
Matti Vaara      Marraskuu 2010 
Itä-Suomen yliopisto, Metsätieteiden osasto 
Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista  
 
Ajankäyttötutkimus maaseudun kestävässä kehittämisessä 
 
Tutkimuksen taustaa 

 
Tutkimuksen tavoitteena on selvittää päiväkirja-aineistoihin perustuvan ajankäyttö-
tutkimusmetodologian hyödyntämismahdollisuuksia maaseudun kestävässä kehittämisessä. 
Tutkimuksessa selvitetään miten ihmisten suhde maaseutuun ilmenee arjen käytännöissä ja 
toiminnoissa. Maaseutua ja maaseudulla toimivien ihmisten arkea tarkastellaan luontoon liittyvien 
vapaa-ajan toimintojen ja vapaa-aikaan miellettävien toimintokokonaisuuksien, erityisesti vapaa-
ajan asumisen näkökulmasta. Tutkimus perustuu Tilastokeskuksen vuosina 1987-88 ja 1999-2000 
keräämiin alkuperäisiin aineistokokonaisuuksiin, jotka eivät toimi ainoastaan keskeisinä 
tutkimusaineistoina vaan myös merkittävinä menetelmällisinä valintoina. Tutkimustyö voidaan 
nähdä prosessina, joka koostuu kolmesta keskeisestä vaiheesta: 1) Ajankäyttötutkimuksen 
toteuttaminen, 2) Analyysimenetelmien kehittäminen ja tekninen toteuttaminen ja 3) 
Ajankäyttötutkimus maaseudun kehittämisessä. 
 
Ensimmäisessä vaiheessa tavoitteena oli suorittaa maailmanlaajuisessa mittakaavassakin 
ensimmäinen luontoon liittyvä vapaa-ajantoimintoja kuvaava ajankäyttötutkimus sekä tuottaa 
uudenlaista ja aikaisempaa paremmin erilaisia toimintoja yhteismitallistavaa tietoa luontoon 
liittyvien toimintojen merkityksestä ihmisten arjessa. Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa 
suoritettiin havaintojen keruu Tilastokeskuksen ajankäyttötutkimuksen alkupäisistä 
ajankäyttöpäiväkirjoista. Päiväkirjoissa ihmiset kuvailevat omin sanoin 10 minuutin tarkkuudella 
mitä he ovat vuorokauden aikana (ja milloin, missä, kenen kanssa ja miksi) tehneet. Kaikki 
täytettynä palautetut ajankäyttöpäiväkirjat (13 567 + 10 561 vuorokautta) luettiin sekä kaikki 
havainnot maaseudun luontoympäristöihin ja luonnontuotteisiin liittyvistä vapaa-ajantoiminnoista 
tallennettiin. Tämän jälkeen havainnot luokiteltiin tarkoituksen mukaisiin toimintoihin ja 
toimintoryhmiin. Ajankäytön perustunnusten laskenta tuotti ensimmäiset ajankäyttömatriisit 
suomalaisten luontoon liittyvän ajankäytön rakenteesta. Aikabudjettimetodologian periaatteiden 
mukaisesti koko vuoden ajankäyttö keskiarvoistetaan vuorokauden (24h) mittaiseen aikabudjettiin. 
 
Toisen vaiheen tavoitteena oli testata ja kehittää ajankäyttötutkimusaineistojen analysointiin 
soveltuvia monimuuttujamenetemiä. Ajankäyttötutkimusaineistot kehitettiin alun perin väestön 
ajankäytön yleisen rakenteen tilinpidolliseen (matriisimuotoiseen) kuvaamiseen. Aineistojen 
erityispiirteistä johtuen ajankäyttöä selittävien analyysimenetelmien kehittäminen on alkutaipaleella 
eikä yleisesti sovittuja käytäntöjä ole syntynyt. Monimuuttujamenetelmien soveltamista varten 
ajankäytön perustunnukset yhdistettiin laajoihin yksilö- ja kotitaloustason taustamuuttuja-
aineistoihin. Analyyseihin valitut muuttujat kuvaavat lyhyen ja pitkän aikavälin resursseja, jotka 
vaikuttavat ihmisten päivittäiseen ajankäyttöön liittyviin osallistumis- ja ajankäyttöpäätöksiin. 
Lisäksi analyyseissä tarkasteltiin kuinka erilaiset spatiaaliset, temporaaliset ja sosiaaliset olosuhteet 
vaikuttavat päätöksentekoprosessin eri vaiheissa. 
 
Tutkimuksen kolmannen vaiheen tavoitteena on pohtia ajankäyttötutkimusmetodologian 
lähestymistavan ja tuotetun uuden tiedon soveltamismahdollisuuksia maaseudun kestävän 
kehittämisen apuvälineenä. Tutkimusprosessin eri vaiheissa tuotettujen tulosten, johtopäätösten 
sekä muun tutkimusalalla toteutetun tutkimuksen avulla etsitään vastauksia kysymyksiin: millaista 
maaseutua kehitetään, kenelle maaseutua kehitetään ja millä tiedolla maaseutua kehitetään. 
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Vapaa-ajanasuminen, maaseutumatkailu ja luontomatkailu ylipäätään liittyvät enemmän tai 
vähemmän ihmisten ”omaan” aikaan, johon on vaikea, eikä usein halutakaan, vaikuttaa suoraan. 
Esimerkiksi, vapaa-ajan asumista voidaan ohjata epäsuorasti kaavoituksen tai verotuksen kautta, 
mutta itse mökillä tapahtuvaan toimintaan osallistumiseen liittyvät valinnat ovat osa yksilöllistä 
arjen hallintaa. Tietoa ihmisten ja väestöryhmien suosimista toiminnoista sekä toimintoihin 
käytetyn ajan spatiaalisesta ja ajallisesta jakautumisesta voidaan hyödyntää maaseudun kestävässä 
kehittämisessä. ”Maaseudun aikapolitiikka” saattaa olla keino yhdistää asumismaaseutu ja elin-
keinojen maaseutu aikaisempaa tiiviimmin vapaa-ajan maaseutuun. 
 

Maaseudun kulttuurisesti kestävästä kehityksestä ja kehittämistä 

Ajankäyttötutkimusaineistojen monipuolinen analysointi paitsi vahvistaa aikaisempia käsityksiä 
luontoon liittyvien toimintojen tärkeästä merkityksestä suomalaisten arjessa, mutta joiltain osin 
myös korjaa monia toimintoihin liittyviä uskomuksia ja harhakäsityksiä. Muutokset ajankäytössä 
kertovat, paitsi käytettävissä olevissa resursseissa tapahtuneista, myös arvoissa ja asenteissa 
tapahtuneista muutoksista. Ajankäyttötutkimuksen tuottamat perustunnukset ilmaisevat 
konkreettisesti mitä on tapahtunut, ei sitä, mikä on toivottavaa ja mikä ei ole toivottavaa, tai 
johtaako arjen valinta sellaisenaan kestävään kehitykseen vai ei. Tässä suhteessa tämän tutkimuksen 
metodinen lähtökohta, eli totuus jolla kulttuurisen kestävyyden sisältöä ja kehittämisen keinoja 
arvioidaan, poikkeaa monesta muusta maaseudun kehittämiseen tähtäävästä tutkimuksesta. 
Toiminnan syy/seuraussuhteiden tai toimintaan liittyvien vaikutusten syvempi tarkastelu edellyttää 
päiväkirjakuvausten ja taustamuuttujien vaikutusten yksityiskohtaisempaa kvalitatiivista ja 
kvantitatiivista analysointia, mutta myös tulosten suhteuttamista muuhun tutkimukseen 
(Tutkimuksen II vaihe). 

Maaseudun peruselinkeinojen turvaaminen, yrittäjyys, palvelujen säilyminen, työmahdollisuudet ja 
asumisen laatu nähdään usein maaseudun elinvoimaisuuden kulmakivinä, ja niistä elementeistä 
myös maaseudun keskeisten kulttuuristen prosessien ajatellaan syntyvän. Nykyaikaisen 
maaseutukulttuurin sisällölliset muutosvoimat liittyvät yhä useammin taajamien ja 
maaseutualueiden väliseen vuorovaikutukseen ja erityisesti uudenlaisten vuorovaikutussuhteiden 
syntymiseen. Konkreettisesti vuorovaikutus näkyy maaseudun ja taajamien asukkaiden 
liikkumisena arjen ympäristöjen välillä (asuinympäristö, työpaikat, palvelut ja vapaa-aika). 
Maaseutukulttuuri koostuu pysyvistä ja vaikeasti muutettavista, mutta myös kehittyvistä ja 
muuttuvista osa-alueista. Maaseudun kulttuurisista elementeistä ympäristö ja luonto tulevat 
säilyttämään perusrakenteensa vielä pitkään. Kestävyyden edellytyksenä on kuitenkin sen kyky 
kehittyä ja omaksua uudenlaista sisältöä. Luonnon virkistyskäytössä, luonnontuotteiden 
hyödyntämisessä, luontomatkailussa ja vapaa-ajan asumisessa maaseudun asukkaiden ja taajamien 
asukkaiden arvot, odotukset ja arjen käytännöt yhdistyvät. Erityisesti kesämökkeilyssä 
kaupunkikulttuurin ja maaseutukulttuurin välinen rajanveto hämärtyy. Maaseutua ei pidäkään enää 
arvioida vain asukkaidensa kautta, vaan onkin perusteltua pohtia aikaisempaa 
kokonaisvaltaisemmin maaseudun kehittämisen sisällöllisiä, poliittisia ja metodisia ulottuvuuksia: 
millaista maaseutua kehitetään, kenelle maaseutua kehitetään ja millä totuudella maaseutua 
kehitetään. 

Nykyään ei ole enää tarvetta pohtia kuuluuko kesämökkeily osaksi maaseutukulttuuria, sillä 
suomalainen huvila/mökkikulttuuri on kokenut samat historian murrokset kuin suomalainen maa- ja 
metsätalouskin. Huomiota herättävintä vapaa-ajan asumisen kehityksessä on ollut tämän 
elämäntavan nopea yleistyminen yhdessä luontomatkailun ja luontovirkistyksen kanssa. Vapaa-ajan 



asuntojen sekä vapaa-ajan asunnoilla aikaa viettävien lukumäärät ovat jo nyt ylittäneet maaseudun 
vakituisen asuntokannan ja asukkaiden lukumäärän. Nykyään maaseudulla tapaakin 
todennäköisemmin vapaa-aika-asujan, matkailijan tai luontovirkistyjän kuin paikallisen asukkaan 
maa- tai metsätöissä. Vapaa-ajan asunnoista ja mökkeilijöistä on tullut keskeinen osa suomalaista 
maaseutumaisemaa, erityisesti harvaan asutuilla seuduilla. Vapaa-ajan asumisen kulttuurisen 
merkityksen kannalta olennaista on, että vapaa-asuminen on kehittynyt ”huomaamattomana” ja 
erillisenä alakulttuurina muun maaseudun kehityksen taustalla. 

Luontomatkailun taloudellisia, sosiaalisia, ekologisia ja kulttuurisia vaikutuksia kohdealueillaan on 
tutkittu runsaasti (elinkaarianalyysi, Doxeyn Irridex-teoria, sosiaalisen vaihdon teoriat). Vaikka 
kesämökkeilyssäkin on havaittavissa alueellista tungostumista, eivät kesämökkeilyn negatiiviset 
taloudelliset, sosiaaliset ja ekologiset vaikutukset ole niin kontrolloimattomia kuin usein 
voimakkaasti markkinaohjatussa matkailussa. Vapaa-ajan asumisen paikkaan kiinnittyminen on 
lähempänä vakituista asumista kuin luontomatkailua. Pohdittaessa vapaa-ajan asumisen vaikutuksia 
maaseudun kulttuuriseen kehitykseen tulee tarkastella, ensinnäkin, mökkikulttuurin itsensä 
kestävyyttä, ja toisaalta, kesämökkeilyn vaikutuksia muuhun maaseudun arkeen.  

Vapaa-ajan asuntojen lukumäärän lisääntymisellä, ja erityisesti kysynnän suuntautumisella 
rantatontteihin, on monia negatiivisia taloudellisia, sosiaalisia ja ekologisia vaikutuksia, jotka 
heijastuvat paitsi vapaa-ajan asumisen tulevaisuuden mahdollisuuksiin että paikallisten asukkaiden 
arjenhallintaan. Ekologisista vaikutuksista merkittävimpiä ovat vesistöjä kuormittavat 
ympäristöpäästöt. Taloudellisia vaikutuksia ovat mm. sopivien rantamökkitonttien saatavuuden 
vaikeutuminen tulevaisuudessa sekä rantatonttien hintojen nousu (tulevaisuuden sukupolvien 
mahdollisuus perinteiseen rantamökkeilyyn). Hintojen nousulla on sosiaalisia vaikutuksia, kuten se, 
että tulevaisuudessa vain varakkaimmilla on mahdollisuus rakentaa kesämökkejä tai vakituisia 
asumuksia vesistöjen lähelle (epätasa-arvo). Muita rantarakentamisen sosiaalisia vaikutuksia ovat 
esimerkiksi jokamiehenoikeuksiin perustuvan vesistövirkistysmahdollisuuksien kaventuminen 
(paikallisväestön arjenhallinta). Negatiivisten vaikutusten näkökulmasta vapaa-ajan asumisen 
kulttuurinen kehitys tai sen vaikutus koko maaseudun kehitykseen ei vaikuta kovinkaan kestävältä. 
Maaseudun kulttuurisesti kestävä kehitys tulisikin olla kaikkien kestävyyden ulottuvuuksien 
suhteen pareto-optimaalista. 

Vapaa-ajan asunnon omistuksesta saattaa myös tulla taakka, mikäli kesämökin ympäristössä tai 
muissa olosuhteissa tapahtuu merkittäviä muutoksia (tungostuminen, hinnat, palveluiden 
häviäminen, hakkuut). Sen sijaan itse mökkeilyn vaikutukset mökinomistajalle ovat toden 
näköisesti pääosin positiivisia, tai ainakin muuttuvat positiivisiksi ainakin siinä vaiheessa kun 
mökkimatkan aikana saa osallistua mielekkääseen toimintaan. Tämän tutkimuksen analyysit ovat 
osoittaneet, että mökin omistukseen, mökillä vietettyyn aikaan sekä mökillä suoritettujen 
toimintojen valintoihin vaikuttavat eri tekijät.  

Ajankäyttötutkimukset osoittavat kiistämättömästi, että vapaa-ajan asunnon omistus ja vapaa-ajan 
asunnolla vietetty aika ylläpitävät perinteistä suomalaista henkistä ja toiminnallista suhdetta 
luontoon. Tämä näkyy ennen kaikkea kesämökin tarjoamana mahdollisuutena osallistua 
luonnontuotteiden hyödyntämiseen sekä metsästykseen ja kalastukseen sekä moniin muihin 
luontoon liittyviin toimintoihin. Tulokset korjaavat harhakäsityksen, että kesämökin käyttö-
mahdollisuus lisäisi kaupunkitaajamien asukkaiden osallistumista ja ajankäyttöä em. toimintoihin 
yleisesti. Sen sijaan kesämökkien luontoympäristöstä on tullut keskeinen keino, ja joillekin ehkä 
ainoa keino, harrastaa näitä suomalaisittain historiallisesti ja kulttuurisesti tärkeitä toimintoja. 
Kesämökin omistus on lisännyt varsinkin kaupunkitaajamien asukkaiden tietoisuutta metsä-
omaisuudestaan, mistä syystä metsätöistä on tullut merkittävä vapaa-ajantoiminto. 



Luontovirkistys, luontomatkailu, kesämökkeily ja ”kakkosasuminen” ovat tuoneet ja tuovat 
maaseudulle taloudellisia, sosiaalisia ja henkisiä pääomia, joiden hyödyntämistä maaseudun 
kehittämisessä ei ole osattu täysin hyödyntää. Vapaa-aikaan perustuvan elämäntavan ja 
eloonjäämiskamppailua käyvän maanviljelijän yhdistäminen samaan kulttuuriseen prosessiin 
saattaa tuntua absurdilta. Tämä saattaa olla ehkä keskeinen seikka, minkä vuoksi mökkeilyä on 
käsitelty omana alakulttuurinaan. Vapaa-asumisen olemus ja motiivit ovat kuitenkin muutoksessa, 
joten maaseudun kulttuurisesti kestävän kehityksen kannalta oleellista on integroida vapaa-ajan 
asuminen aikaisempaa keskeisemmäksi osaksi muuta maaseutuyhteisöä ja samalla maaseudun 
kulttuurista kehitystä ja kehittämistä. 

Monet vapaa-ajan asumisessa tapahtuvat muutokset edesauttavat mökkikulttuurin sulautumista 
muuhun maaseudun arkeen. Kesämökkeilyn turismi- ja kaupunkilaisimagon säilyttämiselle on yhä 
vähemmän perusteita. Ajankäyttötutkimuksen perusteella maaseudulla vakituisesti asuva henkilö 
omistaa nykyään kesämökin lähes yhtä usein kuin kaupunkitaajamissakin asuva. Harvaan asutulla 
seudulla vakituisesti asuva mökinomistajan mökkeilyaktiivisuus on jopa hieman korkeampi kuin 
muiden mökinomistajien aktiivisuus. Erilaisista asuinalueista lähtöisin olevien mökinomistajien 
mökkeilyyn liittämien odotusten ja motiivien erot näkyvät lähinnä mökillä käytetyn ajan 
kohdentamisessa erilaisiin toimintoihin. 

Toinen trendi on vapaa-ajan asunnolla vietetyn ajan lisääntyminen nopeammin kuin kesämökkien 
määrän lisääntyminen. Tämä viittaa kesämökkeilyn motiivien muutoksen loma-asumi-sesta 
”kakkosasumiseen”. Kakkosasumisessa arjen rakenne ja paikkaan kiinnittyminen on lähellä 
vakituista asumista. Tälle osa-aika-asujien joukolle mökkikuntien palvelujen säilyminen on tärkeää 
ja he haluavat muita useammin myös vaikuttaa mökkiseudun asioihin. Kakkosasujat ovatkin 
todennäköisimpiä tulevaisuuden maallemuuttajia, vaikka motiivit liittyvät todennäköisemmin 
eläkepäivien viettoon kuin elinkeinojen harjoittamiseen. 

Rantamökkien saatavuuden vaikeutuminen on synnyttänyt uuden nopeasti kasvavan mökkeilyn 
lajin ns. kylämökkeilyn. Maaseututaajamien ja kylien autioituva rakennuskanta on edullinen ja 
houkutteleva vaihtoehto toteuttaa mökkeilyyn liittyvää elämäntapaa. Arvioiden mukaan 
kylämökkien osuus Suomen koko mökkikannasta on jo nyt noin viidennes, vaikka suuri joukko 
uudelleen asutetuista rakennuksista onkin jäänyt tilastoinnin ulkopuolelle. Kylämökkeilijät 
sulautuvat helposti osaksi kyläyhteisöjen elämää ja toimintaa. 

Vapaa-ajan asukkaiden innokkuus osallistua mökkipaikkakuntiensa päätöksentekoon, kylä-
yhteisöjen toimintaan ja järjestettyihin tapahtumiin on koettu matalaksi. Suuri syy tähän saattaa olla 
se, että mökkeilyn eräistä motiiveista on juuri pako arjen rutiineista, jolloin kynnys osallistua vapaa-
ajalla on korkea. Toisaalta kyseessä saattaa olla paikallisten virheellisestä tavasta lähestyä 
mökkeilijöitä, tai se, ettei vielä täysin ymmärretä mökkeilyä elämän tapana. Ajankäyttö-
tutkimuksella kyetään havainnoimaan arjen toimintojen taustalla vaikuttavia olosuhteita, eli 
konteksteja joissa toimintoihin liittyvä päätöksiä tehdään. Eräs keino auttaa ymmärtämään ja 
kehittämään kesäasukkaiden integroimista mökkipaikkakuntien arkeen on esimerkiksi parantaa 
palvelujen saavutettavuutta soveltamalla kaupunkisuunnittelusta tutun aikapolitiikan lähes-
tymistapaa. 

Aikapolitiikka on lähinnä kaupunkiyhteiskuntien suunnittelun väline, jossa hyödynnetään tietoa 
ihmisten ajankäytön spatiaalisesta ja temporaalisesta jakautumisesta. Siinä tavoitteena on rytmittää 
kaupunkiarki työelämän ja kulutuksen rytmiin. Peruslähtökohdiltaan aikapolitiikka on ulkopuolelta 
tapahtuvaan arjen hallintaan perustuva instrumentti, joka ei sellaisenaan sovellu vapaa-ajan 
kontekstiin. Vapaa-aika on nimenomaan sitä aikaa, jonka hallinta on ihmisillä itsellään. Vaikka 



vapaa-aikaan tai mökkeilijöiden toimintovalikoimiin ei juurikaan voida vaikuttaa, antaa vapaa-ajan 
asukkaiden ajankäytön rakenteen tunteminen mahdollisuuden tuoda palvelujen tarjonta paremmin 
esille. Palvelujen tarjonnan suunnittelussa ihmisten ajankäytön perusteella ei sinänsä ole mitään 
uutta (esim. matkailukeskusten lomasesongit). Monet tämän tutkimuksen tuloksista viittaavat 
siihen, että vapaa-ajan asumiseen liittyvän arjen spatio-temporaalista tuntemista voitaisiin 
hyödyntää maaseudun kulttuurisen kestävyyden kehittämisessä.  

 


