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Eläimiä hyödynnetään matkailussa laajasti ja eläinmatkailu (animal tourism) on oma matkailun osa-
alueensa. Eläimiä käytetään niin vetonauloina eläintarhoissa kuin myös työjuhtina esimerkiksi hus-
kysafareilla. Eläimiä näkee paljon myös matkakohteiden mainonnassa houkuttelemaan matkailijoita 
kohteeseen.  

Aiemmin on tutkittu, kuinka eläimiä käytetään mainonnassa ja kuinka visuaalinen kulttuuri ja eläi-
met ovat sidoksissa toisiinsa. Myös eettisiä kysymyksiä on pohdittu eläinkeskeisten nähtävyyksien 
ja eläinpuistoeläinten hyvinvoinnin osalta. Kuitenkin lisätutkimusta kaipaavat eläinkuvien tuottamat 
merkitykset matkailumarkkinoinnissa, jotta saadaan käsitys siitä, miten eläinten kuvat heijastavat 
yhteiskunnallisia asenteita ja millaisia odotuksia ne luovat. Tämä on hyödyllistä markkinoijille, 
joille on tärkeää tietää, kuinka vastaanottaja näkee heidän viestinsä ja kuinka viestintää tulisi kehit-
tää.   

Graduni on laadullinen tutkimus, jossa tutkin matkailumarkkinoinnissa käytettävien eläinpuis-
toeläinten kuvien tuottamia merkityksiä ja odotuksia. Semiotiikka toimii teoreettisena viitekehyk-
senäni. Graduni yleisenä tavoitteena on selvittää, kuinka eläimiä käytetään matkailumarkkinoinnis-
sa. Tutkimuksen empiirinen kohde on Ranuan eläinpuiston internetsivusto.  

Tutkimuskysymykseni on, miten eläinpuiston eläimet esitetään matkailumarkkinoinnissa. Osaky-
symyksiä ovat, mitä odotuksia eläinten kuvat luovat, kuinka eläinten hyvinvointi on esitetty ja mitä 
merkityksiä eläinten kuvat tuottavat. Käytän tutkimusaineistonani Ranuan eläinpuiston nettisivuilta 
keräämiäni kuvia, jotka analysoin semioottisen kuva-analyysin keinoin. 

Tutkimukseni tulokset kertovat, että eläimet esitetään hyvinvoivina ja luonnollisessa ympäristös-
sään. Petojen kuvat esiintyvät keskeisillä paikoilla. Petojen petomaisuutta ei ole korostettu, vaan ne 
esitetään lempeinä tai veikeinä. Jyrsijät ja linnut eivät saa yhtä paljon arvostusta, vaan niistä voi olla 
myös huonoja kuvia. Suurin osa eläimistä esitetään vapaina ja vankeuden merkit pidetään usein 
piilossa. Yhteiskunnallisia asenteita sekä murretaan että vahvistetaan kuvien kautta. 

Tutkimuksella voi olla merkitystä siihen, kuinka eläimiin asennoidutaan matkailumarkkinoinnissa. 
Tavoitteena on saada ihmiset ajattelemaan eläinten asemaa markkinoinnin välineenä ja siihen liitty-
viä eettisiä kysymyksiä. Tutkimus auttaa myös markkinoijia ymmärtämään kuvien välittämää sa-
nomaa katsojalle ja siten kehittämään viestintää paremmaksi.  

Avainsanat: eläinpuisto, matkailumarkkinointi, mainonta, semiotiikka, semioottinen kuva-analyysi 

Suostun tutkielman luovuttamiseen kirjastossa käytettäväksi_X_ 
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1. JOHDANTO 

Visuaalisuus on tärkeä osa matkailumarkkinointia. Matkailun alalla maalauksia, valokuvia ja posti-

kortteja käytetään mainonnassa erityisesti sellaisissa tilanteissa, joissa kuvattu maisema on niin tun-

nettu, ettei kirjallista tekstiä tarvita ollenkaan tukemaan kuvaa. (Dann, 1996, s. 153.) Esimerkiksi 

Eiffelin tornin tai Vapaudenpatsaan kuvat eivät kaipaa esittelyjä. Valokuvista on tullut pääasiallinen 

kommunikoinnin väline nykyaikaisessa matkailussa, sillä ne ovat osa sekä matkaan valmistautumis-

ta että toimivat myös matkailijan kokemuksen todisteina (Alberts & James, 1983, s. 125, Dannin, 

1996, s. 153 mukaan). Myös eläinten kuvat ovat tärkeitä mainonnassa ja eläimiin liitetyt ominai-

suudet sidotaan eläinten kuvien avulla tuotteisiin. Gepardi automainoksessa viittaa auton nopeuteen 

ja sulavuuteen, kun taas jänis patterimainoksessa kertoo patterien energian riittoisuudesta. Eläin-

symboliikkaa käytetään maailmanlaajuisesti, mistä johtuen voidaan sanoa, että se on universaali 

kieli. Esimerkiksi Disneyn animaatioelokuvia katsotaan ympäri maailmaa, joten niiden animaatio-

eläimet ovat saavuttaneet ikonisen aseman. (Wells, 2008, s. 182.) Eläinten käyttö matkakohde-

mainonnassa on yleistä ja esimerkiksi Lapin kohteiden mainoksissa varsinkin porot ja huskyt ovat 

paljon esillä.  

Eläinten oppimaan tunteminen on ollut pitkä ja vaikea tehtävä ihmiskunnalle ja tämä prosessi on 

käynyt läpi monia historiallisia vaiheita. Sitä ovat värittäneet luonnon ja ihmisen kehityksen väliset 

muuttuvat dynamiikat, sekä muutokset sosiaalisissa ja kulttuurisissa säädöksissä yli kansakuntien, 

ajan ja paikan rajojen. Ihmisen kiinnostus eläimiin säilyy yleensä kehdosta kuolemaan ja se onkin 

monitieteinen tutkimusaihe. (Wells, 2008, s. 177.) Myös matkailussa ihmisten kiinnostus eläimiä 

kohtaan on huomattu ja eläimiä käytetään alalla monipuolisesti. Markkinoinnin lisäksi eläimet voi-

vat liittyä matkailuun olemalla silitettävinä kotieläinpihoilla, vetojuhtina safareilla tai katseltavina 

eläinpuistoissa. Eläimet voivat esittää temppuja sirkuksissa tai akvaarioissa. Kenties eniten eläimet 

ovat yhteydessä matkailuun ollessaan matkailijan lautasella. Toisaalta eläimet voivat toimia myös 

matkailua rajoittavana tekijänä esimerkiksi silloin, kun matkailu kielletään tietyllä alueella eläinla-

jin suojelemiseksi. 

Gradussani keskityn eläinten käyttöön markkinointitarkoituksessa. Seuraavaksi esittelen tarkemmin 

tutkimukseni taustoja ja kerron, kuinka ihmisen eläinsuhde rakentuu ja mikä tehtävä eläinpuistoilla 

on tässä. Alaluvussa 1.2 esittelen aiempien tutkimusten tuloksia visuaalisuuden ja eläinten merki-

tyksestä matkailussa. Luvussa 1.3 kerron tutkimustehtäväni ja esittelen tutkimuskysymykseni. Joh-

dannon lopuksi esittelen aineistoni ja menetelmäni, joilla olen saanut tutkimustehtäväni suoritettua 
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ja lisäksi kerron tutkimuksen kulusta ja rakenteesta. Tutkimukseni edustaa matkailututkimuksen 

tutkimusalaa ja osallistuu yhteiskunnallisesti käytävään keskusteluun eläinten käytöstä matkailussa. 

 

1.1 Ihmisen eläinsuhde 

Ihmisten eläinsuhde rakentuu monen eläinmallin kautta. Eläimiä on luonnossa villinä, tuotantolai-

toksissa, koelaboratorioissa ja maatiloilla, joiden lisäksi niitä on lemmikkeinä ja niitä näkee esimer-

kiksi televisiossa, sirkuksessa ja eläinpuistoissa. (Turunen, 2011, s. 9–10.) Eläimen ei välttämättä 

tarvitse olla oikea elävä olento, vaan se voi olla myös piirroksena animaatiossa tai sarjakuvassa, 

maalauksena taulussa, patsaana puistossa tai veistoksena hautakivessä.  

Euroopassa ihmisen sivistyminen vaikuttaa johtaneen eläinkielteisyyteen, mikä on tulosta kenties 

kaupungistumisen vuoksi aiheutuneesta luonnosta erkaantumisesta. Lisäksi osassa uskonnoista, 

esimerkiksi kristinuskossa, todetaan, että jumala on antanut ihmiselle oikeuden käyttää luontoa ja 

eläimiä mielensä mukaan. Lemmikkieläinten omistamisen yleistyminen on antanut muutamalle 

eläinlajille, kuten koiralle, kissalle ja hevoselle, keskinkertaiset olot myös kehittyneissä maissa. 

Lemmikkien pitokaan ei ole ongelmatonta, sillä osalla lemmikkien omistajista on tapana inhimillis-

tää eläimiä liikaa. Euroopassa eläimiä on arvostettu enemmän menneisyydessä ja esimerkiksi keltit 

suhtautuivat eläimiin tasavertaisesti ja pitivät niitä läheisinä ihmisille. Keltit uskoivat myös, että 

jumalat eivät olleet antaneet ihmisille erityisoikeutta käyttää maata miten tahtovat, joten luontoa ja 

eläimiä kunnioitettiin. (Järvinen, 2000, s. 15–16.)  

Ihmisten eläinsuhteeseen vaikuttavat siis niin tieto, talous kuin tunteetkin. Eläimet ovat keskeinen 

osa ihmisten kulttuuria ja erityisesti talous ja tunteet määrittävät eläinsuhteemme. (Turunen, 2011, 

s. 10.) Eläimiä arvostetaan usein sen perusteella, mitä ne voivat tehdä ihmisten hyväksi. Jos luonto 

ei palvele ihmistä tai uhkaa turvallisuuttamme tai itsekeskeistä onnellisuuden tavoitteluamme, sil-

loin on todennäköistä, että moraalitajumme heikkenee emmekä enää pidä eläimiä arvokkaina osak-

kaina matkailun prosesseissa. (Markwell, 2015, s. 49.) Tästä äärimmäisenä esimerkkejä on, kun 

eläimiä huumataan ja pakotetaan väkivalloin viihdyttämään turisteja. Kuitenkin monet matkailijat 

hyväksyvät tällaisen toiminnan, koska on mukava taluttaa tiikeriä tai katsoa, kun elefantti heittää 

tikkaa, vaikka tämä ei ole luonnollista käytöstä kummaltakaan eläinlajilta.  

Eläinten arvostus on kuitenkin jonkin verran kasvanut, ja monet organisaatiot esimerkiksi julkisella 

sektorilla tai hyväntekeväisyydessä ovat edesauttaneet eläintieteellistä oppimista, joiden hyötyjinä 

ovat erityisesti luonnontutkijat, lintujen tarkkailijat ja eläinten valokuvaajat. Seurauksena tällaisten 
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organisaatioiden kasvusta eläimiä ja niiden elinympäristöjä ei enää nähdä ainoastaan esteettisinä 

kohteina, vaan tutkimusten avulla eläimiä jopa tuetaan kamppailussa ihmisen rakentamia esteitä 

vastaan. Vapaa-ajan kiinnostus eläimiin on kehittynyt tunteikkaampaan kiintymykseen, kuten esi-

merkiksi lemmikkieläinten pito osoittaa. 1960-luvulta eteenpäin eläinten rakastaminen tuli hyväksy-

tyksi ja sen nähtiin ilmaisevan sivistyneisyyttä. Maalaisalueet ja erämaat tulivat merkittäviksi, kos-

ka ne nähtiin ennen kaikkea eläinten elinympäristöinä ja virkistysalueina. (Franklin, 1999, s. 63–

64.) 

Nykyajan aikuisista osa on viettänyt lapsuutensa eläinten ja eläinkuvien keskellä. Lastenohjelmat ja 

animaatiot pitävät usein sisällään eläimiä, jotka ovat joko pääosassa tai sivuosassa. Olemme luke-

neet Aku Ankkaa tai Nalle Puhia, kuunnelleet kertomuksia Punahikasta, laulaneet kolmesta kilipu-

kista, leikkineet eläinhahmoilla tai esittäneet itse koiria. Meillä tai läheisillämme on ollut lemmikke-

jä tai olemme vierailleet naapurin maatilalla katsomassa lehmiä, lampaita ja kanoja. Lisäksi olemme 

vierailleet eläinpuistoissa, jossa olemme voineet tutustua eläimiin, jotka eivät ole meille niin tuttuja. 

Kuten jo mainitsin, olemme nähneet eri eläimiä myös mainoksissa. Ihmiset ovat luontaisesti kiin-

nostuneita eläimistä, mikä tekee niistä hyviä mainonnan välineitä ja matkailun vetovoimatekijöitä. 

Esimerkiksi kasveihin verrattuna, eläimet osaavat liikkua ja reagoida, minkä vuoksi eläimet ovat 

mielenkiintoisia tarkkailun kohteita. Eläimiä arvioidaan niiden koon ja muiden ominaisuuksien, 

kuten värin, iän ja hampaiden, perusteella ja niitä voidaan luokitella vaarallisiksi pedoiksi tai tu-

hoeläimiksi, kuten myös harmittomiksi ja kauniiksi otuksiksi. (Turunen, 2011, s. 13–14.) Tällaiset 

luokittelut ovat yleensä tunnettuja koko yhteiskunnassa, joten eläinten avulla mainostetun tuotteen 

ominaisuudet on helppo ilmaista suurelle joukolle yhdellä kertaa. 

Vaikka nykyaikana moni arvostaakin eläimiä, useilla eläinlajeilla ei mene hyvin, koska ihminen on 

vaikuttanut niiden elinoloihin negatiivisesti viemällä ruoanlähteet ja elintilan. Esimerkiksi sademet-

sien hävittäminen tai Suomessa ikiaikaisten metsien hakkuut ovat olleet kohtaloksi monelle eläimel-

le. Luonnon monimuotoisuus rapistuikin vauhdilla erityisesti 1900-luvulla, kun ihminen pyrki saa-

maan hyötyä mahdollisimman äkkiä ja seurauksia ajattelematta. (Järvinen, 2000, s. 15.)  Ihmisen 

vaikutuksista eläimiin kertoo esimerkiksi se, että monet suurikokoiset eläinlajit ovat kadonneet ih-

misen asuttamilta alueilta. Jäljelle jääneet suurikokoiset eläimet on usein luokiteltu uhanalaisiin 

lajeihin, joita yritetään suojella esimerkiksi eläinpuistoihin vangitsemalla. Kesytetyillä eläimillä 

tilanne on parempi eikä niiden katoaminen ole yleensä vaarana, sen sijaan niiden kantalajien elin-

olosuhteet heikkenevät ja määrät laskevat. (Turunen, 2011, s. 14.)  
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Eläintarhat tekevät työtä selvittääkseen, mitkä asiat johtavat eläinlajin yksilöiden katoamiseen luon-

nossa. Elinalueiden väheneminen, metsien hakkuut ja muuttaminen viljelymaiksi sekä teiden raken-

taminen ja salametsästys ovat osasyitä eläinlajien harvinaistumiseen. (Turunen, 2011, s. 11). Vaikka 

eläinpuistot houkuttelevat edelleen suuria yleisöjä ja niillä on erityisen vahva asema lasten ulkoilu-

kohteina, niistä on tullut kritiikin kohde viimeisen 30 vuoden aikana ja ne ovat menettäneet osan 

keskiluokkaisesta asiakaskunnastaan. Siinä missä eläinpuistojen alkuperäinen tarkoitus oli tuoda 

villieläimiä urbaanien populaatioiden, jotka eivät todennäköisesti nähneet näitä eläimiä muuten, 

nähtäville, 1900-luvun kuljetusinnovaatiot ovat tehneet mahdolliseksi kaupunkilaisilla vierailla vil-

leillä paikoilla ja nähdä villieläimiä itse. (Franklin, 1999, s. 63.) Eläinpuistot ovat kuitenkin edelleen 

suosittuja matkakohteita ja ne herättävät paljon tunteita. Esimerkiksi Särkänniemen delfinaarion 

lopetuspäätös aiheutti monissa negatiivisia tunteita ja sitä kritisoitiin paljon, koska koettiin, että raha 

on mennyt eläinten hyvinvoinnin edelle. Siksi eläinpuistot ovat kiistanalaisia kohteita, sillä vaikka 

ne suojelevat eläinlajeja ja -yksilöitä, niiden toiminnan tulee kuitenkin olla kannattavaa, mikä voi 

johtaa tiukkoihin päätöksiin.   

 

1.2 Matkailumainonnan visuaalisuus ja eläinten käyttö  

Matkakohteet ovat aineettomia tuotteita ennen kuin matkailija pääsee kohteeseen eli niitä ei voi 

koskea kuten maitopurkkia, joten visuaalisuus on tärkeä osa niiden mainontaa. Visuaalisia keinoja 

käytetään matkailumainonnassa tekstin ohella. Visuaalisuuden avulla vahvistetaan tekstiä luomalla 

viehättävä vaikutelma ja myötävaikutetaan ihastumisen tunteen syntyyn ja sitä kautta haluun varata 

matka. Pelkkä teksti ei ole yhtä vaikuttava, vaan tekstin yhdistäminen visuaalisuuteen rikastuttaa 

matkailijan kokemusta. Siksi mainontaan valittujen visuaalisten keinojen tulisi olla huolella valittu-

ja. (Özdemir, 2010, s. 171–172.) 

Matkaoppaat ja -esitteet käyttävät usein visuaalisia kuvia osoittaakseen paikkojen ja alueiden perus-

luonteen. Oletuksena on, että ihmiset käyttävät päänsisäisiä mentaalisia prosessejaan näiden materi-

aalien työstämiseen, minkä tavoitteena on ”ymmärtää” paikkoja ennen kuin niissä vieraillaan. Siten 

matkakohteisiin asennoidutaan jo tietyllä tapaa ennen matkaa ja esimerkiksi suunnitellaan nähtä-

vyyksien katselureittiä. Kuvia käytetään vahvistamaan tätä prosessia, jossa tarkoituksena on auttaa 

katsojaa ymmärtämään, millainen kyseinen matkakohde on. Siten matkailu on olemukseltaan sekä 

sosiaalinen että aktiivinen, jossa todellisuus ja mieli yhdistyvät ulkoisen matkakohteen ja sisäisen 

mentaalisen prosessin kautta. Tämä prosessi myös luo matkailun väliaikaisuuden luonteen, sillä 

matkakohde nähdään tietyllä tavalla ajasta riippuen eli historian saatossa matkakohde voidaan näh-
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dä monin eri tavoin. (Moir, 2010, s. 167.) Esimerkiksi monet nykyään suositut matkakohteet nähtiin 

20 vuotta sitten koskemattomina erämaina, kun nykyään niitä pidetään massaturismikohteina.  

Matkailumarkkinoinnissa käytetyt eläimet ja maisemat sekä luonnon suuri merkitys matkailijoille 

suunnatuissa tuotteissa ja matkakohteissa todistavat, että luonnolla on laaja ja kasvava vetovoima 

matkailussa. Matkailijat voivat valita lukemattomista kokemuksista, jotka vaihtelevat pitkistä kier-

tomatkoista lyhyisiin retkiin. Usein näiden reissujen tavoitteena on nähdä ikonisia ja karismaattisia 

villieläimiä, jotka voivat olla joko luonnossa eläviä tai vankeudessa olevia. Tällaiseen aktiviteettiin 

osallistumisella voi olla monia syitä, kuten ihmisen sisäinen halu etsiä luontoelämyksiä tai nähdä 

luonnon suomat lisääntyneet taloudelliset mahdollisuudet. (Curtin, 2013, s. 75.) 

Televisio-ohjelmat, populaarimedia, taide ja kirjallisuus osoittavat, millä tavoilla me käsitteellis-

tämme eläimet ja niiden elinympäristöt. Erityisesti luonnonhistorialliset tv-ohjelmat ovat tehokkaita 

määrittelemään eläimiä ja sitä, millainen suunta eläinten arvostuksella on visuaalisten, läheltä otet-

tujen ja ajantasaisten eläinkuvausten kautta.  (Curtin, 2013, s. 77.) Siksi tällaisia ohjelmia voidaan 

pitää tehokkaina markkinointikeinoina, sillä kauniiden maisemien ja jännittävien eläinkohtaloiden 

näyttäminen voi innostaa katsojia lähtemään paikan päälle katsomaan, miltä todellisuus näyttää 

ruudun takana. Matkailijoiden odotukset paikoista ja kokemuksista syntyvät kuvitelmien ja ennak-

kokäsitysten verkosta, joka on rakentunut ajan kuluessa. Eläinten, niiden karisman, käytöksen ja 

vetovoiman sosiaaliset esitykset kommunikoidaan kuvien ja mielikuvien kautta. Joillekin katsojille 

tämä herättää halun matkata tietyille paikoille todistaakseen kyseisen eläimen ominaisuudet omin 

silmin. (Curtin, 2013, s. 87.) 

Eläinten kautta voidaan heijastaa minkä tahansa yhteiskunnan eroja, ominaisuuksia ja luonteita. 

Ihmisenkaltaiset ominaisuudet, joita on erityisesti nisäkkäissä, usein heijastavat sitä, kuinka laajasti 

ihmiskunta voi eläytyä eläimen käytökseen tai piirteisiin. Tämä vaikuttaa siihen, minkä arvoisia 

eläinlajit ovat matkailijan katseelle tai jopa suojelulle tai säilyttämiselle. (Curtin, 2013, s. 78.) Kun 

otetaan huomioon ihmisen kiinnostus eläinkuntaa kohtaan, ei ole ihme, että ne ovat käytettyjä väli-

neitä matkakohteiden mainonnassa ja prosesseissa. Kuitenkin osa eläinlajeista on suositumpia kuin 

toiset ja juuri ihmisen kyky samaistua eläimeen voi olla ratkaisevana tekijänä siinä, kuinka paljon 

lajia arvostetaan. 
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1.3 Tutkimustehtävä 

Pro gradu -tutkielmassani syvennyn matkailumainontaan eläinpuiston internetsivuston eläinkuvien 

tarjoaman informaation kautta. Kuvia tarkastelemalla haluan tietää, millaista kuvaa ne luovat kuvis-

sa esiintyvistä eläimistä ja millaisia odotuksia kuvissa esiintyvät eläimet luovat eläinpuistossa vie-

raileville kuluttajille. Haluan selvittää eläinten kuvien tuottamia merkityksiä ja esimerkiksi sitä, 

millaisia piilossa olevia oletuksia tai arvoja kuvista on havaittavissa. 

Päätutkimuskysymykseni on, miten eläinpuiston eläimet esitetään matkailumarkkinoinnissa. Pääky-

symykseen vastaamisen avuksi olen luonut kolme osakysymystä, jotka ovat: Mitä odotuksia eläin-

ten kuvat luovat? Kuinka eläinten hyvinvointi on esitetty? Mitä merkityksiä eläinten kuvat tuotta-

vat? Käytän tutkimusaineistonani Ranuan eläinpuiston nettisivuilta keräämiäni kuvia, jotka ana-

lysoin semioottisen kuva-analyysin keinoin. 

Koska eläinten käyttöä matkailumarkkinoinnissa on tutkittu erityisesti Suomessa melko vähän, mut-

ta eläinten oikeudet ovat kuitenkin paljon julkisuudessa, on tutkimusaiheeni ajankohtainen. Tieto 

eläinten kuvien luomista merkityksistä on tärkeää, jotta eläimiä osataan käyttää markkinointivies-

tinnässä eläimiä arvostavalla tavalla ja siten, että ne luovat todellisuutta vastaavia odotuksia. On 

keskeistä ymmärtää, että miten eri eläinlajien välittämät viestit eroavat toisistaan, jotta osataan vali-

ta sopivat eläinlajin edustajat sopivaan tuotteeseen. Koska aineistona ovat ainoastaan eläinpuis-

toeläinten kuvat, se rajaa sitä, mitä voin tulosteni perusteella sanoa. Esimerkiksi ei-eläimiin-

keskittyvän matkakohteen, kuten laskettelukeskuksen, mainonnassa eläimiä on voitu käyttää hyvin 

eri tavalla. Kuitenkin, kuten jo mainittu, eläinlajeihin liitetään usein universaaleja merkityksiä, joten 

eläinpuistoeläinten kuvista voidaan osittain päätellä, millaisia merkityksiä eläimien käyttö luo toi-

senlaisessa mainonnassa.  

 

1.4 Aineisto ja menetelmä 

Tutkimukseni aineistona on Ranuan eläinpuiston nettisivulta helmikuussa 2016 kerätyt 71 eläinku-

vaa. Olen analysoinut aineistoni semioottisen analyysin keinoin käyttäen hyväksi Peircen esittele-

mää teoriaa merkin kolmijakoisuudesta. Aineistona olevat kuvat on mielekästä analysoida semioot-

tisesti, sillä se on yksi keskeisistä käytetyistä keinoista kuva-analyysissa. Kuvien semioottinen ana-

lyysi on yksinkertaisesti kuvan sisällöllisten ainesten muuttamista merkeiksi ja merkityksiksi. Käy-

tännössä olen Peircen teoriaa soveltamalla kirjoittanut ylös ensivaikutelmani, jonka jälkeen olen 
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perehtymisen kautta syventynyt kuvista luettavissa oleviin piilomerkityksiin. Kerron enemmän käy-

tännön analysoinnista luvussa 4.  

Tutkimukseni teoreettinen viitekehys on semiotiikka ja analyysimenetelmä semioottinen analyysi. 

Semiotiikka on merkkien tiede. Sen tunnusomaisin teoreettinen piirre on subjektin erottaminen ob-

jektista, mikä on perinteisen länsimaisen tieteen avaintekijä. Merkki esittää aina jotakin jollekin ja 

on vastaanottajasta kiinni, miten tämä ymmärtää merkin. (MacCannell, 1999, s. 109.) Markkinoin-

nin semioottinen analyysi aloitetaan aineistojoukosta, kuten yhden brändin mainoksien ryhmästä ja 

kilpailevasta ympäristöstä tai vastaavasti joukosta kuluttajahaastatteluita ja havainnoista (Oswald, 

2011, s. 50.)  

Semioottinen analyysi tarjoaa selityksen merkin muodostumiseen ja sen laajentumisen ei-kielellisiin 

semioottisiin rakenteisiin, kuten sosiaalisiin järjestöihin, rituaaliseen käytökseen ja joukkotiedotus-

välineisiin. Koska markkinointi nojaa yhteisöllisiin näkemyksiin ja käytökseen markkinapaikalla, 

tämä tieto voi olla tärkeää, kun kehitetään tuotteita, asemoidaan brändejä ja tehdään mainontaa. 

(Oswald, 2011, s. 19.) Esimerkiksi lähestulkoon kaikilla on tiedossa, että jää sulaa arktisilla seuduil-

la, mikä johtaa siihen, että jääkarhujen elintila on pienentymässä. Koska suuri yleisö pitää jääkarhua 

söpönä ja kunnioitettavana eläimenä, ilmastonmuutosta vastustavat järjestöt käyttävät sitä keulaku-

vana useissa kampanjoissaan. Siten jääkarhusta on tullut merkki ilmastonmuutokselle. Jos verrataan 

siihen, että kampanjoiden keulakuvana olisi kiljuhanhi, joka on myös uhanalainen arktinen eläinlaji, 

niin ihmisten huomio olisi vaikeampi saavuttaa, koska linnut eivät ole massoille yhtä kiinnostavia 

kuin pörröiset nisäkkäät.  

Semioottisen analyysin kohteina ovat moniulotteiset merkkijärjestelmät, kuten brändit, joita voi-

daan analysoida niiden aineellisen, tavanomaisten, asiayhteydestä riippuvaisten tai esittävien raken-

teiden mukaan. Jotta ne ovat analyysia varten saatavissa, merkkijärjestelmien pitää olla tavoitetta-

vissa aisteilla ja siten niillä tulee olla aineellinen ulottuvuus. Toiseksi, jotta niitä voidaan ymmärtää, 

merkkijärjestelmien tulee olla luokiteltavissa kaikkien ryhmän jäsenten jakamien samojen käytäntö-

jen mukaan. Siten merkkijärjestelmät ovat sosiaalisia diskursseja, joiden merkitykset riippuvat 

kommunikaatiokontekstista. Lopuksi merkkijärjestelmät ovat esittäviä, sillä ne yhdistävät kahden 

tai useamman välittäjän (puhuja ja vastaanottaja; markkinoija ja kuluttaja) kommunikointitapahtu-

massa. Kaikki nämä ulottuvuudet ovat toiminnassa esimerkiksi brändidiskurssissa, jossa ne ovat 

osallisena brändin tunnistamiseen, tunteellisiin mielleyhtymiin, kulttuuriseen asiaankuuluvuuteen ja 

suhteissa kuluttajiin.  (Oswald, 2011, s. 51.) 
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Aineistoni on saatavissa näköaistille eli aineistonani olevia kuvia katsellaan. Ranuan eläinpuisto on 

suomalainen instituutio, joten voidaan olettaa, että sen markkinoijan ja minun jakamat kulttuuriset 

käsitykset ovat samanlaisia. Siten eläinpuiston markkinoijan tavoitteleman viestin tulisi saavuttaa 

minut melko helposti, ja nettisivuston kuvat kertovat minulle enemmän kuin esimerkiksi australia-

laiselle kollegalleni. Tutkimuksen analysointivaihe on tapahtunut kotonani ja minä toimin kuvien 

vastaanottajana yksin. Lisäksi olen myös Ranuan eläinpuiston vierailija eli katson kuvia myös ku-

luttajan näkökulmasta. Analyysini on aineistolähtöistä, mutta osakysymykset ohjaavat minua kat-

somaan kuvia tietyllä tapaa. Tutkiessani Ranuan eläinpuiston nettisivuilla olevia kuvia, semiootti-

nen analyysi antaa minulle keinot arvioida sitä, kuinka matkailija tulkitsee kuvat. Siten markkinoin-

tiviestintää voidaan tarkentaa ja suunnitella paremmin, kun tiedetään, kuinka matkailija mahdolli-

sesti näkee kuvat. 

Luvussa 2 esittelen tieteellistä kenttää, jolle graduni sijoittuu. Kerron enemmän eläinpuistoista ja 

eläimien hyvinvoinnista. Käsittelen myös matkailumainontaa sekä visuaalisuutta ja mainoksissa 

käytettäviä eläimiä. Kolmannessa luvussa esittelen teoreettisen viitekehykseni eli semiotiikan. Luku 

4 on omistettu analyysitavan eli semioottisen analyysin esittelylle, jonka lisäksi kerron enemmän 

aineistonani olevista kuvista. Lisäksi kerron tarkemmin, miten analyysini etenee. Luvut 5, 6 ja 7 

ovat analyysin tuloslukuja. Luvussa 5 tarkastelen petojen esittämistapoja aineistossani. Luvussa 6 

käsittelen vankeuden ja vapauden suhdetta ja kuinka se ilmenee aineistossa esimerkiksi työeläinten 

kautta. Luku 7 on omistettu tähtieläimille eli niille eläimille, jotka esiintyvät aineistossa useimmin 

tai merkittävimmillä paikoilla. Luonnollisesti käsittelen myös aineistossa harvemmin näkyviä eläi-

miä, joilla on ”ne muut” -asema. Lopuksi on tehnyt yhteenvedon ja vastannut kootusti tutkimusky-

symyksiini.  

 

2. ELÄINPUISTOJEN VISUAALINEN MATKAILUMARKKINOINTI 

Matkailu on yksi isoimmista teollisuuden aloista ja yhä useammalla ihmisellä on mahdollisuus mat-

kustaa. Siksi kilpailu matkakohteiden välillä on kovaa ja matkailumarkkinointi on keino erottautua 

muista. Matkailuyritykset tekevät markkinointistrategioita vastatakseen ajankohtaisiin haasteisiin, 

saadakseen kilpailuetua ja kasvattaakseen tehokkuuttaan. Markkinointistrategialla tarkoitetaan tiet-

tyjen ideoiden ja toimintojen kokoelmaa, joka hahmottelee ja opastaa yrityksen päätöksiä, joilla 

johdetaan kaikista tehokkaimmalla tavalla yrityksen markkinointikeinoja ja säilytetään kilpailulli-

nen etu. (Tsiotsou & Goldsmith, 2012, s. 33.) Mainonta on yksi markkinointikeinoista ja matkailun 

mainonta eroaa hyvin paljon arkisten tavaroiden tai ruokien mainonnasta. Myös matkakohteiden 
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välillä on eroja eikä jokaista matkakohdetta voida markkinoida samalla tavalla. Esimerkiksi eläin-

puistoilla on erityispiirteitä, jotka tulee ottaa huomioon markkinointistrategiaa suunniteltaessa. Kui-

tenkin visuaalisuuden tärkeys on yhdistävä tekijä eri matkakohteiden markkinoinnissa. Lisäksi 

eläimet ovat visuaalisuuden ohella paljon käytettyjä mainonnan välineitä.  

Alaluvussa 2.2 esittelen tarkemmin, mitä markkinointi ja mainonta ovat matkailun kontekstissa. 

Matkailun mainonta eroaa monesta muusta mainonnasta siinä, että matkailu on aineetonta. Ihminen 

ei voi koskettaa matkakohdettaan ennen kuin pääsee paikan päälle. Siksi tässä kyseisessä alaluvussa 

erittelen matkailun erityispiirteitä markkinoinnin näkökulmasta. 

Alaluvussa 2.3 perehdyn syvemmin visuaalisuuden merkitykseen matkailussa ja matkailumainon-

nassa. Käsittelen tutkimuksessani nimenomaan visuaalisuutta, koska aineistonani ovat eläinten ku-

vat ja kuvilla luodaan erilaisia merkityksiä kuin esimerkiksi tekstillä tai äänellä. Näkö on yksi tär-

keimmistä aisteistamme ja matkailu onkin hyvin visuaalista, sillä matkaamme nähdäksemme paik-

koja ja esimerkiksi sana nähtävyys kertoo, että visuaalisuus on matkailussa keskeistä. Jo ennen mat-

kalle lähtöä saatamme katsoa kuvia paikasta tai hotellista, johon majoitumme.  

Alaluvussa 2.4 kertaan vielä eri tavat, joilla eläimet liittyvät matkailuun, minkä lisäksi käsittelen 

eläinten käyttöä mainonnassa. Eläimiä käytetään mainonnassa usein, joten kerron tarkemmin, millä 

eri tavoilla eläimiä voidaan käyttää mainoksissa ja ennen kaikkea, miksi niitä käytetään. 

Seuraavassa alaluvussa 2.1 kerron kuitenkin ensin eläinpuistojen historiasta ja nykytilasta, jotta 

lukija saa yleiskäsityksen, miten eläinpuistot ovat kehittyneet ja miten eläinten asema on muuttunut. 

Tämä esitieto on tärkeää, koska aineistoni koostuu nimenomaan eläinpuistoeläimistä, joten niillä on 

oma erityispiirteensä esimerkiksi suhteessa vankeuteen.  

 

2.1 Eläinpuistot ja eläinten hyvinvointi 

Eläinpuisto tai eläintarha (zoo) on paikka, jossa eläimiä pidetään näyttely-, viihde-, lisääntymis-, 

tutkimus- ja suojelutarkoituksissa. Lainopillinen määritelmä vaihtelee hallintoalueittain, mutta ylei-

nen käsitys lienee, että eläinpuistot ovat eläintarhoja, joissa eläimet pääsevät liikkumaan vapaam-

min. (Rees, 308, 2013.) Uskoakseni eläinpuistoissa yleisin tapa asuttaa eläimiä on pitää niitä melko 

luonnonmukaisilla suljetuilla alueilla, jotka muistuttavat eläinten luonnollisia elinympäristöjä joil-

lakin tavoin, mutta eivät matki niitä kovin läheisesti. Mitä luonnollisempi alue on, sitä parempi. 

Joka tapauksessa suljetun alueen tulisi tarjota sellaiset olosuhteet, joita eläin tarvitsee toteuttaakseen 
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omaa luonnollista käyttäytymistään erityisesti liikkumiskyky huomioon ottaen eli eläimen tulisi 

kyetä liikkumaan samalla tavalla kuin se liikkuu luonnossa, kuten kiipeilemällä, kaivautumalla tai 

uimalla. (Bostock, 2003, s. 103.)  

Siten määritelmän mukaan eläintarhassa luonnonmukaisuus olisi vähäisempää ja eläimen kyky liik-

kua ja toteuttaa omaa luontaista käytöstään rajatumpaa. Käytännön tasolla eron tekeminen eläin-

puiston ja eläintarhan välille on kuitenkin hankalaa, sillä missään ei määrätä rajaa sille, missä eläin-

tarha loppuu ja eläinpuisto alkaa. Siksi olen käyttänyt enimmäkseen eläinpuisto-sanaa ja kääntänyt 

englanninkielisessä kirjallisuudessa esiintyvän zoo-sanan poikkeuksetta eläinpuistoksi. Suomenkie-

lisiä lähteitä käyttäessäni olen pitänyt alkuperäisen termin.  

D. Fennellin (2011, s. 75) mukaan eläinten vangitseminen ja pitäminen vankeudessa eivät historial-

lisesti ole uusia konsepteja. 1400-luvun alkupuolen tutkimus- ja valloitusmatkojen myötä alkoi 

kiinnostus eläimiä kohtaan, mikä jatkui eläinlajien kulttuurien välisellä liikehdinnällä ennennäke-

mättömällä vauhdilla. Eksoottisten eläinten tulo Eurooppaan Kaukoidästä ja Afrikasta toi perusteel-

lisia muutoksia sen ajan materiaaliseen kulttuuriin. Ne, joilla oli varaa omistaa näitä eläimiä, palkit-

tiin korkeammalla statuksella. Varhaisella 1500-luvulla eläimet tarjosivat keinon diplomaattiseen 

yhteistyöhön kansakuntien välillä, kun kyläilevät arvovieraat toivat mukanaan eläimiä esitelläkseen 

kotimaansa eläimistöä. Eläinten omistaminen toimi statussymbolina aina 1600-luvun loppuun asti, 

jolloin yksityiskokoelma häkkieläimiä takasi omistajalleen korkeamman aseman. (Fennell, 2011, s. 

70–72.) 

Kun eurooppalaiset voimat levisivät ympäri maailmaa, ihmiset alkoivat kerätä eläimiä harrastukse-

naan ja vastatakseen yleisön kasvaneeseen kiinnostukseen nähdä erikoisia eläimiä. Eläimet toimivat 

imperialismin sotasaaliina ja olivat merkkinä maailman ja sen asukkaiden hallitsemisesta. (Fennell, 

2011, s. 75.) Nykyajan eläinpuistoilla on edelleen viihteellinen tarkoituksensa virkistäytymisen vä-

lineinä, mutta sen lisäksi niillä on toinenkin rooli. Modernit eläinpuistot toimivat paikkoina, joissa 

voi oppia eläimistä ja panostaa luonnonsuojeluun, jonka perusta on eläinpuistojen tekemissä tutki-

mustoimissa. (Therkelsen & Lottrup, 2015, 355.) 

Uskotaan, että eläinpuistoilla on potentiaalia opettaa kävijöitä eläinmaailmasta ja tiedottaa suojelun 

tarpeesta. Pääpaino on kasvavassa määrin epävirallisessa oppimisessa ja vuorovaikutuksessa. (Tur-

ley, 1999, s. 347.) S. Turleyn mukaan (1999, s. 349) eläinpuistoja pidetään positiivisina perhemat-

kakohteita, koska niissä voi keskittyä lasten ja perheiden yhteisiin kokemuksiin. Eläinten näkemi-

nen ja niistä oppiminen nähdään tärkeinä lapsille ja eläinpuistoja pidetään paikkana, jossa aikuiset 
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voivat jakaa kokemuksia lasten kanssa. Lapset ovatkin tärkeä oppijaryhmä vieraillessaan eläinpuis-

toissa. (Turley, 1999, s. 349.)  

Vanhemmille keskeinen kokemus eläinpuistovierailusta ja perhelomasta yleensä on sosiaalinen si-

toutuminen. Perheloma syventää arkipäiväistä perhe-elämää, joka kärsii usein aikarajoituksista ja 

vanhempien ja lasten elämien lokeroimisesta ja jaottelusta. Eläinpuistovierailun koulutusaspekti 

nähdään vanhempien silmissä tärkeänä, kuitenkaan se ei ole heidän päätavoitteensa. Koulutuksen ja 

viihteen yhdistäminen on vanhemmille väline kohti lopullista päämäärää, sosiaalista sitoutumista. 

Perheen kanssa yhdessä oleminen samalla, kun tehdään hauskoja aktiviteetteja – joko vanhempien 

aktiivisesti osallistuessa tai sivusta katsoen – viihdyttää lapsia ja siten yhdessäolo tulee lapsille kei-

noksi kokea viihdyttäviä aktiviteetteja. (Therkelsen & Lottrup, 2015, 359.)  

Lapsille perheen kanssa yhdessäolo ei sen sijaan ole keskeinen kokemus eläinpuistovierailussa, 

vaan se toimii pikemminkin välineenä parempaan eläinpuistokokemukseen. Toisaalta lapset tarvit-

sevat myös muita aktiivisia toimintoja (esimerkiksi ruokailua) passiivisen eläinten katselun oheen, 

jotta kokemus olisi mielekäs lapsille. On itsestään selvää, että lapset ovat ensisijaisesti kiinnostunei-

ta omista tarpeistaan, joten heidän motiivinsa ovat selkeämpiä kuin vanhempien, jotka ovat kiinnos-

tuneita sekä omista että lasten tarpeista. (Therkelsen & Lottrup, 2015, s. 364.) 

 

Vaikka eläinpuistot nähdäänkin positiivisina perhematkakohteina, elävien näyttelyesineiden läsnä-

olo ja esittely on vaikeaa eläinpuistoille. Eläinpuistot ovat mahdollisesti ainoa kävijänähtävyys, jota 

ihmiset vastustavat periaatteesta. (Turley, 1999, s. 345.) S. Turleyn (1999) kyselytutkimukseen vas-

tanneista ihmisistä, jotka eivät olleet käyneet eläinpuistossa viimeisen kolmen vuoden aikana, 35 

prosenttia kertoi, ettei pidä eläinten näkemisestä vankeudessa ja sen olevan syy käymättömyyteen.  

Lisäksi eläinpuistot kohtaavat vastustusta painostajaryhmiltä, jotka on erityisesti tähdätty niiden 

olemassaolon lopettamiselle. Kuitenkin esimerkiksi Yhdistyneessä kuningaskunnassa suhteet eläin-

puistojen ja niiden vastustajien välillä ovat parantuneet, kun yhteistyö on lisääntynyt. (Turley, 1999, 

s. 345.) Lisäksi eläinpuistot ovat kehittyneet paljon sen suhteen, kuinka paljon elintilaa eläimille 

suodaan ja tarjoamalla eläimille luonnollisemmat elinympäristöt voidaan parantaa julkisuuskuvaa 

(Fennell, 2011, s. 76). 

Eläinten hyvinvointi on keskeinen asia, kun määritellään eläinpuistojen hyvyyttä tai huonoutta. Hy-

vinvointi voidaan määritellä tilaksi, jossa yksilö on tasapainossa ympäristönsä kanssa. Mikä tahansa 

yksilön kokema poikkeama tässä tilassa johtaa hyvinvoinnin vajeeseen, joka johtuu negatiivisista 

tunnekokemuksista. Ihminen voi verbaalisesti arvioida tunnekokemuksiaan. Sen sijaan eläimet voi-
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vat ainoastaan käytöksellään ja fysiologisten mittareiden avulla paljastaa tunteensa. Näiden tuntei-

den tulkinta ja niihin vastaaminen on kuitenkin haastavaa. (De’sire, Boissy & Veissier, 2002, s. 

165.) 

Eläinten hyvinvointia on siis vaikea määritellä, mutta esimerkiksi Haynes (2008, s. 144) kirjoittaa, 

että eläimen voi sanoa olevan onnellinen, jos voidaan oikeutetusti sanoa sen olevan tyytyväinen 

elämäänsä. Ulkopuolisen osapuolen arviointi eläimen hyvinvoinnista pitäisi perustua siihen, kuinka 

tyytyväinen eläin on tiettyyn elämään, joka sillä on saatavilla. Hyvinvointia ajatellessa tulee ottaa 

huomioon se, millaisiin vaihtoehtoisiin elämiin eläimellä olisi mahdollisuus. Jos vaihtoehtoisen 

elämisen mahdollisuudet ovat huonoja, voidaan perustellusti väittää, ettei kyseessä oleva eläin ole 

tyytyväinen siihen, mihin se joutuu tyytymään vain sen takia, että se on koulutettu olemaan odotta-

matta mitään muuta. (Haynes, 2008, s. 144.) Esimerkiksi voidaan pohtia tilannetta, jossa jääkarhu 

asuu yksityisen henkilön puutarhassa pienessä häkissä. Omistaja voi harkita myyvänsä jääkarhun 

kiinalaiselle henkiparantajalle, joka leikkaisi sen käpälät irti onnea tuottamaan tai vaihtoehtoisesti 

omistaja voi haluta teurastaa jääkarhun ja laittaa sen turkin olohuoneensa lattialle. Nämä mahdolli-

suudet ovat huonoja, mutta ei kuitenkaan voida väittää jääkarhun voivan hyvin eläessään pienessä 

häkissä, vaikka sen saattaisi olla ”parempi” siellä kuin muissa mahdollisuuksissa.  

Hyvä fyysinen terveys on epäilyksettä välttämätön tila minkä tahansa eläimen hyvinvoinnille ja 

yleisesti ottaen eläinpuiston eläimet vaikuttavat fyysisesti kärsivän vähemmän kuin luonnossa elä-

vät eläimet. Tähän vaikuttaa se, että eläinpuistoissa eläimet saavat eläinlääkärin hoitoa ja lääkkeitä 

esimerkiksi kipua lievittämään. Kuitenkin on harhaanjohtavaa ajatella, että hyvä fyysinen terveys 

tarkoittaa hyvinvointia. Kivun luonne on monimutkainen asia ja eläintenhoitajien voi olla vaikeaa 

luotettavasti tunnistaa eläinten kipu, varsinkaan jos sen aiheuttaja ei ole itsestään selvä. Eläinpuiston 

eläimet kärsivät fyysisistä terveysongelmista, jotka johtuvat erityisesti niiden vankeusympäristöistä. 

Vammat, jotka tarvitsevat hoitoa, aiheutuvat usein rajallisista tai epäsopivista aitauksista. Eläimet 

eivät ole tottuneita uusiin aitauksiin tai innovaatioihin ja satuttavat itsensä. (Wickins-Drazilova, 

2006, s. 28.) 

D. Fennellin (2011, s. 73–74) mukaan eläinten eläinpuistoon vangitsemisen ja hyödyntämisen puo-

lustamiseksi voidaan todeta, että ne ovat oikeutettavissa, jos eläinten hyvinvointiolot on turvattu 

eikä niiden tarvitse kärsiä. Kyseenalaiset tavat vangita villieläimiä ovat johtaneet standardeihin, 

jotka on suunniteltu eläinten hyvinvoinnin tarpeiden mukaan. Erityisiä lastaus- ja kuormanpurkuva-

rusteita tulee käyttää, jonka lisäksi niitä käyttävien on oltava koulutettuja kyseisiin toimiin. Joissa-

kin tapauksissa eläinten täytyy saada tutustua häkkiin pari viikkoa ennen kuljetusta (esimerkiksi 
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tarjoamalla häkissä ruokaa), jotta eläimet voivat varmistua, että häkki on turvallinen ja vaaraton 

suojapaikka. Tästä syystä alan harjoittajat ovat huomanneet, että eläimet assosioituvat usein positii-

visesti häkkeihin. (Fennell, 2011, s. 73–74.) 

Kuten monet muut suojelulaitokset, eläinpuistot perustuvat perinteiseen erotteluun ihmisten ja 

eläinten välillä sekä kulttuurin ja luonnon välillä. Siksi, ironisesti kyllä, eläinpuistot vahvistavat 

ihanteita luonnosta vieraantumisen ja tuhon takana – juuri niitä ihanteita, joita vastaan ne luultavasti 

taistelevat suojelulaitoksina. Jako luonnon ja kulttuurin välillä on melko vallitseva esimerkiksi Poh-

jois-Amerikan eläinpuistojen toiminnoissa ja muotoilussa; sijaitsemalla metropoleissa kyseiset 

eläinpuistot tarjoavat vierailijoilleen huokean paon urbaanista elämästä ”luonnon illuusioon” eli ne 

vahvistavat kaupungin ja luonnon välistä eroa. (Braverman, 2012, s. 29.) 

Koska eläinpuistot ovat jo vanhoja instituutioita, voisi olettaa, että ne olisivat jo aikaa sitten kylläs-

tyttäneet yleisönsä, erityisesti kun olemassa on huipputeknisiäkin nähtävyyksiä, kuten huvipuistoja. 

Kuitenkin eläinpuistot viehättävät edelleen massoja. (Braverman, 2012, s. 25.) Jotta eläinpuistot 

säilyisivät elinvoimaisina myös tulevaisuudessa, niiden täytyy tehdä parempaa työtä markkinoides-

saan keskeisille markkinaryhmille (kuten lapset ja seniorit), omaksua vierailijat ja heidän tarpeensa 

virkistysnäkökulmasta, käsitellä eläinten hyvinvointia suoraviivaisesti ja hyödyntää uusia muotoilun 

kehitysaskelia. Lisäksi tiedotus- ja suhdetoiminnan työntekijöiden täytyy tehdä parempaa työtä kas-

vattaakseen eläinpuistojen uskottavuutta lobbaajien kasvavan kritiikin edessä. (Fennell, 2011, s. 

84.) 

Eläinpuistot pysyvät siis asemassaan suosittuina viihdepaikkoina, jos ne tekevät jatkuvasti hie-

nosäätöjä pitääkseen merkityksellisen roolinsa yhteiskunnassa. Parhaimmillaan eläinpuistot ovat 

organisaatioita, jotka ovat keskittyneet suojeluun, koulutukseen ja tieteisiin. Pahimmillaan eläin-

puistot ovat häpeämättömiä eläinten riistäjiä. Maailmanluokan eläinpuistojen näyttelyt on suunnitel-

tu tavalla, joka ottaa huomioon eläinten fyysiset ja psyykkiset tarpeet. Parhaissa eläinpuistoissa 

työskentelevät eläinlääkärit, patologit, ravitsemusasiantuntijat ja muut ammattilaiset, jotka ovat 

omistautuneet hoitamiinsa eläimiin ja luonnonsuojeluun. Nykyaikaiset eläinpuistot vastaavat en-

nennäkemättömiin villieläinten populaatioiden vähenemisiin ja elinympäristöjen tuhoamiseen aja-

malla vankeudessa olevien eläinten lisääntymisohjelmia, instituutioiden välistä yhteistyötä ja eläin-

puistojen ulkopuolella tapahtuvaa suojelua. Eläinpuistojen pitää olla myös kasvavissa määrin kiin-

nostuneita julkisuuskuvastaan kerätäkseen varoja ja elääkseen ydintavoitteidensa mukaisesti. (Na-

tional Academies Press, 2005, s. 12.) 
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2.2 Matkailumarkkinointi ja -mainonta  

Usein mainontaa pidetään markkinoinnin synonyyminä, mutta todellisuudessa markkinointi on pal-

jon muutakin. Markkinointi on laaja kokonaisuus, joka pitää sisällään tuotteen tai palvelun kehittä-

misen, sijainnin suunnittelun, jakelun ja hinnoittelun. Markkinointiin tarvitaan tietoa ihmisistä, eri-

toten niistä, jotka ovat kiinnostuneita tarjotusta tuotteesta tai palvelusta. Markkinoijan pitää selvit-

tää, mitä ihmiset haluavat, missä he ostavat ja paljonko he kuluttavat. Markkinoinnin avulla oikea 

tuote tai palvelu tarjotaan oikealle markkinaryhmälle. (Raju, 2009, s. 3.) 

Koska matkailu on enimmäkseen palveluihin keskittyvä ala, matkailuyritysten tarjoamat keskeiset 

tuotteet ovat viihde-elämykset ja vieraanvaraisuus. Matkailutuotteen markkinointi onkin oma tai-

teenlajinsa. Matkailukohteen ollessa kyseessä ydintuotteet voivat olla maan luonnon kauneus, il-

masto, historia, kulttuuri tai väestö. Nämä ovat aineettomia tuotteita ja vaikeampia markkinoida 

kuin aineellisia tuotteita, kuten autoja. Toisaalta aineettomuus vaikeuttaa potentiaalisten kuluttajien 

kykyä arvioida ja vertailla palvelutarjontaa. Lisäksi tuotetta ei saada kuluttajalle, vaan kuluttajan 

täytyy matkustaa tuotteen luo eli matkailualueelle. Matkailutuote voidaan nähdä myös yhdistelmä-

tuotteena eli maan nähtävyyksien, liikenteen, majoituksen ja viihteen kokonaisuutena, joka toivot-

tavasti johtaa kuluttajan tyytyväisyyteen. Matkailutuote voi olla kokonaan ihmisten tekemä tai 

luonnon luomus, jota ihminen on parannellut. (Raju, 2009, s. 4, 123.)  

Mainonnan avulla yritetään välittää matkakohteen tietyt ominaispiirteet kuluttajille ja houkutella 

heidät tulemaan paikan päälle katsomaan. Samalla halutaan erottautua muista matkakohteista ja 

osoittaa oma paremmuutensa. Mainonta on mikä tahansa maksettu, ei-henkilökohtainen myyn-

ninedistämisen väline, jota tunnistettavissa oleva organisaatio tai yksilö käyttää. Tiettyjä matkailun 

palveluita, kuten viihdepalveluja, matkustajakuljetusta, hotelleja ja matkailuvakuutuksia mainoste-

taan paljon sanomalehdissä, lehdissä, radiossa ja televisiossa, jotta saavutetaan enemmän asiakkaita 

ja saadaan suurempi käyttäjämäärä. (Raju, 2009, s. 48.)  

Luonnollisesti myös internet on keskeinen ja monesti myös ensisijainen väline matkailumainonnas-

sa. Vain muutamalla hiiren klikkauksella voimme virtuaalisesti mennä matkakohteisiin ympäri 

maailmaa sekä lähes välittömästi voimme saavuttaa sekä maantieteellistä ja historiallista informaa-

tiota mistä tahansa kohteesta, kuin myös vinkkejä ja konsteja ja ”salaista tietoa”, jotka ovat piilossa 

useimmille klassisen painetun median vastaanottajille. Matkaoppaat eivät pysty tiedottamaan tä-

mänhetkisiä sääoloja missä tahansa kohteensa tai yhdistää suoraan kohteen hotellin varausjärjestel-

mään, eikä mikään matkalehti pysty tarjoamaan viimeisintä tietoa kulttuurifestivaalin ohjelmasta. 
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Nämä esimerkit todistavat, että internetillä on arvonsa, varsinkin kun ajatellaan informaation ja pal-

veluiden saatavuutta ja välittömyyttä. (Scherle & Lessmeister, 2010, s. 99–100.) 

Internet-käyttäjälle matkailusta on tullut rajatonta ja vapaata fyysisistä ja spatiaalisista rajoituksista. 

Kuitenkin monimutkaisessa ja sirpaloituneessa virtuaalimaailmassa matkailijoiden täytyy kohdata 

yksi iso haaste: kasvava hämmennys lukemattomien tarjousten ja mahdollisuuksien edessä. Heidän 

täytyy pysyvästi olla tekemisissä sellaisten kysymyksien kanssa, kuten mitä lukea, kuunnella tai 

katsoa ja missä vierailla ensiksi ja kenen kanssa sekä tehdä päätöksiä sen suhteen, mikä tarjous par-

haiten sopii heidän odotuksiinsa. Internetin kehitys on siis muuttanut matkailijoiden maailmaa sy-

vällisesti. (Scherle & Lessmeister, 2010, s. 99.) 

Kuten jo mainittu, matkailuala on luonteeltaan palvelujen tarjoamista, minkä lisäksi sen ominais-

piirteitä ovat kausiluonteisuus, globalisoituminen eli mahdollisuus toimia niin paikallisesti kuin 

maailmanlaajuisestikin, ja kansainvälistyminen, joka on osa monen matkailuyrityksen strategiaa. 

Lisäksi monimutkaisuus useiden toimialojen yhdistyessä (esimerkiksi kaupan, majoituksen ja lii-

kenteen) ovat piirteitä, jotka tulee kaikki ottaa huomioon markkinointipäätöksiä tehtäessä. Asia-

kasuskollisuus on myös alhaista matkailussa, sillä monet kuluttajat etsivät uusia kokemuksia vierai-

lemalla useissa eri paikoissa ja kohteissa eri puolilla maailmaa. Siksi markkinointistrategian tavoit-

teena voi olla luoda uskollisuutta maailmanlaajuista palvelubrändiä kohtaan, jotta asiakkaat luotta-

vat ja ostavat palveluita samalta palveluntarjoajalta, joka on yleensä monikansallinen, riippumatta 

siitä mihin kohteeseen he matkustavat. (Tsiotsou & Goldsmith, 2012, s. 32.) 

G. Dannin (1996, s. 1–3) mukaan matkailumainonta on erityinen kommunikoimisen tapa, koska se 

edustaa maailman suurinta toimialaa. Matkailua olisi hyvin vähän ilman mainonnan tarjoamaa jul-

kisuutta, joten sen vuoksi monet matkakohteet käyttävät huomattavia summia markkinointiin. Pe-

rinteistä mainontaa on mullistanut teknologian kehitys, joka on johtanut yritysten tarpeeseen hyö-

dyntää digitaalista markkinointia. Blogeja, sosiaalista mediaa ja matkailusivustoja käytetään yhä 

enenevissä määrin matkan ja loman suunnitteluun hakemalla tietoa ja arvosteluja, jotka vaikuttavat 

matkailijan valintoihin ja päätöksiin. (Dixit & Sotiriadis, 2015, s. 90.) Verkkoa hyödyntämällä or-

ganisaatiot voivat säästää kuluissa, joita menee esimerkiksi katalogien, esitteiden ja mainoslehtisten 

valmistamiseen. Useita mediamuotoja yhdistävät verkkosivustot ovat visuaalisesti ja graafisesti 

rikkaita ja ne voivat suoriutua tehtävässään paremmin kuin perinteiset keinot. Yksityiskohtaisia 

esitteitä voidaan tarjota PDF-muodossa tai muussa käytännöllisessä tallennusmuodossa elektronis-

ten kanavien kautta lukuisille erilaisille tiedon etsijöille. (Bisht, Belwal & Pande, 2009, s. 143.) 
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Matkailun käyttämä kieli on oma ilmiönsä, sillä matkailun toimijoilla on järjestelmällinen tapa 

kommunikoida meille. Matkailun kielellä on tietyt kielioppisääntönsä ja erityiset ilmaukset sekä 

sanat, symbolit ja koodit, joilla se välittää viestejä. Myös omat murteet ja äänialat ovat osa matkai-

lun kieltä ja matkailun toimijoilla, mainostajilla ja asiakkailla on omat ilmaisutapansa. Matkailun 

kieli yrittää tekstin ja visuaalisten keinojen avulla houkutella miljoonia ihmisiä matkustamaan ja 

saamaan heidät asiakkaiksi. Pureutumalla ihmisten kulttuurisesti ennustettaviin motivaatioihin ja 

tarpeisiin, matkailun kieli toivoo saavansa heidät ylös nojatuolista ja muuttumaan matkailijoiksi. 

Sen jälkeen matkailun kieli puhuu heille erilaisista paikoista, joissa he voivat vierailla, esittelemällä 

useita vetovoimatekijöitä tai kiinnostuksenkohteita kyseisissä matkakohteissa. (Dann, 1996, s. 1–3.) 

Ihmiset eivät kuitenkaan ole passiivia viestin vastaanottajia, vaan heillä on omat tapansa vastata 

matkailun kieleen. He rakentavat mielikuvia ja odotuksia saamastaan informaatiosta kukin omaan 

tapaansa. Kun odotukset eivät vastaakaan matkailun kielessä luvattuja asioita, tulee esiin erityinen 

valittamisen ääni. Toisaalta jos matkailija on tyytyväinen kokemuksiinsa, hänestä tulee itsekin mai-

nostaja ja toisenlaisen matkailun kielen käyttäjä. (Dann, 1996, s. 2–3.)  

Erityinen matkailun kieli auttaa osaltaan myös tunnistamaan mainoksen ilman ennakkotietämystä 

siitä, että se on mainos, vaikka mainoksilla onkin tapana ilmestyä silloin, kun niitä odotetaan. Tieto 

siitä, että jokin on mainos voi auttaa yleisöä ymmärtämään sitä. Kuitenkin jättämällä vertauskuvalli-

sen viestin tulkinta lukijalle voi olla karhunpalvelus, koska se voi johtaa harhaanjohtaviin ja häm-

mentäviin visuaalisiin kuviin, jotka eivät heijasta todellisuutta. Tämä johtaa takaisin kuluttajien 

tietoisuuteen matkailualasta. Matkailu on nopeasti kasvava ala, jossa kuluttajat vaativat enemmän 

visuaalista informaatiota lomasta. (Djafarova & Andersen, 2010, s. 36.) 

Matkailijat haluavat enemmän tietoa visualisoidakseen matkailua. Matkailijat eivät halua vain 

hauskoja ja silmiä vangitsevien sanojen käyttöä, joilla on abstrakti merkitys. Painettu mainonta kil-

pailee nykyaikaisten mediatekniikoiden, jotka visualisoivat matkailukokemuksen, kanssa. Mainon-

nan ei tulisi hämmentää vaan myötävaikuttaa matkailun visuaalisuuden representoimiseen. Yhä 

useammilla ihmisillä on mahdollisuus matkustaa, ja heidän tietoisuutensa tuotteesta ja oikeutensa 

ovat laajenemassa. Nykyään mainostajien tulee olla huolellisempia tavoittaakseen matkailijoiden 

tarpeet. Metaforien käyttö yksinään ei tee oikeutta matkailijalle. Kutsumalla saarta paratiisiksi ei 

kerrota varsinaisesti mitään erityisiä ominaisuuksia tai hyötyjä. Metaforilla voidaankin kehystää 

matkailun visuaalista maailmaa, vaikka parasta on kommunikoida matkailijoille selvästi. (Djafarova 

& Andersen, 2010, s. 41.) 
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Koska kuvien ottaminen markkinointitarkoituksessa on yleensä ammattilaisten työtä ja sillä ei ole 

rajoitteita paikan ja ajan suhteen (eli aika, sijainti ja muut ominaisuudet voidaan järjestää), matka-

kohdemarkkinoija voi tuottaa korkealaatuisia kuvia, jotka esittävät kohteitaan niiden parhaassa olo-

tilassa. Näyttämällä näitä kuvia internetsivuillaan, matkakohdemarkkinoijat yrittävät esittää kohteen 

parhaat olosuhteet, mikä johtaa positiiviseen arviointiin. Jos vertaa vierailijoiden ottamiin kuviin, 

niin vierailijoilla on aika- ja paikkarajoituksia ottaessaan kuvia: kokemuksen laatu ja vierailun eri-

koisuudet (esimerkiksi sää) vaikuttavat kuvien laatuun. Siksi vierailijoiden kuvat näyttävät vaihto-

ehtoisen kuvan kohteesta, mikä voi olla potentiaaliselle vierailijalle tärkeä tiedonlähde. Trendi, jos-

sa tuotetaan ja kulutetaan matkailijoiden kuvia, ennakoi, että internetin käytön merkitys välineenä 

tarjota ja vaihtaa tietoa kasvaa edelleen erityisesti matkailijoiden ennakoivassa vaiheessa, kun he 

eivät ole vielä paikan päällä. Potentiaalisille vierailijoille tiedon etsiminen internetistä auttaa heitä 

saamaan erilaisia kuvia samassa mediassa ja vertailemaan niitä vieri vieressä arvioidakseen kohdet-

ta. Kohdemarkkinoijille vierailijoiden lähettämät kuvat täydentävät markkinoijien tuottamia kuvia 

luomalle yleiskuvan matkakohteesta ja matkakokemuksista, joita kohde voi tarjota. (Tussyadiah, 

2010, s. 167.) Monet matkakohteet ovatkin alkaneet hyödyntää vierailijoidensa ottamia kuvia ja 

julkaisemaan niitä sosiaalisen median kanavissaan, joissa ne ovat myös potentiaalisten matkailijoi-

den nähtävissä.  

Özdemirin (2010, s. 169) mukaan – kun pidetään mielessä matkakohteiden aineettomuus ja kan-

sainvälinen kilpailukyky – imago eli kohteen toivottu kuva on päätekijä potentiaalisten matkailijoi-

den päätöksentekoprosessissa. Siksi kohteen imago kommunikoidaan potentiaalisille matkailijoilla 

useilla tavoilla, mutta tehokkaimmat tavat markkinoidessa ovat visuaalisia. Esitteillä, jotka kertovat 

hyödyistä, sekä taloudellisista että psyykkisistä ja kohteen keskeisistä maantieteellisistä ja historial-

lisista ominaispiirteistä, on edelleen tärkeä rooli kohdemarkkinoinnissa, vaikka internetin käyttö 

tietojen keräämisessä kasvaa koko ajan potentiaalisten matkailijoiden keskuudessa. Kohdekokemus 

on yhteistulos monesta tuotteesta ja palvelusta, ja viehättävät kuvat kohteesta, jotka heijastavat tätä 

kokemusta, auttavat matkailijaa ”koemaistamaan” tuotetta. Näkökulma, joka otetaan kohteen ku-

viin, riippuu matkailulajista, jota kohde tarjoaa. Siksi tietämys kohteen tärkeimmistä ominaisuuksis-

ta ja kohderyhmänä olevien potentiaalisten matkailijoiden luonteenpiirteistä ohjaa kohdemarkkinoi-

jia valokuvaamaan kohteen tiettyä tunnelmaa ja ilmapiiriä, joita sitten käytetään mainonnassa ja 

painetuissa esitteissä. (Özdemir, 2010, s. 169.) 

Valokuvia pidetään hyvin arvokkaina kommunikoinnin välineinä, koska ne heijastavat kohteen vi-

suaalista informaatiota ja kokemusta, joka tukee imagoa. Erottautuminen on tärkein näkökohta koh-

demarkkinoinnissa, ja se on tapa, jolla rakennetaan toivottua kuvaa. Kohdekokemus on tulosta mo-
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nen matkailuun liittyvän ja liittymättömän tuotteen ja palvelun kulutuksesta. Ei ole helppoa erottau-

tua muista kohteista kuvien avulla. Kuvien tulisi kuvailla kohteen ainutlaatuisuutta, joka erottaa 

kohteen kilpailijoista. Matkakohteilla on monia osatekijöitä, monia matkailuyrityksiä ja paljon ve-

tovoimatekijöitä, joista matkailijat ovat kiinnostuneita, joten tärkeää on valita oikeat kuvat markki-

nointimateriaaliin. Esimerkiksi tuntemattomien kohteiden esittely on riski. Kohdemarkkinoijat käyt-

tävät houkuttelevia kuvia luodakseen kutsuvan ilmapiirin. Matkailijoilla on tapana verrata kohtei-

den vetovoimaisuutta toisten vaihtoehtojen kanssa, ja siksi matkakohdemarkkinoijat yrittävät luoda 

kuvan, joka eroaa selvästi kilpailijoista. Visuaaliset keinot kehittävät kilpailullista etua ja matkaili-

jan mielikuvitus on myös oleellinen osa imagon muodostusprosessia. (Özdemir, 2010, s. 175.) 

 

2.3 Visuaalisuus matkailussa ja mainonnassa  

J. Seppäsen (2005, s. 17) mukaan median kasvaessa ja laajetessa myös visuaaliset esitykset ovat 

saaneet kasvua osakseen. Kuvat lehdissä, televisio-ohjelmat ja -mainokset sekä internet ovat mah-

dollistaneet kuvallisuuden laajentumisen. Kulttuurisena ilmiönä visuaalisuus ja sen merkitykset 

ovat kuitenkin alkaneet kiinnostaa tutkijoita kunnolla vasta 1970-luvulla, vaikka jo antiikin aikana 

kuvista oltiin kiinnostuneita. (Seppänen, 2005, s. 17.) Nykyään kaikenlaiset visuaaliset esitykset ja 

teknologiat ympäröivät meitä. Valokuvat, videot, digitaaliset grafiikat, televisio, maalaukset, mai-

nokset, selfiet, veistokset, elokuvat, valvontakamerat ja uutislehtien kuvat ovat osa jokapäiväistä 

elämäämme. Kaikki nämä erilaiset teknologiat ja kuvat tarjoavat näköalan maailmaan: ne kuvasta-

vat maailmaa visuaalisuuden ehdoilla. Tämänkaltainen kuvaus maailmasta ei ole koskaan viatonta, 

ei edes valokuvissa, eivätkä kuvat ole koskaan läpinäkyviä ikkunoita maailmaan. Ne tulkitsevat 

maailmaa ja esittävät sen hyvin erityisillä tavoilla. (Rose, 2001, s. 6.)  

Visuaaliset kuvat tehdään ja niitä voidaan esimerkiksi siirtää, panna esille, myydä, sensuroida, va-

hingoittaa ja muokata. Kuvia tuotetaan ja käytetään kaikenlaisilla tavoilla erilaisten ihmisten toi-

mesta eri syistä, ja nämä käyttötavat antavat erityispiirteitä kuvan kantamille merkityksille. Kuva 

voi vaikuttaa itsessään, mutta monet eri tavat, joihin kuvaa käytetään, muuttavat kuvan vaikutusta. 

Kuvan vaikutukset riippuvat aina tavasta, jolla sitä katsotaan ja vaikutukset ovat aina sulatettuja 

tiettyihin kulttuurisiin tapoihin. (Rose, 2001, s. 14.) 

G. Rosen (2011, s. 11) mukaan kuvia tarkasteltaessa voidaan miettiä paitsi sitä, miltä kuvat näyttä-

vät, myös sitä, kuinka niitä katsellaan. Toisin sanottuna tärkeää eivät ole ainoastaan kuvat itsessään, 

vaan myös se, kuinka katsojat näkevät kuvat. Jokainen katsoja katsoo tiettyä kuvaa itselleen omi-
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naisilla tavoilla. Kuvat siis toimivat tuottamalla vaikutuksia joka kerta, kun niitä katsotaan. Siten 

kuvan tarkastelu pitää sisällään myös sen aseman katsojaan nähden eli katsojan asemoinnin suhtees-

sa kuvaan. (Rose, 2001, s. 11–12.) 

Saadakseen katsojien ja matkailijoiden huomion, markkinoijat käyttävät kaikkein kiehtovimpia ja 

jännittävimpiä valokuvia esitteissä, katalogeissa ja kohteiden virallisilla internetsivuilla. Nämä 

kommunikointivälineet, sekä kirjalliset että visuaaliset, tarjoavat lyhyen informaation kohteiden 

päänähtävyyksistä. Markkinointimateriaalin visuaalisen informaation oletetaan kohtaavan kohde-

yleisön tarpeet, vaikka kuvan tulkinta voi vaihdella matkailijasta toiseen. (Özdemir, 2010, s. 177–

178.)  

Matkailu on yleensä visuaalinen kokemus ja matkailijoilla on erityinen tapa nähdä asioita, mitä kut-

sutaan turistin katseeksi (tourist gaze). Turistin katseella viitataan ajatukseen siitä, että matkailun 

toimiala ohjaa ja organisoi matkailijoiden tapoja katsoa valittuja paikkoja, nähtävyyksiä ja ihmisiä 

(Smith, MacLeod & Hart, 2010, s. 174). Koska matkailijat ovat usein vieraassa paikassa, heistä jo-

kainen katsoo erilaisuutta eri tavoin. Turistin katseen muokkautumiseen vaikuttaakin matkailijan 

luokka, sukupuoli, etninen tausta ja ikä. Turistin katse rakentuu suhteessa sen vastakohtaan eli sel-

laiseen tilanteeseen, jossa matkailijan katse ei ole toiminnassa, kuten arkipäivinä kotona. Tämän 

vastakohdan pohjalta turistin katse tekee olettamuksia sosiaalisista toiminnoista ja merkeistä, jotka 

liitetään tiettyyn matkailukäytäntöön. (Urry & Larsen, 2011, s. 3.)  

Turistin katse ohjataan maiseman ja kaupunkikuvan ominaispiirteisiin, jotka erottavat ne jokapäi-

väisestä elämästä. Näitä piirteitä korostetaan, koska ne ovat tavanomaisuuden yläpuolella. Tällaisiin 

nähtävyyksiin liitetään usein suurempaa herkkyyttä visuaalisia elementtejä kohtaan kuin mitä käyte-

tään jokapäiväisessä elämässä. Matkailijat antavat katseensa viipyä kohteissa ja tämä katse usein 

virtuaalisesti esineellistetään tai vangitaan valokuviin, postikortteihin ja elokuviin. Näin mahdollis-

tetaan katseen toisintaminen, takaisinvaltaus ja uudelleenlevittäminen ajan kuluessa ja eri paikoissa. 

(Urry & Larsen, 2011, s. 4.) 

Turistin katse on yhä enenevässä määrin viestintävälineiden välittämä. Matkailijat ovat kietoutuneet 

tekstiin ja kuviin, kun he katselevat paikkoja. On lähestulkoon mahdotonta vierailla paikassa, johon 

ihmiset eivät ole jo matkustaneet virtuaalisesti. (Urry & Larsen, 2011, s. 116.) Esimerkiksi televi-

sio-ohjelma Matkaoppaiden kautta olemme vierailleet Turkin Alanyassa, Masterchef on vienyt 

meidät Australiaan ja Ville Haapasalon mukana kiersimme Venäjällä. Uutiset, elokuvat ja kirjat 

kertovat elämästä ympäri maailmaa. 
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Turistin katsetta seuraa toinen vilkaisu (second gaze). Toinen vilkaisu on tietoinen siitä, että jotakin 

kätketään ja että jotakin puuttuu jokaisesta kuvasta, katseesta tai silmäyksestä. Tämä pätee sekä 

matkalla että kotona. Toinen vilkaisu tietää, että näkeminen ei ole sama kuin uskominen. Jotain jää 

aina katseelta piiloon, jopa asioissa, jotka vaikuttavat erittäin tutuilta. Toinen vilkaisu antaa katseen 

kohteelle mahdollisuuden rakentaa olemassaoloaan itse, sen sijaan että jättäisi rakentamisen yrityk-

selle, valtiolle tai matkailukoneistolle. Toisen vilkaisun valossa ihminen tietää prosessoivansa tietoa 

ja matkalla toinen vilkaisu saattaa kiinnittää enemmän huomiota siihen, kuinka nähtävyydet esitel-

lään kuin nähtävyyksiin itseensä. Siten toisella vilkaisulla etsitään odottamatonta. (MacCannell, 

2011, s. 210.) 

Visuaalinen kulttuuri on ennen kaikkea liiketoimintaa. Niin elokuvat kuin valokuvat lehdessä pyr-

kivät tuotteen myymiseen, mikä vaikuttaa mainostajien valintoihin. Toisinaan on helppo nähdä, 

millaisia valintoja on tehty myynnin edistämiseksi, toisinaan se on hyvin epäselvää. (Seppänen, 

2005, s. 13–15.) Esimerkiksi juoksukenkiä mainostaessa on luonnollista valita sporttinen nuori mies 

tai nainen kuvaan, kun taas lukkojen mainonnassa valinnat eivät ole niin selviä.  

On huomattava, että matkailusta kerrotaan ja sitä markkinoidaan harvoin pelkästään kuvien kautta. 

Kun kuvia näytetään, niihin liitetään lähes poikkeuksetta verbaalinen viesti. (Dann, 1996, s. 188.) 

Näin on myös Ranuan eläinpuiston nettisivuilla, joissa kuvat ovat tekstien ympäröimiä ja eläinpuis-

ton eläimillä on jokaisella oma esittelytekstinsä, jossa kerrotaan esimerkiksi niiden ruokailutottu-

muksista ja lisääntymisestä. Visuaalisuus on kuitenkin tärkeää kaikenlaisessa mainonnassa ja usein 

on vaikea kuvitella, millainen tuote on pelkän tekstin perusteella. Esimerkiksi kosmetiikkamainok-

sissa kuvallisuudesta on apua tuotteen kuvailussa ja tuoksujen markkinoinnissa esitetään usein kau-

niita naisia ja komeita miehiä, mikä vihjaa, että oikea tuoksu saa kantajansa näyttämään samalta 

kuin mainoksen henkilöt. Mielikuvamaailma on siis tärkeää niin kosmetiikan kuin matkailutuottei-

den markkinoinnissa. Käytännöllisyyden ohelle on tullut esteettisyys eli tuotteita tulee olla helppo 

käyttää tai kohteeseen tulee olla kätevä matkustaa, mutta lisäksi niiden on näytettävä hyvältä. Visu-

aaliseen ilmeeseen panostaminen on siis olennaista. (Seppänen, 2005, s. 11–12.) 

 

2.4 Eläimet matkailussa ja mainoksissa 

Eläimet ovat osa jokapäiväistä elämäämme, joten ei ole yllättävää, että ne ovat osa myös matkailua. 

Suomessa eläinmatkailu ei ole vakiintunut sana, vaan se kuuluu luontomatkailun piiriin. Tämä sel-

viää yksinkertaisen Google-haun perusteella, jossa Google ehdottaa eläinmatkailun sijaan luonto-
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matkailua hakusanaksi. Sen sijaan englanniksi animal tourism on oma terminsä. Kuitenkin Suomes-

sakin eläimillä on tärkeä roolinsa matkailussa ja esimerkiksi poro- ja huskyajelut, poniratsastus, 

lintubongaus ja metsästys ovat Suomessa tarjottavia eläimiin liittyviä matkailuaktiviteetteja. Lisäksi 

Suomessa on Ranuan eläinpuiston ohella myös monia muita eläinnäyttelyitä tarjoavia tahoja.  

K. Markwell (2015, s. 1.) erittelee toimittamassaan kirjassa monia eri tapoja käyttää eläimiä matkai-

lussa. Eläimet voivat olla nähtävyyksiä, olivat ne sitten eläviä tai kuolleita, villejä tai vangittuja. Ne 

ovat matkakohteiden symboleita, kuten jääkarhu on Ranuan tai panda Kiinan symboli. Ne voivat 

olla matkustuskumppaneitamme tai paikallisen ruokakulttuurin ainesosia. Osa eläinkunnan lajeista, 

kuten sääsket, häiritsevät meitä luontoretkillämme, joiden tarkoituksena voi olla bongata harvinaisia 

perhosia tai lintuja. Toisaalta eläimet voivat ajatella meidät saaliiksi, kuten on käynyt esimerkiksi 

usealle ihmiselle, joka on yrittänyt ottaa selfien alligaattorin kanssa. Eläimet hämmästyttävät meitä 

ja voivat toimia huomattavina tulonlähteinä paikallistaloudelle. Esimerkiksi retkistä, joiden päämää-

ränä on nähdä vaeltavia valaita, on nopeasti tullut hyvä ansaintakeino. Sen sijaan toisessa paikassa 

valkohaiden läsnäolo voi sulkea rantoja ja olla suureksi haitaksi matkakohteiden maineelle. Selvää 

on, että kaikenlaiset eläimet ovat yhteydessä matkailuun lukuisilla eri tavoilla. (Markwell, 2015, s. 

1.) 

Matkailu siis hyödyntää eläimiä laajasti ja toisaalta myös kärsii eläinten läsnäolosta. Eläimet herät-

tävät paljon tunteita, minkä vuoksi ne ovat myös oivia mainonnan välineitä. S.A. Chunawallan 

(2010, s. 101) mukaan eläinten käyttö mainoksissa onkin yleistä. Moottoripyörämainoksen gepardi 

juoksemassa pimeydessä muuttaa eläimen koneeksi. Toisaalta gepardin nopeus, ylväys ja voima 

siirtyvät moottoripyörän ominaisuuksiksi. Kissanpentu kosmetiikkamainoksessa vahvistaa luksuk-

sen ja glamourin tunteita, jotka voidaan yhdistää mainostettuihin tuotteisiin. Hevosia käytetään he-

rättämään mielikuvia nopeudesta ja joissakin tapauksissa maskuliinisuudesta ja kovan jätkän ima-

gosta. (Chunawalla, 2010, s. 101). Suomalaisilla tv-kanavilla voi nähdä esimerkiksi jäätelömerkkiä 

mainostettavan pantterin, tiikerin ja jääkarhun avulla tai ketun maskottieläimenä suositussa tosi-tv-

sarjassa.  

Intialaisessa mainonnassa eläimiä on käytetty jo pitkään ja esimerkiksi kiekuvaa kukko käytettiin 

mainostamaan suosittua ompelukuitua jo 50 vuotta sitten. Kohdeyleisön lukutaidottomuus on yksi 

tekijä, minkä takia mainostajat haluavat kommunikoida viestinsä eläinten avulla. Syrjäseuduilla 

eläinteemat auttavat kuluttajia tunnistamaan tuotteita, kuten hammasjauheita, tulitikkuaskeja ja 

mausteita. Eläinmainokset huomataan, mutta epäsopiva ja liiallinen eläinten käyttö ei ole suotavaa. 

Jotkut mainokset, joissa eläimet ovat keskiössä, eivät välttämättä saa välitettyä mitään viestiä. Va-
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linnan käyttää eläintä mainoksessa ei siten pitäisi olla automaattinen ja mielikuvitukseton. Luonnol-

lisesti eläimiä ei tule myöskään kohdella kaltoin, kun niitä kuvataan mainokseen. (Chunawalla, 

2010, s. 103.) 

Eläimistä varsinkin pedot ovat olleet kuvauksen kohteena ja petoja näkee melko säännöllisesti leh-

dissä, kirjojen kansissa ja julisteissa. Varsinkin suurpedot, kuten karhu ja susi, ovat erittäin suosittu-

ja, mutta lisäksi linnut, kuten haukat ja kotkat, ovat olleet monien kuvien pääesiintyjiä. Siksi voi-

daankin päätellä, että petoihin liittyy paljon tunteita ja niiden kuvat ovat oivia apuvälineitä kulttuu-

risilla markkinoilla ja mainonnassa. (Suonpää, 2002, s. 25.) 

P. Wells (2008, s. 60) toteaa, että taiteessa ja kirjallisuudessa eläinkertomuksilla on rikas perinne, 

joka on siirtynyt myös animaatioihin sekä kerronnallisesti että kuvallisesti. Eläinkertomusten käyttö 

on osoittautunut miellyttäväksi animaattoreille ja animaatioiden tarinankertojille, koska ne toimivat 

osittain ihmiskokemuksen epätodellisina, yliluonnollisina ja uudistuksellisina uudelleenkertomisina. 

(Wells, 2008, s. 60.) Samoista syistä eläinkertomuksia käytetään myös mainoksissa, sillä eläinten 

avulla voidaan ilmaista uskottavasti myös sellaisia asioita, joihin ihmisen ominaisuuksilla ei pysty-

tä, kuten lentämistä.  

Todellisen elämän määritelmät toimivat usein ärsykkeinä fiktiiviselle visualisaatiolle. On helppoa 

nähdä mahdollinen dramaattinen konflikti saalistavien petojen ja niiden saalistettavien välillä, tu-

hoeläinten ja syöpäläisten vaikutuksessa kaupunkiympäristöön ja tunteellisissa sidoksissa kotilem-

mikkien ja kotiympäristön välillä. Ei ole vaikea kuvitella tarinoita, joissa käytetään eläintyövoimaa, 

tutkitaan eläinten muotoa ja fysiikkaa, edistetään lyyrisiä huomiota eläinten kauneudesta tai esite-

tään eläimet ideologisesti ja filosofisesti latautuneina merkkeinä. Eläinkertomukset mainonnassa 

kuvaavat kamppailua ottaa uudelleen osaa kadonneisiin näkökulmiin ja alkukantaiseen järkeen. 

(Wells, 2008, s. 62.) 

Pääosin eläimiä voidaan katsoa kolmella tapaa. Eläimet voivat toimia hyvin kesytettyinä olentoina, 

joilla on näennäisiä ihmisten ominaisuuksia ja historioita. Toiseksi eläimiä voidaan kohdella sym-

bolisina tai vertauskuvallisina olentoina, jotka ovat sidottuja kirjoitettuun historiaan ihmisen evo-

luutiosta ja kehityksestä. Lisäksi eläimet ovat myös puhtaasti abstrakteja olentoja, jotka ovat täysin 

”toisia” ihmiskunnan näkökulmasta. (Wells, 2008, s. 28.) Mainonnassa voidaan käyttää kaikkia 

kolmea tapaa ja esimerkiksi Ranuan eläinpuisto hyödyntää markkinoinnissaan jääkarhua niin oikea-

na elävänä eläimenä, jääkarhupukuun puettuna ihmisenä kuin graafisena esityksenä logossaan.  
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3. SEMIOTIIKKA SUUNNANNÄYTTÄJÄNÄ  

Tässä luvussa esittelen teoreettisen viitekehykseni eli semiotiikan. Semiotiikka tutkii merkkejä ja 

merkityksiä, joten se antaa hyvät suuntaviivat tutkimukselleni. Koska tutkin nimenomaan sitä, mitä 

aineistoni kuvat kertovat ja mihin niillä pyritään, enkä esimerkiksi sitä, mitä kuvissa on sisällöllises-

ti, semiotiikka antaa siihen hyvät apuvälineet. Tässä luvussa kerron yleisesti, mitä semiotiikka on, 

mitä merkki ja merkitys tarkoittavat sekä kuinka semiotiikka on yhteydessä matkailuun ja markki-

nointiin. Tutkimukseni edustaa pragmaattista semiotiikkaa, josta kerron luvun lopussa tarkemmin.  

Semiotiikan juuret ovat antiikin filosofiassa, mutta nykyiseen muotoonsa se on kehittynyt 1900-

luvun kuluessa. Semiotiikka tarkastelee merkkien toimintaa, niiden esitystapaa ja synnyttämiä tul-

kintoja. Merkit ovat ymmärrettävissä ja toimivat vain yleisten säännöstöjen tai järjestelmien avulla. 

Merkit ja niiden kokonaisuudet toimivat vain määrätyssä ajassa ja paikassa. Merkki ei toimi itsenäi-

sesti, vaan siihen vaikuttavat osaltaan esimerkiksi säännöt, merkkijärjestelmät ja asiayhteydet. Mer-

kit ovat muodostuneet historiallisesti ja niitä käytetään ja tulkitaan kulttuurin tapojen mukaisesti, 

joko hyödyntäen vanhoja merkityksiä tai synnyttämällä uusia. (Veivo, 2011, s. 11–12.) 

Semiotiikan alkulähteiden tärkein löytö on merkitsijän ja merkityn arbitraarisuuden luonne eli luon-

nollisten yhteyksien puuttuminen esimerkiksi sanan ”puu” äänteen ja objektin, jota se merkitsee, 

välillä. Tämä on erityisen ilmiselvää, kun otetaan puu-sanoja muista kielistä (Baum, arbre) ja verra-

taan niitä puun äänteeseen. Matkailu on täynnä samanlaisia suhteita: vapauden ja Vapauden patsaan 

kytkös on kookas esimerkki. Vaikka se havainnollistaa arbitraarisuuden periaatteen vaikutusta mer-

kitsijän ja merkityn suhteeseen, voidaan jäljittää jälkiä vanhaan subjekti-objekti-kaksijakoisuuteen. 

Ainakin niin kauan kuin merkitsijä on ymmärretty psykologisena faktana, mentaalisena kuvana tai 

ideana, kun taas merkitty on aina ymmärretty objektiivisena faktana eli merkitty on ”jossain tuolla”. 

(MacCannell, 1999, s. 117–118.) 

Veivon (2011, s. 11–12) mukaan semiotiikassa ei tutkita pysähtynyttä ilmiötä, vaan merkkien toi-

mintaa ja merkityksiä, mitä voidaan kutsua myös sanalla semiosis. Esimerkiksi semioottisessa kir-

jallisuuden tarkastelussa kirjallisuus on semiosis. Kirjat eivät ole ainoastaan kirjaimia paperilla, 

vaan kirjoitus kertoo lukijalle jotain eli se toimii merkkeinä, joita lukija tulkitsee oman maailman-

kuvansa kautta ja lukijasta tulee tavallaan osa kirjan kuvaamaa maailmaa. Kieli ja sen sanat ja lau-

serakenteet pitävät sisällään merkityksiä, joita kirjallisuus hyödyntää. Myös kirjallisuuden perinne 

ja muiden tekstien merkitykset, kuten myös yleiset stereotypiat tai uskomukset, politiikan tai us-

konnon puhetapa ovat osa kirjallisuuden hyväksikäyttämiä elementtejä. Toisin sanottuna kirjallisuus 

voi hyödyntää kaikkia merkkejä, jotka ovat yhteiskunnassa toimivia. (Veivo, 2011, s. 11–12.) 
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Merkitykset muodostuvat merkeissä ja teksteissä aktiivisesti eli ne eivät vain ole, vaan tapahtuvat. 

Merkit tuottavat, välittävät ja muokkaavat merkityksiä. Asiayhteys on tärkeä ottaa huomioon kielen 

toimintaa tarkasteltaessa. Jos esimerkiksi puhutaan talosta, riippuu kontekstista, mistä talosta on 

kyse eli myös vastaanottaja on merkittävässä asemassa. Vastaanottajan kokemukset ja kuvitelmat 

vaikuttavat siihen, kuinka asia saadaan lauseilla välitettyä. Lause toimii ja sitä käytetään, sen sijaan, 

että se on vain olemassa. Asiayhteyden ja lauseen lisäksi kieli on sidottu kentällä vallitseviin tapoi-

hin ja toimintoihin. Jotta kieli voi synnyttää merkityksiä, täytyy lauseen olla liitettävissä kokemuk-

siin tai kuvitelmiin. Kieli tarvitsee osanottajilta aktiivista panostusta, jotta se voi toimia välittävänä 

tekijänä sosiaalisessa kanssakäymisessä. Voidaan siis todeta, että ensin on semiosis, esimerkiksi 

kirjallisuus, ja vasta sitten ovat merkki ja merkitys. (Veivo, 2011, s. 31–33.) 

Semiotiikka tieteenalana tutkii ja analysoi merkkejä ja merkkijärjestelmiä (Cobley & Jansz, 1998, s. 

4). Tunnetun kielitieteilijä de Saussuren mukaan kielellinen merkki on kokonaisuus, joka muodos-

tuu kahdesta puolesta: merkitsijästä ja merkitystä. Merkitsijä on merkin materiaalinen puoli eli esi-

merkiksi puhuessa äänihuulet värisevät ja synnyttävät äänen tai kirjoittaessa syntyy kirjoitusta, jon-

ka voi nähdä. Merkitty sen sijaan on merkin mentaalinen puoli eli materiaalisen merkitsijän synnyt-

tämä ajatus tai mielikuva merkistä. Merkittyä ei voi olla ilman merkitsijää.  Esimerkiksi sana koira 

koostuu viidestä merkitsijästä eli äänteistä /k/, /o/, /i/, /r/ ja /a/. Sana ei kuitenkaan herätä kuulijassa 

”todellista” koiruutta, kuten kultaista noutajaa tai huskya, vaan ”koiruuden” mentaalisen käsitteen 

eli koiran yleisessä mielessä, esimerkiksi karvaisen eliön, jolla on häntä ja korvat ja joka haukkuu ja 

kuolaa. (Cobley & Jansz, 1998, s. 10–11.)  

Kuten jo mainittu, merkitsijän ja merkityn välinen yhteys on mielivaltainen eli arbitraarinen. Koiran 

tapauksessa merkitsijöiden /k/, /o/, /i/, /r/ ja /a/ kokonaisuus ei välttämättä synnytäkään mentaalista 

mielikuvaa koirasta, vaan ranskalaisille sen synnyttää merkitsijä ”chien” ja saksalaisille merkitsijä 

”Hund”. Lisäksi suomen kielessäkin, jos joukko puhujia sopii niin, koira-sanan voi korvata merkit-

sijällä ”vuffe” tai ”rekku”. Merkitsijä ”koira” ei siis luonnollisesti synnytä merkittyä, jolloin näiden 

suhde on mielivaltainen. (Cobley & Jansz, 1998, s. 13.) 

Merkitsijä on kuitenkin sidoksissa merkittyyn, koska niillä on konventionaalinen suhde eli jokaises-

sa kieliyhteisössä on tietyt sovitut säännöt, jotka määräävät merkitsijän ja merkityn suhteen. Vaikka 

merkitsijällä ja merkityllä ei ole ”luonnollista” suhdetta vaan säännöillä sovittu, merkki toimii, kos-

ka se ei ole samanlainen muiden merkkien kanssa. Tämä ero merkkien välillä on olemassaolon ehto 

kieliyhteisölle. Yksittäinen puhuja ei siis täysin synnytä kieltä, vaan yhteisö tekee kielen täydelli-

seksi. (Cobley & Jansz, 1998, s. 14.) 
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de Saussuren mukaan kielen ilmiö voidaan jakaa kahteen osatekijään: paroleen ja langueen. Langue 

on yhteinen järjestelmä, jossa sijaitsevat kaikki merkit, joita tarvitaan puhunnosten eli parole-

tapausten muodostamiseen. Konkreettisesti voidaan ajatella, että langue on varasto, josta puhuja käy 

hakemassa merkkejä puhunnoksia varten. Koska kaikki käyttävät kielijärjestelmää, se on täysin 

sosiaalinen ilmiö, vaikkakin abstrakti sellainen. Kielijärjestelmän säännöt ovat tunnettuja, vaikka 

niitä ei aina pysty tarkistamaan. Samoin on esimerkiksi shakissa, jossa säännöt ovat olemassa eikä 

jokaista siirtoa tarvitse tarkistaa. (Cobley & Jansz, 1998, s. 15.) 

Kieli ei ole yhtä kuin ääni. Maailmassa on erilaisia kieliä, joista joillakin on ainoastaan äänellinen 

muoto, kuten afrikkalaisten kansojen rummutuksen kieli. Toiset kielet voi ainoastaan havaita kat-

somalla, esimerkiksi liikennevalot. Joissakin kielissä yhdistyvät sekä äänen että näkemisen aspektit. 

Kieli on järjestäytynyt systeemi, joka muodostuu merkeistä ja jonka tarkoituksena on toimia kom-

munikoinnin välineenä. Tästä seuraa, että kieli on sosiaalista eli kieli on tiedon käsittelyä varten sitä 

hyödyntävässä joukossa. Kun puhumme kielen merkkiolemuksesta, määrittelemme sen semiootti-

seksi systeemiksi. Kielellä pitää olla merkkien järjestelmä, jotta se voi olla tiedon jakamisen ja kä-

sittelyn väline. Merkki korvaa ja aineellistaa esineet, ilmiöt ja konseptit, mikä on sen oleellinen tun-

tomerkki. Esimerkiksi kartalla voidaan korvata alue ja rahalla hinta. On myös objekteja, joita hyö-

dynnetään suoraan korvaamatta niillä mitään, kuten hengitettävä ilma ja rakkaus. On siis asioita, 

jotka ovat sosiaalisesti merkittäviä, mutta jotka eivät välittömästi vastaa niiden luonnollisia piirteitä 

kuin myös asioita, joita ei voida korvata. (Lotman, 1989, s. 9–10.) 

Merkeillä on korvaavan luonteensa vuoksi pysyvä suhde objekteihin, joita ne korvaavat. Tämä suh-

de antaa sisällön merkille ja sitä kutsutaan merkin semantiikaksi. Merkillä on aina aineellinen ole-

mus, joten tietyn merkin tai merkkisysteemin kohdalla, on tärkeää ottaa huomioon sen kaksijakoi-

nen suhde objektiinsa. Kieli ei kuitenkaan muodostu ainoastaan yksittäisistä merkeistä, vaan se on 

sisällöltään järjestäytynyt ja strukturoitu suhteiden järjestelmä. (Lotman, 1989, s. 10–11.) 

Greimasin (1989, s. 92) mukaan semiotiikan tavoite on määritellä tarvittavat olosuhteet merkityksen 

synnylle ja ymmärtämiselle. Semiotiikka alkaa perustavanlaatuisista merkitysten rakenteista ja sit-

ten päättelee tai rakentaa semio-narratiivisen kieliopin, joka pystyy luomaan semioottisia objekteja. 

Semioottiset objektit täyttävät yksilöllisen universumimme ja kulttuurimme. Semiotiikka on tietyn 

toimivan objektin näkökulma, jonka tavoitteena on selittää merkityksiä. (Greimas, 1989, s. 92.) 

Merkin tarkoituksena on välittää tietoa sen kohteesta. Toisin sanottuna merkki merkitsee tai rep-

resentoi eli uudelleenesittää kyseessä olevan kohteensa. Tämä kohde on merkin objekti eli se on 

idea, jonka merkki synnyttää mielessä. Samasta objektista voi syntyä eri ideoita eri ihmisten päässä 



30 
 

eli riippuu tulkitsijasta, miten merkki kuvaa kohdettaan. (Peirce Edition Project, 1998, s. 13.) Esi-

merkiksi joutsenmerkki kuvaa suomalaiselle ruoan kotimaisuutta mutta aasialaiselle se ei välttämät-

tä kerro mitään.  

Merkit voidaan jakaa kolmeen luokkaan: ikoneihin, indekseihin ja symboleihin. Ikoni on merkki, 

joka kuvaa objektiaan luonnollisten ominaisuuksiensa avulla. Ikonit ovat samankaltaisia niiden ku-

vaamien objektien kanssa. Esimerkiksi valokuva on ikoni, sillä se välittää tietoa kuvaamastaan asi-

asta. (Peirce Edition Project, 1998, s. 13.) Myös mainos voi olla ikoni. Aikoessani ostaa uuden soh-

van selaan ensin mainoslehtisiä, joissa on sohvan kuvia; ne muistuttavat kuvaamiansa kohteita 

luonnollisesti ja tarjoavat niistä tietoa, joten ne toimivat ikonin tavoin.  

Indeksi kuvaa objektiaan, koska sillä on tosiasiallinen yhteys siihen tai koska indeksi pakottaa mie-

len huomioimaan kyseisen objektin. Esimerkiksi kosteuden havaitseminen viittaa tulevaan satee-

seen, Pohjantähti osoittaa pohjoiseen ja tuuliviiri osoittaa, mihin suuntaan tuulee. Indeksillä on siis 

selvä yhteys objektiinsa. (Peirce Edition Project, 1998, s. 14.) Heijastus vedessä tai jälki hiekassa 

eivät ole automaattisesti varustettu merkityksellä, mutta indeksin tapauksessa ne saavat merkityk-

sen. Indeksi siis pitää sisällään ikonisuuden aspektin, mutta lisää tähän näkökantaan merkityksen, 

joka ei kuulu ikonisuuteen, minkä takia on syytä olla varovainen, jos aikoo tutkia ikonia ja indeksiä 

täysin erillään. (Wood, 2011, s. 40.) Uuden sohvan tapauksessa sohvasta tulee indeksi, kun käyn 

ostamassa sen ja makoilen sillä ensimmäistä kertaa; sohva ei ole enää pelkkä sohva, vaan se toimii 

mukavuuden merkkinä, kun sohvalla makoilun seurauksena tunnen itseni rentoutuneeksi.  

Symboli yhdistyy objektiinsa sovittujen tapojen ja sääntöjen tai tottumuksen vuoksi. Liikennemerkit 

ovat selviä symboleja, koska meidän tulee opetella, mihin yksittäiset merkit viittaavat. On erikseen 

sovittu, että esimerkiksi kärkikolmio tarkoittaa väistämisvelvollisuutta. (Fiske, 1990, s. 72.) Kieli on 

kokoelma semioottisia symboleja, joiden merkitykset vaihtelevat paljon. Alueellisesti on syntynyt 

slangisanoja, jotka symboloivat erilaisia asioita. Tapauskohtaisesti sydän voi symboloida rakkautta 

tai elintä. Ammatillisesti matemaatikot ja kaupan työntekijät puhuvat eri symbolein. Kulttuurikoh-

taisesti symboli ei välttämättä löydä vastaavuutta toisesta kielestä: esimerkiksi kiinalaisilla on oma 

ruokakulttuurinsa ja nimet eri ruokalajeille, mutta suomen kielessä kaikille kiinalaisille ruokalajeille 

ei ole omia nimiä. Symbolin tarjoama informaatio voi muodostua myös useiden sanojen yhteiskäy-

tössä. Esimerkiksi valkoinen joulu ja musta kahvi ovat sanayhdistelmiä, jotka luovat eri merkityksiä 

kuin jos sanat esiintyisivät yksinään. (Wu, 2004, s. 152.) Uudesta sohvasta voi tulla symboli, kun 

kehun naapurilleni, kuinka hienon ja kalliin sohvan ostin ja näin ollen kohotan omaa statustani naa-

purin silmissä. Toisin sanottuna sohva symboloi varallisuuttani ja tyylitajuani. On huomattava, että 
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symbolien toiminta ja merkitys nousevat vain luonnollisen tai kulttuurisen valinnan kautta niistä 

rajoitetuista rakenteista, joita aineelliset lait eivät määritä. Kuitenkin kaikki aineelliset lait kuten 

myös tieteelliset mallit ilmaistaan symbolisten järjestelmien kautta. (Pattee & Kull, 2011, s. 230–

231.) 

Nöthin (1990, s. 79) mukaan merkin konseptia on yleisesti käytettävä sen laajimmassa tarkoitukses-

sa: luonnollisessa tai konventionaalisessa semioottisessa kokonaisuudessa, joka muodostuu merkit-

sijästä, joka on yhteydessä merkitykseen. Merkki on muutakin kuin sen merkitsijän rakenneosa, 

mutta tämän korostaminen on usein epähuomioitu. Jokapäiväisessä kielessä ei tehdä erotusta merkin 

ja merkitsijän välille, vaikka sana merkki on moniselitteinen. Merkki ymmärretään joko laajemmas-

sa mittakaavassa semioottiseksi kokonaisuudeksi, joka yhdistää merkitsijän merkitykseen tai sillä 

on vain kapeampi selitys merkitsijänä ainoastaan. Molempia ymmärryksiä hyödynnetään, kun pu-

humme liikennemerkeistä. (Nöth, 1990, s. 79.)  

Koska markkinointi perustuu ajatukselle vaihtojen tekemisestä, on markkinointi erittäin semiootti-

nen toiminto, sillä vaihto pitää välttämättä sisällään jonkinlaisen kommunikoinnin muodon (sanalli-

sen tai sanattoman). Toisin sanottuna markkinointi vaatii sellaisia tekijöitä kuin koodeja, lause- ja 

merkitysoppia sekä pragmatiikkaa. (Mick, 2010, s. 38.) Markkinointisemiotiikka on tutkimuksen 

ala, joka perustuu oletukselle, että hyödykkeet usein ylittävät niiden käytännön tarkoituksensa ja 

omaavat symbolista arvoa kuluttajille. Esimerkiksi kun isoäidin keittokirja varastoi enemmän per-

hemuistoja kuin hyödyllisiä reseptejä lapsenlapsille, voidaan sanoa, että keittokirjan symbolinen, 

tunteellinen arvo on ylittänyt sen käytännöllisen arvon perheelle. Samalla tavalla brändejä määritel-

lään niiden kuluttajalle tuoman symbolisen arvon mukaan, koska brändimerkitykset erilaistavat 

kilpailijat markkinapaikalla ja kohdistavat kuluttajien täyttämättömät symboliset tarpeet tiettyyn 

tuotteeseen. (Oswald, 2011, s. 17.) 

Semiotiikka on yhteydessä matkailuun markkinoinnin kautta, sillä matkailumarkkinointi on erittäin 

riippuvainen merkkien ja kuvien käytöstä. Merkit ja kuvat selittävät matkakohteen merkityksen ja 

kertovat mitä tulee odottaa, kun pääsee paikan päälle. Saavuttaakseen tämän matkailun ala ja mark-

kinoijat hyödyntävät ja kehittävät semioottisen matkailun kielen, jota käytetään markkinoitaessa 

matkakohteita. Tämä matkailun kieli käyttää tiettyjä käytäntöjä, jotka toimivat suuntaviittoina odo-

tetuille kokemuksillemme ja havainnoillemme. Esimerkiksi suurin osa hiekkarantojen esitteistä ei 

yleensä pidä sisällään yhtään ihmisiä, autoja tai puhelinpylväitä. Tämä tehdään syystä – tyhjyys 

merkitsee jotain meille. (Tresidder, 2011, s. 59.) 
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Katse ei pidä sisällään ainoastaan näkemistä, vaan se sisältää kognitiivista työtä koskien tulkintaa, 

arviointia, vertailua ja päänsisäisten yhteyksien tekemistä merkkien ja merkittyjen välillä. Jokainen 

katse on siis monien käytäntöjen kokonaisuus. Jokaisen yksilön katse, joka katsoo tiettyä näkyä, 

muotoutuu kulttuuristen tyylien mukaan, kuten myös henkilökohtaisista kokemuksista ja muistoista. 

(Urry & Larsen, 2011, s. 17.) 

Ei ole yksinkertaista suhdetta sen välillä, mitä konkreettisesti näemme ja mitä näkemämme merkit-

see. Varsinkin matkailijoina näemme objekteja ja erityisesti rakennukset osaltaan toimivat merkkei-

nä eli ne edustavat jotain muuta. Kun matkailijoina katselemme asioita, näemme monipuolisesti 

merkkejä tai turistikliseitä. (Urry & Larsen, 2011, s. 17.) Esimerkiksi sushi voi toimia merkkinä 

Japanista ja patonki Ranskasta. Myös eläimet voivat toimia tällaisina merkkeinä, kuten kenguru voi 

olla Australian merkki, kirahvi Afrikan merkki ja jääkarhu Ranuan eläinpuiston merkki. 

Jotkin merkeistä toimivat vertauskuvallisesti. Nätin englantilaisen kylän voidaan nähdä edustavan 

Englannin jatkuvuutta ja perinteitä keskiajalta nykypäivään. Toiset merkit, kuten kuva rakastavai-

sista Pariisissa, toimivat metonyymisesti eli korvaavat ilmiön kokonaisuuden jonkin ilmiön ominai-

suuden avulla. Ex-kaivostyöläinen, joka työskentelee nykyään entisessä hiilikaivoksessa matkaili-

joiden oppaana, on rakenteellisen muutoksen metonyymi eli se kuvaa kansantalouden muutosta 

raskaasta teollisuudesta matkailukeskeisyyteen. Vanhan tehtaan kehitys teollisuusmuseoksi on me-

tonyyminen merkki kehityksestä jälkiteolliseen yhteiskuntaan. (Urry & Larsen, 2011, s. 17.) 

Tresidderin (2011, s. 59) mukaan semiotiikan ja matkailun kielen ymmärtäminen on tärkeää, sillä 

merkkejä ja kuvia käytetään monella tavalla matkailun toimialalla. Meidän täytyy ymmärtää, mitä 

merkit ja kuvat tarkoittavat kuluttajille, jotta voimme käyttää oikeita koodeja, kun yritämme välittää 

viestin matkailijalle tai potentiaaliselle vierailijalle. Semiotiikkaa voidaan käyttää analysoidessa 

esitteitä, mainoslehtisiä ja matkaoppaita. Analysoinnin tarkoituksena on nähdä, kuinka markkinoi-

jat, organisaatiot tai valtionjohdot antavat merkityksiä ja arvoja matkakohteilleen tai tuotteilleen. Se 

auttaa meitä myös tunnistamaan sanojen ja kuvien toistuvia malleja, joista voimme päätellä, mitä 

pidetään merkittävänä. (Tresidder, 2011, s. 59.) 

Esimerkiksi matkailun esitteissä voimme nähdä tiettyjä vallitsevia sanoa, kuten ”hauska” tai ”pa-

ko”, jotka ohjaavat sitä, kuinka meidän tulisi ajatella paikasta tai tapahtumasta. Tärkein näkökulma 

semiotiikassa onkin huomata, kuinka tulkitsemme merkkejä ja kuvia, jotka synnyttävät matkailun 

kielen. Kuitenkin me kaikki tulkitsemme matkailun semiotiikan eri tavoin, sillä tulemme erilaisista 

kulttuureista ja yhteisöistä, olemme eri sukupuolia ja meillä on erilaisia mielenkiinnonkohteita. 

(Tresidder, 2011, s. 59.) 
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Matkailun semioottinen tulkinta on riippuvainen useista tekijöistä, jotka pitävät sisällään ne tavat, 

joilla matkailijat tai potentiaaliset matkailijat ymmärtävät käytetyt merkit ja kuvat. Merkkien ja ku-

vien tulkinta riippuu asiayhteydestä, jossa ne esitetään ja joka on yleensä se paikka, jossa merkitsijät 

ovat. Väline viestin välittämiseen voi olla esite tai internetsivusto, ja merkityksen konteksti on koh-

dennettu tai määritelty, riippuen siitä kuka on tuottanut viestin tai kelle se suunnataan. Esimerkiksi 

Australian markkinointikampanjat matkailijoille pitävät mainoksissaan usein sisällään kuvia alkupe-

räiskansoista. Matkailun asiayhteydessä ymmärrämme tämän esimerkiksi paikallisesta kulttuurista 

ja tavoista, ja että kampanjan tarkoituksena on myydä Australiaa matkakohteena. Kuitenkin jos sa-

maa kuvaa käytetään tieteellisessä lehdessä, on selvää että tarkoitus on erilainen – julkaisu ei ole 

markkinointiteksti eli se ei yritä myydä lomaa, vaan kuva toimii tukena akateemiselle keskustelulle. 

(Tresidder, 2011, s. 61.)  

Toisin sanottuna eri merkitsijöillä on eri paikat, jotka keskittyvät eri yleisöihin ja jotka voivat vaih-

taa kuvien merkityksiä. Samoilla merkeillä ja kuvilla voi olla omia erilaisia merkityksiä, riippuen 

minne ne sijoitetaan ja riippuen meidän yksilöllisistä taustoistamme. Kuitenkin yksilöllisten omi-

naisuuksien lisäksi yhteiskunnallinen näkökohta toimii oppaana ja suuntaviittana kokemuksille 

hyödyntämällä monia merkkejä ja kuvia, joita on sosiaalisesti ja kulttuurisesti hyväksytty. Esimer-

kiksi ihmisillä kehitysmaissa on hyvin erilaiset näkemykset ”hyvästä” elintasosta verrattuna kehit-

tyneisiin maihin. Semioottinen matkailun kieli on siis yksilöllisen matkailijan tulkittavissa, mutta 

matkailijaan vaikuttavat sosiaaliset ja kulttuuriset näkökulmat. (Tresidder, 2011, s. 61.) 

Semiotiikassa on pääsääntöisesti kaksi linjausta eli strukturalistinen ja pragmatistinen, jota oma 

tutkimukseni edustaa. Strukturalistinen semiotiikka painottuu kielen järjestelmiin, kun taas pragma-

tistinen antaa enemmän merkitystä kielen käyttäjille, minkä takia päädyin valitsemaan sen tutki-

mukseni suuntaviivaksi. Pragmatiikan mukaan, kun merkillä on merkitys, sitä voidaan käyttää 

asiayhteydestä riippuen tiettyihin tarkoituksiin, kuten kommunikaatioon. Pragmaattinen semiotiikka 

on kiinnostunut merkkien välisistä suhteista ja merkkien välittäjien käyttäytymisestä. Yhteiskunnas-

sa on olemassa yhteistä tietoa ja jaettuja oletuksia. Nämä perusoletukset ovat vähimmäisperusta 

kommunikaatiolle. (Liu, 2000, s. 31–32.) 

Kuitenkin erot henkilökohtaisissa kokemuksissa, arvoissa ja odotuksissa voivat vaikeuttaa ymmär-

tämistä. Kun näitä ongelmia ilmenee, ihmisten täytyy palata takaisin perusteisiin ja siitä he voivat 

jatkaa yhteisen tietouden rakentamista, joka johtaa uuteen yhteisymmärrykseen. Yhteisen tiedon 

jakamisen lisäksi ymmärtämiseen vaikuttavat muutkin pragmaattiset tekijät, jotka vaihtelevat 

asiayhteyksittäin. Näitä tekijöitä ovat esimerkiksi puhuja, kuulija, aika, paikka, osapuolien tarkoi-



34 
 

tukset ja tavoitteet sekä psykologiset ominaisuudet, kuten halut ja aikomukset. (Liu, 2000, s. 31–

32.) Tältä perustalta esimerkiksi markkinoijilla on mainoskuvia ottaessa mielessään, mikä on ylei-

sesti tiedettyä yhteiskunnassa ja sen perusteella he arvioivat, kuinka vastaanottajat mahdollisesti 

tulkitsevat kuvat. Haastetta luo se, että vastaanottajia on niin monenlaisia, joten asiakkaiden tunte-

minen on elintärkeää.  

 

4. VISUAALISEN AINEISTON ANALYSOINTI SEMIOOTTISESTI  

Luvussa neljä esittelen aineistoni ja analyysimenetelmäni. Seuraavassa alaluvussa kerron semiootti-

sen analyysin pääperiaatteista sekä annan esimerkkejä siitä, millaisia kysymyksiä olen aineistolleni 

esittänyt. Alaluvussa 4.2 esittelen Ranuan eläinpuiston ja sen nettisivuilta keräämäni aineiston eli 

kerron tarkemmin, millaisia kuvia aineistoni sisältää. Viimeisessä alaluvussa esittelen analyysini 

etenemisen Peircen kolmijakoisen merkin mukaan. 

Koska eläimiä matkailun toimijoina on tutkittu melko paljon, halusin rajata tutkimukseni koske-

maan eläimiä objekteina. Aineistonani ovat eläinten kuvat ja eläimet ovat olleet kuvaamisen kohtei-

ta sen sijaan, että ne olisivat olleet aktiivisesti mukana kuvauksessa. Kuten esimerkiksi poro on ak-

tiivisesti mukana rekiajelussa, kuvien eläimiltä ei ole vaadittu ponnistuksia kuvattavana olemiseen. 

Kuitenkin, kun matkailijat tulevat eläinpuistoon katsomaan eläimiä, voidaan eläinten katsoa toimi-

van viihdyttäjinä, joten tästä aiheesta kerron lisää luvussa 6.2.  

Valitsin aineistoiksi eläinten kuvat Ranuan eläinpuiston nettisivuilta. Ranuan eläinpuisto on yksi 

Lapin keskeisistä matkakohteista ja olen vieraillut siellä useasti, joten siksi tuntui luontevalta valita 

tuttu ja lähellä sijaitseva kohde. Minua kiinnostaa eläinten käyttö matkailussa ja haluan tutkia sitä, 

miten muuten kuin käytännön työssä eläimiä voi käyttää. Lisäksi lähes päivittäin näkee eläimiä käy-

tettävän mainoksissa, joten minua kiinnostaa, miksi eläimiä on valittu jopa sellaisiin mainoksiin, 

joissa eläimet eivät konkreettisesti liity mainostamiinsa tuotteisiin. Kiinnostavaa on siis, millaisia 

tunteita ja merkityksiä eläimet välittävät ja mitä muuta eläin voi edustaa kuin itseään tai lajiaan. 

Myös arktiset eläinlajit kiinnostavat minua ja koen, että ne ovat minulle ja muille suomalaisille tut-

tuja, joten niihin liittyy omasta kulttuurista käsin enemmän merkityksiä kuin esimerkiksi Aasian 

eläinlajeihin. Siksi nimenomaan kotimaisten eläinlajien kuvien ottaminen aineistoksi tuntui loogi-

selta. Sitä kautta päätin kerätä aineiston Ranuan eläinpuiston nettisivuilta. Lisäksi koin, että netistä 

aineiston keruu käy kätevästi. Verrattuna toiseen vaihtoehtooni eli paperisista esitteistä kerättyyn 

aineistoon, nettisivustolla on myös jossain määrin enemmän annettavaa, koska sen saavutettavuus 

on suurempi ja se tarjoaa markkinointiin monipuolisempia työkaluja kuin esitteet.  
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Aineistona ovat ainoastaan kuvat enkä ole tutkinut, mitä tekstiä on kuvien yhteydessä, joten tämä 

tuo osaltaan rajoitteita tutkimukseeni. Teksti on voinut kertoa jotain oleellista esimerkiksi kuvan 

ottamisesta tai kuvassa olevasta eläimestä. En ole halunnut ottaa tekstiä osaksi tutkimusta, koska 

haluan tutkia ainoastaan sitä, miten visuaalisesti voidaan välittää merkityksiä. Oletettavaa on, että 

eläinpuiston nettisivustolla kävijät eivät voi olla huomaamatta kuvia, joten vasta niiden katsomisen 

jälkeen luetaan teksti, jos se edes luetaan. Siksi koen, että kuvat ovat markkinointinäkökohta huo-

mioonottaen ”tärkeämmässä” asemassa kuin teksti. Lisäksi uskon, että ”kuva voi kertoa enemmän 

kuin tuhat sanaa” eli koen tekstin lukemisen rajoittavan katsettani, jolloin katseeni kiinnittyisi teks-

tissä kerrottuihin asioihin sen sijaan, että ottaisin kuvat sellaisinaan. Pelkkien kuvien tarkastelu il-

man tekstiä luo siis paremman mahdollisuuden katsoa kuvia ilman ennakko-olettamuksia, vaikka 

niistä ei voikaan päästä koskaan kokonaan eroon. Kuitenkaan en ole voinut täysin välttyä tekstin 

näkemiseltä aineistoa kerätessäni, mutta koska aineiston keruun ja analysoinnin välillä oli pitkä väli, 

en usko tekstin vaikuttaneen oleellisesti katseeni suuntautumiseen. 

 

4.1 Semioottinen analyysi 

Kun semioottista analyysia tehdään markkinoinnin alalla, semioottinen analyysi on tulkinnallinen 

metodologia, joka tekee hypoteeseja kuluttajasegmentistä tai kategoriasta, mikä perustuu toistuvien 

tapojen ja käytösten analyysiin tietyssä datassa. Tunnistamalla ne koodit, jotka rakentavat nämä 

tavat kuluttajatiedoissa, mainonnassa tai muussa ilmiössä, markkinointisemiootikot etsivät brändin, 

tuotteen tai kuluttajasegmentin perusolemusta, jotka vallitsevat tietyssä mainoskampanjassa, kulut-

tajahaastattelussa tai kaupassa käynnissä. (Oswald, 2011, s. 26.) 

Semioottinen analyysi aloitetaan tunnistamalla teksti tai merkkijärjestelmä, esimerkiksi tuotteen 

pakkaus. Tätä seuraa binäärinen analyysi kulttuurisista koodeista, jotka rakentavat tekstin diskurs-

siksi, kuten pyhäksi tai maalliseksi. Kuluttajat ja markkinoijat tukeutuvat universaaleihin koodeihin 

kommunikoidakseen merkityksiä, koska nämä koodit muodostavat edellytyksen kommunikoinnille. 

Kun näitä koodeja toteutetaan jokapäiväisessä kulutuksessa ja markkinointiaktiviteeteissa, kuluttajat 

ja markkinoijat manipuloivat näitä koodeja kommunikoidakseen erilaisia mielipiteitä tai sisäistävät 

viestin henkilökohtaisen tulkinnan. Semiotiikka keskittyy koodeihin, jotka rakentavat merkityksen 

syntyä kokonaisissa viesteissä. Toisin sanottuna semiotiikka keskittyy merkityksen makrorakentei-

siin. (Oswald, 2011, s. 27.) 
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Semioottinen analyysi koostuu merkittyjen ja merkitsijöiden välisten merkityssuhteiden tunnistami-

sesta brändien nimissä, logoissa, pakkausdesigneissa, mainosteksteissä ja mainoksissa kysymällä 

seuraavanlaisia kysymyksiä: 

- Kuka tai mikä loi nimen, logon, mainostekstin? 

- Mitä se tarkoittaa pinnan alla olevalla tasolla? 

- Kuinka se toimittaa tämän merkityksen? 

- Mitä merkitsijöitä löytyy (sanallinen, ei-sanallinen)? 

- Mihin mahdollisiin merkittyihin nämä viittaavat? 

- Minkälaisen merkitysjärjestelmän se synnyttää? 

- Kuinka monta tulkintaa on mahdollista olosuhteiden alla? (Beasley & Danesi, 2010, s. 

24.) 

Perusta, joka ohjaa semioottista analyysia, on, että mainonnan luomat merkitysjärjestelmät ovat 

refleksiivisiä. Toisin sanottuna ne heijastavat synnynnäisiä rakenteita aistimuksellisissa, tunteelli-

sissa ja järjellisissä ihmisruumiin ja ihmispsyyken yhdistelmissä. Tämä selittää sen, miksi sanonto-

jen muotoja – joita mainonta luo ja joihin ihmiset vastaavat vaistomaisesti maailmanlaajuisesti – 

pidetään niin vetoavina. Perustavanlaatuinen laki modernissa markkinoinnissa voidaan muotoilla 

uudelleen semioottisesti näin: Tuotteen tai palvelun myytävyys korreloi nimen, logon, designin, 

mainoksen tai tv-mainoksen sopivuudesta tuotteeseen eli kuinka tehokkaasti nämä ominaisuudet 

representoivat tuotetta. (Beasley & Danesi, 2010, s. 27.) 

Kaikkein pinnallisimmalla tasolla, semiotiikka on hermeneuttinen käytäntö, joka pyrkii paljasta-

maan viralliset koodit, jotka rakentavat merkitystä. Kuitenkin, toisin kuin retorinen ja sisällönana-

lyysi, semioottinen analyysi upottaa tulkinnalliset prosessit viestin kulttuuriseen kontekstiin. Semi-

oottinen analyysi ei keskity niinkään yksittäisen tekstin merkitykseen vaan tekstijoukon toistuviin 

kaksijakoisiin rakenteisiin, jotka ovat pinnan alla tuottamassa merkityksiä. Semiootikot voivat siten 

paljastaa tuotekategorian paradigmaattiset ulottuvuudet ja kartoittaa saman kategorian kilpailijoiden 

strategiset suhteet. Semioottinen analyysi voi tunnistaa kilpailevien brändien eroavaisuudet, perus-

tuen useisiin eri tulkintoihin. (Oswald, 2011, s. 49–50.) 

Otetaan esimerkiksi shampoopaketti. Semioottinen analyysi rakentaa uudelleen järjestelmän, jossa 

merkitsijät ja merkityt saavuttavat merkityksen. Semiootikko katsoo shampoon pakkauksen järjes-

telmää, josta hän saattaa ymmärtää, että sininen viittaa urheiluun ja pikapesuun, valkoinen assosioi-

tuu luksukseen tai kohokuvioinen viittaa aktiivisuuteen ja maskuliinisuuteen. Sen jälkeen, kun koko 
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pakkausjärjestelmä on uudelleen rakennettu, semiootikko voi analysoida yhden brändin positiota 

suhteessa toisiin brändeihin. Semiotiikka voi auttaa ymmärtämään, että shampoon diskurssi tekee 

feminiinisyyden yhdistämisestä luksukseen helppoa, mutta vähemmän helppoa, kun halutaan yhdis-

tää feminiinisyys fyysiseen aktiivisuuteen. Siksi semiootikko voi ehdottaa asiakkaalle, joka haluaa 

positioida uuden tuotteen sekä aktiiviseksi että feminiiniseksi, että heidän täytyy esitellä uusi mer-

kitsijä diskurssin ulkopuolelta. Tässä tapauksessa kyseeseen voisi tulla esimerkiksi erilainen väri tai 

pakkauksen muoto. (Desai, 2002, s. 87.) 

Semioottinen analyysi voi olla myös apuna kehittelemässä tätä uutta pakkausta, varmistuksena sille, 

että kaikki merkitsijät toimivat samaan suuntaan ja vältetään kuluttajan hämmentämistä. Esimerkik-

si jos pakkaus olisi sekä kohokuvioinen (aktiivinen/maskuliininen) että valkoinen (luk-

sus/feminiininen), voi se olla semioottisesti hämmentävää. Sen sijaan valkoinen pakkaus, jossa on 

dynaamisempi kuvitus, voisi välttää herättämästä näitä ristiriitaisia koodeja. Kaikki tämä pystytään 

tekemään analysoimalla merkitsijöiden merkityksiä shampoo-diskurssin sisällä eli purkamalla pak-

kausten koodeja. Edes kuluttajilta ei tarvitse kysyä neuvoa. Semioottinen lähestymistapa voi olla 

siis erittäin hyödyllinen, kun kehitetään ja arvioidaan markkinointiviestintää. Semioottinen analyysi 

tarjoaa joukon analyyttisia työvälineitä, joiden avulla yksilölliset suoritukset ja koko viestintäsuun-

nitelma voidaan systemaattisesti analysoida. (Desai, 2002, s. 87.) Oman tutkimukseni kohdalla 

merkitysjärjestelmän muodostaa Ranuan eläinpuiston nettisivusto, josta tutkin sen sisältämää eläin-

diskurssia.  

 

4.2 Aineisto Ranuan eläinpuiston nettisivuilta 

Ranuan eläinpuisto avattiin yleisölle ensimmäisen kerran vuonna 1983. Eläinpuistossa on arktisia ja 

pohjoisia eläinlajeja noin 50, ja se tekee paljon suojelutyötä eri eläinlajien hyväksi. Eläinpuisto pyr-

kii tarjoamaan eläimille tilaa liikkua isoilla aitauksillaan, joissa ympäristö on enimmäkseen pohjois-

ta metsää havupuineen. Se on useimpien eläinpuiston asukkien luonnonmukainen elinympäristö. 

Eläinpuisto on auki vuoden ympäri, joten siellä on mahdollisuus käydä jokaisena vuodenaikana, 

mikä tarjoaa ”lisäulottuvuuden eläinpuistovierailuun”. Ranuan eläinpuisto kuuluu myös EAZA:an, 

joka on kansainvälisesti toimiva eläinpuistojen ja akvaarioiden järjestö ja joka oheistaa eläinpuisto-

jen toimintaa esimerkiksi suojelukampanjoihin ja uhanalaisten eläinten lisääntymiseen liittyen.  

(Tietoa meistä.) 
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Tutkimukseni aineistona on 71 eläinkuvaa, jotka on kerätty Ranuan eläinpuiston nettisivuilta helmi-

kuussa 2016. Kuvia ei ole valikoitu, vaan nettisivuilta on otettu kaikki kuvat, jotka siellä esiintyivät, 

lukuun ottamatta etusivun ”liikkuvaa” palkkia, jossa kuva vaihtui muutaman sekunnin välein. Kuvat 

ovat eläinten kuvia, niissä esiintyy yksi tai useampi eläin ja niiden tausta vaihtelee talvimaisemasta 

kesän vehreyteen. Kuvissa on nisäkkäitä ja lintuja sekä yksi käärme. Kuvat ovat siis monipuolisesti 

eri eläinlajeista eri maisemissa ja tekemässä eri asioita. 

 

4.3 Analyysin eteneminen 

Olen tulkinnut aineiston soveltamalla Peircen ensiyden, toiseuden ja kolmannuuden tasoja. Valitsin 

Peircen tasot, koska merkin jaottelu kolmeen osaan helpottaa havaintojeni erittelyä ja auttaa näke-

mään paremmin, mistä tulkintani kumpuaa. Peirce oli tunnettu pragmatistinen semiootikko, joten 

Peircen teorian ottaminen keskeiseen rooliin on mielestäni loogista tutkimukseni kannalta. Lisäksi 

semiotiikassa on useita muita kolmijakoon perustuvia jaotteluita, kuten ikoni, indeksi ja symboli, 

joten analyysin teko tällaisen jaottelun kautta oli mielekästä. Peircen merkin trikotomian valitsin, 

koska koin, että sen avulla pystyn parhaiten tuomaan kokemukseni ilmi. Lisäksi Peirce tuo tasojen 

kautta esille sen, että merkin tulkinta on prosessi, joten tältä pohjalta analyysini eteni prosessimai-

sen sujuvasti. Olen nimennyt Peircen tasot selvyyden vuoksi sen mukaan, mitä ne edustavat minulle 

ja jotta minun oli helpompi tehdä analyysia. Nämä ”nimitykset” ovat kursiivissa.  

Peircen mukaan merkki ei toimi yksin, vaan se on osa yleistä ilmiötä. Ilmiöt voidaan jakaa kolmeen 

osaan: ensiys, toiseus ja kolmannuus. Ensiys voidaan käsittää ”tunteena”, joten se on vaikea tunnis-

taa, koska sitä ei voi suhteuttaa mihinkään. Se ei ole vastakohta millekään ja se on melko epämää-

räinen, kuten esimerkiksi ensimmäistä kertaa maistettu maku tai kuultu sävel. Ensiys on ainoastaan 

”mahdollisuus”. (Cobley & Jansz, 1998, s. 27.) Analyysissa olen siis ensin kirjoittanut auki, mitä 

elementtejä kuvassa on ja mitä tunteita kuva herättää analysoimatta sitä sen tarkemmin. Toisin sa-

nottuna olen kirjannut ylös ensivaikutelmani.  

Toiseus pitää sisällään kylmät faktat, jotka muodostuvat kahden asian yhteydestä. Toiseudessa 

huomataan, että maailma on täynnä asioita, jotka elävät rinnakkain muiden asioiden kanssa. Esi-

merkiksi ovea suljettaessa huomataan, että välissä on kivi eikä ovi mene kiinni. (Cobley & Jansz, 

1998, s. 27.)  Toisessa vaiheessa olen katsonut kuvaa tarkemmin ja liittänyt omaa tulkintaani fak-

toihin ja kirjoittanut esiin kuvan elementeissä luettavissa olevat piilomerkitykset. Tämä on henkilö-

kohtaisen perehtymisen vaihe. 
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Kolmannuus on ratkaisevassa asemassa ja se tarkoittaa yleisesti tunnettujen sääntöjen kategoriaa. 

Kolmannuus on olemukseltaan mentaalinen, kun toiseus tarkoittaa kovia tosiasioita. Kolmas yhdis-

tää ensimmäisen ja toisen keskenään. Esimerkiksi oppilaan antaessa omenan opettajalle, omena 

saattaa oppilaan ja opettajan yhteen. Peircen mukaan merkki on kolmiyhteinen, mikä tarkoittaa siis 

sitä, että ensiydessä on ensin merkki, toiseudessa tulee objekti ja kolmannuudessa interpretantti. 

(Cobley & Jansz, 1998, s. 28.) Analyysin kolmannessa vaiheessa syvennetään tietämystä, joten olen 

liittänyt oman tulkintani yhteiskunnalliseen näkökulmaan sekä merkityksellistänyt 2. tasolla tehdyt 

tulkinnat. Kutsun tätä syventymisen vaiheeksi. 

Aineistolle esitän kysymyksiä, kuten 

 Miltä eläimet näyttävät kuvissa? 

 Mitkä eläimet esiintyvät kuvissa? 

 Millaiset ovat eläinten elinolot, jos ne tulevat ilmi? 

 Kelle kuvat on suunnattu? 

Kuvasta 72 voi nähdä esimerkin siitä, kuinka analyysini etenee vaiheittain. 

 

 

 

 

 

 

 

Analyysin tekeminen on täysin omasta maailmankuvastani riippuvaista ja kaikki tulkinnat ovat 

omiani. Jokainen ihminen näkee kuvat eri tavalla, joten en edusta siis kaikkien ihmisten näkemystä 

tulkinnoissani. Minä voin huomata jotain, jota toinen ei, ja päinvastoin. On olemassa kuitenkin ylei-

sesti tunnettuja, suomalaiseen kulttuuriin sidoksissa olevia käsityksiä eri asioita, ja niitä olen tuonut 

ilmi aina sopivassa kohdassa.  

Kuva 72: Analyysiesimerkki punaketun ku-

vasta. 

 
1. TASO: ENSIVAIKUTELMA. Mitä kuvassa on? Mikä eläin? Miltä eläin näyttää? Mitä taustalla? Mikä on 
kuvan värimaailma? Mikä tunnelma kuvassa on? Miltä minusta tuntuu kuvaa katsellessani? 
 
2. TASO: HENKILÖKOHTAINEN PEREHTYMINEN. Mitä tiedän ketuista? Kuinka kuva vastaa tietojani 
ketuista? Missä ja milloin kuva on otettu?  
 
3. TASO: SYVENTYMINEN. Kuinka tulkitsen kuvan? Mikä on kuvan sanoma? Miksi kuva on juuri sellainen 
kuin se on? Mitä kuvasta on jäänyt pois? Mikä on kuvan tekijän tarkoitus? Mitä odotuksia kuva synnyttää? 
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Yksittäisten kuvien analysoinnin jälkeen olen tehnyt kuvista erilaisia ryhmiä kuvien jakamien yh-

teisten ominaisuuksien perusteella. Kaikki kuvat kuuluvat johonkin ryhmään, ja kuva voi kuulua 

myös moneen eri kategoriaan. Lisäksi olen vertaillut kuvia, niin ryhmien sisällä kuin ryhmiä keske-

nään. Yksittäisten kuvien analysoinnin lisäksi olen tehnyt yleisiä havaintoja koko aineistostani, 

minkä myötä minulle muodostui kokonaiskäsitys eläindiskurssista.  

 

4.4 Tutkimuksen eettiset kysymykset ja luotettavuus 

Tutkimukseni on semioottinen tutkimus eli tutkin merkityksiä, joita aineistoni kautta on tulkittavis-

sa. Merkki tulkitaan havaitsijan omasta ajatusmaailmasta käsin. Havaitsija antaa itse merkille mer-

kityksen, ja tämä merkitys on sidoksissa sekä yksilön kulttuuriin että menneisyyteen. Jokainen yksi-

lö aistii asiat eri tavoin ja ymmärtää ne siten kuin heidän oma kokemusmaailmansa antaa heidän 

ymmärtää. Jokaisen kokemusmaailma on syntynyt vuorovaikutuksessa lähiympäristön kanssa ja jo 

lapsesta on opittu tiettyjä periaatteita, joiden mukaan elää ja käsitellä asiat. Siksi yksilö tietää, miten 

”yleisesti” on tapana reagoida, vaikka vastaan tulisi poikkeava tilanne. Täten ilmiöiden merkitykset 

ovat kulttuurisidonnaisia, mutta niihin vaikuttavat myös yksilön oma maailmankuva. (Kiiskinen, 

2010, s. 87.) 

Koska merkitys vaihtelee vastaanottajasta riippuen, ei graduani voi ottaa yleisenä totuutena, vaan 

yhden tutkijan tulkintana. Siksi tutkimukseni ei ole eettisesti arveluttava, koska en esitä yleispäteviä 

väitteitä siitä, kuinka eläimiä käytetään matkailumarkkinoinnissa. Aineistonani olevat kuvat olivat 

yleisesti nähtävillä, mutta Ranuan eläinpuiston muutettua nettisivujaan, samat kuvat eivät ole enää 

sivustolla. Olen kuitenkin lisännyt aineistoni kuvat graduni liitteeksi, joten en peittele niitä, vaan 

jokainen lukija voi ne nähdä. Aineistona ovat eläinten kuvat, joten niihin eivät liity samat eettiset 

kysymykset kuin mitä liittyisi ihmisten kuviin. Minun ei siis tarvitse huolehtia esimerkiksi 

anonymiteetista kuten ihmisten kohdalla.  

Suurin eettinen kysymys, joka koskee graduani, on kuvien ottajan tai ottajien tekijänoikeudet. Ku-

vien ottajaa ei mainita kuvien yhteydessä, joten en ole voinut esitellä häntä gradussani. Olen käyttä-

nyt kuvista ainoastaan digitaalisia versioita, jotka tulevat tutkimuskäyttöön, joten minulla on ope-

tus- ja kulttuuriministeriön kaikille yliopistoille hankkima Kopioston digilupa, jonka perusteella 

”opettajat ja oppilaitoksen muu henkilökunta sekä opiskelijat voivat skannata osia painetuista jul-

kaisuista ja kopioida tekstiä ja kuvia avoimilta verkkosivustoilta. Lupa koskee sekä kotimaisia että 

ulkomaisia aineistoja. Näitä aineistoja voi käyttää opetuksessa, tutkimuksessa sekä opinnäyte- ja 
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harjoitustöissä.” (Digilupa opetus- ja tutkimuskäyttöön). Toisin sanottuna Lapin yliopiston opiskeli-

jana minulla on digiluvan nojalla oikeus käyttää Ranuan eläinpuiston avoimelta nettisivulta kerää-

määni aineistoa tutkimuskäyttöön. Lisäksi eläinpuiston nettisivuilla ei ollut erillistä kopiointikieltoa, 

joten siihenkään ei liity eettisiä kysymyksiä. Edellä mainituista syistä johtuen en kokenut tarpeelli-

seksi informoida Ranuan eläinpuistoa siitä, että käytän heidän kuviaan, joten on mahdollista, että he 

olisivat kieltäneet kuvien käytön. En pidä tätä kuitenkaan kovin todennäköisenä, sillä kyseinen in-

ternetsivusto on julkisesti nähtävillä eikä kuvien käytölle esitetä rajoituksia. Lisäksi tutkimukseni 

tulokset tulevat myös eläinpuiston saataville julkaisuarkisto Laudan kautta sekä tutkimuksesta jul-

kaistavan artikkelin myötä. 

Aineiston kuvat ovat syntyneet markkinointitarkoituksessa, joten voidaan perustellusti sanoa, että 

mitä enemmän katsojia kuvilla on, sen parempi. Olen tuonut tutkimuksessa selvästi ilmi, että kuvat 

ovat Ranuan eläinpuiston nettisivuilta, joten lukijalle ei jää epäselväksi, missä voi nähdä aineistos-

sani esiintyviä eläimiä. Toisaalta joidenkin kuvien kohdalla esitän kriittisiä arvioita kuvassa esiinty-

västä eläimestä tai kyseenalaistan eläimen hyvinvoinnin, mikä voidaan nähdä negatiivisena mainok-

sena eläinpuistolle. Kuitenkin olen pyrkinyt tuomaan esille sen, että en todellisuudessa tiedä kuvas-

sa olevan yksittäisen eläimen elämästä mitään ja että tutkin ainoastaan kuvaa ja sen merkityksiä, en 

sen sisältämää eläintä itsessään. Lisäksi tulee todeta, että en ole Ranuan eläinpuiston markkinoija, 

vaan tutkija, joten asemani vaatii minua esittämään kaikki tulkinnat, joita mieleeni tulee, kunhan ne 

ovat perusteltuja. Lisäksi koen, että on eettisesti tärkeää tuoda esille eläinten asema markkinointi-

viestinnän välineinä.  

Laadullista tutkimuksen luotettavuutta arvioidaan usein käsiteiden validiteetti ja reliabiliteetti kaut-

ta. Validiteetti kertoo siitä, kuinka hyvin tutkimus tutkii sitä, mitä sen on tarkoitus tutkia. Reliabili-

teetti sitä vastoin kertoo, voidaanko yksittäiset tutkimustulokset toistaa tarvittaessa. (Beuving & de 

Geert, 2015, s. 42.) Graduni tutkii, miten eläinpuiston eläimet esitetään matkailumarkkinoinnissa. 

Olen selvittänyt vastauksen tähän kysymykseen semioottisen analyysin avulla. Tutkin aihetta mer-

kitysten kautta eli sen sijaan, että tutkisin esimerkiksi kuvien eläinten asentoja tai paikkoja, joissa 

eläimet esiintyvät, tutkin sitä, mitä merkityksiä eläinten kuviin voi tulkita sisältyvän. Siksi semioot-

tinen analyysi on hyvä menetelmä antamaan vastaukset tutkimuskysymyksiini ja semioottisen ana-

lyysin avulla olen pystynyt pitäytymään merkitysten tutkimuksessa, sillä se ei anna sijaa poiketa 

sivuraiteille. Uskonkin, että tutkimukseni validiteetti on hyvä.  

Tutkimuksen reliabiliteetti on haastavampi asia, sillä graduni on oma tulkintani aineistosta, joten on 

vaikea sanoa, kuinka toistettavia tutkimustulokseni ovat. Toisaalta on tosiasia, että tutkijat eivät ole 
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irrallisia ja ulkopuolisia yhteiskunnan havaitsijoita. Tutkijat ovat tavallisia yhteiskunnan jäseniä ja 

siten he jakavat yhteisiä näkökantoja muiden yhteiskunnan jäsenten kanssa. (Beuving & de Geert, 

2015, s. 42.) On siis selvää, että minä jaan samanlaisia käsityksiä muiden suomalaisten kanssa. 

Vaikka näkemykseni eivät ole varmasti täsmälleen samanlaisia kenenkään muun yhteiskunnan jäse-

nen kanssa, on todennäköistä, että suuri osa suomalaisista jakaa tulkintani ainakin osittain. Voi siis 

olla, että tutkimuksen tulokset olisivat samankaltaisia toisen suomalaisen tutkijan tutkiessa asiaa, 

vaikka täydellinen toisinto on mahdottomuus. Lisäksi olen käyttänyt tulkintojeni tukena tieteellistä 

kirjallisuutta, mikä osoittaa, etteivät havaintoni ole syntyneet täysin tyhjästä. Tulkitsin aineiston 

hyödyntämällä muiden kehittämää tutkimusmenetelmää, jonka käytön olen pyrkinyt kuvailemaan 

niin, että toisetkin voivat sitä käyttää. Lisäksi tutkimukseni aineisto on nähtävissä myös lukijoille, 

joten tulkintani ovat tarkistettavissa ja toistettavissa sitä kautta. Siksi tutkimukseni reliabiliteetti on 

myös hyvä ja siten tutkimustani voidaan pitää luotettavana.  

 

5. PEDOT 

Mielikuvat petoeläimistä vaihtelevat paljon, mutta olivat tunteet positiivisia tai negatiivisia, pedot 

täyttävät mielikuvituksemme elämää suuremmilla tavoilla. Toisissa ihmisissä pedot houkuttelevat 

esiin pelon ja kuvat lapsia nappaavista, veronhimoisista tappajista täyttävät mielen. Toiset saavat 

pedoista sankarillisia mielikuvia, joita käytetään symboleina kulttuuriperinteissä, tunnuskuvina ur-

heilussa ja voimakkaissa ajoneuvoissa. Petoeläimillä on ainutlaatuinen rooli ekosysteemeissä, joissa 

ne toimivat avaintekijöinä säätelemällä ympäristöään monilla hyödyllisillä tavoilla. Koska pedot 

ovat usein kiinnostavia ja vetovoimaisia, ne luovat yleistä kiinnostusta ja niiden hyväksi annetaan 

varoja elinympäristöjen suojelemiseksi, mikä hyödyttää myös toisia lajeja. Kuitenkin pedoilla on 

osittain vahingollinen vaikutus ihmisiin. (Fascione, Delach & Smith, 2012, s. 1, 4.) 

Ihmiset ovat demonisoineet petoja vuosisatojen ajan. Pelottavat tarinat susista, karhuista ja puumis-

ta ovat antaneet kylmiä väreitä ihmisille jo pitkään. Aiemmin pedot on yritetty hävittää lopullisesti, 

minkä vuoksi niin Suomessa kuin muualla maailmassa suurpetokannat ovat edelleen pieniä. Aina 

kun petopopulaatiot ovat pienentyneet dramaattisesti, peura, hirvi ja muut saaliseläinlajit ovat kas-

vaneet määrältään huomattavasti. Siksi ainut tapa ylläpitää terve luonnon monimuotoisuus on peto-

jen suojelu. (Smith & Dauncey, 2007, s. 186.) 

On lukemattomia haasteita, jotka vaikuttavat rauhalliseen yhteiseloon ihmisten ja petojen välillä. 

Näitä ongelmia voidaan kuvailla yleisesti tavoiksi, joilla pedot uhkaavat ihmisiä ja elinkeinojamme 
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ja toisinpäin tavoiksi, joilla ihmiset uhkaavat petoja ja niiden elinkeinoja. Toisin sanottuna yhteis-

elossa on kaksi puolta. Sudet, jotka syövät lampaita, kuuluvat selkeästi ensimmäiseen kategoriaan. 

Ihmiset, jotka rakentavat teitä herkkiin elinympäristöihin, kuuluvat toiseen kategoriaan. Yhtä tärkei-

tä ovat tavat, joilla ihmiset reagoivat petoihin ja kuinka he arvottavat petojen suojelun. (Fascione, 

Delach & Smith, 2012, s. 6.) 

Tässä luvussa tarkastelen petojen kuvien välittämää viestiä. Ensin käsittelen kuvista välittyvää lem-

peyttä, jota ei usein yhdistetä petoihin. Alaluvussa 5.2 tarkastelen kuvia, joissa pedot ovat leikkisiä 

ja veikeän näköisiä. Sekä 5.1- että 5.2-lukujen kuvat tuovat esille petomaisuuden sijaan jonkin 

muun petojen ominaisuuden kuin mitä niihin yleensä yhdistetään. Lopuksi olen tehnyt yhteenvedon 

luvusta.  

 

5.1 Lempeät pedot 

Tämä alaluku esittelee petoeläinten toisen puolen, joka ei niin usein saa julkisuutta – lempeyden. 

Lempeys välittyy kuvista ”emollisuuden” ja perhekeskeisyyden kautta sekä huolenpidosta toisia 

kohtaan. Lihansyöjiä ajatellaan luonnollisesti niiden petomaisuuden kautta, sillä niiden elämään 

kuuluu luonnostaan tappaminen ja välillä niiden polut kohtaavat myös ihmisten kanssa, jolloin on-

gelmia saattaa syntyä. Poronraadot, kadonneet kotieläimet ja muiden eläinkantojen heikentyminen 

vahvistavat petojen raakalaismaista kuvaa. Erityisesti susi saa osakseen vihaa, mutta myös kaksi 

muuta ”ongelmaeläintä”, ilves ja supikoira, tuottavat päänvaivaa ihmisille. Aineisto antaa kuitenkin 

pedoille toisen luonteen, jota käsittelen seuraavaksi.  

 

Kuva18: Sudet 
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Kuva21: Supikoirat 

 

 

Kuva25: Ilvekset 

 

Kuvassa 18 on kaksi sutta hämärässä metsässä. On ilmeisesti kesä, koska kasvusto on vihreää. Kos-

ka valoa ei juuri näy, on ajankohta mahdollisesti kesän aamuyö tai vaihtoehtoisesti metsä on todella 

tiheä eivätkä auringon säteet läpäise kasvustoa. Sudet katsovat toisiaan ja niiden nenät koskettavat. 

Hämärä metsä luo hempeää tunnelmaa ja vaikuttaa siltä, että sudet ovat tärkeitä toisilleen. Kuvassa 

on haikeutta ja lempeyttä, ja susilla on yhteys, jonka merkitystä ihminen ei voi tietää. Sudet eivät 

ole häkissä, joten ne vaikuttavat vapailta, kuin susipariskunta olisi kuvattu luonnollisessa ympäris-

tössään. Metsä vaikuttaa eloisalta ja laajalta, ja siellä susilla on hehtaarikaupalla tilaa juosta. 
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Kuvassa 21 on neljä supikoiraa. On kesä, aurinko pilkistää ja ruoho on vihreää. Kolme supikoirista 

katsoo uteliaana kameraan ja yksi nuuskii maata. Supikoirat seisovat aloillaan eivätkä tee mitään. 

Maa on osittain kuivaa ja kellertävää. Supikoirat ovat harmahtavia ja niiden mustat silmät tuovat 

pesukarhun mieleen. Supikoirat ovat nuoren näköisiä ja vaikuttavat laumalta. Keskellä on iso rypäs 

voikukan lehtiä. Kaksi supikoirista koskettaa toisiaan.  

Kuvassa 25 on kolme ilvestä: emo ja kaksi pentua. Emo seisoo suojelevasti etualalla ja pennut istu-

vat emon takana. Pennut katsovat kameraan, kun taas emo katsoo takaviistoon. Toinen pentu lipoo 

huuliaan. Tausta on kellertävä eli on ilmeisesti syksy. Aurinko ei paista, maassa on irtolehtiä ja 

sammal näyttää kostealta. Sammalen alta näkyy hieman kiveä. Emo on vielä paksussa kunnossa, 

joten se mahdollisesti imettää vielä. Ilvesten väritys näkyy hyvin, joten kuvasta näkee kattavasti, 

minkä näköinen ilves on. Kuvassa ei ole toimintaa, ei hampaita eikä kynsiä, edes pennut eivät tap-

pele. Häkkiä ei näy ja ilves esitetään luonnollisessa ympäristössään.  

Taulukon 1 vasemmassa sarakkeessa on nähtävissä tiivistetysti adjektiiveja, joita kuvia 18, 21 ja 25 

katsoessa heräsi. Vastaavasti oikeassa sarakkeessa näkyy, mitä kuvasta puuttuu, sillä merkityksiä 

tarkasteltaessa on mielekästä pohtia vaihtoehtoisia tapoja esittää kuva. 

 

     Taulukko 1: Lempeät pedot -kuvat 

KUVISSA KUVISTA POIS 
seurallisuus yksinäisyys 
rauhallisuus toiminnallisuus 
lempeys raakuus 
hyvinvointisuus sairaus 
läheisyys etäisyys 
luonnollisuus epäluonnollisuus 
vapaus vankeus 
 

Kuvissa 18, 21 ja 25 esiintyvät eläimet herättävät kaikki ristiriitaisia tunteita suomalaisissa. Sudet ja 

ilvekset ovat poromiehen arkkivihollisia, sillä ne tappavat vuosittain tuhansia poroja. Suden osuessa 

ihmisten asuinalueen lähettyville, on mediahuomio varma, sillä sudet nähdään uhkaksi lasten ter-

veydelle; jopa tunnetussa lastensadussa pikkutyttö joutuu suden suuhun. Susi herättää epämääräisen 

levottomia tunteita, joita pidetään kurissa kulttuurisilla onnenkaluilla ja amuleteilla sekä raaoillakin 

puolustustavoilla. Susi liitetään rajattomaan julmuuteen, raivokkuuteen, ahneuteen, kavaluuteen, 

nopeuteen ja himoon, mutta sitä pidetään myös suuressa mystisessä arvossa omavaraisena ja lau-

mauskollisena eläimenä. (Dwarakanath, 2014, s. 97.) Myös ilvekset saattavat silloin tällöin käydä 
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koti-pihoilla hakemassa lemmikkieläimiä evääksi. Ilves ja susi ovat molemmat rauhoitettuja lajeja 

ja niitä saa metsästää vain erikoisluvalla, yleensä silloin kun kyseessä on yksittäinen häirikköeläin. 

Kuitenkin molempia eläinlajeja myös salametsästetään ja niitä kohtaan tunnetaan suoranaista vihaa. 

Esimerkiksi Viitasaarella syksyllä 2016 metsästäjät käyttivät ilveksen salametsästyksessä polttoai-

netta hyväkseen (Törkeä metsästysrikos Viitasaarella…). 

Susi on myös monen suomalaisen sanonnan kohde. Ihminen on toiselle susi tarkoittaa ihmisen ole-

van petollinen; ihmiseen ei kannata luottaa. Susi lampaiden vaatteissa viittaa siihen, että ihminen 

voi olla pohjimmiltaan paha vaikka pinta antaisi toisen käsityksen. Joutua suden suuhun viittaa jon-

kin haastavan tilanteen kohtaamiseen. Hukka voi periä eli ihminen voi joutua ongelmiin. Sanon-

noissa susi esitetään yleensä negatiivisessa valossa ja sudella tarkoitetaan jotain petollista ominai-

suutta tai vaikeaa tilannetta. Usein susi esitetään huonossa valossa myös suomalaisissa elokuvissa 

(kts. esim. Rare Exports, Niko – lentäjän poika). Ilves ei ole saanut elokuvissa niin leimaavaa roolia 

ja esimerkiksi klassikkoelokuvassa Poika ja Ilves ilves esitetään melko sympaattisessa osassa nuo-

ren pojan ystävänä.  

Ilves ja susi ovat tuttuja myös urheilun puolelta, sillä Ilves on tamperelainen jääkiekkoseura ja 

Suomen koripallomaajoukkuetta kutsutaan Susijengiksi. Urheilun puolella ilveksen ja suden omi-

naispiirteet nähdään positiivisena; ilveksen ja suden raivokkuus ja villeys yhdistetään urheilujouk-

kueiden voitontahtoon ja vastustajan päihittämiseen.  

Supikoira ei ole yhtä paljon julkisuudessa kuin susi ja ilves, mutta silläkin on oma maineensa. Supi-

koira syö lintuja ja niiden munia, joten sitä pidetään tuhoeläimenä. Supikoirakanta on hyvissä kan-

timissa, mistä voi johtua sen haitallinen vaikutus lintupopulaatioon. Supikoira myös levittää tauteja, 

jotka voivat tarttua tavallisiin kotieläimiin. Supikoiraa metsästetään riistaeläimenä esimerkiksi 

loukkujen avulla, jotta niiden kanta pysyisi edes jotenkin kurissa. Supikoira on myös tuotantoeläin, 

sillä sitä tarhataan sen kauniin turkin takia.   

Kyseiset eläinlajit siis tuottavat paljon haittaa ihmisille, mutta niillä on myös puolustajansa. Kuvista 

18, 21 ja 25 näemme petojen toisen puolen. Sutta ei esitetä raakalaismaisena petona, joka syö lapsia 

aamupalaksi ja repii porojen sisälmykset ulos. Susikin voi olla lempeä. Ilvestä ei näe usein luonnos-

sa, sillä ilvespopulaatio on pieni ja ne karttavat ihmisiä. Kuvan ilves-emo auttaa omalla osallaan 

kannan elpymistä. Samalla voidaan todeta, että ilves ei ole ainoastaan peto, vaan se on myös emo. 

Ilveksen emonvaistot ovat samat kuin ihmisellä: se suojelee ja ruokkii pentujaan. Kuvan supikoirat 

eivät myöskään vaikuta vastaavan luonteitaan tuhoeläiminä. Ne katsovat kameraan lemmikkikoira-

maiseen tapaan ja vakuuttavat syyttömyyttään: ”Ei me tahallaan niitä lintuja tapeta”. Supikoira ei 
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olekaan raakalaismainen lintujen tuhooja, vaan se on ilmeikäs eläin, joka viihtyy lajitovereidensa 

seurassa. 

Ilves on emo, sudella on sielunkumppani ja supikoiralla perhe. Kuten ihminenkin voi olla äiti ja 

kuten ihminen voi rakastua ja tulla rakastetuksi puolisonsa ja perheenjäsentensä toimesta, samaa voi 

sanoa kuvien eläimistä. Nämä eläimet eivät ole vain petoja; ne ovat tuntevia olentoja, aivan kuten 

ihmisetkin. Vaikka niitä voidaan vihata niiden luonnollisten ominaisuuksiensa takia, niiden tekoja 

voidaan myös ymmärtää. 

Kuvat 18, 21 ja 25 tuovat siis esiin petojen lempeyden. Vaikka kaikki ovat lihansyöjiä, niitä ei esite-

tä saalistamassa tai syömässä veristä lihakimpaletta. Eläinten hampaat ja kynnet ovat piilossa ja 

kaikissa kuvissa on rauhallinen tunnelma. Toimintaa ei juuri ole, mikä tarkoittaa, että nämä eläimet 

eivät käytäkään kaikkea aikaansa tappamiseen. Myös ne nauttivat yhteiselosta ja lajikumppaneiden-

sa seurasta eli sosiaalisuus on tärkeää, aivan kuten ihmisellekin.  

Eläinpuistojen ammattilaiset uskovat, että eläimiä katselemalla, yleisöä opetetaan huolehtimaan 

aidatuista eläimistä ja niiden vastineista luonnossa ja siten luonnosta ylipäänsä. (Braverman, 2012, 

s. 8.) Koska sudet ja ilvekset ovat rauhoitettuja, ihmisten opastaminen näiden lajien säilymisen ja 

suojelun suhteen on tärkeää. Myös supikoira on muutakin kuin tuhoeläin ja kaunis turkki. Media 

luo varsinkin sudesta kuvaa porojen tappajana ja uhkana pikkulapsille, joten petojen lempeyden 

näyttäminen esimerkiksi tällaisen visuaalisen aineiston kautta voisi osaltaan auttaa muuttamaan 

ihmisten asenteita näitä petoja kohtaan.  

D. Wickins-Drazilovan (2006, s. 28–29) mukaan yhdelläkään eläintarhalla ei ole rajoittamattomasti 

tilaa ja eläinten hyvän hyvinvoinnin varmistaminen tulisi olla ensisijainen tavoite. Pitämällä eläimiä 

vankina, otamme vastuun niiden elämästä sekä kivuttomasta kuolemasta. Rajatut tilat johtavat sii-

hen, ettei eläinkantaa voida kasvattaa loputtomiin. Kuitenkaan monet eläinpuistot eivät puhu eläin-

kannan vähentämisestä, koska ne eivät usko yleisen mielipiteen olevan sen kannalla. Täten ne mo-

nesti antavat enemmän painoarvoa yleisön tunteille kuin eläinten hyvinvoinnille. Kuitenkin osa 

eläinpuistojen opetusohjelmaa on perusbiologia, minkä tulisi pitää sisällään tosiasiat siitä, että kuo-

lema on osa elämää eikä kenenkään tulisi ajatella, että haaskalinnut, tiikerit, sudet ja ilvekset ovat 

kasvissyöjiä. Lisäksi vierailijat yleensä huomaavat, jos keväällä syntyneitä pentuja ei ole enää syk-

syllä. (Wickins-Drazilova, 2006, s. 28–29.) Kuvan 25 ilveksen pennut eivät todennäköisesti jää Ra-

nualle, koska eläinpuistolla on rajalliset tilat; nukutetaanko pennut vai lähetetäänkö maailmalle, sitä 

ei voi tietää kuvan perusteella. Ilveskannan pienuus antaa kuitenkin toivoa, että pennuilla on tule-

vaisuus, sillä ne ovat merkittäviä tekijöitä kannan elpymisen suhteen.  
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Vastasyntyneet poikaset ovat tärkeitä eläinpuistojen vetonauloja. Ne houkuttelevat niin kävijöitä 

kuin myös median huomiota. Eläinpuistojen, joissa eläimet lisääntyvät ja synnyttävät onnistuneesti, 

ajatellaan olevan laadukkaita puistoja; lisääntymisluvut ovat mallillaan, joten eläinten hyvinvoinnin 

on pakko olla mainio. Kuitenkin on huomionarvoista, että ihmisen väliintulo on mahdollistanut mo-

net onnistuneet syntymät. Keinohedelmöitys, synnytyksessä avustaminen ja nuorista yksilöistä huo-

lehtiminen ovat yleisiä tapoja eläinpuistoissa. Hyvät lisääntymisluvut eivät siis varsinaisesti kerro 

eläinten hyvinvoinnista mitään, vaan ne kertovat ainoastaan tehokkaasta lisääntymisjärjestelmästä. 

(Wickins-Drazilova, 2006, s. 29.) 

Kuvan 25 ilveksen pentujen alkuperä on mysteeri. Ovatko ne saaneet alkunsa luonnollisesti vai ih-

misen avustamana? Olisiko pentuja olemassa ilman ihmistä? Vaikka ihminen omalla osallaan voi 

vaikuttaa ilveskannan elpymiseen, tulee mielessä pitää, että ihminen on myös suurin syypää ilves-

kannan pienuuteen. Myös susikanta on aikoinaan metsästetty sukupuuton partaalle ja supikoiria 

tapetaan vieläkin ihmisen turhamaisuuden tähden. Vaikka moni eläinpuisto tekeekin työtä eri eläin-

kantojen elpymisen suhteen, voidaan pohtia, onko se eläinten hyvinvoinnin mukaista niin kauan 

kuin ihmisluonto pysyy samanlaisena. Vai onko eläinkantojen elvyttäminen ainoastaan ihmisen 

oman edun ajamista? Kuka onkaan se pahin peto? 

 

5.2 Veikeät pedot 

Pedot eivät aineiston kuvien perusteella ole ainoastaan lempeitä, vaan petojen kuvista välittyy myös 

veikeys. Veikeydellä tarkoitan tässä yhteydessä niin leikkisyyden, söpöyden, hauskuuden kuin rau-

hallisuudenkin yhdistelmää. Tähän lukuun olen ottanut kaksi esimerkkiä veikeistä pedoista ja ne 

ovat kuvat ahmasta ja karhusta. Ensin esittelen ahman kuvan synnyttämiä ajatuksia ja pohdin, mitä 

merkityksiä se sisältää. Toiseksi esimerkiksi olen ottanut ruskeakarhun kuvan, johon liittyen poh-

din, mikä merkitys karhulla on suomalaisille ja miten kuva edustaa sitä.  

 

 

 

 



49 
 

Kuva8: Ahma 

Kuvassa 8 on ahma, jolla on mahdollisesti jotain syötävää suussaan. Ahman turkki on pörheä ja sitä 

tekee mieli vain silittää. Ahma on virkeän ja eloisan näköinen ja näyttää kuin se olisi pysähtynyt 

vain hetkeksi lähteäkseen taas liikkeelle. Ahma täyttää kuvasta suurimman osan, mutta kuvan lai-

dassa on myös puun osia, joten ahma saattaa olla puussa. On selvästi kesä taustan vihreydestä pää-

tellen. Vankeuden merkkejä ei ole nähtävissä. 

Kuvan 8 ahmalla on ilmeisesti ruokailuhetki menossa, mutta epävarmaa on, mistä se on saaliinsa 

saanut. Luonnossa ahmat voivat liikkua pitkiäkin matkoja ja monet yksilöt lähtevät kotialueiltaan 

ruoan tai parittelukumppanin etsimistä varten ja palaavat kuukausia tai viikkoja myöhemmin. Naa-

raspuolisten ahmojen elinalue on usein pienempi kuin urosten ja naaraspuoliset hajaantuvat usein 

uusille kotialueille pienemmän etäisyyden päähän. (Ruediger, 2012, s. 132, 139–140.) Kuvasta 8 ei 

näy, että ahma asuu eläinpuistossa, minkä puolesta puhuu ainoastaan se, että kuva oli Ranuan eläin-

puiston nettisivuilla. Kuvasta en myöskään osaa päätellä, onko ahma uros vai naaras eli ei voida 

sanoa, kuinka suuri elintila olisi sille luonnollinen. Selvää on kuitenkin, ettei eläinpuiston aitaus voi 

olla yhtä suuri kuin ahman elintila olisi luonnossa, joten ahma ei aitauksessa ollessaan pysty täysin 

toteuttamaan luonnollista viettiään liikkua laajalla alueella. Ahmalla voi olla suuri aitaus, mutta se 

ei silti ole vapaa liikkumaan, minne haluaa. Kuvassa aitausta ei kuitenkaan näy, joten ahma halu-

taan esittää vapaana.   

Ahma on Suomen uhanalaisin eläin, joten kuvan 8 ahma voi osaltaan toimia lajin elinvoimaisuuden 

ylläpitäjänä. Silloin ahman pitäminen vangittuna on kenties hyväksyttävämpää kuin tilanteessa, 

jossa ahmoja olisi ylenmääräisesti, joten tässä tapauksessa vankeuden merkkien näyttäminen ei vält-

tämättä olisi automaattisesti negatiivinen asia. Kuitenkaan kuvassa aitausta ei näy, joten voidaan 
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päätellä, että Ranuan eläinpuisto korostaa mieluummin ahman vapautta kuin esiintyy lajin suojelija-

na. Lisäksi ei tiedetä, kuinka moni eläinpuiston nettisivuilla vierailija tietää ahman olevan uhanalai-

nen ja erityisesti ulkomaalaisille vierailijoille se voi olla epäselvää, joten on helpompaa peittää van-

keuden merkit kuin valistaa ihmisiä ahmojen rajallisesta määrästä. On selvää, että vapaa villieläin 

herättää vähemmän tunteita kuin vangittu, vaikka villieläinten vapaudella onkin omat kritisoijansa. 

Tässä yhteydessä on huomattava lisäksi se, että esimerkiksi karhut eivät ole uhanalaisia, joten lajin 

elinvoimaisuuden ylläpitoon ei tarvita eläinpuistoja. Siksi voidaan miettiä, onko karhujen kohdalla 

vangitseminen ”turhempaa” ja vankeuden merkkien näyttäminen epäsuotavampaa kuin ahmojen 

kohdalla, koska karhut eivät tarvitse yhtä paljon suojelua.      

Ahmat ovat sitkeitä eläimiä, jotka ovat kuuluisia kestävyydestään ja sopeutuvat nopeasti, minkä 

vuoksi ne oppivat elämään myös vankeudessa. Ahmoilla on lyhyet, vahvat jalat, joilla ei pääse ko-

vin nopeaa menoa, mutta luonnossa isot tassut auttavat saalistuksessa. Ahmat pyytävät esimerkiksi 

nuoria poroja ja hirviä, jotka ovat uponneet lumeen. Ahmat ovat kaikkiruokaisia haaskansyöjiä, 

jotka syövä majavia, jyrsijöitä, munia, jäniksiä, marjoja, toukkia ja raatoja. Ahmat tunnetaan myös 

siitä, että ne ryöstävät ansoja ja ruokavarastoja. (Bockstoce, 2009, s. 43.) Kuvan 8 ahman ei toden-

näköisesti tarvitse hyödyntää saalistustaitojaan niin paljon kuin luonnossa, joten luultavasti ahman 

haaskansyöjän ja ”ryövärin” luonne tulee paremmin esille vankeudessa. Kuvassa ahmalla onkin 

suussaan jotain syötävää, jonka päättelen eläinpuiston työntekijöiden piilottaneen ahman aitauk-

seen. Minulle syntyy siis mielikuva, että eläinpuisto pyrkii toiminnallaan aktivoimaan eläimiä, 

vaikka sitä ei ole kuvasta millään tavalla suoraan nähtävissä. Jos kuva esiintyisi muualla kuin eläin-

puiston nettisivuilla, tällaista mielikuvaa ei todennäköisesti syntyisi, joten tämä tapaus on hyvä esi-

merkki siitä, kuinka kuvan sijoituspaikka vaikuttaa merkitysten syntyyn.  

Merkityksiä mietittäessä on syytä myös tarkastella vaihtoehtoisia tapoja esittää kuva. Suomessa 

ahmat syövät säännöllisesti poroja ja siksi ahmat ovat susien ohella yksi Suomen vihatuimmista 

pedoista. Esimerkiksi Lapin Kansassa ahman aiheuttamat porokuolemat ja vaatimukset ahmakan-

nan pienentämisestä ovat säännöllisesti otsikoissa. Ahman salakaatoja tulee myös silloin tällöin 

esille. Kuten sudenkin kohdalla, ahma aiheuttaa eri intressien ristiriitoja. Toisaalta ahmaa tulisi suo-

jella, jotta sen roolia ekosysteemissä ei menetetä ja toisaalta ahmojen aiheuttamat porovahingot 

vaarantavat poronomistajien elinkeinon. Kuvan 8 ahma ei vastaa mediassa luotua kuvaa kylmäveri-

sestä porontappajasta. Ahma katselee uteliaasti eteensä, mikä luo sille melko söpön ilmeen. Sen 

turkki on pörröinen ja katsoja voi kuvitella, kuinka pehmeältä se tuntuu. Ahma syö ilmeisesti sula-

tonta lintua, joten se on melko neutraali valinta ahman ateriaksi, toisin kuin esimerkiksi poronliha 

olisi. Jos ahman suussa olisi poron kopara, aiheuttaisi kuva todennäköisesti paljon jyrkemmän reak-
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tion. Eläinpuistolta olisi melko provosoivaa esittää tällainen kuva, joten se on ymmärrettävästi jätet-

ty tekemättä, vaikka poro kuuluukin luonnossa ahman ruokavalioon. Voidaan siis päätellä, että lintu 

ei aiheuta yhtä suuria tunteita kuin poro. On eläinpuiston kannalta ”turvallisempaa” antaa ahman 

syödä lintuja kuin poroja, koska linnut eivät ole niin tärkeä osa ihmisen elinkeinoa, kuten porot 

ovat. 

 

Kuva23: Ruskeakarhu puussa 

 

Kuvassa 23 ruskeakarhu on kiivennyt puuhun. Karhu on melko iso verrattuna melko ohueen puu-

hun, mutta se ei näytä kuitenkaan kantavan huolta puun katkeamisesta. Karhu katsoo suoraan kame-

raan ja näyttää tarkkailevan kuvaajaa. Myös sen korvat ovat höröllä ja se kuuntelee tarkkaavaisesti. 

Karhu näyttää olevan keskellä metsää, koska taustalla näkyy paljon puita. Sain vaikutelman, että 

luontokuvaaja on saapunut oikeaan paikkaan oikeaan aikaan ja onnistunut näppäämään hyvän tilan-

nekuvan. Sää on kirkas ja karhulla on hyvät tarkkailuasemat, josta se näkee kauas. Myös karhun 

kynnet ovat selvästi nähtävissä toisessa tassussa ja niistä näkee, että karhun ote on vankka. Huo-

mioni kiinnittyi toiseen tassuun, joka puristaa tiukasti oksaa, sillä näky on hyvin ihmismäinen ja 

näyttää samalta kuin leuanveto-ote.  

Viimeisin havaintoni on melko luonnollinen, sillä ihmisen ja karhun samankaltaisuus on ollut ai-

heena monissa vanhoissa taruissa ja lastenkirjoissa, joita olen itsekin lukenut. Karhu ei ulkonäölli-

sesti muistuta ihmistä, mutta myös karhu pystyy seisomaan ja askeltamaan kahdella jalalla sekä 

käyttämään tassujaan monipuolisesti. (Pickering, 1999, s. 18.) Karhu on entisaikoihin ollut monien 

tarujen kohden, mutta myös nykyään lukemattomissa elokuvissa karhu on ollut sekä pää- että si-
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vuosassa. Esimerkiksi Disneyn Karhuveljeni Koda käsitteli osaltaan ihmisen karhusuhdetta ja Leo-

nardo DiCaprion tähdittämässä The Revenantissa on aidonoloiseksi kehuttu kohtaus, jossa karhu 

raatelee edellä mainittua näyttelijää. Karhut ovat kuuluisia myös elokuvateollisuuden ulkopuolella, 

sillä Kuusamon petoeläinkeskuksessa asustavat karhut ovat tunnettuja eläimiä, joista ainakin yksi 

on kunnostautunut myös taitelijana. Muita suosittuja karhuja ovat esimerkiksi Uppo-Nalle, Nalle 

Puh ja Karhuherra Paddington, joista on tehty niin elokuvia, kirjoja kuin lelujakin. Ihmisen kiinnos-

tuksesta karhua kohtaa kertoo sekin, että karhu löytyy myös taivaalta Ison Karhun ja Pienen Karhun 

tähtikuvioina (Pickering, 1999, s. 18). 

Karhu on monille kansoille symboli turvasta, voimakkuudesta ja lämmöstä, ja monet markkinoijat, 

elokuvaohjaajat ja leluvalmistajat ovat hyödyntäneet juuri näitä mielikuvia. Karhu on ollut jo kivi-

kaudelta asti tärkeä eläin, joten sen suosio ei ole vain nykyajalle ominaista. (Järvinen, 2000, s. 94.) 

Siksi kuvan 23 ruskeakarhu on varmasti kiinnostanut montaa eläinpuistossa vierailijaa ja moni on 

toivonut näkevänsä kuvan 23 kaltaisen tilanteen, jossa karhu on kiivennyt puuhun. Kuvalla halutaan 

osoittaa, että se on myös mahdollisista. Karhua on tituleerattu metsien kuninkaaksi, siinä missä lei-

jona on viidakon kuningas, ja kuvan 23 karhu vaikuttaakin tarkastelevan valtakuntaansa korkeuksis-

ta. Karhun valtakuntaa ei kuvassa ole rajattu, sillä myöskään tässä kuvassa ei ole vankeuden merk-

kejä. Karhu esitetään vapaana ja metsäinen maisema korostaa sitä, sillä se antaa vaikutelman, että 

puusto jatkuu laajalle alueelle ja karhu voi kadota metsän uumeniin.   

Kuten jo mainittu, karhu on monesta sadusta ja tarinasta tuttu hahmo. Esimerkiksi Kultakutri ja 

kolme karhua on kuuluisa lastensatu, josta on monia eri versioita. Lapsille suunnatuissa tarinoissa 

karhu on usein lempeä, hidas liikkeissään ja toisinaan hieman tyhmä eikä myöskään kuvassa 23 

karhun petomaisuutta ole juuri nähtävissä, muuten kuin terävien kynsien osalta. Kuvan karhu on 

hyvin rauhallinen ja vaikutelma olisi hyvin eri, jos karhu esitettäisiin saaliin äärellä. Toisaalta kuva 

23 korostaa myös karhun toiminnallista luonnetta, sillä karhu on kiivennyt puuhun sen sijaan, että 

se olisi esimerkiksi talviunilla. Toiminta on kuitenkin pysähtynyt ja monien satujen ja tarinoiden 

luoma kuva karhun hidasliikkeisyydestä on aistittavissa myös kuvasta 23, vaikka karhu voikin to-

dellisuudessa olla todella aktiivinen. Tämä on hyvä esimerkki siitä, kuinka elokuvat, kirjat ja muu 

populaarikulttuuri vaikuttavat mielikuviimme eläimistä.   
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5.3 Yhteenveto 

Tässä luvussa esiteltyjen kuvien perusteella pedot eivät ole aina pahoja, vaan ne voivat olla myös 

lempeitä ja veikeitä. Petoeläimet kiinnostavat ihmisiä juuri niiden petomaisuuden vuoksi eli siksi, 

että ne tappavat muita eläimiä, joten on ristiriitaista, että niitä myös vihataan sen takia. Ihmisten ja 

luonnon kesken on ollut yhteentörmäyksiä koko historian ajan, joten pelko petoja kohtaan on luon-

nollista. Kuitenkin suoranainen petoviha on huolestuttava ilmiö. Kuten Ranuan eläinpuiston net-

tisivujen kuvat esittävät, petoihin voi suhtautua vihan sijaan myös ymmärtämällä niitä: ne ruokkivat 

pentujaan, pitävät huolta toisistaan ja tarkkailevat ympäristöään. Ne toteuttavat siis luonnollista 

käyttäytymistään myös vankeudessa, joten ei ole ihme, että luonnossa tämä käyttäytyminen pääsee 

vielä paremmin esille. Vaikka pedot kiehtovat ihmisiä, tämän luvun kuvissa ei ole haluttu korostaa 

petojen petomaisuutta esimerkiksi näyttämällä veristä saalista. Vaikka tällaiset kuvat saisivat toden-

näköisesti enemmän huomiota osakseen, tämän luvun kuvilla ei haluta herättää negatiivisia tunteita 

petoja kohtaan esittelemällä niitä ongelmia, joita pedot aiheuttavat ihmisille. Ennemminkin halutaan 

korostaa sitä, että pedot ovat muutakin kuin lihansyöjiä.  

Kuvista ei ole nähtävissä, että eläimet elävät vankeudessa, vaan sen päätelmän tein ainoastaan sen 

perusteella, että kuvat olivat eläinpuiston nettisivuilla. On melko selvää, miksi pedot halutaan esit-

tää vapaina. Niiden kehot on tehty matkustamiseen ja niiden liikkumisen estäminen aiheuttaa paljon 

stressiä. Säännöllinen ruokailu ja suoja eivät ole kunnollisia perusteluita sen puolesta, että villieläin-

ten on parempi olla eläinpuistoissa kuin luonnossa. Esimerkiksi moni ihminenkään ei valitsisi asua 

5 tähden hotellissa täysimajoituksella, jos heidän tulisi elää sen sisällä loppuikänsä. Vapautta ei ole 

ainoastaan kyky liikkua, vaan se pitää sisällään myös mahdollisuuden tehdä omat päätökset syömi-

sen, ympäristön ja seuran suhteen. (Wickins-Drazilova, 2006, s. 31–32.) Tässä luvussa esitetyt 

eläimet eivät näytä stressaantuneilta, vaan hyvinvoivilta ja on helppo ymmärtää, ettei markkinointi-

tarkoituksessa otetuissa kuvissa haluta esittää eläinten mahdollisia ongelmia. Vankeuden merkkien 

piilottaminen on mielenkiintoista, sillä eläinpuistosta kiinnostuneet ja myös muut ovat varmasti 

tietoisia eläinten vankeudesta. Vankeutta ei ole piilotettu kuitenkaan kaikkien eläinten kohdalla, 

kuten luvussa 6 käy ilmi, joten selvästi petojen vapaus nähdään tärkeämpänä kuin muiden eläinten. 

Petoja ei esitetä vankeudessa yhdessäkään aineiston kuvassa, mikä viittaa siihen, että ihmiset eivät 

halua nähdä petojen kahleita, vaan mieluummin ajatellaan niiden olevan vapaita.  
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6. VAPAUS JA VANKEUS 

Eläinten käyttö viihteessä käsittää erilaisia aktiviteetteja sirkuksista ja eläinpuistoista eläinten käyt-

töön televisiomainoksissa. Vaikka on olemassa sekä lainmukaisia että lainvastaisia tapoja käyttää 

eläimiä viihteessä, eläinten väärinkäyttö on yhdistetty molempiin. Tämä tarkoittaa sitä, että eläinten 

vahingoittaminen on kiinteä osa eläinten viihdekäyttöä. Eläinten pahoinpitely sirkuksissa ja eläin-

puistoissa on linkittynyt eläinten statukseen hyödykkeinä, sen sijaan että niiden ajateltaisiin olevan 

esiintyjiä tai osallistujia. Seurauksena ovat – huolimatta siitä, että lainsäädäntö määrittelee hyvät 

ohjeet eläinten hyvinvoinnille – todelliset normit, joita seurataan ja jotka määräytyvät käytännön 

näkökohtien mukaan. Huomioon otetaan erityisesti kustannus-hyöty-analyysi, kun mietitään sopivia 

standardeja eläinten hyvinvoinnille. (Nurse, 2016, s. 42.) 

Eettisesti ajateltuna ihmisillä, jotka kontrolloivat eläinten elämiä, on holhoava vastuu eläimiä koh-

taan ja heidän tulisi olla sitoutuneita elättämään näitä eläimiä samalla tavoin kuin he ovat eettisesti 

vastuussa elättämään lapsiaan. Kuten vanhempien tulee olla isällisiä/äidillisiä tehdessään päätöksiä 

siitä, mikä on parasta heidän lapsilleen, ja auttaa lapsia kehittämään elämässä tarvittavia kykyjä, 

täytyy myös eläinten huoltajien tehdä samoin eläinholhoteilleen. Suurin ero ihmislasten ja eläinten 

välillä on, että useimmat lapset itsenäistyvät vanhemmistaan ja voivat tehdä omia päätöksiä siitä, 

miten he haluavat elää. Eläinholhokit, jotka pysyvät huoltajiensa holhouksessa koko elämänsä, eivät 

ole kykeneviä tekemään vastaavia päätöksiä parhaasta tavasta elää, joten eläimet tarvitsevat huolta-

jiansa tekemään nämä päätökset puolestansa. (Haynes, 2008, s. 152.) 

Aiemmin mainitsin jo, kuinka eläinpuistoissa merkit eläinten vankeudesta tulisi pitää minimissä, 

jotta vierailijat olisivat tyytyväisiä. Ranuan eläinpuiston internetsivuilla esiintyvissä eläinten kuvis-

sa suurimmassa osassa häkkejä tai aitauksia ei näy. Tähän lukuun 6 on valittu kuvat, joissa olevat 

eläimet on selvästi jaoteltavissa joko vangin tai työntekijän asemaan. Loput keräämäni kuvat voi-

daan luokitella kuviksi vapaasta eläimestä, koska niistä ei voi nähdä merkkejä siitä, ettei eläin olisi 

vapaa. Koska näitä kuvia vapaasta eläimestä on niin monta verrattuna vangittuihin eläimiin, on mie-

lekkäämpää keskittyä aineistosta poikkeaviin kuviin ja käsitellä vapautta siinä sivussa. 

Kolme kuvaa esittää vangittuja petolintuja, joten olen käsitellyt niitä kokonaisuutena luvussa 6.1. 

Pohdin esimerkiksi sitä, mitä ajatuksia herää, kun yleensä vapauden symbolina pidettyjä lintuja esi-

tetäänkin vankeudessa. Loput vankeuskuvat ovat eri eläimistä ja luvussa 6.2, tarkastelen sitä, miksi 

näitä eläimiä on sopiva näyttää vankeudessa. Lisäksi alaluvussa 6.3 olen käsitellyt eläinten asemaa 

työntekijöinä, koska mielestäni vankeuden ja vapauden kannalta on olennaista miettiä, mitä eläin 

laitetaan tekemään ja onko se mielekästä sille.  
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6.1 Vangitut linnut 

Lintuihin viitataan usein yksikertaisesti puhumalla linnuista, kun taas nisäkkäistä puhutaan lajin 

nimellä, kuten leijonat, norsut, karhut jne. Linnut sen sijaan niputetaan yleensä yhdeksi joukoksi, 

vaikka lintulajeja on myös lukemattomia erilaisia. Kaikki linnut eivät osaa lentää, joten kenties lin-

nut niputetaan yhteen ryhmään niiden kehon päällysosan vuoksi: linnuilla on höyhenpeite, kun taas 

muilla eläimillä ei ole yhtä tunnistettavaa peitettä, jonka avulla ne voitaisiin tunnistaa yhdeksi ryh-

mäksi. Kun koiraa verrataan esimerkiksi hirveen, on niillä hyvin vähän samaistavia tekijöitä, vaikka 

molemmat nisäkkäitä ovatkin. Linnuissa esimerkiksi strutsit, kanat, pelikaanit ja korppikotkat ovat 

kaikki sulkapeitteisiä, vaikka käytökseltään ne eroavatkin toisistaan huomattavasti. Jatkan samaa 

perinnettä puhumalla yksiselitteisesti linnuista, vaikka aineiston kuvissa onkin nähtävissä monta eri 

lintulajia.  

Ihmiset ovat aina olleet poikkeuksellisen lumoutuneita linnuista. Lintuja on ihailtu niiden höyhen-

peitteen kauneuden vuoksi, ällistelty niiden laulujen moninaisuutta ja kenties eniten on kadehdittu 

niiden kykyä lentää. Lintuja ja muita eläimiä on viety niiden luonnollisen asuinalueen ulkopuolelle 

luultavasti jo niiden varhaisesta kesyyntymisestä lähtien. Lintujen käytölle ja esittelylle on useita 

motiiveja ja ne ovat esimerkiksi lemmikkejä, urheiluharrastuksen välineitä ja historiasta kertovia 

näyttelyesineitä, joista hyvänä esimerkkinä toimivat kirjekyyhkyt, jotka ennen kuljettivat kotia ikä-

vöivien kirjeitä. (Lever, 2010, s. 15.) 

Lintuja voidaan esitellä myös esteettisen miellyttävyyden takia, ruoanlähteenä, tuhoeläiminä, haas-

kaeläiminä, höyhenpeitteen vuoksi sekä suojelusyistä. Joitakin lintuja viedään luonnollisen elinym-

päristön ulkopuolelle yksinkertaisesti uteliaisuudesta lopputulokseen. Lintuja (kuten myös nisäkkäi-

tä ja kaloja) on lisätty metsästettävien luetteloon kasvattamaan jo olemassa olevia paikallisia riista-

lajeja. Lintuja käytetään myös metsästyksen apukeinoina. (Lever, 2010, s. 15.) Lintuja on siis monia 

erilaisia ja niillä on eri tarkoituksensa sekä ekosysteemissä että ihmisten käytössä. Seuraavissa ku-

vissakin on nähtävissä eri lintulajeja eri ympäristöissä, mutta kaikille kuvien linnuille on kuitenkin 

yhteistä se, että ne ovat vankeudessa.  
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Kuva50: Piekana 

 

 

Kuva55: Lehtopöllö 
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Kuva47: Kanahaukka 

 

Kuvassa 50 piekana seisoo oksan päällä häkissä. Takana näkyvät häkin rautakehikot sekä vihreää 

kasvustoa. Piekana on valppaana ja nokka hieman pystyssä.  Kuvasta 50 tulee hieman surullinen 

olo, koska kuva herättää mielikuvan ylväästä petolinnusta, joka katsoo suljetusta häkistä ulkomaa-

ilmaan kaivaten. Kuvissa 47 ja 55 ovat samankaltaisia kuvan 50 kanssa ja niissäkin on petolintu 

suljettuna näkyvään häkkiin. Tunnelma niissä ei ole kuitenkaan yhtä surumielinen kuin piekanan 

kuvassa, sillä toisessa kuvassa pöllö nukkuu ja kanahaukan kohdalla ei osaa sanoa, mihin sen katse 

kohdistuu eikä se vaikuta kaipaavalta. Lisäksi kanahaukka on melko tarkkaavaisen näköinen ja sen 

kirkkaat silmät kertovat enemmän eloisuudesta kuin surumielisyydestä.  

Linnut ovat lentotaitonsa myötä usein vapauden symboleja. Ne voivat siipiensä avulla matkata lä-

hestulkoon minne päin maailmaa tahansa. Taivaalla ne ovat suojassa maassa vaanivilta vaaroilta, 

vaikka toki niiden tulee varoa taivaalla viipottavia petolintuja ja lentokoneita. Kuitenkin niiden taito 

lentää herättää kateutta monissa ihmisissä ja ihmisen halu lentää on synnyttänyt monia keksintöjä, 

kuten lentokoneen, riippuliitimen ja kuumailmapallon. Vapaa kuin taivaan lintu on yleinen sanonta, 

joka viittaa juuri kykyyn pystyä toimimaan ja liikkumaan ilman rajoja. Siipirikko lintu onkin hyvin 

surullinen näky, sillä se tietää melko varmaa kuolemaa luonnossa elävälle linnulle.  

Kuvissa 47, 50 ja 55 näemme kuitenkin kolme lintua, jotka eivät ole vapaita. Mielenkiintoista on, 

että kaikki kolme lintua ovat petoja, vaikka muussa aineistossa pedot esitetään poikkeuksetta vapai-

na. Lintujen häkit on tehty läpinäkyviksi eli lintu itse näkee, mitä häkin ulkopuolella on ja saattaa 

kenties silloin tällöin kokeilla, pääseekö ulos. Linnut ovat selkärankaisista eniten liikkuvia. Riip-

pumatta siitä lentävätkö, uivatko vai juoksevatko ne, niillä kyky saavuttaa suuria etäisyyksiä nope-
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asti. Tämä on selvintä niillä linnuilla, jotka lentävät, mutta esimerkiksi pingviinit vaeltavat saarilta 

ja rannikoilta kauas merelle. Muillakin maalinnuilla on hyvin kehittyneitä muuttoliikkeitä. (Cox, 

2010, s. 3.) 

Kuvien lintujen häkit ovat murto-osa siitä, millä alueella linnut voisivat liikkua, jos olisivat vapaita. 

Koska lentokykyisiin lintuihin liitetään niin voimakkaasti ajatus vapaudesta, voidaan ajatella, että 

vapautensa menettänyt lintu on aina hieman surullinen näky, jos asiaa ehtii miettiä edes hetken. 

Esimerkiksi kuva 50 voisi esiintyä lintujen häkissä pitämistä vastaan olevassa kampanjassa, jolloin 

siihen linkittyisi vielä enemmän surumielisyyttä. Tällöin kuva 50 toimisi melko päinvastaisessa 

tarkoituksessa, missä se on nyt eli markkinointiviestinä Ranuan eläinpuistolle. Huomion arvoista on 

se, että katsoja ei voi tietää, pystyvätkö kuvien linnut lentämään. Jos eivät pysty, niin niillä olisi 

heikot mahdollisuudet selvitä luonnossa, jolloin eläinpuisto voitaisiin nähdä lintujen turvapaikkana.  

Ranuan eläinpuisto esittää lintuja häkeissään, mikä voi kertoa esimerkiksi halusta esittää asiat niin 

kuin ne ovat tai luotosta siihen, että ihmiset tietävät, mikä on todellinen tilanne. Ranuan eläinpuis-

toon tuodaan myös jonkin verran loukkaantuneita villieläimiä, joista suurin osa on lintuja (Hoiva-

eläintoiminta). Katsoja ei voi siis tietää, onko kuvassa loukkaantunut lintu, joka on hoidettu kun-

toon, mutta joka ei pärjäisi enää luonnossa. Tällä tavoin eläinten vankeudessa pito olisi varmasti 

ainakin osan mielestä oikeutetumpaa. Voi myös olla, ettei lintujen kohtalo yksinkertaisesti kiinnosta 

ihmisiä niin paljon kuin muiden petojen, joiden kohdalla vankeuden merkit on pidetty täysin piilos-

sa, joten ei ole väliä, vaikka lintujen kohdalla häkki onkin taustalla. Toisaalta syy voi olla myös 

käytännöllinen eli lintujen häkit ovat sen kokoisia, ettei lintuja voi kuvata ilman niitä. Esimerkiksi 

nisäkkäiden aitaukset ovat yleensä melko isoja, joten nisäkkäistä on helpompi saada kuva ilman 

aitausta.  
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6.2 Muut vangitut 

 

 Kuva70: Sika 

 

 

Kuva28: Hirvi 
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Kuva7: Vuohi 

 

Kuvissa 7 ja 70 ovat aitauksissa sika ja vuohi, jotka ovat tunnettuja kotieläimiä. Kotieläinten vanke-

us ei aiheuta yhtä suurta keskustelua kuin villieläinten vangitseminen. Siat ja vuohet ovat jo pitkään 

olleet ihmisen hyötyeläimiä, ja erityisesti vuohi on tärkeä kotieläin kuivissa oloissa (Turunen, 2011, 

s. 154). Kuvan 7 vuohi on selkeästi tottunut ihmisiin, sillä lapset voivat syöttää sille omenaa ilman 

huolia siitä, että vuohi esimerkiksi näykkäisi. Vuohi vaikuttaa lauhkealta ja vaikka sen sarvet näky-

vät, ei mieleen tule, millaista vahinkoa ne voisivat saada aikaan. Toisin saattaisi olla, jos aitaa ei 

olisi lasten ja vuohen välissä, jolloin vuohi voisi melko vapaasti puskea lapsia sarvillaan. Kuvan 

lapset ovat innoissaan eikä vuohikaan näytä olevan pahoillaan siitä, että sille tarjoillaan herkkupalo-

ja, joten kuva on melko lämminhenkinen.  

Kuvassa 70 samat lapset ovat katsomassa aitauksessa olevaa sikaa. Sika on suomalaisille tutumpi 

eläin kuin vuohi, sillä sikaa esimerkiksi syödään vuoden ympäri ja erityisesti kinkku on joulun pe-

rinneruoka monessa kotitaloudessa. Sikaloiden tehotuotanto on melko säännöllisesti ollut eläinsuo-

jelijoiden iskun kohteena. Sikojen olot ovatkin joissakin tuotantotiloissa karut ja eläimet eivät vält-

tämättä pääse liikkumaan kuin muutamia kymmeniä senttejä suuntaansa. Siksi kuvan 70 olot eivät 

aiheuta useimmissa ihmisissä negatiivisia tunteita, vaan ennemmin kehutaan sitä, että sialla on hy-

vät oltavat. 

Eläimen hyvinvoinnin määrittelyyn liittyen voidaan kysyä, että jos eläimen vaihtoehtoinen elämä 

olisi tehotuotannossa, voidaanko perustellusti sanoa, että siihen verrattuna eläin elää hyvää elämää 

eläinpuiston aitauksessa. Jos suurin osa sioista kasvatetaan syötäväksi, siihen nähden eläinpuiston 
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sikojen tehtävä viihdyttää ihmisiä ja olla silitettävänä voi näyttää melko ruusuiselta. Kenties se on-

kin sitä, sillä sika on kesytetty aikaa sitten ja se on elänyt vankeudessa monien sukupolvien ajan, 

joten todennäköisesti se ei pärjäisi enää vapaana eikä se luultavasti edes tiedä, mitä vapaus on. On-

gelmallista tässä tapauksessa lienee se, että jos eläin on joskus kesytetty ihmisen käyttöön, onko 

ihmisillä oikeus hyödyntää sitä hamaan tulevaisuuteen vai tuleeko jossain vaiheessa raja vastaan. 

Kuvan 70 lapset joutuvat kenties tulevaisuudessa pohtimaan tätä kysymystä, vaikka kuvan sika tus-

kin on enää näkemässä lopputulosta.  

Vangittujen eläinten sopeutumista uuteen rajattuun ympäristöönsä helpottavat geenit ja ympäristö, 

jotka ovat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Geneettiset muutokset, joita ilmenee kun laji on 

sukupolvia vankeudessa, tarjoavat koko ajan kehittyvän mallin käytöksen muokkautumiseen samal-

la, kun vankeusympäristö auttaa ”rakentamaan” lopullisen eläimen. (Price, 2002, s. 161.) Näin on 

käynyt myös kuvan 70 sian kohdalla ja on vaikea kuvitella, että sika kaipaisi vapautta. Kuinka se 

voisikaan, jos se on koko elämänsä asunut vankeudessa eikä sillä ole tietoa vankeuden ulkopuoli-

sesta elämästä. Vapauskaan ei aina ole hyvä asia; vapaus pitää sisällään vaaroja, joita ei vankeudes-

sa ole ja kuvan 70 sika ei luultavasti selviäisi vapaudessa kovin kauaa. Siitä syystä kuva 70 siasta tai 

kuva 7 vuohesta eivät aiheuta negatiivisia tunteita ja on helppo ymmärtää, miksi aitauksia ei ole 

rajattu pois kuvista, kuten oli luvun 5 petoeläinten kohdalla. 

Sen sijaan hirvi on villieläin, joten sen näkeminen vankeudessa voi aiheuttaa enemmän närää kuin 

sikojen tai vuohien. Hirven pahin vihollinen on ihminen ja hirviä kuolee niin liikenteessä kuin met-

sästyksen kautta. Kuvassa 28 näemme siis sekä haittaeläimen että tärkeän riistaeläimen. Kuvassa 

vallitseva ajankohta on mahdollisesti syksy, koska ruska alkaa tulla puihin ja heinä on laonnut. Syk-

sy on myös hirvenmetsästyksen aikaa. Metsästys on yksi nykyajan suosituista harrastuksista ja val-

tiot säätelevät riistakantoja niin, että riistaa on tarjolla metsästäjille. Metsästys on iso bisnes ja va-

rusteisiin saatetaan käyttää suuria summia. Luonnolla on oma tapansa säädellä riistokantoja eli pe-

dot, mutta koska pedot ovat kuitenkin vähentyneet metsästyksen myötä, ne eivät voi hoitaa tehtä-

väänsä kunnolla. (Järvinen, 2000, s. 72.)  

Hirven kuvaa katsoessa tulee väistämättä mieleen metsästys, koska hirvi on yksi tärkeimmistä met-

sästyksen kohteista. Vaikka kuvassa ei näy metsästäjiä tai aseita, ajattelen hirven kuitenkin metsäs-

tyksen kautta. En itse metsästä, joten mielikuva hirvestä ja metsästyksestä liittynee siihen, että hirvi 

on julkisuudessa useimmiten liikenneonnettomuuksien osapuolena tai riistaeläimenä. Vaikka hirvi-

kolareita sattuu jonkin verran, hirviä ei pyydetä ainoastaan niiden takia. Järvinen (2000, s. 73) esit-

tää, että motiivina eivät myöskään ole raha tai liha, vaan metsästyksestä saatava symbolinen arvo. 
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Koska saaliina on usein villi, kesyttämätön luontokappale, toimii se vastakohtana kesylle. Kotieläin-

ten pyyntikin voidaan nähdä mielekkäänä, kunhan ne ovat villiintyneitä. Esimerkiksi kuvassa 28 

oleva hirvi ei ole mielekäs saalis, sillä sitä ei voi kuvailla enää villiksi.  

Voin kuvitella eri tapoja, joilla kuva 28 voidaan nähdä. Toisaalta kuvassa on kaunis villieläin, joka 

herättää kunnioitusta, jolloin vankeuden merkkien näkeminen voi olla haitallista markkinoinnille. 

Toisaalta kuvan hirvi on hyvässä lihassa ja sen kuuluisi olla luonnossa ampumisen kohteena, joten 

vankeuden merkit ovat tällöinkin pahasta. Toisaalta taas kuvan hirven sukulaiset voivat aiheuttaa 

pahoja vahinkoja osuessaan auton eteen, jolloin kuva 28 herättää positiivisia tunteita vankeuden 

suhteen. Hirveä voidaan kutsua myös haittaeläimeksi, koska se aiheuttaa metsäpuille vahinkoa. Voi 

siis olla, ettei kuva 28 ja hirven näkeminen vankeudessa ole negatiivinen asia monelle ihmisille, 

koska on parempi, että luonnossa on yksi hirvi vähemmän aiheuttamassa haittaa ihmisille.  

 

6.3 Työjuhdat 

Eläin voi olla työntekijän asemassa monella tavalla ja esimerkiksi koirat voivat toimia niin vahti-

koirina, opaskoirina kuin poliisikoirinakin. Eläimiä käytetään tutkimuksessa ja niitä hyödynnetään 

niiden tuottamien tuotteiden vuoksi (esimerkiksi munat, villa, maito, lanta). Eläimiä käytetään lai-

dunmaan ylläpitämiseksi tai kontrolloimaan ei-toivottua kasvillisuutta. Eläimiä käytetään viihdyt-

tämiseen ja näyttelyissä, kuten eläinpuistoissa tai akvaarioissa. Koska työtä tekevien eläinten huol-

taja usein kontrolloi myös työn ulkopuolista ympäristöä, täytyy tämän ympäristön edistää eläinten 

viihtymistä silloin, kun ne eivät työskentele. Ongelmallista eläinten työskentelyssä on se, kun mieti-

tään, saako eläin reilun ”palkkion” tekemästään työstä. (Haynes, 2008, s. 145.) Lisäksi jos eläimet 

tekevät työtä ihmisen hyväksi, on syytä pohtia, onko eläin tällöin vapaa tekemään omia valintoja vai 

onko se ihmisen vallan alla.  

Myös matkailun alalla eläimiä käytetään työntekijöinä, ja eläimet auttavat kuljetuksissa, tavaroiden 

kantamisessa ja matkailijoiden viihdyttämisessä. Yleensä näitä tehtäviä hoitavat samat ihmisten 

kesyttämät eläinlajit eli koira ja hevonen. Lapissa poroja käytetään myös paljon. Ulkomailla vil-

lieläimiä hyödynnetään matkailussa ja esimerkiksi alistettujen norsujen temppuilun katsominen ja 

huumattujen tiikerien kävelyttäminen ovat ainutlaatuista viihdykettä osalle turisteista. Eläinpuistois-

sa jokainen eläin on ikään kuin työntekijä, sillä ne toimivat ihmisten viihdyttäjinä.  

Kun ihmiset ovat lomalla, he saattavat haluta paeta normaalia, päivittäistä elämäänsä ja kokea eri-

laisia paikkoja ja aktiviteetteja, jotka vahvistavat heidän tuntemuksiaan henkilökohtaisesta hyvin-
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voinnista ja onnellisuudesta. Matkailu perustuu tälle ajatukselle ihmisen pyrkimyksestä henkilökoh-

taiseen tyydytykseen eli sillä on välineellinen arvo. Matkailu arvottaakin tuotteensa sen mukaan, 

kuinka suuri hyöty niistä on matkailijoille. Kun tämä tuote on eläin, sen arvostaminen vain sen ul-

koisen arvon kautta väheksyy, tai jopa kieltää, sen kyvyn itsenäiseen toimintaan. Tällaisessa tilan-

teessa matkailu toimii esimerkkinä hyvin ihmiskeskeisestä alasta, joka perustuu eläimiä objektivoi-

valle ja väheksyvälle suhteelle. (Markwell, 2015, s. 44.) Eläinpuistoissa eläinten arvottaminen nii-

den ulkoisen olemuksen kautta on jokapäiväistä ja eläimet on viihdyttäjän asemassaan nimenomaan 

ulkonäkönsä puolesta. Useimmiten eläinpuistoissa vierailijoiden tavoitteena on nähdä mahdolli-

simman monta eläintä. Jos eläimiä ei ole näköpiirissä, on se pettymys, joten eläinpuistojen suunnit-

telijoiden tehtävänä on rakentaa aitaukset niin, että eläin on mahdollisimman paljon esillä, mikä taas 

voi stressata eläintä.   

Kuitenkin eläimillä voi olla myös viihdyttäjää laajempi tehtävä. On eläimiä, joiden kanssa matkaili-

ja pääsee vuorovaikutukseen ja eläimellä on toiminnallisempi rooli. Koska eläinpuiston eläinten 

voidaan katsoa kaikkien olevan viihdyttäjiä, on helpompi keskittyä sellaisiin eläimiin, jotka ovat 

selkeästi nähtävissä työtä tekeviksi eli niillä on aktiivisempi tehtävä kuin pelkkä esillä olo. Seuraa-

vaksi esittelen Lapissa paljon käytetyt eläimet huskyt ja porot, jotka viihdyttävät matkailijoita ve-

tämällä rekeä tai pulkkaa. Lisäksi hevoset ovat maailmalla ja Suomessa yleisiä ratsastus- ja ve-

toeläimiä, joten myös hevonen on edustettuna luvussa.  
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Kuva3: Huskyt 

 

    Taulukko 2: Huskyt-kuva 

Kuvassa Kuvasta pois 
aktiivisuus tylsyys 
talvisesonki kesäaika 
energia väsymys 
lauma yksilöllisyys 
vetäminen häkissä olo 
kylmyys pakkasenpuremat  

 

Kuvassa 3 on huskyajelu. Husky-koirat vetävät rekeä, jossa on kaksi ihmistä. Koirat juoksevat kie-

let ulkona ja meno näyttää vauhdikkaalta. On talvi ja pakkasta, joten ihmiset ovat pukeutuneet läm-

pimästi. Myös lunta on paljon. Huskyt ovat suosittuja vetokoiria ja huskyajelu on yksi Lappiin yh-

distetty aktiviteetti. Kuva 3 on mielestäni hyvin tyypillinen kuva Lapin matkailumarkkinoinnissa. 

Taulukon 2 vasemmalla puolella on paljon ominaisuuksia, joita voi liittää myös muihin huskyista 

nähtäviin kuviin. Esimerkiksi kirjoittaessani Googlen kuvahakuun ”lappi husky” ensimmäisessä 

kymmenessä kuvassa puolessa huskyt ovat samankaltaisessa vetopuuhassa talviaikaan. Myös loput 

taulukon Kuvassa-osion adjektiivit voi liittää näihin kuviin. Huskyt esitetään siis usein aktiivisena 

laumana vetopuuhissa ja talvimaisemissa eikä kuva 3 tuo mitään uutta tähän trendiin. Koska tämän-

kaltaiset kuvat ovat niin yleisiä, herää kysymys, eivätkö huskyt muuta tee kuin vetävät rekeä talvel-

la.  



65 
 

Huskyt uskoakseni nauttivat vetämisestä ja aktiivisesta elämästä, kuten kuvastakin näkyy, mutta 

kuva herättää miettimään, mitä huskyt tekevät työn ulkopuolella. Kuvassa 3 meno on kovaa, joten 

työpäivän jälkeen nukkuminen ja ruokailu ovat varmasti avainasemassa. Tiedossa on, että Lapissa 

sesonki on rajallinen, joten matkailusesongin ulkopuolella voi tulla pitkiä jaksoja, jolloin huskyilla 

ei ole työtehtäviä. Kenties tylsyys valtaa kesällä koirien päivät, vaikka niitä todennäköisesti harjoi-

tetaankin jonkin verran myös hiljaisina aikoina. Usein koiria on kuitenkin yhdessä tarhassa todella 

paljon, joten jokaisen koirayksilön aktiivisuuteen panostaminen on haastavaa. Tilanteessa, jossa 

koiria on paljon yhdellä alueella, voi tulla ongelmia myös siivouksen ja ruokinnan kanssa, jos re-

surssit on mitoitettu liian alas tai esimerkiksi työntekijöitä sairastuu. Lisäksi koirien keskuudessa 

tarttuvat taudit voivat levitä nopeasti. Kuvassa 3 ei näitä ongelmia näy, vaan koirat esitetään hyvin-

voivina ja aktiivisina eläiminä, jotka nauttivat työstään. Kuitenkin, vaikka kuva 3 on hauska, se ei 

juuri eroa muista huskyista otetuista kuvista, joten kuva herätti ennemminkin pohtimaan, mitä ku-

van ulkopuolella tapahtuu eikä sitä, mitä kuvassa on.  

 

 

Kuva4: Poro 

 

Kuvassa 4 poro vetää rekeä, jossa istuu kaksi ihmistä. Poroa taluttaa mies, jolla on saamenpukuun 

yhdistettävä takki. Porolla on suu auki ja silmä pullistunut. Poro näyttää vähän vikuroivan ja heitte-

levän päätään. Poro ei mene kovin lujaa, sillä ihminen kävelee vieressä. Talvi on parhaimmillaan ja 
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lunta riittää niin puissa kuin maassakin. Kuva 4 on tyypillinen kuva porosta, mutta poroja esitetään 

paljon myös joukoittain ja esimerkiksi tunturimaisemissa oleva porolauma on monen postikortin 

aihe. Huskyjen ja porojen ero on se, että poroja käytetään matkailussa kokonaisvaltaisemmin. Poro-

ja syödään, niistä saadaan vuotia, niistä tehdään matkamuistoja ja porojen sarvia voidaan käyttää 

monella tapaa, kuten koristeena, avaimenperänä tai korvakoruina. Kuva 4 esittää poron työssään.  

Porot ovat yleinen näky Lapissa ja poronhoito onkin erityisesti saamelaisten pitkäaikainen elinkei-

no. Saamelaisten elintärkeästä suhteesta poroihin kertoo esimerkiksi monipuolinen porosanasto. 

Yhtä rikasta sanastoa ei voida liittää yhteenkään muuhun kesyyn tai puolikesyyn eläinlajiin. (Järvi-

nen, 2000, s. 60.) Kuvassa 4 oleva poroa taluttava mies on pukeutunut pukuunsa kenties juuri siksi, 

että puvusta tulee yhtymä saamelaisiin ja sitä kautta toimiminen poron kanssa vaikuttaa luonnolli-

selta. Esimerkiksi tavallinen toppatakki ei antaisi samaa vaikutelmaa. Saamelaisuus on myös yksi 

matkailumarkkinoinnissa käytetyistä keinoista, joten kuvassa yhdistyvät kaksi Lapin valttia: alkupe-

räiskansa ja poro.  

Poroa ei voi pitää täysin kesynä eläimenä, vaan se on puoliksi villi. Usein porojen annetaan laidun-

taa vapaana suurimman osan vuodesta. Poron kesyyntymiseen on voinut vaikuttaa se, että poro saa 

pedoilta suojaa ihmiseltä. Lisäksi poro pitää ihmisen virtsaa herkkunaan, koska se saa siitä elintär-

keitä suoloja, joita ei tunturialueilla ole kovin paljoa. (Järvinen, 2000, s. 61.) Koska poro on vain 

puolikesy, on syytä pohtia, kuinka mielellään se vetää matkailijoita reessä. Kuvan 4 porosta on vai-

kea sanoa, nauttiiko se vai ei. Tulkitsin, että poro vikuroi, koska se ilmeisesti heittelee päätään ja 

silmä on pullistunut, mutta toisaalta poro voi myös esimerkiksi äännehtiä riemusta ja siksi heiluttaa 

päätään. Hyvä kysymys onkin, onko poron kesy vai villi puoli vallitseva. Sitä ei osaa kuvan perus-

teella sanoa. Kuva 4 ei kuitenkaan aiheuta suuria tunteita, sillä olemme tottuneet näkemään poron 

vetämässä rekeä, joten poron pitäminen kiinni ei ole harvinaista eikä siten aiheuta negatiivisia aja-

tuksia liittyen poron vapauden menetykseen.  
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Kuva5: Hevonen 

 

Kuvassa 5 väritykseltään ruskea hevonen vetää ilmeisesti rekeä, joka on vain puoleksi nähtävissä. 

Hevonen katsoo porolaumaa, joka pysyttelee etäällä, mutta ei kuitenkaan lähde pakoon. Maassa on 

vähän lunta, joten ajankohta on mahdollisesti syystalvi. Auringon kajo näkyy metsän yläreunassa, 

joten joko aamu alkaa sarastaa tai ilta saapua. Taustalla näkyy tuuhea metsä täynnä kuusipuita. He-

vosella ei ole ajorataa, mikä antaa mielikuvan, että hevosella on lähdetty ajelemaan maastoon mer-

kitsemättömiä reittejä pitkin. Maasto on epätasainen. Kuvassa ollaan mahdollisesti pellon päässä tai 

metsäaukealla. Ihmisiä kuvassa ei näy. Kuvassa 5 nähdään kahden ihmisen hyötyeläimen kohtaa-

minen. Molempia käytetään sekä vetojuhtina että ruoaksi. Hevonen on kesytetty kokonaan, kun taas 

poro on edelleen villi tai puolivilli. Hevonen ja erityisesti etualan poro tuijottavat toisiaan ja tulee 

vaikutelma, että ne vaihtavat ajatuksia, joita ihminen ei kuule. Haluaako hevonen vaihtaa paikkaa 

poron kanssa?  

Hevosta voidaan pitää lemmikkinä, mutta lisäksi sitä käytetään huvi- ja virkistyskäyttöön esimer-

kiksi hevosmatkailussa ja raveissa. Entisaikaan hevonen oli yksi ihmisen tärkeimmistä työeläimistä 

suomalaisella maaseudulla. Hevosen aseman vaihtuminen hyötyeläimestä viihde-eläimeksi osoittaa 

kattavasti, kuinka ihmisten eläinsuhde on muuttunut; ennen eläimiä käytettiin työvälineenä, nyky-

ään lähinnä viihdetarkoituksessa. Nykyään hevonen on inhimillistetty ja sitä hoidetaan ylenmääräi-

sesti, jopa niin että sen hyvinvointi vaarantuu samalla. Hevoset olivat ennen villejä, joten niiden 

lajille on tyypillistä ulkoilla ja liikkua paljon, syödä luonnon tarjoamia antimia sekä elää laumassa. 

Toisinaan ihmiset unohtavat nämä lajityypilliset tarpeet ainoastaan turhamaisuuden vuoksi tai tavoi-
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tellessa hyötyä tai kunniaa. (Turunen, 2011, s. 132.) Kuvassa 5 hevosen tarpeet on osittain otettu 

huomioon, sillä hevonen saa sekä liikkua että ulkoilla, vaikka katsoja ei tiedäkään, kuinka usein sitä 

tapahtuu. Hevonen on kuvassa 5 yksin, joten emme tiedä, onko sillä lauma jossain. Kenties se kat-

soo porolaumaa juuri siksi, että itsekin tahtoo kuulua sellaiseen. Toisaalta se voi olla vain utelias.  

Hevosen luonteenpiirteisiin kuuluu pelokkuus eli se reagoi herkästi epätavallisiin ja yllättäviin asi-

oihin. Näissä tilanteissa sen aistit ovat erityisen valppaina ja vaisto voi ohjata hevosta reagoimaan. 

(Pickering, 1999, s. 25.) Reaktio voi olla niin pako kuin potku, joten siksi matkailukäytössä olevat 

hevoset tulee kouluttaa hyvin, erityisesti lasten kanssa työskentelevät. Kuvassa 5 oleva hevonen 

näyttää jo täysikasvuiselta eikä se säikähdä vastaan tulevia poroja, joten sillä on ilmeisesti jo paljon 

kokemusta reen vetämisestä. Kuvasta välittyy rauhallinen tunnelma, joten hevonen ei vaikuta stres-

saantuneelta.  Toisaalta emme tiedä, mitä kuvan ottamisen jälkeen tapahtui, joten kenties hevonen 

pillastui sittenkin.  

Hevoset ovat olleet myös populaariviihteen kohteina. Heppatytöt kasvoivat Villivarsa ja Hevoshullu 

-lehtien ja lukemattomien hevoskirjojen parissa, minkä lisäksi lapset saattoivat katsoa elokuvia, 

kuten Spirit – Villi ja vapaa sekä Tyttö ja villivarsa. Aikuisille tutumpia elokuvia ovat kenties He-

voskuiskaaja ja Sotahevonen, joiden lisäksi moni on ihaillut Zorron vierellä laukkaava kiiltävän-

mustaa Tornadoa. Tavalliselle hevoselle on annettu myös yliluonnollisia kykyjä fantasiamaailmas-

sa, missä esimerkiksi yksisarvisilla on usein maagisia parantajakykyjä, hevosella voi olla siivet ja 

siten kyky lentää tai hevosen alaruumis on yhdistetty ihmisen yläruumiiseen kentaurin hahmossa. 

Myös tosielämässä hevosenkenkien uskotaan tuovan onnea. Kuvan 5 hevonen on tavanomainen ja 

sen vetämä reki vielä lisää tavanomaisuutta, sillä se on arkipäiväinen tehtävä hevoselle. Osittain 

kuvan maisema lisää mystiikkaa ja mielikuvitus luo hevosen ja porojen välille ajatuksenvaihtoa. 

Populaarikulttuurissa hevoset ovat usein ihmisen kumppaneita ja ratsuja, kuten myös tosielämässä, 

joten kuva 5 ei synnytä negatiivisia tunteita, vaikka hevonen onkin ”kahlittu” rekeen. Siksi hevonen 

onkin hyvä esimerkki eläimestä, jonka kesyttäminen on johtanut siihen, ettei sitä enää edes ajatella 

vapauden kautta, vaan sen ajatellaan olevan tyytyväinen osaansa ihmisen työvälineenä ja kump-

panina.  

 

6.4 Yhteenveto 

Vankeuden merkkejä ei ole koskaan ollut vaikeuksia osoittaa. Häkkien tangot ja ristikot, kahleet, 

verkot ja ansat sekä kaikenlaiset merkit esteistä ja haitoista ovat osoituksena vankeudesta. (Turovs-
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ki, 2011, s. 133–134.) Eläinten liikkumista voidaan rajoittaa monin eri tavoin. Esimerkiksi koiraa 

voidaan pitää sisällä talossa, sille voidaan laittaa talutusremmi, valjaat, kuonokoppa tai kauko-

ohjattava kaulapanta. Tässä alaluvussa esitellyissä kuvissa liikkumista estävät verkkohäkki, puinen 

aitaus ja reen valjaat. On monta näkemystä siitä, onko eettisesti oikein pitää eläimiä vankeudessa ja 

eläinpuistot ovat luonnollisesti tämän keskustelun keskipisteessä. Eläinten työnteko ei ole niin on-

gelmallista, sillä usein työtätekevät eläimet ovat ihmisen kesyttämiä ja niitä on käytetty ihmisen 

hyväksi jo vuosisatojen ajan. Kuitenkin on tärkeää pohtia, nauttiiko eläin työnteosta ja hyödyttääkö 

se sitä itseään.   

Tämän luvun kuvat ovat poikkeuksia aineistosta. Suurimmassa osassa Ranuan eläinpuiston net-

tisivuston kuvista ei näy aitoja eikä häkkejä eli eläimet esitetään vapaina, ikään kuin kuvat olisi 

otettu luonnosta. Onko vankeuden merkkejä tarpeen piilottaa? Suurin osa ihmisistä tietää, että 

eläinpuistoissa eläimet elävät aitauksissa ja häkeissä, joten olisi mielenkiintoista tietää, miksi tämä 

totuus tulee pitää peitettynä. Kenties ihmiset eivät halua ajatella asiaa, onhan eläimet vangittu ja 

asetettu näytille ihmisten viihdyttämiseksi ja vain erittäin harvoissa tapauksissa on ensisijaisesti 

ajateltu eläimiä. Yhdestäkään eläinlajista ei voi sanoa, että se on luotu elämään vankeudessa. Kaikki 

eläinlajit ovat alkujaan olleet vapaita ja esimerkiksi sikojen esi-isä villisika on nimensäkin puolesta 

villieläin. Eläinpuistot ovat toisaalta myös parantaneet loukkaantuneita eläimiä ja jopa pelastaneet 

lajeja sukupuutolta. Kuitenkin ihminen on useimmiten ollut syypää sukupuuttoihin tai sukupuuttoon 

kuolemisen uhkaan, joten pääsemme takaisin alkupisteeseen. Eläinpuistot ovatkin kaksijakoisia 

instituutioita, joista näkee sekä ihmisten rakkauden eläimiä kohtaan että ihmisten asennoitumisen 

eläinten yläpuolelle arvojärjestyksessä.   

Erityisen ongelmallinen kysymys, tulisiko ihmisten suojella uhanalaisia lajeja laittamalla ne eläin-

puistoihin tai muihin suojelukohteisiin, joissa eläinten tärkein tehtävä lajin säilyttämisen ohella on 

toimia ihmisten viihdyttäjinä. Huomattava on, että suuri osa eläinpuistojen eläinlajeista ei edes ole 

uhanalaisia, joten halu lajin säilyttämiseen ei voi olla suurin syy pitää niitä vangittuna. Kun eläin 

laitetaan eläinpuistoon, on sen rooli luonnossa ohi. Esimerkiksi jos petoeläimille syötetään lihaa, 

niiden rooli saalistajina ekosysteemissä on menetetty, ja lihatarvikkeiden uhraus vaikuttaa hyödyt-

tömältä. Jos eläinlajia halutaan suojella, tulee miettiä, onko järkeä suojella lajia vain, jotta ihmiset 

pääsevät ihmettelemään sitä. Usein uhanalaisen lajin yksilöä, kuten tiikeriä, käytetään eläinpuistos-

sa suojelemaan lajiansa, jolla ei todennäköisesti ole luonnollista elinympäristöä enää lajin tuleville 

jäsenille. Onko mielekästä asuttaa tämä eläinyksilö eläinpuistoympäristöön ja käyttää sitä työnteki-

jänä, kun pääsyy lajin säilyttämiselle on, että ihmiset pääsevät katsomaan lajin yksilöllisiä jäseniä? 

(Haynes, 2008, s. 147–148.) 
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7. TÄHTIELÄIMET… JA NE MUUT? 

Tähtieläimiksi on valittu eläimet, joiden kuvat esiintyivät joko nettisivuston etusivulla eli siellä, 

missä on todennäköisesti eniten katsojia tai eläimet, jotka esiintyvät useammassa kuin yhdessä ku-

vassa. Tähtieläimiä ovat jääkarhu, ruskeakarhu ja ilves, joista oli useampi kuva sivustolla. Ilvestä ja 

ruskeakarhua olen jo käsitellyt edellisissä luvuissa, joten keskityn tarkemmin jääkarhuun alaluvussa 

7.1. Suurimmalla osalla eläimistä kuvia on vain yksi ja joissakin tapauksissa tämä yksi kuva voi olla 

heikkolaatuinen tai muuten huono, joten nämä vähemmän huomiota saavat eläimet ovat ”ne muut”. 

Vähemmän merkittäviä eläimiä käsittelen alaluvussa 7.2. Lopuksi olen tehnyt yhteenvedon aihees-

ta.  

 

7.1 Jääkarhu 

Ranuan eläinpuistoa markkinoidaan paljon jääkarhujen kautta. Ranualla asustavat Suomen ainoat 

jääkarhut, joten luonnollisesti niiden avulla voidaan erottautua kilpailijoista. Jääkarhujen elämää 

seurataan tiiviisti, mutta ne tuovat myös negatiivista julkisuutta, kuten kävi vuonna 2014 kun jää-

karhuemo Venus söi pentunsa. Toisaalta Ranzo, sekin Venuksen pentu, myötävaikutti Ranuan 

eläinpuiston kävijäennätykseen vuonna 2012 (kts. esim. Ranuan eläinpuisto rikkoi…). Myös nyt 

Ranuan eläinpuistoon on syntynyt jääkarhunpentu, joten oletettavasti se vetää paljon yleisöä eläin-

puistoon tulevana kesänä. Ranuan eläinpuiston nettisivuilla oli kolme kuvaa jääkarhusta ja esimer-

kiksi otin kuvan 1.  

 
Kuva1: Jääkarhu 
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Kuvassa 1 jääkarhu tassuttelee ilmeisesti jäällä lihanpala suussaan. Maisema on talvinen, sillä taus-

talla on myös lunta. Jääkarhu on rauhallisen näköinen. Lihakimpale on suuri ja puolet siitä on ulko-

na jääkarhun suusta. Jääkarhu on liikkeessä ja vaikuttaa kantavan kimpaletta jonnekin. Kuva on 

melko valkoinen jääkarhuineen ja taustoineen. Jääkarhulla on hieman kellertävää väriä niskassa. 

Jääkarhulla on pieni vatsa ja muhkeat jalat. Auringon välähdyksiä on nähtävillä karhun turkista ja 

jäällä ja myös varjoja muodostuu. Jääkarhun kuva oli Ranuan eläinpuiston nettisivujen etusivulla ja 

se oli ensimmäinen kuva, jonka kävijä näki. Kuvan ottajasta ei ole tietoa eikä varmuutta siitä, onko 

karhu eläinpuiston asukki vai jokin muu jääkarhu. Tulkitsen, että kuva on otettu eläinpuistosta ruo-

kinta-aikaan kevättalvella, koska jäätä ja lunta on vielä maassa, mutta kevätaurinko pilkistää jo. 

Jääkarhu on lihansyöjä ja peto, mitä korostetaan lihanpalalla, mutta kuvan tunnelma on kuitenkin 

seesteinen. 

Jääkarhu näyttää rennolta ja rauhalliselta eikä se revi lihakimpaletta heti palasiksi. Jääkarhu on 

mahdollisesti menossa syömään ruokaansa johonkin rauhaisaan paikkaan. Luonnossa jääkarhun 

pääsääntöinen ravinto ovat norpat eli kiehkuraishylkeet. Jääkarhu voi vaania hyljettä odottamalla 

hiljaa, kunnes yksi ilmestyy jääaukkoon happea saadakseen tai kiivetäkseen pois vedestä lepää-

mään. Jääkarhu syö myös partahylkeitä, grönlanninhylkeitä, nuoria mursuja, maitovalaita, kalaa ja 

merilintuja. (Buck, Corn & Alexander, 2010, s. 132.) Kuvan 1 jääkarhu ei todennäköisesti ole itse 

saalistanut ruokaansa eikä lihanpala luultavalta ole hyljettä tai muuta jääkarhun luonnollista ravin-

toa, vaan jotain muuta lihaa. Lihasta ei tipu verta, joten se ei liene tuoretta. Eläinpuiston työntekijät 

ovat luultavasti piilottaneet lihan jääkarhun häkkiin aktivoidakseen eläintä. Kuvan 1 jääkarhu pää-

see toteuttamaan vain vähän luonnollista saalistuskäyttäytymistään, sillä eläinpuistossa ei ole jääti-

köitä, jonka alta jääkarhu voisi pyytää norppia. Jääkarhun kuvassa vankeuden merkkejä ei näy, ku-

ten ei muidenkaan petonisäkkäiden, joten selvästi jääkarhu halutaan esittää vapaana.  

Kuten tiedetään, jääkarhun olemassa olo on vaarantunut kohoavien lämpötilojen ja sulavan arktisen 

jääpeitteen myötä. Jääkarhusta on tullut keskeinen ikoni kertomaan ilmastonlämpenemisen vaarois-

ta. Ruohonjuuritason ryhmät, jotka taistelevat luonnon monimuotoisuuden puolesta, ovat edelleen 

kärjessä jääkarhua suojeltaessa. (Bevington, 2012, s. 12.) Myös eläinpuistot suojelevat jääkarhuja, 

mutta olenkin jo maininnut useita kritiikin aiheita eläinpuistojen toimintaa kohtaan. Erityisesti jää-

karhun kohdalla ajankohtainen kysymys on, onko eettisesti oikein sulkea jääkarhuyksilöitä ihmisten 

viihdykkeeksi eläinpuistoihin, jos koko laji on häviämässä luonnosta ihmisen toiminnan seuraukse-

na. Tiedossa on, ettei jääkarhu pysty vankeudessa toteuttamaan luonnollista käyttäytymistään täy-

sin, joten on epävarmaan, voiko jääkarhu vankeudessa hyvin, vaikka sillä ei fyysisiä vaivoja olisi-

kaan. Kuvan 1 jääkarhu vaikuttaa terveeltä ja rauhalliselta, joten sillä vaikuttaa olevan kaikki hyvin, 
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mutta ilmiselvää on, ettei markkinointitarkoituksessa otetussa kuvassa haluta näyttää mahdollisia 

ongelmia. Toisaalta myös tässä tapauksessa kuvan 1 jääkarhun voidaan nähdä suojelevan lajiansa, 

jolloin kuvaan liittyy positiivisia ajatuksia siitä, että kenties laji voidaan vielä säilyttää. Kuitenkin 

alitajuisena kysymysmerkkinä on, johtaisiko lajin säilyminen siihen, että jääkarhut elävät eläinpuis-

toissa säilössä ihmisten viihdykkeinä vai voitaisiinko niitä palauttaa myös luontoon.      

 

7.2 Ne muut 

Tässä alaluvussa esittelen Ranuan eläinpuiston nettisivuilta löytyneet ”huonot” kuvat. Kuvista tekee 

huonon se, että ne ovat huonolaatuisia, kuvan eläin näkyy huonosti tai tausta on muihin kuviin ver-

rattuna epätyypillinen tai hämärä.  

 

 

Kuva15: Kotihiiri 

 

Kuvassa 15 on kotihiiri. Kuva on omituisen näköinen ja näyttää siltä kuin hiiri tökerösti olisi muo-

kattu kuvaan jälkikäteen. Hiiren kuva on epäselvä, mutta siitä näkee kuitenkin, minkä näköinen 

kotihiiri on. Hiiri on väritykseltään vaaleanruskea, sillä on isot korvat ja lyhyet jalat. Myöskään 

tausta ei ole kovin tarkka, mutta ilmeisesti se sisältää osittain vihreää, osittain kuivunutta ruohoa. 

Kotihiirestä tuli hyvin tunnettu tuhoeläin, kun eläimiä alettiin kesyttää ja kasveja viljellä eli kun 

ihminen muuttui metsästäjä-keräilijästä viljelijäksi. Siten ihminen tarjosi kotihiirelle luksusympäris-

tön, jossa oli rajattomasti ruokaa varastoidun viljan ja muiden ihmisten ruoanmurusten muodossa. 
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Jo kauan ihminen on yrittänyt taistella kotihiirtä vastaan suojellakseen varastoituja ruokiaan. On 

mahdollista, että kissan suosio Egyptissä on johtunut juuri siitä, että sillä on mahdollista kontrolloi-

da hiiripopulaatiota. (Eisen, 2005, s. 1.) Kotihiiren arvostus näkyy kuvassa 15 eli kuvan huonolaa-

tuisuus osoittaa, ettei kotihiirtä pidetä edelleenkään suuressa arvossa. Vaikka hiiriä pidetään nyky-

ään niin lemmikkeinä kuin tärkeinä ihmiskunnan auttajina koe-eläimen osassa, hiiri on yhä yksi 

pahimmista tuhoeläimistä. Moni ihminen kavahtaa hiiren tai hiiren sukulaisen metsämyyrän näh-

dessään ja niistä halutaan päästä eroon.  

Kotihiiret aiheuttavat vahinkoja ja saastuttavat varastoituja ruokatarpeita sekä muita orgaanisia ma-

teriaaleja, joten ihmisten sietokyky niitä kohtaan voi olla alhainen. Jos kotona on asukkaina hiiriä, 

pidetään sitä usein sekä käytännön ongelmana että sosiaalisesti pahana merkkinä. Hiiret ovat taita-

via puremaan läpi kaikenlaisista pakkauksista, joten ruoan varastointi vaatii taitoa. Ihmisten ja hiir-

ten yhteiselon kulttuurista kertoo se, että hiiren leviämisen vastaiskuna on kehitetty monia kekseli-

äitä tapoja pyydystää tai tappaa hiiriä. (O’Connor, 2013, s. 86–87.) Hiirenloukkuja on olemassa 

lukemattomia erilaisia ja erityisesti maatalouksissa on kehitetty monia kotitekoisia tapoja hävittää 

hiiriä. Luonnollisesti kissa on tehokas hiirenpyytäjä. Kuvasta 15 herää lähinnä kysymys, miksi koti-

hiirtä halutaan esitellä eläinpuistossa, jos niihin liittyy yleensä vain negatiivisia tunteita ja niistä 

halutaan päästä eroon. Syynä on kenties halu esitellä kotimaisia eläinlajeja monipuolisesti, mutta 

ongelma on sama myös tässä tapauksessa eli onko hiirenkään kohdalla oikein vangita eläinyksilö 

sen takia, että ihmiset saavat ihastella tai kauhistella sitä.  

Vaikka hiiret syövät ruokiamme ja valloittavat talojemme rakenteita, niistä on ollut huomattava apu 

ihmiskunnalle niiden lääketieteellisessä roolissa (O’Connor, 2013, s. 88). Kotihiiren apu ihmiskun-

nalle ei näy kuvassa 15 eikä kuva juuri herätä sympatiaa hiirtä kohtaan. Vaikka hiiri on valppaan 

näköinen eikä tee kuvassa pahojaan, tulee ensisijaisesti mieleen hiiren tuhoeläimen asema. Kuva 

herättää ihmetystä, miten näin huonolaatuinen kuva on valittu markkinointitarkoitukseen. Lisäksi 

hämmästelyä herättää hyvin huono muokkausjälki nykyajan tietoteknisiä taitoja korostavassa yh-

teiskunnassa. Epäselväksi siis jää, mikä on kuvan tarkoitus. Mielenkiintoista on, että luvun 5 peto-

jen kohdalla yritettiin häivyttää petomaisuutta ja yhteiskunnassa vallitsevia käsityksiä pedoista, 

mutta kuvan 15 kohdalla ei edes yritetä häivyttää kotihiiren aliarvostettua asemaa.  
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Kuva48: Varpushaukka 

 

 

Kuva51: Maakotka 
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Kuva57: Lapinpöllöt 

 

Maakotkan (kuva 51) ja lapinpöllöjen (kuva 57) kuvat ovat hämäriä ja ne eroavat muista kuvista 

juuri sen vuoksi. Kuva 48 ei ole hämärä, mutta varpushaukan kuvan tausta sen sijaan on epämääräi-

nen ja poikkeaa huomattavasti useimmista muista kuvista, joissa eläin esitetään luonnollisessa ym-

päristössä. Varpushaukka on ilmeisesti auton sisällä, koska tausta näyttää auton oven sisäpuolelta. 

Varpushaukalla on kirkkaankeltainen silmä, jonka vuoksi se näyttää valppaalta. Varpushaukan väri-

tys tulee hyvin esille ja se vaikuttaa seisovan melko rauhassa paikoillaan. Kuvassa 51 oleva maa-

kotka näyttää todella suurelta, sillä se on vieressä olevaa puutakin paksumpi. Maakotka katsoo suo-

raan kameraan ja hämärä metsä saa sen näyttämään synkältä ja vaaralliselta. Maakotkan väritys on 

tummanruskean ja mustan sekoitus. Taustalla näkyy osa kotkan häkistä. Kuvan 57 lapinpöllöt kat-

sovat myös valppaana kameraan. Pöllöjen pyöreät päät näkyvät hyvin, mutta niiden vartalon koko 

jää pimentoon. Kuva on otettu hämärässä, mikä korostaa pöllöjen olevan yöeläimiä.  

Kaikissa kolmessa kuvassa on kohteena petolintu, joista varpushaukkaa nähdään varmasti eniten. 

Sen sijaan lapinpöllö ja maakotka ovat harvemmin tavattuja eläimiä, johtuen niiden pienemmästä 

määrästä, elinalueista ja elintavoista. Lintupopulaatioihin vaikuttavat eniten suorat ihmisen toimet, 

kuten ampuminen, myrkyttäminen ja muu vainoaminen sekä epäsuorat vaikutukset, kuten pesien 

häirintä ja elintilan pieneneminen. Kuitenkin petolinnut ovat tärkeitä osoittimia ympäristömme ter-

veydentilasta, ja ne heijastavat luonnon monimuotoisuuden trendejä muiden lajien kautta. Luonnon 

monimuotoisuus sen sijaan kertoo paljon planeettamme hyvinvoinnista. Tärkeimpien petojen, kuten 

kotkien, läsnäolo tietyillä alueilla tarkoittaa yleensä suurempaa luonnon monimuotoisuutta kuin 
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alueilla, joilla ei ole petoja. Siten suojelemalla kotkia autetaan myös monia muita lajeja, joita ei 

välttämättä osata yhdistää kotkiin. (Katzner & Tingay, 2010, s. 1.)  

Kuvissa 48, 51 ja 57 linnut eivät ole enää luonnossa pitämässä yllä sen monimuotoisuutta. Vaikka-

kin lapinpöllöjen kuvasta saa vaikutelman, että ne ovat vapaina keskellä metsää, katsoja tietää, ettei 

tämä ole totta. Maakotkan ja varpushaukan kuvien taustat kertovat, etteivät linnut ole vapaita. Var-

pushaukan kohdalla tulee mieleen, että lintu on loukkaantunut ja se on autolla haettu hoitoon tai 

hoidon jälkeen ollaan palauttamassa sitä luontoon. Siksi, vaikka tausta on epätyypillinen, kuvasta 

syntyy positiivinen mielikuva. Varpushaukka on myös pieni lintu, joka ei ole niin vaikuttava näky 

kuin suuremmat petolinnut eikä sen näkeminen ole yhtä harvinaista, joten sen kuvaan ei liity yhtä 

suuria tunteita kuin maakotkan tai lapinpöllöjen kuviin.  

Sen sijaan maakotkan kuva herättää ristiriitaisia ajatuksia. Suuren petolinnun sulkeminen häkkiin on 

aina arveluttavaa. Muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta kotkilla on kuitenkin paljon ominaisuuk-

sia, jotka ovat tyypillisiä lajeille, jotka ovat alttiita nopealle sukupuutolle. Kotkat elävät pienissä 

populaatioissa ja vaativat laajoja maa-alueita elintilakseen. Useimmat elävät kapeilla maantieteelli-

sillä alueilla ja populaatiot kasvavat hitaasti. Kaikki nämä tekijät vaikuttavat siihen, että kotkilla on 

huono kyky palautua nopeasti populaation heikentymisestä. (Katzner & Tingay, 2010, s. 24.) Tie-

dossa on, että maakotkapopulaatio on pieni ja että niiden pesintärauhaa suojellaan tarkkaan. Voi 

olla, että kuvan maakotka on loukkaantunut ja eläinpuisto on hoitanut sen kuntoon, mutta se ei kui-

tenkaan pärjäisi enää luonnossa. Siksi eläinpuisto on sille ainut mahdollisuus jatkaa elämää ja puis-

tossa ollessaan se ylläpitää lajiansa. Kuvan maakotka näyttää hyvinvoivalta, mutta se on kuitenkin 

tuiman näköinen, joten se ei näytä varsinaisesti tyytyväiseltä oloonsa. Kuvan tumma väritys ja taus-

talla oleva häkki vaikuttavat siihen, että kuvaan tulee melko synkkä tunnelma, vaikka maakotkien 

suojelua eläinpuistoon sulkemalla kannattaisikin.  

Lapinpöllöjen kuva on myös melko synkeä ja parhaiten siitä erottuvat pöllöjen keltaiset silmät. Ih-

misen tavoin pöllöllä on suuri, pyöreä pää, jossa on litteät kasvot ja pari isoja, leveitä, tuijottavia 

silmiä. Tämä antaa pöllölle epätavallisen inhimillisen ominaisuuden, joka ei ole millään muulla 

linnulla ja muinaisina aikoina pöllöön viitattiin silloin tällöin ihmispäisenä lintuna. (Morris, 2009, s. 

7.) Kuvassa 57 pöllöjen pyöreät päät tulevat hyvin esille ja on helppo nähdä, millainen lapinpöllö 

on. Pöllöt näyttävät myös siltä kuin ne pohtisivat jotain, mikä voi johtua pöllön kasvojen samankal-

taisuudesta ihmiseen. Pöllöön viitataan usein viisaana, vanhana lintuna, vaikka todellisuudessa pöl-

lö ei ole yhtä viisas kuin varis tai papukaija. Pidämme pöllöä viisaana yksinkertaisesti siksi, koska 

se muistuttaa meitä pinnallisesti. (Morris, 2009, s. 7.) Pöllön viisaus tulee esille monessa lastensa-
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dussa ja esimerkiksi Nalle Puhissa on viisas pöllö, joten ei ole ihme, että pöllöille kuvittelee vilk-

kaamman ajatuksenkulun kuin niillä on.  

Tuhansien vuosien ajan pöllö on esitetty pahana henkenä, joka hiljaa vaeltaa yötaivaalla etsien ih-

misuhreja, tarkoituksenaan vahingoittaa heitä. Sen aavemaiset huudot ovat myötävaikuttaneet tähän 

vaikutelmaan ja ovat leimanneet sen tuomion, tuhon ja kuoleman sanansaattajaksi. Koska pöllö 

liikkuu vain pimeällä ja pysyy silloinkin oudon hiljaisena, se muistuttaa meistä salamyhkäistä rikol-

lista, varasta tai murhaajaa, joka vaanii pimeydessä. Monessa kulttuurissa, kuten muinaisessa Roo-

massa, pöllöä pidettiin kuoleman lähettinä, mikä oli todella epäoikeudenmukainen arvio harmitto-

masta ja viattomasta tuhoeläinten saalistajasta. (Morris, 2009, s. 39.) Kuvan 57 hämäryys on siksi 

myös ymmärrettävä valinta, koska pöllöä ei yöeläimenä päivänvalossa juuri näy. Kuva antaa mieli-

kuvan, että pöllöt istuvat liikkumatta täysin hiljaisessa metsässä ja tarkkailevat äänettöminä ympä-

ristöään. Pöllöjen välillä vaikuttaa olevan sanaton yhteys ja ne keskustelevat ajatustensa välityksel-

lä. Kuvassa on siis hyvin salaperäinen tunnelma, mihin vaikuttavat niin kulttuurista opitut asiat, 

kuvan väritys kuin pöllöjen lukumääräkin.  

 

7.3 Yhteenveto 

Eläinpuistoissa tapaa yleensä monia erilaisia eläinlajeja, jotka vaihtelevat nisäkkäistä lintuihin ja 

matelijoihin tai joskus myös kaloihin ja ötököihin. Jotkut eläinlajit nousevat suositummaksi kuin 

toiset ja yleensä harvinaiset nisäkkäät ovat suosituimpien joukossa. Näin on myös Ranuan eläin-

puistossa, jossa jääkarhu on ylivoimaisesti suosituin eläinlaji, jota hyödynnetään myös markkinoin-

nissa eniten. Miksi toiset eläimet saavat suuremman huomion kuin toiset? Petonisäkkäiden kohdalla 

olen jo maininnut, että pedot kiinnostavat ihmisiä niiden saalistustaitojen ja niihin liitettyä yliluon-

nollistenkin ominaisuuksien vuoksi. Esimerkiksi linnut ja jyrsijät eivät saa niin suurta arvoa. Syynä 

voi olla se, että petoja näkee harvemmin kuin muita eläimiä. Toisaalta myös linnuissa on petoja, 

kuten tässä luvussa esitellyt maakotka, lapinpöllö ja varpushaukka. Maakotka voi saalistaa jopa 

poronvasoja, joten sen luulisi olevan yhtä mielenkiintoinen kuin mikä tahansa muu peto.  

Syynä on kenties se, ettei lintuja näe julkisuudessa niin paljon tai se, että pedot ovat pörröisiä ja 

”söpöjä”, kun taas suuri osa ihmisistä ei liitä lintuihin samoja ominaisuuksia. Lintuja ja jyrsijöitä 

esiintyy myös todella paljon, vaikka toiset niistä ovatkin harvalukuisempia kuin toiset. Olen jo mai-

ninnut, että nisäkkäitä ei yleensä niputeta samaan joukkoon, joten vaikka koiria näkeekin päivittäin 

ulkona käydessä, on ilves tai susi silti yhtä mielenkiintoinen. En kuitenkaan väitä, että pikkulintujen 

näkeminen vähentää yhtään maakotkan näkemisen viehättävyyttä, mutta tosiasia on, ettei maakotka, 
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lapinpöllö tai muu petolintu kiinnosta mediaa yhtä paljon kuin ilves tai susi, joten siksi näiden lintu-

jen lumo ei ylety suurelle yleisölle. Lisäksi ne kohteet, joita me suojelemme tai meidän pitäisi suo-

jella, ovat usein sellaisia, joista on hyötyä meille esimerkiksi historiallisesti. Esimerkiksi joet, met-

sät ja eläimet metsästyskohteina ovat tällaisia. (Bostock, 2003, s. 126.) Linnuilla tai jyrsijöillä ei ole 

niin tärkeä asema ihmiselle, vaikka luonnon monimuotoisuuden kannalta ne ovatkin elintärkeitä. 

Toisaalta myös poikkeuksia löytyy sen suhteen, kuinka kiinnostavina nämä eläinlajit koetaan, mistä 

jalkapallostadionilla lennellyt huuhkaja on hyvä esimerkki.  

Kuitenkaan suojeltuja eivät ole ainoastaan hyödylliset asiat eli ”tavarat”, joilla on käytännöllistä tai 

taloudellista arvoa, vaan myös asiat, jotka ovat erityisen kauniita tai hienoja taideteoksia (Bostock, 

2003, s. 126). Jääkarhua ja ilvestä voidaan pitää tällaisina ”taideteoksina”, joita tulee suojella, vaik-

kakin ilves tuottaa myös paljon vahinkoa ihmiselle. Lisäksi ihmisillä on taipumus kunnioittaa 

enemmän sellaista eläintä, joka elää pitkään. Suojelun mielekkyys liittyy tähän, sillä pitkään eläviä 

organismeja ei voi helposti korvata. (Bostock, 2003, s. 13.) 30-vuotiaaksi elävä jääkarhu on oiva 

esimerkki pitkään elävästä ja suojellusta eläimestä.  

Kuitenkin mainittava on, että tietyt lajit tai lajien lukumäärä eläinpuistoissa ei enää määritä sitä, 

onko eläinpuisto hyvä vai huono. Sen sijaan instituution laadun määrittäviä tekijöitä ovat, kuinka 

näyttelyt suunnitellaan, kuinka eläimiä hoidetaan, kuinka laadukkaita ovat kasvatukselliset ja tie-

teelliset ohjelmat ja miten eläinpuisto panostaa eläinten suojeluun. Eläintieteelliset puistot eivät voi 

enää olla pelkkiä säilytyspaikkoja vangituille eläimille, joita yleisö saa töllätä ja harvalukuinen tut-

kijajoukko tutkia. (National Academies Press, 2005, s. 11.)  

Ei siis voida väittää, että tietyn lajin asettaminen näytteille takaisi eläinpuiston suosion, vaan tärke-

ämpää on eläinpuistoeläinten kohtelu. Vaikka Ranuan eläinpuisto pitää jääkarhuja, ilveksiä ja rus-

keakarhuja esille muita eläimiä enemmän, myös linnut ja muut eläimet ovat tärkeitä. Ennen kaikkea 

tärkeää on se, että eläimet ovat hyvinvoivia. Mikä alkoi pienenä liikkeenä muutamissa huippueläin-

puistoissa parantaa eläinten elinolosuhteita, siitä on tullut edellytys uskottaville instituutioille. Tätä 

liikettä on rajoittanut enemmän varojen ja tilan saatavuus kuin vastentahtoisuus muuttua. (National 

Academies Press, 2005, s. 11.) 

 

8. YHTEENVETO 

Gradussani olen tutkinut Ranuan eläinpuiston nettisivuilla esiintyneitä kuvia ja niiden sisältämiä 

merkityksiä. Eläimiä käytetään mainonnassa usein, koska ne herättävät paljon tunteita, jotka ovat 
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osittain myös universaaleja. Esimerkiksi jääkarhu synnyttää monessa sympatiaa, koska jääkarhua 

käytetään maailmanlaajuisesti ilmastonmuutoksen symbolina. Eläinten herättämiä tunteita on tutkit-

tu jo jonkin verran, mutta kuitenkaan eläinten käyttö matkakohdemarkkinoinnin yhteydessä ei ole 

kovin käsitelty aihe. Sen sijaan mainoksien semioottinen analyysi on yleistä, joten tavallaan tutkin 

gradussani uutta asiaa (matkailumainonnan eläinkuvat) useasti käytetyllä tavalla (semioottinen ana-

lyysi).   

Tutkimuskysymykseni on, miten eläinpuiston eläimet esitetään matkailumarkkinoinnissa, johon 

olen vastannut kolmen osakysymyksen avulla. Ensimmäinen osakysymys koskee eläinten kuvien 

luomia odotuksia. Eläimet esitetään useimmissa kuvissa vapaina eli häkkejä tai aitauksia ei ole ha-

vaittavissa. Joissakin poikkeuskuvissa on kuitenkin aitaukset ja häkit nähtävissä, joten ei synny ole-

tusta, että ne olisi eläinpuistossakaan piilotettu vierailijoilta. Kukaan tuskin ajattelee, että eläinpuis-

ton eläimet ovat vapaita, mutta luonnollisen oloiset kuvat antavat mielikuvan, että myös paikan 

päällä eläimillä on tilaa liikkua ja toteuttaa luonnollista käyttäytymistään, mikä onkin olennainen 

ero eläinpuiston ja eläintarhan välillä. (kts. esim. Bostock, 2003.) Siksi kuvien perusteella voidaan 

olettaa, että eläinten asuttama ympäristö on luonnollisen näköistä eikä esimerkiksi betonihäkkejä.  

Luonnollisesti eläimet ovat esillä markkinointitarkoituksessa otetuissa kuvissa, mikä voi johtaa ole-

tukseen siitä, että eläimet ovat hyvin nähtävillä myös eläinpuistossa. Kuitenkin siinä missä eläin-

puistojen synnyn aikaan yleisön oli pakko nähdä eläimet, jotta se on tyytyväinen, nykyajan eläin-

puistoilla on viihdetarkoituksen lisäksi toinenkin rooli eli opettaa kävijöitä luonnosta ja eläimistä 

(Therkelsen & Lottrup, 2015, 355). Siksi aineiston kuvat eivät luo ainoastaan odotuksia siitä, mil-

laisia eläimiä eläinpuistoissa voi nähdä vaan myös siitä, mistä eläimistä on mahdollista oppia. Kos-

ka osa eläinpuiston eläimistä on uhanalaisia, voi vierailija odottaa, että hänen maksullinen käyntinsä 

eläinpuistossa tukee osittain myös eläinlajien suojelua. Lisäksi kuvien katsoja voi olettaa, että pää-

see itsekin osallistumaan eläinten elämiin. Mahdollisesti vierailija pääsee silittämään kotieläimiä tai 

istumaan reen kyydissä joko poron, huskyjen tai hevosen vetämänä, mikä on tärkeää erityisesti lap-

sille, jotka tarvitsevat toimintaa passiivisen katselun lisäksi (Therkelsen & Lottrup, 2015, s. 364). 

Toinen osakysymys liittyy eläinten hyvinvointiin. Eläimet esitetään poikkeuksetta hyvinvoivina, 

mikä ei ole ihmeellistä markkinointitarkoituksessa otetuissa kuvissa. Eläinten hyvinvointia on vai-

kea nähdä, sillä ne eivät voi kertoa meille tunnekokemuksiaan, vaan voimme ainoastaan arvioida 

eläimen hyvinvointia sen käytöksen avulla ja fysiologisin keinoin (De’sire, Boissy & Veissier, 

2002, s. 165). Kuvien perusteella ei voi siis sanoa, onko jokin eläin oikeasti hyvinvoiva vai ei. Yh-

dessäkään kuvassa ei kuitenkaan näy näkyviä sairauden merkkejä, kuten karvanlähtöä, laihuutta tai 



80 
 

verta. Lisäksi Haynesin (2008, s. 144) eläimen hyvinvoinnin määritelmän mukaan eläintä voi kut-

sua onnelliseksi, jos voidaan perustellusti todeta sen olevan tyytyväinen elämäänsä. Suurin osa ai-

neiston kuvista luo positiivisen mielikuvan, koska eläimet ovat hyvin näkösällä, ne voivat näyttää 

veikeiltä tai rauhallisilta ja kuvien taustat ovat kirkkaita ja kesäisiä. Siksi syntyy oletus, että eläimet 

ovat tyytyväisiä elämiinsä. Kuitenkin muutama kuva luo poikkeuksen, kuten surumielinen haukka 

häkissään tai huonolaatuinen kuva hiirestä, joten herää myös kysymys siitä, panostaako eläinpuisto 

joidenkin eläinten hyvinvointiin enemmän kuin toisten.  

Koska kuvat ovat todennäköisesti ammattilaisen työtä, on niiden ottamishetkeen voitu valita parhaat 

kuvausolosuhteet, jolloin voidaan tuottaa korkealaatuisia kuvia, joita asiakkaat arvioivat positiivi-

sesti (Tussyadiah, 2010, s. 167). Siksi kuvien tuottama positiivinen mielikuva eläinten hyvinvoin-

nista on luonnollista, vaikka emme tiedä mitä kuvan ulkopuolella on tapahtunut. Ei ole ihmeellistä 

sekään, että jokaisessa kuvassa sää on mainio eikä esimerkiksi räntä- tai lumisadetta ole nähtävissä. 

Siksi ei ole ollut tarpeen esitellä esimerkiksi eläinten aitauksissa olevia katoksia tai suojapaikkoja, 

koska katsojan ei tarvitse nähdä niitä uskoakseen eläinten hyvinvointiin. Toisaalta kohdepaikan sää 

on usein yksi tärkeä valintakriteeri matkailijalle, joten markkinointikuvien avulla halutaan kohdata 

kaikki matkailijoiden tarpeet, jotka vaikuttavat matkakohteen valintaan (Özdemir, 2010, s. 177).  

Kolmas osakysymys on, mitä merkityksiä eläinten kuvat tuottavat. Aineiston kuvat ovat osa koko-

naisuutta eli Ranuan eläinpuiston nettisivuja ja yksittäin ne toimisivat eri tavalla kuin yhdessä. Yh-

dessä ne antavat kokonaiskuvan siitä, millaista eläinpuistossa on. Matkailumarkkinointi tukeutuu 

vahvasti kuvien käyttöön, koska ne antavat asiakkaalle mahdollisuuden nähdä, mitä on odotettavis-

sa paikan päällä. Lisäksi matkailumarkkinoinnissa on yleensä tietyt hyväksi todetut käytännöt, joita 

hyödynnetään ja jotka toistuvat. (Tresidder, 2011, s. 59.) Esimerkiksi kuvissa ei ole hyvä sää sattu-

malta, vaan siksi, koska hyvä sää merkitsee matkailijoille jotain. Jokainen ymmärtää sen, ettei sää 

ole ohjailtavissa, joten kuvien hyvä sää voi toimia merkkinä siitä, että eläinpuistossa on odotettavis-

sa positiivisia kokemuksia, joihin kannattaa satsata.  

Lisäksi kuviin saatetaan liittää merkityksiä, jotka on opittu populaarikulttuurista ja mediasta. Esi-

merkiksi hirven yhdistäminen metsästykseen ja liikenneonnettomuuksiin johtuu näiden asioiden 

uutisoinnista, vaikka todellisuudessa vain pieni osa koko hirvipopulaatiosta liittyy näihin tapauk-

siin. Lisäksi kuviin yhdistyy mielikuvituksessa ominaisuuksia, jotka eivät varsinaisesti ole esillä 

kuvassa, kuten eläinten välinen ajatuksenvaihto tai tunnetilat. Nämä ominaisuudet voivat olla perua 

saduista tai tarinoista, joissa eläimiä stereotypisoidaan, kuten pöllön yhdistäminen viisauteen tai 

suden pahuuteen. Eläinkertomukset ovat kautta aikojen olleet suosittuja tapoja opettaa ihmisiä oike-
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asta ja väärästä, sillä eläinmaailma tarjoaa monipuolisia tarinan lähteitä tosielämästä. Varsinkin 

nykyään animaatioelokuvat ovat tyypillisiä tekijöitä, jotka vaikuttavat siihen, miten eläimiä katso-

taan. Animaatiot ovat pitkään olleet tyypillinen osa eläinhistoriaa, koska animaatioiden hyve on 

niiden johdonmukaisessa ja pysyvässä eläinten representaatiossa modernilla aikakaudella. (Wells, 

2008, s. 61.) Siksi aineiston eläimiin liittyy merkityksiä, jotka eivät varsinaisesti ole oikeaan eläi-

meen liitettäviä ominaisuuksia, vaan ne ovat syntyneet ihmisen mielikuvituksen ja populaarikulttuu-

rin vaikutuksen seurauksena  

Yhteenvetona ja päätutkimuskysymykseen vastatakseni eläimet esitetään aineistoni kuvissa useim-

miten luonnollisessa ympäristössään vapaina ja hyvinvoivina. Sää on kuvissa hyvä ja suurimmaksi 

osaksi kuvat synnyttävät positiivisia mielikuvia. Kuvissa esitellään myös eläinpuiston tarjoamia 

aktiviteetteja eläinten lisäksi. Osittain kuvat yrittävät murtaa vallalla olevia käsityksiä tietyistä 

eläinlajeista. Petovihaa tyynnytetään esittämällä pedot lempeinä tai veikeinä eikä kuvilla haluta 

vahvistaa käsityksiä poroja saalistavista ahmoista, susista tai ilveksistä. Joissakin tapauksissa kuvat 

myös vahvistavat yhteiskunnallisia asenteita eläimiä kohtaan. Heikko arvostus jyrsijöitä kohtaan 

näkyy huonoina kuvina. Petolintujen häkkien näkyminen, vaikka petonisäkkäiden kohdalla näin ei 

ole, osoittaa, ettei petolintujen vapaus ole niin tärkeää kuin lihansyöjänisäkkäiden.  

Tutkimukseni tuottamia tuloksia voidaan hyödyntää markkinointiviestinnän suunnittelussa ja koh-

dentamisessa erityisesti suomalaiselle yleisölle. Tutkimukseni selventää, millaisia merkityksiä eri 

eläinlajit viestivät ja siten tutkimukseni voi auttaa valitsemaan oikean eläinlajin sopivaan tarkoituk-

seen. Toisaalta tutkimukseni toimii ajatusten herättäjänä markkinoijille, jotka tekevät päätöksiä 

eläinten käytöstä mainonnassa. Markkinoijien on syytä pohtia omia valintojaan ja niihin vaikuttavia 

alitajuisiakin vaikuttimia, kun he päättävät käyttää eläimiä markkinoinnissa. Tämä on sekä eettisesti 

suotavaa että auttaa markkinoijia pohtimaan sitä, onko kohdeyleisöllä mahdollisesti samoja miettei-

tä kuin heillä. Markkinoijien lisäksi tutkimukseni voi herättää myös laajemmin ajatuksia matkaili-

joiden keskuudessa, sillä jokaisen on hyödyllistä pohtia, kuinka eläinten näkeminen mainoksessa 

vaikuttaa meihin ja valintoihimme, ja mikä on meidän kantamme siihen, kuinka eläimiä käytetään 

matkailussa yleisesti. Tällaiset kysymykset auttavat sekä tunnistamaan paremmin oman arvomaail-

mamme että tekemään parempia päätöksiä sen suhteen, mitä matkailultamme haluamme, niin ennen 

ja jälkeen matkan kuin matkalla ollessa.  

Eläinten käyttöä markkinoinnin välineinä olisi syytä tutkia enemmän ja eri näkökulmista. Koska 

eläimet ovat kautta historian olleet ihmisen kiinnostuksen kohteina ja niiden arvottaminen on jatku-

va eettinen puheenaihe, tutkimukset eläinten käytöstä markkinoinnissa toisivat lisätietoa siitä, miksi 
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tiettyihin eläimiin suhtaudutaan, kuten suhtaudutaan. Varsinkin nyt, kun eläinten tuntemien tunte-

musten mysteeri on alkanut selvitä (kts. esim. Telkänranta, 2016), on aihetta pohtia, miten eläimiä 

kohdellaan markkinoinnin välineinä ja mitä tuntemuksia se herättää niissä. Tutkimuksessani aineis-

to on otettu eläimiin keskittyvän matkakohteen sivuilta, joten mielenkiintoinen jatkotutkimusaihe 

voisi olla tutkia sellaisia kohteita, joissa eläimet eivät ole pääosassa. Tällaisessa tapauksessa saatai-

siin lisätietoa siitä, miten muuten eläimiä voidaan hyödyntää matkailun markkinointiviestinnässä ja 

mitä eläinsymboliikka kertoo matkailijalle kohteesta, johon mainoksessa näkyvä eläin ei välttämättä 

liity mitenkään. Siten markkinointiviestintää voidaan harjoittaa ja kohdentaa paremmin.  

Eläinten käytölle matkailussa ei ole yleismaailmallista ohjeistusta, mutta esimerkiksi Reilun matkai-

lun yhdistys on antanut vinkkejä siihen, kuinka eläimet voi ottaa matkailussa eettisesti huomioon 

(kts. Suojele ihmisiä, eläimiä ja luontoa) ja monet järjestöt tarjoavat omia ohjeitaan. Lisää tutkimus-

ta tarvitaan kuitenkin siitä, miten ihmiset suhtautuvat siihen, kuinka eläimiä käytetään matkailussa. 

Usein, jos tavoitteena on saada esimerkiksi ikimuistoinen kuva itsestä ja tiikeristä, ei välitetä siitä, 

että tiikeri voi olla huumattu. Tämä pätee eläinten lisäksi myös paikallisiin ihmisiin, jotka hekin 

voivat olla tahtomattaan kuvauksen kohteena (kts. esim. Lüthje, Ilola & Stewart, 2014). Sekä ihmis-

ten että eläinten kohteluun matkailussa liittyy eettisiä kysymyksiä, joihin tutkimukset voivat auttaa 

vastaamaan. Yhä enenevissä määrin uutisoidaan eläinten kaltoinkohtelusta matkailussa, joten eläin-

ten matkailullisen käytön tutkiminen on sekä ajankohtaista että auttaa matkailijoita tekemään pa-

rempia valintoja. Siten myös matkanjärjestäjät ja muut toimijat ovat pakotettuja pohtimaan, kuinka 

he käyttävät eläimiä ja onko heidän toiminnassaan parannettavaa, jotta matkailijat jatkaisivat heidän 

palvelujensa käyttämistä.     
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LIITE 1: Aineiston kuvat 

Aineiston kuvat on haettu 10.2.2016 Ranuan eläinpuiston internetsivustolta (www.ranuazoo.com). 

Kuvan tarkempi internetosoite on kuvan alla.  

 

  

Kuva1: Jääkarhu (http://www.ranuazoo.com/Suomi/Talvi/Etusivu sekä 
http://www.ranuazoo.com/Suomi/Talvi/Aktiviteetit/Ruokintanaytokset) 

 

 

Kuva2: Ruskeakarhu (http://www.ranuazoo.com/Suomi/Talvi/Elaimet sekä 
http://www.ranuazoo.com/Suomi/Talvi/Aktiviteetit/Elainpuiston-talvi) 

 

 

Kuva3: Huskyt (http://www.ranuazoo.com/Suomi/Talvi/Aktiviteetit/Huskyajelu) 
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Kuva4: Poro (http://www.ranuazoo.com/Suomi/Talvi/Aktiviteetit/Poroajelu) 

 

 

Kuva5: Hevonen (http://www.ranuazoo.com/Suomi/Talvi/Aktiviteetit/Hevosajelu) 

 

 

Kuva6: Koira (http://www.ranuazoo.com/Suomi/Talvi/Palvelut/Koiraparkki) 
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Kuva7: Vuohi (http://www.ranuazoo.com/Suomi/Talvi/Palvelut/Ranuan-elainpuiston-leirikoulu) 

 

 

Kuva8: Ahma (http://www.ranuazoo.com/Suomi/Kesa/Info/Aukioloajat-ja-hinnat) 

 

 

Kuva9: Petolintu (http://www.ranuazoo.com/Suomi/Kesa/Info/Matkustusohjeet-ja-aikataulut) 
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Kuva10: Lintu (http://www.ranuazoo.com/Suomi/Kesa/Info/Avainhenkiloiden-yhteystiedot) 

 

 

Kuva11: Pöllö (http://www.ranuazoo.com/Suomi/Kesa/Info/Palautelomake) 

 

 

Kuva12: Vasa (http://shop.ranuazoo.com/) 
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Kuva13: Ilves (http://www.ranuazoo.com/Suomi/Kesa/Etusivu) 

 

 

Kuva14: Metsämyyrä (http://www.ranuazoo.com/Suomi/Kesa/Elaimet/Metsamyyra) 

 

 

Kuva15: Kotihiiri (http://www.ranuazoo.com/Suomi/Kesa/Elaimet/Kotihiiri) 
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Kuva16: Tunturisopuli (http://www.ranuazoo.com/Suomi/Kesa/Elaimet/Tunturisopuli) 

 

 

Kuva17: Metsäjänis (http://www.ranuazoo.com/Suomi/Kesa/Elaimet/Metsajanis) 

 

 

Kuva18: Sudet (http://www.ranuazoo.com/Suomi/Kesa/Elaimet/Susi) 
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Kuva19: Naali (http://www.ranuazoo.com/Suomi/Kesa/Elaimet/Naali) 

 

 

Kuva20: Punakettu (http://www.ranuazoo.com/Suomi/Kesa/Elaimet/Punakettu) 

 

 

Kuva21: Supikoirat (http://www.ranuazoo.com/Suomi/Kesa/Elaimet/Supikoira) 
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Kuva22: Jääkarhu vedessä (http://www.ranuazoo.com/Suomi/Kesa/Elaimet/Jaakarhu) 

 

 

Kuva23: Ruskeakarhu puussa (http://www.ranuazoo.com/Suomi/Kesa/Elaimet/Ruskeakarhu) 

 

 

Kuva24: Saukko (http://www.ranuazoo.com/Suomi/Kesa/Elaimet/Saukko) 
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Kuva25: Ilvekset (http://www.ranuazoo.com/Suomi/Kesa/Elaimet/Ilves) 

 

 

Kuva26: Villisika (http://www.ranuazoo.com/Suomi/Kesa/Elaimet/Villisika) 

 

 

Kuva27: Valkohäntäkauris (http://www.ranuazoo.com/Suomi/Kesa/Elaimet/Valkohantakauris-
%28Valkohantapeura%29) 
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Kuva28: Hirvi (http://www.ranuazoo.com/Suomi/Kesa/Elaimet/Hirvi) 

 

 

Kuva29: Porot (http://www.ranuazoo.com/Suomi/Kesa/Elaimet/Poro) 

 

 

Kuva30: Metsäpeurat (http://www.ranuazoo.com/Suomi/Kesa/Elaimet/Metsapeura) 



100 
 

 

Kuva31: Metsäkauriit (http://www.ranuazoo.com/Suomi/Kesa/Elaimet/Metsakauris) 

 

 

Kuva32: Myskihärkä (http://www.ranuazoo.com/Suomi/Kesa/Elaimet/Myskiharka) 

 

 

Kuva33: Laulujoutsenet (http://www.ranuazoo.com/Suomi/Kesa/Elaimet/Laulujoutsen) 
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Kuva34: Metsähanhi (http://www.ranuazoo.com/Suomi/Kesa/Elaimet/Metsahanhi) 

 

 

Kuva35: Merihanhet (http://www.ranuazoo.com/Suomi/Kesa/Elaimet/Merihanhi) 

 

 

Kuva36: Kiljuhanhi (http://www.ranuazoo.com/Suomi/Kesa/Elaimet/Kiljuhanhi) 
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Kuva37: Tiibetinhanhi (http://www.ranuazoo.com/Suomi/Kesa/Elaimet/Tiibetinhanhi) 

 

 

Kuva38: Lumihanhi (http://www.ranuazoo.com/Suomi/Kesa/Elaimet/Lumihanhi) 

 

 

Kuva39: Kanadanhanhet (http://www.ranuazoo.com/Suomi/Kesa/Elaimet/Kanadanhanhi) 
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Kuva40: Valkoposkihanhi (http://www.ranuazoo.com/Suomi/Kesa/Elaimet/Valkoposkihanhi) 

 

 

Kuva41: Punakaulahanhet (http://www.ranuazoo.com/Suomi/Kesa/Elaimet/Punakaulahanhi) 

 

 

Kuva42: Sinisorsat (http://www.ranuazoo.com/Suomi/Kesa/Elaimet/Sinisorsa) 
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Kuva43: Kurjet (http://www.ranuazoo.com/Suomi/Kesa/Elaimet/Kurki) 

 

 

Kuva44: Korppi (http://www.ranuazoo.com/Suomi/Kesa/Elaimet/Korppi) 

 

 

Kuva45: Mehiläishaukka (http://www.ranuazoo.com/Suomi/Kesa/Elaimet/Mehilaishaukka) 
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Kuva46: Merikotka (http://www.ranuazoo.com/Suomi/Kesa/Elaimet/Merikotka) 

 

 

Kuva47: Kanahaukka (http://www.ranuazoo.com/Suomi/Kesa/Elaimet/Kanahaukka) 

 

 

Kuva48: Varpushaukka (http://www.ranuazoo.com/Suomi/Kesa/Elaimet/Varpushaukka) 
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Kuva49: Hiirihaukka (http://www.ranuazoo.com/Suomi/Kesa/Elaimet/Hiirihaukka) 

 

 

Kuva50: Piekana (http://www.ranuazoo.com/Suomi/Kesa/Elaimet/Piekana) 

 

 

Kuva51: Maakotka (http://www.ranuazoo.com/Suomi/Kesa/Elaimet/Maakotka) 
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Kuva52: Fasaani (http://www.ranuazoo.com/Suomi/Kesa/Elaimet/Fasaani) 

 

 

Kuva53: Tunturipöllö (http://www.ranuazoo.com/Suomi/Kesa/Elaimet/Tunturipollo) 

 

 

Kuva54: Huuhkaja (http://www.ranuazoo.com/Suomi/Kesa/Elaimet/Huuhkaja) 
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Kuva55: Lehtopöllö (http://www.ranuazoo.com/Suomi/Kesa/Elaimet/Lehtopollo) 

 

 

Kuva56: Viirupöllöt (http://www.ranuazoo.com/Suomi/Kesa/Elaimet/Viirupollo) 

 

 

Kuva57: Lapinpöllöt (http://www.ranuazoo.com/Suomi/Kesa/Elaimet/Lapinpollo) 
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Kuva58: Hiiripöllö (http://www.ranuazoo.com/Suomi/Kesa/Elaimet/Hiiripollo) 

 

 

Kuva59: Helmipöllö (http://www.ranuazoo.com/Suomi/Kesa/Elaimet/Helmipollo) 

 

 

Kuva60: Suopöllö (http://www.ranuazoo.com/Suomi/Kesa/Elaimet/Suopollo) 
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Kuva61: Rantakäärme (http://www.ranuazoo.com/Suomi/Kesa/Elaimet/Rantakaarme) 

 

 

Kuva62: Amerikanmajava (http://www.ranuazoo.com/Suomi/Kesa/Elaimet/Amerikanmajava) 

 

 

Kuva63: Ahma ulkona (http://www.ranuazoo.com/Suomi/Kesa/Elaimet/Ahma) 
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Kuva64: Kärppä (http://www.ranuazoo.com/Suomi/Kesa/Elaimet/Karppa) 

 

 

Kuva65: Lumikko (http://www.ranuazoo.com/Suomi/Kesa/Elaimet/Lumikko) 

 

 

Kuva66: Minkki (http://www.ranuazoo.com/Suomi/Kesa/Elaimet/Minkki) 
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Kuva67: Vesikko (http://www.ranuazoo.com/Suomi/Kesa/Elaimet/Vesikko) 

 

 

Kuva68: Hilleri (http://www.ranuazoo.com/Suomi/Kesa/Elaimet/Hilleri) 

 

 

Kuva69: Näätä (http://www.ranuazoo.com/Suomi/Kesa/Elaimet/Naata) 
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Kuva70: Sika (http://www.ranuazoo.com/Suomi/Kesa/Aktiviteetit/Kotielainpuisto) 

 

 

Kuva71: Aasi (http://www.ranuazoo.com/Suomi/Kesa/Aktiviteetit/Ratsastus) 

 

 

 


