan. 

Raporttimme teema on vahvasti toivon ja mielenrauhan maisemassa. Tulevien 
sukupolvien kestävämmät ratkaisut eivät synny rauhattomassa tilassa. Kestävyysmuu-
toksen takia rauhan tilaan on aina pakko palata. 

Mikkelissä 6. kesäkuuta 2022 

Torsti Hyyryläinen, tutkimusjohtaja 
Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti 
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TIIVISTELMÄ 
Raportin aiheena on vapaa-ajan asuminen osana yhteiskunnallista muutosta sekä hal-
linnan ja kehittämisen kohteena. Kehittäminen ymmärretään samaan suuntaan vaikut-
tavaksi, verkostomaisesti toteutetuksi yhteistyöksi kuntien, vapaa-ajanasukkaiden, tut-
kijoiden ja muun muassa yrittäjien kanssa. Etelä-Savoa kehitetään vapaa-ajan asumisen 
mallialueeksi, johon sillä on hyvät edellytykset. Yhteistyötä on syvennetty muun muassa 
kehittämällä yhteistä toimintamallia sekä jakamalla tietoa Laiturilla.fi-sivuston kautta. 
Tarvitaan edelleen toimenpiteitä, jotta monipaikkaisuuden positiiviset vaikutukset to-
teutuisivat ja negatiiviset jäisivät vähäisiksi. 

Kunnat ovat keskeisiä toimijoita vapaa-ajan asumisen hallinnassa. Niitä voidaan 
tarkastella instituutioina, organisaatioina ja alueyhteisöinä. Kuntien roolia määrittää 
lähivuosina hyvinvointialueiden toiminnan käynnistyminen, ja erityisesti pienemmillä 
paikkakunnilla tärkeään asemaan tulevat liikkuvat kansalaiset kehittämistoimijoina. 
Etelä-Savolla on vahvana vapaa-ajan asumisen maakuntana erityinen mahdollisuus ke-
hittää vuorovaikutusta toimijaryhmien kanssa, jotka ovat eri tavoin valmiita alueen elin-
voimakumppaneiksi. 

Monipaikkaiset asukkaat voivat tukea paikallisyhteisöjen sosiaalista kestävyyttä, 
mutta se edellyttää kokemusta keskinäisestä luottamuksesta. Eläkeläisten osuuden li-
sääntyminen ja mobiilin työn yleistyminen lisännevät vapaa-ajanasunnoilla vietetyn 
ajan pituutta. Koska yhä useammat tulevat paikkakunnalle ilman aiempia siteitä sinne, 
tarvitaan keskinäisten kohtaamisten mahdollistamista. 

Eri maissa vapaa-ajan asumisen kehittämisessä korostuvat matkailun (Kroatia) 
sekä maaseudun ja pienten kuntien (Suomi) kehittämisen näkökulmat, mutta se voidaan 
nähdä myös maatalouden kanssa kilpailevana maankäyttömuotona (Puola). Valtakun-
nantasolla vapaa-ajan asumisen potentiaali voi jäädä havaitsematta toisin kuin paikka-
kunnilla, joissa vapaa-ajanasukkaita on suhteessa paljon. Erot eri alueiden vapaa-ajan 
asumisen luonteessa tulisi ottaa huomioon niiden kehittämisessä. 

Monipaikkaisuuden lisääntyminen on nostanut esiin uusia tarpeita saada aiempaa 
tarkempaa ja ajankohtaisempaa tietoa monipaikkaisuudesta. Digitaaliset aineistolähteet 
kuten mobiili- ja sähkönkäyttötiedot antavat uudella tavalla tärkeää perustietoa moni-
paikkaisten asukkaiden liikkumisesta ja vapaa-ajanasuntojen käytön syklisyydestä. 

Monipaikkaisuuskehityksen myötä vapaa-ajan asumisen ilmastopäästöjen merki-
tys nousee. Suurimmat ilmastopäästöt johtuvat mökkiliikenteestä, energiankäytöstä ja 
muusta kulutuksesta. Yksittäisten mökkien ja mökkeilijöiden ilmastovaikutukset voivat 
poiketa toisistaan merkittävästi, joten ekologisesti kestävän vapaa-ajan asumisen kehit-
tämisen tulisi perustua erilaisten vapaa-ajan asumisen muotojen huomioimiselle. 

Etelä-Savon kehittäminen kestävän vapaa-ajan asumisen ykkösmaakunnaksi edel-
lyttää panostamista kestävyyden eri ulottuvuuksiin, sekä taloudelliseen, ekologiseen että 
sosiaaliseen. Tämän saavuttaminen edellyttää tutkimuksen ja kehittämistoimenpiteiden 
vuorovaikutusta myös jatkossa. 
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ABSTRACT 
IT’S COTTAGE O’CLOCK – DEVELOPING SUSTAINABLE SECOND 
HOME LIVING IN SOUTH SAVO 
The main content of the report is multi-local living as part of societal change and a sub-
ject of governance and development. Development is understood here as networked 

co-operation acting in the same direction between municipalities, second homers, re-
searchers and entrepreneurs. South Savo is being developed as a model region for second 

home dwelling, for which it has good possibilities. The co-operation has been deepened 

for example, by developing a common operation model and sharing information through 

the Laiturilla.fi website. Further actions are needed to ensure that the positive influences 

of multi-local living would be realized and that the negative ones are kept to a minimum. 
Municipalities are key players in the governance of second homes. They may be 

treated as institutions, organizations or regional communities. The new wellbeing ser-
vices counties will influence the role of municipalities in the next few years. Especial-
ly in smaller localities, citizens will play an important role as development actors. As a 

strong second home region, South Savo has a special opportunity to develop interaction 

between groups of actors, which are ready to co-operate with the region. 
Second-home owners can strengthen the social sustainability of local communities, 

but this requires mutual trust. The growing share of retirees and the proliferation of mo-
bile work will increase the length of time spent in second homes. As more and more 

people come to places without previous ties, it is necessary to enable mutual encounters. 
Development of second home living in different countries emphasizes different as-

pects: the aspect of tourism (Croatia) and the development of rural and small municipa-
lities (Finland), but it can also be seen as a form of land use competing with agriculture 

(Poland). At the national level, the potential of second homes may not be recognized, 
unlike in locations with a relatively large number of second homers. Differences in the 

nature of second home living in different areas should be taken into account in their 

development. 
The increasing multi-locality has highlighted new needs for more accurate and up-

to-date information on the use of second homes and mobility of second-home owners. 
Digital data sources, such as mobile phones and electricity usage data, provide important 
new insights into the mobility of multi-local residents and the spatio-temporality of se-
cond homes usage. 

As multi-locality is developing further, the importance of climate emissions from 

second homes is increasing. The largest climate emissions are due to traffic, energy use 

and other consumption. The climate impacts of individual second homes and second ho-
mers can differ significantly, so the development of ecologically sustainable second home 

tourism should be taking into account different forms of second homes. 
Developing South Savo as the number one region for sustainable second home li-

ving requires investment in various dimensions of sustainability, both economic, ecologi-
cal and social. To achieve this, interaction between research and development measures 

will be required also in the future. 

https://Laiturilla.fi
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TAVOITTEENA KESTÄVÄ 
VAPAA-AJAN ASUMINEN 
MANU RANTANEN 

Vapaa-ajan asuminen, monipaikkainen asuminen, mökkeily – rakkaalla lapsella on 
monta nimeä. Vapaa-ajan asumisen ja monipaikkaisuuden määrittely on vaikeaa, koska 
kyseessä on hyvin monimuotoinen yhteiskunnallinen ilmiö, jonka muodot ja merkitykset 
vaihtelevat paitsi maittain myös alueiden välillä. Kyseessä on monille niin henkilökoh-
tainen asia, että toiset eivät halua itseään nimitettävän mökkiläiseksi, toisille se on taas 
mieluisin nimitys, joka kuvaa hyvin heidän tapaansa viettää vapaa-aikaa vapaa-ajan-
asunnolla. Nimitykset ovat tapa viestiä erilaisia merkityksiä, joita puhuja haluaa ilmiöön 
liittää. Samalla yhteiskunnalliset muutokset haastavat ottamaan käyttöön uusia nimi-
tyksiä. Voiko esimerkiksi mökillä etätöissä olevaa kutsua vapaa-ajanasukkaaksi? Tässä 
raportissa käytämme synonyymeinä nimityksiä vapaa-ajan asuminen ja mökkeily sekä 
yleisnimitystä monipaikkainen asuminen. Monipaikkaisuuden voi ymmärtää myös va-
paa-ajan asumista laajempana ilmiönä. 

Etelä-Savoa on pitkään haluttu kehittää vapaa-ajan asumisen mallialueeksi, johon 
sillä onkin hyvät edellytykset sekä luontonsa puolesta että alueena, joka sijaitsee sopivan 
välimatkan päässä pääkaupunkiseudusta. Vapaa-ajan asumisen vaikutukset ovat usein 
positiivisia, mutta joskus myös ei-toivottuja. Tarvitaan erilaisia toimenpiteitä, jotta posi-
tiiviset vaikutukset toteutuisivat ja negatiiviset jäisivät mahdollisimman vähäisiksi. Hal-
linta (governance) -termiä on viime vuosikymmeninä käytetty usein toimenpiteistä, joil-
la julkiset toimijat pyrkivät vaikuttamaan tiettyjen tavoitteiden saavuttamiseen yhdessä 
muiden toimijoiden kanssa. Raportin keskeisenä sisältönä on monipaikkaisuus osana 
yhteiskunnallista muutosta. Erityisesti keskitytään vapaa-ajan asumiseen kehittämisen 
kohteena, joka ymmärretään tässä raportissa samaan suuntaan vaikuttavaksi, verkos-
tomaisesti toteutetuksi yhteistyöksi kuntien, vapaa-ajanasukkaiden ja muiden toimijoi-
den, kuten tutkijoiden ja yrittäjien, kanssa. 

Kestävyyskysymykset ovat tulleet ilmastokriisin myötä keskustelun keskiöön myös 
vapaa-ajan asumisen yhteydessä. Nostamme esiin vapaa-ajan asumisen ekologisen ja so-
siaalisen kestävyyden kysymyksiä. Jo aiemmin olemme käsitelleet vapaa-ajan asumisen 
taloudellista kestävyyttä (mm. Kujala ym., 2018), johon vapaa-ajan asumisella on kiistä-
mättömästi positiivinen vaikutus kohdekuntien näkökulmasta. Haasteena on kuitenkin 
löytää tapoja vähentää vapaa-ajan asumisen haitallisia ekologisia vaikutuksia ja toisaalta 
vahvistaa positiivisia sosiaalisia vaikutuksia paikallisyhteisöihin. 

Monipaikkaisen asumisen sääntely ja kehittäminen käyvät käsi kädessä muun 
yhteiskunnallisen kehityksen kanssa. Samanaikaisesti tapahtuvat digitalisaatio, kunta-
muutos ja monipaikkaisen työn arkipäiväistyminen ovat kaikki kytköksissä vapaa-ajan 
asumisen rooliin aluekehityksessä. Samalla kun yhteiskunta digitalisoituu ja monipaik-
kaistuu, on esiin tullut uusia tarpeita mutta myös mahdollisuuksia saada tietoa moni-
paikkaisuudesta. Uudet aineistolähteet antavat tärkeää ja ajankohtaista perustietoa 
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monipaikkaisten asukkaiden liikkumisesta ja vapaa-ajanasuntojen käytön syklisyydestä. 
Samalla monet vapaa-ajan asumistakin koskettavat muutosprosessit tuntuvat vain kiih-
tyvän. Esimerkiksi kunnat ovat historiallisessa murroksessa niin tehtäviensä kuin erilais-
tumikehityksensä suhteen. Mikä on monipaikkaisten asukkaiden asema kuntalaisena? 

Vapaa-ajan asuminen on myös kansainvälinen ilmiö, ja Etelä-Savossa on jo vuosia 
pyritty oppimaan yhdessä kansainvälisten tutkijakontaktien kanssa. Kroatian ja Puolan 
esimerkkien avulla vapaa-ajan asumisen kehittämiskysymyksiin haetaan erilaisia näkö-
kulmia Etelä-Savon maakunnan vapaa-ajan asumisen kehittämiseen. Teemme tätä työ-
tä yhdessä monitoimijaisen verkoston kanssa, josta raportin loppuosa kertoo. Kunkin 
luvun loppuun on koottu keskeisiä havaintoja vapaa-ajan asumiseen ja sen hallintaan 
liittyen. 



11 AIKA LÄHTEÄ MÖKILLE – KESTÄVÄN VAPAA-AJAN ASUMISEN KEHITTÄMINEN ETELÄ-SAVOSSA 
MANU RANTANEN JA TUULA PIHKALA (TOIM.)

 
 

 

 
 

  

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

MONIPAIKKAISET KANSALAISET 
KUNTIEN ELINVOIMAKUMPPANEINA 
TORSTI HYYRYLÄINEN 

Kunnat ovat tärkeitä paikallisen hallinnan instituutioita. Suomessa kunnilla on poikke-
uksellisen vahva rooli erilaisten yhteiskunnallisten tavoitteiden toteuttamisessa, palve-
lujen järjestämisessä sekä laajan osallisuuden, elinvoiman ja taloudellisen kehityksen 
edistämisessä. Kunnat ovat käyttöliittymiämme kansallisvaltioon ja yhteiskuntaan: toi-
mivaksi koettu kunta on osa toimivaksi ymmärrettävää kansakuntaa. Tarkastelen seu-
raavassa, miten yhteiskuntien voimistuva mobiliteetti muovaa myös kuntien kehityksen 
kannalta tärkeitä paikallisia toimijuuksia ja toimintajärjestelmiä. Etelä-Savon kuntien 
elinvoiman kannalta monipaikkaisten kansalaisten merkitys tulee nähdäkseni entises-
tään korostumaan. 

KUNTA INSTITUUTIONA, ORGANISAATIONA 
JA ALUEYHTEISÖNÄ 
Suomen kielen sana kunta on ikivanhaa perua, ja sen etymologia viittaa vahvasti yh-
teisöihin. Sanan nykymerkitys vakiintui kunnallishallinnon muotoutumisen myötä 
1800-luvun jälkipuoliskolla. (Häkkinen 2013, 509) Puhumme kunnasta kuitenkin usein 
tarkentamatta sen merkitystä eri käyttöyhteyksissä. Hieman analyyttisemmin kuntien 
toimintaa voi lähestyä erottelemalla kolme erilaista kunnan eksistenssin muotoa: kunta 
instituutiona, kunta organisaationa ja kunta alueyhteisönä (Kuva 1). Yhteiskun-
nan isot muutokset kohdistuvat näihin olomuotoihin eri tavoin, ja myös seuraukset ovat 
kunkin kohdalla erilaisia. Tarkastelen kuntien toimintaympäristön muutosten vaikutuk-
sia seuraavassa erityisesti kuntien kehittämisen toimijuuksien näkökulmasta. 

kunta alueyhteisönä 

kunta organisaationa 

kunta 
instituutiona 

Kuva 1. Kunnan kolme olomuotoa (vrt. Hyyryläinen & Tuisku 2016, 18). 

Instituutiona kunta voidaan ymmärtää yleistettynä hallinnollisena ja juridisena idea-
na, joka luo perustan ja oikeutuksen kaikkien kuntien toiminnalle, eli synnyttää kunnille 
oikeudellisen aseman toimia osana valtiota ja sen hallintojärjestelmää. Kunta on aina 
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ensin instituutio, normi ja oikeudellinen valtuutus, johon myös julkisen vallan käyttö 
perustuu. Kuntaan instituutiona kohdistuvat muutokset ovat periaatteellisissa kysymyk-
sissä hidasrytmisiä. Nopeatempoisemmin kuntia normiohjataan niiden tehtäviä koske-
vien säännösten kautta. Ylin päätösvalta kuntiin onkin lainsäätäjällä, eli eduskunnalla 
ja säädöksiä tulkitsevalla oikeuslaitoksella. Suomessa kunnilla on vahva, perustuslakiin 
pohjautuva asema, jota tarkennetaan kuntalaissa sekä muissa säädöksissä. 

Yhteiskunnan muutokset heijastuvat poliittiseen päätöksentekoon, tavoitteisiin ja 
siten myös kuntien institutionaaliseen normiohjaukseen. Viime vuosina keskustelu tar-
peesta muuttaa kuntien institutionaalisia perusteita on vilkastunut, ja vaihtoehtoisia ske-
naarioita on valtionhallinnossa selvitetty (Valtiovarainministeriö 2022).  Keskusteluun 
on nostettu myös nykyinen, niin sanottu yhtenäiskuntamalli. Muutamat kuntatutkijat 
ovat äskettäin ehdottaneet harkittavaksi siitä luopumista (Haveri & Sandberg 2022). 
Tämä tarkoittaisi kuntien työnjaollista eriyttämistä kuntainstituution tasolla. Tämän ky-
symyksen tärkeä taustamuutos on vuosikymmeniä jatkunut kuntien erilaistumiskehitys, 
johon ei ole löydetty vastavoimaa. 

Organisaatioksi kunta rakentuu edellä kuvatun institutionaalisen perustansa kautta 
ja toimiessaan hallinnollisten säädösten luomissa puitteissa. Kuntaorganisaatio rekrytoi 
itsenäisesti henkilöstönsä ja luo toimintakulttuurinsa. Tärkeä organisoitumiseen liittyvä 
asia on kunnalle määritelty maantieteellinen toimialue, jonka hyvinvoinnista se tehtä-
viensä mukaisesti vastaa. Kunnat organisoituvat paikkaperustaisesti, eli paikallisten olo-
suhteiden mukaisesti: jokainen kunta erikoistuu oman alueensa erityisiin oloihin. Tämä 
on kuntien erilaistumiskehityksen merkittävä tausta. Suomi on laaja ja alueellisesti eri-
laistunut maa, jossa kunnat ovat toimialueidensa koon, luonnonolojen ja väestöpohjan 
perusteella hyvin erilaisia. 

Kuntaorganisaatio on toiminnastaan poliittisessa ja hallinnollisessa vastuussa en-
sisijaisesti toimialueensa asukkaille ja yhteisöille – kunnan jäsenille. Kuntaorganisaatiot 
joutuvat tasapainoilemaan monien, ristiriitaistenkin muutosten ja tavoitteiden välillä. 
Valtiovallan suunnalta kohdistuu velvoitteita ja ohjausta, mutta samalla kuntalaiset 
esittävät omia toiveitaan sekä kuntapoliitikoille että eri toimialojen viranhaltijoille. Kun-
taorganisaation johtaminen onkin monien ristikkäisten tavoitteiden ja usein niukkojen 
resurssien keskellä vaikeata. Erityispiirteensä kuntajohtamiseen tuo sen paikallispoliit-
tinen luonne. Demokratiaan kuuluva puolueiden välinen kilvoittelu on organisaation si-
säinen ominaispiirre, joka voi tehdä kunnan johtamisesta ajoittain hyvin kompleksista. 
Näissä tilanteissa korostuvat kunkin kunnan ammatillinen osaaminen, johtamistaidot 
sekä poliittisen ja virkamiesjohdon kyky ristiriitojen sovitteluun ja yhteistyöhön. 

Kuntajohtamisen vaikeusastetta lisää, etteivät kunnat tuota itse kaikkia palveluja 
vaan toimivat niiden järjestäjinä, eli organisoivat palvelut kuntalaisille parhaaksi kat-
somallaan tavalla, myös kuntarajat ylittäen. Kuntaorganisaatiot ovat jo pitkään kehitty-
neet monitoimijaisten taloudellisten konsernien suuntaan. Niistä on useiden toimijoiden 
(kumppaniyritysten ja yhteisöjen) myötä tullut verkostomaisia. Lopulta kuntapäättäjät 
kuitenkin vastaavat kunnan tehtävien mukaisesta palvelu- ja toimintakokonaisuudesta. 

Kunnat ovat osallisuuden ja paikallisdemokratian tuottajia alueellaan, eli tärkeitä 
paikallisen poliittisen elämän kenttiä. Kuntapolitiikka on oleellinen osa kansallista poli-
tiikkaa, eikä kuntien roolia julkisen talouden, yhteiskunnallisen keskustelun poliittisina 
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areenoina voi väheksyä. Kuntien itsehallinnollinen verotusoikeus on keskeinen kunta-
politiikan voimanlähde, joka antaa kuntapäättäjille mahdollisuuden tehdä myös oma-
ehtoista politiikkaa. Kunnan elinvoiman vahvistaminen on tässä merkittävä tehtäväalue. 

Jokainen kunta on myös alueyhteisö. Kunnilla on maantieteellinen toimialueensa, 
joka on samalla keskeisin kunnan jäsenyyden hallinnollinen määrittäjä: kunnan jäsen on 
henkilö, jonka vakituinen asuinpaikka (kotikunta) kyseinen kunta on. Jäseniä ovat myös 
yhteisöt ja säätiöt, joiden kotipaikka on kunnassa, sekä ne, jotka omistavat tai hallitsevat 
kunnan alueella kiinteää omaisuutta. Aluesidoksen kautta kunnan jäsenille muodostuu 
sekä oikeuksia että velvollisuuksia. Jokaisella Suomen kansalaisella on yksi kotikunta. 

Alueyhteisöinä kunnat ovat kuitenkin hyvin erityislaatuisia. Niillä on oma histo-
riansa ja ajassa kerrostunut perinteensä. Sosiaalisina konstruktioina kunnat ovat hyvin 
moniäänisiä, väestöltään heterogeenisia sosiaalisia mosaiikkeja. Ne ovat löyhien siteiden 
yhteenliittymiä, joiden sisällä on paljon ristikkäisiä intressejä, erilaisia poliittisia näke-
myksiä, alakulttuureja ja lukuisa joukko pieniä omaehtoisia ryhmiä. On sanottu, että 
kansakunnat ovat kuviteltuja yhteisöjä (Anderson 2017), ja sama luonnehdinta pätee 
myös kuntiin. Kunnan olemus identiteettiyhteisönä voi nousta esiin esimerkiksi silloin, 
kun menestyvä urheiluseura yhdistää alueen ihmisiä elämyksellisesti ja herättää yhteen-
kuuluvuuden tunteen. Siinäkin tapauksessa todennäköisesti vain osa kuntalaisista kokee 
asian samalla tavalla. Alueyhteisöä ei siten voi johtaa kuten organisaatiota. 

Alueyhteisön moninaisuus on kunnan tärkein elinvoiman lähde. Se voi toki tuntua 
myös haasteelta, esimerkiksi tilanteessa, jossa kunnan viranhaltijat hakevat strategisten 
tavoitteiden taakse kuntalaisilta kannatusta, oikeutusta toteutettavalle politiikalle. Kun-
taorganisaation ja alueyhteisön väliseen viestintään tarvitaankin välittäjiä. Se on paikal-
listen politiikkojen tärkein tehtäväalue. Kuntapoliitikoilla on erityinen vastuu ja rooli 
kuntaorganisaation johtamisessa. Tehtävä ei ole helppo, koska päätöksenteossa joudu-
taan jatkuvasti punnitsemaan esimerkiksi eri väestöryhmien tarpeita suhteessa toisiinsa: 
mihin kunnan niukat voimavarat suunnataan, kenen etua kulloinkin ajetaan. Tämä on 
paikallispoliittisen elämän arvopohjainen ydin. 

Kunnat altistuvat muun yhteiskunnan tavoin itsestä riippumattomille toimintaym-
päristön muutoksille. Esimerkiksi globaalit kriisit tai kansantalouden käänteet vaikutta-
vat kuntiin. Paikalliset olosuhteet, kuten väestö- ja tuotantorakenne, määrittelevät sen, 
millä tavoin ja millaisella voimalla nämä muutokset kuntayhteisöön heijastuvat. Esi-
merkiksi yksittäisen toimialan maailmanlaajuiset vaikeudet voivat kohdistua paikallisiin 
yrityksiin ja niiden työntekijöihin poikkeuksellisen suurella voimalla. Elinkeinoelämän 
monimuotoisuus sekä kunnan oma ennakoiva ja aktiivinen elinvoimapolitiikka kuiten-
kin pehmentävät näitä vaikutuksia (esim. Kurikka 2022). 

Tällä hetkellä suurimpina toimintaympäristön muutostekijöinä voidaan tunnis-
taa ainakin globaalit ilmastonmuutokseen liittyvät siirtymät, jotka edellyttävät talous-
järjestelmän muutosta kestävämpään suuntaan. Ne heijastuvat vaatimuksina muuttaa 
toimintatapoja työssä ja tuotannossa sekä ihmisten arjessa. Pitkäaikaisena kehityksenä 
voidaan tunnistaa myös julkisen talouden liikkumavaran kaventuminen, joka kuntien 
näkökulmasta tarkoittaa jatkuvaa toimintojen tehostamisen ja toiminnan vaikuttavuu-
den kriittisen arvioinnin tarvetta. 
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LIIKKUVUUDEN AIKAKAUSI PIENTEN KUNTIEN 
ELINVOIMAN NÄKÖKULMASTA 
Keskityn seuraavassa laajaan muutokseen, jota voi yleisesti kuvata yhteiskuntien mobi-
liteetin (liikkuvuuden) kaikenlaiseksi lisääntymiseksi. Useat tutkijat, esimerkiksi Urry ja 
Sheller (2007) ovat viitanneet tähän yleisesti termillä liikkuvuuden aikakausi (era of mo-
bilities, ks. Urry 2007; Halfacree 2011). Tällä ei viitata vain fyysiseen liikkumiseen, vaan 

kaiken liikkumiseen. Mobiliteettia on 2000-luvulla kiihdyttänyt teknologinen muutos, 
jota voi yleistäen kutsua digitalisaatioksi. Tämä muutos on saanut tiedon ja datan lisäksi 
myös tavarat, palvelut ja ihmiset ennen näkemättömään liikkeeseen. 

Monipaikkaisuus on yksi vahvistuneen mobiliteetin seurauksista. Se on teknologi-
sen murroksen, tuotantomuotojen ja elämäntapojen muutoksen eräs maantieteellinen 
ilmentymä, jossa paikoistakin tulee virtaavia. Ihmiset voivat nykyisin myös vapaam-
min toteuttaa tarvetta kokea ja liikkua erilaisten kokemusmaailmojen välillä. Se on yhä 
useammille mahdollista ja yhä useammat haluavat sitä. Yhteiskunnat ja ihmiset ovat siis 
kokonaisvaltaisessa liikkeessä, ja sen hallinnasta on tullut yksi tämän vuosituhannen 
merkittävimmistä aluekehityksen haasteista – tai mahdollisuuksista. 

Paikkaperustaisten kuntien näkökulmasta mobiliteetin lisääntyminen on sekä uhka 
että mahdollisuus. Esimerkiksi matkailu, monipaikkaistuva työ tai digitaalinen kaupan-
käynti vaikuttavat sen mukaan, miten niiden voimistuminen tai heikentyminen vaikut-
tavat kuntaan, eli tuovatko ne resursseja, dynamiikkaa ja mahdollisuuksia vai ovatko ne 
kunnan elinvoimaa heikentäviä virtauksia. Mobiliteetin voimistuminen on jo lisännyt 
kuntien välistä kilpailua liikkuvista ihmisistä ja yrityksistä. Samaan aikaan muutokseen 
vastaaminen edellyttää kunnilta kykyä kiinnittyä laajempiin yhteistyöverkostoihin ja 
kumppanuuksiin, myös toistensa kanssa. 

Edellä mainittuja esimerkkejä käyttäen: vetovoimaa kunnan suuntaan voidaan 
tällaisessa tilanteessa lisätä kehittämällä kiinnostavia tapahtumia tai matkailukohteita 
palveluineen. Työn monipaikkaistumiseen voidaan puolestaan pyrkiä vastaamaan koh-
distamalla kunnassa huomio etätyön yleisiin edellytyksiin (tietoliikenne-infra ja etätyö-
pisteet) tai vapaa-ajanasuntojen käyttöön myös vakituisen asumisen ja työn tekemisen 
paikkoina. Digitaaliseen kaupankäyntiin voidaan vastata esimerkiksi luomalla paikalli-
sille yrityksille edellytyksiä hyödyntää digitaalisia markkinapaikkoja, joissa kohdataan 
asiakkaita. 

Valtio tarvitsee kuntia. Kunnat ovat tulevaisuudessakin tärkeitä hyvinvoinnin edel-
lytysten tuottajia. Mutta pienessä maassa kunnilla on tärkeä roolinsa myös yhteiskunnan 
uudistumiseen liittyvän dynamiikan synnyttämisessä. Valtiolla on siten intressi ohjata 
kuntia kehittämään muutoskestävyyttään vastaamaan laajempiin ja toistuviin toimin-
taympäristön sokkeihin ja kriiseihin. Tähän liittyvä kansallisen kuntapolitiikan tärkeä 
valinta on, jatketaanko kuntien erilaistumisen hillinnän tiellä (yhtenäiskuntamallia 
tukemalla) vai annetaanko kunnille instituutioina lisää tilaa erilaistua yhä pidemmäl-
le omien erityispiirteiden mukaan. Tämä tulevaisuuden kuntapolitiikan peruskysymys 
jakaa varmasti kantoja poliittisten puolueiden ja toimijoiden välillä. 
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KUNTALAISUUDEN MÄÄRITTELYISTÄ 
KATSE KANSALAISUUTEEN 
Isojen linjausten sisällä toimijuuksia ja toimintarakenteita koskevat institutionaaliset 
ratkaisut kiertyvät nähdäkseni lopulta kunnan jäsenyyden eli kuntalaisuuden määritte-
lyyn. Kuntalaisuuden ideassa on paljon sisällöllistä yhtenäisyyttä kansalaisuuden käsit-
teen kanssa. Ensinnäkin molemmat määrittyvät julkisen vallan näkökulmasta. Ihanteena 
on aktiivinen ja osallistuva kansalainen/kuntalainen, joka käyttää tietoisesti oikeuksiaan 
ja huolehtii velvollisuuksistaan. Ideaalina molemmissa on kyse poliittisesta toimijuudes-
ta, joka pitää perustavalla tavalla yhteiskunnan liikkeessä ja josta myös valtion on oman 
etunsa vuoksi kannettava vastuu. 

Kuntalaisuus on osa kunnan institutionaalista, perustuslakiin nojaavaa olemusta, 
eikä kunnan jäsenyyden määritelmän muuttamiseen ryhdytä kevein perustein. Tästä 
on esimerkkinä Suomessa, mutta myös muissa maissa, ajoittain keskusteluun nouseva 
kysymys kaksoiskuntalaisuudesta. Se tarkoittaisi, että luonnollisella henkilöllä voisi olla 
kaksi kotikuntaa (tai jopa useampia) sekä vapaus tehdä oikeuksiin (kuten esimerkiksi ää-
nioikeus) sekä velvollisuuksiin (kuten verovelvollisuus) liittyviä valintoja näiden kuntien 
välillä. Viimeisin kaksoiskuntalaisuutta koskenut selvitys (Valtiovarainministeriö 2018) 
päätyi lopputulokseen, ettei tähän muutokseen ole perusteita ryhtyä. Arviot muutoksen 
seurauksista tuottavat näkymän, jossa viime vuosien jättimäinen sote-uudistuskin näyt-
tää pieneltä harjoitukselta. 

Tarkasteltaessa kuntaa alueyhteisönä huomataan, että kunnassa toimii yrityksiä 
ja ihmisiä, joiden kotikunta on muualla, jopa Suomen ulkopuolella. Vapaa-ajanasunnot 
ovat tässä asetelmassa erityisen kiinnostavia paikkoja, koska ne sitovat virtaavaa liiket-
tä ja toimijuuksien moninaisuutta kunnan alueelle. Mobiilin aikakauden näkökulmasta 
monipaikkaiset asukkaat ovat erityisen kiinnostava toimijaryhmä. 

Tiedetään, että vapaa-ajanasukkaat eivät ole yhtenäinen ryhmä, mutta he käyttävät 
monipuolisesti paikallisia, tietyin rajoittein myös julkisia, palveluja omien tarpeidensa 
mukaan. Esimerkiksi terveydenhuollon osalta tarjotut palvelut laskutetaan viranomais-
ten välisesti henkilön kotikunnasta. Aktiivisina ihmisinä ja kuluttajina vapaa-ajanasuk-
kaat vaikuttavat henkilökohtaisesti ja verkostojensa kautta kunnan elinvoimaan monin 
tavoin. Esimerkiksi harrastusseuroihin ja paikalliseen kulttuurielämään saadaan väen 
paikkakunnalla sesonkiluonteisesti lisääntyessä uutta virettä. Lopulta osallistumisen ta-
vat ja aktiivisuus ovat kuitenkin hyvin henkilöihin ja heidän elämäntilanteeseensa liitty-
viä. 

Kiinteistöjen omistajina vapaa-ajanasukkailla on tietyt kuntalaisen oikeudet ja 
velvollisuudet. Heidän mahdollisuutensa toimia kunnan poliittisessa elämässä, verrat-
tuna kunnan vakituisiin asukkaisiin, ovat kuitenkin rajalliset. Radikaali muutos tähän 
asetelmaan edellyttäisi muutosta kunnan jäsenyyden määrittelyyn. Siihen kohdistuvat 
säädösmuutokset aiheuttaisivat puolestaan ketjureaktiona vaikutuksia myös muihin 
kuntainstituution perusteisiin, kuten äänioikeuteen kuntavaaleissa sekä kunnallisveron 
määräytymiseen. 

Kotikuntalain avaaminen ja kotikunnan uudelleen määrittely vaikuttaisi kunnan 
olemukseen paikallispoliittisena tilana. En pidä realistisena, että paikallispoliitikot lo-
pulta taipuisivat hyväksymään isoja muutoksia oman pelikenttänsä sääntöihin. Muutos-



16 AIKA LÄHTEÄ MÖKILLE – KESTÄVÄN VAPAA-AJAN ASUMISEN KEHITTÄMINEN ETELÄ-SAVOSSA 
MANU RANTANEN JA TUULA PIHKALA (TOIM.)

 

  

 
 

 
 

 
 

 

 
  

 
 

 

 

 

  

  
 
 
 

ten vaikutuksia poliittiseen elämään ja puoluekenttään laajemmin olisi myös vaikeata 
ennakolta arvioida. Yhden kotikunnan periaate pysyykin paikallispolitiikan peruskallio-
na nähdäkseni Suomessa vielä pitkään. Se ei myöskään todennäköisesti ratkaisisi pien-
ten kuntien elinvoiman hiipumisen ongelmaa. 

MONIPAIKKAINEN KANSALAISUUS 
MAASEUTUKUNTIEN MAHDOLLISUUTENA 
Kansalaisuus on kuntalaisuuden käsitettä joustavampi toimijarooli, vaikka myös sitä 
koskevat tietyt oikeudelliset säädökset ja rajoitteet. Määritelmällisesti kansalaisuus on 
sidottu valtiorajoihin, mutta edustaa samalla ”ylikunnallista toimijuutta” suhteessa kun-
tiin. Toisin kuin kaksoiskuntalaisuus, kaksoiskansalaisuus on mahdollinen niin Suomes-
sa kuin monissa muissakin Euroopan maissa. 

Yhteiskuntatieteellisenä terminä kansalaisuuteen liitetään hallinnollisen statuksen 
ja merkitysten lisäksi monia muita piirteitä, jotka kytkeytyvät esimerkiksi kansallistun-
teeseen tai kansakunnan identiteettiin: kansakunta on vapaiden kansalaisten yhteisö. 
On kuitenkin oltava määritelmällisesti tarkka, ettei kansalaisuuden käsite sekaannu kes-
kustelussa kansallisuuteen tai etniseen kansanryhmään. 

Eri aikoina on kehitelty kansallisvaltioiden rajat ylittäviä kansalaisuuksia. Euroo-
pan unionin jäsenmaana jokainen Suomen kansalainen on nykyisin myös Euroopan uni-
onin kansalainen. Tämän perusteella suomalaiset voivat äänestää EU-vaaleissa, liikkua 
vapaammin ja hakeutua työhön EU:n alueelle. Kovin pitkälle tällaisia kansallisvaltioiden 
rajat ylittäviä kansalaisuuksia ei kuitenkaan ole haluttu viedä. Visionäärisinä voidaan 
kuitenkin pitää suunnitelmia e-kansalaisuudesta. Se toisi joustavuutta liikkuvuuteen 
kansallisvaltioiden välillä sekä helpottaisi joidenkin julkisten palvelujen käyttöä. Pisim-
mällä käytännön e-kansalaisuuskokeilussa on Viro, jonka e-kansalaisuutta on vuodes-
ta 2015 lähtien ollut mahdollista kaikkien maiden kansalaisten anoa (ks. Hyyryläinen 
2019). 

Kansallisvaltioiden rajat ylittävää kansalaisuutta perinteisempi ratkaisuvaihto on 
kansalaisuuden laajeneminen kuluttamisen kentiltä aktiiviseen yhteiskunnalliseen vai-
kuttamiseen ja osallistumiseen, myös uudenlaisten digitaalisten vaikutuskanavien kaut-
ta. Kaikkiaan kansalaisuus on nähdäkseni potentiaalisempi toimijarooli muotoutumaan 
kuntien näkökulmasta vastaukseksi yhteiskunnan dynaamiseen muutokseen. 

ALUSTA-AJATTELU, LIIKKUVAT KANSALAISET 
JA MAASEUTUKUNTIEN KEHITTÄMINEN 
Kuntien roolin muotoutumista määrittää Suomessa lähivuosina uusien hyvinvointi-
alueiden toiminnan käynnistyminen. Sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävien siirtyes-
sä hyvinvointialueille kunnissa korostuvat koulutus-, kasvatus- ja sivistystehtävät sekä 
elinvoimatyö mukaan lukien maankäyttö. Uutena vastuuna kunnille tulee nykyisten 
kaavailujen mukaan vuonna 2024 iso rooli myös työllisyyden hoidossa. Monen kunnan 
valtionosuudet tulevat uudistuksen myötä vähenemään, ja vastaavasti kunnallisveron 
tuottojen merkitys kasvaa. Tämä muutos kuntataloudessa kääntää viimeistään kunta-
päättäjien katseen kuntalaisten ja monipaikkaisten kansalaisten suuntaan. 
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Muutokset ajavat yhteiskunnan hallinnan järjestelmiä verkostomaiseen ja digitaaliseen 
suuntaan. Monimutkaisen muutoksen hallinta edellyttää kumppanuuksia ja verkosto-
johtamista. Uusiin hallinnan asetelmiin vaaditaan kuntien ja valtion rinnalle entistä vah-
vemmin toimijoita yrityksistä ja yhteisöistä, mutta uusissa asetelmissa korostuu myös 
kansalaisten osallistuminen. Uusia ratkaisuja voidaan hakea alusta-ajattelun kautta. 

Onko kuntien yhteistyöasetelmien laajentaminen nykytilanteessa epärealistista? 
Digitaalista alustataloutta edeltäneessä ajassa laajoja, monien toimijoiden välisiä ase-
telmia olisi ollut lähes mahdotonta kuvitella käytännössä toimiviksi. Alusta-ajattelun ja 
digitaalisen viestinnän aikakausi on kuitenkin avannut mahdollisuuksia täysin uudenlai-
sille toimintatavoille myös julkisella sektorilla (Johanson & Vakkuri 2017). Alusta-ajat-
telu avaa näkymiä vaihtoehtoisille tavoille edistää myös sosiaalisia päämääriä (Logue & 
Grimes 2019). Tämä on siis teoriassa mahdollista, mutta löytyykö mistään toimivia esi-
merkkejä tällaisista asetelmista? 

Olemme tehneet jo muutaman vuoden tutkimusta Japanissa toimivasta kotiseutu-
lahjoitusjärjestelmästä. Se on tällä hetkellä tiedossamme olevista kansainvälisistä, kun-
takenttään vahvasti kiinnittyvistä alustatalouden esimerkeistä kiinnostavin. Siinä kansa-
laiset voivat vapaasti valita kunnan, jonka kehittämiseen he haluavat osallistua tekemällä 
kunnalle vastikkeellisen rahalahjoituksen. 

Vuodesta 2008 lähtien toiminut Japanin kotiseutulahjoitusjärjestelmä (furusato 

noozei) on käytännön malli siitä, miten valtio, kunnat, yritykset ja kansalaiset voivat vir-
tuaalisessa tilassa asettua uudenlaisiin rooleihin ja epähierarkkisiin suhteisiin toisiinsa 
nähden. Erilaisten toimijaryhmien välinen vuorovaikutus on saatu vaikuttamaan yh-
teisten sosiaalisten päämäärien suunnassa. Parhaimmillaan järjestelmä tuottaa pieniin 
kuntiin taloudellisia resursseja, mutta ohjaa samalla kaikki tärkeimmät aluekehityksen 
toimijaryhmät samalle foorumille vuorovaikuttamaan ja oppimaan toisiltaan. Japanissa 

on runsaan 10 vuoden kehityksen tuloksena syntynyt täysin uudenlainen ylipaikallinen 
aluekehittämisen tila pienten kuntien kehittämisen tueksi. (Ks. Ryynänen ym. 2021.) 

Järjestelmässä tärkeässä roolissa ovat välittäjinä toimivat alustayritykset, mutta 
myös kunnilla on kokonaisuudessa hyvin keskeinen asema. Järjestelmä mahdollistaa 
kuntien ja alustayritysten yhteistyön, jolloin ne voivat suunnitella ja organisoida yhdes-
sä yritysten ja kansalaisten kohtaamisia virtuaalisilla markkinoilla. Järjestelmä on koko 
maan laajuinen ja sellaisena se on uskottava, laajasti tunnettu ja toimintaperiaatteiltaan 
selkeä. 

Kyseessä on modernin, digitaalisen yhteiskunnan muutoksiin sopeutettu malli, 
jota jokainen Japanin kunta voi käyttää omista lähtökohdistaan ja omia erityispiirteitä 
hyödyntäen. Valtion ohjaus on järjestelmässä suhteellisen kevyttä, mutta kansalaisten ja 
paikallisten yritysten rooli on puolestaan erittäin suuri (emt.). Japanin kotiseutulahjoi-
tusjärjestelmä on esimerkki siitä, miten alustatalous voi toimia myös sosiaalisten pää-
määrien tavoittelussa, ei yksin taloudellisen voitontavoittelun välineenä. 
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ETELÄ-SAVOSSA ON VAHVUUKSIA VASTATA 
LIIKKUVAN YHTEISKUNNAN HAASTEISIIN 
Etelä-Savo on pienten maaseutukuntien ja kaupunkien maakunta. Kuntamuutokseen ja 
kuntien muuttuvaan rooliin on maakunnassa tärkeätä kiinnittää suurta huomiota, koska 
erityisesti pienet kunnat tulevat 2020-luvulla entistä syvällisemmin haastetuiksi tietope-
rustaisen talouden ja yhteiskunnan voimistuvan mobiliteetin eli ylirajaisen liikkumisen 
vahvoille vaikutuksille. 

Uhkien ohella muutoksessa on kuitenkin myös mahdollisuuksia. Kunnilla onkin et-
sikkoaika. Niitä tulisi johtaa löytämään uusi roolinsa ja 2020-luvun toimintamuotonsa. 
Kansallisilla kuntapoliittisilla linjauksilla tulee olemaan merkitystä Etelä-Savon kaltais-
ten alueiden tulevaisuudelle. Tässä murrosvaiheessa on kuitenkin tärkeätä ottaa kun-
nissa aktiivinen ote käynnissä olevaan muutokseen ja etsiä nouseviin mahdollisuuksiin 
liittyviä ratkaisuja omista lähtökohdista. 

Olen edellä nostanut keskeiseksi tulevaisuuden kuntapolitiikan kysymykseksi mo-
nipaikkaiset kansalaiset kuntakehittämisen toimijoina. Tämä näkökulma korostuu näh-
däkseni erityisesti pienten paikkakuntien elinvoimakysymysten kohdalla. Etelä-Savolla 
on vahvana mökkimaakuntana suhteellinen etu ja erityinen asema kehittää vuorovaiku-
tusta liikkuvien kansalaisten kanssa. 

Alustatalouden hyödyntäminen sosiaalisten (yleishyödyllisten) tavoitteiden saavut-
tamisessa on mahdollisuus, joka inspiroi toivottavasti pohtimaan myös kansallisen tason 
ratkaisuja aluekehityksen ja kuntien elinvoimatyön tukemiseksi. Aktiivisten kansalaisten 
ja yritysten kumppanuus kuntien kanssa voi oleellisesti vahvistua näissä alustaperustai-
sissa yhteistyön asetelmissa. 
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VAPAA-AJANASUKKAAT 
PAIKALLISYHTEISÖJEN SOSIAALISTA 
KESTÄVYYTTÄ RAKENTAMASSA 
MANU RANTANEN 

Sosiaalinen kestävyys mainitaan yhtenä kestävyyden osatekijänä, mutta sen määrittely 
ja mittaaminen ovat osoittautuneet vaikeiksi, ja myös monipaikkaisen asumisen tutki-
muksen yhteydessä aihe on jäänyt usein lopulta käsittelemättä. Monipaikkaisen asumi-
sen positiivisena vaikutuksena mainitaan yleensä paikallisyhteisöjen taloudellisen kes-
tävyyden vahvistuminen, sillä erityisesti vapaa-ajanasukkaiden kulutuskysyntä ylläpitää 
ja muokkaa varsinkin vapaa-ajanasukasvaltaisten kuntien yksityistä palvelutarjontaa 
(Kujala ym. 2018, Czarnecki 2017)1. Keskiöön on kiihtyvän ilmastonmuutoksen myötä 
nousemassa myös monipaikkaisen asumisen ekologinen kestävyys, johon liittyen on kes-
kusteltu paljon teknisistä ratkaisuista, joilla pyritään vähentämään liikkumisen ja ener-
giankäytön vaikutuksia (Pitkänen & Rantanen 2021). Tässä luvussa käsittelen monipaik-
kaisen asumisen suhdetta kuntien sosiaaliseen kestävyyteen, joka usein kietoutuu yhteen 
taloudellisen kestävyyden kanssa. 

Paikallisyhteisöjen elinvoimaisuus on keskeinen Etelä-Savon tulevaisuuteen vai-
kuttava tekijä. Elinvoimalla viitataan kuntien taloudellisten voimavarojen lisäksi niiden 
sosiaaliseen kestävyyteen. Keskittymiskehitys on johtanut maaseudulla asuvan väestön 
vähenemiseen kaupunkien läheistä maaseutua lukuun ottamatta. Monipaikkainen asu-
minen on samalla kasvanut niin vapaa-ajanasuntojen määrän kuin niillä vietetyn ajan 
suhteen. Vaikka Etelä-Savossa monet asukkaat omistavat kesämökin omassa kunnas-
saan, huomattava osa vapaa-ajanasukkaista tulee kuntaan maakunnan ulkopuolelta2. 
Viime vuosina etätyömahdollisuuksien paraneminen ja globaali pandemia ovat nosta-
neet monipaikkaista elämäntapaa valtakunnalliseen keskusteluun ja monin paikoin enti-
sestään lisänneet vapaa-ajanasuntojen ympärivuotista käyttöä. Koska palvelut sijaitsevat 
pääosin taajamissa, monipaikkaisuus elävöittää etenkin kesäaikoina myös kuntakeskuk-
sien elämää. 

Monipaikkaisen asumisen sosiaalista kestävyyttä voidaan käsitellä joko moni-
paikkaisten asukkaiden tai paikallisyhteisöjen näkökulmasta, joissa vapaa-ajan tai etä-
työskentelyn paikat sijaitsevat (Rannanpää ym. 2022). Vaikka keskityn jälkimmäiseen 
näkökulmaan, tarkastelen samalla sitä, miten monipaikkaisten asukkaiden asema pai-
kallisyhteisössä vaikuttaa heidän panokseensa paikallisyhteisöjen sosiaaliseen kestävyy-
teen. Seuraan määritelmää, jonka mukaan sosiaalista kestävyyttä tarkastellaan yhteisön 
sosiaalisen tasa-arvon kautta (Dempsey ym. 2011). Sosiaalisesti tasa-arvoisessa yhteisös-

1 Tarkastelen vapaa-ajanasunnoilla oleskelua, jota toteutetaan joko vapaa-aikaa viettäen tai etätyötä teh-
den, joten käytän molempia nimityksiä (monipaikkainen asukas/asuminen ja vapaa-ajanasukas/asumi-
nen). Monipaikkaisuutta käytetään myös yleisempänä nimityksenä, jonka yhtenä alalajina vapaa-ajan 
asuminen on (Rannanpää ym. 2022). 

2 Vuonna 2016 maakunnan ulkopuolella asuvat omistivat 66 % vapaa-ajanasunnoista Etelä-Savossa, Ti-
lastokeskus 2018, Kujalan ym. (2018) mukaan. 
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sä ei ole käytäntöjä, jotka sulkevat ihmisiä ulkopuolelleen (emt. 292). Ihmiset haluavat 
elää ja työskennellä kestävässä yhteisössä nyt ja tulevaisuudessa (ODPM 2006). Sosiaali-
sesti kestävien alueiden sosio-kulttuurinen luonne säilyy muutostenkin keskellä, eli niillä 
on säilyttävää kestävyyttä (maintenance sustainability) (Vallance ym. 2011). 

Tarkastelen, minkälaisista tekijöistä monipaikkaisen asumisen vaikutukset paikal-
lisyhteisöjen sosiaaliseen kestävyyteen muodostuvat vapaa-ajanasukasvaltaisissa kun-
nissa. Paikallisyhteisöiksi voidaan tässä yhteydessä käsittää kylä, kunnanosa tai kunta. 
Paikallisyhteisö-käsitettä on vaikea määritellä tarkasti, mutta keskeistä on, mihin yksilöt 
kokevat kuuluvansa (Kumpulainen 2018). Käsittelen aihetta Etelä-Savo monipaikkaisen 
asumisen edelläkävijäksi -hankkeen aikana kerättyjen aineistojen pohjalta3. 

Kuva 2. Vapaa-ajanasukkaat ovat viime vuosina lisänneet etätyöskentelyä mökeillään. 
Kuva: Veera Kinnunen. 

ODOTUKSIA MONIPAIKKAISTEN ASUKKAIDEN 
ROOLEIKSI PAIKALLISYHTEISÖISSÄ 
Vapaa-ajanasukkaiden suhteellinen määrä nousee vääjäämättä monin paikoin, ja ny-
kyisin valtakunnassa on jo 63 kunnassa enemmän vapaa-ajanasuntoja kuin vakinai-
sesti asuttuja asuntoja (SVT 2020). Tällaisissa kunnissa heidät tavallisesti tunnistetaan 
elinvoimatekijäksi, johon kannattaa panostaa. Osin taustalla on myös se tosiasia, että 
kunnilla on talousongelmien myötä huolta tulevaisuudesta, eikä muita hyviä ratkaisuja 
niiden elinvoiman vahvistamiseen ole useinkaan tarjolla. 

3 Aineistona on käytetty kirjallisuuden lisäksi vapaa-ajanasukkaiden ja kunnanjohtajien haastatteluja, kes-
kusteluja vapaa-ajanasukkaiden, kunnan edustajien ja yrittäjien kanssa muun muassa Laiturilla-fooru-
meissa sekä vapaa-ajanasukkaille toteutettua kyselyä. 
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Vapaa-ajanasukkaat nostettiin 1990-luvulla maaseutu- ja saaristopolitiikassa esille maa-
seudun aluekehitystekijänä ja resurssina. Sosiaalisen kestävyyden näkökulmasta tavoit-
teiksi asetettiin vapaa-ajanasukkaiden osaamisen hyödyntäminen kylien kehittämisessä 
(Maa- ja metsätalousministeriö 1995) ja laajemmin maaseudun ”osaamiskeskuksena” 
(Sisäasiainministeriö 2003). Kestävän aluekehityksen näkökulmasta vapaa-ajanasuk-
kaiden toivotaan korvaavan vähentyvää väestöä niin kulutuskysynnän kuin sosiaalisen 
elämän osalta. Positiivisiin sosiaalisiin vaikutuksiin liitetään lisäksi rooli ylläpitää kun-
nan sosiaalista elämää heidän osallistuessaan paikallisiin tapahtumiin ja muun muassa 
paikallisten yhdistysten toimintaan. Vapaa-ajanasukkaat vaikuttavat positiivisesti maa-
seutukuntien usein hiljentyneeseen ilmapiiriin heidän täyttäessään kesäisin toreja ja ku-
luttaessaan maaseudun tuotteita. 

Suomen ja muiden Pohjoismaiden tilanne poikkeaa esimerkiksi Keski-Euroopan ti-
heästi asutuista matkailualueista, joissa vapaa-ajan asuminen koetaan usein ongelmaksi. 
Kun liian tiheä vapaa-ajan asutus ylittää sosiaalisen kestävyyden rajat, paikalliset asuk-
kaat kokevat oman alueensa saavan sille vieraita piirteitä. Vapaa-ajanasukkailla saattaa 
olla myös näkemyksiä, jotka poikkeavat paikallisten elinkeinojen intresseistä esimerkiksi 
metsänhoidon ja kalastuksen suhteen. 

Ainakin osa vapaa-ajanasukkaista haluaa osallistua kunnan kehittämiseen vapaa-
ehtoisesti. He pystyvät yhdistämään tähän rooliin myös omia intressejään. Aktiivisim-
mat heistä toimivat yhdistysten hallituksissa, ja jotkut ovat aktivoituneet järjestämään 
esimerkiksi kulttuuritapahtumia mökkikunnassaan. Yrittäjähenkiset monipaikkaiset 
asukkaat saattavat huomata vapaa-ajanpaikkakunnallaan mahdollisuuksia, joihin he ha-
luavat tarttua. Yritystoiminnan laajentaminen kakkospaikkakunnalle voi olla heille luon-
nollinen tapa yhdistää asumista ja työntekoa tärkeäksi koetussa paikassa. Yhtenä kuntaa 
hyödyttävänä roolina koetaan olevan heidän asemansa linkkeinä asuinpaikkakunnilleen 
ja ammatillisiin verkostoihinsa. Heidän kauttaan kunnat toivovat pääsevänsä vaikutta-
maan valtakunnalliseen päätöksentekoon niitä hyödyttävillä tavoilla, kuten investointien 
ohjautumiseen alueelleen. 

Mökkiläistoimikunnat ovat paikoin ottaneet roolia pelkästä edunvalvojasta kohti 
paikalliskehittämistoimijaa. Esimerkiksi Mikkelin seudun kausiasukasvaltuuskunta on 
määritellyt itselleen muun muassa seuraavia kehittämistehtäviä (www.mikkeli.fi/sisal-
to/paatoksenteko/kausiasukasvaltuuskunta), jotka kertovat kiinnostuksesta paikkakun-
nan kehittämiseen: 

	toimia yleisenä aloitteentekijänä laajempia seudullisia kehittämiskysymyk-
siä koskevissa asioissa 

 tehdä ehdotuksia elinkeinoelämän ja julkisten sekä yksityisten palveluiden 
kehittämiseksi seudulla 

	kulttuuri-, liikunta- ja vapaa-ajantarjonnan sekä tapahtumien kehittäminen 
seudulla 

	muiden toimialansa piiriin kuuluvien asioiden, erityisesti kehittämisen seu-
raaminen 

	vapaa-ajanasutuksen kehittämisen pitkän tähtäimen suuntaviivojen visioin-
ti 

http://www.mikkeli.fi/sisalto/paatoksenteko/kausiasukasvaltuuskunta
http://www.mikkeli.fi/sisalto/paatoksenteko/kausiasukasvaltuuskunta
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MONIPAIKKAISTEN ASUKKAIDEN EPÄSELVÄ KUNTALAISASEMA 
Monipaikkaisten asukkaiden asema kuntalaisina on ollut pitkään debatin kohteena. 
Kaksoiskuntalaisuuden tarvetta on perusteltu paitsi monipaikkaisten asukkaiden hal-
linnollisen aseman selventämisellä myös siitä saatavilla aluepoliittisilla hyödyillä (Val-
tiovarainministeriö 2018). Juridisesti merkittävin ero monipaikkaisen ja ”vakituisen” 
asukkaan aseman välillä on ryhmien erilaisissa mahdollisuuksissa osallistua paikalliseen 
päätöksentekoon, eli äänestämiseen kuntavaaleissa tai asettumiseen niihin ehdolle. Li-
säksi on toivottu, että heidän tuloverotuksensa ohjautuisi asuinkunnan lisäksi heidän 
kakkoskuntaansa. 

Tilanteeseen on valtakunnallisesti etsitty monia ratkaisuja, esimerkiksi perusta-
malla mökkiläistoimikuntia, joiden alkuperäisenä tehtävänä on ollut toimia foorumeina 

mökkiläisten asioiden käsittelylle sekä linkkeinä mökkiläisyhteisöjen ja kuntien välillä. 
Mökkiläistoimikuntien suosio on kuitenkin monin paikoin hiipunut (Voutilainen ym. 
2021). On myös järjestetty mökkiläisille suunnattuja kesätapahtumia, usein yhdessä pai-
kallisten yhdistysten kanssa. Niiden avulla on pyritty mahdollistamaan keskusteluyhteys 
kunnan ja vapaa-ajanasukkaiden välillä. Mainitut järjestelyt liittyvät monipaikkaisten 
asukkaiden osallistumismahdollisuuksien parantamiseen ja osallistumisen aktivointiin, 
eikä kunnallisverotukseen ole puututtu. 

Kuntalakiin lisättiin vuonna 2019 (22 §, 8.2.2019/175) kuntalaisten osallistumis- ja 
vaikuttamismahdollisuuksien parantaminen siten, että niitä kannustetaan suuntaamaan 
kunnan asukkaiden lisäksi ”kunnassa säännönmukaisesti tai pitempiaikaisesti asuvien 
tai oleskelevien palvelujen käyttäjiin” eli monipaikkaisiin asukkaisiin. Tällaisia osallis-
tamiskeinoja ovat esimerkiksi keskustelu- ja kuulemistilaisuuksien järjestäminen, mie-
lipiteiden selvittäminen, kunnan toimielimiin valitseminen sekä talouden ja palveluiden 
suunnitteluun osallistuminen. (emt.) Monipaikkaisten asukkaiden ottamisella mukaan 
kuntien palvelujen kehittämiseen pyritään näin korvaamaan kaksoiskuntalaisuutta. Täl-
lä on juridisten vaikutuksien lisäksi myös merkittävä vaikutus siihen, miten monipaik-
kaiset kokevat asemansa kuntayhteisöjen jäseninä, ja siihen, minkälaisina toimijoina 
heidät paikallisesti koetaan. 

VAPAA-AJANASUKKAIDEN JA PAIKALLISYHTEISÖJEN 
VÄLINEN SUHDE 
Vapaa-ajanasukkaat ovat heterogeeninen ryhmä suhteessa paikallisyhteisöön. Heitä on 
ryhmitelty eri tavoin, niin hallinnollisin kuin tutkimuksellisin perustein, mutta selkeän 
kuvan saaminen on hankalaa (mm. Rinne-Koski 2021). Tämä johtuu siitä, että moni-
paikkaisen asumisen merkitys, historiallinen tausta ja kehitys vaihtelevat paitsi eri mai-
den välillä myös jopa kunnittain. Tätä lähtökohtien heterogeenisuutta, muuttumista ja 
toisaalta erilaisia pyrkimyksiä vaikuttaa monipaikkaisten asukkaiden rooliin kuvaavat 
vaihtelevat nimitykset, joille on annettu erilaisia merkityksiä muun muassa paikallisesta 
ja hallinnollisesta näkökulmasta (Rantanen 2021). 

Vapaa-ajanasukkaan suhde kuntaan ja paikallisyhteisöihin määrittyy ennen kaik-
kea heidän taustansa kautta. Vapaa-ajanasukkaat, joilla on alueella sukujuuria ja su-
kulaisuussuhteita, ovat eri asemassa kuin muualta sinne tulleet. Usein heitä pidetään 
kuntayhteisöissä ”meikäläisinä”, ja alueelta pois muuttaneilla, jotka omistavat va-
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paa-ajanasunnon kunnassa, on parhaimmat edellytykset vaikuttaa paikalliseen päätök-
sentekoon muun muassa sukulaistensa ja tuttaviensa kautta. He ovat myös potentiaa-
lisia sosiaalisen pääoman lisääjiä toimiessaan linkkeinä ulkopuolisiin verkostoihin ja 
tuodessaan uudenlaista osaamista alueelle (Gallent 2015). Edellytyksenä kuitenkin on, 
että he ovat sukulaisuussuhteidensa kautta kunnassa ”sisäpuolisen” asemassa (emt.). 
Mikäli kunnassa on pitkä vapaa-ajan asumisen historia ja samojen sukujen vapaa-ajan 
asuminen on kestänyt jopa usean sukupolven ajan, on keskinäinen luottamus jo olemas-
sa ja yhteistyösuhteet muodostuneet mutkattomiksi. Nopeasti kasvaneet, uudehkot va-
paa-ajan asumisen alueet voivat sen sijaan olla paikallisille tuntemattomampia ja keski-
näisen luottamuksen syntyprosessi voi olla vielä kesken. 

Myös sillä, kuinka paljon vapaa-ajanasukkaat ovat kunnassa läsnä ja miten aktii-
visia he ovat osallistumaan, on luonnollisesti merkitystä asemaan, joka heille paikallis-
yhteisössä muodostuu. Perinteisessä mökkeilytyylissä palveluja käytetään melko vähän, 
paikalla ollaan lähinnä kesäaikoina ja silloinkin usein eristäydytään omalle vapaa-ajan-
asunnolle lomanviettoon. Erityisesti työssäkäyvillä vähäinen sosiaalinen aktiivisuus 
paikkakunnalla onkin luonnollista. Osa monipaikkaisista asukkaista kuitenkin toimii 
hyvinkin aktiivisesti ja viettää vapaa-ajanasunnolla aikaa jopa enemmän kuin vakituises-
sa asuinpaikassaan. Erityisesti eläköityneillä on tähän mahdollisuuksia, ja monet heistä 
kokevat osallistumisen paikallisyhteisön toimintaan tärkeäksi (Rantanen 2014). Lisään-
tynyt etätyö on tuonut monipaikkaisia asukkaita kuntiin entistä pitemmiksi ajoiksi. Näh-
täväksi jää, miten heidän suhteensa kuntiin ja paikallisiin ihmisiin kehittyvät. 

Monipaikkaisen asumisen vaikutukset kuntien taloudelliseen ja sosiaaliseen kes-
tävyyteen ovat kietoutuneita toisiinsa. Paikallisten palvelujen ja tuotteiden hankkimi-
nen on yleisin käytäntö, jossa monipaikkaiset asukkaat ja paikalliset kohtaavat toisiaan. 
Vaikka rahallisesti arvioiden tärkeimpiä ovat kaupoista tehtävät ostot ja rakennustarvik-
keiden hankinta, kesätorit ja kesätapahtumat ovat paikkoja, joissa sosiaalisella kanssa-
käymisellä on tärkeä merkitys tuotteiden hankinnan ohella. Monet vapaa-ajanasukkaat 
ovat tutustuneet paikallisiin palveluntuottajiin, joiden kanssa asioimisesta on tullut tär-
keä osa mökkeilyn mukavuutta ja kokemusta. Palvelujen käyttöä on vauhditettu vero-
helpotuksin, ja niiden hankkiminen on tullut monelle ajankohtaiseksi myös siksi, että 
vapaa-ajanasuntojen taso on noussut ja vanhemmat mökit ovat uudistamisiässä. 

Mökkiläisyhteisöt toimivat usein paikallisyhteisöstä erillisinä. Tähän voi johtaa 
paitsi edellä mainittu erilainen asema suhteessa kuntalaisuuteen myös maantieteelliset 
syyt. Useimmiten vapaa-ajanasutus keskittyy rannoille ja harvaan asutulle maaseudulle, 
kun taas suurin osa paikallisista asuu teiden varsilla ja keskuksissa, jolloin fyysinen etäi-
syys paikallisväestöön muodostuu suureksi. Vapaa-ajanasukasyhdistykset toimivat kui-
tenkin useimmiten yhteistyöhakuisesti paikallisyhteisöön ja kuntaorganisaatioon päin. 
Jos löytyy eri ryhmiä yhdistäviä intressejä, kuten järven kunnostustarve, voivat ne toimia 
pontimena mökkiläisten ja paikallisten yhteistyölle. Tällainen toiminta voi alkaa sosiaa-
lisen median keskusteluina. Aktiivisten mökkiläisten ottaessa toiminnan asiakseen voi-
daan edetä molempia ryhmiä yhdistävän yhdistyksen perustamiseen. 

Yhteisöjen kaikille avoimet toimintatavat ovat tärkeitä alustoja, jotka helpottavat 
vapaa-ajanasukkaiden ”integroitumista” paikallisyhteisöön. Ongelmana on se, jos mo-
nipaikkaiset asukkaat eivät saa tietoa paikallisista toiminnoista. Tiedottaminen on viime 
vuosina kuitenkin tullut entistä helpommaksi digitaalisten viestintämahdollisuuksien 
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parannuttua. Suurempi haaste on monien kylien sosiaalisen toiminnan vähittäinen hii-
puminen. 

Kunnat ovat perinteisesti viestineet vapaa-ajanasukkailleen kirjeitse ja kesälehtien 
kautta. Nykyisin niiden on mahdollista järjestää esimerkiksi digitaalisia kyselyjä. Kun-
taorganisaatioiden järjestämät osallistumismahdollisuudet lisäävät monipaikkaisten 
asukkaiden mahdollisuuksia tutustua kuntaan, vaikka paikallisyhteisö muuten jäisikin 
heille vieraaksi. Kaikki vapaa-ajanasukkaat tulevat jossain vaiheessa olemaan tekemisis-
sä kuntien palvelujen, kuten rakennusvalvonnan, kanssa. Kunnan henkilöstön asenteella 
on suuri vaikutus siihen, minkälainen kuva kunnasta muodostuu. 

Vaikka sitä harvemmin myönnetään, jotkut paikallisista suhtautuvat vapaa-ajan-
asukkaisiin edelleen negatiivisesti. Tällainen asenne kukoisti sanomalehdistössä erityi-
sesti 1960–1970-luvuilla, jolloin mökkeily yleistyi nopeasti, maatalous oli samanaikai-
sesti kriisissä ja maaseudulta muutti paljon asukkaita kaupunkeihin (Rantanen 2021). 
Esimerkiksi koronapandemian alettua 2020 monissa paikallisissa sosiaalisen median 
ryhmissä arvosteltiin vapaa-ajanasukkaiden pakenemista vapaa-ajanasunnoilleen. To-
dennäköisesti pelosta johtunut reaktio johti siihen, että muutamat vapaa-ajanasukkaat 
pahoittivat pahasti mielensä, koska heidät koettiin näin ulkopuolisiksi, vaikka he itse ko-
kivat kuuluvansa paikallisyhteisöön. 

MONIPAIKKAISUUS JA PAIKALLISYHTEISÖJEN 
SOSIAALINEN KESTÄVYYS OVAT MUUTOKSESSA 
Tämän luvun lähtökohtana oli tarkastella monipaikkaisen asumisen vaikutusta paikal-
lisyhteisöjen sosiaaliseen kestävyyteen. Koska monipaikkaisten asukkaiden ja paikallis-
yhteisöjen kokema sosiaalinen kestävyys ovat kytkeytyneitä toisiinsa, tarkasteltiin myös 
vapaa-ajanasukkaiden asemaa paikallisyhteisöissä. 

Monipaikkainen asuminen voimistaa sekä paikallisyhteisöjen taloudellista että so-
siaalista kestävyyttä. Lisääntyvä kulutuskysyntä tarjoaa työmahdollisuuksia paikallisyh-
teisölle ja näin osaltaan mahdollistaa asumista kunnassa. Samalla se vaikuttaa positii-
visesti kuntien ilmapiiriin. Jotkut vapaa-ajanasukkaat osallistuvat paikallisyhdistysten 
toimintaan ja jopa kantavat niissä vastuuta esimerkiksi hallituksen jäsenenä. Toiset taas 
voivat tarjota osaamistaan alueelle yrittäjinä. Uutta toimeliaisuutta syntyy erityisesti 
matkailullisesti kiinnostavilla alueilla. Jotkut vapaa-ajanasukkaat tarjoavat vapaaehtoi-
sesti osaamistaan kuntien kehittämistyöhön. Samalla he toteuttavat maaseutupoliittisia 
tavoitteita vapaa-ajanasukkaiden osaamisen hyödyntämisestä. 

Suomalaisen mökkeilyn historiassa maan myöhäinen kaupungistuminen on ollut 
keskeinen vaikuttava tekijä. Maalta muuttaneiden, kaupunkilaistuneiden mökinomis-
tajien suhteellinen määrä kaikista vapaa-ajanasukkaista on kuitenkin vähenemässä. 
Historialla lienee joka tapauksessa edelleen merkitystä siinä, minkälaisiksi vapaa-ajan-
asukkaat paikallisyhteisöissä koetaan. Paikkakunnalta alun perin lähteneet perheet ei-
vät ole ulkopuolisen asemassa samalla tavalla kuin uudet, ilman aiempia juuria sinne 
tulleet. Sukulaisuussuhteet todennäköisesti heikentyvät, ja ylisukupolvisena kiinnitty-
misen kohteena toimii entistä useammin ainoastaan vapaa-ajanasunto ympäristöineen. 
Nykyisin entistä useammin monipaikkaiset asukkaat voivat kokea olevansa ulkopuolisia 
paikallisen päätöksenteon suhteen mutta myös sosiaalisesti. Tämä voi vähentää heidän 
osallistumistaan kuntien elämään. Kokemus riittävästä turvallisuudesta ja luottamuk-



26 AIKA LÄHTEÄ MÖKILLE – KESTÄVÄN VAPAA-AJAN ASUMISEN KEHITTÄMINEN ETELÄ-SAVOSSA 
MANU RANTANEN JA TUULA PIHKALA (TOIM.)

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

sesta paikallisyhteisössä on edellytys sille, että eri ihmiset toimivat yhdessä jonkun ta-
voitteen puolesta (ks. Ryan & Deci 2000). 

Median suosima diskurssi, joka nostaa esiin varsinkin hulppeita ja moderneja 
vapaa-ajanasuntoja, voi toisaalta synnyttää paikallisissa asukkaissa kokemuksen va-
rallisuuden epätasaisesta jakautumisesta. Erityisesti suosittujen vapaa-ajan asumisen 
alueiden hintataso on noussut korkeaksi, mikä voi muuttaa niiden luonnetta entistä 
elitistisemmäksi. Vapaa-ajanasukkaat saatetaan paikallisesti kokea kilpailijoiksi heidän 
käyttäessään niukkoja terveydenhuollon resursseja. Liian suuri monipaikkaisten asuk-
kaiden määrä suhteessa paikallisten asukkaiden määrään voi johtaa paikoin siihen, että 
alue on käytännössä vain kausittaisesti asuttu, mikä on ongelmallista paitsi palvelutuo-
tannon järjestämisen myös sosiaalisen kestävyyden näkökulmasta. 

Monipaikkainen asuminen on muutoksessa, ja sukupolven- ja omistajanvaihdokset 
monipuolistavat vapaa-ajanasuntojen käyttötapoja muun muassa mobiilin työn tekemi-
seen. Osa rakennuksista voi jäädä rapistumaan omistusjärjestelyiden pitkittyessä, osa 
taas voidaan muuttaa pysyvään asumiseen sopiviksi. Vapaa-ajanasuntojen perimistilan-
ne on tärkeä hetki, joka vaikuttaa paljon niiden jatkokäyttöön. Kiinteistö voidaan silloin 
kokea joko taakkana tai uutena mahdollisuutena toteuttaa visioita elämänlaadun paran-
tamiseksi. 

Paikallisyhteisöjen sosiaalisen kestävyyden kannalta on tärkeää, miten ja minkä-
laiseksi muodostuu uusien omistajien suhde kuntiin. Kehittyvätkö palvelut tukemaan 
pidempiä oleskeluaikoja? Kuinka avoimia yhteisöt ovat? Löytyykö etätyöläisille tapoja 
viettää vapaa-aikaansa oman mökin ulkopuolella? Monipaikkaisten asukkaiden kes-
ki-ikä nousee. Yhä useammat heistä ovat eläkeiässä, mikä toisaalta mahdollistaa pitem-
pien aikojen viettämisen vapaa-ajanasunnoilla ja samalla niin mökkiläis- kuin paikallis-
yhteisöön tutustumisen. 

Monipaikkaisten asukkaiden mielikuvat vapaa-ajanasuntoa ympäröivästä aluees-
ta muodostuvat aiempaa enemmän kunnan viestinnän, median ja sosiaalisen median 
kautta sekä niiden harvojen tuttavuuksien perusteella, joita uusille vapaa-ajanasukkaille 
vähitellen kertyy. Miten näin saatu mielikuva rohkaisee syventämään yhteyttä paikallis-
yhteisöön? Monipaikkaisen asumisen vaikutukset paikallisten yhteisöjen kestävyyteen 
eivät toteudu automaattisesti, vaan ne edellyttävät kontaktipintojen rakentamista ja 
avointa asennetta uusiin ja erilaisiin ihmisiin. Mahdollisia yhteisiä sosiaalisia tiloja voi-
vat olla esimerkiksi liikuntaseurat, muut harrastuspaikat ja kansalaisopistot. 

Ei toisaalta ole itsestään selvää, että vapaa-ajanasukkailta löytyy halua etsiytyä so-
siaalisiin tapahtumiin ja suhteisiin paikallisten kanssa. Niitä voidaan etsiä mieluummin 
asuinpaikkakunnalta, jolloin vapaa-ajanasunto jää ainoastaan rauhoittumisen paikaksi 
omasta sosiaalisesta elämästä. Ristiriitaista on, jos kunta viestii monipaikkaisten olevan 
osa paikallisyhteisöä, mikäli he eivät käytännössä koe samalla tavoin. Ristiriitaa aiheu-
tuu toisaalta siitä, jos monipaikkainen asukas viettää suuren osan ajastaan kunnassa ja 
kokee olevansa osa paikallisyhteisöä, mutta paikallisyhteisö ei koe samalla tavalla. 

Valtakunnantasoisilla päätöksillä on merkittävä vaikutus monipaikkaisten asuk-
kaiden paikalliseen asemaan. Monipaikkaisten asukkaiden kuntalaisasema heijastuu 
siihen, kuinka heidän roolinsa paikallisyhteisöjen sosiaalisen kestävyyden vahvistajana 
toteutuu. Vaikka yksittäiset monipaikkaiset asukkaat osallistuvat jo tällä hetkellä aktii-
visesti paikallisyhteisöjen toimintaan, heidän asemansa ulkopuolisina, joita paikallisesti 
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pyritään osallistamaan sisäpuolisiksi, on sekä juridinen (kunnan jäsenyys), sosiaalinen 
(yhteisön hyväksyntä) että psykologinen (oma paikkatunne), ja siksi helppoja tapoja tä-
hän tavoitteeseen pääsemiseksi ei ole. 

 Vapaa-ajan asumisen sosiaalista kestävyyttä voidaan käsitellä joko moni-
paikkaisten asukkaiden tai paikallisyhteisöjen näkökulmasta, mutta mo-
nipaikkaisten asukkaiden ja paikallisyhteisöjen kokema sosiaalinen kestä-
vyys ovat kytkeytyneitä toisiinsa. 

	Vapaa-ajanasukkaiden ja paikallisyhteisöjen kokemus riittävästä keskinäi-
sestä luottamuksesta on edellytys sille, että vapaa-ajanasukkaat toimivat 
yhdessä paikkakunnan ja sen yhteisön hyväksi. 

	Eläkeläisten osuuden lisääntyminen ja mobiilin työn yleistyminen lisän-
nevät monipaikkaisten asukkaiden vapaa-ajanasunnoilla viettämän ajan 
pituutta. 

	Entistä useampi monipaikkainen asukas tulee paikkakunnalle ilman aiem-
pia siteitä sinne. Tarvitaan entistä enemmän ponnistuksia palvelutarjon-
nan kehittämiseksi ja keskinäisten kohtaamisten mahdollistamiseksi. 
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UUDET AINEISTOLÄHTEET 
MONIPAIKKAISEN ASUMISEN 
YMMÄRTÄMISESSÄ 
JANIKA RAUN JA OLLE JÄRV 

Vapaa-ajanasunnon omistaminen ja käyttö yleistyvät, kun yhteiskunta kaupungistuu, 
tulot kasvavat ja yhä useammalla on mahdollisuus tehdä etätöitä. Viimeisin vapaa-ajan-
asuntojen osto- ja käyttöhuippu on nähty COVID-19 pandemian aikana, kun ihmisten 

oli pakko tehdä etätöitä ja välttää sosiaalisia kontakteja, minkä ansiosta oli mahdollista 
työskennellä ja viettää enemmän aikaa etäällä sijaitsevilla vapaa-ajanasunnoilla (Gallent 
& Hamiduddin 2021, Willberg ym. 2021). 

Vapaa-ajanasuntojen käytön ja omistajuuden kasvun myötä yleistyy monipaikkai-
suusilmiö, eli ihminen voi asua ja viettää aikaansa useammassa paikassa. Monipaikkai-
nen asuminen tuo uusia mahdollisuuksia maaseutualueille, mutta myös uhkia useille eri 
aloilla toimiville sidosryhmille. Maaseutualueiden kamppaillessa ikääntymisen, väes-
tökadon ja talouden pysähtyneisyyden kanssa vapaa-ajanasuntojen käyttäjien läsnäolo 
nähdään potentiaalisena paikallisia yhteisöjä ja kulutusta piristävänä tekijänä (Back 

2020, Czarnecki ym. 2021). Vapaa-ajanasukkaiden vaihtelevasta ajallisesta dynamiikas-
ta johtuen kunnilla ja yrityksillä on joskus kuitenkin vaikeuksia sopeutua palveluiden uu-
teen kysyntään (Larsson & Müller 2019). Esimerkiksi vapaa-ajanasukkaiden siirtyminen 
sankoin joukoin maaseutualueille COVID-19 pandemian aikana herätti kysymyksiä siitä, 
leviäisikö virus näin harvaan asuttuihin kuntiin, joissa terveydenhuollon kapasiteettia 
ei ole suunniteltu ottamaan äkillisesti vastaan suurta määrää kausiasukkaita (Gallent & 
Hamiduddin 2021). 

Jotta tällaiset nopeat muutokset vapaa-ajanasuntojen käytössä voidaan tunnistaa 
ja niihin voitaisiin reagoida nopeasti sekä hyödyntää mahdollisuuksia ja pienentää haas-
teita, tarvitaan lisää tietoa vapaa-ajanasukkaiden dynaamisesta luonteesta. Vapaa-ajan-
asuntojen tutkimiseen käytettävät tiedot saadaan yleensä rekistereistä sekä kyselyillä 
ja haastatteluilla. Perinteiset tiedot ja menetelmät antavat takautuvasti tietoa vain yh-
destä ajankohdasta, mutta ne eivät kerro pitemmän ajan muutoksesta tai anna dynaa-
mista tietoa vapaa-ajanasuntojen käytöstä ja asukkaista. Rekistereistä saadaan tietoja 
vapaa-ajanasuntojen lukumäärästä ja sijainnista, mutta ei niiden käytöstä. Kyselyistä 
ja haastatteluista saadaan syvällistä tietoa syistä ja käytännöistä, mutta niiden ajallinen 
tarkkuus on matala ja otoskoot ovat pieniä. Siksi vapaa-ajanasuntojen käytön dynamii-
kan ennustaminen ja siihen liittyvien tietojen keruu yleisesti hyödynnettyjen tiedonke-
ruumenetelmien avulla sekä nopea reagointi yllättäviin tapahtumiin on mahdollista vain 
tiettyyn rajaan asti. 

Tieto- ja viestintäteknologioiden nopea kehitys ja niiden maailmanlaajuinen käyt-
töönotto arjessa avaa uusia mahdollisuuksia kerätä digitaalista tietoa vapaa-ajanasun-
noista ja niiden käytöstä. Tietoa luodaan ja kerätään jatkuvasti esimerkiksi matkapuhelin-
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operaattoreiden ja yleishyödyllisiä palveluja tarjoavien yritysten toimesta tai erilaisten 
älypuhelinsovellusten (esimerkiksi urheilu- ja sääsovellukset) kautta. Tätä valtavaa di-
gitaalista tietomäärää eli massadataa (big data) luodaan jatkuvasti ja nopeassa tahdissa 
jopa reaaliaikaisesti, ja se voi potentiaalisesti kattaa kokonaisia väestöryhmiä pienten 
otosten sijaan. 

Massadatan tarjoamia mahdollisuuksia pitäisi siis hyödyntää enemmän, jos halu-
taan saada laajempaa ja dynaamisempaa tietoa vapaa-ajanasuntojen käytöstä. Massada-
tan lähteet ovat arvokkaita vapaa-ajan asumiseen liittyvissä tutkimuksissa, koska niiden 
avulla voidaan selvittää ihmisten alueellisen ja ajallisen liikkuvuuden dynaamista luon-
netta sekä heidän sosiaalista vuorovaikutustaan vapaa-ajan asumiseen liittyvien yhteisö-
jen kanssa. Massadatan lähteiden käyttö sosiaalitieteissä yleistyy (Kitchin 2014), mutta 

niiden käyttö vapaa-ajan asumisen tutkimuksessa on harvinaista (Müller 2021). Ne ovat 
nousseet etualalle vasta hiljattain COVID-19 pandemian aikana (Willberg ym. 2021). 

Tässä luvussa pyritään tuomaan esille, miten massadataa voidaan käyttää moni-
paikkaisen asumisen analysointiin vapaa-ajanasuntojen kontekstissa. Keskitymme mat-
kapuhelimien, sosiaalisen median sovellusten ja yleishyödyllisiä palveluja tarjoavien 
yritysten keräämään massadataan. Kuvailemme tarkemmin julkisten palveluiden kulu-
tustietojen potentiaalia, käyttäjien luomia sosiaalisen median tietoja, matkapuhelinvies-
tinnän tapahtumatietoja (SIM-kortit) ja älykorttien (esimerkiksi luottokortit) käyttöä 
sekä älypuhelinsovelluksista saatavia tietoja. Kuvailemme aineistojen laatua ja sovel-
tuvuutta monipaikkaisuusilmiön analysointiin sekä havainnollistamme niiden potenti-
aalia muutamilla Suomessa tehtyjen tutkimusten esimerkeillä. Tässä luvussa käsitteet 
vapaa-ajan asuminen ja monipaikkainen asuminen tarkoittavat samaa asiaa. 

MASSADATAN LÄHTEIDEN POTENTIAALI JA SOVELTUVUUS 
MONIPAIKKAISEN ASUMISEN ANALYSOINTIIN 
Massadataa käytettäessä tulee aina noudattaa tarkasti kaikkia kansallisen ja kansainvä-
lisen lainsäädännön edellyttämiä eettisiä normeja ja määräyksiä sekä tietojen tarjoajien 
määrittelemiä sääntöjä, jotta yksittäisten henkilöiden yksityisyys ja turvallisuus voidaan 
taata. Siksi tutkimustyössä on noudatettava Euroopan unionin (EU) vuonna 2018 anta-
maa yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) sekä kansallista lainsäädäntöä, ja kaikkien tie-
toja käsittelevien tahojen on varmistettava, että tiedot on suojattu hyvin ja että ne ovat 
tarkoitukseen sopivia. 

Yleishyödyllisten palvelujen kulutustiedot kerätään sähkö- ja kaasuyhtiöis-
sä, vesilaitoksissa ja jätehuoltoyrityksissä. Näiden kulutustietojen ominaispiirteet ja saa-
tavuus vaihtelevat yrityksen ja maan mukaan, mutta yleisesti ottaen niistä voi selvittää 
kiinteistöjen käyttöä. Kotitalouksien tiedot voidaan päätellä epäsuorasti omistustiedois-
ta. Älymittareiden laaja käyttöönotto rakennuksissa mahdollistaa tarkan, lähes reaaliai-
kaisen kulutustiedon keruun, verrattuna aiemmin laskutusta varten kuukausittain tai 
neljännesvuosittain tehtyyn tietojenkeruuseen. 

Yleishyödyllisten palvelujen kulutustiedot voivat olla hyödyksi monipaikkaisen asu-
misen analysoinnissa kolmella eri tavalla. Ensinnäkin tiedot liittyvät kiinteistöihin, joten 
ne kertovat vapaa-ajanasuntojen sijainneista. Tieto vapaa-ajanasunnon ominaispiirteis-
tä voidaan saada joko suoraan palvelun tarjoajan tietokannasta tai kulutuksen säännöl-
lisyyteen perustuvista kulutustiedoista päättelemällä. Kun tämä tietolähde yhdistetään 
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esimerkiksi maankäyttötietojen kaltaisiin muihin lähteisiin, sen avulla voidaan hankkia 
lisää tietoja vapaa-ajanasuntojen fyysisestä ja sosiaalisesta ympäristöstä. Toiseksi jul-
kisten hyödykkeiden kulutustiedoista voidaan nähdä, milloin vapaa-ajanasunnolla on 
käyty – päivä-, viikko- ja kuukausirytmeistä aina pitkäaikaisiin, vuosia kestäviin tren-
deihin asti. Kolmanneksi julkisten hyödykkeiden kulutustiedoista saadaan tietoa siitä, 
miten vapaa-ajanasuntoihin liittyvä kulutus voi vaikuttaa paikalliseen ympäristöön. 
Vapaa-ajanasuntojen omistusta voidaan saadun tiedon perusteella käyttää merkkinä 
vapaa-ajanasuntojen käyttäjien läsnäolosta, mikä auttaa arvioimaan myös vaikutuksia 
paikalliseen yhteisöön (esimerkiksi paikallisten resurssien ja palveluiden kysyntä). 

Yleishyödyllisten palvelujen kulutustietoja hyödynnetään laajalti tutkimukses-
sa, mutta vain harvoin vapaa-ajan asumisen tutkimiseen. Tähän mennessä vapaa-aja-
nasuntojen määrän kasvua suhteessa aikaan on tarkasteltu sähkönkulutustietojen avulla 
Tanskassa (Andersen ym. 2008). Vedenkulutustietojen avulla tunnistettiin vapaa-aja-
nasuntoina käytettyjä kiinteistöjä Etelä-Afrikassa (Pienaar & Visser 2009) ja Mallorcalla, 
jotta voitiin analysoida matkailijoiden ja vapaa-ajanasukkaiden vaikutuksia paikallisiin 
vesivaroihin (Hof & Schmitt 2011). Vapaa-ajanasuntojen käyttöasteen ja siellä viipymi-
sen päätteleminen kulutustietojen perusteella voi kuitenkin olla haastavaa, koska kulu-
tustasot saattavat olla riippuvaisia useista tekijöistä (esimerkiksi laitteiden ja käyttäjien 
määrästä). 

Käyttäjien tuottamat sosiaalisen median tiedot ovat yksilötason tietoja, 
jotka on luotu sosiaalisen median käyttäjien toimesta ja jotka kerätään ja tallennetaan 
sosiaalisen median alustoja hallinnoivien yhtiöiden toimesta. Sosiaalisen median tiedot 
koostuvat sosiaalisen median alustoilla luoduista julkaisuista, esimerkiksi Instagramiin 
ja Flickriin ladatusta kuvasta tai Twitterissä kirjoitetusta tviitistä. Sosiaalisen median jul-
kaisut sisältävät tyypillisesti seuraavia elementtejä: teksti-, kuva- tai äänimuotoista so-
siaalista sisältöä, maantieteellisiä sijaintitietoja, aikaleimoja sekä käyttäjäprofiilin ja so-
siaalisen verkoston tietoja, kuten tykkäyksiä, kavereita ja seuraajia (Toivonen ym., 2019). 

Sosiaalisen median tietojen suurin vahvuus on siinä, että ne ovat yksilötason tie-
toja, joissa on mukana paikkatieto: jokaiselle käyttäjälle muodostuu ajan kuluessa digi-
taalinen jalanjälki maantieteellisesti paikannettujen julkaisujen kautta. Näitä yksittäisiä 
sosiaalisen median julkaisuja voidaan käyttää vapaa-ajanasuntojen käyttäjien analysoin-
nissa. Sosiaalisesta sisällöstä päätelty kontekstuaalinen tieto, käyttäjäprofiilit ja sosiaali-
set verkostot mahdollistavat vapaa-ajanasuntojen omistajien ja käyttäjien demografisten 

tietojen sekä heidän mieltymyksiään koskevien tietojen poiminnan. Tämän ansiosta on 
mahdollista arvioida monipaikkaisten ja paikallisen yhteisön välistä vuorovaikutusta ja 
sitä, mitä vapaa-ajanasuntonsa lähellä sijaitsevia palveluita he käyttävät. Tämä voi myös 
hieman valottaa vapaa-ajanasunnon omistamisen ja siellä käymisen syitä ja auttaa ym-
märtämään niitä paremmin. Sosiaalisen median julkaisut, joissa on maantieteellinen si-
jainti ja aikaleima, voivat kertoa yleisistä liikkuvuusvirroista vapaa-ajanasuntoihin. 

Sosiaalisen median tietoja on käytetty laajalti liikkuvuus- ja kaupunkitutkimukses-
sa sekä matkailututkimuksessa liikkuvuuden suuntausten ja keskittymien, mieltymysten 
sekä ihmisten ja luonnon välisen vuorovaikutuksen analysointiin. Tähän mennessä tie-
toja ei ole käytetty vapaa-ajan asumisen tutkimiseen. Sosiaalisen median tietojen käy-
tössä on omat haasteensa ja soveltuvuutta rajoittavat tekijänsä, kuten vinoumat väestön 
edustavuudessa ja tarkan tiedon puuttuminen sosiaalisen median käyttäjien sosioeko-
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nomisista taustoista. Jatkuvasti kehittyvät menetelmät ja lähestymistavat massadatan 
analytiikassa tarjoavat kuitenkin uusia työkaluja, joilla voidaan suurelta osin ratkaista 
näitä haasteita. Monipaikkaisuuden tutkimisessa se tarkoittaa paikallisten asukkaiden, 
vapaa-ajanasuntojen säännöllisten käyttäjien ja matkailijoiden tarkempaa erottamista 
toisistaan ja mahdollisuutta myös eritellä ihmisiä tarkempiin ryhmiin sosiaalisen taus-
tan perusteella (muun muassa lapset, työikäiset, eläkeläiset). 

Mobiililaitteiden paikannuksen ja älykorttitietolähteiden kautta hanki-
tuista tapahtumatiedoista on myös apua vapaa-ajan asumista tutkittaessa. Mobiili-
paikannustiedot voivat olla yksilö- tai verkkotason tietoja, joita matkapuhelinoperaat-
torit keräävät laskutusta ja verkon ylläpitoa varten (Silm ym. 2020). Yksilötason tiedot 
voivat koostua joko puhelimen käyttäjän puhelintoimintojen (kuten puhelut, viestit ja 
tiedonsiirto) metatiedoista tai verkon passiivisesta puhelinten paikannuksesta verkko-
yhteyden tarjoamiseksi. Aggregoidut verkkotason tiedot ovat verkkopalvelun käyttöön 
liittyviä metatietoja, joihin kuuluu esimerkiksi mobiiliverkkoantenniin yhdistettyjen 
matkapuhelinten määrä tietyllä ajalla. Luottokorttien, kanta-asiakaskorttien ja matka-
korttien kaltaisten älykorttien tiedoista voidaan saada myös yksilötason metatietoja, 
jotka vastaavat matkapuhelinaineistosta saatavia metatietoja. Näiden anonymisoitujen 
tietojen keskeiset elementit ovat tarkka maantieteellinen sijainti ja aikaleima. Ne sopivat 
hyvin ihmisten läsnäolon ja liikkumisen selvittämiseen. 

Mobiilipaikannustiedot ja älykorttitapahtumien tiedot voivat edistää tutkimusta 
monipaikkaisuudesta pääasiassa siten, että ne kertovat vapaa-ajanasuntojen sijainneista 
ja siitä, milloin niitä käytetään. Maantieteelliset tiedot voidaan päätellä mobiiliverkkoan-
tennin sijainnin tai älykortin käyttöpaikan (esimerkiksi kaupan) perusteella. Aikatiedot 
kirjataan soitetun puhelun tai suoritetun maksun yhteydessä. Aika- ja paikkatietojen 
perusteella on mahdollista päätellä liikkuvuuden suuntautuminen vapaa-ajanasun-
tojen lähistölle ja sieltä pois. Liikkuvuusvirtojen suuruusluokan ja ajoituksen sekä va-
paa-ajanasuntojen käyttäjiin liittyvien kustannusten tunteminen auttaa päättelemään, 
millainen vaikutus vapaa-ajanasunnoilla ja niiden käyttäjillä on paikalliseen talouteen 
ja ympäristöön. Yksilötason matkapuhelintiedot voivat myös antaa tietoa ihmisten sosi-
aalisesta verkostosta ja auttaa tarkastelemaan vapaa-ajanasuntojen käyttäjien yhteyksiä 
paikallisiin ihmisiin ja yhteisöihin. 

Lukuisat tutkimukset hyödyntävät tietoja passiivisesta mobiilipaikannuksesta ih-
misten liikkuvuuden tarkasteluun kaupunki-, matkailu- ja liikennetutkimuksissa. Mat-
kapuhelinaineistoa on käytetty vapaa-ajan asumiseen liittyvän liikkuvuuden analysoin-
tiin jo Virossa (Silm & Ahas 2010) ja hieman myös Suomessa (Willberg ym. 2021). Näissä 
maissa vapaa-ajanasuntojen käyttö ja monipaikkainen asuminen ovat monille ihmisille 
tavallinen osa elämää. Virossa tehty tutkimus paljastaa rannikkoalueilla, kaupunkien lä-
hialueilla ja tietyillä datša-alueilla kesällä ilmeneviä väliaikaisen läsnäolon kausivaihte-
luita (Silm & Ahas 2010). Suomessa äskettäin tehty tutkimus havainnollistaa väestön vä-
henemistä kaupungeissa ja kasvua maaseutualueilla kevään 2020 COVID-19 epidemian 

aikana (Willberg ym. 2021). Molemmissa tutkimuksissa alueilla, joiden väkiluku kasvoi, 
oli vahva yhteys vapaa-ajanasuntojen käyttöön. 

Älypuhelinsovelluksista peräisin olevat tiedot luodaan ja kerätään niiden 
yrityksien toimesta, jotka tarjoavat sijaintiin perustuvia palveluita puhelinsovellusten 
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kautta. Yksilötason tietoja kerätään sovellusten, kuten hakukoneiden, urheilu-, terveys-, 
sää- tai liikennesovellusten kautta. Näillä sovelluksilla on käyttäjän lupa kerätä sijainti-
tietoja ja muita henkilökohtaisia tietoja palveluiden kehittämistä varten. Tietoja on vii-
me aikoina jaettu anonyymisti ulkoisille yrityksille (tiedonvälittäjät tai sijaintiperusteiset 
palvelut), minkä ansiosta käsiteltyjä tietoja voidaan hyödyntää tutkimuksessa ja käytän-
nössä. COVID-19 pandemia on erityisesti lisännyt tällaisen tiedon kysyntää ja tarjontaa 

sekä sen käyttöä tutkimuksessa (Trasberg & Cheshire 2021). Tällaisen anonymisoidun 

datan keskeinen elementti on, että se pystyy tarjoamaan erittäin tarkkaa (ja lähes reaa-
liaikaista) tietoa älypuhelinten paikallisista ja ajallisista sijainneista, kun älypuhelimen 
sisäänrakennetut GPS-vastaanottimet yhdistetään muihin paikannusmenetelmiin, ku-
ten WiFi-verkkoihin, Bluetoothiin ja matkapuhelinverkkojen vastaanottimiin. Joidenkin 

sovellusten tiedot voivat sisältää lisätietoja sosiaalisista verkostoista ja käyttäjille merki-
tyksellisistä aiheista. 

Nämä tiedot voivat antaa alueellisesti ja ajallisesti tarkkoja tietoja vapaa-ajanasun-
tojen sijainnista ja käyttöajankohdista. Vapaa-ajanasuntoihin suuntautuvien liikkuvuus-
virtojen volyymin perusteella on mahdollista arvioida vapaa-ajanasunnon käytön vai-
kutuksia paikallisiin kuntiin. Tietojen tarkat ominaisuudet riippuvat palveluntarjoajasta 
(esimerkiksi tiedonvälittäjäyrityksestä). Yksityiskohtaisempaa laadullista tietoa voitai-
siin kerätä erityisesti tutkimustarkoituksiin tehdyillä mukautetuilla sovelluksilla, mutta 
se edellyttää tutkimukseen osallistuvien yksilöiden värväämistä. 

Älypuhelintietojen pohjalta on hiljattain tutkittu, miten COVID-19 pandemia ja sii-
hen liittyvät rajoitukset vaikuttivat ihmisten päivittäiseen liikkuvuuteen. Morrisonin ym. 
(2020) tutkimus osoittaa, kuinka älypuhelintiedot voivat auttaa muodostamaan kuvan 
läsnä olevasta väestöstä päivä- ja kuukausitasolla, vapaa-ajanasuntojen omistajien ja 
vuokralaisten kaltaiset kausiasukkaat mukaan lukien, mikä tekee niistä arvokkaita va-
paa-ajan asumisen tutkimisessa. Tuoreessa älypuhelimiin perustuvassa tutkimuksessa 
osoitettiin tutkimukseen kehitetyn sovelluksen avulla, kuinka COVID-19 pandemia vai-
kutti Suomessa asuvien ja Virossa kakkosasunnon omistavien virolaisten liikkuvuuteen 
ja sosiaaliseen kanssakäymiseen (Järv ym. 2021). Tämä osoittaa, miten hyödyllinen tut-
kimukseen räätälöity sovellus on, ja siksi se olisi pienistä otoksista huolimatta houkutte-
leva tietolähde myös vapaa-ajan asumisen tutkimuksessa. 
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Kuva 3. Eri lähteistä kerättyjen massadatojen potentiaali monipaikkaisen asumisen tarkastelussa. 
Tietolähteet pystyvät kuvaamaan vapaa-ajanasunnon käyttäjien läsnäoloa ja liikkuvuutta sekä va-
paa-ajanasuntoina toimivien kiinteistöjen käyttöä eri näkökulmista. 

ESIMERKKEJÄ SUOMESTA: MASSADATAN KÄYTTÖ 
MONIPAIKKAISEN ASUMISEN ANALYSOINNISSA 
Suomessa tutkijat ovat edelläkävijöitä massadatan hyödyntämisessä monipaikkaisen 
asumisen tarkastelussa. Erityisesti matkapuhelinaineiston käyttö on saanut viime aikoi-
na enemmän huomiota. Telian Crowd Insightsin ja Elisa Oyj:n tarjoamiin matkapuhe-
linpaikannustietoihin perustuvia datatuotteita on käytetty esimerkiksi COVID-19 pan-
demian aikana. Willbergin ym. (2021) tutkimustulokset viittaavat siihen, että ihmiset 
pakenivat kaupungeista maaseudulle pandemian alkuvaiheessa. Tuloksista näkyy, että 
kuntien välinen liikkuminen väheni merkittävästi ja että ihmisten läsnäolon spatiaalinen 
jakauma muuttui: väkiluku pienentyi kaupungeissa ja kasvoi sen sijaan maaseudulla, 
mikä korreloi vahvasti vapaa-ajanasuntojen spatiaalisen jakauman kanssa (Kuva 4). 

Matkapuhelintietojen avulla voidaan sekä havaita saapuvia ja lähteviä liikkuvuus-
virtoja että selvittää ihmisten olinpaikat ja se, milloin he ovat olleet siellä. Esimerkiksi 
Puumalan kunnan tapauksessa kävi ilmi, että lähikunnista saapuu eniten ihmisiä, mutta 
kunta houkuttelee ihmisiä myös laajasti eri puolilta Suomea ja etenkin Uudenmaan väes-
töä (Kuva 5). 

Matkapuhelinaineiston käytön lisäksi viime vuonna nähtiin ensimmäistä kertaa 
sähkönkulutustietojen hyödyntämistä monipaikkaisen asumisen tutkimuksessa. Mo-
nipaikkaisen asumisen rytmit, paikat ja asiakasryhmät (MOPA) -hankkeessa Helsingin 
yliopiston Ruralia-instituutin tutkijat tarkastelivat yhteistyössä Digital Geography Lab 
-työryhmän tutkijoiden kanssa uusia mahdollisuuksia hyödyntää sähkönkulutustieto-
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Kuva 4. Kunnissa läsnä olevan väkimäärän suhteellinen muutos normaaliin viikkoon verrattuna (A) ja kuntatasolla kesämökkien määrä suhteessa väkimäärän muutokseen 
viikolla 13 verrattuna vertailuajankohtaan (viikko 6) vuonna 2020 (B). Kartan mustat pisteet kuvaavat suurimpia kaupunkeja ja valkoiset neliöt mantereella sijaitsevia kuutta 
kuntaa, joissa kesämökkien suhteellinen osuus on suurin. Molemmat tulokset perustuvat Telia Crowd Insights matkapuhelinaineistoon (Willberg ym. 2021). 
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Kuva 5. Ihmisten matkat Puumalan kuntaan aikajaksolla 12.–29.3.2020 matkapuhelinaineiston 
perusteella (Willberg ym. 2021). 

ja monipaikkaisen asumisen tarkastelussa. Etelä-Savon maakuntaliiton tukema hanke 
toteutetaan yhteistyössä paikallisen sähköyhtiön Suur-Savon Sähkö Oy:n kanssa. Täl-
lä hetkellä sähkönkulutustietoja on alettu tarkastella myös muissa tutkimuslaitoksissa 
Suomessa. 

MOPA-hankkeen ensimmäiset tulokset osoittavat, että sähköyhtiön tietokannassa 
vapaa-ajanasunnoiksi luokiteltujen kiinteistöjen määrä ja Tilastokeskuksen aineistos-
sa olevat vapaa-ajanasuntojen määrät korreloivat vahvasti (r = 0,87) keskenään. Tämä 

osoittaa lähtökohtaisesti, että sähkönkulutustietoja voidaan käyttää vapaa-ajanasunto-
jen tarkempaan analysointiin. Kiinteistökohtaisen kulutuksen ajallisten rytmien tieto-
jen perusteella voi päätellä, milloin vapaa-ajanasunto on käytössä ja milloin ei. Kuuden 
vuoden tutkimusjakson kuukausittaisten koostetietojen perusteella kunkin kiinteistön 
kohdalla voidaan löytää tyypilliseen kuukausittaiseen kulutukseen verrattuna poikkeuk-
sellisen alhaisia kulutusarvoja, mistä voidaan päätellä, että asunto ei ole käytössä. Näin 
voidaan selvittää sellaisten vapaa-ajanasuntojen osuutta, joissa on asukkaita paikalla. 
Etelä-Savossa käytössä olevien vapaa-ajanasuntojen määrä on joillakin postinumeroalu-
eilla yli 90 prosenttia heinäkuussa, kun taas helmikuussa käyttöaste jää pääosin alle 60 
prosentin. 
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Kuva 6. Etelä-Savossa käytössä olevien vapaa-ajanasuntojen määrä kaikista vapaa-ajanasun-
noista (käyttöaste) postinumeroaluetasolla sähkönkulutustietojen perusteella helmikuussa (A) 
ja heinäkuussa (B) vuonna 2020 (MOPA hanke 2022). 
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KESKEISET VIESTIT PAIKALLISEEN SUUNNITTELUUN 
JA PÄÄTÖKSENTEKOON 
Yhteiskunnalliset muutokset, kuten etätyön ja monipaikkaisen asumisen lisääntyminen, 
edellyttävät monitahoisempaa ja yksityiskohtaisempaa ymmärrystä kakkosasunnoista 
(muun muassa vapaa-ajanasunnot) ja niiden käytöstä, mikä auttaisi poliitikkoja ja am-
matinharjoittajia suunnittelussa ja päätöksenteossa. Erilaisten massadatojen kasvava 
käyttö matkailun ja yhteiskunnan tutkimuksen aineistolähteinä on yksi mahdollinen 
tapa edistää vapaa-ajanasuntoihin ja monipaikkaiseen asumiseen liittyvän tiedon tar-
jontaa. Tässä luvussa kuvattiin neljän eri massadatatyypin keskeisiä ominaispiirteitä 
ja soveltuvuutta vapaa-ajanasuntojen käytön tarkastelussa esimerkkeineen. Esimerkit 
korostavat matkapuhelinpohjaisten ja julkisten hyödykkeiden kulutukseen perustuvien 
tietolähteiden soveltuvuutta ihmisten liikkuvuuden ja monipaikkaisen asumisen tutki-
miseen. Seuraavaksi nostamme esille keskeiset aiheet, jotka on hyvä pitää mielessä, kun 
massadataa käytetään monipaikkaisen asumisen analysointiin. 

Yksilötason tapahtuma-, matkapuhelin- ja kulutustietojen suurimmat hankaluudet 
liittyvät tietojen saatavuuteen ja kustannuksiin. Yritykset myyvät usein jalostettuja da-
tatuotteita, joiden tuottamisesta ei ole aina riittävää tietoa: aineiston keräämisen ja pro-
sessoinnin menetelmät voivat usein olla salattuja, ja datatuotteiden myöhempi mukaut-
taminen ei ole aina mahdollista. Tämän takia geneerisen datatuotteen käyttö erilaisiin 
tutkimuskysymyksiin voi olla melko haastavaa ja joidenkin tutkimusaiheiden tapauk-
sessa kiistanalaista (Poom ym. 2020). Siksi on arvioitava huolellisesti, mitä menetelmiä 
aggregoitujen datatuotteiden tuottamiseen käytetään ja ovatko geneerisistä datatuotteis-
ta mahdollisesti saatavat hyödyt hintansa arvoisia. Toisaalta voisi olla hyödyllisempää 
käyttää räätälöityyn menetelmään perustuvia datatuotteita, joilla on kyllä korkeampi 
hinta, mutta joista saadaan tarvittavaa tietoa vapaa-ajanasuntojen käytöstä ja monipaik-
kaisesta asumisesta. Tällä hetkellä matkapuhelintiedot ovat edelleen yksi helpoimmin 
käytettävissä olevista tietolähteistä ja lisäksi ne voivat kattaa koko maan ja väestön. 

Massadatan analyysiin perehtyneiden asiantuntijoiden ja monipaikkaisen asumi-
sen parissa työskentelevien ammattilaisten välinen yhteistyö on ratkaisevan tärkeää, jot-
ta oppiminen massadatojen hyödyntämisessä olisi nopeaa ja massadatan käyttöönottoa 
tutkimuksessa voitaisiin edistää. Yhdistämällä kaikkein käyttökelpoisin aineisto, mas-
sadatan analyysiosaaminen sekä monipaikkaisuustutkijoiden erityisosaaminen voidaan 
parantaa sekä metodologiaa että analyysejä. Erityisesti silloin, kun on kyse räätälöidyn 
datatuotteen suunnittelusta tai koneoppimisen mahdollisuuksien hyödyntämisestä mo-
nipaikkaisen asumisen tutkimuksessa. Datatuotteiden ja analyysikoodien jakaminen 
avoimesti selkeän dokumentaation kanssa mahdollistaa tutkimuksen läpinäkyvyyden ja 
sen toistamisen sekä muiden vapaa-ajan asumista tutkivien että ammatinharjoittajien 
keskuudessa. 

Massadataa käsiteltäessä (joko yksilötasolla tai aggregoidusti) on huomioitava ja 
noudatettava nykyistä yksityisyydensuojaa koskevaa kansallista ja kansainvälistä lain-
säädäntöä ja sääntöjä. Siksi yksityisten yritysten (esimerkiksi sähköyhtiöt, matkapuhe-
linoperaattorit, tiedonvälittäjäyritykset) toimittamat yksilö- tai kotitaloustason tietoihin 
perustuvat datatuotteet ovat ajallisesti ja tilallisesti aggregoituja yksityisyyden säilyttä-
miseksi. Datatuotteiden luotettavuusongelmia voi kuitenkin ilmetä, kun aineiston koonti 
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tehdään ns. ”mustassa laatikossa” tietämättä tiedon tuottamisen menetelmää (tai tiedot 
ovat saatavilla vain osittain). Yritysten ohjelmointirajapinnan (API) kautta avoimesti 
saatavilla olevan yksilötason (esimerkiksi sosiaalisen median) tietojen tapauksessa on 
noudatettava tiedot omistavan yrityksen määrittelemiä ehtoja voimassa olevan lainsää-
dännön lisäksi. Riippumatta siitä, käytetäänkö massadataa akateemiseen vai soveltavaan 
tutkimukseen, yksilöiden yksityisyyden suoja on tutkimuksen ensisijainen edellytys. 
Ihannetapauksessa massadataa käytettäisiin yhdessä perinteisten tietolähteiden kans-
sa, jolloin voitaisiin muodostaa kokonaisvaltainen käsitys vapaa-ajanasunnoista ja mo-
nipaikkaisesta asumisesta. Massadatan yhdistäminen rekistereihin, kyselyihin ja haas-
tatteluihin voi auttaa vastaamaan kysymyksiin käytöstä, käytön syistä ja käyttötavoista. 
Matkapuhelintiedot voivat antaa tarkkaa tietoa vapaa-ajanasunnoille tehtyjen käyntien 
määrästä sekä ajallisista ja paikallisista (ts. milloin ja missä) suuntauksista. Tämän yhdis-
täminen haastatteluista ja kyselyistä saatuihin tietoihin havainnollistaa liikkuvuusvirto-
ja paremmin paljastamalla käyntien syitä. Sosiaalisen median alustoilta kerätty aineisto 
voi paljastaa vapaa-ajanasuntojen käyttäjien tottumuksia, käytäntöjä ja vuorovaikutusta 
paikallisyhteisön kanssa. Aineistosta saadun tiedon yhdistäminen haastatteluista saa-
tuun laadulliseen tietoon auttaa myös ymmärtämään laajemmin näitä käytäntöjä ja sitä, 
miten vuorovaikutus tapahtuu. 

Lopuksi massadatan hyödyllisyys monipaikkaisen asumisen paremmassa ymmär-
tämisessä perustuu jatkuvan ja pitkän aikavälin seurantakykyyn, mikä mahdollistaa 
valmiuden reagoida nopeasti häiriöihin ja muutoksiin yhteiskunnassa (esimerkiksi CO-
VID-19 pandemiasta johtuvaan vapaa-ajanasuntojen lisääntyneeseen käyttöön). Vas-
tuullisesti tarkasteltuna massadataa on turvallista käyttää monipaikkaisen asumisen 
ymmärtämiseen ja hyödyttämään paikallista yhteisöä, esimerkiksi huomioimaan dynaa-
misen ja tilapäisen väestön näkökulma sosiaali- ja terveyspalveluiden tarjonnassa, suun-
nitelmien laatimisessa ja palveluympäristön kehittämistä koskevassa päätöksenteossa. 
Massadata ei korvaa kyselyitä ja haastatteluita hyödyntäviä perinteisiä menetelmiä, vaan 
täydentää niitä ja tarjoaa uusia lähestymistapoja monipaikkaisen asumisen kasvavan ja 
moniulotteisen luonteen ymmärtämiseen. 

 Massadata, kuten puhelin- ja kulutustiedot sekä sosiaalinen media, ovat 
arvokkaita lähteitä monipaikkaisen asumisen ymmärtämisessä, sillä ne 
näyttävät ihmisten vierailut vapaa-ajanasuntoihin ja vuorovaikutuksen 
paikallisyhteisöjen kanssa. 

	Massadataa käyttäessä on huomioitava ja noudatettava kansallista ja kan-
sainvälistä tietosuojalainsäädäntöä ja -sääntöjä. 

	Massadata ei korvaa perinteisiä kysely- ja haastattelututkimuksia, vaan 
tarjoaa uusia ulottuvuuksia monipaikkaisen asumisen ymmärtämiseen. 

	Vapaa-ajanasukkaita ja monipaikkaista asumista koskevan kokonaisvaltai-
sen katsauksen toteuttamiseksi tulisi yhdistää massadatasta ja perinteisistä 
tietolähteistä saatu tieto. 
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VAPAA-AJAN ASUMISEN 
ILMASTOVAIKUTUKSET 
KATI PITKÄNEN, JOHANNA NIEMISTÖ JA ANNA STRANDELL 

MÖKKEILYLLÄ ON YMPÄRISTÖVAIKUTUKSIA 
Vapaa-ajan asuminen on riippuvainen ympäristöstä ja ympäristön hyvästä tilasta. Tut-
kitusti keskeisimmät syyt vapaa-ajanviettoon mökeillä liittyvät haluun nauttia luonnosta 
ja rauhallisesta ympäristöstä (esim. Pitkänen 2011, Adamiak ym. 2015). Ympäristön tilan 
heikentyminen ja ympäristön muutokset voivat vaikuttaa mökkeilyyn ja mökkimaise-
man vetovoimaisuuteen. Esimerkiksi ilmastonmuutos voi lisätä tulvariskiä ja sään ää-
ri-ilmiöitä ja vesien laatu voi heikentyä rehevöitymisen tai levälauttojen takia. 

Myös mökkeilyllä itsessään on vaikutuksia ympäristöön. Vaikutuksia syntyy, kun 
luonnonympäristö muuttuu mökkien myötä rakennetuksi, matkustetaan kodin ja mökin 
välillä fossiilisia polttoaineita käyttäen tai hankitaan mökille kulutustavaroita ja käyte-
tään energiaa. Mökkien varustetason lisääntyminen ja kasvanut käyttöaste voivat voi-
mistaa ympäristöön kohdistuvia negatiivisia vaikutuksia. Mökkeilyn vaikutukset voivat 
olla ympäristön kannalta myös positiivisia, jos esimerkiksi kotimaan lähialue- ja mök-
kilomailu vähentää vapaa-ajan lentomatkailun päästöjä tai monipaikkaiset asukkaat 
tukevat mökkipaikkakunnan ympäristön suojelu- ja kunnostustoimia. (Hiltunen 2007, 
Rytkönen & Kirkkari 2010, Adamiak ym. 2016, Tuominen 2019, Pitkänen & Rantanen, 
tulossa.) 

Ympäristön hyvä laatu ja mökkeilyn ekologinen kestävyys ovat monille vapaa-ajan-
asukkaille tärkeitä. Yhä useammat mökkeilijät kaipaavat ja hakevat myös aktiivisesti tie-
toa mökkeilyn ympäristövaikutuksista. Aiempien tutkimusten mukaan mökinomistajat 
pitävät vapaa-ajan asumistaan pääosin varsin ympäristöystävällisenä vapaa-ajanvieton 
muotona ja pohjaavat käsityksensä omaan kokemukseen luonnonläheisenä koetusta 
mökkielämästä (Hiltunen ym. 2016). Monille on tärkeää toimia vastuullisesti: roskia 
ei jätetä luontoon, eläimiä ei häiritä, jätevesiä ei johdeta suoraan vesistöön ja yhä use-
ammalla mökillä energiaa ja lämpöä tuottavat aurinkopaneelit tai ilmalämpöpumppu. 
Aiemmissa tutkimuksissa on kuitenkin nostettu esille, että mökkeilijöiden kokemus 
mökkeilyn ekologisuudesta jättää vähemmälle huomiolle esimerkiksi mökkiliikenteen 
aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt. 

Ilmastonmuutos on yksi aikamme suurimpia ja eniten keskustelua aiheuttaneita 
ympäristökysymyksiä. Myös Suomi on sitoutunut Pariisin ilmastosopimukseen, jolla 
maapallon keskilämpötilan nousu pyritään rajoittamaan puoleentoista asteeseen. Suo-
men kansallisena tavoitteena on lisäksi olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä ja 
vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 60 prosenttia vuoteen 2030 mennessä (verrattuna 
vuoteen 1990). Näihin tavoitteisiin vastaaminen vaatii huomion kiinnittämistä myös 
suomalaisten arkisiin elämäntapoihin. 
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Vapaa-ajan asuminen on yhä merkittävämpi osa suomalaisten monipaikkaista vapaa-ai-
kaa ja arkea. Vapaa-ajan asukkaiden liitto (VAAL) onkin nostanut esille tarpeen käsi-
tellä ilmastonmuutosta kattavammin myös vapaa-ajan asumisen yhteydessä. VAAL:n 
vuonna 2019 julkaisemassa vapaa-ajan asumisen ilmastonmuutosohjelmassa tavoit-
teeksi nostetaan vapaa-ajan asumisen muuttaminen ilmastoystävällisempään suuntaan 
ja vapaa-ajanasukkaiden tietoisuuden nostaminen ilmastoasioista (VAAL 2019). Näistä 
tavoitteista huolimatta mökkeilyn ilmastovaikutuksia on toistaiseksi käsitelty vain suh-
teellisen vähän tutkimuksessa tai julkisuudessa (Pitkänen & Rantanen, tulossa). 

Teemme tässä luvussa katsauksen vapaa-ajan asumisen ilmastovaikutuksiin. Selvi-
tämme, mitä ilmastovaikutuksista tiedetään ja miten niitä voidaan mitata. Lopuksi esi-
tämme joitakin keinoja ja toimenpiteitä ilmastovaikutusten huomioimiseen vapaa-ajan 
asumisen kehittämisessä. 

MILLAISIA OVAT MÖKKEILYN ILMASTOVAIKUTUKSET 
SUOMESSA? 

AIEMPI TUTKIMUS MÖKKEILYN ILMASTOVAIKUTUKSISTA 
JA HIILIJALANJÄLJESTÄ 
Vapaa-ajan asumisen ympäristöön liittyvää kestävyyttä on aiemmin selvitetty valtakun-
nallisesti esimerkiksi kestävän kulutuksen, ekotehokkuuden edistämispotentiaalin sekä 
monipaikkaisuuden ekologisen kestävyyden näkökulmista (Rytkönen & Kirkkari 2010, 
Rannanpää ym. 2022). Molemmissa selvityksissä on nostettu esille erityisesti mökkilii-
kenne ja mökkien lämmitys merkittävimpinä kestävyyteen vaikuttavina tekijöinä. Va-
paa-ajanasuntojen pitkään jatkunut varustetason kasvu ja käytön muuttuminen yhä 
ympärivuotisemmaksi ovat lisänneet liikkumiseen ja energian käyttöön liittyviä ilmas-
tovaikutuksia. Toisaalta monilla mökeillä on jo otettu käyttöön ekotehokkaita ratkaisuja, 
kuten ilmalämpöpumppuja ja uusiutuvaa energiaa. 

Ihmisen toiminnan ilmastovaikutuksia havainnollistetaan usein hiilijalanjäljellä. 
Hiilijalanjälki mittaa ihmisen toiminnan aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä. Yleen-
sä hiilijalanjälki ilmoitetaan eri kasvihuonekaasujen yhteenlaskettuna määränä eli hiili-
dioksidiekvivalenttina (CO2e). Suomen ympäristökeskuksen SYKEn mukaan keskimää-
räinen suomalaisen hiilijalanjälki on noin 10 000 kg CO2e. Noin 25 % hiilijalanjäljestä 
muodostuu yksityisajoneuvojen käytöstä, toinen neljännes asumisesta ja energiankulu-
tuksesta, noin 20 % elintarvikkeista ja loput noin 30 % muusta tavaroiden ja palvelujen 
kulutuksesta (SYKE 2022). 

Vapaa-ajan asumisen ilmastovaikutuksia ja hiilijalanjälkeä on selvitetty Etelä-Sa-
vossa, jossa maakunnan vapaa-ajan asumisen hiilijalanjäljen on arvioitu olevan yhtä 
mökkiä kohden noin 2000 kg CO2e ja yhtä mökkeilijää kohden noin 427 kg CO2e (Tuo-
minen 2019, Koivula & Tuominen 2019). Vapaa-ajan asumisen hiilijalanjälki muodostuu 
Etelä-Savon selvityksen mukaan hyvin samalla tavoin kuin kotitalouksissa: 35 % muo-
dostuu matkustamisesta ja liikkumisesta, 34 % energiakäytöstä ja loput tuotteiden ja pal-
veluiden kulutuksesta. Selvityksessä ei ole huomioitu erikseen esimerkiksi mökkiruokai-
lun, jätehuollon tai puun pienpolton ilmastovaikutuksia. Etelä-Savon tuloksia voidaan 
pitää suuntaa antavina myös valtakunnallisesti, vaikka ne eivät olekaan täysin yleistet-
tävissä mökkeilyn vaihtelevien muotojen, saavutettavuuden ja käytön vuoksi. Tarkaste-
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lemme seuraavassa mökkeilyn ilmastovaikutuksia hiilijalanjäljen kolmen pääkategorian, 
energiankulutuksen, liikkumisen ja muun kulutuksen, pohjalta. 

MÖKKEILYN ENERGIANKULUTUS 
Vapaa-ajan asumisen kokonaisenergiankulutus on viime vuosikymmeninä kasvanut. 
Vuonna 2010 ilmestyneessä laajassa mökkeilyn ekotehokkuutta selvittäneessä tut-
kimuksessa mökkeilyn energiankulutuksen arvioitiin olevan noin 1,1 terawattituntia 

(TWh) ja kasvavan vuoteen 2020 mennessä noin 1,4–1,65 terawattituntiin (Rytkönen & 

Kirkkari 2010, 22). Samassa tutkimuksessa energiankulutuksen arvioitiin nousevan jopa 
noin 3,5 terawattituntiin vuoteen 2050 mennessä. Aivan näin paljon energiankulutus ei 
kuitenkaan ole kasvanut. Kurki (2020) arvioi vapaa-ajan asumisen sähkönkulutuksen 
olleen vuonna 2018 noin 1,3–1,5 TWh (hieman yli 2 prosenttia kaikesta asumisen ener-
giankulutuksesta) ja kasvavan lämpöpumppujen määrän lisääntymisestä riippuen noin 
1,6–1,85 TWh:iin vuoteen 2030 mennessä. 

Vapaa-ajanasuntojen energiankulutus on tulevaisuudessa yhä merkittävämmässä 
roolissa koko asumisen energiankulutuksesta. Vapaa-ajan asumiseen liittyvää energian-
kulutusta ovat lisänneet mökkien keskikoon kasvu ja sähkölaitteiden yleistyminen (Ran-
nanpää ym. 2022, Voutilainen ym. 2021). Erityisen merkittävää on kuitenkin mökkien 
ympärivuotisen käytön ja siihen liittyvän varustamisen yleistyminen. Mökkibarometrin 
mukaan noin 40 prosentissa mökeistä pidetään peruslämpöä talvella (Voutilainen ym. 
2021). 

Vaikka talviasuttavien mökkien osuus on kasvanut, on varsin suuri osa mökeistä 
edelleen suhteellisen pieniä (mökkikannan keskikoko on n. 49 m2) ja vain kevät-, kesä- ja 
syyskäyttöön tarkoitettuja (Tilastokeskus 2020). Mökkien energiankulutus vaihteleekin 
suuresti. On arvioitu, että perinteisen vain kesäkäyttöön soveltuvan mökin energiankulu-
tus on keskimäärin noin 1 500 kWh/v, ja talvikaudella vähintään peruslämmöllä pidetyn 
mökin energiankulutus puolestaan keskimäärin 8 000 kWh/v (Kurki 2020, Rytkönen 
& Kirkkari 2010). Käytännössä ympärivuotisesti käytössä olevien vapaa-ajanasuntojen 
energiankulutus voi olla yhtä suuri kuin vakituisesti asuttujen omakotitalojen. 

Suurin osa energiankulutuksesta muodostuu lämmityksestä. Tilastokeskuksen 
(2022) asumisen energiankulutustilaston mukaan vapaa-ajanasunnoilla käytetystä läm-
mitysenergiasta on viime vuosina tuotettu hieman yli puolet puulla, noin kolmannes 
sähköllä ja reilut 10 prosenttia lämpöpumppuenergialla. Lisäksi kevyttä polttoöljyä, kau-
kolämpöä, maakaasua ja turvetta hyödynnetään vähäisessä määrin. Tilastokeskuksen 
(2022) mukaan sähkönkulutus vapaa-ajanasuntojen lämmitykseen kasvoi vuoteen 2017 
asti, minkä jälkeen se on laskenut lämpöpumppuenergian käytön yleistymisen myötä. 
Lämpöpumpuilla tuotetun lämmitysenergian kulutus on viime vuosikymmenen aikana 
yli kaksinkertaistunut. Myös aurinkopaneelit ja -keräimet ovat kasvattaneet suosiotaan 
mökeillä, ja vaikeammin saavutettavissa paikoissa, kuten saarissa, aurinkoenergia voi 
olla mökin ainoa energianlähde. Vapaa-ajanasunnoilla on myös laajemmin arvioitu ole-
van merkittävää potentiaalia uusiutuvien energiaratkaisujen käyttöönottoon (Rannan-
pää ym. 2022). Koska suurin osa sähkönkulutuksen päästöistä syntyy vapaa-ajanasunto-
jen talvilämmityksestä, merkittävintä sähkönkulutuksen päästöjen vähentämisessä olisi 
ilmalämpöpumppujen, poissaolotoimintojen ja muiden säätöratkaisujen hyödyntämi-
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nen sekä talvilämpötilan laskeminen selvästi nykyistä peruslämmitystä alemmaksi yllä-
pitolämpötilaksi (10 astetta) tai kuivanapitolämmitykseksi (3–5 astetta ulkolämpötilaa 
korkeampi) (Motiva 2021, Rytkönen & Kirkkari 2010). 

Puun käyttö vapaa-ajanasuntojen lämmityksessä on merkittävää. Vaikka puun 
polton hiilidioksidipäästöt voidaan energiantuotannossa huomioida nollatasoisena (hii-
lidioksidi on sitoutunut ilmakehästä puuhun sen kasvaessa), puun korjuu ja kuljetus 
aiheuttavat jonkin verran kasvihuonekaasupäästöjä. Lisäksi puun pienpoltto aiheuttaa 
terveydelle haitallisia ilmansaasteita, kuten pienhiukkaspäästöjä, nokipölyä eli mustan 
hiilen päästöjä, haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC) sekä epätäydellisessä palamisessa 

syntyviä polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä (PAH) ja hiilimonoksidia eli häkää. VOC-yh-
disteet voivat muodostaa metaania ja otsonia, ja mustan hiilen päästöt lämmittävät eri-
tyisesti arktisten alueiden alailmakehää (THL 2022, Savolahti 2020). Ilmansaasteiden 
vähentämisessä merkittävää on puhtaan ja kuivan puun käyttö, oikeanlainen polttotapa 
hyvällä vedolla ja huoltotoimenpiteistä, kuten nuohouksesta, huolehtiminen. 

Vapaa-ajanasuntojen energiankulutus vaihtelee suuresti, ja lähtötilanteesta riippu-
en vapaa-ajan asumisella voi olla merkittävä rooli kuluttajan henkilökohtaisen hiilija-
lanjäljen muodostumisessa. Energian kokonaiskulutuksessa on huomioitava myös, että 
vapaa-ajan asuminen lisää ylipäänsä kotitalouksien energiankulutusta. Samanaikaises-
ti, kun ollaan yhdessä asunnossa, toinen on vajaakäytöllä tai tyhjillään. Vuosina 1990– 
2020 vakituinen asuinpinta-ala nousi 9,9 m2 asukasta kohti ja kesämökkien kerrosala 
1,6 m2 suomalaista kohti (Tilastokeskus 2021). Lisäksi muun kuin vakituisesti asutun 
asuntokannan pinta-ala suomalaista kohti on kasvanut, mikä osittain liittyy asuntojen 
kausikäytön lisääntymiseen (Rannanpää ym. 2022). 

MÖKKEILYYN LIITTYVÄT LIIKKUMISEN PÄÄSTÖT 
Energiankulutuksen ohella suuri osa mökkeilyn päästöistä syntyy liikkumisesta. Va-
paa-ajan asumiseen liittyvästä liikkumisesta hyvin suuri osa, noin 95 prosenttia, tapah-
tuu henkilöautoilla (HLT 2016). On laskettu, että Suomen henkilöautosuoritteesta noin 
10 prosenttia muodostuu kakkosasumiseen liittyvistä matkoista (HLT 2016), mikä ai-
heuttaa noin 0,6 Mt CO2e päästöt (Rannanpää ym. 2022). 

Mökkimatkat ovat pidentyneet väestön kaupungistumisen myötä. Vuonna 2019 
mökkimatkan mediaani oli 39 km ja keskipituus 92 km (Tilastokeskus 2020). Uudella-
maalla asuvien mökkimatkat ovat keskimäärin huomattavasti pidempiä, mediaani 131 
km ja keskiarvo 167 km. Mökkimatkojen lisäksi vapaa-ajanasunnoilta tehdään asioin-
timatkoja. Järvi-Suomessa, kuten monilla muillakin mökkivaltaisilla alueilla, kaupan 
saavutettavuus on vapaa-ajanasunnoilta käsin huomattavasti heikompaa kuin vakitui-
silta asunnoilta ja asiointimatkat pitkiä (Rehunen ym. 2021). Mediaaniaikaetäisyys lä-
himpään suureen ruokakauppaan on vapaa-ajanasunnolta yli viisinkertainen verrattuna 
vakituiseen asutukseen. Toisaalta lähiluonto on vapaa-ajanasunnoilla hyvin saavutetta-
vissa. 

Mökkiliikenteen päästöjen on ennakoitu tulevaisuudessa pienenevän, vaikka liikku-
misen määrä lisääntyisikin. Syynä tähän ovat valtakunnalliset liikenteen päästövähen-
nystoimet, joilla tavoitellaan liikenteen päästöjen puolittamista vuoteen 2030 mennessä 
vuoden 2005 lähtötasosta (Liikenne- ja viestintäministeriö 2021, Rannanpää ym. 2022). 
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-Kuva 7. Luonnonläheisestä luonteestaan huo 

limatta mökkeilyllä on ympäristövaikutuksia. 
Kuva: Veera Kinnunen. 
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Henkilöautoriippuvaisen mökkiliikenteen päästöihin tulevat vaikuttamaan alentavasti 
muun muassa biopolttoaineiden osuuden nostaminen, uusien autojen tiukemmat CO2 

raja-arvot ja autokannan sähköistyminen. Päästöihin voitaisiin vaikuttaa myös vähen-
tämällä vapaa-ajan asumiseen liittyvän liikkumisen tarvetta, esimerkiksi pidentämällä 
viipymäaikoja mökillä, lisäämällä mahdollisuuksia etätyöhön ja -kouluun, joustaviin 
työaikoihin ja palveluiden käyttöön mökkipaikkakunnalta käsin (Rannanpää ym. 2022). 

Mökkiliikkumisen päästöjen osalta merkittävää on myös se, missä määrin va-
paa-ajanasunnoille suuntautuva liikkuminen voi vähentää tarvetta muuhun vapaa-ajan 
liikkumiseen ja sitä kautta kotitalouksien liikkumisen kokonaispäästöjä. Tällaisesta 
kokonaispäästöjen kompensaatiosta ei kuitenkaan ole näyttöä, vaan eri tutkimuksis-
sa on havaittu, että vapaa-ajanasuntojen käyttäjät liikkuvat muuta väestöä enemmän 
vapaa-ajalla, jolloin heidän kokonaispäästönsä ovat muuta väestöä korkeammat. Va-
paa-ajan asumisen havaittiin tutkimuksissa korvaavan lähinnä muuta lähialueille tai 
lähimaihin tapahtuvaa matkailua, ei niinkään kaukomatkailua (Adamiak ym. 2016, Ran-
nanpää ym. 2022). 

MÖKKEILYN KULUTUSPERÄISET PÄÄSTÖT 
Vapaa-ajan asumisen kulutusperäisiin päästöihin kuuluvat tavaroiden ja palveluiden 
hankinta sekä käyttö. Mökkibarometrin mukaan liesi ja jääkaappi ovat hyvin yleisiä mö-
kin varusteita, samoin uuni ja vene löytyy yli 80 prosentilla vastaajista (Voutilainen ym. 
2021). Suihkut, astian- ja pyykinpesukoneet ovat myös yleistyneet viimeisten vuosien 
aikana vapaa-ajanasunnoissa. Televisio on myös edelleen hyvin yleinen, joskin älypu-
helimet ja muut digitaaliset laitteet korvaavat sen käyttöä nykyisin. Yleisesti ottaen va-
paa-ajanasunnoilla vietetyn ajan pidentyminen, mukavuudenhalu ja nykyinen kulutus-
kulttuuri johtavat usein varustelutason nostoon mökeillä. Tämä laitteiden ja tavaroiden 
lisääntyminen puolestaan kasvattaa kulutusperäisiä päästöjä. 

Sähkökäyttöisten laitteiden yleistyminen lisää energiankulutusta sekä ylläpitoläm-
mön tarvetta, mikäli lämpötilaherkkiä laitteita pidetään vapaa-ajanasunnolla ympäri-
vuotisesti. Energian kokonaiskulutuksen kannalta voi olla hyödyllistäkin, jos mökeille 
hankitaan etenkin jatkuvaan käyttötarpeeseen uusia ja energiatehokkaita laitteita sen 
sijaan, että sinne vietäisiin vakituisen asunnon vanhempaa teknologiaa edustavat lait-
teet. Toisaalta uusien laitteiden valmistuksen vaatimat raaka-aineet ja energiankulutus 
lisäävät ilmastovaikutuksia. Esimerkiksi harvemmin käytössä olevien työkoneiden ja va-
paa-ajan välineiden osalta tarveharkinta ja mökkipaikkakunnan palvelutarjonnan ja/tai 
vuokrattavien tai yhteiskäyttöisten välineiden käyttö omien hankkimisen sijasta vähen-
tää kulutusperäisiä päästöjä ja raaka-aineiden tarvetta. 

KEINOJA ILMASTOVIISAAN MÖKKEILYN KEHITTÄMISEEN 
Aiempien tutkimusten perusteella vapaa-ajan asumisen ilmastovaikutukset liittyvät 
erityisesti mökkiliikenteeseen, mökkien lämmittämiseen ja energiankulutukseen sekä 
muuhun mökkeilyyn liittyvään kulutukseen. Vapaa-ajan asuminen ja siihen liittyvä mo-
nipaikkaisuus ovat merkittävä osa suomalaista elämäntapaa. Vaikka arviolta vain noin 15 
prosenttia (noin 800 000) suomalaisista kuuluu vapaa-ajanasunnon omistavaan asun-
tokuntaan, yli 55 prosenttia suomalaisista viettää aikaa vapaa-ajanasunnoilla (Neuvonen 
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ym. 2022). Niiden käyttöaste on kasvanut koronapandemian myötä ja oli vuonna 2020 
jo yli 100 vuorokautta vuodessa (Voutilainen ym. 2021). Vapaa-ajanasunnoilla vietetään 
entistä enemmän vapaa-aikaa ja niiltä käsin tehdään etätöitä. Tämän monipaikkaisuus-
kehityksen myötä vapaa-ajan asumisen ja kakkosasumisen ilmastopäästöt ovat yhä mer-
kittävämmässä roolissa kotitalouksien kokonaispäästöistä, ja monipaikkaisuuskehitys 
tulisi huomioida nykyistä paremmin kulutuksen ja arkisten käytäntöjen kestävyyden 
arvioinnissa. Myös vapaa-ajan asumisen kehittämisessä ja päätöksenteossa tulisi kiin-
nittää huomioita keinoihin, joilla voidaan edistää ilmaston kannalta kestävää vapaa-ajan 
asumista. 

Monipaikkaisuuden merkitystä osana kansallisia tai alueellisia ilmastotoimia ei 
toistaiseksi ole kunnolla tunnistettu (Pitkänen & Rantanen, tulossa; Rannanpää ym. 
2022). Poikkeuksen tähän tekee Etelä- ja Pohjois-Savon yhteinen ilmasto-ohjelma 
(Mörsky & Panula-Ontto-Suuronen 2013), jossa yhdeksi kehittämistoimenpiteeksi on 
nostettu vapaa-ajan asumisen ekotehokkuuden parantaminen. Ohjelma kannustaa kiin-
nittämään huomiota erityisesti vapaa-ajanasuntojen kaavoituksessa sekä hankkimis- ja 
rakentamisvaiheessa tekijöihin, joilla vapaa-ajan asumisen ympäristöystävällisyyttä voi-
daan parantaa. Tällaisia tekijöitä ovat muun muassa mökin saavutettavuus, materiaali-
en hiilijalanjälki, energiankulutus, uusiutuvan energian osuus sekä vesi- ja jätehuollon 
ratkaisut. 

Liikkumisen päästöjen kannalta keskeistä on saavutettavuuden ja liikenneyhteyk-
sien ohella myös se, miten taajaan mökin, kodin ja palveluiden välillä matkustetaan. Va-
paa-ajan asuminen on varsin autoriippuvaista mökkien sijoittuessa huonosti suhteessa 
julkisen liikenteen yhteyksiin. Henkilöautoliikenteen päästövähennystoimet ovat siten 
keskeisiä myös mökkiliikenteen päästöjen vähentämiseksi. Liikkumisen päästöjä voitai-
siin lisäksi vähentää edistämällä vapaa-ajanasukkaiden mahdollisuuksia viettää pidem-
piä aikoja yhdessä paikassa. Tämä vaatisi esimerkiksi etätyön, etäkoulun, joustavien työ-
aikojen ja julkisten palveluiden käytön mahdollistamista useassa paikassa (Rannanpää 
ym. 2022). Paikallisella tasolla tätä kehitystä voisi tukea erityisesti tietoliikenneyhteyksi-
en kehittäminen ja etätyötilojen järjestäminen. 

Mökkien energiankulutukseen liittyviä päästöjä voidaan vähentää tukemalla uusiu-
tuvien energiaratkaisujen käyttöönottoa sekä energiansäästötoimia. Uusiutuvaan ener-
giaan perustuvat ratkaisut, kuten lämpöpumput ja aurinkopaneelit, ovat jo nyt yleisiä 
vapaa-ajanasunnoilla. Yleistyvä ympärivuotinen käyttö lisää tarvetta myös ratkaisuille, 
jotka vähentävät lämmitysenergian tarvetta kylminä aikoina. Ylläpitolämmityksen ohel-
la tarvittaisiin esimerkiksi kodinkoneiden ja vesilaitteiden osalta monipaikkaisen asu-
misen tarpeisiin suunniteltuja ratkaisuja ja teknisiä järjestelmiä, jotka mahdollistaisivat 
nykyistä suuremmat lämmönvaihtelut. Paikallisella tasolla vapaa-ajan asumisen ener-
giatehokkuutta voisi parantaa lisäämällä neuvontaa ja tiedotusta esimerkiksi rakennus-
lupaa vaativien remonttien tai rakentamisen yhteydessä. 

Vapaa-ajan asumiseen liittyvän kuluttamisen arvioidaan kasvaneen viime vuosina. 
Syynä tähän on muun muassa vapaa-ajanasuntojen lisääntynyt käyttö, mikä lisää tar-
vetta erilaisiin arkea helpottaviin kulutustuotteisiin ja laitteisiin. Myös yleinen varalli-
suustaso on kasvanut ja mökkeilystä on tullut elämäntapatrendi, mistä kertovat lukuisat 
mökkeihin liittyvät mediat ja varta vasten mökeille suunnatut kulutustuotteet. Samaan 
aikaan kiinnostus kestäviä kulutusvalintoja kohtaan on lisääntynyt. Toistaiseksi varsin 
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vähän huomiota on kiinnitetty erilaisiin yhteiskäyttöön tai palvelullistamiseen pohjautu-
viin ratkaisuihin vapaa-ajan asumisessa. 

Vaikka vapaa-ajan asuminen on entistä suositumpaa ja vapaa-ajanasuntojen käyt-
töaste kasvussa, ovat rakennukset suurimman osan vuotta tyhjillään. Vapaa-ajanasunto-
jen vuokraaminen tai yhteiskäyttö voisivat tehostaa käyttöä ja vähentää tarvetta uusien 
vapaa-ajanasuntojen rakentamiselle. Olemassa olevan rakennuskannan tehokkaampi 
hyödyntäminen olisi myös ilmaston kannalta tärkeää. Toistaiseksi mökinomistajien 
halukkuus oman mökin vuokraamiseen on kuitenkin ollut varsin vähäistä. Vain 3 pro-
senttia mökinomistajista vuokraa vapaa-ajanasuntoaan ulkopuolisille (Voutilainen ym., 
2021). 

Kotimaan mökkilomailun ilmastovaikutukset näyttäisivät aiempien tutkimusten 
perusteella olevan kohtuullisen pieniä verrattuna esimerkiksi lentomatkailuun. Va-
paa-ajan asumisen suuri kansallinen merkitys ja yhä merkittävämpi rooli osana mökkei-
lijöiden monipaikkaista elämää lisäävät kuitenkin tarvetta huomioida myös vapaa-ajan 
asumisen vaikutukset osana kestävän arjen käytäntöjen kehittämistä. 

Vapaa-ajan asumisen perustuminen luonnonläheisyyteen ja mökkiläisten halu toi-
mia ympäristön hyväksi kannustavat kestäviin ratkaisuihin. Näiden ratkaisujen kehittä-
miseen olisi tärkeää saada mukaan myös vapaa-ajanasukkaat itse. Kestävän mökkeilyn 
kehittämisen ohella tulevaisuudessa entistä merkittävämmäksi kysymykseksi nousevat 
myös ilmastonmuutoksen vaikutukset vapaa-ajan asumiseen ja näihin muutoksiin va-
rautuminen. 

Aiemmissa tutkimuksissa vapaa-ajan asumisen ilmastovaikutuksia ja ilmaston-
muutoksen vaikutuksia vapaa-ajan asumiseen on toistaiseksi käsitelty varsin sirpalei-
sesti. Vapaa-ajan asumisen hiilijalanjälkeä ei ole arvioitu valtakunnallisesti. Vaikka Ete-
lä-Savon osalta laskettuja tuloksia voidaan pitää suuntaa antavina, poikkeaa vapaa-ajan 
asuminen eri puolilla maata suuresti esimerkiksi saavutettavuuden ja talviasuttavuuden 
osalta. Vapaa-ajanasunnot poikkeavat myös alueiden sisällä toisistaan esimerkiksi va-
rustelutason ja energiankulutuksen osalta, ja myös mökkiläisten käytännöt ja niiden 
vaikutukset ovat varsin erilaisia. Näiden erilaisten ja erilaistuvien vapaa-ajan asumisen 
muotojen ja käytäntöjen huomioiminen on tärkeä edellytys kestävän vapaa-ajan asumi-
sen kehittämiselle. 

 Monipaikkaisuuskehityksen myötä vapaa-ajan asumisen ilmastopäästöt 
ovat yhä tärkeämmässä roolissa kotitalouksien kokonaispäästöistä. 

	Vapaa-ajan asumisen merkittävimmät ilmastopäästöt johtuvat mökkilii-
kenteestä, energiankäytöstä ja muusta kulutuksesta. 

	Yksittäisten mökkien ja mökkeilijöiden ilmastovaikutukset voivat poiketa 
toisistaan merkittävästi. 

	Mökkeilyn hiilijalanjälkeä ei ole Suomessa toistaiseksi selvitetty kokonais-
valtaisesti. 

	Kestävän vapaa-ajan asumisen kehittämisen tulisi perustua erilaisten ja eri-
laistuvien vapaa-ajan asumisen muotojen ja käytäntöjen huomioimiselle. 
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KROATIAN, PUOLAN JA SUOMEN 
VAPAA-AJAN ASUMISEN VERTAILUA 
ADAM CZARNECKI (PUOLAN OSUUS) 
MANU RANTANEN (SUOMEN OSUUS JA VERTAILU) 
GERAN-MARKO MILETIĆ (KROATIAN OSUUS) 

Monipaikkainen asuminen on lähestulkoon yleismaailmallinen, inhimilliseen käyttäy-
tymiseen liittyvä tapa vaihtaa asuinpaikkaa kausittain kahden tai useamman paikan vä-
lillä, mikäli siihen on vain mahdollisuuksia. Vaikka monipaikkaisessa asumisessa on eri 
maiden välillä samankaltaisuuksia, sen historiallisessa kehityksessä ja suhtautumisessa 
siihen on myös eroja, joihin on vaikuttanut paitsi maiden yhteiskunnallinen ja taloudel-
linen kehitys myös niiden erilaiset luonnonolosuhteet. Joskus vapaa-ajan asuminen on 
nähty maaseudulle uhkana, nykyisin jopa sen pelastajana. Vapaa-ajan asumista on pyrit-
ty ohjailemaan sekä lainsäädännöllä että pehmeämmillä keinoilla. Modernin vapaa-ajan 
asumisen yleistyminen kytkeytyy usein kaupungistumiseen, ja siitä on tullut maaseudun 
ja kaupungin vuorovaikutuksen keskeinen ilmentymismuoto. 

Vertailemalla eri maiden kehitystä ja vallitsevia näkökulmia vapaa-ajan asumiseen 
voidaan lisätä ymmärrystä paitsi vapaa-ajan asumisen kehitykseen vaikuttavista teki-
jöistä eri maissa myös saada entistä selkeämpi kuva oman maan vapaa-ajan asumisen 
ainutlaatuisuudesta. Samalla voidaan löytää vapaa-ajan asumisen kautta tulevia alueke-
hitysmahdollisuuksia ja havaita mahdollisia ei-toivottavia kehityskulkuja, joihin pitäisi 
puuttua. Vapaa-ajan asumisen maantieteelliseen jakautumiseen, historialliseen kehityk-
seen ja sen asemaan yhteiskunnassa vaikuttavat monet tekijät, kuten maaseudun ja kau-
pungin suhde, kotitalouksien varallisuuden kasvu ja kulttuuriset tekijät. Tässä luvussa 
vapaa-ajan asumista käsitellään aluekehityksen ja hallinnan kysymyksenä Kroatian ja 
Puolan esimerkkien kautta, joita verrataan suomalaisen vapaa-ajan asumisen kehityk-
seen. 

VAPAA-AJAN ASUMINEN KROATIASSA JA SUOMESSA 

VAPAA-AJAN ASUMISEN LÄHTÖKOHTIA 
Sekä Suomessa että Kroatiassa vapaa-ajan asumisella on pitkät perinteet. Vaikka Suo-
messa vapaa-ajanasuntoja on suhteessa väkilukuun enemmän (vuoden 2020 lopussa 
508 000 kpl) kuin Kroatiassa (250 000 vapaa-ajanasuntoa v. 2011), parina viime vuo-
sikymmenenä vapaa-ajanasuntojen määrä on kasvanut selvästi nopeammin Kroatiassa 
(kasvua 36 % v. 2001–2011). 

Maiden historia selittää osaltaan kehityseroja. Suomessa huvila-asutusta oli joilla-
kin alueilla jo 1800-luvulla, mutta kaupungistuminen ja mökkeilyn voimakas yleistymi-
nen tapahtuivat lähes yhtäaikaisesti erityisesti 1960-luvulla. Kroatiassa matkailulla on 
pitkät perinteet, ja vapaa-ajan asuminen alkoi kasvaa 1970-luvulla, kun myös tavallisille 
kansalaisille sallittiin lomailu maassa. Jugoslavian sotien jälkeen, 1990-luvun lopulla 
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 Kuva 8. Adrianmeren rannikolla on 
tiheitä vapaa-ajanasuntojen keskitty-
miä. Kuva: Manu Rantanen. 
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teollisuustuotanto romahti ja matkailusta tuli maan tärkein elinkeino. Maan väkiluku on 
samalla ollut laskussa. 

Luonnonkauniiden maisemien ja virkistysmahdollisuuksien läheisyys on tärkeä 
vapaa-ajan asumisen vetovoimatekijä. Kesä- ja talvikausien vaihtelu on luonteenomais-
ta kummallekin maalle, mutta Kroatian leuto ilmasto pienentää sesonkien välistä eroa. 
Muita vetovoimatekijöitä ovat matkan pituus vakituisesta asuinpaikasta ja jossain mää-
rin myös omistajien perhehistoria. Kroatiassa vapaa-ajan asuminen keskittyy enim-
mäkseen rannikkoalueille, mutta myös pääkaupunki Zagrebin ympäristöön sekä maan 
itäosiin, Tonava- ja Drava -jokien varsille. Keskimäärin kolmasosalla vapaa-ajanasun-
tojen omistajista on juuria sisämaassa sijaitsevilla vapaa-ajan asumisen alueilla. Suo-
messa Järvi-Suomi suhteellisen puhtaine rantoineen on rannikkoalueiden ohella tärkeä 
vapaa-ajan asumisen alue, minkä lisäksi Lapin hiihtokeskuksissa on paljon vapaa-ajan 
asutusta. Hiihtokeskuksissa sijaitseva vapaa-ajanasutus vertautuu Kroatian rannik-
koalueisiin, sillä kummankaan alueen ympäristöihin ei vapaa-ajanasuntojen omistajilla 
ole juurikaan perhesiteitä. 

Kroatiassa vapaa-ajan asuminen muodostaa usein tiheitä keskittymiä, jotka sijait-
sevat tavallisesti muun asutuksen yhteydessä maaseudulla. Suomessa perinteinen va-
paa-ajan asuminen taas levittäytyy laajemmin ranta-alueille, ja vapaa-ajan asumisen 
tiheät keskittymät sijaitsevat vetovoimaisten matkailukohteiden yhteydessä. 

VAPAA-AJAN ASUMISEN SÄÄNTELY 
Mökkeilyn lisäännyttyä nopeasti Suomessa 1960-luvulla rantarakentaminen oli melko 
vapaata, kunnes rantakaavoitusta alettiin vaatia tiheämmin rakennettaville alueille. Vä-
hitellen tiukennettiin myös jätevesien ja kotitalousjätteiden käsittelyyn liittyvää lainsää-
däntöä. Kroatiassa rakentamisen sääntely on puolestaan ollut heikommalla tasolla, mikä 
on johtanut myös maisemaan sopimattomien vapaa-ajanasuntojen rakentamiseen. 

Kroatian matkailualan erityispiirteenä on suuri riippuvuus yksityisistä vuokranan-
tajista, ja pienet vuokra-asunnot muodostavat huomattavan osan koko kansallisesta 
majoituskapasiteetista. Koska korkeatasoisia hotellipaikkoja ei ole kysyntään nähden 
riittävästi, on vapaa-ajanasuntojen rakentamista ja vuokraamista suosittu muun muassa 
verotuksellisin keinoin. Monet vapaa-ajanasuntojen omistajat ovat kiinnostuneita vuok-
raamaan vapaa-ajanasuntojaan matkailijoille, millä on maassa pitkä perinne. Toiminta 
on kiihtynyt entisestään jakamistalouden nousun ja erilaisten verkossa toimivien alusto-
jen kehittymisen myötä. Vapaa-ajanasuntojen vuokraaminen on yleisempää niillä alueil-
la, joissa matkailijoiden kysyntäkin on suurinta. Merkittävä osa Adrianmeren rannoille 
rakennetuista vapaa-ajanasunnoista onkin tehty vuokraamista silmällä pitäen. 

Suomessa vapaa-ajanasuntojen vuokraus ei ole läheskään niin yleistä eikä sillä ole 
vastaavia perinteitä, vaikka entistä suurempi osa omistajia pohtii tätä mahdollisuutta 
(Voutilainen ym. 2021). Kesämökit on koettu ennemmin yksityiseen elämään liittyvänä 
asiana eikä niinkään taloudellisena investointikohteena. Myöskään valtio ei ole tähän 
erityisesti kannustanut. 

Vapaa-ajanasukkaita ei kuitenkaan ole Kroatiassa tunnistettu toimijoina alueelli-
sissa strategioissa. Suomessa heidät on perinteisesti otettu huomioon vapaa-ajanasu-
kasvaltaisten kuntien strategioissa, kuitenkin lähinnä taloudellisina toimijoina. Moni-
paikkaisilla asukkailla ei kummassakaan maassa ole äänioikeutta paikkakunnalla, jossa 



54 AIKA LÄHTEÄ MÖKILLE – KESTÄVÄN VAPAA-AJAN ASUMISEN KEHITTÄMINEN ETELÄ-SAVOSSA 
MANU RANTANEN JA TUULA PIHKALA (TOIM.)

 
 

  
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

heillä on toinen asunto. Kroatiassa vapaa-ajanasukkaat ovat lähes yhtä kiinnostuneita 
osallistumaan paikalliseen kehittämiseen kuin paikalliset asukkaat. Suomessa tätä ei ole 
viime vuosina tutkittu, mutta 2000-luvulla aloittaneiden mökkiläistoimikuntien suo-
sio on ollut laskemaan päin (Voutilainen 2021). Suomessa vapaa-ajanasukkaiden liitto 
(VAAL) toimii yhdistyksenä, joka kokoaa vapaa-ajanasukkaita yhteen. Lisäksi paikallisia 
yhdistyksiä on perustettu esimerkiksi vesiensuojeluun. Kroatiassa vastaavia yhdistyksiä 
ei ole, lukuun ottamatta lyhytikäisiä, projektinomaisesti toimineita yhteenliittymiä. 

VERTAILUSTA OPITTUA 
Vapaa-ajan asumisella on kiistaton merkitys aluekehitystekijänä sekä Suomessa että 
Kroatiassa. Huolimatta maiden erilaisesta historiasta ja maantieteellisistä olosuhteista 
vapaa-ajan asumisen kehityksessä on monia samankaltaisuuksia. Löytyy kuitenkin eroja 
siinä, miten vapaa-ajan asuminen on tunnistettu tai haluttu tunnistaa omaksi erilliseksi 
ilmiökseen. 

Suomessa aihe nousi valtakunnalliseen keskusteluun 1990-luvulta alkaen, mihin 
vaikutti myös se, että vuodesta 2004 alkaen alettiin julkaista valtakunnallista mökki-
barometria. Vapaa-ajan asuminen liitettiin usein maaseudun kehitykseen, eikä sitä pi-
detty enää ”kontrolloimattomana matkailun alalajina”. Tähän vaikutti muun muassa 
maataloutta kohdannut rakennemuutos Suomen liityttyä EU:n jäseneksi. Vapaa-ajan 
asumiselle asetetut tavoitteet ovatkin maassamme liittyneet ennen kaikkea maaseudun 
elinvoimaisuuden vahvistamiseen, kun taas Kroatiassa se nähdään koko maan kehitys-
tekijänä matkailun edellytyksiä vahvistaessaan. Vapaa-ajan asumiselle annetuilla merki-
tyksillä on suora yhteys sen hallinnan kehitykseen ja myös siihen, minkälainen painoar-
vo vapaa-ajanasukkaille annetaan paikalliskehityksen ja paikallisyhteisöjen toimijoina. 

Yksityisomisteisten vapaa-ajanasuntojen vuokraaminen on erityisesti Kroatian 
rannikon matkailualueilla yleisempää kuin Suomessa muun muassa siksi, että valtio on 
siihen kannustanut. Vuokraamista tulisikin tarkastella sitä taustaa vasten, minkälaise-
na toimintana vapaa-ajan asuminen nähdään: onko se ainoastaan yksi matkailun osa-
alue vai myös paikallista elinvoimaa sosiaalisesti vahvistavaa toimintaa, joka ilmentää 
ihmisten kiinnittymistä paikkakunnalle? Esimerkit osoittavat sen, että myös maiden 
sisällä vapaa-ajan asuminen saa erilaisia merkityksiä ja piirteitä. Adrianmeren rannik-
ko ja Lapin hiihtokeskukset edustavat matkailuorientoitunutta vapaa-ajan asumista, 
perinteisemmillä mökkiseuduilla Itä-Kroatiassa ja Järvi-Suomessa taas monipaikkaisil-
la asukkailla on usein perhesiteitä ja he ovat luultavimmin vahvemmin kiinnittyneitä 
paikallisyhteisöihin. Nämä eri alueiden erot vapaa-ajan asumisen luonteessa tulisi ottaa 
huomioon vapaa-ajan asumisen kehittämistyössä. 

VAPAA-AJAN ASUMINEN PUOLASSA 

MAANTIETEELLINEN JAKAUTUMINEN 
Puola jakautuu pohjoisesta etelään vaihtuviin ja ominaispiirteiltään toisistaan eroaviin 
luonnonmaantieteellisiin suuralueisiin. Eri alueiden piirteet tekevät toisista houkutte-
levampia kohteita vapaa-ajan asumiseen kuin toisista. Pohjoisin alueista on Itämeren 
rannikko, josta etelään on järvialuetta. Sen eteläpuolella on alankoa, jota halkovat suu-
ret joet. Etelään mentäessä on ensin ylänköaluetta, kukkuloita ja lopulta vuoria, joista 
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korkeimpana kohoaa Tatra-vuoristo. Vapaa-ajanasukkaille houkuttelevia alueita ovat 
erityisesti pohjoisosan merenranta- ja järvialueet sekä eteläosan vuoristoalue. Niistä 
löytyy vapaa-ajanasukkaiden kaipaamia vesistöjä, kauniita maisemia, luontoa ja rauhaa, 
joten niissä sijaitsee suurin osa vapaa-ajan asumiseen rakennetuista kiinteistöistä. Sen 
sijaan vakituisesta asumisesta kakkosasunnoiksi muutetut vapaa-ajanasunnot sijaitsevat 
pääasiassa alanko- ja ylänköalueilla, joissa on tarjolla paljon kiinteistöjä houkuttelevilla 
hinnoilla. Lisäksi näillä alueilla on idyllistä maaseutua ja kyliä, jotka tarjoavat rauhaa 
ja hiljaisuutta sitä kaipaaville. Vapaa-ajanasuntoja käytetään pääasiassa loma-aikoina, 
erityisesti kesällä, mutta vuoristossa myös talvikausi on tärkeä. 

Tonttien ja vapaa-ajanasuntojen hinnat kertovat eri alueiden kiinnostavuudesta 
investointikohteina. Puolassa on 2000-luvun alusta alkaen noussut kysyntää erityisesti 
matkailullisesti kiinnostavimpia alueita kohtaan, ja samalla vapaa-ajanasuntojen tarjon-
ta on niissä vähentynyt ja hinnat kohonneet. Samoin kaupunkien lähiseuduilla hinnat 
ovat nousseet, ja niistä on kaupunkien kasvun seurauksena usein muodostunut vakitui-
sen asumisen paikkoja. Sen sijaan perinteisillä maaseutualueilla tarjontaa on selvästi 
enemmän ja hinnat vastaavasti alhaisempia. 

Puolassa ei kerätä tilastotietoa vapaa-ajan asumiseen rakennetuista kiinteistöistä. 
Ne ovat usein kevyempirakenteisia kuin alun perin vakituiseen asumiseen rakennetut 
rakennukset. Vapaa-ajanasuntoja on rakennettu erityisesti maan pohjois- ja eteläosan 
matkailualueille. Sen sijaan vapaa-ajanasunnoiksi muutetuista kiinteistöistä on tietoa 
vuodelta 2002, jolloin niitä oli noin 260 000 (National Population and Housing Cen-
sus 2002). Yli puolet näistä kiinteistöistä sijaitsi perinteisillä maaseutualueilla Keski- ja 
Itä-Puolassa. Maaseudun kiinteistöt ovat yleensä vaatimattomampia kuin kaupungeissa 
sijaitsevat. 

Puolassa vapaa-ajan asuminen on siten jakautunut rakennusten alkuperän suhteen 
kahteen erilaiseen tyyppiin myös maantieteellisesti. Tyypit heijastavat vapaa-ajanasuk-
kaiden erilaisia pyrkimyksiä ja taloudellisia mahdollisuuksia. Vapaa-ajan asumiseen 
varta vasten rakennettujen kiinteistöjen hankinta matkailullisesti houkuttelevilla ja ar-
vostetuilla alueilla on mahdollista vauraammalle väestönosalle, kun taas maaseutuidylliä 
kaipaaville on tarjolla huokeampia vaihtoehtoja harvaan asuttujen alueiden vanhoista 
kiinteistöistä. 

VAPAA-AJAN ASUMISEN HISTORIAA 
Puisia huviloita rakennettiin jo maailmansotien välisenä aikana suurten kaupunkien 
laitamille. Niitä omistivat pääasiassa paikalliseen eliittiin kuuluneet suurten yritysten 
omistajat ja poliitikot. Rakentaminen kiihtyi 1960- ja 1970-luvuilla, kun kaupunkien va-
rakas väestönosa alkoi etsiä yksilöllisempiä vapaa-ajanviettomahdollisuuksia lisäänty-
neen vapaa-ajan myötä. Kehitystä edisti yhteiskunnan autoistuminen ja vapaa-ajan asu-
mista koskevan lainsäädännön kehittyminen. Suurin osa kesäasunnoista sijaitsi suurten 
kaupunkien esikaupunkialueilla ja ne olivat pääosin viikonloppukäytössä. Talouskriisin 
vuoksi vapaa-ajan asumisen kehitys tasaantui 1980-luvulla. 

Maan taloudellisen ja poliittisen järjestelmän muutoksen jälkeen, 1990- ja erityises-
ti 2000-luvulla, on vapaa-ajan asuminen vähitellen yleistynyt sekä matkailuintensiivisil-
lä alueilla että perinteisellä maaseudulla. Keskimääräinen matka kakkosasuntoon on 100 
km ja matka-aika 90 minuuttia (Heffner ym., 2009). Useimmiten matka tehdään omalla 
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autolla. Vapaa-ajanasuntojen ja asuinpaikkojen väliset matkat ovat pidentyneet, koska 
tärkeimmät vapaa-ajan asumisen alueet – rannikko, vuoret ja järvialueet – sijaitsevat 
kaukana suurista kaupungeista, kuten Varsovasta ja Łódźista. Lisäksi kaupunkilaiset al-
koivat 2000-luvulta lähtien, useiden vuosikymmenten jälkeen, hakeutua syrjäisemmälle 
maaseudulle. 

Kehitykseen ovat vaikuttaneet sekä kotitalouksien varallisuuden kasvu, väestön de-
mografiset ominaisuudet että maaseutuväestön vähentymisestä johtuva kasvanut kiin-
teistöjen tarjonta maaseudulla. Aikoinaan maaseudulta lähtenyt väestö on saavuttanut 
eläkeiän, ja monet heistä ovat palanneet maaseudulle kausiasukkaina. Kehitystä ovat 
myös vauhdittaneet muun muassa EU-jäsenyyden myötä tehdyt investoinnit liikenneinf-
rastruktuuriin. 

ALUEKEHITYS JA VAPAA-AJAN ASUMINEN 
Puolassa muuttoliikkeen päälinja noudattaa samaa kehitystä kuin muuallakin Euroopas-
sa, eli se suuntautuu maaseudulta suuriin kaupunkikeskuksiin. Tämän lisäksi suurista 
kaupungeista muutetaan paljon esikaupunkialueille. Tilanne on sama eri puolilla maata 
riippumatta alueen matkailuluonteesta. Lisäksi hyvin kehittyneitä alueita on maan länsi-
osassa ja vähemmän kehittyneitä itäosassa, pääkaupunkia lukuun ottamatta. Vapaa-ajan 
asumisella on aluekehityspotentiaalia erityisesti paikallisesti. 

Vapaa-ajan asuminen tunnistetaan omana ilmiönään niin valtakunnallisissa, alu-
eellisissa kuin paikallisissa strategioissa. Aluetasolla sitä käsitellään useimmiten kui-
tenkin kaavoituksellisena ongelmana ja esteenä maatalouden harjoittamiselle. Joillakin 
alueilla tunnistetaan myös sen taloudellinen ja työllistävä potentiaali. Paikallisella ta-
solla vapaa-ajan asuminen tunnistetaan paljon yleisemmin vahvuudeksi, ja vapaa-ajan 
asumisen lisääntymistä pidetään esimerkiksi joillekin kylille sopivana kehityssuuntana. 
Positiivinen näkökulma liittyy taloudellisiin mahdollisuuksiin paikalliskehitykselle. Va-
paa-ajanasukkaiden osallistuminen paikalliseen elämään ja heidän merkityksensä yli-
päätään paikallisen sosiaalisen kehityksen vahvistajina puuttuu kokonaan jopa väestö-
kadosta kärsivien paikkakuntien strategioista. 

Vapaa-ajan asumisesta onkin taloudellista hyötyä paikallistalouksille. Suurin osa 
vuonna 2009 tehtyyn kyselyyn vastanneista vuokra-asunnon omistajista (93 %) osti 
paikallisten yritysten, maatilojen ja yksityishenkilöiden tarjoamia tavaroita tai palvelui-
ta. Eniten hankittiin elintarvikkeita (88 %), mutta myös muita tarvikkeita ja palvelu-
ja (43 %). Toteutunut kulutusmalli riippuu paljon omistajan tuloista sekä paikallisesta 
tarjonnasta. Jos omat tulot ovat alhaiset ja tuotteiden saatavuus tai laatu ovat huonoja, 
hankitaan tavaroita ja palveluja todennäköisimmin omasta vakituisesta asuinpaikasta. 
(Heffner ym. 2009.) 

Vapaa-ajan asuminen on saanut aikaan taloudellista toimeliaisuutta myös siten, 
että jotkut rakentavat vapaa-ajanasunnon sijoitusmielessä ja vuokraavat sitä matkaili-
joille. Vapaa-ajanasuntojen vuokraamisesta ulkopuolisille onkin tullut yhä tärkeämpi osa 
matkailun majoitusmarkkinoita erityisesti houkuttelevilla ja tunnetuilla matkailualueil-
la. Lain mukaan ulkomaalaiset eivät saa Puolassa hankkia kakkosasuntoa, joten kyse on 
kotimaisista investoinneista. Vuokraaminen ei ole niin tärkeää maaseutualueille, vaik-
kakin COVID-19-pandemian aikana myös harvaan asuttujen alueiden kiinteistöille tuli 
kysyntää, kun hakeuduttiin vähemmän ruuhkaisiin paikkoihin (Czarnecki ym., 2021). 
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VAPAA-AJAN ASUMINEN HALLINNAN KYSYMYKSENÄ: 
VERTAILUA PUOLAN JA SUOMEN VÄLILLÄ 
Puolan ja Suomen vapaa-ajan asumisen kehityksellä on sekä yhtäläisyyksiä että eroja. 
Molemmissa maissa maailmansotien välisenä aikana huvilanomistajat kuuluivat maan 
eliittiin. Suomessa varsinainen ”mökkibuumi” alkoi 1960-luvulla ja se kohdistui ennen 
kaikkea järviseuduille sekä rannikkoalueille, maaseutualueille, mitä osaltaan oli mah-
dollistamassa vapaiden ranta-alueiden suuri määrä. Puolassa vastaava kehitys 1960- ja 
1970-luvuilla kohdistui sen sijaan suurten kaupunkien ympäristöön. Rannikolla, järvien 
rannoilla ja vuoristossa sijaitsevat matkailualueet nousivat vapaa-ajan asumisen suo-
sioon myöhemmin, 1990- ja varsinkin 2000-luvuilla. (Czarnecki 2017.) 

Kuva 9. Vapaa-ajan asuminen saa erilaisia piirteitä eri maissa mutta myös maiden sisällä. Kuva: 
Manu Rantanen. 

Vapaa-ajan asumisen yleistyminen liittyy myös matkailun kehittymiseen. Vapaa-ajan-
asuntojen rakentaminen ansaitsemistarkoituksessa on yleisempää Puolassa. Vapaa-ajan 
asuminen hahmotetaan osaksi matkailun majoitustoimintaa useammin matkailuinten-
siivisillä alueilla, joille uusien vapaa-ajanasuntojen rakentaminen Puolassa kohdistuu. 
Vaikka Suomessakin on pyritty siihen, että perheiden käytössä olevia vapaa-ajanasun-
toja alettaisiin vuokrata, toiminta ei ole kovin laajaa. Toisaalta muun muassa yritysten 
omistamia vapaa-ajanasuntoja on tarjolla tuhansia erilaisten verkkosovellusten ja esi-
merkiksi Lomarengas Oy:n kautta. 

Suomessa kesämökkirakentaminen on yhteydessä kaupungistumiskehitykseen, sil-
lä monet mökinomistajat palaavat kesäajaksi vanhalle kotiseudulleen. Vapaa-ajan asu-
misella koetaan Suomessa olevan erityinen kulttuurinen merkitys. Historiallista kehi-
tystä on hyödynnetty myös maaseutupoliittisessa argumentoinnissa. Koska maaseudulla 
aikaansa viettävästä väestöstä on nykyisin kesäaikaan jopa enemmistö vapaa-ajanasuk-
kaita, on heidän resurssejaan pyritty hyödyntämään maaseudun kehityksen hyväksi. 
Suomessa vapaa-ajan asuminen otettiin maaseutupolitiikan agendalle samanaikaisesti, 
kun maatalouspolitiikkaan liittyvät keskustelut siirtyivät EU:n tasolla käytäviksi. 
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Vapaa-ajan asuminen ei ole Puolassa niin merkittävä yhteiskunnallinen ja kulttuurinen 
kysymys kuin Suomessa, koska se on mittakaavaltaan pienempää. Tilanne on kuiten-
kin muuttumassa ja vapaa-ajan asuminen yleistymässä. Maataloudella on edelleen tär-
keä asema puolalaisessa yhteiskunnassa, ja viljelijöiden asemaa korostava maatalous-
politiikka heijastuu myös suhtautumisessa vapaa-ajan asumisen yleistymiseen. Vaikka 
keskeiset viljelymaat eivät olekaan tärkeimpiä vapaa-ajan asumisen kohteita, vaan niis-
tä kilpailevat ennemminkin sijoittajat ja leviävä kaupunkirakenne, vapaa-ajanasunnot 
voidaan kokea samanlaiseksi kilpailevaksi maankäyttömuodoksi. Tämä lienee yksi syy 
siihen, että vapaa-ajan asumisen aluekehityspotentiaali tunnistetaan valtakunnallisella 
ja aluetasolla huonommin kuin paikallistasolla. Erityisesti silloin, kun vapaa-ajan asu-
minen on paikallisesti laajaa ja muista kehitysmahdollisuuksista on puutetta, sen poten-
tiaali on huomioitu paikallisstrategioissa. 

 Vapaa-ajan asumisen kehittämisessä korostuvat matkailun (Kroatia) sekä 
maaseudun ja pienten kuntien (Suomi) kehittämisen näkökulmat, mutta se 
voidaan nähdä myös maatalouden kanssa kilpailevana maankäyttömuoto-
na (Puola), mikä kertoo eri sektoripolitiikkojen asemasta eri maissa. 

	Matkailuintensiivisillä alueilla vuokraustoiminta on yleisempää, kun taas 
perinteisillä mökkiseuduilla vapaa-ajanasunnot ovat useammin omassa 
käytössä. Erot eri alueiden vapaa-ajan asumisen luonteessa tulisi ottaa huo-
mioon sen sääntelyssä ja kehittämisessä. 

	Valtakunnan tasolla vapaa-ajan asumisen potentiaali voi jäädä havaitse-
matta useammin kuin paikkakunnilla, joissa vapaa-ajanasukkaita on paljon 
suhteessa paikallisen väestön määrään. 
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YHTEISTYÖN SYVENTÄMINEN MONI-
PAIKKAISUUDEN KEHITTÄMISESSÄ 
TUULA PIHKALA 

MONITOIMIJAISTA KUMPPANUUSMALLIA RAKENTAMASSA 
Etelä-Savossa, lähes 50 000 vapaa-ajanasunnon maakunnassa, vapaa-ajan asuminen on 
monipaikkaisuuden monista muodoista taloudellisesti ja sosiaalisesti laaja-alaisin ja vai-
kuttavin. Kausiväestön määrä suhteessa vakiväestön määrään sekä vapaa-ajanasuntojen 
määrä suhteessa asuinrakennusten määrään ovat maan korkeimmat. Maakunnan iden-
titeetti on muuttumassa yhä monipaikkaisemmaksi. Alueella onkin jo pitkään tunnistet-
tu tarve työskennellä aktiivisesti vapaa-ajan asumisen ja monipaikkaisuuden kehittämi-
seksi. Yksittäisten toimijoiden toimet jäävät kuitenkin usein hajanaisiksi ja paikallisiksi, 
joten on tarve muodostaa yhteistyötä, yhteinen toimintatapa, jolla saadaan laajempaa ja 
kestävämpää vaikuttavuutta aikaan. Tarvitaan vapaa-ajan asumisen ja monipaikkaisuu-
den kehittämisen monitoimijainen yhteistyömalli, joka perustuu alueen omiin vahvuuk-
siin ja rakentuu omaehtoisesti, yhteistoiminnallisesti ja kumppanuuden pohjalta. 

Yhteistyömallia varten benchmarkattiin kansainvälisiä, onnistuneesti toteutettuja 

monitoimijaisia yhteistyömalleja ja opittiin niistä. Suurimman vaikutuksen niistä teki 
norjalainen ns. Valdresin malli, jossa keskeisin kehittämiskeino on eri toimijoiden, yri-
tyssektorin ja kuntien rajat ylittävä yhteistyö ja sopimuspohjainen kumppanuus. Oslon 
pohjoispuolella sijaitsevassa Valdresissa on päätetty tarttua vapaa-ajan asumisen mää-
rätietoiseen kehittämiseen keinona vaikuttaa aktiivisesti omaan tulevaisuuteen ja alueen 
elinvoiman vahvistamiseen. Mukana Valdresin kumppanuussopimuksessa ovat muun 
muassa maakunta, alueen kuusi kuntaa, matkailuorganisaatio, elinkeinoyhtiö, mökki-
läisfoorumi, tapahtumasektori ja lähiruokatuottajaverkosto. Yhteistyölle on poliittinen 

valtuutus, mutta itse yhteistyömalli rakentuu epäpoliittisena asetelmana. Visiona on, 
että Norjan tunturialueista Valdres on se, joka parhaiten huolehtii itse omasta kehityk-
sestään. Yhteistyön näkyvin ilmentymä on yksi yhteinen brändi, ja tavoitteena on, että 
Valdres on Norjan vahvin alueellinen brändi vuoteen 2027 mennessä4. 

Mitä hyötyä tällaisesta monitoimijaisesta kumppanuusmallista olisi vapaa-ajan asu-
misen ja monipaikkaisuuden kehittämisessä Etelä-Savossa? Se antaa alueen vapaa-ajan 
asumista kehittäville tahoille laajemmat foorumit, strategisemman näkökulman ja le-
veämmät hartiat käsitellä ja edistää asioita. Se hyödyttää koko aluetta, kun toimintaa ja 
yhteistyötä on yli kunta- ja toimialarajojen. Se luo suunnitelmallisuutta ja yhtenäisyyttä 
kehittämistoimiin, viestintään ja alueen markkinointiin. Alueen brändi laadukkaan ja 
kestävän vapaa-ajan asumisen ja monipaikkaisuuden seutuna vahvistuu, ja Etelä-Savo 
erottuu paremmin yhtenä kokonaisuutena maan mökkiseutujen joukossa. Edelläkävi-
jyys tällaisessa yhteiskehittämisessä lujittaa alueen imagoa ja antaa hyvän aseman kil-
pailussa muiden seutujen välillä. 

4 Valdresin malli on kuvattu tarkemmin Ruralia-instituutin raportissa Kohti dialogia. Vapaa-ajan asuminen 
Etelä-Savon voimavaraksi (Rantanen ym. 2019). 
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Monitoimijaista kumppanuusmallia ryhdyttiin suunnittelemaan ja toteuttamaan vuo-
sina 2019–2022 Etelä-Savo monipaikkaisen asumisen edelläkävijäksi -hankkeen toi-
menpiteenä. Tavoitteena oli luoda vapaa-ajan asumisen eri sektoreita ja toimijoita yh-
distävä, kumppanuuteen perustuva yhteistyömalli, ensin pilottina Mikkelin seudulle, 
sitten mahdollisesti laajentuen muualle maakuntaan. Muodostettava kumppanuusmalli 
auttaa siirtämään kehittämisen painopistettä pelkästään strategiselta tasolta käytännön 
yhteistyöhön ja yhteistuumin toteutettaviin konkreettisiin toimenpiteisiin. Mallin avulla 
muodostetaan pysyvämpi pohja vapaa-ajan asumisen kehittämistyölle sekä luodaan raa-
mit ja tuki yhteiselle tavalle toimia yhteisten tavoitteiden suuntaan. Kumppanuussopi-
musmalli kattaisi yhteistyön organisoimisen, resursoimisen, maakunnan brändäämisen 
laadukkaana vapaa-ajan asumisen ja monipaikkaisuuden alueena sekä osallistamisen ja 
viestintäyhteistyön. Toimintatapojen muutos, joka halutaan saada aikaan, on vapaa-ajan 
asumisen kehittämisen siirtyminen yksittäisten toimijoiden kontolta eri toimijoiden yh-
teiseksi toiminnaksi, haasteeksi ja tavoitteeksi. Edellytyksenä on ennakkoluuloton näke-
mys siitä, mitkä kaikki tahot voivat tehdä yhteistyötä alueen hyväksi vapaa-ajan asumi-
sen kehittämisen saralla. 

Kumppanuusmallin tekeminen aloitettiin suunnittelemalla prosessi, miten mallin 
työstämisessä ja yhteiskehittämisessä edetään (Kuva 10). Aluksi informoidaan eri sidos-
ryhmiä keskustelemalla kunkin kanssa erikseen mallin lähtökohdista, tekemisestä, ta-
voitteista ja tarkoituksesta. Toimijoiden ja tahojen joukko, joiden halutaan osallistuvan, 
on mahdollisimman laaja: alueen kunnat, vapaa-ajanasukkaat, yrittäjät, matkailuor-
ganisaatio, tapahtuma-ala, tutkimus- ja koulutussektori, kulttuuriala, yhdistystoimijat 
jne. Heidän kanssaan pohjustetaan yhteistä tekemistä ja uudenlaista lähestymistapaa 
vapaa-ajan asumisen ja monipaikkaisuuden kehittämiseen alueella. Seuraava vaihe 
on koota eri sidosryhmät yhteisiin tilaisuuksiin, esimerkiksi työpajoihin, työstämään 
mallia yhdessä eteenpäin ja muodostamaan juuri tälle alueelle, alueen vahvuuksiin ja 
ominaisuuksiin pohjautuvaa sekä alueen haasteisiin vastaavaa yhteistyömallia. Eri toi-
mijat kohtaavat toisensa yhteisen asian ääressä ja rakentavat uuden tiedon, keskinäisen 
oppimisen ja dialogin kautta yhteistä käsitystä siitä, miten Etelä-Savon tulevaisuutta ja 
elinvoimaa rakennetaan kestävän vapaa-ajan asumisen avulla. Tässä vaiheessa viimeis-
tään seuloutuvat tahot, jotka ovat lähdössä mukaan yhteiseen kumppanuusmalliin. Kun 
yhteinen käsitys, tahtotila ja tavoitteet on muodostettu, seuraavassa vaiheessa pohjus-
tetaan ja neuvotellaan kumppanuusmallisopimus, jossa määritellään muun muassa yh-
teistyön raamit, tavoitteet, sopimuskumppanit, budjetti ja operatiivinen toiminta. Pro-
sessin viimeistelevät sopimuksen laatiminen ja allekirjoittaminen, minkä jälkeen alkavat 
sopimuksen mukaiset käytännön kehittämistoimet alueella. 

Prosessin ensimmäinen vaihe eli sidosryhmien informoiminen käynnistettiin aloit-
tamalla keskustelut Mikkelin seudun kuntien ja seutuvaliokunnan kanssa. Asiaa esitel-
tiin myös Mikkelin seudun vapaa-ajanasukasvaltuuskunnalle (joulukuusta 2021 lähtien 
kausiasukasvaltuuskunta). Tuolloin Suomessa olivat päällä koronaepidemiasta johtuvat 
rajoitukset, ja kokoontuminen oli mahdollista vain etäyhteyksin. Pandemian pakottama-
na yritettiin viedä prosessia läpi etätapaamisissa, mutta jouduttiin toteamaan, että se on 
soveltumaton tapa asian vaatimaan yhteiskehittämiseen. 
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Kuva 10. Kumppanuusmallin rakentamisen prosessi. 

Monitoimijaisen kumppanuusmallin rakentaminen Etelä-Savossa jatkuu koronapan-
demian aiheuttamista viivästyksistä huolimatta. Tarve tällaiselle sopimuspohjaiselle 
kumppanuudelle antamaan pysyvä pohja maakunnan vapaa-ajan asumisen ja monipaik-
kaisuuden kehittämiselle on yhä ilmeisempi. Pandemian aikana ryöpsähti monipaikkai-
suutta koskeva keskustelu Suomessakin aivan uusille kierroksille, kun etätyöloikka, en-
nätyslukemiin kiihtynyt mökkikauppa ja vapaa-ajanasunnoilla vietetyn ajan huomattava 
lisääntyminen näyttivät monipaikkaisuuden ja sen monista muodoista juuri vapaa-ajan 
asumisen tuomat mahdollisuudet aivan uudessa valossa. On entistä tärkeämpää tarttua 
niihin mahdollisuuksiin suunnitelmallisesti ja yhteistoiminnallisesti. 

VAPAA-AJANASUKKAIDEN OSALLISTAMISTA BRÄNDIN KAUTTA 
Etelä-Savossa on yli 230 000 vapaa-ajanasukasta. Maakunnan lähes 50 000 vapaa-ajan-
asunnolla on keskimäärin 4,7 käyttäjää, jotka viettävät siellä keskimäärin 103 vuorokaut-
ta vuodessa (Mökkibarometri 2021). On selvää, että kyseessä on joukko, joka kannattaa 
ottaa huomioon maakunnassa, jonka väkiluku on 132 695 henkeä (2021) ja vähenemään 
päin. Yhteistyön syventäminen vapaa-ajanasukkaiden kanssa huomioon ottamisen ja 
osallistamisen kautta on monipaikkaisuuden kehittämistyön oleellisinta ydintä. 

Etelä-Savon vapaa-ajan asumisen tunnus, Laiturilla-brändi, on kehitetty tätä varten. 
Brändi rakentuu sisältöjen kautta, joita on tuotettu siitä lähtökohdasta, että vapaa-ajan 
asumisen tulisi olla Etelä-Savossa aikaansa viettävälle mahdollisimman mukavaa ja 
helppoa. Samalla vapaa-ajanasukas voi brändin kautta kokea olevansa osa suurempaa 
joukkoa, arvostettu yhteisön jäsen. Brändi on työkalu, jolla myös vahvistetaan maakun-
nan imagoa ja tunnettuutta laadukkaana, kestävän vapaa-ajan asumisen edistämiseen 
panostavana seutuna sekä vapaa-ajan asumisen kehittämisen ja tutkimuksen osaajana. 
Laiturilla-brändin viestintää tehdään muun muassa verkkosivustolla, sosiaalisessa me-
diassa ja kerran vuodessa julkaistavassa lifestyle-lehdessä. Lisäksi järjestetään kahdesti 
vuodessa Laiturilla-foorumeita, osallistavia ja keskustelevia tilaisuuksia, jotka kokoavat 
yhteen vapaa-ajanasukkaita, päättäjiä, asiantuntijoita ja paikallisia toimijoita eri aloilta5. 
Seuraavassa tarkastellaan verkkosivustoa ja sosiaalista mediaa yhteistyön syventämisen 
näkökulmasta. 

5 Laiturilla-foorumit on kuvattu tarkemmin Ruralia-instituutin raportissa Kohti dialogia. Vapaa-ajan asu-
minen Etelä-Savon voimavaraksi (Rantanen ym. 2019). 
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Verkkosivuston https://laiturilla.fi/ rooliin vapaa-ajanasukkaiden huomioon ottamises-
sa, heille viestimisessä ja tiedollisessa ohjauksessa on panostettu Etelä-Savossa erityi-
sesti. Erilaiset vapaa-ajan asumiseen liittyvät tietosisällöt, vinkit, blogikirjoitukset ja ar-
tikkelit informoivat, kannustavat ja ohjaavat alueen vapaa-ajanasukkaita, oli kyse sitten 

seudun palvelutarjonnasta, ominaispiirteistä vapaa-ajan asumisen alueena, etätyösken-
telystä vapaa-ajanasunnolla tai kestävää mökkeilyä edistävien toimintatapojen juurrut-
tamisesta. Verkkosivustosta muodostuu Etelä-Savon vapaa-ajanasukkaille paikka, josta 
löytää helposti tietoa vapaa-ajan asumisesta ja joka ohjaa lisätiedon äärelle. 

Verkkosivustosta tuli myös osallistamisen väline, kun sivustoon tykästynyt ja sen 
blogiosion sisällöistä innostunut vapaa-ajanasukas otti yhteyttä ja tarjosi omaa mök-
keilijän tarinaansa jaettavaksi ja muiden luettavaksi Laiturilla-blogissa. Sytyimme heti 
ideasta, ja niin syntyi juttusarja ”Mökkiläisen tarina”. Tarinoita saatiin lisää sosiaalisen 
median Laiturilla-tileillä julkaistun tiedustelun johdosta ja niitä ryhdyttiin julkaisemaan 
blogiosiossa säännöllisesti. Innostus ruokki lisää innostusta, ja niin vapaa-ajanasukkaat 
ottivat Laiturilla-brändin omakseen tarinoidensa kautta. Halu olla mukana, tekemässä 
sisältöä brändiin, tuomassa esiin mitä erilaisimpia näkökulmia vapaa-ajan asumiseen ja 
Etelä-Savoon mökkiseutuna, halu olla osa Laiturilla-joukkoa oli ilmeinen ja inspiroiva. 
Dialogi on käynnissä. 

Kuva 11. Mökkiläisen tarinat Laiturilla.f-sivustolla syntyivät vapaa-ajanasukkaiden spontaanista 
halusta jakaa tarinansa ja osallistua brändin sisältöjen tuottamiseen. 

Sosiaalisen median Laiturilla-tileillä (Facebook, Instagram) yhteistyön ja osallistumisen 

mahdollisuus on luonnollinen ja luonteva. Erilaisten tiedustelujen, kampanjoiden, juttu-
sarjojen ja arvontojen kautta on tavoitettu alueen vapaa-ajanasukkaita yhä laajemmin ja 
tuotu esiin, että yhteistyötä ja vuorovaikutusta heidän kanssaan halutaan rakentaa. Jul-
kaisuja on tehtävä aktiivisesti ja säännöllisesti, jotta yleisö kiinnostuu ja kasvaa. Infor-
matiivisen ja inspiroivan sisällön jakaminen ja arvostava puhetapa pitävät keskustelun 
asiallisena sekä rohkaisevat ihmisiä osallistumaan ja ilmaisemaan mielipiteitään. Kun 
vapaa-ajan asumisen merkitystä ja kehittämistyötä sekä keskinäistä arvostusta tehdään 
tiettäväksi myös tätä kautta, kasvaa yleisön kiinnostus ja halu olla mukana edistämässä 

https://laiturilla.fi/
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mökkiseutunsa elämää. On muodostunut yleisö, joka kuuntelee, keskustelee ja on kiin-
nostunut tekemään yhteistyötä. 

 Monitoimijainen kumppanuusmalli on yksi keino luoda vapaa-ajan asu-
misen kehittämiseen alueen yhteinen toimintatapa, jolla saadaan aikaan 
laajempaa ja kestävämpää vaikuttavuutta. 

	Alueen elinvoiman vahvistamisen kannalta on tärkeää tarttua monipaik-
kaisuuden ja vapaa-ajan asumisen tuomiin mahdollisuuksiin suunnitel-
mallisesti ja yhteistoiminnallisesti. 

	Yhteistyön syventäminen vapaa-ajanasukkaiden kanssa huomioon ottami-
sen ja osallistamisen kautta on monipaikkaisuuden kehittämistyön oleelli-
sinta ydintä. 
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KOHTI KESTÄVÄMPÄÄ 
MONIPAIKKAISUUTTA 
MUUTTUVASSA MAAILMASSA 

MANU RANTANEN JA TUULA PIHKALA 

”Nyt ei ole aika lähteä mökille” (Länsi-Savo 15.4.2020). Tämä pääministeri Sanna Ma-
rinin antama julistus jäi historiaan aikana, jolloin maailmaa kohtasi nopeasti levinnyt ja 
ennestään tuntematon virustauti. Tilanne ja sitä seuranneet tapahtumat kertovat siitä, 
miten monipaikkaisuudesta on tullut paitsi koko läntisen maailman ykkösuutinen myös 
merkittävä yhteiskunnallisen muutoksen ilmentäjä ja aiheuttaja. 

Ihmisten pakoa kaupungeista mökeilleen etätöihin esiteltiin mediassa näyttävien, 
lähes reaaliaikaisten karttojen avulla, jotka perustuivat mobiilidatan käyttöön. Esiin tuli 
ennen näkemättömällä tavalla ja konkreettisesti se, miten ihmiset liikkuvat jopa mas-
soittain kaupungeista kohti maaseutua kriisin aikana. Tällä oli suuri merkitys siihen, mi-
ten alettiin ymmärtää aiempaa laajemmin monipaikkaisen asumisen ilmiön laajuutta ja 
merkittävyyttä. 

Monella on mökkiinsä ja sen ympäristöön hyvin henkilökohtainen suhde. Ne edus-
tavat heille turvaa, pysyvyyttä ja rauhaa muuttuvassa maailmassa. Tuntui luonnollisel-
ta eristäytyä omalle vapaa-ajanasunnolle. Digitaaliset välineet tulivat samalla käyttöön 
työnteon välineinä laajemmin kuin ehkä koskaan aiemmin. 

Sosiaalinen media alkoi kuitenkin kuplia ja media seurasi pian perässä. Kuultiin 
huolestuneita puheenvuoroja ”kaupunkilaisten” tulosta ”meidän alueellemme”. Esiintyi 
pelosta kumpuavia puheenvuoroja, joissa voimakkain sanakääntein annettiin ymmär-
tää, että vapaa-ajanasukkaat ovat ”muita” kuin ”meitä”. Tästä seurasi joidenkin va-
paa-ajanasukkaiden loukkaantuminen. Tilanne meni tunteisiin, sillä mediassa oli vuosi-
kausia kerrottu, kuinka tärkeitä vapaa-ajanasukkaat ovat paikalliselle taloudelle ja miten 
he ovat osa paikallista yhteisöä. Kunnanjohtajia astui esiin toppuuttelemaan syntynyttä 
vastakkainasettelua todeten vapaa-ajanasukkaiden olevan tervetulleita, kunhan turva-
väleistä huolehditaan. Jopa presidentti otti asiaan kantaa: ”Ennakkoluulo ihmisryhmää 
kohtaan syttyy salakavalasti, aletaan ensiksi epäillä, sitten karttaa ja vieroksua” (www. 
presidentti.fi 14.4.2020). 

Nähtäväksi jää, kuinka pitkäaikaisia muutoksia ihmisten monipaikkaiseen elämän-
tapaan koronaepidemia sai aikaan. Ainakin osittainen etätyö on edelleen yleisempää 
kuin ennen. Samanlainen kehityssuunta on kuitenkin jatkunut jo pitkään, joten kyseessä 
ei ole ainoastaan väliaikainen muutos. Vapaa-ajanasuntoja käytetään yhä pidempiä aiko-
ja ja digitaaliset välineet jatkavat edelleen kehittymistään. 

Media rakastaa kärjistyksiä ja nopeita, uusia tapahtumia – kysehän on uutisesta. 
Vähittäin tapahtuvat prosessit, kuten ilmastonmuutos, ovat sille vaikeampia aiheita. Mo-
nipaikkaista asumista koskee energian hinnan nousu, jonka vaikutukset esimerkiksi va-
paa-ajanasunnoilla vietettävien yhtäjaksoisten aikojen pitenemiseen jäävät nähtäviksi. 
Tällä puolestaan on yhteys ilmastonmuutoksen vastaiseen kamppailuun. Kaksijakoinen 

http://www.presidentti.fi
http://www.presidentti.fi
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ja jopa ristiriitainen uutisointi suhteessa vapaa-ajan asumisen ekologisiin vaikutuksiin 
on silmiinpistävää: kulutuskeskeisen vapaa-ajan asumisen esille tuominen on ollut val-
tavirtaa samalla, kun ajoittain korostetaan monipaikkaisuudesta aiheutuvia ilmasto-
päästöjä. 

Tässä raportissa olemme nostaneet esiin tutkimuksellisia näköaloja vapaa-ajan 
asumiseen ja monipaikkaisuuteen, erityisesti ilmiön hallintaan ja kehittämiseen liittyen. 
Nämä kaikki näkökulmat tulivat esille pandemian puhjettua hyvin konkreettisella ta-
valla, kun vapaa-ajan asumisen sosiaalista ja ekologista kestävyyttä haastettiin, ja digi-
talisaation mahdollistama etätyön yleistyminen nousi valtakunnalliseen tietoisuuteen. 
Tutkimuksella on tärkeä tehtävä nostaa esille vähemmän keskusteltuja näkökulmia, löy-
tää uusia ratkaisuja ongelmiin nopeasti muuttuvassa tilanteessa, taustoittaa ilmiöiden 
syy-seuraussuhteita pyrkien totuuteen sekä kertoa löydöksistä silloinkin, kun ne eivät ole 
poliittisesti kaikkein miellyttävimpiä. 

Onko Etelä-Savo kestävän vapaa-ajan asumisen ykkösmaakunta? Tämän tavoitteen 
toteutuminen edellyttää yhteistä panostamista kestävyyden eri ulottuvuuksiin, ei ainoas-
taan taloudelliseen vaan myös ekologiseen ja sosiaaliseen. 

Kuva 12. Kestävä monipaikkaisuus ei toteudu ilman yhteisiä ponnistuksia. Kuva: Manu Rantanen. 
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