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1 Johdanto 

 

 

Ihminen on matkustanut niin pitkään kun on ollut olemassa. Alkuihmiset matka-

sivat etsimässä ruokaa ja suojaa. Vaikka matkailua on ollut jo ammoisista ajoista 

lähtien, sanotaan Suomen matkailun ja maaseutumatkailun ruvenneen kiinnos-

tamaan vasta 1950-luvulla. Suomessa toiminut Lomaliitto alkoi järjestää kesällä 

1960 ensimmäisiä maalaistalolomia, joiden tarkoituksena oli tarjota asiakkaille 

autenttista maaseutuelämää aitojen maalaistalojen pihapiirissä täysihoidolla. 

Maalaistalolomat osoittautuivat suosituiksi ja maataloudella alkoi olla yhä suu-

rempi osuus matkailussa. (Palminkoski 2007, 2-3). Tästä lähtien maaseutu on 

ollut erityisesti kotimaisten matkailijoiden kohde, ja vuonna 2008 yli 70 % maa-

seudulle matkustavista oli kotimaanmatkailijoita (Ryymin 2008, 17). 

 

Maaseutumatkailu-termiä käytetään yleisemmin kehittämisen yhteydessä ja poli-

tiikassa. Maaseutumatkailu on kuitenkin vain osa matkailualan tarjontaa, eikä sitä 

voi käsitellä omana toimialanaan. (Ryymin 2008, 8.) Olen käyttänyt maaseutu-

matkailua kattokäsitteenä omassa opinnäytetyössäni, koska se sisältää kaiken 

maaseutumatkailuun liittyvän toiminnan.  

 

Tässä opinnäytetyöni raportissa esittelen maaseutumatkailun tärkeimmät käsit-

teet; maaseudun määritelmiä eri näkökulmista ja pohdintoja, kuinka maaseutua 

tulisi määritellä. Määrittelyyn olen sisällyttänyt suomalaiset ja muut eurooppalai-

set määritelmät. Maaseudun määrittelyn jälkeen kerron maaseutumatkailun mää-

ritelmistä sekä maaseutumatkailun osa-alueista: yrittäjästä ja matkailijasta. Olen 

poiminut esimerkkejä hanke- ja kehittämistoiminnasta viime vuosilta ja kertonut 

niiden sisällöstä. Lopuksi kerron kuinka suunnittelin ja toteutin opinnäytetyöni.  

 

Toiminnallinen opinnäytetyö on usein työelämälähtöinen ja siinä syntyy useimmi-

ten lopputuote raportin lisäksi. Lopputuote voi olla aineellinen, esimerkiksi käsi-

kirja, tai aineeton, kuten suunnitelma tai mallinnus jostakin. Toiminnallisessa 

opinnäytetyössä on useimmiten myös toimeksiantaja, mutta toiminnallisen opin-

näytetyön voi tehdä myös ilman toimeksiantoa. (Karelia-ammattikorkeakoulu 

2015, 7–8.) 
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2 Opinnäytetyön lähtökohdat ja viitekehys 

 

 

Opinnäytetyön aihe tuli toimeksiantona Karelia-ammattikorkeakoulun Rural Fin-

land –hankkeelta. Rural Finland on valtakunnallinen matkailun koordinaa-

tiohanke, joka alkoi 1.8.2015 ja päättyy vuoden 2017 lopussa. Hankkeessa mu-

kana ovat Karelia-ammattikorkeakoulu sekä Itä-Suomen yliopisto. Hanketta tu-

kee Euroopan maaseudunkehittämisen maatalousrahasto. (Ruusunen 2015.)  

 

Hankkeen tarkoituksena on suunnata maaseutuohjelman hankerahoitusta mat-

kailun kehittämiseen ja parantaa kansallista ja alueellista yhteistyötä. Hankkeen 

aikana on tarkoitus välittää maaseutumatkailun yritystoiminnasta saatavaa tietoa 

maaseutumatkailun tutkijoille ja hankerahoittajille. Tarkoituksena on myös kehit-

tää kaksisuuntaista viestintää alueellisten kehittämistoimien ja kansallisten stra-

tegioiden välillä. (Ruusunen 2015.)  

 

Opinnäytetyössäni selvitin, millaista maaseutumatkailua Suomen maakunnissa 

on. Sen lopputuloksena tein hankkeeseen kehittämistä tukevan karttatyökalun, 

jonka avulla hahmotetaan maaseutumatkailun kärkiyrityksiä, strategioiden pää-

piirteitä ja sitä, millaisena maaseutumatkailu ilmenee maakunnittain.  

 

Opinnäytetyöni viitekehys muodostuu maaseutumatkailusta ja sen kehittämi-

sestä. Maaseutu luo mahdollisuudet matkailulle, joten se toimii viitekehykseni 

uloimpana kehänä (kuva 1). Maaseutumatkailuun oleellisesti kuuluvat myös muut 

matkailun mahdollistavat tekijät kuten asiakkaat (tässä tapauksessa matkailijat) 

sekä yrittäjät. Kuvassa 1 havainnollistin viitekehyksen niin, että kuvion uloin osa 

sisältää sen sisemmät osat. 
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Kuva 1. Opinnäytetyön viitekehys. 

Viitekehyksen sisin osa kuvastaa omaa työtäni, sillä teen hankkeessa käytettä-

vää työkalua. Minun täytyi kuitenkin hankkia tietoa kuvan kaikista osa-alueista, 

jotta minulla olisi tarpeeksi ymmärrystä maaseutumatkailusta ennen tietojen etsi-

mistä karttoihin. 

 

 

3 Maaseutumatkailun määritelmät 

 

 

3.1 Maaseudun määritelmä 

 

Se, mitä maaseutu on, voidaan määritellä numeerisesti asukastiheyden perus-

teella tai luonnehtimalla, millaista se on ja mitä siellä tapahtuu. Eurooppalaisen 

määritelmän mukaan maaseutu on yksinkertaisimmillaan kaikki taajamien ulko-

puolelle jäävä alue sekä taajamat, joiden asukasluku on alle 30 000. Tämän mää-

ritelmän mukaan esimerkiksi Pohjois-Karjala on kokonaan maa-seutua, Joen-

suuta lukuun ottamatta. Osassa maaseutumatkailusta tehdyissä tutkimuksissa 



8 
 

 

on maaseuduksi mielletty kaikki taajamamerkkien ulkopuolella jäävä alue, huoli-

matta väkiluvusta (Komppula 2006, 50; Lassila 2004, 51). Maaseuduksi voidaan 

lukea myös postinumeroalueet, joiden väestöntiheys on alle 50 henkilöä/km², jol-

loin kolmannes suomalaisista mielletään maaseudulla asuvaksi. (Lassila 2004, 

7).  

 

Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisussa Mahdollisuuksien maaseutu (2014) 

Suomi on jaettu seitsemään kategoriaan, joista neljä määrittelevät maaseutua: 

harvaan asuttu maaseutu, ydinmaaseutu, kaupungin läheinen maaseutu ja maa-

seudun paikalliskeskukset. Maaseudun lisäksi Suomi jaotellaan sisempään kau-

punkialueeseen, ulompaan kaupunkialueeseen sekä kaupunkien kehysaluee-

seen. (Kuva 2.) 

 

 

Kuva 2. Kaupunki-maaseutu luokitus. (Kuva: Suomen Ympäristökeskus SYKE.) 
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Suurin osa Suomesta kuuluu harvaan asuttuun maaseutuun, jota luonnehditaan 

avaraksi, puhtaaksi sekä elinkeinorakenteeltaan yksipuoliseksi. Harvaan asutulla 

maaseudulla asutus on hajanaista ja siellä sijaitsee paljon vapaa-ajan asuntoja. 

Ydinmaaseutu on tiheämmin asuttua, ja siellä sijaitsee enemmän alkutuotanto-

yrityksiä kuin harvaan asutulla maaseudulla. Ydinmaaseutu koostuu enimmäk-

seen kirkonkylistä ja tiheään vaihtuvista taajamista. Kaupungin läheinen maa-

seutu on nimensä mukaisesti lähellä kaupunkialuetta. Kaupungin läheinen maa-

seutu on asutustiheydeltään vaihtelevaa ja on tiiviisti sitoutunut läheiseen kau-

punkiin toiminnallisesti. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2014, 16–18.) 

 

Maaseudun paikalliskeskuksia ovat alueet, jotka eivät ole kaupunkeja tai niiden 

vaikutusten alaisia. Paikalliskeskukset ovat laajemman maaseutualueen keskuk-

sia. Suomessa sijaitsee 41 maaseudun paikalliskeskusta. (Työ- ja elinkeinomi-

nisteriö 2014, 16–18.) Tästä luokituksesta suppeampi versio on maaseutupolitii-

kassa käytetty kolmeen osaan jaettu maaseutu: kaupunkienläheinen, ydin- ja 

harvaan asuttu maaseutu (Niemi & Ahlstead 2007, 78). 

 

Maaseutua voidaan määritellä myös arvojen mukaan. Maaseudun arvoiksi Borg, 

Kivi & Partti (2002, 69) listaavat muun muassa hiljaisuuden, alkuperäisen ja häi-

riintymättömän luonnon, esteettisesti miellyttävät maisemat, vieraanvaraiset 

asukkaat, turvallisuuden ja syrjäisyyden. Arvoista puhuttaessa voidaan käyttää 

myös termejä maaseudun voimavarat tai matkailun yhteydessä vetovoimatekijät. 

Arvoissa tulee ottaa huomioon luonnon ja maisemien lisäksi maaseudun ihmiset 

ja kulttuuri, sillä maaseudun ihmiset tuottavat maaseudun palveluita. (Maaseutu-

matkailun teemaryhmä, 1998.) Näiden luonnonvaraisten ominaisuuksien lisäksi 

Lassila (2004, 99) lisää myös ihmisten luomat ympäristötekijät, jotka eivät ole 

enää luonnollisia tai alkuperäisiä vetovoimatekijöitä kuten Borgin ym. (2002) 

maaseudulle määrittelemät arvot.  

 

Maaseudun määritelmiä on monenlaisia sen mukaan, missä yhteydessä ja missä 

päin sitä määritellään. Se voidaan määritellä niin sosiaalisesta, poliittisesta, alu-

eellisesta kuin matkailullisestakin näkökulmasta. Maaseutu ei ole kaikkialla sa-

manlaista, eikä se aina täytä kaikkien osa-alueiden kriteerejä. Yhtä yksittäistä ja 
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maakohtaista kriteeriä on hankalaa määrittää, sillä myös ihmisten omat käsityk-

set voivat olla ristiriitaisia keskenään. Keskieurooppalaiselle suurkaupungin 

asukkaalle maaseutu voi olla laitakaupungin omakotitaloalue, kun taas suomalai-

selle tiheästi asutettu omakotitaloalue ei ole maaseutua. Sen määritelmä tulee 

sitoa käsiteltävään asiaan ja näkökulmaan. Esimerkiksi mikäli tarkasteltaisiin 

pinta-alaa, olisi käsiteltävän aiheen kannalta mielekästä rajoittaa maaseutu alue-

rajojen mukaan.  

 

Opinnäytetyössäni käytin maaseudun määrittelemiseen Suomen Ympäristökes-

kuksen kaupunki-maaseutuluokitusta (kuva 2). Otin huomioon harvaan asutun 

maaseudun, ydinmaaseudun, kaupungin läheisen maaseudun ja maaseudun 

paikalliskeskukset. Kaupunki-maaseutuluokituksesta poiketen en hyväksynyt 

suuria matkailukeskusalueita kuten Levi ja Tahko, koska sesonkiaikaan ne muut-

tuvat lähes pieniksi kaupungeiksi. Keskustelin asiasta myös toimeksiantajan 

kanssa ja päätimme jättää matkailukeskukset pois kärkiyrityksiä määriteltäessä. 

 

   

3.2 Suomalaiset ja muut eurooppalaiset määritelmät 

 

Maaseutumatkailua on alun perin liitetty historiansa takia vain maatalouksiin koh-

distuvana matkailuna, mutta kuten Borg ym. (2002) huomauttavat, suurin osa ny-

kypäivän maaseutumatkailusta on matkailua, joka tapahtuu maaseudulla muttei 

liity maatalouteen. Maatila-, ja mökkimatkailun lisäksi nykyään maaseutumatkai-

lun piiriin kuuluvat niin majoitus-, ravitsemis- kuin ohjelmapalvelutkin. Määritelmät 

ovat muuttuneet aikojen saatossa, sillä alun perin maaseutumatkailu sai alkunsa 

alkutuotannon ohessa pidettävistä majoituspalveluista, mutta 2000-luvulla maa-

seutumatkailu voi olla yrityksen ensisijainen tulonlähde. (Lassila 2004, 99 -100.)  

 

Ryymin (2008) toteaa maaseutumatkailun toimialaraportissa, että maaseutumat-

kailu miellettään matkailualan toiminnaksi, jonka lähtökohtana ovat maaseudun 

luonnolliset vetovoimatekijät, kuten luonto ja maisemat. Raportti mainitsee myös, 

että maaseutumatkailussa yleistä ovat pienyritykset ja perheyritykset. Samaa 

määritelmää käyttävät myös Niemi & Ahlstead (2015, 13) kirjoittaessaan maa-

seutumatkailusta osana luontaisia voimavaroja hyödyntävää matkailuelinkeinoa. 
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Davidsson kertoo (1992) Lassilan (2004, 99) mukaan, että tärkeämpää maaseu-

tumatkailun määrittelemisessä ovat paikallisuus ja paikallisten ihmisten järjestä-

mät matkailuaktiviteetit, koska ne ovat kuitenkin maaseutumatkailun perustana. 

Ilman aktiviteettien järjestäjiä ja yrityksiä ei maaseudulla olisi matkailukohdetta. 

 

Maaseutumatkailusta puhutaan usein myös vaihtoehtoisena matkailumuotona, 

jossa korostuvat luonnonarvot sekä kaupungista poikkeavat kulttuuriarvot. Toi-

saalta vaihtoehtoista matkailua pidetään maaseutumatkailusta erillisenä luonto-

matkailun muotona. Tässä vaihtoehtoisella matkailulla tarkoitetaan luontoa va-

hingoittamatonta matkailua. Luonnon läsnäolo on kuitenkin kiistaton osa maa-

seutumatkailua, ja Suomen puhdas luonto onkin määritelty yhdeksi maaseutu-

matkailun vahvimmaksi vetovoimatekijäksi. (Honkanen 2004, 80.) Voitaneen sa-

noa, että luontomatkailua ilmenee maaseudulla, joten luontomatkailu on yksi 

maaseutumatkailun muodoista.  

 

Maaseutumatkailun saralla on tehty tutkimusta myös muualla Euroopassa. Eu-

roopan Parlamentin julkaiseman tutkimuksen Industrial Heritage and Agri/Rural 

Tourism in Europe (2013) mukaan rural tourism, maaseutumatkailu, on laajasti 

levinnyt koko Eurooppaan. Suurimmilta osin maaseutumatkailussa toimii mik-

royrityksiä, jotka työllistävät maaseutua muuta matkailua paremmin. Tyypillistä 

maaseutumatkailussa ovat osa-aikaiset työt ja työt, jotka vaativat monen osa-

alueen hallintaa. Maaseutumatkailulle ominaista asiakkaan näkökulmasta on ko-

konaisvaltaisen kokemuksen saaminen yhden nähtävyyden sijaan. Maaseutu-

matkailussa pyritään muita enemmän uskolliseen asiakaskuntaan ja jatkuvasti 

kehittymään palveluntarjoajina. Kuitenkaan kehitys ei ole ollut kaikkialla Euroo-

passa samanlaista. Maaseutumatkailu kehittymistä haittaa usein rajoittuneet ta-

loudelliset resurssit. (Lane, Weston, Davies, Kastenholz, Lima & Majewsjki 

2013.) 

 

Eurooppalainen Organisation for Economic Co-operation and Development 

(OECD) on julkaissut artikkelin Tourism Strategies and Rural Development 

vuonna 1994. Artikkeli mainitsee, kuinka yksinkertaiselta tehtävältä termin rural 

tourism määrittely aluksi tuntuu. "Rural Tourism eli maaseutumatkailu on matkai-
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lua, joka tapahtuu maalla"; tämä on maaseutumatkailun määritelmä yksinkertai-

simmillaan. Mikäli termi otetaan lähempään tarkasteluun, huomataan, ettei tämä 

määritelmä riitä tutkittaessa maaseutumatkailua eri näkökulmista. (OECD 1994, 

8–9.) Mikä on maaseutua suomalaiselle?  Entä mitä se on saksalaiselle?  Han-

kaluutena on löytää erilaisille maaseutualueille vain yhtä määritelmää, ja näin ol-

len on hankalaa löytää myöskään vain yhtä määritelmää maaseutumatkailulle. 

 

 

4 Maaseutumatkailu Suomessa 

 

 

4.1 Historia 

 

Vuonna 1964 Maaseudun Lomaliitto perusti oman osastonsa "Sinisen Renkaan" 

maatilamatkailua varten. Sinisen Renkaan tarkoituksena oli toimia välittäjänä 

maalaistalojen vuokramökeille. Osasto myös auttoi mökkien suunnittelussa ja ti-

lasi tyyppipiirustuksia, joiden pohjalta kesäasuntoja voitaisiin rakentaa. Tästä 

lähti liikkeelle mökkimatkailu sekä maaseutumatkailun pienimuotoinen yrittäjyys. 

(Palminkoski 2007, 4-5.)  

 

Yksi suurimmista maaseudun edistäjistä oli Lomarengas, maaseutumatkailua 

varten perustettu yhdistys, jonka jäsenet koostuivat muista yhdistyksistä ja lii-

toista. Yhdistys perustettiin 1967, ja se sai haltuunsa alkuperäisten liittojen, kuten 

Maaseudun Lomaliiton ja Suomen Matkailuliiton välittämien majoitustilojen sopi-

mukset, kuvat ja kortistot. Alussa Lomarenkaalla oli välitettävänään noin 203 eril-

listä mökkiä, 83 huoneistoa tilojen päärakennuksissa, 9 maalaistalohuoneistoa ja 

29 täysihoitopaikkaa.  Matkailuliitolta siirtyneet Lapin talomajoituskohteet eivät yl-

täneet Lomarenkaan standardien tasolle, ja ne karsiutuivat pois tai jäivät odotta-

maan tarkastusta. Yhdistyksen suurimpana saavutuksena voidaan pitää majoi-

tustilojen ja välityspalvelujen organisointia ja standardien luontia. Lomarengas 

muun muassa laati ohjekirjan vuokrakohteiden omistajille, aloitti tyytyväisyysky-

selyiden jakamisen asiakkaille sekä teki yhteistyötä alueellisten matkailuorgani-

saatioiden kanssa. (Palminkoski 2007, 8–11.) 
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Vuonna 1969 laadittiin Lomarenkaan oma painettu esite sekä luotiin varauskortti, 

josta selvisi vuokraaja, vuokranantaja sekä kohteiden maksuliikenne. (Palmin-

koski 2007, 13.) Aiemmin maaseudun matkailupalvelut olivat sivutuloa tuottavia, 

harrastepohjaisia majoituspalveluita. Lomarengas auttoi luomaan standardit ma-

joituksille, koulutti niin majoittajia kuin välittäjiäkin sekä teki välitystoiminnasta 

ammattimaisempaa. Majoituksista alettiin pitää kirjaa sekä luoda tilastoja yöpy-

misistä, sesongeista ja välityspalvelun liikevaihdosta. Lomarengas toimii edelleen 

majoituspalveluiden välittäjänä. (Lomarengas Oy Ab Ltd 2015). 

 

1970-luvulla maaseutumatkailun kehityksestä Lomarengasyhdistyksen ohella 

vastasi paljolti silloinen Matkailun Edistämiskeskus MEK, nykyinen Visit Finland. 

MEK järjesti maaseutumatkailun kursseja maatalouskeskuksissa sekä koulutus-

päiviä maatalousoppilaitoksissa. Kurssien oli määrä herättää kiinnostusta maa-

seutumatkailuun alana sekä nostattaa maaseutumatkailua tarjoavien tahojen am-

mattitaitoa. (Lähteenmäki 2007, 41–45.) 

 

Maaseutumatkailuyrittämisestä tuli yhä suositumpaa, ja 1989 MEK laittoi alulle 

viisivuotisen maaseutumatkailuprojekti MALOn. Sen aikana tehdyissä tutkimuk-

sissa maaseutumatkailun heikoimmiksi kohdiksi osoittautuivat laatu ja palvelu. 

Tämän takia rahoitusta toivottiin nimenomaan laadun parantamiseen ja palvelui-

den jalostamiseen. Helpotusta maaseutumatkailuyrityksien rahoitukseen toi 

vuonna 1991 voimaan astunut maaseutuelinkeinolaki, "joka tarkoitti maatilatalou-

den ja tilojen pienyritystoiminnan rahoituksen kokonaisuudistamista ja yhtenäis-

tämistä". (Lähteenmäki 2007, 41–45.) 

 

1990-luvun alusta lähtien panostettiin paljon maaseutumatkailun luokituksen ke-

hittämiseen. Laatuluokituksen laatiminen oli osa MALO-projektia ja luokituksen 

laati Maaseutukeskusten liitto. Luokituksien tekemiseen koulutettiin 20 luokitteli-

jaa, joiden tehtävä oli arvioida, täyttävätkö yritykset MALOn laatuvaatimukset. 

Vaatimukset koskivat muun muassa huoneiden kokoa, ranta-alueita ja yleistä il-

mapiiriä. Vaatimukset täyttävä yritys sai luvan käyttää MALOn tunnusmerkkiä, 

jonka toivottiin viestivän asiakkaalle hyvästä laatutasosta. Luokitus ei ollut kaikkia 

miellyttävä ja siihen päätettiin tehdä muutoksia. Vuonna 2004 yritykset päätettiin 
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jakaa eri luokkiin yhden vaatimustason sijaan. Luokitustoiminnan tavoitteeksi li-

sättiin maaseutumatkailun majoitusten laatutason kehittymisen seuraaminen ja 

ohjaaminen. (Jutila, 2007, 48–54.) 2010-luvulla maaseutumatkailussa puhutaan 

paljon kehittämisestä erityisesti kylämatkailussa ja luontomatkailussa. Maaseu-

tumatkailua kehitetään, jotta pysytään tarjoamaan yhä parempaa palvelua moni-

puolisemmin. Maaseutumatkailuyrittäminen on nykyään ympärivuotista ja vah-

vaa toimintaa Suomessa, mutta täytyy pyrkiä eteenpäin tai jää kilpailussa jälkeen. 

(Aalto 2010, 13; Hook 2010, 14; Kulmala 2010, 25.) 

 

 

4.2  Maaseutumatkailuyritysten toiminta 

 

Maaseutumatkailun tuotteet ja palvelut voidaan eritellä muiden matkailutuottei-

den ja palveluiden tavoin majoitus-, ravitsemus-, kuljetus-, ja ohjelmapalveluihin. 

Ohjelmapalvelut ovat maaseutumatkailussa keskeinen vetovoimatekijä, ja vaikka 

maaseutumatkailussa suurin osa yrityksistä on edelleen majoitus- ja ravitsemis-

palveluita, on ohjelmapalvelualalle perustettu viime aikoina eniten uusia yrityksiä. 

Majoitus- ja ravitsemispalveluyritysten selvittämistä hankaloittaa pienyritysten 

jääminen tilastoinnin ulkopuolelle. Tilastoinnin ulkopuolelle jäävät pienyritykset ja 

esimerkiksi majoitustilastoinnissa alle 10 huoneen, mökin tai vaunupaikan yrityk-

set eivät kuulu tilastoinnin piiriin. (Tilastokeskus, 2015a). Tämän vuoksi on vai-

keaa arvioida muun muassa yritysten tai yöpymisten määrää maaseutumatkai-

lussa. Taloudelliselta kannalta tilastoimisvaikeuksista on sanottu näin: 

 

Maaseutumatkailuyrityksistä valtaosa toimii edelleen maatilatalouden yh-
teydessä, jolloin niiden kirjanpito tehdään usein maatalouden verolain 
(MVL) mukaan. Tällöin matkailua ei tarvitse erottaa kirjanpidossa omaksi 
tulosyksikökseen. Myös EVL:n mukaan verotettavat yritykset ovat usein 
niin pieniä, että ne eivät välttämättä toimita tilinpäätöstietojaan kauppa-
rekisteriin (Ryymin 2008, 27.) 

 

Maaseutumatkailuyritykset toimivat kaikki maaseudulla, mutta muuta täysin yh-

teneväistä tekijää niillä ei ole. Useimmiten maaseutumatkailuyritykset ovat pien-

yrityksiä, jotka joko saavat päätulonsa matkailusta tai harjoittavat sitä sivutoimi-

sesti. Maaseutumatkailuyritykset työllistävät noin 10 %, eli noin 5 000 henkilöä, 
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Suomessa matkailualalla toimivista. Maaseutumatkailulle yleistä on myös nykyi-

sin kestävän kehityksen mukainen yrittäminen. Yrittäjät pyrkivät toteuttamaan 

palvelunsa luontoa kunnioittaen ja säästäen usein siksi, että he saavat elantonsa 

luonnosta ja luonnon antamista mahdollisuuksista. Ympäristön laatu vaikuttaa 

matkailutuotteen laatuun. (Borg ym. 2002; Niemi & Ahlstead 2014, 13; Ryymin 

2008, Komppula 2006, 50;). Borgin (2002) sanoin "korkealaatuinen, ympäristö-

vastuullinen ja kestävä matkailutuote vastaa asiakkaiden odotuksia. Heikkolaa-

tuinen tuote ja pilaantunut ympäristö käännyttävät asiakkaat pois."   

 

Maaseutumatkailuyrittäjillä on myös erilaisia toiveita ja haaveita yritykselleen. Itä-

Suomen yliopistossa toteutuneen tutkimuksen mukaan monet Itä-Suomen yrittä-

jistä pitivät tärkeämpänä omaa elämänlaatuaan kuin yrityksen rahallista menes-

tystä. Yrittäjät sanoivat toimeentulon olevan riittävää, eikä yrityksen jatkuvaa kas-

vattamista pidetty tärkeänä. Yritysten ei haluttu kuitenkin lepäävän laakereillaan, 

vaan yrittäjät pyrkivät parantamaan tuotteidensa ja palveluidensa laatua ja luo-

maan pitkäaikaisia asiakassuhteita (Komppula 2006, 65.) 

 

Maaseutumatkailuyritykset ovat monipuolisia toimijoita pienellä henkilömäärällä. 

Mikäli halutaan tarjota palveluita monipuolisesti, on maaseutumatkailussa työs-

kentelevän oltava usein alansa monipuolinen osaaja. Samalla alueella toimivan 

majoitusyrityksen ja ohjelmapalveluyrityksen tulisi pyrkiä yhteistyöhön asiak-

kaista kilpailun sijaan. Yhteistyöllä palvelusta tulee asiakkaan näkökulmasta mo-

nipuolisempaa ja usein myös houkuttelevampaa suuremmalle asiakasryhmälle. 

Mitä suuremmalle asiakasryhmälle tuote sopii, sen suuremmat ovat potentiaalit 

saada lisää tuloja.  

 

 

4.3 Maaseutumatkailija 

 

Maaseutumatkailu ilmenee monella tavalla: maatilalla vieraileva perhe, sukulai-

siaan tapaamassa oleva serkku tai mökin vuokrannut ystäväporukka. Samalla 

tavalla myös maaseutumatkailijat voivat olla hyvin monenlaisia. Maaseutumatkai-

lijaa ei useinkaan määritellä iän, sukupuolen, statuksen tai varallisuuden myötä. 

Maaseutumatkailijaa voidaan peilata maaseutumatkailun arvojen ja trendien 
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myötä. Mikäli sanotaan maaseutumatkailun suosion nousseen, koska uuden ko-

keminen, hyvinvointi ja autenttisuus ovat nyt trendikkäitä asioita, voidaanko sa-

noa, että maaseutumatkailija on hyvinvoinnista kiinnostunut, uusien ja autenttis-

ten kokemusten etsijä? (OECD 1994; Komppula 2006, 23.) Mielestäni voidaan, 

koska motiivit, joiden takia matkaaja matkustaa maaseudulle, heijastavat häntä 

myös matkailijatyyppinä. Maaseutu voi olla syy matkustaa, mutta usein syitä on 

monia ja maaseutumatkalijoitakin on näin ollen monen tyyppisiä- Ryymin (2008) 

kirjoittaa, että mikäli maaseutumatkailijaa määritellään asiakkaana, maaseutu-

matkailuyritysten asiakkaat koostuvat pääosin suomalaisista matkaajista, jotka 

matkaavat alueelle paikkakunnan ulkopuolelta. Hän kertoo myös, että tyypillisin 

asiakas matkaa omalla autolla perheensä ja tyytyy vuokramökkiin sekä läheisiin 

aktiviteetteihin. Ulkomaiset asiakkaat ovat todennäköisimmin joko aviopareja il-

man lapsia, ryhmiä tai lapsiperheitä. (Ryymin 2008.) 

 

Itä-Suomen yliopistossa on tehty vuonna 2010 maaseutumatkailuun liittyvistä 

motiiveista tutkimus, jonka mukaan suomalaiset maaseutumatkailijat voidaan ja-

kaa neljään ryhmään: sosiaaliset, hyvinvointi-, kotiseutu- ja perhematkailijat. So-

siaaliset matkailijat ovat usein alle 50-vuotiaita kulttuurimatkailijoita, jotka arvos-

tavat kustannustehokasta ja aktiivista lomaa. Tyypillinen hyvinvointimatkailija on 

korkeakouluttautunut nainen, joka arvostaa rauhallista ympäristöä. Hyvinvointi-

matkailija kokee luonnon tärkeänä osana matkaansa ja on valmis panostamaan 

matkaansa myös rahallisesti. Perhematkailijat matkustavat perheen kanssa ja ar-

vostavat lapsiystävällisiä kohteita. Heille tärkeää on kohteen turvallisuus ja yrittä-

jän ympäristövastuullisuus. Perhematkailijat ovat näistä neljästä ryhmästä vähi-

ten lomaansa suunnitteleva matkailuryhmä. Kotiseutumatkaaja on usein viettänyt 

lapsuutensa ja/tai nuoruutensa kotiseudulla. Kotiseutumatkaajat liikkuvat yleensä 

pareittain, useimmiten oman puolisonsa kanssa. (Pesonen & Komppula 2010, 

11–12.)  
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4.4 Maaseutumatkailun kehittämis- ja hanketoiminta 

 

Maaseutumatkailun kehittämistoimintaa on toteutettu jo 1950-luvulta lähtien.  Ke-

hittämistoiminnassa pyrittiin silloin tekemään maaseutumatkailuyrittämisestä am-

mattimaisempaa ja yhä tänä päivänä maaseutumatkailussa pyritään jatkuvasti 

parantamaan tuotteiden laatua ja tuottavuutta. Yleisesti kehittämisestä sanotaan 

näin: 

Tuote- ja prosessikehityksellä (kehittämistyöllä) tarkoitetaan systemaat-
tista toimintaa tutkimuksen tuloksena ja/tai käytännön kokemuksen 
kautta saadun tiedon käyttämiseksi uusien aineiden, tuotteiden, tuotan-
toprosessien, menetelmien ja järjestelmien aikaansaamiseen tai ole-
massa olevien olennaiseen parantamiseen. (Suomen virallinen tilasto 
2015.) 

 

EU:n sanotaan tunnustaneen matkailun osaksi maaseudun elinkeinoelämää, 

mutta tarvitsemme tutkimusta ja perusteluja maaseutumatkailun kannattavuu-

desta tulevaisuudessakin. (Matkailun teemaryhmä 2012, 27; Martikainen 2012, 

8-9; Palminkoski 2007.)  Martikainen (2012) painottaa suunnitelmallisuuden tär-

keyttä kehittämisessä. Täytyy tietää mitä tekee, jotta kehittäminen onnistuu. Hän 

kehottaa miettimään, mitkä kehittämiskohteet ovat ne tärkeimmät, jotta tiedetään 

minne kehittämisen työkalut tulisi suunnatta. 

 

Työ- ja elinkeinoministeriön laatimassa raportissa (2015) on kerrottu Matkailun 

tiekartta 2015–2025 -hankkeesta, jonka tavoitteena on tehdä Suomesta Pohjois-

Euroopan suosituin matkakohde vuoteen 2025 mennessä. Hankkeen kunnianhi-

moinen tavoite koskettaa läheisesti myös maaseutumatkailua. Raportissa on laa-

dittu Suomen matkailun SWOT-analyysi jonka vahvuuksina mainitaan puhdas 

luonto, ilma, vesi ja ruoka, luonnossa toteutettavat aktiviteetit, vastakohtaisuus 

massamatkailulle, sekä hiljaisuus ja ruuhkattomuus. Raportti korostaa kehittämi-

sessä kestävän matkailun periaatteita kuten ympäristöystävällisyyttä ja eetti-

syyttä. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2015, 3, 15, 27.) Raportissa mainitut matkailun 

vahvuudet ovat tunnusomaisia piirteitä myös maaseutumatkailussa. Kestävän 

matkailun periaatteet ovat tärkeitä maaseutumatkailussa, koska luonto ja sen voi-

mavarat ovat monelle maaseutumatkailuyrittäjälle toiminnan perusta. Mielestäni 
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maaseutumatkailun kehittäminen on erittäin tärkeää, mikäli Suomi halutaan nos-

taa Pohjois-Euroopan ykkösmatkakohteeksi. Maaseutu kattaa suurimman osan 

Suomesta ja toimii matkailussa suurena voimavarana ja mahdollisuutena.  

 

Maaseutumatkailun edistämiseksi on viime ohjelmakaudella (2007–2013) tehty 

useita hankkeita. Esittelen niistä kaksi, jotka ovat lähimpänä opinnäytetyöni ai-

hetta. Hankkeita tehdään Suomessa niin kansallisesti, maakunnallisesti kuin pai-

kallisestikin. Viimeisimpiä loppuneita hankkeita ovat muun muassa 1.10.2011—

28.2.2015 toteutettu MATKO3 Etelä-Pohjanmaalla ja 1.5.2012—31.12.2014 to-

teutettu valtakunnallinen koordinaatiohanke Teemapohjaisen kylämatkailun ke-

hittäminen. MATKO3-hankkeen tarkoituksena oli koordinoida Etelä-Pohjanmaan 

matkailun kehitystä, jotta vältyttäisiin päällekkäisyyksiltä ja varmistuttaisiin kehit-

tämistyön oikein suuntaamisesta. Teemapohjaisen kylämatkailun kehittämishan-

keen tarkoituksena oli "luoda kylämatkailukonsepti matkailun kehittämisestä kiin-

nostuneille kylille valtakunnallisesti. Matkailun kehittäminen koko kylää hyödyttä-

väksi liiketoiminnaksi, edistää kylien elinvoimaisuutta ja lisää hyvinvointia". Mo-

lempien hankkeiden loppuraportti kertoi hankkeiden olleen onnistuneita ja pääs-

seen tavoitteisiinsa. (Seinäjoen ammattikorkeakoulu 2015; Perämäki 2014.) 

 

 

4.5 Maaseutumatkailun aiemmat tutkimukset 

 

Maaseutumatkailua on tutkittu useasta eri näkökulmasta viimeisten vuosien ai-

kana. Aiemmin mainittu Itä-Suomen Yliopistossa 2010 toteutettu Asiakasarvo 

maaseutumatkailussa -tutkimus otti huomioon asiakkaan näkökulman. Vuonna 

2012 julkaistu Kestävyys maaseutumatkailussa - piilotettu voimavara on Kestä-

vän matkailun liiketoiminnan kehittämismallin rakentamisen eli KESMA 1- hank-

keen raportti Keski-Suomen, Pirkanmaan ja Pohjanmaan kestävästä maaseutu-

matkailusta.  Tutkimuksesta käy ilmi, että asiakkaat arvostavat kestävän kehityk-

sen periaatteita matkaillessaan, vaikka se ei ole matkapaikan valinnan pääsyy. 

Maaseutumatkailussa kestävän matkailun periaatteita noudetaan jo, ja monet 

yrittäjät kokevat kestävän matkailun periaatteet tärkeinä, jotta maaseutumatkai-

lua on tulevaisuudessakin. Tutkimus kehottaa kehittämään kestävää matkailua, 
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sillä se on matkailussa nouseva trendi. (Blinnikka, Matilainen, Torniainen, Kivi-

kangas 2012; 54, 57.) 

 

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin 2012 julkaisemassa raportissa Kotimaan 

matkailijoiden suhtautuminen ympäristöystävällisiin maaseutumatkailutuotteisiin 

— Matkailijasegmenttien tunnistaminen klusterianalyysilla Kaisa Merilahti on tut-

kinut kuin matkailijat suhtautuvat kalliimpaan hintaan ympäristöystävällisissä 

tuotteissa. Tutkimuksessa Merilahti pyrkii tunnistamaan ketkä olisivat valmiita 

maksamaan enemmän ympäristöystävällisistä tuotteista ja palveluista. Tutkimuk-

sen tuloksissa todetaan, ettei ympäristöystävällisyys ole tärkeimpiä kriteerejä 

maaseutumatkaa valittaessa. Tutkimuksessa onnistuttiin luomaan viisi segment-

tiä sen mukaan, kuinka paljon matkailija huomioi ekologisuutta matkustaessaan. 

(Merilahti 2012 5,21,24.) Tutkimus antaa paljon tietoa alueen maaseutumatkaili-

joiden käyttäytymisestä ja siitä mitä alueen matkailijat odottavat matkaltaan. 

 

Maaseutumatkailusta on tehty paljon myös muita tutkimuksia. Jo pelkästään 

opinnäytetöiden sähköisessä Theseus.fi-portaalissa löytyy reilut 300 opinnäyte-

työtä hakusanalla maaseutumatkailu. Maaseutumatkailuun liittyen on tehty myös 

väitöskirjoja. Koska yliopistoilla ei ole yhteistä nettisivua väitöskirjojen julkaisemi-

seen, joten saadakseen kokonaismäärän väitöskirjoista, täytyisi vierailla kaikkien 

yliopistojen nettisivuilla. Vierailin muutamilla sivuilla ja löysin Itä-Suomen yliopis-

ton nettisivuilta neljä väitöskirjaa, jotka liittyivät maaseutumatkailuun. Tampereen 

yliopiston nettisivuilta niitä löytyi kolme. (Theseus 2015; Itä-Suomen yliopisto 

2015; Tampereen yliopisto 2015.) 
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5 Karttojen tekeminen 

 

 

5.1 Suunnittelu 

 

 

5.1.1 Karttasovelluksen valinta 

 

Aloitin suunnittelun miettimällä kuinka kartat pystyttäisiin toteuttamaan. Opinnäy-

tetyöni ohjaaja kertoi, että he ovat käyttäneet Google Maps -ohjelmaa Euro-

Velo13-pyörämatkailuhankkeessa ja voisin kysyä hanketyöntekijältä ohjelman 

käytöstä. Tutustuin ohjelmaan hanketyöntekijän opastuksella ja huomasin sen 

sisältävän tarvittavat toiminnot ja tiedot: Suomen kartan ja mahdollisuuden lisätä 

tekstiä karttoihin. Ohjelma oli ennestään tuttu myös toimeksiantajalleni, ja se hel-

pottaisi hänen päivitystyötään oman osuuteni jälkeen.  Aikaa ei ollut paljon ja 

koska ohjelma toteutti kaiken tarvittavan, en nähnyt perusteita vertailla sitä mui-

hin ohjelmiin. Päädyin käyttämään Google Mapsia karttojeni tekemiseen.  

 

Google Maps on vuonna 1998 perustetun yhdysvaltalaisen Google Inc. yhtiön 

luoma ohjelmisto, jonka avulla pystytään luomaan karttoja omilla tiedoilla. Ohjel-

mistossa on mahdollista hyödyntää satelliitti-, katu- ja maastokuvaa ja ohjelmis-

tolla luodut kartat on mahdollista muuntaa mobiilikäyttöön puhelimiin ja tablettei-

hin. (Google.com 2015). Omassa työssäni hyödynsin ohjelmistoa karttojeni luo-

miseen ja tarvittavien tietojen merkitsemiseen. Kuvassa 3 olen demonstroinut 

miltä kartta näytti suunnitteluvaiheessa. Kuvassa näkyvät punaiset pisteet kerto-

vat kärkiyritysten sijainnin, vihreät pisteet sisältävät kuvauksen maaseutumatkai-

lusta alueella ja siniset pisteet kertovat alueen matkailustrategiat. Sijoitin punaiset 

pisteet yritysten osoitteiden mukaan ja vihreät strategiapisteet maakuntien kes-

kuskaupunkeihin. Luonnehdintojen siniset pisteet laitoin maakuntien rajoille, jotta 

ne ovat maakuntien sisällä, mutta peittävät maakuntaa mahdollisimman vähän. 

Käytännössä kartan pisteitä voi klikata hiirellä, jolloin pisteen viereen aukeavat 

pisteen sisältämät tiedot. Esimerkiksi vihreää pistettä painamalla saadaan esiin 

matkailua- ja maaseutumatkailua koskevat strategiat maakuntanalueelta.  
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Kuva 3. Esimerkkikuva Google Maps -pohjaisen kartan suunnittelusta. 

 

Google Maps -ohjelmassa on paljon ominaisuuksia, joita en tarvinnut omaa työ-

täni tehdessä, mutta joista voi olla hyötyä karttojen käyttäjille. Käytin pisteitä ku-

vastamaan erilaista tietoa. Pisteiden tilalle on mahdollista vaihtaa symboleita joi-

den väriä voi vaihtaa kuten pisteiden väriä. Karttoja pystytään muokkaamaan jäl-

keenpäin joten niihin voidaan lisätä tietoa ja pitää tieto ajan tasalla. 

 

 

5.1.2 Karttaan tulevat tiedot 

 

Karttoja suunnitellessa avain asemassa olivat toimeksiantajan tarvitsemat tiedot. 

Kartat tehtiin heidän tarpeidensa mukaan ja karttojen sisällöstä päätimme yh-

dessä. Karttoihin päätettiin laittaa luonnehdinnat maaseutumatkailusta kullakin 

alueella, matkailuun tai maaseutumatkailuun liittyvät strategiat sekä 1–2 kärkiyri-

tystä jokaiselta alueelta. Suunnittelin itse missä muodossa tiedot kartoissa ovat 

ja miten tiedot merkitään. 

 

Luonnehdintojen lähtökohtana suunnittelussani oli, että ne olisivat tiiviitä ja tark-

koja. Luonnehdintoja suunnitellessani en asettanut itselleni määrällistä tavoitetta, 

vaan pyrin löytämään kunkin alueen maaseutumatkailun ytimen; sen miksi tällä 

alueella on (tai ei ole) maaseutumatkailua, millä tavoin se ilmenee ja ketkä ovat 
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asiakkaita? Keräsin niihin tietoa maaseutumatkailun tämän hetkisestä tilanteesta. 

En käyttänyt luonnehdinnoissa matkailun villejä kortteja tai tulevaisuuden näky-

miä, sillä tarkoitus oli saada tietoa siitä, mikä maaseutumatkailun tilanne on tällä 

hetkellä. Niissä oli myös tieto siitä keitä alueen maaseutumatkailijat ovat ja mil-

laista tarjontaa alueen maaseutumatkailuyrityksillä on. En suunnitellut etukäteen 

miltä nettisivuilta luonnehdintojeni tietoja etsin. 

 

Strategioihin tulivat vain strategioiden nimet. Strategioista poimittiin ne, joissa 

mainitaan matkailu ja/tai maaseutumatkailu. Strategiat sisälsivät myös erilaiset 

ohjelmat ja suunnitelmat, jotka koskevat maaseutumatkailua ja matkailua.  

 

Kartat suunnittelin maakunnittain siten, että yhteen karttaa sijoitin yhden maa-

kunta-alueen maaseutumatkailutiedot. Maakuntakohtaiseen rajaamiseen pää-

dyin keskustelemalla toimeksiantajani kanssa. Koska tarkoituksena oli luoda niin 

sanottu yleiskuva maaseutumatkailusta eri puolilla Suomea, on maakunta tar-

peeksi laaja alue yhteen karttaan, mutta tarpeeksi pieni alue, ettei siihen sekoitu 

erityyppisiä maaseutumatkailualueita. Suomesta rajattiin pois ainoastaan Ahve-

nenmaan maakunta, joka ei kuulu Rural Finland -hankkeen piiriin. Näin ollen jäi 

jäljelle 18 maakuntaa.  

 

Maakuntarajaus toimi myös hanketoiminnan näkökulmasta, sillä se on kehittämi-

seen ja alueelliseen suunnitteluun käytetty rajausmenetelmä Suomessa. Maa-

kunnassa " kunnat muodostavat toiminnallisesti ja taloudellisesti sekä alueen 

suunnittelun kannalta tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden." (Tilastokeskus, 

2015b.) Maakuntarajaus oli oleellinen myös strategioiden keräämisen kannalta, 

sillä monet strategiat on laadittu maakuntakohtaisesti esimerkiksi Pohjois-Karja-

lan matkailustrategia sekä Etelä-Pohjanmaan matkailustrategia. 

 

Tiedot hankin nettisivuilta. Tietojen etsimiselle en tehnyt erillistä suunnitelmaa, 

sillä tiedonhaku oli minulle tuttua ja olin löytänyt hyödyllisiä sivustoja, kuten Matka 

Maalle.fi ja Lomarengas.fi, tehdessäni työni teoriapohjaa. Suunnittelin tekeväni 

alueorganisaatioille kyselyn alueen maaseutumatkailusta, mutta hylkäsin idean, 

koska työmääräni olisi kyselyn myötä paisunut liian suureksi.  
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5.2 Karttojen toteutus 

 

 

5.2.1 Karttojen ulkonäkö 

 

Päätin piirtää kuhunkin karttaan maakuntarajat käyttäen Google Mapsin reittien 

merkitsemiseen tarkoitettua ominaisuutta. Google Maps -ohjelmassa Suomen 

karttaan oli valmiiksi merkitty maakuntarajat, mutta ne olivat himmeät ja vaikeasti 

havaittavissa. Rajojen merkitseminen uudelleen selkeämmin auttaa karttojen kat-

sojaa havainnoimaan, kuinka laajasta alueesta on kyse.  

 

Karttoihin käytin alkuperäisen suunnitelman mukaisia pisteitä: sinisiä luonnehdin-

toihin, vihreitä strategioihin ja punaisia yrityksiin. Näiden lisäksi laitoin osaan kar-

toista keltaisen pisteen alueen maaseutumatkailuhankkeita varten.  

 

 

5.2.2 Karttojen sisällön tekeminen 

 

Aloin etsimään tietoa karttoihin maakunta kerrallaan. Ensimmäisenä etsin alueen 

strategioita ja maakuntaohjelmia. Tämä osoittautui hyväksi käytännöksi, sillä 

strategioista sain tietoja maaseutumatkailun luonnehdintoihin ja yrityksiin. Kai-

nuussa muun muassa eläintenkatselua tarjoava Wild Taiga oli mainittu maakun-

nan matkailustrategiassa, joten koin sen olevan alueen tärkeä matkailullinen 

kohde. 

 

Käytin pääasiallisesti internetin hakukone Googlea tietoja kerätessäni. Hakusa-

noja kertyi noin 15 erilaista kutakin karttaa kohden. Hakusanoista yleisimmät oli-

vat: maaseutu, matkailustrategia, maakuntaohjelma, maaseudun kehittäminen, 

matkakohde, maaseudun elinkeino. Edellä mainittuihin hakusanoihin yleensä yh-

distyi kyseinen maakunta esimerkiksi "Pohjanmaan matkailustrategia" tai "Kanta-

Hämeen maaseudun kehittäminen". Ensimmäisiä karttoja tehdessäni opin, mitkä 

tahot tuottavat strategioita ja maakuntaohjelmia. Siitä sain idean käyttää myös 

näiden tahojen eli liittojen ja ELY-keskusten sivujen hakuja.  
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Kärkiyritysten etsintä karttoihin osoittautui tehtäväksi, joka vaati montaa erilaista 

tiedonlähdettä. Kuvassa 4 on kuvattu sitä mistä lähteistä kärkiyritykset löytyivät 

ja missä järjestyksessä tietoa etsittiin. 

 

 

 

Kuva 4. Maakuntien kärkiyritysten etsimisen prosessi. 

 

Lisäsin ensimmäisenä strategioissa ja maakuntaohjelmissa mainitut maaseutu-

matkailun kärkiyritykset tai ne, joista minulla oli jo aiempaa tietoa. Mikäli yritystä 

ei näistä löytynyt, aloin etsimään hakukoneella alueen maaseutumatkailuyrittäjiä. 

Hakukoneen avulla etsittyäni en useinkaan löytänyt yritystä, joka olisi ollut tarjon-

naltaan, nettisivuiltaan tai saavutuksiltaan huomiotani herättävä. Otin käyttöön 

Maakuntien Parhaat.fi -sivuston. Siellä oli mahdollista hakea maakunnittain Maa-

kuntien Parhaat -merkinnän saaneet yritykset. Maakuntien Parhaat -merkin voi-

vat saada "pienyritykset, jotka ovat joko elintarvikeyrityksiä, käsi- ja taideteolli-

suusyrityksiä tai maaseutumatkailu- ja palveluyrityksiä". Maakuntien Parhaat -

merkintä tarkoittaa, että yritystä on arvioitu asiantuntijaraadin avulla ja se täyttää 
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asetetut laatuvaatimukset kuten 80 prosentin työn ja raaka-aineiden kotimaisuus-

asteen ja hyvän liiketoiminnan periaatteet.  (Maakuntien Parhaat, 2015.) 

 

Tein Maakuntien Parhaat -yrityshaun aina neljässä kategoriassa: kokous-, majoi-

tus-, ohjelmapalvelut ja vierailukohteet. Mikäli alueella löytyi yritys, joka oli saanut 

merkinnän yhdessä tai useammassa kategoriassa, tarkistin yrityksen nettisivut 

vertaillakseni sijaintia sekä yrityksen toimintaa nähdäkseni onko kyseessä maa-

seutumatkailuyritys. Maakuntien Parhaat -sivuton kautta valikoituivat muun mu-

assa Satakunnan alueen yritykset Villilän Kartano ja Maatilamatkailu Koivunie-

men Herran MuuMaa.  

 

Toinen huomioitani herättävä asia olivat Laatutonni-merkinnän saaneet yritykset. 

Merkinnän saa suorittamalla Laatutonni-valmennuksen. Laatutonni on kansain-

välisiin laatukriteereihin pohjautuva matkailualan laatuohjelma. Suomessa on 

tällä hetkellä 959 matkailu- ja palvelualanyrittäjää, jotka kuuluvat Laatutonniin. 

(Laatutonni.fi 2015.) Laatutonnin saaneita yrityksiä kartassani ovat Taulunkar-

tano Keski-Suomessa, Äksyt Ämmät Pohjois-Karjalassa ja Lomakivi Kymenlaak-

sossa. Laatutonni ei ollut pääasiallinen syy valita yrityksiä, mutta se vahvisti mie-

lipidettäni yrityksen alueellisesta merkittävyydestä. 

 

Viimeisenä tehtävänäni otin yhteyttä alueorganisaation jäseniin niiden maakun-

tien osalta joista en itse löytänyt kärkiyrityksiä. Tällaisia maakuntia olivat Etelä-

Karjala, Pohjois-Savo ja Uusimaa. Kontakteista kysyin toimeksiantajaltani, joka 

listasi minulle henkilöt, jotka ovat olleet heidän kontaktejaan kyseisillä alueilla. 

Soitin yhteyshenkilöille, jotta saisin mahdollisimman nopean vastauksen kysy-

mykseeni. Sain puhelinyhteyden Pohjois-Savoon ja Uuteenmaahan, joista Poh-

jois-Savosta sain kärkiyrityksiä tietooni ja Uudestamaasta ideoita, mistä etsiä li-

sätietoa. Puhelimessa esittelin kuka olen, mitä olen tekemässä ja miksi. Tärkeää 

oli esitellä myös kuinka rajaan yrityksiä, sillä pelkästään kysyessäni kärkiyrityk-

sistä sain usein vastaukseksi paikallisen matkailukeskuksen. 

 

Etelä-Karjalan liittoon lähetin sähköpostin, jossa kysyin Etelä-Karjalan liiton maa-

kuntasuunnittelijan mielipidettä alueen kärkiyrityksistä. Etelä-Karjalan liitosta sain 

vastaukseksi 10 yritystä, joista karsin pois 5 yritystä jotka eivät joko täyttäneet 
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kaupunki-maaseutu -luokituksen mukaista maaseutusijaintia, olivat palveluiltaan 

yksipuolisia tai yrityksen internet-sivut eivät toimineet. Karsinta oli myös tarpeel-

linen siksi että tarkoituksenani oli merkitä vain 1 tai 2 kärkiyritystä. Etelä-Karjalan 

kohdalla päädyin kuitenkin viiteen, sillä minulla ei ollut perusteita sille miksi toinen 

yritys olisi ollut toista merkittävämpi. 

 

Etsiessäni alueiden kärkiyrityksiä toimin matkailijan tavoin. Nykyään moni mat-

kailija hakee tietoa netistä alueesta jolle aikoo matkustaa. Ne yritykset jotka löy-

tyvät hakusanoilla nopeasti saavat usein asiakkaat, mikäli asiakas vakuuttuu yri-

tyksestä nettisivujen perusteella. Nettisivujen perustella valikoituneet yritykset 

kertovat siitä, mitkä yritykset nousevat esille silloin kun asiakas etsii maaseutu-

matkailumahdollisuuksia vieraalta alueelta. 

 

Maaseutumatkailun luonnehdinnat muodostuivat pitkälti strategioista ja maakun-

taohjelmista saataviin tietoihin. Matkailustrategioissa oli lähes aina kuvattuna 

matkailun nykytilanne, josta sain paljon tietoa millaisia palveluita alueella on, ja 

ketkä ovat alueen asiakkaita. Kaikilla alueilla ei ole omaa matkailustrategiaa, jo-

ten silloin tiedot täytyi poimia muualta. Käytin tähän tehtävään alueorganisaatioi-

den sivuja, matkailijoille suunnattuja sivustoja sekä tutkimuksia alueesta. Alueor-

ganisaatioiden kuten Savonlinnan Seudun Matkailu Oy tai Karelia Expert Matkai-

lunpalvelu Oy:n ylläpitämät matkailijan nettisivut kertovat alueen matkailullisista 

mahdollisuuksista. Matkailijan nettisivut kuten GoSaimaa, VisitKarelia tai 

Kaakko135º olivat hyödyllisiä lähteitä luonnehdintoja laatiessa. Selaamalla alu-

een tarjontaa pystyin erottamaan onko palveluissa eniten tarjolla majoitusta, kier-

tomatkoja, aktiviteetteja tai muita ohjelmapalveluita. Majoituksia selaillessani pys-

tyin myös huomaamaan paljonko alueella oli tarjontaa maatilamatkailukohteista 

ja mökeistä. 

 

Tietojen kerääminen oli isoin osa työni tekemistä. Luonnehdinnat, yritykset, stra-

tegiat ja hankkeet löytyivät hieman erilaisista teksteistä ja lähteistä. Olen taulu-

kossa 1 kertonut mistä löysin tiedon mihinkin kohtaan. Huomautan että tauluk-

koon merkityt matkailustrategiat ja ohjelmat ovat aina kyseisen maakunnan stra-

tegioita ja ohjelmia. 
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Taulukko 1. Kooste tietojen etsinnästä. 
Maakunta Strategiat Luonnehdinta Yritykset Hankkeet 

Etelä-Karjala Löytyi netistä Matkailustrategia  
Etelä-Karjalan 

liitto 

Kartassa ei 
ole hank-

keita 

Etelä-Pohjan-
maa 

Löytyi netistä Matkailustrategia Löytyi netistä 
Löytyi ne-

tistä 

Etelä-Savo Löytyi netistä Matkailustrategia 

Oma aiempi tieto 
Saimaan Char-
manteista sekä 

netistä ja matka-
maalle.fi  

Löytyi ne-
tistä  

Kainuu Löytyi netistä Matkailustrategia Matkailustrategia 
Löytyi ne-

tistä 

Kanta-Häme Löytyi netistä 

Häme.fi sivusto- 
sisältää tiedon 
millaisena Hä-

mettä markkinoi-
daan 

Iloranta Oy Maa-
kuntien Par-

haat.fistä, Aulan-
gon alue 

Häme.fistä 

Kartassa ei 
ole hank-

keita 

Keski-Pohjan-
maa 

Löytyi netistä 

Kansainvälisyys-
selvitys, maaseu-
tustrategia. Kok-
kolan maaseu-
tuohjelma 

Kokkola.fi ja kan-
sainvälisyysseli-
tys, maakunta-

strategia,  

Kartassa ei 
ole hank-

keita 

Keski-Suomi Löytyi netistä 
Matkailustrategia, 
matkailuelinkei-
non strategia 

Löytyi netistä 
Kartassa ei 
ole hank-

keita 

Kymenlaakso Löytyi netistä Kaakko 135⁰.fi 
Kaakko 135⁰.fi, 

Laatutonni.fi 

Kartassa ei 
ole hank-

keita 

Lappi Löytyi netistä 

Maaseutuohjelma, 
matkailustrategia, 
omat aiemmat tie-

dot 

Oma aiempi tieto 
Löytyi ne-

tistä 

Pirkanmaa Löytyi netistä 
Maaseudun kehit-

tämisstrategia 

Matka Maalle.fi, 
VisitTampere.fi, 
Käy kylässä -

hanke. 

Löytyi ne-
tistä 

Pohjanmaa Löytyi netistä 
Maaseudun kehit-

tämisohjelma,  

Kartassa ei yrityk-
siä, vaan luonto-
matkailukohde 

merenkurkunsaa-
risto, tieto netistä 

Kartassa ei 
ole hank-

keita 

Pohjois-Kar-
jala 

Löytyi netistä 

Matkailun teema- 
ja toimenpideoh-
jelma ja maaseu-
tustrategia, omat 
aiemmat tiedot 

Oma aiempi tieto 
Kartassa ei 
ole hank-

keita 

Pohjois-Poh-
janmaa 

Löytyi netistä 

Koillis-Suomen 
elinkeinostrategia, 
maaseudun kehit-

tämisstrategia, 
matkailustrategia 

Matkailustrategia 
ja netti 

Kartassa ei 
ole hank-

keita 
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Pohjois-Savo Löytyi netistä 

Pohjois-Savon 
liitto, maaseudun 
kehittämissuunni-
telma, matkailu-

strategia 

Pohjois-Savon 
liitto 

Kartassa ei 
ole hank-

keita 

Päijät-Häme Löytyi netistä 

Maaseutumatkai-
lun kehittämis-

suunnitelma, mat-
kailustrategia 

Löytyi netistä 
Kartassa ei 
ole hank-

keita 

Satakunta Löytyi netistä 
Matkailun tavoite- 

ja toimenpide-
suunnitelma 

Maakuntien Par-
haat.fi 

Löytyi ne-
tistä 

Uusimaa Löytyi netistä 

Maaseudun kehit-
tämisstrategia, 

maaseudun kehit-
tämisohjelma 

Maakuntien Par-
haat.fi 

Löytyi ne-
tistä 

Varsinais-
Suomi 

Löytyi netistä 
Maaseudun kehit-

tämisstrategia, 
matkailuohjelma 

Maakuntien Par-
haat.fi ja  

Löytyi ne-
tistä 

Koko Suomi Löytyi netistä -------- --------- --------- 

 

Taulukosta huomaa kuinka moninaiset lähteet maakuntien luonnehdinnoilla ja 

yrityksillä on. Strategioihin kirjoitettu löytyi netistä –teksti viittaa siihen kuinka 

kaikki strategiat löytyivät hakukoneen avulla. Karttojen viralliset lähteet ovat opin-

näytetyössä erillisenä liitteenä.  

 

 

6 Lopputulos 

 

 

6.1 Karttojen lopullinen ulkonäkö 

 

Luonnehdintojen, strategioiden ja kärkiyrityksien lisäksi lopullisiin karttoihin tuli 

tietoja alueella toteutetuista maaseutumatkailuhankkeista. Karttoja tehdessä 

huomasin, että törmäsin aina silloin tällöin alueella päättyneiden hankkeiden tie-

toihin. Tiesin, että tulevaisuudessa karttoihin merkittäisiin myös hankkeet, joten 

kirjasin hankkeet ylös sitä mukaa kun ne sattuivat kohdalle. En kuitenkaan lähte-

nyt tietoisesti etsimään alueiden hankkeita, sillä se olisi lisännyt työmäärääni huo-

mattavasti. Karttojen tulevilla käyttäjillä oli itsellään paljon tietoa hankkeista, jotka 

he lisäisivät karttoihin oman osuuteni jälkeen. 
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Alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen tein 19 karttaa, sillä maakuntien lisäksi 

keräsin koko Suomea koskevat strategiat ja ohjelmat omaan karttaansa. Koin, 

että valtakunnallisesti tehdyt matkailuun ja maaseutumatkailuun liittyvät strategiat 

ovat merkittäviä, koska usein maakunnalliset strategiat pohjautuvat valtakunnal-

lisiin strategisiin linjoihin.  

 

Kartat on tarkoitettu nettipohjaiselle käytölle, joten ulkoasu muuttuu vähän väliä. 

Olen tehnyt opinnäytetyön liitteisiin 1–19 koosteen kartoista, joissa on kaikki kart-

toihin kirjoitettu sekä kuva miltä kartta käyttäjällensä näyttää. Google Maps – oh-

jelma on rajoittunut erikoismerkkien suhteen ja tästä syystä kaikkea tekstiä ei voi-

nut kirjoittaa teknisesti oikein, vaan minulla oli käytössäni vain yhdenlainen yh-

dysviiva. Kartan lukua helpottaisi myös jos jokainen strategia olisi omalla rivillään, 

mutta se ei ollut ohjelmassa mahdollista toteuttaa. 

 

 

6.2 Karttojen sisältö 

 

Suunnitelman mukaan jokaiseen maakuntakarttaan oli tarkoituksena laittaa 1-2 

maaseutumatkailun kärkiyritystä. Kärkiyritysten tilalle osaan kartoista tuli niin sa-

nottuja yrityskeskittymiä kuten Kainuun Wild Taiga, Pohjois-Karjalan Majatalosta 

majataloon -konsepti, Keski-Pohjanmaan Metsäpeuranmaa, Etelä-Savon Sai-

maan Charmantit, Varsinais-Suomen matkailualue Vihreä Kolmio, Päijät-Hä-

meen Heinola Resort ja Lapin Kakslauttanen. Nämä alueet olivat maakunnas-

saan hyvin markkinoituja maaseutumatkailukohteita. 

 

Merkintöjä tuli paitsi yrityksistä ja yrityskeskittymistä myös matkailualueista sekä 

muutamasta matkakohteesta. Se miksi en pysynyt vain yritysten merkitsemissä, 

johtui pitkälti tietojen saatavuudesta. Mikäli etsinnästä huolimatta alueelle ei löy-

tynyt selkeää maaseutumatkailun kärkiyritystä, pyrin löytämään muun alueen 

matkailulle tärkeän kohteen, joka sijaitsi maaseudulla. Tällaisia kohteita ovat 

Keski-Pohjanmaan Tankarin majakkasaari ja Pirkanmaan Virrat-kyläalue.  
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Pohjois-Karjalan Majatalosta majataloon – konsepti, Lapin Kakslauttasen alue ja 

Saimaan Charmantit olivat minulle entuudestaan tuttuja yrityksiä ammattikorkea-

kouluopinnoista. Valitsin nämä yritykset karttoihin tarkistettuani, ovatko yritykset 

Suomen Ympäristökeskuksen kaupunki-maaseutu—luokituksen mukaisesti maa-

seudulla. Sen lisäksi, että yritykset olivat minulle ennestään tuttuja, niiden valin-

taa puolsivat myös yritysten laadukkaat nettisivut, jotka toimivat oikein ja niiltä 

löytyi paljon tietoa yrityksestä ja yrityksen tarjonnasta. 

Laadin jokaiseen karttaan yhden luonnehdinnan maaseutumatkailusta kussakin 

maakunnassa. Niitä vertaillessani huomasin, että luonnehdintojen sisällöt voivat 

olla hyvinkin erilaisia. Esimerkkeinä käytän luomiani Kanta-Hämeen ja Pohjois-

Karjalan maaseutumatkailun luonnehdintoja. 

 

Hämettä markkinoidaan rauhallisena miljöönä jossa voi sienestää, kalas-
taa, retkeillä, meloa ja rauhoittua. Yksi tunnetuimmista kohteista on Va-
najanlinna. Alueina markkinoidaan Aulangon aluetta jossa sijaitsee luon-
nonsuojelualue. Maaseutumatkailun tilasta on vähän tutkimusta ja tietoa 
saatavissa.  
 
(Pohjois-Karjalassa) Eniten kotimaisia matkailijoita. Pääpaino mökkimat-
kailussa. Lisäksi ravitsemis- ja ohjelmapalveluita. Omatoimimatkailua 
kansallispuistoissa sekä ohjattua luontomatkailua, kuten koskenlaskua, 
koiravaljakkoja, kalastusta. Maaseudun matkailutarjonta on enemmän 
hajallaan kuin Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa. 
 

Kanta-Hämeen luonnehdinnassa puhun markkinoinnista, koska tiedot ovat alu-

een matkailusivustolta ja ne ovat Hämeen matkailun myyntiargumentteja. Kanta-

Hämeen luonnehdinnassa tulee ilmi myös se, kuinka olen ilmaissut vähäisen tie-

don määrän, joka vaikutti luonnehdintojen luomiseen. Toisin kuin Kanta-Hä-

meestä, Pohjois-Karjalasta oli saatavilla tilastotietoa maaseutumatkailusta sekä 

Pohjois-Karjalan matkailun teema- ja toimenpideohjelmassa oli vertailua muihin 

maakuntiin. 

 

Liitteessä 1 olevissa karttojen kuvissa löytyy oikeinkirjoitusvirheitä, jotka olen kor-

jannut lopulliseen työhöni. Kartat otettiin nopeasti käyttöön, joten en kerennyt ot-

taa uusia kuvia korjatuista kartoista. Liitteen 1 kuvat ovat sisällöltään muutoin sa-

manlaiset kuin netissä löytyvät kartat olivat työni lopussa. Sen jälkeen karttoihin 

on tullut muutoksia hankkeen edetessä.  
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7 Luotettavuus ja eettisyys 

 

 

Opinnäytetyössäni noudatin Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (2012a) hyviä 

tieteellisiä käytäntöjä koskien työni dokumentointia, lähteiden käyttämistä ja tie-

don oikeellisuutta. Työn tuloksessa pyrin rehellisyyteen, tarkkuuteen ja huolelli-

seen viimeistelyyn. Työssä kunnioitin muiden työn tuloksia ja viittaan heidän töi-

hinsä asianmukaisella tavalla. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012b, 6.) 

Karttoihin laittamistani tiedoista keräsin erillisen lähdeluettelon, jotta opinnäytetyö 

ja karttojen lähteet eivät sekoitu ja jotta kartan lähdeluetteloa pystytään jatka-

maan kun siihen lisätään uusia tietoja. Koska Google Maps -ohjelmaan lisättävän 

tiedon määrä on rajallinen, päätin jättää lähteet pois itse kartasta. Tämä helpottaa 

myös kartan tietojen lukua. Karttojen lähdeluettelon järjestin maakunnittain jotta 

lähteet on helpompi löytää. 

 

Työni kannalta olen käyttänyt luotettavia kansallisia lähteitä työni teoriapohjan 

keräämiseksi kuten Työ- ja elinkeinoministeriön laatimia tiedotteita ja raportteja. 

Lähdemateriaalia keräsin paljon Internetistä, jolloin lähdekriittisyys oli tärkeää. 

Tietoja kerätessä tulee ottaa huomioon se, että tiedot perustuvat kunkin vastaa-

jan mielipiteeseen sekä omaan mielipiteeseeni alueesta. Mielipiteiden luotetta-

vuutta kuitenkin lisää se, että kyseessä ovat matkailualanammattilaiset. 

 

 

8 Pohdinta 

 

 

8.1 Karttojen hyödynnettävyys ja kehitys ideoita 

 

Suoritin opinnäytetyöni toimeksiantona, joten lähtökohtana oli että kartoille oli ole-

massa tarve. Suunnitellessani karttoja otin huomioon sen millaiseen käyttöön 

kartta tulee. Tärkeintä oli että karttaa voi päivittää ja siihen saa tallennettua tar-

peeksi tietoa. Oma osuuteni oli tehdä "pohja", jolle hanketyöntekijät pystyvät ra-

kentamaan. Kartat ovat hyvin hyödynnettävissä Rural Finland -hankkeen sisällä 

tiedon tallentamiseen sekä jakamiseen.  
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Koen, että karttoja ja opinnäytetyötäni pystyttäisiin hyödyntämään tulevissa tutki-

muksissa sekä opinnäytetöissä. Google Maps -ohjelma osoittautui toimivaksi ja 

helppokäyttöiseksi karttoja tehdessä. Parhaimmillaan opinnäytetyöni innostaa 

muitakin keräämään tietoja karttamuotoon perinteisemmän paperin tai kaavion 

sijaan.   

 

Soittaessani tietoja karttojen kärkiyrityksiin liittyen, sain kuulla kuinka tärkeää 

olisi, että joku keräisi kärkiyrityksiä alueelta, joissa siitä ei ole selkeää kuvaa. 

Omaan työhöni en lähtenyt kysymistä pidemmälle tätä tutkimaan. Osassa alue-

organisaatioita kaivattiin selkeämpää tietoa siitä, mitkä heidän alueensa maaseu-

tumatkailun kärkiyritykset ovat. Uskoisin että kyseisestä aiheesta pystyttäisiin ra-

kentamaan esimerkiksi opinnäytetyön aihe.  

 

 

8.2 Mitä tekisin toisin ja oma oppiminen 

 

Vaikka olenkin tyytyväinen työni tulokseen, on aina parantamisen varaa. Aloitta-

essani tietojen etsimistä karttoja varten, ei minulla ollut tarkkaa suunnitelmaa siitä 

mitä tulisin etsimään. Koen, ettei työni määrä olisi ollut niin suuri, mikäli olisin 

etukäteen miettinyt mistä tietoni hakisin.  

 

Suunnitelmassani kerroin hyödyntäväni sivustoja Matka maalle.fi sekä Lomaren-

gas.fi. Lopullisessa työssäni en kuitenkaan hyötynyt Lomarengas.fi -sivustosta, 

sillä huomasin mökkejä hakiessani, että nämä mökin olivat yleisesti yksityisten 

henkilöiden omistuksessa eivätkä näin olleen täyttäneet yritys-statusta. Matka 

maalle.fi -sivustoa hyödynsin ajateltua vähemmän, sillä huomasin kohdetarjon-

nan olevan suppea, eikä kaikkia maakuntia ollut sisällytetty sivustoon. Sivustolla 

oli vain yhdeksän maakuntaa, joten en pitänyt sivuston tarjoamaa tasapuolisena. 

 

Maakuntien Parhaat sekä Laatutonni olivat minulle maakuntien yritysten etsinnän 

merkkinä, mutta tulivat arviointiin mukaan vasta hieman myöhemmin proses-

sissa. Se, miksi ne eivät olleen mukana kärkiyritysten etsinnässä alusta alkaen, 

johtuu siitä, että tarvitsin niitä vasta sitten kun yrityksien löytäminen oli hankalaa. 
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Maakunnan Parhaat ja Laatutonni eivät olleet kuitenkaan se ensimmäinen valin-

takriteeri, vaan valintoja tukevia kriteerejä.  

 

Isoimmaksi kompastuskivekseni koitui prosessin liian vähäinen dokumentointi. 

Pidin työtä tehdessäni aina mukana paperista vihkoa, johon kirjoitin ajatuksia, 

mutta tämä ei kuitenkaan riittänyt kun lähdin kirjoittamaan raporttiani. Olisin kai-

vannut tarkempaa päiväkirjaa siitä, mistä, milloin ja millaisia tietoja löysin. Tarkan 

päiväkirjan puuttuessa jouduin tekemään paljon työtä käydäkseni läpi esimerkiksi 

sitä, mistä poimin tiedot maaseutumatkailun luonnehdintoja varten. 

 

Lähdin tekemään työtä ennakkoluulottomasti tutustuen aiemmin hieman vieraa-

seen matkailualaan, maaseutumatkailuun. Pystyin mielestäni nopeasti omaksu-

maan perustiedot maaseutumatkailusta, ennen kuin rupesin kokoamaan karttoja. 

Maaseutumatkailusta on paljon tietoa saatavilla joten täytyi olla tarkka, jotta poi-

misi tiedoista omaa työtä eniten hyödyttävät.   

 

Pidän tämän opinnäytetyön tekemistä itselleni suurena oppimiskokonaisuutena. 

Aloittaessani tiedonhakua huomasin, kuinka paljon termistöä ja alatuntemusta 

olen ammattikorkeakoulussa oppinut ja kuinka hyödynsin tätä tietoa työtä tehdes-

säni. Ennen työn aloitusta en juuri olisi osannut kertoa yksityiskohtaisesti maa-

seutumatkailusta, mutta nyt koen omaavani paremman kokonaiskuvan maaseu-

tumatkailusta Suomessa. Sain myös pienen vilauksen siitä, mitä hanketyösken-

tely pitää sisällään ja se lisäsi omaa intoani työskennellä tulevaisuudessa hank-

keessa. Koen onnistuneeni luomaan hyvän karttapohjan jolle Rural Finland -

hankkeessa työskentelevät pystyvät jatkamaan. Olisin nähnyt myös tavan itse 

jatkaa karttoja pidemmälle, mutta aikaa ja työn laajuutta ajatellen olen tyytyväinen 

siihen mitä sain aikaan. Huomasin että kaikki ei mennyt tarkalleen suunnitelmieni 

mukaan, mutta koen silti, että kartoista tuli sellaisia kuin oli tarve.  

 

Projekti oli minulle tiivis kokonaisuus, joka sujui jouhevasti askel kerrallaan; har-

joitusaineesta suunnitelmaksi, ja suunnitelmasta toteutukseksi. Olen tyytyväinen 

kun otin tämän projektin vastaan, vaikka ensi kuulemalta aihe tuntui vieraalta. 

Maaseutumatkailu ei ole enää minulle vieras aihe vaan aihe, joka kiinnostaa ja 

johon voisin tähdätä tulevaisuuden urallani.  
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