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TIIVISTELMÄ 

Suot ovat aina kiehtoneet suomalaisia ihmisiä. Tämä ei kuitenkaan tule ilmi 

luontomatkailukohteiden valinnassa. Soilla on paljon hyödyntämätöntä potentiaalia. Aiempaa 

tutkimusta suomatkailusta on melko vähän, hankkeita löytyy useampia. Sitä on tutkittu eri aistien 

luomana esteettisenä kokemuksena. Eri maakunnissa on pyritty luomaan suon ympärille erilaisia 

matkailutuotteita kuten Pohjanmaalla. Metsähallituksella on ollut lukuisia hankkeita soiden 

matkailukäytön lisäämiseksi, joista yksi esimerkki on Kolarin suoalueelta. Suomatkailu käsitteenä 

on olemassa, mutta sille ei ole kovin vankkaa perustaa. Hiljaisuutta matkailussa on tutkittu 

enemmän, esimerkiksi hiljaisuus vuorovaikutteisena matkailutuotteena. Erinäisiä hankkeita 

hiljaisuuden tuotteistamiseksi on toteutettu Lapin alueella.  

Tämän tutkimuksen yleinen tavoite on selvittää, miten suoalueita voisi hyödyntää matkailussa 

enemmän kuin mitä nykyisellään tapahtuu. Tuotteistamiselle saadaan pohja ja raamit, kun ensin 

selvitetään mitä suon ekosysteemipalvelu tarjoaa ihmiselle. Suomatkailuun syvennytään 

ekosysteemipalvelun ja hiljaisuuden käsitteiden näkökulmasta. Suoekosysteemipalvelun avaaminen 

ja hahmottaminen mainituista näkökulmista matkailun kentässä on työn pääasiallinen tavoite. 

Päätutkimuskysymys on: millainen on hiljaisuuden suoekosysteemipalvelu? Osakysymykset ovat: 

mitä suoekosysteemi tarjoaa matkailulle? Mitä ovat hiljaisuuden ulottuvuudet suolla?  

Tutkimuksessa on kaksi aineistoa. Autoetnografinen suoluonnon havainnointiaineisto käsittää neljä 

retkeä eri suoalueille. Toinen osa aineistoa ovat neljä eräkirjallisuuden teosta, erityisesti niiden 

suoluontoon liittyvät osat. Sekä havainnointiaineiston että eräkirjallisuusaineiston analysoidaan 

teorialähtöistä sisällönanalyysia hyödyntäen.  

Analyysin avulla saatiin selville suoekosysteemipalvelun tarjoamat mahdollisuudet, jotka jaettiin 

kolmeen kategoriaan: suon tarjoamat ekologiset, kulttuuriset ja hiljaisuuteen liittyvät palvelut. 

Ekologiset suoekosysteemipalvelut käsittävät: eläinten ja lintujen äänet ja liikkeet, autiuden, 

rauhallisuuden, kosteuden, sumuisuuden, järvet, purot, eläimet, linnut, kalat sekä marjat ja 

pitkospuut. Kulttuuriset suoekosysteemipalvelut ovat: maisemat, laavut, erämökit, lintutornit, 

opasteet, tarinat, uskomukset ja kuntoilu. Hiljaisuuden suoekosysteemipalvelut: kiireettömyys, 

stressittömyys, hiljaisuuden äänet, salaperäisyys, taianomaisuus, kanssakäyminen muiden kanssa, 

sekä arktinen mitättömyys. Suo tarjoaa hengellisen levähdyspaikan hektiseen arkeen. Matkailussa 

suoekosysteemipalvelua voi hyödyntää monesta näkökulmasta, kuten akkujen lataamiskohteena ja 

rauhoittumiseen, eläinten tarkkailuun, kalastamiseen, vaeltamiseen ja talviaktiviteetteihin.  

Jatkotutkimusmahdollisuuksia on monia. Suosta ja luonnosta oppiminen osana matkailutuotetta 

olisi tärkeää luonnonsuojelun ja kestävän matkailun vuoksi. Sen mahdollisuuksia voisi tutkia lisää. 

Kertomalla tarkempaa tietoa matkailijoille luonnon ekosysteemipalveluista, he todennäköisesti 

huomioivat nämä matkaillessaan tavalla, joka suojelee matkan kohteena olevaa luontoa.  

Asiasanat: ekosysteemipalvelu, suo, matkailututkimus, hiljaisuus, autoetnografia 

Suostun tutkielman luovuttamiseen kirjastossa käytettäväksi X 
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ABSTRACT 

Swamps have always fascinated the minds of Finnish people. However, this is not visible when 

people choose their nature tourism destination. Swamp lands have a lot of unused potential. Earlier 

study of swamp tourism is minimal. It has been studied from senses point of view as an esthetic 

experience. In different areas, there have been effort to create different kinds of tourism products in 

various regions, for example in Pohjanmaa. Metsähallitus has had several projects for developing 

swamp tourism as a part of nature tourism. One example comes from municipality of Kolari. 

Swamp tourism as a concept is existing but there is no solid ground for it. Commercialization of 

silence in tourism has been researched in the Lapland area by many projects-, and thesis, for 

example silence as an interactive tourism product.  

General aim of this research is to study how swamp areas could be used for tourism purposes more 

than they are at this moment. First, we need to define, what can the swamp ecosystem service offer 

for travelers. With that knowledge, we can start to productize the swamp. In this thesis, perspectives 

to swamp tourism come from the terms ecosystem service and silence. The main aim of research is 

to open swamp ecosystem service from these perspectives for tourism purposes. Main research 

question is: What is swamp ecosystem service embodied by silence? Sub-questions are: What can 

swamp offer for tourism? What dimensions does silence have in the swamps?  

The research has two parts of data. Autoethnographic observation on swamps were conducted 

during four excursions to swamps. Other part consists of four wilderness books, especially the 

swamp parts of them. Both data are being analyzed by using theoretical content analysis.  

With a completed study, the swamp ecosystem service is divided to three different categories: 

ecological, cultural and silence services that the swamp ecosystem provides. Ecological services 

consist of the voices and moves of animals and birds, fish and berries, emptiness, moisture, fog, 

lakes, streams, and duckboards. Cultural services are landscapes, lean-tos, wilderness cottages, bird 

towers, information boards, stories, beliefs, and exercise. Silence services are easygoingness, 

tranquility, stressless feeling, voices of silence, interacting with other people, mysteries, 

magicalness and arctic emptiness. Swamp nature provides spiritual break to hectic working life. In 

tourism field swamps can be used for many purposes, for example as a place for charging ones’ 

batteries and relaxing, watching animals, fishing, trekking and for winter activities.  

Further studies could include researching how to educate travelers at the same time while they are at 

swamps or in nature. Teaching people more about nature’s ecosystem services would quite likely 

make them to appreciate and pay more attention to the nature of destination they are at. It is 

important to work for sustainable travelling and learning from it.  

Keywords: ecosystem service, swamp, tourism research, silence, autoethnography 
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1 Johdanto 

 

Enää harvojen puiden välistä alkoi näkyä aukeata suoaluetta lähes ”silmänkantamattomiin”. 

Olimme saapumassa reitin selkeästi laajimmalle suoalueelle. Pitkospuut näyttivät melkeinpä 

uppoavan suohon, kun katsoi pidemmälle. Kävelimme muutaman kymmenen metriä metsän laidalta 

aukealle ja pysähdyimme aistimaan maisemaa. Itse en ole aiemmin ollut näin laajalla suoalueella. 

Vaikuttavuutta lisäsi se, että täältä laakson pohjalta näkyi todella hyvin Riisitunturin kallioiselle 

huipulle. Muutoinkin ympäröivät maisemat olivat upeita ja ennen näkemättömiä. Suon toisella 

laidalla näytti olevan yksi porukka, josta lähti hieman ääntä, odottelimme rauhassa, että he 

lähtisivät, jotta pääsisimme ihan rauhassa nauttimaan tilanteesta. Syksyinen suomaisema ja 

hiljaisuus ovat todella suomalaista maisemaa ja ilmapiiriä omimmillaan. (Ote suopäiväkirjasta, 

retki Riisitunturin kansallispuistoon 15.10.2016.)  

 

1.1 Tutkimuskohde 

 

Tämä tutkimus syventyy yhteen luonnon muotoon, jolla on hallitseva asema Suomen maaperällä. 

Maamme pinta-alasta noin kolmasosa eli 11,8 miljoonaa hehtaaria, on suoalueita (Tolonen, 1980, s. 

12). Tässä piilee huomattava potentiaali, kun ajatellaan suon erilaisia käyttötarkoituksia, pois lukien 

maatalouden saamat hyödyt. Suo ilmiönä on hyvin kiinnostava. Siihen liittyy erilaisia tarinoita ja 

kertomuksia, jotka kumpuavat historiastamme. Nämä tarinat ja uskomukset ovatkin monelle ainoa 

tiedonlähde maamme monista soista. Suot ovat monelle kaukana jokapäiväisestä arjesta, eiväthän 

ne esiinny kovinkaan näkyvästi kaupunkialueilla. Tästä syystä suot ovat kiinnostava osa luontoa, ne 

ovat monella tapaa salaperäisiä. Suot saattavat olla monelle pelottaviakin paikkoja, kun taas toisille 

ne ovat rauhoittumisen tyyssija. Toisaalta, soita ajatellaan myös neutraalimmalla tavalla; ne eivät 

ole puoleensavetäviä mutta eivät myöskään luotaantyöntäviä; toisille niistä on hyötyä, toisille ne 

vain ovat.  

 

Matkailun kannalta suot ovat arvoituksellisia ja niiden omaamaa potentiaalia ei täysin tiedetä. 

Itseäni suot kiinnostavat juuri matkailun kannalta. Luontoarvot, kuten suon kestävä kehittäminen, 

ovat myös tärkeässä roolissa tutkimuksessani. Matkailun, luonnon sekä paikallisuuden 

yhteensovittamisella tarkoitetaan kestävää matkailua (Tyrväinen ym., 2013, s. 146). Tarkastellaan 

matkailua sitten miltä näkökannalta tahansa, niin kestävän kehityksen pitäisi olla mukana kuviossa. 

Ilman kestävää kehitystä luontoarvot alkavat pian kärsiä ja haitata matkailulle tärkeitä esteettisiä 
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arvoja matkailukohteessa, puhumattakaan paikallisyhteisön sopeutumisesta. Ensimmäinen asia, joka 

itselleni tulee mieleen puhuttaessa soista, on silmänkantamattomiin jatkuva laakea ja tasainen suo. 

Matkailuun orientoituneena näen suossa ja suoympäristöissä paljon potentiaalia matkailun 

kehitykselle.  

 

Mikä minua kiinnostaa maamme soissa on niiden salaperäisyys sekä moninaisuus. Suosta saamani 

mielikuva vie minut rauhan tyyssijaan, eli paikkaan, missä ei kuulu kuin luonnon ääniä sekä 

tuulenvire. Pitkospuut aavalla suolla ovat retkeilyä ja vaeltamista parhaimmillaan, ainakin itselleni, 

kuten kuva 1 (alla) osoittaa.  

 

 

Kuva 1. Suoalue ja kulttuurimaisema Riisitunturin kansallispuistossa. Kuva: Joonas Katajisto.  

 

Suoekosysteemi muodostaa oman pienilmastonsa runsaan eliöstön ja kasvillisuuden vuoksi 

(Reinikainen, 1980, s. 213), tämän lisäksi suolla vallitsee pysähtyneisyyden tunnelma. Nämä ovat 

asioita, jotka tekevät soista mielenkiintoisia tutkia. Matkailun kannalta suon salaperäisyys luo 

potentiaalia, jota ei ole välttämättä vielä keksitty. Suoekosysteemin käsitteen kautta pystytään 

luomaan uusi suuntaus suomatkailuun. Esimerkiksi hyvinvoinnin kannalta suolla oleminen 

rentouttaa ja lisäksi puhtaan ja raikkaan ilman hengittäminen tekevät olosta mukavan.  
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Lähtökohtani suomatkailuun tulee ekosysteemipalvelun käsitteen kautta. Suoekosysteemi voi tarjota 

paljon matkailulle ja matkailijoille. Ekosysteemipalvelulla tarkoitetaan palvelua luonnossa, jota 

ihminen käyttää toimintaansa; luonnon ihmiselle tuottamaa palvelua (Kolström, 2010, s. 20). Suo-

ekosysteemi tarjoaa uuden tavan paneutua luontomatkailuun. Tarkoitan tällä matkailua, jossa 

liikutaan luonnossa ja jossa yhdistyvät pysähtyneisyys ja hiljaisuus (Järviluoma, 2006).  

Suomatkailun yksi olennainen osa on ennen kaikkea matka suolle, joka voi tapahtua niin vaeltaen, 

patikoiden kuin vaikka juosten. Suoekosysteemi tarjoaa matkailijoille esimerkiksi marjastusta, 

hiljentymistä suoluonnossa, esteettisiä luontokokemuksia (maisemat) sekä esimerkiksi lintujen 

bongaajille oivan kohteen. Erilaiset uskomukset ja tarinat liittyvät Suomen soihin, mutta se ei ole 

osa luonnollista ekosysteemipalvelua, vaan ihmisen luomaa ”ekosysteemiä”.  

 

Edellä mainitsemani hiljaisuus matkailussa luo näkökulman tutkimukseeni. Monet ihmiset 

Suomessa ja varsinkin isommissa maailman keskuksissa etsivät paikkoja, missä saa olla täydellisen 

rauhassa, poissa maailman hulinasta. Tämä tekee hiljaisuudesta ajankohtaisen ja kiinnostavan 

näkökulman suoekosysteemipalveluja kohtaan. Kieran (2013) puhuu hyvin hitaasta 

matkustamisesta sekä pysähtymisen ja jopa ei-matkustamisen taidoista. Itselleni matkustaminen on 

aiemmin ollut eräänlainen ”suoritus”; nykyään valokuvatkin jäävät monesti ottamatta ympäristöstä 

nauttiessa ja suhtautuminen on muuttunut. Monesti hiljaisuus ja hitaus yhdistetään matkailussa 

toisiinsa, ainakin mielleyhtymien tasolla (Kieran, 2013).  

 

Hiljaisuus käsitteenä on kulttuurisidonnainen. Riippuu siitä minkälaisen kulttuuritaustan omaa, 

laskeeko esimerkiksi jonkin luonnossa toteutettavan aktiviteetin, hiljaisuuden käsitteen piiriin vai ei. 

(Haanpää & Veijola, 2006.) Suomalaisen tarvitsee todennäköisesti mennä kauemmas 

kaupunkiympäristöstä kokeakseen hiljaisuutta kuin japanilaisen, joka tulee suurkaupungista. 

Jälkimmäiselle saattaa riittää lappilaisen pikkukylän ”mukava” hälinä hiljaisuuden saavuttamiseksi. 

Hiljaisuuden mielikuvien välittäminen ihmisille on tärkeässä asemassa, kun mietitään hiljaisuutta 

osana matkailua. Siitä täytyy tavalla tai toisella tehdä vaikuttava osa luontoa, jotta ihmiset 

kiinnostuvat aiheesta matkallaan.  

 

Ihmisillä on jatkuvasti kiire elämässä ja näin ollen hiljentyminen luonnon keskellä on jo monelle 

hyvää vastapainoa. Työelämän kiireet aiheuttavat myös stressiä, johon luonnonympäristö pystyy 

tutkitusti antamaan vastalääkettä (Tyrväinen ym., 2014). Toisaalta, myös matkailussa on viime 

vuosina havaittu tarvetta hiljaisuuden hyödyntämiselle (Haanpää ym., 2006, s. 8). Hiljaisuuden 

äänimaiseman selvittäminen toisi uusia mahdollisuuksia, muun muassa erilaisten luonnonäänten 
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hyödyntämisen kautta. Terveydelliset seikat ovat myös nousseet puheenaiheeksi hiljaisuutta 

koskien, koska ne laskevat stressiä (Tyrväinen ym., 2014). Hiljaisuuden merkitys matkailussa tulee 

kasvamaan.  

 

Hiljaisuuden ekosysteemipalvelu suolla matkailun perustana on ollut arkipäivää jo kauan, mutta 

käsitteen sisältöä ei ole avattu tai edes tuotu tutkimuksen pariin. Tämä tutkimus syventyy tuon 

sisällön avaamiseen yleisellä tasolla. Tutkimus pyrkii tuomaan ekosysteemin käsitettä 

tunnetummaksi matkailun parissa, käyttäen hiljaisuuden näkökulmaa sen hahmottamiseen. 

Tutkimuksen empiirisenä kohteena ovat suo sekä eräkirjallisuus. Teoreettisen tutkimuskohteen 

muodostavat ekosysteemipalvelut sekä hiljaisuuden käsite.  

 

1.2 Aiempi tutkimus ja aiheeseen liittyvä hanketoiminta 

 

Aiempaa tutkimusta suomatkailusta on jonkin verran. Paljon on tutkittu soiden taloudellista 

hyödyntämistä turpeenoton sekä ojittamisen ja viljelysmaaksi muuttamisen kannalta. Tieteellistä 

tutkimusta suon kestävään hyödyntämiseen ei kuitenkaan hirveästi ole. Yksi mielenkiintoinen 

tutkimus on Kivelän (2006) Suo vetää puoleensa -gradu. Hän selvittää esteettisen suokokemuksen 

mahdollisuuksia matkailussa. Oma tutkimukseni sivuaa joiltain osin tätä teosta, mutta näkökulma 

on kuitenkin toinen, sillä tutkin itse hiljaisuuteen pohjautuvia mahdollisuuksia suolla. Kivelä tutkii 

kulttuurista mielenmaisemaa tarinoiden avulla työssään ja tekee siitä johtopäätöksiä suomalaisten 

esteettisistä suokokemuksista. Tutkimuksessa käsitellään myös suomatkailun eri muotoja, mikä 

itsessään tulee olemaan iso osa omaa työtäni. Pyrin kuitenkin katsomaan asiaa eri kannalta 

sisällyttäen hiljaisuuden elementin osaksi suomatkailun muotoja. Kivelän työ on hyvin Suomen 

suoluontoa avaava teos ja siitä saa hyvän käsityksen soiden merkityksestä suomalaisille. 

Kansainvälisesti suomatkailua (wetlands tourism) on tutkittu jo vuosia sitten. Eräs esimerkki tulee 

Karibian saaristosta. Bacon on tutkinut mahdollisuutta saada rannikoiden suoalueita hyödynnettyä 

matkailun käyttöön (Bacon, 1987). Toinen esimerkki tulee Louisianan osavaltiosta Yhdysvalloista, 

missä Kuel (2010) on tutkinut paikallista yhteisöä matkaoppaiden näkökulmasta, heidän 

elämäntapaa suon ympärillä ja sitä, miten he saavat tarvitsemansa elannon suoluonnosta. Matkailun 

kehitystä suon tarjoamien ekologisten hyödykkeiden ympärille myös tutkitaan.  

 

Markkola (1998) on tutkinut suomatkailun mahdollisuuksia Etelä-Pohjanmaalla. Hän selvitti soiden 

kiinnostavuutta matkakohteena ja miten maaseutumatkailuyrittäjät pystyisivät hyödyntämään soita.  

Tutkimuksessa sivutaan muutamia hankkeita, joita on ollut käynnissä 1990-luvulla suomatkailuun 
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liittyen. Keski-Suomessa on pyritty hankkeen avulla tuotteistamaan suota ja kehittämään 

matkailuelinkeinoa sekä yrittäjyyttä suoteeman ympärille. Kolarin aapasuo-projektissa taas pyrittiin 

kehittämään Suomen suurinta suoaluetta kansallisesti ja kansainvälisesti merkittäväksi luonto- ja 

elämysmatkailukohteeksi. Hakkarainen on myös selvittänyt matkailun potentiaalia Teuravuoman 

suoalueella kyläyhteisön näkökulmasta. Hän tutki, minkälainen asema ja merkitys kyläyhteisöllä on 

matkailun kehityksessä, joka tapahtuu Suomen suurimmalla suoalueella. Samalle alueelle Kolarin 

kuntaan keskittyi vuonna 2003 päättynyt hanke Suur-Teuravuoman suoluonto – uusia 

mahdollisuuksia luontoyrittäjyydelle. Sen seurauksena suomatkailumahdollisuudet paranivat 

alueella.  

 

Kulttuurisena matkailukohteena suota ei ole juurikaan tutkittu verrattuna luonnontieteelliseen 

tarkasteluun, joten suuntaus luo uutta näkökulmaa. Tämän tutkimuksen pääkohde ei ole 

suomatkailu kulttuurin näkökulmasta vaan matkailu yleensä alueella, missä suo on hallitseva 

luonnonekosysteemi. Kulttuuri joka tapauksessa liittyy kaikkeen matkailuun, sillä se määrittää 

matkailijan suhtautumisen ympäröivään luontoon ja muokkaa ihmisen ajatusmaailmaa (Visit 

Finland 2017).  

 

Joitakin ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä on myöskin tehty koskien suomatkailua. Niissä on 

pääasiassa tarkasteltu suon tarjoamia mahdollisuuksia luontomatkailulle sekä miten suota voisi 

tuotteistaa matkailijoille. Näistä esimerkkinä Kukkolan (2002) Suo mahdollisuutena matkailussa, 

sekä Häkkisen (2009) Suon kosketukset matkailussa: kertomuksia suokokemuksista saaduista 

elämyksistä. Näissä tutkimuksissa elämyksen syntymisellä suoympäristössä on suuri merkitys. 

Teoksissa paneudutaan myös suomatkailun lähtökohtiin ja tulevaisuuteen.  

 

Suomatkailuun liittyviä hakuja tekemällä tulee esiin joitakin hankkeita. Ne eivät suoranaisesti 

kuitenkaan liity matkailuun suo-kontekstissa. Yksi esimerkki on 12 hankkeen kokonaisuus, joka 

toteutettiin vuosina 1996-2000; Elantoa suosta -suohon perustuvien elinkeinojen kehittämisohjelma 

Etelä-Pohjanmaalla (Salo, 2012). Tuloksia katsellessa nopeasti selviää, että turve on pääosassa 

monessa kohtaa soiden hyödyntämisessä sekä sen ympärille rakentuvat tuotteet.  

 

Matkailu mainitaan turvetuotteiden yhtenä hyödyntäjänä terveydenhoidon ohella (Salo, 2012, s. 20). 

Matkailu ylipäätään oli tuona aikana pienemmän mittakaavan toimintaa kuin nykyään, mikä 

selittänee suomatkailun pienelle huomiolle jäämisen. Suolla on käyty ja retkeilty aina, mutta 

matkailun (esimerkiksi kaupallinen luontomatkailu) kannalta se ei ollut vielä tuolloin juurikaan 
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esillä. Kyseinen hanke ei ole kuin 15 vuoden takaa, mistä voidaan päätellä, että matkailu kehittyy 

nopeasti ja nyt vastaava hanke saisi epäilemättä matkailuunkin liittyvää huomiota. Tästä 

hankekokonaisuudesta voi vetää johtopäätöksen, joka kertoo aiempien suo-tutkimusten olevan 

suoekosysteemin muunlaista kuin matkailuun liittyvää kehittämistä. Myöhemmin on tullut muutosta 

asiaan. Tästä esimerkkinä on Litokairan, Olvassuon ja Iso Tilansuon-Huosusuon Natura 2000 -

ohjelman alueella tehty hanke Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa vuosina 2002-2005. Sen 

tarkoituksena oli selvittää merkittävien suoalueiden luontomatkailu- ja virkistyskäyttöä kestävästi 

yhteensopivaksi muun alueella tapahtuvan toiminnan ohella. Tuloksena suotietämys kasvoi 

paikallisella tasolla, alueella rakennettiin retkeilyrakenteita kuten lintutorneja ja pitkospuita. 

Tietämys ja markkinointi kyseisen luontoalueen merkittävyydestä on kuitenkin edelleen haasteena 

laajemmalle tunnettavuudelle.  

 

Voidaan todeta, että aiempi tutkimus kohdistuu suoalueiden tuotteistamiseen matkailuyrittäjien 

käyttöön sekä elämysten tuottamiseen suon kautta, esimerkiksi aistillinen suo. Matkailun kehitys 

usein tarkoittaa taloudellisen puolen kasvua, kehitystä mitataan tuoton kasvuna. Tämä ei aina kerro 

koko totuutta jonkin alueen kehityksestä. Uudet kehityssuuntaukset ottavat aikansa ennen kuin 

alkavat tuottaa taloudellista hyötyä yrittäjille tai toimijoille. Suoalueiden hyödyntämistä matkailussa 

pitää suunnitella tarkasti, sekä pohtia uusia näkökulmia, jotka saisivat matkailijat innostumaan 

niistä.  

 

Suomen Ympäristökeskus tutkii jatkuvasti ekosysteemipalveluita. Tutkimuksen kohteina ovat 

ekosysteemipalveluiden määrittäminen sekä arvottaminen, inhimillisen toiminnan vaikutukset 

niihin, sekä luonnonvarojen hyödyntämisen ja maankäytön seuraukset ekosysteemipalvelun 

tuotantoon. (SYKE, 2017.) Aiempaa tutkimusta on melko paljon. Paracchini ym. (2014) ovat 

perehtyneet kulttuuristen ekosysteemipalveluiden tutkimiseen ja käyttömahdollisuuksiin Euroopan 

Unionin alueella. Heidän tarkoitus on kartoittaa ja arvottaa erinäisiä luonnonkäyttömuotoja 

virkistyskäyttöön, joita eri ekosysteemipalvelut tarjoavat. Tulokset kertovat EU:n alueella olevan 

paljon potentiaalia ekosysteemipalvelujen virkistys- ja vapaa-ajan käyttöön. Tutkimus on osa 

laajempaa EU:n ekosysteemiarviointitutkimusta. Fisher, Turner ja Morling (2009) ovat tutkineet 

ekosysteemipalvelujen määritelmää ja niiden hyödyntämistä muun muassa ihmisten hyvinvoinnin 

hyväksi. Ekosysteemipalvelun käsitettä yritetään tehdä selvemmäksi heidän tutkimuksessaan, 

jolloin päätöksiä niiden hyödyntämisestä voitaisiin tehdä perusteellisemmin ja saada hyötyä 

vahingoittamatta luontoa. Toinen tutkimus ekosysteemipalveluista perehtyy niiden 

kapitalisoimiseen ja kaupallistamiseen Yhdysvalloissa. Tutkimuksessa Robertson (2006) perehtyy 
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tieteen mahdollisuuksiin arvioida ekologian näkökulmasta ekosysteemipalvelujen arvoa 

markkinoille (esimerkiksi matkailulle), toisin kuin taloustieteilijät, jotka ovat ennen katsoneet 

ekosysteemeihin vain markkinoiden saaman hyödyn kannalta. Tutkimus analysoi mahdollisuutta 

löytää tasapuolista ratkaisua ekosysteemipalvelujen hyödyntämiseen, niin ekologian kuin 

markkinoiden näkökulmasta.  

 

Hiljaista matkailua on tutkittu melko paljon. Tästä yhtenä esimerkkinä on Haanpään ja Veijolan 

(2006) toimittama teos Hiljaisuuden tuotteistaminen Lapin matkailussa, joka perustuu Hiljaisuus 

Lapin matkailun vahvuutena -hankkeeseen. Siinä perehdytään Lapin tarjoamaan aistimaisemaan 

erilaisten kuvausten kautta sekä hiljaisuuden tarjoamiin palveluihin. Hankkeen tarkoituksena oli 

kehittää matkailutarjontaa hiljaisuuteen liittyen, tuottaen lisäarvoa Lapin luonnolle rauhallisuuden ja 

hiljaisuuden elementtien kautta. Muita hiljaisuuteen liittyviä tutkimuksia on esimerkiksi Veijolan 

(2015) Pro Gradu -tutkielma Hiljaisuus vuorovaikutteisena matkailutuotteena. Hän selvittää miten 

hiljaisuusmatkailutuote koetaan ja miten sitä voisi tuotteistaa, käyttäen aineistonaan lappilaisen 

matkailuyrityksen asiakkaiden kokemuksia hiljaisuudesta. Mervi Silvennoinen (2011) on tutkinut 

virtuaalista äänimaisemaa osana Lapland Voicescapes -hanketta. Hän selvitti, miten hiljaisuus 

rakentuu virtuaaliseksi äänimaisemaksi sekä minkälaisia ulottuvuuksia hiljaisuudella on; mikä on 

hiljaisuuden luonne äänimaisemana. Eräs juuri (2017) päätökseen saatu hanke on Hitaan ajattelun 

matkustavat laboratoriot (Erkkilä, Veijola & Sinisammal). Se keskittyi tutkimaan muun muassa 

hiljaisuuslähtöisten menetelmien hyvinvointi- ja terveysvaikutuksia uusien 

terveysmatkailupalveluiden kehittämiseksi. Taiteellinen ajattelu, hiljaisuus ja kävely toimivat 

näkökulmina, joiden pohjalta hidasta ajattelua alettiin kehittää tuotteiksi. (Erkkilä ym.) Myös 

Ampuja (2017) on tutkinut hiljaisuutta osana ihmisen eri elämänvaiheita ja sitä, miten hiljaisuuden 

äänet tuottavat onnea. Hän pohtii hiljaisuuden omaavia paikkoja kuten metsää, kotia, kirjastoa, 

missä stressitaso laskee ja myönteinen ajattelutapa nousee esiin, jolloin fyysistä ja psyykkistä 

energiaa jää muihin asioihin (Ampuja, 2017). Eräs hiljaisuuteen liittyvä hanke on ”Slow adventure 

in Northern territories (SAINTproject)”. Siinä pohjoismaat, Irlanti, Pohjois-Irlanti ja Skotlanti 

pyrkivät yhdessä kehittämään hitaaseen matkustamiseen liittyviä seikkailutuotteita. Tämän 

kolmevuotisen (2015-2018) hankkeen tarkoitus on tuoda mukana olevien maiden hieman 

tuntemattomampia ja kaukaisempia luontokohteita esille ja saada matkailijat kiinnostumaan niistä, 

luonnon ehdoilla. (SAINTproject.) Metsähallitus (2012) on laajassa yhteistyössä alustavasti 

kehitellyt ja hakenut rahoitusta hankkeelle, joka keskittyy luonnon hiljaisuuden hyödyntämiseen. 

Hanke on nimeltään ”Hiljainen metsäpalvelu – Silence of Finnish forest (SOFT)” 

(hankesuunnitelma). Hankkeen tarkoituksena on löytää metsäluonnon hiljaisuuteen liittyviä 
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elämyksellisiä palvelukonsepteja, joita tuoda tarjolle yrityksille, jotka vievät niitä asiakkailleen 

esimerkiksi virkistys- ja terapiapalveluina. Lisäksi Luonnonvarakeskus, Suomen ympäristökeskus 

ja Itä-Suomen yliopiston matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos sekä Metsähallitus (2016-2017) 

tutkivat parhaillaan meneillään olevassa hankkeessa ekosysteemipalveluja ja luonnon 

monimuotoisuutta sekä pyrkimyksiä niiden turvaamiseen metsä- ja vesialueilla. Tutkimus liittyy 

osittain myös suoluontoon. Hanke kulkee nimellä Uudet keinot metsä- ja vesialueiden kestävä 

virkistys- ja matkailukäytön kehittämiseksi ja turvaamiseksi –(VirKein).  

 

Tarve tutkimukselleni on perusteltu. Matkailun toimintakenttä elää jatkuvasti, syntyy erilaisia tapoja 

ja teemoja, mutta kuitenkin vanhat käytänteet pitävät pintansa vuodesta toiseen. Näillä käytänteillä 

tarkoitan sitä, että ihmiset eivät välttämättä osaa ajatella mitä kaikkea muuta voisi olla tarjolla 

esimerkiksi luonnossa. Suomatkailun nostaminen selkeäksi osaksi luontomatkailua toisi uutta 

näkökulmaa luontomatkailuun sekä avaisi suomalaisten silmiä upealle suoluonnolle sekä sen 

sisältämään mystiikkaan. Läpikäymästäni hanketoiminnasta, josta osassa on tutkimusta, osa on jo 

melko vanhoja, joten senkin perusteella uudelle tutkimukselle on tarvetta.  

 

1.3 Tutkimusongelma ja -tavoite 

 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää mikä on suoekosysteemipalvelu hiljaisuuden näkökulmasta, ja 

mitä se pystyy tarjoamaan matkailulle. Osatavoitteena on selvittää hiljaisuuden merkitystä 

suoluonnossa tapahtuvaan matkailuun liitettynä. Soiden ollessa niin laaja-alainen ja monipuolinen 

ekosysteemi, uskon sieltä löytyvän jotain mielekästä lähes jokaisen matkailijan makuun. Tutkimus 

selvittää myös, mitä voisivat olla hiljaisuuden mahdollistavat kokemukset suolla. Soiden 

tuotteistaminen matkailuun on asia erikseen, joka tulee ajankohtaiseksi, kunhan ensin selviää 

potentiaali. Tarkoitukseni ei ole luoda uutta tuotetta, vaan aukaista suon tarjoamia mahdollisuuksia 

matkailulle. Pelkkä suomatkailu ei ole kovinkaan avaava käsite, ja siihen onkin liitettävä jo 

olemassa olevasta matkailun ”termi-kentästä” jokin liite, jonka avulla päästään alkuun. Hiljainen 

matkailu sekä suomatkailu ovat kaksi käsitettä, joiden varaan voi suunnitella yhdenlaista suuntausta 

matkailukentässä.  

 

Ekosysteemipalvelu tuo luonnonelementtejä tarjolle matkailijoille, mutta jokainen henkilö kokee 

luonnon ja esimerkiksi suoympäristön omalla tavallaan. Kulttuurinen tausta määrittelee paljolti sen, 

miten eri ihmiset suhtautuvat hiljaisuuteen luonnossa. Joillekin se voi olla pelottavaa ja toiselle 

hyvin rentouttavaa. Esimerkiksi meille suomalaisille luonto ja sen äänet eivät ole niin 
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luotaantyöntäviä kuin ulkomaalaisille (Visit Finland 2017.) Erilaiset luonnon äänet voidaan kokea 

hyvin erillä tavoin, riippuen aiemmista luontokokemuksista ja ihmisen jokapäiväisestä 

äänimaailmasta.  

 

Päätutkimuskysymys työssäni on: millainen on hiljaisuuden suoekosysteemipalvelu? 

Osakysymykset, jotka auttavat vastaamaan pääkysymykseen ovat: mitä suoekosysteemi tarjoaa 

matkailulle? Mitä ovat hiljaisuuden ulottuvuudet suolla?  

 

1.4 Aineisto ja menetelmät 

 

Aineistoni koostuu kahdesta erillisestä kokonaisuudesta; itse keräämästäni suoympäristöön 

perustuvasta havainnointiaineistosta, sekä neljästä eräkirjallisuuden teoksesta. Havainnointiaineisto 

koostuu muistiinpanoista, jotka on kerätty neljältä eri suo-kohteeseen tapahtuneelta vaellukselta 

käyttäen autoetnografista havainnointia. Siinä tutkija ikään kuin elää tietyn ilmiön sisällä 

ymmärtääkseen sen toimintamallia (Kananen, 2014, s. 52). Neljä reissua on sopiva määrä, koska 

silloin samoja havaintoja alkaa toistua aineistoissa, jolloin niistä pystyy tekemään johtopäätöksiä 

ekosysteemipalvelun teeman ja analysoitua hiljaisuuden näkökulman mukaan. Eräkirjallisuudesta 

koostuvasta aineistosta etsin vastaavalla tavalla toistuvia teemoja suoluontoon liittyen.  

 

Havainnointiaineiston rinnalla olevat neljä eräkirjallisuuden teosta valikoituivat monen teoksen 

joukosta. Kävin läpi noin kymmenen erilaista eräkirjallisuuden teosta silmäillen ja hieman 

syventyen. Näin sain selville, mitkä niistä olivat tutkimukseni kannalta potentiaalisimpia. 

Valitsemani teokset sisälsivät vaihtelevasti, mutta riittävästi viitteitä suoluontoon. Niitä yhdistävä 

tekijä suon esilletuonti joka tapauksessa on. Analysoin molemmat aineistot teorialähtöistä 

sisällönanalyysiä käyttäen. Teoriasta tuotava pääkäsite on ekosysteemipalvelu, johon näkökulma 

tulee hiljaisuuden käsitteen kautta.  

 

Tutkimuksessani vaiheet etenevät siten, että teoriasta tuodaan erilaisia luokituksia, joita vastaavia 

asioita aineistosta etsitään. Toisin sanoen jo ennakkoon on luotu tietynlainen koodisto analyysia 

varten. Tutkija tällöin etsii aineistosta teoriaa vastaavia luokituksia. Tämän jälkeen on pohdittava 

teorian soveltuvuutta kyseiseen aineistoon nähden. Aineiston käsittely tapahtuu pelkästään teorian 

näkökulmasta. Teorialähtöisessä analyysimuodossa on omat rajoittavat tekijänsä. Tutkijalla ei ole 

niin vapaat kädet tehdä analyysia kuin esimerkiksi aineistolähtöisessä analyysissa. Tulkinnat 

aineistosta on tehtävä ennalta rajatun teoreettisen kehyksen kautta. Oleellinen asia tässä 
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analyysimuodossa on teoriasta tuotavien eri osien ja piirteiden tarkastelu suhteessa aineistoon sekä 

ennen kaikkea aiempaan tutkimukseen. (Silvasti, 2014, s. 40.)  

 

1.5 Tutkielman kulku 

 

Seuraavassa luvussa (2) syvennytään ekosysteemipalveluihin. Kerron, mitä niillä tarkoitetaan 

luonnossa ja ennen kaikkea suoluontoon liittyen, sekä hiljaisuuden ulottuvuuksiin matkailussa ja 

luonnossa ”matkaillessa”. Tämän jälkeen luvussa 3, kerron tarkemmin tutkimukseni kahdesta 

aineistosta sekä niiden keräämisestä ja analyysimenetelmästä. Esittelen aineistot sekä perustelen 

niiden valitsemisen tutkimuskohteekseni. Sitä seuraavassa luvussa (4) analysoin löydöksiä 

molemmista aineistoista vetäen ne yhteen, samalla keskusteluttaen tuloksia keskenään ja peilaten 

teoriasta nousevaan ennakkotietoon, sekä pohdin matkailun mahdollisuuksia. Pohdintaluvussa (5) 

tarkastelen onnistumistani analyysissä ja esiin nousseita asioita sekä minkälaisia mahdollisuuksia 

matkailulle voisi olla suoekosysteemipalvelusta. Yhteenveto-luvussa (6) vedän yhteen tutkimuksen 

antamat tärkeimmät tulokset sekä tuon esille johtopäätöksiä. Lopuksi pohdin mahdollisia 

jatkotutkimusaiheita.  
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2 Hiljaisen suon tarjoamat ekosysteemipalvelut matkailussa 

 

Maailma, missä elämme, koostuu hyvin suuresta joukosta erilaisia ekosysteemejä, niin pienistä kuin 

suurista. Elämä maapallolla ei olisi mahdollista ilman ekosysteemejä. Ekosysteemit luovat perustan 

kaikelle mitä ihminen on saavuttanut elämänsä aikana. Kaikki materiaali on jonkin ekosysteemin 

tuottamaa, esimerkiksi metsä-ekosysteemi antaa raaka-aineen paperintuotannolle. Liika-

hyödyntäminen on astunut kuvaan jatkuvasti voimakkaammin talouden pyrkiessä kasvamaan. 

(Agard ym., 2005, s. 439-440.) Monet ekosysteemeistämme ovat uusiutuvia, mutta niiden 

uusiutumisvauhti voi olla erittäin hidas. Esimerkiksi metsän kasvu kestää vuosikymmeniä ennen 

kuin sitä voi taas hyödyntää. Ihmisellä ei riitä nykymaailmassa aika elää ja toimia luonnon 

kiertokulun mukaan, vaan hyödykkeitä on saatava koko ajan lisää, ja enemmän.  

 

Vuosituhannen vaihteessa suoritettiin ekosysteemien arviointi koko maapallon tasolla (Agard ym., 

2005). Raportista kävi ilmi, että moni ekosysteemi on huonossa kunnossa ja vaatii toimenpiteitä 

valoisampaa tulevaisuutta tavoiteltaessa. Ekosysteemipalvelut elävät rinnakkain toisiaan tukien, 

yksikään ei ole toista arvokkaampi ja kaikkia tarvitaan, jotta koko maapallon ekosysteemi olisi terve 

ja hyvinvoiva. Vaikka tilanne voisikin olla parempi, niin toivoa on. Ekosysteemien 

tervehdyttäminen vaatii paljon aikaa. Seuraavan 50 vuoden aikana siihen on mahdollisuus, mikäli 

oikeanlaiset poliittiset ja käytännön toimet saadaan vietyä läpi. Ihmisten kulutustottumusten on 

myös muututtava, mikäli ekosysteemeistä halutaan taas terveitä. (Agard ym., 2005, s. 439-440.) 

Ekosysteemipalveluita voidaan hyödyntää myös kestävällä tavalla, mikä samalla turvaa niiden 

hyvinvoinnin ja jatkuvuuden.  

 

2.1 Ekosysteemipalvelu 

 

Ekosysteemipalvelun voidaan yksinkertaisimmin määritellä olevan luonnon ihmiselle tuottama 

palvelu (Kolström, 2010, s. 20). Kun haetaan hieman laajempaa määritelmää, niin on hyvä tutustua 

ensin eko- ja ekosysteemi-käsitteisiin. Sana ”eko” (tai ekologisuus) on ollut käytössä ensimmäisen 

kerran jo ajanlaskumme alkuvuosisatoina. Voidaan mainita, että jo 2000 vuotta eKr. ihminen tunsi 

kaikki ne kasvit ja eläimet, joita nykyinenkin maatalous hyödyntää. Viljelytalouteen siirtyminen oli 

yksi maailman historian merkittävimmistä muutoksista. Toinen ympäristön kannalta suuri muutos 

tapahtui, kun ihminen otti käyttöönsä maan kuoressa olevia fossiilipolttoaineita noin 150 vuotta 

sitten. (Massa, 1994.) Tästä alkoi ekologisuuden ja ympäristötietoisuuden asteittainen nouseminen 
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ja huomioiminen, mikä on johtanut nykypäivään, jossa yritetään palauttaa ihmisten toimintaa 

takaisin luonnon ohjaamaan kiertokulkuun.  

 

Ekosysteemi taas määritellään luonnonolosuhteiltaan yhtenäiseksi alueeksi, jossa toistensa kanssa 

vuorovaikutuksessa olevat eliöt ja näiden eloton ympäristö muodostavat toiminnallisen 

kokonaisuuden, esimerkiksi järvi, pelto tai suo. Ekosysteemissä voidaan tunnistaa rakenne, 

koostumus ja erilaiset prosessit, joihin sen toiminta perustuu (ecosystem functions). Tällä hetkellä 

isoin julkisessa keskustelussa oleva ajankohtainen ekosysteemi-toiminto on eittämättä hiilen kierto. 

Ilmastonmuutos pystytään muutoinkin liittämään moneen ekosysteemiin, joissa tapahtuu muutoksia 

tällä hetkellä. (Kolström, 2010, s. 20.)  

 

Kun tullaan ekosysteemistä alaspäin, on seuraavana vuorossa eliöyhteisö. Se on jollakin alueella 

elävien populaatioiden joukko. Saman paikan tietyn lajin joukko muodostaa populaation, joka taas 

koostuu yksilöistä. Ekosysteemi ei ole pelkästään näiden erilaisten ”kerrostumien” joukkio, vaan 

siihen liittyvät vahvasti myös tilan ja ajan käsitteet. Ekosysteemi ei rajaudu täysin jollekin tietylle 

alueelle, vaan sen rajat ovat määrittämättömiä, monesti niitä on mahdotonta määritelläkään. Ajalla 

viitataan ekosysteemissä tapahtuviin muutoksiin eliöyhteisöjen vuorovaikutussuhteissa ja niiden 

määrässä. (Kolström, 2010, s. 21.)  

 

Ekosysteemipalvelu käsitteenä ei ole kovin vanha. Kolström (2010, s. 20) kertoo esimerkin, jossa 

etsittiin tieteellisiä artikkeleita, joissa esiintyy sana ekosysteemipalvelu tai ekologinen palvelu. 

1980-luvulla näitä oli muutamia, muttei mainittavaa määrää. 90-luvun loppupuolelle tultaessa 

artikkeleiden määrä alkoi nousta kohisten. Nyt 2010-luvulla oltaessa tieteellisiä julkaisuja aiheesta 

löytyy jo ”pilvin pimein”. Tämä kertoo siitä, että ihmiset ovat heränneet ajattelemaan eri 

ekosysteemien hyvinvointia ja niiden merkitystä elämisen kannalta. Muuttuva ympäristö 

(negatiivisessa mielessä) antaa helposti aihetta huoleen.  

 

Ekosysteemipalvelut tuottavat eri tasoilla erilaisia palveluita ihmisille sisäisten toimintojensa kautta. 

Saatavat hyödyt ovat joko suoria tai epäsuoria. Esimerkiksi, luonnon virkistymispalvelut ihmisille 

tai mieluisa asuinympäristö ovat seurausta auringonvalosta sekä sateesta. Auringonvalo ja sade ovat 

niin sanottuja elottomia (abioottisia) input-toimintoja. Ne mahdollistavat esimerkiksi yhteyttämisen, 

pölyttämisen ja luontaisen biomassan tuotannon, jotka muokkaavat ympäristöä. Erinäisten 

vaiheiden jälkeen muodostuu esimerkiksi puhdasta juomavettä sekä miellyttävä elinympäristö. 

Ympäristön, ekosysteemin, muokkautuminen (esimerkiksi luonnonmaiseman muutos) ottaa aikansa 
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eikä muutosta huomaa helposti. (Kolström, 2010, s. 20-21.) Ekosysteemipalvelun ihmiselle 

tarjoama lopputulos voidaan nähdä myös nelivaiheisena prosessina, jossa on abioottinen input-

toiminta (auringon säteily), välipalvelu (yhteyttäminen), varsinainen palvelu (perustuotanto) sekä 

hyöty (esimerkiksi ruoka). (Fisher & Turner, 2008; Kolströmin, 2010, s. 21, mukaan.) Myöhemmin 

käytän mallista nimeä ”ekosysteemipalvelun nelivaiheinen prosessimalli”.  

 

 

 

 

 

 

Kuvio 1. Yksinkertainen kuva kahden eri ekosysteemipalvelun (luonnontilainen) tuottamisesta. 

(Wallace, 2007; Kolströmin, 2010, s. 22, mukaan).  

 

Ekosysteemeillä on paljon tekemistä ihmisten hyvinvoinnin kanssa. Ne ovat tarjonneet jo aikojen 

alusta saakka tärkeitä raaka-aineita ja ravinnonlähteen, mutta myös kauniita luonnon maisemia. 

Ekosysteemit ovat tänä päivänä vähintäänkin yhtä tärkeässä asemassa kuin ennen, emme vain 

tiedosta asiaa niin voimakkaasti maailman menon keskellä. Näistä luonnon tarjoamista palveluista 

on pidettävä myös huolta, jotta niiden luontainen tuottavuus on jatkossakin taattu. Ilmastonmuutos 

osaltaan vaikuttaa kaikkiin ekosysteemeihin maapallolla. Lämpeneminen pitää saada kuriin, jotta 

ekosysteemit voivat hyvin ja ihmiset saavat jatkossakin hyödyntää luontoa. Esimerkiksi poronhoito 

ja maanviljely ovat perinteisiä elinkeinoja, jotka tulevat kärsimään, mikäli pelto- ja 

metsäekosysteemit rapautuvat. Toinen esimerkki ekosysteemien muuttumisesta ja häviämisestä on 

ilmastonmuutoksen aiheuttama tundra-alueiden metsittyminen, millä voi olla vakavia seurauksia 

paikallisille ihmisille ja heidän perinteilleen. (Jansson ym., 2015, s. 8.)  

 

Ekosysteemien luokittelua voidaan tehdä erilaisilla tavoilla. Yksi tapa tehdä tämä on jakaa palvelut 

ekologisten ominaisuuksien mukaan. Jon Norberg (1999) ryhmittelee ekosysteemipalveluja kolmen 

kysymyksen kautta: ”1. Ovatko tuotetut hyödykkeet tai palvelun kohde tarkasteltavan ekosysteemin 

sisäisiä vai jaettu muiden ekosysteemien kanssa? 2. Ovatko tuotetut hyödykkeet tai palvelun kohde 

elollisia vai elottomia? 3. Millä ekologisella hierarkiatasolla hyödykkeitä ja palveluita pidetään 

yllä?” Kysymysten perusteella Norberg jaottelee ekosysteemipalvelut kolmeen eri ryhmään, jotka 

ovat ominaisuuksiltaan: ”1. populaatioiden säilyttäminen; 2. ekosysteemin toiminta suodattimena 

ulkoisille vaikutteille ja; 3. uusien organisaatioiden tuottaminen biologisten ryhmien 

Auringonvalo 

Sade 
Yhteyttäminen 

Pölytys 

Virkistyminen luonnossa 

Puutavaran tuottaminen Hyvä 

asuinympäristö 

(rakennukset) 
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ominaisuuksien valinnan kautta.” (Norberg, 1999; Kolströmin mukaan, 2010, s. 28-29.) 

Luokittelusta huomaa, että se pohjautuu selkeästi luonnon kautta tarkasteltavaan näkökulmaan. 

Viimeinen kohta voidaan liittää luonnonolosuhteisiin sopeutumiseen sekä luonnon valintaan 

(natural selection), mikä viittaa syvempään ekologiseen tarkasteluun.  

 

Ekosysteemipalvelun tunnistaminen saattaa olla haasteellista. Niiden arvottamisesta on apua. 

Monesti arvottaminen tehdään taloudellisen arvon kautta. Arvottaminen luo mahdollisuuden 

vertailla ekosysteemipalveluita keskenään ja sitä kautta mahdollistaa poliittisen keskustelun 

luonnonvaroihin liittyen, minkä pohjalta tehdään toimintasuunnitelmia. (Kolström, 2010, s. 30.) 

Ekosysteemipalveluiden tunnistamista on tutkittu melko laajalti. Groot ym. (2002) ovat luoneet 

kenties selkeimmän tavan. Heidän mallissaan ekosysteemien monimutkainen ekologisten prosessien 

kokonaisuus tuodaan ensin esiin suppeampana joukkiona ekosysteemin kaikkia toimintoja. 

Toiminnot tuottavat joko suoria tai epäsuoria hyötyjä ihmisille. Näitä hyötyjä kutsutaan 

ekosysteemipalveluiksi. (Groot ym., 2002.) Seuraavassa käytännön esimerkki 

ekosysteemipalveluista, jotka kaikki lähtevät samasta ”tapahtumasta”. Hunaja on tuote, jota saadaan 

ekosysteemipalvelun tuotoksena, mehiläisten kerätessä mettä ja tuottaessa sitä. Hunajapurkillakin 

on arvoa tuotteena, ja tällä tavoin palvelu on arvotettavissa. Seuraavat samasta ekosysteemistä 

saatavat palvelut eivät sen sijaan ole niin helposti arvotettavissa: kun mehiläiset keräävät mettä, ne 

samalla tekevät pölytystä ja auttavat kukkia lisääntymään. Pölytystä pidetään esimerkkinä 

ekosysteemin säätelypalvelusta, joka tukee kasvipopulaatioiden monimuotoisuutta ja ylläpitoa. 

Kukkaketo, missä mehiläinen toimii, on kaunista katseltavaa ihmisille, tämä on taas esimerkki 

ekosysteeminen tuottamasta kulttuuripalvelusta. Vielä laajennettuna, keto tarjoaa suojaa, 

lisääntymisympäristön ja ravintoa mehiläiselle, jolloin se on esimerkki ekosysteemin 

habitaattipalvelusta eliölajeille. (Kolström, 2010, s. 30.) Pelkkä ekosysteemipalveluiden 

tunnistaminen ei aina riitä niiden ylläpitoon ja hoitoon. Vielä on määritettävä muita piirteitä kuten 

sijainti, uudistumisnopeus, palautumiskyky sekä runsaus. Ekosysteemin ollessa niin monimuotoinen 

ja monimutkainen kokonaisuus syys-seuraussuhteiden osalta kuin tilan ja ajankin suhteen, aiheuttaa 

sen arviointi epävarmuutta johtopäätelmien osalta. Toisaalta, monimuotoisuudella on todettu olevan 

positiivisia vaikutuksia tunnistettaviin ekosysteemipalveluihin. (Kolström, 2010, s. 31.)  

 

Ekosysteemipalvelun käsite on melko uusi laajemmassa yhteiskunnallisessa keskustelussa. Mooney 

& Ehrlich (1997) ovat tutkineet käsitteen syntyä ja he sanovat, että sen merkitystä ymmärrettiin jo 

antiikin Kreikassa. Platon jo huomasi, että metsien hävittäminen köyhdytti maaperää ja johti 

eroosioon sekä lähteiden kuivumiseen. Mutta vasta 1970-luvulla alkoi nousta huolta siitä, miten 
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ekosysteemit säilyttävät toiminnallisuutensa. Samaan aikaan alettiin listata ympäristöpalveluita 

(SCEP, 1970), joihin viitataan myöhemmin luonnon palveluina (Westman, 1977) ja loppujen 

lopuksi ekosysteemipalveluina (Ehrlich & Ehrlich, 1981). Taloustieteellä on ollut vaikutusta siihen, 

että ekosysteemipalveluita on alettu huomioida entistä enemmän. 1990-luvulla käsite tuli käyttöön, 

kun ekologit ja taloustieteilijät yhdistivät tietonsa ja tulkitsivat luontosuhdettamme politiikkaa 

hallitsevalle taloustieteen kielelle. (Naskali, 2010, s. 34-35.)  

 

Ekosysteemipalvelun käsitteestä ei vallitse yhteisymmärrystä. Dailyn (1997) tekemä määrittely on 

saanut eniten hyväksyntää. Hän määritteli eron ekosysteemipalveluiden ja -tavaroiden välillä 

(ecosystem services and goods). Ekosysteemitavaroita ovat esimerkiksi puutavaratuotteet sekä 

puuhun perustumattomat metsästä saatavat tuotteet. Palveluihin luetaan monia asioita kuten veden 

puhdistaminen, hiilen sitominen, ilmaston säätely. Näitä palveluja pidetään myös epäsuorina 

ekosysteemitoimintoina. Ekosysteemipalveluiden ja -tavaroiden erottaminen toisistaan on välillä 

haastavaa, mutta yksinkertaistettuna ekosysteemitavarat ovat luonnonvaroja, joita kulutamme lähes 

joka päivä, ja jotka ovat helposti havaittavissa. Palvelut sen sijaan jäävät huomaamatta helpommin, 

jos ei ole perehtynyt asiaan yhtään. (Naskali, 2010, s. 34-35.)  

 

2.2 Ekosysteemipalvelut kulttuuri-, virkistys- ja luontomatkailussa 

 

”Maisema on henkeäsalpaava”, voisi joku todeta ollessaan retkellä metsässä tai luonnossa 

yleensäkin. Kaikki maisemat muodostuvat erilaisista ekosysteemeistä ja niiden ominaisuuksista. 

Ihminen kokee maiseman ja ympäristön eri aisteillaan. Ihminen kokee maiseman niin visuaalisesti, 

äänien ja hajun sekä tuntoaistin kautta. Metsä tarjoaa monenlaista palvelua ihmisen hyödyksi, mutta 

maisema on yksi merkittävimmistä sen tarjoamista kulttuurisista ekosysteemipalveluista. 

Houkutteleva metsien ja maiseman virkistyskäyttö vaikuttaa myös ihmisten terveyteen positiivisella 

tavalla, millä on yhteiskunnallisiakin seurauksia. (Karjalainen & Store, 2015, s. 257.)  

 

Metsien hoito on Suomessa korkealla tasolla. Hoidettua metsää kutsutaan myös talousmetsäksi, 

mutta talouden määritelmä ei välttämättä tarkoita puutavaran hyödyntämistä. Talousmetsiä ovat 

myös alueet, joissa on virkistäytymismahdollisuuksia ja polkuja metsässä liikkumiseen. 

Metsämaiseman hoito on isossa roolissa, kun halutaan luoda virkistäytymisalueita metsään. On 

tutkittu, että monet pitävät isoista puista lähimetsässä liikkuessaan. Myös aluskasvusto ja 

yhtenäinen vehreä kenttäkerros ovat ihmisten mieleen. Tällaisessa kasvustossa on helppo liikkua ja 
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suunnistaa näkyvyyden ollessa myös hyvä; voi puhua selkeästä metsästä. On myös havaittu 

tämänlaisen metsän tuovan sopivasti salaperäisyyden tuntua ja tutkittavia kohteita kulkijoille. 

(Karjalainen & Store, 2015, s. 258.) Kaikki nämä elementit voivat olla luotuja ihmisen toimesta, 

jolloin ekosysteemiin on vaikutettu eikä se ole enää täysin luonnontilainen. Tällaisia metsiä on 

Suomessa paljon. Vaikka ihminen on muokannut metsää, tarjoaa se silti kaikille liikkujille 

ekosysteemipalvelun. Suomessa metsäekosysteemien hoito tapahtuu asiantuntijoiden arvioiden 

kautta. He pohtivat, minkälainen maisema on houkuttelevin ja kannattavin toteuttaa juuri tietyllä 

kasvupaikalla. Metsämaisemaa arvioidaan myös visuaalisen kestävyyden pohjalta. (Metsähallitus 

2017.)  

 

Luontomatkailulla on iso rooli matkailun kokonaiskentässä. Suomessa luontoa hyödynnetään 

matkailussa monella tapaa. Erilaiset luonnon ekosysteemipalvelut muodostavat kentän, missä 

luontomatkailua tapahtuu. Sievänen ja Tyrväinen (2015, s. 262-263) kertovat luontomatkailun 

piiriin kuuluvan esimerkiksi seuraavia asioita: marjastus, kävely, hiihto, veneily, retkeily, 

kalastaminen sekä metsästäminen. Joidenkin mielestä moottoriajoneuvolla, kuten veneellä tai 

moottorikelkalla, luonnossa liikkuminen ei ole luontomatkailua, koska se saastuttaa ja on niin 

äänekästä, mutta virallisesti se luetaan luontomatkailuksi. Luontomatkailun keskeinen osa onkin 

luonto, liikutaan luonnossa ja virkistäydytään sen avulla. Luonnon virkistyskäytöllä viitataan 

ihmisten vapaa-ajalla tapahtuvaan luonnossa liikkumiseen ja oleskeluun. Luontomatkailuksi luetaan 

muun muassa seikkailu-, kalastus- tai luonnonsuojeluun tähtäävä matkailu. Luontomatkailijaksi 

kutsutaan henkilöä, joka ei vakituisesti asu alueella vaan tulee kohteeseen juuri jonkin aktiviteetin 

tai virkistyskäytön vuoksi. (Sievänen & Tyrväinen, 2015, s. 262-263.) Ilman luonnon tarjoamia 

ekosysteemipalveluita luontomatkailua ei oikeastaan edes olisi olemassa. Toisaalta myös urbaanissa 

ympäristössä tapahtuva matkailu on ekosysteemien varassa. Niitä on vain muokattu hyvin paljon, 

eikä niistä tule luonto mieleen ensimmäisenä. Ihmisten muokkaamaa ympäristöä voidaan myös 

kutsua ekosysteemipalveluiksi, koska kaikki materiaali on lähtöisin luonnosta. Tämä määrittely ei 

ole tässä tutkimuksessa kuitenkaan olennaista.  

 

Luontomatkailu Suomessa liitetään monesti metsissä tapahtuvaan liikkumiseen ja toimimiseen. 

Suomessa on paljon metsää ja näin ollen niitä käytetään paljon virkistys- ja matkailutoimintaan. 

Oikeastaan kaikessa matkailussa metsät näkyvät jollain tapaa, jollei kohteessa, niin ainakin matkalla 

kohteeseen. Kestävän matkailun ja luontomatkailun tarkoituksena on edistää luonnon suojelua ja 

hyvinvointia. Tämä tapahtuu erilaisten hankkeiden kautta. Moni voisi ajatella, että miten matkailu 

edistää luonnon hyvinvointia? Matkailijoiden alueelle tuoma raha voidaan ohjata suojeluun, myös 
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ihmisten valistaminen luonnon tilasta ja kuinka toimia oikeaoppisesti luonnossa ovat tapoja, jotka 

edistävät luonnon hyvinvointia. Kansallispuistot ja luonnonsuojelualueet ovat monessa kohteessa 

matkailun perustana olevia alueita. Näillä alueilla ekosysteemejä hoidetaan ja tarkkaillaan muita 

alueita tarkemmin, koska ne omaavat erityispiirteitä luonnonolosuhteiltaan. Suojelluilla alueilla voi 

tehdä eri luontomatkailun aktiviteetteja pois lukien moottoriajoneuvoilla liikkuminen. Erityisluvalla 

saa ajaa esimerkiksi moottorikelkalla, mutta muutoin ei. Tämä sen vuoksi, että alue pysyisi 

mahdollisimman puhtaana eivätkä alueen eläimet häiriintyisi. (Sievänen & Tyrväoinen, 2015, s. 

263-264.)  

 

Ihmiset haluavat nykyään lähellä kotiaan sijaitsevia virkistysmaastoja. Vetovoimainen 

virkistäytymisympäristö onkin tärkeä ekosysteemipalvelu, jonka kuntoon, muotoon ja 

houkuttelevuuteen ihminen itse pystyy vaikuttamaan omalla toiminnallaan. Eräässä 

luonnonympäristöjen arvostusta mittaavassa tutkimuksessa todettiin, että arvostetuimmat 

virkistäytymisympäristöt Suomessa ovat vesistöjä sekä luonnonmukaisia metsäalueita. Huolella 

suunnitellut virkistysalueet säilyttävät luontoarvonsa hyvin ja niistä pääsevät nauttimaan useammat 

sukupolvet. Maankäytön suunnittelu on isossa roolissa. Luonnon matkailu- ja virkistyskäyttö ovat 

jatkuvassa muutoksessa. Niitä pitää yhteen sovittaa muiden metsästä saatavien luonnonvarojen 

hyödyntämisen kanssa. Eri sidosryhmillä on erilaisia intressejä esimerkiksi metsäalueiden suhteen, 

kaikkia pitää kuunnella, jotta ekosysteemiä, mikä se sitten onkaan, saadaan kehitettyä kestävästi. 

(Sievinen & Tyrväinen, 2015, s. 264-266.)  

 

Kulttuurihistorian esille tuominen osana luontomatkailua on olennaista, jos halutaan tarjota 

autenttisia tuotteita matkailijoille. Kulttuurin voidaan sanoa olevan oma ekosysteeminsä, joka 

liitetään sitä ympäröivään luontoon ja ihmisiin. Taloudelliseen hyvään tulokseen pyritään keinolla 

millä tahansa. Mikäli arvot ja ideat matkailun tuotteistamiseen tulevat paikallisten ulkopuolelta, niin 

tällöin paikalliset toimijat ajetaan esineen ja kohteen rooliin (Salonen, 2009, s. 129), mikä ei luo 

pohjaa autenttisen matkailuelämyksen syntymiselle. Kulttuurihistoriaa ei pidä sivuuttaa, kun ollaan 

rakentamassa tuotteita. Esimerkiksi Lapin eksotiikkaa etsimään tullut turisti pettyy, mikäli huomaa 

tuotteen olevan epäaito. Paikallisten alkuperäisyyttä on korostettava kulttuuriekosysteemiä esille 

tuotaessa. Näin saadaan heidät suurelta osin osallisiksi myös tuloista, joita matkailu synnyttää. Tällä 

on vaikutusta kulttuurin kehittymiselle sekä sen historian säilymiselle ja kunnioittamiselle, 

unohtamatta ympäristöllisiä vaikutuksia, jotka ovat sidottuina vahvasti kulttuuriin ja sen sisältämiin 

arvoihin. (Salonen, 2009, s. 129-130.)  
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2.3 Soiden tarjoamat ekosysteemipalvelut ja käyttömuotojen keskinäinen kilpailu 

 

Ekosysteemipalvelut ovat hyödyntämisen kohteena monen eri toimijan näkökulmasta katsottuna. 

Monesti nämä kilpailutilanteet johtavat ekosysteemipalvelujen heikkenemiseen ihmisen 

ympäristönkäyttötoiminnan seurauksena, yleensä tahattomasti. Toimijoiden tavoitteena on 

taloudellisen hyödyn saaminen, mitä puoltavat myös yhteiskunnalliset normit sallien esimerkiksi 

metsän käytön. Nykyiset säädökset eivät ole kuitenkaan riittävän kattavia tunnistamaan 

ekosysteemipalvelun saamia kokonaisvaltaisia vaikutuksia. (Suvantola, 2010, s. 113-116.) 

Vaikutukset heikentävät joko luonnonkäyttäjän omia etuja tai toisen luonnonkäyttäjän etuja. 

Suvantola (2010, s. 116) jatkaa: ”kyse on siten toimijan ja heikennettävän ekosysteemipalvelun 

käyttäjän välisestä, usein piilevästä eturistiriidasta”. Toisin sanoen ekosysteemipalvelujen käytön on 

tapahduttava kestävästi ja muut luonnonkäyttäjät huomioon ottaen. Metsää tai suota ei voi 

hyödyntää siten, että se muuttaa kyljessä olevan ekosysteemin tilaa niin paljon, että toinen 

maanomistaja esimerkiksi ei voisi enää käyttää ekosysteemiä toiminnassaan.  

 

Suot tarjoavat monenlaisia ekosysteemipalveluita, niin tuotanto-, kulttuuri- kuin säätelypalveluina. 

Tunnetuimpia tuotantopalveluita ovat ravinnonsaanti (riistaeläinten elinympäristö), puun- ja 

turpeentuotanto (energia), marjat, sienet ja muut kerättävät tuotteet sekä puhtaan veden tuotanto. 

Kulttuurisista palveluista tärkeimpiä ovat maisema- ja ulkoiluarvot virkistyskäytössä ja 

suoekosysteemistä saatava koulutus- ja kasvatusmateriaali. Säätelypalveluista merkittävimpiä ovat 

tulvan, eroosion ja myrskytuhojen säätely sekä hiilen sidonta ja ilmasto-olosuhteiden säätely. 

(SuoEko -hanke, 2013.)  

 

Suoekosysteemin käyttömuotoja on siis monia. Se, mikä käyttömuoto on paras valinta missäkin, 

johtuu arvoista, joita suon hyödyntäjä omaa. Monesti valtion elimet päättävät, millä tavoin jotain 

luonnon kokonaisuutta hyödynnetään. Tästä aiheutuu lähes aina jonkinlaisia konfliktitilanteita eri 

käyttömuotojen puolestapuhujien välillä. Jatkuvasti mennään parempaan suuntaan siinä, että suota 

saataisiin hyödynnettyä kestävällä tavalla, ja tavalla, joka ei vahingoita luontoa ja ympäristöä niin 

paljon. Huolellinen suunnittelu ja tutkimustiedon kerääminen jokaisella hyödynnettävällä 

suoalueella on ensiarvoisen tärkeää, jotta esimerkiksi turpeen tuotannolla ja muullakin ihmisen 

toiminnalla olisi mahdollisimman pienet vaikutukset ympäristöön (Lappalainen, 1999, s. 229). 

Erilaiset käyttömuodot väistämättä johtavat siihen, että suo muuttuu, vaikka kuinka tehtäisiin 

entisöintiä ja maisemointia.  
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Suomen pinta-alasta kolmannes on suomaata, tästä osuudesta vain 0,7% on turvetuotannossa, noin 

50% metsänkasvatuksessa ja vain 9% suojeluohjelmissa (Lappalainen, 1999, s. 229). 

Prosenttiosuuksista huolimatta turpeenotto on ala, joka aiheuttaa eniten vastalauseita ja mielipiteitä. 

Turpeenkäytöllä on Suomessa pitkät perinteet, jotka ulottuvat aina 1700-luvulle saakka. Tuotanto 

alkoi koneiston kehittymisen myötä 1850-luvulla. Omavaraisuus energiantuotannossa on ollut 

isossa roolissa varsinkin sotien aikaan ja jälkeen, jolloin turpeen katsottiin olevan hyvä 

energianlähde. Nykyisellä käytöllä (1999) turvetta Suomen soissa riittäisi, hieman alueesta riippuen, 

moniksi sadoiksi vuosiksi. (Lappalainen, 1999, s. 230-235.) Suopohjien viljelyä on myös tehty 

kauan maassamme. Ruokaa ja rehua on saatu hedelmällisistä suopohjista. Viljan viljelyn kehitys on 

menossa siihen suuntaan, että lisää maapinta-alaa tarvitaan. Tämä johtuu ruoan tuotannon ja 

kulutuksen jatkuvasta kasvamisesta. (Pohjonen, 1999, s. 236-237.) Metsätalous on Suomen 

vahvimpia vientivaltteja tänä päivänäkin. Suomaita ollaan metsitetty menestyksekkäästi jo pitkän 

aikaa. Metsänkasvatus suopohjilla vaatii maaston hoitamista ja tuntemista. Metsää kasvatetaan 

metsäyhtiöiden tarpeeseen, mutta mikä ympäristön kannalta mieluisaa, on puiden kasvattaminen 

hiilinieluiksi. Hiilinielut sitovat ilmakehässä olevaa hiiltä hilliten näin ollen ilmaston lämpenemistä. 

Erään suo-ohjelman tavoitteena on viljellä suurin osa turpeenotosta jääneistä suoalueista 

talousmetsiksi. (Pohjonen, 1999, s. 238.)  

 

Suon käyttömuodoista kenties eniten kasvupotentiaalia omaava on sen virkistyskäyttö. Suo on ollut 

kautta aikain jollain tapaa vieroksuttu paikka, luotaantyöntävä (Sepänmaa, 1999, s. 167). Toki 

paljon riippuu siitä, millä tavoin suosta luodaan mielikuvia ja miten sitä tuodaan esille medioissa. 

Suota on pidetty melko yksipuolisena kohteena, mikä on vaikuttanut sen suosioon esimerkiksi 

retkikohteena, koska ihmiset etsivät näköaloja, laajaa lakeutta ei ole pidetty niin vetovoimaisena 

kohteena. Suo tarjoaa elämyksiä ja villin luonnon kokemista. Suolla voi oppia ymmärtämään ja 

kunnioittamaan luontoa. Suo on kaksitahoinen, sekä torjuva että puoleensavetävä. Suo on samaan 

aikaan yksitoikkoinen ja rikas yksityiskohdiltaan, siellä on vaarassa sekä turvassa. Nämä asiat 

synnyttävät jännitteen, joka kiehtoo nykypäivän ihmisiä, joiden mieli hamuaa yhä ihmeellisimpiin 

ja monitahoisempiin paikkoihin. (Sepänmaa, 1999, s. 168-172.) Soiden reunamat ja 

metsäsaarekkeet ovat oivia paikkoja leiriytyä (jos sallittua), sekä tarkkailla luonnon elämää. Eläimet 

saattavat esiintyä vasta, kun hiljaisuutta on kestänyt jonkin aikaa, eli suolle ei pidä lähteä kiireessä. 

Tähtitaivas näyttäytyy komeana suolta käsin katsottuna. Suolammet ja -järvet tarjoavat 

mahdollisuuden joissain tapauksissa kalastamiseen ja uimiseen. Suolle pitää ennen kaikkea mennä 

eikä katsella sitä kauempaa. Näin ollen siitä saa irti mielenkiintoisia havaintoja, kuten tuoksut, värit, 

yksityiskohdat, pinnanmuodot. (Sepänmaa, 1999, s. 170.) Se, mikä saattaa vetää ihmisiä pois suolta, 
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on käsitys suon luonteesta. Suo voidaan liittää neljään klassiseen ihmisen käsityskyvyn lähteeseen, 

jotka ovat paha, vaarallinen, hirviömäinen ja joutava (Carlson, 1999, s. 173-174). Carlson puhuu 

soiden vaikeasta kauneudesta, epäeettisyydestä. Tarinat ja myytit suohon liittyen määrittävät paljon 

sen houkuttelevuutta. (Carlson, 1999, s. 173-175.) Niistä on vaikea päästä eroon, mutta nykyään 

ihmisten kiinnostus on kääntynyt kohti sellaista päämäärää, missä saa kokea jotain uutta ja erilaista.  

 

Ympäristön hyödyntämiseen liittyy aina ristiriitoja, yhteisymmärrystä voi olla vaikea löytää. 

Nykyään on käytössä YVA-menettely (ympäristövaikutusten arviointimenettely). Esimerkiksi kun 

laajaa suo-, kosteikko- tai metsäaluetta ollaan muuttamassa ojitusten tai kuivatusten kautta 

hyötykäyttöön, niin YVA-menettely on suoritettava. Menettelyyn kuuluu arvioida vaikutuksia 

ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen, sekä maisemaan ja kulttuuriperintöön. Näiden 

lisäksi arvioidaan vaikutuksia vesiin, maaperään, kasvistoon, ilmaan, eliöihin sekä kaikkien edellä 

mainittujen keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin. Isossa kuvassa tarkastellaan biodiversiteettiä ja 

talouden näkökulmasta vaikutuksia luonnonvarojen hyödyntämiseen. (Palviainen, 1999, s. 251-

252.) Esille nousseet ympäristökysymykset eivät ole koskeneet hirveästi suoalueita tai kosteikkoja. 

Suota on pidetty joutomaana, minkä takia siitä ei ole niin paljon kinasteltu. Tähän on kehittymässä 

muutosta, sillä monia hankkeita suon ympärillä on ollut meneillään ja tulee olemaan. (Palviainen, 

1999, s. 255-256.) Esimerkiksi matkailuun liittyen ollaan saatu kehitystä aikaan suoalueille 

rakennettujen pitkospuiden ja lintutornien muodossa.  

 

Ympäristökysymysten herättäessä eripuraa, niin tekevät myös eläimet ja niiden hyödyntämiseen 

liittyvä keskustelu matkailussa. Suoluonto pystyy tarjoamaan hyvät tähystyspaikat eläinten ja 

lintujen tarkkailuun. Monet hyödyntävätkin jo tätä oivaa alustaa eläinten näkemiseen. 

Metsästyskauden aikana suolle mennäänkin toisessa tarkoituksessa: saamaan saalista, suon 

tarjotessa aukean paikan ja ”näyttämön” väijymiselle, kunhan on kärsivällinen ja odottaa riittävän 

kauan. Äijälä ym. (2016) ovat tutkineet eläinten merkitystä osana matkailutoimintaa. Eläimiä 

käytetään hyvin monella tapaa vetovoimatekijöinä matkailussa, joskus epäeettisinkin keinoin. 

(Äijälä ym., 2016, s. 45-47.) Luontomatkailussa eläimet muodostavat merkittävän tekijän, jonka 

vuoksi monet lähtevät metsälle tai suolle. Esimerkiksi Lapissa on melkein 200 matkailuyritystä, 

jotka jollain tapaa hyödyntävät eläimiä tuotteissaan (Bohn, García-Rosell & Äijälä, tulossa). 

Metsästys, kalastus ja villieläinten katselu ovat kasvavassa määrin muokkaamassa luontomatkailun 

kenttää. Suon toimiessa potentiaalisena alustana eläinten hyödyntämiselle se myös aiheuttaa 

ristiriitaa eri tahojen välillä. Ekosentrismin näkökulmasta tärkeää eivät ole yksittäiset eläimet vaan 

koko ekosysteemi, johon myös eläimet kuuluvat (Reis, 2009; Äijälän ym., 2016, s. 49, mukaan).  



26 
 

Ekosysteemiä ja sen osia on hyödynnettävä kestävällä tavalla, vahingoittamatta sitä pysyvästi, tai 

ennemminkin lainkaan. Eläinten hyödyntämisen katsotaan olevan hyväksyttävää, mikäli se 

aiheuttaa enemmän hyvää kuin pahaa, eli jos eläinten käyttö aiheuttaa hyvää ihmisille ja joillekin 

eläinlajeille. Tällöin se on eettisesti hyväksyttävää. Toisaalta, monessa kulttuurissa eläinten 

käyttäminen ja niille kivun aiheuttaminen kuuluvat perinteisiin, jolloin tällaiset toimet katsotaan 

hyväksyttäväksi. (Äijälä ym., 2016, s. 49-50.) Matkailukentän ollessa hyvin laaja, se myös sisältää 

paljon mahdollisuuksia hyödyntää eläimiä monenlaisin tavoin. Tapojen välillä on ristiriitaa riippuen 

siitä, miltä kannalta asiaa katsoo. Toiset haluavat rajoittaa metsästyslupia ja suosia eläinten 

katselua, kun toiset haluavat hyödyntää eläimiä riistana entistäkin enemmän. Suomatkailu, 

ristiriidoista huolimatta, käsittää molemmat ylläkin mainitut näkökulmat ja tarjoaa ”pelikentän” ja 

alustan kaikille matkailun toimialoille.  

 

2.4 Hiljaisuuden näkökulma 

 

Jo kauan aikaa sitten matkailijat osasivat arvostaa luontoa sekä hiljaisuutta, jonka se tarjoaa 

kävijälleen. Mary Louise Pratt (1992) kertoo kirjoitelmissaan, kuinka eräs nainen matkustaa jo 

1800-luvun lopulla Afrikassa ajautuen monenlaisiin maisemiin ja olosuhteisiin. Yksi paikka, jonne 

nainen päätyy, on iso mangrovesuo Länsi-Afrikan Gabonissa. Paikalliset kertovat alueen olevan 

viimeisin paikka, jonne he menisivät. Aluksi kaikki menee huonosti ja suo näyttää pahempia 

puoliaan, kun sitä käy vastustamaan yrittämällä edetä jalan ja joutuin. Huomattuaan ettei 

tarpominen kannata, nainen ottaa käyttöön pienen veneen, jolla edetä. Tämän tehtyään suo aukeaa 

ihan erillä tapaa. Luonto näyttäytyy suopeana ja taivas tähtineen vain korostaa suon maagisuutta. 

Lopulta naisella ei olekaan niin suuri kiire pois. Hän lipuu eteenpäin kuunnellen hiljaisuutta 

ympärillään. (Pratt, 1992, s. 213-215.) Voisi kuvitella naisen miettivän kuinka saada jaettua tämän 

kokemuksen ja tunteen muille päästessään takaisin kotiin.  

 

Tyrväinen (2017) listaa nykyisiä trendejä luontomatkailun saralla: ”luontoympäristön vetovoima 

(vihreä/sininen ympäristö), Slow-liike, rauhoittuminen ja kokonaisvaltainen hyvinvointi, terveys ja 

hyvinvointi (luonnon hyvinvointivaikutukset), hiljaisuus, puhtaus, arktisuus ja kylmyys, sekä 

ympäristötietoisuus”. Nämä kaikki voidaan liittää jollain tapaa hiljaisuuden ulottuvuuteen. 

Ekosysteemipalvelut liittyvät vahvasti hiljaisuuteen matkailussa. Kun otetaan tarkasteluun 

suoekosysteemi, niin vallitsevan tiedon valossa suolle mennään nimenomaan hiljaisuuden ja 

”tekemättömyyden” vuoksi. Ihmisillä on jatkuvasti kiire elämässä ja näin ollen hiljentyminen 
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luonnon keskellä on jo monelle hyvää vastapainoa. Työelämän kiireet aiheuttavat myös stressiä, 

johon luonnonympäristö pystyy tutkitusti antamaan vastalääkettä. (Haanpää & Veijola, 2006.) 

Toisaalta, myös matkailussa on viime vuosina havaittu tarvetta hiljaisuuden hyödyntämiselle 

(Haanpää ym., 2006, s. 8). Tämä on seurausta erilaisen ja monipuolisemman matkailutarjonnan 

lisääntymisestä ja tarpeesta. Matkailun ollessa niin iso ”ilmiö”, sen itsensäkin sisällä on tarvetta 

hidastaa ajoittain. Tarkoitan, että moni matkailija haluaa olla erossa suurista matkailijavirroista ja 

kulkea omaa ”kaukaista” polkuaan. Nykypäivänä hyvin moni matkailija ajattelee samalla tavalla, 

joten valtavirrasta irtaantuminen käy yhä vaikeammaksi. Näistä syistä hiljaisuuden tuotteistaminen 

matkailussa tulee koko ajan ajankohtaisemmaksi. (Haanpää & Veijola, 2006.) Varsinkin 

lappilaisessa matkailussa hiljaisuus on otettu yhdeksi päätyökaluksi kehittää matkailua (Haanpää 

ym., 2006, s. 8). Hiljaisuuteen liittyvien matkailuhankkeiden suuri määrä viime vuosina kertoo 

myös kieltään hiljaisuuden merkityksestä nyt ja varsinkin tulevaisuudessa alalla.  

 

Hiljaisuus Lapin matkailun vahvuutena -hanke (2006) on hyvä esimerkki hiljaisuuden esille 

tuomisesta matkailussa. Siinä tutkittiin kaunokirjallisuuden avulla lappilaista aistimaisemaa. Yhtä 

esimerkkiä lainatakseni; kuksakahvi. Sanapari herättää monilla muistoja eräretkistä ja laavulla 

tulistelusta kuksasta nautittavan kahvin kera. Hiljaista matkailua Lapissa voisi kuvata hyvinkin 

kuksakahvi -termin kautta. Lapin luonto yhdistettynä kahvihetkeen luonnossa on hiljaisuutta 

omimmillaan. Kahvin lisäksi eväät ovat iso osa Lapin luonnossa liikkumista. Makuaisti vaikuttaa 

ehkäpä luultua enemmän hiljaisuuden kokemiseen luonnossa. Tai ylipäätänsä asiat, jotka ovat läsnä 

siinä hiljaisuuden hetkessä rakentamassa kokonaiskuvaa. Monesti se on jotain syötävää tai juotavaa. 

Hankkeessa läpikäydyssä kaunokirjallisuudessa aistit nostettiin esille isosti. Hiljaisuuden 

hyödyntämisen katsottiin alkavan selvittämällä aistihavaintoja, miten ihmiset ovat jo aikoinaan 

kokeneet luontoa Lapissa. (Angeria et al., 2006, s. 20-21.) Luonnon hiljaisuuden tarjoamat 

mahdollisuudet tuovat vastapainoa monesti räiskyvästi näkyville aktiviteeteille kuten 

moottorikelkailu. Kärkkäinen (2017) kertoo ihmisten haluavan nykyään passiviteetteja aktiviteettien 

sijaan. Liika aktiviteettien toitottaminen tuo suorittamisen makua, mikä ei ole ollenkaan 

optimaalinen tilanne, kun tuotteita yritetään tarjota asiakkaille elämyksinä. Pehmeitä, helposti 

lähestyttäviä aktiviteetteja pitäisi olla enemmän, Rovaniemen seudulle tällaisia yrittäjiä on tullut 

viime aikoina lisää, jatkaa Kärkkäinen. Hiljaisuuden ”läpitunkema” suomatkailu tarjoaa tämänlaisia 

pehmeitä aktiviteetteja, joiden avulla luontoa pääsee lähestymään hieman rennommin mielin, kun ei 

tarvitse jännittää tulevaa suoritusta, voi vain olla oma itsensä ja kokea, mitä tapahtuu.  
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Hiljaisuuden käsite liittyy osittain siis hitauden käsitteeseen, jota matkailuun liittyen myös 

käytetään. Slow tourism on käsite (Fullagar ym., 2014, s.1), jolla viitataan kiireettömyyteen ja 

erilaisiin arvoihin matkakohteessa. Eräs kiinnostava seikka on kuitenkin hyvä mainita, liittyen myös 

hiljaisuuteen matkailussa. Pyhiinvaeltaminen on tuotu viime aikoina esille hitaan matkustamisen 

”esikuvana”. Pyhiinvaeltajat ovat jo aikoja sitten matkanneet tavalla, jota nyt tavoitellaan ja 

yritetään tuotteistaa. Pyhiinvaeltamista pidetään edelleenkin hitaan matkailun vallitsevana 

paradigmana. (Howard, 2014, s. 18.) Hiljaisuus ja sen ympärille rakentuva kokemus liitetään myös 

pyhiinvaeltamisen ulottuvuuksiin. Hiljaisuuden merkitys matkailussa on siis kasvamassa jatkuvasti.  

 

Hiljaisuus luonnossa koetaan aistien avulla. Aistimaisema antaa puitteet ja luo mahdollisuuden 

kokea aistien avulla hiljaisuutta. Luonto antaa mahdollisuuden terästää aistien toimintaa, verrattuna 

kaupunkiympäristöön, missä on melua. Hiljaisuus luonnossa tarkoittaa eri asioita eri ihmisille. 

Toiselle luonnollinen melu on hiljaisuutta omimmillaan, kun toiselle se on melua siinä missä 

muutkin luonnottomat äänet. Voimakkaat luonnon äänet ovat hienointa luonnon tarjoamaa 

äänimaailmaa, ne eivät häiritse, koska ovat osa luonnon kiertokulkua. Esimerkkinä tällaisesta ovat 

tuuli ja lintujen laulu. Melu taas on ihmisen aikaansaamaa ääntä. Hiljaisuuden voidaan sanoa olevan 

luonnollinen luonnontila, jossa ei kuule ihmisen tekemiä ääniä ja, jossa luonnon äänet ovat myös 

hiljentyneet. Hiljaisuus koetaan yleensä rauhoittavaksi tekijäksi, se lievittää stressiä. Toisaalta 

hiljaisuus voi olla myös pelottavaa, koska tällöin ihminen alkaa miettiä sisimpiä ajatuksiaan, mikä 

voi olla ahdistavaa. (Angeria ym., 2006, s. 37.)  

 

Hiljaisuutta koetaan erillä tapaa vuodenajasta riippuen. Kesällä luonnossa on suurempi variaatio 

ääniä verrattuna talvisaikaan. Esimerkiksi kesäisellä suolla voi kokea moniaistisen tunteen 

hiljaisuudesta, jossa yhdistyvät niin tilan, pinnan ja avaruuden ulottuvuudet, talvella taas pystyy 

kuuntelemaan hiljaisesti halkeilevan jään äänimaailmoja (Angeria ym., 2006, s. 37). Hiljaisuutta 

pystyy aistimaan myös muilla kuin pelkästään kuuloaistilla. Esimerkiksi suon tuoksut, värit ja 

erilaiset luonnon materiaalit ja maut voidaan ajatella äänimaailman kautta. Marjojen kirpeys voi 

aiheuttaa äänimaailmaan liittyviä reaktioita. Pimeässä tai hämärässä tilassa muut kuin näköaisti 

voimistuvat antaen taas erilaisen määritelmän hiljaisuudesta. Hiljaisuuden voi kokea myös pelkän 

näköaistin avulla, tällöin visuaaliset ärsykkeet luonnossa nousevat keskiöön kuten muodot, värit ja 

pinnat. Nämä muodostavat harmonisen ja rytmikkään kokonaisuuden. Hiljaisuutta luonnossa 

aistitaan siis kaikkien aistien avulla, ei pelkästään kuulon perusteella. Luonnon kokonaismerkitys 

jäisi liian suppeaksi, jos sitä aistitaan vain yhdellä tai kahdella aistilla. (Angeria ym., 2006, s. 37-

38.)  
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Kuuloaisti on kuitenkin tärkein aisti, kun havainnoidaan hiljaisuuden äänimaailmaa. Aivomme 

rekisteröivät jatkuvasti ääniä ympäriltämme. Osa äänistä miellyttää meitä, osa ei lainkaan. 

Epämiellyttävät äänet alkavat melko nopeasti stressaamaan meitä, millä saattaa olla niin fyysisiä 

kuin psyykkisiä vaikutuksia terveyteemme. Toisaalta luonnolliset äänet ja hiljaisuus voivat olla 

hyvinkin positiivisia terveyden kannalta. Saamme todennäköisesti nukuttua paremmin. Vaellus 

luonnontilaisessa metsässä verrattuna kävelyyn meluisassa ja saasteisessa kaupungissa antaa 

varmasti parempia kokemuksia mitattuna millä aistilla tahansa. Hiljaisuus käsittää ulottuvuuksia, 

joita tarvitsemme elämässämme ja, joihin pyrimme. Tällaisen mielipaikan avulla pystymme 

rentoutumaan ja rauhoittumaan maailman menosta. Hiljaisuuden kokeminen on ikään kuin 

turvapaikka meille, joka lataa niin henkisiä, fyysisiä ja psyykkisiäkin energiavarantojamme. 

(Angeria ym., 2006, s. 38.)  

 

Hiljaisuuden sosiaalinen ulottuvuus tarkoittaa sitä, että hiljaisuutta koetaan yhdessä kaverin tai 

ryhmän kanssa, samassa tilanteessa ja tilassa. Hiljaisuus yhdistetään monesti yksin olemiseen 

paikassa, missä on hiljaista. Tällöin sosiaalinen hiljaisuus voi tarkoittaa sisäisen itsensä tutkimista 

tai löytämistä hiljaisuuden ympäröidessä. Sosiaalinen ulottuvuus käsittää myös henkisiä puolen tai 

sitä voidaan tarkastella uskonnolliselta kannalta. (Veijola, 2015, s. 46).  

 

Hiljaisuus on sosiaalinen ilmiö. Voisi ajatella, että hiljaisuus merkitsee vain hiljaisuutta, mutta näin 

ei ole. Jokainen kokee hiljaisuuden omalla tavallaan. Joillekin hiljaisuutta on se, että ollaan 

kaveriporukalla retkellä metsässä ja pidetään jutustelua yllä, jolloin ei olla hiljaa. Vastakohtana tälle 

on se, että ollaan retkellä ja samalle laavulle osuu itselle vieraita retkeilijöitä, jotka alkavat jutella. 

Tällöin jutustelu ei sisällä hiljaisuuden ulottuvuutta, koska vastapuoli on vieras. Hiljaisuus Lapin 

matkailun vahvuutena (2006) -hankkeessa selvitettiin hiljaisuuden sosiaalisia ulottuvuuksia, niitä 

ovat esimerkiksi seuraavat asiat: ei hulinaa ympärillä, hiljaisuudesta nauttiminen ja sen kuuntelu, 

retkeily ja kävely paikoissa, joissa ei ole muita kulkijoita, Lappi, muiden luonnossa vaeltajien 

välittömyys, ystävällisyys, rauhaa ja tärkeät ihmiset mukana, hyvä seura, vain itseään varten 

oleminen, uuvuttavia arkiasioita pakoon lähteminen, rentoutuminen, kiireettömyys. (Haanpää & 

Veijola, 2006, s. 108-110.) Hiljaisuus merkitsee erilaisia asioita eri ihmisille, myös melu ja äänet 

voivat olla hiljaisuutta, kunhan ne koetaan tutussa ilmapiirissä ja ympäristössä.  

 

Hiljaisuutta voidaan käsitellä myös luonnonsuojelun näkökulmasta. Itkonen (2003) kertoo 

luonnossa äänten olevan oleellinen osa maisemaa. ”Hiljaisuus luonnontilaisen äänimaiseman 

symbolina viittaa siihen, että yleensä ihmisen tuottamat äänet ovat voimakkaampia kuin luonnon 
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äänet. Ne muuttavat äänimaisemaa myös luonnonsuojelualueilla, missä suoranaiset elinympäristöön 

vaikuttavat toimenpiteet on muuten minimoitu” (Itkonen, 2003). Ihminenkin muodostaa käsitystään 

ympäröivästä tilasta pitkälti äänten kautta, liitettynä nähtyyn maisemaan. Suomessa tehdyssä 

tutkimuksessa todettiin, että erämaa koetaan ennen kaikkea hiljaisuuden eli luonnontilaisen 

äänimaiseman kautta. Itkonen jatkaa vielä, että äänimaiseman luonnontilaisuuden tulisi kuulua 

luonnonsuojelualueiden sisältämiin tavoitteisiin, niitä suunniteltaessa. (Itkonen, 2003.)  

 

Hiljaisuuden tuotteistaminen matkailussa on jatkuvassa kasvussa, kuten aiemmin todettiin. Ihmiset 

etsivät nykyään jotain normaalista poikkeavaa, kuten terveyteen tai rauhoittumiseen liittyviä 

matkailutuotteita. Tavallinen rantaloma ei enää riitä, on oltava jotain valtavirrasta poikkeavaa. 

Hiljaisuutta on melko haastavaa tuotteistaa, koska se ei ole käsin kosketeltava asia. Tällöin se täytyy 

saada liitettyä muihin jo olemassa oleviin tuotteisiin. Juuri aineettomuus saattaa herättää 

ennakkoluuloja, kun mietitään hiljaisuuden tuotteistamista. (Angeria ym., 2006, s. 38-39.) 

Olennaista markkinointitilanteessa on luoda mielikuvia hiljaisuuden kokemisesta ja luvata, että 

tähän kokemiseen tulee mahdollisuus, kun tuotetta kulutetaan (Vikman, 2003; Angeria ym., 2006, s. 

38-39 mukaan). Hiljaisuutta myytäessä tärkeää on huomioida erilaiset ympäristön aiheuttamat 

aistinärsykkeet, joiden muodostamista reaktioista hiljaisuus viimekädessä koetaan (Tormilainen, 

2005; Angeria ym., 2006, s. 39 mukaan). Hiljaisuuteen liittyvän matkailutuotteen 

kuluttamisympäristö on isossa roolissa siinä, miten asiakas hiljaisuuden kokee. Tämäkin on 

henkilökohtaista: toinen ei pysty kokemaan hiljaisuutta kuin luonnollisessa luonnon ympäristössä, 

kun toiselta se onnistuu esimerkiksi keskellä kaupunkia jonkin rakennuksen sisällä, jonne on 

rakennettu puitteet. Hiljaisuutta on hyvin vaikea tuoda kaupunkiympäristöön, sillä ihmisten 

mielikuvat vievät sitä yhä kauemmaksi asuinympäristöstä jatkuvan melun takia. Toisin sanoen 

keinotekoinen hiljaisuuden ympäristö (kaupunki) matkailussa voi olla haastavaa saada markkinoitua 

kuluttajille.  

 

Hiljaisuudessa olemista voidaan tarkastella matkailussa monesta näkökulmasta. Vieraanvaraisuus ja 

vieraan tilanne suhteutettuna hiljaiseen, hitaaseen ja pysähdyksissä olemiseen ovat uudenlaisia 

näkökulmia. Säynäjäkangas, Honkasilta ja Veijola (2016) kertovat, että nykyään turistit ja 

paikalliset yhdessä muodostavat eräänlaisen yhteisön, joka pohjautuu hitaaseen ja hiljaiseen 

olemiseen kulttuurien sekoittuessa. Hiljaisuutta ei voi lähestyä ”suoraan”, sivusuunnasta vaivihkaa 

tuleminen on parempi keino. Hiljaisuudelle pitää antaa aikaa asettua kokijaan ja kuulijaan. Monet 

länsimaiset kulttuurit perustuvat meluamiseen, jolloin tämänlainen hiljaisuuden kokeminen ei pääse 

lähelle ihmistä. (Säynäjäkangas ym., 2016.) Matkustaessa pitää olla aikaa, jolloin ehtii pysähtyä ja 
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havainnoida esimerkiksi luonnossa olevia kohteita ja niiden kautta löytää hiljaisuuden ulottuvuus. 

Säynäjäkangas ym. jatkavat, että hiljaisuudesta ei pysty puhumaan sanoin, sillä ne ovat melua, joka 

peittää hiljaisuuden alleen. Heidän järjestämänsä tutkijoille suunnattu kuuntelukävely metsässä 

osoittautui sopivammaksi tavaksi tutkia hiljaisuuden ja hidastamisen ääniä. Metsässä osallistujat 

saattoivat saada käsityksen omasta luontosuhteestaan. (Säynäjäkangas ym., 2016.) Hiljaisuus, 

hidastaminen ja pysähtyminen tarjoavat portin oman luontosuhteen löytämiseen.  

 

Metsän ja luonnon tarjoamilla ekosysteemipalveluilla on suuri vaikutus ihmisen hyvinvointiin. Liisa 

Tyrväinen (2015, s. 272) kertoo jo pienenkin metsässä vietetyn hetken vaikuttavan ihmisen 

stressitasoon positiivisesti. Lähellä asutuksia sijaitsevat virkistysalueet ovat varsinkin ikääntyville ja 

lapsiperheille tärkeitä. Mutta, mitä kauemmas asutuksesta viitsii nähdä vaivaa mennä, sitä 

hiljaisemmaksi ympäristö muuttuu. Hiljaisuuden aika-ajoittainen kokeminen lievittää stressiä ja 

antaa henkistä voimaa hektisen elämän keskellä. Luonnon virkistyskäytöllä on sekä henkisiä että 

ruumiillisia terveyttä edistäviä vaikutuksia. (Tyrväinen, 2015, s. 272-276.) Hiljaisuus liittyy 

olennaisesti luonnossa liikkumiseen. Kuulo-, näkö- sekä hajuaistimme tarvitsevat kaikki lepoa 

melusta, jota koemme joka päivä kaikkialla (riippuen esimerkiksi missä työskentelee). 

Ulkoiluympäristön olosuhteilla, ympäristön laadun ohella, on suuri merkitys siihen, miten luonto 

auttaa meitä palautumaan esimerkiksi työpäivästä. Melu, ilmanlaatu, valo ja lämpötila ovat asioita, 

jotka tiedostamattakin muokkaavat kehomme ja mielemme suhtautumista sekä ympäristöstä 

saatavien voimavarojen vastaanottokykyä. Metsä muodostaa laajan kokonaisuuden, jossa on monia 

ekosysteemejä sen sisässä. Suomalaiset suosivat juuri tämänlaisia laajoja luonnonelementtejä, sillä 

ne auttavat tuntemaan luonnon ympärillään. Laaja kokonaisuus edistää luonnon kokemista niin 

hiljaisuuden, rauhan kuin yksinolon kannalta. (Tyrväinen, 2015, s. 272-276.) Lähellä asutusta 

sijaitsevat virkistysalueet ovat toki oivia paikkoja rentoutua, mutta mitä kauemmas menee 

kaupungista, sen voimakkaammin luonnon ja hiljaisuuden tuntee ympärillään ja saa siitä 

suuremman hyödyn irti, terveyden näkökulmasta.  

 

Teoreettinen viitekehys työssä koostuu ekosysteemipalvelun käsitteestä. Keskeinen osa teoriaa on 

Kolströmin (2010) ekosysteemipalvelun nelivaiheinen prosessimalli, jota käytetään analyysin 

pohjana. Mallissa ekosysteemipalvelu kuvataan neljän vaiheen kautta. Nämä ovat abioottinen 

(eloton) input-vaihe, välipalvelu, varsinainen palvelu, sekä hyöty ihmisille (Kolström, 2010, s. 21). 

Analyysivaiheessa malliin tuodaan lisävaiheena tuotteistaminen matkailussa. Aineisto luokitellaan 

yllä mainittujen vaiheiden mukaan, pois lukien ensimmäinen vaihe. Luokiteltu aineisto 

analysoidaan kolmen kategorian kautta, jotka ovat: ekologiset ekosysteemipalvelut suolla, 
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kulttuuriset ekosysteemipalvelut suolla sekä hiljaisuuteen liitettävät ekosysteemipalvelut suolla. 

Mainitut kategoriat olen rakentanut syventymällä ekosysteemipalvelun sekä hiljaisen matkailun 

käsitteisiin. Hiljaisuuden näkökulma on tärkeässä roolissa, koska sen avulla vien palveluita 

eteenpäin, toteutettavaksi matkailun parissa.  

 

Sijoitan työhöni kaksi taulukkoa (luvussa 3), jossa yhdistän ekosysteemipalvelun nelivaiheisen 

prosessimallin eri osia toisiinsa. Tällä tavalla tuon esille selkeästi, miten kustakin suon tarjoamasta 

palvelusta on epäsuorasti tai suorasti hyötyä ihmiselle, sekä miten palvelua voisi tuoda matkailun 

pariin.  
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3 Teorialähtöinen sisällönanalyysi suon havainnoinnista 

 

Työni sijoittuu laadullisen tutkimuksen kenttään. Laadullisen tutkimuksen perustaviin kysymyksiin 

kuuluu; mikä on teorian merkitys laadullisessa tutkimuksessa? Onko laadullinen tutkimus 

tutkimustyypiltään teoreettista vai empiiristä tutkimusta? Kumpaankaan kysymykseen ei ole 

yksiselitteistä vastausta. Teorialla on suuri merkitys tutkimuksessa, joten sitä tarvitaan. Toisaalta, 

teorialla voidaan viitata kulloinkin moneen eri asiaan tai ilmiöön, näin ollen sen merkityksen 

määrittäminen voi olla hankalaa. Tieteessä teorialla tarkoitetaan yleisiä käsityksiä esimerkiksi 

fysiikan alalla. Teoria omassa tutkimuksessani tarkoittaa viitekehystä, josta johdettuna alan tutkia 

käsilläni olevaa tutkimusongelmaa. Teorialla on merkitystä myös metodien kannalta, sekä etiikan ja 

luotettavuuden löytämiseen työssä. Lyhyesti voisi sanoa, että teoria muodostuu käsitteistä ja niiden 

välisistä merkityksistä, jotka tutkimuksessa pyritään kutomaan yhteen päämäärän saavuttamiseksi. 

(Tuomi & Sarajärvi, 2013, s. 18.) Toiseen kysymykseen (edellä) on haastavampaa vastata. Tuomi ja 

Sarajärvi (2013, s. 19-21) pohtivat asiaa sen kannalta, että jokaisessa tutkimuksessa teorialla on oma 

osansa, mutta empiirisessä analyysissa ei välttämättä näin ole. He jatkavat, että teoreettinen 

tutkimus voidaan nähdä myös empiirisen tutkimuksen lajina. Teoreettinen tutkimus muuttuu 

empiiriseksi siinä vaiheessa, kun tutkimusaineisto on kerätty ja muokattu lukijalle annettavaan 

muotoon. Voidaan myös todeta, että teoreettiseen analyysiin ei varsinaisesti ole mitään metodia, 

toisin kuin empiiriseen analyysiin. (Engström, 1987; Tuomen & Sarajärven mukaan, 2013, s. 20-

21.)  

 

Laadullista tutkimusta voidaan kutsua myös ymmärtäväksi tutkimukseksi. Tutkimusperinteitä 

erotellaan sen mukaan, voidaanko tutkittavaa ilmiötä selittää vai ymmärtää. Ymmärtämisen erottaa 

selittämisestä kaksi asiaa; eläytyminen tutkimuskohteena olevien ihmisten mielen maailmaan; 

ajatuksiin, tunteisiin ja motiiveihin. Ymmärtämiseen liittyy tarkoituksenmukaisuus, meidän on 

tarkoitus ymmärtää jokin kokonaisuus. Selittämisessä ei pyritä suoranaisesti samaan. (Tuomi & 

Sarajärvi, 2013, s. 28-30.)  

 

Oma tutkimukseni sijoittuu Galilein selittävän ja Aristoteleen ymmärtävän perinteen välimaastoon. 

Tarkoitukseni on selvittää ihmisten ajatusmaailmaa ja kiinnostusta tutkimuskohdettani kohtaan, 

jolloin tarvitsen sekä selittävää, että ymmärtävää otetta tutkimukseeni. Lähestyn asiaa analyyttisen 

filosofian kautta, joka jaetaan pehmeään ja kovaan linjaan. Kovaa linjaa edustaa looginen 

empirismi, jossa tietoa todellisuudesta perustellaan kokemusten ja havainnoinnin kautta. Pehmeää 
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linjaa edustaa filosofinen lähestymistapa, jossa arkikielen sanojen käyttötapoja tarkkaillaan. Tähän 

jaotteluun sisältyy myös arvolataus, jossa kova kuvaa todellista tieteen tekemistä ja pehmeä on 

eräänlaista tieteellistä puuhastelua, koska siinä ei ole formaalilogiikkaa. Pehmeää tutkimusotetta 

kuvataan myös joustavaksi tutkimusotteeksi, jossa kaikenlainen kaavamaisuus pyritään 

unohtamaan. Formaalin logiikan puuttuessa pehmeä suuntaus sai paljon kritiikkiä osakseen. 

(Suhonen, 1983; Tuomen & Sarajärven, 2013, s. 50-53, mukaan.) Voisi ajatella, että kaikki 

tutkimus tapahtuu loogisen empirismin piirissä, mutta tällöin joitain asioita saattaa jäädä 

huomaamatta, kaavamaisuuden vuoksi. Näin ollen pehmeä ja joustava linja sopivat tietynlaisiin 

tutkimuksiin paremmin, joissa ei voi täysin tietää tutkimuksen etenemisestä tai olennaisesta 

muuttumisesta matkan varrella.  

 

3.1 Aineistot 

 

Aineistoni koostuu kahdesta erillisestä kokonaisuudesta: havainnointiaineistosta, jonka olen 

kerännyt suolle suuntautuneiden retkieni aikana, sekä lukemastani eräkirjallisuudesta, josta nostan 

esiin aiheeseen liittyviä viittauksia.  

 

Autoetnografinen havainnointiaineisto 

 

Havainnointiaineiston keräämiseen käytin autoetnografista itsehavainnoivaa menetelmää. 

Etnografia on menetelmä, jossa tutkija on itse osana tutkimusta. Se tutkii jotain sosiaalista tai 

kulttuurista kohdetta, joka on tarkkaan määritelty. Tavoitteena on muodostaa ymmärrys kohteen 

luonteesta; esimerkiksi ihmisten tavoista elää jossain tietyssä paikassa tai luonnon äänimaisemasta 

metsässä. Kohteessa on vierailtava riittävän monta kertaa tai oltava yhtäjaksoisesti pitkään, jotta 

alkaa ymmärtää tutkimuksen kohteena olevaa ilmiötä. Puhutaan myös havainnoivasta 

kenttätutkimuksesta. (Moisander & Valtonen, 2006, s. 48.) Etnografisessa tutkimuksessa tutkija on 

tiedonkeruuväline. Tutkija itse päättää mitä hän kerää, miten hän kerää ja kuinka paljon hänen 

tarvitsee kerätä. Tutkijan on ikään kuin elettävä ilmiön sisällä ja sen kanssa vuorovaikutuksessa 

ymmärtääkseen sen tapoja ja toimintamalleja. Havainnoituaan kohdetta tutkija suodattaa itsensä 

kautta kokemaansa. Tutkija on instrumentti ja väline tutkimuksen tekoon. Vastuu tutkimuksen 

luotettavuudesta on täysin tutkijalla, tiedonkeruu- ja analyysimenetelmien valinnalla on paljon 

merkitystä luotettavuuden kannalta. Valitun kohteen havainnointi on prosessi, jossa tutkija itsekään 

ei täysin tiedä, mikä tieto on hyödyllistä, sillä tutkittava ilmiö saattaa olla vielä tuntematon. Tutkijan 

on siis kerättävä mahdollisimman paljon tietoa ilmiöstä, jotta sen luonne aukeaa. Myöhemmin 
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päätetään, mitä tietoa käytetään ja mitä ei. ”Tutkija on paljon vartija”. (Kananen, 2014, s. 52.) 

Etnografisessa tutkimuksessa on tarkoitus löytää jonkin ilmiön syvin ja sisin olemus. 

Havainnoimalla pohtia, mistä ilmiössä on kyse, mitä ilmiön sisällä tapahtuu. Sen tarkoitus ei ole 

muuttaa tutkittavaa kohdetta, kuten toimintatutkimuksissa on tavoitteena. Havainnointi on 

etnografinen keino kerätä tietoa. Se eroaa perinteisemmästä laadullisen tutkimuksen tiedonkeruusta 

kestonsa kautta. Etnografisessa tutkimuksessa tutkija perehtyy, elää ja kokee ilmiötä mahdollisesti 

vuosienkin ajan. (Kananen, 2014, s. 52.) Omassa tutkimuksessani toteutin neljä eri retkeä 

suoympäristöön, joista kerron tarkemmin tässä luvussa. Pidin kaikista havainnointiretkistä 

suopäiväkirjaa.  

 

Tarkemmin sanottuna havainnointi tutkimusmenetelmänä tarkoittaa, että etnografi viettää aikaa 

tietyn teeman ympäröimänä; on se sitten tapahtuma, vuorovaikutustilanne tai jokin luonnollinen 

tapahtuma. Havainnoidessa ylös kirjataan kaikki ympäröivän tilanteen antama aineisto, myös 

asioita, jotka eivät tunnu niin merkityksellisiltä sillä hetkellä. Omassa tapauksessani on kysymys 

osallistuvasta havainnoinnista (non-participant observation), kun tutkin suoluontoa ja sen 

ominaisuuksia hiljaisuuden ekosysteemin käsitteen kautta. Analyyttinen havainnointi on taito, joka 

kehittyy sitä tehdessä. (Moisander & Valtonen, 2006, s. 52.) Näin ollen ei sovi olettaa, että 

tutkimuksen aineistonkeruu luonnistuu mutkitta saman tien.  

 

Aineistonkeruumenetelmänäni toimii autoetnografinen havainnointi. Edellisessä kappaleessa 

kuvailemani etnografia sopii kertomaan myös autoetnografiasta menetelmänä. Ne pyrkivät lähes 

samoin keinoin keräämään aineistoa. Ero on siinä, että autoetnografiassa tutkija asettaa itsensä 

keskiöön. Tutkija on samaan aikaan sekä subjekti että objekti tutkimuksen sisällä. Omaa kokemusta 

käyttäen tutkija havainnoi ja analysoi tutkimuskohdetta. (Moisander & Valtonen, 2006, s. 63.) 

Menetelmä on melko haastava, koska omalla kokemuksella ja suhteella tutkimuskohteeseen on 

paljon merkitystä havainnoinnin tuloksiin ja niiden totuudenmukaisuuteen.  

 

Kritiikkiä tutkimusmenetelmää kohtaan on myös hyvä antaa. Itsensä asentaminen tutkimuksen 

keskiöön ei ole perinteisimpiä tapoja tehdä tutkimusta muutamastakin syystä. Ensinnäkin, se 

haastaa perinteistä tutkijan ja tutkittavan suhdetta. Toiseksi, perinteinen tutkimus työskentelee 

puolueettomasta näkökulmasta tutkimuskohteeseen nähden, mikä ei välttämättä tapahdu 

autoetnografisessa menetelmässä. Kolmanneksi, tutkimuksen esittelyä pidetään ongelmallisena, 

koska akateeminen tyyli esitellä on erilainen. Perinteisesti akateemista tyyliä pidetään 
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eristäytyneenä, jolloin vapaammalla otteella tapahtuva autoetnografia ”astuu sen varpaille”. 

(Moisander & Valtonen, 2006, s. 63-64.)  

 

Toteuttamani luontoretket tuntuivat alkuun tuovan haastetta siitä, mitä pitäisi havainnoida. Tehtyäni 

muutaman retken suolle, havainnointi alkoi sujua luontevammin. Lähes samoja asioita alkoi 

paljastua jokaisesta kohteesta, mutta myös poikkeavuuksia löytyi. Tämä johtui kunkin alueen 

omaperäisyydestä.  

 

Havainnointiaineisto käsittää neljä erinäistä suolle suuntautunutta reissua. Olen merkinnyt ylös 

päiväkirjamaisesti havaintoja retkilläni. Ensimmäinen reissu suuntautui Riisitunturin 

Kansallispuistoon Posiolle lauantaina 15.10.2016. Riisitunturi valikoitui kohteeksi sen 

ainutlaatuisuuden vuoksi. Suomesta ei löydy vastaavanlaista rinnesuoaluetta mistään, ainakaan 

samassa laajuudessa. Kaksi henkilöä käsittänyt ryhmämme kiersi noin 13 kilometrin pituisen 

lenkin. Maastoltaan kulkemamme reitti oli hyvin vaihtelevaa. Suota oli kuitenkin lähes kaikkialla. 

Olosuhteet olivat hieman sateiset ja todella märät, sumu peitti näkyvyyttä alkumatkasta. Vettä ei 

tullut kuitenkaan taivaan täydeltä, joten matka taittui mutkitta. Kylmäkään ei ollut. On hyvä ottaa 

huomioon, tämän kohteen ollessa ensimmäinen havainnoitava suo, ettei välttämättä tullut kaikkea 

heti mieleen, mitä tulisi havainnoida ja kirjata ylös. Kirjasin ylös tuntemuksiani matkan varrelta 

liittyen yleistunnelmaan, olosuhteisiin, lämpötilaan, ääniin, maisemiin, luonnollinen vs. ihmisen 

rakentama infrastruktuuri suolla. Myös muiden reitillä olleiden ihmisten kanssa keskusteleminen 

vaikutti suokokemukseen, suurimmalta osin positiivisesti. Itse haluan kokea luontoa ennen kaikkea 

täydessä hiljaisuudessa ilman ihmisen aiheuttamia ääniä. Keskustelut muiden reitillä olijoiden 

kanssa olivat kuitenkin mielenkiintoisia. Saimme vinkkejä, minne mennä, mikäli olisimme 

kauemmin alueella. Myös Lapin muista kansallispuistoista oli puhetta ja vaihdoimme kokemuksia. 

Lopuksi totesin, että muiden retkeilijöiden läsnäolo ei ollutkaan haitaksi, päinvastoin.  

 

Toinen retki suuntautui Napapiirin retkeilyalueelle lähellä Rovaniemeä. Kyseinen retkeilyalue 

valikoitui kohteeksi läheisyyden ja monien soiden takia. Kiersimme, kaksi henkilöä, rengasreitin, 

joka oli pituudeltaan noin 9 kilometriä. Ajankohta oli 5.11.2016 lauantai. Keli oli kirkas ja hieman 

pakkasen puolella. Aurinko oli jo melkein laskemassa, kun lähdimme liikkeelle. Alkumatka taittui 

pitkospuita pitkin, jotka ylittivät könkäitä ennen kuin reitti päätyi metsään. Tässä kohtaa 

äänimaailma käsitti veden solinan, joka kätki muut äänet taakseen. Valoisaa aikaa oli jäljellä 

parisen tuntia. Metsässä hämärä jo tuntui. Kävelimme reipasta tahtia ja pian puut alkoivat harveta ja 

saavuimme Vianaapasuon reunalle. Näkymä oli vaikuttava, aukeata suota kauas lähes joka 
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suunnassa. Lähdimme kävelemään suon yli ja pysähdyimme keskelle kuuntelemaan sen tarjoamia 

ääniä. Tallensin mieleeni havainnoimiani asioita ja tuntemuksia. Pieni tuulenvire kävi, muutoin ei 

kuulunut ääniä. Pitkospuut olivat jääneet jo jään alle. Päästyämme nevan yli saavuimme 

lintutornille, jossa vietimme hetken tähyillen suon ylle ja havainnoiden tunnelmaa. Muutama lintu 

lenteli lähistöllä, mutta eläimistä ei muutoin ollut tietoakaan. Jatkoimme matkaa suon yli toiseen 

suuntaan kuin mistä tulimme. Tunnelma suolla oli huumaava auringon laskiessa ja antaen enää 

vähän valoa, tässä kohtaa oli retken upein kohta. Suo alkoi muuttua vetisemmäksi ja kohta se 

osittain yhtyi pieneen jokeen, josta alkoi kuulua solinaa. Savun haju tunkeutui yhtäkkiä nenään ja 

pian saavuimmekin laavulle, jossa oli hiillosta vielä jäljellä nuotiolla. Reitillä ei tullut vastaan kuin 

muutama muu retkeilijä, joten saimme olla keskenämme. Loppumatka sujui samaa reittiä melkein 

pimeässä metsässä ilman lamppua, meidän pyrkiessä reippain askelin takaisin kohti lähtöpaikkaa. 

Pimeys toi myös pieniä pelon tunteita loppumatkasta. Veden solina jätti rauhoittavan kuvan 

kohteesta, yhdistettynä pakkasen peittämään suohon, kokemus oli taianomainen. Tein havaintoja 

samalla tapaa kuin ensimmäiselläkin retkellä, pysähdellen muutamissa kohdissa ja vain 

katselemalla ympärille ja yhdistellen tilannetta kokemuksiini suosta.  

 

Kolmas havainnoiva suoretki suuntautui heti seuraavana päivänä Teuravuoman suoalueelle 

Kolarissa, 6.11.2016 sunnuntaina. Teuravuoma valikoitui kohteeksi sen ollessa Suomen suurin 

suoalue, mikä kiehtoo jo itsessään. Tällä kertaa teimme, kaksi henkilöä, edestakaisen lenkin 

pituudeltaan noin 9 kilometriä, kävimme kääntymässä ison suoalueen keskikohdassa. Keli oli 

loistava, aurinko paistoi ja pakkasta oli muutama aste. Retkeilykeli oli kaikin puolin upea. 

Alkumatkasta seurasimme pitkospuita metsän läpi, joilla näimme jo melko monia eläinten jälkiä. 

Niitä oli mielenkiintoista seurata koko matkan ajan ja arvailla, mitä eläimiä oli ollut kyseessä. 

Ihmisten jälkiä ei näkynyt lainkaan. Pitkospuut jatkuivat koko matkan ajan, sillä maasto oli hyvin 

vetistä, vaikka pakkanen olikin jo jäädyttänyt maata. Pian saavuimmekin varsinaisen suon laidalle, 

se avautui edessämme laajana, sisältäen metsäsaarekkeita monessa kohtaa. Pysähdyimme eri 

kohdissa suoaukeiden keskellä ja kuuntelimme luontoa. Tuulenvire piti pientä ääntä, mutta muutoin 

ei kuulunut juuri mitään. Suo loisti ympärillämme. Jatkoimme matkaa metsäsaarekkeiden läpi, jotka 

tekivät reitistä mukavan vaihtelevan. Seuraavalla aukealla pysähdyimme taas havainnoimaan 

ympäristöä. Luonnonkauneutta parhaimmillaan, tunnelma oli taianomainen ja hiljaisuus käsin 

kosketeltavissa, kun mikään ei liikkunut missään. Saavuimme pian kääntöpaikalle, joka sijaitsi 

suurin piirtein suoalueen keskikohdassa. Istuimme hetken laavulla, joka oli saarekkeen reunalla, 

söimme eväät ja ihailimme maisemaa. Lähdimme kulkemaan takaisin samaa reittiä. Loppumatkasta 

saavuimme lintutornille, jonka olimme sivuuttaneet toiseen suuntaan kulkiessa. Nyt vietimme siellä 
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muutaman hetken. Tornista näkyi suota joka suunnassa. Hiljaisuus tuntui jotenkin kummalliselta, 

olin ajatellut Suomen suurimmalla suoalueella olevan edes jonkun muunkin retkeilijän. Ihan lopussa 

törmäsimme muutamaan muuhun kulkijaan. Tämän retken havainnointi tapahtui samalla tavoin 

kuin kaksi aiempaa, havainnoin suota monessa kohtaa ja painoin mieleeni tuntemuksia ja ajatuksia. 

Nyt pystyi jo hyvin vertaamaan aiempaan kokemukseen ja sitä kautta syventää ajatuksia.  

 

Neljäs ja viimeinen havainnointiretki tehtiin Pyhä-Luoston Kansallispuistoon sunnuntaina 

tammikuun 29. päivä. Kyseisessä kansallispuistossa on paljon suoalueita ja tuntureita taustalla, 

minkä vuoksi se valikoitui kohteeksi. Lenkki, jonka kahden hengen ryhmämme teki, Tunturiaavan 

luontopolku, oli hieman haastava toteuttaa, sillä lumi oli osittain hyvin upottavaa ja eteneminen 

näin ollen hidasta. Keli oli tuulinen ja hieman pakkasen puolella, aurinkoa ei näkynyt. Meillä oli 

varusteena talviulkoilukengät, mutta lunta meni varresta sisään kuitenkin. Alkuun reitti kulkee 

luontokeskuksesta tien vartta pitkin ennen kuin kääntyy metsään. Metsässä polku kantoi hyvin eikä 

upottanut. Saavuimme pian laavulle, joka sijaitsi suon reunalla, puut peittivät näkymää suolle. 

Sumuinen keli myös vaikutti tunnelmaan. Muutamia ihmisiä käveli vastaan. Jatkoimme metsän 

reunaa pitkin, kunnes käännyimme suoaukealle johtaville pitkospuille. Ne olivat miltei täysin lumen 

peitossa, mikä teki niiden seuraamisesta haastavaa. Itse upposin muutaman kerran syvään 

lumihankeen. Pääsimme lopulta lintutornille, joka sijaitse hieman keskemmällä suota. Vietimme 

siellä muutaman hetken havainnoiden ja kuunnellen luontoa. Tornilta oli upeat näkymät Pyhän 

tuntureille, jotka seisoivat vieressä. Kirkkaalla kelillä näkymät olisivat olleet henkeäsalpaavat. Tuuli 

tuiversi ja oli talviset olosuhteet. Eläimiä ei näkynyt. Kiinnitin huomiota yksinään seisoviin puihin 

keskellä suota ja mietin niiden merkitystä, sekä moniin saarekkeisiin. Vaikka keli ei ollut paras 

mahdollinen, niin se jätti kokemuksen suon alttiudesta luonnonvoimille. Jatkoimme matkaa kohti 

Isokurua, mutta käännyimme hieman ennen sitä takaisin kylään päin. Söimme eväitä laavulla, missä 

oli hieman rauhallisemmat olosuhteet kuin suoaukealla. Loppumatka sujui laskettelurinteiden 

vierustaa takaisin lähtöpaikalle. Tämä retki oli luonteeltaan hieman erilainen kuin aiemmat, koska 

olosuhteet olivat täysin talviset ja kaikkialla suolla oli sumun peittämää harmautta. Tuulen ollessa 

navakkaa oma mieli ei päässyt tai ehtinyt rauhoittua kunnolla suolla ollessa. Tästä suosta jäi 

rauhaton kuva. Muista retkistä eriävä suokokemus jätti kuitenkin iloisen mielen retkestä.  

 

Eräkirjallisuusaineisto 

 

Toinen puolikas aineistoani muodostuu eräkirjallisuudesta. Olen lukenut erilaisia teoksia, joissa 

tulee esille suolla tapahtuva retkeily tai, joissa jollain tapaa viitataan suohon. Kaikkia läpi käymiäni 
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teoksia yhdistää suoluonnossa liikkuminen ja hiljaisuuden tunteminen. Suo ei ole kaikissa neljässä 

valitsemassani teoksessa keskiössä, mutta se tuodaan riittävällä tavalla esille, jotta saadaan selville 

sen merkitys kyseisessä kirjoituksessa. Teoksissa kuvataan suomalaista eräkulttuuria vahvasti, suo 

on erottamaton osa tätä menneisyyttä ja nykyisyyttä vertailevaa kerrontaa. Valitsin teokset 

kymmenen tarkastelemani kirjan joukosta. Valitut teokset omasivat parhaan potentiaalin 

suoluontoon ja suolla tapahtuviin tarinoihin. Neljä teosta valikoitui myös sen vuoksi, koska suolle 

suuntautuneita havainnointiretkiä oli saman verran. Havainnointiaineiston ja eräkirjallisuusaineiston 

tuoma analyysityön määrä oli suurin piirtein sama.  

 

Ensimmäinen lukemani teos oli Veikko Haakanan ”On aika sytyttää kiehiset” vuodelta 1984. Kirjan 

kirjoittaja kertoo omista kokemuksistaan ja seikkailuistaan Lapin erämaissa. Teoksessa ei 

varsinaisesti puhuta kokemuksista suoluontoon liittyen, mutta suosta puhutaan useampaankin 

kertaan. Teos antaa hyvän yleiskatsauksen retkeilystä ja patikoinnista Suomen Lapin luonnossa niin 

talvella kuin kesällä. Kirjassa kuvataan hyvin koko vuoden kierto ja millä tavoin se vaikuttaa 

erämaassa liikkumiseen. Varustus ja kaikki retkellä tarvittava välineistö ja eväät kuvataan tarkasti. 

Valitsin tämän teoksen ensimmäiseksi osaksi aineistoani, koska se antoi hyvää yleiskuvaa siitä mitä 

luonnossa liikkuminen on eri vuodenaikoina ja ennen kaikkea, mitä hiljaisuus merkitsee erämaan 

kulkijalle. Teoksen tarinat ovat sopusoinnussa keskenään: monessa kohtaa ollaan kesäisellä suolla 

hillastamassa, kalastamassa sekä metsästämässä lintuja tai hirviä. Suon laita-alueet tulevat tutuiksi. 

Tarinoissa kerrotaan myös siitä, miten louevaatteen ja leirin saa pystyyn ja mitä kaikkea näiden 

ympärillä tapahtuu. Erätaitoja kuvaillaan hyödyllisiksi paikassa kuin paikassa, niitä korostetaan 

monessa kohtaa tulia tehtäessä. Erämiehen yksinäisyys kuuluu asiaan, vaikka tarinoissa 

kohdataankin muita kulkijoita. Talvinen näkökulma tulee myös esille. Hiihtämistä talvisella suolla 

kuvataan melko paljon ja sitä, kuinka helppo tapa se on edetä suolla talvella. Koira on mukana 

tarinoissa niin kesällä kuin talvellakin. Keskeinen tarinoiden jättämä ajatus on kunnioitus suota 

kohtaan, ei sovi lähteä soitellen sotaan, kun lähdetään lintujahtiin tai muutoin metsälle. Kirjassa ei 

ole selkeää juonta, jota seurata, vaan tarinoita kerrotaan tiettyjen teemojen ympäröiminä. Teos 

kertoo, kuinka luontoa pitää kunnioittaa ja kuinka pärjätä erämaassa, opettavainen lukukokemus.  

 

Toinen lukemani teos oli Veikko Haakanan ”Punaisen kiven aapa”, vuodelta 2006. Teos kietoutuu 

tapahtumiin, jotka sattuvat Punaisen kiven aavan laitamilla oikeastaan jokaisessa kohtaa kirjaa. Suo 

on periaatteessa päätapahtumapaikka. Tarkemmin sanottuna sen laitamat, sillä suo on niin upottava, 

että ei sinne voi niin vain mennä. Kirjan tarina menee niin, että sattumuksen kautta mies yllättää 

hirviperheen, jonka joukossa oleva vasa tekeytyy kuoliaaksi. Tällöin mies päättää ottaa palan tämän 
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korvasta itselleen, ikään kuin merkitä vasan, jonka tapasi aavan laidalla. Vuosien mittaa mies tulee 

odottelemaan suolle, josko tapaisi samaisen uroshirven. Muutamaan kertaan tapasikin. Hän odotti, 

että hirvi saisi elää hyvän elämän, jonka jälkeen voisi kaataa tämän. Asia meni kuitenkin niin, että 

metsästysseurueen toinen jäsen oli osunut kyseiseen hirveen, mutta ei kuolettavasti. Hirvi oli 

vaeltanut pitkän matkaa suon toiselle puolelle ja tuupertunut sinne. Korpit ja muut metsän eläimet 

olivat käyneet aterioimaan. Mies loppujen lopuksi löytää hirven luut suon laidalta. Hän halusi ottaa 

sarvet ja kallon muistoksi, mutta myi ne sattuman kautta hyvään hintaan etelän miehelle. Tästä voi 

miettiä, että moni eläin elää koko elämänsä suon lähettyvillä, koska se tarjoaa ravintoa ja myös 

suojaa metsän reunassa. Näin ollen, suon reunoilta saattaa löytyä eläinten luita, varsinkin 

metsästysalueiden lähettyviltä. Näiden ”aarteiden” löytyminen suolta on myös yksi aspekti suon 

salaperäisyydessä. Suo on saattanut aikojen saatossa kätkeä, vaikka mitä kerrostensa sisään. Mies 

sai rauhan, kun tiesi hirvensä kohtalon. Valitsin tämän teoksen, koska se kuvaa hyvin ihmisen ja 

luonnon suhdetta, ennen kaikkea ihmisen ja eläimen välistä maailmaa (ihmisen näkökulmasta). 

Hiljaisuuden ulottuvuus on suuri osa tätä suhdetta. Monessa kohtaa kirjaa kuvataan hiljaisuutta, niin 

ihmisen kokemaa kuin luonnollistakin. Lukukokemuksena kirja jätti kuvan hiljaisesta metsästä ja 

suoympäristöstä, vaikka metsästys olikin yksi pääteema.  

 

Kolmas lukemani teos oli Kalevi Sipolan ”Jänissuon valtias”, vuodelta 2013. Teoksessa on eri 

tarinoita. Ne esitetään sekaisin: yksi tarina alkaa, mutta jatkuukin vasta muutaman muun tarinan 

jälkeen. Yksi tarinoista sijoittuu Jänissuolle ja sen ympäristöön. Kaksi henkilöä ovat lähteneet 

metsästämään lintuja ja ylipäätänsä eräretkelle laajalle aavalle. Pojat katkovat puita suon reunalta 

saadakseen tehtyä rakotulen. Pojat kuvaavat suota ylitsepääsemättömäksi rimmeksi, jonka yli ei 

kannata lähteä edes yrittämään. Teoksessa ei ole selkeää juonta, vaan se hyppii tarinasta toiseen. 

Yhtä tai kahta päähenkilöä ei ole. Tarinoiden porukat liikkuvat saman Jänissuon lähettyvillä kertoen 

erinäisiä tarinoita ja kokemuksia metsästykseen, karhujen kohtaamiseen ja ylipäätänsä luonnossa 

liikkumiseen liittyen. Heillä on monesti koira mukana, kuten lähes jokaisessa aineistoni tarinassa. 

Eri vuodenaikoja ja olosuhteita kuvataan suoympäristössä ja metsässä melko tarkkaan, minkä 

vuoksi oli helppo kuvitella itsensä kokemaan tarinoiden seikkailuja. Suo on esillä melko vahvasti. 

Jänissuon valtiaalla tarkoitetaan loppujen lopuksi karhua, joka pitää aluetta omanaan, minne 

ihmisillä varsinkaan ei ole asiaa. Valitsin tämän teoksen, koska siinä tuodaan esille luonnon 

ylivaltias asema, jota ihminen yrittää horjuttaa vakavasti. Ihmisen pitäisi olla osa luontoa eikä 

päinvastoin. Osa tarinoiden henkilöistä oli melko nuoria, mikä antoi myös hieman toisenlaista 

näkökulmaa. Luonnon ja sitä kotinaan pitävien eläinten kunnioittaminen jäi päällimmäisenä 

mieleen teoksesta.  
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Neljäs lukemani teos oli Unto Ekin ”Suokukkojen tanssi”, vuodelta 1992. Kirjan tarina kulkee 

seuraavasti. Ananias niminen henkilö kertoo kokemuksistaan ja elämästään eräretkillä. Hänellä on 

lähes jokaisella seikkailullaan mukanaan Mosse -niminen koira, muistelmissa päähenkilöllä on ollut 

monia muitakin koiria metsällä mukana. Retkillään hän käy kalassa, hirvimetsällä, yöpyy 

erämökeissä sekä marjastaa hillaa, puolukkaa ja mustikkaa. Alkoholi on vahvassa roolissa monessa 

kohtaa seikkailuja. Erämökkejä kuvaillaan melko tarkasti lähes joka kerta, kun uusi (monesti 

erittäin vanha ja ränsistynyt) mökki tulee kuvaan. Ananias myy keräämiään marjoja kylän ihmisille 

ja ansaitsemillaan rahoilla ostaa parikin autoa, joilla pääsee kulkemaan hieman kauemmas aina ja 

kohti uusia seikkailuja. Yhdessä kohtaa tarinaa päähenkilö työskentelee lomittajana, koska on 

pakotettu tähän rahan puutteen vuoksi. Mieluiten hän olisi vain metsällä ja hillasoilla tekemässä 

salaisia touhujaan metsästyksen ja marjastuksen parissa, sekä kirjoittamassa muistelmiaan. Tarinan 

loppupuolella päähenkilöllä on matkassaan nainen, jonka kanssa hän käyskentelee metsällä sekä 

kylillä. Hän muistelee välillä lapsuuttaan kertoen tapahtumia metsä- sekä hillasuoretkistään. Loppua 

kohden alkoholi ja salametsästyksen karu luonne vievät voiton Ananiaksesta ja hän saa 

vankilatuomion erään työnjohtajan ilmiantamana. Kirja päättyy siihen, kun Ananias vapautuu 

vankilasta ja lähtee elämään uutta elämää suokukon muodossa Intian ja Burman jokisuistoissa, 

elämänsä nainen rinnallaan. Suo esiintyy monessakin kohtaa teosta, mutta sitä ei nosteta vahvasti 

esille tarinoissa ja seikkailuissa. Valitsin kyseisen teoksen, koska se oli hieman erilainen kuin kolme 

ensimmäistä lukemaani teosta. Se käsitteli suota melko etäältä, keskittyen erämiehen omaan 

elämään ja sitä kautta luoden kuvaa luonnosta. Todellisen erämiehen kokemusten kautta pystyy 

luomaan itselleen kuvaa, minkälaista on elää käytännössä metsäluonnon armoilla (alkoholi oli 

monesti ainoa kaupasta haettu hyödyke) ja näin ollen huomata, kuinka irrallaan me tällä hetkellä 

olemme luonnosta ja luonnontilaisesta. Teos auttaa asettamaan nykyistä elämänmenoa jonkinlaiseen 

perspektiiviin.  

 

Myös eräkirjallisuudesta muodostuvaa aineistoa aion analysoida teorialähtöisen sisällönanalyysin 

keinoin. Tarkoituksenani on poimia aineistosta eri teemoihin luokiteltavia sanoja ja lauseita siihen 

pisteeseen asti, että uutta informaatiota ei enää löydy. Tässä deduktiivisesti muodostetussa 

sisällönanalyysissa aineistoa luokitellaan teoreettisesta viitekehyksestä käsin tai käsitejärjestelmästä 

käsin. Analyysiä ohjataan tietyn teeman kautta. Muodostettava analyysirunko voi olla melko 

väljäkin. Sen sisälle muodostetaan aineistosta nousevia luokituksia tai kategorioita, noudattaen 

induktiivista sisällönanalyysitapaa. Tällöin saadaan poimittua juuri oleelliset asiat runkoon ja 

jätettyä epäoleelliset ulkopuolelle. Ulkopuolelle jäävistä asioista muodostetaan uusia luokkia, joita 

myös analysoidaan. (Tuomi & Sarajärvi, 2013, s. 113.) Analyysistä tarkemmin seuraavassa luvussa.  
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3.2 Teorialähtöinen sisällönanalyysi 

 

Aineiston analysointiin käytän teorialähtöistä sisällönanalyysia. Tässä deduktiivisesti 

muodostetussa sisällönanalyysissa aineistoa luokitellaan teoreettisesta viitekehyksestä käsin tai 

käsitejärjestelmästä käsin. Analyysiä ohjataan tietyn teeman kautta. Muodostettava analyysirunko 

voi olla melko väljäkin. Sen sisälle muodostetaan aineistosta nousevia luokituksia tai kategorioita, 

noudattaen induktiivista sisällönanalyysitapaa. Tällöin saadaan poimittua juuri oleelliset asiat 

runkoon ja jätettyä epäoleelliset ulkopuolelle. Ulkopuolelle jäävistä asioista muodostetaan uusia 

luokkia, joita myös analysoidaan. (Tuomi & Sarajärvi, 2013, s. 113.)  

 

Tutkimuksessani vaiheet etenevät siten, että teoriasta tuodaan erilaisia luokituksia, joita vastaavia 

asioita etsitään aineistosta. Toisin sanoen jo ennakkoon on luotu tietynlainen koodisto analyysia 

varten. Tutkija etsii tällöin aineistosta teoriaa vastaavia luokituksia. Tämän jälkeen on pohdittava 

teorian soveltuvuutta kyseiseen aineistoon nähden. Aineiston käsittely tapahtuu pelkästään teorian 

näkökulmasta. Teorialähtöisessä analyysimuodossa on omat rajoittavat tekijänsä. Tutkijalla ei ole 

niin vapaat kädet tehdä analyysia kuin esimerkiksi aineistolähtöisessä analyysissa. Tulkinnat 

aineistosta on tehtävä ennalta rajatun teoreettisen kehyksen kautta. Oleellinen asia tässä 

analyysimuodossa on teoriasta tuotavien eri osien ja piirteiden tarkastelu suhteessa aineistoon sekä 

ennen kaikkea aiempaan tutkimukseen. (Silvasti, 2014, s. 40.)  

 

Aineiston analyysi etenee siis tietynlaisen kehikon mukaan, jonka tuon vielä esille. Siinä 

ensimmäisessä vaiheessa asetetaan tutkimusongelma ja tarkennetaan tutkimuskysymyksiä. Toisessa 

vaiheessa valitaan aineistonkeruutapa ja kerätään itse aineisto. Kolmas vaihe on aineiston rajaamista 

ja järjestämistä. Neljännessä vaiheessa aineisto luokitellaan ja teemoitetaan, minkä jälkeen on 

analyysivaihe, jossa teemoja ja ilmiöitä verrataan keskenään. Sitten ovat vuorossa vielä tulosten 

tulkinta sekä dialogi teorian kanssa, loppuun pohditaan jatkotutkimusmahdollisuuksia. Tämä 

seitsemän vaihetta sisältävä malli sopii myös teorialähtöisen sisällönanalyysin ohjenuoraksi. 

(Ruusuvuori ym., 2010, kuvio 1, analyysin vaiheet, s. 9.) Tämän tutkimuksen aineiston analysointi 

on noudattanut kutakuinkin edellä mainittuja vaiheita.  

 

Seuraavassa on näyte siitä, millä tavoin analyysi etenee. Taulukko 1 ja taulukko 2 havainnollistavat 

tätä. Taulukko 1 havainnollistaa suoretkiltäni keräämää aineistoa, ja taulukko 2 eräkirjallisuuden 

aineistoa. Molemmat havainnollistavat aineistojen muokkautumista käyttämääni Kolströmin 

nelivaiheiseen malliin. Tarkoitukseni ei ole syventyä tässä luvussa analyysiin, vaan tuoda esille 
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tapa, jolla olen sitä tehnyt. Analyysi pohjautuu Kolströmin (2010) malliin, jossa on neljä eri vaihetta 

ekosysteemipalvelun tuotannossa. Ensin on abioottinen (eloton) input-vaihe, välipalvelu, 

varsinainen palvelu sekä hyöty ihmisille (Kolström, 2010, s. 21). Viides vaihe on palvelun tuottama 

hyöty matkailulle (tuotteistaminen), tarkoitukseni ei kuitenkaan ole lähteä rakentamaan tuotteita 

vaan antaa aihioita, joiden perusteella luontomatkailuala voisi hyötyä.  

 

Työn liitteet 1 ja 2 ovat listauksia suoekosysteemin tuottamista varsinaisista- ja välipalveluista, 

niiden tuottamista epäsuorista ja suorista hyödyistä ihmisille, sekä miten matkailu voisi hyödyntää 

näitä. Liitteiden avulla havainnollistan analysointitapaa Kolströmin (2010) mallia käyttäen, pois 

lukien ensimmäinen vaihe (abioottinen). Analysoin ja avaan tuloksia tarkemmin analyysi-luvussa 

(4).  
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Taulukko 1. Ekosysteemipalvelun tuottaminen ihmiselle ja hyödyntäminen matkailussa 

(Kolströmin, 2010, mallin mukaan). Pohjautuen suohavainnointiaineistoon.  

 

Varsinainen tai 

välipalvelu 

Epäsuora hyöty 

ihmiselle 

Suora hyöty ihmiselle Tuotteistaminen 

matkailussa 

Hiljaisuus, 

rauhallisuus, 

kiireettömyys 

Stressittömyys Terveydelliset hyödyt Suolla hiljentyminen, 

taianomaisuus, 

salaperäisyys, ulos 

kaupungin hälinästä 

Märkyys, kosteus, 

(sumuisuus) 

Kostea ilma, helppo 

hengittää 

Terveydelliset vaikutukset 

(esim. astma) 

Kohenna terveyttäsi ja 

kuntoasi suolla. 

Taianomaisuus, 

pelottava suo (ei näe 

sumussa) 

Vaikeakulkuisuus, 

upottava maasto 

Haastavuus ja sen 

tuomat mielikuvat, 

jotka haluaa ylittää 

Kestävyysharjoittelumaasto, 

sopivasti haastetta retkeilyyn, 

kunto kasvaa raskaassa 

maastossa 

Treenaaminen, itsensä 

testaaminen suolla, ei 

tarkoituskaan selvitä 

helpolla 

Vesi (virtaava) Maisemointi -> 

vaikutukset 

mielentilaan 

Juomavesi, veden solinan 

katselu 

Veden maistaminen 

suoraan luonnosta voi 

olla jo elämys. 

Vesielementti on 

näyttävä joka 

maisemassa 

Kanssakulkijat (ei 

luonnollinen palvelu) 

Turvallisuuden tunne, 

pelon lievittyminen 

Seurustelu, kokemusten vaihto 

muiden kanssa 

Ryhmäretket 

sekalaisessa porukassa 

(ei liian isoja 

porukoita, jotta 

autiomaisuus säilyy) 

Opasteet ja infotaulut Oppiminen suosta ja 

sen 

kulttuurihistoriasta 

Informaation ja ohjeistuksen 

saaminen suolla ollessa 

Opasteiden avulla saa 

täydellisemmän 

kokemuksen, tarinat ja 

uskomukset apuna 

markkinoitaessa 
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Taulukko 2. Ekosysteemipalvelun tuottaminen ihmiselle ja hyödyntäminen matkailussa 

(Kolströmin, 2010, mallin mukaan). Pohjautuen eräkirjallisuusaineistoon.  

 

Varsinainen tai 

välipalvelu 

Epäsuora hyöty 

ihmiselle 

Suora hyöty ihmiselle Tuotteistaminen 

matkailussa 

Suon erämaisuus rauhoittuminen Hiljaisuus, pois kiireestä ja 

hälinästä 

Suoerämaassa pääset 

palaamaan ihmisen 

juurille, jolloin kaikki 

oli luonnontilaista, 

hengellisyys 

Lammet, järvet Kalastaminen, 

jännitys, että tuleeko 

saalista 

Ravinnon saaminen, harrastus Kalastaminen, kalan 

valmistaminen 

nuotiolla tai laavulla, 

uiminen, 

virkistäytyminen 

Suon tuoksu Herättää mielikuvia ja 

mielenkiinnon, että 

mistä tuoksu on 

peräisin 

Tekee retkestä 

nautittavamman 

Tuoksut iso osa suon 

moninaisuutta, kaikki 

aistit käyttöön 

suoretkellä 

Eläimet ja linnut Eläinten ja lintujen 

sekä niiden jälkien 

tunnistaminen ja 

katselu, sekä 

seuraaminen 

Metsästys harrastuksena, 

ruoan saanti 

Eläin- ja linturetket 

suolle, leiriytyminen 

ja eläinten 

odottaminen, 

metsästysretket 

Marjat (hillat, lakat, 

puolukat, mustikat) 

Marjojen 

poimiminen, hyvää 

liikuntaa 

Ravinnon saanti, kunto 

kehittyy 

Hillaretket suolle, 

johon voi liittää 

leiriytymisen, 

marjankeräyskilpailu 

”Kairan henki” 

(kulttuurihistoria) 

Suon voi kuvitella 

elävän tarinoiden 

kautta, jolloin siitä 

tulee 

mielenkiintoisempi 

Ennen suolle menoa historian 

ja tarinoiden tutkiminen tuo 

retkeen uuden ulottuvuuden, 

kaikki näkee maagisemmassa 

valossa 

Tarinat elävöittävät 

suoretkeä ja 

esimerkiksi oppaan 

kerronta voi sisältää 

henkimaailman 

asioita, suonsilmä voi 

asuttaa näitä henkiä 
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Selventääkseni tutkimuksen kulkua tuon tässä vielä esille eri vaiheet. Ensin olen luokitellut 

molemmat aineistot, suohavainnointi ja eräkirjallisuus, Kolströmin (2010) mallin mukaan, jota olen 

avannut edellä. Tämän jälkeen olen analysoinut näitä luokituksia kolmesta eri näkökulmasta, jotka 

ovat ekologinen, kulttuurinen ja hiljaisuuden suon tarjoama ekosysteemipalvelu. Olen vertaillut 

niitä keskenään sekä hyödyntänyt jo olemassa olevaa tutkimusta. Nämä näkökulmat ovat 

analyysiluvun (4) jaotteluperuste. Nämä kategoriat nousivat teoreettisesta viitekehyksestä sen 

kautta, kun aloin syventymään, mitä kaikkea ekosysteemipalvelun käsite sisältää. Esiin nousi 

yhteyksiä edellä mainittuihin kategorioihin.  

 

3.3 Tutkimusetiikka 

 

Tutkimuksen teossa on otettava huomioon erilaisia tutkimuseettisiä näkökulmia. Tutkimuksen ja 

sen aineiston luonteesta riippuen on tuotava esille tavat ja keinot, joilla tutkimusta on viety 

eteenpäin. Tutkimusta tehtäessä on reilua ja tärkeää ilmoittaa käyttämänsä lähteet tekemällä 

lähdeviitauksia. Esimerkiksi työni teoriaosaa kirjoittaessa oman tekstin osuus jää melko pieneksi, 

joten lähdeviittausten kautta etenen aiheessani. Tekijänoikeuksilla voidaan tarkoittaa esimerkiksi 

kirjallisuutta, kuvia, tieteellisiä julkaisuja tai puheita. Tekijänoikeuden moraalisista oikeuksista 

keskeisin on isyysoikeus. Sillä tarkoitetaan tutkimuksessa käytettyjen lähteiden esiintuomista ja 

aikaisempien aihetta tutkineiden tutkijoiden kunnioittamista. Tällä osoitetaan myös tutkijan 

perehtyneisyyttä aiheeseen. Tieteen ja tutkimuksen teossa isyysoikeudella, eli kuka on luonut 

kyseisen tutkimuksen, on erittäin suuri painoarvo. Tutkimusetiikan hyviin käytäntöihin kuuluu 

viittausvaatimus, sillä on monesti suurempi painoarvo tiedeyhteisössä kuin mitä tekijänoikeuslaki 

vaatimuksissaan määrittelee. (Kuula, 2006, s. 68-69.)  

 

Aineiston hankintaan liittyy monenlaisia kysymyksiä. Riippuen millä tavoin aineistonsa kerää, on 

se tehtävä oikeaoppisesti. Esimerkiksi, jos tutkii ihmisjoukkoa, heiltä kerätyt tiedot koskien 

terveydentilaa, rikoksia tai poliittisia asenteita ovat asioita, jotka on pidettävä salassa. Tuloksissa 

voidaan tuoda julki haastattelun lopputulema, mutta siinä ei saa paljastaa kuka haastateltavista on 

ollut mitäkin mieltä. Puhutaan anonymiteetistä. Se, onko jokin asia arkaluontoinen vai ei, riippuu 

monesti kulttuurista. Tutkittavat eivät välttämättä edes vaadi salassapitoa, mutta se on tehtävä 

tutkimusetiikan ohjeita noudattaen. (Kuula, 2006, s. 135-136.) Toisesta ääripäästä katsottuna 

tutkittava voi myös keskeyttää tutkimuksen, jos hän katsoo sen sisällön muuttuneen merkittävästi 

tavalla, joka ei miellytä (Kuula, 2006, s. 142).  
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Huijaaminen tai väärän tiedon antaminen tutkimuksen tekoon liittyen on epäeettistä. Tällä 

tarkoitetaan esimerkiksi sitä, että tutkittaville henkilöille ei kerrota kaikkea oleellista tutkimuksesta. 

Moraaliton toiminta tai käyttäen keinoja, jotka eivät arkielämässä olisi sallittuja, ovat huijaamista. 

Tutkimuksen kulusta tai sen lopputulemasta tarkoituksellinen väärin informoiminen on huijausta ja 

saattaa koko tutkimuksen huonoon valoon. Tutkittaville henkilöille saattaa myös koitua harmia 

tästä. (Kuula, 2006, s. 161-162.) Mikäli tutkimuksen aineistonkeruuseen ei liity millään tapaa 

tutkittavina olevia ihmisiä, on hyvän tutkimusetiikan periaatteiden noudattaminen hieman 

vaivattomampaa. Tällaisissakin tapauksissa voi toki huijata, mikäli jättää kertomatta totuuden 

tutkimuksen eri vaiheista. Kaiken on oltava läpinäkyvää, jotta tutkimus olisi uskottava ja antaisi 

pohjaa jatkotutkimusmahdollisuuksille.  

 

Omassa tutkimuksessani keräsin aineistoni kahdella tapaa. Käytin autoetnografiaa suoympäristön 

havainnoimiseen, josta syntyy toinen osa aineistostani. Tämän aineiston keräämiseen liittyen ei ole 

juurikaan riskitekijöitä ajatellen tekijänoikeuksia tai arkaluonteisuutta. Paikat, missä olen suota 

havainnoinut, ovat olleet joko kansallispuistoja tai luonnonsuojelualueita, joten niillä liikkuminen 

on sallittua. Minulla on ollut mukana ystävä, joka on auttanut havainnoinnissa. Hänen 

anonymiteettinsä säilytetään, vaikka sen paljastaminen ei kyseistä henkilöä haittaisikaan. Olen 

kysynyt häneltä, sopiiko, jos hän on mukana aineiston tuottamisessa ja läsnä kuvauksissa, joita 

käytän tutkimuksessani. Hän vastasi myöntävästi molempiin kohtiin. Muut ihmiset, joita kohtasin 

retkillä eivät olleet tietoisia, että teen tutkimusta. En katsonut tarpeelliseksi kertoa tästä, koska 

jännite tilanteessa olisi kasvanut, mikä olisi todennäköisesti muuttanut kanssakulkijoiden käytöstä. 

Käytän muista retkeilijöistä vain nimitystä kanssakulkija, joka ei paljasta mitään heidän 

henkilöllisyydestään, jota itsekään en tiedä. Toinen puoli aineistoani koostuu eräkirjallisuuden 

teoksista. Poimin kirjojen tarinoista kohtia, joissa ollaan suolla tai käsitellään suohon liittyen jotakin 

aihetta. On tärkeää, että tuon esiin kenen kirjoittama mikäkin kohta aineistossani on, olenkin tuonut 

tämän esille kootessani aineistoa. Olen käyttänyt muutamia suoria viitauksia, mutta suurimmaksi 

osaksi viittaan koko teokseen tai tarinaan. Tämän tuon selkeästi esille tutkimuksessani.  
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4 Suon tarjoamat ekosysteemipalvelut 

 

Tässä analyysiluvussa käyn läpi aineistoista löytyviä yhteyksiä suohon ja suoekosysteemiin. Etsin 

yhteyksiä suon tarjoamista ekosysteemipalveluista kolmen eri kategorian kautta, jotka nousevat 

ekosysteemipalvelun käsitteen muodostamasta teoriasta. Ne ovat: 1. ekologiset palvelut, 2. 

kulttuuriset palvelut, sekä 3. hiljaisuuden ulottuvuuden omaavat palvelut. Analyysi tapahtuu siten, 

että tuon esille sekä havainnointiaineistosta että eräkirjallisuusaineistosta löytyneitä yhteyksiä 

suoekosysteemiin ja keskustelen löydösten ja teorian välillä. Aineistolöydökset pohjautuvat omaan 

näkemykseeni siitä, mikä suon tarjoama palvelu sisältyy mihinkin kategoriaan. Löydökset voidaan 

sijoittaa ominaisuuksien perusteella useampaankin kategoriaan, mutta sijoitan ne vain yhteen, jottei 

analyysistä tulisi epäselvä.  

 

 

Kuva 2. Vianaapa Napapiirin retkeilyalueella. Kuva: Joonas Katajisto.  
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Käytän kahta eri merkintää kertomaan, onko kyseessä kummasta aineistosta nostettu tieto: HAV = 

havainnointiaineisto, KIR = eräkirjallisuusaineisto. Mikäli on käytetty molempia aineistoja = MOL.  

 

4.1 Suon tarjoamat ekologiset palvelut 

  

Suo tarjoaa monenlaisia palveluita, jotka muodostuvat luonnon oman kiertokulun mukana. Kokoan 

alkuun palveluita, joita tuon esille tässä luvussa. Tämän jälkeen analysoin niitä tarkemmin. 

Ekologisia suon tarjoamia ekosysteemipalveluita ovat: kosteus ja sumuisuus sekä ylipäätään 

vaihtuvat olosuhteet. Auringonvalo on myös läsnä useasti suolla. Pitkospuut kuuluvat suolle, vaikka 

eivät olekaan luonnollinen palvelu, mutta ne ovat kuvainnollisesti juurtuneet yhteen suon kanssa, 

joten perusteltua sijoittaa tähän kategoriaan. Vesi ja kalat ovat osa suoympäristöä. Eläimet ja marjat 

ovat kenties niitä suolla näkyvämpiä palveluita, monelta kannalta katsottuna, joita ihmiset kohtaavat 

suolla liikkuessaan. Niitä voidaan kutsua myös suon fyysisen koskettamisen ulottuvuudeksi.  

 

Suo mielletään monesti vetiseksi ja kosteaksi sekä osittain sateiseksi paikaksi (HAV). Yhdellä 

havainnointiretkelläni oli tihkusadekeli. Tästä jäi vaikutelma suon kosteasta olemuksesta. 

Vesielementin katsotaan olevan varsinaisen palvelun, jonka suoekosysteemi tarjoaa vaihtelevin 

muodoin. Se on palvelu, josta suorana hyötynä ihmisille ovat kostean raikas ja puhdas ilmanala, 

jossa on helppo hengittää, millä on terveydellisiä vaikutuksia. Suo tarjoaa tietyille kasveille myös 

hyvän kasvualustan. Kasvisto, joka suolla kasvaa, tarjoaa upean maiseman, jollaista ei näe 

esimerkiksi metsässä liikkuessa. Kolströmia (2010) mukaillen, suo tuottaa palvelun, josta on 

monella tapaa hyötyä ihmisen toiminnalle suolla, mutta myös muille naapuri-ekosysteemeille ja 

eliölajeille. Matkailua ajateltaessa voitaisiin ottaa esille suon terveyttä edistävät vaikutukset. Suolla 

on iso merkitys Suomen kulttuurihistoriassa, mutta sen merkitys ei välttämättä ole niin selvä 

nykyisille sukupolville. Näin ollen suon merkitystä voisi uudelleen rakentaa nykyisille sukupolville 

tuomalla sen terveydellisiä vaikutuksia esille markkinoinnissa. Kostea ilmanala ja ylipäätänsä 

luonnossa oleminen hyödyttävät joka tapauksessa ihmisten terveyttä (Tyrväinen ym., 2014). Tässä 

yhteydessä on mainittava turve, jota suolta nostetaan. Turvehoidot ovat terveellisiä ihmisen 

hyvinvoinnille (Uosukainen, 2002), mutta tässä tutkimuksessa ei oteta turvetta suuremmin 

huomioon, koska sen nostaminen vapauttaa hiiltä ilmakehään, millä ei ole positiivisia vaikutuksia 

luontoon eikä ilmastoon.  

 

Suon vaihtuvat olosuhteet määrittävät kokemuksen, joka sieltä saadaan. Olosuhteiden luonne voi 

olla kaikkea: sumua, ukkosta, rajuilmaa, aurinkoa, myrskytuulta, tyyntä ja kaunista (MOL). 
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Olosuhteet luovat erilaisia palveluja, joista on erilaista hyötyä ihmisille. Aiemmin tässä analyysissä 

on jo mainittu eri olosuhteiden hyötyjä ihmisille. Ilman raikkaus ja puhtaus ovat suorimpia hyötyjä 

terveydellisten seikkojen kautta. Matkailussa suon olosuhteita voi hyödyntää esimerkiksi tuomalla 

esiin raakoja kuvia myrskyävästä suosta, joka varmasti vetää ihmisiä puoleensa. Nykyään halutaan 

jotain ennen kokematonta ja suoluonto tarjoaa puitteet tähän. Kuten monet kaupunkikohteet 

maailmalla, myös jotkut luontokohteet voivat menettää vetovoimaansa ajan kuluessa ja kohteiden 

yleistyessä. Suoluonto ei ole vielä kokenut tällaista, hyvä jos on alkuun päässyt matkailukohteena. 

Matkailijat ja retkeilijät haluavat kokea jotain, mitä eivät ole ennen nähneet tai heidän 

kaverinsakaan ole kokeneet. Suon vaihtelevat ja monipuoliset olosuhteet (Sepänmaa, 1999), ainakin 

kesällä, antavat hyvän pohjan matkailutuotteiden luomiselle. Olosuhteista voisi nostaa esille 

erikseen tuulen. Suon ollessa laaja-alainen alue tai aukea, siellä monesti käy melko kova tuuli 

(HAV). Tästä on epäsuorasti hyötyä esimerkiksi tuulen aikaansaamassa pölytyksessä, jolloin 

kasvusto kukkii ja ihmiset voivat ihailla kaunista maisemaa. Suorempaa hyötyä on vilvoittava olo, 

joka kuumana kesäpäivänä saattaa tulla fyysisen suolla ponnistelun jälkeen. Tuuli tuo myös 

raikkaan ja puhtaan ilman ihmisten kasvoille. Tuulen ja aukean suon mielikuvan voi yhdistää 

yksinäisyyteen ja eristäytyneisyyteen, joita suo edustaa. Sepänmaa (1999) kertoo suon tarjoavan 

mahdollisuuden vapauden säilyttämiseen, millä hän tarkoittaa massojen välttämistä ja 

yksinolemisen vapautta. Suo on melkein ainoita paikkoja, missä saa olla yksin ja vaikka tehdä 

kuntoharjoittelua. Soita myös monessa tapauksessa löytyy jokaisesta Suomen kolkasta, joten 

”vapauttaan” ei tarvitse lähteä etsimään kauempaa. (Sepänmaa, 1999.) Vapaudentuntua ja eri 

olosuhteita suoluonnossa voi matkailussa hyödyntää liittyen retkeilijöiden henkisten tavoitteiden 

sekä puhtauden ja raikkauden, ja loppujen lopuksi terveydellisten seikkojen tavoitteluun. Toisaalta 

talvinen tuiske ja tuuli suolla ei ehkä houkuttele ihmisiä sinne, mutta tässäkin voidaan miettiä 

arktista ulottuvuutta suolla. Kokemus se kylmä tuiskukin on, jota ei saa monesta paikkaa.  

 

Auringonvalo on elämän edellytys, kaikkien ekosysteemien voimanlähde. Suolla aurinko pääsee 

paistamaan laajalle alueelle mahdollistaen kasvuston kasvamisen (HAV). Suota havainnoidessa 

komea auringonpaiste toteutui kahdella retkellä tehden kokemuksesta upean. Eräkirjallisuudessa 

mainitaan muutamassa tarinassa aamuinen aurinko usvaisen suon yllä, mistä jäi taianomainen 

vaikutelma lukijalle (KIR). Ihmiset hyötyvät epäsuorasti auringonvalon ja lämmön aikaansaamasta 

kasvillisuudesta, joka näyttäytyy upeana maisemana. Suora hyöty tulee kasvuston luoman puhtaan 

ilman kautta, jota hengitämme ollessamme suolla sekä tietysti auringon lämmittävän vaikutuksen 

kautta. Kuten Tyrväinen ym. (2014) ovat tutkineet, pelkästään luonnossa tai suolla olemisella on 

positiivisia terveydellisiä vaikutuksia ihmisen hyvinvointiin ja stressin tuntemiseen. Matkailussa 
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pystytäänkin hyödyntämään puhdasta ilmaa sekä kirkkaita talvi- tai kesäpäiviä suolla, jolloin 

maisemat ovat maagisen värikkäät sekä taianomaiset. Aurinko lämmittää kesän lisäksi myös 

talvella, joten maisemat, lämpö ja puhtaan ilman hengittäminen ovat asioita, joita matkailun 

kentässä on hyvä ottaa huomioon.  

 

Pitkospuut ovat näky, joka yhdistetään helposti suohon. Havainnointiretkillä kuljimme käytännössä 

kaikki osuudet pitkospuita pitkin. Ne ovat juurtuneet kuvainnollisesti ja fyysisestikin syvästi yhteen 

suoluonnon kanssa. Suolla olisi lähes mahdoton kulkea kesäaikaan ilman pitkospuita. 

Eräkirjallisuudessa pitkospuut mainittiin monessa kohtaa, vaikkei teosten henkilöt monesti soita 

ylittäneetkään. Pitkospuut hyödyttävät ihmisiä tarjoamalla helpon kulun sekä piirtämällä maisemaan 

jäljen, joka varmasti jää retkeilijöiden mieliin. Pitkospuut eivät ole ekologinen palvelu, mutta 

mielestäni on perusteltua sijoittaa ne kuitenkin tähän kategoriaan, koska ne liittyvät niin vahvasti 

suohon. Tämän osoittaa myös Vuoriston (2007) teos, jossa pitkospuita pidetään osana 

luonnonpuistoja, soita ja retkeilyalueita, eikä niiden olemassa oloa kuvailla kuten muita ihmisen 

rakentamia kohteita kuvaillaan. Toisaalta, hän jatkaa, että todellinen erämaa alkaa vasta siitä, missä 

pitkospuut loppuvat. Tutkimassani kirjallisuudessa soista puhuttaessa mainittiin useaan otteeseen, 

että suolle ei ole menemistä, jollei tiedä, missä suonet kulkevat tai, jos siellä ei kulje pitkospuita. 

Matkailun parissa mielikuvia pitkospuista kannattaa käyttää, koska ne luovat konnotaatioita 

luontoon ja suolle. Vaikka ne ovatkin ihmisen tekemä rakennelma, niin ne eivät riko hiljaisuutta, 

kuten monet muut ”mökit” keskellä luontoa.  
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Kuva 3. Suoaluetta ja pitkospuut Napapiirin retkeilyalueella. Kuva: Joonas Katajisto.  

 

Konkreettinen varsinainen palvelu on vesi, joka virtaa ja solisee niin pienemmissä kuin 

isommissakin puroissa suoalueelle ja sen järviin ja lampiin. Laaja suoekosysteemi näin ollen tuottaa 

epäsuorasti hyötyä maisemoinnin kautta ihmiselle. Tällä saattaa olla vaikutuksia sekä terveyteen 

että mielentilaan. Suora hyöty, jonka ihminen saa virtaavasta vedestä, on juomavesi. Pitkällä 

vaelluksella on hankala kantaa suurta määrää vettä, joten purojen hyödyntäminen on tärkeässä 

asemassa miellyttävän kokemuksen kannalta. Ehdottoman tärkeää kuitenkin on, ettei ota juomavettä 

seisovasta vedestä, jossa bakteerikanta on suurempi. Matkailun kannalta tämä tuo mielenkiintoisen 

aspektin osaksi retkeä. Monet kaupunkilaiset eivät välttämättä ole koskaan juoneet vettä suoraan 

luonnosta, joten jo sen kokeminen voi tehdä heidän retkestään elämyksen. Itse suolta ei voi juoda 

vettä, mutta suolle virtaavista puroista näin voi tehdä. Eräkirjallisuus tuo tähän liittyen vahvasti 

esille kalastamisen sekä uimisen, joista lisää seuraavassa kappaleessa.  

 

Järviä löytyy monesti soiden reunamilta tai läheisyydestä, joissain tapauksissa ne ovat osa suota 

(MOL). Palveluna järvi tarjoaa maisemaa ja virkistystä, mutta myös kalastusmahdollisuuden, mikäli 

järvessä on kalaa. Virkistyskäyttö, kuten uiminen, on epäsuorana hyötynä, mutta se voidaan lukea 

myös suoraksi hyödyksi. Kalan saanti ja syöminen ovat varsinaisesti suoraa hyötyä. Kalastaminen 

suolla ei ole ihan joka päiväistä hommaa. Siitä voisi saada kalastus- ja luontomatkailuun uuden 
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sektorin. Koe suo kalastaen -tyyliin. On vielä todettava, että vesi elementtinä on tutkitusti 

puoleensavetävin luontotyyppi Suomessa (Sievänen & Tyrväinen, 2015, s. 265), mikä antaa olettaa, 

että suo ja järvet sekä lammet yhdessä houkuttelevat ihmisiä tällaisiin ympäristöihin.  

 

 

 

Kuva 4. Järvi suoalueella Riisitunturin kansallispuistossa. Kuva: Joonas Katajisto.  

 

Eläimet ovat iso osa kaikkea luontoa, joka ympärillämme on. Suolla eläinten liikkeet ja läsnäolo 

vain korostuvat, koska aukealla alueella niitä on helpompi nähdä (KIR). Suolla liikkuu paljon 

varsinkin lintuja, mutta myös muita eläimiä. Yksi suon tarjoamista palveluista onkin alusta luonnon 

ja eläinten tarkkailulle. Havainnointiretkillä ei tullut vastaan muita eläimiä kuin lintuja, niitäkin vain 

muutamia. Epäsuorasti eläimet (pois lukien linnut) aiheuttavat pelon tunteen suolla liikkujalle, mikä 

voi olla luotaan työntävä tai puoleensa vetävä seikka. Karhu on hyvin ihmisarka eläin, mutta sen 

olemus on luonut aikojen saatossa hyvinkin pelottavan kuvan ihmisen näkökulmasta (KIR). 

Suorasti ihmiset hyötyvät eläimistä monella tapaa, kuten niiden katseleminen ja bongaaminen 

luonnossa, millä on mieltä rauhoittava vaikutus, mikä taas lieventää stressiä (Tyrväinen ym., 2014). 
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Kokemusten ja elämysten vuoksi moni lähteekin suolle. Nähdessään karhun tai ilveksen ensi kertaa 

oikein läheltä, on se varmasti liikuttava hetki. Äijälä ym. (2016, s. 47-48) ovat tutkineet eläinten 

käyttöä matkailun tarkoituksiin ja todenneet niillä olevan suuri vaikutus siihen, kuinka 

vetovoimaiseksi jokin matkailukohde mielletään. Matkailutoimijoiden tehtävänä olisikin rakentaa 

jonkinlaisia luontoon muokkautuvia suojakatoksia, joista on turvallista tarkkailla eläimiä, tietenkään 

niitä häiritsemättä. Esimerkiksi Itä-Suomessa, missä karhuja esiintyy Venäjän rajan pinnassa, on 

niiden reviirejä hyödynnetty viemällä turisteja metsään tai suon laidalle pieniin puusta 

valmistettuihin turvallisiin koppeihin, joista he voivat tarkkailla karhuja ja muita arempia eläimiä 

hiljaisuuden vallitessa (Wildtaiga, 2017). Vaikka suo mielletään autioksi paikaksi, siellä liikkuu 

paljon eläimiä, kunhan malttaa asettua paikoilleen ja odottaa niiden esiintuloa. Toisaalta, ihmisen ja 

eläimen suhde on monimutkainen ja ongelmallinen. Kun eläimestä tehdään vetovoimatekijä ja 

”matkakohde”, sillä on vaikutusta niiden hyvinvointiin sekä se tuo niille ylimääräistä stressiä. Näin 

ollen eläinten hyödyntäminen katselemalla sekä samanaikainen niistä huolehtiminen on hyvin 

haastavaa saada toteutetuksi. Tutkimus eläinten hyvinvoinnin ja niiden hyödyntämisen välillä on 

kuitenkin kattavaa ja uusia keinoja tuodaan esille. (Äijälä ym., 2016, s. 48.)  

 

 

Kuva 5. Eläinten jälkiä Teuravuoman suoalueen pitkospuilla. Kuva: Unna Äkäslompolo.  

 

Metsästäminen ja linnustaminen ovat myös iso osa suomalaista eräkulttuuria. Suon reunoilla 

”loikoilu” ja odottaminen, että hirvi lähtee liikkeelle, kuuluvat suokulttuuriin. Linnustamista 
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tehdään myös suolla, koska aukealla alueella niihin saa paremman sihdin (KIR). Nämä voidaan 

lukea suoekosysteemin tarjoamiksi palveluiksi, joista on ihmisille suoraa hyötyä harrastuksen sekä 

ravinnon saannin muodoissa. Niin metsästäminen kuin linnustaminenkin olivat suuresti esille 

eräkirjallisuudessa. Suurin osa erätarinoista keskittyi metsästämiseen jossain muodossa. Yhdessä 

tarinassa tuotiin esille, kuinka erämiestä ärsyttivät turistit, jotka olivat lähteneet metsälle hienoine 

varusteineen. Äijälä ym. (2016, s. 46) käyttävät termiä ”eläinten viihdekäyttö” metsästyksestä 

puhuttaessa. Metsästämiselle on asetettu Suomessa melko tiukat ehdot, mutta matkailu voisi siitä 

kuitenkin hyötyä, koska eläinten viihdekäyttö katsotaan osaksi kulttuuria (Äijälä ym. 2016), sekä 

mikäli eläinkannat sen sallivat. Eläinten luontokuvaaminen on ala, jota matkailussa voi hyödyntää, 

metsästyksen ja eläin-bongaamisen ohella. Vasta parin viimeisen vuosikymmenen aikana on tutkittu 

sitä, miten matkailu vaikuttaa eläimiin, joita hyödynnetään. Eläinten hyödyntäminen matkailussa 

kasvaa jatkuvasti ja näin ollen onkin tärkeää, että niiden hyvinvoinnista huolehditaan oikealla 

tavalla ja aidosti. Matkailuyrityksen huonosti kohtelemat eläimet antavat huonon imagokuvan 

yrityksestä sekä koko alasta yleisöllä, millä on taloudellisia vaikutuksia, eikä tämänlainen toiminta 

edistä eläinten oikeuksia isossa kuvassa, jos tavoitellaan vain taloudellisia hyötyjä, keinoja 

kaihtamatta. (Äijälä ym., 2016, s. 46-47.) Eläinten jälkien arvailu ja seuraaminen pitkospuureitillä 

kuuluvat myös talvisen suon tarjoamiin aktiviteetteihin. Itse eläintä ei välttämättä tarvitse nähdä, 

jäljet jo luovat salaperäisen ja kiinnostavan tunnelma-aihion. Yhdellä suoretkellä näimme kahdet eri 

eläinten jäljet vieretysten ja peräkkäin. Tästähän saimmekin suuren annoksen pohtimista, että mitä 

tilanteessa on mahtanut tapahtua. Onko kyseessä ollut tuttavallinen vai vihamielinen tapaaminen 

kahden eläimen välillä.  

 

Ihmisillä on nykyään enemmän myös halua auttaa luontoa ja eläimiä pysymään kunnossa, 

metsästyksen ja linnustamisen rinnalla. Nämä kaksi eläimistä hyötymisen muotoa eivät sulje toinen 

toistaan pois. Yksi keino auttamiseen ovat linnunpöntöt, joita näkee luonnossa melko paljon, myös 

hieman syrjäisemmillä mailla. Suoretkilläni huomasin muutamia linnunpönttöjä soiden reunamilla 

ja metsissä (HAV). Suo ja luonto tarjoavat ihmisille keinon auttaa lintuja ja näin ollen myös 

luontoa. Auttamisen ja osallistumisen ulottuvuudet on hyvä ottaa huomioon matkailua 

suunniteltaessa. Hyvän olon ja auttamisen tunne ovat hyötyinä. Monelle retkeilijälle jää 

päällimmäisenä mieleen se, kun talitiainen löysi pöntön, jonka itse oli päässyt laittamaan puuhun. 

Tällaisia elämyksiä ihmiset haluavat kokea.  

 

Hyttyset kuuluvat Lappiin ja kesäisille soille ollen myös osa ekosysteemin eläimistöä. Toisille ne 

ovat inhottava ärsyke, toiset saattavat nauttiakin (melko harvat) (KIR). Nämä pienet itikat ovat joka 
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tapauksessa suon tarjoama palvelu, josta en usko olevan juurikaan hyötyä ihmisille. 

Matkailumielessä hyttyset kuitenkin voisivat toimia luokseen vetävänä tekijänä, varsinkin 

ulkomaalaisille, jotka eivät välttämättä ole kokeneet mitään vastaavaa aikaisemmin. Talvisaikaan ei 

hyttysiä ole. Tulevaisuudessa hyönteisten ja hyttystenkin uskotaan olevan suuri ravinnonlähde 

(Turun yliopiston tiedote, 2016). Näin ollen myös matkailussa voidaan hyötyä ideasta. Olisihan se 

kätevää, jos suoraan kesäiseltä suolta saisi marjojen lisäksi proteiiniravintoa hyttysten muodossa. 

Esimerkiksi paistamalla niihin saisi makua lisättyä. Tähän saattaa kuitenkin olla vielä melko paljon 

matkaa, mutta visioida saa ja pitääkin. Äijälän ym. (2016) artikkelissa ei mainita hyttysien 

hyödyntämisestä matkailussa, mikä on ymmärrettävää. Hyttysethän ovat melkein näkymättömiä 

niin kauan, kunnes pistävät, minkä jälkeen suhde niihin ei monesti ainakaan kehity positiiviseen 

suuntaan.  

 

Suolla ja sen ympäristössä kulkiessa vastaan tulee monenlaisia luonnon muokkaamia kohteita 

(HAV). Muurahaiskeko oli esimerkki tällaisesta yhdellä retkellä. Sen tuoma epäsuora hyöty 

ihmisille tulee muurahaisten muokatessa maaperää, jolloin monimuotoisuus kukoistaa. Näkyvämpi 

ja suorempi hyöty tulee siitä, kun ihmiset jäävät katselemaan suurta muurahaiskekoa ja saavat 

kokemuksen, jollaista heillä ei vielä ole välttämättä ollut. Monesti nähdyistä asioista ja 

kokemuksista kerrotaan myös eteenpäin, jolloin kehittyy tarinoita, jotka saattavat muuttaa muotoaan 

ja näin ollen muokkautua salaperäisiksi ja houkutella ihmisiä lähtemään suolle itse kokemaan 

samoja asioita. Matkailussa tarinoita pitäisi hyödyntää nykyistä enemmän: niitä on hyvä liittää 

faktoihin, mutta myös salaperäisiksi jääneisiin asioihin. Jälkimmäinen on monesti se, joka kääntää 

ihmisten päät ja kiinnostuksen. (Komppula & Boxberg, 2002.)  
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Kuva 6. Muurahaiskeko suon laidalla Riisitunturin kansallispuistossa. Kuva: Unna Äkäslompolo.  

 

Luonnon fyysinen koskettaminen on palvelu, jonka suo tarjoaa. Marjojen poimiminen on yksi 

esimerkki tästä, kuten myös metsästäminen (KIR). Eräkirjallisuudessa nousi monessa kohtaa esiin 

marjojen poiminta, ennen kaikkea hillojen kerääminen suolla. Hillojen poiminta on eräteosten 

perusteella suurin syy, miksi ihmiset menevät nykyään ylipäätään suolle (KIR). Teoksissa marjat 

olivat iso osa eräkulttuuria, metsästyksen ohella. Luonnonmarjojen poiminta on iso 

luonnonkäyttömuoto sanovat Turtiainen ym. (2015). He jatkavat, että marjojen poiminta on 

virkistysaktiviteetin ohella myös taloudellisen hyödyn tavoittelua monelle (Turtiainen ym., 2015, s. 

125). Suomen ollessa hyvin metsäinen ja soinen maa, luonnossa olevia marjoja on paljon ja niitä 

voisi hyödyntää vieläkin enemmän (Turtiainen ym., 2015, s.125), esimerkiksi matkailun 

tuotteistamisessa. Talvella asia on hieman toinen, kun marjoja ei ole saatavilla: kosketusta voi ottaa 

esimerkiksi, jos kaatuu maahan kävellessään tai hiihtäessään, mutta talvinen suo ei tarjoa 

suoranaisesti mitään palvelua fyysiseen koskettamiseen liittyen. Toisaalta, suolta löytyy mielentila, 

joka koostuu seuraavista elementeistä: fyysinen rasitus suolle pääsemiseksi, henkinen virkistys, joka 

luonnossa liikkuessa tarttuu, luonnon monimuotoisuuden havainnointi, mikä pitää retken 
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mielenkiintoisena alusta loppuun sekä vuodenaikojen vaihtelu, tuovat mielenkiintoa suolla 

liikkumiseen ja siellä havainnoimiseen.  

 

Mikä on suon ekologinen ekosysteemipalvelu? Se koostuu palveluista, jotka tarjoavat luonnollisen 

keinon hoitaa ihmisen luontosuhdetta. Tämä suhde tarjoaa esimerkiksi hyvinvoinnin ja terveyden 

kannalta hyödyllisten palvelujen saamista suoekosysteemistä. Ekologisia suoekosysteemipalveluja 

ovat olosuhteet, auringonvalo, pitkospuut sekä stressitön maisema, jossa ei ole kuin luonnollisia 

liikkeitä ja ärsykkeitä. Myös vesi kaikissa muodoissaan, sekä eläimet, linnut ja kalat tuottavat näitä 

palveluita. Unohtamatta marjoja, joiden perässä monet retkeilijät lähtevät suolle.  

 

4.2 Suon tarjoamat kulttuuriset palvelut 

 

Tässä luvussa tuon esille suoekosysteemin tarjoamia kulttuurisia palveluja. Niitä ovat muun muassa 

seuraavat: suomaisema, laavut ja rakennelmat, opasteet ja info-taulut, tarinat ja uskomukset, 

taianomaisuus ja pelkotilat, vaikeakulkuisuus: kuntoilu ja maastohiihto, maisemallinen 

monimuotoisuus, suon tarjoamat yksityiskohdat.  

 

Suon näkemisen tunne voi tuoda jollekin suuriakin tunteita, riippuen monesta asiasta. Suon 

maisema on palvelu, joka välittyy ihmisille näiden nähdessä suon. Kun tähän aapamaisemaan 

liitetään muita elementtejä kuten tunturit taustalle tai pitkospuut, muuttuu maiseman kokeminen 

mielenkiintoisemmaksi (HAV), kuten kuva 2 (alla) osoittaa. Kirkkaalla kelillä voi nähdä todella 

kauas, jolloin suohon pystyy liittämään entistäkin enemmän luonnon elementtejä. Epäsuorana 

hyötynä ihmiselle on maiseman löytämisen haastavuuden tuoma jännitys, suorana hyötynä tunne ja 

mielentila, jotka seuraavat maiseman näkemistä. Ingold (2017) kertoo, että ihmisen keho ja 

ympäröivät maisemat ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään, eläimet ja luonnon aktiviteetit 

ovat osa tätä vuorovaikutuksen rakentumista. Jokainen kokee näkemänsä henkilökohtaisesti, näin 

ollen saatava hyöty on katsojan silmissä. Tähänkin pystytään vaikuttamaan tarinoiden ja historian 

kerronnan avulla tuotteistaessa suolla vierailua. Kuvat, joissa tunturit loistavat soiden yläpuolella tai 

suot tuntureiden alapuolella, riippuen ihaileeko suomaisemaa suolta vai tuntureilta käsin, tuovat 

houkuttelevan lisän suon tarjoamiin puitteisiin. Ingold (2017) toteaa vielä, että upeatkin 

luonnonmaisemat rakentuvat ihmisen mielessä, ympäröivä luonto vain antaa puitteet ja 

mahdollisuuden tälle rakentumiselle: ”landscape means land shaped”. Maiseman käsite on 

subjektiivinen, jonka jokainen kokee omalla tavallaan (Ingold, 2017). Toisaalta edellä mainittu 

lainaus tarkoittaa monessa tapauksessa, että luontoa on muokattu, jolloin se ei ole alkuperäisessä 
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muodossaan. Esimerkiksi, jos suolta on aiemmin otettu turvetta ja nyt sitä ollaan entisöity. Tai jos 

metsää ollaan edes hieman muokattu siten, että maisema näyttäisi houkuttelevammalta. Ihmisen 

mielessä rakentuva kuva maisemasta ei välttämättä sisällytä tällaisia aspekteja mukaan. Hieman 

harjaantuneempi silmä tämän näkee, jolloin kuva muuttuu väistämättä epäaidompaan suuntaan. 

Alkuperäinen luonto viittaa lähes täysin koskemattomaan.  

 

Suon reuna-alueilta ja monesti myös metsäsaarekkeilta löytyy laavu, jossa pääsee levähtämään 

fyysisen retkeilysuorituksen ohessa. Vaikkei laavu tai muutkaan rakennelmat ole luonnollisia 

objekteja suolla, niin ne voidaan lukea kuitenkin suon osittain tarjoamaksi palveluksi, kulttuuri- ja 

virkistyspalveluiksi. Laavut luovat olemassaolollaan turvallisuuden tunnetta retkeilijöille, jos 

esimerkiksi tulee väsy kesken retken, niin laavulla voi levähtää. Eräkirjoissa kävi monessa kohtaa 

ilmi, kuinka laitetaan pystyyn esimerkiksi loue-vaate. Varusteena se on kenties hieman 

tuntemattomampi monelle retkeilijälle, mutta erätarinoissa hyvinkin käytetty, laavun ohella. 

Oikeastaan laavuista ei puhuttu niin paljon, vaan ennemminkin louesta ja erämökeistä. Suora hyöty 

ihmisille on laavun tai loue-vaatteen toimiminen yöpymispaikkana sekä sateen ja ylipäänsä sään 

suojana. Molempiin liittyy myös tulistelu, jolla tarkoitetaan nuotion sytyttämistä ja eväiden syöntiä. 

Laavu ja tulistelu ovat sanapari, joka melko monelle saattaa tulla mieleen, kun puhutaan retkeilystä. 

Aavan suon laidalla tulistelun mielikuvia pitäisi käyttää matkailun markkinoinnissa paljon, sillä ne 

laittavat ihmiset ajattelemaan ja miettimään, kuinka upeaa tuolla luonnon keskellä voisi olla. Oman 

kokemukseni kautta voin todeta, että kuvat herättävät parhaiten mielenkiinnon. Jokela ym. (2006) 

puhuvat luonnosta palvelumaisemana. He kertovat, että vaikka jokainen luonnonalue on uniikki 

paikka, jollaista ei voi olla muualla, niin samanlaisia rakennettuja palveluja löytyy monesta 

paikasta. Laavut ja tulistelupaikat ovat esimerkki tällaisista. (Jokela ym., 2006, s. 70-73.) 

Luonnollinen ympäristö ei mene pilalle, vaikka siellä on yksi tai kaksi ihmisen tekemää pientä 

rakennelmaa. Päinvastoin, ihmiset pitävät puusta rakennettuja laavuja hyvin ympäristöön sopivina. 

Jotta meillä olisi turvallista ja mielekästä retkeillä luonnossa ja suollakin, tarvitsemme rakennettua 

luonnon palvelumaisemaa. Toki se pitää suunnitella ennen kaikkea ympäröivä luonto huomioiden.  
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Kuva 7. Saarijärven laavu metsäsaarekkeella Teuravuoman suoalueella. Kuva: Unna Äkäslompolo.  

 

Suolla käytettävät opasteet ja infotaulut ovat myös sen tarjoama palvelu, vaikka eivät luonnollisia 

olekaan. Opasteet voivat käsittää informaatiota koskien kasveja, eläimiä, historiaa, kulttuuria, 

oikeastaan mitä vaan suohon liittyvää (HAV). Epäsuora hyöty ihmisille on suoluonnosta saatava 

tieto ja sitä kautta oppiminen. Opitusta tiedosta voi olla hyötyä jatkossa. Suoraa hyötyä taas on se, 

että kulkija pystyy eläytymään paremmin suokohteeseen, kun saa taustatietoa kyseisestä suosta ja 

siihen mahdollisesti liittyvästä kulttuurihistoriasta. Esimerkiksi Riisitunturilla on aukea aapa, jossa 

on kaksi vanhaa puukatosta, joiden sisällä on infotaulut kertomassa paikalla aikoinaan harjoitetusta 

heinätyöstä (kuva 8, alla). Opasteet myös neuvovat tietä ja suuntaa eteenpäin. Opasteita seuratessa 

ei pääse eksymään. Opasteiden avulla pystyy myös suunnittelemaan retkeään tai muuttamaan 

suunnitelmia retken varrella, niillä on siis tärkeä rooli retkeilijöiden turvallisuudenkin kannalta. 

(Metsähallitus, 2017.) Matkailun osalta opasteet ovat elintärkeitä. Niiden avulla elävöitetään 

maisemaa. Tarinoiden, olivatpa ne faktaa, fiktiota tai siltä väliltä, avulla kulkija saadaan kiintymään 

kohteeseen entistäkin suuremmalla todennäköisyydellä. Informaatiota lukiessaan vierailija alkaa 

mielessään kuvittaa kohdetta ja miettiä minkälainen se on ollut esimerkiksi 100 vuotta sitten. 

Oppimiselementti on tärkeässä osassa luontomatkailua. Sillä tarkoitetaan, että vierailija oppii 

samalla, kun tutustuu ja vierailee kohteessa. Toisin sanoen suokohteiden informatiivisuutta voisi 

lisätä tuomalla erilaisia informaatio-opasteita. Yhdellä vierailemallani suoalueella ei ollut juuri 

lainkaan maastossa opasteita kertomassa luonnosta ja kulttuurista. Ihmisiä, varsinkin nuoria, on 
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syytä kouluttaa ympäristön hyvinvoinnin suhteen, millä toivottavasti on positiivisia vaikutuksia 

kestävään matkailuun ja koko yhteiskunnan kehitykseen.  

 

 

Kuva 8. Riisinsuon niittylato Riisitunturin kansallispuistossa. Kuva: Joonas Katajisto.  

 

Suohon liittyvällä kulttuurilla on pitkät perinteet Suomessa. Se kuvaa suomalaisuutta, kansamme 

sitkeyttä, suolla on tarvottu. Tarinat ja uskomukset ovat monesti kiinnostavin osa suokokemusta, 

ainakin kun miettii aikaa ennen suolle lähtemistä, ja päätöstä, että lähteäkö vai ei. Suo antaa 

pelottavan ja salaperäisen kuvan itsestään, minkä voidaan katsoa olevan kulttuurinen palvelu. 

Kulttuuri ja historia ovat luoneet kuvan, joka meillä nykyään on suosta. Näin ollen suo antaa meille 

epäsuoria ja suoria virikkeitä tarinoiden ja fyysisten objektien (ladot, vanhat pitkokset) kautta. 

Salonen (2009) puhuu paikalliskulttuurin ja aitouden säilyttämisestä. Hän jatkaa, että perinteitä on 

kunnioitettava, mikäli haluaa tarjota matkailijalle jotain autenttista. Esimerkiksi saamelaista esittävä 

henkilö voi antaa kulttuurista vääristyneen kuvan, vaikkei tahallaan sitä teekään. Jos tavoitellaan 

vain suurta taloudellista tuottoa matkailussa, tuotteet kärsivät. (Salonen, 2009, s. 127-130.) 

Matkailun kentässä suohon liittyvä kulttuurihistoria on omimpiaan tuomaan esille moninaisen 
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suoelämyksen, kunhan se vain osataan tuotteistaa oikein. Kulttuuri, tarinat, uskomukset ja fyysinen 

luonnon ulottuvuus olisi kaikki hyvä saada ”samaan pakettiin”.  

 

Sumuinen ilmanala on yleinen suolla. Huomasin tämän havainnointiretkilläni ja se kävi ilmi 

eräkirjallisuutta lukiessani. Tämä johtuu kosteudesta, jota suolla on jatkuvasti (pois lukien 

talvisaika). Kosteuden ja sumuisuuden helpottaessa retkeilijän vointia, se samalla luo myös 

taianomaisen ja hieman pelottavan vaikutelman ja tunnelman. Tätä voidaan pitää varsinaisena 

palveluna, jonka suoekosysteemi tarjoaa. Suon kaksi ääripäätä ovat seuraavat: joko näkee laajalti 

kauas tai ei näe hirveästi mihinkään. Taianomaisuus toimii hyötynä ihmisille, jotka pohtivat suolle 

lähtöä: se tekee suosta houkuttelevamman ja auttaa näin ollen päätöksenteossa. Molemmat 

ulottuvuudet antavat mahdollisuuksia matkailulle. Kirkas keli on tunnelmaltaan erilainen kuin 

sumuinen keli. Hakala (1999) kertoo toimittamassaan teoksessa, että suolla elää pahanilman henkiä 

ja hirviöitä, jotka ovat peräisin ikivanhoista tarinoista, joissa ihmisiä on hukkunut suonsilmään tai 

hävinnyt sumun sekaan eikä palannut takaisin. Nämä tarinat ovat osa suomalaista suokulttuuria, 

joten niitä ei pidäkään sivuuttaa, vaan käyttää vetovoimatekijänä luontomatkailussa. Totuus 

kuitenkin on, että Suomessa ei ole tilastoitu yhtään suohon hukkumista (Tolonen, 1980, s. 12), joten 

sinne uskaltaa lähteä retkelle. Matka tuntemattomaan (sumuinen ja taianomainen suo) on aina 

houkuttelevampi vaihtoehto kuin, että menisi jo vierailemaansa kohteeseen luonnossa. Kihelmöivä 

ja jännittävä sopivat kuvaamaan oloa, kun näkee ja kokee jotain ennen kokematonta (HAV). Suolla 

on potentiaalia tarjota tämänlaista jännitystä. Tämän voi myös liittää rauhallisuuden ja hiljaisuuden 

ulottuvuuksiin, joista on monessa kohtaa analyysia jo puhuttu. Kihelmöinti ja elämykset liittyvät 

toisiinsa, niitä tavoitellaan, kun ollaan esimerkiksi suolla retkeilemässä. Hyötynä ihmisille on hyvän 

olon tunne, jota myös matkailu pyrkii erilaisilla luonnon tuotteilla tarjoamaan. Jokainen kokee 

elämyksen omalla, persoonallisella tavallaan, kuten Pine ja Gilmore (1999) toteavat. Suo antaa 

retkeilijälle laajan kattauksen palasia, joista elämys voi syntyä.  
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Kuva 9. Rinnesuota Riisitunturin kansallispuistossa. Kuva: Joonas Katajisto.  

 

Ihmisten kuvitelmiin suolla kulkemisesta liittyy mitä todennäköisemmin pitkospuut. Ilman 

pitkospuita suolla on hyvin vaikea liikkua. Suo tarjoaakin erilaisen ja haastavan maaston 

kulkemiselle (HAV). Tällä ei ole epäsuoria vaikutuksia ihmisille, mutta suoriin vaikutuksiin kuuluu 

esimerkiksi mahdollisuus tarpoa ja rämpiä suolla tai tehdä kestävyysharjoittelua. Suon 

vaikeakulkuisuus ja upottava luonne saattavat työntää ihmisiä entistä kauemmas päätöksestä tulla 

suolle. Eräkirjallisuuteen perustuen suolle ei kannata lähteä yksin, sille se voi olla hyvinkin 

upottava paikka, jos jäät kiinni, niin yksin voi olla vaikea päästä pois (KIR). Tämänlainen suon 

hieman pelottava luonne, josta Carlsonkin puhuu (1999, s. 173-174) voidaan matkailussa tuotteistaa 

hyvin käyttämällä juuri termejä pelottava ja upottava. Näin saadaan luotua heti enemmän 

kiinnostavuutta, kun tuodaan ”dark tourism” -ulottuvuus mukaan. Tällä tarkoitetaan kasvavaa 

matkailun sektoria, joka suuntautuu paikkoihin, missä on tapahtunut esimerkiksi murha tai rikos, 

keskitysleirit ja vankilat ovat tällaisia (synkkä matkailu) (Wilson, 2008, s. 9). Tähän liittyvät myös 

tarinat suon silmään hukkuneista ihmisistä. Kuten aiemmin mainitsin, Suomessa ei ole suohon 

hukkuneita ilmoitettu yhtäkään. Tämänlainen synkempi matkailu on nostamassa päätään, joten 
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kysyntää saattaisi olla. Suo voi olla toisaalta myös helppokulkuinen paikka. Tämä riippuu paljon 

siitä, mihin vuodenaikaan suolle on menossa. Esimerkiksi kesällä lintutornit soilla ovat 

retkeilijöiden käytössä, niille olisi kovin hankala päästä ilman pitkospuita. Mielikuvat, joita 

ihmisillä on, eivät välttämättä anna kuvaa helppokulkuisuudesta. Tähän aspektiin voidaan liittää 

juuri kuntoilu vaikeassa maastossa, millä saadaan luotua merkitystä vaikeakulkuiselle maastolle. 

Talvella, varsinkin kovilla pakkasilla, suolla pystyy liikkumaan varsin mutkattomasti, eikä se upota 

(pois lukien upottavat lumikinokset). Kesällä asia on toisin ja upota saattaa helpostikin. Suon 

helppokulkuisuus tekee siitä helposti lähestyttävämmän talvisaikaan. Ihmiset ovat nykyään tottuneet 

täysin mutkattomaan ja helppoon etenemiseen päällystetyillä teillä. Kuten Ingold (2004, s. 326-327) 

kertoo: ihmisten ei tarvitse nykyään liata kenkiään tai vaatteitaan ylittäessään eteen tulevia esteitä. 

Entisaikoina näin ei ollut, likaantuminen kuului asiaan silloin. Nykyinen kulkureittien kunnossapito 

on irtaannuttanut ihmiset luonnosta ja luonnollisesta. Suolla kaikki on edelleen alkuperäisessä 

muodossaan: suon esteet on ylitettävä päästäkseen etenemään.  

 

Talvinen suo tarjoaa erinomaiset puitteet maastohiihdolle ja umpihankihiihdolle, sekä 

lumikenkäilylle ja kävelylle (HAV). Suolle monesti on ajettukin latuja talvella. Ihmiset eivät 

välttämättä suolla hiihtäessään kuitenkaan ajattele olevansa suolla, he vain hiihtävät kuten missä 

tahansa maastossa. Tätä suon tarjoamaa talvista palvelua voisi matkailussa kehittää pidemmällekin. 

Epäsuora hyöty ihmisille suolla hiihtämisestä on vapauden tunne aukealla paikalla liikkumisesta, 

suorasti hyödytään fyysisen suorituksen tuoman hyvän olon kautta. Hiihtoretkeen voi yhdistää 

laavulla ruokailun, mikä antaa jo todella raukean olon, omasta kokemuksesta voin sanoa. Ennen 

kaikkea suo antaa puitteet fyysiselle harjoittelulle, jota esimerkiksi monet kilpahiihtäjät tekevät 

kesäisin. Mieleen tulee eittämättä kuvat Mika Myllylästä juoksemassa suolla, missä hän viimeisillä 

voimillaan ponnistaa ylös upottavasta maastosta (Sepänmaa, 1999, s. 171). Suolla yhdistyvät 

fyysinen ja mentaalinen ulottuvuus. Suon esteettinen nautinto sisältää myös fyysisen ulottuvuuden. 

Koko ruumiilla koettu elämys suolla antaa kokonaisvaltaisen käsityksen suon monipuolisuudesta. 

Tässä kohtaa voidaan miettiä, että mikä vetää ihmisen harjoittelemaan yksin suolle? Kenties halu 

olla yksin ja etsiä omia henkisiä ja ruumiillisia rajojaan. (Sepänmaa, 1999, s. 170-171.) Kesään 

verrattuna talvella suolla pääsee liikkumaan melko esteettömästi missä vain, jopa ihan keskellä 

suota, jonne ei kesällä ole menemistä. Yhdellä havainnointiretkellä talvella kävelimme lähestulkoon 

yhden suoaukean poikki eikä ollut vaikeuksia pysyä ”pinnalla”. Matkailussa talvisia aktiviteetteja 

soilla voisi mainostaa enemmän käyttäen esimerkiksi talven mahdollistamaa jäistä suota liikkua 

koko suon alueella. Kesäisestä suolla liikkumisesta saatu kokemus on eduksi, talvella samassa 
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paikassa liikkuessa. Tällöin pystyy vertailemaan vuodenaikoja ja kuvittamaan ympäröivää luontoa 

enemmän.  

 

Voisi ajatella, että suolla kulkiessa reitit ja maisemat ovat hyvin pitkälti samanlaisia. Näin ei 

kuitenkaan ole. Vierailemani neljä eri suokohdetta olivat kaikki erilaisia maastoltaan (HAV). Myös 

saman puistoalueen sisällä suot ja niiden ympäristöt voivat näyttää hyvin erilaisilta. Suoalueilla on 

erilaisia saarekkeita keskellä soita, jotka ovat tärkeitä levähdyspaikkoja eläimille ja linnuille. Soita 

reunustavat metsät voivat olla eri korkuisia ja eri puita sisältäviä, mikä myös muokkaa 

suomaisemaa. Kulkureitit suolla menevät usein pitkospuiden mukaan, mutta suolla menee myös 

kovempialustaisia suonia, joita pitkin pystyy kävelemään (KIR). Näitä löytääkseen pitää olla melko 

kokenut suolla kävijä. Nämä suonet myös muuttavat muotoaan ja sijaintiaan ajan myötä, mikä tekee 

suosta entistäkin salaperäisemmän. Suo ei ole aina niin samanlainen, kuin mitä ihmiset saattavat 

ajatella. Se antaa monipuolisen alustan retkeillä ja tehdä erilaisia havaintoja. Epäsuorat hyödyt 

ihmiselle tulevat luonnosta ja suosta oppimisen kautta, mikä voi johtaa loppuelämän pituiseen 

retkeilysuhteeseen suon kanssa. Suorat hyödyt tulevat virkistäytymisen ja uusien luontokohteiden 

löytämisen kautta. Matkailussa suosta on osattava antaa tarpeeksi kiinnostava kuva juuri sen 

tarjoamien monipuolisten retkeilyvaihtoehtojen kautta. Suolla pystyy tekemään kaikenlaista, 

kunhan löytyy kiinnostusta ”löytää” ensin suolle. Salaperäisyys ja labyrinttimaisuus ovat 

matkailussa suon valttikortteja. Kuten aiemmin mainitsin, suon salaperäisyydestä voidaan löytää 

viitteitä synkkään matkailuun (dark tourism). Aiemmin kerroin synkän matkailun viittaavan 

paikkoihin, missä on tehty rikoksia tai jotain vastaavaa (Wilson, 2008, s. 9), mutta se voidaan liittää 

myös pelon ja epävarmuuden tunteisiin. Suon salaperäisyys voidaan kokea epävarmuuden tunteena, 

mikä vaikuttaa suuresti siihen lähdetäänkö suolle vai ei. Suon salaperäisyys pitää tuotteistaa 

”pehmeän synkästi”, jotta se ei pelota potentiaalisia matkailijoita entistäkin kauemmas.  

 

Suomaisemia olen tuonut jo esille, mutta yksi ulottuvuus maisemassa on jäänyt puuttumaan. Suolla 

on monia yksittäisiä elementtejä, joihin huomio kiinnittyy (MOL). Tällaisesta esimerkki on 

yksittäinen puu, joka seisoo keskellä suota, melko kaukana muista lajitovereistaan. Tämä tarjoaa 

mahdollisuuden miettiä, että mitä merkitystä tällaisella yksittäisellä puulla on mahdollisesti ollut 

aikojen saatossa alueella käyneille ihmisille. Se kiehtoo ja jättää salaperäisen tunteen näkijälle. 

Hyötynä ihmisille on jännityksen tuoma mielentila, joka pyytää tutkimaan lisää. Suon merkitys on 

jokaiselle henkilökohtainen ja tällaiset pienet yksityiskohdat toimivat houkuttimina monille tulla 

uudelleen suolle. Retkeilijällä voisi olla eräänlainen tutkimusmatkailijan rooli, jossa vain 
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mielikuvitus on rajana. Tällaista tuntemattoman tutkimisen näkökulmaa voisi painottaa matkailun 

markkinoinnissa.  

 

Mikä on kulttuurinen suoekosysteemipalvelu? Se koostuu esimerkiksi tarinoiden ja uskomusten 

yhdistämisestä historiasta kumpuavaan tietoon suosta. Maisema suolla rakentuu myös 

kulttuurillisten tekijöiden kautta. Erilaiset rakennelmat, kuten laavut, mökit ja informaatiotaulut 

suolla fyysisesti tukevat suolla tapahtuvaa retkeilyä tarjoamalla esimerkiksi alustan istua laavulla ja 

tulistella hiljaisuuden vallitessa. Suon salaperäisyys ja taianomaisuus ovat kulttuurisen 

ekosysteemin perusta, niiden kautta suomaisema rakentuu retkeilijän mielessä mielenkiintoisena ja 

kiehtovana kohteena. Vaikeakulkuisuus ja sen mahdollistama kuntoilu (myös maastohiihto) ovat 

osa kulttuurista suota. Eräkirjallisuudesta nousi selvästi enemmän suon kulttuurisia palveluita kuin 

havainnointiaineistosta.  

 

4.3 Hiljaisuuden ulottuvuus suolla 

 

Tässä luvussa tuon esille suoekosysteemin tarjoamia palveluja, jotka liittyvät hiljaisuuteen. Joitain 

samoja palveluja kuin kahdessa aiemmassa luvussa, saattaa esiintyä. Hiljaisuuden palveluita ovat: 

kiireettömyys ja stressittömyys, tulistelu; kuksakahvit, rauhallisuus, vesielementti suolla, 

kanssakulkijat, autio, laaja aukea, hidas matkustaminen, ei ihmisen jälkiä, talvi ja arktisuus, jännitys 

ja elämykset.  

 

Hiljaisuuden ulottuvuuksia Lapin matkailussa pidetään sen vahvuutena. Angeria ym. tuovat esille 

yhden esimerkin kaunokirjallisuudesta, termin kuksakahvi. Sanapari herättää monilla muistoja 

retkeilyyn ja laavulla kahvitteluun liittyen. Hiljaista matkailua Lapissa voitaisiin hyvin kuvailla 

kuksakahvi -termin avulla, niin voimakkaita konnotaatioita ja yhteyksiä siitä tulee retkeilyyn ja 

luontoon. Kahvihetki Lapin luonnossa on hiljaisuutta syvimmillään. (Angeria ym., 2006, s. 20.) 

Omilla havainnointiretkilläni tämä tuli testattua muutamaankin otteeseen. Täysi hiljaisuus ja luot 

katseen aavalle suolle, sitten otat kuksallisen kahvia lämmikkeeksi ennen kuin jatkat matkaa. Jos 

keli on vielä kohdallaan, niin kuksakahvittelussa on kaikki elementit, mitä hiljaisen suon 

kokemiseen tarvitaan. Eräkirjallisuuden puolella ei sanaparia ”hehkuteta” samalla tapaa, mutta 

monessa kohtaa molemmat mainitaan, kun esimerkiksi tarinoita kerrotaan nuotiolla. Hyötynä 

ihmisille kuksasta on sen käyttäminen mukina juomiseen sekä pienenä kulhona hillojen 

keräämiseen. Kuksan hyödyntäminen matkailun mainonnassa on suotavaa, kuten yllä mainitaan.  
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Tämänlaiset pysähtymisen hetket luovat kiireettömyyden ja stressittömyyden tunnetta retkellä. 

Kiireettömyyden tunteminen on tavoiteltava asia, sillä kaikilla tuntuu nykyään olevan aina kiire 

jonnekin. Termin pystyy liittämään moneen tämän analyysin kohtaan, sillä suoltahan tavoitellaan 

rauhallisen ja hiljaisen kokemuksen löytämistä, kiireettömyyden kautta tämän voi löytää. Tyrväisen 

mainitsemat luontomatkailun trendit, kuten luontoympäristön vetovoima; rauhoittuminen ja 

kokonaisvaltainen hyvinvointi sekä hiljaisuus ja puhtaus, pyrkivät tuottamaan matkailijoille juuri 

näitä tuntemuksia, tai nimenomaan ei-tuntemuksia, jolloin olo on vapaa ja stressitön. Omilla 

suoretkilläni oli hieman haastavaa olla kiireettömästi, kun takaraivossa velloi jatkuvasti esimerkiksi 

kouluun liittyvät asiat. Pitäisi osata tyhjentää mielensä. Tuntuu vaikealta siis kuvitella stressitöntä 

aikaa tai paikkaa. Luonto ja suo antavat tähän ainakin mahdollisuuden, kun ärsykkeitä tai liikettä ei 

ole havaittavissa missään. Tyrväinen ym. (2014) ovat tutkineet stressin lievittämiseen johtavia 

tekijöitä vertailemalla ihmisten kokemuksia kaupunki- sekä luonnonympäristössä. Tulokset kertovat 

selkeästi, että jo pieni metsässä tai luonnossa vietetty aika lievittää stressiä ja alentaa verenpainetta. 

(Tyrväinen ym., 2014.) Näin ollen suon muihin luonnonpaikkoihin verrattuna autiompi ja 

ärsykkeettömämpi olemus on omiaan tarjoamaan ”terveydenhoitoa” hiljaisuuden ja rauhallisuuden 

palvelujensa kautta retkeilijöille. Tutkimuksen yksi oleellinen piirre oli, että luonnonpaikan ei 

tarvinnut olla alkuperäisessä muodossaan, vaan ihmisen muokkaamakin viheralue kävi hyvin 

lievittämään stressiä. (Tyrväinen ym., 2014.)  

 

Ihmiset hakevat luonnosta elämyksiä, näin on myös suoluonnon kanssa. Edellä mainittu 

”kuksakahvi” on tästä oiva esimerkki. Pitää olla jotain houkuttelevaa, jonka takia ihmiset saadaan 

lähtemään suolle. Elämys on ikimuistoinen ja suuren muistijäljen jättävä kokemus. Elämys syntyy 

(mahdollisesti), kun ihminen osallistuu joko fyysisesti, älyllisesti tai hengellisesti johonkin 

aktiviteettiin. Tunnetasolla on myös paljon merkitystä elämyksen rakentumisessa. Kaksi ihmistä 

eivät voi kokea samaa elämystä, sillä elämys syntyy henkilökohtaisesta mielentilasta ja ympärillä 

olevista ”rakennuspalikoista”, jotka ovat esimerkiksi luonnonmaisemat. Elämyksen arvo voi säilyä 

ihmisen mielessä lopun elämää. (Pine & Gilmore, 1999, s. 11-12.) Yksi esimerkki elämyksestä 

omalla kohdallani on ollut revontulten näkeminen suolla eräänä syksyisenä iltana Lapissa. Tämä ei 

tapahtunut havainnointiretkieni aikana. Jollekin elämys rakentuu hyvinkin pienistä palasista, kuten 

uudenlaisen upean maiseman näkemisestä tai tulistelusta eränuotion hiljaisuudessa, muuta siihen ei 

tarvita. Kärkkäinen (2017) puhuu passiviteeteista aktiviteettien sijaan. Niillä hän tarkoittaa 

helpommin lähestyttäviä aktiviteetteja, joissa ei tarvitse suorittaa hirveästi, vaan voi rentoutua. 

Suoekosysteemi tarjoaa helposti lähestyttävän mahdollisuuden kokea luontoa. Hiljaisuus ja autio 

luonto antavat mahdollisuuden elämyksen kokemiseen, ainakin ulkomailta saapuville matkailijoille.  



68 
 

Suoympäristö tarjoaa monesta näkökulmasta katsottuna hiljaisuutta ja rauhallisuutta (HAV). Suota 

pidetään autiona paikkana, minne monet suomalaiset menevät rauhoittumaan ja hengähtämään 

hektistä työelämäänsä. Suon tarjoamat kiireettömyyden ja hiljaisuuden tunteet katsotaan 

varsinaisiksi palveluiksi, joista on suoraa ja epäsuoraa hyötyä ihmisille. Suorana hyötynä ihmiselle 

ovat suon tarjoamat olosuhteet retkeilylle, sekä paikka, jossa voi aistia olevansa yksin 

hiljaisuudessa. Angeria ym. (2006, s. 37-38) sanovatkin, että aistittava maisema luo puitteet 

hiljaisuuden kokemiselle, ei hiljaisuus itsessään. Suo tarjoaa myös stressittömyyttä, koska ympärillä 

ei ole ”minkäänlaisia” virikkeitä. Eräkirjallisuuden tarinoista nousi monessa kohtaa esiin se, että 

metsällä ja suolla sielu lepää eikä tarvitse ajatella hosuen minkään asian suhteen (KIR). Epäsuoria 

hyötyjä ei suoranaisesti ole hiljaisuuteen liittyen. Jokainen kokee hiljaisuuden omalla tavallaan, 

joten sen suora hyöty ihmisille näyttäytyy erilaisena. Terveydelliset hyödyt näyttelevät suurta 

roolia, kun ollaan luonnonhiljaisessa suoympäristössä eikä stressitekijöitä ole ympärillä, toteavat 

Haanpää ja Veijola (2006). Suota havainnoidessani, sen hiljaisuuteen liittyvät ulottuvuudet 

rauhoittivat mieltä sekä antoivat kiireettömyyden tunteen. Suosta tulee mielikuvia, jotka viittaavat 

muinaisiin aikoihin, jolloin ihmisen vaikutus ei ollut näkyvissä missään. ”Alkulähteille” palaaminen 

on myös aiheellista mainita rauhallisuuteen liittyen. Matkailussa rauhallisuutta sekä hiljaisuutta 

suolla pystytään hyödyntämään monellakin tapaa. Näiden ympärille pystyy rakentamaan tuotteen, 

jossa tuodaan suon taianomaisuus sekä salaperäisyys esille hiljaisuuden kautta: suo tarjoaa uuden 

näkökulman luontomatkailulle. Tarinoiden avulla suota pystytään markkinoimaan paremmin. Jokin 

houkutteleva elementti on oltava, jotta ihmiset kiinnostuvat suosta. Tarinat sekä kulttuurihistorian 

esille tuominen voitaisiin tässä yhdistää retkeilyyn ja patikoimiseen.  

 

Vedellä elementtinä on myös hyvin rauhoittava vaikutus ihmisiin. Suoekosysteemiin liittyy vesi 

monellakin tapaa, kuten ensimmäisessä alaluvussa todetaan. Ihminen hyötyy vedestä epäsuoraan 

kosteudun tuoman helposti hengitettävän ilman kautta, sekä suoraan sen käydessä juomavedeksi tai 

uimapaikaksi. Vesi ja metsä yhdessä muodostavat yhdistelmän, joka vetää ihmisiä puoleensa. 

Luonnonympäristöjen arvostustutkimus todistaa tämän. Sen mukaan vesi ja luonnonmukainen 

metsä ovat arvostetuimmat luontotyypit. (Sievänen & Tyrväinen, 2015, s. 264-265.) Saman 

tutkimuksen mukaan ihmiset eivät pidä luontokohteista, joita on muokattu vähänkään 

voimakkaammin. Ihmisen muokkaama luonto rikkoo siitä luonnollisessa tilassaan kumpuavan 

hiljaisuuden elementin. Suon, jonkun mielestä yksitoikkoisessa maisemassa, lammet ja purot tuovat 

monipuolistavan lisän, mikä herättää ja aukaisee lisää ihmisten aisteja ja jättää suosta heti 

positiivisemman ja pehmeämmän mielikuvan.  
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Kanssakulkijoilla on myös oma roolinsa hiljaisuuden rakentumisessa suolla. Suo tarjoaa hiljaisuutta 

monessa muodossa, jota voi kokea joko yksin tai porukassa. Sosiaalinen hiljaisuus suoretkilläni 

tarkoitti sitä, että olin tyttöystäväni kanssa matkassa. Juttelimme paljon ja jaoimme kokemuksia 

matkan varrella tapahtuneesta. Vaikka pidimme ”meteliä”, niin koimme hiljaisuutta vahvasti, koska 

tunsimme toisemme hyvin. Joillain taukopaikoilla oli muita retkeilijöitä, ja vaikka istuimme 

suomalaiseen tyyliin hiljaa vierekkäin, niin sisälläni velloi suunnaton meteli. En pystynyt 

rauhoittumaan ollenkaan, kun samassa tilassa oli minulle vieraita ihmisiä. Kun ei pysty täysin 

rentoutumaan, niin täysin hiljainenkin tila on täynnä meteliä (Veijola, 2015). Tässä on pieni 

dilemma, sillä suoalueista pitäisi pyrkiä tekemään vetovoimaisia ja viihdyttäviä, jotta ihmiset 

löytäisivät sinne. Toisaalta liian moni ihminen samassa paikassa voi pilata muiden 

kanssakulkijoiden kokemuksen, vaikka eivät tekisi muuta kuin omaa retkeänsä suolla. On kuitenkin 

todettava, että retkeilyyn kuuluu muiden kulkijoiden kohtaaminen ja heidän kanssaan seurustelu 

sekä kokemuksien ja vinkkien jakaminen. Näin ollen hiljaisuuden kokemisen ei voi olettaakaan 

olevan täydellisen hiljaisen tilan jatkuvaa kokemista. Muiden ihmisten kohtaaminen voi monesti 

jättää mielenkiintoisia juttuja kerrottavaksi. Suoekosysteemi ei siis tuota mitään inhimillistä, mutta 

suolla kulkiessa tapaa muita ihmisiä. Retkeilynäkökulmasta katsoen suolla kulkijoiden reitit 

kohtaavat todennäköisesti jossain vaiheessa. Kanssakulkijoiden tuoma epäsuora hyöty muille voi 

esimerkiksi olla turvallisuuden tunne tai eksymisen pelon lievittyminen. Suora hyöty on seurustelu 

ja sosiaalinen kanssakäyminen sekä tiedon jakaminen esimerkiksi reittiin liittyen, mitä tapahtuu 

monesti levähdyspaikoilla. Matkailun kannalta katsottuna olisi toivottavaa saada mahdollisimman 

moni liikkumaan suoalueille. Tässä on myös vastakkainen näkökulma: jos suolla liikkuu 

laumoittain ihmisiä, niin se menettää osan hohdostaan sekä hiljaisuus rikkoutuu. Sepänmaan (1999, 

s. 171) mukaan, kun liian moni innostuu samasta asiasta tai matkakohteesta, se menettää suosiotaan 

aika lailla. Tällöin suon pinta ja ekosysteemi alkavat rikkoutua ja siitä tulee mössöä. Myös eläimet 

saattavat muuttaa elinympäristöään ja tapojaan metelin vuoksi. ”Avara suo ei toista kulkijaa kätke”, 

sanoo Sepänmaa (1999, s. 171). Luonnonrauhan ja yksinäisyyden ollessa uhanalaisia luonnonvaroja 

(Sepänmaa, 1999, s. 171), on jatkossakin säilytettävä maltti matkailijoiden määrässä, vaikka heitä 

toivotaankin suolle. Toisaalta, kanssakulkijat muodostavat osan kokemusta, kun liikkuu suolla. 

Markkinoinnissa kannattaa kuitenkin painottaa autiota suota, missä ei hirveästi liiku muita ihmisiä, 

näin ihmiset saattaisivat nähdä suon helpommin lähestyttävänä. Kestävä suomatkailun kehittäminen 

on olennaista, toteaa Sepänmaa (1999, s. 171).  

 

Kanssakulkijoilla on myös vastuu omasta toiminnastaan suolla ja luonnossa, ja sitä kautta toisista 

retkeilijöistä. Tällä tarkoitan roskaamista ja muuta luontoa vahingoittavaa toimintaa, jolla voi olla 
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vaikutusta ekosysteemipalvelun hyvinvointiin sekä muiden retkeilijöiden viihtyvyyteen tai 

hyvinvointiin. Suvantola (2010) käyttää termiä eturistiriita, jota käytetään esimerkiksi 

metsätalouden tapauksissa, mutta se voidaan tuoda myös yksittäisten matkailijoiden tasolle. 

Esimerkiksi, jos retkeilijä heittää roskia metsään suon reunalla, ne saattavat kulkeutua vesistöihin 

samalla alueella, tämä saattaa heikentää pahimmassa tapauksessa kalojen ja muiden eliöiden 

hyvinvointia, millä taas on vaikutusta siihen saako toinen retkeilijä ravintoa itselleen kalastamalla. 

Yhden ekosysteeminpalvelun heikentäminen vaikuttaa väistämättä jollain tapaa viereisiin, jolloin 

niiden käyttäjät kärsivät heikentyneestä ekosysteemipalvelusta. (Suvantola, 2010, s. 113-116.)  

 

Autio antaa monelle mielikuvan jostain tyhjästä paikasta. Suon voidaan sanoa olevan erittäin autio 

ja hiljainen paikka (HAV). Aution voi liittää mitättömyyteen sekä luonnon alastomuuteen ja 

autenttisuuteen. Ihmiset, jotka haluavat etsiä ”täydellistä” rauhaa ja tyhjyyttä luonnosta, suo voi 

antaa paljon. Epäsuorasti suolla olo rentouttaa aisteja ja mieltä sekä auttaa löytämään mielen 

rauhan. Suoria hyötyjä ovat taas terveydelliset seikat sekä stressittömyys, jotka on mainittu jo 

aiemmin tässä analyysissä. Matkailussa tämänlaista autioutta voisi käyttää keinona poispääsyyn 

kiireisestä kaupunkielämästä. Erämaisuus on myös hyvä tuoda esille. Termin oikeanlainen 

käyttäminen suomatkailun markkinoinnissa varmasti antaa oikeanlaisia mielikuvia ihmisille. Suon 

etäinen olemus ihmisistä voi myös olla puoleensa vetävä tekijä nykyajan hektisessä maailmassa. 

Ihmisen luontosuhteesta on puhetta vähän väliä medioissa, siitä kuinka irrallinen se on 

alkuperäisestä luonnosta. Airaksinen (2009, s. 62-63) kertoo ihmisen olevan osa luontoa ja 

päinvastoin, nykyään luontoa pyritään enemmänkin haihduttamaan ihmisen ympäriltä. Luonto 

hallitsee kaikkea ja toimii oikeudenmukaisesti, vaikka se välillä on julma. Luonnon ja ihmisen 

välillä vallitsee suuri ristiriita. (Airaksinen, 2009, s. 62-63.) Ihmisen etsiessä mielenrauhaa ja lepoa 

luonnosta, pitäisi tämän pystyä jättämään kaikki muut ajatukset taakseen, jolloin olisi mahdollista 

päästä tällaiseen autioon paikkaan, mitä suo edustaa. Vaikka suo olisikin hyvin autio ja laaja, 

ihminen ei välttämättä koe sitä ollenkaan sellaisena. Tämä johtuu siitä, että jokapäiväiset elämän 

asiat ja askareet pyörivät mielessä, ja niitä on vaikea jättää takaa-alalle. Matkailussa voisikin tuoda 

esille mielenhallintaa osana luontomatkailua, jolloin pienelläkin vaivalla esimerkiksi suoluonnosta 

voisi saada valtaisan elämyksen esiin. Kunhan vain keskittyy olennaiseen ja jättää muun taakseen. 

Jollekin se on helpompaa kaverin kanssa, toiselle se vaatii täydellistä yksinoloa.  

 

Suon laajat ja aukeat puitteet luovat tunnelman, jossa on huoleton ja levollinen olo vain olla (MOL). 

Kun mikään ei liiku missään, niin tällaisessa paikassa sielu lepää. Silmät saavat ärsykkeitä joka 

paikassa nykyään, joten suolla liikkuminen tai paikallaan olo on lepoa myös herkille silmillemme. 
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Tämä suon kokonaisuus on palvelu, josta ihmiset hyötyvät rauhoittumisen kautta, mistä jo aiemmin 

puhuin. Matkailussa voisi käyttää termiä ”itsensä etsiminen hiljaisuuden tyyssijassa” suolla, koska 

suo on ainoita paikkoja nykyään, missä saa olla täysin rauhassa pohtimassa elämänsä tarkoitusta. 

Myös jo mainitut terveydelliset seikat ovat hyötyjä, joita suolta saa. Keskustelin aiemmin 

Airaksisen (2009) kanssa ihmisen luontosuhteesta. Ihmisen on vaikea nykypäivän hektisyyden 

keskellä löytää edes aikaa itselleen vain olla, saatikka aikaa lähteä luontoon. Ihmisen on pyrittävä 

päästämään luonto takaisin sisälleen. Tämä voi toteutua vain menemällä luontoon, viettää siellä 

aikaa ja tunnustella ajatuksiaan. Airaksinen jatkaa puhumalla luonnon estetisoinnista. Sillä hän 

tarkoittaa, että ihminen näkee vain kaiken mielestään kauniin, esimerkiksi auringonlasku on upea tai 

lohi on ylväs kala. Ongelmana on se, mitä tehdä lopuille luonnon osille, jotka eivät näyttäydy 

ihmiselle niin kauniina, kuten mutainen suo tai pimeä metsä. Estetisointi pudottaa ison osan pois 

siitä, mitä kaikkea luonto oikeasti on. (Airaksinen, 2009, s. 66-68.) Tämä tarkoittaa sitä, että 

ihmisen on päästettävä luonto kokonaisuudessaan lähelle, jotta yllämainitut levon ja rauhallisen 

paikan voi saavuttaa. Sielu ei kykene rauhoittumaan hiljaisessakaan luonnossa niin kauan kuin 

ihmisen luontosuhde on negatiivinen luonnon kokonaisvaltaista hyväksymistä kohtaan.  

 

Nykyään monet ihmiset haluavat kulkea ja matkustaa hitaasti. Tämänlainen ”slow tourism” eli 

hidas matkailu on nykyään suosittua. Suolla tapahtuva liikkuminen on joka tapauksessa melko 

hidasta. Suon mielikuvat jo tuovat hitauden tunteen, sillä suolla ei juuri tapahdu mitään. Siitä voi 

tehdä vieläkin hitaampaa liittämällä kaiken mahdollisen suolla liikkumiseen, kuten maisemien 

ihailu, eläinten bongaus, eväiden syönti ja ihan vain hiljaisuudesta nauttimisen (KIR). Fullagar ym. 

(2004, s. 1) toteavatkin hitauden liittyvän kiireettömyyteen sekä uudenlaisiin arvoihin 

matkakohdetta valittaessa. Enää ei välttämättä ole kiire nähdä monia paikkoja, kuten joskus 

aiemmin, vaan keskittyminen yhteen kohteeseen tuo tyydytyksen. Hitaus ja hiljaisuus saadaan 

liitettyä vahvasti yhteen, kun rakennetaan matkailutuotteita suoluonnossa toteutettaviksi. 

Päinvastoin kuin nopeus ja hiljaisuus, hitaus ja hiljaisuus sisältävät molemmat toistensa 

ulottuvuuksia. Hitaan matkustamisen laboratoriot -blogissa puhutaan kokemuksista hidastamiseen 

ja hiljentymiseen liittyen. Vikman ja Sinisammal (2016) kertovat tarkoituksenmukaisesta 

hidastelusta ja hiljentymisestä metsässä ollessaan. Metsän äänimaailman ollessa melkein äänetön, 

jää aikaa omalle mielikuvitukselle täyttää nuo äänettömät kohdat omalla havainnoinnillaan 

ympäröivästä luonnosta sekä kanssakulkijoista. (Vikman & Sinisammal, 2016.) Hidas ja 

hiljaisuudessa kulkeminen esimerkiksi suolla voi tarjota enemmän kuin kiireessä juokseminen ja 

moneen paikkaan ehtiminen. Luonto aukeaa uudella tavalla, kun alkaa kuulemaan pienimmätkin 
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äänet, joita se antaa. Omat askeleet alkavat kuulostamaan äänekkäiltä, puiden huojunta kantautuu 

korviin, kenties jopa muurahaisten ”ääntelyn” voi kuulla.  

 

Suo on todennäköisesti yksi viimeisiä paikkoja, missä ihmisen aiheuttamia jälkiä ei juurikaan näy. 

Näin ollen se tarjoaa paikan, missä voi olla lähes täydellisessä rauhassa. Tällöin voi tuntea elävänsä 

ajassa ennen teollistumisen aikaa (MOL). Toki soita on jo vuosisatoja osattu hyödyntää, mutta 

menetelmät ovat olleet luonnonmukaisia eivätkä ne ole juurikaan tuhonneet suon ekosysteemiä. 

Kehittynyt ympäristönsuojelu nykypäivänä taas on jättänyt monia suoalueita rauhaan taloudelliselta 

hyödyntämiseltä. Tällä on positiivisia vaikutuksia myös ympäröiviin ekosysteemeihin, mikä tekee 

kokonaisuudesta ehyemmän. (Honkasalo & Rouhinen, 2010, s. 75-78.) Tämänlainen suon tarjoama 

”paluu menneisyyteen” -palvelu tulee olemaan arvossaan matkailussa nopeammin kuin 

arvaammekaan. Ihmiset etsivät rauhoittumisen paikkoja, joissa ei olla vielä käyty monenkaan 

ihmisen toimesta. Alkuperäisen ja luonnonmukaisen elämänmenon etsiminen on suora hyöty, jonka 

suolla vierailijat saavat, mukaan lukien kaikki tunteet, joita tälle matkalle sisältyy. Epäsuorasti 

ihmiset hyötyvät stressittömyyden ja terveydellisten vaikutusten kautta. Matkailussa on osattava 

hyödyntää ”paluuta ihmisten juurille” -teemaa, johon suon saa liitettyä kiinteästi. Suomen ja ennen 

kaikkea Lapin valttikortteja ovat jo nyt hiljaisuus, puhdas ilma ja luonto. Suolta löytyy kaikkia 

näitä, ne vain pitää osata markkinoida valovoimaisesti ulos. Myös salaperäisyyden tunne liittyy 

vahvasti alkuperäisen suoluonnon etsimiseen: mitä suolla on silloin tehty tai harjoitettu, näistä voi 

löytyä jotain merkkejä, jos lähtee suolle tarkkailemaan luontoa.  

 

Talvinen ja arktinen suo tarjoaa karuudessaan palvelun, jota ei tule ajatelleeksi. Tällä tarkoitan 

mitätöntä ja valkean harmaata suoluontoa, jossa ei ole tai tapahdu juuri mitään (HAV). Matkailussa 

tämänlainen mitättömyys tulee nostamaan päätään, kuten olemme jo nyt saaneet todistaa Lappiin 

suuntautuvan matkailun uutisoinnista. Talvella hiljaisuus vain korostuu, kun suolla ei juuri ole elon 

merkkejä. Juuri tämän takia moni ei tule ajatelleeksi, että talvinen suo, jos joku, on paikka, josta voi 

löytää todellisen ”karun” ja omalla tavallaan jylhän rauhan itselleen. Kylmä ja arktinen ympäristö 

korostavat tätä mitättömyyden ulottuvuutta. Tämä menee samaan kategoriaan hyötyjen suhteen, 

kuin muutkin edellä mainitut rauhoittumisen ja stressittömyyden vaikutukset liittyen terveyteen. 

Jollekin arktinen suo voi näyttäytyä hyvin esteettisenä paikkana. Zhang ym. (2014) ovat tutkineet 

kauniin luonnonmaiseman vaikutuksia hyvinvointiin ja todenneet sillä olevan huomattavassa 

määrin merkitystä, minkälaisessa luonnonmaisemassa ulkoilemme. Ihminen pyrkii ”aina” 

puoleensavetävimmän kohteen luokse luonnossa, jonka saavutettuaan hän on tyytyväinen ja retken 

tavoite täyttynyt. Tyytyväisyyden ja onnellisuuden tunteilla on positiivisia vaikutuksia 
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stressitasoon. (Zhang ym., 2014.) Talvisen suon tarkkailu on haastavaa, se ei anna mielikuvaa 

houkuttelevasta paikasta, mutta se saattaa olla sitä monelle. Tässä yhteydessä on hyvä tuoda esille 

ihmisen ja luonnon välinen suhde ja sen rakentuminen. Salonen (2013) puhuu vapauden 

tuntemisesta ja järjestelmästä irtautumisesta. Kun ihminen huomaa riippumattomuutensa sekä 

yhteiskuntaa valvovan ”koneiston” puuttumisen, hän saattaa kokea elämyksen huomatessaan, että 

yhteiskunnan järjestelmien ulkopuolella voi todella tuntea olevansa vapaa. (Salonen, 2013, s. 39-

41.) Luonto ja suo, talvella tai kesällä, pystyvät ainoastaan tarjoamaan tämän ihmisen jo 

vuosikymmeniä sitten kadottaman olotilan, joka vuosituhansien ajan oli hallitseva mielentila 

keskuudessamme.  Harmaan ja mitäänsanomattoman luonnon sisälle pääseminen vaatii 

kiireettömyyttä ja pysähtymistä keskelle tarkkailtavaa luontoa, suota. Oman mielen on oltava siinä 

moodissa, että se vastaanottaa ”heikkojakin” luonnon signaaleja. Tällä tarkoitan sitä, että mielessä 

ei voi pyöriä eilisen työpäivän tapahtumat tai mitään vastaavaa, muutoin ne vievät voiton luonnon 

tarkkailusta. Tämä pätee toki muulloinkin, kuin vain talvisella suolla ollessa. Salonen kuvailee 

luontosuhteen rakentumista ja kertoo siinä tarvittavan ennen kaikkea aikaa luonnossa olemiseen. 

Pitää olla mahdollisuus tehdä muutoksia matkan varrella, ei mennä täysin ennalta laaditun 

suunnitelman mukaan, ”ohjelmoitua suorittamista”, kuten Salonen toteaa. (Salonen, 2013, s. 41-42.)  
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Kuva 10. Tunturiaapa Pyhä-Luoston kansallispuistossa. Kuva: Joonas Katajisto.  

 

Ihmisen luontosuhde on mutkistunut teollistuneen maailman myötä. Nykyään kaikilla on kiire ja 

halutaan selvitä haasteista mahdollisimman helpolla. Luontoon mennäksemme tarvitsemme jonkin 

syyn, mikä kertoo kaiken oleellisen luontosuhteestamme. Pitää esimerkiksi mennä poimimaan 

hilloja tai käydä katsomassa jokin tietty maisema. Ennen, kun ei ollut nykypäivän houkutuksia, 

ihmiset menivät luontoon ilman mitään kummempaa syytä. Heillä oli myös aikaa enemmän 

käytettävissään luonnossa olemiseen (Salonen, 2013, s. 37-40.) Salonen jatkaa kertoen ihmisen 

olevan yhteisöllinen, poliittinen ja sosiaalinen olento, joka on erkaantunut luonnosta. Kun ihminen 

sitten lähtee tarpomaan suolle hikipäissään tai metsään hengittämään raikasta ilmaa tai mihin 

tahansa luonnolliseen paikkaan, jossa kaupunkimainen yhteisöllisyys on poissa, hän saattaa 

huomata itsestään uusia piirteitä, kokea herätyksen. Tällöin ihminen on tietämättään sosiaalisten 

paineiden ulkopuolella. Kun luontokokemusta viedään pidemmälle ja luonnon eri äänet, maisemat 

ja fyysiset muodot pääsevät sisälle ihmisen mieleen, tällöin tapahtuu etääntymistä arkielämän 

rutiineista. Tämän seurauksena ihminen vapautuu erilaisista jännitteistä, on riippumaton mistään, 

eikä ole minkään roolin alainen sillä hetkellä. (Salonen, 2013, s. 37-40.) Kuten Salonen (2013) 
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edellä mainitsi, luonnossa kulkija saattaa kokea herätyksen, ja huomata uuden näkökulman 

elämässään, kun luonto on päässyt ”takaisin” hänen mielensä sopukoihin. Tällä voi olla 

kauaskantoisia seurauksia terveyden ja hyvinvoinnin kannalta. Suoluonnon mystisyys ja 

tuntemattomuus sekä aukeat ja ahdistamattomat paikat ovat omiaan edistämään ihmisen kadotettua 

luontosuhdetta.  

 

Mikä on hiljaisuuden ekosysteemipalvelu suolla? Sen taustalla on oman luontosuhteen 

rakentaminen. Se muodostuu yksin tai yhdessä ystävän kanssa vietetystä ajasta tulistelemassa tai 

pitkospuilla kävellessä. Koskematon suoluonto luo puitteet hiljaisuuden ja kiireettömyyden 

rakentumiselle, unohtamatta henkisten voimavarojen keräämistä ja rauhoittumista. Myös arktisuus 

luo yhteyden hiljaisuuteen suolla. Hiljaisuuden löytäminen suolta vaatii mielen tyhjentämistä 

muista kiireistä ja antautumista hetkelle. Pysähtyminen ja suoluonnon katseleminen ja 

kuunteleminen voivat tarjota päätähuimaavan elämyksen ja jännitystä, puhutaan myös hitaasta 

matkustamisesta. Vesielementti rauhoittaa mieltä, kuten myös aukean ja aution tilan tunteet, ilman 

ihmisten kulkemisen jälkiä.  
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5 Pohdinta 

 

Suoekosysteemi tarjoaa hyvin monipuolisen kattauksen palveluja, joita ihmiset voivat hyödyntää 

niin hyvinvointinsa hoitamiseen kuin matkailuala luontomatkailutuotteiden kehittämiseen. 

Tutkimuksen päätutkimuskysymys on: Millainen on hiljaisuuden suoekosysteemipalvelu? Pyrin 

vastaamaan tähän seuraavien osakysymysten avulla, jotka ovat: Mitä suoekosysteemi tarjoaa 

matkailulle? Mitä ovat hiljaisuuden ulottuvuudet suolla?  

 

Esittelen tässä luvussa johtopäätökset, joita analyysin perusteella voidaan esittää työn tulokseksi. 

Vastaan tutkimuskysymykseen analyysissä käytettyjen kolmen eri kategorian avulla, jotka ovat 

suoekosysteemin tarjoamat ekologiset, kulttuuriset sekä hiljaisuuteen liitettävät palvelut. Analyysin 

aikana kävi ilmi, että moni suon tarjoama palvelu voitaisiin sijoittaa jokaiseen kategoriaan, mutta 

tein rajauksen palvelujen välille ja sijoitin ne vain yhteen kategoriaan, paria poikkeusta lukuun 

ottamatta. Tämä sen vuoksi, jotta tutkimus pysyisi selkeänä. Hiljaisuutta luonnossa ja tässä 

tapauksessa suolla voidaan lähestyä monesta näkökulmasta. Eri ihmisille hiljaisuus tarkoittaa eri 

asioita (Ingold, 2017). Itselleni se tarkoittaa luonnollista äänimaailmaa, jota voi kokea vain 

ympäristössä, missä ei ole minulle vieraita ihmisiä eikä ihmisen rakentamaa infrastruktuuria lähellä 

(pois lukien pitkospuut). Luonnontilainen suo itsessään edustaa hiljaisuutta. Heti, kun sinne 

rakennetaan jotain tai siellä alkaa käydä sankoin joukoin ihmisiä, hiljaisuus rikkoutuu. Suolle 

suuntautuvaa matkailua on kehitettävä kestävästi ja maltilla. Seuraavassa pohdin analyysin tuloksia 

vastaamalla tutkimuskysymyksiin, aloittaen osakysymyksistä ja päätyen päätutkimuskysymykseen.  

 

Mitä suoekosysteemipalvelu tarjoaa matkailulle?  

 

Se tarjoaa luontoon, kulttuuriin ja hiljaisuuteen perustuvia palveluja, joita voidaan edelleen 

tuotteistaa. Ekologiset suoekosysteemin palvelut kuten vaihtuvat olosuhteet, tekevät suosta 

monipuolisen ja sitä kautta houkuttelevan kohteen vierailijalle. Eläimet, linnut ja kalat luovat myös 

paljon mahdollisuuksia matkailun kannalta. Suoekosysteemiin kuuluvien eläinten näkeminen ja 

kuuleminen ovat jo nykyään yksi luontomatkailun perusta, kuten Tyrväinen (2015) toteaa. 

Metsästäminen, linnustaminen ja kalastaminen ovat yksi suosittu matkailun muoto, unohtamatta 

marjojen poimintaa. Aiemmassa ekosysteemipalvelujen tutkimuksessa (Fisher, Turner & Morling, 

2009) on koitettu selkeyttää ekosysteemipalvelujen käsitettä, jotta niitä voitaisiin kestävästi 

hyödyntää kaupallisesti, esimerkiksi matkailussa. Analyysin perusteella voidaan todeta, että 
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matkailu soveltuu hyvin ”testaamaan” ekosysteemipalvelujen kaupallistamista. Luontomatkailu 

perustuu ympäristöystävälliseen luonnossa olemiseen (Järviluoma, 2006), jolloin ekosysteemiä ei 

saa vahingoittaa sitä hyödynnettäessä. Suoekosysteemin ekologiset palvelut tarjoavat myös ihmisen 

terveydelle ja hyvinvoinnille hyödyllisiä palveluja kuten kosteus ja märkyys, joiden kautta on 

helppo hengittää ja olla suolla, joita voidaan hyödyntää matkailussa. Pitkospuut ovat eräänlainen 

keulakuva suon matkailumarkkinoinnissa, sillä hyvin monelle ihmiselle suosta tulee mieleen 

pitkospuut. Vaikka ne eivät ole ekologinen palvelu, niin ne ovat juurtuneet suomalaiseen suohon 

pysyvästi.  

 

Kulttuurisesta näkökulmasta katsottuna suomatkailun ulottuvuuksia ovat eräkulttuuri, suon 

virkistyskäyttö, urheilukulttuuri sekä romantiikka. Myös ”dark tourism” -termiä voisi hyödyntää 

kuvaamaan suomatkailua, koska tarinat kertovat monen hukkuneen sinne. Tällä ei välttämättä ole 

pelkästään luotaan työntäviä vaikutuksia. Pelko ja salaperäisyys ovat trendejä matkailussa (Carlson, 

1999, s. 173-174), ja niitä olisi hyvä hyödyntää luomalla salaperäisyyden verhon suolle. Maisemia 

on käytetty iät ja ajat matkailun vetovoimatekijöinä. Suon maisemien kuvaaminen ei poikkea tässä. 

Esimerkiksi suo ja tunturit taustalla luovat hyvin todennäköisesti vetovoimaisen maiseman. Laavut 

ja muut ihmisiä palvelevat rakennelmat on tehty helpottamaan retkeilijöiden selviytymistä suolla, 

joten ilman niitä ei olisi matkailuakaan soilla isossa määrin. Informatiiviset opasteet ovat 

matkailijoita varten, jotta nämä saisivat enemmän irti retkestään suolla. Suon virkistyskäytöllä on 

myös hyvinvoinnillisia vaikutuksia (Karjalainen & Store, 2015, s. 257). Kulttuurin ja historian 

kertominen osana suolle suuntautuvaa luontomatkailutuotetta houkuttelevat ihmisiä, koska 

monenlaisten tarinoiden ja uskomusten kautta suosta saadaan luotua mielikuva, joka vetää 

puoleensa. On muutakin kuin ”pelkkä” suo. Matkailussa voitaisiin hyödyntää suota fyysisenä 

kokemuksena, minne lähdetään harjoittelumielessä. Maastohiihto talvella avaa suota taas erillä 

tapaa kokijalleen kuin kesäinen suo.  

 

Suo on itsessään hiljainen paikka, mitä voi hyödyntää herättämään mielikuvia. Hiljaisuuden 

näkökulmasta katsottuna suon ekosysteemipalvelu voi tarjota matkailulle paljon. Pysähtyminen ja 

hidas matkustaminen ovat trendejä nykyään, kuten Säynäjäkangas, Honkasilta ja Veijola (2016) 

totesivat hiljaisuutta käsittelevässä tutkimuksessaan. Kaikkea ei kannata kertoa, kun suota tarjoaa 

retkeilijöille, pitää jättää jotain itse selvitettäväksi. ”Kuksakahvit” -esimerkki kiinnostaisi varmasti 

niin suomalaisia kuin ulkomaisia matkailijoita. Kanssakulkijoiden kanssa vietetty tulisteluhetki luo 

sosiaalista hiljaisuutta omimmillaan, kertoo Veijola (2015). Moni retkeilijä voisi löytää 

kiireettömyyden merkityksen elämässään sosiaalisen hiljaisuuden kautta. Toisaalta kanssakulkijoilta 
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voi myös kuulla arvokkaita vinkkejä matkan varrella. Suolle olisi nimenomaan hyvä tehdä 

muutaman päivän kestävä retki, jossa ehtii ”uppoutua” sen tarjoamiin hiljaisuuden ulottuvuuksiin, 

joita ovat mitättömyys, vapaus, stressittömyys ja kiireettömyys. Hiljaisuuden ominaisuuksien 

läpäisemä suomatkailu tarjoaakin juuri Kärkkäisen (2017) esille tuomia passiviteetteja, jotka 

edustavat rentoa ja helppoa tekemistä luonnossa. Kokonaispakettina hiljainen suo tarjoaa kaikkea, 

mitä rauhaa etsivä matkailija voi retkeltä toivoa. Soilla ei vielä ole hirveästi tunkua retkeilijöistä, 

joten vielä pystyy kokemaan koskematonta suoluontoa, tämäkin saattaa muuttua ihmisten 

ymmärtäessä, että suot saattavat pian olla ainoita luontokohteita, joihin ihminen ei ole toiminnallaan 

kajonnut.  

 

Mitä ovat hiljaisuuden ulottuvuudet suolla?  

 

Kuten aiemmin totesin, suo mielletään hiljaiseksi ja rauhalliseksi kohteeksi. Hiljaisuuden 

ulottuvuudet ekologisten palvelujen kautta suoekosysteemissä käsittävät kaikki luonnolliset äänet, 

kuten olosuhteista lähtevät: tuuli, sade, veden solina, sumu, pakkanen. Myös eläinten äänet ovat 

hiljaisuuden ääniä, koska ne ovat luonnollisia. Todettakoon, että ihmisen uhatessa eläintä, tällöin en 

katso sen ääntä luonnolliseksi. Suoluonnon tuottamia ääniä hiljaa kuunnellessa on mahdollisuus 

löytää oma luontosuhteensa (Säynäjäkangas, Honkasilta & Veijola, 2016).  

 

Hiljaisuuden ulottuvuudet kulttuuristen palvelujen suoekosysteemissä ovat erilaiset suon välittämät 

uskomukset ja tarinat, joiden kautta välitetään suon hiljaista ja salaperäistä olemusta. Myös tietyt 

rakennelmat kuten laavut ja pitkospuut ja konnotaatiot niihin välittävät mielikuvaa hiljaisesta 

luonnosta ja suosta. Rakennelmat ovat Suomen soille ominaisia kulttuurihistoriallisesti ja ne luovat 

vahvan mielikuvan pysähtyneisyydestä ja hiljaisuudesta (Haanpää & Veijola, 2006). Maisema myös 

välittää kuvaa hiljaisuuden ulottuvuuksista. Maisema rakentuu erillä tapaa jokaisen katsojan 

silmissä (Ingold, 2017) ja näin ollen hiljaisuus sen mukana rakentuu jokaiselle oman kokemuksen ja 

taustan kautta. Airaksinen (2009, s. 66-68) jatkaa puhuen luonnon estetisoinnista, tarkoittaen, että 

jokainen katsoja haluaa nähdä vain kauniita asioita ja hakeutuu tätä vastaavien kohteiden luo.  

 

Hiljaisuuden ulottuvuudet hiljaisuuden ekosysteemipalveluissa suolla tarkoittavat esimerkiksi 

tulistelua ja kuksakahveja, mitkä tapahtuvat yksin tai jonkun kanssa. Kanssakulkijoiden mukana 

oleminen luo sosiaalista hiljaisuutta. On eri asia kokea hiljaisuutta yksin kuin ryhmässä, vaikka 

molemmissa tapauksissa oltaisiinkin vain hiljaa. (Säynäjäkangas ym., 2016.) Tuttujen ihmisten 

kanssa seurustelua voidaan myös sanoa hiljaisuudeksi, sillä tutun kaverin puhe ei häiritse, toisin 
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kuin tuntemattoman. Suolla kokee mitättömyyden ja vapauden tunteita, koska se on niin laaja. 

Tyhjyys liitetään hiljaisuuteen. Näiden ulottuvuuksien voidaan sanoa olevan jatkoa Silvennoisen 

(2011) tutkimukseen hiljaisuuden luonteesta äänimaisemana. Toisin sanoen ne kuvaavat 

hiljaisuuden fyysisen tilan ulottuvuuksia. Suon koskemattomuus antoi myös mielleyhtymän 

hiljaisuuteen, paikan ollessa koskematon, se on myös hiljainen ja ”pysähtynyt”. Hidas oleminen ja 

mainitsemani pysähtyneisyys ovat avaimia hiljaisuuden rakentumiseen luonnossa (Säynäjäkangas 

ym., 2016). Kiinnostus arktisuutta kohtaan kasvaa koko ajan (Tyrväinen, 2017). Myös arktisuus luo 

kuvaa tyhjyydestä ja ”kylmästä” hiljaisuuden ulottuvuudesta.   

 

Millainen on hiljaisuuden suoekosysteemipalvelu?  

 

Hiljaisuuden suoekosysteemi ekologisten palveluiden näkökulmasta tarkoittaa palvelua, joka tarjoaa 

luontoon perustuvia keinoja hoitaa ihmisen luontosuhdetta. Tämä suhde tarjoaa esimerkiksi 

hyvinvoinnin ja terveyden kannalta hyödyllisten palvelujen saamista suoekosysteemistä. Olosuhteet 

kuten sateisuus ja sumuisuus mahdollistavat esimerkiksi puhtaan ilman hengittämisen, sekä 

kosteuden positiiviset vaikutukset ihoon. Tyrväinen ym. (2014) toteavat, että pelkkä luonnossa 

oleminen jo vaikuttaa terveyteen. Suon ekosysteemipalvelu hyödyttää ihmisiä, mutta se edistää 

myös viereisten ekosysteemien hyvinvointia (Kolström, 2010). Suolla tavattava kasvisto antaa iloa 

silmälle ja upean maiseman, jonka auringonpaiste osaltaan mahdollistaa, samalla antaen lämpöä 

kulkijalle. Vesi elementtinä rauhoittaa mieltä ja on ilo silmälle. Kalat, eläimet ja linnut muodostavat 

merkittävän tekijän, jonka vuoksi suolle lähdetään. Eläimiä voi bongata tai metsästää suolla, 

kalastusta unohtamatta. Äijälä ym. (2016, s. 46-47) mukaan eläinten tämänlainen ”viihdekäyttö” on 

kasvamassa, jolloin koko ekosysteemistä huolehtimisen merkitys kasvaa. Ekologiset suon tarjoamat 

palvelut, mukaan lukien eläimet, kehittyvät hiljaisuuden vallitessa. Tämä rikkoutuu, jos eläimiä 

häiritään liikaa. Suoluonto tarjoaa mahdollisuuden elämysten kokemiseen esimerkiksi eläinten 

näkemisen, olosuhteiden tai tyhjyyden ja vapauden tunteiden kautta. Marjat ovat kenties yksi 

näkyvimpiä palveluja, joita suo tarjoaa. Suoekosysteemipalvelu on kokonaisuus, joka kaikessa 

”hiljaisuudessa” luo palveluja ihmisten ja toisten ekosysteemien hyödynnettäviksi. Pitkospuut 

kuuluvat suolle, niiden olemassaolo luo helposti lähestyttävän kuvan hiljaisesta suosta sekä antaa 

maisemalle leiman. Ilman pitkospuita suon kokeminen olisi haastavaa, joten on perusteltua 

sisällyttää ne tähän kategoriaan. Analyysin avulla pystytään määrittelemään ekosysteemipalvelun 

käsitettä ja hyödyntämisen mahdollisuuksia, kuten Fisher, Turner ja Morling (2009) olivat 

tutkimuksessaan tehneet. Tämän tutkimuksen analyysistä voidaan vetää johtopäätöksiä esimerkiksi 

ihmisten hyvinvointiin vaikuttavista ekologisista tekijöistä, joita suoekosysteemi tarjoaa. 



80 
 

Tämänlainen havainto auttaa arvottamaan suoekosysteemipalveluja paremmin, millä on positiivisia 

vaikutuksia suoekosysteemin hoitamisen ja arvostamisen kannalta.  

 

Hiljaisuuden suoekosysteemi kulttuuristen palveluiden näkökulmasta katsottuna tarkoittaa 

virkistyskäyttöä sekä tarinoiden ja uskomusten yhdistämistä erilaisiin perinteisiin käyttötapoihin 

suosta. Paracchini ym. (2014) olivat tutkineet EU:n alueella mahdollisuuksia hyödyntää kulttuurisia 

ekosysteemipalveluita ja todenneet niiden olevan hyvät. Analyysistä kävi ilmi, että Suomestakin 

löytyy tätä potentiaalia. Erilaiset rakennelmat suolla fyysisesti tukevat tätä suolla tapahtuvaa 

retkeilyä tarjoamalla alustan istua laavulla ja tulistella hiljaisuuden vallitessa. Jokela ym. puhuvat 

suon palvelumaisemasta (2006, s. 70-73), joka on rakennettu virkistyskäyttöä varten. Myös erilaiset 

opasteet ja infotaulut ovat osa kulttuurista suon ekosysteemipalvelua. Niiden avulla retkeilijä 

selviää suolla liikkuessaan ja tuntee olonsa turvallisemmaksi sekä saa taustatietoa suosta retkensä 

tueksi (Metsähallitus, 2017). Suon salaperäisyys (pelon tunne) ja taianomaisuus ovat kulttuurisen 

ekosysteemipalvelun perusta, niiden kautta suomaisema rakentuu retkeilijän mielessä 

mielenkiintoisena ja kiehtovana kohteena. Ingoldia (2017) mukaillen, ihmiskeho ja ympäröivä 

luonto ovat vuorovaikutuksessa keskenään ja rakentavat ympäröivää maisemaa kokijalle 

mieleiseksi. Fyysisen suokokemuksen saa vietyä uudelle tasolle, kun tuo kulttuurihistoriaa esille 

uskomusten ja faktojen kautta. Salonen (2009) puhuu paikallisuuden ja aitouden säilyttämisestä, 

perinteitä kunnioittaen. Monilla ihmisillä on kokemuksia suotarinoista, joiden perusteella kuva 

suosta edelleen muodostetaan. Tarinat ovat siis iso osa kulttuurista suoekosysteemiä. Kulttuurinen 

suo tarjoaa myös mahdollisuuden kuntoiluun: kesällä haastavuutensa (suolla kävely) vuoksi ja 

talvella helppoutensa (maastohiihto, lumikenkäily) takia. Voidaan kuitenkin todeta, että nykyään 

pyritään pois kulttuuri-luonto vastakkainasettelusta. Pikemminkin pyritään yhdistelemään 

elementtejä molemmista, kun liikutaan suolla tai luonnossa. Kulttuuriset ekosysteemipalvelut 

auttavat retkeilijöitä saamaan suolta parhaan mahdollisen kokemuksen, kenties elämyksen. 

Luonnonvarakeskus ym. ovat paraikaa tutkimassa (VirKein -hanke, 2016-2017) 

ekosysteemipalveluja ja luonnon monimuotoisuutta sekä sitä, miten nämä saataisiin kestävästi 

tuotua matkailun pariin. Tämä tutkimus vastaa tarpeeseen tuomalla esiin keinoja 

virkistäytymismahdollisuuksiksi.  

 

Hiljaisuuden suoekosysteemipalvelu hiljaisuuden näkökulmasta on oman luontosuhteen 

rakentamista, erinäisten hiljaisten aktiviteettien kautta. Salonen (2013) puhuu vapauden 

tuntemisesta ja järjestelmästä irtautumisesta, kun huomaa riippumattomuutensa sekä yhteiskuntaa 

valvovan ”koneiston” puuttumisen, tällöin saattaa kokea elämyksen. Se muodostuu yksin tai 
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yhdessä ystävän kanssa vietetystä ajasta tulistelemassa laavulla kuksakahvien kera tai pitkospuilla 

kävellessä. Tulistelu edustaa hiljaisuutta kulttuurisen ”aktiviteetin” muodossa. Kuksakahvit kuvaa 

hiljaisuutta vieläkin syvemmin: kuvittele täysi hiljaisuus ja laakea aapa ympärille, otat kuksallisen 

kahvia ja jatkat matkaa, kelin ollessa hämärän kirkas. Tässä toteutuu hiljaisuuden kokeminen suolla 

”täydellisesti”. Koskematon suoluonto luo puitteet hiljaisuuden ja kiireettömyyden rakentumiselle 

ihmisen luonto-suhteessa, jotka ovat matkailun trendejä tällä hetkellä (Tyrväinen, 2017), 

unohtamatta henkisten voimavarojen keräämistä. Suo on hiljaisuuden tyyssija. Hiljaisuuden 

löytäminen suolta vaatii mielen tyhjentämistä muista kiireistä ja antautumista hetkelle. 

Pysähtyminen ja suoluonnon katseleminen ja kuunteleminen voivat tarjota päätähuimaavan 

elämyksen. Tämän lisäksi hiljaisuus suolla tarjoaa mahdollisuuden hoitaa omaa hyvinvointiaan, 

sillä suo luo olosuhteet stressittömän tilan saavuttamiseen. Myös arktisuus ja ”tyhjä” tila luovat 

yhteyden hiljaisuuden ekosysteemiin suolla. Vesi on ihmisen mieltä rauhoittava elementti (Sievänen 

& Tyrväinen, 2015, s. 264-265). Monipuolinen veden läsnäolo todennäköisesti rauhoittaa mieltä 

maastossa kulkiessa. Myös kanssakulkijat luovat hiljaisuuden ekosysteemipalvelua suolla. 

Sosiaalinen hiljaisuus on sitä, että kuljet ja seurustelet tuntemasi henkilön kanssa retkellä ollessa 

(Veijola, 2015). Toisaalta suomalaisuuteen kuuluu nuotiolla tuntemattomien kanssa istuminen ja 

hiljaisuuden ”hiljainen” kanssa-rakentaminen. Suon äänimaailman ollessa lähes äänetön, voi oma 

mielikuvitus täyttää nuo äänettömät kohdat havainnoinnillaan ympäröivästä luonnosta sekä 

kanssakulkijoista. (Vikman & Sinisammal, 2016.) Näin ollen hidas ja hiljainen eteneminen suolla 

voi tarjota jopa elämyksiä. Suoekosysteemi tarjoaa paikan, missä voi kokea edelleen koskematonta 

luontoa. Nykypäivän ympäristönsuojelun ansiosta tällaisiakin suoalueita vielä löytyy. Suojelulla on 

positiivisia vaikutuksia myös ympäröiviin ekosysteemeihin, mikä tekee kokonaisuudesta 

ehyemmän. (Honkasalo & Rouhinen, 2010, s. 75-78.) ”Paluu menneisyyteen” -teemainen suo 

edustaa hiljaisuuden ekosysteemiä. Aiemmista hiljaisuuteen liittyvistä tutkimuksista on syytä 

mainita Ampuja (2017), joka on tutkinut hiljaisuutta osana ihmisen elämänvaiheita ja sitä, miten 

hiljaisuuden äänet tuottavat onnea. Metsä on tällainen paikka hänen mukaansa. Analyysin 

perusteella suoekosysteemi pystyy tuottamaan virkistyspalveluja, jotka mahdollistavat terveellisen 

ja hyvinvoivan elämän, minkä seurauksena myös onnellisuuden saavuttaminen on mahdollista.  

 

Suo tarjoaa, päinvastoin kuin metsä, avaruutta, ei ahtautta. Tämä voi olla monelle syy lähteä suolle. 

Airaksinen kertoo, että ihminen näkee vain hänelle kauniita asioita, tai niitä hän tavoittelee 

löytävänsä. Luontosuhteen kautta ihminen voi löytää rauhallisen ja aution paikan, missä mieli lepää 

hiljaisuudessa, suo voi tarjota tällaisen houkuttelevan vaihtoehdon. (Airaksinen, 2009, s. 66-68.) 

Soiden koskemattomuus kuvastaa hiljaisuutta ja ajan pysähtyneisyyttä oivasti. Talvinen ja arktinen 
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suo voivat tarjota mystiikkaa, jota kesällä ei löydy. Suolla pääsee esimerkiksi kävelemään 

keskemmälle, koska lumi ja jää kantavat, mitä kesällä ei pysty tekemään kastumatta. Talvella on 

karulla tapaa hiljaista, tuuli saattaa tuivertaa navakasti, mutta maisemat ja minkään 

liikkumattomuus luovat autenttisen ja mitättömyyden tunteen omaavan luontohetken. Ihmiset 

haluavat kokea elämyksiä retkeillessään. Suon mystiikka yhdistettynä sen tuntemattomuuteen ja 

pelkoakin herättäviin tunteisiin muodostavat hiljaisen kokonaisuuden, joka kiehtoo retkeilijöitä.  

 

 

 

Rämettä, rahkasuota,  

nevaa upottavaa.  

Tule ei niitten luota  

yhtään tuttavaa,  

 

tulee vain tuulenhenki  

vakavan vaitelias,  

nevojen harmaittenki  

ainoa asukas,  

 

sylistään, tietämättään,  

ylleni varistaen  

tuoksuvan pursumättään  

köyhän rikkauden,  

 

kantaen äänenkin jostain  

luhdalta, kauempaa,  

missä siipeä nostain  

kuovi kiljahtaa.  

 

Aaro Hellaakoski, Suolla. (Hakala, 1999, s. 182).   
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6 Yhteenveto 

 

Suohon voidaan liittää varsin moninaisia näkemyksiä ja tuntoja. Jokainen suolla kulkija näkee suon 

omalla tavallaan, ja yhdistää kokemuksen aiempiin kokemuksiinsa sekä tietouteensa suosta ja siihen 

liittyvästä kulttuurista. Suoekosysteemiä ei osata vielä hyödyntää matkailun parissa niin paljon kuin 

sillä olisi potentiaalia. Oikeaan suuntaan ollaan menossa jatkuvasti, ihmisten etsiessä yhä 

autenttisempia luontokokemuksia ja paikkoja, joissa ei ainakaan kukaan heidän tuntemansa ihminen 

ole käynyt.  

 

Päätutkimuskysymykseen vielä vastatakseni: Millainen on hiljaisuuden suoekosysteemipalvelu? Se 

koostuu suoekosysteemin tarjoamista palveluista, jotka olen jakanut kolmeen kategoriaan: 

ekologiset, kulttuuriset ja hiljaisuuden omaavat palvelut. Hiljaisuuden ekologisia 

suoekosysteemipalveluita muodostavat suon olosuhteet: kosteus, sade, sumu, aurinko; eläimet, 

linnut ja kalat, niiden katseleminen ja metsästäminen, marjat ja marjastaminen, kasvuston luoma 

maisema, vesielementti: järvet, lammet, purot; pitkospuut. Näitä palveluita voi kokea sekä 

katselemalla että fyysisesti kokemalla. Hiljaisuuden kulttuurisia suoekosysteemipalveluita ovat 

erinäiset rakennelmat suolla, kuten laavut ja mökit. Tarinat ja uskomukset sekä suon 

kulttuurihistoria kuuluvat myös ekosysteemin tarjontaan. Suolla oleminen voi antaa taianomaisen ja 

salaperäisen, jopa pelon tunteen, koska suo on arkielämästä etäinen paikka. Opasteet ja infotaulut 

tuovat turvallisuuden tunnetta retkeilijöille. Kuntoilu vaikeasti kuljettavalla suolla, tai hiihtäminen 

talven kovettamalla suolla ovat kulttuurisia palveluja. Suomaisema rakentuu kokijan kulttuurisen 

taustan sekä ympäröivän luonnon kautta ja tarjoaa esteettisen palvelun. Hiljaisuuden omaava 

suoekosysteemipalvelu koostuu kiireettömyydestä, stressittömyydestä ja rauhallisuudesta. Tulistelu 

ja kuksasta kahvin nauttiminen suon reunalla ”hiljaisessa säässä” edustavat hiljaisuutta 

syvimmillään. Kanssakulkijat, tutut kuin vieraat, ovat osaltaan vaikuttamassa hiljaisuuden 

rakentumiseen suolla, olipa kyse seurustelusta tai vain yhdessä suon kuuntelemisesta. Hiljaisuus 

tarjoaa keinon hoitaa hyvinvointia, kun suolla ei ole ärsykkeitä tai kiirettä viemässä ajatuksia 

muualle. Myös arktisuus, tyhjyyden tilan sekä vapauden tunteet luovat konnotaatioita hiljaisuuteen. 

Suolla pääsee palaamaan menneisyyteen, kun ihmisen jälkiä ei näy. Ennen kaikkea ihmisen 

luontosuhde syventyy hiljaisuuden ulottuvuuksien kautta, joita mainitsin vastatessani 

tutkimuskysymykseen.  
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Lyhyesti sanottuna suon tarjoama hiljaisuuden ekosysteemipalvelu koostuu ekologisten 

olosuhteiden luomista puitteista sekä eläimistä ja veden mahdollistamista eri palveluista. Suon 

fyysinen ulottuvuus avautuu marjojen ja eläinten monipuolisen tavoittelun kautta. Erilaiset 

rakennelmat suolla auttavat kulkijaa kokemaan tätä kulttuurihistoriaa ja salaperäisyyttä omaavaa 

ympäristöä. Hiljaisuus suolla rakentuu yksin tai yhdessä muiden kanssa. Suo edustaa 

kiireettömyyttä sekä stressittömyyttä, jolloin se tarjoaa hyvinvointia ja mahdollisuuden ihmisen 

luontosuhteen rakentumiselle. Vapauden tunne ja aution hiljaisuuden äänet vievät kulkijan takaisin 

alkuperäisen luonnon äärelle.  

  

Aiemmissa suota koskevissa tutkimuksissa ei ole keskitytty suoekosysteemin tutkimiseen 

hiljaisuuden näkökulmasta. Näin ollen tämä tutkimus luo uutta tutkimustietoa matkailukenttään ja 

luontomatkailuun. Aiemmat tutkimukset ovat keskittyneet enemmän suon hyödyntämiseen 

matkailussa. On mietitty, minkälaisia tuotteita suomatkailuun voisi luoda tai onko suolle 

rakennettavien matkailijan tukipalvelujen (pitkospuut, laavut) kannattavaa. Myös aistien 

näkökulmasta on tutkittu suota, johon hiljaisuus on liitetty, mutta se ei ole ollut keskiössä. 

Tutkimukseni keskittyi hiljaisuuden merkityksen avaamiseen, sekä siihen, mitä kaikkea sillä 

tarkoitetaan suoekosysteemiin liittyen. Kriittisesti arvioiden, olisin mahdollisesti saanut 

syvällisempää tietoa itse suoekosysteemistä, jos olisin paneutunut siihen enemmän biologin 

näkökulmasta. Tämän työn kuuluessa yhteiskuntatieteisiin, biologina tutkiminen olisi vienyt aihetta 

sivuraiteille. Työni tulokset heijastavat joka tapauksessa aiempien tutkimusten tuloksia siitä, 

minkälaisin keinoin suomatkailua kannattaa kehittää. Uutta on kuitenkin hiljaisuuden näkökulma, 

josta käsin suomatkailutuotetta on lähestytty. Hiljaisuus on matkailussa todellinen trendi, mikä 

näkyy esimerkiksi Lapin matkailussa vahvasti. Hiljaisuuden merkitystä on syytä tutkia lisää, sillä 

sen arvo matkailun kannalta vain kasvaa jatkossa, kun ihmiset hakeutuvat hiljaisuuteen ja 

”koskemattomiin” kohteisiin ympäri maailman. Suota matkailukohteena ei ole pidetty kovin 

arvossaan ainakaan Suomessa. On kuitenkin hyvä muistaa, että Suomessa soita riittää. Näin ollen 

jossain vaiheessa luontomatkailun kehitystä suotkin tulevat nousemaan tasolle, jolla ne tunnustetaan 

yhdeksi viimeisimmistä koskemattomista luontokohteista. Siihen mennessä tehty tutkimus suosta ja 

sen tarjoamista ekologisista ja kulttuurisista palveluista tulee nousemaan ajankohtaiseksi. 

Arvostuksella tarkoitan sitä, että tällä hetkellä suomatkailu ei ole taloudellisesti tuottavaa 

monessakaan luontokohteessa ympäri Suomen. Kun suot alkavat kiinnostaa suurta yleisöä, niiden 

tutkimustakin nostetaan esille näkyvämmällä tavalla. Matkailutrendien jatkuva syntymis- ja 

taantumisprosessi on osa talouden ailahtelua yhteiskunnallisessa mittakaavassa, joten ihmisten 
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taloudellisen tilanteen ollessa salliva, myös uudet matkailutrendit, kuten suomatkailu, saattavat 

nostaa päätään.  

 

Matkailuala maailmanlaajuisesti katsottuna on hyvin laaja kenttä. Näin ollen kaikki uusi tutkimus 

on tervetullutta. Tämä tutkimus sijoittuu matkailututkimuksen kentässä luonto- sekä 

virkistysmatkailuun. Olen tuonut uutta tutkimustietoa suomatkailuun tarkastelemalla sen 

hiljaisuuteen liittyviä ulottuvuuksia. Tutkielma raapaisee pintaa myös suoekosysteemin (biologia, 

maantiede) avaamisen osalta, mutta vain hieman. Luontomatkailukin luetaan täysin nykypäivän 

kaupunkimaisen kulutuskulttuurin piiriin. Matkailu ilmiönä syntyy monen tekijän summana. 

Nykyään taloudellinen tilanne niin matkailijan lähtö- kuin kohdemaassakin määrittää matkailun 

luonnetta, unohtamatta sosiaalisia tekijöitä. Luontomatkailu on ollut nousussa jo kauan, mutta se 

tulee kasvattamaan suosiotaan paljon tulevaisuudessa, ihmisten huomatessa, että luonto voi kadota 

ympäriltämme oman toimintamme seurauksena. (Tyrväinen & Tuulentie, 2007.) Itseäni kiinnosti 

syventyä yhden potentiaalia omaavan luontokohteen, eli suon, ominaisuuksiin ja palveluihin, joita 

se voi tarjota retkeilijöille ja matkailijoille.  

 

Suoekosysteemin tutkijana puin päälleni etnografin asun ja suuntasin suolle alkaakseni avata 

itselleni suon ulottuvuuksia. Onnistuin etnografin tehtävässä hyvin. Pääsin ”sisälle” suon 

maailmaan niin havainnointiretkieni kuin eräkirjallisuuden kautta. Molemmat mainitut tavat tutkia 

suoekosysteemiä olivat toisiaan tukevia. Toisen avulla toisesta avautui uusia näkökulmia. 

Hiljaisuuden merkitys kantautui molemmista aineistoista, mutta siihen saattoi päästä hieman 

syvemmin käsiksi kirjallisuuden kautta, mikä on hieman yllättävää todeta jälkikäteen. Ennen 

tutkimuksen aloittamista ajattelin asian olevan juuri päinvastoin. Tarkastelemani eräkirjallisuuden 

teosten kirjoittajilla toki on minua huomattavasti syvempi kokemus suoluonnosta, joten tämä 

selittänee asiaa. Sen takia heidän kuvauksensa tuntuivat omaa havainnointiani syvällisemmiltä. 

Toisaalta, kokemuksen rintaäänellä kerrottu erätarina yhdistettynä itse kokemiini ”suoelämyksiin” 

antoi sopivalla tapaa kontrastia tutkimukseeni. Mikäli olisin halunnut syventyä aiheeseen entistäkin 

syvemmin, minun olisi pitänyt viettää aikaa huomattavasti enemmän suolla, yöpyen ja pitäen 

päiväkirjaa kaikesta siellä kokemastani. Nyt tekemäni havainnointi oli eräänlainen pintaraapaisu. 

Jatkossa osaan ainakin suhteuttaa ajan ja tutkimuksen laajuuden toisiinsa, ja niistä vedettäviin 

johtopäätöksiin. Jatkossa pitäisi syventyä suolla olemisen lisäksi kuuntelemaan retkeilijöiden 

kokemuksia heidän suolla ollessaan sekä perehtyä suon biologisiin ominaisuuksiin hieman 

syvemmin. Tällöin tutkimus olisi kenties saatu vietyä seuraavalle tasolle.  
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Suoretkiltä jäi päällimmäisenä mieleen rauha ja hiljaisuus. Jokaisella havainnointireissulla vastaan 

tuli muitakin kulkijoita, mutta melko keskenämme saimme mennä ja olla. Syksyinen Lapin suo 

tarjosi sumuista ja märkää maastoa, mikä antoi ajatuksille hyvin tilaa. Suon tihkusateessa 

seisominen (oikealla varustuksella) oli kenties avartavin kokemus, koska siinä yhdistyivät kaikki 

tutkimani suon kategoriat: ekologinen, kulttuurinen ja hiljaisuus. Niin ”mitättömästä” hetkestä voi 

saada paljon irti, mikäli asenne ja mieli ovat asennettuina oikealla tavalla, ja ennen kaikkea, ei saa 

olla kiire mihinkään. Jälkikäteen voi hieman pohtia omaa suhdettaan luontoon ja suohon. Aion 

jatkossa mennä havainnoimaan suota kunnolla ajan kanssa. Toivon pääseväni ”lähemmäs” suota, 

kuin mitä nyt havainnointiretkilläni pääsin. Luontosuhteeni alkoi rakentua mukavalla tavalla, mutta 

suon kokeminen jäi monella tapaa kesken. En pysty kuitenkaan kunnolla kuvailemaan suhdettani 

suoluontoon, tähän lähdenkin hakemaan muutosta jatkossa.  

 

Eräkirjallisuudesta taas jäi päällimmäisenä mieleen ajatus luonnon, suon ja metsän kokemisesta 

kotina. Mitä kauemmin tarinoiden henkilöt olivat viettäneet erä-elämää ja oleskelleet metsällä ja 

erämaissa, sitä syvällisemmin he puhuvat suhteestaan luontoon. Kaupunkiolot ovat heille myrkkyä, 

he ovat mieluummin yksin metsässä kuin porukalla kaupungilla. Valkeapää puhuu teoksessaan, 

mitä luonto merkitsee Lapissa poroelämää eläville. Kun poroille on löydetty hyvä laidun, on siinä 

hyvä myös ihmisen olla: kotona. Luonto on heidän kotinsa. Koti periytyy esi-isien perimätiedon, 

perinteiden ja muistojen kautta (Valkeapää, 2011, s. 235-237.) Ihmiset ovat yhtä luonnon kanssa, he 

puhuvat siitä kunnioittavaan sävyyn ja toimivat vastuullisesti, ikään kuin luonnolla olisi tunteet. 

Lukemani kirjallisuus pohjautuu pitkälti muistoihin, joita eränkävijöillä on. Kirjoissa he kertovat 

niitä monessa kohtaa nuotiolla metsässä. Erämiehen koti on siellä, missä hänen elämänsä milloinkin 

on, tähän vaikuttaa paljon suvun historia. Nykyään ihmiset ovat erkaantuneet luonnosta yhä 

kauemmas, mikä on pitkällä aikavälillä tuhoisa asia ympäristöllemme, emme näe sen arvoa, jolloin 

sitä hyödynnetään surutta. Tänä päivänä luonto haetaan koteihimme, kun se ennen oli asia, jonka 

perässä liikuttiin ja näin laajennettiin kotipiiriä (Valkeapää, 2011, s. 237). Suosta on haastavaa 

saada oikein houkuttelevaa retkikohdetta, mutta sitä pitää tavoitella, tuomalla esille juuri tarinoita ja 

kulttuurihistoriaa ajalta, jolloin elämä tapahtui luonnossa.  

 

On hyvä todeta, hieman laajemmassakin mittakaavassa, että ekosysteemipalveluiden tulevaisuus 

Pohjoismaiden arktisella alueella on uhattuna. Luonto on jatkuvan muutoksen kourissa ja niin ovat 

myös kaikki ekosysteemit sen mukana. Ilmastonmuutos on suuri syy meneillään olevaan 

muutokseen. Jansson ym. (2015) ovat tutkineet, miten luonnon ekosysteemipalvelut ovat 

muuttuneet ja miten ne tulevat muuttumaan jatkossa. Tutkimuksessa tutkituista 14 
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ekosysteemipalveluista kuusi tulee heikkenemään ja kahdeksan pysyy suurin piirtein ennallaan. 

Ennustuksen ajalliseksi vuodeksi laitettiin 2100. Matkailun kannalta tietyt luonnon 

ekosysteemipalvelut ovat kriittisempiä kuin toiset. Kulttuurin piiriin lukeutuvat palvelut, kuten 

ulkoiluaktiviteetit talvella, tulevat heikentymään lumiolosuhteiden muuttuessa yhä epävarmemmiksi 

ilmaston lämmetessä. Talvikausi tulee lyhenemään lähitulevaisuudessa, se on jo lyhentynyt. Tällä 

on vaikutusta talvella tapahtuvaan matkailuun. Matkailusesonki siis lyhenee ja tällä on taloudellisia 

vaikutuksia paikalliseen talouteen. Myös kulttuurin sidonnaisuus tiettyyn maa-alueeseen tulee 

muuttumaan, koska maisema muuttuu ja myllerrystä tapahtuu niin kasviston kuin eläintenkin 

lajistojen suhteen. Ekosysteemien määrä ja moninaisuus tulevat vähenemään suurella 

todennäköisyydellä. (Jansson ym., 2015.) Yksi esimerkki liittyy matkailuun arktisella alueella. 

Ilmastonmuutos on luonnollinen tapahtuma, mutta ihmisen toiminta on kiihdyttänyt sen 

etenemisnopeutta. Matkailun kannalta lämpenevä ilmasto luo uusia mahdollisuuksia. Esimerkiksi 

jääkarhujen näkemiseen on paremmat edellytykset kuin aiemmin, ilmaston ollessa suopeampi 

matkanjärjestäjän näkökulmasta. Ilmastonmuutos tekee jääkarhujen elämän haastavaksi lumen ja 

jään vähenemisen vuoksi. Arktisen alueen ekosysteemi kokee tällä hetkellä suurinta muutosta 

verrattuna muihin maailman alueisiin. Jääkarhun tarvitsemat ekosysteemipalvelut ovat muuttumassa 

kriittisesti. Samaan aikaan muutosten kanssa, ihminen pääsee yhä lähemmäs tätä arktista eläintä, 

jolloin konflikteilta ja kohtaamisilta ei voida välttyä. Jääkarhun kannalta tulevaisuus ei näytä 

valoisalta, varsinkaan kun ihmisen toiminta pyrkii vain hyödyntämään auenneita mahdollisuuksia 

eikä suojelemaan eläintä. (IUCN/SSC PBSG, 2016.) Matkailu hyötyy suuresti vastaavanlaisista 

tapauksista. Muuttuvien ekosysteemien hyödyntäminen matkailussa on ymmärrettävää, mutta ei 

kovin kauas-katseista. Arktinen matkailu on alkutekijöissään, mikä tekee siitä houkuttelevan 

kohteen matkailuyrityksille. Alueen tarjoamat ekosysteemipalvelut (maisemat, paikalliskulttuuri) 

ovat aukeamassa kunnolla hyödynnettäviksi, millä on vaikutusta niiden kestävyyteen ja 

uusiutumiskykyyn. Ekosysteemipalveluita pitää hyödyntää, mutta sen pitää tapahtua kestävällä 

tavalla, jossa huomioidaan haitat niin tällä hetkellä kuin tulevaisuudenkin kannalta.  

 

Jatkotutkimusideoina minua kiinnostaisi selvittää matkailutuotteiden mahdollisuutta opettaa ja 

kouluttaa kuluttajaansa samalla, kun hän kokee tuotteen, vaikka luontoretken suolle. Tällä tarkoitan 

sitä, että esimerkiksi suolle suuntautuva luontoretki pitäisi sisällään mahdollisimman paljon 

informaatiota paikallisesta kohteesta, sen ekosysteemistä ja palveluista, joihin kokija voi tutustua. 

Tätä kautta saataisiin edistettyä myös kestävän matkailun periaatteita ja luonnon hyvinvointia. 

Pitäisi selvittää millä keinoin tätä informaatiota saataisiin tuotua esille, jotta se saavuttaa matkailijan 

parhaalla mahdollisella tavalla. Matkailua pitäisi kehittää joka tapauksessa tähän suuntaan, että 
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vierailijat samalla, kun kuluttavat tuotetta, oppivat asioista sen taustalla. Olivatpa nuo asiat luonnon 

ekosysteemi, paikalliskulttuuria ja kertomuksia tai ympäristöystävällistä kuluttamista ja 

matkustamista. Tähän asiaan saa hieman perspektiiviä lukemalla Peter Wohllebenin teoksen 

”Puiden salattu elämä”. Siinä hän avaa puiden tunteita ja keinoja viestiä keskenään. Jos me 

luonnossa kulkijat tietäisimme, mitä luonto ajattelee meistä ja toimistamme, niin melko varmasti 

moni meistä muuttaisi toimintaansa kestävämmäksi ja ympäristöä suojelevampaan suuntaan. 

Matkailusta oppiminen on avain tulevaisuuden kestävään matkailuun, niin luonnossa kuin 

kaikkialla muuallakin.  
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Liite 1.  

 

Suoretkien havainnointiaineistoista tehdyt luokittelut Kolströmin (2010) mallin mukaan. (Mallin 

kulku aukaistu teorialuvussa (2).  

 

Varsinainen tai välipalvelu 

Rauhallisuus, kosteus/märkyys/sateisuus, hiljaisuus, hankalakulkuinen, mutainen ja upottava, 

sumuinen, tunnelma, äänekäs hiljaisuus, veden virtaus, puroveden maistaminen, veden solina, 

tyhjyys, kanssakulkijat, rauhoittava ympäristö, auringonvalo, muurahaiskeko, eläimet, maisemat, 

suomalaisuus/kulttuuri, tuulenvire, autio ja laaja alue, kaunis tunne, mitättömyys, taianomainen, 

erämaa, hidas kulkeminen, helppokulkuinen, suon näkemisen fiilis, etäinen suo, kokonaisfiilis 

suosta, suo-olosuhteiden luonne, alaston suo, autenttisuus. Opasteet: kasvit, eläimet, historia, 

kulttuuri;  sosiaalinen kanssakäyminen, järvi, vetinen alue, pitkospuut, eläinten jäljet (pitkoksilla, 

lumihangessa), huoletonta, jouheva matkanteko, aukea ja laaja alue, reunusmetsät, vaihtelevat reitit 

suolla (metsäsaareke-eläin-keitaat, kaislikot, korkeat puut tuovat vaihtelua), ei näy liikettäkään, 

ihmisen jälki ei näy missään, opastetaulut (alueen luonto ja tarinat), olo kuin kotona, tuulenvire, 

paikallaan olo, laavu ja puuvaja, levollinen olo, silmät lepää, (kesäaikaan suopursut ja kostea 

heinikko tuoksuvat, lakka ja kesämarjat), maisema rauhoittaa mielen ja lievittää stressiä, lintutorni, 

upea suomaisema, linnut, ei muita ihmisiä, luonnon tarkkailu mielekästä/rauhoittavaa, hiljaisuuden 

tyyssija, talvella hiljaisuus vain korostuu, talviselle suolle moni ei hoksaa edes lähteä, kylmyys, 

ihmisten jäljet, upottavuus/ei-upottavuus vs. kesä/talvi, näkymät aavalle, arktisuus, kirkas sää, 

pitkospuut lintutornille, pienet jäljet, upottava (kinokset suolla), kihelmöintiä, rämpiminen, 

tuulinen/tuisku (lunta naamalle), linnunpönttö, suomaiseman merkitys (yksittäinen puu), 

taianomaisuus, uskomukset, ei hyttysiä talvisaikaan, talvikävely suolla, jaloin suolle talvella, suon 

aistiminen keskemmällä, suo ja tunturit -yhdistelmä (kiehtova yhdistelmä, havainnointi laelta ja 

suolta), erittäin hiljainen (tuuli puhaltaa kovaa), antautuminen suoluonnolle yksin (max kaverin 

seurassa, tällöin saa täyden kokemuksen), kiire, kiireettömyys (tätä suo edustaa), suo vetää 

mukaansa (tarinoissa suo imaisee kulkijan), tarinat ja mielikuvat suosta, jylhyys, talvisen suon 

puitteet hiihtämiselle, treenaaminen (Myllylä), fyysinen ja mentaalinen ulottuvuus suolla, ei 

tarkoitus selvitä helpolla (treeni), haasteellinen, suo on labyrintti (muuttaa muotoaan).  
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Epäsuora hyöty ihmisille 

Rauhoittuminen, stressittömyys, viihtyminen, mielenrauha, kostea ilma, luonnon ja eläinten äänet, 

maisemat, turvallisuus, pelon lievitys, mitättömyys, kauneus, auringon lämpö. Oppiminen 

(kouluttautuminen), turvallisuuden tunne, rauhoittunut olo, helpottaa suolle lähtemisen päätöstä, 

rauhoittuminen, mieli pysyy virkeänä vaihtelevilla reiteillä, suoja, vapaus, mielikuvahaasteet, 

kihelmöintiä suon laajuudesta, hyvä mieli (auttaminen linnunpönttö), rauhallisuus (ei hyttysiä), 

suon muuttumisen pohtiminen (labyrintti).  

 

Suora hyöty ihmisille 

Raikas ja puhdas ilma hengittää, retkeilymahdollisuudet, haastavat kulkureitit: fyysinen kokemus, 

juomavesi, rentouttavat äänet, auringon lämpö mahdollistaa kasviston ihmisten viihtyisyyden 

takaajaksi, seura, seurustelu, elämykset, oppiminen, levähdyspaikka, kulttuurintuntemus, 

isänmaallisuuden tunne, oma pohtiminen, huolet unohtuvat, henki salpautuu (maisemat), 

patikoiminen. Tiedonsaanti, seurustelu, helppo hengittää, helpottaa kulkemista suolla, jäljen jättäjän 

arvaaminen (salaperäisyyden tunne), huoleton ja jouheva matkanteko, stressittömyys (terveydelliset 

seikat), (metsäsaareke-eläin-keitaat, kaislikot, korkeat puut tuovat vaihtelua), täydellinen 

rauhoittuminen, paluu ihmisen juurille (no man-made objects), olo kuin kotona, ei kiirettä, 

levähdys- ja nukkumapaikka, eväidensyöntipaikka, silmä lepää liikkumattomalla suolla, lintujen 

tarkkailu, lepopaikka, alkukantaisen hiljaisuuden kokeminen (fundamental), talvella hiljaisuuden 

aistiminen vain vahvistuu, talvisen suon luotaan työntävyyden voi kääntää vetovoimaksi, 

upottavuus/ei-upottavuus kesällä/talvella – sopiva haaste, aava näkymä – maisema (kirkkaalla 

säällä), arktisuus luo mielikuvia, hyvä olo, lintujen auttamisesta hyvä mieli, suon henkilökohtainen 

merkitys, suon yksityiskohtien salaperäisyys, uskomuksien pohtiminen, hyttysetön meininki, 

suotalvikävelyn rauhoittava vaikutus, pääsee keskelle suota talvella, suo ja tunturit -yhdistelmän 

mahtavuus, yksinolo suolla vie ihmisen alkuajoille, suo vetää mukaansa (tarinoissa suo imaisee 

kulkijan), uskomukset ja tarinat ja mielikuvat, jylhä omalla tavallaan, talvinen suo hiihtämiselle, 

treenaaminen (Myllylä vs. Niskanen), fyysinen ja mentaalinen ulottuvuus suolla, ei tarkoituskaan 

selvitä helpolla, labyrintti – muuttaa muotoaan ajan kuluessa.  

 

Tuotteistaminen matkailussa 

Pitkospuut, laavut, lintutornit, eväiden syönti, infotaulu/historiaa suoalueesta, mielikuvat, 

monipuolinen suo, makkaranpaisto, levähdyspaikka, tulistella, yöpyä, mökki, maisemat ja niiden 

luoma tunnelma, kiireettömyys, oppiminen suosta ja kulttuurista, patikoiminen ja retkeily, 

leiriytyminen, tiedonsaanti, puhtaan ilman hengittäminen, suolla patikoiminen, eläinten jälkien 
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bongaaminen, huolettomuuden tunne, jouheva matkanteko (ei mäkiä), terveysmatkailu suolla, 

suolla kulku keitaalta keitaalle (metsäsaarekkeet), täydellinen rauha (ei muita), paluu ihmisen 

alkujuurille (ympärillä ei mitään ihmisen luomaa), olo kuin kotona (täydellisessä luonnossa), 

levähdys- ja nukkumapaikat, eväidensyöntipaikat, pysähtynyt suo (mikään ei liiku, silmä lepää, kun 

ei ärsykkeitä), lintujen tarkkailu, lepopaikat, talvella hiljaisuus voimistuu, talvisen suon luotaan 

työntävyyden voi kääntää vetovoimaksi, upottavuus/ei-upottavuus kesällä/talvella (sopiva haaste 

liikkujalle), aavat näkymät kirkkaalla säällä (markkinointikuvat), arktisuuden mielikuvat Lapin 

soilla, hyvän olon tunne luonnosta, linnunpöntöt – auttamisesta hyvä mieli, suon salaperäisyyksien 

pohtiminen – yksityiskohdat, tarinat, mielikuvat ja uskomukset – taikausko, talvella ei hyttysiä – 

pos/neg, suotalvikävelyn rauhoittava voima ja mitättömyyden tunne, pääsee keskelle suota talvella, 

suo ja tunturit -yhdistelmän vaikuttavuus, suo vetää mukanaan (tarinat, joissa kulkija uppoaa 

suohon), jylhyyden vaikutelma tasamaalla, hiihtäminen talvella, suolla ei ole tarkoituskaan selvitä 

helpolla, labyrinttimaisuus.  
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Liite 2.  

 

Luokittelut neljästä eräkirjallisuuden teoksesta Kolströmin (2010) mallin mukaan. (Mallin kulku 

aukaistu teorialuvussa (2).  

 

Varsinainen- tai välipalvelu 

Ikirouta, erämaa, upottava maaperä, yllätyksellinen paikka, kalapaikka, liikkuminen mahdotonta, 

hillajänkä, puro, suopursun lemu, linnut, eläimet, nuotion valo, tähtitaivas, ruska, puiden lehdet, 

suon värit ovat ruskea, musta ja kellertävä, hiljainen ja liikkumaton, alkukantainen mitättömyys, 

yksinäisyys, linnustaminen ja metsästäminen (passipaikat suon reunalla), suon maisema, 

piilopirtti/erämökki, yöpyminen, kanssakulkijat, koirat, tulenteko, sateinen, eksyminen, 

hiihtäminen, kantava hanki suolla/helppo edetä, aurinkoinen ja hiljainen suo, rauhallinen ja 

levollinen mieli, valon määrä, suonsilmä, pimeys (paniikki), vaarallinen paikka, kastua/vetisyys, 

aapamättäät, salaperäinen ja pelottava, suon ”tunteet”, luonnon kunnioitus, kiireettömyys, 

roskaamattomuus, hiljaisuus, herkkä suo, vaikeakulkuinen, tiettömän tien takana, kiehtova.  

Eläinten kanssakäyminen, ei näkösuojaa, hillat ja karpalot, haastava suo, pohjaton, suon 

yksityiskohdat (kivi keskellä), suosukset (inhimillinen), mutkitteleva suon jänne, syrjäisyys, 

pitkokset, eläinten luut, hidas, maaginen, kartoittamaton, soita ympäröivät vaarat, tunnelma, 

hiljaisuus, aseen laukaus, suon äänet, jäätynyt, erakkomaisuus, kärsivällisyys. Laaja aapa, lampi, 

metsäsaareke, hanhien kaklatus, ylitsepääsemätön rimpi, auringon kajo suon yllä, syksyisen suon 

tuoksu, kurjet suon yllä (poikue), mystisyys – äänet kuuluvat, mutta liikettä ei näy, sumu, 

silmänruokaa suolla, usva, aamun kuulaus, alastomuus, rikkomaton talvinen suo, eläinten jäljet, 

jännitys ja adrenaliini eläinten seuraamisesta, auringonlasku, valon värjäämä kasvusto ja suon 

salaperäisyys, poro. Tuntematon kaira, samoaminen, suon päämäärättömyys, vanhat kämpät, 

valkoisenaan hillankukkaa, hirvien jäljet, suopursujen tuoksu, kalastaminen ja kalan valmistaminen 

nuotiolla, vetinen aapa, puolukat, ukkonen ja salamat, karhu, kulkukelvoton, järvi, rinnesuo, 

avojänkä, varpuinen räme, kristallinkirkas vesi, hillasuo, uida, tarinat, tammukat ja ahvenet, 

kimalteleva lampi, äänettömyys, äärettömyys, taivaan sini, sää kuin morsian, tervantuoksuinen 

kairan henki.  

 

 

 

 

 



103 
 

Epäsuora hyöty ihmisille 

Rauhoittuminen, vapauden tunne, retken haastavuus, jännityksen tunne, löytämisen tunne (marjat, 

routa, onnistuminen), puron solina rauhoittaa, suon(pursu) tuoksu johdattaa luontoon, lintujen ja 

eläimien seuraaminen ja tarkkailu, tähtitaivaan katselu, tulenteon opettelu, paluu ihmisen juurille, 

suoja, maisemassa sielu lepää, seurustelu, raikas ilma, pelko, fyysinen harjoitus, mielenrauha, 

positiivinen mieli valon määrästä, tuoksut vetisyydestä, mättäiden etsiminen, salaperäisyyden tunne, 

suon herkkyyden tiedostaminen. Suon yksityiskohtien salaperäisyys, suosuksien eriskummallisuus, 

kulkuväylä, ”aarteiden” löytäminen, takapajuisuus, hidas maasto, uudet paikat, maisemat ympärillä, 

harrastus, suon kuuntelu, talvikävely, suon luomat kuvitelmat. Haastavuus edetessä, 

levähdyspaikka, lintujen kuuntelu, auringonvalon luomat maisemat ja varjot, tuoksut, lintujen 

tunnistaminen, paikallaan oleva suo, helppo nähdä kauas. Rikastuttaa henkisesti, tilaa hengittää (ei 

stressiä), suojapaikka, löytämisen ilo, erilaiset tuoksut ilahduttavat, kalansaanti ja -valmistus, 

marjat, jännitys ukonilmasta ja eläimistä, vesi tekee maisemasta monipuolisen, uiminen virkistää, 

taikausko, henkisyys.  

 

Suora hyöty ihmisille 

Terveydelliset seikat, stressittömyys, kiireettömyys, fyysinen treeni/harjoitus, yllätysten kokeminen, 

kalasaalis, hillasaalis, juomavesi purosta, suon kasvimaisema – ilo silmälle, lintujen ja eläimien 

metsästys – ruoka, tähtitaivaan ihailu, ruskamaisema – lehtien peittämä väriloisto suolla, nuotio 

lämmittää, itsensä etsiminen, maiseman tarjoamat elämykset, yöpyminen, neuvojen saaminen 

muilta, kosteassa ilmassa helppo hengittää, omien pelkotilojen löytäminen, eteneminen hiihtäen, 

stressin vähentyminen, paljon valoa, ei varjoja (haitta), suonsilmän mystisyys, tuoksut kasveista, 

mättäiden päällä kävely auttaa etenemään, mentaalinen puoli – suon tunteet, ympäristöystävällinen 

eteneminen ja tekeminen suolla ja luonnossa, uusien paikkojen löytäminen. Eläinten ja lintujen 

näkeminen, marjat, suon salaperäisyyden pohtiminen (pohjaton), eteneminen helpompaa, eläinten 

luiden löytäminen ja tunnistaminen (aarteet), yksinäisyyden tunne – oma paikka luonnossa, hidas 

kulkeminen – ei kiire, kartoittamaton alue, harrastukselle sopiva maasto, suon äänet, suon tunteiden 

pohtiminen. Treenimaasto, metsäsaarekkeen moninaisuuden hyödyt (lepopaikka, eläinten 

tarkkailu), maisemat (aurinko luo upeita muodostelmia), erilaiset tuoksut pitävät mielenkiintoa yllä, 

salaperäisyys – ääniä kuuluu, mutta mitään liikettä ei näy missään, suon liikkumattomuus auttaa 

havaitsemaan asioita. Uusien paikkojen löytäminen, päämäärättömyyden salaperäisyys, yöpyminen, 

ravintoa, nuotiolla valmistamisen tunne, jälkien seuraaminen ja tarkastelu, ukonilma tuo sähköä 

retkeen, haastavuus, uiminen, maaston vaihtelu (rinnesuo), tarinat (inhimillinen), vesielementti 
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tekee kaikesta miellyttävämpää, äärettömyyden ja äänettömyyden tunne, upean sään tuoma ilo, 

henkimaailma suolla.  

 

Tuotteistaminen matkailussa 

Erämaisuuden tuntu, rauhoittuminen suoluonnossa, ikiroudan etsiminen Lapin soilta (kaivaminen ei 

ympäristöystävällistä), salaperäisyyden tuoma tietämättömyys, marjaretket, metsästysretket, 

juomavesi luonnosta -elämys, suokasvillisuuden tunnistaminen, eläinten ja lintujen tunnistaminen, 

tähtikuvioiden tunnistaminen, maiseman ja väriloiston ihailu ruska-aikaan, saaliin valmistus 

nuotiolla, makkaranpaisto, yöpyminen, omissa oloissa retkeily, tuntemattomien teiden takana olevat 

paikat kiehtovat. Eläinten bongaus, suon maagisuuden ja salaperäisyyden ulottuvuudet (suon 

pohjattomuus), suonien käyttäminen etenemiseen (mielenkiintoista löytää ensin suonia), eläinten 

jäännösten löytäminen (aarteet), yksinolon merkitys matkailijoille – haluaa oman paikan luonnossa, 

hidas eteneminen – suolle ei saa lähteä kiireessä, takapajulat kiehtovat ihmisiä, harrastusmaasto, 

suon äänimaailman kuuntelu ja bongaus, suon tunteet vs. inhimillisyys. Lenkkimaastot, 

metsäsaarekkeet lepopaikkoina sekä informaatiopisteinä (taulut), auringon muokkaamat maisemat 

muuttavat muotoaan päivänkulun mukaan, tuoksujen maailma, maagisuuden ja salaperäisyyden 

tunne, kun ääniä kuuluu, mutta liikettä ei näy, suon paikallaan olo auttaa vierailijoita havaitsemaan 

liikkeitä herkemmin. Tuntemattomat tiet retkikohteena, päämäärätön kohde kiehtoo ihmisiä, 

yöpyminen erämökissä tai teltassa tai laavussa, saaliskalan tai riistan valmistaminen 

nuotiolla/rakotulella, eläinten jälkien tunnistaminen ja tarkastelu ja kenties seuraaminen, ukonilma 

ja salamat sähköistävät tunnelmaa, jos niitä sattuu retkelle, uiminen suolammissa ja -järvissä, 

rinnesuon erilaisuus tuo mielenkiintoa retkeen, historia, vesielementti muuttaa muuten harmaata 

suota kimaltelevammaksi, äänettömät retket – ei saa puhua ollenkaan, suon henget.  


