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 Intro

 Tämä tutkimus on taiteellis-tieteellinen. Taiteellinen vaikuttavuus 
ja tieteellinen havainnointi lomittuvat toisiinsa, kuin kädet, jotka on ris-
titty yhteen. Hyvällä syyllä kyseistä tutkimusta voi luonnehtia myös poik-
kitietieteelliseksi. Triloginen rakenne jakaantuu kolmeen näytökseen. 
Ensimmäinen näytös alkaa tutustumalla päähenkilöön, Pohjanlahden 
Rantatiehen, joka kulkee mukana (tapaustutkimuksena) koko matkan, 
loppunäytökseen asti. Edetään tutkimalla tausta-aineistoa ja pohtimalla 
mm. päähenkilön identiteettiä, lähtökohtia ja tavoitteita. Luonnos raa-
meista l. konseptista, joihin päähenkilön tuleva muotokuva sopii valmis-
tuu. Koska pääroolia vasta kirjoitetaan, on pureuduttava tarkemmin 
päähenkilön persoonaan, mm. vahvuuksiin, heikkouksiin, sosiaalisiin 
suhteisiin, toimintaympäristöön ja päähenkilön aitoihin perusominai-
suuksiin. Tässä prosessissa alkaa muodostua päähenkilön identiteetti ja 
persoona, joka esitellään brändinä. (Näytelmän käsikirjoittaja haluaa 
muistuttaa, että persoonallisuus kuten brändikään ei tule koskaan val-
miiksi, vaan muodostuu vastavuoroisessa prosessissa, alati.) Hahmottuminen 
on käynnissä. Millaisena päähenkilö esittäytyy yleisölle? Päähenkilön 
persoona pyritään tuomaan esiin, omia erityispiirteitä korostaen: visuaa-
linen linja. 

Päähenkilö on valmiina astumaan näyttämölle. 
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Tyhjä näyttämö. Käsikirjoittaja visioi tässä kappaleessa näytelmän 
aiheena olevaa toimintaympäristöä, maisemaa ja sen rakenteita, jotka 
ovat alun perin inspiroineet käsikirjoittajaa tekemään tätä nimenomaista 
taiteellis-tieteellistä projektia, jota hän nyt näytelmän muotoon rakentaa. 

Vision avulla pyritään ravistelemaan katsojien näkemyksiä ja käsi-
tyksiä, herättämään keskustelua ja sysäämään toiminnan liikkeelle. 
(Käsikirjoittaja painottaa päähenkilön ja visioidun näytelmän toimin-
taympäristön, –ja lavastuksen, edustavan samaa arvomaailmaa ja toimin-
nan periaatteita. Näytelmän punaisena lankana on käsikirjoittajan 
obsession salakavala ilmitulo, jonka ilmeisyys paljastuu näytösten edetes-
sä kohti loppunäytöstä.)

Toinen näytös alkaa kertojan äänellä, joka selvittää käsikirjoittajan 
näkemystä ympäristön käsitteestä johdattaen toisen näytöksen aihepiirin 
pariin. Tämä näytös selvittää miten päähenkilön odotetaan toimivan. 
Näytelmän seuraaja saa myös tietää millaisissa ympäristöissä päähenkilö 
liikkuu, kenen kanssa, mitä he tekevät mieluiten ja millaiset asiat vaikut-
tavat heidän valintoihinsa.

Näytelmän seuraaja perehdytetään tarkemmin käsikirjoittajan visi-
oiman näytelmän toimintaympäristöön ja lavastukseen. Näytelmän seu-
raajat saavat tietoa mm. lavasteiden rakenteista ja sijoittelusta, värien ja 
vertailukohteina, muualla maailmassa toteutetuista lavastuksista ja suun-
nitelmista. Näytelmän seuraajille valotetaan millaisia vaikutuksia ja vai-
kutelmia näytelmän seuraajissa voidaan saada aikaan mm. lavasteiden 
muodolla, sijoittelulla. Toisen näytöksen päättää debatti, jossa ruoditaan 
näytelmän kaltaisen toimintaympäristön ja lavasteiden rakentamista, tar-
koitusperiä ja suhdetta yleisöön. Tämä johdattaa samalla kohti kolmatta, 
viimeistä näytöstä.

Kolmas näytös. Näytelmän seuraajalle on varattu rooli, johon hänet 
koetetaan saada salaa solahtamaan (seuraaja kuvittelee pysyvänsä tark-
kailijan roolissa).  

Lähdetään matkalle, matkalle aistien maailmaan, kokemukseen. 
(Käsikirjoittaja pidättää itsellään oikeuden omien kokemustensa oikeel-
lisuuteen.) Päähenkilö kokeilee näyttämön ja lavastuksen toimivuutta, 
omasta näkökulmastaan ja pohtii minuuttaan tätä taustaa vasten asetet-
tuna. Hiljaiset kanssamatkustajat kokevat matkan omalla tavallaan, mut-
ta jaettuna sen voima kertautuu. Käsikirjoittaja esittää välähdyksen 
muista samaan aikaan käynnissä olevista näytelmistä jotta seuraaja ( josta 
nyt on tullut kertojan kanssamatkustaja) voi kokea esitetyn näytelmän to-
dellisena. Kolmannen näytöksen loppupuolella näytelmän seuraaja joh-
datetaan pohtimaan suhdettaan esitettyyn ja siitä muodotuneisiin 
mielikuviin. 

Käsikirjoittaja toivoo että päähenkilön kanssamatkustaja kokisi mai-
seman, ja ympäristön jossa hän liikkuu muuttuneen tämän näytelmän 
koettuaan. (Vaikka tosiasiassa näytelmän seuraaja on se, joka muuttuu.) 
Ilmassa on lopun alkua.

Viimeisenä: Loppunäytös. Päähenkilö siirretään sivurooliin käsi-
kirjoittajan ottaessa kertojan roolin. Tämä viimeinen näytös pyrkii osoit-
tamaan esteettisen kokemuksen voimallisuuden ja merkityksen tässä 
näytelmässä, kertojan omalla äänellä kerrottuna. Kertoja pyrkii osoitta-
maan näytelmän seuraajan – kanssamatkustajansa, olevan aistimellinen 
kokija, havainnoija, joka määrittelee omalla toiminnallaan näytelmän 
avoimeksi jäävän lopun.

 Näytelmän loppu onkin alku.
 

Kiitokset mielenkiinnostanne, 

Käsikirjoittaja



näytelmän henkilöt:

Päähenkilö: Pohjanlahden Rantatie, tuttavallisemmin ”Rantatie”

Näytelmän seuraaja: Sinä, hyvä kanssamatkustaja

Käsikirjoittaja: Kertoja

Puvustus ja lavastus: Käsikirjoittaja

Kuvat: Käsikirjoittaja, ellei toisin mainita

 i näytös
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Tapaus: Pohjanlahden Rantatie

Pohjanlahden Rantatie (ruots. Den Bottniska vikens Strandväg, engl. 
Bothnian Coast Road) on saanut virallisen matkailutie -statuksen 
Liikenneviraston hyväksymänä, syyskuussa 2010.

Kuva 1. Virallinen Pohjanlahden Rantatien opaskyltti. 
 Liikennevirasto 2011.
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Kuva 2. Pohjanlahden Rantatie. Suomen länsirannikkoa myötäilevä 
virallinen matkailutie kulkee Turusta, aina Tornioon asti: 

Turku - Raisio - Masku - Nousiainen - Mynämäki  - Vehmaa  - Kalanti -  
Laitila - Ihode - Satakunnan Vermuntila - Merikarvia - Pohjanmaa -  
Kristiinankaupunki - Närpiö - Korsnäs - Maalahti - Vaasa - Korsholma -  
Vähäkyrö - Vöyri-Maksamaa -Oravainen - Uusikaarlepyy - Pietarsaari -  
Kruunupyy - Kokkola - Vaasa - Oulu - Tornio. Kartta: Framill Oy  2011. 

LAITILA

Pohjanlahden Rantatie on ainutlaatuinen merellisen ympäristönsä 
kuten myös mm. pituutensa (n. 900 km) vuoksi. Tällä uudella matkailu-
tiellä on vaikuttava historia takanaan. Keskiaikaisperäinen tie tunnettiin 
ennen mm. nimellä Vanha postitie, jota pitkin postia kuljetettiin aina 
Ruotsiin saakka ja takaisin. Nyt, osin samoja reittejä pitkin kulkee valta-
tie nro 8. 

Selkämeren rannikon matkailutiehanketta lähti toteuttamaan (1.5.2008–
31.1.2011) Turun yliopiston Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuk-
sen koulutusohjelma (KTMT, 31.12.2010 asti Kulttuurituotannon ja 
maisemantutkimuksen laitos). Nyt käynnissä on jatkohanke, joka päättyy 
2012 vuoden lopussa. 

Pohjanlahden Rantatien taustaorganisaationa jatkaa (edunvalvon-
tajärjestö) Kasitie ry – Riksåttan rf. Pohjanlahden Rantatien pituudelta 
valitaan alueellisia edustajia toimijoiden joukosta, jotka yhdessä muodos-
tavat ns. matkailutietoimikunnan ja joista yhdessä Kasitie ry:n kanssa 
muodostuu Pojanlahden Rantatien organisaation ydin.

Pohjanlahden Rantatie lanseerattiin huhtikuussa 2012. Uutena mat-
kailutienä Pohjanlahden Rantatie esittäytyy suunnitellusti kesän 2012 ai-
kana valituissa valtakunnallisissa tapahtumissa ja paikallisesti reitin 
varrella: etelästä kohti pohjoista. (Ks.:http://pohjanlahdenrantatie.vuodatus.

net/blog/archive?&y=2012&m=02, luettu 12.3.2012.)

Taustaa 

Suomessa oli ennen Pohjanlahden Rantatietä yhdeksän virallista 
matkailutietä: Hämeen Härkätie, Kuninkaantie, Revontulten tie, Saariston 
rengastie, Sininen tie, Taikayöntie, Tervan tie, Via Karelia ja Vihreän 
Kullan Kulttuuritie. Turusta Hämeenlinnaan johtava Hämeen Härkätie 
on vanhimpia historiallisia teitämme, Kuninkaantie taas kulkee Bergenistä 
Oslon ja Tukholman kautta Maarianhaminaan, josta Turun ja Etelä-
Suomen halki Viipuriin ja Pietariin saakka. Revontulten tie (Norrskensvägen) 
on Suomen, Ruotsin ja Norjan yhteishankkeella perustettu matkailutie. 
Suomen puolella tie kulkee entistä Neljäntuulen tieksi kutsuttua reittiä 
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valtatietä 21 pitkin reitillä: Tornio - Ylitornio - Pello - Kolari - Muonio - 
Kaaresuvanto - Kilpisjärvi. Saariston rengastie on erittäin suosittu mat-
kailutie muun muassa hyvän sijaintinsa ja merellisten maisemiensa 
vuoksi. Sininen tie kulkee Suomen poikki reittiä: Tohmajärvi - Joensuu 
- Kuopio - Keitele - Viitasaari - Lapua - Vaasa. Taikayöntie kulkee Huittisista 
Punkalaitumen kautta Urjalaan. Tervan tie kulkee reittiä: Kuhmo - 
Sotkamo - Kajaani - Paltamo - Vaala - Utajärvi - Muhos - Oulu. Via Karelia 
käsittää kaksi tietä Runon ja rajan tien sekä Karjalan Kirkkotien. Runon 
ja rajan tie on Suomen vanhin matkailutie ja se kulkee Suomen ja Venäjän 
rajaa myötäillen Vaalimaalta Sallaan. Vihreän Kullan Kulttuuritie kulkee 
reittiä: Vihantasalmi - Mäntyharju - Ristiina - Puumala - Sulkava - Savonlinna 
- Punkaharju. 

Selkämeren rannikon matkailutiehanke alkoi alueellisena kehittä-
misprojektina, joka kuului Euroopan aluekehitysrahaston (Länsi-Suomen 
toimintalinjan kolme, alueiden saavutettavuus ja toimintaympäristön pa-
rantaminen) -piiriin. Hankkeen tavoitteena oli keskiaikaisperäisen 
Pohjanlahden rantatien määrittely valtakunnalliseksi matkailutieksi. 
Toiminta-alue oli hankkeen alkaessa Pori, Pohjois-Satakunta ja Rauman 
seutukunnat: Merikarvia, Noormarkku, Pori, Ulvila, Nakkila, Kiukainen, 
Eura, Luvia, Eurajoki ja Rauma. Vuonna 2008–2009 hanketta rahoitti-
vat Merikarvia, Noormarkku, Pori, Nakkila, Eura, Luvia ja Eurajoki. 
Vuonna 2010 rahoittajia olivat Merikarvia, Pori, Nakkila, Eura, Luvia ja 
Eurajoki. Kiukaisten kunta liitettiin Euraan 1.1.2009, ja Noormarkku 
Poriin 1.1.2010. Hanke sai Satakuntaliiton kautta EAKR-rahoitusta.
(Lähteenmäki (toim.) 2011, Selkämeren rannikon matkailutiehanke.)

Asetetut tavoitteet (matkailutiehanke 2008–2010)

Matkailutiehankkeen ensimmäisenä tavoitteena oli keskiaikaispe-
räisen Pohjanlahden rantatien määrittely valtakunnalliseksi matkailutiek-
si. Matkailutien tuotteistamisella on useita tavoitteita: parantaa 
rannikkoalueen kuntien vetovoimaisuutta ja vahvistaa niiden elinkeino-
rakennetta, lisätä maaseudun elinvoimaa, vahvistaa kulttuuriperinnön 
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Kuva 3. Suomen viralliset matkailutiet 2011. Kartta: Liikennevirasto.
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tuntemusta, tukea Selkämeren saariston kestävää matkailua sekä lisätä 
ja monipuolistaa matkailuyrittäjien asiakasvirtaa. Reitin hyötyjinä ovat 
matkailijat, matkailupalveluita tarjoavat yrittäjät sekä välillisesti alueen 
kunnat. Pohjanlahden Rantatien taustavoimaksi on saatu Kasitie ry – 
Riksåttan rf. Turun yliopiston Historian, Kulttuurin ja taiteiden tutki-
muksen laitoksen Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen 
koulutusohjelman maisemantutkimuksen oppiaine on matkailutien ke-
hittämisen varsinainen toimija, joka on hakenut Pohjanlahden rannik-
koseudun ELY-keskuksilta matkailutien kehittämiseen rahoitusta sekä 
yleishyödylliseen kehittämishankkeeseen (mm. tutkimus ja markkinoin-
ti) että investointihankkeeseen (matkailutiekyltit). (Lähteenmäki (toim.) 

2011, Selkämeren rannikon matkailutiehanke.)

Saavutettuja tavoitteita (matkailutie 2008–2010)

Pohjanlahden Rantatie sai virallisen matkailutie -statuksen syys-
kuussa 2010. (Matkailureitti viitoitetaan Liikenneviraston päätökseen 
liitettyjen mitoituspiirustusten mukaisesti, ja viitoituksessa tullaan käyt-
tämään nimeä Rantatie tai Strandvägen kielilain mukaisesti.)

Tieinventointi on tallennettu rakennetun ympäristön inventointiso-
vellukseen eli PAKK:iin. Historiallisen tien tiedot ovat näin Museoviraston, 
Satakuntaliiton, Satakunnan TE-keskuksen, Lounais-Suomen ympäris-
tökeskuksen, Ympäristöministeriön ja alueen kuntien viranomaisten käy-
tettävissä. Pohjanlahden Rantatie on merkitty maakuntakaavaan, 
merkinnällä historiallinen tie (ht). (Lähteenmäki (toim.) 2011, Selkämeren 

rannikon matkailutiehanke.)

Yhteistyö sidosryhmien kanssa (2008–2010)

Matkailutiehanke on pyrkinyt tekemään on tehnyt monipuolista 
yhteistyötä laajalti, mm.: kehittämällä opetuspaketteja yhdessä koulujen 
kanssa. Geokätköilyyn liittyen on kehitetty aarteenetsintäpeli, yhteistyös-

sä yhdysopettajan kanssa. Peli on nähtävissä osoitteessa http://ahlainen-
peli. blogspot.com/.

Hankkeessa avattiin yhteistyökanava ruotsalaiseen tietutkimustoi-
mintaan Satakunnan Museon hallinnoiman KulturBro-hankkeen kaut-
ta ja neuvoteltiin matkailutien yhdistämisestä kansainväliseen 
Eurovelo-pyöräilyreittiverkostoon (Itämeren kiertoreitti, EV10) Pyöräilykuntien 
verkosto ry:n kanssa sekä testattiin matkailutien retkikohteita Porin 
Metsäopiston erä- ja luonto-opaskurssin opiskelijoiden toimesta. Hankkeessa 
on myös tehty infopisteiden suunnittelua, keskustelemalla niiden sijoitta-
misesta mm. Ahlaisten Putajan kylätalolle, Nakkilaan Villilän tiilimaka-
siiniin, Merikarvian kotiseutumuseoon, Eurajoen Volttitaloon ja 
Noormarkussa Galleria Liisa Ekqvistiin. 

Matkailutiehankkeen edustajat vierailivat FYR-hankkeen (kuuluu 
Satakuntaliiton hallinnoimaan Botnia-Atlantica -ohjelmaan) järjestämäl-
lä kierroksella toukokuussa 2010. Tämän vierailun aikana tutustuttiin: 
Sundsvalliin, Mellanfjärdeniin ja Hudiksvalliin. Esiteltiin hankkeita ja 
matkailuteitä (Främja Kustanära Företagande, Kustnära Mötesplatser ja 
Jungfrukusten sekä Matkailutiehanke). Vierailulla tutustuttiin myös mm. 
Mellanfjärdenin kalastajakylään Nordanstigissä sekä Hudiksvalliin.
(Lähteenmäki (toim.) 2011, Selkämeren rannikon matkailutiehanke.) 

Muuta

Porin yliopistokeskuksessa pidettiin 25.2.2009 matkailutieseminaa-
ri teemalla ”Monta toimijaa – yksi ilme”. Kulttuurimatkailun lehtori 
Katriina Petrisalo on käsitellyt Rantatie-hankkeeseen liittyen lähimatko-
ja ja lyhytlomia artikkelissa Lähimatkailu kulttuurituotantona; Alueellisuuden 
uudelleenarviointia matkailussa M. Grahnin ja M. Häyrysen toimitta-
massa artikkelikokoelmassa Kulttuurituotanto; Kehykset, käytäntö ja 
prosessit (SKS, Helsinki).
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Maisemantutkimuksen professori M. Häyrysen Pohjanlahden ran-
tatie -artikkeli julkaistiin Euroopan Rakennusperintöpäivän 2011 valta-
kunnallisessa teemajulkaisussa ”Kulttuurireitit”. (Lähteenmäki (toim.) 2011, 

Selkämeren rannikon matkailutiehanke.)

Jatkohankkeet 2011–2012

Pohjanlahden Rantatie –matkailutiehankkeen jatkohanke koostuu 
kahdesta hankkeesta: investointihankkeesta ja kehittämishankkeesta. 
Investointihanke liittyy virallisten matkailutie -kylttien hankkimiseen ja 
paikalleen saattamiseen. Kehittämishanke keskittyy luomaan toimivat 
alustan matkailutielle suunnitellulle konseptille. Tämän hankkeen puit-
teissa on tehty suunnitelma opasteiden sijoittelusta sekä suunniteltu opas-
teiden ulkoasu (Tiehallinnon määrittelemien rajojen sisällä). Pohjanlahden 
Rantatien tunnuksen suunnitteli Leijart. www-sivustot toteutti Framill 
Oy, viestintäsuunnitelman laati hankkeen projektisihteerinä toiminut 
Sari Mäkitalo, markkinointisuunnitelma tehtiin Turun Kauppakorkeakoulun 
toimesta, Visuaalisen linjan toteutti allekirjoittanut.

Hankkeen tavoitteena on myös matkailutien varrella ja vaikutuspii-
rissä olevien kuntien ja kaupunkien sekä toimijoiden ja yritysten sitout-
taminen ja Pohjanlahden Rantatien (vaiheessa 1. sisäinen markkinointi: 
kunnat, yritykset jne. ja vaiheessa kaksi: ulkoisen varsinainen markki-
noinnin aloitus, lanseerauksesta lähtien) markkinointi ja tunnetuksi te-
keminen esim. messuilla.(Lähteenmäki (toim.) 2011, Selkämeren rannikon 

matkailutiehanke.)

Hankeajat 

1.1.2011–31.12.2012 Elinkeinojen kehittämishanke 

1.3.2011–31.10.2012 Yleishyödyllinen investointihanke  
 (matkailutiekyltit)

(Lähteenmäki (toim.) 2011, Selkämeren rannikon matkailutiehanke.)

Matkailutien puitteissa tuotetut julkaisut (ks. www.doria.fi):

Maunu Häyrynen ja Mikael Lähteenmäki (toim.) 2009: 
Pohjanlahden rantatie - Ratsupolusta rannikon 
matkailutiehankkeeksi 

Sari Rosu 2010: Matkailuselvitys -Pohjanlahden rantatie.

Annamari Salmi 2010: Konsepti ja brändi. Kohdebrändäyksen 
kompleksisuus, orientaatio - hallinta.

Katriina Petrisalo (toim.) 2010: Lähimatkailua Luvialla.

Mikael Lähteenmäki (toim.) 2011: Selkämeren rannikon 
matkailutiehanke 2008 - 2010. Loppuraportti.

Jemina Isoviita ja Petri Hottola 2011: Luonto- ja kulttuurimatkailu 
Liminganlahden alueella: integroitavissa vai ei?

Olli Rosenqvist 2011: Paikkakertomuksia Keski-Pohjanmaalta. 

Tarja Laine 2011: Tarinoita teiden varsilta.

Annamari Salmi 2012: Visuaalinen linja - Den visuella linjen 

 
Ohjeistukset ja raportit:

Sari Mäkiranta 2011: Kestävän matkailun periaatteet 
Pohjanlahden Rantatiellä. 

Sari Mäkiranta 2011: Pohjanlahden Rantatien 
viestintästrategia 2012–2014.

Toim. Arja Lemmetyinen, Lenita Nieminen ja 
Tuomas Pohjola, TUKK/ Pori 2011: 
Pohjanlahden Rantatien markkinointisuunnitelma. 
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Konsepti

Pohjanlahden Rantatien konsepti on viitekehys kaikille brändin alla 
tehtäville toiminnoille, kuten mm. viestinnälle, markkinoinnille, palve-
luille, kehittämiselle, tuotteistamiselle, koulutukselle. Konsepti näyttää 
suunnan ja on myös analysoinnin väline, osa prosessia,  jossa brändi muo-
dostuu. 

Kuva 4. Pohjanlahden Rantatie, ruotsiksi Bottniska vikens Strandväg  
ja englanniksi Bothnian Coast Road. Matkailutien tunnukselle on 
haettu tavaramerkkisuoja. Tunnus: Leijart.
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Tavoite

Ensimmäisenä tavoitteena oli saada matkailutielle Tiehallinnolta 
virallinen matkailutie–status (toteutunut).

 Jatkossa tavoitteena on että Pohjanlahden Rantatie erottuu matkai-
lutienä pituudellaan, merellisellä raikkaudellaan, arvomaailmallaan, joka 
perustuu aitoihin ja tunnistettaviin perusominaisuuksiin. Suomen länsi-
rannikon pituudelle sijoittuva matkailutie saavuttaa valtakunnallisesti 
merkittävän aseman, myös koska se yhdistää myös muita Suomen mat-
kailuteitä, luoden valtakunnallisen matkailutieverkoston. Pohjanlahden 
Rantatie tavoittaa myös kansainvälisen tunnettuuden, tuomalla esiin 
Suomen länsirannikon eksoottisena, matkana kohti mystistä pohjoista. 
Pohjanlahden Rantatielle onnistutaan luomaan yhtenäisyyttä luovia ra-
kenteita ja se onnistuu erottumaan aikaansa seuraavana, kiinnostavana 
ja yhtenäisenä: selkeän ilmeen, viestinnän markkinoinnin ja palvelumuo-
toilun avulla. 

Pohjanlahden Rantatien organisaatio ja valikoidut toimijat, sekä si-
dosryhmät edustavat toiminnassaan samaa arvomaailmaa, kuin Pohjanlahden 
Rantatie (siten kuin se on määritelty konseptiin ja brändiin) ja sitoutuvat 
työskentelemään yhteiseksi asetettujen päämäärien tavoittamiseksi, joh-
donmukaisesti ja pitkäjänteisesti. Organisaatio ja toimijat verkostoituvat 
keskenään, jakavat asiantuntijuutta ja tietotaitoa. Verkostoitumisen ja vas-
tavuoroisen toiminnan kautta syntyy synergiaa, joka on hyödynnettävissä 
esim. yhteismarkkinoinnissa. Pohjanlahden Rantatie ja siihen liittyneet 
toimijat tekevät yhteistyötä myös jo olemassa olevien organisaatioiden/
toimijaryhmien tms. kanssa, esim. Selkämeren kansallispuiston luonto-
matkailun kanssa. Pohjanlahden Rantatie saa yhteistyökumppaneita myös 
esimerkiksi korkean teknologian yrityksistä tai korkeakouluista, joiden 
kanssa toteutetaan esim. pilottihankkeita matkailutiehen liittyvien sovel-
lusten muodossa. Verkostoituminen ja onnistunut yhteistyö Suomessa 
kuin kansainvälisestikin edistää Pohjanlahden Rantatie -matkailutien 
tunnettuutta ja luo myös luottamusta brändiä kohtaan.

Matkailu lisääntyy kestävän kehityksen periaatteiden puitteissa. 
Pohjanlahden Rantatie yhdistää uudella tavalla historiallisen kulttuuri-
perinnön, luontomatkailun ja teknologian matkailupalveluiden suunnit-

telussa ja toteuttamisessa. Olemassa olevia palveluita ja tuotteita kehitetään, 
uusia luodaan, paikallisia perinteitä, luontoa ja yhteisiä arvoja kunnioit-
taen. Alueen elinkeinorakenteen monipuolistuessa ja kehittyessä mah-
dollistuu myös arvokkaiden ympäristökokonaisuuksien suojelun ja hoito. 
Matkailua ja siihen liittyviä mm. toimia kehitetään jatkuvasti ja synnyte-
tään uusia innovaatioita. Matkailutie mahdollistaa uusien elinkeinojen ja 
työpaikkojen syntyä vaikutusalueellaan. Matkailu Pohjanlahden Rantatiellä 
edistää alueellista taloutta ja mahdollistaa edelleen mm. palveluiden ke-
hittymisen, luonto- ja kulttuuriympäristöjen kunnossapidon ja suojelun. 
Pohjanlahden Rantatie -brändinä rakentuu jatkuvassa prosessissa arvos-
tetuksi, luotettavaksi ja vakaaksi.

Hankkeiden päättymisen jälkeen Pohjanlahden Rantatie -matkai-
lutielle muodostettava organisaatio ja/tai toimijaverkosto on vahva, vakaa 
ja sitoutunut avoimeen ja samanarvoiseen toimintatapaan, jossa myös ym-
märretään brändi prosessissa kehittyvänä, voimakasta alkupanostusta, 
pitkän aikavälin suunnitelmia ja toimia vaativana. Saavutettava taloudel-
linen hyöty kuin myös immateriaalinen hyöty (mm. brändin arvo; mieli-
kuvat, maine) ymmärretään kasvavan kumulatiivisesti suhteessa aikaan.

Pohjanlahden Rantatien brändiä ja siihen liittyviä toimintoja johtaa 
luova johtaja (esim. Design Manager), joka käsittelee Pohjanlahden 
Rantatien brändinhallintaa jatkuvasti kehitettävänä kokonaisuutena.

Kohderyhmät

Pohjanlahden Rantatien kohderyhmänä ovat suomalaiset ja kan-
sainväliset matkailijat. Potentiaaliset matkailijat koostuvat useista erilai-
sista käyttäjäryhmistä, jotka voi jakaa eri fragmentteihin esim. 
matkailutien teemoituksen pohjalta. Tätä jaottelua voidaan käyttää myös 
kohdemarkkinoinnin runkona. Alueelliset painotukset voivat jakaantua 
myös mm. erikoistuneiden palvelujen mukaan. Uusien käyttäjäryhmien 
määrittelyä ja ryhmittelyä voidaan jatketaan aktiivisesti markkinoinnin 
kanssa, esim. geokätköilijät, pyöräilijät jne. 
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Kohderyhmien kartoitusta tehdään, esim. palvelupisteissä sekä e-ril-
listen kyselyjen kautta ja esim. www-ympäristössä. Alueellista tarkastelua 
kohderyhmien jakaantumisesta tehdään säännöllisesti,  ja aina mikäli 
palvelua tms. ollaan muuttamassa. Toimijaverkosto voi kerätä tietoa koh-
deryhmistä alueellisesti ja ne voidaan koota yhteen, joka auttaa kehitt-
ämään matkailutiehen liittyviä kohteita ja palveluita. Pohjanlahden 
Rantatietä sen palveluja sekä tuotteita tulee kehittää jatkossa käyttäjä-
lähtöisesti.

 Esimerkkejä potentiaalisista Pohjanlahden Rantatien matkailijoista 
ja käyttäjäryhmän mahdollisista kiinnostuksen kohteista:

- Kansainväliset matkailijat (Suomen länsirannikko, luonto,  
 ekomatkailukohteet, pohjoisen eksotiikka) 

- Konferenssi- ja kokousmatkalaiset (kaupungit,  
 erikoiskohteet esim. majakat) 

- Kulttuurivierailijat (tapahtumat ja paikalliskulttuuri, 
 rakennettu ympäristö)

- Virkistys ja tykytoiminta (hyvinvointi- ja ohjelmapalvelut)

- Koululaiset (luokkaretket, majakat, opetuspaketit  
 esim. energiantuotanto)

- Eläkeläiset (historialliset kohteet, kulttuuri, luonto)

- Luontomatkailijat (kalastus, patikointi,  
 kestävän kehityksen kohteet)

- Perheet (lähimatkailu, urbaanit ympäristöt,  
 maatilamatkailu, tapahtumat)

- Elämysmatkailijat (purjelautailu, surffaus).

Todellisista käyttäjäryhmistä ja kiinnostuksenkohteista saadaan tie-
toa, kun Pohjanlahden Rantatie on ollut jonkin aikaa matkailijoiden käy-
tettävissä.

Omaehtoisuus

Matkailun omaehtoisuus on lisääntynyt trendi. Omaehtoisuus ilme-
nee matkailijan roolin muuttumisena, siihen sekoittuvat myös kuluttajan 
ja markkinoijan roolit (Saraniemi 2009, 57), joka voi ilmetä mm. internetin 
sosiaalisessa mediassa matkailijoiden tarinoina, valokuvina ja kertomuk-
sina.

Kiinnostuksen määrään ja päätökseen lähteä kohteeseen vaikuttaa 
ratkaisevasti mielikuva, jonka mahdollinen vierailija luo esim. www-sivu-
jen visuaalisen ulkoasun, käytettävyyden ja informaation perusteella. 
Omaehtoinen vierailija on itse aktiivinen valitessaan mm. matkailureit-
tiä, kohdetta ja palveluita. Tämä ominaisuus haastaa Pohjanlahden 
Rantatien (kohteineen, palveluineen ja tuotteineen) näyttäytymään erot-
tuvasti yhtenäisenä matkailukohteena, joka sisältää useita kohteita, pai-
kallisia erikoisuuksia ja erilaisia vaihtoehtoja. Omaehtoisuuden periaatteen 
ymmärtäminen on osa käyttäjälähtöistä ajattelua.

 Tarina

Tarinan merkitys kirkastuu Raivon (2004, 154.) sanoin: ”Maisema 
tarvitsee kontekstinsa – historiallinen maisema tarinansa”. Ilman tarinaa 
ja sen tulkintaa ei synny lumoa. Sen merkitys myös mielikuvan (myös vi-
suaalisen ilmeen) muodostuksessa on tärkeä. Tarina rakentaa osaltaan 
brändiä ja lataa siihen merkityksiä. Tarina kertoo arvoista, lähtökohdista 
ja tavoitteista.

Hankkeen puitteissa kirjattiin Maunu Häyrysen idea tien tarinalli-
seen teemoitukseen liittyen: ”Matkailijasta vastustamattoman kiinnosta-
valta. Tie vie kohti seikkailuja!”

Rantatien pitkä historia luo olemassa oleville ja uusille tarinoille 
pohjan, joka vahvistaa Pohjanlahden Rantatien identiteettiä ja imagoa. 
Tarinat antavat aineksia myös palvelumuotoiluun, Pohjanlahden Rantatiehen 
liittyvään visuaalisuuteen, äänimaailmaan, palveluihin ja tuotteisiin. 
Esimerkiksi seikkailureittien etapit, kylän Slow life -tunnelma, ravintolan 
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ruokalista voivat saada alkunsa tarinoista ja näin myös herättää vierailijan 
mielenkiinnon.

Matkailutiehanke on julkaissut ”Tarinoita teiden varsilta” (Laine, 

2011). Julkaisussa on haastatteluaineiston perusteella koottu muistitietoa 
ja tarinoita tutkitulta alueelta. Jatkossa voidaan tutkia ja koota matkailu-
tiehen (myös tien historiaan) liittyviä tarinoita ja  kokemuksia, joita käyt-
tää esim. Pohjanlahden Rantatien markkinoinnin yhteydessä. Alueelta 
kotoisin olevat tai siellä asuvat ammattikirjoittajat ja esim. muusikot voi-
sivat tuottaa tiehen tai rannikolle linkittyvän tarinan ja sävelmän, joilla 
matkailutietä ja rannikkoseutua voitaisiin jatkossa tehdä tunnetuksi.  

Organisaatio ja toimijat

Vuoden 2012 loppuun asti Pohjanlahden Rantatietä hallinnoi 
Pohjanlahden Rantatie -matkailutiehanke 2011–2012. Hankkeiden pää-
tyttyä Pohjanlahden rannikkotien organisaation ja/ tai toimijaverkoston 
tulee on laajapohjainen, siten että alueellinen tasa-arvo toteutuu. 
Laajapohjaisuudella tarkoitetaan tässä, että toimijaverkostoon valitut esim. 
kylät, kunnat ja kaupungit, maakuntien liitot, matkailun edistämisorga-
nisaatiot, matkailuviranomaisten edustajat, kauppakamarien edustajat ja 
edelleen verkostoon valikoidut toimijat ja kanssatoimijat työskentelevät 
samanarvoisina, avoimuutta ja tietotaidon jakamista noudattaen. 
Pohjanlahden Rantatielle pyritään muodostamaan keskinäistä luottamis-
ta jakava ja nauttiva organisaatio ja toimijaverkosto, josta voi muodostua 
yhteisö toiminnan vakiintuessa.

Toiminnan laadukkuuden määrittely ja sen kehittäminen jatkossa 
edellyttää, että Pohjanlahden Rantatiehen liittyvää toimintaa voidaan tar-
kastella, tekemällä esim. asiakaskyselyitä eri pisteissä tai internetin kaut-
ta (ulkoinen palaute), luomalla säännöllisesti tehtävä tarkastelukonsepti 
(sisäinen käyttö). Toiminnan ja toimintatapojen on oltava johdonmukai-
sia ja läpinäkyviä, siten että niistä välittyy selkeä kuva niin organisaation, 
toimijaverkoston jokaiselle jäsenelle kuin ulkopuolisille sidosryhmille. 

Läpinäkyvä toimintatapa kasvattaa myös ulkopuolisten sidosryhmien, 
kuin myös matkailijoiden luottamusta brändiin. 

Tuotteistamisen eri vaiheissa Pohjanlahden Rantatien toimijat luo-
vat yhteyksiä vastaaviin valtakunnallisiin ja /tai kansainvälisiin toimijoi-
hin, esim. toisiin matkailutieorganisaatioihin, korkeakouluihin tai 
monikansallisiin yhtiöihin. Syntyneen yhteistyön puitteissa voidaan to-
teuttaa esim. pilottihankkeita ja harjoittaa yhteismarkkinointia. 

Pohjanlahden Rantatien toimijaverkosto on laaja, rakenteeltaan hy-
bridi. Laajapohjaisuutta tarkastellaan positiivisessa valossa, uusia mah-
dollisuuksia luovana ominaisuutena. Pohjanlahden Rantatien 
organisaatio ja toimijaverkosto nähdäänkin jatkuvasti kasvavana ja pro-
sessissa kehittyvänä verkostona ja yhteisönä. 

Teemat       

Teemat jakaantuvat sisäisiin ja ulkoisiin. Brändin pääteemat sitou-
tuvat Pohjanlahden Rantatien fyysisiin ja niistä juontuviin, ominaisuuk-
siin. Pohjanlahden Rantatien brändin teemat ovat merellisyys, rauhallisuus, 
hiljaisuus, liikkuminen, luonnonläheisyys, historiallisuus ja kulttuuri. 
Matkailulliset markkinointiteemat muodostetaan brändin pääteemojen 
alle, alueellisia vetovoimatekijöitä hyödyntäen, käyttäjälähtöisestä näkö-
kulmasta. 

Merellisyys on länsirannikkoa myötäilevän matkailutien ydinmie-
likuva. Merellisyys on myös yhdistävä tekijä koko matkailutielle ja sen 
toimijoille, se myös luo mahdollisuuksia palvelumuotoilun ja tuotteista-
misen saralla. Alueelliset vetovoimatekijät saavat erilaisia painotuksia, 
omia paikallisia erityispiirteitä korosten. Edellisten lisäksi matkailutien 
markkinoinnin, tuotteistamisen ja palvelumuotoilun puitteissa käytetään 
ns. ulkoisia teemoja, jotka ovat arvojen, teemojen sekä vetovoimatekijöi-
den perusteella muotoiltu käyttäjälähtöisesti. Tällaisesta jatkokehitykses-
tä on syntynyt myös Pohjanlahden Rantatien www-sivujen teemoitus.
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Vetovoimatekijät

Rantatien yleisiksi (ristinvaikuttaviksi) vetovoimatekijöiksi on mää-
ritelty Selkämeren rannikon matkailutiehankkeen selvitysten puitteissa: 
historia, luonto, kulttuuri, tapahtumat ja palvelut.

Alueelliset ja matkailulliset vetovoimatekijät voivat poiketa tien ylei-
sistä vetovoimatekijöistä ollen tien yleisten vetovoimatekijöiden johdan-
naisia, joiden selvittämiseksi tehdään alueellista selvitystyötä.

Kuva 5. Kuva on osa Pohjanlahden Rantatien visuaalisen linjan kuvastoa. 
Kuva: Jan Eerala.

Identiteetti

Brändin identiteetti ja sen ydinarvot perustuvat Rantatien pysyviin 
ja olemassa oleviin ominaisuuksiin. Pohjanlahden Rantatien identiteetti 
peilaa myös sen Pohjanlahden Rantatien strategiaa. Pohjanlahden Rantatien 
identiteetti toimii imagon ja kohdebrändin välillä. (Cai 2002; Saraniemi 

2009.) Brändin identiteetti muodostuu aktiivisessa ja jatkuvassa vastavuo-
roisessa toiminnassa organisaation sisäisen identiteetin ja käyttäjien ul-

koisten identiteettien kanssa. Identiteetti on kiinteästi sidoksissa 
brändille asetettuihin ydinarvoihin. (Ks. Urde 2003.)

Pohjanlahden Rantatien brändillä on oma identiteetti. Pohjanlahden 
Rantatie on kohteena hybridi (mm. useita kohteita, paikkoja), jolle muo-
dostuu myös useita alaidentiteettejä. Nämä alaidentiteetit ovat brändi-
identiteetin jatkumoita ja ne mukailevat yhtenäisesti brändin ydinarvoja. 
Painotan viestinnän, kulttuurin ja rakenteen merkityistä identiteetin ra-
kentumisessa, joiden vaikutusta on painottanut myös Balmer (2001). 

Kuva 6. Kohdeidentiteetin rakenne. Mukaillen, Saraniemi 2009, 35.

Kohteen identiteetti perustuu kohteen ominaisuuksien ja mm. mat-
kailijoiden väliseen suhteeseen. Identiteetti muodostuu myös sosiaalises-
sa vuorovaikutuksessa. (Saraniemi 2009, 34; Cornelissen ja Harris 2001.) 

Brändin identiteetin muotoutumista määrää myös käyttäjän oman iden-
titeetin peilaus. 

Kohdeidentiteettien muodostuminen on osittain hallitsematonta ja 
problemaattista, koska kuten brändikin, myös identiteetti muodostuu 
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mielikuvissa. Onkin tärkeää että kohdeidentiteetistä annettua kuvaa oh-
jataan haluttuun suuntaan, esim. markkinoinnissa. Ohjaavina, ja vuoro-
vaikutteisina tekijöinä, toimivat brändin aidot ydinarvot. Historia, tarinat, 
kohteen paikat jne. ovat kaikki identiteetin vaikutuskentässä ja osa sitä. 
Kohteen identiteetti ei ole koskaan muuttumaton, vaan alati muuttuva ja 
kehittyvä. Identiteetti sulautuu lopulta osaksi myös historiaa ja tarinape-
rinnettä. 

Identiteetin määrittely

Määrittelemällä Pohjanlahden Rantatien identiteettiä ja olemusta 
on saatu työkaluja mm. visuaalisen ulkoasun suunnitteluun, markkinoin-
tisuunnitteluun, brändin sisäisen identiteetin muodostamiseen sekä brän-
diin liitettävien mielikuvien jalostamiseen.

Monikielisyys ja kansainvälisyys ovat tärkeä osa rannikon alueen 
paikallista identiteettiä. Rannikon (kansainvälinen) historia ja monikie-
lisyys vaikuttavat Pohjanlahden Rantatien identiteetin taustalla.

Matkailutie -kyselyssä pyydettiin kuvailemaan Rantatietä kolmella 
sanalla. (Matkailutiekyselyn toteutti Sari Rosu Selkämeren rannikon matkailutie-

hankkeen toimesta 2010.) Pohjanlahden Rantatie identifioituu tällä hetkel-
lä matkailutie-kyselyn vastauksien perusteella, pitkälti sen positiivisina 
koettujen esteettisten arvojen kautta. Pohjanlahden Rantatietä on luon-
nehdittu maisemallisesti vaihtelevaksi ja kauniiksi, jonka varrella raik-
kaan merellisyyden voi aistia. Pohjanlahden Rantatie huokuu myös 
rauhallisuutta ja kiireetöntä tunnelmaa.

Tien maastollinen vaihtelevuus tuo yllätyksellisyyden aspektin. 
Matkailutien fyysinen pituus, historian luoma “henkinen syvyys” yhdessä 
luonnon, paikallisuuden kunnioittamisen ja nykyteknologian kanssa luo-
vat Pohjanlahden Rantatielle kerroksellisen identiteetin, jossa piilee pal-
jon potentiaalisia mahdollisuuksia.

Profiloituminen

Merellisyyden ja rannikon historia näyttäytyy jännittävänä ja kiin-
nostavana, majakoiden ja pookien noustessa maisemasta. Joidenkin ma-
jakoiden ympärille on jo kehitetty matkailupalveluita: majoitusta, kokous-, 
ravintola- tai juhlapalveluita. Uskon, että majakoiden uusi(o) käyttö mat-
kailu- ja palvelukontekstissa lisääntyy ja rakentaa Pohjanlahden Rantatien 
erikoispiirteitä korostavaa matkailutietä, samalla edistäen profiloimista 
yhtenäisenä, valtakunnallisesti merkittävänä ja kansainvälisesti (tulevai-
suudessa) tunnettuna matkailukohteena.

Tulevaisuudessa palvelumuotoilun avulla on tarkoitus huolehtia sii-
tä, että palvelukokemuksista muodostuu selkeitä ja johdonmukaisia, näin 
kyetään ohjaamaan myös mielikuvien suuntaa.

Viestinnän ja markkinoinnin muodostama kuva Pohjanlahden 
Rantatiestä profiloi tietä käytännön tasolla, kohti asetettua päämäärää. 
Alueellisesti merellisyyden rinnalle voidaan nimetä brändin arvojen ja 
tavoitteiden kanssa samassa linjassa oleva erityispiirre, jota käytetään alu-
een markkinoinnissa. On huomattava, että Rantatien profiili, identiteet-
ti, imago ja brändi linkittyvät keskenään, myös vaikutussuhteiltaan.

Kestävä kehitys

Kestävä kehitys sekä saavutettavuus/esteettömyys ovat olennainen 
osa Pohjanlahden Rantatie -matkailutielle suunniteltua brändiä ja kon-
septia. (Ks. lisäksi Salmi 2010, 30–33.) Osana  kestävän kehityksen ideaa, 
johon Pohjanlahden Rantatie toiminnassaan on sitoutunut, nousee esiin 
eko- ja lähimatkailu sekä lyhytlomat. Pohjanlahden Rantatie –hankkeen 
puitteissa Mäkiranta (2011) on kirjoittanut Pohjanlahden Rantatielle 
”Kestävän matkailun periaatteet Pohjanlahden Rantatiellä”, (saatavilla 

Turun Yliopiston Kulttuurin ja Maisemantutkimuksen laitokselta, Porista).
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Saavutettavuus

Saavutettavuuden/esteettömyyden lähtökohtana on sosiaalisesti vas-
tuullinen suunnittelu. Saavutettavuus edistää tasapuolisuutta, parantaa 
ympäristöjen esteettömyyttä, tuotteiden helppokäyttöisyyttä ja palvelujen 
saavutettavuutta. (Ks. esim. http://dfasuomi.stakes.fi/FI/index.htm, linkin toi-

mivuus tarkistettu viimeksi 3.1.2012.)

Tämä kuluttajalähtöinen näkökulma laajentaa kohderyhmää, tuot-
taa parempaa suunnittelua ja palveluja sekä tuotteita. Innovaatiot ja jat-
kuva kehitys haastavat samalla Pohjanlahden Rantatien brändin asettaman 
tavoitteen uuden teknologian käytöstä.

Saavutettavien ja esteettömien kohteiden, tuotteiden ja/tai palvelu-
jen merkitseminen asianmukaisin symbolein ja opastein on osa luotta-
musta herättävää positiivista erottautumista. (Symboli on tunnuskuva tai 
-merkki, joka on kansainvälisesti ymmärrettävä. Symbolilla on informa-
tiivinen tehtävä, esim. opasteissa, Internet-sivuilla ja se tukee muuta ole-
massa olevaa viestintää. Isa-tunnus on ainoa standardisoitu symboli.)

 Saavutettavuus ja/tai esteettömyys pidetään mielessä Pohjanlahden 
Rantatien kohteiden, palvelujen ja tuotteiden suunnittelussa ja toteutuk-
sessa. Brändin viestintä voi jatkossa tarvita räätälöityjen symboleiden 
käyttöä linkittyen sitten osaksi yhtenäistä Pohjanlahden Rantatien toimi-
javerkoston käytettävissä olevaa visuaalista ilmettä. 

Kaikissa Pohjanlahden Rantatien markkinoinnillisissa ja viestinnäl-
lisissä materiaaleissa (mm. internet ja printtimedia) tulee tulee ilmetä 
Pohjanlahden Rantatien sitoutumisesta kestävyyteen toimissaan, tätä voi 
korostaa tapauskohtaisesti. Saavutettavuus ja/tai esteettömyys tulee il-
maista selkeästi mm. kohdetietojen yhteydessä ja aina kun se on mahdol-
lista. Mahdolliset suunniteltavat piktogrammit selkeyttävät viestintää 
ilman kielimuureja.

Symbolien käyttö on tehokasta viestintää. On kuitenkin huomatta-
va, että symbolit ovat opittavia merkkejä ja siksi niiden merkitys on hyvä 
olla selitetty esim. infotaulussa.  

Palvelumuotoilu

Palvelumuotoilu tarkoittaa käyttäjälähteistä palvelujen kokonaisval-
taista suunnittelua, joka piiriin kuuluvat mm.: tilat (sisältää kontaktipis-
teitä, kuten valaistus, äänet, tuoksut, sisustus), ihmiset (mm. 
käyttäytyminen, palvelupolku ja siihen linkittyvät toimet), prosessit (pal-
veluiden tuotantotapa) ja esineet (tilaan tai ympäristöön liittyviä, kuten 
esim. ravintolassa lautasliina tai ruokalista). Palvelumuotoilun tavoitteena 
on luoda yhtenäinen palvelukokemus, joka on selkeä ja linjassa mm. vi-
suaalisen ilmeen ja brändin arvojen kanssa. Tavoitteena vierailijan tyyty-
väisyys, palvelutuotannon parantuminen ja jatkokehittäminen. 
Palvelukokemukseen sisältyy myös ennalta määrittelemättömiä tekijöitä, 
sillä kokemuksiin sisältyy aina henkilökohtaisia merkityksiä, arvoja ja 
odotuksia. Tuote tai palvelu toimii erittäin merkittävänä rajapintana asi-
akkaan ja yrityksen välisessä kanssakäymisessä sekä muokkaa asiakkaan 
mielikuvia tuotteen takana olevasta brändista ja yrityksestä. (Karjalainen 

2004, 80: Salmi 2010, 37.)

 Palvelumuotoilun avulla Pohjanlahden Rantatien brändi ja laajalle 
levittäytyneet kontaktipisteet voivat näyttäytyä yhtenäisenä ja sen avulla 
matkailijan mielikuvaa voidaan ohjata, kohti tavoiteltua suuntaa. Tuloksena 
matkailijan positiiviset kokemukset ( jaettuna, esim. sosiaalisen median 
kautta), matkailijan ”sitoutuminen”sekä mm. liiketoiminnan tulokselli-
suus.

Rantatien palvelumuotoilu fragmentoituu alueellisesti ja temaatti-
sesti. Yhtenäinen tie voidaan jakaa maantieteellisiin ryhmiin (paikkoihin, 
palveluihin, tuotteisiin) siten, että se tukee yhtenäistä kohdebrändin mie-
likuvaa. Pohjanlahden Rantatien brändin ”sateenvarjon alle” liittyvät ja 
liitettävät palvelut ja/tai tuotteet ovat valikoitujen toimijoiden tarjoamia, 
varmistaen brändin lupausten toteutumisen ja laatumielikuvien korkea-
tasoisuuden.

Valikoidun toimijan toimintakulttuurin, palveluiden ja tuotteiden 
on oltava samoilla linjoilla Pohjanlahden Rantatie -konseptin ja brändin 
arvomaailman kanssa, jotta aitoa sitoutumista ja yhdessä prosessoitua ke-
hitystyötä voidaan olettaa syntyvän. Kaikkien osatekijöiden on ymmär-
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Kuva 7. Pohjanlahden Rantatien palvelumuotoilun rakenteen  
skenaario. Soveltaen Freeland, D.G., & Strirton, S.   
“Organising for e-Commerce” - a Boston Consulting Group   
(BCG) Analysis, April 2000 kaaviokuvaa (Salmi 2010, 35.)

rettävä kuuluvansa kokonaisuuteen, jonka muodostama kuva näyttäytyy 
yhtenäisenä sidosryhmille brändin ja imagon kautta. 

Pääsy osaksi Pohjanlahden Rantatien matkailukonseptia mahdollistaa mm.:

- Matkailutieorganisaation tuen.

- Markkinointikanavana toimivan nettiportaalin edut,  
 kuten näkyvyyden ja yrityksen markkinoinnin Pohjanlahden   
 Rantatien nettiportaalin sivustoilla. 

- Yrityksen profiloitumisen laadukkaan ja kestävän matkailun  
 periaatteita noudattavana matkailupalvelujen tuottajana  
 matkailutien yhteydessä toimivana yrityksenä. 

- Erottautumisen kilpailijoista laadukkaana yrityksenä. 

- Mahdollisuuden verkostoitua muiden konseptiin 
 liittyneiden yrityksien kanssa. 

- Virallisen graafisen matkailutietunnuksen ja opaskylttinä  
 käytettävän matkailutien kohdetunnuksen käytön yrityksen  
 markkinoinnissa ja viestinnässä. 

- Kasitie ry:n järjestämiin koulutuksiin ja yhteisiin  
 kokoontumisiin osallistumisen. 

- Yritysten verkostoitumisen ja yhteisen konseptin 
 sitoutumisen edut.

(Mäkiranta 2011. Matkailutiehanke/ Turun Yliopisto, Kasitie ry.)

Tavaramerkin symbolia (®) voidaan käyttää Pohjanlahden Rantatien 
tunnuksen yhteydessä vahvistamassa mielikuvaa tavaramerkistä. Ostopäätöstä 
tehdessään kuluttajan valintaperusteet pohjautuvat viime kädessä mieli-
kuviin, oli kyse sitten fyysisestä tuotteesta tai palvelusta. Tuote tai palve-
lu saavuttaa erottuvuutensa kilpaileviin tuotteisiin mielikuvallisten 
tekijöidensä kautta (Karjalainen 2004, 81; ks. myös Cagan & Vogel 2003, 42 ja 

Tarssanen 2005; Salmi 2010, 37). Matkailutiehankkeen puitteissa on määri-
telty Pohjanlahden Rantatien tunnuksen käyttöoikeudet, kriteeristö ja 
säännöt.  

Tavaramerkki voidaan myöntää laadukkaalle matkailutuotteelle, 
palvelulle, ravintolalle, majoitusliikkeelle tai muulle Pohjanlahden Rantatien 
kohteelle, joka sijaitsee Pohjanlahden Rantatien yhteistoimintavyöhyk-
keellä. Tavaramerkin käyttöoikeuden myöntää Kasitie ry.
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Kriteerit: 

- Yritys, tuote ja palvelut ovat matkailutien  
 konseptin ja kriteerien mukaisia. 

- Yritys noudattaa toiminnassaan kestävän kehityksen  
 ja kestävän matkailun periaatteita. 

- Yrityksen tuotteet tai palvelut liittyvät  
 vähintään yhteen matkailutien teemoista. 

- Yritys tekee yhteistyötä taustaorganisaation kanssa  
 ja informoi sitä mahdollisista muutoksista. 

- Yrittäjä päivittää säännöllisesti omia nettisivustojaan ja  
 markkinointitietojaan. 

- Yritys tarkkailee palvelutuotantojensa laatua toimivan oman  
 laaduntarkkailunsa ja asiakaspalautejärjestelmän avulla. 

- Yritys tai kohde sijaitsee Pohjanlahden Rantatien  
 yhteistoimintavyöhykkeellä tai/ ja Pohjanlahden Rantatien tai  
 siihen liittyvien ”silmukoiden” lähettyvillä. 

(Mäkiranta 2011. Matkailutiehanke/ Turun Yliopisto, Kasitie ry.)

Matkailuyrityksen palvelun tai tuotteen tulee liittyä johonkin mat-
kailutien teemoista, joita ovat merellisyys, luonto, kulttuuri, hyvinvointi, 
tarinat, lihasvoimainen liikkuminen, yhteisöllisyys ja uusmediat. 

Tunnusta saa käyttää vain niiden tuotteiden, palveluiden ja kohtei-
den/yritysten viestinnässä, mainonnassa ja markkinoinnissa, joille se on 
myönnetty. Tavaramerkin käyttöoikeus voidaan lakkauttaa, jos yritys ei 
täytä tavaramerkin käytön kriteerejä tai yritys on antanut hakemuksessa 
väärän kuvan toiminnastaan ja toimintansa periaatteista. (Mäkiranta 2011. 

Matkailutiehanke/ Turun Yliopisto, Kasitie ry.)

Lähimatkailu

Pohjanlahden Rantatie on oiva lähimatkailukohde. Laajalle alueel-
le levittyvänä, potentiaalisia lähimatkailijoita on Suomen mittakaavassa 
paljon. Lähimatkailijat voivat olla aluksi matkailutien ”pilottikäyttäjiä”, 
heidän kokemustensa perusteella matkailutietä, sen paikallisia kohteita 
ja palveluja voidaan kehittää, esim. kansainvälistymistä ajatellen. 

Lyhytlomat ja lähilomat ovat nousevin matkailumuoto, joiden veto-
voimaa lisää kasvava ympäristötietoisuus. Lähimatkailu on usein oma-
toimisesti tapahtuvaa matkailua, joka perustuu lyhyisiin siirtymiin ja ”ex 
tempore” poikkeamisiin. Lyhyet välimatkat voidaan taittaa myös lihasvoi-
maisesti, joka on osa lähimatkailun ekologisuutta.

Nykypäivänä ihmiset muuttavat useitakin kertoja, enää ei olla sidok-
sissa pysyvään paikkaan yhtä kiinteästi kuin ennen. Muutettaessa halu-
taan usein tutustua uuteen kotiseutuun ja sen historiaan, palveluihin ja 
hankkia uusia elämyksiä. Matkailun merkitys on muuttunut, nyt se on 
enemmänkin keino sopeutua muuttuviin oloihin. Pohjanlahden Rantatien 
tärkeitä lähimatkailukohteita ovat mm.: kulttuuri- ja luontokohteet, kylät, 
majakat ja maisematyypit. Tapahtumamatkailu tarjoaa mm.: markkinoi-
ta, taidenäyttelyjä, teatteri- ja musiikkiesityksiä sekä urheilutapahtumia.

Lyhytlomat ja lähimatkat voivat olla auto- tai junamatkoja, mutta 
myös kävely-, polkupyörä- tai veneretkiä lähiseudun luontokohteisiin ja 
kylämiljöisiin, esihistoriallisille hautaröykkiöille ja kalastajasatamiin, sie-
ni- ja marjametsiin (Petrisalo 2009, 184). Potentiaalisia lähimatkailijoita 
ovat mm.: Pohjanlahden Rantatien vaikutuspiirissä asuvat, lähiseudulle 
muuttaneet, eläkeläiset, lapsiperheet.

Lähimatkailijoiden kannalta on tärkeää, että tietoa kohteista, tapah-
tumista ja mm. aukioloajoista löytyy nopeasti ja ajantasaisesti, myös ta-
pahtumatarjonnan monipuolisuus ja ympärivuotisuus lisää lähimatkailun 
ja lyhytlomien määrää. Ajantasaisen tiedon löytyminen yhdestä portaa-
lista on osa saavutettavuutta, näin omaehtoinenkin matkailija voi suun-
nitella reitit, poikkeamiset ja tutustumiskohteet (myös matkapaketteja) 
etukäteen.

Kuva 8. Pohjanlahden Rantatie 
tunnus rekisteröitynä tuotemerkkinä, 
esimerkki. 
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Vuodenajat

Vuodenaikojen vaihtelu luo kontrastikkaan, yllätyksellisen ja vaih-
televan mielikuvan Pohjanlahden Rantatien maisemista, luonnosta, ak-
tiviteetti- ja tapahtumatarjonnasta. Vuodenaikojen vaihtelu on koettu 
haastavana matkailun kannalta, sen voi kokea myös arsenaalina käyttä-
mättömiä mahdollisuuksia jotka herättävät esim. kansainvälisten matkai-
lijoiden kiinnostuksen. Kaikki vuodenajat tarjoavat jonkin erityispiirteen, 
jota voisi hyödyntää matkailua, palveluita ja tuotteita suunniteltaessa sekä 
toteutettaessa. Vuodenaikojen vaihtelu laajentaa mm. liikkumiseen tar-
joutuvia mahdollisuuksia, esim. talvella luistelu ja hiihtäminen, keväällä 
patikointi, kesällä veneily ja syksyllä pyöräily. Vuodenaikojen vaihtelu 
muuttaa maisemaa ja tarjoaa erilaisia elämyksiä mm. valokuvaajille ja 
luonnon tarkkailijoille. Muuttuvat luonnon olosuhteet mahdollistavat 
erilaisten aktiviteettien kausivaihtelut: marjastus, pilkkiminen jne.

Lähimatkailijat voivat kokea vuodenaikojen vaihtelun tuovan vaih-
telua ja eri näkökulmia tuttuihin paikkoihin. Pohjanlahden Rantatie näyt-
tää siten eri puolia itsestään vuodenajan vaihtuessa. Vuodenaikojen 
vaihtelu näyttäytyy kansainvälisessä mittakaavassa eksoottiselta ja jännit-
tävältä. Matkailutien kohteiden luonne ja tunnelma muuttuu vuodenai-
kojen myötä ja mahdollisuudet erilaisten palveluiden sekä tuotteiden 
kehittämiseen laajentuvat.

Kuva 9. Jokainen vuodenaika tarjoaa niin matkailijalle kuin   
matkailupalvelujen tuottajille erilaisia mahdollisuuksia.   
Pohjanlahden Rantatie: Visuaalinen linja. Kuva: Jan Eerala.
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Brändi

Pohjanlahden Rantatien brändin rakennuksen lähtökohtaisena haas-
teena on matkailutien hybridinomaisuus; maantieteellisesti laaja alue, 
jolla on paljon toimijoita. Hallinnolliset toimet, esim. koordinointi ja 
brändin hallinta ovat avainasemassa brändin muotoutumisen, kehittämi-
sen ja tulevaisuuden kannalta.

Brändäys vaatii taloudellista panostusta ja pitkäjänteistä, johdon-
mukaista työtä johon jokaisen mukana olevan on sitouduttava, jotta brän-
distä voi muodostua eheä ja toimiva, jotta ulkopuolelta tarkasteltuna 
Pohjanlahden Rantatien kohdebrändi nähdään ja koetaan yhtenäisenä ja 
luotettavana kokonaisuutena. Brändillä, toiminnoilla ja mm. palveluilla 
on korkeat laatuvaatimukset, jotka täytyy kyetä ylittämään jotta brändi 
lunastaa lupauksensa,  että sen voi kokea luotettavana ja elämyksellisenä 
siihen liitettävissä mielikuvissa.

Pohjanlahden Rantatie on käsitettävä matkailukohteena, tästä aja-
tuksesta johtaen Pohjanlahden Rantatien brändi on kohdebrändi. 
Kohdebrändäys on kompleksinen ja moniulotteinen brändäämisen muo-
to, jonka ratkaisemiseksi tarjoaa holistinen katsantokanta parhaan stra-
tegian. Holistista ajattelutapaa jatketaan edelleen myös brändin 
kehittämisen ja mm. palveluiden tuotteistamisen puitteissa tulevaisuu-
dessa. 
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Orientaatio

Yleisesti brändin määritelmää voi luonnehtia tässä yhteydessä seu-
raavasti: brändi on useista tekijöistä koostuva, subjektiivisesti muodostu-
va vaikutelma jonka olemassaolo määrittyy dialogissa kokemusten ja 
tuntemusten kautta. Brändi rakentuu hitaasti dynaamisessa prosessissa. 
Rakentuminen vaatii, varsinkin alkuvaiheessa, merkittävää taloudellista 
panostusta. Saavutettava hyöty kumuloituu suhteessa aikaan. Brändin 
arvojen ja tavoitteiden ymmärtäminen ja niihin sitoutuminen on toimi-
joilta välttämätöntä, jotta brändistä voi muodostua eheä ja toimiva. 
Ulkoapäin tarkasteltuna voidaan siten havaita positiivinen vaikutelma 
yhtenäisestä kohdebrändistä, kokonaisuutena.

Pohjanlahden Rantatietä käsitellään yhtenäisenä matkailukohteena, 
jolloin brändin muodostumista tutkitaan kohdebrändin muodostumisen 
näkökulmasta. Tämä tapahtuu moniulotteisen kohdebrändäyksen näkö-
kulmasta yhdistämällä eri brändäyksen filosofioita. 

Pohjanlahden Rantatie -brändin toteuttamisen, kehittämisen ja pal-
velujen tuottamisen strategiaksi esitetään läpinäkyvää holistisuutta, jossa 
otetaan huomioon myös ympäristö (kestävä kehitys, ekomatkailu) ja mat-
kailukohteesta saatavat käyttäjäkokemukset. Tämä tarkoittaa käytännös-
sä sitä, että brändi muodostuu avoimessa prosessissa vuorovaikutuksessa  
sisäisten ja ulkoisten toimijoiden välillä. Sisäisillä toimijoilla tarkoitetaan 
tässä Pohjanlahden Rantatien hallintoa, organisaatiota, toimijoita; kuten 
palveluntuottajia ja ulkoisilla matkailijoita.

Brändi on subjektiivinen vaikutelma, joka ilmaisee ydinarvoja, si-
toumuksia ja lupauksia, jotka liittyvät tiettyyn paikkaan, ja ilmentyvät 
matkakohteen sidosryhmien identiteeteistä. Toiseksi se on kokonaisval-
tainen yhdessä luotu identiteetti, joka perustuu kohteen ydinarvoihin, 
joita tulkitsevat sekä kysyntää ja tarjontaa edustavat osapuolet. Identiteetti 
syntyy eri osapuolten vuorovaikutuksessa. (Saraniemi 2009; Salmi 2010.) 

Kohdebrändi

Fyysisesti Pohjanlahden Rantatie kulkee etelä–pohjoinen -suuntai-
sesti Suomen länsirannikkoa pitkin. Kohteena Pohjanlahden Rantatie 
on hybridi, koska se muodostuu useiden aluekohteiden ja paikkojen ver-
kostosta. Matkailutien pituus ja rakenne on haasteellinen, toisaalta tien 
”valloittaessa”  koko länsirannikon, se on myös kilpailuetu. Pohjanlahden 
Rantatien kohdebrändi muodostuu olemassa olevien ominaisuuksien ja 
toimijoiden sekä matkailijoiden välisessä vuorovaikutuksessa, yhdessä 
luotujen ja jaettujen kokemusten kulminaatiopisteissä. (Saraniemi 2009; 

Prahlad & Ramaswamy 2004; Salmi 2010.) On huomattava, että kohteen brän-
di eroaa esimerkiksi tuotteen brändistä, joka on suppeampi käsite. 
Pohjanlahden Rantatie tulee nähdä jatkuvasti kehittyvänä prosessina. 
Näen, kuten Saraniemikin (2009, 20), että kohdebrändäys tulee nähdä 
holistisena, dynaamisena ja yhdessätuotettuna. Kohdebrändi perustuu 
kohteen perusominaisuuksiin ja brändin arvoihin sekä brändiin sitoutu-
neeseen identiteettiin. 

Brändiä ei voi rakentaa ulkoapäin, vaan sen rakentuminen tapah-
tuu ensin sisältä ulospäin. Pohjanlahden Rantatien kohdebrändi raken-
tuu vuorovaikutuksessa matkailijoiden ja toimijoiden kanssa, hitaasti, 
pitkällä aikavälillä. Tässä dynaamisessa, kaksisuuntaisessa prosessissa 
suoritetaan mm.: valintoja, keräämistä, jakamista, reflektointia sekä ko-
kemuksellisuuden hyödyntämistä. Kohdebrändin muodostuminen on 
mielikuvasidonnaista ja siihen vaikuttavat erityisesti: halutun mielikuvan 
heijastaminen,  esim. markkinoinnin ja julkisuuden hallinnan ja johta-
misen avulla. Kohteen/paikan brändäys on tietoista ja suunniteltua toi-
mintaa, jonka runkona käytetään brändille määriteltyjä arvoja (esim. 
kulttuuriset, sosiaaliset, taloudelliset, luonto- ja ympäristöarvot) ja toi-
mintatapoja (kestävä kehitys, saavutettavuus mm.) muotoillen tästä pää-
omasta rakenteita jolle brändin lupaukset voi perustaa. (Gnoth 2007.) 

Brändin arvot ovat toimivat edelleen esim. tuotebrändäyksen ytimessä. 
Arvojen on oltava aitoja ja sopusoinnussa kohteen l. Pohjanlahden Rantatien 
ominaisuuksien kanssa (myös kulttuurin ja historian).
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Pohjanlahden Rantatien kohdebrändi koostuu:

-  Arvoista; ydin, lupaus 

-  Identiteetistä ja paikkakohtaisista identiteeteistä;  
 prosessissa määrittyvä, arvoihin perustuva 

-  Visuaalisesta ilmeestä;  
 brändin visualisointia käytännön tasolle näkyväksi 

-  Viestinnästä; mm. markkinointiviestinnän lisäksi 
 myös sosiaalisen median ja käytöksen 

-  Vuorovaikutuksesta ja yhteistyöstä; aktiivinen verkostoituminen

-  Organisaatiokulttuurin avoimuudesta ja läpinäkyvyydestä;  
 avoin viestintä lisää luottamusta.

Brändäämisen filosofia muodostuu sidosryhmien roolien, kohteen 
ominaisluonteen, omistajuuden, sitoutumisen ja brändin hallinnan pro-
sessien relaatioiden ymmärtämisestä. Kohdebrändäyksen typologia koos-
tuu neljästä eritasoisesta brändäysfilosofiasta ja niiden keskinäisistä 
vuorovaikutussuhteista: tuoteperustainen, yritys-, yhdessätuotettu-  ja 
identiteettiperustainen brändäys. (Saraniemi 2009, 69–70.)

Kuva 10. Brändäys filosofioiden typologia. 
Mukaillen: Saraniemi 2009, 70. (Salmi 2010, 49.)

Rantatien kohdebrändissä on osia eri filosofioista, pääperiaatteina 
käytetään yhdessä luotua ja identiteettiperustaista brändäämisen filoso-
fiaa. Holistisuudella tarkoitetaan tässä yhteydessä eri näkökulmien huo-
mioimistaesim.:  toimija - matkailija, kestävä kehitys - ekomatkailu. 
Kohdebrändäyksessä on tärkeää ymmärtää kokemuksien merkitys, joita 
kohteesta saadaan tai voi saada.

Brändi lisäarvona

Vahva brändi on positiivisia mielikuvia, erottuvuutta – selvä kilpai-
luetu. Brändin olemassaolo kertoo myös pitkäjänteisesti ja ansiokkaasti 
tehdystä työstä, saavutetusta vakaudesta ja liiketaloudellisesta kannatta-
vuudesta. Brändi tuottaa myös aineetonta lisäarvoa, joka tyydyttää asiak-
kaan psykologisia tarpeita ja toiveita. Lisäarvon erityisiä piirteitä on vaikea 
määritellä koska se on kokonaisuus. Pohjanlahden Rantatien brändi ja 
identiteetti perustuu aidoille perusomnaisuuksille ja kestävää kehitystä 
tukevaan arvomaailmaan. Brändäyksen filosofinen perusta vaikuttaa 
myös Pohjanlahden Rantatien kohteiden, palvelujen ja tuotteiden tuot-
teistukseen. Vahva brändi-identiteetti auttaa myös tuotteiden lanseeraa-
misessa ja markkinoinnissa. Toimiva brändi tarjoaa asiakkaalle 
turvallisuutta ja lupauksen odotettavissa olevasta laadusta.

Brändi luo luotettavuutta ja sen kautta vakavaraisuutta ja turvalli-
suutta liiketoiminnalle ja sen kehittämiselle. Hyvien brändien ”sateen-
varjojen” suojasta nauttivat toimijat voivat myös keskenään tehdä 
kannattavaa yhteistyötä. Brändiin kuuluminen tuo myös synergiaetuja, 
esim. viestintää ja markkinointia voidaan hoitaa yhteisesti, joka on myös 
taloudellisesti kannatavaa.
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Matkailutien brändäämisen suunnittelua ohjaavia tekijöitä 
kartoitettiin seuraavasti:

1. Organisaation strategia (hankkeen määrittämä).  
 Tulevaisuudessa organisaation/toimijayhteisön määrittelemä.

2. Käyttäjän näkökulma (matkailutie -kyselystä saadut tiedot).  
 Tulevaisuudessa uusien käyttäjäselvitysten tekemistä ja  
 käyttäjälähtöistä suunnittelua.

3. Käyttäjien ja organisaation asettamat arvot ja odotukset  
 (Matkailutie seminaarista saadut tulokset, SWOT-analyysi,  
 matkailutiekyselystä saadut tiedot).

 Tulevaisuudessa odotuksien täyttymistä seurataan ja asetetaan  
 uusia, analysointityökalut valitaan tapauskohtaisesti.

4. Tiehallinnon määrittelemien matkailutietä koskeviin  
 määritelmiin vastaaminen.

5. Positiivinen erottuminen 
 (Vertailu, tapausesimerkit: Suomi-brändi, geokätköily,  
 Matkailutieseminaari: palvelumuotoilun visiot). 
 Tulevaisuudessa yhteistyö muiden matkailuteiden kanssa,  
 verkostoituminen kansainvälisesti jne.

Pohjanlahden Rantatietä kehitetään johdonmukaisesti ja pitkäjän-
teisesti sen selkeiden ydinarvojen ja sille muodostuvan tarinan ympärille. 
Avoin vuorovaikutus, verkostoituminen ja yhteisöllisyys, yhdessä nyky-
teknologiaan perustuvien mahdollisuuksien, kuten sosiaalisen median 
käyttö luo uudenlaista toimintakulttuuria.

Kaikki toimijatahot ymmärtävät Pohjanlahden Rantatie -brändin 
antaman lisäarvon (myös omalle toiminnalleen) ja saatavat synergiahyö-
dyt. Pohjanlahden Rantatien kaikki valitut toimijatahot ovat yhteistyöky-
kyisiä ja valmiita sitoutumaan, jakaen Pohjanlahden Rantatien 
ydinviestien ja arvojen maailman. Toimitaan yli rajojen, vapaana segment-
tiajattelusta, tämä yhdessä läpinäkyvän ja avoimen toimintakulttuurin 
kanssa mahdollistaa vahvan brändin rakentumisen, vision toteutumisen 
ja täytäntöönpanon siten, että Pohjanlahden Rantatiestä muodostuu kan-
sainvälisesti merkittävä matkailukohde.      

Käyttäjälähtöisyys

Käyttäjälähtöinen näkökulma on Pohjanlahden Rantatien mm. pal-
velujen tuottamisen kannalta tärkeä näkökohta, vaikka ainakin alkuvai-
heessa palveluita tarjotaan käyttäen jo olemassa olevia palveluja ja 
kehittämällä niitä sekä matkailijoiden tarpeiden mukaan ja luomalla uu-
sia palveluita. Saraniemen (2009) tutkimuksen mukaan kohdebrändäyk-
sen perspektiivistä kulttuurinen lähestymistapa asettaa matkailijan 
(Saraniemi puhuu kuluttajasta) kanssatoimijan asemaan. Tämä vahvistaa 
käsitystä siitä, että matkailijat ja toimijat ovat samanarvoisina yhdessä 
vuorovaikutteisessa prosessissa, jossa brändin arvot ja odotukset saavat 
“lopullisen”, orgaanisen muodon. Tämän asian ymmärtäminen nostaa 
Pohjanlahden Rantatien kehittämistyön uudelle käyttäjälähtöiselle tasol-
le. Pohjanlahden Rantatien konseptin ja brändin suunnittelussa Selkämeren 
matkailutiehankkeen tuottama tausta-aineisto sekä kohdebrändäykseen 
ja matkailuun liittyvä muu tutkimusaineisto ovat viitoittaneet konseptin 
ja brändin suuntaa. 

Käyttäjälähtöisyyttä syvennetään jatkossa matkailijoilta saatujen pa-
lautteiden ja matkailijamäärien osoittaman kiinnostuksen pohjalta. 
Käyttäjälähtöinen lähestymistapa toteutuu tiivistyen suhteessa aikaan ja 
matkailutien käyttöön matkailukohteena.

Matkailijoiden antama palaute, kirjatut, kerrotut kokemukset ja toi-
veet ovat lähtökohtana käyttäjälähtöisyyden kehittämisessä. Käyttäjien 
odotuksiin perehdytään konkreettisemmin markkinoinnin, tuotteista-
misen ja palvelumuotoilun puitteissa.

Rosun (2010) Matkailuselvityksen puitteissa toteuttaman kyselyn 
pohjalta Pohjanlahden Rantatietä pidettiin yleisesti potentiaalisena, ke-
hitettävänä matkailukohteena ja sen markkinointiin ja tuotteistamiseen 
toivottiin panostusta. Suomen länsirannikolla aiemmin matkailleet olivat 
kokeneet matkailun antoisaksi, erityisesti merellisyyden (vaikkei meri 
koko ajan olisikaan näkyvillä) ja maisemiensa vuoksi. Maisemien kau-
neutta ja rauhallisuuden tuntua korostettiin, totuttua hitaammin liikut-
taessa matkalla olo oli koettu rentouttavana. (Kysely toteutettiin ennen 
virallista matkailutiestatuksen saamista kun opasteita ei vielä ollut, tällöin 
koettiinkin opasteiden olleen riittämättömiä, niiden puuttuessa. Matkailutien 
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sekä palveluiden yhtenäisen ilmeen ja viestinnän puuttumiseen oli kiin-
nitetty huomiota, koska sitäkään ei vielä tuolloin ollut käytettävissä). 
Kulttuurinähtävyydet ja historia koettiin kyselyssä läheisiksi teemoiksi, 
matkailutien varrelle oli pysähdelty katselemaa ja tutustumaan eri paik-
koihin, jotka koettiin kiinnostavina.

Odotusarvot

Selkämeren rannikon matkailutiehankkeen odotuksena on, että 
matkailijat käyttävät tietä pääasiassa etelästä pohjoiseen, lisäksi odotetaan 
tapahtuvan “pistäytyvää” lähimatkailua.

Pohjanlahden Rantatien konseptiin yhdistetään tässä myös vaikeam-
min saavutettavat rannikkokohteet, kuten saaret, majakat ja niistä johde-
tut matkailupalvelut, esim. kalastusmatkailu. Matkailutie–kyselyn 
pohjalta selvitettiin käyttäjien ja matkailijoiden odotuksia ja toiveita. 
Pohjanlahden Rantatien odotetaan tarjoavan palveluita, jotka perustuvat 
paikalliseen osaamiseen ja perinteisiin, toimivien peruspalveluiden ker-
rottiin olevan riittäviä, mutta ympärivuotista toimintaa toivottiin. 
Matkailupalveluista kertovien tietojen odotetaan olevan ajantasaisia, hel-
posti ja selkeästi saatavilla. Kohdeopasteita odotetaan sijoitettavan riittä-
västi; infotaulut ja paikalliset viitoitukset ovat tärkeitä paikkojen ja 
palveluiden löytämiseksi.

Teemamatkailu, nähtävyyksien ja mielenkiintoisten paikkojen ko-
rostamisessa nähdään potentiaalisia mahdollisuuksia Pohjanlahden 
Rantatien kiinnostavuuden kannalta. Tunnelman halutaan säilyvän kii-
reettömänä ja rauhallisena, pysähtymisten ja pysähtymispaikkojen koe-
taan lisäävän mukavia kokemuksia ja matkailutiellä liikkumisen 
turvallisuutta, jota korostettiin myös kunnossapidosta puhuttaessa. 
Tunnettuuden saavuttamiseksi matkailutiehen liitettävällä tiedottamisel-
la ja viestinnällä on suuri merkitys. Tiedottamisen nähdään edistävän 
alueen elinkeinotoimintaa ja lisäävän tien ja liitännäispalveluiden käyttöä. 
Yhteistyötä ja verkostoitumista pidetään merkityksellisenä - yhtenäisyy-
den saavuttamisen edellytyksenä.

Aitoutta ja arvojen merkitystä korostettiin, Pohjanlahden Rantatien 
matkailijat ja toimijat korostavat myös luonto- ja ympäristöarvoja sekä 
odottavat Pohjanlahden Rantatien kehittävän matkailukohteena toimin-
tojaan ja liitännäispalveluja edellä mainittujen arvojen mukaisesti. 

Analyysimetodit
Esimerkkinä: SWOT -nelikenttäanalyysi

Kuva 11.  SWOT -nelikenttäanalyysin visuaalinen malli.
(Albert Humphreyn kehittämä metodi.) (Salmi 2010, 59.)
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 (S) Vahvuudet

Analyysi: Pitkä historia, merellinen, jokia. Pitkä ja vaihteleva, 
saavutettava, monipuolinen, valmiiksi kansainvälinen. Valmis 
infrastruktuuri, paljon sekä kulttuuri- että luontokohteita ja 
maailmanperintökohteita.Voimakkaita kasvukeskuksia.

Toimenpiteet: Paikallisten alueiden vahvuuksien kartoittaminen 
ja edelleen kehittäminen, -paikallisten vetovoimatekijöiden 
hyödyntäminen ja saavutettavuuden lisääminen, mm. opasteiden 
avulla.

Kokonaisvaltaisen markkinointisuunnitelman luominen 
(toteutettu), jota voi jatko käyttää alue- ja kohdemarkkinoinnissa. 
Tehokas tiedottaminen.

 
(W) Heikkoudet

Analyysi: Tien pituus ja alueen pituuden muodostama 
hajanaisuus, jonka vuoksi hallittavuudelle tulee haasteita. 
Tieosuuksia kadonnut, tuhoutunut tai muutettu, osin palveluiden 
puute, toimijoiden kirjavuus, alueiden epätasa-arvoisuus. 
Pohjoisessa koetaan olevan tylsiä tieosuuksia.

Kuva 12. SWOT -nelikenttäanalyysin erittely. (Salmi 2010, 60.)

Toimenpiteet: Konseptin ja brändin avulla yhtenäisen mielikuvan 
luominen, apuna visuaalinen linja, yhtenäinen viestintä. Avoimuus 
ja yhteistyö, toimijoiden valikointi. Luovan organisaatio ja 
toimintarakenteen rakentaminen. Palveluiden lisääminen.

 
(O) Mahdollisuudet

Analyysi: Länsirannikon ja valtakunnallisten matkailuteiden 
veturina toimiminen, kansainvälistyminen, vuodenaikojen 
hyödyntäminen matkailupalveluiden kehittämisessä, 
yhteisöllisyyden muodostuminen, uusien matkailukonseptien 
luomisen mahdollisuus ja käyttöönotto.

Toimenpiteet: Yhtenäisen mielikuvan luominen, kansainvälisesti 
kiinnostavan matkailubrändin muodostuminen, näkyvyys ja 
tunnettuus, ympärivuotinen matkailutoiminta, vaihtelevien 
vuodenaikojen hyödyntäminen, yhteistyö kanssatoimijoiden 
kanssa, esim. pilottihankkeet, uuden matkailutie -konseptin ja 
toimintakulttuurin luominen ja menestys, verkostoituminen, 
synergiaedut, vaikutusalueen elinkeinojen kehittyminen ja 
taloudellinen menestys.

 
(T) Uhat 

Analyysi: Ristiriitojen syntyminen, yhteisen näkemyksen 
saavuttamattomuus, paikoilleen jääminen, hyötyjen etätasainen 
jakautuminen, toimijoiden aktiivisuuden hiipuminen.

Pitkäjänteinen ja johdonmukainen työskentely, tavoitteiden ja 
strategian selkeys, laaja organisaatio- ja toimijapohja sekä yhteistyö, 
verkostoituminen ja toiminnan muodostuminen yhteisölliseksi, 
sitouttaminen, mm. synergiaedut, avoimen, pelottoman 
vuorovaikutuksen korostaminen, koulutus, aktiivisuuden hyötyjen 
korostaminen.

Toimenpiteet: SWOT-analyysi menetelmänä SWOT-
analyysimenetelmä toimii hyvin myös konseptisuunnittelun ja 
brändäyksen apuvälineenä. Tämän analyysi- ja 
arviointimenetelmän käyttöönotto on suositeltavaa, koska sillä 
saadaan selkeästi hyvää ja ajantasaista tietoa ja se antaa pohjatietoa 
mm. suunnitelmia varten. Kehitysehdotuksia ja toimia niiden 
toteuttamiseksi voidaan suunnitella ja toimeenpanna tämän 
helposti toteutettavan menetelmän avulla.
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Matkailutien organisaatio

Vahvan taustaorganisaation aktiivinen rooli on brändäyksen ja sa-
malla myös Pohjanlahden Rantatien menestyksen ehto. Organisaation 
tehtävänä on rakentaa, hallita ja kehittää brändiä tai asettaa tähän tehtä-
vään sopiva henkilö ja/tai työryhmä.

Organisaatio sisäistää brändille yhteisesti asetetut arvot ja asenteet 
sekä viestii edelleen näistä verkostolle ja sidosryhmille, sekä tehtävän 
markkinointisuunnitelman ja viestinnän mukaisesti edelleen käyttäjille, 
Pohjanlahden rannikkotien matkailijoille.

Pohjanlahden Rantatien hallinto siirtyy Pohjanlahden Rantatie -mat-
kailutiehankkeen loppuessa (2012 lopussa) Kasitie ry:lle.

 Verkosto ja valikoituminen

Taustaorganisaatio hallinnoi palveluntuottajien haku- ja valikointi-
prosessia ( jurytus), jotta laadittavat laatustandardit täyttyvät. Valitut pal-
veluntuottajat ymmärtävät ja sisäistävät brändiin liitetyt arvot ja 
toimintakonseptin. Näillä toimilla on samalla myös yhtenäistävä vaikutus. 
Tähän mennessä (3/2012) valikoituneisiin kaupunkeihin ja kuntiin kuu-
luvat alueittain (etelästä–pohjoiseen) lueteltuina: 

Varsinais-Suomi: Laitila.

Satakunta: Merikarvia, Pori, Eurajoki, Rauma, Nakkila, Ulvila, Luvia.

Etelä-Pohjanmaa: Teuva.

Pohjanmaa: Uusikaarlepyy, Vöyri, Vähäkyrö, Kaskinen, Närpiö,    

 Mustasaari, Luoto, Korsnäs, Pedersören kunta, Kruunupyy, Maalahti,  

 Kristiinankaupunki, Pietarsaari, Vaasa.

Keski-Pohjanmaa: Kokkola

Pohjois-Pohjanmaa: Iin kunta, Haukipudas, Oulu, Oulunsalo,    

 Kempele, Liminka, Lumijoki, Siikajoki, Raahe, Pyhäjöki, Kalajoki.

Lappi: Tornio, Keminmaa, Simo.

 Pohjanlahden Rantatie muodostaa matkailutoimikunnan, joka 
koostuu alueellisista edustajista. Tämä hallintoelin toimii jatkossa 
valitsijan asemassa, kun brändin piiriin valikoidaan uusia esim. yrityk-
siä ja kuntia. Pohjanlahden Rantatie -matkailutiehanke on tuottanut 
hakukaavakkeen, joka tulee olemaan myös Pohjanlahden Rantatien 
lanseerauksen yhteydessä avautuneella www-sivustolla (www.rantatie.
com).

Organisaatiokulttuuri

Brändin rakentuminen edellyttää sitoutunutta, yhteistoimintaan ja 
avoimeen vuorovaikutukseen perustuvaa organisaatiokulttuuria. 
Organisaatiokulttuurin toimijoiden on tärkeää sisäistää, että jokainen 
Rantatien organisaatiossa ja verkostossa tehty toimi yhdistetään brändin 
olemuksen välittämiseen – mielikuviin. Brändiä tehdään käytännön ta-
solla joka päivä, kaikissa kohtaamisissa ja toimissa jotka liittyvät Pohjanlahden 
Rantatiehen.

Brändiä ei voi muodostaa ainoastaan materiaalisten asioiden, kuten 
esitteiden yms. avulla, vaan vaaditaan henkistä pääomaa ja jokaisen osal-
listujan aktiivista panosta. Brändin ydinarvot täytyy sisäistää ensin sisältä 
päin, ennen kuin se voidaan relevantisti ulkoistaa, esim. markkinointi-
toimenpitein kohderyhmälle.

Miten sitten yhdistää eri pisteissä tehtävä työ siten, että brändin si-
sältö välittyy? Verkostoitumista koordinoidaan, järjestetään yhteisiä kou-
lutustilaisuuksia; matkailutiehen liittyvien palveluiden, tuotteiden, ja esim. 
nähtävyyksien on täytettävä niille asetetut laatukriteerit.

Sitoutuminen ja pitkäjänteisyys ovat merkityksellisiä toimijoiden 
taholta jotta brändin rakentuminen on mahdollista. Organisaatio/toimi-
jaryhmä  tai edellisen asettama henkilö tai tiimi kontrolloi ja ohjaa tavoit-
teiden toteutumista ja kehittämistä tavoiteltuun suuntaan.

Organisaatiokulttuurin on oltava läpinäkyvää, avointa ja viestinnän 
pelotonta. Modernissa organisaatiokulttuurissa osallistuvina osapuolina 
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ovat myös kaikki kanssatoimijat; yrittäjät, yhdistykset ja mm. matkailijat. 
Organisaatiokulttuurin joustavuus ja avoimuus luo luottamusta ja parhaat 
keinot brändin rakentamiseen ja kehittämiseen.

Arvot

Pohdinnan runkona käytetään Pohjanlahden Rantatielle määritel-
tyjä aitoja ja ymmärrettäviä sen pysyville perusominaisuuksille perustuvia 
arvoja. Pohjanlahden Rantatien toimet tehdään arvomaailmaan soveltu-
valla tavalla. Toimijat sitoutuvat noudattamaan korkeaa moraalia 
Pohjanlahden Rantatiehen liittyvissä toimissa ja toimivat myös eettisesti 
oikein. Toimijat edistävät osaltaan kestävää kehitystä (ekomatkailun idea) 
ja jakavat siihen liittyvää tietoa ja opastusta myös matkailijoille ja sidos-
ryhmille. Pohjanlahden Rantatien arvoihin liitetään toimintakulttuureis-
sa noudatettava avoimuus, luottamuksellisuus, saavutettavuuden 
huomiointi ja yhteisöllisyyttä edistävä, tietotaitoa ja asiantuntijuutta jaka-
va toimintakulttuuri. Pohjanlahden Rantatien toimet pyrkivät yleisesti 
lisäämään ja ylläpitämään hyvinvointia. 

Pohjanlahden Rantatien kohdebrändin arvot määritellään tässä nel-
jässä kategoriassa, jotka toimivat ristiinvaikutteisesti. Toiminnan toteut-
tamisen strategiana on postmoderni, holistinen, kulttuurilähtöinen 
lähestymistapa, jossa toimijat ovat vahvasti sitoutuneet työskentelemään 
yhteisen päämäärän tavoittamiseksi,  johdonmukaisesti ja pitkäjänteises-
ti. Toimijaverkosto ymmärtää brändin rakentuvan prosessissa. Tässä yh-
teydessä taloudellinen panostus huomioidaan budjetoinnissa. 

Ympäristö- ja luontoarvot
Luontoarvot näkyvät puhtaan ympäristön, luonnon ja meren 

vaalimisena, Pohjanlahden Rantatien kehittämisenä mm. kestävän 

kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Kulttuuriarvot
Kulttuurilähtöisyys toteutuu paikallisten ominaispiirteiden ja kulttuurin 

hyväksymisenä, matkailun kehittämisenä sen ehdoilla. Verkostoituneen 

organisaatio avoimuus ja läpinäkyvyys luovat uudenlaista 

organisaatiokulttuuria.

Historian arvostus
Nykypäivän kiinnostavuus tulee esiin historiaa vasten asetettuna. 

Pohjanlahden Rantatie korostaa historian merkityksellisyyttä.

Teknologian arvostus
Pohjanlahden Rantatie arvostaa teknologian suomia mahdollisuuksia 

mm. viestinnän toimissa ja pyrkii edistämään uusien sovellusten 

aktiivista käyttöönottoa ja käyttöä.

Elämyksellinen matkailu

Matkailu tuottaa elämyksiä, on elämyksellistä. Elämyksellisyys on 
moniaistinen subjektiivinen kokemus, joka aiheuttaa jonkinlaisen muu-
toksen kokijassa ja elämyksellisyyden määrittää lopulta kokija itse. Suomessa 
elämysaloihin luetaan matkailu, digimedia, design ja viihde sekä kulttuu-
ri. Elämystaloudessa yhdistyvät kulttuurinen, uutta luova sekä liiketoi-
minnallinen sektori (Bendtsen & Mikkelsen 2003, 8.)

Elämysten tuottamisen päämääränä on luoda hyvä ja voimakas vai-
kutus vastaanottajaan tunteiden, mielikuvien ja assosiaatioiden kautta ja 
näin saavuttaa muutos vastaanottajan mielessä (elämyksen syntyminen). 
Elämyksen kokemisen tasot voidaan nähdä prosessin etenemistapana 
kuluttajanäkökulmasta, siitä miten kuluttaja motivoituu tuotteesta tai 
brändistä ja tuntee ottaa brändin tarjoaman elämäntyylin osaksi omaa 
ajattelutapaansa. Vahvimmassa muodossaan, elämyksenä, joka johtaa 
muutokseen, ilmenee arvo- ja ajattelumaailman muutoksena, joka puo-
lestaan vaikuttaa mm. matkailijan kulutuskäyttäytymiseen.

Matkailijalla on odotuksia Pohjanlahden Rantatietä ja siihen liitet-
täviö tuotteita kohtaan motivaation tasolla; halu ja valmius osallistua ja 
kokea. Tuote tuodaan asiakkaan tietoisuuteen esimerkiksi markkinoin-
nin keinoin. Mahdollisimman monen kuudesta elämyskriteeristä tulisi 
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täyttyä (yksilöllisyys, aitous, tarina, moniaistisuus, kontrasti ja vuorovai-
kutus). Toisin sanoen jo tuotteen markkinoinnin tulisi olla mahdollisim-
man yksilöllistä, moniaistista, aitoa ja vuorovaikutuksellista.

Pohjanlahden Rantatietä pidetään matkailutie selvityksen mukaan 
elämyksiä tuottavana. Elämyspalvelujen tuottaminen matkailijoita silmäl-
lä pitäen, lisää matkailutien kiinnostavuutta ja käyttöä.

Geokätköily, esimerkkinä

Geokätköily on David Ulmerin (Yhdysvallat) 2000 l. keksimä ja 
käyttäjien kehittämä peli. Geokätköily rantautui Suomeen 2002. 
Geokätköilyä pelaa tällä hetkellä n. 3 miljoonaa ihmistä ympäri maail-
maa. Geokätköily (engl. geocaching) on ulkoiluharrastus, jossa piilote-
taan ja etsitään geokätköiksi kutsuttuja rasioita GPS-paikannuslaitteen 
avulla. Hyötyinä ovat mm.: (ulkona)liikkuminen, edullisuus, opetuksel-
lisuuden liitettävyys (kartat, suunnistus, luonto jne.), saavutettavuus (eri 
vaikeusasteita, kohteita niin luonnossa kuin kaupunkien keskustoissa), 
elämyksellisyys (vaikeiden kohteiden saavuttaminen, seikkailunomaisuus 
( jännitys, kiinnostavuus). 

Geokätköjen tulee olla yleisellä alueella, jolla jokainen voi vapaasti 
liikkua. Kätköjä ei saa piilottaa luvatta yksityisalueille tai luonnonsuoje-
lualueille siten, että niistä aiheutuu vahinkoa ympäröivälle luonnolle, tai 
luontopalvelualueelle. Kätkön tulee olla haettavissa rikkomatta Suomen 
lakia (http://fi.wikipedia.org/wiki/Geokätköily, luettu 2.2.2012.)

Geokätköilyn konseptia voidaan hyödyntää myös matkailupalvelu-
jen tuotteistamisessa (rajatulle alueelle sovellettuna esim.) ja hyödyntää 
esim. matkailun konseptissa luomalla opetuspaketteja. Pohjanlahden 
Rantatien matkailun kansainvälistämisessä geokätköily ja siihen liitetty 
uusmedia tuottaa lisäarvoa ja tunnettuutta. Kansainväliset geokätköilijät 
ovat potentiaalisia matkailijoita. ( Ks.: http://www.geocache.fi/ http://www.geo-

caching.com/) 
Kuva 13. Seitsemän C:n malli. Kehä rajaa pääkomponentit, jotka  
vaikuttavat laatukokemukseen. Soveltaen, A.T. Kearney White Paper, 
2000. Creating a High-Impact Digital Customer Experience. Myös 
Cleland, Robin S., Building Successful Brands on the Internet 2000.  
(Salmi 2010, 39.)

Strategia

Pohjanlahden Rantatien strategiana on postmoderni, kulttuuriläh-
töinen lähestymistapa, jossa otetaan huomioon tasavertaisesti käyttäjän, 
toimijan kuin kanssatoimijan näkemys ja panos.

Organisaatiossa ymmärretään, että kysymys on holistisesta l. koko-
naisvaltaisesta prosessista, johon vaikuttavat kaikki edellä mainitut toi-
mijatahot. Hyväksytään ja kehitetään läpinäkyviä toimintamalleja, jotka 
ovat Pohjanlahden Rantatien arvojen ja tavoitteiden mukaisia.
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Pohjanlahden Rantatielle luodaan pitkän tähtäimen visioita, joita 
myös kehitetään jatkuvasti. Asetettavat visiot luovat yhdessä brändi -iden-
titeetin kanssa toiminnalle strategisen suunnan.

 Toimintaympäristö

Pohjanlahden Rantatien toimintaympäristö koostu useista paikal-
lisista toimintaympäristöistä jotka ovat verkostoituneet keskenään. Paikallisia 
toimintaympäristöjä ovat mm. tie-osuudet, rannat, nähtävyydet, kylät, 
kahvilat, majoitusliikkeet ja edelleen kaupungit, kunnat, maakunnat. 
Kaikki toimijat yhdessä muodostavat kokoavan toimintaympäristön myös 
henkisellä tasolla. 

Toimintaympäristö, ja eritellen esim. toimitila, on tärkeä viestin vä-
littäjä ilmiasullaan. Visuaalisen tilailmeen tulee noudattaa lähtökohtai-
sesti yritykselle määriteltyä identiteettiä, osana Pohjanlahden Rantatie 
-brändiä on selvää, että brändi nivoutuu johdonmukaisella visuaalisella 
linjalla osaksi esim.yrityksen tilailmettä. 

Palveluilla, joilla ei nimenomaista fyysistä tilaa ole käytössään, käyt-
täjän kontaktipisteen muodostaa esim. tilanne, johon asiakas saapuu: 
vastaanottotapahtuma ja käyttäytyminen. Toimintaympäristö ei siis koos-
tu ainoastaan rakenteista, vaan se on mm. palvelutilanteesta, tilasta ja 
tuotteista koostuva kokonaisuus. 

Kuva 14. Pohjanlahden Rantatien toiminta-alueita ja -ympäristöä  
 kartoittava kaavio. Sovellettu, Nieminen 2004, 51.
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Visuaalinen linja

Tunnus: Leijart

Valokuvat: Jan Eerala

Visuaalinen linja: Annamari Salmi/ A2 design 

WWW-sivut: Santeri Kyrövaara/ Framill Oy

Pohjanlahden Rantatie internetissä: 

www.rantatie.com 

http://pohjanlahdenrantatie.vuodatus.net/ 

http://fi-fi.facebook.com/Pohjanlahdenrantatie

Materiaalipankki toimijoiden käyttöön: 

www.rantatie com/info 
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Roll Upit Rantatie.indd   1 10.4.2012   13.06

Kuva 15. Pohjanlahden Rantatien visuaalinen linja:
 Roll Up:  850 x 2000 mm. 
 

Lähtökohdat

Rakennettavan visuaalisuuden, joka yhdistetään Pohjanlahden 
Rantatiehen tulee rakentua yhtenäiseksi ja tunnistettavaksi. Visuaalinen 
linja kuvastaa Pohjanlahden Rantatien haluttuja ominaisuuksia, arvomaa-
ilmaa ja teemoja. Visuaalisen linjan merkitys brändin rakentumisen, sekä 
osana mahdollisesti jatkossa kehitettävän palvelukonseptin näkyvänä osa-
na tehdään ymmärrettäväksi.

 Visuaalista linjaa kehitetään ja sitä uudistetaan jatkossa hienovarai-
sesti kautta linjan, Visuaaliset elementit ja ilme jotka hankkeen puitteissa 
luodaan kestävät aikaa, erottuvuutta haetaan selkeydellä ja raikkaudella.  
Yhtenäisyys visuaalisessa ilmeessä, muodostaa eheää mielikuvaa - merel-
lisestä matkailutiestä; Pohjanlahden Rantatiestä.

Design Managementin käyttöönottoa suositellaan Pohjanlahden 
Rantatien konseptin ja brändin hallinnan, ylläpidon ja kehittämisen mal-
liksi ja toimintatavaksi, jotta Pohjanlahden Rantatie –brändi saavuttaa 
tunnettuutta ja kehittyy jatkossa oikeaan suuntaan.

Design Management toiminnan avulla luodaan yhtenäinen ja hal-
littu mielikuva pitkäjänteisen työskentelyn ja koordinoinnin avulla joka 
kattaa seuraavat osa-alueet: viestintä, tuotteet ja palvelut, toimintaympä-
ristö ja käyttäytyminen. Design Management tarkoittaa tässä kokonais-
valtaista brändin hallintaan tähtäävää toimintaa ja sen suunnittelua 
(konsepti). Design Management toiminnassa muotoiluosaaminen (ark-
kitehtuuri: kiinteistöt, toimitilat, sisustus), teollinen muotoilu (mm. tuo-
tesuunnittelu), palvelumuotoilu ja visuaalinen viestintä (visuaalinen ilme, 
graafinen suunnittelu) yhdistetään liiketoiminnan osaamiseen (strategia), 
päämääränä brändin hallinta ja sen tunnettuuden kehittäminen. 

Visuaalisen linjan rakentaminen on Pohjanlahden Rantatien perus-
olemuksen ja matkailutien arvomaailman näkyväksi tekemistä. Visuaalisuuden, 
joka liitetään matkailutiehen on perustuttava olemassa oleville faktoille; 
perusominaisuuksille, kuin haluttaville mielikuville. Visuaalisen linjan 
tehtävänä on mm.: ohjata mielikuvia haluttuun suuntaan, luoda erottu-
vuutta ja selkeyttää visuaalista viestintää. Visuaalinen linja perustuu 
Pohjanlahden Rantatien tunnustamalle arvomaailmalle, luoden positii-
visia, aitouteen perustuvia mielikuvia visuaalisin keinoin. Visuaalinen 
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linja on siten työväline näkyvyyden ja tunnistettavuuden saavuttamiseksi, 
brändin muodostumisessa. Kuten liikennemerkit, meidän kaikkien täy-
tyy oppia tunnista maan uudet merkit ja visuaaliset koodit. Värit, valoku-
vat ja mm. typografia ja sovitut säännöt eri elementtien käyttämisestä, 
ovat tunnuksen ohella perusta, jolle visuaalista brändi-mielikuvaa raken-
netaan.          

Visuaalinen linja tulee näkyä mahdollisimman selkeästi erottuvana 
kokonaisuutena. Pohjanlahden Rantatie -brändin visuaalisesti selkeä lin-
jan rakentaa erottuvaa brändimielikuvaa matkailutielle. Eri prosesseissa, 
paikoissa ja tilanteissa toistuva näkyvä visuaalinen yhdenmukaisuus muo-
dostaa tunnistettavuuden koodiston. Tunnistettavuus ja siitä kasvava tut-
tuus, nostaa esiin positiivisia mielikuvia, joka rakentaa luottamusta 

www.rantatie.com
http://pohjanlahdenrantatie.vuodatus.net/
https://www.facebook.com/Pohjanlahdenrantatie 

     Painettu kierrätyskartongille. Tryckt på återvinnas kartong.

Löydä oma horisonttisi
Pohjanlahden Rantatie - lähes 900 km luontoa, 
kulttuuria ja lähimatkailua
Matkalla voit kokea läpileikkauksen suomalaisten 
rannikkokaupunkien historiasta. 
Matkailutie yhdistää merellisyyden, luonnon, kulttuurin, 
tarinat ja tapahtumat. Suunnittele, suunnista ja nauti 
retkestäsi aina Suomen helmasta kainaloon. 
Kerää matkasi varrelta kokemuksia ja muistoja 
Pohjanlahden historiasta, luonnon rauhasta ja 
kerroksellisesta kulttuurista.

Finn din egen horisont
Bottniska vikens Strandväg - nästan 900 km natur, 
kultur och närturism
Under din resa kan du uppleva ett genomsnitt av de 
finländska kuststädernas historia. 
Turistvägen för samman havsnärhet, natur, kultur, 
berättelser och evenemang. Planera, orientera och 
njut av din utflykt längs Finlands undersköna västkust. 
Utmed din resa kan du samla på erfarenheter och 
minnen av Bottniska vikens historia, lugnet i naturen 
och olika kulturella skikt.

Valokuva/ Fotograf: Jan Eerala

Rantatie postcard flyer finswe.indd   2 10.4.2012   11.17

Rantatie postcard flyer finswe.indd   1 10.4.2012   11.17

Kuva 16. Pohjanlahden Rantatie, visuaalinen linja: Postikortti/flyer.

brändiin. Toimintaketjuissa muodostuvat mielikuvatkin rakentavat osal-
taan Pohjanlahden Rantatie -matkailutien brändiä. Visuaalinen linja, joka 
toistuu yhdenmukaisena kaikessa Rantatielle tuotetussa materiaalissa 
antaa kuvan yhtenäisyydestä, lupauksen laadusta, luo kiinnostavuutta ja 
selkeyttää osaltaan markkinointia ja viestintää.

Uusia visuaalisia materiaaleja valmistetaan tarpeen mukaan ja niitä 
tuotettaessa noudatetaan visuaalista linjaa. Materiaalit hyväksytetään 
Pohjanlahden Rantatien hallinnon määrittelemällä taholla esim. Design 
Managerilla tai asiantuntijatiimillä. Tämä toimintamalli varmistaa, että 
Pohjanlahden Rantatien visuaalinen linja pysyy yhdenmukaisena ja tun-
nistettavana. Kaikki visuaalisen linjan mukaiset, hyväksytyt materiaalit 
ja aineistot talletetaan yhteiseen materiaalipankkiin, joka on tarkoitettu 
matkailutien toimijoiden käyttöön. 

Pohjanlahden Rantatien arvomaailma koostuu ympäristö-, luonto- 
ja kulttuuriarvoista, historian sekä uuden teknologian ja innovaatioiden 
mahdollistamista viestintä-, paikallistamis- ja esim. markkinointikeinois-
ta. Rantatien arvomaailman mukaisesti Rantatien toimijat sitoutuvat nou-
dattamaan toimissaan korkeita eettisiä ja moraalisia arvoja, lupautuvat 
Pohjanlahden Rantatiehen liittyvissä toimissaan vaalimaan kestävän ke-
hityksen periaatteita, saavutettavuutta ja hyviä ympäristöarvoja, sekä muu-
toinkin edistämään paikallista ja yleistä hyvinvointia. Tämä voi toteutua 
esimerkiksi valitsemalla kierrätyspaperista valmistettua kartonkia kort-
tien painatukseen paikallisessa kirjapainossa.

Matkailutien toimijoiden verkostoituminen ja avoin toimintakult-
tuuri lisäävät yhteisöllisyyttä ja synergiaetuja: esimerkkinä yhteinen ma-
teriaalipankki. Matkailutien toimijat voivat hyödyntää jo luotuja 
materiaaleja, tehdä yhteistyötä, jakaa tietoa ja taitoa säästää näin aikaa ja 
kustannuksia.

Pohjanlahden Rantatie -matkailutien brändiä toteutetaan ja työste-
tään joka päivä, kaikissa Pohjanlahden Rantatiehen liittyvissä toimissa.
Visuaalisen linjan jalkauttaminen esim. yrityksen oman ilmeen jatkeek-
si, voi tapahtua eri asteisesti. Esimerkiksi käyttämällä Rantatie -tunnusta 
lisäarvona vaikkapa käyntikortissa; näin rakentuu visuaalisin keinoin 
”rantatieläisyys”. Jokainen rantatieläinen voi ylpeänä liittää Rantatie -tun-
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nuksen näkyvälle paikalle, sillä kuuluminen tähän verkottuneeseen yh-
teisöön on myös tae tunnustetusta laadusta! (Salmi 2012, 8).

Pohjanlahden Rantatien brändi on muotoutumassa, visuaalinen lin-
ja sen yhtenä tukena. Visuaaliset elementit ja typografia on pyritty suun-
nittelemaan siten, että ne toimisivat vuosienkin kuluttua. Tunnistettavuus 
ja luottamus Rantatie -brändin, toimijoiden ja matkailijoiden välillä muo-
dostuu pitkällä aikavälillä. Millaisena näemme Pohjanlahden Rantatien 
30 vuoden kuluttua? Visuaalinen linja pyrkii siihen, että Rantatie – 
Strandvägen saavuttaisi tunnistettavuuden ja antaa myös työvälineitä tun-
nistettavuuden säilyttämiselle ja kehittymiselle. Pohjanlahden Rantatielle 
suunniteltu visuaalinen linja pyrkii tuoreuden ja raikkauden tuntemuk-
seen, jonka säilyttäminen myös jatkossa on tärkeää.

Visuaalinen linja, kuten kaikki Pohjanlahden Rantatien toiminnot 
kasvavat ja kehittyvät. Miten visuaalista linjaa tulisi kehittää jatkossa? 
Brändiin liitetyn visuaalisen linjan kehittäminen tulee tapahtua Pohjanlahden 
Rantatien hallinnon määrittämän tahon valvonnassa, joka voi olla esim. 
Design Manager tai kehittämisestä vastaava asiantuntijatiimi. Kokonaiskuvan 
yhtenäisyys kertoo brändin vahvuudesta.

Kehitystyön, materiaalin ja aineistojen omaksuminen ja käyttöön-
otto pyritään tekemään toimijoille mahdollisimman helpoksi, ohjeistuk-
sin ja käyttämällä tehokasta sisäistä viestintää. Tulevaisuudessa Pohjanlahden 
Rantatien palvelumuotoiluun tule kiinnittää huomiota toiminnan vakiin-
tuessa ja uusia osa-alueita kartoitettaessa. Palvelumuotoilu toimii visuaa-
lisen linjan jatkumona. Suunniteltu konsepti antaa välineitä esim. 
tilailmeiden, palveluprosessien tai esim. asujen suhteen.

Verkostoituminen ja luottamuksen myötä syntyvä yhteisöllisyys, 
”rantatieläisyys” on voima, joka rakentaa yhteistä brändiä sisältä päin. 
Visuaalinen linja koostuu suunnitelluista elementeistä (typografia, väri-
maailma, valokuvat, graafiset elementit). Sovelletut esimerkit on toteu-
tettu hankkeen tarpeiden mukaan. Visuaalisen linjan käyttö: 
markkinoinnissa, viestinnässä ja jatkossa myös palvelumuotoilun alueel-
la, sovelletaan käytäntöön luotujen esimerkkien ja mallien pohjalta. (Salmi 
2012, Pohjanlahden Rantatie. Visuaalinen linja.)

Lehti-ilmoitus
Antestium simin nus dolorero doluptae pratiis 
magnat eatem rsimin nus dolorero doluptae to 
eatem ehenis ut rehent voluptate pra dolorero 
doluptae pratiis magnat eatem reheni vollaut 
et lanihillo essitatem est et anducid et et.

Contact:  info@rantatie.com  www.rantatie.com
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Kuva 17. Pohjanlahden Rantatie, visuaalinen linja: 
  Lehti-ilmoituksen layout.

Viestintä

Viestinnän tulee rakentua määritellyille arvoille ja tavoitteille, jol-
loin muodostuu tavoitehakuinen ja pitkäikäinen linja, joka tukee identi-
teettiä ja rakentaa haluttua mielikuvaa kohderyhmässä. Viestintä asiakkaan 
näkökulmasta tarkoittaa helppoa, selkeää ja vaivatonta tiedon saamista. 
Internet on nopea ja helposti ajan tasalla pidettävä viestintäväline.

Viestinnän on oltava avointa ja vastaanottajalle helposti omaksutta-
vaa, selkeätä. Helppokäyttöisyys ja saavutettavuus ovat määrääviä tekijöi-
tä, kun esim. suunnitellaan näkyvyyttä sosiaalisessa mediatta tms., 
avoimuus lisää luottamusta erityisesti yhteisömedian puitteissa kun sen 
käyttö perustuu käyttäjän omaehtoisuuteen ja sisältää vaikutusmahdolli-
suuksia. Mm. internet ja sosiaalinen media tuottavat vastavuoroisesti li-
säinformaatiota, jota voidaan hyödyntää viestinnän kehittämisessä. 
Opasteet ja infotaulut toimivat paikallisina viestiminä, jota täydentämään 
voidaan suunnitella esim. mobiilipalveluita, jotka toimivat käyttäjän mat-
kapuhelimen välityksellä.
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Painettu sekä sähköinen viestintä välittävät mielikuvia, kuten myös 
toimintaympäristö. Viestinnän tulisi näyttää yhtenäiseltä ja tukea jokai-
sella osallaan Pohjanlahden Rantatien identiteettiä ja imagoa, brändimie-
likuvaa joka vastaanottajalle halutaan välittää. Viestinnän perimmäisenä 
tavoitteena on auttaa saavuttamaan liiketoiminnalle asetetut tavoitteet 
tukemalla markkinoinnillisia päämääriä ja välittämällä Pohjanlahden 
Rantatien brändin ydinarvoja.

Visuaalisen viestinnän linjaus määritellään graafisen ohjeistuksen 
avulla. Ohjeistusta noudattamalla Pohjanlahden Rantatie saavuttaa sel-
keän tunnistettavuuden asiakkaiden ja kohderyhmän silmissä. Vaikka 
visuaalinen viestintä on näkyvintä, rakentuu viestintä myös mm. ääni ja 
tuoksumaailmasta, käyttäytymisestä.

Viestintää tulee tapahtua aktiivisesti Rantatie -brändiä edustavan 
organisaation/ toimijayhteisön toimesta. Säännöllinen tiedotus ja selkeä 
ajankohtainen viestintä, esim. tapahtumista tiedottamisen puitteissa va-
lituissa medioissa, luovat Pohjanlahden Rantatiestä aktiivista ja ajassa elä-
vää kuvaa.

Internet

Pohjanlahden Rantatien konsepti määrittelee oman www-sivuston-
sa pääasialliseksi viestintäkanavaksi. Internetin saavutettavuus ja ajanta-
saisuus (päivitysten ehdolla) mahdollistavat laajimman mahdollisen 
asiakaspinnan saavuttamisen, nopeasti, helposti ja kustannustehokkaas-
ti. Rantatien www-sivut kokoavat “sateenvarjon alle” ajantasaisen tiedon 
Pohjanlahden Rantatiestä. Karttalinkit ja reittiohjeet opastavat matkaili-
joita. Historia, luonto, tapahtumat, palvelut ja kulttuuri ovat teemoja, joi-
den alle kootaan maakunnittain valikoidusti tietoa mm. tapahtumista ja 
palveluista ajantasaisesti.

Visuaalinen ulkoasu on linjan mukainen, ottaen kuitenkin huomi-
oon kyseisen käyttöympäristön erityisvaatimukset ja rajoitukset. Pohjanlahden 
Rantatien www-sivujen on tarkoitus olla selkeät, informatiiviset ja help-
pokäyttöiset. Pääasioina: palvelut, paikat ja teemat sekä interaktiiviset 

Kuva 18. Pohjanlahden Rantatie, Visuaalinen linja: www -sivut.
 Toteutus: Framill Oy.
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kartat. Runko toteutetaan joustavaksi päivittää. Haasteeksi muodostuu 
linkkien lukumäärä ja laadunvalvonta. Brändin identiteetin mukaisesti 
www-sivuilla otetaan yhteisömedia käyttöön, jossa palvelun käyttäjät osin 
itse sisällöntuottajina.

Pohjanlahden Rantatien kansainvälistä markkinointia ajatellen, 
www-sivut toteutetaan tulevaisuudessa myös eri kieliversioina, esim. eng-
lanti, saksa, ranska, ruotsi ja venäjä. Sivustot suunnitellaan myös saavu-
tettavuutta ajatellen. Tämän näkökohdan huomioiminen lisää myös 
yleisesti sivujen helppokäyttöisyyttä. Lisätietoa internetsivujen esteettö-
myyden huomioimisesta löytyy esim. seuraavalta sivustolta: http://www.

w3.org/WAI/ (linkin toimivuus tarkistettu 8.3.2012).

Ajantasaisten www-sivujen merkitys on suuri niiden välittämän vai-
kutelman kannalta Pohjanlahden Rantatie -brändille ja sen markkinoin-
nille. Loppukäyttäjät, kuten vierailijat löytävät mm. ajankohtaiset 
tapahtumat, palvelut ja aukioloajat luotettavasti, helposti ja nopeasti, yh-
destä paikasta. Pohjanlahden Rantatie identifioituu näin modernina ja 
uutta teknologiaa hyödyntävänä kohteena.

Sivuston tarkoitus on palvella niin potentiaalisia matkailijoita kuin 
myös kohteesta kiinnostunutta mediaa. Selkeä informatiivisuus ei riitä, 
vaan median tarpeita varten www-sivuilta täytyy löytyä toimiva kuvapank-
ki ja artikkeli/ lehdistötiedotearkisto. Pohjanlahden Rantatien www-sivut 
rakennetaan helpoiksi päivittää ja sivuja päivitetään säännöllisesti.

 Käyttäytyminen

Yhtenäisen, brändin arvojen mukaisen kuvan antamiseksi on orga-
nisaation jokaisen jäsenen sitouduttava toimimaan suunniteltujen tavoit-
teiden toteuttamiseksi, käyttäytymisellä on keskeinen asema.

Ensivaikutelman muodostavat pukeutuminen, ryhti ja olemus, hymy, 
katsekontakti, hiukset, eleet, kehonkieli ja kaikki muut tekijät, joita hän 
(tässä matkailija) palvelutilanteessa kohtaa. Palvelutilanteessa merkitystä 
on äänensävyllä, puhuttelutavalla ja sanojen valinnalla. Ensivaikutelmaa 
ei voida luoda toista kertaa (Suonperä 2004, 126.)

Yrityksen sisällä tulee toimia vastaavasti identiteetin ja imagon eduk-
si. Yksilön arvostusta, oli hän sitten asiakas tai työkaveri, tulisi pitää tär-
keimpänä tekijänä. Palvelun tulisi olla aina ihmisen kohtaamista, hyviä 
tapoja ja hienotunteisuutta ylläpitävää (Suonperä 2004, 128.)

Brändin hallinta

Brändin muodostuminen, kehittyminen ja hallinta ovat kaikki prob-
lemaattisia, sillä ne sisältävät hallitsemattoman osan, vastaanottajan mie-
likuvien muodostumisen prosessin. Brändin arvot ja identiteetti 
suhteessa toimijoihin ja matkailijoihin, ovat jatkuvassa prosessissa keske-
nään. Näiden suhteiden subjektiivisesti muodostuvissa kontaktipisteissä 
muodostuu brändivaikutelma.

Brändin hallintaa kohti voidaan työskennellä ns. Design Managementia 
käyttäen, jonka tavoitteena on kokonaisvaltaisen brändin hallinnan saa-
vuttaminen; luoda hallittu, yhtenäinen mielikuva ja koordinoida niitä 
toimia, jotka edesauttavat brändin syntymistä, ylläpitoa ja kehitystä. 

Brändin hallinnan tulee olla on päämäärätietoista, aktiivista kehi-
tystä tukevaa jonka tavoitteet on asetettu pitkälle aikavälille. Hallinnan 
tulee toimiensa kautta kirkastaa Pohjanlahden Rantatien brändiä. Yleiset 
organisaation linjaukset ja tavoitteet jalostetaan hallitusti toiminnan ta-
solle Pohjanlahden Rantatie –brändin arvomaailman mukaisesti.

Design management ei ole vain kertaluonteinen toiminto vaan jat-
kuva prosessi, jonka toimintoihin olennaisena osana kuuluu tulosten seu-
ranta ja jatkokehitys ( Jaskari 2004, 18; Nieminen 2004, 49; Rope 2004, 48; Salmi 

2010.) Ominaisuuksia ja toimia joita brändin (mahdollisten osien) hallin-
ta edellyttää: sitoutuminen, johdonmukainen ja pitkäjänteinen viestintä, 
henkinen pääoma ja aktiivinen osallistuminen, yhteistyökykyisyys ja avoi-
muus.

 Brändin hallinta Design Managementin avulla tulee näkyä kaikil-
la osa-alueilla, jotka ovat: viestintä, tuotteet ja palvelut, toimintaympäris-
tö ja käyttäytyminen ( Janhila 2005, 7.) Päämääränä on luoda 
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suunnitelmallinen, hallittu kuva; kokonaisuus, joka jokaisella osallaan 
ilmentää yrityksen sisäistä identiteettiä.

Pohjanlahden Rantatielle tulee muodostumaan useita paikallisia 
identiteettejä ja niiden vaikutuksien vastavuoroisuus muodostuu mielen-
kiintoiseksi, osin hallittavaksi prosessiksi. Pohjanlahden Rantatie raken-
tuu pitkällä tähtäimellä hallitun yhteistyön tuloksena sekä siinä 
rajapinnassa jossa toimijat ja matkailijat kohtaavat matkailutien ja siihen 
kiinteästi linkittyneen brändin.

Yhteisöllisyys

Nomadiset, liikkuvat yhteisöt olivat ensimmäisten ihmisyhteisöjen 
tapa elää. Alueita, joita ihmisyhteisöt kulloinkin asuttivat, merkittiin eri-
laisin symbolein. Agraarikulttuurin syntyessä nomadisuus muuttui asu-
miseksi kiinteästi jossain paikassa, jolloin sosiaalinen yhteisyys 
(community) oli selviytymisen perusta. Ihmisille kehittyi erilaisia rooleja 
ja ammattikuntia, jolloin identiteetistä muodostui tärkeä asia.

Primääriryhmän ohella persoonattomampi sekundääriryhmä tuli 
yhä merkityksellisemmäksi olemassaolon kannalta. Yhteisöllisyys (com-
munality) kehittyi, kun eri primääriryhmien edustajat tapasivat toisiaan 
tarkoituksenaan pyrkiä yhdessä uusiin päämääriin, esim. tavaroiden vaih-
to, yhteistyö jne. Silloin muodostui myös yksityisyys (privacy) tärkeäksi, 
sekundääriryhmän jäsenten kanssa ei ollut enää mahdollisuutta saavuttaa 
samaa tuttuuden ja turvallisuuden tunnetta kuin primääriryhmän kans-
sa. (Horelli 1982, 169-170.)

Olen aikaisemmassa tutkimuksessani pohtinut organisaation ra-
kentumista ja sitä, millainen toimintakulttuuri palvelisi laajalle levittäy-
tynyttä toimijakuntaa (Salmi 2010, 14, 52, 65-66, 70.) Transparentti/ 
läpinäkyvä organisaatiokulttuuri, avoimuus ja uuden teknologian aktiivi-
nen käyttö, tietotaidon ja asiantuntijuuden jakaminen ja ovat matkailutien 
yhteisen päämäärän saavuttamisen organisatorinen ohjenuora. Sitoutuneena 
yhteiseen päämäärään, verkostoituminen ja samanarvoisuus luo edelly-
tykset yhteisöllisyyden kehittymiselle. 

Näen yhteisöllisyyden idean Pohjanlahden Rantatien ja sisältä päin 
rakentuvan brändin näkökulmasta erittäin tärkeänä. Kun Pohjanlahden 
Rantatien organisaatio ja valikoidut toimijat kokevat olevansa osana tär-
keää kokonaisuutta yhdessä, luodaan pohja luottamukselle. Avoimuuden 
synnyttämät, luottamuksellisena koetut suhteet ja toiminta yhteiseksi ym-
märretyn päämäärän hyväksi (huom. myös kestävä kehitys), synnyttävät 
yhteisöllisyyden tunteen. Yhteisöllisyys on hedonistisen aikakauden jäl-
keen askel kohti laajemman ymmärryksen aikakautta, näin toivon.
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 Visio

Kokonaisvaltainen positiivinen esteettinen lähtökohta on välttämä-
tön kun havainnoidaan teknologistunutta maisemaa ja ympäristöä. 
Luonnollisen maiseman ja ympäristön arvo korostuu, mutta myös sen 
merkitys laajenee. Ilmastonmuutoksen hidastaminen ja pysäyttäminen 
on tavoite joka huomioidaan kaikkialla. Tämä on motiivina kestävän ke-
hityksen arvojen käyttöönotolle säilyttää maapallo asuttavana ympäris-
tönä myös tulevaisuudessa. 

Verkostoituminen, osallistaminen yhteistoiminta yhteiseksi koetun 
päämäärän saavuttamiseksi luo luottamusta, yhteisöllisyyden tunne levi-
ää. Kaikilla toiminnoilla on suunta ja päämäärä, joiden toteuttamisessa 
ei tingitä laadusta tai arvoista, joiden puitteissa niitä toteutetaan.

Avoimuus, läpinäkyvä toimintakulttuuri sekä luottamuksen mah-
dollistama yhteisöllisyys edesauttavat uusien luovien ratkaisujen synty-
mistä ja käyttöönottoa. 

Kaikki ymmärtävät olevansa osa vuorovaikutuksellista luontokoko-
naisuutta, joka on orgaaninen, herkkä ja muuttuva. Arvostetaan läsnäoloa 
tässä hetkessä, aistitaan maailmaa sellaisena kuin se on ja ymmärretään 
miten toiminta sen tulevaisuuteen vaikuttaa.

Osana edellisenä esitettyä laajempaa visiota esitän tapaustutkimuk-
seni puitteissa tuulivoimala-alueiden käyttöönottoa matkailukohteina 
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Pohjanlahden Rantatien konseptissa, jonka arvomaailman ytimenä on 
kestävän kehityksen – ja edelleen ekomatkailun puitteissa toimiminen.

Suomen länsirannikolla sijaitsee valtaosa Suomen tuulivoimatuo-
tannosta. Tuulivoima-alueet muodostavat länsirannikkoa myötäilevän 
ketjun, joka puolestaan luo valtakunnallisesti erityiselle rannikkoympä-
ristölle lisäerottuvuustekijän. Monumentaaliset, mutta sirot, “teknoveis-
tokset” kohoavat ylväinä kohti taivasta tarjoten puhdasta, turvallisesti 
tuotettua energiaa. Teknologian luomien rakenteiden ja alueiden hyödyn-
täminen irti totutusta näkökulmasta, antaa teknologistuneelle, rakenne-
tulle maisemalle ja ympäristölle mahdollisuuden näyttäytyä positiivisesti, 
luonnollisena osana maisemaa. Tämä maisema on kulttuurimme maa-
laama taulu ja pian huomisen historiaa. Siksi näenkin tuulivoima-alueiden 
ja länsirannikon merellisyyden, kulttuurin, kaksikielisyyden, historian 
jne. muodostaman kombinaation, kiinnostavana, vaihtoehtorikkaana ja 
kontrastikkaana; erottuvana. Uskon tämänkaltaisen, melkein 900 km 
matkalle ulottuvan matkailutien asettuvan, tuulivoima-alueiden konsep-
tiin liittämisen myötä, vetovoimaiseksi matkailukohteeksi erityisesti ym-
päristötietoisten kansainvälisten matkailijoiden ja myös omaehtoisten 
lähimatkailijoidenkin mielissä.

Tässä ehdottamassani matkailukonseptissa tuulivoiman edustama 
energiantuotantotapa, joka perustuu uusiutuvaan energiaan on linjassa 
myös Pohjanlahden Rantatie -brändin kestävän kehityksen arvojen kans-
sa, uutta teknologiaa voidaan katsoa tässä hyödynnettäväksi brändin ar-
vojen mukaisesti – tavalla, jossa toimitaan ilmastonmuutoksen 
hidastamiseksi ja pysäyttämiseksi. 

Matkailussa yhtenä tärkeimmistä motiiveista on irtaantuminen to-
tutusta arkiympäristöstä. Uudet maisemat ja ympäristöt aktivoivat aisti-
maan ja kokemaan. Erilaiset kokemukset ja elämykset ovat tavoit- 
telemisen arvoisia, urbaanin elämän mielekkyyden mittareita, joita mat-
kailu meille tänä aikana voi tarjota. (En tarkoita tällä arkikokemusten 
olevan vähempiarvoisia, tässä yhteydessä tarkastelen kuitenkin kokemuk-
sia matkailijan näkökulmasta, arjesta irrotettuna.)

Tuulivoimalat näyttäytyvät monumentaalisina, kuin ylistyksenä ny-
kyajan ihmiselle, joka kykenee rakentamaan sellaista tekniikkaa joka toi-
mii yhdessä luonnon kanssa.

Tuulivoimala-alueiden ( ja niiden edustaman arvomaailman) liittä-
minen osaksi Pohjanlahden Rantatien matkailukonseptia ja kohdebrän-
diä rakentaa matkailutien brändiä sen arvomaailman mukaisesti ja 
muodostaa uudenlaisen, ketjuuntuneen matkailukonseptin, joka tukee 
matkailutien yhtenäisyyden mielikuvaa. 

Elämyksellisiä kokemuksia tarjoavat tuulivoima-alueet ovat hedel-
mällinen alusta erilaisten matkailuun ja oppimiseen liittyvien toimintojen 
ja palvelujen kehittämiselle. Tuulivoima-alueiden muodostama pitkä, 
koko länsirannikon pituinen ketju, kulkee Pohjanlahden Rantatien rin-
nalla ja luo sekä konkreettisesti että mielikuvien tasolla yhtenäisyyttä. 

Näen näiden arvomaailmaltaan yhtenevien toimintakonseptien yh-
teistoiminnan luovan myös alueellista yhtenäisyyttä  ja tukevan Pohjanlahden 
Rantatie -brändin kehittymistä haluttuun suuntaan. Tästä yhteistoimin-
nasta on mahdollista synnyttää uutta liiketoimintaa ja siten luoda alueel-
le uusia työpaikkoja ja saavuttaa taloudellista hyötyä, joka alueelle 
jakaantuen vaikuttaa esim. infrastruktuurin ja luonnonsuojelu- sekä kult-
tuurikohteiden ylläpitoon ja suojeluun. Yhteistoiminta ja verkostoitumi-
nen myös muiden mahdollisten yhteistyökumppaneiden kanssa lisää 
synergiaetuja ja rakentaa myös alueellista yhteisöllisyyttä.

 
Päähenkilö, Pohjanlahden Rantatie on nyt esittäytynyt ja saanut 

hahmon saavutettavana pidettyjen mielikuvien tasolla sekä viitteitä visu-
aalisesta habituksestaan. 

Visio, joka tässä esitettiin on käsikirjoittajan näkemys näytelmän 
suunnasta. Seuraavassa, toisessa näytöksessä keskitytään näyttämöön ja 
sille astuvaan uuteen roolihenkilöön –Tuuleen.

 
 



ii näytös 
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Maisema ja ympäristö

Käsikirjoittaja haluaa muistuttaa, että käyttää seuraavia käsitteitä 
tämän näytelmän yhteydessä näkemyksensä mukaan: maisema (engl. 
Landscape) ja ympäristö (engl. Environment). Edelliset käsitteet muo-
dostuvat suhteessa ihmiseen; se milloin maisema muuttuu ympäristöksi 
on häilyvä, sillä ”tauluunkin voi sukeltaa”. 

Subjektin vaihtaessa katseen paikkaa, tarkasteleeko hän maisemaa 
vai onko hän silloin ympäristössä? Berleantia soveltaen (2006, 93), aistim-
me aktiivisina ja lähestymme maisemaa omien merkityssisältöjemme ja 
havaintojemme lävitse, suhteessa maisemaan ja ympäristöön. 

Ympäristö käsittää luonnollisen luonnon (mikäli sitä vielä jossain 
on), rakennukset, koneet; kaiken esteettisesti koettavaksi asettuvan – sel-
laisena kuin ne ovat.

Ympäristö on sidoksissa subjektin, kokijan aistijärjestelmään. Ihminen 
on osa ympäristöä kuten ympäristö ihmistä. Yhtä kaikki samanarvoisina 
jokainen elementti asettuu aistittavaksi, kaikki ovat olemassa samoilla 
perusteilla, yhtä arvokkaina saman kehityksen tuloksena – eikä mikään 
ole ulkopuolista eikä vierasta. (Berleant 2006, 95.) 
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Kuva 19. Kiina 2010. Kuva 20. Kiina 2011.
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   Kestävä kehitys

Yli 900 miljoonaa kansainvälistä matkailijaa matkusti 2011. Nyt 
UNWTO ennustaa määrän nousevan 2020 mennessä 1,6 biljoonaan 
matkailijaan. Jotta matkailun aiheuttamia negatiivisia vaikutuksia voidaan 
hallita on matkailu ja siihen liittyvät sidosryhmät ja toiminnat valjastetta-
va toimimaan maailmanlaajuisesti positiivisen muutoksen hyväksi. Kestävä 
kehitys on muutettava sanoista teoiksi. (GSTC, http://new.gstcouncil.org/

about/learn-about-the-gstc, luettu 4.3.2012.) 

Yhä enenevässä määrin maailmassa ollaan niiden asioiden äärellä, 
jotka liittyvät globaalisti ympäristömme. Luonto osoittaa sietokykynsä 
rajallisuutta, vastaten tapahtumiin luonnon keinoin. Ikävä tosiasia on se, 
että olemme itse aiheuttaneet etenevän ilmastonmuutoksen, joka aiheu-
tuu erilaisten kasvihuonekaasujen, erityisesti hiilidioksidin (CO2) mää-
rän lisääntymisestä ilmakehässä. Mikäli päästöt kasvavat nykytahtia, 
kasvihuoneilmiön voimistuminen nostaa maapallon keskilämpötilaa 
vuosisadan loppuun mennessä vajaasta + 2–6 ° C. Lämpötilan muutos 
aiheuttaa muutoksia myös mm. tuulien voimistumisena, säiden rajumpi-
na vaihteluina, merien lämpenemisenä ja mm. napajäätiköiden sulami-
sena. Napajäätiköiden kiihtynyt sulaminen nostaa rajummin merenpinnan 
korkeutta kuin aikaisemmin; 1961–2003 merenpinnan nousua tapahtui 
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1,8 mm/ vuosi, 1993–2003 välisenä aikana merenpinnan nousua on ta-
pahtunut keskimäärin 3,1 mm/ vuosi. (Goeldner ja Ritchie 2012, 382.)

 Edellä mainitut ilmastonmuutoksista johtuvat muutokset vaikutta-
vat luonnollisesti koko ekosysteemiin; kasveihin, eläimiin ja ihmisiin. 
Koska matkailu, ympäristö ja ilmasto ovat vaikutussuhteessa toisiinsa, 
luokittelevat Goeldner ja Ritchie (2012, 382) matkailun, maatalouden, 
energiantuotannon, vakuutusalan sekä liikennöinnin ”korkean ilmastol-
lisen vaikuttavuuden” kategoriaan. 

Matkailu on maailman suurin teollisuuden ala ja siten sen taloudel-
liset ja ympäristölliset vaikutukset ovat massiiviset. (Goeldner & Ritchie 

2012, 18–19.) Ympäristö ja maisema ovat yleisin matkailun tapahtumisen 
motivaatio, kuten myös Goeldner ja Ritchie (2012, 372) ovat todenneet. 
Ympäristöasiat ovatkin ilmastonmuutoksen myötä nousseet keskeisiksi 
asioiksi matkailun kehittämisessä. Kysymys on näkemykseni mukaan 
vaikutussuhteiltaan vastavuoroisesti vaikuttavasta globaalista palapelistä, 
jossa jokainen pala on yhtä tärkeä. Kokonaiskuva tulisi olla mielessä sel-
keänä, jotta palapeli voidaan koota.

Goeldner ja Ritchie (2012, 373) korostavat, ettei kestävä kehitys mat-
kailun viitekehityksessä tarkoita suoraan matkailun vähentämistä tai pie-
nentämistä, vaan kestävän matkailun periaatteita tulisi sovittaa kaikkeen 
matkailuun. Kestävä kehitys matkailussa tarkoittaa siten paremminkin 
viitekehystä, sitä joka määrittelee matkailuun toimia, sisäisiä ja ulkoisia. 
Hyvin organisoitu”tiheä” tai ns. massamatkailu voi ja pitääkin täyttää yhtä 
lailla kestävän kehityksen periaatteet. Tämä on matkailun suuren volyy-
min mukanaan tuoma haaste, johon voidaan vastata jakamalla tietoa kes-
tävästä kehityksestä niin matkailupalveluita tuottaville kuin 
matkailijoillekin. 

Ilmastonmuutoksen hidastamiseksi matkailualan käyttöön on luo-
tu kestävän kehityksen konsepteja, joista World Commission on Environment 
and Development (WCED, tunnetaan myös nimellä Brundtland 
Commission) määritelmä on mielestäni hyvä. WCED:n raportissa (1987) 
määriteltiin: 

Kuva 21. Kiina 2011.
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Kuva 22. Kestävän kehityksen, erityisesti rannikkomakailun ICZM:n 
periaatteiden mukaisen toiminnan avulla saavutettavia etuja. 

Edut on jaoteltu eri osa-alueiden mukaan: ympäristö-sosliaalinen-
taloudellinen. Samat osa-alueet ovat myös kestävän kehityksen 
ytimenä.Mukaillen Sustainable Coastal Tourism/ An integrated 
planning and management approach 2009. Table 4.1., 57.

Kestävä kehitys on prosessi, jossa tämänhetkisiin tarpeisiin 
vastataan vaarantamatta tulevien sukupolvien mahdollisuutta 
tyydyttää omat tarpeensa. Luonnehdinta on kehittynyt edelleen ja 
erottelee kestävän kehityksen osa-alueet taloudellisen-, sosiaalisen- 
ja ympäristön kestävyyteen. [Goeldner ja Ritchie 2012, 372–373.] 

Nämä kolme kestävyyden kategoriaa toimivat niin itsenäisinä kuin 
myös ristiin vaikuttavina, tapauskohtaisesti painottuen. Haasteena on 
löytää tasapaino näiden kategorioiden välille, jotta kestävää kehitystä voi 
tapahtua. 

Kestävän kehityksen periaatteiden mukaan tuotettu matkailu pyrkii 
minimoimaan siitä aiheutuvia negatiivisia vaikutuksia. Tämä edelleen, 
näkemykseni mukaan, maksimoi kestävästä kehityksestä saavutettavia 
positiivisia vaikutuksia. Esimerkiksi kestävän kehityksen käyttöönotto 
luo matkailualueelle uutta elinkeinotoimintaa, pitää yllä ja nostaa ole-
massa olevien elinkeinojen taloutta, edistää paikallista hyvinvointia, kult-
tuuriperinnön ja luonnon suojelua. Vastavuoroisesti nämä kaikki 
saavutetut edut lisäävät mm. alueen vetovoimaa ja palveluiden laatua. 
Vaikutussuhteet ilmastonmuutoksen ja matkailun välillä ovat kaksisuun-
taiset. Kysymys ei ole siten ainoastaan siitä, miten kestävää kehitystä saa-
daan aikaan, vaan myös niistä muuttuvista olosuhteista, jotka vaikuttavat 
itse matkailuteollisuuteen ja matkailukohteisiin. Holistinen näkökulma 
mahdollistaa kestävän kehityksen idean käytön ja soveltamisen, tällaista 
lähestymistapaa ehdottavat myös Goeldner ja Ritchie (2012, 375). 
Vaikutussuhteiden vastavuoroisuus ja hybridinomainen rakenne vaativat 
ymmärrystä mm. siitä, että pitkän tähtäimen suunnitelmallisuus, laaja-
alainen yhteistyö ja avoin tiedottaminen edistävät kestävän kehityksen 
toteutumista. Kestävän kehityksen toteutuminen matkailun kontekstissa 
vaatii konseptin, jossa matkailu teollisuudenalana voi kehittyä. Tämä ei 
kuitenkaan tarkoita välttämättä matkailun ”tiheyden” kasvua, kuormitta-
vuutta. Saavutetusta taloudellisesta hyödystä on kanavoitava varoja esim. 
opetukseen, kehitys- ja suojelutoimintaan, jotta kestävän kehityksen edis-
tymistä tapahtuu.

Pohjanlahden Rantatien konseptiin kuuluu vierailijamäärien tavoit-
teellinen lisääminen kestävän kehityksen ja kestävän matkailuun periaat-
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teiden mukaisesti. Palvelumuotoilun alueella ja edelleen palvelujen 
tuotteistamisessa Pohjanlahden Rantatie ottaa tämän näkökohdan huo-
mioon (Salmi 2010, 30.) Kestävä kehitys ja matkailu elävät jatkuvassa pro-
sessissa, periaatteiden sisäistäminen ja käyttöönotto sekä tiedon 
jakaminen mm. matkailijoille ovat tärkeitä kun matkailutoimintaa suun-
nitellaan, toteutetaan ja kehitetään.

 

Ekomatkailu

Lähestyn ekomatkailun käsitettä eettisestä näkökulmasta, josta myös 
Wallace ja Pierce (1996, 848) sekä Fennel (2003, 23–24) lähestyvät ekomat-
kailua. Ekomatkailu tarkoittaa tässä yhteydessä kestävän kehityksen vii-
tekehyksessä tapahtuvaa matkailua, jossa otetaan huomioon 
paikallisuuden kunnioittaminen ja lämmin suhde luontoon. Wallace ja 
Pierce puhuvat runollisesti ympäristön olevan “meidän kaikkien yhteinen 
koti”. Ekomatkailulle (puhutaan myös ekoturismista) löytyy useita eri 
määritelmiä, ja se onkin määriteltävänä kompleksinen ja matkailun mark-
kinointikontekstissa usein väärin perustein käytetty. Ekomatkailussa lii-
ketoimintana huomioidaan taloudellisten näkökohtien lisäksi myös 
sosiaaliset ja ekologiset näkökohdat, joihin kiinnitytään eettisin ja mo-
raalisin perustein, kestävän kehityksen kautta. 

Ekomatkailun periaatteita ovat määritelleet myös Wallace ja Pierce 
sekä Fennel (1996; 2003), joiden ajatukset ovat samansuuntaisia: ekomat-
kailun tulisi minimoida matkailusta aiheutuneita negatiivisia vaikutuksia, 
lisätä tietoisuutta ja ymmärrystä luonnon ja kulttuurin tärkeydestä ja siitä 
miten matkailija toiminnallaan näihin vaikuttaa. Ekomatkailun tulee 
edistää luonnon ja suojelualueiden säilymistä ja osallistaa alueen asuk-
kaita ja toimijoita matkailua koskevaan päätöksentekoon ja toimintaan. 
Matkailusta saavutettava taloudellinen hyöty tulisi ohjata alueen hyvin-
voinnin säilyttämiseen ja kehittämiseen, mm. uusia työpaikkoja luomal-
la, palveluita parantamalla. Ekomatkailu tarjoaa myös paikallisille 
asukkaille ehkä uuden näkökulman tuttuun ympäristöön.

Kuten Ross & Wall (1999, 20:124), olen yhtä mieltä siitä, että ekomat-
kailun idea toteutuu symbioottisessa suhteessa matkailijoiden, paikkojen 
ja niiden asukkaiden sekä erilaisten matkailuun liittyvien toimijoiden ja 
toimien välillä. Saatavasta taloudellisesta hyödystä osa tulisi käyttää alu-
een kunnossapitoon, säilyttämiseen ja kehittämiseen. Ekomatkailu ei 
tarkoita luontomatkailua (vaikka se voihin sisältää luontokohteita) vaan 
se on tuotettu rakenne, joka mahdollistaa arvojen mukaisen matkailun 
toteutumisen.

Määrittelen ekomatkailun nyt vielä kehittyvänä ja tulevaisuuden 
matkailumuotona, josta tuon esiin kaksi toisiinsa nivoutunutta näkökul-
maa: käyttäjälähtöisen ja toimija/paikkalähtöisen. Käyttäjälähtöistä ja 
toimija/paikkalähtöistä -ekomatkailua vahvasti yhdistävänä tekijänä on 
ymmärrys kaiken toiminnan vaikutusten suhteista toisiinsa sekä siitä laa-
juudesta minne nämä vaikutukset yltävät. Toimintojen muutos lähtee 

suojelu kehitys

kestävyys

taloudellinen 
tulos

paikallisten
osallistuminen

ympäristötietoisuus
opetus

ekomatkailu

Kuva 23. Ekomatkailu toimii osallistumalla sosioekonomiseen  
kehitykseen ja samalla ympäristönsuojeluun.
Sovellettu, Ross & Wall 1999, 20:124.
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ajattelun muutoksesta, tässä kokonaisuuden hahmottaminen ja luonnol-
lisen “luonto ottaa - luonto antaa” -toimintaperiaatteen hyväksyminen 
on keskeisinä ekomatkailun ytimessä.

Pohjanlahden Rantatielle ekomatkailu ja sen kestävään kehitykseen 
nivoutuva arvomaailma luovat pohjan erottumiselle kuin myös erikoistu-
miselle. Ekomatkailuun erikoistuminen mahdollistaa erottumisen ja 
edesauttaa tunnettuuden avulla liiketoiminnallisten tavoitteiden saavut-
tamista. Näen ekomatkailun luovan mm. tuotteistamiseen liittyviä mah-
dollisuuksia. Ekomatkailun myötä syntyvät yritykset ja palvelut lisäävät 
alueen työllisyyttä, nostavat aluetaloutta ja mm. paikallisuuden arvostus-
ta, joka on yksi ekomatkailun tärkeimmistä periaatteista. Paikallisuuden 
arvostuksen, syntyneiden verkostojen ja yhteisöllisyyden myötä mm. luon-
nonsuojelu,  kulttuurin säilyttäminen ja kehitys saa enemmän huomiota 
ja taloudellisia resursseja ekomatkailun tuoman taloudellisen hyödyn 
kautta. Ekomatkailu on Pohjanlahden Rantatien konseptiin ja brändiin 
liitettynä resurssi ja lisäarvo.

Lähimatkailu

Matkailun yhtenä kategoriana on lähimatkailu; pyöräilyretki lähi-
seuduille esim. maatilamatkailukohteeseen. Lähimatkailu on lyhyelläkin 
aikavälillä toteutettavissa, sopii eri ikäisille, voi sisältää tapahtumia, ope-
tussisältöjä, edistää mm. paikallista taloutta. 

Lähimatkailun helppous ja mahdollisuudet spontaaniin irtiottoon 
ovat vertaansa vailla. Lähimatkat ja lyhytlomat ovat nopeimmin 
kasvava lomamatkailun muoto länsimaissa. (Honkanen 2004, 115; 
A World Travel Trends report 2007; Petrisalo 2010, 9.)

Tarkemmin lähimatkailun ja lyhytlomien luonnetta ovat pohtineet 
m. Petrisalo (2009) ja Ghisi (2006), joiden ajatusten mukaisesti lähimatkat 
ja lyhytlomat voivat olla matkanjärjestäjän tai muun tahon kokoamia ja 
markkinoimia valmismatkoja. Lähilomat ja lyhytmatkat ovat usein mat-
kailijan omaehtoisen toiminnan tulosta. Saavutettavina ja kustannuste-
hokkaasti toteutettavina lähilomat ja lyhytmatkat tehdään matkailijan sen 

hetkisten tarpeiden tai kiinnostuksen perusteella. Omaehtoisessa ja oma-
toimisessa matkailussa matkailutuotteen laatimisen painopiste siirtyy 
matkailualan yrittäjiltä ja viranomaisilta matkailijalle itselleen. Omaehtoisen 
ja omatoimisen matkailun taustalla on transmodernismiksi kutsuttu ko-
konaisvaltainen ajattelutapa, joka korostaa ihmisen toiminnassa yksilöl-
lisyyttä sekä ruohonjuuritason arvojen ja tarpeiden merkitystä ylhäältä 
alaspäin annettujen toimintamallien sekä byrokraattisen, pakkotahtisen 
ja suorituskeskeisen kulttuurin vastapainona. (Petrisalo 2010,10.) 

Lähimatkat ja lyhytlomat ovat oma matkailun fragmentti johon lin-
kittyvät -matkailun luonteen huomioiden, viestintäkanaviksi “suusta suu-
hun” kulkevat kertomukset ja sosiaalinen media. Kuten Petrisalo (2010, 

9) summaa, lähimatkailun tarkoitus, kysyntä ja infrastruktuuri poikkeavat 
totunnaisista valmismatkoista ja lomapaketeista. 

Saavutettavuus, johon myös Pohjanlahden Rantatie on konseptiin 
kirjatusti sitoutunut (Salmi 2010, 30–33; Petrisalo 2009) on myös lähimatkai-
lun ydin. Saavutettavuus mahdollistaa “ex tempore” –tapahtuvat poikkea-
miset.                  

Rannikkomatkailu

Rannikkoseudut ovat aina kiehtoneet matkailijoita ja se onkin maa-
ilman yleisin matkailualue -tyyppi. (Sustainable Coastal Tourism/ An integra-

ted planning and management approach 2009, 2.) Meri ja rannalta avautuvat 
näkymät, erilainen ilmanala, meren mahdollistamat matkustus- ja har-
rastusvaihtoehdot, paikallinen historia ja kulttuuri, erilainen luonto ovat 
mm. tekijöitä, jotka ovat luonnollinen osa rannikkoseutujen elämää, ja 
vetovoimaa.  

Maantieteellisesti laaja-alainen matkailualalla tapahtuva suunnitte-
lu, organisointi ja hallinta, edesauttaa rannikkoseutujen matkailun talou-
dellisten hyötyjen tasa-arvoista jakautumista, kuten Pohjanlahden Rantatien 
konseptiin (Salmi 2010) ja Pohjanlahden Rantatien puitteissa kestävää ke-
hitystä käsittelevään raporttiin (Mäkitalo 2011) on kirjattu. Matkailutoiminta 
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linkittää talous-, sosiaali- ja ympäristöasiat, joihin toki sekoittuu myös 
mm. poliittiset aspektit ja paikallisten intressit.

Rannikkomatkailun vaikutusalue on huomattavasti fyysistä rantaa 
laajempi. Jotta matkailua rannikolle tapahtuisi, ihmisten täytyy ensinnä-
kin olla tietoisia tällaisesta mahdollisuudesta. Infrastruktuurin tulee olla 
sellainen, että se mahdollistaa matkailun alueelle ja ainakin peruspalve-
luiden pitää olla kunnossa. Matkailu lisää kumulatiivisesti palveluiden 
tarvetta sen volyymin kasvaessa ja asettaa erilaisia vaatimuksia mm. inf-
rastruktuurille ja palveluille. Haasteena on  erityisesti rannikkomatkai-
lussa on infrastruktuurin riittävyys. Matkailun kausittaisen vaihtelun 
luomaa epätasapainoa voi tasata, muotoilemalla erilaisia matkailutuottei-
ta ja palveluita ekomatkailun ideologian viitekehyksessä. 

Luonnon kausivaihtelut tulisi nähdä resurssina, joita voi hyödyntää 
matkailun konseptissa. Hyvällä suunnittelulla voidaan luoda sellaisia mat-
kailupalveluita ja -tuotteita, jotka lisäävät entisestään rannikon vetovoi-
maa, kuormittamatta sen ekosysteemiä.

Rannikkomatkailun hyötynä voidaan mainita esim. matkailun luo-
mat mahdollisuudet tukea paikallisia elinkeinoja, mm. kalastusta. Matkailu 
tuo alueelle paitsi taloudellista hyötyä, myös aineettomia hyötyjä, kuten 
alueellista paikallisuuden, ympäristön ja kulttuurin arvostusta ei pelkäs-
tään matkailijan silmissä vaan myös paikallisten itsensä. (Sustainable Coastal 

Tourism / An integrated planning and management approach 2009, 18.)

Rannikkomatkailulla voi olla myös kääntöpuolensa; matkailu voi 
olla paikkaan nähden liian kuormittavaa ja siitä voi aiheutua haittaa ym-
päristölle, luonnolle ja myös paikallisille asukkaille. Paikalliskulttuuri 
voi kuormituksen paineesta laimentua, tai jopa kadota kokonaan. Ongelmia 
voi luoda myös jyrkkä vaihtelu vierailijamäärissä esimerkiksi vuodenai-
ka- ja säävaihtelujen vuoksi.

Suomen rannikkovedet, kuten esim. Selkämeri on arka ja suojelua 
vaativa ekoympäristö, matkailun vaikutukset on otettava huomioon mat-
kailupalveluita suunniteltaessa, toteutettaessa ja kehittäessä. Pohjanlahden 
Rantatie on brändinä sitoutunut kestävän kehityksen ja saavutettavuuden 
periaatteisiin omasta positiostaan. Sijainti rannikolla mahdollistaa eri-
koistumisen tämän hienon maantieteellisen erityispiirteen mukaan.
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Kiihtyvä kasvu; teollistumisen- ja populaation kasvu, kuluttaminen, 
johtavat kasvavaan energian tarpeeseen. Energiaa on tuotettu ensin vesi- 
ja tuulivoimaa hyödyntäen (tuulimyllyt, jauhojen jauhaminen, vesivoima, 
sahat, myllyt jne.), lämpö ja liike-energiaa on tuotettu mm. puuta poltta-
malla. Sittemmin on siirrytty hyödyntämään maaperästä löydettyjä maa-
kaasu, hiili- ja öljyvarantoja, atomivoimaa. Ilmaston lämpeneminen, 
talous, politiikka ja energiantuotanto ovat tiiviissä yhteydessä toisiinsa, 
joka mutkistaa mm. ilmastonmuutoksen hillitsemistä energiatalouden 
puitteissa. Eittämättä energiatalous ja energiantuotannon tapojen valinta 
on erittäin suuressa roolissa, kun pohditaan ilmastonmuutosta ja sen ai-
heuttajia.

Energiantuotanto tai energiansiirto, näkyy maisemassamme esimer-
kiksi voimalinjoina (sähköenergian siirrossa). Voimalinjat risteilevät il-
maan nostettuina halki peltojen, tien vierillä. Maan alle, piiloon ne 
kaivetaan mm. suomalaisissa kaupungeissa. Matkaillessa maailmalla voi 
kohdata rätiseviä, erilaisin tavoin vyyhdiksi sidottuja sähköjohtoja, joiden 
lähellä kulkiessa voi todella aistia energian voiman.

Erilaiset voimalaitokset, erityisesti atomivoimalaitokset on Suomessa 
sijoitettu taajamien ulkopuolelle, miltei suljetuiksi energiantuotantoyksi-
köiksi. ”Poissa silmistä, poissa mielestä”? Vesivoimalat asettuvat avoimem-
min vierailijan katseen alle: kuten Tampereella Tammerkoskesta 
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energiansa jauhava voimala, joka on keskeinen osa kaupunkikuvaa ja sen 
historiaa. Entä tuulivoima, jota tuulimyllyt ovat tuottaneet mm. viljan 
jauhamista varten? Hollanti tunnetaan vanhoista tuulimyllyistään ja 
Suomessakin niitä joskus näkee. Aikanaan kauhistusta herättäneet ra-
kennelmat nähdään nyt nostalgian sävyttämänä ja koetaan tärkeänä osa-
na kulttuurihistoriaa.

Vaikuttaako energiantuotantotavan eettisyys rakennelmien esteet-
tiseen arvostukseen ja haluun aistia niitä maisemassa? Uskon näin olevan 
ja siksi perustelenkin tuulivoimaloiden ja niistä muodostuvien alueiden 
mm. taloudellista ja eettistä merkitystä ja osa matkailijan esteettisen elä-
myksen lähdettä.

 
Vaihtoehtoiset/uusiutuvat energiantuotantotavat

Vaihtoehtoisia tapoja tuottaa energiaa ovat: vesivoima, tuulivoima, 
biopolttoaineet ja kaasut, aurinkoenergia, geoterminen energia (maaläm-
pö). Vuorovesi- tai aaltovoima eivät ole, ainakaan vielä, laajalti yleistynei-
tä energiantuotantotapoja. (EREC, ks.: http://www.erec.org/renewable-energy.

htm, luettu 10.3.2012.)

Bioenergia 

Biopolttoaineita valmistetaan puhtaiden metsäenergian ja peltobio-
massojen lisäksi tietyistä orgaanisista jätteistä ja sivutuotteista. (http://www.

bioenergia.fi/default/www/etusivu/tietoa_bioenergiasta/, luettu 18.3.2012.)

Biomassaa ja siten energiaa saadaan, mm.: puu- ja peltobiomassas-
ta. Suomessa on kasvatettu mm. ruokohelpeä, jota voidaan hyödyntää 
biomassana voimalaitoksissa ja lämmityskattiloissa. Peltoviljelyn tuottei-
ta voidaan myös hyödyntää energiana sellaisenaan tai jalostaa niistä bio-
kaasua tai bioöljyjä (http://www.energia.fi/energia-ja-ymparisto/energialahteet/

metsaenergia. luettu 18.3.2012).

Suomen sähköntuotannosta oli bioenergian osuus 12 % vuonna 
2010.  Maa-, metsä ja elintarviketalous tuottava eloperäistä biomassa ener-
gianlähteeksi, usein tuotannon sivuvirtojen tuottamana esim.: sellunkei-
ton sivutuotteena mustalipeää, puun kuorta ja sahanpurua.
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 Metsäenergia on uusiutuvaa, mutta metsästä saadun puun poltosta 
syntyy hiilidioksidipäästöjä, mutta ne on ilmastopolitiikassa määritelty 
kasvihuonekaasuneutraaleiksi. Puun energiakäyttö ei lisää ilmakehän 
hiilidioksidipitoisuutta, jos huolehditaan siitä, että metsä kasvaa vähin-
tään yhtä paljon kuin sitä hyödynnetään. Suomessa metsän kasvu ylittää 
käytön suurella marginaalilla. Ympäristövaikutuksista huolehditaan par-
haiten soveltamalla metsäenergiaan yleisiä kestävän metsätaloudenperi-
aatteita.(http://www.energia.fi/energia-ja ymparisto/energialahteet/metsaenergia, 

luettu 18.3.2012.)

Aivan ongelmatonta ei bioenergian määrittely tai käyttö ole, viitaten 
esim. sademetsien hakkuisiin, tai sellaisiin kulttuurisiin tottumuksiin ja 
olosuhteisiin, jotka vääristävät sekä mielikuvia että realiteetteja bioener-
gian ympäristöystävällisyydestä. 

 
Geoterminen energia 

Geoterminen energia tai toisin sanoen geoterminen lämpö on maan-
sisäistä lämpöä. Erotuksena maalämpöön, joka on maaperään auringon 
lämmön aikaansaamaa lämpöä, geoterminen lämpö on lähtöisin maan 
sisuksissa tapahtuvien radioaktiivisten aineiden hajoamisen aiheuttamas-
ta lämmöstä. Tämä lämpö puolestaan johtuu maan kuoren ylempiin ker-
roksiin. Geoterminen energia on lähes päästötöntä. Ongelmia aiheutta-
vat kuitenkin hyvin syvällä olevan veden rikkioksidi, typpioksidi, 
metaani ja muut pitoisuudet, joiden vuoksi sitä ei voida käyttää suoraan 
esimerkiksi kaukolämmitysverkossa. Suurimpana haasteena laajemmal-
le käytölle ovat toistaiseksi erittäin syvälle ylettyvien kanavien porauskus-
tannukset. (http://www.energia.fi/energia-ja-ymparisto/energialahteet/

geoterminen-energia, luettu 18.3.2012, ks. Myös: (http://www.erec.org/renewable-

energy/geothermal-energy.html, luettu 10.3.2012.)

 
Vesivoima

Merkittävin uusiutuva sähköntuotantomuoto Suomessa on vesivoi-
ma. Energiajärjestelmän toimivuuden ja käyttövarmuuden kannalta ve-
sivoimalla on lisäksi erityinen asema säätöominaisuutensa vuoksi. 
Vesivoimalla on muun muassa se etu, että vettä voidaan varastoida suu-

riin varastoaltaisiin ja sitä voidaan käyttää sähkönkulutuksen ollessa hui-
pussaan. Vesivoimatuotanto on kuitenkin riippuvainen sääolosuhteista. 

Vesivoima on ympäristölleen puhdas uusiutuva energiamuoto. Vesi 
ei vähene eikä pilaannu virratessaan voimalaitoksen läpi. Vesivoimasta 
ei myöskään aiheudu kiinteitä jätteitä eikä päästöjä ilmaan, veteen tai 
maaperään. Vesivoiman negatiiviset ympäristövaikutukset ovat kuitenkin 
merkittävät rakennettaessa patoja ja säännöstelyaltaita. (http://www.energia.

fi/energia-ja-ymparisto/energialahteet/vesivoima, luettu 18.3.2012, ks. myös: http://

www.erec.org/renewable-energy/hydropower.html, luettu 10.3.2012.)

Aurinkoenergia

Aurinkoenergiaa tuotetaan aurinkopaneelilla. Paneelit koostuvat 
aurinkokennoista, joissa auringonsäteiden energia aikaansaa sähköjän-
nitteen. (Auringon valosta saatavaa energiaa käytettiin ensin satelliittien 
energiantuotantotapana.)

Aurinkoenergia sovellutukset jaetaan yleensä lämpöä ja sähköä tuot-
taviksi. Aurinkoenergian käyttöä rajoittavat aurinkosähkön tuottamisen 
kustannukset, käyttökohteiden lukumäärä ja säteilyn vuodenaikavaihte-
lut. (Auringon säteilyn vuodenaikavaihtelut ovat Suomessa melko suuret, 
mutta esim. päiväntasaajalla aurinkoenergiaa on saatavissa tasaisemmin, 
ympäri vuoden.) Vuodenaikavaihtelut kasvavat vielä pohjoiseen päin 
mentäessä. (http://www.energia.fi/energia-ja-ymparisto/energialahteet/aurinko-

energia, luettu 18.3.2012, ks. myös: (http://www.erec.org/renewable-energy/solar-

thermal.html, luettu 10.3.2012.)

Aurinkokeräimiä on sijoitettu mm. Saksassa peltomaisiksi ryhmik-
si, talojen katoille ja seiniin. Suomessa aurinkoenergiaa käytetään ylei-
simmin energian pientuotannossa, muun käytetyn energiamuodon lisänä. 
Hieno esimerkki aurinkoenergian käytöstä löytyy Suomessa mm. Porista, 
jossa uuden uimahallin katolla on aurinkokeräimiä ja seinään on upotet-
tu kuparikeräimiä, jota ottavat talteen auringon lämpöenergiaa. Tällä 
lämpöenergialla lämmitetään uimahallin altaiden vesimassaa. Aurinkoenergiaa 
hyödynnetään enenevässä määrin ja se on myös innoittanut suunnitteli-
joita ja taiteilijoita.
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Tuulivoima

Tuulen liike-energia eli kineettinen energia on syntynyt auringon 
säteilyenergian vaikutuksesta ja se muunnetaan tuulivoimaloiden avulla 
sähköksi. Tuulivoimalan tuoton arvioimiseksi on voitava määrittää tuu-
len nopeus ja mitoitustuuli paitsi napakorkeudella myös koko roottorin 
alueella. Tuuliturbiinin käyttäminen lähellä Betzin rajaa on mahdollista 
moderneilla tuulivoimaloilla, joissa sekä roottorin pyörimisnopeutta että 
lapakulmaa voidaan säätää. (http://www.tuuliatlas.fi/tuulivoima/index.html, 

luettu 7.3.2012.) Betzin raja tai Betzin kerroin, tehokerroin CP = 16/27 = 
0,593 (Haapanen 2004).  

Tuulivoima tuotannon ajallinen vaihtelu on tuulivoiman erityispiir-
re. Älykkäiden sähköverkkojen myötä voidaan sähköntuotannon vakaut-
ta säädellä, säätämällä muiden energiantuotantotapojen määrää 
tuulisuuden vaihdellessa. 

Tuulivoiman työllistävyys ja kustannukset ovat merkittävimmät ra-
kennusvaiheessa. Käytön aikaiset raaka-aine ja ylläpitokustannukset ovat 
pienet, suhteessa aloituskustannuksiin. Euroopan komission teettämän 
selvityksen mukaan tuulivoiman ulkoiset kustannukset, eli yhteiskunnal-
le ja ympäristölle aiheutetut ylimääräiset kustannukset, ovat eri energia-
muodoista halvimmat, 0,1–0,2 senttiä/kWh.

Tuulivoiman edullisuus (sanan molemmissa merkityksissä) on kes-
keisenä The European Renewable Energy Council:n eli EREC:n luon-
nehdinnassa tuulivoimasta, uusiutuvan energiantuotannon 
näkökulmasta.  Tuulivoima lukeutuu uusiutuviin energialähteisiin, jonka 
avulla tuotettu energia lisää sekä energiaomavaraisuutta että sähkön toi-
mitusvarmuutta. Tuulivoiman tuotannosta ei synny päästöjä (ilmaan ve-
teen tai maahan), sen vuoksi se luetaankin ilmastonmuutosta 
hillitseväksi energiantuotantotavaksi.(EREC, Ks. myös: http://www.erec.org/

renewable-energy/wind-energy.html, luettu 10.3.2012.)

Vaikka tuulivoima on puhdas energiantuotantotapa, muodostuu sen 
rakentamisen, kasaamisen, kuljettamisen ja huollon aiheuttamana hiili-
dioksidipäästö, joka on n. 10 g/kWh. (Arvensen A. 2009; http://www.tuuli-

voimatieto.fi/ymparistovaikutukset, suom. tekijä.)
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The European Wind Energy Association (EWEA) tiivistää 
tuulivoiman käyttämisen hyödyt kolmeen kohtaan:

1.Taloudellinen kasvu ja uusien työpaikkojen syntyminen

Euroopassa investoitiin 2010 tuulivoimaan 13 biljoonaa €, sisältäen 2,6  
biljoonan € investoinnin Off Shore -tuulivoimaan. Yli 40 % kaikesta käyttöön 
otetuista uusista sähköntuotannon menetelmistä EU:ssa hyödyntää uusiutuvaa 
energiaa, tuulivoiman osuutena, yksin tuulivoiman osuus oli samana vuonna 
17%. Tuulivoimaan liittyen EU:ssa työllistyi 2010 noin 190 000 ihmistä ja 
vuoteen 2020 mennessä tuulivoimaan liittyvien työpaikkojen määrä voi nousta 
EU:ssa 271 000

2. Ympäristön puhtaus 

Vuonna 2010 EU:ssa asennettujen tuulivoimaloiden hyötyteho on 84 GW, 
Joka olisi voinut vastata 119 miljoonan tonnin hiilidioksidipäästöä. Vuosien 
2011-2020 välisenä aikana tuulivoimaan on tarkoitus investoida 192 
biljoonaa €, jonka ansiosta on mahdollista välttää 85 biljoonan € 
hiilidioksidipäästöistä johtuvia kuluja. 

3. Riippumattomuus 

Eurooppa tuottaa enemmän kuin puolet käyttämästään energiasta, luvun on 
tarkoitus nousta 70 %:iin seuraavan 20–30 vuoden ajanjaksolla. Vuonna 
2010 EU:ssa käytössä ollut tuulivoimantuotanto tuotti 5,3 % EU:ssa 
käytetystä sähköstä. Vuosien 2011–2020 aikana tuulivoiman avulla voidaan 
välttää 138 biljoonan € edestä sähkötuotantoon käytettyjä polttoainekuluja.

 (EWEA. http://www.ewea.org/index.php?id=1551, luettu 7.3.2012, 

suom. tekijä.)

Totean edellä mainittujen hyötynäkökohtien olevan tärkeitä ja puol-
tavan voimakkaasti tuulivoiman käyttöä energiantuotantokeinona. 
Tuulivoiman käyttäminen on periaatteessa ns. saavutettava energiantuo-
tantotapa, ”raaka-aineesta” ei ole pulaa, mutta ongelmaksi nousee tuuli-
voiman hyödyntämisen aloituskustannukset, jotka ovat vielä korkeat. 

Tuulivoimaloiden vaikutus paikalliseen linnustoon ja lepakoihin on 
ongelma, joka voidaan minimoida ko. alueen tutkimisella ja sijoituspaik-
kojen hyvällä suunnittelulla. (Tuulivoimaloita ei pidä näkemykseni  mu-
kaan sijoittaa aktiivisille lintu- ja lepakkoalueille, eikä myöskään 
luonnonsuojelualueille.)

Tuulivoima soveltuu hyvin hajautettuun energiantuotantoon, viit-
taan tässä esim. yritysten tms. mahdollisuuteen ottaa käyttöön hajautetun 

energiantuotannon malli ja käyttää omaa tuulivoimalaa energiantuotan-
nossa. Suomessa on myös mahdollista myydä tuotettua ”ylimääräistä” 
energia ja syöttää sitä sähköverkkoon edelleen jaettavaksi, en kuitenkaan 
mene tässä yhteydessä asiaan syvemmälle.

 
Tuulivoiman tuotanto maailmalla

Word Wind Energy Association (WWEA) julkaisi huhtikuussa 
2011 maailmanlaajuisen tuulivoimaa energiantuotantoon käyttävien mai-
den ”ranking” -listan. Kiina pitää johtopaikkaa 44733 MW:n tuotannon 
kokonaiskapasiteetilla, USA toisena 40180 MW:lla, kolmannelle sijaille 
on päässyt Saksa 27215 MW:n tuotannolla. Suomi sijoittuu listalla sijal-
le 34, kun tuulivoimaa energiantuotannossa käyttäviä maita on listattu 
olevan yhteensä 83. (World Wind Energy Report 2011 [2010], 19–20;. suom. 

tekijä.)

EU:ssa tuulivoimaloiden asennettu kapasiteetti on noin 65 000 me-
gawattia, jolla tuotetaan noin 4 prosenttia EU:ssa käytetystä sähköstä. 
Euroopan tuulivoimayhdistyksen (EWEA:n) arvion mukaan tuulivoima 
tulee kattamaan 13 % Euroopan sähkönkulutuksesta vuonna 2020.
Tuulivoimaa eniten maan kokonaisenergiantuotannosta tuottaa Tanska 
(21 %), seuraavana Portugali (18 %), Espanja (16 %) ja Saksa (9 %).

Vaikka Kiina johtaa tuulivoimalla tuotetulla kokonaiskapasiteetil-
laan on sen tuottama osuus maansa kokonaisenergiantuotannosta vain 
1,2 %, USA:n yltäessä 2 %. (World Wind Energy Report 2011 [2010], 10;. suom. 

tekijä.)

 
Tuulivoiman tuotanto Suomessa

Suomessa teollisen tuulisähkön tuotannon voidaan katsoa alkaneen 
vuonna 1991, jolloin Korsnäsiin perustettiin 4 x 200 kW tuulipuisto 
(Tuulivoimayhdistys, http://www.tuulivoimayhdistys.fi/tuulivoima, luettu 7.3.2012.) 

Suomen hallitus on asettanut pitkän aikavälin ilmasto- ja energia 
-strategiassaan tuulivoiman tavoitteeksi 6 TWh vuosituotannon vuoteen 
2020 mennessä. Tämä tavoite voidaan saavuttaa rakentamalla 2 000 MW 
hyvätuulisille paikoille. Sisämaassa ja vähemmän tuulisissa olosuhteissa 
tavoite tarkoittaa 3 000 MW asennettua kapasiteettia.
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Suomessa oli 2011 lopussa 130 voimalaa, joiden yhteenlaskettu teho 
on 197 MV. Tammikuun 2012 loppuun mennessä Suomessa oli julkais-
tu tuulivoimahankkeita noin 7 800 megawatin (MW) edestä. Off Shore 
-voimaloiden osuutena 3 000 MW. (Tuulivoimayhdistys, http://www.tuulivoi-

mayhdistys.fi/hankkeet, luettu 7.3.2012.) 

Tuulivoimahankkeita Suomessa on 22.1.2012 päivitetyn tiedon mu-
kaan: 169 kpl (On Shore) ja 16 kpl Off Shore eli merelle sijoitettua tuu-
livoimahanketta jotka ovat suunnittelu/rakennusvaiheessa. (STY 22.1.2012 

Suomen hankkeet. Wind power projects in Finland. Ladattavissa Xls -tiedostona 

sivulta: http://www.tuulivoimayhdistys.fi/hankkeet, linkin toimivuus tarkistettu vii-

meksi 7.3.2012.) 

Tuulivoiman käytössä sähkön valmistuksen suurimmat kustannuk-
set tulevat investoinneista, sillä tuulivoimaloiden rakentaminen on kal-
lista. Tuulivoimalahankkeet etenevät eritahtisesti eri alueilla, koska mm. 
kaavoitusprosessit eivät ole kunnissa (ainakaan vielä) yhdenmukaisia tuu-
livoimalahankkeiden suhteen. Tällä hetkellä YVA-menettely on rajattu 
automaattisesti koskemaan yli kymmenen tuulivoimalan muodostamaa 
ryhmää tai yli 30 MW:n kokonaistuotantoa. Pienempiin hankkeisiin ja 
yksittäistapauksiin sovelletaan YVA-menettelyä harkinnan mukaan. 
(Ympäristöministeriö 2011, 2.)

Suomeen vuoteen 2020 mennessä rakennettava tuulivoima tulee 
työllistämään suomalaisia tuulivoimaloiden ( ja komponenttien) valmis-
tuksessa, asennuksessa ja kunnossapidossa. Kaavoitus- ja lupaprosessit 
tulevat työllistämään mm. suunnittelijoita, konsultteja ja virkahenkilöitä.

Suomen osuus maailman tuulivoimamarkkinoista voi Teknologiateollisuus 
ry: arvion mukaan (Tuulivoiman tiekartta 2009) nousta vuoteen 2010 
mennessä 7 %. Tämä tarkoittaa, että tuulivoimalateollisuus työllistäisi 
Suomessa jopa 30 000 henkilöä. Työllistävän vaikutuksen ehdottomaksi 
edellytykseksi Mikkonen (2010, 1:31) mainitsee artikkelissaan toimivan 
taloudellisen kannustinjärjestelmän (= syöttötariffi) sekä kaavoitus- ja lu-
paprosessien sujuvuuden. 

Suomalaisella teollisuudella on pitkä kokemus tuulivoimaloiden 
komponenttien sekä tuulivoimaloissa käytettävien materiaalien toimitta-
jana. Suomalaiset teollisuusyritykset ovat jo pitkään toimineet maailman 

Kuva 27. Google map, 2012.

Suomessa käytössä tai hankkeilla olevien tuulivoimaloiden 
sijoittuminen kartalla, sekä toukokuussa 2011 päivitetty statistiikka 
(http://www.thewindpower.net/country_zones_en_25_finland.php) 
todentavat, että valtaosa Suomen tuulivoimatuotannosta sijoittuu 
Suomen länsirannikolle.



 Maiseman Voima  113112 Maiseman Voima

Voimalan torni on eurooppalaisissa tuulivoimaloissa yleensä putki-
rakenteinen terästorni kun esim. USA:ssa käytetään myös ristikkoraken-
teisia voimaloita. Torni kiinnitetään betoniseen perustukseen. Suomessa 
ollaan ottamassa käyttöön myös hybriditornia, jossa tornin alin 50 metriä 
on betonia ja loput 50 metriä terästä. Konehuoneessa sijaitsevat vaihteis-
to, generaattori sekä säätö- ja ohjausjärjestelmät. Erilliset moottorit kään-
tävät konehuonetta tuulen suuntaan suunta-anturin ja säätölaitteen 
avulla. Konehuoneen runko ja kuori valmistetaan yleensä teräksestä tai 
lasikuidusta ja roottorin lavat valmistetaan yleisimmin komposiittimate-
riaaleista, joissa käytetään lasikuitua ja joskus myös hiilikuitua tai puuta 
yhdessä epoksin tai polyesterin kanssa. (http://www.tuulivoimatieto.fi/raken-

ne, luettu 10.3.2012.) 

Tuulivoimalassa on myös laitoskohtainen muuntamo, joka on yleen-
sä sijoitettu tornin sisäpuolelle. Muuntamo voidaan sijoittaa myös erilli-
seen rakennukseen (turvallisuussyistä) tuulivoimalan ulkopuolelle. 
Tuulivoimalaan liittyy myös osia, jotka eivät ole havaittavissa ulkoa päin: 
perustukset, kaapeliyhteys muuntamoon ja edelleen sähköverkkoon. On 
Shore -voimaloissa (maalle perustettu) perustukset ja kaapeloinnit on 
kaivettu maan alle ja Off Shore -voimaloiden kohdalla (merelle perustet-
tu) perustukset on tehty esim. teräskasuuniperustuksella ja sähkö siirre-
tään merikaapeloinnin avulla edelleen sähköverkkoon syötettäväksi. 
Tuulivoimalan rakentaminen ja huolto edellyttävät useimmiten tieyhtey-
den rakentamista, kun kyseessä on maalle perustettu, On Shore -voima-
la. (Weckman 2006, 6;  http://www.tuulivoimatieto.fi/rakenne, luettu 10.3.2012.)

Suomeen ensimmäiset teolliset tuulivoimalat nousivat 1990–luvun 
alussa mm. Inkooseen ja Korsnäsiin. Ensimmäinen Suomessa sijaitseva 
Off Shore voimala perustettiin 2010 Porin Tahkoluodon edustalle 1,2 
km:n etäisyydelle rannasta, yhdeksän metrin vesisyvyyteen teräskasuu-
niperustuksella. Voimala on liitetty 20 kW:n sähkökaapelilla sähköverk-
koon, kytkinaseman kautta (muuntamo), joka on sijoitettu rannan 
tuntumaan. Tuulivoimala näkyy mantereelle Tahkoluodosta, Reposaaren 
takarannalta ja Kallosta. (Hyötytuuli, http://www.hyotytuuli.fi/index.php?pag

e=26348a2864dc0a86969e38b9fac1de6, luettu 19.3.2012.)

johtavien tuulivoimalavalmistajien alihankkijoina. Tuulivoiman työlli-
syysvaikutukset Suomessa muodostuvat tuulivoimaloissa käytettävien 
komponenttien, materiaalien ja tuulivoimaloiden teollisesta valmistami-
sesta sekä Suomessa käytettävän tuulivoimakapasiteetin käyttö- ja kun-
nossapidosta. (Arvensen 2009. Extended life-cycle assessment for Off Shore wind 

power. Seminaariesitelmä, European Off Shore wind confrence, 15.9.2009; http://

www.tuulivoimatieto.fi/ymparistovaikutukset, luettu 7.3.2012.)

Käytössä olevien tuulivoimaloiden sijoittuminen Suomessa ks.: 
http://maps.google.fi/maps/ms?hl=fi&ie=UTF8&t=h&msa=0&msid=1103205996
92552191340.00046d1215f04d21e1fdf&ll=64.332576,23.184778&spn=8.916305,
7.371869&source=embed

Tuulivoimahankkeiden sijoituspaikat Suomessa ks.: 
http://maps.google.fi/maps/ms?hl=sv&ie=UTF8&msa=0&msid=21461499220621
8572232.00046c275fd867e2e1def&ll=65.219894,23.90625&spn=11.114256,30.8
05664&z=5&source=embed

 

Tuulivoimalan osat

Vaaka-akseloidut, kolmilapaiset tuulivoimalat ovat suurvoimatuo-
tannossa yleisimmin käytössä olevia tuulivoimalamalleja. Tuulivoimalan 
muita näkyviä osia ovat: torni, konehuoneen kuori, napa ja roottori (la-
pojen muodostama kokonaisuus). (EREC, http://www.erec.org/renewable-

energy/wind-energy.html, luettu 10.3.2012, suom. tekijän.)

Tuulivoimalan turbiinia suojaava kuori on kokenut suurimman ul-
koisen muutoksen, se on muuttunut  aerodynaamisesti sulavalinjaisem-
maksi, muodon samalla mahdollistaessa huoltotoimet paremmin. 
Tuulivoimalan navan kiinnittyessä, aiemmin kulmikkaan muotoiseen 
suojakuoreen, on sen muoto jalostunut nyttemmin orgaanisemmaksi, 
muistuttaen pisaraa. Tämä tuulivoimaloissa tapahtunut muodon jalostu-
minen kertoo myös teollisuudessa tapahtuneesta ajattelun murroksesta. 
Esteettisyyden merkitys ymmärretään ja sen vaikutukset tunnustetaan, 
nyt pyritään ottamaan suunnittelussa myös proosallisemmat näkökohdat 
huomioon. [Gipe 1995a, 296; (Grimm 2010); suom. tekijä.]
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Teho, koko ja käyttöikä

Tuulivoimaloiden koko ja tehokkuus kulkevat käsi kädessä, siksi 
roottorin halkaisijaa ja napakorkeutta on kasvatettu suurtuotantovoima-
loiden osalta voimakkaasti. Korkein voimalatyyppi on tällä hetkellä 
Siemensin 154 m korkea SWT-6.0-154 -voimala, jonka tehokkuudeksi 
on ilmoitettu 6000 kW eli 6 MW. Tehokkain 7000 kW eli 7 MW tuo-
tantoteholla Gamesan valmistama  G14X/7000 -voimala, jonka korkeus 
on 145 m. (http://www.thewindpower.net/index_manuturb_en.php, luettu 19.3.2012.) 

 Tuulivoimala on energiataloudellisesti erittäin tehokas vaihtoehto, 
sillä tuulivoimala maksaa sen rakentamiseen, kuljettamiseen ja pystyttä-
miseen kuluneen energian takaisin nykyisillä tuotantomäärillä n. 6–9 
kuukaudessa. Sen suunniteltu käyttöikä on 20–30 vuotta, sen jälkeen se 
peruskorjataan, korvataan uudella tai puretaan ja sen metallit kierräte-
tään. (Tuulivoimayhdistys, http://www.tuulivoimayhdistys.fi/teollinen., luettu 

7.3.2012.) 

Mikäli alueelle ei sijoiteta uusia tuulivoimaloita, maisema periaat-
teessa palautuu ennalleen tuulivoimalan käytön lopettamisen jälkeen. 
Tanskassa on korvattu 1980- ja 90–luvun voimaloita uudemmilla ja mo-
derni voimalayksikkö tuottaakin lähes pari sataa kertaa enemmän säh-
köä kuin 20 vuotta vanhat voimalat. (Tuulivoimayhdistys, http://www.

tuulivoimayhdistys.fi/tuulivoima, luettu 7.3.2012.) 

Sijoituksen suunnittelu

Tuulivoiman tuotanto edellyttää sopivia tuuliolosuhteita, jollaiset 
vallitsevat useimmiten rannikoilla, merialueilla, aukeilla, pelloilla, suur-
ten mäkien ja vuorten rinteillä tai laella, joissa tuulen keskinopeus on 
5,5-7,5 m/s. (http://www.tuulivoimayhdistys.fi/tuulivoima, luettu 19.3.2012.) 

Sijoituspaikkojen harkinnassa ja valitsemisessa on useita eri käytän-
töjä, jotka vaihtelevat eri maissa. Suomessa on käytettävissä mm. ympä-
ristövaikutusten arviointimenettely eli YVA, jonka avulla koetetaan 
vähentää tai kokonaan estää hankkeen haitallisia ympäristövaikutuksia. 
Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annettua valtioneuvoston 

Kuva 28. Saksa 2011.
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lut avainasemassa kehittäessään tilallisia malleja tuulivoimaloiden sijoit-
teluun. Nielsen puhuu kuinka 1970–luvun yksittäisistä tuulivoimaloista 
on siirrytty vähitellen tuulivoimaloiden muodostamista ryhmistä koostu-
viin tilallisiin rakenteisiin 1990 ja 2000–luvun alusta lähtien. Tuulivoimaloiden 
muoto, funktio ja niiden tilallinen sijoittelu voidaan kokea maisemaa ri-
kastavina. (Grimm 2010, 154; [Nielsen 2002], vapaa suom. tekijän.)

Suuntalinjoja tuulivoiman sijoittamiselle voivat tarjota meressä si-
jaitsevat ”näkymättömät” linjat, laivaväylät joiden varrella esimerkiksi sa-
taman läheisyydessä tuulivoimalat voivat toimia sisääntuloportin 
juhlallisina aiheina. (Weckman 2006, 16.) Tuulivoima-alueiden suunnitte-
lua ohjaavat myös mielikuvat, jotka voivat antaa alueille tarinallisen taus-
tan. 

Nykyisin suositaan tuulivoimaloiden keskittämistä usean voimalai-
toksen muodostamiin ryhmiin. Näin tehdään lähinnä teknistaloudelli-
sista syistä. Keskittäminen on myös maisemakuvan kannalta suositeltavaa, 
sillä tällöin rakentamiselle herkimmät alueet voidaan säilyttää voimaloil-
ta vapaana. Geometrisessa muodostelmassa voimalat hahmottuvat koko-
naisuutena, jolla on usein selkeä suunta. Muodostelmille on ominaista, 
että ne hahmottuvat selkeinä joistakin tietyistä näkökulmista ja ”hajoavat” 
toisista. Yksinkertaisesta rivistä koostuvaa linjamaista kuviota on pidetty 
useissa yhteyksissä sopivana ja tasapainoisena muodostelmana, suuria 
geometrisia asetelmia pidetään suositeltavina meri- tai tasankoalueilla. 
[Miljøministeriet 1989; Nielsen 1996; (Weckman 2006, 8).] Porin Hyötytuulipuistossa 
on sovellettu tällaista rivi -muodostelmaa, joka on sijoitettu kapealle kan-
nakselle tien viereen, jolloin myös huoltoyhteydet ovat sujuvat.

Teollisuusmaiseman on yleisesti nähty sietävän niin mittakaavan 
kuin käytönkin puolesta tuulivoiman sijoittamista alueelleen. Satama-
alueet, teollisuuslaitokset ja liikennejärjestelmät, jotka ovat suurimitta-
kaavaisia, katsotaan sijoittuvan samaan luokkaan tuulivoiman kanssa ja 
soveltuvan siten tuulivoimaloiden sijoittamiseen. Weckman (2006, 17) eh-
dottaakin mm. teollisuusalueiden-, mastojen ja voimalinjojen ympäristö-
jä, laskettelukeskuksia sekä satama- ja varastoalueita. Myös 
maatalousmaisemaa pidetään yleisesti ottaen suotuisana tuulivoimaloiden 
sijoittamisalueena, koska vuodenaikojen mukaan muuttuvassa maisemas-

asetusta on muutettu lisäämällä 6 §:n hankeluetteloon tuulivoimalahank-
keet sekä hiilidioksidin talteenotto-, siirto- ja varastointihankkeet. 
(Asetusmuutos (359/2011) astui voimaan 1.6.2011.) Tuulivoimalahankkeiden 
kokorajaksi määriteltiin vähintään kymmenen yksittäistä laitos- tai vä-
hintään 30 megawatin kokonaisteho. YVA-menettelyn tavoitteena on li-
sätä kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia sekä 
edistää suunnittelua ( joka ottaa ympäristövaikutukset paremmin huomi-
oon) ja päätöksentekoa. (Ks. lisätietoja Ympäristöministeriö 2011, 2–3.)

Tuulivoimalaryhmien koot vaihtelevat. Merituulipuistoissa talou-
dellisesti kannattava ryhmäkoko on vähintään kymmenen tuulivoimalan 
muodostama kokonaisuus [Nielsen 1996; (Weckman, 2006, 8).] Tuulivoimaloiden 
välinen sijoitusetäisyys määräytyy usean tekijän perusteella. Etäisyydet 
vaihtelevat välillä 3–7 x roottorin halkaisija, riippuen turbiinin koosta, 
voimaloiden lukumäärästä ja ryhmän sijoituskuviosta. Sijoitusetäisyyksiin 
vaikuttavat lähinnä tekniset syyt kuten tuulivarjo (tuulivoimalan aiheut-
tama katvealue, jolla tuulen voima on vähentynyt) ja maapohjan laatu. 
(Weckman, 2006, 8.) 

Suuremman kokoluokan tuulivoimaloiden suhde ympäröivään mai-
semaan on ongelmallinen. Teollisen kokoluokan tuulivoimalat voidaan 
maisemavaikutuksiltaan rinnastaa muihin suurimittakaavaisiin element-
teihin, kuten tehdasrakennuksiin, piippuihin ja voimajohtolinjoihin 
(Miljøministeriet 1989; Weckman, 2006, 7). Suuren kokoluokan voimaloita 
käytetäänkin yleensä merelle sijoitettuina (Off Shore) voimaloissa. 

Tuulivoimaloiden väritys on vakiintunut harmahtavan valkoiseksi. 
Voimalat nähdään useimmiten vaaleaa taustaa (taivasta) vasten jolloin 
harmahtava sävy tasoittaa kontrastisuutta ja tuulivoimalat sopeutuvat eri 
valaistus- ja sääolosuhteisiin. Sääolosuhteet, kuten vuorokaudenajan muut-
tama valaistus muuntaa tuulivoimaloiden näkyvyyttä. Metsäistä taustaa 
vasten vaaleat voimalat erottuvat selkeästi. [Miljøministeriet 1989, Nordström 

2000, Mathiasen 1998/1; (Weckman, 2006, 6).)]

Tuulivoimaloiden piilottaminen värityksen avulla on mahdotonta 
ja nähdäkseni myös huono lähtökohta tuulivoima-alueiden suunnittelua 
tai katsomista ajatellen. Tanskalainen maisema-arkkitehti Nielsen on ol-
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sa on myös moderneja elementtejä, kuten halleja, rehuvarastoja jne. 
Uudenaikaisten, tuulivoiman kanssa samaa aikakautta edustavien raken-
nettujen alueiden ja kaupunkirakenteeseen liittyvien teollisen toiminnan 
alueiden on nähty sietävän tuulivoimaa lähistölleen, itse kaupunkiin si-
joitettuna suurimittakaavaiset voimalat on koettu ongelmallisiksi. 
Maisemallisesti arvokkaat ja kulttuurihistorialliset kohteet katsotaan ylei-
sesti sopimattomiksi tuulivoiman sijoituspaikoiksi. (Weckman 2006, 18.) 

Kontekstisidonnainen, tapauskohtainen sijoituspaikkojen harkinta on 
paras tapa varmistua, että paikalliset suojellut maisema-alueet ja ympä-
ristöt säilyisivät ja paikalliset arvot ja mielipiteet tulee huomioiduksi nii-
den vaatimalla tavalla. (Ks. myös Weckman 2006; Grimm 2009; Saito 2004; 

2005)

Piano kuten tuulivoimalakin on yksinkertaisesti ”artefakti”, joka 
tulee rakentaa ja sijoittaa sen subliimia roolia korostaen, ei peittäen. 
Lahjakkaan soittajan soittaessa pianoa, voidaan tuottaa upeaa musiikkia. 
Samaan tapaan, myös tuulivoimala voi tuottaa harmoniassa ympäristön 
kanssa energiaa, hyvin suunniteltuna, sijoitettuna ja muotoiltuna. [Gipe 

1995, 291; (Grimm 2010, 159) vapaa suom. tekijä.]

Olosuhteet ja työllistävyys

Tuulivoimaloiden sijoittuminen tuulisille paikoille ja Suomessa vaih-
televiin olosuhteisiin asettaa tuulivoimaloiden tekniikalle kuin myös muo-
dolle erityisiä rasituksia. Onkin varmistuttava, että tuulivoimalan 
tekniikka soveltuu vaihteleviin vuodenaikoihin ja lämpötiloihin. (http://

www.energia.fi/energia-ja-ymparisto/energialahteet/tuulivoima, luettu 18.3.2012.)

  
Kun ajatellaan esim. päiväntasaajalle sijoitettavia tuulivoimaloita, 

tulee niiden kestää kuumuutta ja mahdollisesti myös ilmankosteudeltaan 
hyvin niukkoja, olosuhteita. Mm. kehitysmaiden osalta, korkeat aloitus-
kustannukset sekä kehittymätön sähkönjakeluverkosto voivat olla ylipääse-
mättömiä ongelmia. Tuulivoiman hyödyntäminen sähköntuotannossa 
vaatiikin mahdollisesti ulkopuolista rahoitusta tai pääomasijoittajia.
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Dr. He Dexin (World Wind Energy Association President) käsit-
teleekin tuulivoiman avulla tuotettua energiatuotantoa globaalisti ja tote-
aa: 

”Tuulivoimasta on tullut edullinen, miltei riskitön ja saasteeton 
energiantuotantoon käytettävä vaihtoehto ja se muodostaakin monissa 
maissa merkittävän osan energiantuotannosta. Nämä maat ovat luoneet 
uutta teollisuutta ja satoja tuhansia uusia työpaikkoja. Muiden maiden 
tulisi ottaa oppia näistä hyvistä kokemuksista ja tuloksista, ryhtyä 
luomaan sellaisia rakenteita, jotka mahdollistavat tuulivoiman 
käyttöönoton. Maailmanyhteisön tulisi luoda erilaisia rahoitustapoja, 
Global Green Climate Fund sekä maailmanlaajuisia syöttötariffimalleja, 
kuten WWEA:n ja International Renewable Energ y Alliance ovat 
tehneet. Tällaiset toimet mahdollistaisivat myös köyhempien maiden 
mahdollisuuden rakentaa tuulivoimaa.”

(WWEA, http://www.wwindea.org/home/index.php?option=com_
content&task=view&id=345&Itemid=43, luettu 7.3.2012, suom. tekijä.) 

Energiantuotanto tuulivoiman avulla tapahtuu yleensä julkisilla tai 
puolijulkisilla paikoilla. Tuulivoimalat ovat siten näkyvä osa maisemaa. 
On tärkeää, että tuulivoimaloiden suunnitteluun ja muotoiluun kiinnite-
tään huomiota ja luodaan malleja, jotka soveltuvat myös asutusalueiden 
läheisyyteen tai jopa osaksi rakennuksia. Uudet innovaatiot ja muotoilu 
tarvitsevat mm. uusia suunnittelijoita, insinöörejä ja visuaalisten alojen 
asiantuntijoita. 

Tuulivoiman ympäristövaikutukset

Tuulivoiman suurin ympäristövaikutus on sen vaikutus maisemaan. 
Maisemavaikutusta arvioidessa on  otettava huomioon ympäröivän mai-
seman visuaalinen luonne ja sietokyky. Maiseman sietokyky tarkoittaa 
tiettyä herkkyyttä maiseman muutokselle, maiseman perusidentiteetti ei 
saa oleellisesti muuttua. Herkkyyteen liittyviä tekijöitä ovat mm. maise-
man pieni- tai suuripiirteisyys, mittakaava, ajallinen luonne sekä maise-
man käyttö. (Weckman 2006, 12.)

Tuulivoimalaitoksen näkyvyyteen maisemassa vaikuttavat mm. sää 
(sade, selkeys, sumu jne.), valo-olosuhteet sekä ympäröivään maisemaan 
liittyvät ominaisuudet: maaston muodot, rakennukset ja kasvillisuus. 
Weckman (2006, 3) korostaa suunnittelun laadullista merkitystä, jotta voi-
taisiin välttää ja ennaltaehkäistä tuulivoimaloiden negatiivisia maisema-
vaikutuksia ja löytää sijoittamiselle ratkaisuja joiden avulla tuulivoimalat 
voivat tuoda ympäröivälle maisemalle lisäarvoa. Maisemavaikutuksia 
voidaan tutkia jo suunnitteluvaiheessa erilaisia mallinnuksia käyttäen (ks. 

esim. Grimm 2010.)

Tuulivoimaloiden negatiivisia paikallisia ympäristövaikutuksia on 
ääni, ns. vilkkumisefekti (auringonvalo/lapojen pyöriminen), vaikutukset 
linnustoon ja lepakoihin sekä mahdolliset elektromagneettiset häiriöt 
(tämä koskee lähinnä vanhoja voimaloita). Osa paikallisista ympäristö-
vaikutuksista on vältettävissä tai niitä voidaan lieventää, tässä suunnitte-
lulla on merkittävä rooli. Esimerkkinä (visuaalinen haitta) valon/varjon 
vilkkuminen auringon noustessa ja laskiessa, on estettävissä sijoituspai-

Kuva 30. ”Flow Pavilions” Shanghai Expo 2010, Bailanjing Park, Kiina. 
Suunnittelu ja kuva: Taranta Creations.
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kan järkevällä suunnittelulla tai voimalan pysäyttämisellä auringon nou-
sun/laskun ajaksi. (Mikkonen 2012, 1:31.) Maisemavaikutuksia on pyritty 
minimoimaan käyttämällä mahdollisimman vähän valoa heijastavaa 
(maali)pintaa. Yleisesti miellyttävimpänä on totuttu pitämään vaaleita, 
hiukan harmaaseen taittavaa väriä.  Esimerkiksi Saksassa olen havainnut 
tuulivoimaloiden värityksessä variaatioita, esim. tuulivoimalan tornin 
alaosa on vihreä, liukuväri muuttuu totutuksi harmahtavan valkeaksi tor-
nin rungon puolivälissä. Muutamissa tuulivoimala-alueella sijaitsevissa 
voimaloissa, niiden roottorin lavoissa, käytetään punaista huomioväriä 
raitana. Punaisen tms. huomioefektin käytöllä pyritään ehkäisemään tur-
hia lintukuolemia.

Tuulivoiman aiheuttamia negatiivisia ympäristövaikutuksia voidaan 
merkittävästi vähentää tuulivoimalaitosten sopivalla sijoittamisella. 
Mikkonen ehdottaa hyvää linjaa, (2010, 1:31.) tuulivoimalat tulisi sijoittaa 
niin, että ne ”istuvat maisemaan”. Luontoarvot voi parhaiten ottaa huo-
mioon seuraamalla Suomen luonnonsuojeluliiton ekoenergiamerkin kri-
teerejä, joiden ehdoton vaatimus on, ettei tuulivoimala saa sijoittua 
luonnonsuojelualueille, valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkail-
le maisema-alueille tai kulttuuriperintöalueille tai kansainvälisesti ja val-
takunnallisesti tärkeille lintualueille. 

Maisemallisesti erityisen herkkiä ovat mm. arvokkaat maisema-
alueet, kuten kulttuurimaisemat. Suunnittelun avulla tulee huolehtia sii-
tä, ettei arvokkaiden maisema-alueet ja niiden atmosfääri, merkittävästi 
heikkene tuulivoiman hyödyntämisen vuoksi. Kysymys on maiseman 
sietokyvyn eli sen muutosherkkyyden määrittelemisestä. Tuulivoimaloiden 
maisemavaikutuksia ei kuitenkaan tule nähdä pelkästään negatiivisina, 
hyvän suunnittelun avulla tuulivoimalat voivat tuoda ympäristölleen lisä-
arvoa. (Weckman 2006, 10; ks. myös Gipe 1995a, 291, Nielsen 2002; Grimm 

2010; Saito 2005.)

Kuva 31. Saksa 2011.
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NIMBY-ilmiö kokisi muutoksen YIMBY (”Yes In My Back Yard”) -ilmi-
öksi. (Ks. Saito 2005.) 

Nähdäkseni tämä on mahdollista tiedon levittämisen ja esteettisen 
ajattelun soveltamisen avulla esim. tuulivoimalahankkeiden osallistami-
sessa. Tulevaisuutta ajatellen tärkeintä on kiinnittää huomiota esteetti-
seen kasvatukseen. Esitänkin yleisen kysymyksen: onko tähän 
kiinnitetty huomiota, mitä asian eteen voidaan tehdä? Jätän kysymyksen 
ilmaan ja toivon sen herättävän ajatuksia ja keskustelua. 

Sosiaaliset vaikutukset

Tiedostavuus mm. ympäristöasioiden suhteen on kasvanut 1970–
luvulta lähtien. Ympäristöasiat ovat olleet jo pitkään esillä ja nyt ilmas-
tonmuutoksen ollessa tosiasia, on paikallistason toimien yhteys 
ympäristöön globaalilla tasolla, ymmärrettävä. Tuulivoiman hyödyntä-
misestä uusiutuvana ja saasteettomana energiantuotantotapana esitetään 
yhtenä osana ratkaisua kohti ilmastonmuutoksen hidastamista, toivotta-
vasti myös pysäyttämistä. Ilmastonmuutoksen hillitseminen on varmasti 
kaikkien ymmärryksen mukaan hyvä asia, jonka vuoksi on työskennel-
tävä ja nimenomaan – yhdessä. 

Tuulivoimaan liittyy kuitenkin mielenkiintoinen ja ristiriitainen il-
miö, NIMBY. Avaa aihetta esittämällä hollantilaisen Maarten Wolsinkin 
(2000, 21:49–64) luonnehdinnan tästä sosiaalisesta ilmiöstä: ”Yleistä hy-
väksyntää pidetään ensisijaisena tuulivoiman hyväksynnän indikaattori-
na. Selvitykset ovat osoittaneet yleisen mielipiteen kannattavan 
voimakkaasti tuulivoimaa, kun taas käytännössä tuulivoimaa rakennet-
taessa, suhtautuminen ilmenee kielteisenä ”Not In My Backyard” (NIMBY-
syndrooma).

NIMBY on mielenkiintointoinen ilmiö, joka ei ole selitettävissä 
pelkästään muutoksen aiheuttaman defenssin (subjektiivinen) avulla. 
NIMBY-ilmiötä kuvataan myös, kuten Wolsink : syndroomana, efektinä. 
Wolsink varoittaa lankeamasta ansaan, jossa mielletään kaikki vastustus 
NIMBY-ilmiöön kuuluvaksi. Lähtökohtaisesti ongelmahan on siinä, että 
ihmiset yleisesti hyväksyvät ja kannattavat tuulivoimalla tuotettua ener-
giaa. Vastarinta nousee, jos tuulivoimaloiden sijoittamispaikka lähestyy 
ko. asuinaluetta. Tätähän voitaisiin perustella myös yleisellä muutospai-
neen aiheuttamalla vastareaktiolla, mutta NIMBY eroaakin tästä siten, 
että siihen liittyy sosiaalinen dilemma. Wolsink (2000) kuvailee tilannet-
ta ”pelin” kaltaiseksi. Kysymys on haastavasta ilmiöstä.

 Wolsinkin (mm. 2000) tutkimusten mukaan tuulivoimaa vastustet-
tiin (NIMBY) visuaalisten ympäristövaikutusten vuoksi (maisemavaiku-
tus). Tästä voidaan johtaa ajatus, että mikäli tuulivoimalat koettaisiin 
positiivisina nimenomaan maisemavaikutuksiltaan olisi mahdollista, että 

Kuva 32. Tuulivoimaan asennoituminen, suorien ja epäsuorien 
vaikutussuhteiden kaavio. Sovellettu Wolsink 2000, 55.
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Tanskassa, joka on tuulivoiman käyttöönottajana uranuurtaja, on 
osallistamisen avulla saatu hyviä tuloksia: kaikkein lähimpänä tuulivoi-
maloita asuvat suhtautuvat positiivisimmin tuulivoimaan. [Andersen 1997; 

(Grimm 2009).] 
Tanskassa on käytetty osallistamista tuulivoimalahankkeiden yhte-

ydessä ja alueen asukkaiden ja yritysten on ollut mahdollista osallistua 
alusta asti hankkeiden suunnitteluun, paikallisten osakkuus tuulivoiman 
omistajuuteen on myös mahdollistettu. 

 ”Viimeaikaisissa mm. Skotlannissa ja Saksassa tehtyjen tutkimusten 
perusteella paikallisomistuksessa olevien tuulifarmien sosiaalinen 
hyväksyttävyys on korkealla. Yleisesti tuulivoiman hyväksyntä on laajaa, 
erityisen positiivinen asenne tuulivoimaan on niillä ihmisillä, jotka näkevät 
itsensä tuulivoimafarmien omistajina, kokevat osallisuutta omistamalla.” 

(World Wind Energy Report 2010, 10, suom. tekijä.)

 Osallistaminen on mitä ilmeisimmin ollut myös myötävaikuttamas-
sa tuulivoiman käyttöön energiantuotannossa, sillä Tanska johtaa 21 %:n 
tuulivoiman osuudella maan kokonais-energiantuotannosta. (World Wind 

Energy Report 2010, 10.) 

Käsitykseni mukaan osallistaminen on täten merkittävästi vaikut-
tava asia tuulivoimahankkeiden paikallistasoisessa hyväksymisessä. 
Wolsink on samoilla linjoilla pohtiessaan sitä, kuinka mielipiteet muut-
tuvat dynaamisessa suhteessa projektin kanssa. Tutkimustulokset puhu-
vat osallistumisen ja osallistamisen puolesta, suhteessa tuulivoimaloiden 
sijoituspaikkojen hyväksymiseen. Tämä fakta kuitenkin yleensä ohite-
taan, ja usein tuulivoimahankkeet etenevät ns. ylhäältä - alaspäin, jolloin 
päätöksestä ilmoitetaan, vasta suunnittelun ja päätöksen saamisen jälkeen 
kolmansille osapuolille. On luonnollista, että tämä herättää vastareak-
tion. Tulevaisuuden tuulivoimahankkeet tulee toteuttaa osallistavaa, 
avointa ja läpinäkyvää toimintakulttuuria käyttäen, (Wolsink 2000, 49–64) 
paikallinen sosiaalinen hyväksyttävyys on otettava vakavasti. 

Debatti

Saito – Boone

Haluan esitellä keskustelun, joka liittyy tutkimuskysymykseeni ja 
on mielestäni kiinnostava myös muilta osin. Debatti on käyty estetiikan 
asiantuntijan, Yhdysvalloissa toimivan Filosofian Professori Yoriko Saiton 
ja Jon Boonen välillä. Debatti alkoi, kun Yoriko Saito julkaisi esseen: 
”Machines in the Ocean: The Aesthetics of Wind Farms”,  Contemporary 
Aestetics -julkaisussa (2004, Vol. 2.). Edelliseen kirjoitukseen Jon Boone 
reagoi lähettämällä kriittisen esseensä: ”The Aesthetic Dissonance of 
Industrial Wind Machines” (2005, Vol. 3.), samassa Contemporary Aesthetics 
-julkaisussa nähtiin myös Saiton tekemä vastine: ”Response to Jon Boone’s 
Critique” (2005, Vol. 3).

Saiton essee (2004 Vol. 2) avasi areenan debatille. Essee käsitteli es-
teettistä suhtautumista tuulivoimaloihin, erityisesti 130 Off Shore tuuli-
voimalan pystyttämistä Nantucket Sound:iin, Yhdysvaltoihin. Tämä 
tuulivoima-alue oli Yhdysvaltojen ensimmäinen ja maailman suurin Off 
Shore -hanke, joka koki vastustusta. Tämän hankkeen vasta-argumentit 
vetosivat etenkin esteettisiin (ensisijaisesti visuaalisiin) syihin. Koettiin, 
että tuulivoimalat pilaavat luonnonmaiseman. (Kirjoittaja suosittelee: ks. 

http://www.capewind.org/index.php)

Yoriko Saito esitteli esseessään strategian, jolla näitä esteettisyyteen 
liittyviä asenteita voitaisiin lähteä purkamaan; kuten vertaamisen hiili-
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voimaloihin ja niistä koituviin ympäristöhaittoihin, joiden avulla tuuli-
voimaa perustellaan kestävyydellä ja saasteettomuudella. Saito 
ihmetteleekin, kuten moni muu; miksi tuulivoimaloihin (subjektin omaa 
ympäristöä lähestyvinä rakennelmina ja alueina) suhtaudutaan niin ne-
gatiivisesti, vaikka tuulivoiman avulla tuotettu energia koetaan yleisesti 
hyvänä asiana. 

Saito lähestyykin asiaa historialliselta kannalta pohtiessaan tuuli-
voimaloita: 

“Esimerkiksi nyt, kun katsomme tuulimyllyjä, ne näyttäytyvät tuttuina ja 
tarkoituksenmukaisina, lähes romanttisessa valossa osana maaseutujen 
maisemaa. On kuitenkin olemassa näyttöä siitä, että aikanaan ne eivät 
olleet hyväksyttyjä.” (Suom. tekijä)

Kuten Saito sanoo, on mahdollista, että nykyiset vastaavat laitteet 
ja koneet voivat tulevaisuudessa herättää samankaltaisia tunteita ja aja-
tuksia. Saito pohtiikin tuulivoimaloiden ja taiteen yhteyttä, esittäen tai-
teilija Christon projekteja perusteluinaan: ks. Valley Curtain, Running Fence, 

Surrounded Islands, Umbrella Project (www.christojeanneclaude.net). 
Dokumenttifilmi tavoittaa viljelijöiden ja tilallisten kohtaamat muu-

tokset ja asenteet Saiton mielestä aika hyvin, erityisesti Running Fence (New 

York: Maysles films, 1978). Esimerkkielokuva, joka Saito nostaa erityisesti 
esille, näyttää miten jotkut maisemaan liitetyt “vieraat” elementit eivät 
välttämättä pilaa tai tuhoa sitä. Saito väittääkin, että oikeastaan vieraat 
elementit voivat lisätä maiseman esteettistä arvoa, korostamalla ja voimis-
tamalla jotain maisemassa jo olevaa olennaista.

Saito hakee perusteita myös Yi-Fu Tuan (1990) käsitteestä  
”topophilia” joka merkitsee, ettei arvostusta ja paikkaa voida erottaa sii-
hen liitetyistä henkilökohtaisista, kulttuurisista ja yhteiskunnallisista suh-
teista. Osallisuutemme ja osallistumisemme maisemassa tapahtuviin 
muutoksiin saa meidät arvostamaan sitä ja edelleen sen esteettistä arvoa. 
Joten yksi tapa vaikuttaa ja varmistaa positiivinen esteettinen asenne mai-
semaa ja ympäristöämme kohtaan on osallistaminen se luomiseen ja ra-
kentumiseen, joka saa meidät kiintymään paikkaan ja tuntemaan 
olevamme osa sitä. Tuan näkee erityisesti ympäristön puitteissa, että hen-

kilökohtainen suhde ja tästä suhteesta saatava affektiivinen vaste, ovat 
erottamattomat suhteessa ympäristön esteettiseen arvoon. 

Saito pohtii tuulivoimala-alueiden käytön mahdollisuuksia ja mm. 
Yhdysvaltojen ensimmäisen ja maailman suurimman tuulifarmin mai-
nostamista uutena turistikohteena. 

Saiton käyttämä lausuma: ”We have to think globally, act locally”, 
tiivistyy ymmärrys siitä, että pienilläkin asioilla on merkitystä. Saito kir-
joittaa:

”... Tuulivoimaloita ei tulisi käsitellä erillisinä, eristettynä 
ympäristöstään, vaan pikemminkin ajatella osana suurempaa 
kokonaisuutta, jossa kohtaavat niin esteettiset, kuin ympäristö- ja 
sosiaaliset näkökohdatkin. Jos aiomme vastata erilaisiin   ympäristö- ja 
ekologisiin haasteisiin ja kehittää kestäviä ratkaisumalleja näihin liittyviin 
ongelmiin, lisätä sosiaalista hyväksyttävyyttä ja kulttuurista kestävyyttä 
sekä ekologisista lähtökohdista lähtevää muotoilua, ovat ne osittain 
riippuvaisia siitä miten esteettiset arvot koetaan. Esteettisten arvojen esiin 
nostaminen on suunnittelijoiden, tekijöiden, käyttäjien kuin katsojienkin 
vastuulla, selvittääksemme ja formuloidaksemme tulevaisuuden visiotamme 
tästä maailmasta ja siitä millainen sen tulisi olla.” (Suom. tekijä)

                    
 Jon Boone reagoi lähettämällä kritiikkiä Saiton esseestä ja siitä mi-

ten tuulivoima-alueita ei pitäisi ehkä lainkaan rakentaa. Hän kokee tuu-
livoiman tuotannon olevan ”kuin pisara meressä”, kun tarkastellaan USA:n 
kokonaisenergiantarvetta. Ja ruotii tuulivoiman rakentajia oman edun 
tavoittelijoiksi, jotka suorastaan rällästävät veronmaksajien rahoilla. Hänen 
näkemyksenä mukaan tuulivoiman käyttäminen ei oikeastaan vähennä 
saastumista, koska tuulivoimalla tuotettu energia ei korvaa kokonaan nyt 
vielä muilla tavoin tuotettua energiamäärää. Boone haluaa kiinnittää 
myös huomiota siihen, millaisella hyötysuhteella tuulivoimalat kykenevät 
energiaa tuottamaan. Kipeimmin tuulivoima tuntuu kirpaisevan Boonea, 
kun puhutaan lintujen hyvinvoinnista ja tuulivoimaloiden aiheuttamista 
lintukuolemista.
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“Jos tuulivoimatuotanto otettaisiin täysimittaiseen käyttöön Itä 
Yhdysvaltojen ylängöllä, tupruttaisivat hiilivoimalat silti saasteitaan ja 
lisäksi vielä tuhannet jättimäiset tuuliturbiinit tunkeutuisivat maisemaan 
ja tappaisivat villieläimiä, tuhoaisivat kulttuurisesti merkittäviä näkymiä, 
aiheuttaisivat maan arvon alentumista ja aiheuttaisivat suuria haittoja 
lähellä asuville. Koska ilma saastuisi entisestään, ihmiset tulisivat vielä 
sairaammiksi maksaessaan vielä suurempia laskuja ja veroja.

Samanaikaisesti pystytetään tuulivoimaloita kauas niiden ihmisten 
jokapäiväisestä elämästä, jotka ovat vastuussa niiden rakentamisesta. 

Ne, jotka rikastuvat näistä tuuli-konstruktioista sekä poliitikot jotka 
hyväksyvät niiden rakentamisen asuvat itse satojen mailien päässä ja 
samalla syyttävät lähellä asuvien potevan NIMBY-syndroomaa. 
Näppärää tekopyhyyttä, jota Saito ei ilmeisesti ymmärrä.

Ehkä vain Yhdysvaltojen maantie-järjestelmä vastaa laajuudeltaan ja 
vaatimaltaan alueelta sitä, mitä teollinen tuulivoimatuotanto vaatii. 
Maantie-järjestelmä on muuttanut paljon maisemaa sekä kulttuuria, 
tunkeutuen lähes kaikille elämänalueille mantereella. Sen toiminnallinen 
menestys on kuitenkin mahdollistanut hyväksytyksi tulemisen, osana 
luonnollinen taustaa. Tämä muistuttaa paljon sitä tapaa miten professori 
Saito toivoo tuulivoimaloiden tulevan hyväksytyksi.” (Suom. tekijä)

Vaikka hänen tekstinsä on paikoin kiihkeää, löytyy sieltä tiivistetty 
viitekehys tuulivoimaloiden sijoittamiseen liittyen. Boone esittää 
vastuullisen tuulivoiman rakentamisen
esteettisinä edellytyksinä:
1. Asianmukaiset perusteet tuulivoiman sijoittamiselle. 
Maisema-arkkitehtuurin menetelmiä käyttäen: ympäristökatselmus, 
luonnonvarojen valvonta, koko yleisön osallistuminen tuulivoimahankkeen 
kaikilla tasoilla, erityisesti prosessin alkuvaiheessa.

2. Kehityksen suunta; ohjaa tuulivoiman sijoittamista  
luonnonalueilta kohti rakennettuja alueita,  
kuten esim. kenttiä ja avolouhoksia.

3. Aluesuunnittelu; tuulivoimaa ei sijoiteta  
kulttuurisesti ja ympäristöllisesti tärkeille näkymäalueille  
tai häiritsevän lähelle asutusta.

(Suom. tekijä)

Saito vastasi samassa Contemporary Aesthetics:n journaalissa Jon 
Boonen kritiikkiin. Saito oli tyytyväinen, että tämä asia on saanut kiin-
nostusta osakseen, jota hän on pitänyt myös merkittävänä syynä, että 
kyseinen journaali on julkaissut Boonen artikkelin. Saito ei ole samaa 
mieltä Boone kanssa siitä, että tuulivoimalla tuotettu energia olisi vain 
“pisara meressä”.

” En usko, että tuulivoiman tavoitteena on korvata kaikki nykyiset 
hiili- ja öljyvoimalaitokset vaan tavoitteena on vähentää riippuvuuttamme 
näistä laitoksista paikallistasolla” (Suom. tekijä)

Saito nostaa esiin myös tuulivoiman käytön myötä sairaanhoitoku-
lussa muodostuneet säästöt.

“DEIS:n mukaan positiivisia terveysvaikutuksia Cape Wind hankkeeseen 
liittyen, voidaan laskea vuosittain New England alueella. Erilaiset 
terveysongelmat ovat vähentyneet merkittävästi … arviolta 53 miljoonaa 
dollaria säästyy kansanterveyteen liittyvissä kustannuksissa… 
sanomattakin on selvää, että olennaisena hyötynä on ennenaikaisten   
kuolemien, keuhkoputkentulehdusten ja astmakohtauksien 
vähentyminen...” (Suom. tekijä)

Saito vertaa myös tuulivoiman käyttöä mm. ydinvoimaan ja sen 
tuottamaan ydinjätteeseen: 

 Ydinvoimalla, turvatoimienkin parantuessa, on edessään vaativin haaste 
siinä, missä ja miten säilyttää sen jätteitä, puhumattakaan niiden 
kuljettamiseen liittyvistä riskeistä. Sen sijaan tuulta on rajattomasti 
saatavilla, se on ilmaista, eikä siitä aiheudu päästöjä.” (Suom. tekijä)

Boone nosti esiin lintukuolemat ja lintujen hyvinvoinnin, johon 
Saito vastaa tilastotiedoilla osoittaen, että arvioilta pieni määrä lintuja 
kuolee tuulivoimaloiden vuoksi, eikä tämä todennäköisesti aiheuta lin-
nuston oleellista vähenemistä (DEIS 1–13). Aikaisemmin käytetyt pie-
nemmät turbiinit aiheuttivat joidenkin lintujen kuolleisuutta, tässä 
ehdotettavat ovat korkeampia, joissa on pidemmät roottorin lavat, jolloin 
turbiinin kierto näkyy hitaampana. Tämä helpottaa lintuja tunnistamaan 
tuulivoimalan ja niiden lapojen liikkeen, välttyen lentämästä niihin. 
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Kuva 33. Saksa 2011. Kuva 34. Saksa 2011.
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Saito myös muistuttaa mm. öljyn aiheuttamista ympäristökatastro-
feista, dramatiikalla on tehokas vaikutus; aivan kuin kuvilla linnuista ja 
merenelävistä, jotka ovat öljyn peitossa öljyturman vuoksi.

Se miten historia vastaa tuulivoimaloiden hyväksyttävyyteen on 
Saiton mielestä kaikkein kiinnostavin ja myös haastavin asiakokonaisuus. 
Ja niin ollen haasteena ympäristöestetiikalle, jota Saito pohtii: 

”... esteettinen arviointi näyttää olevan riippuvainen hyvin paljon siitä, 
millaisina pidämme objektin sosiaalisia, poliittisia ja ympäristöarvoja. 
Äärimmäinen skeptisismi tekisi mahdottomaksi esteettisen arvioinnin... 
Uskon, että esteettisen arvioinnin tavoitteet muuttuvat ja meidän on 
tarkistettava niitä uusien havaintojen valossa… Näen tuulivoimahankkeet 
tällä hetkellä myönteisessä valossa ja liitän siihen positiivisia esteettisiä 
arvoja, pidän kuitenkin itselläni mahdollisuuden tarkistaa ja tehdä 
muutoksia kantaani, mikäli tuulivoima aiheuttaisi odottamattomia 
haittoja luonnolle.” (Suom. tekijä)

(Käsikirjoittaja huomauttaa: Tässä tulee esiin ajan ja havainnoitsi-
jan välinen liian likeinen etäisyys, jota tulisi venyttää jotta saavutetaan 
asennevapaampi, neutraalimpi lähestymistapa. Tulevaisuuden visio ja 
havainnoinnin tarkastelu maiseman historiaa vasten on distanssin venyt-
tämistä.)

“Mikä saattaa aluksi näyttää silmätikulta tai esteettisesti negatiivi-
selta voidaan tiedon ja oikean asenteen siivittämänä hyväksyä ja lopulta 
nähdä esteettisesti positiivisena”, Saiton kommenttina puhuu samaa kas-
vatuksen (opetuksen) ja tiedon jalostamaa kieltä. Saito, kuten minäkin 
näkee tuulivoimalat ”siroina, elegantteina ja inspiroivina”. Osoittaakseen täl-
laisen ”kultivoidun arvostuksen yleistymisen” Saito nostaa esiin Pavlidesin 
(Arkkitehtuurin professori, Roger Williams University) kertoneen, että ”yhä 
enenevässä määrin törmätään alueilla, joissa tuulivoimaa rakennetaan 
ilmiöön nimeltä YIMBY (Yes In My Backyard), eikä niinkään ilmiöön 
NIMBY.”

Esseiden aihepiiri ja syntynyt debatti olivat jo sinällään kiinnostavia. 
Contemporary Aesthetics -journaali on Yhdysvaltalaisen Rhode Island 

Island School of Design kannattama ja sponsoroima media. Kyseinen 
journaali nauttii nähdäkseni yleistä luottamusta ja arvostusta. Luettuani 
artikkeleiden välillä käydyn debatin, huomioni kiinnittyi ensin Jon Boonen, 
melko propagandistiseen kirjoituksen sävyyn, joka oli melko odottama-
ton kyseisen median yhteydessä. 

(ks. Jon Boone esiintyy useissa yhteyksissä USA:ssa, joissa käsitel-
lään tuulivoimaa erittäin kriittisestä näkökulmasta, ks. esim.:
 http://www.stopillwind.org/, luettu 25.3.2012 ja http://www.masterresour-
ce.org/2009/10/industrial-wind-technology-interview-of-jon-boone-by-
allegheny-treasures/, luettu 25.3.2012, http://dansdeepcreekblog.blogspot.
com/2008/08/another-case-of-resume-inflation.html, luettu 25.3.2012)

 
Kontrasti, kriittisen pisteen ylittänyt asioiden suhde osoittaa olemas-

saolollaan eron voimakkuuden, joka tässä debatissa ylittyi saaden osak-
seen huomiota ja ajatuksia. Tästä huolimatta käsikirjoittaja jäi pohtimaan 
julkaisukynnyksen rajanvetoa.

Lopussa esitetty debatti johdattaa näytelmän seuraajia kohti kol-
mannen, viimeisen näytöksen tematiikkaa.

Käsikirjoittaja päättää toisen näytöksen tähän. 



  iii näytös
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 Matkalla

Matkailu on moneen eri aihealueeseen vuorovaikutussuhteessa ole-
va liiketalouden ala. Sen teollistunut muoto: turismi, luetaan ns. pehme-
äksi teollisuuden alaksi. Yhtenä maailman suurimmista aloista matkailu 
on merkittävä osa globaalia taloutta.

Matkailu kokemuksena nivoutuu osaksi jo elettyä, siksi nostankin 
esiin N. Leipnerin (1979, 403–404) esittämän matkailun määritelmän: 
”Matkailu toteutuu matkailijan oleskellessa tilapäisesti, muualla kuin ta-
vanomaisessa asuinpaikassaan yhden tai useamman yön verran.” Johdan 
tästä määritelmästä Leipnerin ajatusta mukaillen matkailun eri elemen-
teiksi matkailijan (määrittelee toiminnallaan matkailualueen) reitit, koh-
teet ja tavat liikkua, matkailupalveluiden käytön. Edelliset toimivat 
vastavuoroisesti kytköksissä Leipnerin nimeämien: fyysisten, kulttuuris-
ten, sosiaalisten, taloudellisten, poliittisten ja teknologisten elementtien 
laajennetussa ympäristössä. Leipner näkee matkailun olevan avointa ja 
vuorovaikutteista suhteessa ympäristöön, jossa sitä tapahtuu. Matkailun 
idea tiivistyy subjektiivisena kokemuksena, joka taas laajenee matkailun 
globaaleihin vaikutuksiin.

Käsikirjoittaja haluaa jälleen esittää huomautuksen. Käsitepari: mat-
kailija–matkailu ja turisti–turismi (engl. tourist–tourism, myös: visitor–vi-
sit) eroavat toisistaan tämän näytelmän kontekstissa. Turisti ja turismi 
liitetään teollistuneeseen matkailuun (massamatkailu) jossa ei niinkään 
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Kuva 35. Saksa 2011.

huomioida paikallisuuden ja paikalliskulttuurin säilymistä, joka puoles-
taan on kestävän kehityksen ja mm. ekomatkailun tärkeä periaate. Matkailu 
taas on luonteeltaan avoimempaa, monimuotoisempaa ja sen piiriin voi-
daan lukea esim.: työ-, huvi-, hyvinvointi- ja lähimatkailu, kuin myös vie-
railu sukulaisten luona. Matkailu käsitteenä määritellään tässä 
yhteydessä laadullisesti arvokkaampana ja soveltuvampana käytettäväksi 
päähenkilön – Pohjanlahden Rantatien yhteydessä.

Matkailijalla (engl. tourist, overnight visitor) tarkoitetaan yöpyvää 
matkailijaa, joka viettää vähintään yhden yön matkan kohteessa joko 
maksullisessa tai maksuttomassa majoituksessa. Kansainvälinen matkai-
lija viettää ainakin yhden yön matkan kohteena olevassa maassa, koti-
maanmatkailija viettää ainakin yhden yön matkan kohteena olevassa 
paikassa. Matkailija joka ei yövy yhtään kertaan matkansa aikana on päi-
vämatkailija. (Suomen virallinen tilasto (SVT): Majoitustilasto, ladattavissa inter-

netistä: http://www.stat.fi/til/matk/kas.html., linkin toimivuus tarkistettu 16.4.2012.)

Pohjanlahden Rantatien tapauksessa, matkailutien avaamisen alku-
vaiheessa pyritään ottamaan huomioon sekä käyttäjälähtöinen että mat-
kailupalvelun tarjoajan näkökulma, jotta hyviä ja toimivia palveluja saadaan 
koottua riittävästi. Käsikirjoittaja nostaa käyttäjälähtöisyyden näkökul-
man tulevaisuudessa ensisijaiseksi lähtökohdaksi, josta käsin matkailu-
palveluita suunnitellaan, tuotetaan ja kehitetään. 

Käyttäjälähtöisyyden ytimenä on matkailija l. aistiva, kokeva sub-
jekti, koska moderni matkailija haluaa aistia ”paikan hengen”, jolloin ko-
kemuksellisuus ja symboliset merkitykset nousevat matkailussa sen 
käytännön (liike, eteneminen jne.) rinnalle. (Konecnic & Go 2008, Vol. 15, 

3:181, suom. tekijä.)

Maailman muuttuessa virtuaalisen tekniikan tarjoama “toinen luon-
to” on muodostunut osaksi matkailua ja sen kokemuksellisuutta, jota jae-
taan mm. sosiaalisen median kautta. Kun otetaan huomioon urbaanin 
elämän tahdin kiivastuminen (onko sillä lakipistettä?), tiedon siirtyminen 
samaan aikaan globaalisti; urbaani teknologia sulautuu osaksi kokemus-
maailmaa. Kokemisen tila on laajentunut fyysisestä paikassa ja ajassa ta-
pahtuvasta kokemisesta tilaan, jossa ajan ja paikan välinen konnotaatio 
on katkennut ja vapaa liike näiden välillä on mahdollinen. Tämä venyttää 
myös matkailun ja kokemuksellisuuden ajatusta.
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Kuva 36. Kiina 2011. Kuva 37. Italia 2004.
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Nykyteknologia mahdollistaa samanaikaisen paikkakokemuksen, 
virtuaalisuus tarjoaa tilallisen paradigman: madonreiän, joka on Taina 
Rajannin (2006; 2008) kehittämä sosiaalinen kokemisen tila; rinnakkais-
todellisuus, jossa lokaalisuus ja globaalisuus asettuvat samalle tasolle. 
Yhdyn Rajannin väittämään siitä, että “nykyisessä postfordistisessa yhteis-
kunnassa” tilaa tuotetaan nimenomaan subjektin ja tarkasteltavan Asian 
välissä. Näen tämän välin ikään kuin mustana aukkona, joka imaisee 
mukaansa, johtaen “madonreiän” kautta toiseen tilaan – tietoisuuteen ja 
paikkaan. Virtuaalitodellisuus on tullut osaksi ihmisen rakentamaa tois-
ta luontoa. (Rajanti 2006; 2008.) 

Pohjanlahden Rantatien tapauksessa matkailukohde avautuu saa-
vutettavana myös toisen luonnon kautta matkailijalle. Virtuaalisuus tar-
joaa mm. internetin kautta merkittävän markkinointi ja viestintäkanavan 
matkailijoille, etuinaan saavutettavuus, kestävän kehityksen mukaisuus 
ja kustannustehokkuus. 

Matkailussa kaikki kulminoituu lopulta (tai paremminkin lähtö-
kohtaisesti) hedonistisesti kokevaan subjektiin eli matkailijaan. Matkalla 
olo altistaa subjektin muutokselle ja on aistivalle matkailijalle saavutettu 
päämäärä sinänsä. Govers & Go (2009, 7) ovat tutkineet matkailukohteen, 
paikan brändäystä ja markkinointia matkailun ja liiketalouden näkökul-
masta, todeten:”Missä on paikan merkitys?” Tämä lyhyt kysymys paljastaa 
kaksoismerkityksellään matkailun motiivin ja tilan jossa aistiminen, ha-
vainnot ja kokemukset saavat merkityksen: matkailijan. 

Elämys 

Maiseman tarjoaman visuaalinen muoto ja fyysisesti aistitun sub-
jektiivisen kokemuksen läpi tarkasteltuna ihminen ja ympäristö muodos-
tavat vastavuoroisesti toimivan merkityssuhteen. Tässä kokemuksen 
rakenteessa yhdistyvät subjekti ja objekti kokonaisuudeksi (Perttula 2008, 

116–117), tilaksi, jossa elämys voi muodostua. Matkailuteollisuus pyrkii 
tarjoamaan elämyksellisiä kokemuksia, jotka onnistuessaan ylittämään 
odotukset voidaan kokea elämyksinä.

Odottamaton elementti kiinnittää tutussakin ympäristössä huomi-
on. (Karjalainen 2004, 54.) Työmatkalla tie on odottamattomasti poikki, 
pitää käyttää kiertotietä. Tämä pieni poikkeama totutusta herättää ha-
vaitsemaan ympäristöä aktiivisempana, jolloin voidaan aistia avoimem-
min; yksityiskohta kerrostalon seinässä, tuulenpesä puussa, taivaan 
heijastuminen sateen jättämistä lätäköistä. Näin matkailija lähtökohtai-
sesti aistii ympäristöä, keräten erilaisia kokemuksia ja joskus myös elä-
myksiä kun kohtaa uuden maiseman ja ympäristön. 

Matkailun näkökulmasta elämyksen muodostumista ovat pohtineet 
mm. Tarssanen ja Kylänen (2006), jotka esittävät artikkelissaan: ”A Theoretical 

Model for Producing Experiences – A Tourist Perspective” kehittämänsä mallin, ns. 
”elämyskolmion”. 
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Elämyskolmio esittää matkailuelämyksen muodostumisen raken-
netta. Tässä rakenteessa kaikki elämyksen elementit heijastuvat niin men-
taalisiin kuin fyysisiinkin ominaisuuksiin, kuten myös Tarssanen & Kylänen 

(2006, 138) ovat todenneet. Elämyskolmio on samalla elämysten analy-
soinnin väline, joka auttaa kartoittamaan suunniteltuja ja kehitettäviä 
elämyksiin perustuvia matkailupalveluita.

 Elämys on positiivisesti koettu, moniaistinen, kokonaisvaltainen 
emotionaalinen kokemus, jonka vaikutuksesta vastaanottajassa tapahtuu 
muutos, henkilökohtaisella tasolla. Elämyskolmion voi mieltää myös kol-
miulotteiseksi malliksi jolloin alimmaiset elementit vaikuttavat asiakkaan 
(tässä tapauksessa matkailijan) kokemukseen ja voivat esiintyä vaihtele-
vasti. (Tarssasen & Kylänen 2006, 139–140.) Elämyksellisyyden mahdollistu-

minen, matkailutuotteen muodossa on monialainen haaste. Elämyskolmio 
tarjoaa eri elementeistä koostuvan mallin. (Tarssanen & Kylänen 2006, 140–

147.)  Seuraavassa elementit pääkohtineen, esitetyn vision elämyksellisyyt-
tä pohditaan myös elämyskolmion lävitse tarkasteltuna.

Yksilöllisyys

Yksilöllisyys tarkoittaa tässä tuotteen tai palvelun erottuvuutta ja 
käyttäjälähtöistä toteutusta. Pohjanlahden Rantatien tapauksessa matkai-
lijaa lähestytään yksilötasolla, käyttäjälähtöisesti, mutta yksilöllisyys voi 
myös ilmetä ryhmässä, ns. jaettuna kokemuksena. Käyttäjälähtöisyys to-
teutuu Pohjanlahden Rantatien tapauksessa ensisijaisesti matkailijan oma-
ehtoisuutena, joka lähtee matkailijan yksilöllisistä tarpeista ja haluista. 
Pohjanlahden Rantatien toimijat pyrkivät suunnittelemaan ja toteutta-
maan erottuvia joustavia, yksilöllisiä palveluita ja tuotteita, jotka vastaavat 
matkailijoiden yksilöllisiin tarpeisiin. 

Aitous

Elämyksen (tuotteen tai palvelun) aitous perustuu sen lähtökohtai-
seen aitouteen, luotettavuuteen. Varmuuteen siitä, että esim. matkamuis-
to perustuu paikallisuuteen ja paikalliseen osaamiseen. On kuitenkin 
otettava huomioon aika ja jatkuvan muutoksen prosessi. Nyt tapahtuva 
on pian historiaa ja näkökulma, josta asiaa katsotaan vaikuttaa aitouden 
mieltämiseen. Aitouden on siten perustuttava paikalliseen identiteettiin, 
tässä matkailutien tapauksessa myös brändin arvoihin ja teemoihin jotka 
perustuvat edelleen Pohjanlahden Rantatien aitoihin ydinarvoihin ja ole-
mukseen. Tässä vuorovaikutteisessa kohtaamisessa prosessoituu myös 
brändin identiteetti (Salmi 2010 ;[Saraniemi 2009].) Tuulivoimala-alueiden 
sijoittumista aitouden kategoriaan puoltaa voimaloiden funktionaalisuus 
ja kestävän kehityksen ideaan perustuva tuotantotapa. Alueet kuten voi-
malatkin ovat todellisia, eivät lavastettuja malleja. Tuulivoimala-alueet 
ovat paikallisuuteen kiinnittyneitä. Mahdolliset tuotteet ja palvelut, jotka 
voitaisiin linkittää osaksi tuulivoimala/matkailu -alueita voisivat olla esim. 
energiantuotantoon tutustumista, opaskierroksia tai venematkoja Off 
Shore -alueille.

 
 Kuva 38.  Elämyskolmio, mukaillen Tarssanen & Kylänen 2006.
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Tarina

Tuotteen tai palvelun pitää linkittyä vahvasti ja aidosti tarinaan. 
Tarinan rooli on luoda yhteys tuotteen tai palvelun sosiaaliseen kulttuu-
rikontekstiin. Tarina merkityksellistää tuotteen tai palvelun ja antaa asi-
akkaalle tai vierailijalle syyn ostaa tuote tai hankkia palvelu. 

Pohjanlahden Rantatiehen (kokonaisuudessaan) liittyy historia 
Vanhana postitienä, reittinä Ruotsiin. Tarinoita matkailutien puitteissa 
on työstetty jatkokäyttöä varten, konseptissa esitetyn pohjalta. (Ks. Tarja 

Laine 2011, Tarinoita teiden varsilta: www.doria.fi.)         
Tuulivoimaloiden ja matkailutien yhteistä tarinaa ei vielä ole. 

Majakoiden ja tuulimyllyjen historia alustaa tuulivoimaloiden tarinaa, 
historian kontekstissa. Matkailu, meri ja tuuli, synnyttävät yhdessä sinän-
sä mielikuvia. Kysymys on oikeastaan siitä, miten miellämme tuulivoi-
malat osaksi maisemaa ja ympäristöä? Ilmastonmuutos ja kestävä kehitys 
antavat perustan, mille tuulivoimalat on hyvä pystyttää. Vaikka tuulivoi-
maloiden näkyvin vaikutus on paikallinen (visuaalinen maisemavaiku-
tus), on tuulivoiman käytöllä eettisesti arvokas merkitys globaalilla asolla.
merkitys globaalilla tasolla. 

Tarinallisuus toteutuu Pohjanlahden Rantatien ydinarvoista johdet-
tujen brändin perusarvoille ja siten myös kestävän kehityksen periaattei-
den perustalle, tämä luo sosiaalisen (samaistuttavan) ulottuvuuden 
globaalilla tasolla. Tämä luo samalla kehyksen tiedon leviämiselle (esim. 
opintomatkat). Aidot arvoperustaiset, ekologiset ja eettiset näkökohdat 
merkityksellistävät tuulivoima-alueet tuotteistettuna matkailukohteina ja 
niihin liittyvinä palveluina.

Moniaistisuus

Tuotettuna elämyksen tulisi olla mahdollisimman monin eri aistein 
koettavissa ja oltava harmoniassa halutun vaikutelman ja teeman kanssa, 
korostavat Tarssanen & Kylänen (2006, 146). Kokemuksen syvällisyys ja 
koskettavuus vaikuttaa kokemuksen mieleenpainuvuuteen.

Moniaistisuudella tarkoitetaan yhdessä eri aistein vastaanotettua 
informaatiota. Se, miten monin eri aistein kohdetta havainnoidaan, on 
riippuvuussuhteessa aistittavan olemassa oleviin ominaisuuksiin.

Aistiemme avulla hahmotamme ympäristöä ja omaa fyysistä suh-
dettamme siihen missä olemme. Aistimme näkö-, kuulo- haju-, maku-, 
tunto-, tasapaino- ja asentoaistilla. Jonkun aistin ollessa heikompi tai es-
tetty, muut aistit herkistyvät paikkaamaan poissaolevaa. 

Matkailijalla aistit ovat lähtökohtaisesti herkistyneemmät ja avoi-
memmat, vapaana arjen kuormasta, avoinna ja herkistyneenä uusille mai-
semille ja kokemuksille. (Sepänmaa 1998, 19.) Tästä voisi päätellä 
matkailijan havainnoivan maisemaa ja ympäristöä täydemmin, olevan 
alttiimpana kokemuksille ja avoimempana elämyksiä vastaanottamaan. 
Niinpä matkailija, aistivana subjektina, asettuu matkaillessaan kulloiseen-
kin ympäristöön altistettuna maailman tunkeutumiselle. Jotta aistimuk-
set muodostuvat kokemuksiksi subjektin on käsiteltävä aistitut havainnot 
suhteuttamalla ne omaan käsitykseensä maailmasta. Tässä vastavuoroi-
sessa suhteessa rakentuvat kokemukset vaikuttavat toisiinsa, läpinäkyvik-
si toistensa päälle limittyen. Kokemus on siten kompleksisesti rakentuva 
ja aina subjektiivinen.

 
Kontrasti

Matkailun kontekstissa kiinnostavuuden luo matkailijan totutusta 
ympäristöstä ja elämästä poikkeava kohteen (saavutettava) ominaisuus, 
joka luo kontrastin suhteessa matkailijan arkikokemuksiin. Kontrastin  
kokemiseen vaikuttavat myös sosiaaliset ja kulttuuriset näkökohdat. 
Matkailijan havainnoima kontrasti tutun ja tuntemattoman välillä asettaa 
hänen identiteettinsä, asenteensa ja käsityksensä alttiiksi muutoksille, va-
paana rutiineista, harmaudesta. 

Sepänmaa (1998, 19) pohtii matkailun motiiveja: ”Matkustamisen 
tärkein motiivi lienee hetkellinen tavallisuudesta ja tutusta irrottautumi-
nen, joka myös johtaa arjen – oman ja toisten – näkemiseen outona ja 
tuoreena, herkistyneesti.” Matkailun motiivi ilmenee kontrastina; iden-
titeettien – paikkojen sekä mm. matkailijan sosiaalisen elämän ja ”sta-
tuksen” uudelleenmäärittelyn mahdollisuutena.

Kontrasti voi ilmetä myös shokkina, tässä yhteydessä sen positiivi-
sessa merkityksessä, hätkähdyttävänä tai yllättävänä. ”Shokki-efektit”  her-
kistävät huomiokyvyn (Benjamin 2002, 132, suom. tekijä.)



 Maiseman Voima  151150 Maiseman Voima

Kontrasti luo välitilan, joka on vielä hahmottamaton aistimisen ai-
kana. Mikäli aistiminen etenee eritellyiksi tiedostetuiksi havainnoiksi 
eroten totutusta, muodostuu kontrasti totutun ja havaitun välille. Aistimusten 
ja havaintojen muuttuessa osaksi kokemusten kekoa, uusi kokemus ver-
tautuu jo kerääntyneisiin, erottuessaan tai paljastaessaan jotain uutta on 
muutos subjektissa mahdollinen. Sellaisen muutoksen syntymiseen, joka 
voi ilmetä käsitysten ja arvostuksen muutoksena, muutoksena identitee-
tissä tai näkökulmassa, vaikuttaa nähdäkseni myös subjektin avoin ja 
herkistynyt mielentila. Havainnoinnin aktiivisuuden korkea taso, ”herk-
kyys” kuten Sepänmaa asian ilmaisee (1998, 19) vaikuttaa aistitun koke-
muksen laatuun ja voimakkuuteen, siten myös arkikokemuksista voi 
tavoittaa kontrastin. Se, kuinka paljon maisema ja ympäristö kontrastin 
kokemiseen vaikuttaa, on problemaattinen kysymys. Sepänmaa (1998, 

19): 

”Ulkopuolisuus tekee mahdolliseksi kriittisyyden. Irrallisuus arkipäivän 
huolista vapauttaa pyyteettömään tarkasteluun. Matkalla palautuneet 
taidot ovat sovellettavissa jokapäiväisen elinympäristön seuraamiseen. 
Matkustaminen on keino säilyttää esteettisen tarkastelun vireys kotonakin, 
tutuissa yhteyksissä, palauttaa vieraan näkemisen kautta...
kotipuolen arvo.”

 Herkkyys havainnoida ja aistia, uutta tai tuttua, vaikuttaa kontras-
tin kokemuksen muodostumiseen. (Mm. Dewey 2005 (1934); Urry 2002, 3; 

Sepänmaa 1998, 19.) Kontrasti, minkä tuulivoimala tai –alue, osana mai-
semaa synnyttää on eittämättä vaikuttava. 

Vuorovaikutus

Matkailijan, palveluntuottajan ja tuotteen välillä on vuorovaikutuk-
seen perustuva suhde. Yhdessätuotettu vuorovaikutus synnyttää kollek-
tiivisuuden tunteen, voi kokea olevansa hyväksytty ja tärkeä osa 
kokonaisuutta. Vuorovaikutuksen merkitys on käänteentekevä, niin yk-
silö kuin ryhmätasolla, sillä vuorovaikutuksen avulla voidaan tavoitella 
asioiden tasapainoa ja ottaa huomioon eri aspektit  (esim. palaute, suun-
nittelu, kehitystyö jne.), levittää tietoa ja esim. markkinoida. Hyvässä 

hengessä toteutunut avoin vuorovaikutus lisää yhteenkuuluvuuden tun-
netta, sosiaalista hyväksyntää ja tarjoaa mahdollisuuden osallistujille ko-
kea olevansa tärkeitä kokonaisuuden kannalta. (Tarssasen & Kylänen 2006, 

146.)

Vuorovaikutuksen tärkeys korostuu Pohjanlahden Rantatien orga-
nisaation sekä toimijoiden välisissä yhteyksissä. Avoimuus, tasapuolisuus 
ja toimintojen läpinäkyvyys edistävät vuorovaikutusta positiivisessa hen-
gessä. Tämä positiivinen energia siirtyy aktiiviseksi toiminnaksi esim.: 
verkostoitumiseksi, tietoa ja taitoa jakavaksi yhteistyöksi jossa yhteinen 
tavoite ymmärretään. Hyvät vuorovaikutustaidot lisäävät molemminpuo-
lista luottamusta, joka voi jalostua pyyteettömänä – yhteisöllisyydeksi.

Matkailijan ja Pohjanlahden Rantatien (kokonaisuutena mielletty-
nä, brändinä) sekä toimijoiden (esim. palveluntarjoajat) välisten vuoro-
vaikutussuhteiden tulee perustua aitouteen. Informaation välittämisen 
rakenne ja tavat vaikuttavat matkailijan muodostamaan mielikuvaan, 
vuorovaikutus tapahtuu eri tasoilla hybridinomaisesti. Internet mahdol-
listaa mm. sosiaalisen median välittämänä kokemusten jakamisen. 
Palvelumuotoilu vastaa vuorovaikutuksen tarkempaan suunnitteluun, tätä 
aihetta olen käsitellyt aiemmin Pohjanlahden Rantatien osalta (ks. Salmi 

2010, 34–49). Pohjanlahden Rantatien tai sen edustajan ja matkailijan vä-
liset kohtaamiset ovat rajapintoja, joissa vuorovaikutussuhde muodostuu 
ja jota on jatkossa pyrittävä palvelumuotoilun avulla ohjaamaan haluttuun 
suuntaan sovitulla tavalla.

Vuorovaikutuksen näennäinen yksinkertaisuus on kuitenkin osin 
hallitsematon prosessi, sillä siihen vaikuttaa vierailijan omat odotukset, 
käsitykset ja asenteet. Tätä voidaan kuitenkin pyrkiä ohjaamaan halut-
tuun suuntaan. Olen muotoillut Pohjanlahden Rantatien palvelumuotoi-
lun osa-alueista ja niihin liittyvistä rajapinnoista yksinkertaistetun 
rakenteen skenaarion (ks. Salmi 2010, 35, www.doria.fi), joka antaa viitteitä 
sen laajuudesta ja monitasoisesta verkostomaisesta rakenteesta. Hallinnan 
problematiikkaan liittyy mm. toimijoiden osalta vuorovaikutuksen mää-
rittely ja ymmärrys, yhteiset pelisäännöt ja niihin sitoutuminen. 
Vuorovaikutusta ja -taitoja voidaan kehittää sekä luoda yhtenäisiä kon-
septeja palvelumuotoilun avulla. Tämä viestii matkailijalle mielikuvan 
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yhtenäisestä, laadukkaasta ja luotettavasta brändistä, jota vuorovaiku-
tuksessa syntyvät mielikuvat ja kokemukset rakentavat.

Virtuaalimatkailu on osa uudenlaista teknologian mahdollistamaa 
toimintaa. Tämä toteutuu tiedonhakuna, kohteisiin tutustumisena tai 
omaehtoisena vapaana vaelteluna virtuaaliympäristössä. 

Virtuaaliympäristössä liikutaan vaellellen, kuten flanööri –”flâneur” 
[Benjamin 1986, 45–49; (Baudelaire 1887, 328–335).] Tällä tarkoitan tässä 
henkistynyttä, kokemuslähtöistä tapaa aistia ja havainnoida ympäristöä. 
Flanööri on myös subjekti itse; matkailija. Flaneeraus on liikkumisen 
tapa; vapaa, vaelteleva, tavoitteeton – henkinen tila, jossa matkalla olon 
merkitys on korostunut. Internetissä ”vaeltelu” on samankaltaista mat-
kalla oloa.

Maailmankuvamme on globaalistunut teknologian kyetessä siirtä-
mään tietoa ja kuvia samanaikaisesti tapahtumien kanssa. Voiko mat-
kailu kokea inflaation globalisaation ja virtuaalisen todellisuuden 
tarjoaman rinnakkaistodellisuuden vuoksi? Voisi ajatella, että todellisen 
fyysisen ympäristön tarjoama aistimus olisi alkuperäinen ja”auraattinen” 
(Benjamin 1936) siten virtuaalitodellisuuden antama tai luoma aistimus 
olisi ”jäljennös”.  Todellisuuden reproduktiona (esim. yhä uudestaan la-
dattavana www-sivuna) esitetty köyhdyttää aidon, todellisuuden?

Toistaiseksi virtuaalisuuden tarjoamat aistimukset ovat teknologian 
rajoittamia; vailla mm. tuoksuja, tuulta. Silti virtuaalinen todellisuus la-
ventaa oleellisesti mahdollisia kokemuksia, etenkin tiedonhankinnan ja 
esim. matkan suunnittelun ja organisoinnin tasolla. Kustannustehokkaana 
ja ympäristöystävällisenä, nopeana virtuaalisuus tarjoaa nopean tavan 
välittää mittaamattoman määrän informaatiota, visuaalista materiaalia, 
videokuvaa, ääniä. 

Toisaalla

Norjan Stavangerin rannikko on Euroopan tuulisin ja pisin. 
Öljyteollisuus vaikuttaa alueella ja alueen brändiä haluttaisiin kehittää 
kestävämpään suuntaan. Kyseinen rannikkoalue tunnetaan luonnostaan 
ja öljystään. 

Arkkitehtitoimisto On Office on esittänyt vision merellisestä tuuli-
voimakaupungista. Tämä tuulivoimakaupungin konsepti yhdistäisi tuu-
livoiman (energiatuotannon) ja turismin. Merelle sijoitetut suuret, 
kelluvat tuulivoimalat mahdollistaisivat tilojen rakentamisen ja hyödyn-
tämisen voimalan alaosassa. Tuulivoimaloista muodostettaisiin saarek-
keista koostuva kaupunki turismin käyttöön. Juuressa voisi sijaita 
hotelleja, kahviloita, kylpylöitä ja museoita 

 Toteutuessaan turbiinikaupungista voisi muodostua uuden ajan 
maanmerkki, ikoni, kuten Pariisiin Eiffelin torni, New Yorkin Empire 
State Building tai Rooman Colosseum aikanaan. On Office -arkkitehti-
toimiston pyrkimyksenä on ollut tämän vision luomisella, lisätä tietoi-
suutta ympäristöasioista ja ilmastonmuutoksesta ja tukea kestävän 
kehityksen ja vision avulla näitä pyrkimyksiä.

(Ks. http://www.impactlab.net/2010/01/22/norways-turbine-city-concept-should-
be-the-future-of-energy-and-tourism/, linkin toimivuus tarkistettu 19.4.2012 ja 
http://www.archivenue.com/turbine-city-by-on-office/, linkin toimivuus 
tarkistettu 19.4.2012.)

”… on huomattu, että tuulivoimalat ovat hyviä matkailun vetonauloja, 
varsinkin kun alue on uusi. Tanskassa ollaan yleisesti sitä mieltä, etteivät 
tuulifarmit aiheuta negatiivisia vaikutuksia matkailulle. Päinvastoin, 
tuulifarmeja käytetään matkailumarkkinoinnissa, erityisesti Saksaan 
kohdistetussa markkinoinnissa, jossa ihmiset ovat hyvin tietoisia ja 
kiinnostuneita niin ympäristöasioista kuin teknologiasta. Hotellit, 
majatalot ja leirintäalueet voivat käyttää tätä ”vihreän matkailun” 
markkinoimiseksi.” 

(Australian Wind Energy Association 2003, 1, suom. tekijä.)
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Kansainvälisen tutkimuksen ja Australiassa kerättyjen tietojen va-
lossa voidaan olettaa, että tuulivoima-alueilla saattaakin olla positiivinen 
vaikutus matkailuun. Esimerkkinä tällaisesta tutkimuksesta on Skotlannissa 
tehty tutkimus, jonka perusteella 43 % Argylen alueella vierailleista vas-
taajista kokivat alueella sijaitsevan tuulifarmin vaikuttaneen positiivisel-
la tavalla heidän vierailuunsa. Ainoastaan 8 % vastanneista vierailijoista 
tunsi tuulifarmin vaikuttavan negatiivisesti heidän haluunsa vierailla täl-
lä alueella (Grimm 2009, 150–151; MORI 2002.) 

Turisteilta kysyttiin myös olisivatko he halukkaita vierailemaan 
tuulifarmilla jos siellä sijaitsisi yleisölle avoin vierailukeskus. Suurin osa 
(80 %) olisi kiinnostuneita vierailemaan tällaisessa, yli puolet (54 %) vas-

tanneista olisi erittäin kiinnostuneita. Noin joka viides ilmaisi ettei ollut 
kiinnostunut. (MORI 2002, 3–4.)

Australiassa tuulivoimala-alueet on sijoitettu tyypillisesti rannikko-
alueille, maaseudulle ja harvaan asutuille alueille. Jotkut näistä alueista 
ovat maisemallisesti tärkeitä, esimerkkinä Codringtonin tuulivoima-alue 
Australia; tuulivoima-alueelle on kehittynyt liiketoimintaa. Sinne on ra-
kennettu vierailukeskus. Kuukausittain kohteessa käy n. 1000 opastetus-
ta kierroksesta maksavaa asiakasta ja viikoittain näköalapaikalle pysähtyy 
n. 500 ajoneuvoa, ihmisten jäädessä katselemaan maisemia. Codringtonissa 
järjestetään informativisia, opastettuja kierroksia jotka kertovat myös ylei-
sesti energiantuotannosta ja ympäristöasioista. Kiertokäyntejä on kehi-
tetty erityisesti myös opetuskäyttöä varten. Myynnissä on myös 
pienimuotoisia paikanpäällä valmistettuja matkamuistoja sekä virvokkei-
ta. Kiertokäynneillä pääsee tutustumaan tuulivoimalan sisälle, jossa pää-
see kokemaan mm. sen koon vaikuttavuuden. [Grimm 2009, 150; (Harding 

2002)]

Yhdysvalloissa on ehdotettu merellä sijaitsevia tuulivoima-alueita 
käytettäväksi vapaa-aika ja matkailukäyttöön kuten: Cape Cod; Block 
Island, Rhode Island; Southern Delaware; and Atlantic City, New Jersey. 
(Firestone, Kempton, Krueger & Loper 2005, 14: 71–111.)

Kuva 39. Tulevaisuudessa tuulivoimaloita voitaisiin liittää yhteen kuin 
saariston saaria, luoden kalastuspaikkoja ja pysähdyspaikkoja 
merellisille lomanviettäjille.

Kuva ja visio: On Office –arkkitehtitoimisto.
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Tuulivoimaloita matkailukohteina, esim.:

Australia: Blayney Wind Farm, New South Wales 

(Näköalapaikka ja tietokeskus)

Wattle Point Wind Farm, South Australia (Infokeskus)

Hollanti: Zoetermeer (Näköalatasanne)

Kanada: Toronto Hydro, WindShare (Näyttelykeskus) 

Grouse Mountain Resorts in North Vancouver, 

British Columbia. (Tuulivoimala näköalatasanteella. 

Yhdistetty elämykselliseen matkailuun ja palveluihin.)

(Ks. http://www.grousemountain.com/eye-of-the-wind) 

Kiina: Huitengxile Wind Farm (Alueella 14 vierailukeskusta.) 

Iso Britannia: Beaufort Court, Kings Langley, Hertfordshire 

(Ks. http://www.beaufortcourt.com/)

Scroby Sands, Great Yarmouth (Vierailukeskus) 

(Ks. Mm. http://www.eon-uk.com/generation/wind.aspx)

Swaffham (Näköalatasanne)

Skotlanti: Whitelee Wind farm, Eaglesham Moor, East Renfrewshire, 

(Vierailukeskus, näyttelytila, kauppa, kahvila, opintokeskus, opastettuja 

bussikierroksia, juhlapalvelu, pyöräilyä, patikointia, 

katettuja näköala-paikkoja, ratsastusta jne.) 

(Ks. http://www.whiteleewindfarm.co.uk/)

Euroopan suurin maalla sijaitseva tuulivoima-alue sijaitsee

lähellä Glasgow’ta. Vuoden 2012 aikana tuulivoimaloiden määrä 

kasvaa 75 kappaleella, jolloin turbiineita alueella sijaitsee yhteensä 215.

(Graham Land, Business, Sustainable living, 9 Sep 2010)

Saksa: Windpark Holtriem, Aachen (”Wind Catcher”)

Südkronsberg, Kronsberg, Hannover (Näköalatasanteet)

Yhdysvallat: Dorchester, Massachusetts 

(Näkyy John F. Kennedy -kirjastosta)

Nantucket Sound, Cape (Mm. laivaretkiä, 

ks. http://www.capewind.org/index.php)

The Great Lakes Science Center in Cleveland, Ohio 

(Ks. http://www.glsc.org/energy/renewable.php)

American Wind Power Center, Lubbock, Texas 

(mm. tuulivoimaa käsittelevä museo)

Sweetwater, Texas (Texas State Technical College 

Wind Energy program: mm. prototyyppejä)
Kuva 40. Suomi 2010.
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Aesthetica

 
on palattava aivan alkuun
tähän hetkeen

näen vaaleiden lapojen rytmisen liikkeen

nyt nyt nyt

tahti on miltei piinallisen tasainen

  
 hypnoottinen

 

merilokki kirkaisee riipaisevasti

vedän keuhkot täyteen kirpeää ilmaa 

tunnen viiman nipistelevän kasvojani 
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 ja suolan maun

 

katseeni etsiytyy horisonttiin

  jonka nouseva usva verhoaa

siristän ja koetan tavoittaa katseellani

 turhaan

 

kalastimme tuossa kesällä

joku pilkkii nyt samassa paikassa

 

elämänlankana sähkölinja 

 ryhdikäs lyhtypylväiden rivistö

 vastaanottaa 

tummuvan illan hohtavana helminauhana

 

maiseman toinen luonto

 luonnollisesti

 kontrasti erottelee ne toisistaan

 

sinällään näkymätön energia

 liikuttaa  mutta

lippu liehuu turhamaisuuttaan

 

korkealle kurottava torni 

 nauttii viereisistä sivaltavista siiveniskuista

toinen puhtaasta kauneudesta

jonka eettisyyden puolto  nostaa 

 ylevyyden korkeuteen

 

on palattava takaisin

tähän hetkeen

matkalta 

  jossa mieli vaeltaa

Käsikirjoittajan kuvaus (Reposaari, Pori 2011)  jonka tavoitteena on tuoda 
subjektiivinen kokemuksen kuvaus esteettisestä kokemuksesta lähemmäksi 
näytelmän seuraajaa, opastaa assosiaatioiden ja mielikuvien maailmaan, jotka 
ovat väkevä osa (matkailun) kokemuksellisuutta.

Matkailijan maisemakokemus
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Aistinen tietoisuus maailmasta joka määrittää subjektin paikan fyy-
sisesti, tarjoilee uuden perspektiivin jossa kokemukset ja elämykset liit-
toutuvat osaksi entistä subjektin mielessä.

”Aesthetica” -kappaleen aloittanut poeettiseen muotoon verhoutu-
nut esteettinen kokemus saa visuaalisen muodon mielen kuvina; kertoen, 
kuvaillen, paljastaen; deskriptiivisesti/kuvailevasti. (Käsikirjoittaja huo-
mauttaa, tuovansa esiin ne detaljit, jotka hän on kokenut tässä yhteydes-
sä merkityksellisiksi. Tiedostaen sen, että kuvaileva, deskriptiivinen 
estetiikka (Berleantin käsitettä käyttäen) kiinnittää kaikkiin yksityiskoh-
tiin huomiota erittäin tarkasti, pyrkien tarkkaan havainnointiin. Käsikirjoittaja 
on valinnut yrittää tuoda esiin tekstin informatiivisuuden ylittävän aisti-
mellisen tunnelman, joka painottaa mielikuvien voiman havaitsemista.) 

Informaation ja teoreettisen merkityksen lisäksi deskriptiivinen es-
teettinen teksti voi testata merkityksenmuodostusta: taiteen ja kokemus-
ta arvostavan kuvauksen kautta, jotka asettuvat näin kritiikille alttiiksi. 
Deskriptiot saattavat sisältää heijastuksia kirjoittajan eletyistä kokemuk-
sista. Subjektin ja maailman väli yhdistyy mielessä; se on kaikkialla ja 
kaikkialla minussa. Tämä on kuin tutkimusmatka maailman ja itsemme 
löytämiseksi, silmiemme avaamiseksi. (Berleant 1992, 26–29.)

Luonto (nature), nähdään usein tiukasti rajattuna, erillisenä ja suo-
jattuna ympäröivän maailman siihen tunkeutumiselta. (Berleant 1992, 38–

39.) Tämän tutkimuksen kulkiessa matkaansa tekijä rohkaisee avautumaan 
aistimisen mahdollistamiseksi ja laajentamaan käsitystä luonnosta. 
Esteettisen havainnoinnin tuleekin tapahtua avoimena ja suvaitsevana. 
Jos taide kykenee muotoilemaan uudelleen käsityksiämme asioista, on 
ympäristö taidetta. Kulttuuri tulee näkyväksi olemassaolevana ympäris-
tönä. Tämä asian ymmärtämiseksi deskriptiivinen estetiikka ylittää näi-
tä rajoja tavallaan toimia, laajentamalla, ei ainoastaan subjektiivista 
kokemusmaailmaamme, vaan myös sosiaalista ymmärrystä toisiamme ja 
maailmaa kohtaan. (Berleant 1992, 39.) 

Esteettinen kokemus voi parhaassa tapauksessa avata uusia näkö-
kulmia ja muuttaa käsityksiä. Katseen tapa hahmottaa maailmaa toimii 
mediumina, joka vähitellen muuttuu, totuttuaan ihmisen rakentamiin 

Kuva 41. Kiina 2010.
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uusiin urbaaneihin muotoihin, jolloin käsityksemme niiden laadusta 
muuttuu. (Dewey 2005, 356.)

 Käsikirjoittaja muistuttaa subjektiivisen esteettisen kokemukselli-
suuden kasvavasta merkityksestä kiihkeätahtisessa, muuttuvassa maail-
massa - ympäristössä - maisemassa.

Olen pyrkinyt havaitsemaan edellä määritellyllä tavalla ympäristöä 
ja tämän tutkimuksen puitteissa nimenomaan tuulivoima-alueita 
Pohjanlahden Rantatie -matkailutien varrella, erityisesti Porin alueella 
sekä tekemieni matkojen (tämän tutkimuksen puitteissa v. 2011 mm. 
Saksa ja Kiina) puitteissa. Olen harjoittanut esteettistä havainnointia tie-
toisesti ja kerännyt mm. visuaalista materiaalia valokuvaamalla ja pitä-
mällä kirjaa kuvauspaikoista. Olen asettanut itseni matkailijan asemaan.

Käsitän rakennetun luonnollisena osana maisemaa ja ympäristöä, 
”toisena luontona”, jonka osa ihminenkin on. Arkiympäristö, puistot, 
taideteokset, villi luonto, grillit tai tuulivoimalat, ovat samalla viivalla osa-
na täällä olon prosessia. Koen, että maailma näyttäytyy täten kontrastik-
kaampana, kiinnostavampana. Katsomisen tapaani on varmasti 
vaikuttanut lapsuuteni ja nuoruuteni elinympäristöt betonilähiöt ja teol-
lisuusalueet; minua ympäröi esteettisesti rumana pidetty ympäristö. 
Selviytyäkseni kehitin tämän katsomisen tavan, joka sittemmin on ”ja-
lostunut” esteettiseksi havainnoinniksi, jossa pystyn asettamaan elemen-
tit saman arvoisiksi ja näkemään kauneuden pilkahduksia. Enkä 
tarkoita tällä kevytmielistä asioiden estetisointia, sillä asiat tarvitsevat 
kontrastia ja harmautta, jotta ruosteen voi erottaa samettisten sävyjen 
upeana yhdistelmänä, tai rapistuneen maalipinnan siihen kiinnittyneinä 
tapahtumina, merkityksellisinä jälkinä eletystä elämästä. 

Katulamppujen rivistö tien vierellä, sähkö- ja puhelinjohdot näkyi-
vät piirustuksissani jo lapsena, niissä on jotain lohdullista, ne liittävät ih-
misen maisemaan. Tehtaat ja niiden piiput lapsuuden kaupunkini 
Tampereen, horisontissa. Suuri osa on kadonnut, piippuja purettu, säh-
köjohtoja kaivettu maahan. Kaivinkoneet ja traktorikaivurit avaavat ka-
dun kuin kirurgit sydänleikkausta tehdessään. Maisema ja ympäristö 
sykkii sitä taajemmin mitä tiheämmäksi ja hektisemmäksi se vaikutuk-
sestamme muuttuu. Siirryttäessä lähiöihin, maaseudulle ja tiettömien 

taipaleiden taa, muutokset tuntuvat tapahtuvan hitaammin, rauhallisem-
min. Täällä voi kohdata myös tuulivoimala-alueen, joka löytää ihmette-
lijänsä mm. ympärillä täristelevästä traktorista, kalastajista ja minusta.

Muuttaessani Poriin, minulle esiteltiin paikkakuntaa ja sen ympä-
ristöä. Porin pitkä Mäntyluodontie oli ällistyttävän suora ja tasainen, mel-
kein n. koko 20 km pituudelta, muuttuen sitten Reposaaren maantieksi. 
Hiekkapitoinen maa ja tasaisena jatkuva männikkö reunustivat tietä. 
Suuri tehdas oikealla oli värjännyt asfaltinkin ruosteen väriseksi. Yyterin 
dyynit ja hiljaisen tuntuinen hotellialue jäi vasemmalle puolelle tietä, ku-
ten Kaanaan kulmikas näkötornikin. Rautatie kulki vierellämme oikeal-
la. Sitten alkoi tapahtua. Pitkä, avoin suora loi syvän horisontin, jossa 
lyhtypylväiden ja sähkölinjojen tihentyvä rivistö häipyi tavoittamattomiin. 
Mäntymetsä oli muuttunut kullanruskeaksi heinäksi ja lehtipuiksi, jotka 
nyt lehdittä seisoivat rujoina. Vasemmalla puolella tietä valtava teollisuus-
rakennus, hitsauksesta aiheutuvat sinisenkirkkaat valopisteet säkenöivät 
valtavan, ehkä öljynporauslautan kimpussa. Katsoin eteenpäin, jolloin 
näin nuo valkeat siivet, joiden liike pakotti katsomaan, vaikutus oli hyp-
noottinen. Maisema avartui, meren saattoi jo aistia. Lähestyminen oli 
vaikuttava kokemus. Pitkä suora ja tasainen tie tuntui antavan epätodel-
lisen hitaan mahdollisuuden nauttia lähestymisen kutkuttavasta tunnel-
masta. Kuten pidentyneestä hetkestä, ennen suudelmaa. 

Vähä vähältä horisontti paljasti mittasuhteet. Meren läsnäolo, tuuli 
ja valkeat ylevät taidonnäytteet, tekivät vaikutuksen sisämaassa kasvanee-
seen. Vahvat, tiheät pulttaukset kiinnittivät tornin juuren betonisiin (il-
meisen tukeviksi raudoitettuihin) perustuksiin. (Muistan pohtineeni sitä 
voiman määrää, joka tähän rakennelmaan kohdistuu.) Roottorin lapojen 
liikkeen ilmavirta kuului, rytmisesti lähestyvänä ja vetäytyvänä, ilman 
liikkeestä muodostuvana suhinana. Tornin kyljessä oleva ovi muistutti 
kaartuvine muotoineen laivan tai sukellusveneen meriveden kestävää kul-
kuaukkoa, viitaten inhimilliseen asumukseen. Noin kymmenen metrin 
päässä nökötti pientä kalastajamökkiä muistuttava muuntamo, jonka 
kirkkaan siniset ovet saivat ajatukset lentämään kohti Kreikan saaristoa. 
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Tässä olivat ensimmäiset kohtaamani teolliset rakennelmat, joiden ylvä-
ys oli yhtä puhtaasti tuottamansa energian kanssa. Mieletön yhdistelmä!

 
Matkailu mahdollistaa seikkailujen syntymisen kun koetaan jännit-

tävinä ja kiinnostavina pidettyä maisemaa ja ympäristöä. Arkisetkin asi-
at voidaan kokea eksoottisina ja jännittävinä elämyksinä; torikäynti 
Kiinassa, lähiö Puolassa, pikkukaupunki Saksassa ( jonka kyljestä pistää 
esiin kasvaimen lailla: ydinvoimala), rautatieasema Milanossa, sivukuja 
Genovassa, paistetut perunat Amsterdamissa jne. Matkaillessa aistit vi-
rittyneinä halutaan nähdä ja kokea, tutustua eri kulttuuriin, ympäristöi-
hin ja saada elämyksiä. Perustavasti on kysymys matkailijan oman 
hyvinvoinnin, tiedon ja ymmärryksen lisäämisestä näiden kokemusten 
avulla ( ja vasta sekundäärisesti matkailukohteen ja sen toimijoiden saa-
masta hyödystä). Tällainen ajattelumalli lähestyy selkeästi käyttäjälähtöi-
syyttä, ja on keskeistä myös esteettisessä kokemuksessa.

Haptinen havainnointi tapahtuu vähitellen ja on sidoksissa liikkee-
seen ja siten myös – aikaan. Havaintojen tekeminen edellyttää aistimista 
ja aistien välityksellä saatavan tiedon siirtymistä käsiteltäväksi. Aistiva 
subjekti muodostaa ympäristön havaitsemisen - kognition - arvioinnin - 
toiminnan -ketjusta kehän, jossa nämä tekijät ovat vuorovaikutuksessa 
keskenään. (Horelli 1982, 58–59 ja 67–68.)

Havainto on ”ulkopuolella”, subjektin tietoisesti tarkastelema asia. 
Vaikkakin havainnointi, kokeminen ja arviointi tapahtuvat osin päällek-
käisesti asettuen, limittyen toisiinsa muodostavat nämä osat kokonaisval-
taisen kokemisprosessin joka, tapahtuu aikasidonnaisesti, jatkumon 
tapaan. Tämä kulminoituu rikkaana ymmärryksenä olemassaolon ja ym-
päristön välisestä suhteesta. (Berleant 1992, 28.)  

Subjekti antaa havaitsemalleen uusia merkityksiä, jotka ovat suh-
teessa hänen kulttuuriseen taustaansa ja kokemusmaailmaansa. Subjektin 
havainnoidessa maisemaa, ympäristöä tai taideobjektia, vaikuttaa havain-
nosta saatavaan kokemukseen eletty ja koettu, kulttuuriset, sosiaaliset 
käsitykset ja asenteet. Esteettisen kokemuksen yhdistyminen ja syventy-
minen subjektin aiempien kokemusten, muistojen ja assosiaatioiden kans-

Kuva 42. Saksa 2011.
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Kuva 43. Egypti 2010.

sa voi myös muodostaa jotakin uutta. (Ks. ”sitoutumisen estetiikka” Berleant 

2006, 99 ja 1992, 23.)

Jokin aistitusta pistää yllättäen esiin – ”punctum” (Barthes 2000 [1980] 

”studium – punctum”), jotain äkillisesti merkityksiä muuttavaa, jolloin havait-
tu näyttäytyy uudenlaisena subjektin mielessä. Esteettinen kokemus voi 
täten olla vahva vaikka kysymyksessä olisikin tuttu maisema, teollisuus-
alue, kaatopaikka tai purku-uhan alla oleva rakennus. Esteettisen arvos-
tuksen vapautuessa moraalikeskeisestä ajattelusta luovempaan suuntaan, 
kuten modernin taiteen puitteissa on käynyt näin myös kaatopaikat ja 
tienvierten roskat ansaitsevat huomiota, kuten Leddy (2012, luku 5; 2007, 

163–175) huomauttaa. Koen positiivisen esteettisen laadun löytämisen, 
mm. yleisesti rumina pidetyistä maisemista, olevan luonnollinen osa ym-
päristöestetiikkaa kuten käsitetaidetta ja –  valokuvausta, joiden puitteis-
sa mm. edellä mainitut voidaan kokea positiivisina. (Ks. myös Leddy 2005.) 

Esteettinen kokemus voi näin vaikuttaa käsityksiin ja ajatteluun, joka joh-
dattaa kohti muutoksen tematiikkaa.

 
Näkemykseni mukaan maisemaa ja ympäristöä tulisi tarkastella ko-

konaisuutena, jossa jokainen havaittu osa on yhtä tärkeä, eikä sulkea ha-
vainnon ulkopuolelle niitä elementtejä ja asioita, joita emme haluaisi 
havaita. Valikoiva katsomisen tapa muokkautuu sitä helpommin ja var-
memmin, mitä tutumpi maisema tai ympäristö on. Havainnollistan tätä 
pienellä tehtävällä: Kuvaile havaitsemiasi asioita kodin ja työ-, opiskelu-
paikan tai lähikauppamatkan ajalta. Mitä muistat, koitko jotain epätaval-
lista, joka ”herätti” sinut havaitsemaan, vai kuljitko kuin sumussa, 
muistamatta mitään erikoista? 

Tuttuus ja arkisuus muodostavat ikään kuin harmaan kalvon, joka 
estää näkemästä. Aktiivisena aistittu havaintomaailma, esteettinen, mah-
dollistaa Thoreaun (2010, 103) sanoin: ”Hienointa taidetta on päivänsä 
laatuun vaikuttaminen”. Kysymys on ”hereillä olosta”, tuntemisesta ole-
vansa elossa sen sijaan, että kuluttaisi aikaa unissakävelyyn. Tällainen 
asenne on myös muutoksen väline, kuten asian näen. Mielestäni maise-
maa ja ympäristöä tarkastellessa olisikin ”nähtävä” nykyhetken taakse 
kuin myös visioitava tulevaisuuteen. Tämä antaa perspektiiviä nykyhet-
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kessä aistitulle, kuten liike, jonka teemme vaikka taulua arvioidessamme, 
muutama askel taakse, ja sitten taas eteen. Berleant (1992, 105) näkee, 
kuten minäkin, esteettisen kokemuksen ymmärryksen mahdollistavana 
prosessina. Myös von Bonsdorff (1996, 1:33) näkee ajallisen hahmottami-
sen merkityksellisenä esteettisessä vuorovaikutteisesti tapahtuvassa ko-
kemuksessa: ”Maisema muodostuu esimerkiksi joksikin sen kautta, miten 
katson että täällä voisi elää.”

Siirryn kohti yhteisöllisyyttä, jossa ihmiset vapaasta tahdostaan pyy-
teettömästi sitoutuvat toimimaan yhteishyödyllisten päämäärien hyväksi. 
Keskinäinen luottamus mahdollistaa yhteisöllisyyden muodostumisen 
jossa tunnistetaan kokemukset yhteisiksi, jaetuiksi. Sosiaalinen hyväksy-
vyys, epäitsekkyys, pyyteettömyys ja oikeudenmukaisuus olisivat ideaali-
sen yhteisön vakauden perusteita. Estetiikka toimii oppaana kohti tuon 
kaltaista maailmaa. (Berleant 2006, 100.) 

Tuan (1990, 63–64) on pohtinut esteettisen kokemuksen muodostu-
misessa subjektin lähtökohtaista vaikutusta kokemuksen mieltämiseen. 
Hän toteaa (Tuan puhuu turistista) matkailijan ja paikallisen asukkaan 
fokusoituvan aivan eri asioihin ympäristössään. Matkailijan lähtökohtai-
nen lähestymistapa perustuu visuaaliseen havaintoon, kun taas paikalli-
sella on huomattavasti kompleksisempi, monitahoisempi suhde 
ympäristöönsä. Paikallinen ikään kuin helposti hukkuu tuttuun ympä-
ristöönsä, eikä kykene asettumaan tarkasteluetäisyydelle. Tuan toteaakin 
matkailijalla olevan ulkopuolisen näkökulman, jolloin etäisyys maise-
maan ja ympäristöön on otollinen tarkastelulle. Matkailija havainnoi ym-
päristöään ”ulkopuolisena”, vapaana maisemaan ja paikkaan liittyvistä 
tunnesiteistä, avoimena uusille kokemuksille ja muodostuville mieliku-
ville. Ulkopuolisuus, sanoisinko toiseuden tila, positioi subjektin tarkas-
telemaan maisemaa neutraloivan distanssin päästä. Konteksti (tässä 
tapauksessa matkailun mahdollistama tila ja tilanne) toimii neutraloijana 
ja etäännyttää subjektin ihanteelliseen kognitiiviseen aktiivisen havaitse-
misen tilaan kuin luonnostaan. 

Ymmärrän maailman kokonaisuudeksi, joka on alati käynnissä ole-
va prosessi. Tämän kokonaisuuden vaikutussuhteet ilmenevät hybridisi-
nä, ”rihmastollisina” (Deleuzen ja Guattarin 1992 [1967–1986]).

Esteettinen kokemus; aistivan subjektin ja aistittavan välillä synty-
vänä, uusia merkityksiä muodostavana suhteena; mennyt liittyy nykyisyy-
teen ja antaa vihjeen tulevasta näyttäytyen subjektille mielen: 
projektioina, kuvina, assosiaatioina. Luovuuden siemeninä. Maiseman 
ja ympäristön rakentuvaa tulevaisuutta tulee visioida sen ehdoilla, on py-
rittävä erottamaan olemassa olevista elementeistä ne, jotka ovat kehitys-
kelpoisia ja merkityksellisiä. Näitä elementtejä tule tarkastella siten, että 
niiden rooli paljastuu; mikä niistä rakentaa kulttuuria, mikä olisi histori-
allisesti tulevaisuudessa tärkeää? Maiseman tulevaisuus, ulottuvuus se 
miksi se on muuttumassa, vaikuttaa sen arvon kokemiseen von Bonsdorffin 
mukaan (1996, 1:34) ja esimerkiksi suunnittelu edellyttää juuri tämän as-
pektin ymmärrystä. Rakentuva maisema ja ympäristö heijastelee siten 
kulttuurin vallitsevia arvoja. (Leddy 2012; 2007; 2005.)

Pyrkimykseni maiseman ja ympäristön tarkastelussa on nähdä ole-
massa olevassa esteettisiä arvoja, jotka perustelevat havaitun olemassa-
oloa, ja erottaa merkityksellinen aines ja mahdollinen (parempi) funktio 
tulevaisuudessa. Tavallaan luonnostelen uuden kuvan, johon käytän “kier-
rätysmateriaalia”, jo olemassa olleesta ja nyt olevasta. (Ks. myös Dewey 

2005, 91 ja 127–128; Leddy 2012 luku 4 ja 5; 1999, 259–273; 2007, 163–175) 
Berleant (1992, 23) on todennut (suom. tekijä):  “Esteettinen ympäristö on 
kaikkien mediumia, ympäristön taidetta, elämän taidetta.” 

 
Se, mikä liikuttaa, on jonkun tiedostamattomasti näkymättömän 

tekijän aikaansaamaa. Se toimii salakavalasti tuulen lailla, nostaen välil-
lä myrskyn ja vaimeten välillä melkein olemattomaksi. Näin näen myös 
maiseman vaikuttavan. Kuten hienovireisinkin tuuli, vaikuttaa myös mai-
sema voimakkaimmin avoimena oleviin ja aistimellisesti herkistyneihin. 
Uutta reittiä liikuttaessa tai käveltäessä siellä, missä yleensä kuljetaan au-
tolla, näyttäytyy tuttukin maiseman uudenlaisena. 
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Proust (2003, 7–14 ) aistiessaan ympärillään olevaa tunsi jonkin sa-
laisuuden odottavan paljastumistaan, jossa roolinsa on myös menneisyy-
den haamulla. Hän pysähtyi, otti askeleen taakse ja taas eteen aistiakseen 
jotain, vielä paljastumatonta. Mielikuvia, muistoja, jotka kytkeytyvät ta-
pahtuvaan aiheuttavat tuntemusten ryöpyn, jonka jälkeen ei ole entisen-
sä.  Kuten kitara, voi ihminenkin, viritettynä tuottaa (mielen) melodioita. 
Maiseman nyanssit toimivat kuten soinnut, joista inspiroituessa aistimus 
improvisoituu mielen sarjakuviksi, jota muistot ja tunteet värittävät nä-
köisekseen. Imaginaarinen sekoittuu osaksi tätä maailmassa olemisen 
tilaa, syntyy “Thirdspace” (Soja 1996), uusi mielikuvien ja maailmassa ole-
misen tila. Subjekti sulautuu näin osaksi luonnollista maailmaa, tuntien 
ihmetellen jotain tuttuutta sekä yhteenkuuluvuutta. Tämä määrittelee 
myös subjektin toimia, joita motiivit sysäävät liikkeelle. 

Kuva 44. Kiina 2011.
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Kuva 45. Saksa 2011.

Täydellisen vapauden liikuttamana

puun latvat taipuvat ja katupöly heittelehtii puuskittaisesti.

Liike, jonka tuuli synnyttää, kertoo (ajallisesta) muutoksesta. 

Tuulen vapaa liike, voimakkuuden vaihtelu

näyttäytyy kadulla roskien hienovaraisina ja joskus raivokkaina 

liikkeinä. 

Tuulivoimala on kuin monumentti, 

joka on pystytetty merkkinä kyvystä kahlehtia vapaa ja vallaton 

voima.

Piinaavan tasaisesti liikkuen 

se huitoo ympärillään olevaa 

ja pyörii vain oman napansa ympärillä, 

huomaamatta ympärillään toisia.

Tahtien kakofonia näyttää sorjien tanssijoiden hakevan yhteistä, 

ensimmäistä tahtia, 

jota ei koskaan tule. 

Siiven ohittaessa toisensa, 

murhaavat iskut toistuvat, voimaansa menettämättä.

Aavikon kukat kääntyvät yhdessä kohti aurinkoa, 

kunnioituksesta. 

Joskus nekin vaimenevat liikkumattomiksi,

lunastamatta olemassaolonsa merkitystä. 

Valkeaan pukeutuneena, kuin sorjat puhtaat morsiot, 

ne odottavat 

 Tuulen muuttuvan.

 
(Käsikirjoittaja 2012.)
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Kuva 46. Kiina 2010. Kuva 47. Kiina 2010.
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Loppunäytös

Tapaustutkimus: Pohjanlahden Rantatie (ruots. Den Bottniska vikens 
Strandväg, engl. Bothnian Coast Road) on esitelty uutena matkailutienä, joka 
sijaitsee Suomen länsirannikolla. Matkailutie on miltei koko länsiranni-
kon pituinen, ulottuen 900 km matkalle; Varsinais-Suomesta Lappiin. 
Matkailutiellä on historiallinen tausta, keskiajalta peräisin olevana pos-
tinkuljetusreittinä, joka jatkui myös Ruotsin puolelle. Pohjanlahden 
Rantatie virallistettiin matkailutieksi v. 2010 ja on näin uransa alussa. 

Tapaustutkimuksena Pohjanlahden Rantatie on kuljettanut reitil-
lään nimeämisestä  –  konseptiin, ja edelleen pohtimaan maantieteelli-
sesti pitkän ja laajalle ulottuvan matkailukohteen brändin ja 
organisaatiorakenteen problemaattisuutta. Pohjanlahden Rantatien brän-
dimielikuva kirkastui sille määrilteltyjen arvojen kautta, jotka sille mää-
riteltiin. Arvot perustettiin Pohjanlahden Rantatien pysyville, aidoille 
perusominaisuuksille ja matkailutien kehitystä kestävästi tukeville näkö-
kohdille. Pohjanlahden Rantatien brändäämisen perustana käytettiin 
holistista näkökantaa jossa yhdistettiin useita eri brändäysfilosofioita ot-
taen huomioon tapaustutkimuksen ominaisuudet, tavoiteet ja käytettä-
vissä olevat mahdollisuudet.

Typologia, jota Pohjanlahden Rantatien brändäämiseen sovellettiin 
koostui neljästä eri tasoisesta brändäysfilosofiasta: tuote-, yritys-, yhdes-
sätuotetusta- ja identiteettiperustaisesta brändäyksestä. Tästä reitti jatkui 
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Kuva 48. Saksa 2011.

brändimielikuvan luomisen työvälineiden  –  visuaalisen linjan rakenta-
misen kautta sen käyttöön ja jatkokehitykseen.

Edettiin kohti tutkimuksen peruskysymyksen asettamista, joka ta-
pahtui Pohjanlahden Rantatielle suunnitellun konseptin, kohdebrändin 
suuntaviivojen määrittelyn ja visuaaliseen linjan rakentumisen jälkeen. 
Esitettiin visio, jossa ehdotettiin pohdittavaksi tuulivoimaloiden käyttöön-
ottoa vetovoimaisina matkailukohteina, Pohjanlahden Rantatie -matkai-
lutien kontekstissa.

 
Tutkimuksen toisessa näytöksessä etsittiin perusteita visiolle, syven-

tämällä pohdintaa kestävän kehityksen ideaan ja ideologiaan. Esitetty 
visio sovellettiin osaksi matkailukonseptia ja Pohjanlahden Rantatien 
kohdebrändiä, konseptissa määritellyn arvomaailman mukaisesti. 
Jalkautettuna toimintakonseptina esim. ekomatkailun osana, visio esitet-
tiin toimivana myös globaalilla tasolla, ilmastonmuutoksen hidastami-
seksi ja pysäyttämiseksi. 

Kohdebrändäyksen puitteissa huomattiin, että Pohjanlahden Rantatien 
maantieteellinen laajuus ja edellistäkin laajempi toiminta- ja vaikutusym-
päristö on laajaa tunnettuutta luova etu, mutta myös haaste, niin kohde-
brändin muodostumiselle kuin myös organisaation ja toimijayhteisön 
toiminnalle. Esitetyn vision uskottiin luovan osaltaan yhtenäistä brändi-
mielikuvaa; mahdollistaen yhtenäisen toimintakonseptin käytön koko 
Pohjanlahden Rantatien pituudella, jossa tuulivoima-alueet muodostavat 
”ketjun” Suomen länsirannikkoa ja Pohjanlahden Rantatietä myötäillen. 
Yhtenäistävän vaikutuksen nähtiin heijastuvan ulkoisesti yhtenäisenä 
brändimielikuvana ja sisäisesti organisaatiota/toimijayhteisöä yhtenäistä-
vänä linkkinä, niin temaattisesti kuin myös visioon liitettävän toiminnan 
myötä.

Tässä tutkimuksessa selvitettiin lisäksi, mitä kestävän kehityksen 
mukaisia, uusiutuvia energiantuotantotapoja on käytössä. Perehdyttiin  
tarkemmin tuulivoiman käyttöön energiantuotannossa niin kansainväli-
sessä, kuin Suomen mittakaavassa. Tuulivoimaloiden sijoituspaikkojen 
valinnanmuodostusta, rakennetta ja ympäristövaikutuksia eriteltiin. 
Tuulivoiman merkittävimmäksi ympäristövaikutukseksi todettiin visu-
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Kuva 49. Kreikka 2007.

aaliset maisemavaikutukset. Globaalin tason vaikuttavuutta ilmennettiin 
tuulivoima-alueiden matkailukäytön linkittymisenä kestävään kehityk-
seen ja ympäristötietouteen. Tuulivoima-alueiden käytön matkailukoh-
teina katsottiin lisäävän Pohjanlahden Rantatien vetovoimaa ja edistävän 
ympäristötietouden leviämistä ja kestävää kehitystä.

Tutkimuksessa huomattiin vision luovan mahdollisuudet erottumi-
seen ja erikoistumiseen tapaustutkimuksen puitteissa, näiden puolestaan 
ymmärrettiin vahvistavan Pohjanlahden Rantatiestä muodostuvaa brän-
dimielikuvaa ja lisäävän menestymisen mahdollisuuksia yleisesti matkai-
lumarkkinoilla.

Maiseman ja ympäristön aistimisen ja esteettisen kokemuksellisuu-
den yhdistäminen brändäämiseen havaittiin kuuluvan uuden aallon ajat-
teluun. 

Toisen osan loppupuolella pohdittiin sosiaalista ilmiötä nimeltä 
NIMBY (ilmene mm. tuulivoima-alueiden rakentamisen sekä maisemas-
sa tapahtuvien muutosten yhteydessä). Kehitettiin myös tapoja torjua ja 
lieventää kyseistä ilmiötä ja jopa kääntää se käänteiseksi ilmiöksi YIMBY:ksi.

Osallistamisella on todennetusti saavutettu NIMBY-ilmiötä torju-
via tuloksia. Osallistamisen lisäksi esitettiin esteettisen näkökulman käyt-
töä; uuden tavan katsoa ja nähdä, kehittämistä ja levittämistä NIMBY-ilmiötä 
torjuvaksi/kääntäväksi. Todettiin paikallisten aktivoinnin ja osallisuuden 
tunnustamisen sekä avoimuuden olevan ratkaisevia tekijöitä sosiaalisen 
hyväksynnän tavoittamiseksi. Toisen osan päättää tuulivoimaa ja sen es-
tetiikkaa käsittelevä debatti. 

 Tutkimuksen trilogisen rakenteen viimeinen, kolmas näytös kai-
vautui syvemmälle aistimuksen, havainnoinnin, kokemuksellisuuden ja 
muutoksen teemoihin. Viimeinen näytös liikkui subjektiivisten (matkai-
lijan) mielikuvien ja aistimusten maailmassa. 

Tässä näytöksessä pohdittiin subjektin, maiseman ja ympäristön 
välisiä suhteita, joiden huomattiin liittyvän vastavuoroisina, kaikki toi-
siinsa vaikuttaen. Subjekti (matkailija) kertoo aistimuksistaan poeettises-
ti, kuvaillen havaintojaan estetiikan piiriin linkittyvän tekstin muodossa.  



 Maiseman Voima  185184 Maiseman Voima

Kuva 50. Kiina 2010.

Havaittiin prosessissa syntyvien kokemusten olevan herkkiä erilaisille 
vaikutuksille. Kokemukset kerrostuvat ja sävyttyvät kulttuurin, käsitys-
ten, asenteiden ja mm. mielikuvien vaikutuksesta. Todettiin, että matkai-
lijan kokemukset syntyvät subjektiivisesti, mutta kokemukset voivat olla 
myös kulttuurisesti yhteiseksi tunnistettavia yhteisöllisyyden tunnetta ra-
kentavia. Käsikirjoittaja totesi matkailijoiden kokemuksien muodostuvan 
– jaettuna, yhteisenä.

Ilmastonmuutoksen ja globalisaation teema seurasi myös esteettistä 
lähestymistapaa. Huomioitiin kulttuuriestetiikkan tarjoavan mahdolli-
suuksia myös tapaustutkimuksen puitteissa; Pohjanlahden Rantatien 
brändin kehittämiseksi, palvelumuotoilun kuin markkinoinninkin saral-
la. 

Esteettisyyden ja eettisyyden suhde sai täyttymyksensä, kun mietit-
tiin kokemuksellisuuden ja yhteisöllisyyden ymmärtämistä jaettuna, yh-
teisenä – ympäristön ja maailmamme pelastamiseksi. 

Estetiikan ja matkailun liiton huomattiin olevan tiivis ja vastavuo-
roinen. Matkailun perustavana motiivina nähtiin esteettisten elämyksien-
saavuttaminen; arki toisaalla näyttäytyy kiinnostavana, matkailu myös 
herkistää näkemään oman arjen sävyt rikkaampina.  

Matkailun elämyksellisyyttä tutkittiin käyttämällä Tarssanen & 
Kylänen (2006) luomaa teoreettista mallia tapaustutkimuskohteen analy-
soinnissa ja sitä ehdotettiin myös käytettäväksi  jatkossa myös matkailu-
konseptien ja -tuotteiden suunnittelussa. Estettisen kokemuksen 
linkittyminen matkailun elämyksellisyyteen kärjistyi sen vaikuttavuuden 
korkeimmalla tasolla; aistiminen, havainnointi, kokemus, elämys ja lo-
pulta – muutos.

Muutoksen teemaa pohdittiin maiseman ja ympäristön käsitteen 
yhteydessä ja uudelleen mm. tuulivoima-alueiden rakentamista ja urbaa-
nia maisemakuvaa tarkastellessa – esteettiseltä kannalta. Kolmannen 
näytöksen keskellä esitettiin esimerkkejä ja visio maailmalta, tuulivoima-
alueiden ja matkailun liittämisestä toisiinsa. Esitetyt esimerkit muodos-
tavat vertailuaineiston, vision realistisen toteutettavuuden perusteen.



Tässä tutkimuksessa esitetyn vision ja sen käyttöönoton katsottiin 
edistävän Pohjanlahden Rantatien brändiä ja matkailutiekonseptia sekä 
yleisellä tasolla; asennemuutosta kohti kestävää, eettisesti ja esteettisesti 
rikasta, ajanmukaisempaa näkemystä maisemasta ja ympäristöstä. 
Asennemuutoksen saavuttamiseksi ja hyväksymiseksi ehdotettiin osallis-
tamista, tiedon ja kokemusten jakamista, kulttuurituntemuksen laajenta-
mista (mm. matkailun avulla). Havaittiin myös, että hyvä suunnittelu sekä 
maisemaa ja ympäristöä kuvaavan kuvaston uudelleen luonti (esim. am-
mattimainen kuvataide, lehtikuvasto, sosiaalisen median interaktiot)   luo-
vat rungon, jonka ympärille myös mielikuvat syntyvät. (Eiffel nähtiin 
aikanaan kammottavana, kaupungin pilaavana tornina, entä nyt?) 
Esteettisen ajattelun todettiin tarjoavan totutusta poikkeavan tavan hah-
mottaa maisemaa ja ympäristöä; tätä pidettiin tämän tutkimuksen yhtenä 
keskeisimmistä saavutuksista. 

 Ympäristö on yhteisen kulttuurimme tuotos. Ajan jatkaessa liiket-
tään on kehitettävä uusia tapoja nähdä. Tämä tutkimus toivottavasti he-
rättää huomaamaan tutussakin arkiympäristössä jotain kiinnostavaa, 
sellaista jota ei ennen ole huomannut, sillä maisema ja ympäristö ovat 
aina läsnä ja osa meitä – niin kuin me sitä. 

Esteettisen kokemuksen merkityksellisyys olemassaolon mielekkyy-
den mahdollistajana vaikuttaa käsityksiin, arvostuksiin ja ajatteluun;   
juuri tässä tapahtuu myös brändimielikuvien syntyminen, ympäristön  
ja maiseman esteettinen ymmärrys.
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