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ESIPUHE

Tämä nykytila-analyysi tarkastelee maaseutumatkailuelinkeinon kestävyyden nykytilaa Keski-Suo-
messa, Pirkanmaalla, Pohjanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla. Uskomme, että raportin lopussa esitet-
tyjä analyysin tuloksia voi hyödyntää laajemminkin maaseutumatkailua kehitettäessä.

Matkailun kehittämisellä on Suomelle suuri merkitys sekä talouden että työllisyyden näkökulmasta.  
Työ- ja elinkeinoministeriössä vuonna 2010 laaditun matkailustrategian tavoitteena on luoda toimi-
alalle 40 000 uutta työpaikkaa vuoteen 2020 mennessä. Matkailu- ja ravitsemistoimialat työllistä-
vät siis jatkossakin kasvavan määrän ammattilaisia ja tarjoavat sekä kotimaisille että ulkomaisille 
asiakkailleen monipuolisia palveluja. 

Maaseutumatkailu on osa paikallista kulttuuria ja taloutta. Maaseudun matkailuyritykset ovat usein 
perhe- tai pk-yrityksiä. Yritysten palvelutarjonta on monipuolista ja laajaa: majoitusta ja mökke-
jä, ateria- ja juhlapalveluita, kokouksia, leirikouluja, patikointi- ja hiihtoretkiä sekä elämyksiä ko-
tieläinten parissa. Usein näiden palveluiden keskiössä on luonto ja sen antamat mahdollisuudet 
sekä oman paikkakunnan tapahtumat ja tarjonta. Tämän takia juuri kestävän matkailun merkitys 
maaseutumatkailun tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä on korostunut. Kestävä matkailu an-
taa myös hyvän raamin tuotekehitykselle ja asiakaslähtöisten palveluiden suunnittelulle.

KESMA I (Kestävän matkailun liiketoiminnan kehittämismallin rakentaminen) –hankkeessa kes-
tävää maaseutumatkailua on tarkasteltu kolmesta näkökulmasta: ekologisesta, kulttuurisesta ja 
sosiaalisesta. Tavoitteena on ollut rakentaa käytännönläheinen kestävän matkailun liiketoiminnan 
kehittämismalli. Se auttaa yrityksiä toiminnan kehittämisessä sekä kannattavuuden parantamises-
sa että asiakaslähtöisten, kestävien palvelujen tuottamisessa. Yritys arvioi omista lähtökohdistaan, 
mitä kestävän matkailun osa-alueita se voi ja sen kannattaa huomioida oman toimintansa, liikeide-
ansa ja markkinointiviestintänsä kehittämisessä.

Tämä nykytila-analyysi kokoaa hankkeen tulokset yksiin kansiin ja pyrkii luomaan katsauksen 
maaseutumatkailun kestävyyteen neljässä maakunnassa. Asiakkaisiin ja yrittäjiin kohdistuneista 
tutkimuksista on tehty myös erilliset raportit (Matkailijoiden näkemyksiä kestävästä matkailusta 
maaseudulla 2012 ja Kestävä matkailu maaseutumatkailuyrittäjien silmin 2012). Lisäksi aihee-
seen liittyen on tehty artikkelijulkaisu (Maaseutumatkailu – kestävyyslaji? Näkökulmia kestävään 
matkailuun maaseudulla 2012), jossa kestävän matkailun tematiikkaa käsitellään eri ulottuvuuksien 
näkökulmista. Hanke on toteutettu yhteistyönä Jyväskylän, Tampereen ja Vaasan ammattikorkea-
koulujen ja Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin kanssa.  Yhteistyö on ollut saumatonta, ja tulok-
sina tämän nykytila-analyysin lisäksi on tuotettu Näkökulmia kestävään matkailuun maaseudulla 
-artikkelijulkaisu, Matkailijoiden näkemyksiä kestävästä matkailusta maaseudulla -asiakastutki-
musraportti sekä Kestävä matkailu maaseutumatkailuyrittäjien silmin -yrittäjähaastatteluraportti. 
Hankkeeseen voi tutustua tarkemmin kotisivuilla www.kestavamatkailu.fi 

Hannu Hakala
KESMA I -hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry
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1  KESTÄVÄÄ MATKAILUA MAASEUDULLA? 

 PETRA BLINNIKKA

Parin viime vuosikymmenen aikana kestävä matkailu on nous-
sut yhdeksi johtavaksi matkailun suuntaukseksi sen jälkeen 
kun Brundtlandin komitea nosti esille kestävän kehityksen 
käsitteen raportissaan Yhteinen Tulevaisuutemme (WCED 
1987). Aluksi kiinnitettiin huomiota ennen kaikkea matkailun 
ympäristövaikutuksiin, mutta 1990-luvulta lähtien on kiinni-
tetty kasvavaa huomiota myös matkailun sosiaaliseen ja talou-
delliseen kestävyyteen (Redcliffe ja Woodgate 1997).

KESMA I -hankkeessa kestävä matkailu on määritelty kai-
kille saavutettavissa olevaksi matkailuksi, joka on taloudellises-
ti kannattavaa tuhoamatta ympäristöä ja paikalliskulttuureja. 
Matkailun kestävyydestä  on keskusteltu jo monia vuosikym-
meniä, käytettävät termit vain ovat muuttuneet ajan kuluessa. 
Puhutaan ekoturismista, vastuullisesta, ympäristötietoisesta 
tai reilusta matkailusta. Käytännössä nämä termit viittaavat 
hyvin pitkälti samoihin tavoitteisiin: kestävän kehityksen mu-
kaiseen toimintaan. Painotukset saattavat vain olla hieman 
erilaisia. Yleensä termit kuitenkin painottavat ympäristönäkö-
kulmaa. Erityisiä haasteita matkailulle tulevaisuudessa ovatkin 
kestävän matkailun periaatteiden mukaisen yritystoiminnan 
kehittäminen ja ilmastonmuutoksen mukanaan tuomiin muu-
toksiin varautuminen ja vastaaminen (Kauppa- ja teollisuus-
ministeriö 2006).

Kestävä ja vastuullinen matkailu käsittää kuitenkin ym-
päristönäkökulman lisäksi myös taloudellisen, kulttuurisen ja 
sosiaalisen ulottuvuuden. KESMA I -hankkeessa olemme pyr-
kineet tuomaan esille kestävän matkailun eri ulottuvuudet ja 
tietoisesti myös viestittämään kestävyyden eri näkökulmista 
matkailualan toimijoille. Kuva 1 havainnollistaa valitsemiam-
me näkökulmia ja niiden suhdetta toisiinsa. Uskomme, että 
huomioimalla ainakin jollakin tasolla kaikki kolme mainittua 
näkökulmaa erityisesti maaseutumatkailuyrityksen on mah-
dollista kasvattaa omaa kilpailukykyään ja sitä kautta myös 
taloudellista kestävyyttään. 

Maaseutumatkailussa voidaan helposti yhdistää kestävän 
matkailun eri näkökulmia alueiden ja yritysten kilpailueduk-
si: suomalainen väljä ja rauhallinen maaseutu, puhdas luon-
to, ruoka ja ympäristö, maaseudun ihmisten monipuolinen 
osaaminen ja kulttuuri sekä yhteisöllisyys ja perinteet. Esteet-
tömyys tai pikemminkin palveluiden saavutettavuus kaikkien 
asiakkaiden näkökulmasta on tulevaisuudessa ikääntymisen 
myötä yhä tärkeämpää. Maaseutualueilla saavutettavuus on 
kuitenkin haaste sekä välimatkojen, kulkuyhteyksien että fyy-
sisten tilojen näkökulmista. 

LÄHTEET

Kauppa- ja teollisuusministeriö. 2006. Suomen matkailustra-
tegia vuoteen 2020 & Toimenpideohjelma vuosille 
2007-2013. KTM Julkaisuja 21/2006.

Redcliffe, M. ja Woodgate, G. 1997. Sustainability and social 
construction. Teoksessa: Redcliffe, M.& Woodgate, G. 
(toim.) The international handbook of environmental 
sociology, 55-67.

WCED. 1987. Our common future. Oxford University Press, 
UK.
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Kuva 1. Kestävyyden eri ulottuvuudet.
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2  TRENDIT MATKAILUSSA - 
 KULUTTAJUUS MUUTOKSESSA

 PETRA BLINNIKKA 

kolmas lukeutuu Lohas –kuluttajaksi vuonna 2010 tehdyn tut-
kimuksen mukaan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että yli 
miljoonan 15-75 –vuotiaan suomalaisen valintoja ohjaavat kes-
tävän kehityksen periaatteet ja terveyttä edistävät elämäntavat. 
(Hienonen 2011).

Sitra on tuonut esille tuoreessa trendianalyysissään (Hie-
nonen 2011) myös uusia maaseudun palveluiden kuluttaja-
ryhmiä. Yksi näistä ryhmistä on maalla harrastajat, jotka ovat 
erityisen kiinnostuneita maaseudun tarjoamista monipuolisis-
ta liikuntamahdollisuuksista. Muita analyysissä tunnistettuja 
kuluttajaryhmiä ovat mm. vapaaehtoisturistit, luomu-urbaanit 
sekä etnomaalaiset. (Merilahti 2012).

2.2 KESTÄVÄN MAASEUTU-
 MATKAILUN KEHITTÄMISELLE 
 ON TARVETTA

Kestävän maaseutumatkailun tutkiminen ja kehittäminen on 
koettu tärkeäksi ensinnäkin siksi, että useat maaseutumatkai-
luyritykset toimivat jo monin eri tavoin kestävän kehityksen 
mukaisesti. Se on luonnollinen osa yritysten normaalia toimin-
taa. Sitä ei vain juurikaan kerrota asiakkaille eikä käytetä ar-
gumenttina markkinointiviestinnässä. Yritykset eivät siis hyö-
dynnä täysin kestävyyden eteen tekemäänsä työtä. Toisekseen 
joitakin kestävyyden näkökulmia voisi kehittää vielä enemmän 
ja saada sitä kautta myös kilpailuetua markkinoilla. 

Keski-Suomen maaseutumatkailun koordinointihank-
keen (2000–2006) raportissa todettiin, että matkailun tuote-
kehityksessä on puutteita nimenomaan erityisryhmille suun-
nattujen palveluiden osalta. Yrityksillä on vielä opittavaa siinä, 
mitä kestävä kehitys ja ympäristövastuullisuus matkailussa to-
della tarkoittavat ja ennen kaikkea siinä, miten niitä voisi kehit-
tää ja hyödyntää markkinoinnissa ja myynnissä. Myös Maalla 
Startti -hankkeen aikana vuonna 2009 vahvistui käsitys siitä, 
että moni matkailuyritys tekee oikeita asioita kestävyyden nä-
kökulmasta mutta ei osaa hyödyntää niitä tuotekehityksessä, 
profi loinnissa ja markkinoinnissa.

Sosiaalisen ja ekologisen kestävyyden merkitys matkai-
lun kilpailutekijänä nousee tulevaisuudessa entisestään. Asi-
akkaiden valintakriteereistä liittyen erityisesti kestävyyteen 
ei kuitenkaan ole tehty laajempaa tutkimusta. Muun muassa 
Matkailun edistämiskeskus ja Metla ovat toteuttaneet erilai-

2.1 UUDET KULUTTAJAT JA MUUTTU-
 VAT VAATIMUKSET

Uudistettu EU:n matkailupolitiikka ennustaa demografi sten 
muutosten mahdollistavan matkailun nopean kasvun myös tu-
levaisuudessa. Ikääntyneiden osuus väestöstä ja matkailijoista 
on jatkuvassa kasvussa. Matkailijoiden keski-iän kohoaminen 
tarkoittaa myös sitä, että yhä useammalla matkailijalla on jon-
kintasoinen aisti- tai liikuntarajoite. Toisaalta erityisryhmiin 
kuuluvat henkilöt ovat aktivoituneet matkailuharrastuksen pa-
rissa, toisaalta taas kasvava ikääntynyt väestö arvostaa esteet-
tömiksi suunniteltuja kohteita matkaansa suunnitellessaan. 
Tästä johtuen saavutettavien (esteettömien) matkakohteiden 
kysyntä on ollut kasvussa. Matkailussa saavutettavuudella 
tarkoitetaan palveluiden toteuttamista siten, että ne ovat yh-
denvertaisesti jokaisen asiakkaan saatavissa ja saavutettavissa 
riippumatta henkilökohtaisista ominaisuuksista.

Ympäristötietoisuuden ja ekologisten, henkistä hyvinvoin-
tia, kansainvälisyyttä sekä koulutusta ja kulttuuria korostavien 
arvojen on arvioitu voimistuvan lähitulevaisuudessa (Manner-
maa 2004). Tämä vaikuttaa myös käytännössä matkailijoiden 
kuluttajakäyttäytymiseen ja valintoihin. Nyky-yhteiskunnassa, 
jossa merkitykset korostuvat, kuluttaminen nähdään osana 
laajempaa yhteiskunnallista muutosta. Kuluttajat pyrkivät 
vaikuttamaan kehitykseen tuomalla esiin esimerkiksi 
kuluttamiseen liittyviä tarpeita ja haluja, kuten vaatimuksia 
tuotantoketjun läpinäkyvyyden tai tuotteiden turvallisuuden 
suhteen. (Hienonen 2011).

Viime vuosina on tehty paljon erilaisia tutkimuksia liitty-
en kuluttajakäyttäytymiseen ja sen muutokseen. Kärkimedian 
vuonna 2008 teettämän tutkimuksen mukaan Suomessa 21 % 
kuluttajista lukeutuu ns. eettisiksi optimisteiksi. Tämä kulut-
tajaryhmä kokee valinnoillaan olevan merkitystä vastuullisen 
kehityksen kannalta. Viime vuosina myös Lohas- (Lifestyles of 
Health and Sustainability) kuluttajaryhmä on kasvanut mer-
kittävästi USA:ssa, Länsi-Euroopassa sekä Aasiassa. (Hieno-
nen 2011).  Tämä kuluttajaryhmä arvostaa erityisesti terveyttä 
ja kestävyyttä kaikissa kulutusvalinnoissaan. Heidän kulutta-
jakäyttäytymistään ohjaa erityisesti sosiaalinen ja ekologinen 
kestävyys sekä eettisyys ja hyvinvointi. (Merilahti 2012).

Euroopassa Lohas–kuluttajien osuus kaikista kuluttajista 
vaihtelee 15-25 prosentin välillä. USA:ssa on arvioitu olevan 
noin 40 miljoonaa Lohas–kuluttajaa, mikä tarkoittaa 19 % kai-
kista kuluttajista (Hienonen 2011). Suomen kuluttajista joka 
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sia tutkimuksia kestävästä matkailusta (mm. Kangas 2007, 
MEK 1993, Sorsa 2002, Tuulentie & Saarinen 2005), mutta 
tutkimukset keskittyivät hyvin pitkälti ympäristövaikutuksiin 
eikä maaseutumatkailuasiakkaiden kuluttajakäyttäytymistä 
kestävyyden eri ulottuvuuksien näkökulmista ole laajemmin 
tutkittu. Tarve tiedolle liittyen erityisesti kestävyyden muun-
tamiseen kilpailukyvyksi maaseutumatkailuyrityksissä onkin 
tunnistettu kansallisesti matkailutoimijoiden parissa.

Tietoa tarvitaan myös matkailuyritysten kestävyyden ny-
kytilasta sekä siitä, millaisin eri keinoin yritykset voisivat profi -
loitua sosiaalisen ja/tai ekologisen kestävyyden edelläkävijöik-
si vastaten tulevaisuuden asiakkaiden vaatimuksiin. Kestävän 
matkailun hyödyntämistä systemaattisesti asiakkuuksien hal-
linnassa, asiakasviestinnässä ja markkinoinnissa ei ole vielä 
kovin paljon toteutettu maaseutumatkailuyrityksissä. Olikin 
tärkeää omata ajantasainen tieto nykytilanteesta ja markki-
noista ennen kehittämiskokonaisuuksien suunnittelua. Edellä 
mainituista syistä KESMA I –hanke sai alkunsa.

LÄHTEET

Hienonen, K. 2011. Maaseutu tulevaisuuden merkitysyhteis-
kunnassa. Trendianalyysi. Sitran selvityksiä 52. Helsin-
ki. Suomen itsenäisyyden juhlarahasto. Viitattu 1.2.2012. 

http://www.sitra.fi /julkaisut/Selvityksi%C3%A4-sar-
ja/Selvityksi%C3%A4%2052.pdf

Kangas, H. 2007. Ympäristöasenteisiin perustuva matkai-
lijoiden tyypittelymalli ja matkailijatyyppien yhteys 
laatutietoisuuteen – Kolin kansallispuiston ympäristö-
merkkitutkimuksen tuloksia. Metlan työraportteja 52: 
45–50, 2007

Mannermaa, M. 2004. Heikoista signaaleista vahva tulevai-
suus. Werner Söderström Oy.

Matkailun edistämiskeskus 1993. Ympäristöä säästävä matkai-
lu – 90-luvun haaste Suomen matkailulle. Matkailun 
edistämiskeskus, Helsinki.

Merilahti, K. 2012. Maaseutumatkailutuotteen valinta: vaikut-
taako ympäristöystävällisyys ostopäätökseen? Teok-
sessa Blinnikka, P. (toim.). 2012. Maaseutumatkailu 
– kestävyyslaji? Näkökulmia kestävään matkailuun 
maaseudulla. Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkai-
suja –sarja. Tampere: Tampereen Yliopistopaino Oy – 
Juvenes Print.33-39.

Sorsa, R. 2002. Matkailun suhde ympäristöön. Kolin alueen 
yritykset kestävän matkailun toimeenpanijoina. Metl-
säntutkimuslaitoksent iedonantoja 883. Metsäntutki-
muslaitos.Rovaniemi.

Tuulentie, S., Saarinen, J. (toim.). 2005. Kestävät käytännöt 
matkailun suunnittelussa ja kehittämisessä. Metlan 
työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest 
Research Institute 20.
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3  KESMA I -HANKKEEN TOTEUTTAMAT 
 KARTOITUKSET

 PETRA BLINNIKKA

Jokaisessa KESMA I –hankkeeseen osallistuvassa maakun-
nassa (Keski-Suomi, Pirkanmaa, Pohjanmaa ja Etelä-Pohjan-
maa) on selvitetty kestävyyden linkitystä matkailuelinkeinoon 
sosiaalisen ja ekologisen kestävyyden näkökulmasta tekemällä 
kartoitukset alueiden strategioiden painotuksista kestävyyden 
osalta, toteuttamalla maaseutumatkailuyrittäjien puhelinhaas-
tattelut (n=84), kartoittamalla kestävyyden eri näkökulmi-
en näkyvyyttä matkailumarkkinoinnissa sekä toteuttamalla 
asiakastutkimus maakuntien matkailijoille (n=685). Lisäksi 
teemaan liittyvän keskustelun herättämiseksi ja alue- ja mat-
kailukehittäjien näkemysten kokoamiseksi on järjestetty myös 
alueellisia keskustelutilaisuuksia kehittäjille ja hanketoimijoil-
le sekä seminaareja ja keskustelutilaisuuksia yrittäjille ja kehit-
täjille yhteistyössä muiden hankkeiden kanssa. 

Tämä nykytila-analyysi kokoaa hankkeen tulokset yksiin 
kansiin. Asiakkaisiin ja yrittäjiin kohdistuneista tutkimuksis-
ta on tehty myös erilliset raportit (Matkailijoiden näkemyksiä 
kestävästä matkailusta maaseudulla 2012 ja Kestävä matkailu 
maaseutumatkailuyrittäjien silmin 2012). Lisäksi aiheeseen 
liittyen on tehty artikkelijulkaisu (Maaseutumatkailu – kes-
tävyyslaji? Näkökulmia kestävään matkailuun maaseudulla 
2012), jossa kestävän matkailun tematiikkaa käsitellään eri 
ulottuvuuksien näkökulmista. Edellä mainittujen lisäksi 
aineistoa on hyödynnetty useassa opinnäytetyössä. 

Kestävän matkailun liiketoiminnan kehittämismallin rakenta-
minen (KESMA I) -hankkeen tarkoituksena on ollut syventää 
tietämystä yritysten nykytilasta sekä maaseutumatkailuyritys-
ten asiakkaiden kuluttajakäyttäytymisestä sosiaalisen ja ekolo-
gisen kestävyyden huomioimisen osalta. Tavoitteena on ollut 
selvittää, kuinka paljon ja millä tavoin kestävyyttä on huomi-
oitu alueiden matkailuyrityksissä ja niiden kehittämisessä sekä 
kuinka paljon kestävyyden huomioiminen loppujen lopuksi 
vaikuttaa alueiden matkailuyritysten asiakkaiden ostopäätök-
seen.  Tältä pohjalta on luotu kestävän matkailun liiketoimin-
nan kehittämismalli, jonka avulla kestävyyden eteen tehtyä 
työtä pyritään muuttamaan liiketoiminnan tuotoiksi.  

Vuoden 2011 aikana KESMA I –hankkeessa on selvitetty 
ja tutkittu kestävyyttä monin eri tavoin. Selvitykset on kohdis-
tettu matkailun kehittämisen kannalta olennaisimpiin tahoi-
hin, eli on kartoitettu maaseutumatkailuyrittäjien, asiakkaiden 
sekä aluekehittäjien näkemyksiä kestävään matkailuun liitty-
en. Lisäksi on tarkasteltu yritysten toimintaympäristöön vai-
kuttavia seikkoja, mm. alueiden kehittämisstrategioita ja kes-
tävän matkailun painotuksia niissä sekä alueiden välisiä eroja.  
(kts. kuva 1). Tämän lisäksi hankkeessa koottiin aihealueeseen 
liittyvää tutkimustietoa, kestävän matkailun kehittämiseen liit-
tyviä kriteeristöjä, hyviä käytänteitä sekä edelläkävijöitä mat-
kailualalta.

Asiakkaiden
arvostukset ja

kuluttaja-
käyttäytyminen

Yrittäjien
arvostukset ja
liiketoiminnan
kehittäminen

Strateginen
taso; toiminnan

ohjaus

KESTÄVÄ

MATKAILU

Kuva 1.  
Kestävän matkailun kehittämisen osapuolet.
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4  LÄHTÖTILANNE MAAKUNNITTAIN 
 MATKAILUTOIMIALALLA 

 PETRA BLINNIKKA, ANNIKA TORNIAINEN, ANNE MATILAINEN 
 JA KATJA KIVIKANGAS

Matkailun yritystoiminnan liikevaihto oli Keski-Suomessa 140 
miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä 1 200 vuonna 2010. Mat-
kailuyrityksillä oli toimipaikkoja maakunnassa 470. Matkai-
luyritysten liikevaihto on kasvanut hieman nopeammin kuin 
palvelualoilla kokonaisuutena, 23 % vuosien 2006 ja 2010 vä-
lisenä aikana. Matkailun yritysryhmittymään kuuluvat hotellit 
ja muu majoitustoiminta, matkatoimisto- ja matkaopaspalve-
lut, linja-autojen tilausliikenne, sisävesiliikenne, huvipuistot, 
taide- ja urheilutoiminta sekä hiihto- ja laskettelukeskukset. 
Majoitus- ja ravitsemisalan liikevaihto taas maakunnassa on 
vuodesta 1995 kasvanut tasaisesti keskimäärin 4,5 % vuosit-
tain. Vuonna 2006 liikevaihto oli noin 200 miljoonaa euroa. 

Vuonna 2010 maakuntakohtaisessa kansallisessa vertai-
lussa Keski-Suomi oli yöpymismäärissä mitattuna kuuden-
tena. Majoitusliikkeissä kirjattiin yhteensä 1 153 400 rekiste-
röityä majoitusvuorokautta. Edelliseen vuoteen kasvua oli 4,5 
%. Sekä kotimaisten matkailijoiden (+4,6 %) että ulkomaisten 
matkailijoiden (+3,9 %) suhteen tapahtui kasvua. Suurimmat 
ulkomaalaiset asiakasryhmät olivat venäläiset (44 600, +3,5 
%), virolaiset (25 200, -15 %) sekä saksalaiset (22 400, -12,3 
%). Majoitustilastoja haittaavat kuitenkin tilastolliset puut-
teet, sillä matkustajakorttia ei vaadita täytettävän yksittäisissä 
vuokramökeissä yöpyviltä matkustajilta. 

Maaseutumatkailulla on Keski-Suomessa kohtuullisen 
pitkä historia. Vuonna 1964 pohjoiseen Keski-Suomeen raken-
nettiin Rantaloma Oy:n toimesta hyvätasoisia itsepalvelumök-
kejä. Näin sai alkunsa Valkaman lomakylä. Vuotta myöhem-
min sama yhtiö perusti Ruuponsaaren hotellin. Hotelli työllisti 
jopa 50 henkilöä ja oli palvelutarjonnaltaan erittäin monipuo-
linen hyödyntäen tehokkaasti muun muassa ympäröivän luon-
non mahdollisuudet. Tämä investointi toimi sysäyksenä korpi-
hotellibuumin alkamiselle. 

Maaseutumatkailuyrityksiksi luetaan maaseudulla enim-
mäkseen oman perheen voimin toimintaa harjoittavat majoi-
tuspaikat, matkailumaatilat, ohjelmapalveluyritykset, käynti-
kohteet, taidenäyttelyt, käsityöpajat, myymälät ja leirintäalu-
eet. Näitä yrityksiä on maakunnassa arvioitu olevan yhteensä 
noin 550. Majoituspalveluja (mökit, leirintäalueet, hotellit, 
muut majoituspalvelut) tarjoaa noin 65 %, ateriapalveluja 23 
%, oheis- ja ohjelmapalveluja 29 % ja kokous- ja juhlapalvelu-
ja 20 % yrityksistä. Vuonna 2009 tehdyn selvityksen mukaan 
Keski-Suomen maaseutumatkailuyritysten asiakkaista 60 % 
on yksityisasiakkaita ja 40 % yritysasiakkaita. 

Liikevaihto on selvitysten mukaan ollut myös maaseutu-
matkailuyrityksissä vuosien 2006–2009 aikana nopeassa kas-

4.1  MATKAILUN MERKITYS 
 MAAKUNNISSA

Tässä luvussa kuvataan jokaisen hankkeeseen osallistuneen 
maakunnan matkailullista potentiaalia, tavoitteita matkailun 
suhteen sekä matkailun merkitystä elinkeinona. 

4.1.1 KESKI-SUOMI

Keski-Suomen maakunta muistuttaa pienoiskoossa koko Suo-
mea: väestö sekä palvelu- ja jalostustoiminta keskittyvät kes-
kusseuduille. Maakuntaa luonnehtivat runsaat metsä- ja vesi-
varat. Suomen sisävesistöistä 9,4 % sijaitseekin Keski-Suomes-
sa. Keski-Suomi sijaitsee nimensä mukaisesti keskellä Suomea 
hyvien liikenneyhteyksien varrella. Maakunnan elinkeinoelä-
mää hallitsevat perinteinen teollisuus (mm. metsä-, paperi-, 
metalli-, puutuote- ja koneteollisuus) ja palvelualat. Toisaalta 
maakunnassa panostetaan voimakkaasti tulevaisuuden kasvu-
aloihin (mm. tieto- ja viestintäteknologiaan, energia- ja ympä-
ristötekniikkaan, hyvinvointi- ja nanoteknologiaan).  Erittäin 
monipuolisen koulutustarjonnan vuoksi maakunnan keskus-
taa, Jyväskylää, usein kutsutaan Suomen Ateenaksi. Jyväskylä 
on myös kuuluisa Alvar Aallon arkkitehtuurista, erinomaisesta 
kokous- ja kongressipalvelutoiminnastaan sekä keskustan vä-
littömässä läheisyydessä olevasta luonnosta ja kauniista mai-
semista. 

Keski-Suomi koostuu hallinnollisesti kuudesta seutukun-
nasta ja 23 kunnasta. Väkiluku maakunnassa on noin 273 000 
henkilöä. Maakunnan osuus koko maan väestöstä on 5 %. Yri-
tyksiä ja yhteisöjä maakunnassa on 16 000, joissa henkilöstöä 
on yhteensä noin 86 000. Maakunnan pinta-ala on lähes 20 
000 km², josta vettä on 16,3 %. 

Matkailun näkökulmasta Keski-Suomella on monia 
etuja, joita voidaan hyödyntää matkailun kehittämisessä. 
Puitteina kaunis luonto, runsaat vesistöt ja metsät eivät kui-
tenkaan sellaisenaan riitä omaperäisen ja houkuttelevan 
matkailubrändin rakentamiseen. Keski-Suomen maan-
tieteellinen sijainti on kotimaan matkailun näkökulmasta 
erittäin hyvä ja ulkomaan lähimarkkinoiden näkökulmasta 
kohtuullinen. Suurteollisuus, vahva yritystoiminta, palve-
lut ja korkeakoulut varmistavat sen, että matkailupalvelu-
jen ulottuvilla on paljon potentiaalisia asiakasvirtoja. Alue 
on kehittyvä ja dynaaminen talousalue, mikä luo mahdolli-
suuksia myös matkailun kasvuun.  
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vussa. Päivitettyä tietoa siitä, miten nykyinen taantuma on vai-
kuttanut yrityksiin, ei valitettavasti ole vielä tiedossa. Yrittäjät 
kokevat vahvuuksikseen tuotteiden ja palvelujen räätälöinnin 
asiakkaiden toiveiden mukaisesti, palvelun joustavuuden, ai-
nutlaatuiset palvelut ja tuotteet sekä ammattitaitoisen henki-
löstön.

Maaseutumatkailun toimialan tilastointi on haaste kaik-
kialla Suomessa, joten tässäkin nykytila-analyysissä on viitattu 
kohtuullisen vanhoihin tilastoihin. Maakunta on onneksi kui-
tenkin mukana meneillään olevassa Tietovaranto –hankkees-
sa, joten päivitystä tilastointiin myös maaseutumatkailussa on 
tulossa. 

Keski-Suomen matkailun visiona on: ”Keski-Suomi tun-
netaan osana Järvi-Suomea vetovoimaisista kärkituotteista 
ja menestyvistä matkailukeskusverkostoista, jotka asiakas-
lähtöisesti tuottavat, markkinoivat ja myyvät laadukkaita ja 
kannattavia matkailupalveluita kotimaisille ja ulkomaisille 
asiakkaille.”  Tavoitteina on vuoteen 2015 mennessä kasvat-
taa matkailuyritysten liikevaihtoa 6 % vuosittain, nostaa ulko-
maalaisten matkailijoiden määrää 20 prosenttiin sekä kasvat-
taa matkailun aikaansaamaa työllisyyttä noin 2 % vuodessa. 
Vuoteen 2015 mennessä Keski-Suomessa halutaan olla sekä 
valtakunnallisesti että kansainvälisesti tunnettu matkailualue. 
Erityisesti järjestelmien laatua ja yhteismarkkinointia halutaan 
kehittää matkailukeskuksissa. 

Tärkeimpiä kärkiteemoja tulevaisuuden kehittämisessä 
ovat teematuotteiden kehittäminen, kuten talvi- ja kesäakti-
viteetit, mökkilomat ja vesistö sekä kokous-, kongressi- ja ta-
pahtumamatkailu. Lisäksi kehittämispanoksia tullaan suun-
taamaan sähköisen liiketoiminnan ja laadun kehittämiseen.  
Tavoitteena on myös räätälöityjen tuotteiden lisäksi koostaa 
laadukas perusvalikoima mallinnettuja tuotteita, jolloin pal-
velun organisointi ja myyminen helpottuu huomattavasti. Val-
miit tuotteet säästävät myös aikaa ja resurssia niin myynnissä 
kuin palvelujen toteutuksessakin. Pienet muutaman henkilön 
maaseutumatkailuyritykset voivat olla joustavia palvelussaan 
ja myös sitä kautta saavuttaa kilpailuetua. 
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CASE: HIMOSMAAILMAN VASTUULLISUUSTYÖ

Petra Blinnikka

HimosMaailma ja sen osakasyritykset tavoittelevat vastuulli-
sen ja ympäristöystävällisen matkailun edelläkävijyyttä Suo-
messa. Himosmaailmassa onkin luotu yhteistyössä kump-
paneiden kanssa Suomen ensimmäinen matkailukeskuksen 
hiilijalanjälkilaskentamalli ja nettilaskuri. Hiilijalanjäljen las-
kennassa on mukana 25 Himosmaailman osakasyritystä. 
Lisäksi Himoksella voi nyt majoittua myös erityisiin ener-
giamökkeihin, joissa voi seurata omaa energiankulutustaan 
ja opetella säästämään energiaa mukavuudesta tinkimättä. 
Helmikuusta 2012 lähtien energiamökkipalvelua on saatavil-
la kymmenessä kohteessa.
   
Hiilijalanjäljen mittauksen ovat toteuttaneet Himosmaailma 
Oy, Ecompter Oy, Matkailun ja elämystuotannon osaamis-
keskus ja Jämsek Oy. Energiamökkipalvelun toteutuksesta 
vastaavat Himosmaailma Oy, Matkailun ja elämystuotannon 
osaamiskeskus, Jyväskylä Innovation Oy ja Keski-Suomen 
Energiatoimisto (SmartRegions – hanke / IEE-ohjelma) sekä 
Landis + Gyr Oy, Ecore Oy ja JAMK.
   
Himosmaailma on tuonut myös hyvän työn selkeästi mark-
kinoinnissaan esille. Yritysverkoston internetsivuilta www.
himosmaailma.fi  löytyy kuvausta siitä, mitä vastuullisuus 
yritysverkostossa tarkoittaa.
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4.1.2  PIRKANMAA

Pirkanmaa sijaitsee Länsi-Suomessa, osittain vanhan Hämeen 
alueella ja osittain vanhan Satakunnan alueella. Pirkanmaalla 
on erittäin pitkä historia, sillä seudulla on asuttu jo silloin, kun 
esimerkiksi Helsingin ja Turun seudut ovat olleet vielä veden 
alla. Maakunnasta on löydetty maailman vanhimpia eloperäi-
siä jäänteitä eli Aitoniemen hiilipussit, joiden iäksi arvioidaan 
kaksi miljardia vuotta. Pirkkalan, Sastamalan ja Kyrön suurpi-
täjät ovat vaikuttaneet jo 1300-luvulla, ja pirkkalaiset tekivät 
eräretkiä aina Lappiin saakka. Pirkanmaan keskus on Suo-
men kolmanneksi suurin kaupunki, Tampere, jossa asuu lähes 
puolet koko Pirkanmaan väestöstä. Pirkanmaan nimi juontaa 
juurensa Pirkanmaan maakuntaliiton perustamiseen vuonna 
1956. 

Metalliteollisuus, tukkukauppa ja vähittäiskauppa ovat 
Pirkanmaalla kolme suurinta toimialaa liikevaihdon perus-
teella. Matkailu jää reilusti näiden taakse ollen vasta yhdeksäs  
vuoden 2008 tilastojen mukaan. Kuitenkin vuodesta 2002 
vuoteen 2008 välitön matkailutulo kasvoi maakunnassa 25,2 
% ollen vuonna 2008 yhteensä 695 miljoonaa euroa. Matkai-
lun taloudellinen kokonaisvaikutus Pirkanmaalla oli näin ollen 
yli 1,2 miljardia euroa.  Kasvitieteellisten puutarhojen, eläintar-
hojen ja luonnonpuistojen toiminta -kategoriaan kuuluu Suo-
messa 16 toimipistettä. Näistä Pirkanmaalla sijaitsevat kolme 
muodostavat 26,8 % koko maan liikevaihdosta. Huvi- ja tee-
mapuistoista viisi pirkanmaalaista (33 koko maassa) saavutta-
vat 19,4 prosentin osuuden valtakunnallisesta liikevaihdosta. 
Sen sijaan maatilamatkailu jää vain 6,6 prosenttiin valtakun-
nallisesta liikevaihdosta. 

Vuonna 2009 kotimaisia matkailijoita majoittui Pirkan-
maalla noin 750 000, ja ulkomaalaisia 94 000. Verrattuna 
maakunnan huippuvuoteen 2007, erityisesti ulkomaalaisten 
matkailijoiden määrä väheni vuoden 2009 tilastossa, sillä 
määrä putosi lähes 13 000 matkailijalla eli 12 %. Myös koti-
maanmatkailijoita yöpyi 43 000 henkilöä eli noin viisi % vä-
hemmän kuin pari vuotta aikaisemmin.

Kotimaanmatkailijoilla yöpymisöitä on ollut keskimäärin 
1,6 ja ulkomaan matkailijoilla 2,3 yötä asiakasta kohti. Ulko-
mailta saapuneista vierailijoista noin 80 % on tullut Pirkan-
maalle jostain Euroopan maasta. Suurimmat yksittäiset tu-
lomaat ovat Venäjä (2009: 14 %), Saksa (12 %) ja Ruotsi (11 
%). Suurin osa Pirkanmaalle saapuvista matkailijoista yöpyy 
Tampereella, esimerkiksi vuonna 2009 peräti 96 % yöpymi-
sistä tapahtui Tampereella. Maakunnassa majoituspalveluja 
tarjoaa noin 40 majoitusliikettä, joissa on yhteensä 3 300 huo-
netta. Lukuihin on huomioitu vähintään kymmenen huonetta 
tai lomamökkiä käsittävät majoituspaikat. Majoitusliikkeiden 
yöpymisvuorokaudet lisääntyivät Pirkanmaalla vuonna 2011 
vain 0,3 % edellisvuoteen verrattuna.

Lähitulevaisuuden tärkeimmät matkailun kohderyhmät 
Pirkanmaalla voidaan jaotella neljään pääkokonaisuuteen, jot-
ka muodostuvat työmatkailijoista, seikkailijoista, perhematkai-
lijoista ja hyvinvointimatkailijoista. Seikkailijat-kohderyhmän 
tavoitettavuudessa erittäin tärkeä tekijä on Tampere-Pirkkalan 
lentokenttä ja sinne lentävät halpalentoyhtiöt. Liikematkai-
lijoita vetävät seudulle alueen vientiyritykset sekä erilaiset 

kokoukset ja messut, joiden merkittävimmät pitopaikat ovat 
Tampere-talo ja Tampereen messu- ja urheilukeskus.

Muita tärkeitä matkailukohteita ja -valtteja Pirkanmaalla 
ovat muun muassa monipuoliset tapahtumat, kuten Tampe-
reen Teatterikesä, Tammerfest ja Tampereen Elokuvajuhlat. 
Vaikka Tampere onkin selkeästi maakunnan keskus, järjes-
tetään erilaisia tapahtumia myös muualla Pirkanmaalla. Esi-
merkkeinä Mäntän kuvataideviikot, Sata-Häme Soi Ikaalisissa, 
Moottorimusiikin Festivaali Vesilahdella ja Työväen Musiik-
kitapahtuma Valkeakoskella. Tietenkin myös Särkänniemen 
Elämyspuisto houkuttelee varsinkin kotimaanmatkailijoita 
Tampereelle.

Pirkanmaa tarjoaa maisemaltaan ja luonnonarvoiltaan 
hyvät mahdollisuudet erilaiseen luonto- ja vesistömatkailuun. 
Tärkeimmät vesistöt ovat Näsijärvi ja Pyhäjärvi, joiden välissä 
Tampereen kaupunki sijaitsee. Tampereen seutu onkin Suo-
men sisävesiliikenteessä toiseksi vilkkain alue matkustajamää-
rissä mitattuna. Tampereen edellä on vain Saimaa eli Kuopion, 
Lappeenrannan ja Savonlinnan alueet. Silti alueen potentiaalia 
ei ole vielä täysin hyödynnetty, ja tältä osin maakunnan mat-
kailussa on kehittämisen varaa. Esimerkiksi Teiskossa sijaitse-
vasta Paarlahdesta on kuullut harva tamperelainenkaan, vaik-
ka kyseistä vesistön osaa kutsutaankin Pohjoismaiden ainoaksi 
sisävesivuonoksi.
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16. Hankkeessa esitellyn Seitseminen-Helvetinjärven VISIO 
2020:n mukaan tavoitteena on tehdä alueesta paikalliskult-
tuuria korostaen Pirkanmaan luonto- ja kulttuurimatkailun 
kärkikohde, joka on myös valtakunnallisesti ja kansainvälisesti 
kiinnostava kestävän matkailun kärkikohde. 

LÄHTEET

http://julkaisut.metsa.fi /julkaisut/pdf/luo/c47.pdf, 
 katsottu 25.1.2012
http://www.luontoon.fi /Retkikohteet/historiakohteet/perin-

netilatjamaisemat/koveronperinnetila/koveronhisto-
riaa/Sivut/Default.aspx, katsottu 25.1.2012 ja 26.1.2012 

CASE: SEITSEMINEN – HELVETINJÄRVI

Markku Saarela

Ylöjärven ja Ikaalisten alueella sijaitsee Pirkanmaan ehkä tun-
netuin kansallispuisto Seitseminen, josta on yhteys Pirkan 
Taival -retkeilyreitistöä pitkin myös Ruovedelle Helvetinjärven 
kansallispuistoon. Seitsemisen alue on kulttuuriperinnöllisesti 
merkittävä. Esimerkiksi Seitsemisen ja Helvetinjärven alueen 
luontomatkailusuunnitelmaan on kirjattu periaate: ”Arvos-
tetaan paikallista kulttuuria ja perinteitä”. Tämän mukaan 
alueella pyritään säilyttämään ja suojelemaan alueen kult-
tuurihistoriallisia arvoja sekä ottamaan huomioon kulttuuri-
perintökohteet kaikessa suunnittelussa.

Aluekokonaisuuden yksi keskeisimmistä kulttuuriperintökoh-
teista on Koveron perinnetila. Tilan perusti 1800-luvun puo-
lessa välissä renki Matti Juhanpoika ja se toimi aktiivisesti aina 
sotavuosiin saakka. Vaikka tilalta ei sotaväkeen lähtijöitä ollut-
kaan, niin samoihin aikoihin tapahtunut maatalouden murros 
hiljensi tilan pikkuhiljaa, sillä tilan rakennuksia ei sähköistet-
ty eikä peltoja salaojitettu. Lopulta isännän kuoleman myötä 
1952 tilanpito päättyi.

Tila myytiin valtiolle vuonna 1970 viljelyksineen ja rakennuk-
sineen. Tämän seurauksena pellot metsitettiin ja rakennukset 
jäivät tyhjilleen yli kymmeneksi vuodeksi. Seitsemisen kansal-
lispuiston perustamisen myötä vuonna 1982 Kovero tuli osak-
si kansallispuistoa. Tilan rakennukset, viljelykset, lähiniityt ja 
-metsät muodostavat kokonaisuutena arvokkaan rakennetun 
perinnemaiseman, jonka säilyminen turvataan yhtenä puiston 
nähtävyyskohteena. Tilaa entisöitäessä pyrittiin mahdollisim-
man tarkoin 1930-luvun hevosmaatalouden asuun, ja tilan yl-
läpidossa käytetään perinteisiä menetelmiä. Perinnemaisemia 
hoidetaan laiduntamalla: kesäisin hakamailla ja niityillä käys-
kentelee suomenkarjaa. Koveron tehtävänä on rakennus- ja 
luonnonsuojelun lisäksi kertoa kävijöille entisajan elämästä. 
Tilalla järjestetäänkin perinnepäiviä työnäytöksineen ja työ-
pajoineen sekä talkooleirejä, joilla pääsee tekemään entisai-
kojen töitä. Kesällä on mahdollisuus kokea elämysmatka ”pes-
tautumalla” Koveroon piiaksi tai rengiksi. 

Vuonna 2008 julkaistiin Seitsemisen ja Helvetinjärven alueen 
luontomatkailusuunnitelma ja 2009-2010 toteutettiin Seitse-
misen–Helvetinjärven matkailualueen yritystoimintaympäris-
tön kehittämishanke SYTYKE. Hankkeen myötä Metsähalli-
tuksen yhteistyösopimuskumppaneiden määrä Seitsemisen 
kansallispuistossa lähti kasvuun ja tällä hetkellä yrityksiä on 
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jaa. Vaasan kenttä on viidenneksi suurin kenttä Suomessa, ja 
se on erittäin vilkas liikematkustamisen lentokenttä muihin 
maakuntakenttiin verrattuna. Tärkeitä lentokohteita Vaasalle 
ovat Helsinki, Tukholma,  Kööpenhamina ja Riika, joista vii-
meinen parantaa merkittävästi Itä-Euroopan saavutettavuut-
ta vaasalaisyrityksille. Vaasanseutu on hyvin yritysvaltaista 
aluetta. Alueella on suuria kansainvälisiä yrityksiä erityisesti 
vientialojen energian ja metallin toimialoilla. Vaasanseudun 
energiaklusteri työllistää noin 10 000 ihmistä, liikevaihto on 
4 miljardia, josta viennin osuus 70 %. Kansainvälisen yritys-
toiminnan laajuus on vaikuttanut selkeästi alueen matkailuun, 
ja liikematkailijoiden osuus kaikista Pohjanmaalle saapuvis-
ta matkailijoista on merkittävä. Yritysasiakkaat ovat monelle 
matkailuyritykselle tärkein asiakassegmentti. 

Liikematkailun lisäksi erityisesti kesäsesongilla Vaasa on 
perinteinen kotimaan matkakohde perheille. Perhematkailijoi-
ta alueelle houkuttelevat huvipuisto Wasalandia ja kylpylä Tro-
piclandia.  Kansainvälisiä vuosittain toistuvia musiikkitapah-
tumia Vaasassa ovat Vaasan Kuorofestivaalit ja Korsholman 
musiikkijuhlat. Liikunnallisia isoja tapahtumia seudulla ovat 
myös joka vuosi järjestettävä kävelytapahtuma Vaasan marssi 
sekä nuorten jalkapalloturnaus Wasa Football Cup.

Maaseutumatkailu on vilkkainta kesäisin. Kesällä Pohjan-
maalle saapuvat musiikki-, urheilu- ja kulttuuritapahtumien 
kävijät majoittuvat kaupungin hotellien lisäksi maaseudun 
kohteissa. Myös perhejuhlat työllistävät maaseutumatkailu-
yrityksiä erityisesti kesäsesongilla. Pääasiassa Pohjanmaan 
maaseutumatkailijat ovat kotimaisia, mutta ulkomaalaisten 
osuus on kasvussa erityisesti elo-syyskuussa.  Mökkilomailu 
saaristossa kiinnostaisi alueelle saapuvia matkailijoita, mutta 
mökkitarjonta ei vastaa kysyntää. 

Maakunnan matkailu sai positiivisen sysäyksen eteen-
päin etenkin luontomatkailussa, kun Merenkurkun saaristolle 
myönnettiin virallinen status geologisena maailmanperintö-
alueena Unescon kokouksessa Vilnassa heinäkuussa 2006. 
Merenkurkun saaristo on Suomen ensimmäinen luonnon-
perintökohde. Maailmassa on 66 geologista maailmanperin-
tökohdetta ja tunnetuimpia kohteita ovat muun muassa Iso 
Valliriutta Australiassa ja Grand Canyon Yhdysvalloissa.  Vie-
railijoiden määrä Merenkurkun saaristossa on kasvanut vuo-
sittain. Saaristoalueella on hyvä luonto- ja ohjelmapalvelujen 
tarjonta etenkin ryhmille. Jatkuvaa kehitystyötä tehdään, jotta 
myös perheillä ja yksittäisillä matkailijoilla olisi mahdollisuus 
saavuttaa Merenkurkun kohteet ja osallistua opastetuille ret-
kille sekä luontoon perustuviin aktiviteetteihin.

Vaasan kaupungin välitön matkailuliikevaihto oli 81,7 
miljoonaa euroa vuonna 2010. Lähes koko liikevaihto syntyy 
kotimaan matkailijoiden kulutuksesta (90 %). Matkailun työl-
lisyysvaikutus Vaasassa oli 664 henkilötyövuotta vuonna 2010. 
Pohjanmaalla majoitusyöpymiset lisääntyivät 12 % vuonna 
2011 edelliseen vuoteen verrattuna. Vuonna 2010 Pohjanmaan 
kaikkiin majoitusliikkeisiin saapuneita vieraita oli 236 693 
henkilöä ja yöpymisiä 397 744 kpl. Majoitustilastoja vääristää 
se, että pienten maaseudun matkailuyritysten matkailijat ei-
vät näy majoitustilastoissa. Yritykset, joilla on alle 10 huoneen 
majoituskapasiteetti, jäävät tilastojen ulkopuolelle. Asian kor-
jaamiseksi Pohjanmaa on mukana Matkailun alueelliset tieto-

CASE: FRANTSILAN LUOMUYRTTITILA

Markku Saarela

Hämeenkyrössä Länsi-Pirkanmaalla sijaitsee 300 vuotta 
vanha sukutila, joka on vuodesta 1981 saakka toiminut 
Frantsilan luomuyrttitilana. Tilan pääajatuksena on ol-
lut alusta alkaen keskittyä luonnonmukaiseen viljelyyn, 
kestävän kehityksen ajatteluun sekä ihmisen fyysisen ja 
henkisen puolen kokonaisvaltaiseen hoitamiseen. Yritys 
suosii lähellä tuotettuja materiaaleja ja palveluita pienen-
tääkseen hiilijalanjälkeään ja tukeakseen pienyrityksiä.

Nykyisin tilan rakennukset toimivat Frantsilan Hyvän Olon 
Keskuksena, joka tarjoaa erilaisia mittatilausohjelmapal-
veluja, -luentoja ja -lyhytkursseja sekä TYKY- ja TYHY-
koulutustilaisuuksia. Yrityksellä on myös Tampere-Vaasa 
-tien varressa Frantsilan Kehäkukka, jossa toimii teehuo-
ne, yrttituotemyymälä, kolmensadan kasvin näytetarha 
sekä kesäisin kasvisravintola. Luomutuotteita ja -leivon-
naisia on tarjolla kuitenkin ympäri vuoden. Frantsilan Ke-
häkukka mainostaa itseään Hämeenkyrön suosituimpana 
matkailukohteena.

Frantsilan yrttitila kuvaa omaa toiminta-ajatustaan näin: 
”Frantsilan Luomuyrttitilan kestävän kehityksen tavoitteil-
le on edelleen tilausta. Tavoitteelle, joka pyrkii saamaan 
aikaan niin paljon hyvää kuin mahdollista sekä ihmisen että 
luonnon hyvinvointia edistäen”.  Vuonna 2004 Frantsilan 
yrttitila palkittiin Pirkanmaan maakunnallisella Yrittäjäpal-
kinnolla.

LÄHTEET

http://www.frantsilanhyvanolonkeskus.fi /?page=9, 
 katsottu 23.1.2012
http://www.frantsilankehakukka.fi /matkailusivut/, katsot-

tu 23.1.2012
http://www.yrittajat.fi /fi -FI/frantsilan_yrttitila/, 
 katsottu 23.1.2012

4.1.3 POHJANMAA

Pohjanmaa sijaitsee Suomen länsirannikolla ja maakunnassa 
on yhteensä 177 000 asukasta. 

Pohjanmaalla voi nähdä monenlaista maisemaa, silmän 
kantamattomiin jatkuvia lakeuksia, viljavia jokivarsia sekä 
merta ja saaristoa. Rannikolla on pieniä historiallisesti tunnet-
tuja kaupunkeja, ja maakunnan sisäosat ovat maaseutualuetta. 
Vaasasta on meriyhteys Ruotsiin ja sitä kautta hyvät yhteydet 
koko Skandinaviaan. Merenkurkussa on myös Suomen pisin 
silta, Raippaluodon silta (1045 metriä).  Pohjanmaa on kak-
sikielistä aluetta, ja maakunnalla on aina ollut tiiviit yhteydet 
Ruotsiin elinkeinoelämän ja sukulaissuhteiden muodossa.

 Pohjanmaan keskus on rannikolla sijaitseva energinen ja 
kansainvälinen Vaasa. Vaasassa sijaitsevat lentokenttä, rauta-
tieasema sekä satama. Vaasan lentokentän matkustajamäärä 
kasvoi 18 % vuonna 2011 määrän ollessa 338 499 matkusta-
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varannot -hankkeessa, jossa kerätään matkailijatietoa pienistä 
majoitus- ja ohjelmapalveluyrityksistä. Tulevaisuudessa ollaan 
viisaampia, millainen matkailullinen merkitys pienillä maa-
seudun yrityksillä on alueella.

LÄHTEET

Björkenheim, R. 2012. Vaasanseudun Kehitys Oy. Vaasan seu-
dun saavutettavuus, maalla, merellä ja ilmassa (esitys). 
Pohjanmaan matkakohteiden saavutettavuus –semi-
naari 15.2.2012. Mustasaari.

Matkailijoiden taloudellinen vaikutus Vaasan kaupungissa, 
Mava –laskentamalli. Turun kauppakorkeakoulu. BID 
Innovaatiot ja yrityskehitys.

Pohjanmaan liitto http://www.obotnia.fi /, katsottu 5.2.2012.
Tilastokeskus, majoitustilastot http://www.stat.fi /til/matk/

index.html, katsottu 6.2.2012.
Vaasan matkailutoimisto http://matkailu.vaasa.fi /, katsottu 

7.2.2012.
Vaasanseudun Kehitys Oy http://www.vasek.fi /, katsottu 

5.2.2012.
http://www.fi navia.fi /, katsottu 8.2.2012
http://www.kvarken.fi , katsottu 8.2.2012

CASE: MERENKURKUN SAARISTO

Elina Koivulahti

Pohjanmaan Merenkurkun saaristo hyväksyttiin maailman-
perintöluetteloon yhdessä Ruotsin Korkean Rannikon kanssa 
UNESCON maailmanperintökomitean päätöksellä vuonna 
2006. Merenkurkku on Suomen ensimmäinen luonnonpe-
rintökohde, kun taas Korkea Rannikko on kuulunut maail-
manperintöluetteloon jo vuodesta 2000. Nyt Merenkurkun 
saaristo ja Korkea Rannikko muodostavat kahden valtion 
yhteisen maailmanperintökohteen. Suomessa on ennestään 
kuusi kulttuuriperintökohdetta, mutta Merenkurkun saaristo 
on Suomen ensimmäinen luonnonperintökohde.

Maan kohoamisen takia Merenkurkun kasvillisuus ja eläimistö 
elävät muutoksen tilassa. Merenlahdet kuroutuvat vähitellen 
umpeen, ja Suomella onkin erityisvastuu Merenkurkun saa-
riston merestä paljastuville maille nousevista metsistä, koska 
niitä tavataan vain maankohoamisalueilla.

Eri matkailuyritykset tarjoavat palveluitaan Merenkurkun saa-
ristossa. Kyseiset yritykset toteuttavat kestävän luontomat-
kailun periaatteita saaristossa toimiessaan, ja niillä on myös 

yhteistyösopimus Metsähallituksen kanssa. Yritysten tarjon-
nasta löytyvät mm. luonto-opastus, veneretket, kalastus-
matkat, retkiluistelua, melontaa sekä majoitus- ja kokoustilat 
ryhmille.

Kulttuuriperinteitä vaalitaan saariston satamissa huoltamalla 
venevajoja. Kalojen kutemisajat on otettu huomioon rajoit-
tamalla luontopolun käyttöä. Myös lintujen pesimisaikoina 
tietyt alueet on rauhoitettu. Merenkurkun saaristossa voi 
muiden lintujen lisäksi nähdä myös harvinaisen merikotkan, ja 
muutenkin lintubongaukseen on erinomainen mahdollisuus 
perintöalueella. Merenkurkun saariston vaellusreiteillä esi-
merkiksi polulta poikkeamista pyritään välttämään perintö-
alueen suojelemisen vuoksi. Osa reiteistä on toteutettavissa 
ainoastaan oppaan kanssa, ja osalla reiteistä tarvitaan myös 
venekuljetuksia. Suuri osa Merenkurkun retkistä tehdään 
maailmanperintöoppaan kanssa ryhmänä liikkuen.

LÄHTEET

http://www.kvarken.fi 
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4.1.4 ETELÄ-POHJANMAA

Etelä-Pohjanmaan maakunta jakautuu maisemallisesti lake-
usalueista, joita vallitsevat laajat jokilaaksot ja viljelyaukeat, 
aina Suomenselän selännevyöhykkeeseen, jonka alueella on 
jo hyvin tyypillistä keskisuomalaista maisemaa. Kansallisesti 
katsoen Etelä-Pohjanmaata ei mielletä merkittävänä matkai-
lualueena, sillä matkailullisten elinkeinojen perinteet alueella 
ovat nuoret. Matkailun merkitys toimialana on kuitenkin viime 
vuosina ollut jatkuvassa kasvussa.

Matkailu Etelä-Pohjanmaalla pohjautuu maakunnan mat-
kailukeskittymiin, tapahtumiin sekä persoonallisiin ja oma-
leimaisiin maaseudun teemapohjaisiin palveluihin. Peltola-
keudet, alueen kulttuuri ja perinteet sekä muut omaleimaiset 
”pohojalaaset” vahvuudet erottavat Etelä-Pohjanmaan muista 
matkailualueista erityisesti kotimaisten matkailijoiden kes-
kuudessa.  Pohjalaisimago ja perinteet ovat keskeisiä etenkin 
maaseutumatkailuyritysten imagonrakentamisessa ja tuotteis-
tamisessa.  Maakunnan suurin yksittäinen matkailukohde on 
Veljekset Keskinen Oy:n kauppakeskittymä. Muita keskeisiä 
käyntikohteita ovat mm. Power Park, Kuortaneen urheilu-
opisto ja Ähtärin eläinpuisto.  Alueella on myös kaksi isompaa 
kylpylää, Härmän kuntokeskus sekä Kylpylä Kivitippu Lappa-
järvellä. Tapahtumat painottuvat kesälle, ja niistä suurimpia 
ovat mm. Provinssirock,  Tangomarkkinat, Ilmajoen musiikki-
juhlat, MiljoonaRock ja Vauhtiajot. Alueelta löytyy myös yksi 
kansallispuisto, Lauhavuori. 

Vuonna 2010 toteutetun matkailijaselvityksen mukaan 
noin yli puolet Etelä-Pohjanmaan matkailijoista matkustaa 
oman perheen kanssa. Pääsääntöisesti maakunnassa liikutaan 
omalla autolla. Syyt tulla matkailemaan Etelä-Pohjanmaalle 
vaihtelevat, mutta tapahtumilla on merkittävä rooli. Kesämat-
kailu on selkeästi talvimatkailua suositumpaa. 

Suurella osalla (n. 60 %) Etelä-Pohjanmaan matkailijois-
ta on ennestään jonkinlaisia sidoksia maakuntaan (sukulaisia, 
tuttavia tms.). Valtaosa matkailijoiden majoitusvuorokausista 
(n. 80 %) vietetäänkin maksuttomassa majoituksessa kuten 
kotitalouksissa sukulaisten ja tuttavien luona tai omalla vapaa-
ajanasunnolla. Rekisteröityjä majoitusvuorokausia vuonna 
2008 Etelä-Pohjanmaalla kertyi 649 206, joista ulkomaalaisten 
osuus oli vain noin 4 %. Kokonaismäärä on kasvanut tasaisesti 
1,5-3 %/vuosi viime vuosien aikana. Majoitustilastoja vääristää 
se, että pienten maaseudun matkailuyritysten matkailijat eivät 
näy majoitustilastoissa. Tällä hetkellä ne yritykset, joilla on alle 
10 huoneen majoituskapasiteetti, eivät näy tilastoissa.  Etelä-
Pohjanmaalle suuntautuneiden matkailijoiden päiväkäyntien 
määräksi vuonna 2004 arvioitiin noin 3 500 000 kappaletta. 

Vuonna 2008 tapahtuma-, kokous-, ostos- ja vapaa-
ajanmatkailijat jättivät alueelle välittömänä tulona arviolta 
330 miljoonaa euroa (ilman arvonlisäveroa). On todettu, että 
kerrannaisvaikutukset ovat vähintään noin 1,5 -kertaisia suo-
raan tulovaikutukseen verrattua, eli todellisuudessa vaikutus 
on merkittävästi suurempi.  Vertailuna voidaan mainita, että 
esimerkiksi vuonna 2004 huonekalujen valmistus aikaansai 
Etelä-Pohjanmaalla alan yrityksissä noin 136 miljoonan euron 
ja puutalojen valmistus noin 94 miljoonan arvonlisäverotto-
man liikevaihdon. Näin ollen matkailun merkitystä toimialana 
ei pitäisi enää väheksyä maakunnassa.  

CASE: EPASTERIA – ETELÄPOHJALAISTA 
”TAPAS-RUOKAA” TAPAHTUMIIN

Irma Jaakkola

Etelä-Pohjanmaan alueella on toteutettu Ruokaprovins-
sin käynnistys – hanketta, jonka tavoitteena on kehittää 
maakunnan elintarvikeosaamista tuoden siihen uusia 
mahdollisuuksia yhdistämällä ruoka-, liikunta-, terveys-, 
hyvinvointi- ja kulttuuri-yrityksiä. Hankkeessa on koottu 
ideoita innovaatiofoorumi InnoAreenan avulla. Yhtenä 
tiiminä innovointitoiminnassa on ollut ”Tapahtumaruokai-
lutiimi”, jonka keskeinen tehtävä on tapahtumaruokailun 
konseptointi.  Työn tuloksena syntyi Epasteria-konsepti.  

Epasteria on laadukkaasti toteutettu muunneltava ja mo-
nistettava oleva tapahtumaruokailun toteutus, jonka ide-
ana on tarjota eteläpohjalaisten elintarvikeyrittäjien tuot-
teista koottuja Epaksia ja Epas–lautasia. Epakset ovat siis 
eteläpohjalainen versio espanjalaisista tapaksista. Tavoit-
teena on tuoda lähiruokavaihtoehto tapahtumissa perin-
teisesti tarjottaville kebab- ym. annoksille. Epasteria–kon-
septin pilotointi on Senaatintori 2012 Pikkuusen Häjymis 
Piroissa Helsingissä kesäkuussa 2012.

Matkailun osuus maakunnan yritystoimipaikkojen kokonais-
liikevaihdosta oli vuonna 2004 noin 3,9 % ja asukasta kohden 
suoraa matkailutuloa kertyi 1363 euroa. Matkailun aikaansaa-
mat välittömät työllisyysvaikutukset olivat vuonna 2004  1480 
henkilötyövuotta ja vuonna 2008 jo  3470. Koska matkailuala 
työllistää paljon osa-aikaisia työntekijöitä, on työllisten määrä 
kokonaisuudessaan huomattavasti isompi kuin työllisyysvai-
kutukset henkilötyövuosina laskettuna. Valtaosa matkailutu-
losta kohdistuu vähittäiskauppaan, henkilöliikennepalveluihin 
ja näiden tukitoimintaan sekä majoitus- ja ravitsemistoimin-
taan. Seutukunnittain tarkasteltuna suurin osa matkailutulois-
ta menee Kuusiokuntien alueelle. Seuraavaksi eniten tuloja jäi 
Seinäjoen seudulle mukaan lukien Eteläiset Seinänaapurit. 

Maaseutumatkailu alueella pohjaa vahvasti pohjalaiseen 
kulttuuriin, ruokaperinteeseen ja kulttuurimaisemaan. Alu-
eella on noin 170 majoitusta tarjoavaa maaseutumatkailuyri-
tystä.  Tyypillisesti yritykset tarjoavat usein myös ateria- ja 
kokouspalveluita. Yhä useamman yrityksen tarjonnasta löytyy 
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myös ohjelmapalveluita joko itse tai yhteistyökumppaneiden 
kautta toteutettuna. Maakunnan itäisemmissä osioissa myös 
keskisuomalaisempi maisema ja luonto luovat erilaisia mah-
dollisuuksia luontomatkailulle.  Yhteensä erilaisia maaseutu-
matkailuyrityksiä arvioidaan Etelä-Pohjanmaalla olevan noin 
350. Tulevaisuudessa tavoitteena on kehittää etenkin teema-
pohjaista matkailua sekä kärkiyritysten ja matkailukeskittymi-
en vetovoimaa. Maaseutumatkailussa on tavoitteena panostaa 
etenkin lyhytloma- ja kiertomatkailutarjonnan kehittämiseen 
ja tuotteiden ostamisen helpottamiseen. Myös maaseutukoko-
us-tarjonnan laadun parantamista sekä myynnin kehittämistä 
tullaan viemään eteenpäin. Maaseutumatkailuteemaan kuu-
luu yhtenä laajempana kokonaisuutena luontomatkailu sekä 
luontopalvelujen ja -reittien matkailullinen kehittäminen ja 
tuotteistaminen matkailijoille myytäviksi palveluiksi. 

Alueella toimii keskitettynä 13 kunnan ja kaupungin omis-
tama matkailun myynti- ja markkinointiorganisaatio ja mat-
kailun alueorganisaatio Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy, joka 
pyrkii keskitetysti myymään ja markkinoimaan alueen mat-
kailutarjontaa. Matkailun nousevina trendeinä voidaan Etelä-
Pohjanmaan maakuntasuunnitelman mukaan nähdä hyvin-
vointi-, kannuste- ja kulttuurimatkailu sekä seniorimatkailu. 
Lisäksi matkailussa tulevat korostumaan mm. ympäristöarvot 
ja erilaisten aktiviteettien lisääntyvä käyttö. Vaikka kotimaiset 
matkailijat tulevat jatkossakin muodostamaan selvästi keskei-
simmän matkailijaryhmän, myös ulkomaalaisten matkailijoi-
den osuutta pyritään lisäämään. Yhtenä tulevaisuuden poten-
tiaalisena asiakasryhmänä nähdään venäläiset matkailijat. 
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4.2  KESTÄVYYDEN ERI NÄKÖKULMAT  
 MAAKUNNALLISISSA STRATE-  
 GIOISSA JA OHJELMISSA

Tässä luvussa vedetään yhteen sitä, miten hyvin kestävyyden 
eri osa-alueet on otettu huomioon matkailun kehittämis-
tä ohjaavissa strategioissa ja toimintaohjelmissa KESMA I-
hankkeen alueella. Vaikka strategiataso onkin usein hieman 
yleinen ja abstrakti, se kuitenkin ohjaa kehittämisen suunta-
linjoja maakunnissa ja vaikuttaa siten siihen, miten kestävyys 
nostetaan esille matkailun kehittämistoimissa. Strategiatason 
tarkastelu antaa myös kuvaa siitä, mikä on maakunnan ” hen-
ki” kestävyyden eteenpäin viemisen suhteen sekä siitä, kuinka 
tärkeänä se nähdään muiden kehittämistoimien joukossa tällä 
hetkellä.

Kestävä kehitys oli yleisesti ottaen mainittu suurimmassa 
osassa kaikkia hanke-alueen maakuntien strategioita ja suun-
nitelmia – tosin erilaisista näkökulmista ja erilaisin painotuk-
sin. Jopa saman alueen eri dokumenteissa vaihtelua oli suu-
resti. Kuluttajakäyttäytymisessä todennäköisesti lähitulevai-
suudessa tapahtuvia arvoperustaisia muutoksia ennakoitiin, 
ja kestävän kehityksen suosimisen nähtiin pian olevan kilpai-
luedun sijaan jopa välttämättömyys.  Useimmiten kestävä ke-
hitys nähtiin kaiken toiminnan läpäisevänä periaatteena. Käy-
tännön toimenpiteissä, etenkin matkailuun liittyen, sen näky-
vyys oli kuitenkin jo selvästi heikompi. Tämä viittaisi siihen, 
että alueilla kestävä kehitys on hyvin nostettu arvona mukaan 
kehittämiseen, mutta siinä, miten se toteutetaan käytännössä 
erilaisten toimenpiteiden sisällä, on vielä tekemistä.

Esimerkiksi Pirkanmaan maakuntaohjelmassa kestävän 
kehityksen ulottuvuudet olivat läpileikkaavina teemoina. Tam-
pereen ja Pirkanmaan elämystalouden strategiassa taas kestä-
vän kehityksen näkökulmia ei juurikaan tuotu käytännön toi-
menpiteinä esille.  Pirkanmaan maaseutustrategiassa puoles-
taan kestävä kehitys nähtiin mm. kasvun ja työllisyyden ohella 
maaseudun erityisenä haasteena. 

Keski-Suomen maaseutuohjelmassa ja –strategiassa pai-
notettiin kestävyyteen liittyviä asioita laajasti. Myös Keski-
Suomen matkailuelinkeinon strategian mukaisesti matkailun 
kehittämistoimissa tulee ottaa kokonaisvaltaisesti huomioon 
ekologiset, sosiokulttuuriset ja taloudelliset näkökohdat. Maa-
seutuohjelmassa kaikkia kehittämistoimia ohjaavissa peri-
aatteissa mainitaan selkeästi sosiokulttuuriseen kestävyyteen 
liittyviä asioita, kuten paikallisuus, yhteistyö ja verkostoitumi-
nen sekä eri väestöryhmien tasavertaiset osallistumis- ja elin-
keinomahdollisuudet. Kestävää kehitystä painotetaan myös 
erikseen ja alueen maaseutumatkailun tavoitteissa on mainit-
tu erityisesti: ”Kestävän kehityksen periaatteet huomioidaan 
kaikissa kehittämistoimissa niin sosiaalisen kuin taloudel-
lisenkin kestävyyden ja ympäristövastuullisuuden osalta.” 
Maaseutustrategia korostaa myös sitä, että toimeentulomah-
dollisuus sitoo ihmiset maaseudulle sen kestävän elinvoimai-
suuden näkökulmasta.

Etelä-Pohjanmaan aluestrategioissa kestävä kehitys oli 
mainittu lähinnä läpäisevänä tausta-arvona. Maakuntasuun-
nitelmassa ja -ohjelmassa kestävä kehitys oli mukana läpileik-
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kaavana toiminta-ajatuksena aina esipuhetta myöden keskitty-
en sekä ekologiseen kestävyyteen (ympäristövaikutukset) että 
sosiaaliseen kestävyyteen (ihmisten hyvinvointi, kulttuuri). 
Kestävä kehitys mainitaan lisäksi yhtenä alueen kehittämis-
työn arvona. Myös matkailustrategiassa kestävä kehitys ja kes-
tävä matkailu nostettiin esille läpileikkaavana arvona, mutta 
käytännön toimenpiteitä siihen ei kuitenkaan ollut suunnattu. 
Kestävä kehitys ei myöskään näy millään lailla alueen matkai-
lualan visiossa. Se on mukana strategisissa arvoissa strategis-
ten päämäärien liittyessä puolestaan enemmän liiketoiminnan 
kehittämiseen. 

Kestävän kehityksen teema näkyy melko hyvin Pohjan-
maan maakunnan aluestrategioissa ja suunnitelmissa. Teemaa 
käsitellään lähinnä ekologisen ja kulttuurisen kestävyyden nä-
kökulmista. Kestävä luontomatkailu mainitaan Pohjanmaan 
kehittämissuunnitelmissa ja Pohjanmaan liiton maakunta-
visiossa 2020 sanotaan seuraavasti: ”Pohjanmaamme elää, 
kasvaa ja kehittää maakunnista parhaiten. Meillä yhdistyvät 
osallisuus, kilpailukyky, kestävä kehitys.”.

Seuraavassa kunkin KESMA I-hankkeessa tarkastellun 
kestävyyden osa-alueen painotuksia on tarkasteltu erikseen. 

4.2.1 EKOLOGINEN KESTÄVYYS

Matkailun ekologisen kestävyyden parantamiseen vaikuttavat 
1) yleiset yritystoiminnan ja aluekehittämisen ympäristövas-
tuullisuutta kehittävät toimenpiteet sekä 2) erityisesti mat-
kailun kehittämisessä huomioidut ympäristövastuullisuuden 
painotukset. Yleisesti ottaen ekologisen kestävyyden kehittä-
mistoimet ja ympäristövastuullisuus korostuivat selkeästi kai-
kissa ohjelmissa ja strategioissa muita kestävyyden osa-alueita 
enemmän. Esimerkiksi Pirkanmaan maakuntasuunnitelmassa 
mainitaan ”Ympäristövastuullisuus ilmentää tapaa hahmot-
taa ekologiset, ympäristölliset ja yhdyskuntarakenteelliset 
tekijät ihmistoiminnalle tietyt reunaehdot asettavina ja tu-
levaisuuden sukupolvien elämän edellytykset turvaavina 
välttämättömyyksinä.” Alueiden vahvuuksina, ihmisten viih-
tyvyyden ja toimintojen edellytyksinä nähtiin kaikilla alueilla 
luonnon monimuotoisuus, puhtaus ja ympäristön viihtyisyys. 
Näiden varmistamiseksi ja säilyttämiseksi haluttiin tehdä 
myös erilaisia toimenpiteitä. Useimmiten mainittiin luon-
nonvarojen kestävä käyttö: ympäristöystävällisten energia- ja 
kierrätysratkaisujen käyttö ja kehittäminen, uusiutuva energia, 
liikennejärjestelmät sekä mahdolliset laatujärjestelmät.  

Kestävyyteen pyrittäessä myös eri toimijoiden yhteistyötä 
ja kansalaisten osallistumista jokapäiväisessä elinympäristös-
sään korostettiin (vesien hoito, energian kulutus, tiedon jaka-
minen jne.) Esimerkiksi Pirkanmaa sitoutui maakuntasuunni-
telmassaan myös ilmastopäästöjen kansainväliseen alentamis-
tavoitteiseen, joka on 20 % vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 
mennessä.

Keski-Suomen maakuntaohjelmassa kestävyys nousee 
esiin muun muassa liikennejärjestelmän tarkistukseen liitty-
en. Ohjelmassa todetaan, että liikennesuunnittelussa otetaan 
huomioon luonnonvarojen kestävä käyttö sekä ilmastonmuu-
toksen hallinta. Konkreettisina toimenpiteitä pyritään vaikut-
tamaan liikenteen kysyntään, liikkumisvalintoihin ja hyödyn-

tämään nykyistä liikenneverkkoa aiempaa tehokkaammin. 
Maakuntasuunnitelmassa tavoitteena on, että vuoteen 2020 
mennessä maakunnassa ei käytetä ulkomailta tuotavia fossiili-
sia polttoaineita lukuun ottamatta osaa liikenteen käyttämästä 
energiasta. Myös alueen matkailustrategiassa todetaan, että 
ilmastonmuutoksen myötä ympäristökysymykset tulevat nou-
semaan yhä tärkeämpään rooliin matkailussa.

Etelä-Pohjanmaalla ympäristövastuullisuus on mainittu 
läpileikkaavan arvon lisäksi useissa toimenpiteissä. Kestävyyt-
tä ei ole kuitenkaan erityisesti yhdistetty matkailusektoriin 
maakuntasuunnitelmassa tai maakuntaohjelmassa tai niiden 
ehdottamissa toimenpiteissä. Yritystoiminnan kehittämisen 
osalta kestävyys tulee näkyviin lähinnä luonnonvarojen käy-
tössä ja energia- ja kierrätysratkaisuiden kehittämisessä ylei-
sellä tasolla, ei niinkään palveluliiketoiminnan osalta.

Pohjanmaan alueella taas luonnon ja matkailun kestä-
vä yhdistäminen ilmenee useassa kehittämissuunnitelmassa. 
Metsähallitus suojelee alueen meri- ja saaristoluontoa. Eko-
loginen kestävyys on lähtökohta kaikille Metsähallituksen 
toiminnoille. Kun ollaan meren äärellä, vesistöjen suojelu ja 
kalastusta koskevat määräykset löytyvät strategioista. Nämä 
säännöt koskevat luonnollisesti myös matkailuelinkeinoa. 
Kalastusmatkailun lisääntyminen nähdään enimmäkseen po-
sitiivisena suuntauksena. Kohteiden ekologisen käytön lisäksi 
pyritään edistämään paikallisasukkaiden ja matkailijoiden ym-
päristötietämystä. Lasten ja nuorten ympäristökasvatukseen 
panostetaan.  

Tarkasteltaessa ympäristövastuullisuutta linkitettynä eri-
tyisesti matkailun kehittämiseen sen merkitys oli myös mainit-
tu osassa ohjelmia strategisena arvona. Samoin myös tiedostet-
tiin matkailijoiden ympäristötietouden kasvu: ”Matkailijoiden 
ympäristötietous on kasvanut, joten elinkeinon tulee kehittää 
yhä ympäristöystävällisempiä tuotteita ja toimintatapoja” 
(Keski-Suomen Matkailustrategia).  Käytännön toimenpide-
tasolle mentäessä ympäristövastuullisuuden painotus väheni, 
vaikkakin edelleen ohjelmista löytyi jonkin verran konkreetti-
sia teemaan liittyviä tavoitteita ja toimenpide-ehdotuksia. Poh-
janmaalla jokaisessa matkailuun liittyvässä strategiassa esiintyi 
maakunnan rannikkoalueella sijaitseva saariston maailmanpe-
rintöalue ja alueen kestävä käyttö virkistys- ja matkailutarkoi-
tuksessa. Metsähallituksen laatimassa maailmanperintöalueen 
kehityssuunnitelmassa painottui luonnonsuojelunäkökulma, 
sillä Unescon maailmanperintöstatus edellyttää alueen hoitoa 
ja käyttöä kestävien periaatteiden mukaan.

Maaseutumatkailu ja sen potentiaali kestävän ajattelun 
mukaisena matkailumuotona ei tule kuitenkaan kovinkaan 
vahvasti esiin maakunnallisissa strategioissa.  Poikkeuksena 
on Pirkanmaan ympäristöohjelma (kaudelle 2011-2016), jos-
sa matkailun merkitys nostetaan esiin.  Ohjelmassa todetaan, 
että tällä hetkellä isompien matkailuyritysten toiminnassa 
ympäristötietoisuus on vahvemmin esillä kuin pienemmillä 
toimijoilla.  Ohjelman yhtenä kolmesta päätavoitteesta on ym-
päristövastuullinen elinkeinotoiminta, johon esitetään myös 
matkailuun liittyvä toimenpide: ”Vähennetään matkailun ym-
päristövaikutuksia ottamalla ympäristöarvot vahvasti esiin 
matkailun kehittämistyössä ja matkailussa.” Tämän toimen-
piteen käytännön toteutukseen annetaan seuraavia työkaluja: 
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matkailun laatukriteeristön kehittäminen, kehittämismallien 
luominen luonto-, kulttuuri- ja maaseutumatkailuun, Pirkan-
maan kansallispuistojen kehittäminen kestävinä matkakoh-
teina sekä ympäristövastuullisten luontomatkailupalvelujen 
toimintaedellytysten lisääminen. Tähän luontomatkailun ke-
hittämiseen liittyy myös matkailukohteiden ja virkistysreittien 
kunnossapito ja jätehuolto. Viestintään liittyvinä toimenpi-
teinä esitetään tiedotuksen lisäämistä ympäristövastuullises-
ta matkailusta sekä matkailijoille että yrittäjille, Pirkanmaan 
matkailuportaalin kehittäminen siten, että ympäristöasiat tu-
levat vahvemmin esille, lähimatkailukohteiden tehokkaampi 
markkinointi pirkanmaalaisille sekä kestävän ympäristömat-
kailun koulutuksen järjestäminen yrittäjille.

Ehkä yksittäisten ympäristövastuullisuuteen keskittynei-
den toimenpiteiden sijaan matkailun kehittämisessä keskityt-
tiin palveluiden ja tuotteiden laatuun ja matkailijan kokemaan 
kokonaiselämykseen vaikuttaviin tekijöihin. Laatu näkyy Kes-
ki-Suomen Matkailustrategian mukaan mm. kohteen ympäris-
tön kunnosta ja viihtyisyydestä. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että samoin kuin kestävä ke-
hitys ylipäätään, ympäristövastuullisuus nostettiin pääasiassa 
strategioissa esille tausta-arvona ja läpileikkaavana teemana. 
Yleiseen elinkeinoelämän ja yhteiskunnan ympäristövastuulli-
suuden edistämiseen liittyen on strategiatasolla esitetty myös 
erilaisia toimenpiteitä. Näitä ei kuitenkaan juuri ole linkitet-
ty suoranaisesti matkailuelinkeinoon. Erityisesti matkailuun 
liittyvissä ohjelmissa käytännön toimenpiteitä ympäristövas-
tuullisuuteen liittyen mainittiin lähinnä ympäristöystävälli-
syyden huomioimisessa tuotteistuksessa ja toimintatavoissa. 
Esimerkiksi Etelä-Pohjanmaalla yhtenä kehittämiskohteena 
teemamatkailun osalta on tuotu esille ”laatu-, ympäristö- ja 
turvallisuusasioiden parantaminen”.  Näitä ei ole kuitenkaan 
tarkemmin eritelty tai nostettu esille konkreettisesti toimenpi-
de-ehdotuksina. 

4.2.2 SOSIAALINEN KESTÄVYYS

Sosiaalisen kestävyyden näkökulmista tarkasteltiin erityisesti 
esteettömyyttä/saavutettavuutta sekä kulttuurista kestävyyttä.  
Matkailullinen saavutettavuus saatettiin mainita lähinnä tieyh-
teyksien ja liikenne- sekä kuljetuspalveluiden näkökulmasta.  
Kulttuurinen kestävyys, tai paremminkin aitoon paikalliskult-
tuuriin perustuva matkailu nostettiin esille kaikkien alueiden 
matkailustrategioissa, vaikkakin erilaisin painotuksin.  Myös 
kulttuuriperinteiden siirtäminen seuraavalle sukupolvelle 
mainittiin useassa strategiassa joka maakunnassa. Vireitä kyliä 
pidettiin arvokkaina kulttuuriperinnön säilyttäjinä ja välittä-
jinä.  Sosiaaliseen kestävyyteen liittyen strategioissa oli myös 
paljon ympäripyöreitä mainintoja arvotasolla, kuten ”Pirkan-
maa tarjoaa asukkailleen korkealuokkaisen, esteettömän 
elinympäristön, joka mahdollistaa viihtyisän ja laadukkaan 
asumisen sekä aktiivisen kansalaisuuden ja yhteisöllisyyden” 
(Pirkanmaan maakuntasuunnitelma). 

Pirkanmaan maaseudun visio 2015:n kuvauksessa tode-
taan selkeästi hoidetun kulttuuriympäristön ja arvokkaiden 
kohteiden säilyttämisen tärkeys.  Maaseutustrategian ”Veto-
voima, imago ja identiteetti” -toimintalinjan keskeisissä kehit-

tämistavoitteissa vuoteen 2015 todetaan myös, että kulttuu-
riympäristö otetaan kaikessa aluesuunnittelussa kylätasolta 
lähtien huomioon. Konkreettiseksi tavoitteeksi on otettu ajan-
tasaisten kunnallisten kulttuuriympäristöohjelmien ja -selvi-
tysten laatiminen kaikkiin kuntiin. 

Keski-Suomen maaseutustrategian visiossa tuotiin esille 
tavoite olla vuonna 2030 kulttuurisesti rikas, yksilöllisyyden 
salliva ja monimuotoinen. Keski-Suomen maaseutuohjelmas-
sa kaikkia kehittämistoimia ohjaavissa periaatteissa mainittiin 
myös selkeästi sosiokulttuuriseen kestävyyteen liittyviä asioita: 
paikallisuus, yhteistyö ja verkostoituminen.  Erityisesti matkai-
luun liittyen mainitaan myös kulttuuriin tai kulttuuriympäris-
töihin liittyvät kehittämistoimet tärkeinä sekä paikallisidenti-
teetin, alueen vetovoimaisuuden, matkailun että yrittäjyyden 
edistäjänä. Elävät kulttuuriympäristöt ja vilkas kulttuurielämä 
luovat vetovoimaista maakuntaa. Matkailustrategia painottaa 
myös valtakunnallista yhteistyötä. Keski-Suomesta mukana 
valtakunnallisessa kylämatkailun koordinaatiohankkeessa on 
Himos-kylät. Valtakunnallisessa hankkeessa yhdistetään ky-
lien kehittämisen ja matkailun kehittämisen osaaminen sekä 
pyritään ottamaan huomioon aidosti kaikki kestävän kehityk-
sen ulottuvuudet. 

Maaseudun kulttuurikohteita ja erilaisia tapahtumia pyri-
tään hyödyntämään myös matkailussa. Paikallinen ruokakult-
tuuri ja juhlaperinne tarjoavat mahdollisuuksia pienimuotoi-
selle elintarviketuotannolle ja käsityöyrittäjyydelle ja tukevat 
myös osaltaan maaseutumatkailua. 

Etelä-Pohjanmaan matkailustrategian visio pohjaa vah-
vasti kulttuuriin ”Etelä-Pohjanmaa tunnetaan aitoa pohjalai-
suutta ja alueen kulttuuria tarjoavana  matkailualueena….” 
Myös teemapohjaisen kehittämisen toiseksi lähtökohdaksi on 
määritelty alueen oman kulttuurin ja omaleimaisuuden hyö-
dyntäminen. Kulttuurimatkailu on myös määritelty melko tar-
koin strategiassa. Se jaetaan sekä paikallis- että korkeakulttuu-
riin (MEK:in määritelmä). Paikalliskulttuuriin kuuluvat mm. 
eri alueisiin liittyvät paikalliset perinneruoat, rakennettu ym-
päristö, historia ja perinteet, käsityöt, käytös- ja tapakulttuuri 
sekä paikalliset juhlaperinteet. Korkeakulttuuriin kuuluvat sen 
sijaan mm. teatteri, taidenäyttelyt, ooppera, musiikkijuhlat ja 
design. Myös populaarikulttuurilla on vahva merkitys alueen 
tapahtumamatkailussa, ja sen eri muodot tulee huomioida 
strategian mukaan kehittämistoimenpiteissä. 

Kulttuurimatkailun kehittämistyössä tulee strategian mu-
kaan Etelä-Pohjanmaalla huomioida erityisesti aikaisempaa 
vahvemmin kohderyhmäpohjalta lähtevä tuotekehitystyö, 
jossa kulttuurimatkailupalvelujen tuottajien tulee laajentaa 
kohderyhmäajatteluaan kattamaan myös matkailijat ja hei-
dän tarpeensa, jotka osin eroavat paikallisille tarjottavista 
kulttuuripalveluista. Lisäksi kehittämistyötä tulee nykyistä 
voimakkaammin suunnata matkailuelinkeinon ja kulttuu-
ripalvelujen tuottajien välisen yhteistyön tiivistämiseen ja 
myös myyntikanavien liittämiseen osaksi tuotteistamistyötä.  
Käytännön kehittämispainotukset on jaettu 7 eri alakohtaan. 
Yleisesti ottaen lähes joka osa-alueessa korostetaan 
pohjalaisen kulttuurin hyödyntämistä osana imagoa ja 
matkailumarkkinointia. Tavoitteena on mm. hyödyntää tun-
nettuja pohjalaisia henkilöitä, ilmiöitä ja asioita markkinoin-
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nissa ja matkailuviestinnässä sekä hyödyntää pohjalaisuutta 
entistä vahvemmin myös muissa palveluketjun osa-alueissa 
kuten tuotekehityksessä ja asiakaspalvelussa. Tekstissä mai-
nitaan: ”Pohjanmaan matkailualueprofi ili tulee perustaa ja 
rakentaa vahvoihin pohjanmaa-mielikuvia, kulttuuria, his-
toriaa ja luontoa yhdistäviin elementteihin”.  Aitoudesta tai 
kulttuurin säilyttämisestä ei erikseen ole mainintaa. Varsinai-
sesti kulttuurista kestävyyttä ei kuitenkaan tuoda strategiassa 
tai toimenpiteissä juurikaan esille. 

Yhdessä matkailustrategian kehittämistoimenpiteiden 
seitsemän osa-alueen toimenpide-ehdotuksessa on mainittu 
myös ”Saavutettavuuden ja matkailuinfrastruktuurin paranta-
minen”.  Toimenpiteen alla mainitaan sekä matkailukohteiden 
ja –keskittymien esteettömyyden ja turvallisuuden lisääminen 
että  kulttuuriympäristön säilyttäminen ja esteettisyyden huo-
mioiminen aluekäyttö- ja rakennussuunnittelussa. 

Pohjanmaalla etenkin maaseudun kehittämisdokumen-
teissa kylät olivat tärkeässä roolissa paikalliskulttuurin säi-
lyttäjänä. Aktiiviset kyläyhdistykset pyörittävät esimerkiksi 
kesäteattereita ja kotiseutumuseoita, jotka ovat matkailulli-
sesti tärkeitä maaseudun vetovoimatekijöitä. Kylien ja niiden 
asukkaiden merkitys nähtiin myös mahdollisuutena matkailun 
tuotekehityksen näkökulmasta. Kylätoiminnalla on sisällöllistä 
matkailullista arvoa esimerkiksi ruoka- ja käsityöperinteiden 
muodossa. Matkailun ja kulttuurin yhteistyötä pidettiin tär-
keänä, ja matkailun investointien ja kehittämistoimien nähtiin 
hyödyttävän myös paikallisia asukkaita. Matkailuun liittyvä 
kehittäminen parantaa parhaassa tapauksessa paikallisten 
asukkaiden osaamista ja lisää yrittäjyyttä sekä innovaatioita. 
Kehitettävän alueen imago parantuu, kun tehdään maiseman-
hoidon toimenpiteitä. Pohjanmaalla eräänä konkreettisena ta-
pana siirtää kulttuuriperintöä seuraaville sukupolville mainit-
tiin historiallisen kuvamateriaalin digitalisoiminen. Yritysten 
sukupolvenvaihdokset mainittiin yhtenä keinona säilyttää pe-
rinteitä, samoin kulttuurihistoriallisten rakennusten asuttami-
nen ja hoitaminen sekä kansallismaisemien hoito, joita kaikkia 
käytännössä jo varmasti tehdäänkin. 

 Pohjanmaan lähes kaikissa kehittämissuunnitelmissa 
esiintyi maakunnan rannikkoalueella sijaitseva saariston maa-
ilmanperintöalue ja alueen kestävä käyttö virkistys- ja matkai-
lutarkoituksessa huomioiden luonto ja paikalliset asukkaat. 
Vaikka kehityssuunnitelmaa leimaa voimakas ympäristöpai-
notus, on siinä huomioitu paikallisten asukkaiden merkitys 
kaikessa tekemisessä. Saaristolaiset asuttavat vanhoja raken-
nuksia ja ylläpitävät kylien elämää. Saaristossa tarjotaan palve-
luita,  joista hyötyvät niin asukkaat kuin matkailijatkin. Sosiaa-
linen kestävyys näkyy kehittämissuunnitelmissa nimenomaan 
paikallisten asukkaiden huomioimisessa matkailukehittämi-
sessä sekä pyrkimyksessä käyttää lähialueiden työvoima- ja 
muita resursseja matkailutoiminnoissa. 

Matkakohteen saavutettavuutta ei ole käsitelty Pohjan-
maan kehittämissuunnitelmissa erityistarpeisten matkaili-
joiden näkökulmasta. Esteettömyys ei ilmene suunnitelmissa 
millään tavalla. Matkailullinen saavutettavuus on käsitelty lä-
hinnä tieyhteyksien ja liikenne- sekä kuljetuspalveluiden näkö-
kulmasta.

Kulttuurimatkailu ja sen merkitys korostuivat lähes kaikissa 
maakunnissa myös matkailun kehittämisen toimenpidetasolle. 
Näiden painotus oli ehkä hieman suurempi Etelä-Pohjanmaal-
la ja Pohjanmaalla kuin Pirkanmaalla tai Keski-Suomessa.  
Kulttuurin kestävyyteen ei kuitenkaan erityisesti kiinnitetty 
huomiota, vaikka sen voidaankin tulkita olevan sisällä kult-
tuurin hyödyntämiseen tähtäävissä toimenpiteissä. Matkailun 
saavutettavuuteen liittyen löytyi suora ohjelmatason mainin-
ta toimenpidepainotuksissa vain Etelä-Pohjanmaan matkai-
lustrategiasta. Yleisesti ottaen esteettömyys ei noussut esille 
toimenpidesuosituksissa, vaikkakin esimerkiksi seniorimat-
kailijat tunnistettiin toimiympäristökartoituksissa keskeisiksi 
tulevaisuuden asiakasryhmiksi. 

TARKASTELLUT STRATEGIAT MAAKUNNITTAIN

Keski-Suomi
 Keski-Suomen maakuntaohjelma 2011-2014. Keski-Suo-

men kasvuohjelma. 2010. Keski-Suomen liitto. Julkaisu A 
29.  

 Keski-Suomen maakuntasuunnitelma 2030. Yhteistyön, 
yrittäjyyden ja osaamisen Keski-Suomi. 2010. Keski-Suo-
men liitto. Julkaisu A 28.  

 Keski-Suomen matkailuelinkeinon strategia 2015. Keski-
Suomi Suomalaisin Suomi – viihdy ja voi hyvin. 2008.

 Keski-Suomen maaseutustrategia 2030. 2006. Keski-Suo-
men liitto ja Keski-Suomen TE –keskus. Julkaisu B 154.

Etelä-Pohjanmaa
 Etelä-Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2030. Hyvin-

vointia edistävä, kansallisesti ja kansainvälisesti vetovoi-
mainen yrittäjyys- ja kulttuurimaakunta 2010. Etelä-Poh-
janmaan liitto. Julkaisu A:30.

 Etelä-Pohjanmaan maakuntaohjelma 2011–2014  (hy-
väksytty Etelä-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuustossa 
31.5.2010). 2010. Etelä-Pohjanmaan liitto.

 Etelä-Pohjanmaan matkailustrategia ja toimenpidesuun-
nitelma vuosille 2007 – 2013. 2007. Etelä-Pohjanmaan 
liitto.

 Kulttuurisesti kilpailukykyinen ja hyvinvoiva Etelä-Poh-
janmaa -Kulttuuristrategia vuosille 2010–2013 – päivitys. 
Etelä-Pohjanmaan liitto.  Julkaisu A:31.

 Etelä-Pohjanmaan kylien kehittämisstrategia 2007–2013. 
Hyväksytty Etelä-Pohjanmaan Maakunnan Yhteistyöryh-
mässä 10.9.2007.

 Etelä-Pohjanmaan kansainvälistymisen toimintaohjelma. 
2009. Etelä-Pohjanmaan liitto Julkaisu A:28.

 Etelä-Pohjanmaan luovien alojen yritystoiminnan kehittä-
missuunnitelma vuosille 2007-2013. Suuremmat kokonai-
suudet vahvoilla aloilla – yhteistyöllä ja rajapintoja ylittä-
mällä  2007. Etelä-Pohjanmaan liitto Sarja: A:25.
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Pohjanmaa
 Ollqvist, Susanna (2009) Merenkurkun saariston maail-

manperintöalueen hallinto- ja kehityssuunnitelma. Metsä-
hallitus 2009. Edita Prima Oy.

 Alueellinen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013. 
Pohjanmaan TE-keskus, Maaseutuosasto.

 Pohjanmaan maakuntaohjelma 2011-2014. Pohjanmaan 
liitto.

 Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 
2011-2012

 Kyrönmaan kehittämisohjelma 2007-2013 

Pirkanmaa
 PIRKANMAA 2025. Pirkanmaan maakuntasuunnitelma. 

2009. Pirkanmaan liitto. Sarja A:47.
 Pirkanmaan maakuntaohjelma 2011-2014. 2010. Pirkan-

maan liitto. Sarja A:49.
 Pirkanmaan maaseutustrategia 2005-2015. 2006.Pirkan-

maan liitto. Sarja D:83.
 Tampereen ja Pirkanmaan elämystalouden strategia 2010-

2012. Elämykset euroiksi yhteistyöllä. 2009. 
 Pirkanmaan ympäristöohjelma 2011-2016. 2011. Pirkan-

maan liitto. Sarja D: 95.

4.3  ALUEKEHITTÄJIEN NÄKEMYKSIÄ  
 KESTÄVÄÄN MATKAILUUN

KESMA I –hankkeen eri alueilla, Keski-Suomessa, Pirkan-
maalla, Pohjanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla, haastateltiin 
myös alue- ja matkailukehittäjiä kestävään matkailuun liittyen, 
jotta heidän näkemyksensä kestävän matkailun nykytilasta ja 
tulevaisuuden kehittämistarpeista saataisiin selville. Kehittäjät 
ovat kuitenkin avainroolissa asioiden viemisessä eteenpäin. 
Keski-Suomessa ja Etelä-Pohjanmaalla järjestettiin kehittäjille 
keskustelutilaisuudet (ryhmähaastattelut), joissa keskusteltiin 
kestävästä matkailusta. Pohjanmaalla ja Pirkanmaalla kehittä-
jiä haastateltiin henkilökohtaisesti.

KESTÄVÄN MATKAILUN YMMÄRRYS JA TOTEUTUS 
MAAKUNNISSA

Yleisesti ottaen kaikkien maakuntien alue- ja matkailunkehit-
täjillä oli näkemys siitä, mitä kestävä matkailu terminä tarkoit-
taa. Kestävyyden elementtejä listattiin etenkin teoreettisella 
tasolla. Selkeästi kaikkein vahvimmin esille tuotiin ekologista 
ulottuvuutta. Aluekehittäjät kokivat ekologisuuden olevan 
myös eniten esillä oleva kestävyyden osa-alue matkailun ke-
hittämisessä. Ekologinen kestävyys nähtiin tärkeänä kilpailu-
kyvyn kannalta, ja erityisesti ulkomaalaisten asiakkaiden us-
kottiin arvostavan sitä. Aluekehittäjät korostivat myös sitä, että 
ekologisen kestävyyden pitäisi olla itsestäänselvyys yrityksille, 
joiden toiminta perustuu luonnonympäristöön. Uusiutuvat ra-
kennusmateriaalit ja matkailu, joka ei rasita luontoa, koettiin 
osaksi kestävää matkailua. 

Myös kulttuurinen kestävyys kuului aluekehittäjien mielestä 
kiinteänä osana kestävään matkailuun. Kulttuurista kestä-
vyyttä oli heidän mielestään perinteiden, elämäntapojen ja 
historian esille tuonti ja ennen kaikkea aitous. Kulttuurinen 
kestävyys ja sen korostaminen liittyi kehittäjien mielipiteissä 
pitkälti menneeseen perinteeseen, ja nykykulttuuria ei aina-
kaan keskusteluissa nostettu suuremmin esille. Keskusteluissa 
nousi esille myös sosiaalinen kestävyys laajemmin. Kehittäji-
en mielestä sosiaalisen kestävyyden käsite voi tuntua oudolle 
yrittäjien keskuudessa, mutta silti heidän toimintansa voi olla 
sosiaalisesti kestävää osana paikallisyhteisöä. Sosiaalisesti kes-
tävää toimintaa ajateltiin olevan ennen kaikkea yhteistyössä 
muiden paikallisten toimijoiden kanssa toimiminen, kuten yh-
teiset hankinnat, tuotteet tai markkinointi. 

Esteettömyyden merkityksen matkailussa nähtiin olevan 
kasvussa. Esteettömyyttä ei kuitenkaan linkitetty spontaanisti 
kestävän matkailun käsitteeseen.  Kehittäjät korostivat myös 
kestävän matkailun ja kestävän kehityksen termeihin liittyvää 
jännitettä. Kestävästä kehityksestä intoileva leimataan helpos-
ti ”viherpiipertäjäksi”, mitä leimaa yritykset eivät välttämättä 
halua.  Toisaalta taas kestävyys on yhteiskunnassa nykyään jo 
”perusarvo”, johon ei haluta suhtautua negatiivisesti tai välin-
pitämättömästi ainakaan sanojen tasolla. Tämän vuoksi kes-
tävyyttä tarkasteltaessa kysymyksenasettelun tulisi olla hyvin 
konkretiaan menevä ja tarkoin mietitty. 

Etenkin Keski-Suomen aluekehittäjät näkivät kotimaan-
matkailun olevan nousussa. Kansainvälisen matkailun keskit-
tymisen tietyille ”kuluneille” alueille ja matkailijoiden asenneil-
mapiirin muutosten ennustettiin vaikuttavan kotimaanmat-
kailuun positiivisesti. ”Kohta voi olla trendikkäämpää viettää 
talvilomaa vaikka Petäjävedellä kuin lähteä Thaimaahan.”

Vaikka kestävän matkailun merkityksen uskottiin kasva-
van tulevaisuudessa, esimerkiksi Etelä-Pohjanmaan ja Keski-
Suomen alueellisessa matkailun kehittämisessä kestävyyden 
kehittämisen erillisenä toimenpiteenä koettiin kuitenkin näky-
vän heikosti. Etelä-Pohjanmaalla tuotiin esille kuitenkin, että 
kestävyys on tavallaan kaiken kehittämisen läpileikkaava arvo. 
Vaikka sitä ei erikseen korosteta, se on kuitenkin osa toimin-
taa. Pohjanmaalla kestävyyden uskottiin olevan hyvin hoidos-
sa alueen matkailun kehittämisessä. Pirkanmaalla Tampereen 
kaupunki koettiin luontokaupunkina, mistä syystä ilmastoasiat 
täytyy ottaa matkailun kehittämisessä ja markkinoinnissa huo-
mioon. Pirkanmaan arvioitiin olevan samalla viivalla muiden 
maakuntien kanssa kestävyysasioissa Lappia lukuunottamat-
ta. Lapin uskottiin olevan edistyksellisin kestävyyden saralla, 
koska siellä luonnon tärkeys korostuu muita alueita enemmän. 
Esteettömyyttä edistetään Pirkanmaalla kehittäjien näkemys-
ten mukaan lähinnä tasa-arvon ja yhteistyön kautta. 

KESTÄVYYS OSANA MATKAILUN LAATUTYÖTÄ

Aluekehittäjäkeskusteluissa nousi eri alueilla esille hieman 
erilaisia painotuksia matkailun kehittämisessä. Keski-Suo-
men alueella kestävyys nähtiin asiana, jota ei voida ohittaa 
käytännön toimenpiteissäkään. Esille nousi ajatus, että kestä-
vän kehityksen indikaattorit tulisi ottaa mukaan laatutyöhön ja 
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laajentaa laadun käsitystä esimerkiksi sosiaaliseen kestävyy-
teen. Toisessa Keski-Suomessa käydyssä matkailukehittäjien 
keskustelussa tuotiin esille myös alueen maaseutumatkailuyri-
tysten käytännön esimerkkejä kestävästä toiminnasta, esimer-
kiksi bioenergiaan perustuva lämmitysjärjestelmä ja luomu-
viljely. Sosiokulttuurisesta kestävyydestä annettiin esimerk-
kinä verkostoituminen alueen muiden yrittäjien kanssa sekä 
kierrätyshuonekalut. Laatu- ja ympäristömerkeistä käytiin 
keskustelua. Ovatko ne esillä yrityksissä, onko mikroyrityksil-
le liian raskasta hankkia niitä ja loppujen lopuksi tunnistaako 
asiakas niitä kestävyyden takaajina? Aluekehittäjät pystyivät 
nimeämään useita ekologisen kestävän kehityksen mukaisia 
yrityksiä. Sen sijaan esteettömiä pieniä yrityksiä oli vaikeampi 
löytää. Esimerkiksi yhden kommentin mukaan: ”Päinvastoin 
tulee mieleen esimerkkejä, joissa on paljon esteitä.”

Pohjanmaalla keskusteluissa nostettiin esille matkailutoi-
mija, joka oli teettänyt esteettömyyskartoituksen. Konsultin 
avulla tehdyn kartoituksen mukaan toimintaa oli kehitetty 
esteettömyysnäkökulma huomioiden, alueelle oli tehty esimer-
kiksi kohokuvakartat ja pistekirjoitusopastetaulut näkövam-
maisille. Toinen hyvä esimerkki esteettömästä toiminnasta on 
erään matkailutoimijan tilaus ”Matkapalvelujen opas näkö-
vammaisille”. Myös ekologisia käytännön toimenpiteitä alueel-
la oli tehty: talojen lämmitys ilmalämpöpumpulla ja moottori-
kelkkayrittäjien siirtyminen energiaystävällisimpien moottori-
kelkkojen käyttöön. Osa kestävän kehityksen mukaista laatu-
työtä Pohjanmaalla ovat sertifi oidut maailmanperintöoppaat.

Pirkanmaalla koettiin, että kestävyys näkyy yksittäisissä 
yrityksissä, mutta maakunnallisella tasolla näkyvyyttä voitai-
siin vielä kehittää. Kestävyys saataisiin esiin matkailupalve-
luiden laadun kehittämisellä. Yrittäjät voitaisiin saada kehittä-
mistyöhön mukaan koulutuksilla sekä painottamalla imagon 
parantumista kestävyyden kautta. Pirkanmaalla yritysten laatu 
koettiin aika tasaisena, eikä mieleen tullut varsinaista edelläkä-
vijää. Pirkanmaalla todettiin, että yrittäjiin kohdistuu laatuasi-
oissa myös ulkoista painetta. 

Etelä-Pohjanmaalla korostettiin etenkin ekologista kes-
tävyyttä ja sen merkitystä. Muut kestävyyden osa-alueet jäi-
vät keskustelussa helposti ekologisen kestävyyden jalkoihin. 
Selkeästi myös monet kehittäjät kestävän matkailun määrit-
telystään huolimatta tuntuivat mieltävän kestävän matkailun 
lähes pelkästään ekologiseen kestävyyteen liittyväksi, ja myös 
esimerkit liittyivät eniten ekologiseen kestävyyteen, kierrätyk-
seen, lämmönsäästöön jne. Kuitenkin myös lähiruoka tuotiin 
esille. Kulttuurisesta kestävyydestä nostettiin esille etenkin 
perinnerakennusten kunnostaminen ja ylläpito. Varsinaisesti 
esimerkkiyrityksiä ei juuri tuotu esille.    

Esteettömyys on ollut teemana Etelä-Pohjanmaan reitti-
hankkeissa jo muutaman vuoden Elämysliikunta ry:n aktiivi-
sen toiminnan vuoksi. Esteettömiä reittejä, laavuja ja nuotio-
paikkoja on perustettu etenkin Seinäjoelle Jouppilanvuoren 
ulkoilureittien yhteyteen. Näiden käyttö on kuitenkin ensisi-
jaisesti ollut paikallisten asukkaiden virkistysmahdollisuuksi-
en lisääminen eikä niinkään systemaattinen matkailukäyttö. 
Myös turvallisuus ja siihen panostaminen tuotiin esille osana 
kestävyyttä.

KESTÄVYYDEN MERKITYS ASIAKKAILLE

Kaikkien alueiden kehittäjien keskusteluissa kävi ilmi, että 
kestävyyden merkityksen ajateltiin kasvavan. Esimerkiksi 
saksalaisten asiakkaiden ajateltiin vaativan yrityksiltä jo jon-
kin ympäristöohjelman käyttöä. Koettiin, että suomalaisille 
asiakkaille kestävät arvot ovat osin itsestäänselvyys eikä niitä 
siksi tuoda niin paljoa esille. Mutta vaikka matkailukehittäjät 
kaikilla alueilla korostivat kestävän matkailun merkityksen 
kasvavan tulevaisuudessa, tulevaisuus-käsitettä ei kuitenkaan 
pystytty täsmällisemmin määrittelemään, onko kyse jo nyt 
vaikuttavasta arvosta vai viiden tai kymmenen vuoden päästä 
laajemmassa mittakaavassa realisoituvasta arvosta.

Keski-Suomen keskusteluissa pohdittiin, että ennen kes-
tävän matkailutuotteen markkinointia ja myyntiä käytännön 
ja todellisuuden täytyy vastata mielikuvaa. Parhaana nähtiin 
pienen ja motivoituneen yrittäjäryhmän löytyminen. Yritysten 
motivaation ollessa kohdallaan profi loituminen ja oikeiden ja-
kelukanavien löytäminen mahdollistaisivat asiakkaiden saami-
sen ulkomailta asti. Keskusteluissa pohdittiin myös sitä, miten 
yritykset saisivat viestin kestävästä toiminnasta asiakkaalle. 
Tärkeää olisi viestiä, pyritäänkö kokonaisvaltaiseen kestävyy-
teen vai toteutetaanko kestävyyttä vain jollain osa-alueella. 

Pohjanmaan aluekehittäjäkeskusteluissa asiakkaiden aja-
teltiin pitävän kestävyyttä positiivisena asiana, mutta hinta 
ja laatu vaikuttavat asiakkaiden ostopäätöksiin kestävyysnä-
kökulmia enemmän.  Keskusteluissa kerrottiin, että esteettö-
myys, ympäristöasiat ja kulttuurinen kestävyys on huomioitu 
hyvin esimerkiksi kylpylöissä ja luontomatkailussa. Vanhat ra-
kennukset koettiin hankaliksi esteettömyyden kannalta, mutta 
eräs alueen matkailutoimija oli ratkaissut asian tarjoamalla 
liikuntaesteisille asiakkaille kuvia talojen sisältä ja koreissa ta-
varaa liittyen talojen sisältöön. Sama matkailutoimija tarjoaa 
myös esimerkiksi virtuaalisen aikamatkan internetissä.

Etelä-Pohjanmaalla koettiin, etteivät maakunnan matkai-
lijat ainakaan vielä ole kovin kestävyyssuuntautuneita. Suuri 
osa matkailijoista tulee erilaisiin massatapahtumiin, jolloin 
kestävyysarvot helposti jäävät heiltä huomiotta, vaikkakin 
esimerkiksi Provinssirockin ja Tangomarkkinoiden suhteen 
on kehitetty mm. lähiruoka-ajattelua sekä tapahtumien kestä-
vyysnäkökulmia.  Pienyritysten asiakkaiden valintaan nähtiin 
vaikuttavan enemmän hinta ja laatu kuin kestävyysnäkökul-
mat. Kulttuurilla on keskeinen osa Etelä-Pohjanmaan matkai-
lutuotteissa. Kulttuurista kestävyyttä ei kuitenkaan ole juuri 
tarkasteltu. Keskustelussa nousi esille, että kulttuurin säilyttä-
minen matkailun kautta ja tuominen myös paikallisten tietoi-
suuteen lisää kulttuurista kestävyyttä.

TUOTTEISTUS JA MARKKINOINTI

Tuotteistuksen tulokset Keski-Suomessa koettiin jääneen 
ylipäätään laihoiksi, koska maakunnallista markkinointi- ja 
myyntiorganisaatiota, joka myisi ja markkinoisi alueen mat-
kailutuotteita, ei ole. Aluekehittäjät toivat esille suomalaisen 
perinteen vähäisen käytön tuotteistamisessa Keski-Suomessa. 
Toisaalta taas osa kehittäjistä nosti esille hyviä esimerkkejä po-
tentiaalisista kulttuurista kestävyyttä hyödyntävistä tuotteista: 
perinnemetsät ja pontikkapolku, koskenlasku, kirkkoveneet, 



KESTÄVYYS MAASEUTUMATKAILUSSA – PIILOTETTU VOIMAVARA

TORNIAINEN ANNIKA JA MATILAINEN ANNE (TOIM.)
24

perinnekäsityötaidot, käsityömatkat, hevosvaellukset, tanssi, 
heinänteko, perinnepäivät, keskiaikapäivät, sahdin valmistus 
jne. Asiakkaiden osallistuminen aktiviteettien tuottamiseen 
nähtiin tulevaisuuden mahdollisuutena. Pyöräilyn tuotteista-
minen nousi myös puheenaiheeksi, mutta sen haasteeksi koet-
tiin pitkät välimatkat Keski-Suomessa.

Keskusteluissa pohdittiin myös kestävän matkailun kä-
sitettä tuotteistamisen osalta. Puhuvatko tuottaja- ja kulut-
tajaryhmät eri käsitteillä, mikä voi osaltaan aiheuttaa vääriä 
odotuksia matkailijoille? Myöskään markkinoinnissa alueke-
hittäjät eivät nähneet käytettävän kestävän matkailun mieliku-
vaa. Esteettömyyttä ei tuoda markkinoinnissa juuri ollenkaan 
esille. Yrityksen panostusta esteettömyyteen ei ”normaaliasia-
kas” välttämättä edes huomaa, mutta tuotetta voidaan mark-
kinoida paremmin myös erikoisryhmille ja laajentaa näin 
kohderyhmää. Keskusteluissa ei löytynyt kuin muutama yritys 
Keski-Suomessa, joka olisi erityisesti panostanut kestävyyteen, 
ja nousi myös esille, että vaikka kestävyyden kannalta hyvin 
toimivia yrityksiä onkin, tätä ei tuoda tarpeeksi esiin markki-
noinnissa. 

Pohjanmaalta esimerkkinä kestävän kehityksen mukai-
sesta tuotteistamisesta esiin nostettiin Björköbyssä kehitetty 
erikoisvene, pulpettivene, jonka keula aukeaa pyörätuoleja 
varten. Alueelta löytyi yrityksiä, jotka käyttivät ympäristöys-
tävällisiä markkinointimateriaaleja ja esteettömyysopasteita. 
Jatkossa voitaisiin parantaa internet-sivujen saavutettavuutta. 
Lisäämällä tietoa kotisivuille moni yritys olisi helpommin lä-
hestyttävissä. Esimerkiksi erityistarpeiset asiakkaat saattaisi-
vat uskaltautua ottamaan yhteyttä, jos yrityksen sivuilla olisi 
riittävästi informaatiota kohteesta. Aluekehittäjien mielestä 
alueen matkailuesitteissä näkyi kulttuurinen kestävyys tuote-
kuvauksissa ja valokuvissa. 

Pirkanmaan keskustelussa kestävyyden markkinoinnin 
ajateltiin korostuvan viestinnässä All Bright! -brändin kautta. 
Kestävän kehityksen mukaan toimivina yrityksinä kehittäjien 
mielessä esiin nousi Särkänniemi ja Scandic, joilla on omat oh-
jelmat ja riittävästi resursseja niiden toteuttamiseen. Esimerk-
kinä kestävän kehityksen mukaisesta verkostosta nousi esiin 
Helsinki Declaration, joka on Suomen matkailuelinkeinon 
sitoumus kestävään kehitykseen. Sen on allekirjoittanut 107 
matkailutoimijaa (lisätietoa verkostosta: www.smal.fi ). 

Etelä-Pohjanmaalta ei juuri tuotu esille esimerkkejä muu-
ta kuin kulttuurin käyttämisestä tuotteistamisessa. Usea yritys 
ylläpiti perinnerakennuksia ja pihapiiriä, kuten Koskenkorvan 
trahteeri, Isotalo jne. Aluekehittäjien mielestä kestävyys sinän-
sä ei näy markkinoinnissa muuten kuin rivien välistä. Moni 
yritys voisi niin halutessaan panostaa enemmän kestävyyden 
markkinointinäkyvyyteen. Alueellisen markkinoinnin suhteen 
erityisesti kulttuuria ja pohjalaista kulttuurimaisemaa on tuotu 
esille.  

KÄYTÄNNÖN TOIMENPIDE-EHDOTUKSIA JATKOA 
AJATELLEN

Keski-Suomen keskusteluissa koettiin tärkeänä, että jatkossa 
kehittämistyössä olisi mukana erikokoisia yrityksiä. Suurten 

matkanjärjestäjien tiedettiin jo vaativan tietynlaista toimin-
taa. Pohdittiin, olisiko syytä tehdä selvitys matkanjärjestäjien 
tarpeista kestävyyden ulottuvuuksien huomioimiseen liittyen.  
Kansallispuistot koettiin keskusteluissa valtavana mahdolli-
suutena. Jos majoituspalveluiden tarjoajat alkaisivat enem-
män markkinoida kansallispuistoja, ne voisivat hyötyä siitä 
majoittujamäärien kasvuna. Tärkeänä koettiin myös konkreet-
tiset työkalut, esimerkiksi hiilijalanjäljen mittari, jonka avulla 
asiakas näkisi oman matkansa hiilijalanjäljen. Hiilijalanjäljen 
pienuus voisi tulevaisuudessa olla yritykselle kilpailuetu.

Pohjanmaalla koettiin ongelmana, etteivät yritykset ole 
tietoisia kestävästä matkailusta, eivätkä kaikki näe sitä myynti-
valttina. Keskusteluissa nousi esiin, että maailmanperintöalu-
etta voitaisiin hyödyntää nykyistä enemmän. Markkinoinnissa 
voitaisiin tuoda esille paikallisuutta ja kertoa asiakkaille, että 
kestävään kehitykseen on panostettu. Kaikkia mahdollisuuksia 
ei ole vielä hyödynnetty. Jos ajatellaan kansainvälisiä kohde-
ryhmiä, kannattaisi markkinoida, että kohteessa voi juoda ha-
navettä, mikä ei ole maailmalla lainkaan tavallista. Kestävän 
matkailun kehitykseen voitaisiin vaikuttaa myös kohderyhmän 
valinnalla. 

Pirkanmaalla voitaisiin matkailun kestävyyden tarkaste-
lussa ja kehittämisessä jatkossa käyttää hyödyksi Pirkanmaan 
liiton tekemää ympäristöohjelmaa, joka on ensimmäinen laa-
tuaan. Myös alueellisen laadunvalvontajärjestelmän aikaan-
saaminen nähtiin tärkeäksi. Sitä kautta kestävä kehitys voitai-
siin ottaa paremmin huomioon ja sitä voitaisiin edistää. 

Etelä-Pohjanmaalla nähtiin tärkeänä, että kestävyyteen 
panostetaan kehittämistyössä, mutta nähtiin myös, että kes-
tävyyden olisi oltava mukana sisäänrakennettuina kaikissa 
hankkeissa. Keskustelu palasi taas ekologiseen kestävyyteen, 
jonka osalta erilaisia investointimahdollisuuksia kustannusten 
säästön kannalta nähtiin sellaisiksi, että niitä voitaisiin tarjota 
yrittäjille. Samoin tukea olisi saatava perinnerakennusten yl-
läpitoon. Epäiltiin myös sitä, näkevätkö yritykset kestävyyden 
tarpeeksi tärkeänä kilpailuvalttina, jotta siihen pelkästään voi-
taisiin keskittyä. 

HAASTATTELUIHIN OSALLISTUNEET

Keski-Suomessa haastateltiin ryhmähaastatteluina alue- 
ja matkailukehittäjiä. Kahteen keskusteluun (21.3.2011 ja 
6.5.2011) osallistui yhteensä 14 henkilöä edustaen seuraavia 
organisaatioita: Keski-Suomen liitto, Jyväskylän aikuisopisto, 
Jyväskylä Innovation Oy, Jykes Oy, Maaseudun sivistysliitto, 
Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Lisäksi mukana keskuste-
luissa oli edustajia maakunnallisista matkailun kehittämis-
hankkeista.     

Pohjanmaalla toteutettiin yhteensä 4 haastattelua maalis-
toukokuussa 2011 seuraavia organisaatioita edustavien toimi-
joiden kanssa: Pohjanmaan Matkailu Oy, Metsähallitus, Stun-
dars, Kongressi Vaasa.
Pirkanmaalla haastateltiin toukokuussa 2011 Tampereen kau-
punkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy:n edustajaa. 

Etelä-Pohjanmaalla haastateltiin ryhmähaastatteluna alu-
een matkailukehittäjiä helmikuussa 2011. Paikalla oli yhteensä 
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13 henkilöä edustaen seuraavia organisaatioita: Seinäjoen am-
mattikorkeakoulu (Seamk), Jalasjärven aikuiskoulutuskeskus 
(JAKK), Lakeuden Elämysliikunta ry, Järviseudun ammatti-
instituutti, Teuvan kunta, Ähtärin kaupunki, Etelä-Pohjan-
maan Matkailu Oy, Peräseinäjoen kylämatkailuhanke ja Frami 
OY. 

 
4.4  KESTÄVYYDEN ULOTTUVUUDET  
 MAAKUNTIEN JA MATKAILU-
 YRITYSTEN MARKKINOINTI-
 MATERIAALEISSA 

KESMA I-hankkeessa tehtiin kartoitus siitä, miten kestävyy-
den eri osa-alueet ympäristövastuullisuus, kulttuurinen kes-
tävyys sekä esteettömyys näkyvät matkailumarkkinoinnissa. 
Päädyttiin tarkastelemaan alueellisia matkailuesitteitä, mat-
kailuyritysten esitteitä sekä yritysten ja matkailuorganisaatioi-
den internetsivuja neljän maakunnan alueella.

Alueiden tai yritysten markkinointimateriaaleista ei löy-
detty merkittäviä eroavaisuuksia, mitä tulee kestävyyden näky-
miseen. Markkinoinnissa näkyivät kuitenkin alueelliset paino-
tukset, esimerkiksi Keski-Suomessa oli nostettu esille arkkiteh-
tuuri. Markkinointimateriaalin kartoituksessa todettiin, että 
kestävän matkailun ulottuvuudet ovat samankaltaisesti esillä, 
oli kyseessä mikä tahansa maakunta, ja siksi koko hankealueen 
markkinointihavainnoista koottiin yhteenveto.

KULTTUURI VAHVIMMIN ESILLÄ KUVISSA JA 
TEKSTEISSÄ

Kulttuurinen kestävyys on parhaiten näkyvissä kaikkien alu-
eiden esitteissä, kuin myös internet-sivuilla. Kaikilta alueilta 
löytyy kuvia, tekstiä ja tapahtumia alueiden omasta kulttuu-
rista, mutta myös yleisesti suomalaisesta kulttuurista. Monen 
yrityksen kotisivuilla kerrottiin ajankohtaisista ja perinteisistä 
tapahtumista alueella. Lisäksi sivuilla esiteltiin kulttuurisia 
paikkoja maakunnissa. Etelä-Pohjanmaalla oli hyödynnetty 
markkinoinnissa paikallista murretta, ”parempaa palvelua 
suurella syrämmellä”. Keski-Suomessa, Pirkanmaalla ja Etelä-
Pohjanmaalla oli hyödynnetty alueiden arkkitehtuuria enem-
män kuin Pohjanmaalla. Keski-Suomessa oli nostettu esille 
yksittäinen arkkitehti, Alvar Aalto, kun taas Pirkanmaalla hyö-
dynnettiin alueen vanhaa tehdasperinnettä sekä teatteriperin-
nettä. Pohjanmaalla korostui vahvasti luonnonläheisyys sekä 
saaristolaisuus. 

CASE: KOSKENKORVAN TRAHTEERI, 
ILMAJOKI

Anne Matilainen

”Pohjalaisen jokimaiseman äärellä, viinatehtahan juurella 
sijaitsee Koskenkorvan tila ja taloo, joka on myös Kosken-
korvan perheen koti sekä tilausravintola, monine oheispal-
veluineen” kiteyttää Koskenkorvan Trahteerin isäntäpari 
yrityksensä toiminnan. Koskenkorvan Trahteeri on Ilmajo-
ella sijaitseva tilausravintola, joka yhdistää toiminnassaan 
pohjalaista kulttuuria sekä Ilmajoen paikallishistoriaa Al-
tian Koskenkorvan tehtaineen. Koskenkorvan talo esiin-
tyy karttanimenä jo 1500-luvun maakirjoissa. 1800-lu-
vun puolivälissä Koskenkorvan tila oli jakautunut ainakin 
kolmeen osaan, joista yksi kehittyi nykyiseksi tilaksi. Tä-
mänhetkiset yrittäjät ovat tilan kolmas isäntäpari. Tilan 
rakennukset ovat kunnostettu nykyajan tarpeisiin, mutta 
historiaa kunnioittaen. Trahteerille onkin myönnetty usei-
ta rakennusperinteen säilyttämispalkintoja.

Trahteerin yhteydessä toimii myös Koskenkorva Museo, 
jossa on esillä Altian Koskenkorvan tehtaan historiaa, suo-
malaista alkoholipolitiikkaa ja Koskenkorvan kylän sekä 
talon historiaa. 

Toiminta-ajatuksena yrityksellä on ”Järjestää Hyvää ja 
Erikoosta!”

LÄHTEET

http://trahteeri.com
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KERTOVATKO LUONTOKUVAT KOHTEEN 
EKOLOGISESTA KESTÄVYYDESTÄ?

Kestävän matkailun näkökulmista ekologinen kestävyys tulee 
toiseksi parhaiten esiin alueiden esitteissä. Useimmissa esit-
teissä ja internetsivuilla on tekstiä luontokohteisiin liittyen ja 
kuvia luonnosta, mutta varsinaisesta ekologisesta kestävyy-
destä mainintoja on harvoin. Energian ja veden säästämiseen 
liittyvät toimet kerrotaan vain harvojen yksittäisten yritysten 
markkinoinnissa. Lähiruoasta ja luomusta mainitaan yritys-
ten materiaaleissa, mutta ehkä lähellä tuotettua ruokaa ei 
hyödynnetä riittävästi markkinoinnissa. Eräässä yrityksessä 
on internetsivujen mukaan käytössä ekologisesti valmistettua 
tervasaippuaa ja yrttishampoota. Markkinointimateriaaleissa 
kerrotaan luonnossa liikkumisesta, julkisesta liikenteestä ja 
pyöräilystä, mutta niitä ei kuitenkaan markkinoida ekologise-
na vaihtoehtona. Pirkanmaa, Etelä-Pohjanmaa ja Pohjanmaa 
tuovat esitteissään enemmän esille pyöräilyä liikkumisen muo-
tona kuin Keski-Suomi.

Osa matkailuyrityksistä pitää tärkeänä todistaa ansioitaan 
erilaisin laatumerkein. Ympäristöasiat sisältyvät useimpiin 
laatujärjestelmiin, ja näin ollen kohteen  ekologisesta kestä-
vyydestä voi tehdä joitain johtopäätöksiä, jos yritys on saanut 
tunnustetun laatumerkin. Markkinointimateriaalin kartoi-
tuksessa oletettiin, että laatu- ja ympäristömerkkejä löytyisi 
enemmän, mutta todellisuudessa merkkejä oli melko vähän. 
Esitteistä löytyivät mm. Luomu, Maakuntien Parhaat, Suomen 
Maaseutumatkailuyrittäjät, Gastro Botnia ja UNESCO:n mer-
kit. Edellä on mainittu sekalainen kirjo merkkejä, jotka ansai-
takseen yritys tai matkakohde on täyttänyt merkkiin tarvittavat 
kriteerit. Kuten aikaisemmin on todettu, moni merkki edellyt-
tää ekologisia panostuksia ja dokumentointia merkinhakijalta.

ESTEETTÖMYYDESTÄ INFORMOITIIN HEIKOSTI 
ESITTEISSÄ JA INTERNETSIVUILLA     

Saavutettavuus matkailussa tarkoittaa, että palvelut ovat yh-
denvertaisesti kaikkien ihmisten käytettävissä huolimatta 
henkilökohtaisista ominaisuuksista.  Mitä matkailuyrityksen 
sitten pitäisi tehdä, jotta esite- ja muu markkinointimateriaali 
olisi hyvin kaikkien asiakasryhmien saavutettavissa eli luet-
tavissa? Kartoituksessa analysoitavana oli laaja kirjo erilaisia 
matkailuesitteitä ja internetsivuja. On hankalaa tulkita, kuinka 
saavutettavia esitteet ovat, mutta lähtökohtana pidettiin, että 
matkakohteesta olisi riittävästi informaatiota saatavilla sekä 
yhteystiedot, jotta asiakas voi tiedustella lisätietoja. 

Tarkasteltujen alueiden maaseutumatkailuyritysten inter-
netsivut on suurimmaksi osaksi mahdollista lukea vähintään 
suomeksi ja englanniksi. Pohjanmaan rannikolla englannin-
kielen tilalla oli lähes poikkeuksetta ruotsinkielisen sivuston 
lukumahdollisuus. Maakuntien omilta sivuilta löytyi usein lin-
kit paikallisten yritysten kotisivuille.

Oli erittäin informatiivisia esitteitä ja internetsivuja, joi-
den perusteella matkailijan on helppo ottaa yhteyttä yritykseen 
sekä suunnitella tekemisiään kohteessa. Esitteissä ja kotisivuil-
la oli tietoa esimerkiksi kuljetusyritysten, kesäteattereiden ja 
tanssilavojen aikatauluista ja kuukausiohjelmista. Osassa esit-

teistä oli myös kartta tai tietoa välimatkoista sekä aukioloaika- 
ja pääsymaksutietoja. Pääjaottelussa oli joissain tapauksissa 
huomioitu erikseen ryhmiä, kuten esimerkiksi lomalle lasten 
kanssa, lasten löytöretket, leirikoulut ja luokkaretket.

Sitten on yrityksiä, jotka ilmoittavat eri markkinointika-
navissa vain perustiedot kohteesta. Näillä yrityksillä on myös 
kotisivuilla hyvin niukasti tietoa kohteesta. Joillakin yrityksillä 
saattaa olla jopa puutteelliset yhteystiedot markkinointima-
teriaaleissa. Jos yritys ei koe kotisivuja ylipäätään tärkeäksi 
markkinointikanavaksi, on turha yrittää etsiä tällaisen yrityk-
sen internetsivuilta esimerkiksi ”palvelut liikuntaesteisille” -ot-
sikkoa. 

Esite- ja internetmateriaaleista tavallinen matkailija löytää 
tarvitsemansa palvelut, mutta liikuntaesteisille ja erityistarpei-
sille henkilöille palvelujen saavutettavuus on haasteellisempaa. 
Kartoituksen perusteella huonoiten markkinointimateriaaleis-
sa olivat esillä liikuntaesteisille sopivat palvelut. Liikuntaestei-
siä paremmin palveluita löytyi lapsille ja senioreille.

Pirkanmaan matkailuorganisaation sivustolla oli erikseen 
kerrottu museokohteiden soveltuvuudesta liikuntaesteisille ja 
näkövammaisille. Eräs pohjalaisyritys mainitsee markkinoin-
timateriaalin risteilyt-osiossa, että iäkkäät ihmiset voivat hel-
posti liikkua laivassa, mutta liikuntavammaisille se on vaikeaa. 
Kartoituksen tulokset osoittavat, että esteettömyysasioita on 
viety markkinointiin asti vain yksittäistapauksissa. Valtaosa 
tutkimuksen kohteena olleista matkailuyrityksistä ja alueorga-
nisaatioista eivät huomioi esteettömyysnäkökulmaa ollenkaan 
markkinoinnissa. Tämä ei välttämättä tarkoita, ettei esteet-
tömyysasioiden eteen olisi tehty töitä. Esteettömyysasioiden 
huomioiminen liiketoiminnassa on vielä uutta monille. Saattaa 
viedä kauan aikaa, ennen kuin esteettömyys nähdään yrityksen 
kilpailuetuna ja sitä osataan hyödyntää yrityksen markkinoin-
nissa. 
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CASE: STUNDARS, KESTÄVÄN MATKAILUN 
EDELLÄKÄVIJÄ POHJANMAALLA

Annika Torniainen

Stundars on museokylä ja ulkoilmamuseo, jossa on noin 
60 rakennusta, mm. maalaiskauppa, koulu, talonpoikais-
talo ja käsityöläistupia. Museon tarkoituksena on olla 
koko kansan olohuone, jossa viihdytään. Stundarsissa 
järjestetään paljon tapahtumia kuten perinteiset syys- ja 
joulumarkkinat. Museon toimintaa halutaan elävöittää 
tarjoamalla aktiviteetteja erilaisille kohderyhmille. Lapsil-
le on järjestetty mm. aikamatkoja, vanhanaikaisia oppi-
tunteja ja aarteenmetsästyksiä. Myös lapsille löytyy oma 
leikkinavetta.

Kulttuurisen kestävyyden vaalimisen lisäksi Stundarsissa 
on tehty töitä museokylän esteettömyyden edistämisek-
si. Stundars tilasi konsultilta  esteettömyyskartoituksen, ja 
sen tuloksena muun muassa pihamaalla on nyt inva-wc ja 
ravintolatoimintaa harjoittavassa Hemmerin talossa inva-
hissi. Uusimpia kestävyyteen liittyviä uudistuksia ovat 
pronssinen kohokuvakartta alueesta, josta löytyvät mu-
seokylän talojen nimet eri kielten lisäksi myös pistekirjoi-
tuksella. Internetsivujen saavutettavuuden parantaminen 
sekä valokuvien digitalisointi ovat suunnitteilla.

KESTÄVYYDEN NÄKYVYYS YRITYSTEN 
KOTISIVUILLA

KESMA I -hankkeen yrityshaastatteluissa yrittäjiltä kysyttiin, 
miten kestävyys näkyy heidän yritystensä markkinoinnissa.  
Lisäksi tarkasteltiin samojen maaseutumatkailuyrityksen ko-
tisivuja ja esitemateriaaleja. Tulokset vahvistivat haastateltu-
jen yrittäjien omia näkemyksiä kestävyyden hyödyntämisestä 
markkinoinnissa. Kestävyys tai sen osa-alueet eivät suuremmin 

näkyneet kotisivuilla, vaikkakin erilaisten ”kestävyystekojen” 
tuloksia, kuten puhdasta luontoa, kulttuurimaisemaa ja kun-
nostettuja kulttuurihistoriallisia rakennuksia korostettiin sekä 
kuvina että tekstissä. Sitä kaikkea, mitä yritys on tehnyt yllä-
pitääkseen näitä seikkoja, ei tuotu esille. Muutama yritys ko-
rosti esteettömyyteen liittyviä seikkoja muttei kuitenkaan siinä 
määrin, kuin yritysten nykytilan suhteen olisi ollut mahdollis-
ta.  Kestävyyden näkymistä tarkasteltiin matkailuyritysten ko-
tisivuilla joko tekstinä, arvoina tai kuvina.  

LÄHTEET:

Sand, G. 2011. Toiminnanjohtaja Stundars. Haastattelu 2.5.2011
http://www.stundars.fi , katsottu 16.2.2012
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Taulukko 1.  Yhteenveto kestävyyden eri osa-alueiden näkyvyydestä maaseutumatkailuyritysten kotisivuilla (Matilainen, Peltola ja Lindroos 2012). 

Ekologinen kestävyys, kotisivuilla koros-
tuivat mm.

Kulttuurinen kestävyys, kotisivuilla 
korostuivat mm.

Esteettömyys, kotisivuilla korostuivat 
mm.

Luonnon kauneus ja nähtävyydet

Luonnonrauha ja hiljaisuus

Paikalliset  luonnon raaka-aineet (marjat, 
sienet)

Paikallinen ruoka, luomuruoka

Mahdollisuus harrastaa luonnossa

Oppiminen luonnossa, esim. sieni- ja lintu-
kurssit ja opastukset 

”… Panostamme luonnonrauhasta kiinnos-
tuneisiin matkailijoihin.”

”…Kauniin kangasmetsän keskellä, kuohu-
van kosken varressa, sijaitsee 10 m korkea 
kota…”

Paikallinen kulttuuri

Perinteiset tapahtumat 

Historialliset ja perinnerakennukset

Paikallinen murre 

Paikalliset värit ja kuviot sivujen suun-
nittelussa 

Perinteiset asusteet

”Alkuperäiseen loistoonsa entisöity, 
jykevänä seisova kartanorakennus 
1870-luvulla istutettuine puistoineen 
on samalla kulttuurihistoriallinen ra-
kennustaiteen ja herraskartanokulttuu-
rin muistomerkki ja toimiva yritys.”

Lapsille omat sängyt ja tuolit (häkkisän-
kyjä ja syöttötuoleja saatavilla)

Lapsille leikkikentät

Lemmikit sallittuja

Kieliversiot kotisivuilla

Erityispalveluita liikuntarajoitteisille 
henkilöille 

”…vaivattomasti patikoiden tai liikuntara-
joitteisilta autolla…”

“…lapsiystävällinen uimaranta…”
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5  YRITYSTEN NÄKEMYKSIÄ KESTÄVÄSTÄ   
 MATKAILUSTA JA SEN NYKYTILASTA 

 ANNE MATILAINEN JA PETRA BLINNIKKA

Keskimäärin vastanneet yritykset ovat toimineet noin 11 vuot-
ta. Pohjanmaan yritykset ovat olleet toiminnassa keskimäärin 
pisimpään (ka. 15,1 vuotta), ja Keski-Suomen ja Pirkanmaan 
yritykset ovat nuorempia kuin muiden alueiden (Keski-Suomi 
ja Pirkanmaa ka. 9,9 vuotta). Etelä-Pohjanmaan yritykset ovat 
keskimäärin 12 vuotta vanhoja.

Yritysten keskimääräinen henkilöstömäärä oli 2. Vastan-
neista yrityksistä 40 % työllistää yhden vakituisen henkilön 
(yrittäjä) ja 27,5 % 2 vakituista henkilöä. Yli puolet vastanneista 
yrityksistä (60 %) tarjosi matkailupalveluita ja 70 % tarjosi eri-
laisia ohjelmapalveluita. Puolet (50 %) mainitsi myös ruoka- ja 
ravitsemispalvelut osana toimintaansa. 61 % yrityksistä oli kes-
kittynyt useampaan kuin yhteen palvelumuotoon. Vastanneet 
yritykset siis edustavat hyvin tyypillisiä maaseutumatkailuyri-
tyksiä Suomessa (katso esim. Ryymin 2008). 

Kestävällä matkailulla terminä on oma ”tieteellinen mää-
ritelmänsä”. On kuitenkin tärkeää huomata, että tämä määri-
telmä ei välttämättä ole sama käytännön toimijoiden mielessä.  
Haastatteluissa yrityksiä pyydettiin kertomaan, mitä heidän 
mielestään on kestävä matkailu ja mitä tarjottavaa heillä on 
kestävyyttä arvostavalle matkailijalle, jos he kokivat tarjoa-
vansa matkailutuotteita myös tälle kohderyhmälle. Kestävän 
matkailun määrittelyssä ylivoimaisesti eniten yrittäjien kom-
menteissa nousi esille ympäristövastuullisuuteen liittyvät sei-
kat (Kuva 1). 

Usein on todettu, etteivät nykyasiakkaat ole vielä välttämättä 
valmiit maksamaan kovin suurta lisähintaa kestävyyden huo-
mioimisesta tai kestävyysseikat eivät toimi keskeisimpänä 
kohteen valintaseikkana (mm. Manaktola ja Jauhari 2007, Bu-
deanu 2007, Blake ym. 1997, Stek ja Vlek 2009). Vertailtaessa 
muutoin samankaltaisia matkakohdevaihtoehtoja kestävyyden 
huomioiminen toimii kuitenkin usein jo päätöksen teon perus-
teena (Manaktola ja Jauhari 2007, Budeanu 2007). Yritys voi 
erottua muista kestävyyden eri osa-elementtejä korostamalla, 
ja kohderyhmästä riippuen merkitys voi olla yllättävänkin suu-
ri. 

Toimintaympäristöstään johtuen maaseutumatkailuyri-
tyksiin liitetään usein kestävyysarvojen mukaisia mielikuvia, 
kuten rauhallinen ja puhdas luonto, paikallinen ruoka, maa-
seutukulttuuri ja perinteet sekä yhteisöllisyys pienessä maalais-
kylässä (Matilainen ja Aro 2002). Näitä mielikuvia käytetään jo 
tällä hetkellä jossakin määrin yritysten markkinoinnissa, mutta 
ne voisivat etenkin kestävän kehityksen kannalta tarkasteltuna 
avata uutta kilpailuetua maaseutumatkailuyrityksille.  Yrityk-
sissä on monesti tehty jopa käytännön toimenpiteitä teemaan 
liittyen ja sen edistämiseksi, mutta usein tämä on tiedostama-
tonta, osa normaalia toimintaa, eikä siitä ole viestitty asiakas-
kunnalle tai käytetty hyväksi esimerkiksi markkinoinnissa.  

Kestävyyttä ei voida maaseutumatkailussa kuitenkaan 
kehittää ilman, että yritykset itse ovat kiinnostuneet viemään 
asiaa eteenpäin joko omista arvoistaan johtuen, säästääkseen 
kustannuksia tai luodakseen lisäarvoa tai kilpailuetua tuotteil-
leen. Tämän vuoksi osana kestävän matkailun nykytilakartoi-
tusta on tarkasteltu yrittäjien näkemyksiä kestävyydestä sekä 
kiinnostusta kehittää kestävyyteen liittyvää toimintaansa.  

Näiden näkemysten selvittämiseksi KESMA I -hankkeessa 
haastateltiin pääasiassa puhelimitse yhteensä 84 maaseutu-
matkailuyritystä. Yritykset jakaantuivat eri maakuntien välillä 
taulukon 1. mukaisesti. 

Taulukko 1.  Haastatellut yritykset maakunnittain.

n %

Keski-Suomi 27 32

Pirkanmaa 21 25

Etelä-Pohjanmaa 20 24

Pohjanmaa 16 19

Yhteensä 84 100
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Kommentteja yritysten vastauksista:

”Se on eettisesti, ekologisesti ja kulttuurillisesti kestävää. 
Tarkoittaa luonnon ja energian säästämisen lisäksi myös-
kin kulttuurista ja eettisten arvojen mukaista toimintaa, 
joka on esim. rakennusperinnettä, kulttuuriperinnettä, 
yhteisöllisyyttä tukevaa ja edistävää. Tietenkin myös eet-
tisyyden huomioiminen talon sisällä suhteessa työnteki-
jöihin ja asiakkaisiin mm. luottamus, avoimuus, läpinäky-
vyys.”

”Valintoja. Tuotteet, toimintatavat, mielikuva, jonka an-
taa käyttäjäkunnalleen.”

Tuotetarjonnan osalta yritykset korostivat usein sitä, että he 
toimivat keskellä kaunista ympäristöä ja luonnonrauhassa. 
Nähtiin myös, että koska toiminta on pienimuotoista, se on 
myös kestävää. Muutaman yrittäjän sanoin: 

” Luonnossa kun toimitaan”.

”Kun keskustelemme asiakkaan kanssa puhutaan maa-
seudusta ja yritetään saada asiakas 
rentoutumaan luonnossa”.

Ei kuitenkaan ole itsestään selvää, että luonnossa toimiminen 
tai pienimuotoinen toiminta on kestävää ympäristön tai mui-
den kestävyyden osa-alueiden kannalta. Näkemys ei myöskään 
välttämättä mene yksiin kestävää matkailua suosivan asiakas-
kunnan näkemysten kanssa. Kestävyys on hyvin moniulottei-
nen termi. Vaikka suurin osa ihmisistä edelleen mieltää sen 
ympäristövastuullisuudeksi, etenkin sosiaalisen kestävyyden 
seikat kuten kulttuurin säilyttäminen, esteettömyys ja yrityk-
sen hyvät suhteen sidosryhmiinsä nousevat yhä enemmän esil-
le kuluttajien valintoihin vaikuttavina seikkoina.

Lähes kaikki (92 %) vastaajat kokivat kuitenkin, että heillä 
on tarjottavaa kestävää matkailua arvostaville matkailijoille.  
Esimerkkeinä palveluista, jotka yrittäjät kokivat tarjonnastaan 
kestävän matkailun mukaisiksi, nousivat esille maininnoissa 
muun muassa puhdas luonto ja maisema, ekologinen kestä-
vyys yleensä, kulttuurihistoria ja perinteet sekä lähialueiden 
tuotteet (Kuva 2).

Yrittäjien enemmistön  (88 %) näkemys oli, että jo tällä 
hetkellä kestävyysseikoilla on merkitystä heidän asiakkailleen. 
Sitä, onko kestävyydellä vaikutusta myös ostopäätökseen, oli 
yrittäjien hieman hankalampi arvioida. Yli puolet (52 %) ei 

Kuva 1.  
Kestävyyden käsitteeseen liitetyt määritelmät 
luokiteltuina neljään kestävyyden osa-alueeseen 
(Blinnikka 2012).
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Kuva 2.  
Mitä annettavaa teillä on kestävän matkailun tee-
moja arvostaville asiakkaille? (Blinnikka 2012) 
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osannut arvioida tätä. Vastanneista 44 % kuitenkin arvioi, että 
kestävyysseikat vaikuttavat myös asiakkaiden ostopäätökseen 
(Kuva 3).  Suuri osa yrittäjistä mainitsikin, että kestävyysarvo-
jen näkyvyyttä viestinnässä ja markkinoinnissa on syytä lisätä. 
Ongelmana kuitenkin tuotiin esille se, miten kestävyysarvoja 
voitaisiin tuoda markkinointiin sujuvasti.

Kuva 3.  Yritysten näkemykset siitä, onko kestävyysarvojen huomioi-
misella vaikutusta heidän asiakkaidensa ostopäätökseen (Blin-
nikka 2012).

Yli puolet yrityksistä oli sitä mieltä, etteivät kestävyysarvot näy 
tarpeeksi heidän markkinoinnissaan (Kuva 4). Usein ajateltiin, 
että kestävyysseikat tulisivat asiakkaalle esille ”rivien välistä” 
ilman, että niitä täytyy erikseen mainita.

Haastatelluilta tiedusteltiin, miten kestävyys näkyy heidän 
yrityksensä päivittäisessä toiminnassa tällä hetkellä, vaikka 
sitä ei markkinoinnissa hyödynnetäkään. Vastanneista 88  % 
oli sitä mieltä, että kestävyys näkyy jollakin tavoin heidän yri-
tyksensä päivittäisessä toiminnassa, 12 % taasen ei kokenut 
kestävyyden näkyvän juurikaan tällä hetkellä yrityksen päivit-
täisessä toiminnassa. Kestävyys näkyy yritysten päivittäisessä 
toiminnassa muun muassa lähialueen tuotteiden hyödyntämi-
sen, jätteiden lajittelun, kierrätyksen, energiankulutuksen mi-
nimoinnin ja asiakkaiden ohjeistamisen kautta.

Yrittäjiltä tiedusteltiin myös, millaisia toimenpiteitä/pa-
nostuksia he ovat jo tehneet esteettömyyden, ympäristöasioi-
den ja kulttuurisen kestävyyden edistämiseksi. Suurimmassa 
osassa (71 %, n=75) vastauksista korostuivat edelleen ekolo-
giseen kestävyyteen liittyvät toimenpiteet. Myös muut näkö-
kulmat nousivat vastauksissa jonkin verran esiin (Kuva 5). 
Vastauksissa konkreettisina toimenpiteinä painottuivat ympä-
ristön huomioiminen, päästöjen ja kulumisen minimointi (31 
mainintaa), kulttuurin ja perinteiden edistäminen (16), esteet-
tömyyden edistäminen (13), jätehuolto/jätteiden lajittelu (13) 
sekä vanhojen rakennusten hyödyntäminen ja kunnostaminen 
(12).

4 %

44 %52 %

ei

kyllä

en osaa 
sanoa

Kuva 4.  
Miten kestävän kehityksen mukainen toi-
mintanne (erityisesti esteettömyyteen, 
kulttuuriseen ja ekologiseen kestävyyteen 
liittyen) näkyy viestintäkanavissanne? 
(Matilainen, Peltola ja Lindroos 2012)
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Yrittäjien oma ideologia ja oma kiinnostus asiaan ovat vaikut-
taneet eniten siihen, miksi edellä mainittuja toimenpiteitä on 
tehty. Myös luonnon kunnioittaminen, asiakasnäkökulma ja 
taloudellisuusajattelu ovat vaikuttaneet yrittäjien tekemiin pa-
nostuksiin. 

Suurin osa (n=79) vastanneista (86 %) on kiinnostunut 
kestävyyden kehittämisestä edelleen yritystoiminnassaan. Li-
säksi haastatelluista 4 % on mahdollisesti kiinnostunut, mutta 
ei vielä osannut kertoa varmaksi kantaansa. Vastanneista 10  

%  ilmoitti, ettei ole erityisen kiinnostunut kehittämään kestä-
vän kehityksen mukaista toimintaa yrityksessään. Kehittämi-
sen painopisteitä yrityksissä tulevaisuudessa ylipäätään olivat 
vastausten (n=78) mukaan markkinointi, palvelut, fyysinen 
ympäristö, laatu, oman osaamisen ja tuotteistuksen kehittämi-
nen. Myös saavutettavuuden edistäminen, omasta toiminnasta 
tiedottaminen ja verkostoitumisen kehittäminen nousivat esiin 
vastauksissa.

Kuva 5.  Millaisia toimenpiteitä/panostuksia olette tehneet esteettömyyden, ympäristöasioiden ja kulttuurisen kestävyyden kehittämiseksi? (Blinnik-
ka 2012)
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Kuva 6.  Kestävä kehitys kuuluu yrityksenne arvoihin, mitkä ovat keskeiset syyt siihen?  (Blinnikka 2012)
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Tulevaisuuteen yrittäjät suhtautuvat kohtuullisen positiivises-
ti. Tulevaisuuden suunnitelmiksi haastatellut nostivat muun 
muassa palveluiden kehittämisen ja fyysisten toimitilojen pa-
rantamisen. Kohtuullisen suuri osa (11 %) toi esiin jatkajaky-
symyksen. Vastanneista n. 20 % haluaa jatkaa toimintaansa 
samalla tavalla kuin ennenkin, eikä mitään suurempia muu-
toksia ole tarkoitus tehdä. 

YHTEENVETO YRITYSTEN NÄKEMYKSISTÄ

Tehtyjen puhelinhaastattelujen pohjalta voidaan tehdä suun-
taa antavia tulkintoja kestävästä matkailusta maaseutumatkai-
luyrittäjien silmin. Yli 80 yrityshaastattelun otos jakautuen eri 
alueiden ja myös erilaisten palveluntarjoajien suhteen antaa 
kohtuullisen kokonaiskäsityksen teemasta. Vastanneet yrityk-
set edustavat myös hyvin maaseutumatkailusektoria Suomes-
sa. 

Maaseutumatkailuyrittäjien arvomaailma heijastelee voi-
makkaasti kestävän kehityksen arvoja. Erityisesti luonnon 
arvostus, ekologisuus ja kulttuurinen kestävyys nousivat vas-
tauksissa esiin. Myös asiakkaan arvostaminen, palvelun laatu 
ja kestävyys ylipäätään korostuivat. Yritysten arvot kumpu-
sivat hyvin pitkälti yrittäjien omasta arvomaailmasta, mikä 
on ominaista pienissä ja mikroyrityksissä mm. (Lähdesmäki 
2005, Spence 1999). Kuitenkin myös yrityksen sijainti luon-
non keskellä ja oletetut asiakkaiden odotukset mainittiin syinä 
kestävän kehityksen mukaisen arvomaailman rakentamiseen 
yritykselle. 

Aineiston perusteella yrittäjien kestävän matkailun ym-
märrys painottuu voimakkaasti ekologiseen näkökulmaan. 

Jonkin verran kuitenkin tuotiin esille myös kulttuurisen kes-
tävyyden ja taloudellisen kestävyyden näkökulmia etenkin 
käytännön toimenpiteinä. Valtaosa yrittäjistä kokee, että kes-
tävyyden eri näkökulmilla on merkitystä asiakkaille, mutta 
siihen, vaikuttavatko nämä seikat asiakkaan ostopäätökseen, 
olikin huomattavasti vaikeampaa vastata. Vastaajat korostivat 
sitä, että tietty asiakasryhmä arvostaa kestävyyttä, osalle nämä 
seikat eivät merkitse mitään. Keskieurooppalaiset asiakkaat 
arvostavat yrittäjien mielestä enemmän kestävyyden eri nä-
kökulmia kuin kotimaiset asiakkaat. Vastanneilla oli kuitenkin 
selkeä näkemys siitä, että kestävyyden eri näkökulmien arvos-
tus tulee tulevaisuudessa nousemaan, ja koko ajan on enem-
män asiakkaita, joilla yhtenä lomakohteen valintakriteerinä voi 
olla esimerkiksi ekologinen kestävyys.

Yritysten päivittäisessä toiminnassa kestävyys näkyy lä-
hinnä lähiruuan ja lähialueen tuotteiden hyödyntämisenä, 
jätteiden lajitteluna, kierrätyksenä, energiankulutuksen mini-
moimisena sekä asiakkaiden ohjeistamisena. Suurin osa vas-
tanneista on kiinnostunut kestävyyden edistämisestä omassa 
toiminnassaan tulevaisuudessa. Lähes kaikki yritykset oli-
vatkin sitä mieltä, että heillä on annettavaa kestävän matkai-
lun teemoja arvostaville asiakkaille. Erityisesti yrittäjät toivat 
esiin luonnon ja maiseman, kulttuurihistorian ja perinteet 
sekä ekologisen kestävyyden. Mahdolliseen tulevaan kestävän 
matkailun kehittämishankkeeseen suhtauduttiin positiivisesti. 
Vastanneista 86 % toivoi yhteydenottoa, mikäli teemaan liitty-
en rakennetaan kehittämishanke. Myös suurimman osan mie-
lestä teemaa pitäisi korostaa nykyistä enemmän alueellisissa 
matkailustrategioissa. 

Kuva 7.  Yritysten ilmoittamat tulevaisuuden kehittämisen painopisteet (mainintojen määrä). (Blinnikka 2012)
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Yrittäjät ovat myös jo toteuttaneet kestävyyteen liittyviä toi-
menpiteitä. Erityisesti he toivat esille kulttuurisen kestävyyden 
näkökulman. Konkreettisina toimenpiteinä mainittiin kult-
tuurin ja perinteiden edistäminen sekä vanhojen rakennus-
ten hyödyntäminen ja kunnostaminen. Myös esteettömyyden 
edistäminen korostui konkreettisina toimenpiteinä. Edellä 
mainittujen lisäksi toteutetut toimenpiteet painottuivat erityi-
sesti ympäristön kulumiseen estämiseen, jätteiden lajitteluun, 
kierrätykseen ja lähialueen raaka-aineiden hyödyntämiseen. 

Yli puolet vastaajista oli sitä mieltä, että yrityksen kestävän 
kehityksen mukainen toiminta ei näy riittävästi yrityksen vies-
tintäkanavissa, sekä kokee kestävyyden esille tuonnin mark-
kinoinnissa tarpeelliseksi.  Osa koki kuitenkin hankalaksi sen, 
miten kestävyyttä voitaisiin tuoda tehokkaasti osaksi markki-
nointia.  Kestävä matkailu onkin käsitteenä abstrakti ja hyvin 
laaja pitäen sisällään useita eri osa-alueita. Johtuen sen yleises-
tä luonteesta on myös hyvin mahdollista, että siitä on olemas-
sa yrittäjien ja asiakkaiden kesken monta eri tulkintaa. Mikäli 
asiakkaan ja yrittäjän näkemykset kestävyydestä poikkeavat 
kovin paljon toisistaan, on olemassa väärinkäsitysten vaara, 
jonka seurauksena asiakas voi kokea tulleensa petetyksi, mi-
käli kestävyysargumentit eivät hänen mielestään toteudu koh-
teessa. Kestävä matkailu ei myöskään ole kovin selkeä mark-
kinointiterminä siinä mielessä, että se tarkoittaa käytännössä 
eri asiaa erilaisissa tuotteissa. Asiakas ei kovinkaan helposti 
pysty näkemään, miten kestävyys tulee esille tuotteissa, jollei 
sitä konkretisoida paremmin. Kartoituksen tuloksia käsitellään 
laajemmin raportissa: ”Kestävä matkailu maaseutumatkailu-
yrittäjien silmin” (Blinnikka 2012). 
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6  ASIAKKAIDEN NÄKÖKULMIA 
 MAASEUTUMATKAILUUN JA 
 KESTÄVYYTEEN 
 KAISA MERILAHTI

keskiarvojen mukaan tarkasteltaessa. Kestävyystekijät – eko-
logisuus, kulttuurillinen kestävyys ja esteettömyys – jäivät siis 
tässä listauksessa viimeisiksi. Toisaalta luonnonkaunis sijainti 
itsessään voi jo sisältää ekologisia arvoja. Vastaajat valitsivat 
mainittujen kriteerien tärkeysjärjestyksen valmiiksi annetuista 
kriteereistä.

Maaseutumatkan yritystä valitessa kestävyystekijöistä ko-
rostui aito tunnelma ja lähiruoan tarjoaminen sekä ympäris-
tönäkökulmista luonnonsuojelu. Uusiutuvan energian käyttöä 
ei koettu yhtä tärkeäksi, kuten ei myöskään esteettömyyteen 
liittyviä toimenpiteitä. Yrittäjän kannalta on hienoa kuulla, että 
korkealle arvostetut ominaisuudet – aito tunnelma ja paikal-
lisuus – olivat maaseutumatkailuyrityksissä vierailleiden mu-
kaan juuri parhaiten toteutuneet yrityksissä. Myös hyvin hoi-
detut rakennukset ja lähiympäristö saivat asiakkailta kiitosta. 

Yleisesti vastaajat luottivat maaseutumatkailuyrityksiin 
arvioimalla, että ympäristöasiat on asiallisesti hoidettu, vaikka 
sitä ei olisi erikseen mainittu (lähes 70 % jokseenkin tai täysin 
samaa mieltä). Näillä ympäristöasioilla viitataan ympäristö-
toimenpiteisiin, joiden nähdään kuuluvan yrittäjän velvolli-
suuksiin, ei vapaaehtoisiin ympäristötoimiin. Myös pienyrit-
täjyyteen ja maaseutuun suhtauduttiin vastaajien keskuudessa 
erittäin positiivisesti. Vastaajat kertovat mielellään suosivansa 
pienyrittäjiä, ja maaseudun elinvoimaisuus koettiin tärkeäksi. 

Asiakastutkimukseen vastanneista 16 %  (maaseutumat-
kailuyrityksissä vastanneista 27 %) ilmoitti, että matkaseuru-
een jäsenellä on joitain erityistarpeita, jotka vaikuttavat mat-
kaan. Eritystarpeista suurin osa mainitsi pienet lapset, toiseksi 
eniten tuli liikuntarajoitteisuuteen liittyviä mainintoja. Myös 
allergiat, kielirajoitteet, näkö- ja kuulovammat, sairaudet ja 
lemmikit mainittiin. Erilaisia rajoitteita maininneiden vas-
taajien vastaukset esteettömyyttä koskeviin kysymyksiin eivät 
kuitenkaan poikenneet muiden asiakkaiden vastauksista. Ko-
konaisuutena tuloksissa korostui näkemys, että kaikilla asiak-
kailla tulisi olla yhtäläiset oikeudet samoihin palveluihin. Sen 
sijaan aisti- ja liikuntarajoitteisten omat heille suunnitellut pal-
velut jakoivat vastaajien mielipiteitä selkeästi. 

Kyselyn vastauksissa korostui yrityksen internet-sivujen 
tärkeys monesta eri näkökulmasta. Maaseutumatkailuyrityk-
sissä vastanneista 62 % oli saanut tiedon yrityksestä eri inter-
netin kanavien kautta. Maaseutumatkailuyrityksistä tavoite-
tuista osa kertoi internet-sivujen vaikutelman olleen kohteen 
valintaan vaikuttanut tärkeä tekijä. Lisäksi 71 % kaikista vas-
taajista pitää erittäin tai jokseenkin tärkeänä, että maaseutu-
matkan yritys on internet-sivuillaan antanut tarkat kuvaukset 
varustelutasosta. Tiedon tarjoaminen on osa saavutettavuutta. 

Osana maaseutumatkailun kestävyyden nykytilan arviointia 
tehtiin matkailijakysely kaikkien neljän hankemaakunnan alu-
eella. Kyselyn tarkoituksena oli selvittää, miten matkailijat suh-
tautuvat kestävyyteen matkailussa ja vaikuttavatko kestävyys-
tekijät matkakohteiden valintaan. Kiinnostuksen kohteena oli 
myös selvittää, millaisia ovat mahdolliset kestävyysteemoista 
kiinnostuneet matkailijat ja olisivatko he valmiita maksamaan 
kestävämmistä matkailupalveluista. Tämä on oleellinen tieto 
matkailupalvelujen ja markkinoinnin suunnittelussa. Kyselyn 
kestävyysnäkökulmat noudattavat samoja teemoja, joita KES-
MA 1 –hankkeen muissakin toimenpiteissä on nostettu esiin 
– ekologinen kestävyys, kulttuurillinen kestävyys sekä esteet-
tömyys.

Matkailijatutkimus toteutettiin kesällä 2011 ja siihen vas-
tasi 685 matkailijaa. Vastaajista kolmasosa oli tavoitettu maa-
seutumatkailuyrityksistä, loput vastaajista vastasivat kyselyyn 
erilaisissa matkailullisissa tapahtumissa, matkailijoiden suosi-
missa käyntikohteissa ja leirintäalueilla. Vastaajista lähes kaik-
ki olivat kotimaisia matkailijoita, sillä vain 2 % vastaajista asui 
ulkomailla. Tutkimukseen osallistuneista vastaajista noin 60 %  
oli naisia ja 40 % miehiä. Vastanneet edustivat kohtuullisen ta-
saisesti kaikkia ikäryhmiä, ainoastaan ikääntyneiden ryhmäs-
sä (yli 65-vuotiaat) vastaajia oli huomattavasti muita ryhmiä 
vähemmän. Koulutustasoltaan vastaajista noin 30 % oli kor-
keakoulutettuja, noin 20 %:lla oli opistotutkinto ja vajaalla 30 
%:lla ammattitutkinto.

6.1  KESTÄVÄ MATKAILU – MATKAILUA 
 JOKA KESTÄÄ PITKÄÄN?

Vastaajia pyydettiin avoimella kysymyksellä kertomaan, mitä 
heille tulee mieleen kestävästä matkailusta. Vastauksissaan 
matkailijat liittivät kestävän matkailun vahvasti luontoon ja 
ympäristöön. Näiden jälkeen useimmin mainittiin paikallisuus 
kuten lähiruoka ja muut paikalliset tuotteet ja palvelut. Vastaa-
jien joukossa oli myös niitä, jotka eivät tienneet, mitä kestävä 
matkailu tarkoittaa tai yhdistivät sen kestoon ja jatkuvuuteen.

Kun matkailijat arvioivat matkakohteen valintaan vaikut-
tavien kriteerien tärkeysjärjestystä, nousi luonnonkaunis si-
jainti selkeäksi ykköseksi. Kaikkiaan 45 % vastaajista valitsi sen 
tärkeimmäksi kriteeriksi.  Sen jälkeen tärkeysjärjestyksessä oli-
vat hinta, palvelun laadukkuus, turvallisuus, kohteen kulttuu-
rillinen aitous, ympäristöystävällisyys ja esteetön liikkuminen 
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6.2 KESTÄVYYDESTÄ LISÄARVOA 
 MATKAILUPALVELUUN

Yleinen suhtautuminen kestävyysasioihin oli kyselyssä positii-
vista, ja yli puolet vastaajista näki itsensä jossain määrin ympä-
ristötietoisena kuluttajana. Mutta löytyykö vastaajien joukosta 
myös niitä, jotka olisivat valmiita maksamaan kestävämmistä 
maaseutumatkailupalveluista?  Vastaajilta kysyttiin, olisivatko 
he valmiita maksamaan 15 % kalliimman hinnan, jos kahdes-
ta muuten tasavertaisesta majoitusvaihtoehdosta toisessa olisi 
tehty toimenpiteitä parantamaan kestävyyttä jollain kestävyy-
den osa-alueella. Näitä toimenpiteitä olivat toiminnan aktiivi-
nen kehittäminen ympäristöystävällisemmäksi, perinnekult-
tuurin korostuminen pihapiirissä sekä mahdollisuus käyttää 
kyseistä palvelua huolimatta liikunta- tai aistirajoitteista.  
Kaikkiin näihin teemoihin löytyi vastaajia, jotka olivat valmiita 
maksamaan kyseisistä ominaisuuksista.  

Sekä perinnekulttuurista että ympäristöystävällisyydes-
tä oli 16 % täysin valmis maksamaan lisähintaa. Noin puolet 
vastaajista suhtautuu jossain määrin myönteisesti perinnekult-
tuurista tai ympäristöystävällisyydestä maksamiseen.  Kaikki-
en saavutettavissa olevista palvelusta maksamiseen ilmoitti 
jossain määrin valmiuttaan 42 % vastaajista, joista 19 % oli 
erittäin valmiita maksamaan 15 % kalliimman hinnan.  

Kyselyn vastausten perusteella voidaan arvioida, että 
matkailijoiden joukosta löytyy noin viidennes asiakkaita, jot-
ka kokevat ympäristöasiat erityisen tärkeiksi ja olisivat myös 
valmiita maksamaan ympäristöystävällisyydestä. Tämä ryhmä 
tekee ympäristöystävällisiä valintoja myös arjessaan ja kokee 
pystyvänsä vaikuttamaan valinnoillaan. Vastaavasti kyselyyn 
vastanneiden joukosta voidaan tunnistaa myös kulttuuriarvoi-
hin erityisen myönteisesti suhtautuva ryhmä. Tähän ryhmään 
kuuluu tyypillisesti keski-ikäisiä ja –tuloisia naisia, jotka suosi-
vat matkallaan maatilamajoitusta vuokramökkien tai leirintä-
alueiden sijaan. He myös käyttävät ylipäätänsä palveluja vähän 
enemmän, erityisesti ulkoilureittejä, putiikkeja ja kulttuuri-
kohteita. 

Yhteistä näille ryhmille on se, että myönteisestä asenteesta 
huolimatta matkan valintaan vaikuttavien kriteerien tärkeys-
järjestyksessä ympäristöystävällisyys tai kulttuurinen kestä-
vyys ei heilläkään nouse tärkeimmäksi kriteeriksi. Tämä kertoo 
siitä, että vaikka kiinnostusta ja maksuhalukkuutta löytyisikin, 
nämä teemat eivät ole ensisijaisia matkakohteen valintaan vai-
kuttavia tekijöitä. Kulttuurinen aitous ja perinteet sekä ympä-
ristöystävällisyys tuovat kuitenkin lisäarvoa näille ryhmille. 

Nämä tutkimustulokset kertovat, että vastaajien joukosta 
löytyy erilaisia kestävyyteen liittyviä asiakassegmenttejä. Tämä 
rohkaisee pohtimaan tarkemmin yrityskohtaisia ja alueellisia 
vahvuuksia  ja kehitysmahdollisuuksia, joilla näille segmenteil-
le voitaisiin kohdentaa entistä parempia palveluja. Vielä mer-
kittävämmät markkinat kestäville matkailupalveluille avautu-
vat, kun suunnataan katse myös niihin potentiaalisiin kulutus-
valinnoissaan kestävyysnäkökulmat huomioiviin asiakkaisiin, 
jotka eivät vielä ole matkustaneet näille alueille ja yrityksiin. 

Kaiken kaikkiaan matkailijat näkevät kestävyyden olevan 
kiinteä osa maaseutumatkailua ja he luottavat maaseutumat-
kailuyrittäjien hoitavan toimintansa vastuullisesti. Tämä antaa 
vahvan perustan maaseutumatkailun brändille kestävänä mat-
kailuna. Ja vaikka matkailijat eivät olleet juurikaan kaivanneet 
lisätietoa kestävyysasioista, on silti luottamuksen säilyttämi-
seksi tärkeää, että tietoa kestävyydestä ja siihen liittyvistä toi-
menpiteistä asiakkaiden on saatavilla.

Tutkimustuloksia on esitelty laajemmin Matkailijoiden 
näkemyksiä kestävästä matkailusta maaseudulla -tutkimusra-
portissa (Merilahti 2012).

LÄHTEET

Merilahti, K. 2012. Matkailijoiden näkemyksiä kestävästä mat-
kailusta maaseudulla. Tutkimusraportti Keski-Suo-
men, Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan 
alueilta. Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. 
Sarja B. Raportteja 48. 
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7  KESTÄVÄN MAASEUTUMATKAILUN 
 VAHVUUDET JA HEIKKOUDET 
 MAAKUNNITTAIN

 PETRA BLINNIKKA, KATJA KIVIKANGAS, ANNIKA TORNIAINEN  
 JA ANNE MATILAINEN

KESMA I -hankkeessa toteutettiin samat kestävän maaseu-
tumatkailun nykytilaan liittyvät selvitykset ja kartoitukset 
neljän maakunnan alueella. Projektiryhmässä päätettiin, että 
hankkeen aluekoordinaattorit laativat omien maakuntiensa 
kestävän matkailun swot-analyysit eli vahvuudet, heikkoudet, 
mahdollisuudet ja uhat. Alueellisia swot-analyysejä tarkastel-
lessa voidaan pohtia, onko maakuntien välillä eroja kestävän 
maaseutumatkailun toteutumisessa. Toimitaanko esimerkiksi 
jossain maakunnassa kulttuurisesti kestävämmin kuin muis-
sa? Swot-analyysit perustuvat aluekoordinaattoreiden omiin 
havaintoihin sekä toteutettujen selvitysten tuloksiin KESMA 
I - projektissa.

7.1  KESKI-SUOMI 

Vahvuuksina Keski-Suomessa kestävyyden näkökulmasta voi-
daan pitää ympäröivää luontoa, monipuolista kulttuurimaise-
maa, kansallispuistoja ja vesistöjä sekä sitä, että huomattavan 
suuri osa tämän hankkeen toimenpiteisiin osallistuneista yri-
tyksistä on kiinnostuneita kehittämään kestävyyden eri ulot-
tuvuuksia omassa toiminnassaan. Yrityshaastattelujen tulos-
ten pohjalta yritykset ovat myös melko hyvin ottaneet omassa 
toiminnassaan huomioon erityisesti ekologisen kestävyyden.  
Haastatelluista löytyi myös muutamia esimerkillisiä yrittäjiä, 
jotka toivat ilahduttavan laajasti kestävään matkailuun lin-
kittyviä asioita esille. Vahvuuksina voidaan pitää myös sitä, 
että Keski-Suomessa on kaikista Suomen maakunnista eniten 
maaseutumatkailuyrityksiä, jotka ovat Suomen luomumatkai-
luyhdistyksen jäseniä. Yhdistys edistää ja kehittää ympäristö-
vastuullista matkailua, joka tukee luomuviljelyä, luonnon- ja 
ympäristönsuojelua, kestävää maankäyttöä, kulttuuriperinnön 
ja -maisemien suojelua sekä maaseudun ekologisia toimeentu-
lomahdollisuuksia.

Alueella toimii monia tahoja, jotka omalla toiminnallaan 
voivat edistää kestävän matkailun kehittämistä, muun muas-
sa tutkimuslaitoksia sekä korkeakouluja. Myös konkreettisia 
toimenpiteitä kestävyyden ja vastuullisuuden eteen on tehty, 
esimerkkeinä muun muassa Luontoloma Lepänjuuri ja Hi-
mosMaailma. Alueella toimii useita innovatiivisia, luontaisesti 
kestäviin arvoihin pohjaavia matkailuyrityksiä, joten potenti-
aalia maaseutumatkailun saralla on paljon.

Heikkoutena on maaseutumatkailupalvelujen saavutetta-
vuus. Useat kohteet ovat vaikeasti saavutettavissa, eikä julki-

silla kulkuneuvoilla pääse kovinkaan lähelle kohteita. Esteet-
tömiä palveluja on vaikea löytää, eikä niitä ole tarjollakaan 
kovin paljoa maaseutualueilla. Keski-Suomen maakunnalla tai 
yleisesti keskisellä Suomella ei ole vahvaa, tunnistettavissa ole-
vaa yhtenäistä kulttuuriperintöä kuten esimerkiksi Karjalassa 
tai Pohjanmaalla. Keski-Suomeen on aikanaan tullut asukkaita 
sekä lännestä että idästä, ja siitä onkin muodostunut kulttuuri-
en sulatusuuni. Sitä, mikä on keskisuomalaista ruokaa ja ruo-
kakulttuuria, selvitetäänkin parhaillaan meneillään olevassa 
Pro Ruokakulttuuri -hankkeessa. 

Mahdollisuutena on erityisesti saavutettavuuden paranta-
minen niin liikenneyhteyksien kuin markkinoinninkin näkö-
kulmasta. Myös esteettömyyden huomioiminen edistäisi pal-
velujen saavutettavuutta kaikkien asiakkaiden näkökulmasta. 
Keski-Suomen maaseutumatkailupalvelut koko laajuudessaan 
on melko vaikeasti löydettävissä internetin välityksellä. Esi-
merkiksi www.keskisuomi.net –sivustolle on listattu vain vajaa 
30 maaseutumatkailuyritystä, vaikka palveluntarjoajia on arvi-
oitu olevan jopa viitisensataa. Kestävyyden eri ulottuvuuksien 
nostaminen selkeämmin esille alueellisiin ja yrityskohtaisiin 
strategioihin voisi myös toimia profi ilin nostajana koko alueen 
näkökulmasta. 

Myös paikallisuuden ja paikalliskulttuurin parempi hyö-
dyntäminen tehokkaammin matkailun voimavarana voisi olla 
hyvä mahdollisuus. Heikkoutena mainittakoon se, että alu-
eella ei ole mitään vahvaa yhtenäistä kulttuuripohjaa, mistä 
ponnistaa. Tämä voidaan yksittäisen yrityksen tai vaikkapa 
paikallisen yhteisön näkökulmasta nähdä myös vahvuutena, 
koska alueeseen ei kohdistu valmiita stereotypioita.  Yritykset 
voivat olla luovia kulttuurin hyödyntämisessä ja käyttää oman 
toimintaympäristönsä tarjoamia mahdollisuuksia tuotteistuk-
sessa. Myös lähiruuan ja ylipäätään ruokakulttuurin arvostuk-
sen nousu on mahdollisuus myös Keski-Suomen matkailun 
näkökulmasta. 

Uhkina mainittakoon luonnon monimuotoisuuden ja 
puhtauden menettäminen. Tähän on kyllä tehty toimenpiteitä 
ja tehdään sekä strategia- että käytännön tasolla. Myös jatkajan 
löytyminen yritykselle on koettu kohtuullisen haastavaksi ky-
symykseksi monessa maaseutumatkailuyrityksessä.  
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CASE: LUONTOLOMA LEPÄNJUURI

Petra Blinnikka

Luontoloma Lepänjuuri on vanhan torpan ympärille ra-
kentunut luontomatkailupaikka. Yrityksen toimintape-
riaatteisiin kuuluvat luonnon eheyden ja monimuotoi-
suuden edistäminen sekä perinteisyyden säilyttäminen. 
Yritys tarjoaa monipuolisia luontoympäristön moninai-
suuteen pohjautuvia majoituspalveluja yksin tai yhdistet-
tynä evästyksiin ja ohjelmapalveluihin: mm. luontopolku 
rasteineen ja opastuksineen, metsän havaintotie, luonto-
leirit ja –kurssit. Nuotioniemen leirialue on erilaisten ryh-
mien käyttöön saatavissa. Siellä on lukuisa määrä teltta-
paikkoja, kota, keittokatos, kaksi laavua, sauna, leiriaukio, 
veneitä ja hiekkaranta. 

Konkreettisina toimenpiteinä ekologisen ja kulttuurisen 
kestävyyden edistämiseen mainittakoon vanhojen ra-
kennusten kunnostaminen ja hyötykäyttö sekä aurinko-
paneelein ja ekohuussein varustetut rantamökit. Lisäksi 
matkailutilan metsään on tehty ekometsäsuunnitelma. 
Myös ennallistamistoiminta tilan metsissä on jo aloitettu.   

Luontoloma Lepänjuuri sijaitsee Sumiaisissa Vihreän 
Väylän varrella. Vihreä Väylä on vaihtoehtotie nelosti elle 
kauniine maisemineen ja mielenkiintoisine levähdyspaik-
koineen. Yritys on Suomen Luomumatkailuyhdistys ry:n 
ja Suomen luontoyrittäjyysverkoston jäsen. Lisätietoja: 
http://www.lepanjuuri.fi /

7.2  PIRKANMAA

Pirkanmaan vahvuutena ekologisen kestävyyden kannalta voi-
daan pitää muun muassa sitä, että monet pienistä maaseutu-
matkailuyrityksistä käyttävät tarjoamassaan ruuassa itse kas-
vattamiaan ja viljelemiään raaka-aineita tai lähiruokatuotteita. 
Maakunnan heikkoutena taas on julkisten kulkuyhteyksien 
puuttuminen kansallispuistoihin ja kierrätysmahdollisuuksi-
en rajallisuus maaseudulla. Lisäksi yritysten internetsivuilta 
puuttuu usein tarkempi tieto siitä, miten yritys edistää toi-
minnassaan ekologista kestävyyttä. Tämä tieto voi olla tärkeä 
ulkomaille suunnatussa markkinointiviestinnässä. Mahdolli-
suuksia ovat ekologisten liikkumisvaihtoehtojen kehittäminen 
ja parempi esilletuonti erityisesti ulkomaalaisille suunnatussa 
markkinoinnissa. Potentiaalia on myös urheilu- ja liikuntavä-
linevuokrauksen kehittämisellä ja paremmalla esilletuonnilla 
markkinoinnissa. Hyötyjä voidaan saavuttaa yhteistyön lisää-
misellä esimerkiksi lähialueen elintarviketuottajien ja matkai-
luyrittäjien sekä Metsähallituksen ja matkailuyrittäjien välillä. 
Uhkana voidaan mainita julkisten kulkuyhteyksien jatkuva 
näivettyminen maaseudulla. Tämä vaikeuttaa matkailijoiden 
pääsyä ekologisemmin maaseudulla toimiviin matkailuyrityk-
siin.

Pirkanmaan kulttuuriseen kestävyyteen liittyvinä vah-
vuuksina ovat vahvat seutukuntien sisällä olevat alueidenti-

teetit. Ne tarjoavat mielenkiintoisia kulttuuriteemoja, joita 
voidaan hyödyntää matkailutuotteiden materiaalina. Heikko-
utena voidaan pitää alueiden välisen yhteistyön vähäisyyttä 
maakunnan sisällä. Tampere vahvana keskuksena imee tehok-
kaasti matkailijoita, joten reuna-alueet ovat tottuneet pärjää-
mään omillaan. Heikkoutena on myös pienten matkailuyritys-
ten yhteistyön puute alueellisesti sekä paikallisen kulttuuripe-
rinteen heikko tuotteistaminen. Mahdollisuuksia vastaavasti 
tarjoaa matkailutuotteiden synnyttäminen juuri paikalliskult-
tuurin pohjalta. Maakunnan vahvuuksina mainitut seutukun-
tien sisällä olevat alueidentiteetit voivat olla myös uhka, sillä ne 
voivat estää ihmisiä näkemästä laajempia, rajat ylittäviä yhteis-
työmahdollisuuksia. 

Saavutettavuudesta puhuttaessa vahvuutena voidaan pi-
tää sitä, että Pirkanmaalla on tarjolla liikuntaesteisille sopivia 
ohjelmapalveluja. Toki niiden määrä voisi olla suurempikin. 
Pienet maaseutumatkailuyritykset tarjoavat myös kiitettävästi 
kieliversioita nettisivuillaan. Samoin maakunnan vahvuutena 
ovat Tampereen ja Pirkanmaan painetun markkinointima-
teriaalin useat kieliversiot. Maaseutumatkailuyrityksillä on 
nettisivuillaan yleisesti myös asiakaspalautejärjestelmä, mikä 
parantaa yrityksen saavutettavuutta. Heikkoutena voidaan 
mainita se, että yritykset eivät tuo viestinnässään riittävästi 
kuvin ja faktatiedoin esille eri tavalla rajoitteisille asiakkaille 
sopivia palveluitaan. Mahdollisuutena on luonnollisesti se, että 
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tiedon jakaminen yrittäjille esteettömyyden laajasta tulkinnas-
ta (sisältää myös vanhukset, lapsiperheet jne.) voi herättää pie-
net matkailuyritykset ottamaan esteettömyysasiat paremmin 
huomioon omassa toiminnassaan. Pienissä maaseutumatkai-
luyrityksissä uhkana on kuitenkin se, että esteettömien tilojen 
tarjoaminen voi olla yrittäjälle taloudellisesti mahdotonta.

7.3  POHJANMAA

Maakunnan vahvuutena on Merenkurkun saariston saama 
Unesco-status, joka edellyttää ekologisen kestävyyden mu-
kaista matkailuliiketoimintaa maailmanperintöalueella. Met-
sähallitus hallinnoi suurta osaa saariston luontopoluista ja 
käyntikohteista, ja ekologisuus on perusta kaikelle Metsähal-
lituksen tekemälle työlle. Maailmanperintöalueella toimivien 
Metsähallituksen sopimusyritysten täytyy sitoutua noudatta-
maan sovittuja kriteerejä kuten ympäristön kestävää käyttöä 
matkailuliiketoiminnassa. Suurin osa matkailijoista liikkuu 
saariston luontopoluilla opastetuilla retkillä, ja oppaana on 
useimmiten erä- tai luonto-opaskoulutuksen saanut opas. Op-
paiden mukana kulkevat ryhmät häiritsevät mahdollisimman 
vähän luontoa, ettei esimerkiksi lintujen pesintärauhaa häiritä. 
Aluekehittäjien mukaan luontomatkailuyritykset noudattavat 
kestävän matkailun periaatteita, ja koska luonto on näiden 
yrittäjien toimintaympäristö, sitä kunnioitetaan. Saaristolla on 
potentiaalia kehittyä vetovoimaiseksi luontomatkailukohteek-
si, joka kiinnostaa myös ulkomaalaisia matkailijoita. Saariston 
matkailuyrityksillä on mahdollisuus erikoistua ja profi loitua 
kestävän matkailun edelläkävijöiksi ja löytää tätä kautta myös 
uusia asiakasryhmiä. Yrityksissä toimitaan jo nyt hyvin ekolo-
gisesti, mutta tätä ei vielä tuoda esille markkinoinnissa.  Luon-
tokohteisiin pääsee heikosti julkisilla kulkuvälineillä. Luonto-
kohteet eivät ole helposti saavutettavissa, ja käytännössä koh-
teisiin matkustetaan vain tilauslinja-autolla tai yksityisautolla. 
Merialueiden saastuminen olisi uhka koko Merenkurkun sekä 
Vaasan seudun matkailulle. 

Pohjanmaan aluestrategioissa kulttuuria pidetään matkai-
lun voimavarana, ja kehittämissuunnitelmien toimenpiteistä 
löytyy useita mainintoja kulttuurin tuotteistamisesta matkai-
luyrityksissä. Matkailuyrittäjät eivät puhu kulttuurisesta kestä-
vyydestä, mutta käytännössä yrityksissä toimitaan kestävin pe-
riaattein. Yrityksissä tarjotaan esimerkiksi lähiruokaa ja mat-
kailutuotteissa tuodaan esille paikallisia perinteitä. Heikkoute-
na voidaan pitää edelleen sitä, ettei kestävyyden toteuttamista 
tuoda esille markkinoinnissa, eli ollaan suomalaiseen tapaan 
liian vaatimattomia. Mahdollisuutena Pohjanmaalla voisi olla 
ruokakulttuurin parempi tuotteistaminen. Tiedetäänkö Suo-
messa, mitä pohjalaiseen ruokakulttuuriin kuuluu? Esimerkik-
si siika on tyypillinen pohjalaisravintoloiden raaka-aine. Onko 
saaristolaisuuskulttuuria ja alueelta pyydettyä kalaa otettu riit-
tävästi mukaan matkailun tuotteistukseen?

 Valtaosa suomalaisista ajattelee, että on olemassa vain 
yksi Pohjanmaa, vaikka todellisuudessa Suomessa on neljä eri 
Pohjanmaata: Pohjanmaa, Pohjois-, Etelä- ja Keski-Pohjanmaa 
-nimiset maakunnat. Jokaisella maakunnalla on omat kulttuu-

rin erityispiirteensä. Vastaavasti suuri osa suomalaisista luul-
tavasti ajattelee, millaisia pohjalaiset ihmiset stereotyyppisesti 
ovat. Todellisuudessa jussipaitojen ja puukkojunkkareiden 
pohjalaiskulttuuri on eteläpohjalaisten omaisuutta. Pohjan-
maan maakunnassa matkailun tuotteet eivät perustu stereo-
tyyppiseen pohjalaiskulttuuriin, vaan matkailun tuotteistami-
sessa korostetaan monikielisyyttä, elävää kaksikielisyyttä sekä 
merellisyyttä. Erityisesti Pohjanmaan rannikkoalue on vahvas-
ti suomenruotsalaisen kulttuurin aluetta. Suomenruotsalainen 
kulttuuri voidaan nähdä kulttuurisen kestävyyden näkökul-
masta vahvuutena siten, että suomenruotsalaiset ovat ylpeitä 
kulttuuristaan, ja se halutaan myös säilyttää.  Suomenruotsa-
laiset ovat aktiivisia yhdistystoiminnassa, mikä näkyy myös 
erittäin suurena kotiseutumuseoiden ja museoalueiden mää-
ränä. Matkailijalle saattaa tuntua eksoottiselta liikkua Vaasan 
seudulla ja Pohjanmaalla, kun erityisesti rannikkoalueilla käy-
tetään sekä suomea että ruotsia asiointikielenä. Kaksikielisyys 
on matkailun vetovoimatekijä tietylle rajatulle kohderyhmälle 
kuten ruotsalaisille. Toisaalta, voiko ruotsinkielisyys olla myös 
este matkustaa alueelle? Sen sijaan Pohjanmaan saaristolais-
kulttuurissa on vielä paljon hyödyntämätöntä potentiaalia, jota 
voitaisiin hyödyntää matkailun tuotekehityksessä ja sitä kautta 
houkutella alueelle runsaasti lisää matkailijoita. Ongelmallis-
ta saariston matkailun kehittymiselle on se, että lähes kaikki 
rannikon mökit ovat yksityisomistuksessa. Kysyntää mökki-
majoitukselle meren rannassa olisi, mutta majoitusta on han-
kala löytää ilman kutsua yksityishuvilalle. Maakunnan kaksi-
kielisyys ilmenee saavutettavuuden näkökulmasta vahvuutena 
siten, että matkailuyritykset markkinoivat vähintään kahdella 
kotimaisella kielellä. 

Esteettömiä palveluja on saatavilla hyvin rajallisesti Poh-
janmaalla. Luontopolut ovat käytännössä liikuntarajoitteisten 
saavuttamattomissa. Useat maaseutumatkailuyritykset toi-
mivat vanhoissa rakennuksissa, joissa esteettömyysasioita on 
osittain mahdotonta huomioida. Rannikolla on edelleen ve-
neenrakennusteollisuutta ja ainakin yksi yrittäjä on jo valmis-
tanut veneen, jonka kyytiin voidaan ottaa pyörätuoleja. Näin 
myös liikuntaesteisillä on mahdollisuus päästä vesille. Inno-
vatiivisuus matkailun tuotekehityksessä avaa mahdollisuuksia 
myös esteettömyyssektorilla.

7.4 ETELÄ-POHJANMAA

Etelä-Pohjanmaan kestävyyden nykytilaa tarkasteltiin erik-
seen kunkin kestävyyden osa-alueen kannalta.  Ekologisen 
kestävyyden kannalta selkeä vahvuus on, että ekologinen 
kestävyys on otettu mukaan läpileikkaavaksi teemaksi alueen 
matkailun kehittämiseen strategiatasolla. Myös Etelä-Pohjan-
maalle ominainen maaseutumainen ympäristö luo alueen mat-
kailulle ympäristövastuullista mielikuvaa, ja pienten maaseu-
tumatkailuyritysten voidaan nähdä olevan melko dynaamisia 
muuttamaan nopeastikin toimitapojaan ympäristöystävälli-
sempään suuntaan verrattuna isoihin toimijoihin. Ekologisen 
kestävyyden merkitys tulee todennäköisemmin kasvamaan 
tulevaisuuden matkailijoiden valintakriteerinä. Markkinat 
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ympäristövastuullisille tuotteille ovat siis kasvussa. Ympäris-
tövastuullisuuden huomioimisella on mahdollista myös saa-
vuttaa uusia asiakasryhmiä ja kehittää alueen matkailuimagoa 
edelleen.  Heikkoutena puolestaan on, että vaikka kestävyys on 
mainittu ohjelmissa läpileikkaavana teemana, se ei kuitenkaan 
juuri näy käytännön kehittämistoimenpide-ehdotuksissa edes 
yritysten kustannuksia säästävänä ajatteluna lisäarvon näkö-
kulmista puhumattakaan. Alueen matkailukehittäjät eivät ole 
varsinaisesti kiinnostuneita teemasta käytännön tasolla. Onkin 
olemassa uhka, että ympäristövastuullinen lähestymistapa jää 
vain puheen tasolle. Tällä hetkellä mikään maakunta Suomes-
sa ei ole mielikuvatasolla leimautunut kovin ympäristöystäväl-
liseksi. Nämä mielikuvat ovatkin edelleen ns. ”vapailla markki-
noilla”. Jos teemaa ei Etelä-Pohjanmaalla ”oteta tosissaan” jo 
nyt, on riskinä, että jäädään takamatkalle muihin maakuntiin 
verrattuna, kun kestävyysarvojen merkitys kasvaa entisestään. 

Tiettyjä heikkouksia ympäristövastuullisen matkailun 
kannalta kuitenkin Etelä-Pohjanmaalla on. Vaikka Etelä-Poh-
janmaa on maaseutupainotteinen, alueen matkailulle selkeitä 
vetovoimatekijöitä ovat erilaiset massatapahtumat, kauppa-
keskukset ja huvipuistot, jotka eivät välttämättä puolestaan 
herätä ympäristövastuullista mielikuvaa. Myöskään luonnon-
arvojen kannalta Etelä-Pohjanmaa ei ole lajistoltaan kovin mo-
nipuolinen moneen muuhun maakuntaan verrattuna.   KES-
MA I -hankkeen toteuttaman asiakastutkimuksen mukaan 
ympäristövastuullisuudella ei ole kovin paljon merkitystä alu-
een tämän hetkiselle matkailun asiakaskunnalle.  Myös yrittä-
jien joukossa on edelleen havaittavissa hieman ”pelkoa” tulla 
leimautuksi ”viherpiipertäjiksi”, mikäli he keskittyisivät uudel-
la tavalla ympäristövastuullisuuteen.  On myös syytä pohtia, 
pureeko ympäristövastuullisuudella mainostaminen ”itseään 
nilkkaan” pitkien välimatkojen maakunnassa, jossa matkailu 
tapahtuu pääasiassa omalla autolla. Liikkuminen on kuitenkin 
ylivoimaisesti suurin päästölähde matkailussa.

Kulttuuri on yksi Etelä-Pohjanmaan maaseutumatkailun 
vahvimpia mainosargumentteja.  Alueella onkin vahva omalei-
mainen kulttuuri ja tapahtumarikas historia (mm. häjyt, Suo-
men sota, 30-vuotinen sota),  joista voidaan ammentaa hyvin 
monenlaisia tuotteita. ”Pohojalaanen kulttuuri” on kotimaan 
markkinoilla selkeästi yksi tunnetuimpia aluekulttuureja. Kan-
sallinen näkyvyys on jo nyt hyvä, ja myös alueen kulttuurimai-
sema vahvistaa edelleen tänä päivänä mielikuvaa.  Alueella on 
olemassa osaamista myös nykykulttuurin tuotteistamisesta, 
josta hyviä esimerkkejä ovat mm. Duudsonit ja Lauri Tähkä ja 
Elonkerjuu-yhtyeeseen perustuvat tuotteet.  Myös nuoret ovat 
kiinnostuneita pohjalaisesta kulttuurista. Kulttuurin hyödyn-
tämiseen liittyen on tehty jo paljon asioita, joita voitaisiin hyö-
dyntää markkinoinnissa entistä enemmän. Samoin on olemas-
sa yritysten yhteistyöverkostoja sekä omaleimaisia tuotteita 
ja yrityksiä teemaan liittyen. Kulttuurin hyödyntäminen sopii 
sekä alueen tapahtumiin että muuhun matkailuun, ja kulttuu-
ri tulee joka tapauksessa olemaan jatkossakin yksi keskeinen 
matkailun vetovoimatekijä. Lisäksi kulttuurituotanto ja luo-
vat alat on myös strategiatasolla nostettu yhdeksi maakunnan 
osaamisen painopistealueeksi.

Asiakastutkimuksen mukaan aidosta kulttuurista kiinnos-
tuneita asiakkaita on jo nyt Etelä-Pohjanmaan matkailijoiden 

joukossa. He myös ilmoittivat olevansa valmiita maksamaan 
lisähintaa aitoudesta. Oikeita elementtejä korostamalla olisi 
mahdollista saavuttaa nämä asiakkaat sekä ehkä löytää myös 
uusia asiakasryhmiä.

Vaikka Etelä-Pohjanmaan kulttuuri häjyineen on tunnet-
tu kotimaan markkinoilla, kansainvälisillä markkinoilla se ei 
varsinaisesti toimi markkina-argumenttina. Kansainvälisesti 
se on täysin tuntematon käsite.  Kestävyyden kannalta ajatel-
tuna on myös vaikea hahmottaa, mitä on kestävä kulttuurin 
hyödyntäminen. Miten pidetään kulttuuri yhtä aikaa elävänä 
ja perinteisenä? Miten sitä voidaan suojella? Kansainvälisesti 
kulttuurimatkailu on kasvussa, mutta miten kulttuurisen kes-
tävyyden näkökulmia voidaan soveltaa käytäntöön asiakkaita 
houkuttelevalla tavalla, kun ei puhuta alkuperäiskansoista 
tms? Yhtenä selkeänä haasteena on myös nykykulttuurin tuot-
teistamisen varmistaminen jatkossa.

Esteettömyyden merkitys ja niiden asiakasryhmien kasvu, 
joilla on jonkunlainen esimerkiksi liikunnallinen este, on ym-
märretty maakunnassa, ainakin ohjelmatasolla. Esimerkiksi 
ikääntyvät nähdään keskeisenä tulevaisuuden asiakasryhmä-
nä. Maakunnasta löytyy myös osaamista ja kokemusta mm. 
esteettömistä luontoreiteistä, joita on toteutettu. Lisäämällä 
esteettömyyden kehittämistä esimerkiksi maaseutumatkailu-
yrityksissä voitaisiin joissakin yrityksissä jo melko pienellä vai-
valla saavuttaa iso asiakasryhmä. Uusia asiakasryhmiä on löy-
dettävissä erityisesti kotimaanmatkailijoiden joukossa, jotka 
ovat muutenkin alueen tärkein matkailijaryhmä tällä hetkellä.

 Esteettömyyteen ei kuitenkaan ole varsinaisesti kiin-
nitetty huomiota yrityksissä tietoisesti. Vaikka esteettömiä 
luontoreittejä hyvine infrastruktuureineen on olemassa, ne on 
suunniteltu enemmän paikallisten käyttöön kuin varsinaisesti 
matkailuasiakkaille. Niidenkin kohteiden osalta, joissa esteet-
tömyys on huomioitu, tiedotus ja olemassa olevien palveluiden 
markkinointi on vähäistä. Maakunnan matkailulle tyypillisiin 
tapahtumiin esteettömyys voi olla myös hankala sovittaa. Li-
säksi alueen pitkät välimatkat kohteiden välillä asettavat omat 
haasteensa. Moneenkaan paikkaan ei julkisella kulkuneuvolla 
pääse.  Yhtenä mahdollisena uhkatekijänä on myös esteellisten 
ja tavallisten asiakkaiden yhteensovittaminen. Luonnon hiljai-
suutta hakeva ei välttämättä halua lapsiperhettä vauvaikäisine 
lapsineen naapurihuoneeseen maaseutumatkailukohteessa.

  

7.5 KESTÄVÄN MAASEUTUMATKAI-
 LUN NYKYTILA MAAKUNNISSA

Kestävä maaseutumatkailu on hyvin samalla tasolla kaikissa 
neljässä maakunnassa. Pieniä alueellisia eroja toki havaittiin, 
ja ne liittyvät mm. maakuntastrategioiden painotuksiin.  

Yhteinen vahvuus koko maaseutumatkailulle on maaseu-
tumainen toimintaympäristö, joka mahdollistaa kestävyyden 
ulottuvuuksien huomioinnin. Myös maaseudun yrittäjien arvo-
maailma on voimakkaasti kestävän kehityksen arvoja noudat-
televa. Maaseutuyrityksille on luonnollista toimia ekologisesti 
ja säästäväisesti. Tavallisesti maaseudun matkailuyrityksen 
asiakkaille tarjotaan lähiruokaa, mikä on kestävän matkailun 
arvojen mukaista toimintaa.
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Vahvuutena kaikissa maakunnissa on kulttuurin ja perinteiden 
hyödyntäminen maaseutumatkailussa. Jokaisessa maakun-
nassa on yrityksiä, jotka eivät vielä hyödynnä paikalliskulttuu-
rin aineksia matkailun tuotekehitystyössä. Osittain kulttuurin 
tuotteistamista saattaa hankaloittaa toimijoiden yhteistyön 
puuttuminen alueella sekä erilaiset alueidentiteetit maakun-
nan sisällä. Valtava mahdollisuus onkin tuotteistaa rohkeasti 
vanhoja alueellisia perinteitä ja kulttuuria, sekä samalla muis-
taa nykykulttuurin mahdollisuudet tuotteissa. Etelä-Pohjan-
maalta löytyy hyviä esimerkkejä nykykulttuurin tuotteistami-
sesta. 

Ekologisen kestävyyden näkökulmasta maaseutukohtei-
den heikkoutena on rajallinen julkinen liikenne maaseudulla. 
Matkailuyritykset sijaitsevat yleensä syrjäisillä ja vaikeasti saa-
vutettavilla seuduilla, jonne pääsee ainoastaan yksityisautoilla. 
Lisäksi julkinen liikenne maaseudulla vähenee jatkuvasti. 

Esteettömyysasiat ovat selkeästi maakuntien maaseutu-
kohteiden suurin heikkous. Esteettömiä palveluita on vähän 
ja niitä on vaikea löytää. Esteettömyyden huomioiminen on 
haastavaa maaseutukohteiden toimintaympäristössä. Matkai-
luliiketoimintaa harjoitetaan usein maaseudun muista toimin-
noista vapautuneissa tiloissa, kuten vanhoissa navetoissa, ja 
tilat eivät välttämättä sovellu esim. liikuntarajoitteisille. Lisäksi 
heikkoutena on esteettömyyden markkinointi. Esteettömyy-
destä tai tehdyistä toimenpiteistä sen edistämiseksi ei kerrota 
asiakkaille. 

Toivotonta ei kestävän maaseutumatkailun kehittäminen ole. 
Yrityksissä tehdään jo paljon kestäviä tekoja jokaisen maakun-
nan alueella. Mahdollisuutena onkin tuoda ne teot markki-
nointiin mukaan. Sisällytetään markkinointiin tarinoita alueen 
perinteistä ja kulttuurista. Kerrotaan, mistä yrityksen lähiruo-
ka tulee. Viestitään ulospäin, miten yritys kantaa oman kor-
tensa kekoon ympäristönsuojelussa. Tuodaan esille kohteen 
saavutettavuus erilaisille asiakasryhmille. Tällä hetkellä moni 
kestävyyden markkinointiin liittyvä heikkous on melko helpos-
ti käännettävissä mahdollisuudeksi.

Yhtenä kestävän maaseutumatkailun mahdollisuutena 
on huomioitava kasvava seniorimatkailijoiden asiakasryhmä 
tulevaisuudessa. Ikäihmiset tai seniorimatkailijat ovat poten-
tiaalinen asiakassegmentti myös maaseutukohteille ja kestä-
vään matkailuun liittyen, tämän kohderyhmän tarpeena ovat 
nimenomaan esteettömät palvelut. 

Maaseudun matkailuyritysten toiminta perustuu usein 
ympäröivään luontoon. Uhkana koko toiminnalle olisi ympä-
ristön ja vesien saastuminen tai muunlainen luonnon tuhou-
tuminen. 

Maakuntien vertailu kestävän maaseutumatkailun osalta 
on hankalaa. KESMA I -projektiryhmässä on todettu, että mi-
kään alue ei erotu edelläkävijänä kestävässä maaseutumatkai-
lussa. Kaikilla maakunnilla on yhdenvertainen mahdollisuus 
edistää kestävää matkailua, jos vain alueen yrityksillä riittää 
kiinnostusta jatkaa kehittämistä.
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8  KESTÄVÄN MAASEUTUMATKAILUN 
 KEHITTÄMINEN

KULTTUURIMATKAILUN STRATEGIA EDUSTAA 
KESTÄVÄÄ AJATTELUA

Suomelle on tällä hetkellä laadittu matkailustrategia vuoteen 
2020 saakka. Strategiassa kulttuurimatkailu on valittu yhdeksi 
kehitettäväksi teemakokonaisuudeksi. Tämän vuoksi Matkai-
lun edistämiskeskus on laatinut kulttuurimatkailun kehittä-
misstrategian kansainvälisille markkinoille vuosiksi 2009 – 
2013. (MEK 2009). Suomen kulttuurimatkailun strategiassa 
ei ole varsinaisesti mainintaa kestävästä kulttuurista, mutta 
lähtökohtaisesti strategia edustaa kestävää ajattelua: ”Kulttuu-
rimatkailussa tuotetaan alueellisia ja paikallisia kulttuurin 
voimavaroja arvostaen matkailutuotteita ja -palveluja pai-
kallisille ja alueen ulkopuolisille ihmisille liiketoiminnallisin 
perustein. Tavoitteena on luoda elämyksiä ja mahdollisuus 
tutustua näihin kulttuurisiin voimavaroihin, oppia niistä tai 
osallistua niihin. Näin vahvistetaan ihmisten identiteetin ra-
kentumista, sekä oman että muiden kulttuurien ymmärrystä 
ja arvostusta. Kulttuurimatkailun voimavaroja ovat kaikki 
ihmisen aikaansaama ja muokkaama; historia, kulttuuri-
maisemat, rakennettu ympäristö, arkeologiset kohteet, mu-
seot, esittävä taide, visuaalinen taide, tapahtumat, käsityö, 
kieli, maut, perinteet, tavat, arvot, aatteet, elämäntyylit, us-
konto, luonteenpiirteet sekä saavutukset tieteessä, taiteessa, 
teknologiassa ja elinkeinoissa.” 

KULTTUURINEN KESTÄVYYS OSANA SOSIAALISTA 
KESTÄVYYTTÄ 

Maaseutumatkailussa kulttuurinen kestävyys voisi tarkoittaa 
yleisesti ajatellen kulttuurin säilyttämistä ja edistämistä sen 
hyödyntämisen kautta. Kulttuurisesta kestävyydestä puhutta-
essa voidaan nostaa esille myös aitous. Matkailijalla on tietty 
ennakko-odotus sen alueen ”stereotyyppisestä” kulttuurista, 
jonne hän matkustaa. Sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden 
kannalta on tärkeää pohtia, kuinka paljon ollaan valmiita vas-
taamaan näihin asiakkaiden odotuksiin todellisen aitouden 
kustannuksella (Wall ja Mathieson 2006, Prentice 1997).   

Kulttuurinen kestävyys on kiinteästi osa sosiaalista kes-
tävyyttä, ja sitä on hankala siitä keinotekoisesti irrottaa. Kun 
lähdetään pohtimaan kulttuurisen kestävyyden edistämistä 
maaseutumatkailussa, voitaisiin ehkä samalla miettiä sosiaa-
lista kestävyyttä laajemmin. Kuitenkin kulttuurinen kestävyys 
on yksi keskeinen osa etenkin matkailullisesti ajateltuna, ja sen 
vuoksi sen painottamisella myös erikseen on perustelunsa.

8.1  KÄYTÖSSÄ OLEVAT TYÖKALUT 
 KESTÄVYYDEN KEHITTÄMISEEN 
 YRITYKSISSÄ

KESMA I –hankkeen projektityöryhmän jäsenistä muodostet-
tiin asiantuntijatiimit, jotka edustivat kulttuurista ja ekologista 
kestävyyttä sekä saavutettavuutta. Asiantuntijatiimit kartoitti-
vat, millaisia kestävyyden kehittämisen työkaluja on käytössä 
Suomessa sekä kansainvälisesti. Seuraavassa on esitelty asian-
tuntijatiimien löydökset.

8.1.1 KULTTUURINEN KESTÄVYYS 
 ANNE MATILAINEN, ANNIKA TORNIAINEN JA  
 SUSANNA NUIJANMAA
Puhuttaessa kestävästä kehityksestä kulttuurisen kestävyyden 
katsotaan joidenkin määritelmien mukaan kuuluvan sosiaa-
liseen kestävyyteen. Toisinaan taas se katsotaan omaksi osa-
alueekseen (Rannikko 1999). Kuitenkin se, mitä kulttuurisella 
kestävyydellä käytännössä tarkoitetaan, on hieman vaikeasti 
hahmotettava. Tyypillisesti alan tutkimuskirjallisuudessa kult-
tuurista kestävyyttä määriteltäessä käydään läpi aikaisemmat 
määritelmät, jonka jälkeen kerrotaan, mitä kulttuurisella kes-
tävyydellä sillä kertaa ja siinä julkaisussa tarkoitetaan (esim. 
Welford jaYtterhus 2004, Bunten 2008). Yhteisesti sovittua 
kattavaa määritelmää ei ole.  On myös hankalaa määritellä, 
mitä on se kulttuuri, jota pyritään kestävästi suojelemaan ja 
säilyttämään. Voidaankin sanoa, että on olemassa kaksi koulu-
kuntaa kulttuurisen kestävyyden suhteen (Bunten 2008). Toi-
sen mukaan kulttuuri on jatkuvassa muutoksessa, jolloin herää 
kysymys, miten se voi silloin vaarantua. Toisen mukaan taas 
vain ”puhtaat” ulkopuolisilta vaikutuksilta suojatut kulttuu-
rit ovat autenttisia (Greenwood 1989) ja suojeltavia (Bunten 
2008). Käytännössä jälkimmäisiä ei juuri etenkään Suomes-
sa enää ole olemassa, ja tämä tekee kulttuurisen kestävyyden 
määrittelyn entistä hankalammaksi.  

Luonnonvarojen kestävästä kulttuurisesta käytöstä on 
sanottu mm., että kulttuurinen kestävyys edellyttää sitä, että 
kehitys on sopusoinnussa siihen osallistuvien ihmisten kult-
tuurin ja arvojen kanssa. Samalla on kuitenkin todettu, että 
vaatimusta ei käytännössä voi ottaa kovinkaan kirjaimellisesti, 
sillä useimmiten kehitys on jonkun tai joidenkin kansalaisryh-
mien arvojen vastaista. (Raitio ja Rannikko 2006)
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SOSIAALISEN KESTÄVYYDEN MITTAAMINEN JA 
KRITEERISTÖT

Sosiaalisen kestävyyden kehittämiseen ja ”mittaamiseen” on 
olemassa kansainvälisesti hyväksyttäviä kriteeristöjä. Näi-
tä ovat mm. ISO 26000 (Guidance on social sustainability), 
EFQM Excellence Model ja erityisesti isompien yritysten yh-
teiskuntavastuuta esille tuova Global reporting initiative (GRI) 
sekä tällä hetkellä Suomessa matkailualalla käytössä olevat 
Malcom Baldrige -malli (USA:n kansallinen laatumalli) että 
sen eurooppalainen versio EFQM. EFQM toimii pohjana laa-
jasti eurooppalaisissa matkailun laatujärjestelmissä ja Suo-
messa se on mm. Laatutonnin, Maakuntien parhaat -merkin 
sekä matkailualueiden laatuohjelman (Destination Quality 
Network) DQN:n taustalla. 

Nämä yllämainitut mallit suhtautuvat sosiaaliseen kestä-
vyyteen kokonaisvaltaisesti ja varsin suurien teemojen kautta. 
Esimerkiksi ISO 26000 standardissa on seitsemän pääteemaa 
sosiaaliseen kestävyyteen: Community involvement and devel-
opment, Human rights, Labour practices, The environment, 
Fair operating prices ja Consumer issues. GRI:ssa sosiaalista 
kestävyyttä raportoidaan seuraavien kriteereiden kautta: La-
bour practices and decent work, Human rights, Society ja Pro-
duct responsibility. Pienen maaseutumatkailuyrityksen kan-
nalta ajatellen nämä teemat ainakin osittain saattavat tuntua 
kaukaisilta eivätkä välttämättä Suomen olosuhteisiin sopivilta.  
Kuitenkin mikäli halutaan kehittää sosiaalista ja kulttuurista 
kestävyyttä siten, että se on tunnustettua muiden toimijoiden 
ja asiakkaiden silmissä, olisi syytä harkita jonkun olemassa 
olevan tunnustetun ja yleisesti matkailualalla olevan järjes-
telmän käyttöä maaseutumatkailuyrittäjille suunnatun kehit-
tämisohjelman tai työkirjan taustalla.  Tavoitteena ei tarvitse 
olla jonkun olemassa olevan raskaan järjestelmän ajamista 
maaseutumatkailuyrityksiin, vaan mahdollisuus todentaa, että 
esimerkiksi työkirja-ajattelun kautta eteenpäin vietävän kehit-
tämisen takana ovat kansainvälisesti hyväksytyt järjestelmät ja 
ideologia. Uuden oman järjestelmän luominen ja esimerkiksi 
merkin kehittäminen ei liene järkevää. Tyypillisesti se johtaa 
merkin auditointiongelmiin tai uuden merkin markkinointion-
gelmiin. Kestävyysmerkki itsessään on turha, jollei sille pystytä 
hankkimaan laajaa näkyvyyttä ja tunnettuutta. Tämä taas vaa-
tii vuosien työn ja runsaasti resursseja. 

Olemassa olevat järjestelmät eivät kuitenkaan sellaise-
naan välttämättä sovi kulttuurisen tai sosiaalisen kestävyyden 
kehittämiseen maaseutumatkailussa. Perusteemat on tuota-
va käytännönläheiselle ja ymmärrettävälle tasolle, joka sopii 
erityisesti maaseutumatkailun tarpeisiin.  On syytä miettiä, 
mitä mikäkin kohta kriteeristöissä tarkoittaa pienyrityksissä.  
Esimerkiksi kulttuurisen kestävyyden käytännön ”alateemat” 
voisivat olla 1) ruoka, 2) kulttuurirakennusten/kulttuuriym-
päristön suojelu ja ylläpito, 3) käsityöt/esineet, kädentaidot/
luovat alat, 4) ohjelmapalvelut ja 5) kestävyyden informointi 
asiakkaalle. Siihen miten nämä alateemat jaotellaan käytän-
nön toimiksi, voidaan löytää tukea erilaisista olemassa olevista 
käytännön laatukriteeristöistä sekä tutkimuksesta.  

Unescon maailmanperintökohteet ovat esimerkkejä kan-
sainvälisestä kulttuurin säilyttämisestä ja siihen liittyvistä 

kriteereistä. Unescon sopimuksella halutaan suojella maail-
man kulttuuri- ja luonnonperintöä. Suomessa on seitsemän 
Unescon maailmanperintökohdetta, jotka ovat Vanha Rauma, 
Suomenlinna, Petäjäveden vanha kirkko, Verlan puuhiomo ja 
pahvitehdas, Sammallahdenmäki, Struven ketju sekä Meren-
kurkun saaristo. Kohteet edustavat perintöä, joka halutaan 
turvata myös seuraaville sukupolville. Kulttuuriperintökoh-
teelta edellytetään esimerkiksi, että kohde on todiste olemas-
sa olevasta tai jo hävinneestä kulttuurista. Kohde voi edustaa 
perinteistä asutusta tai olla arvokas kulttuurimaisema tai -ym-
päristö.  Kulttuuriperintökohteen statuksen voi saada, kun 
kohteessa tapahtuu jotain ainutlaatuista esimerkiksi perintei-
siin tai uskontoon liittyen. Unescon kulttuuriperintökohteella 
ei siis tarkoiteta vain jotakin muinaista tai historiallista, vaan 
nykykulttuuri on yhtä lailla arvokasta. Kuten jo aikaisemmin 
on todettu, on hankala määritellä, mitä se kulttuuri on, jota 
halutaan säilyttää tuleville sukupolville. Jokaisen valtion täy-
tyy luoda toimiva järjestelmä, jonka avulla maailmanperintö-
kohteen suojelu ja tiedotus hoidetaan. Unescon maailmanpe-
rintöstatus on kansainvälisesti tunnettu tunnustus kohteelle. 
Myös maaseutumatkailukohteilla on mahdollisuus hyötyä 
oman alueensa maailmanperintökohteista alueelle saapuvien 
matkailijamäärien kasvuna, sillä perintökohteessa matkailija 
todennäköisesti käyttää myös muita alueen palveluja kuten yö-
pymis- ja ravintolapalveluja.  Maailmanperintöstatus tuo lisää 
matkailijoita. On olemassa matkailijaryhmä, jotka leimaavat 
maailmanperintöpassejaan vierailtuaan statuksen omaavassa 
kohteessa. Maaseutukohteelle tällaisen ”suuren Unesco-brän-
din” sijainti naapurissa on kuin lottovoitto. Matkailuyrittäjän 
kannattaa hyödyntää tämä kilpailuetu ja painottaa liiketoimin-
nassaan kestävän matkailun arvoja, kun Unesco-status tuo alu-
eelle teemasta kiinnostuneita matkailijoita. 
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8.1.2  EKOLOGINEN KESTÄVYYS 
 JUHA LINDROOS, EVELIINA ASIKAINEN, KATJA 
 KIVIKANGAS, JORMA ASUNTA JA ANNE TÖRN

Ekologiseen kestävyysajatteluun liittyvät organisaatioiden 
(tässä tapauksessa esim. maaseutumatkailuyrityksissä) edus-
tajien asenteet voidaan kategorisesti jakaa mm. seuraavan-
laisesti. On olemassa välinpitämätöntä suhtautumista, jossa 
ekologinen vastuullisuus ei ole osana yritysten toiminnan 
perusperiaatteita. Tietyissä tilanteissa yritys ei täytä välttä-
mättä edes lainsäädännön kriteereitä, esim. lupa-asioiden ja 
lainsäädäntöön liittyen. Toisena esimerkkinä on normien mu-
kainen vastuullisuus, jonka omaksuen organisaatio toteuttaa 
vastuullista liiketoimintaa, mutta vain lainsäädännön rajoissa. 
Tämän toimintamallin ’vastuullisuutta’ on kritisoitu tietyis-
sä piireissä  reaktiiviseksi, eikä se näin ollen täyttäisi eräiden 
määritelmien mukaan vastuullisuuden kriteerejä. Siirryttäessä 
mallinnusasteikolla lähemmäksi kestävän kehityksen 
lainalaisuuksia organisaatiot voivat halutessaan tehdä ympä-
ristövastuullisia valintoja ympäristöjärjestelmien tehokkaassa 
implementoinnissa tai ympäristömerkkien kohdalla. Kaikista 
proaktiivisin esimerkki yrityksen ympäristövastuullisesta liike-
toiminnasta on se kulttuuri, jossa ekotehokkuutta lisäävät sekä 
luonnon monimuotoisuutta edesauttavat ratkaisut ovat vapaa-
ehtoisia. Tähän liittyy vahvasti myös henkilöstön motivaatio ja 
koulutus aiheeseen liittyen.

LUONNON MONIMUOTOISUUS OSANA MAASEUTU-
MATKAILUYRITYKSEN EKOLOGISTA KESTÄVYYTTÄ

Maaseutumatkailuyrittäjälle ympäröivä luonto on tärkeä osa 
matkailutuotetta, vaikka maaseutumatkailu ei aina tukeudu 
yhtä vahvasti luontoon kuin varsinainen luontomatkailu, esi-
merkiksi kansallispuistomatkailu. Maaseutumatkailu itses-
sään voi aiheuttaa luonnon tuhoutumista esim. maaston kulu-
misen ja rakentamisen aiheuttaman lajien kasvupaikkojen tai 
elinympäristöjen häviämisen kautta. Tällaisen tuhoutumisen 
taustalla on useimmiten välinpitämättömyys tai tietämättö-
myys: polut on mahdollista rakentaa välttäen arvokkaimpia 
elinympäristöjä, ja ennen uusien rakennusten sijoittamista 
voidaan selvittää mahdollisten uhanalaisten lajien esiintymät.

Maaseutumatkailun avulla voidaan vaalia ja jopa myös 
lisätä luonnon monimuotoisuutta sekä mahdollistaa ihmisille 
monimuotoisuuteen liittyvien elämysten ja kokemusten saa-
minen. Tällöin luonnon monimuotoisuuden vaaliminen on osa 
matkailuyrittäjän arvoja ja matkailutuotteen sisältöä. Monelle 
maaseutuyrittäjälle matkailu on sivuelinkeino. Ekologiseen 
kestävyyteen pyrkivä yrittäjä vaalii luonnon monimuotoisuut-
ta myös maa- ja metsätaloudessa. METSO-ohjelma, PEFC-
sertifi ointi sekä maatalouden ympäristötuet tarjoavat monia 
mahdollisuuksia saada tukea monimuotoisuuden hoitoon 
maaseudulla. 

Ekotehokkaassa toiminnassa pyritään kuluttamaan mah-
dollisimman vähän resursseja tuotettua palvelua kohden eli 
Material Input Per Service on mahdollisimman pieni. MIPS-
laskelman materiaalit sisältävät ilman, veden ja maaperän ku-
lutuksen sekä uusiutuvien luonnonvarojen kulumisen tuotteen 
koko elinkaaren aikana sekä tuotettujen palvelujen määrän 
(esim. yöpymisvuorokaudet). Matkailuelinkeinon kannalta 
ekotehokkuusajattelun neljä keskeistä periaatetta ovat palvelu-
tehon lisääminen, energian, päästöjen sekä materiaalien käy-
tön minimointi ja uusiutuvien luonnonvarojen kestävä käyttö.

ENERGIAMUODOT JA –SÄÄSTÖT

Energian tuotannosta ja siirrosta aiheutuu monenlaisia ympä-
ristövaikutuksia, joista osa on globaaleja tai vaikutusalueeltaan 
laajoja, toiset alueellisia tai paikallisia. Suurimpia huolenaihei-
ta ympäristön kannalta ovat ilmastonmuutos, happamoitumi-
nen, luonnonvarojen ja luonnon monimuotoisuuden vähene-
minen sekä jätteen määrän lisääntyminen. Energian säästä-
misen kannalta seurannan on oltava miltei osa jokapäiväistä 
työskentelyä, mikäli aiotaan saada prosessista tavoitteellinen. 
Kun energiaa käytetään lämmitykseen, asiassa kannattaa huo-
mioida uusiutumattomien energiamuotojen korvaaminen uu-
siutuvilla. Jälkimmäisiä ovat esim. vesi- ja tuulivoima, aurin-
koenergia sekä erilaiset bioenergiamuodot.

Lämpöhukan suurin syy löytyy suojaamattomista ikku-
noista ja ovista. Esimerkiksi auringon hyötyenergian utilisoi-
minen mahdollistaa lämpötilan tiputtamisen asteella ja näin 
ollen 5 % vuosittaisen energiansäästön. Mitä tulee sähköön ja 
valaistukseen, energiaa säästävät vaihtoehdot tulisi huomioida. 
Tämä koskee ennen kaikkea valaisimia sekä muita elektronisia 
laitteistoja, mutta yhtä hyvin myös passiivitaloja ja muuta 
teollisuutta.
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RUOAN JA SEN RAAKA-AINEIDEN EKOLOGINEN 
KESTÄVYYS

Perspektiivin ollessa ravintotieteisiin liittyvässä ekologisuu-
desta huomio kiinnittyy väistämättä maantieteellisesti lähellä 
luomumenetelmin tuotettuihin vaihtoehtoihin.  Lisäksi ruo-
antuotantoon ja kulutukseen liittyvien pakkauksien ja kulje-
tusten yleinen minimointi, kasvispainotteinen ruokavalio sekä 
tärkeänä elementtinä kierrätys ja kompostointi ovat ympäris-
tövastuullisen ruoan puolesta tekemistä. Luomutuotannolla 
tarkoitetaan tapaa tuottaa eläinperäistä ravintoa, viljelykasveja 
sekä tekstiilikuituja, jossa vähennetään haitallisia aineita sekä 
säästetään ympäristöä. Lähiruoka on paikallisilla ruoantuot-
tajilla tuotettua tuoretta ruokaa, jonka ’materiaalivirrat’ ovat 
helposti jäljiteltävissä. Lisäaineiden sekä pakkauskustannuk-
sien rooli on huomattavasti pienempi, lähes mitätön johtuen 
kuljetus- ja säilytysajoista.

MATERIAALIT JA LUONNONVAROJEN KÄYTTÖ

Ekologisesti kestävä materiaalitalous alkaa hankinnoista, sisäl-
tää tuotteiden käytön ja päättyy niiden poistamiseen. Tuote voi 
vielä elää elämää jossain toisessa tarkoituksessa. Hankinnois-
sa kannattaa miettiä, mitä ostetaan uutena ja mitä käytettynä. 
Vanhan talon sisustus voi perustua vanhoihin esineisiin ja nii-
den kunnostamiseen. Myös huolen pitäminen ja huoltaminen 
on osa kestävää materiaalitaloutta. Toisaalta matkailuyritys voi 
myydä tai kierrättää vanhoja kalusteitaan edelleen. Mittaristoa 
varten olevat kysymykset voivat liittyä asiakkaan mahdolli-
suuteen lajitella jätteet ja käyttää yleistä jätehuoltoa tai siihen, 
kuinka elementit kuten hinta, kotimaisuus, kestävyys ja korjat-
tavuus tai vanhan käyttö otetaan huomioon erinäisten hankin-
tojen kohdalla.

VESIHUOLTO JA RAKENTAMISEN YMPÄRISTÖ-
VAIKUTUKSET

Vesihuolto koostuu raakaveden hankinnasta, veden käytöstä 
sekä jäteveden käsittelystä. Sidosryhmien esittämiä kysymyk-
siä maaseutumatkailuyrityksille vesihuoltoon liittyen koskevat 
yrityksessä käytetyn veden alkuperää, jäteveden käsittelyä tai 
yrityksen strategiaa vedenkulutuksen pienentämiseksi. Erilai-
sia kannustavia ja vastuullisuusarvoihin perustuvia tekoja ovat 
mm. asiakkaiden ohjaaminen veden säästöön, vedenkäytön ja-
kaminen eri käyttötarkoituksiin (kasteluun järvi- tai sadevettä) 
tai implementoimalla parasta mahdollista tekniikkaa jäteve-
den puhdistuksessa. 

Koko Suomen energiankäytöstä rakennusten osuus on 
lähes 40 %. Tämän lisäksi rakennustarvikkeiden valmistuk-
sen arvioidaan aiheuttavan kasvihuonepäästöistä noin 5 %. 
Kun energiantuotannossa siirrytään tulevaisuudessa uusiutu-
viin energialähteisiin, rakennusten erilaisiin materiaaleihin ja 
rakenteisiin tulee kiinnittää yhä enemmän huomiota. Puura-
kentaminen aiheuttaa pienemmät kasvihuonekaasupäästöt 
muihin materiaaleihin nähden. Tämän edellytyksenä on, että 
puu pystyy korvaamaan muut materiaalit siten, että rakennuk-
sessa saavutetaan samat laadulliset ja toiminnalliset tavoitteet 
sekä sama käytönaikainen energiankulutus kuin muilla mate-

riaaleilla rakennettaessa.  Puun käytössä on huomattava, että 
pitkäikäisten puisten rakennusmateriaalien käyttö sitoo hiiltä 
vuosikymmeniä, jopa vuosisatoja, kun taas poltettaessa puun 
hiilivarasto vapautuu heti ilmakehään.
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8.1.3 ESTEETTÖMYYS
 PETRA BLINNIKKA, SUSANNA NUIJANMAA JA 
 ANNIKA TORNIAINEN

Mahdollisuus kokea matkailullisia elämyksiä on yksi laaduk-
kaan elämän ainesosa. Monille ihmisille tämä on kuitenkin 
vielä toteutumaton haave johtuen muun muassa erilaisista 
matkailupalvelujen käyttöön vaikuttavista rajoitteista. Myös 
matkailutarjonta on esteettömiä palveluja tarvitsevien näkö-
kulmasta vielä rajallista. Väestön ikääntyessä esteettömien pal-
veluiden tarve tulee kuitenkin kasvamaan sekä kotimaisten että 
kansainvälisten asiakkaiden näkökulmasta. Jokainen meistä 
on jossakin elämänsä vaiheessa esteellinen esim. liikkumisen, 
kielen, kuulon, näön tai ymmärryksen suhteen. Esteettömyy-
den sijaan voisi puhuakin mahdollisimman hyvästä palvelui-
den saavutettavuudesta kaikkien asiakkaiden näkökulmasta.

Maaseutumatkailun näkökulmasta esteettömyys on erityi-
sen haastava näkökulma johtuen maaseutualueiden yleisestä 
saavutettavuudesta, liikenneyhteyksien riittämättömyydestä 
sekä ympäristöstä, jossa maaseutumatkailuyritykset toimivat. 
Maaseutumatkailuyritykset hyödyntävät usein vanhoja kult-
tuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia liiketoiminnas-
saan. Tällaisten rakennusten muuttaminen esteettömiksi ei ole 
mikään yksinkertainen toimenpide. 

Usein ajatellaan virheellisesti, että esteettömyys vaatii 
suuria investointeja. Näin ei asia kuitenkaan välttämättä ole. 
Esteettömyyttä voi edistää hyvin pienilläkin asioilla, esimerkik-
si kulkuväylien rajauksilla, tehokkaalla opastuksella sekä huo-
nekalujen sijoittelulla. 
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ESTEETTÖMYYDEN JA SAAVUTETTAVUUDEN 
HUOMIOIMINEN YRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA

Useat liiketoiminnalliset menestykset perustuvat konseptil-
le, missä yritys tekee tuotteen tai palvelun käytön asiakkaalle 
mahdollisimman helpoksi. Saavutettavan matkailun ydin on 
juuri tässä. Ensimmäinen vaihe tässä kehittämisprosessissa 
on tietoisuuden kasvattaminen, mikä yhdessä lyhyen ja pitkän 
tähtäimen strategian, osaamisen ja tuen kanssa voi parantaa 
matkailupalveluja kokonaisuudessaan ja erityisesti kaikille 
saavutettavaa matkailua. Kaikki asiakkaat saavat tätä kautta 
korkeampaa laatua, parempaa saavutettavuutta, mukavuutta 
ja turvallisuutta. (Müller 2011).

Saavutettava matkailu (accessible tourism) pohjautuu De-
sign for All –ajatteluun, joka tarkoittaa ”sellaisia suunnitteluun 
liittyviä strategioita ja keinoja, joilla edistetään ympäristöjen, 
tuotteiden ja palveluiden käytettävyyttä, saavutettavuutta ja 
esteettömyyttä kaikille käyttäjille” (DesignForAll Suomi –si-
vusto).

Saavutettava matkailu tai kaikille suunnattu matkailu ei 
tarkoita vain erityisryhmille suunnattua matkailua vaan mat-
kailua, jossa tuotteet, palvelut ja toimintaympäristö on luotu 
ja suunniteltu siten, että ne mahdollistaisivat sen, että mah-
dollisimman moni asiakas pystyisi niitä käyttämään. Jokaisen 
asiakkaan yksilöllisyyden kunnioittaminen on saavutettavan 
matkailun ydinarvo (Müller 2011).

Saavutettava matkailu voidaan käsitteellistää matkailun 
näkökulmasta neljään avainalueeseen;

1. Saavutettava infrastruktuuri ja tilat
2. Saavutettava liikenne
3. Saavutettavat palvelut
4. Saavutettava informaatio (Buhalis & Darcy 2011)

Smithin (1987) tutkimus tuo kokonaisvaltaisesti esiin ne este-
luokat, joita ihmiset kohtaavat. Hän identifi oi kolme päätyyp-
piä: 1) ympäristöön liittyvät esteet mukaan lukien asenteista, 
arkkitehtuurista ja luonnosta riippuvaiset tekijät, 2) vuorovai-
kutukseen liittyvät esteet ja viestinnälliset tekijät sekä 3) olen-
naiset esteet, jotka linkittyvät jokaisen ihmisen henkilökohtai-
seen fyysiseen, psykologiseen ja kognitiiviseen toimintakykyyn 
(Kwai-sang Yau ym. 2004).

TYÖKALUJA ESTEETTÖMYYDEN/
SAAVUTETTAVUUDEN PARANTAMISEEN

Yhteiskunnallisessa viitekehyksessä Design for All on työkalu 
sosiaalisesti kestävän kehityksen tukemisessa sekä tasa-ar-
voisen yhteiskunnan toteutumisessa. Design for All -ajattelu 
korostaa palveluiden esteettömyyttä tai saavutettavuutta. (De-
signForAll Suomi –sivusto). Ympäristöjen, tuotteiden ja palve-
luiden suunnitteluprosesseissa Design for All liittyy kiinteästi 
käyttäjäkeskeisyyteen ja käytettävyyteen. Erityisesti halutaan 
korostaa käytettävyyteen liittyvästä eettisestä näkökulmasta: 
käyttäjien erilaisten tarpeiden huomioimisesta ja asiakkaiden 
tasa-arvoisesta kohtelusta. Design for All -työkalut auttavat 
suunnittelijoita ja palveluiden tarjoajia ymmärtämään käyttäji-

en tarpeiden monimuotoisuutta ja muistuttavat, että käyttäjillä 
saattaa olla tarpeita, joita esimerkiksi ikääntyminen tai mikä 
tahansa pysyvä tai väliaikainen vamma voi tuoda tullessaan. 
(DesignForAll Suomi –sivusto).

Esteettömyys parantaa yleensä kaikkien asiakkaiden pal-
veluiden saavutettavuutta ja käytettävyyttä. Esteettömyyden 
arviointiin on kehitetty useita erilaisia kartoituslomakkeita. 
Esimerkiksi ESKEH (Esteettömyyden arviointimenetelmän 
ja kartoituslomakkeen kehittäminen) on monen vammais- ja 
vanhusjärjestön sekä muun tahon yhteistyönä Invalidiliitossa 
kehitetty esteettömyyden kartoitusmenetelmä (www.esteeton.
fi  ).

ARVI on TKK:n Sotera-instituutissa kehitetty tietokan-
ta ja työväline esteettömän asuinympäristön suunnittelua ja 
arviointia varten. Kulttuuria kaikille –verkkosivustolta löytyy 
esteettömyyden tarkistuslistoja mm. tapahtumajärjestäjille, 
kulttuurikohteille, museoille ja teattereille (http://www.kult-
tuuriakaikille.info).

Esteeton.fi  -sivustolta löytyy esteettömyyden kartoituslo-
makkeita ja tarkistuslistoja seuraavilta aihealueilta:

 asiakaspalvelutilojen esteettömyys
 hotellien esteettömyys
 tarkistuslista esteettömyysseminaarien järjestäjille
 yleisötilaisuudet ja -tapahtumat.

Matkailusta hyvinvointia – esteettömän matkailun kehittämi-
nen –hankkeessa Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulussa 
on myös kehitetty esteettömyyskartoitusmenetelmän sovellus, 
jota voi hyödyntää erityisesti luontomatkailuyritysten toimin-
nassa. Arviointimenetelmää on esitelty enemmän Kaisa Hir-
vosen opinnäytetyössä Esteettömyyskartoitusmenetelmän so-
veltaminen luontomatkailuympäristöön http://www.pkamk.
fi/esteetonmatkailu/materiaalit/Kaisa%20Hirvosen%20
oikea%20oppari.pdf.  

Kuva 1.  The Danish Accessibility Labelling Schemen mukaiset esteettömyyden 
osa-alueet (Lähde: www.accessdenmark.com).



KESTÄVYYS MAASEUTUMATKAILUSSA – PIILOTETTU VOIMAVARA

TORNIAINEN ANNIKA JA MATILAINEN ANNE (TOIM.)
47

Tanska on lanseerannut esteettömyyteen liittyvän kriteeristön 
yrittäjien ja elinkeinon tueksi (The Danish Accessibility Label-
ling Scheme). Yritykset voivat hyödyntää kriteeristöä myös es-
teettömyyden eteen tekemänsä työn esille tuomiseksi. (www.
accessdenmark.com) 

Edellä mainituista työvälineistä erityisesti esteettömien 
matkailukohteiden arviointimenetelmä on varteenotettava 
vaihtoehto myös maaseutumatkailuyritysten esteettömyyden 
kartoittamisessa ja kehittämisessä. Tanskan kriteeristö taas 
on siksi käyttökelpoinen, että se ottaa huomioon esteettömyy-
den eri näkökulmat laajasti, ei pelkästään liikuntarajoitteisen 
näkökulmasta. Maaseutumatkailuyritysten kokonaisvaltaisen 
saavutettavuuden edistämisessä olisi tarpeen huomioida koko 
asiakkaan palvelupolku ja hyödyntää edellä mainittuja työvä-
lineitä prosessin eri vaiheissa, viestinnästä ja markkinoinnis-
ta aina yrityksen fyysisiin tiloihin ja asiakkaan kohtaamiseen 
saakka. 
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8.2  MITEN KEHITTÄÄ KESTÄVYYDEN 
 ERI NÄKÖKULMIA YRITYKSISSÄ - 
 TUKIPROSESSI YRITTÄJILLE JA 
 KEHITTÄJILLE 

 EVELIINA ASIKAINEN JA PETRA BLINNIKKA

KESMA I -hankkeessa on haettu mahdollisimman käytännön-
läheistä tapaa kehittää maaseutumatkailuyritysten liiketoimin-
nan kestävyyttä. Yritystoimintaa aloitettaessa on paras tilanne 
miettiä myös sitä, millainen sija kestävyydellä ja sen eri osa-
alueilla on juuri kyseisessä liiketoiminnassa. Onko kestävyys 
toissijainen tavoite suhteessa joihinkin muihin esim. elämyk-
sellisyyteen? Vai onko esimerkiksi esteettömyys, kulttuurinen 
kestävyys tai ekologisuus yrityksen liiketoiminnan keskeinen 
periaate, jonka ehdoilla kaikki muu toiminta suunnitellaan? 
Asioiden arvottaminen auttaa yrittäjää myös tuotteiden, mark-
kinointiviestinnän ja palvelujen suunnittelussa. 

8.2.1 KEHITTÄMISPROSESSI ALUEKEHITTÄJIEN JA 
 YRITTÄJIEN KESTÄVYYSTYÖN APUNA

Hankkeessa on kerätty tietoa matkailijoiden kuluttajakäyttäy-
tymisestä, maaseutumatkailuyritysten tämänhetkisestä tilasta 
kestävyyteen liittyen sekä erilaisia hyväksi havaittuja työkaluja, 
kriteeristöjä sekä ns. malliyrityksiä. Tämän kerätyn tiedon ja 
työpajatyöskentelyn tuloksena on kuvattu kehittämisprosessi, 
jonka avulla kestävyyden eri ulottuvuuksia voidaan yritykses-
sä kehittää. Prosessiin on valittu sellaisia toimenpiteitä, jotka 
soveltuvat erityisesti mikroyrityksille. Prosessia on tarkoitus 
edelleen kehittää ja pilotoida ennen varsinaista käyttöönot-
toa. Prosessi ei sinänsä eroa juurikaan perinteisestä yrityksen 
kehittämisprosessista vaiheiden osalta (kts. kuva 2), mutta 
toimenpidetasolla on havaittavissa eroavaisuuksia. Prosessi 
toimii pilotoinnin jälkeen aluekehittäjien tukena yritysten ke-
hittämistyössä, ja alla kuvattu työkirjamainen työskentelyme-
netelmä ja siihen liittyvät työkalut toimivat jatkossa apuväli-
neinä yrittäjille itsenäiseen kehittämistyöhön.

Prosessin ensimmäisessä vaiheessa järjestetään infoti-
laisuuksia kestävän matkailun teemaan liittyen ja herätetään 
yrittäjien kiinnostusta aihealueen kehittämiseen. Toisessa vai-
heessa yrityksen toimintaa analysoidaan sekä havainnoimalla 
että haastattelemalla yrittäjää. Tässä analysointivaiheessa hyö-
dynnetään työkirjaa ja siinä esiin tuotuja näkökulmia. Tärkeää 
on jo tässä vaiheessa nostaa esille markkinointiviestinnässä nii-
tä hyviä käytänteitä, joihin yritys on jo panostanut kestävyyden 
suhteen. Kolmannessa vaiheessa tehdään yrityskohtainen ke-
hittämissuunnitelma. Tässä vaiheessa yrittäjän kanssa yhdes-
sä keskustellen valitaan kehittämisalueet, priorisoidaan mitä 
lähdetään ensisijaisesti kehittämään ja asetetaan mitattavat 
tavoitteet kehittämistyölle. Neljännessä vaiheessa toteutetaan 
kehittämissuunnitelmaa erilaisin toimenpitein. Osa toimen-
piteistä on yleisiä, kaikille tarjolla olevia kuten koulutukset. 
Osa toimenpiteistä taas on yritysten välistä toimintaa kuten 
mm. benchmarking tai vertaismentorointi. Lisäksi tarjolla on 
yrityskohtaista konsultointia kestävyyden eri ulottuvuuksien 
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näkökulmasta, yrityskohtaista tutkimusta sekä sertifi ointien 
hakemista. Yritysten omat toimenpiteet ovat konkreettisia lii-

ketoimintaan, tuotteistukseen, dokumentointiin sekä tulosten 
esille nostamiseen liittyvää. 

8.2.2  LIIKETOIMINTAA TUKEVA KESTÄVYYDEN 
 TYÖKIRJA YRITTÄJÄN TUKENA 

Kehittämisprosessin eri vaiheissa hyödynnetään työkirjaa, 
joka ohjaa ajattelemaan kestävyyden eri osa-alueita osana lii-
ketoimintasuunnitelmaa. Työkirjan logiikka on suunniteltu 
yhteensopivaksi Finnveran ”Miten laaditaan hyvä liiketoimin-
tasuunnitelma” -työkirjan kanssa. Työkirja on tässä vaiheessa 
kuitenkin suhteellisen yleinen, sillä projektissa ei ollut mahdol-
lista työstää sitä valmiiksi asti, ja kehittämisprosessin pilotointi 
on välttämätöntä myös työkirjan testauksen ja edelleen kehit-
tämisen kannalta.

Kestävyyden arviointi ja kehittäminen perustuu kehit-
teillä olevan tai toimivan yrityksen liikeideaan ja strate-
gioihin. Kehitettäviksi valittavien kestävyyden osa-alueiden 
täytyy tukea liikeideaa tai antaa sille lisäarvoa, auttaa yritystä 
erottumaan muista kilpailijoista. Kestävyyden arvioinnissa ja 
kehittämisessä toimintaympäristön analyysi ja liikeidean ke-
hittäminen muodostavat tärkeän lähtökohdan. Analyysin avul-
la on mahdollista asettaa yrityskohtaiset tavoitteet kestävyyden 
eri ulottuvuuksien kehittämiseen ja valita kestävyysstrategia, 
sekä lopulta laatia kestävyyssuunnitelma. Kestävyys ei voi olla 
erillinen osa maaseutumatkailuyrityksen toimintaa, vaan sen 
on katettava kaikki toiminnan kannalta olennaiset osa-alueet. 
Monialayrityksessä kestävyyden on toteuduttava yhtäläisesti 
kaikilla yrityksen toimialoilla (esim. maataloudessa ja matkai-
lussa).

Kuva 2.  Kestävän matkailun liiketoiminnan kehittämisprosessi.

Mallissa yrityksen toiminnan analyysi sisältää markkinoinnin 
ja yritysviestinnän, tuotekehityksen, laadun, henkilöstön ke-
hittämisen, yhteistyöverkostojen sekä talouden ja seurannan 
suunnittelun. Lisäksi analyysissa arvioidaan kestävyyttä edis-
tävän toimintaympäristön rakentamista. Mallia kehitettäessä 
on myös alustavasti suunniteltu siihen liittyvää yritysten rekry-
tointia, yhteydenpitoa yrityksiin ja koulutusta (kuva 2), mutta 
tässä yhteydessä keskitytään kehittämismallin sisällöllisiin pe-
riaatteisiin – siihen, mitä arvioidaan ja kehitetään, kun kehite-
tään kestävyyttä edistävää toimintaa yrityksessä.

 Seuraavissa alaluvuissa esitämme esimerkkejä siitä, mi-
ten eri kestävyyden ulottuvuuksia olisi mahdollista arvioida 
osana yrityksen eri toimintojen kehittämistä. Yrittäjän on en-
nen arvioinnin aloittamista tai viimeistään sen aikana valittava 
hänelle olennaisimmat kestävyyden ulottuvuudet. Ne hän ot-
taa arvioinnin ja strategisen kehittämisen kohteiksi yrityksensä 
liikeidean pohjalta.

1.  KESTÄVYYS MARKKINOINNISSA JA YRITYS-

 VIESTINNÄSSÄ 

Kestävää kehitystä ja siitä johdettuja toimenpiteitä ei usein-
kaan ole helppo ilmaista etenkään maaseutumatkailuyrityk-
sissä, joissa asiaa saatetaan pitää itsestään selvyytenä. Mark-
kinointiviestinnässä käytetään kuitenkin usein arvoja esiin 
tuovia kuvia tai ilmauksia. Siksi aloitamme analyysin markki-
noinnista ja yritysviestinnästä. 
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Aivan ensimmäinen tehtävä on selvittää, miten kestävyyteen 
liittyvät arvot näkyvät yrityksen internetsivuilla ja markki-
nointimateriaalissa. Yrityksen kannattaa tuoda rohkeasti esille 
omat arvonsa ja käyttää niiden tueksi konkretiaa ja esimerkke-
jä. Jo tässä vaiheessa on tarpeen arvioida, mikä kestävyyden 
osa-alue on yrityksessä keskeisin, mikä taustalla. 

Toiseksi täytyy pohtia kestävyyttä asiakkaiden kannalta. 
Millaiset arvot ja perustelut ovat heille tärkeimpiä ja myyvim-
piä – ja samalla kuvaavat toimintaa totuudenmukaisesti. Ku-
vituksella on suuri merkitys niin kestävyysmielikuvien kuin 
muidenkin odotusten luomisessa. Kuvituksen on siis oltava 
sekä houkuttelevaa että todenmukaista, jotta asiakkaalle tur-
hia odotuksia esim. esteettömyydestä tai eläinten kohtelusta. 
Taulukossa 1. on esimerkkejä siitä, miten eri kestävyyden osa-
alueet voivat olla esillä viestinnässä

Myös yrityksen käyttämät markkinointivälineet ja -kanavat 
viestivät arvoista ja kestävyydestä. Jos tavoittelet esimerkiksi 
ekologisesta kestävyydestä kiinnostuneita asiakkaita, kan-
nattaa kiinnittää huomiota painopaperin ekologisuuteen ja 
markkinoida mahdollisimman paljon sähköisesti sellaisilla 
foorumeilla, joita ko. asiakasryhmät lukevat. Niillä asiat kan-
nattaa tiivistää erilaisten yleisesti käytössä olevien ympäris-
tömerkkien tai vastaavien muotoon. Esimerkiksi Suomen 
luomumatkailuyhdistys ECEAT käyttää niitä sivuillaan kerto-
maan ulkomaisille matkailijoille maaseutumatkailuyritysten 
luonnonmukaisuuden laadusta (http://www.eceat.fi /en/in-
dex.html). Green Tourism Finland –sivustolla on taas kolme 
erilaista palvelumerkkiä yrityksen palvelujen mukaan (www.
greentravel.fi ).

Taulukko 1.  Esimerkkejä kestävistä ratkaisuista markkinoinnissa ja yritysviestinnässä.

Esteettömyys/
Sosiaalinen kestävyys

1.  Asiakkaalle kerrotaan selkeästi, miten yritykseen pääsee tai miten tuote on saatavilla. Yhteystiedot, 
kartta ja julkisten kulkuneuvojen aikataulut löytyvät helposti.

2. Asiakkaalle kerrotaan selkeästi, miten eri tavoin rajoitteiset asiakkaat huomioidaan.

Kulttuurinen kestävyys 1.  Kerro esimerkein, miten vaalit perinteitä, jos se on osa palveluasi. Tee tämä sekä netissä että paikan 
päällä erilaisin opastein.

2.  Tuo esille yhteistyö paikallisten toimijoiden (elintarviketuottajien ym.) kanssa ja kerro myös paikallises-
ta yhteistyöstä konkreettisesti. 

3.  Kerro tarinoiden avulla.

Ekologinen kestävyys 1.  Ympäristöteot tuodaan esille esim. merkkien avulla, mutta asiakkaat säästetään kovin teknisiltä tiedoil-
ta.

2.  Viestinnässä korostetaan niitä ympäristötekoja, joista on asiakkaalle henkilökohtaista hyötyä.

3.  Myös ympäristöteoista kannattaa viestiä tarinoiden kautta.

2.   TUOTEKEHITYS 

Kestävän tuotteen tulisi erottua perinteisistä tuotteista mah-
dollisimman selkeästi. Kuluttajan on pystyttävä helposti erot-
tamaan kestävä matkailutuote muista, myös kestävyyden osa-
alueet on tuotava selvästi esille. Kestävyyden eri ulottuvuuksien 
huomioiminen tuotekehityksessä on tiivistetty taulukkoon 2. 

Saavutettavuus alkaa siitä, että markkinointimateriaalia 
ja palvelua on saatavilla eri kielillä. Toisaalta rajaamalla palve-
lumateriaalin suomenkieliseksi voi korostaa panostusta koti-
maan matkailuun ja lyhyiltä etäisyyksiltä saapuviin, ekologista 
kestävyyttä ja mahdollisesti kulttuurielämyksiä tavoitteleviin 
matkailijoihin. Sama ratkaisu palvelee siis eri tavoin kestä-
vyyden eri ulottuvuuksia. Myös viittomakieli on oma kielensä, 
ja sen taitaminen yrityksessä lisää palvelun saavutettavuutta 
kuulovammaisille. 

Erityisesti ulkomaalaisille matkailijoille markkinoita-
van tuotteen kohdalla täytyy myös perehtyä kulttuurieroihin. 
Millainen palvelu on kohteliasta ja selkeää tai mitä ekologista 

kestävyyttä etsivät asiakkaat ovat tottuneet vaatimaan ja saa-
maan? Selkeät ja samalla kohteliaat ohjeistukset lisäävät saa-
vutettavuutta. 

Mikäli esteettömyys on osa tuotteen erityislaatua, on sen 
oltava osa koko tuotetta. Tämä kannattaa testata kulkemalla 
koko asiakkaan polku. Jos täydellinen esteettömyys on mah-
dotonta, on selkeästi kerrottava, mitkä palvelun osat ovat es-
teettömiä, esimerkiksi että pystytte toteuttamaan erikoisruo-
kavalioita tarpeen mukaan tai että ruokailutiloihin ja tiettyihin 
majoitustiloihin pääsee pyörätuolilla tai rollaattorilla. Ja toi-
saalta, vaikka ette panostaisikaan erityisesti esteettömyyteen, 
on ainakin liikuntaesteisiin asiakkaisiin hyvä varautua jonkin-
laisilla varajärjestelmillä.

Kulttuurista kestävyyttä tavoittelevan tuotteen on pohjat-
tava koko tuotekehityksensä aitoon paikalliseen historiaan ja 
alueen kulttuuriin. Esimerkiksi Lappi Hämeessä ei vain toimi. 
Kulttuurinen kestävyys tarkoittaa myös paikallisten alihank-
kijoiden käyttämistä tuotteissa. Tarinoiden avulla tuotteiden 
paikallisuus on mahdollista tuoda esille asiakkaalle. Esim. 
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ruokalistassa ruuan ainesosat voidaan kertoa tarinan tapaan 
ja samalla korostaa paikallisuutta. Näin tarinat toimivat osana 
tuotteistusta, kun tarina liittää kulttuurin osaksi tuotetta.

Kuva 2.  Esimerkkejä sastamalalaisen Kestikievari Liekorannan tarinoilla 
rikastetusta ruokalistasta (http://www.liekoranta.fi /kievarin-
ruokalista).

Ruoka on usein yksi niistä tuotteen osista, johon myös eko-
logisesta kestävyydestä kiinnostuneet matkailijat kiinnittävät 
huomiota. Lähellä, mahdollisuuksien mukaan luonnonmukai-
sesti tuotettuja ruoka-aineita käyttämällä sekä sesonkituotteita 
hyödyntämällä ruokalistaan voi rakentaa jo paljon ekologista 
kestävyyttä, ja tähän on helppo yhdistää myös kulttuurinen 
kestävyys. 

Luonnonläheisyys ja ympäristöystävällisyys ovat vahvasti 
kaikkeen maaseutumatkailuun liitettyjä arvoja ja odotuksia. 
Niinpä jokaisen maaseutumatkailuyrittäjän tulisi karsia toi-
minnastaan asiakkaiden mielikuvissa kaikkein ilmeisimmät 
kestävyyden vastakohdat kuten kertakäyttöastiat ja -pyyhkeet 
tai muovipussit. Jos yrityksesi tavoittelee tuotteissaan aivan 
erityisesti ekologista kestävyyttä, on ympäristövastuullista toi-
mintatapaa rakennettava määrätietoisesti ja pitkäjänteisesti 
osana tuotekehitystä.

Ekologista kestävyyttä omassa elämässään toteuttavat asi-
akkaat haluavat pystyä kierrättämään ja lajittelemaan jätteen-
sä myös lomallaan. Lajittelun järjestäminen majoitustiloihin 
voi tuntua kiusalliselta – aivan kuin vaatisi asiakkailta jotain. 
Kuitenkin asiakkaille, jotka ovat tottuneet lajittelemaan arjes-
sa, sekaroskis on osoitus välinpitämättömyydestä ympäristöä 
kohtaan. Aivan samalla tavalla kaikenlaiset toiminnasta luon-
toon syntyvät päästöt, olivat ne miten pieniä tahansa, voivat 
kiinnittää ympäristövastuuseen kasvaneiden asiakkaiden huo-
mion.  

Taulukko 2.   Kestävyyden ulottuvuuksien huomioiminen tuotekehityksessä.

Saavutettavuus ja sosiaalinen kestävyys 1. Palvelu on saatavilla usealla kielellä

2. Asiakkaiden kulttuurierot on huomioitu

3. Ohjeistuksilla autetaan käyttämään palveluja ja löytämään esim. erityisruokavaliot

4. Esteettömyys on osa tuotetta, vähintään varasuunnitelmana

Kulttuurinen kestävyys 1. Tuote pohjaa aitoon paikalliseen historiaan ja alueen kulttuuriin

2. Käytetään paikallisia alihankkijoita

3. Aitous ja tarinat kytkevät kulttuurin tuotteisiin

Ekologinen kestävyys 1. Tuote pohjaa oman alueen luontoon ja ympäristöön

2. Ruokalistassa käytetään kauden tuotteita ja paikallisia raaka-aineita

3. Tarjotaan asiakkaalle mahdollisuus toimia ympäristövastuullisesti

4. Toimitaan itse ympäristövastuullisesti

3. LAATU

Kestävä toiminta on laadukasta toimintaa: tasalaatuista. Laa-
tujärjestelmistä on apua toiminnan kestävyyden seuraamises-
sa, koska ne ohjaavat seuraamaan tavoitteiden saavuttamista 
ja suuntaamaan jatkuvaan laadun parantamiseen. Kestävyy-
den kriteerit täytyy kuitenkin usein miettiä itse. Edellä esite-
tyssä markkinointi- ja tuotekehitystyössä syntyy kestävyydelle 
tavoitteita, joiden konkretisoiminen käytännön tavoitteiksi on 
kriteerien luomista. 

Jos yrityksellä on jo laatujärjestelmä käytössä, on valituille 
kestävyyden osa-alueille määriteltävä tavoitetasot ja mittarit 
ko. järjestelmän sisällä. Useimmilla maaseutumatkailuyrityk-
sillä ei kuitenkaan ole laatujärjestelmää, jolloin mittareita on 
alettava luoda edellä määriteltyjen tuotteen ominaisuuksien ja 
markkinointiviestinnän kautta. Tavoitetaso kannattaa määri-
tellä ensin sellaiseksi, että sen saavuttaminen ei vaadi mahdot-
tomia. Kun jokin taso on saavutettu ja pystytään pitämään, on 
aika vakiinnuttaa uusia kestävän toiminnan tapoja tai tavoitel-
la suurempaa vastuunottoa.

ULVENIN KIRKASTA KALAKEITTOA (L,G) 
7,80 €/11,50 €

Maukasta keittoa kalastaja Tulosen saaliista, 
saaristolaisleipää ja kirnuvoita

TOAST SKAGEN JA RUCOLASALAATTIA (L) 
9,00 €

Pohjolan suosituinta alkuruokaa; 
paakari Jannen leivällä katkarapuja ja 
sitruunalla maustettua majoneesia sekä 

lisukkeena rucolaa

RIIMIHÄRKÄÄ (M,G) 
11,30 €

Raakakypsytettyä ylämaan karjan 
ulkofileetä ohuina siivuina ja 

Karkun nokkosista tehtyä pestoa

FRITEERATTUA HILMA-JUUSTOA (VL) 
12,00 €

Linnassakin tarjottua paikallisen 
juustomestari Peter Döringin Hilma-juustoa 

ja cumberlandin kastiketta
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Jos yritys esimerkiksi haluaa panostaa ruokalistassaan kau-
den tuotteisiin ja paikallisiin raaka-aineisiin, syntyy siitä laa-
tutavoite, kun päätetään kuinka suuri osuus raaka-aineista on 
paikallisia ja kuinka montaa sesongin tuotteisiin perustuvaa 
tuotetta tarjotaan. Kun on saatu aikaan riittävän konkreettisia 
tavoitteita, on myös helppo miettiä, miten niiden toteutuminen 
varmistetaan ja mitataan: siis miten aletaan hallita yrityksen 
laatua. Samoin on helppo seurata sitä, milloin jokin taso on 
saatu vakiinnutettua ja asettaa uusia tavoitteita.

Koska maaseutumatkailutoiminta on palvelutoimintaa, 
syntyy laatu hyvin pitkälti asiakkaan kokemuksesta erilaisissa 
palvelutilanteissa. Yhteydenotto on ensimmäinen palvelutilan-
ne, ja siksi aloitetaan kestävyydenkin tarkastelu markkinoin-
nista. Muita tilanteita ovat mm. vastaanotto ja ruokailut, joten 
panostaminen toiminnalle tärkeiden kestävyyden ulottuvuuk-
sien toteutumiseen näissä tilanteissa kannattaa.. 

Kuitenkin kestävyyteen kuten kaikkeen muuhunkin laatuun 
liittyy palvelun tuottamisen laatu, joka ei välttämättä näy asi-
akkaalle, ainakaan suoraan. Tällaiset asiat liittyvät mm. esim. 
keittiön jätehuollon järjestämiseen, työvoiman palkkaehtoihin 
ja käytettyyn työvoimaan, suhteisiin alueen muihin elinkeinoi-
hin yms. Palveluiden ekologista kestävyyttä voidaan esitellä 
asiakkaalle esimerkiksi laskemalla aterioiden hiilijalanjälki 
tai kangaspyyhkeiden käytön materiaalitehokkuus suhteessa 
kertakäyttöpyyhkeisiin ja tuomalla nämä asiat mukavasti esille 
- vaikkapa kirjoittamalla tarina ruokalistan kehittämisprojek-
tista tai kerta- ja kestopyyhkeiden käytön vertailusta. 

Oheisessa taulukossa (3) esitetään joitain laatujärjestel-
miin sopivia tapoja mitata maaseutumatkailuyrityksen toimin-
nan kestävyyttä.

Taulukko 3.  Esimerkkejä kestävyyden ulottuvuuksien sisällyttämisestä laatumittareihin.

Saavutettavuus/Sosiaalinen kestävyys 1. Esteettömyyden arviointiin ja kehittämiseen liittyvien työkalujen käyttäminen 
   (mm. ARVI, Design for All, Hirvonen 2011) 
 
2. Kaikkien asiakkaiden huomioiminen osana palveluprosessien kehittämistyötä

Kulttuurinen kestävyys 1. Paikalliskulttuuriin perustuvien tuotteiden määrä / osuus toiminnasta

2. Paikallisten kulttuuri- tai historiayhteistyökumppaneiden määrä

3. Lähiruuan tai lähellä tuotettujen raaka-aineiden ja palvelujen osuus

Ekologinen kestävyys 1. Jätemäärät, veden kulutus, energian kulutus, energiantuotantomuodot

2. Tuotteiden ja palvelujen materiaalitehokkuus

3. Luomuraaka-aineiden osuus

4. Reilun kaupan tuotteiden käyttö

Kestävyyden ulottuvuuksista ekologinen kestävyys on sisälly-
tetty parhaiten erilaisiin laatujärjestelmiin. Esimerkiksi ISO 
14000 -järjestelmä mahdollistaa hyvinkin kattavan ympäristö-
järjestelmän luomisen, mutta ongelmana pienen yrityksen nä-
kökulmasta on kalleus. Sen sijaan sosiaalinen ja kulttuurinen 
kestävyys ovat vain heikosti esillä laatujärjestelmissä. Tosin 
ISO-perheestä löytyy myös näitä asioita käsittelevä standardi. 
Suomalaiset vammais- ja vanhusjärjestöt ovat luoneet saavu-
tettavuuden arviointi- ja kehittämistyökalun (ESKEH), jota 
kannattaa käyttää apuna esteettömyyden kehittämiskohteiden 
arvioinnissa. Samaa tarkoitusta palvelevat myös Design for all 
–sivusto ja Teknillisessä korkeakoulussa kehitetty esteettömän 
asumisen arvioinnin työkalu (ARVI). Erityisesti maaseutumat-
kailutoimintaan soveltuva arviointimenetelmä on esteettömi-
en luontomatkailukohteiden arviointimenetelmä (Hirvonen 
2011).

4. HENKILÖSTÖ JA OSAAMINEN

Osaava henkilöstö on kaiken laadukkaan palvelutoiminnan yti-
messä. Yrityksessä täytyy taata, että kaikki työntekijät osaavat 

toimia tuotteitten kannalta keskeisten periaatteiden mukaises-
ti ja perustella asiakkaille ja yhteistyökumppaneille riittävästi 
yrityksen toimintatapoja. Yrittäjä itse ei voi aina olla paikalla 
selittämässä, kun joku asiakas haluaa tietää ruoka-aineitten 
taustoja, rakennuksen historiaa tai lähimmän luontopolun läh-
töpaikkaa. 

Onkin olennaista miettiä, mitä taitoja ja osaamista kestä-
vyyden luonteva ottaminen osaksi maaseutumatkailuyrityksen 
imagoa ja tuotteita vaatii työntekijöiltä. Lisäksi on varmistetta-
va näiden taitojen ja tietojen siirtyminen sijaisille, kausityönte-
kijöille jne. Täytyy siis suunnitella, miten työntekijät koulute-
taan ja perehdytetään näihin asioihin.

Sosiaalisesti kestävästi toimivassa yrityksessä osataan 
kohdella kaikkia asiakkaita huomioiden heidän tarpeensa ja 
erityisvaatimuksensa. Apuvälineet löytyvät eikä asiakkaitten 
pyyntöjä ihmetellä. Näkövammainen, liikuntavammainen tai 
allerginen ihminen on omien erityistarpeittensa asiantuntija, 
joten hänen toiveitansa on turha ruveta kiistämään. On sitten 
eri asia, voidaanko kaikki toiveet toteuttaa. Esteettömyys on-
kin hyvin suuressa määrin henkilökunnan asenne, johon tulee 
kiinnittää huomiota jo rekrytoinnissa. Oikeita toimintatapoja 
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esim. näkövammaisen opastamisessa on lisäksi helppo opastaa 
työntekijöille.

Kulttuurista kestävyyttä painottavan yrityksen työnte-
kijöiden on tunnettava riittävästi sitä kulttuuria ja historiaa, 
johon yrityksen tuotteet perustuvat. Perehdyttäminen sujuu 
luontevasti kertomalla työntekijöille samoista asioista kuin 
vierailijoillekin. Lisäksi on hyvä tehdä tiivistelmiä, joista löytyy 
tärkeimmät ja useimmin kysytyt asiat. Mitä paremmin työnte-
kijät ovat sisäistäneet paikalliskulttuurin, sitä laadukkaampaa 
palvelu on. 

Sama periaate pätee myös ekologista kestävyyttä painot-
tavaan yritykseen. Työntekijöiden on tunnettava riittävästi 
lähiluontoa ja sen historiaa sekä tiedettävä kierrätyksen peri-
aatteista, tuotteitten alkuperästä ja muista sellaisista yrityksen 
valinnoista, jotka saattavat kiinnostaa ympäristötietoista mat-
kailijaa. Tarvittaessa heidän on myös osattava opastaa matkai-
lijoita esim. jätteiden lajittelussa tai kuivakäymälän käytössä. 
On myös itsestään selvää, että työntekijät toimivat vähintään-
kin yhtä tiukkojen ekologisten periaatteiden mukaisesti kuin 
asiakkailta vaaditaan tai heille tarjotaan. 

Yrittäjä pääsee helpoimmalla, jos kirjaa perustelut kunnol-
la tuotesuunnittelun aikana. Näin syntyy työntekijöiden pereh-
dytysmateriaaliksi sopivaa aineistoa. On kuitenkin huomatta-
va, että työntekijät saattavat tarvita sellaista tietoa, joka tuntuu 
yrittäjästä itsestään selvältä. Luetuttamalla perehdytyskansion 
jollain ulkopuolisella tai keräämällä palautetta parilta ensim-
mäiseltä sitä käyttäneeltä työntekijältä löytyvät itsestäänsel-
vyydetkin.

Sosiaalinen kestävyys on myös hyvinvointia, niinpä sosi-
aalista kestävyyttä painottavassa yrityksessä huolehditaan työ-
kuorman tasaisesta jakautumisesta ja niin työntekijöiden kuin 
yrittäjän jaksamisesta. Kestävyys on nimensä mukaisesti myös 
ajallinen asia. Siksi kestävyyteen kuuluu myös se, miten yrityk-
sen sukupolvenvaihdos tai muu yrittäjävaihdos suunnitellaan.

5. YHTEISTYÖVERKOSTOT

Koska kestävästi toimivan maaseutumatkailuyrityksen toimin-
ta pohjaa paikalliseen historiaan ja kulttuuriin ja/tai luontoon, 
on verkostoituminen paikallisten toimijoiden kanssa luon-
teva osa toimintaa. Yhteistoiminta paikkakunnan ja seudun 
muiden yrittäjien ja työnantajien tai naapurimaanomistajien 
kanssa takaa hyvät välit ja sen, että toiminnat osataan sovittaa 
toisiinsa ilman häiriöitä. Erityisesti kun aloitetaan uutta toi-
mintaa tai muutetaan toimintaa merkittävästi, kannattaa olla 
yhteydessä naapureihin ja pohtia laajasti, millaisia vaikutuksia 
toiminnan muutoksilla on muuhun naapureihin ja yhteisöön. 
Hyvät naapuruussuhteet ja toisten yrittäjien kunnioittaminen 
on osa sosiaalista kestävyyttä, samoin kuin yhteistoiminta ali-
hankkijoiden kanssa ja heidän reilu kohtelunsa. 

Verkostoitumisella voidaan lisätä kulttuuri-, historia- tai 
luontoasiantuntemusta tai varmistaa palvelujen saatavuus 
ruuhka-aikoina tai sairaustapauksissa. Paikallinen verkosto voi 
muodostua yritystä lähellä olevista yhdistyksistä (taide-, kult-
tuuri-, kotiseutu- ja ympäristöyhdistykset, matkailuoppaat, 
luonnonharrastajat), paikallisista teatteriryhmistä, orkeste-
reista, kuoroista, kansalaisopistosta, kunnasta, kulttuuriyrit-

täjistä, luonto-oppaista yms. Kehittelemällä ideoita, tutustut-
tamalla yhteistyökumppaneita palveluihin jne. on mahdollista 
löytää uusia, kaikkia hyödyttäviä ideoita sekä sovittaa toimin-
taa yhteen niin, että vältetään päällekkäisyyksiä.

Verkostoitumalla erityisesti muiden maaseutumatkailu-
yrittäjien kanssa on helpompaa saada aikaan sellaista kehit-
tämistoimintaa, joka johtaa uusien tuotteiden kehittelyyn tai 
uusille markkinoille levittäytymiseen. Tästä hyvä esimerkki on 
Vihreä Sydän –luontoyrittäjäverkosto (www.vihreasydan.fi ). 

Panostettaessa esteettömyyden kehittämiseen on olen-
naista verkostoitua erilaisten käyttäjäryhmien kanssa (lapsi-
perheet, seniorit, vammaisjärjestöt jne.). Heidän avullaan on 
mahdollista esim. testata erilaisten ratkaisujen toimivuutta ja 
tutustua muihin paikkoihin, joissa on kehitetty esteettömyyttä. 
Tällöin verkosto muodostuu helposti paikallista laajemmaksi. 
Esimerkkejä esteettömistä palveluista on kerätty muun mu-
assa www.suomikaikille.fi  internetportaaliin. Myös muilla 
kestävyyden ulottuvuuksilla laajempi verkostoituminen ja yh-
teistyön tekeminen samoin suuntautuneiden yrittäjien tuottaa 
hyötyä erityisesti markkinoinnissa. 

6. TALOUDELLINEN SEURANTA

Kestävyyden eri ulottuvuuksia voi taloudellisesta näkökulmas-
ta tarkastella kahdella tavalla. Ensinnäkin kestävyyden tavoit-
telu vaatii usein jotain investointeja. Investoinnit taas tuottavat 
säästöjä tai luovat tuotteelle kestävyyden kautta lisäarvoa mat-
kailijalle.

Ekologiseen kestävyyteen panostaminen voi tuottaa sääs-
töjä aivan välittömästi, kun esim. panostetaan hävikin hallin-
taan, jolloin aterioitten raaka-aineita menee vähemmän huk-
kaan. Vastaavasti kulttuurisessa ja sosiaalisessa kestävyydessä 
voidaan saada suoria säästöjä tai välttää taloudellisia riskejä 
yhteistoiminnan ja joustavien verkostosuhteiden kautta. Toi-
saalta esimerkiksi energiansäästön tai energiamuodon vaihto 
vaativat aina huomattavia investointeja, ja niissä investointien 
kannattavuus on syytä laskea tarkkaan. Kannattaakin suunni-
tella niin, että kerralla tulee tehtyä niin pyörätuoliluiskat kuin 
hyödylliset energiansäästö- ja lämmitysjärjestelmäinvestoin-
nit.

Myös erilaisten verkostojen luomista voi tarkastella inves-
tointina. Yhteistyön aloittamisesta ei välttämättä tule heti tuot-
toja, mutta tuotteiden laadun, mahdollisen tilojen tai laitteitten 
yhteiskäytön, kulttuurisen sisällön vankistumisen ja erilaisten 
markkinointiin ja kehittämiseen panostusmahdollisuuksien 
lisääntymisen kautta verkostoitumisesta syntyy yleensä myös 
taloudellista hyötyä.

Suuntautuipa yritys mihin kestävyyden osa-alueeseen 
tahansa, tulisi tavoitteena olla sellainen erikoistuminen ja 
erottuminen, jonka perusteella asiakas on myös valmis mak-
samaan enemmän. Esimerkiksi esteettömyyteen erikoistunei-
den maaseutumatkailuyritysten varsinainen asiakaskunta on 
pieni, mutta he ovat myös sellaisten tukien piirissä, että heillä 
on mahdollisuuksia maksaa lomistaan tavallista enemmän. Li-
säksi esteettömyyteen panostaminen tuo etua alati kasvavalle 
ikääntyvien joukolle ja lisää palveluiden saavutettavuutta kaik-
kien asiakkaiden näkökulmasta.
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Myös kulttuurimatkailijoissa on niitä, jotka ovat valmiita mak-
samaan autenttisista elämyksistä, olivat ne sitten ruokaa, mu-
siikkia tai historian tuntemusta. Vastaavasti hyvin järjestetyille 
elämyksellisille ja asiantunteville luonto-opastuksille on ky-
syntää. Yrittäjän on kuitenkin ratkaistava, kuinka pitkälle hän 
haluaa kestävyyteen erikoistumisen tuotteissaan viedä. Näin 
tässäkin palataan liike-ideaan ja tuotesuunnitteluun.

Talous on kuitenkin vain yksi kestävyyden seurantamit-
tari. Kaikille kestävyyspanostuksille tulee kehittää omat seu-
rantatapansa, jotta myös kestävyystavoitteiden seuraaminen 
onnistuu. 

LOPUKSI

Kun yrityksen toimintaa on tarkasteltu näistä näkökulmista, 
pitäisi yrityksellä olla suunnitelma kestävyyden kehittämisestä 
ja sen seurannasta. Suunnitelman ytimenä toimivat liikeidea 
ja tuotekehitys sekä niihin olennaisesti liittyvät kestävyyden 
ulottuvuudet. Todellinen kestävyys ei koskaan voi olla päälle 
liimattua, vaan se lähtee yrityksen sisältä. Jos työ on onnistu-
nut, kokonaisuudesta syntyy kestävästi toimiva kokonaisuus: 
verkostomainen kestävän matkailun toimintaympäristö, jossa 
kestävän kehityksen mukaiselle toiminnalle löytyy tukea mo-
nelta taholta. 
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kuin kaupungissa sijaitsevissa yrityksissä. Maaseutuyrityksissä 
vaalitaan perinteitä ja maalaiskulttuuria, luonnollisesti. Myös 
tulot jäävät usein paikalliselle alueelle pienyritysten ollessa ky-
seessä. 

Kestävässä matkailussa pyritään säilyttämään ympäristön 
laatu, säilytetään ekologiset prosessit toimivina, luonnon- ja 
kulttuuriperintö säilyvät, paikallisyhteisö hyötyy ja matkailijat 
viihtyvät (Borg ym. 2002). Alla olevaan matriisiin on koottu tii-
vistetysti KESMA I –hankkeessa kerätyn materiaalin pohjalta 
tuloksia matkailun eri toimijoiden näkemyksistä ja arvostuk-
sista kestävän matkailun näkökulmasta. 

Maaseutumatkailu voidaan määritellä matkailuksi, joka perus-
tuu maaseudun luontaisiin edellytyksiin, voimavaroihin sekä 
perhe- ja pienyrittäjyyteen. Siinä on luontoympäristöllä, maa-
seutukulttuurilla sekä paikallisuudella suuri merkitys. Maa-
seutumatkailupalvelujen tuottamisessa tukeudutaan yleensä 
hyvin vahvasti ympäröivään maaseutuyhteisöön ja hyödyn-
netään kohteen läheisyydessä olevaa luontoa, maisemaa ja 
kulttuuria osana asiakkaan kokemaa elämystä. Maaseudun 
matkailuyritykset sijaitsevat tavallisesti luonnon ympäristös-
sä, joten luonto on helposti saavutettavissa matkailijoille toisin 

 
Taulukko 1.  Yhteenveto eri ryhmien näkemyksistä liittyen kestävään maaseutumatkailuun.

  YRITTÄJÄ ASIAKAS
STRATEGIA/ 

KEHITTÄMISILMAPIIRI

Kestävä matkailu

-käsitteen ymmärrys

Painottunut ekologiseen 
kestävyyteen. Yrittäjien 
mielipiteissä ei juurikaan ole 
maakunnallisia eroja. 

Painottunut ekologiseen kestävyy-
teen; osalla ei käsitystä asiasta.

Kohtuullisen laaja näkemys 
asiasta, mutta strategiatasol-
la ekologisuus ja kulttuurin 
näkökulmasta yhteisöllisyys 
korostuvat.

Asiakkaiden arvostus ja 

kestävyys

Yrittäjät näkevät kestävyyden 
merkityksen kasvavan tulevai-
suudessa myös asiakkaiden 
valintakriteerinä.

Valintakriteerinä ei merkittävä, 
mutta koetaan kuitenkin tärkeäksi 
asiaksi maaseutukohteessa. Eri-
tyisesti kohteen aitoutta, lähiruo-
kaa ja kaunista luontoa pidetään 
tärkeinä.

Strategiatasolla ekologisen kes-
tävyyden merkitys asiakkaille 
on pantu merkille.  Myös tulevai-
suuden senioriasiakkaiden suuri 
määrä nähdään mahdollisuu-
tena. 

Jo toteutunut toiminta ja 

kestävyys

Panostuksia kestävyyden 
eteen on tehty, esimerkiksi 
energiaratkaisut, kierrätys, 
jätehuolto, asiakkaiden 
ohjeistaminen, vanhojen 
rakennusten hyötykäyttö, lähi-
ruoka, paikallisuus, kulttuurin 
tuotteistaminen jne. Keskeisin 
panostusten syy on yrittäjän 
omat arvot.

Paikallisuus ja perinteet tuotu 
kohtuullisen hyvin esiin yrityksissä 
asiakkaiden mielestä. Asiakkaat 
kokevat myös tunnelman aitona 
suuressa osassa yrityksiä. Samoin 
rakennukset ja lähiympäristö koe-
taan hyvin hoidetuksi. 

Kestävä kehitys ja sen eri osa-
alueet ovat tausta-arvona ja lä-
pileikkaavana ajatuksena hyvin 
esillä. Eivät vielä aina kuitenkaan 
näy käytännössä matkailun 
kehittämispainotuksissa ja 
toimenpide-ehdotuksissa.

Asenteet ja kestävyys Yrittäjillä on halua kehittää 
kestävyyden eri näkökulmia 
omassa yrityksessään.

Asiakkaat kokevat tärkeäksi sen, 
että yritykset huomioivat kestä-
vyyden eri näkökulmat omassa 
toiminnassaan. Täyttä varmuutta 
siitä, kuinka paljon asiakkaat ovat 
valmiita itse tekemään kestävyy-
den edistämiseksi omilla matkoil-
laan, ei ole. 

Vaihtelee alueittain. Tiedossa 
on, että asiaan pitää panostaa 
ja strategioissa kestävyyden eri 
näkökulmista erityisesti ekolo-
gisuus ja kulttuuri korostuvat. 
Maakuntien välillä selviä vaihte-
luita asenneilmapiirissä.
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Arvomaailma ja kestä-

vyys

Kestävyyden eri näkökulmat 
(erityisesti kulttuurinen ja 
ekologinen kestävyys) osa 
maaseutumatkailu- yrittäjien 
arvomaailmaa.

Asiakkaat arvostavat kestävyyden 
huomioimista, mutta se ei ole 
valintakriteerinä ensimmäisten 
joukossa. Eniten asiakkaat arvos-
tavat omassa elämässään hyviä 
ihmissuhteita, elämästä nauttimis-
ta, turvallisuutta ja yhteenkuulu-
vuuden tunnetta.

 

Markkinointiviestintä ja 

kestävyys

Yrittäjät eivät mielestään/
objektiivisesti tarkasteltuna 
tuo riittävästi kestävyyden 
eri näkökulmia esille omassa 
markkinoinnissaan, eivätkä 
oikein tiedä, miten se pitäisi 
tehdä.

Asiakkaan etsivät maaseutu-
kohdetta pääosin internetin 
välityksellä. Myös suosittelu ja 
lehtimainonta tehoaa osaan mat-
kailijoista. Kestävyys ei tullut esiin 
kohdetta etsittäessä. Asiakkaat 
eivät mahdollisesti osaa eritellä 
kestävyysviestiä. Kuva nostalgi-
sesta maaseutuympäristöstä voi 
toimia myös kestävyysviestinä, 
vaikka pääasiallinen viesti olisikin 
idylli, maaseutukulttuuri, kauneus 
ja rauha. Kestävyys koostuu kui-
tenkin monista eri tekijöistä. 

Alueellisessa matkailumarkki-
noinnissa kestävyyden näkö-
kulmat tulevat esille lähinnä 
yrityskuvausten kautta. Tällaisia 
yrityksiä oli kuitenkin varsin 
vähän. Maakuntien välillä ei 
ollut suuria eroja kestävyyden 
korostamisessa matkailumarkki-
noinnissa.  

Raha ja kestävyys Yrittäjät ovat jo panostaneet 
kestävyyden edistämiseen 
omassa yrityksessään mm. 
säästösyistä, mutta myös siksi, 
että he kokevat asiakkaidensa 
arvostavan näkökulmia.

Vajaa puolet asiakkaista suhtau-
tuu myönteisesti kestävämmistä 
matkailupalveluista maksamiseen. 
Kuitenkin todelliset asiakasseg-
mentit ovat pienempiä, esimerkiksi 
ympäristöystävällisiä kulutusvalin-
toja arjessaan tekee noin viiden-
nes. Suuri osa asiakkaista on val-
mis maksamaan KESMA-hankkeen 
tulosten mukaan kestävyydestä. 
Lisää tietoa tarvitaan kuitenkin sii-
tä, mikä on asiakkaiden todellinen 
käyttäytyminen verrattuna siihen, 
miten kyselyyn on vastattu. 

Kehittäminen painottuu kustan-
nusten säästämisen eteen-
päin viemiseen yrityksissä tai 
yleisemmin kestävän kehityksen 
mukaisen kasvun tukemiseen. 
Lisäarvoajattelua ja mahdollista 
kilpailuetua ei ole juurikaan 
mietitty. 

en muun muassa kierrättämiseen, jätteiden lajitteluun, vanho-
jen rakennusten hyödyntämiseen ja säilyttämiseen, paikallisen 
ruokakulttuurin edistämiseen ja energiaratkaisuihin. Paikalli-
suutta ja paikallista kulttuuria hyödynnetään jo jonkin verran 
osana maaseutumatkailun tuotteistusta. Valtaosa yrittäjistä on 
myös kiinnostunut kehittämään kestävyyden ulottuvuuksia 
omassa liiketoiminnassaan. 

9.1 ESTEETTÖMYYS

Tarkastelluista ulottuvuuksista esteettömyys tuli vähiten esiin 
strategioissa ja ohjelmissa sekä yritysten markkinoinnissa ja 
toiminnassa. Maaseutumatkailuyritysten asiakkaiden mielestä 
esteettömyys on huomioitu huonosti yrityksissä, mutta toisaal-
ta esteettömyys on harvalle asiakkaalle tärkeimpien asioiden 
joukossa. Aluekehittäjäkeskusteluissa nousi esille, etteivät yri-
tykset tuo esteettömyyttään tarpeeksi esille. Esteettömyydestä 
aluekehittäjäkeskusteluissa nousi esille alueellisia eroja. Keski-

Kestävä matkailu nähdään pitkälti edelleen ekologisuuden ko-
rostamisena. Tämä korostui kaikkien toimijoiden vastauksissa 
(yrittäjät, asiakkaat, aluekehittäjät). Jokaisesta toimijaryh-
mästä kuitenkin löytyi henkilöitä, jotka ymmärtävät kestävän 
matkailun laajasti eri ulottuvuudet ja näkökulmat huomioiden. 
Laajin näkökulma asiasta oli aluekehittäjillä. Sekä yrittäjät että 
aluekehittäjät ovat pääosin sitä mieltä, että kestävillä matkailu-
palveluilla on tulevaisuudessa kysyntää ja asiakkaille nämä sei-
kat ovat yhä tärkeämpiä. Yrittäjät tiedostavat yhä useamman 
matkailijan arvostavan kestävyyden eri ulottuvuuksia. He eivät 
ole kuitenkaan täysin varmoja, että arvostukset vaikuttavat 
suoraan asiakkaiden ostopäätökseen. Asiakastutkimuksen tu-
losten pohjalta vahvistui kuitenkin käsitys siitä, että asiakkaat 
ovat valmiita maksamaan ekologisista ja kulttuurisesti kestä-
vistä tuotteista. Myös esteettömyyden huomioiminen yrityksis-
sä on asiakkaille tärkeää. 

Maaseutumatkailu painottaa arvomaailmaltaan jo tällä 
hetkellä kestävyyden eri elementtejä. Kestävyys on luonnolli-
nen osa maaseutumatkailuyritysten toimintaa. Yrittäjät ovat jo 
tehneet erilaisia toimenpiteitä kestävyyden edistämiseksi liitty-
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Suomessa yritykset koettiin lähinnä esteellisiksi ja Pohjan-
maalla taas nostettiin esiin useampi esimerkki esteettömästä 
toiminnasta. Yrityshaastatteluissa kävi ilmi, etteivät useammat 
yrittäjät koe esteettömyyttä osaksi kestävää matkailua. Osa yri-
tyksistä on tehnyt panostuksia esteettömyyteen, mutta yritys-
ten internet-sivuilla esteettömyys harvoin näkyi.

Esteettömyyden suhteen yrityksissä on paljon parannetta-
vaa, se voi tarjota uusia mahdollisuuksia yrityksille esimerkiksi 
uusina asiakasryhminä mm.kasvavan seniorimatkailijaseg-
mentin myötä.

9.2  KULTTUURINEN KESTÄVYYS

Kulttuurinen kestävyys on vaikeimmin määriteltävissä ja kä-
siteltävissä kestävän matkailun teemoista. Sosiaalisella ja 
kulttuurisella kestävyydellä voidaan taata esimerkiksi hyvin-
voinnin edellytysten siirtyminen sukupolvelta toiselle (Mitä on 
kestävä kehitys? 2011). Samalla luodaan mahdollisuus siirtää 
ihmisten oma kulttuuriperinne sukupolvelta toiselle.

Kulttuurinen kestävyys näkyi hyvin eri strategioissa ja oh-
jelmissa. Kulttuurisesta kestävyydestä nostettiin esiin muun 
muassa aidon kulttuurin merkitys vetovoimatekijänä sekä 
kulttuuriperinnön säilyttäminen. Maakuntien välillä oli eroja 
kulttuuriarvojen korostamisessa. Aluekehittäjät nostivat kes-
kusteluissaan esille kulttuurisen ja sosiaalisen kestävyyden tär-
keyden. Aluekehittäjien mielestä yrityksillä on hyviä kulttuuria 
hyödyntäviä tuotteita, mutta koettiin, että tuotteistamista voi-
taisiin vieläkin parantaa. Maaseutumatkailuyritysten asiak-
kaiden mukaan kulttuurinen kestävyys näkyi esteettömyyttä 
paremmin yritysten toiminnassa. Asiakkaat pitivät tärkeinä 
erityisesti yritysten aitoa tunnelmaa. Myös yritykset mainitsi-
vat arvoihinsa kuuluvan perinteet ja perinteiden kunnioitus. 
Markkinointimateriaaleissa kestävän matkailun teemoista 
kulttuurinen kestävyys oli parhaiten esillä.

Kulttuurinen kestävyys oli kaiken kaikkiaan hyvin esillä, ja 
sitä pitivät tärkeinä strategiat, aluekehittäjät, yritykset ja yritys-
ten asiakkaat. Erityisesti se tuotiin esille Etelä-Pohjanmaalla ja 
Pohjanmaalla. Keski-Suomessa ja Pirkanmaalla sen korosta-
minen matkailussa ei ollut ihan yhtä suurta. 

9.3  EKOLOGINEN KESTÄVYYS

Strategioissa ja ohjelmissa ekologinen kestävyys näkyi kestä-
vän matkailun teemoista eniten. Niissä huomioitiin luonnon 
huomioiminen ja merkitys myös matkailullisesti. Aluekehittä-
jät olivat samoilla linjoilla strategioiden kanssa, ja aluekehittäji-
en mukaan ekologisen kestävyyden pitäisi olla itsestäänselvyys 
erityisesti silloin, jos toiminta perustuu luonnonympäristöön. 
Yritysten arvoissa ekologinen kestävyys ei ollut yhtä keskeisesti 
esillä kuin kulttuurinen kestävyys, mutta ekologiseen kestävyy-
teen liittyen oli yrityksissä tehty panostuksia enemmän kuin 
muihin kestävyyden teemoihin. Asiakkaiden mielestä yritysten 
ekologisuus ei näy kovin hyvin, eivätkä asiakkaat ehkä yllättä-
enkin pitäneet ekologisuutta itse niin suuressa arvossa kuin 

kulttuurista aitoutta. Asiakkaat arvostivat kuitenkin paljon lä-
hiruokaa, johon liittyy myös ekologisia aspekteja. 

Strategiat ja ohjelmat korostavat ekologista kestävyyttä 
enemmän kuin yritykset. Strategiat, viranomaistahot sekä eri-
laiset tukitoimet ovat voineet vaikuttaa siihen, että yritykset 
tekevät nykyään eniten panostuksia juuri ekologiseen kestä-
vyyteen. 

9.4 MITÄ TÄSTÄ OPIMME?

KESMA I –hankkeen tulosten mukaan kestävä matkailu ter-
minä on edelleen melko vieras ja liian laaja käytettäväksi sellai-
senaan markkinointiin. Onkin keskeistä konkretisoida se, mitä 
kestävyys on käytännössä yritysten tuotteissa ja palveluissa. 
Maailmalla hotelliketjut ovat jo pitkään kertoneet asiakkaille, 
miten kestävyys on huomioitu heidän toiminnassaan. Majoit-
tujia informoidaan siitä, missä ympäristöohjelmissa hotellit 
ovat mukana ja kuinka ekologisesti hotelleissa toimitaan. Li-
säksi asiakkaille kerrotaan, kuinka he voivat tehdä ”ympäris-
tötekoja” majoittumisen aikana esimerkiksi lajittelemalla ros-
kat hotellihuoneessa. Kotisivuilla on myös esillä esimerkiksi 
tilastotietoa, kuinka paljon hotelleissa tarjotaan esimerkiksi 
luomumysliä vuoden aikana, tai minkä verran hotellit sääs-
tävät vettä ja energiaa uusilla ratkaisuilla. Painotus on usein 
ympäristövastuullisuudessa ja ekologisessa kestävyydessä. 
Kuitenkin joidenkin hotelliketjujen kotisivuilla on myös oma 
osionsa asiakkaille, joilla on erityistarpeita, kuten esimerkkejä 
siitä, miten heikkonäköiset ja allergiset on huomioitu hotellin 
tiloissa. Maaseutuyrityksissä kaikki tämä on myös mahdollista 
soveltaa, tosin pienemmässä mittakaavassa. 

Maaseutumatkailuyrityksissä harjoitetaan jo paljon kestä-
väksi luokiteltavissa olevaa matkailua. Pienellä markkinoinnin 
hienosäädöllä yritysten kestävät teot saadaan paremmin myös 
asiakkaiden tietoisuuteen. Tällöin voidaan tavoittaa uusia koh-
deryhmiä sekä mahdollisesti myös kilpailuetua yrityksen tuot-
teille. Sekä kotimaisten (mm. KESMA I – asiakastutkimus) että 
kansainvälisten (mm. O’Neill ja Alonso 2009; Dodds ym. 2010; 
Manaktola ja Jauhari 2007; Budeanu 2007) tutkimusten mu-
kaan tulevaisuuden matkailija arvostaa yhä enemmän kestä-
vyyden eri näkökulmia, ja kestävyys on jo tänä päivänä yksi va-
lintakriteeri matkailijan tehdessä ostopäätöstään, vaikkakaan 
ei kuitenkaan se keskeisin. Yritysten yhteiskunnallista vastuuta 
vaaditaan myös monilta eri alojen yrityksiltä. Kestävän matkai-
lun liiketoiminnallinen potentiaali on siis mitä todennäköisim-
min tulevaisuudessa merkittävä. 

On kuitenkin huomattava, että kestävyyttä arvostava asia-
kaskunta ei ole homogeenista. Ekologisia seikkoja arvostava 
asiakas ei välttämättä painota vastaavasti aidon kulttuurin 
merkitystä tai päinvastoin. Kestävyyttä arvostavien asiakkai-
den joukossa on useita erilaisia asiakasryhmiä, joille voidaan 
suunnitella räätälöityjä tuotteita heidän arvomaailmansa mu-
kaan. Kestävyyttä on myös markkinoitu perinteisesti ”yhtei-
sen hyvän” edistämisellä. Suosimalla tiettyjä tuotteita vähen-
nät kasvihuonekaasujen päästöjä tai pelastat Itämeren. Ehkä 
markkinoinnissa olisi kuitenkin aika siirtyä ideologian markki-
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noinnista tuotteen ominaisuuksien korostamiseen. Asiakkaalle 
on tärkeämpää tietää, miksi tuote on parempi juuri hänelle, 
henkilökohtaisesti. Sen sijaan että kerrottaisiin siitä, kuinka 
paljon erilaisia lajeja monimuotoinen niitty ylläpitää tavalli-
seen nurmikkoon verrattuna, voitaisiin korostaa sen kauneutta 
tai kukkien tuoksua. 

On myös syytä ymmärtää, että matkailu ei koskaan, jo 
luonteensa vuoksi, voi olla täysin kestävää. Matkustaminen ku-
luttaa aina luonnonresursseja ja aiheuttaa päästöjä. Puhtaasti 
ekologisen kestävyyden kannalta ajateltuna paljon parempi 
teko olisi jäädä kotiin. Toisaalta taas ajateltaessa kulttuurista ja 
sosiaalista kestävyyttä taloudellisesta puhumattakaan matkai-
lu voi edesauttaa näiden kestävyyden osa-alueiden ylläpitämi-
sessä, jopa merkittävästikin. Alueen kulttuuriperinne voidaan 
säilyttää ja tuoda myös paikallisten asukkaiden tietoisuuteen 
matkailutuotteiden avulla.  Lienee kuitenkin syytä puhua 
kestävän matkailun sijaan kestävämmästä matkailusta. Myös 
tämä ajattelumalli tukee ideologian myymisen sijaan tuotteen 
ominaisuuksien korostamista. 

Maaseutumatkailuyrityksillä tai -kehittäjäorganisaatioilla 
ei tällä hetkellä ole välineitä yritysten toiminnan kestävyyden 
arviointiin tai kilpailukyvyn luomiseen kestävyyttä hyödyntä-
mällä ja korostamalla.  Kestävyys on liiketoiminnan ja mark-
kinoinnin kehittämisen näkökulmasta erittäin vaikea ja mo-
nitahoinen asia. Edellä mainituista syistä johtuen yrittäjien ja 
kehittäjien tueksi tarvitaan:

1)  Maaseutumatkailuyritysten liiketoimintaa edistävä kestä-
vän matkailun arviointi- ja kehittämisprosessi, jolla yrityk-
set pystyvät arvioimaan nykyisen toimintansa kestävyyttä 
ja asettamaan sen pohjalta toiminnalleen kestävän matkai-
lun kehittämistavoitteet, jotka vastaavat myös tulevaisuu-
den tarpeita.

2)  Ohjeet kestävän matkailun asiakaslähtöisen markkinoin-
nin toteuttamiseen yrityksissä.

3)  Syvällisempää tietoa kansainvälisten ja kotimaisten mat-
kailijoiden kuluttajakäyttäytymisestä ja siihen vaikuttavis-
ta tekijöistä. Kestävyyden eri osa-alueet vetoavat erilaisiin 
matkailijaryhmiin. Tältä pohjalta matkailijaryhmille suun-
nattujen kestävien matkailupalvelujen tuotteistaminen 
kohtaa asiakastarpeen.

On tärkeää, että tähän kehittämistarpeeseen puututaan nyt, 
sillä kestävyyden eri ulottuvuuksien merkitys tulevaisuuden 
matkailukohteen valintakriteerinä on selvässä kasvussa. Ym-
päristövastuullisuus on nouseva trendi. Ympäristön lisäksi kes-
tävä matkailu kohdistaa huomiota matkailun sosiaaliseen ja 
taloudelliseen kestävyyteen, jotka ovat yhä tärkeämmässä roo-
lissa ”moraalisesti” oikein toimivaa yritystä hahmotettaessa.  
Myös saavutettavien (esteettömien) matkakohteiden kysyntä 
on kasvussa, sillä ikääntyvien sekä aisti- ja liikuntarajoitteisten 
osuus väestöstä ja matkailijoista kasvaa vääjäämättä. Imagon 
rakentaminen matkailutuotteelle tai matkailumaana vie aikaa. 
Jos halutaan olla eturintamassa kestävän matkailun suhteen, 
on syytä keskittyä asiaan nyt. Suomella on hyvät luontaiset 
edellytykset olla kestävän matkailun edelläkävijä, mutta vain 
jos teemaan tartutaan myös konkreettisesti eikä sen edistämi-
nen jää pelkästään arvolauseiden tasolle.  
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