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1  JOHDANTO 

 

 

Suomella on valtavaa potentiaalia vesistö- ja saaristomatkailun osa-alueilla. Silti olemassa 

olevia resursseja ei välttämättä käytetä ja hyödynnetä tehokkaimmalla mahdollisella taval-

la. Suomen ”tuhansien järvien maa” -imago on hyvä esimerkki kotimaisen vesistömatkai-

lun tilasta ja voimavarojen käytöstä. Suomea markkinoidaan yhä vahvasti tuhansien järvien 

maana, vaikka sisävesimatkailun lisäksi maastamme löytyy muitakin vesistöjä, rannikoita 

ja saaristoja, joita voidaan käyttää matkailussa hyödyksi. Tällaisia kiehtovia matkailukoh-

teita ovat esimerkiksi merelliset perinteitä vaalivat historialliset saaret, kuten maamme 

kuuluisat linnake- ja majakkasaaret.  

 

Kokkolan ulkosaaristossa sijaitseva Tankar-saari kuuluu maamme vetovoimaisimpien ma-

jakkasaarien joukkoon.  Punavalkoinen majakka mahtavine ympäristöineen houkuttelee 

puoleensa jopa 10 000 kävijää vuosittain. Saaren matkailusta vastaa Kokkolan Matkailu 

Oy, joka on entinen työnantajani ja nykyinen toimeksiantajani.  Majakkasaaren matkailu-

palveluihin lukeutuvat esimerkiksi risteilyt, majoitus- ja ravitsemustoiminta sekä opastetut 

saarikierrokset. Saaren nähtävyyksiä ovat majakka, hylkeenpyyntimuseo ja kalastajakirk-

ko. Saarella on myös käyntisatama yksityisveneilijöille ja luontopolku omatoimimatkaili-

joille. 

 

Opinnäytetyön teoreettisena tietoperustana toimii kotimainen saaristomatkailu, ja sen eri-

tyisenä tarkastelukohteena on Tankarin majakkasaari ja saaren matkailupalvelut. Työn idea 

pohjautuu saamiini kokemuksiin työntekijänä kesällä 2009. Kesätyö opetti minulle, kuinka 

mahtava saari Tankar on, mutta toisaalta se nosti esiin myös kehittämistä vaativia asioita.  

 

Työn päätavoitteena onkin tuoda esiin kehittämisideoita, joiden avulla Tankarin matkailul-

lista viehätystä voitaisiin parantaa. Kehittämistarpeita kartoitetaan tutkimalla asiakastyyty-

väisyyttä sekä vertailemalla Tankarin toimintaa muihin saaristokohteisiin. Työn tutkimuk-

sellinen osio koostuu siten kahdesta tutkimuksesta: kvantitatiivisesta lomakekyselystä sekä 

benchmarking-tutkimuksesta. Tutkimustuloksia analysoimalla ja omia kokemuksia hyö-

dyntämällä työ huipentuu SWOT-analyysiin ja kehittämissuunnitelmaan, joista on toivot-

tavasti hyötyä toimeksiantajalle tulevaisuudessa. 
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2  KOTIMAINEN SAARISTOMATKAILU 

 

 

Suomi tunnetaan tuhansien järvien maana, jossa luonto ja vesistöllisyys ovat vahvoja mat-

kailullisia vetovoimatekijöitä. Tässä luvussa syvennytään erityisesti kotimaiseen saaristo- 

ja rannikkomatkailuun. Ensin perehdytään Suomeen saaristomaana, sen jälkeen käsitellään 

Suomea saaristomatkailukohteena.  

 

 

2.1  Suomi saaristomaana 

 

Suomi kuuluu Euroopan suurimpien saaristomaiden joukkoon Ruotsin ja Norjan rinnalla. 

Maassamme on yli puolen hehtaarin saaria 76 000 kappaletta ja noin 180 000 mukaan luet-

tuna alle aarin kokoisetkin saaret. Yli puolet Suomen saarista sijaitsee joissa ja järvissä. 

Suomen suurimmat saaristo- ja vesistöalueet sijoittuvat Varsinais-Suomeen, Etelä-Savoon, 

Lappiin ja Ahvenanmaalle. Myös pienimmissä maakunnissa saaristojen ja vesistöjen lu-

kumäärä on runsas verraten muuhun Eurooppaan. Esimerkiksi Keski-Pohjanmaan alueella 

on 500–600 saarta. (Suomen saaristo- ja vesistömatkailusta eurooppalainen vetovoimateki-

jä 2005, 21.) 

 

Nykyään monet saaret on yhdistetty siltojen avulla mantereeseen. Suomessa on yhä hieman 

yli 450 ympärivuotisesti asuttua saarta, joihin ei ole olemassa tieyhteyttä.  Määrä on huo-

mattava kun vertaa Kreikan reiluun 200 tällaiseen saareen tai Tanskan 100 saareen. Suo-

malaisia asuu tieyhteyksillä varustetuilla saarilla yhteensä noin 200 000 ihmistä. (Suomen 

saaristo- ja vesistömatkailusta eurooppalainen vetovoimatekijä 2005, 21.) 

 

Suomi on hyvin vesistörikas maa. Maallamme on merialuetta yhteensä 52 760 km². Suu-

rimmat merialueet sijaitsevat Ahvenanmaan, Pohjanmaan ja Varsinais-Suomen maakun-

nissa. Sisävesien pinta-ala on taas 33 000 km², mikä muodostaakin kymmenesosan Suo-

men pinta-alasta. Kotimainen järvialue sijoittuu etenkin Keski-Suomen ja Itä-Suomen 

maastoon, jossa sijaitsee myös maamme suurin järvi Saimaa.  (Suomen saaristo- ja vesis-

tömatkailusta eurooppalainen vetovoimatekijä 2005, 21–22.) 
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2.2  Suomi saaristomatkailumaana 

 

Saaristoalueet ovat globaalisti vetovoimaisia matkailualueita (Suomen saaristo- ja vesistö-

matkailusta eurooppalainen vetovoimatekijä 2005, 10). Euroopassa asutut saaret ovet ylei-

sesti ottaen suuria tai ne ovat tärkeitä matkailullisia vetovoimakohteita, mistä esimerkkinä 

Välimerelle sijoittuva matkailu. Euroopan ulkopuolella matkailullisia saaristoalueita ovat 

mm. Karibian ja Tyynen valtameren saaret sekä Indonesian ja Filippiinien saaret. Saaris-

tomatkailua on siis monenlaista. Lämpimissä maissa saarten vetovoima kohdistuu mereen, 

aurinkoon ja kulttuuriin, kun taas pohjoiset saaristoalueet houkuttelevat luonnon, maise-

man, vaihtelevien vuodenaikojen ja saaristolaiskulttuurin avulla. (Suomen saaristo- ja ve-

sistömatkailusta eurooppalainen vetovoimatekijä 2005, 24.) 

 

Muualla Euroopassa on varsin vähän järvisaaristoa. Euroopan suuret järvialueet keskittyvät 

Suomen, Skandinavian, Baltian ja Venäjän alueelle. Järvien runsas määrä on luonnollisesti 

etu Suomelle, mutta matkailullisia jokia ja kanavia on taas muualla Euroopassa enemmän. 

(Suomen saaristo- ja vesistömatkailusta eurooppalainen vetovoimatekijä 2005, 25.) 

 

Suomella on rantaviivaa yhteensä 314 000 kilometriä, mikä on hyvin merkittävä tekijä niin 

matkailun kuin virkistyksenkin kannalta (Suomen saaristo- ja vesistömatkailusta eurooppa-

lainen vetovoimatekijä 2005, 22). Kotimainen saaristomatkailu on viety pisimmälle Ahve-

nanmaan, Helsingin ja Turun saariston alueilla. Saaristomatkailu perustuu vesistöluontoon, 

kalastukseen sekä niin vesillä kuin jäällä liikkumiseen. Viime vuosien aikana leudot talvet 

ovat tosin heikentäneet lumen ja jään käyttämistä vetovoimatekijänä. (Suomen saaristo- ja 

vesistömatkailusta eurooppalainen vetovoimatekijä 2005, 10–11.) 

 

Saaristomatkailuun voidaan lisäksi liittää kulttuurin ja urheilun tuomat vivahteet, kuten 

pilkki- ja soutukilpailut. Muita suosittuja tapahtumia ovat esimerkiksi kalamarkkinat, jotka 

houkuttelevat vuosittain noin miljoonaa ihmistä. Maamme tunnetuimpana vesistöteemaan 

nojautuvana kulttuuritapahtumana voisi kenties pitää Kotkan meripäiviä. Suomen monet 

vetovoimakohteet tukeutuvat lisäksi vahvasti saaristollisuuteen tai vesistöllisyyteen.  Täl-

laisia matkailukohteita ovat esimerkiksi Suomenlinna, Seurasaari, Kalajoki sekä Lapin 

Tenojoki. (Suomen saaristo- ja vesistömatkailusta eurooppalainen vetovoimatekijä 2005, 

10–11.) 
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Saaristo- ja vesistömatkailuun katsotaan myös kuuluvaksi vuokramökki- ja kalastusmatkai-

lu, veneily sekä sisävesillä ja rannikolla tapahtuvat risteilyt.  

 

Vesistö on keskeinen osa mökkituotetta. Mökkeilyllä ja saaristomatkailulla on yhteytensä, 

sillä maassamme 85 prosenttia mökeistä sijaitsee rannoilla (Suomen saaristo- ja vesistö-

matkailusta eurooppalainen vetovoimatekijä 2005, 26). Suomeen rakennettiin ensimmäiset 

kesähuvilat 1800-luvulla, mutta innostus mökkeilyyn levisi laajemmin vasta toisen maail-

mansodan jälkeen. Kaupungistuminen on myös osaltaan vauhdittanut mökkeilyn suosiota. 

Suomessa mökkien rakentaminen on nykyään vähentynyt, mutta siitä huolimatta maas-

samme on melkein puoli miljoonaa omistusmökkiä. (YLE 2009.) Vuokramökkejä on Suo-

messa arviolta 12 000 ja niistä valtaosa sijaitsee rannikolla, loput hiihtokeskusten läheisyy-

dessä. Vuokramökkien varustukseen kuuluu lähes aina poikkeuksetta kalastus- ja 

retkimahdollisuus sekä sauna. Lisäksi useat tunnetut hotellit ja kylpylät, erityisesti Turun ja 

Ahvenanmaan saaristossa, ovat hyödyntäneet kotimaisia vesistöalueita toiminnassaan ja 

ohjelmapalvelutarjonnassaan (Suomen saaristo- ja vesistömatkailusta eurooppalainen veto-

voimatekijä 2005, 27.) 

 

Mökkeilyn lisäksi myös veneilyharrastus vaikuttaa saaristossa tapahtuvaan matkailuun. 

Merialueilla on noin 400 ja sisävesillä reilut 700 käyntisatamaa, joista yhteensä noin 600 

soveltuu huviajeluun tarjoten laajan valikoiman palveluita (Hall, Müller & Saarinen 2009, 

166). Rekisteröityjen veneiden mukaan suurimmat veneilymaakunnat ovat Uusimaa 

(40 000), Varsinais-Suomi (25 000), Pirkanmaa (10 000), Itä-Uusimaa (10 000), Pohjan-

maa (10 000), Kymenlaakso (9 000) ja Pohjois-Savo (9 000). Vastaava määrä Keskipoh-

janmaalla on runsaat 1 600 venettä. (Suomen saaristo- ja vesistömatkailusta eurooppalai-

nen vetovoimatekijä 2005, 28, 45.) 

 

Veneilyn ohella myös kiinnostus kalastukseen lisää osaltaan matkailua saaristoalueilla. 

Kotimainen kalastusmatkailu on kehittynyt eniten Ahvenanmaan ja Turun saaristossa sekä 

Lapin seuduilla. Vesistöjen ja saariston vetovoimaa on lisäksi onnistuneesti hyödynnetty 

muun muassa matkailureittien suunnittelussa. Tästä esimerkkinä Saariston Rengastie, joka 

on suosittu matkailureitti. (Suomen saaristo- ja vesistömatkailusta eurooppalainen veto-

voimatekijä 2005, 28, 30, 34.)  
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Suomen matkailustrategian (2006, 29) mukaisesti vesistötuoteteeman kohdalla on odotet-

tavissa kasvua, johon vaikuttavat mm. kesämatkailukauden pidentyminen, laadukkaan tar-

jonnan lisääntyminen sekä kysynnän kasvaminen vesistöjen lämmetessä.  Viime kesä 

(2010) antoi jo viitteitä vastaavanlaisesta kehityksestä. Kesä oli ainakin sisävesilaivoille 

voitokas, sillä risteilyjen lukumäärä sisävesillä lisääntyi tuntuvasti esimerkiksi Kallavedel-

lä, Päijänteellä sekä Saimaalla (Ylönen 2010, 7). Hyvä ja lämmin kesä oli luonnollisesti 

tärkeä osatekijä vilkkaaseen risteilykauteen, mutta mielestäni myös lama ja kotimaamatkai-

lun suosiminen selittäisivät asiaa osaltaan.  

 

Huomion arvoista on kuitenkin se, että vastoin Suomen matkailustrategiaa viime kesän 

kysynnän kasvu ei pidentänyt matkailusesongin pituutta. Ylösen artikkeli (2010, 7) osoittaa 

varsin selvästi, että saaristomatkailu on vieläkin hyvin kausiluonteista. Elokuun puoliväli 

on risteilymatkailun taitekohta. Vaikka kysyntä olisikin kovaa kesäisinä päivinä, koulujen 

lomat määräilevät ihmisten liikkumista, mikä taas on riippumaton siitä tosiasiasta, että ris-

teilyasiakkaat ovat suurelta osin muita kuin koululaisia.  

 

Matkailustrategiassa väitetään, että vesistön matkailullisen hyödyntämisen ongelmana on 

olemassa olevien resurssien huono tuntemus. Suomea on markkinoitu ”tuhansien järvien 

maana” jo vuosia, mutta silti veteen liittyviä matkailutuotteita on yhä varsin vähän. Tämän 

takia tulevaisuuden kehittämistyökohteita ovat niin sisävesi- ja rannikkoristeilyt, kalastus-

tuotteet kuin vuokraveneily ja -melonta. (Suomen matkailustrategia 2006, 15, 30.)  

 

Lisäksi eri toimijoiden ristiriitaisuus, yhteistyön heikkous ja kestävän kehityksen puutteel-

linen toteutus ovat haitaksi vesistömatkailun tuloksekkaalle toteuttamiselle. Saaristo- ja 

vesistömatkailu vaatii yhteistoimintaa matkailun muiden toimijoiden kanssa. Keskinäinen 

yhteistyö on tarpeellista, mikäli tuotteiden laatua halutaan parantaa ja tarjontaa laajentaa. 

Yhteistyöstä on apua myös markkinoinnissa.  (Suomen matkailustrategia 2006, 30; Suo-

men saaristo- ja vesistömatkailusta eurooppalainen vetovoimatekijä 2005, 12.) 

 

 

 

 

 

 



 6 

3  TANKARIN MAJAKKASAARI 

 

 

Opinnäytetyön päätarkastelukohteena on Tankarin majakkasaari, joka houkuttelee vuosit-

tain kymmeniä tuhansia matkailijoita Kokkolan suuntaan Keski-Pohjanmaan saaristoon. 

Luvun alussa keskitytään saaren kiehtovaan historiaan, mistä sitten siirrytään kohti nyky-

päivän toimintaa.  Luvussa tarkastellaan niin saaren palveluita, monimuotoista luontoa 

kuin ympäristöasioita.  

 

 

3.1  Tankar historiasta nykypäivään 

 

Tankarin saari sijaitsee Kokkolan ulkosaaristossa, noin 15 kilometrin päässä mantereesta. 

Saari on muodostunut maankohoamisen seurauksena 1200-luvulla. 1500-luvulla saari tun-

nettiin nimellä ”Klippan” (Kallio), ja se toimi hylkeenpyytäjien ja kalastajien tukikohtana. 

Saarella on ollut myös merenkäynnillinen merkitys, sillä kalliosaarella sijaitsi tärkeä me-

rimerkki, kun keskellä saarta oleva kivikummeli ja sen tervatynnyrit toimivat oppaana me-

renkävijöille. Merimerkkinsä ansiosta saaren nimi muuttuikin Tankokariksi, josta muotou-

tui lopulta nykyinen nimi Tankar. (Tankar Kokkolan majakkasaari -esite 2007, 4; Tankar 

opas 2007, 3,6.) 

 

Merimerkkien ohella myös luotseista tuli tärkeitä oppaita Kokkolan edustan matalilla väy-

lävesistöillä. Luotsausliikelaitoksen (2007, 5) sanojen mukaisesti luotsin tehtävänä on toi-

mia niin lähtevien kuin saapuvien alusten päälliköiden neuvonantajana ja merenkulun pai-

kallisena asiantuntijana. 1700-luvulla laivojen luotsauksesta huolehtivat porvareiden 

pestaamat kalastajat, jotka asuivat Tankarissa. Vuonna 1848 luotsaus siirtyi valtion hoi-

toon, jonka johdosta Tankarin luotseista tuli valtion työntekijöitä. Merenkulkuhallituksen 

aloittaessa toimintansa luotsilaitoksesta tuli siviilivirasto vuonna 1917 (Tankar opas 2007, 

10.) 

 

Ajan mittaan tarvetta syntyi myös kunnolliselle valomajakalle rahtiliikenteen kasvaessa ja 

kiihtyessä.  Majakan osat tilattiin Saksasta, ja valokoneisto oli taas ranskalaista käsialaa. 

Vahvoja todisteita on myös siitä, että majakan suunnitellussa olisi ollut mukana samoja 

suunnittelijoita kuin kuuluisalla Eiffel-tornilla (Vihanta 2009). Majakka otettiin ensimmäi-
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sen kerran käyttöön 15.10.1889 (Tankar opas 2007, 12). Majakasta ja sen toiminnasta huo-

lehtivat majakkamestari ja majanvartijat, jotka asuivat saarella heille erikseen tehdyissä 

rakennuksissa.  Majakan sähköistämisen myötä (1961-) majakanvartioiden määrää alettiin 

vähentää, kunnes majakka automatisoitiin kokonaan myöhemmin. (Museovirasto 2009.) 

 

Nykyään Tankar kuuluu Suomen vetovoimaisimpien majakkasaarien joukkoon. Majakka 

on yhä toiminnassa, kuten myös luotsiasema. Saarella ei ole enää vakituista asutusta, vaan 

se toimii nykyisin viehättävänä kesänviettopaikkana. Merkkejä vanhasta kalastajakylästä-

kin on jäljellä. Saarella on noin viitisenkymmentä rakennusta, joista 18 on asuttavia. (Suuri 

majakka kirja 1 2006). Suurin osa mökeistä kuuluu luotsien ja kalastajien jälkeläisille tai 

muille sukulaisille.  

 

Saarella noudatetaan ohjeellista satamajärjestystä, joka on vuodelta 1983. Sen päätarkoi-

tuksena on etenkin valvoa saaren kulttuuriympäristön ja luonnon suojelemista. Tankar-

saaren omistussuhteet jakautuvat nykyisin kahtia. Karu pohjoisosa on valtion omaisuutta ja 

sitä hallinnoi merenkulkulaitos. Eteläpuoli kuuluu taas Kokkolan kaupungille. Kaupungin 

omistamaa puolta hallinnoidaan hyvin perinteikkäästi kuin vanhaa pohjalaiskylää aikoi-

naan. Kylän vanhimman tehtävistä vastaa satamavouti, joka yhteistyössä raadin jäsenten 

kanssa huolehtii saaren järjestyksenpidosta. Vuosittain heinäkuun lopussa Tankarilla jär-

jestetään karikokous, jossa valitaan seuraavalle vuodelle karitoimikunta sekä päätetään 

yhteisistä asioista. (Tankar opas 2007, 26.) 

 

Tankarin majakkasaari on nykyisin yksi Kokkolan suosituimmista matkailukohteista. Saa-

rella on avoin vierassatama yksityisille veneilijöille, ja kesäisin Tankariin järjestetään 

myös laivamatkoja. (Tankar opas 2007.) Seuraavissa alaluvuissa perehdytään tarkemmin 

majakkasaaren toimintaan ja sen erilaisiin matkailupalveluihin (LIITE 1).  

 

 

3.2  Risteilyt  

 

Tankar-saarelle järjestetään kesäisin risteilyjä Kokkolan Matkailun ja sen tytäryhtiön Kok-

koLinen toimesta. Yhtiöllä on käytössä kaksi alusta: m/s Jenny ja m/s Jaana. M/s Jenny 

hoitaa pääsääntöisesti reittiliikennettä, ja m/s Jaanalla tehdään enemmän tilausajoja tai kul-

jetetaan pienempiä ryhmiä. Jenny-laivan matkustajakapasiteetti on 177 henkilöä, kun taas 
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Jaanaan mahtuu 80 ihmistä. Tankarin saarelle pääsee myös tilausveneillä, joiden kanssa 

Kokkolan Matkailu tekee yhteistyötä. (Kokkolan kaupunki 2010a.) 

 

Risteilyjen lähtösatamana on Kokkolan Vanhansatamanlahti, mikä sijaitsee Kokkolan 

Campingin tuntumassa (Kokkolan kaupunki 2010a). Risteily maksaa 17 euroa aikuiselta, 7 

euroa lapselta ja perhelipun hinta on 35 euroa. Hintaan sisältyy meno-paluu-matka sekä 

opastettu saarikierros. Lippuja voi ostaa Kokkolan Matkailun toimistosta, sataman matkus-

tajaterminaalista tai online-palvelun kautta.  (Kokkolan kaupunki 2010b.) 

 

Laivamatka kestää 1,5 tuntia yhteen suuntaan. Kesällä 2010 laiva liikennöi alkukesästä 

(2.6.–16.6.) ja loppukaudesta (16.8.–29.8.) päivävuoroilla kolmesti viikossa.  17.6. ja 15.8. 

välisenä aikana laiva kulki joka päivä paitsi maanantaina, sillä se on aina laivan huoltopäi-

vä. Päivävuorojen lisäksi kyseisenä aikana ajettiin myös iltavuoroja perjantaisin ja lauan-

taisin. Päivävuorojen aikaan saarella vierailu kestää kaksi tuntia, mutta iltavuorojen aikaan 

vain tunnin. (Kokkolan kaupunki 2010b.) Alla olevista taulukoista on nähtävillä kesän 

2010 aikataulut tarkemmin.  

 

TAULUKKO 1. Alku- ja loppusesongin aikataulut (mukaillen Kokkolan kaupunki 2010b.)          

2.6.–16.6. ja 16.8–29.8.2010 
  Kokkola Tankar  Tankar Kokkola 

Ke 12:00 13:30   15:30 17:00 

La 12:00 13:30   15:30 17:00 

Su 12:00 13:30   15:30 17:00 

 

 

TAULUKKO 2. Keskisesongin aikataulut (mukaillen Kokkolan kaupunki 2010b.) 

17.6.–15.8.2010 
  Kokkola Tankar   Tankar Kokkola 

Ti 12:00 13:30  15:30 17:00 

Ke 12:00 13:30   15:30 17:00 

To 12:00 13:30   15:30 17:00 

Pe 12:00 13:30   15:30 17:00 

  18:00 19:30   20:30 22:00 

La 12:00 13:30   15:30 17:00 

  18:00 19:30   20:30 22:00 

Su 12:00 13:30   15:30 17:00 

 

Aikataulujen kohdalla on lisäksi huomioitava aina vallitsevat sääolosuhteet ja niiden vaiku-

tukset, sillä asiakkaan on varauduttava mahdollisiin aikataulumuutoksiin tai peruutuksiin. 
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Tärkeintä on aina asiakkaiden turvallisuus. Määrättyjen aikataulujen lisäksi Tankarin ma-

jakkasaarelle ajetaan myös ylimääräisiä ajoja.  Extraristeilyt voivat olla esimerkiksi tilaus-

risteilyjä tai poikkeustapauksia, kuten vuosittaisen karikokouksen aikaan. 

 

 

3.3  Saaren palvelut 

 

 

3.3.1  Majoitus- ja ravitsemuspalvelut 

 

Tankarin majakkasaarella sijaitsee kahvila-ravintola nimeltä Café Tankar, josta käsin saa-

ren majoitus- ja ravitsemuspalveluita hoidetaan (Tankar opas 2007, 4). Vuosien varrella 

toimintaa on pyöritetty erilaisin yhdistelmin. Toiminnasta on aikanaan vastannut mm. pa-

riskunta tai emäntä ja kesäapulainen. Kahden viime kesän ajan saaren matkailupalvelut 

toimivat pelkästään kesäapulaisten voimin. Kesäisin ja matkailukauden aikana kahvila on 

avoinna päivittäin risteilyjen aikataulut huomioon ottaen (Tankar opas 2007, 4). 

 

 
KUVIO 1. Café Tankar (Valtamäki 2010.) 

 

Kahvila sijaitsee aivan venesataman tuntumassa. Rakennus (KUVIO 1.) on alun perin 

Öjasta lähtöisin, mistä se on siirretty sittemmin saarelle (Tankar opas 2007, 4). Rakennus 

henkii vielä vanhaa hirsistä tunnelmaa, vaikka uudistuksiakin on tehty. Vuonna 2009 esi-

merkiksi kahvilan keittiö ja ilmastointi uusittiin (Keskipohjanmaa 2009). Lisäksi raken-

nuksen yläkertaan asennettiin vedensuodatusjärjestelmä, jonka ansiosta merivedestä saa-

daan valmistettua makeaa käyttövettä (Ahlblom 2010). Nykyään kahvilassa on 

istumapaikkoja noin 30 hengelle ja ulkoterassilta löytyy ainakin saman verran lisää.  
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Kahvilassa on tarjolla mm. kahvia, virvokkeita ja juomia A-oikeuksilla, makeaa välipalaa 

ja jäätelöä, pientä purtavaa sekä tilauksesta kalakeittoa. (Tankar opas 2007, 4.) Kalakeitto 

tuodaan pääsääntöisesti maista, mutta keittoa voidaan valmistaa myös pieniä määriä saarel-

la. Kalakeittoaterian hinta on 15 euroa aikuiselta ja viisi euroa lapselta. Hintaan sisältyy 

keitto, ruokajuoma (vesi/maito/kotikalja), leipä ja jälkiruoaksi kahvi ja pulla. Etukäteistila-

usten avulla ruokaa pystytään varaamaan tarpeeksi ja ruoka-allergioihinkin osataan varau-

tua paremmin. Kalakeittoaterian lisäksi Tankarilla on mahdollista saada savusiikaa peruna-

salaatin kera, mutta tämä mahdollisuus on vain savukala-teemaristeilyjen yhteydessä.   

 

Kahvila-ravintolatoimintojen ohella Café Tankar toimii palveluiden tukikohtana. Kahvilan 

välityksellä voi varata saunavuorot sekä hoitaa majoittumisasiat. Rakennusta voi hyödyn-

tää myös tilaisuuksien pidossa, kuten kokouksien tai tilausruokailujen muodossa.  

 

Tankar-saari tarjoaa varsin monentasoista ja -muotoista majoitusta. Aivan kahvilan välit-

tömässä läheisyydessä sijaitsee vierasmaja, jossa on tilaa kahdeksalle hengelle. Tyyliltään 

maja mukailee aitoa saaristolaismökkiä. (KUVIO 2.) 

 

 
KUVIO 2. Vierasmaja (Valtamäki 2010.) 

 

Yöpymissijana toimii kaksi leveää kerrossänkyä, joissa on patjat ja petivaatteet. Juoksevaa 

vettä vierasmajaan ei kuitenkaan ole saatavilla, mutta yöpyjät voivat käyttää rannan lähei-

syydessä olevia ulkovessoja. Koko vierasmajan vuokraus maksaa 100 euroa, mutta pelkkä 

petipaikka on vain 15 euroa. (Kokkolan kaupunki 2010c.) 

 

Tämän lisäksi majakkamäellä sijaitseva majakkamestarin talo pystyy majoittamaan noin 20 

ihmistä. Talosta löytyy kaksi neljän hengen huonetta sekä yksi viiden hengen ja yksi kuu-
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den hengen huone. Jokaisessa huoneessa on sängyt petivaatteilla (ei liinavaatteita) sekä 

hieman istumatilaa. Majoitustilan lisäksi talossa on kokoustila, sillä talon keittiö soveltuu 

myös kokouskäyttöön (kuvion 3 keskimmäinen ikkuna).  

 

 
KUVIO 3. Majakkamestarin talo majakkatornin perspektiivistä (Valtamäki 2010.) 

 

Vierasmajan tapaan juoksevaa vettä ei ole saatavilla. Majakkamestarin talon yhteyteen 

kuuluu kuitenkin lähellä sijaitseva ulkovessa ja sauna. Huonehinta on 90 euroa yöltä ja 

koko talon vuokraus on 450 euroa. Keittiötilan ja saunan käyttö kuuluvat tavallisesti huo-

nehintaa. (Kokkolan kaupunki 2010c; Kokkolan Matkailu 2010a.) 

 

Luotsiasema on myös otettu majoituskäyttöön, sillä sen tiloissa toimii osittain majatalo 

Tankar Inn. Tankar Innin sisäänkäynti ja majoitustilat sijaitsevat rakennuksen vasemmassa 

päädyssä, kun taas luotsiaseman tilat alkavat kuviossa 4 oikealla puolella näkyvästä ovesta.  

 

 
KUVIO 4. Luotsiasema ja Tankar Inn edestä (Valtamäki 2010.) 

 

Rakennus poikkeaa tyyliltään muista majoitustiloista, mutta se onkin rakennuttu vasta 70-

luvulla. Majatalossa on viisi kahden hengen huonetta, jotka on nimetty vanhojen luotsien 
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mukaan. Tankar Inn kuuluu Suomen retkeilymajajärjestö (SRM) -ketjuun, johon kuulumal-

la saa 2,50 euron alennuksen normaalihinnasta. Huonehinta on tavallisesti 110 euroa ja 

siihen sisältyy huone sänkyineen, peti- ja liinavaatteineen, pyyhe, piironkipöytä, muutama 

tuoli sekä pientä hyllytilaa ja lukollinen vaatekaappi. (Kokkolan kaupunki 2010c.) Tämän 

lisäksi majoittujien yhteiskäyttöön kuuluvat suihku-, WC-, keittiö- ja TV-oleskelutilat 

(Kokkolan Matkailu 2010b). Keittiöön tulee juokseva vesi, mutta vettä ei suositella sellai-

senaan juotavaksi.  

 

Alla olevasta taulukosta 3 on nähtävissä tarkemmin majoituspaikkojen eroavaisuudet va-

rustuksensa suhteen. Tiedot perustuvat omaan tietämykseen ja työkesän 2009 varustuk-

seen. 

 

TAULUKKO 3. Majoituspaikkojen varustus 

 Tankar Inn   
Majakkamestarin 
 talo   Vierasmaja 

petivaatteet X   X   X 

liinavaatteet X  ▬  ▬ 

juokseva vesi X   ▬   ▬ 

vessa sisävessa   ulkokäymälä   ulkokäymälä 

peseytymistilat X   
majakkamäen 
 sauna   ▬      

ruokailutila X   X   X 

perusastiasto  (lautaset, lasit, 
lusikat, haarukat, veitset) 

X  
+ kahviastiasto   

vain  
kahviastiasto   X 

ruoanlaittovälineet  
(pannu, kattila, lasta/kauha) X   ▬   X 

mikro X  X  X 

liesilevy ▬   ▬   X 

liesiuuni X  ▬  ▬ 

jääkaappi X   X   ▬ 

kahvinkeitin X  X  X 

vedenkeitin X   ▬   ▬ 

 

Kuten taulukko osoittaa, majoituspaikat ovat varustukseltaan vaihtelevia. Huomionarvoista 

on etenkin se, että juoksevaa vettä on saatavilla vain majatalossa. Majoittujan on myös 

muistettava, että liinavaatesetti sisältyy vain Tankar Innin hintoihin. Jokaisen majoitus-

muodon kohdalla aamiainen ja tilaussauna ovat lisäkustanteisia. Molemmat ovat tilattavis-

sa haluttuun kellonaikaan Tankar Cafésta. 
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3.3.2  Oheispalvelut 

 

Reittiristeilyiden yhteydessä järjestetään oheispalveluna opastettuja saarikierroksia, joiden 

oppaina toimivat laivan kansimiehet. Saarikierros sisältää tietoa saaren historiasta, keskei-

sistä nähtävyyksistä sekä tarjottavista palveluista. Tämän takia kuvailen saaren oheispalve-

luita – vierasvenesatama, saunat, majakkatornikäynti, kirkko yms. – saarikierroksen avulla.  

 

Osallistuin 22.8.2010 kansimies Anderssonin vetämälle saarikierrokselle, jonka aikana tein 

havainnointeja kierroksen eri vaiheista. Kierros alkaa vierassataman tuntumasta info-taulun 

läheisyydestä pian rantautumisen jälkeen (Andersson 2010). Tankarin nykyinen vieras-

venesatama on aallonmurtajalla suojattu ja sen palveluihin kuuluu ilmainen venepaikka, 

grillikatos pöytineen, ulkovessat ja jätteenkeräyspiste (Tankar opas 2007, 4, 24). Ka-

lasavustuspöntöt ja kalan käsittelypaikka ovat rannan uutuuksia, jotka rakennettiin kesäksi 

2009. 

 

Rannan lähettyviltä löytyy myös kaksi saaren kolmesta saunasta: puusauna ja savusauna. 

Molemmat saunat on sisältä uusittu vuonna 2009 (Keskipohjanmaa 2009). Savusauna ei 

tosin ole ollut sen jälkeen käytössä toiminnallisten syiden takia, ja tilalle kaavaillaankin 

uutta puulämmitteistä saunaa (Andersson 2010).   Pesuvetenä toimii merivesi, joka on put-

kia pitkin johdettu saunaan. Saunalla on A-oikeudet, ja rannasta löytyy myös uintimahdol-

lisuus. Sauna lämmitetään vain tilauksesta ja saunavuoron voi varata kahvilasta. Saunavuo-

ro maksaa viisi euroa tunnilta ja perhehinta on 15 euroa. Pyyhkeet ovat lisähintaisia 

(5€/kpl) (Kokkolan kaupunki 2010e).  

 

Sataman tuntumasta saarikierros etenee leveitä pitkospuita pitkin vierasmajaa kohti, jonka 

sisälle on yleensä mahdollisuus vilkaista. Tankar Café mainitaan myös opastuksen yhtey-

dessä. Seuraavaksi matka jatkuu hylkeenpyyntimuseota päin, josta löytyy esimerkiksi pie-

noismalli entisajan Tankarista sekä tietoa hylkeenpyynnistä ja pyyntivälineistä. Hylkeen-

pyynnistä muodostui aikoinaan hyvin merkittävä elinkeino Kokkolan seudulla, mistä 

ensimmäiset merkit sijoittuvat 1330-luvulle.  (Andersson 2010; Tankar opas 2007, 6.) 

 

Museoon tutustumisen jälkeen saarikierros suuntautuu kohti majakkamäkeä. Välietappeina 

voivat olla muun muassa luotsien kutteriparkki, majakan jättimäinen sumutorvi ja kivi-

kummeli. Maininnan arvoinen on myös luotsiaseman vieressä sijaitseva muistolaatta, joka 
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on omistettu niille luotseille, jotka ”eivät alistuneet ryssän sortoon”. Lausahdus on peräisin 

ajalta, jolloin Suomi kuului osaksi keisarillista Venäjää. Suomen luotsilaitos nimittäin ve-

näläistettiin vuonna 1912, minkä vastalauseeksi yli puolet sen henkilökunnasta erosi. Muis-

tolaatta on täten kunnioitus näitä eronneita luotseja kohtaan. (Andersson 2010; Tankar opas 

2007, 10.) 

 

Nykyään Tankarin luotsiasema kuuluu Pohjanlahden merenkulkupiiriin, joka ulottuu Kris-

tiinankaupungista aina Tornioon asti. Tankarin luotsien toimialueena on Pietarsaaren ja 

Kalajoen väli. Saaren nykyinen luotsiasema rakennettiin vuonna 1975 ja se on ainakin tois-

taiseksi ympärivuotisessa käytössä. Asemaan voi tutustua sopimuksesta. (Tankar opas 

2007, 10.) 

 

Majakkamäellä, kuten koko saarella, huomio kiinnittyy helposti majakkaan, mutta taitava 

saarikierroksen vetäjä ei jätä kertomatta majoituskäytössä olevasta majakkamestarin talosta 

ja sen historiasta. (Andersson 2010; KUVIO 5.) 

 

 
KUVIO 5. Majakka (Valtamäki 2010.) 

 

Punavalkoraitainen majakka on saaren suosituin ja erottuvin nähtävyys. Lyhdyn valokor-

keus maasta on 27,5 metriä ja majakassa on 122 porrasaskelmaa. Nykyinen valonkanto-

matka on 27,5 meripeninkulmaa. Majakka on nykyisinkin vielä toiminnassa ja se kuuluu 

Suomen valovoimaisimpien majakoiden joukkoon. (Tankar opas 2007, 12.)  

 

Turisteilla on mahdollisuus tutustua tarkemmin majakkaan järjestettyjen majakkapäivien 

yhteydessä, joita on noin viitisentoista per kesä. Majakkapäivänä kaupungin oppaat tulevat 

erityisesti esittelemään majakkaa. Majakka on auki laivan satamassa olon ajan (13:30–
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15:15). Sisäänpääsymaksu on 3 euroa henkilöltä tai 7 euroa perheeltä. (Kokkolan kaupunki 

2010d.) Majakkavierailu on mahdollista myös muina ajankohtina, mutta se vaatii erityisjär-

jestelyjä, erityistä yhteydenottoa (väh. 4 päivää ennen matkaa) sekä lisäkustannuksia vie-

railijoille. Majakkatorniin kiipeäminen on vaivan arvoista, sillä tornista avautuvat todella 

mahtavat maisemat koko saaresta ja sen ympäristöstä (KUVIO 6). 

   

 
KUVIO 6. Satama ja m/s Jenny majakasta käsin (Valtamäki 2010.) 

 

Majakan jälkeen saarikierros jatkuu polkua pitkin kohti viimeistä etappia, kirkkoa. Polun 

varrella voi nähdä, miten maisema vaihtuu nopeasti heinäisestä maalaismaisemasta karuun 

ja kallioiseen kanervikkoon (Andersson 2010). Tankarin kappeli on peräisin vuodelta 

1754, jolloin oli voimassa kirkkopakko. Tuolloin paikallisten kalastajien piti kulkea pitkä 

matka joka sunnuntai pakolliseen jumalanpalvelukseen mantereelle. Kirkossakäynti kui-

tenkin helpottui, kun pieni punainen kappeli rakennettiin saarelle. Nykyisin noin satapaik-

kaisessa kalastajakappelissa voidaan järjestää niin häitä, konsertteja kuin hartaushetkiäkin. 

(Tankar opas 2007, 23.) 

 

Opastettu saarikierros on kaiken kaikkiaan hyvin informatiivinen ja antaa monipuolisen 

kuvan saaren historiasta ja tarjottavista palveluista. Eri toimintojen lisäksi Tankar tarjoaa 

myös oheisohjelmaa kesäisin. Ohjelma vaihtuu vuodesta toiseen. Esimerkiksi kesällä 2009 

saarella pyöritettiin kesäteatterinäytelmää ”Tankarin Morsian – ja muita tarinoita Tankarin 

historiasta”. Tätä ennen suosikkinäytelmänä oli ” Myrskyluodon Maija” kahtena edellis-

kesänä. (Keskipohjanmaa 2009.) Kesällä 2010 Pro Tankar ry puolestaan järjesti kaksipäi-

väisen Saarella Soi -tapahtuman, mikä järjestään myös ensi vuonna (Kokkolan kaupunki 

2010d). 
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3.4  Ympäristöasiat 

 

Tankar on osa Luodon saariston Natura 2000-aluetta (Kokkolan kaupunki 2010f). Metsä-

hallituksen (2010) mukaan Natura 2000 -hankkeen tarkoituksena on suojella tärkeitä luon-

totyyppejä ja lajeja sekä auttaa säilyttämään luonnon monimuotoisuus Euroopan unionin 

alueella. Suomen Natura-alueet ovat pääasiassa erämaa- ja luonnonsuojelualueita tai muita 

suojelukohteita, mutta mukaan lukeutuu myös esimerkiksi vesistöalueita, joiden suojeluun 

ei ole aikaisemmin niin panostettu.  

 

Tankarin maantieteellinen sijainti ulkosaaristossa tekee saaren luonnosta erityisen niin 

eläimistön kuin kasvillisuuden osalta (Kokkolan kaupunki 2010f). Huomioitavaa on myös 

se, että saaren pinta-ala kasvaa ja kasvillisuus muuttuu jatkuvasti maan kohoamisen myötä. 

Tämän lisäksi saaren ominainen saaristolaismaisema, karut kalliot, avoimet varvukot ja 

marjamaastot luovat Tankarista merkittävän kohteen Kokkolan saaristossa. Saaristoluonto 

on herkkä ja haavoittuvainen, minkä takia kävijöiltä vaaditaan varovaisuutta ja kunnioitus-

ta saaren ympäristöä kohtaan. (Tankar saari & ulkoilualue -esite 2010.) 

 

Kasvilajeja majakkasaarella on noin 180, joista mainittakoon harvinaisuudet ketoneilikka, 

ketonoidanlukko ja sirohernesara. Erottuvin osa kasvistosta on kuitenkin marjakasvit. Saa-

relta löytyy parikymmentä eri marjaa, joista tavallisin on kenties puolukka ja ainutlaatuisin 

tyrni. (Kokkolan kaupunki 2010f; Tankar saari & ulkoilualue -esite 2010.) 

 

Eläinkunnan puolelta saari on rikas linnustonsa osalta. Havaittuja lintulajeja on yhteensä 

noin 260, joista nelisenkymmentä jopa pesii saarella. Pesimälinnuista harvinaisempia ovat 

muun muassa merikihu, selkälokki ja riekko. Lisäksi isomman linnun, kuten merimetson 

tai merikotkan näkeminen voi olla ainutlaatuinen kokemus. (Tankar saari & ulkoilualue -

esite 2010.) 

 

Tankarin lintuasemalla on erityinen osa lintujen seurannassa ja laskennassa. Lintuasema 

perustettiin saarelle 1972. Nykyinen lintuasema sijaitsee kallioalueella saaren luoteisosassa 

majakan läheisyydessä. Asema on kooltaan vain 12 neliötä, mutta se soveltuu silti niin 

yöpymis- ja majoitustilaksi kuin lintulaboratorioksi.  Lintujen muuttoseurannan ja lasken-

nan lisäksi aseman perustoimintoihin lukeutuvat myös lintujen rengastus ja erilaiset tutki-

mukset. Lintuasemaa käyttävät enimmäkseen linturengastajat, lintujen tutkijat ja harrasta-
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jat. Turisteilla on myös mahdollisuus vierailla asemalla. Vierailujen yhteydessä voidaan 

tutustua esimerkiksi aseman toimintaan ja saaren luontoon.  (Keski-Pohjanmaan lintutie-

teellinen yhdistys 2010.) 

 

Saarella saa liikkua vain merkityillä poluilla ja pitkospuureiteillä, mikä puolestaan ehkäi-

see luonnon kulumista ja vahingoittumista. Saarella liikkuessaan matkailijan on lisäksi 

vältettävä roskaamista ja turhaa melua. Saaren mökkiläisille tulee myös antaa oma rauhan-

sa eli heidän yksityisyyttä täytyy kunnioittaa. Lintujen pesimäkauden aikana 15.4.–31.7. 

liikkuminen pohjoiskalliolla on kiellettyä. (Tankar saari & ulkoilualue -esite 2010.)  

 

Saaren monimuotoiseen luontoon voi tutustua omatoimisesti 1,5 kilometrin pituisella mer-

kityllä luontopolulla. Reitin etappeina ovat esimerkiksi majakka, lintutorni ja lintuasema 

(LIITE 1). Polun varrella on myös opastauluja saaren luonnosta. (Kokkolan kaupunki 

2010f.) 

 

Tankar saaren jätehuoltopiste sijaitsee vierassataman välittömässä läheisyydessä. Saarella 

jätteet lajitellaan sekajätteeksi sekä metalliin, lasiin ja paperiin. Saaren jätehuoltopalvelusta 

vastaa Pidä Saaristo Siistinä ry:n Roska-Roope huoltoalukset, jotka käyvät yleensä viikoit-

tain saarella. Käymäläjätteen päästökiellon tullessa voimaan vuonna 2005 jätehuoltopalve-

lu vastaa nykyisin myös septitankkityhjennyksistä. Roope-satamaohjelmaan ei hyväksytä 

mitä tahansa satamia, vaan Roope-satamalta edellytetään jätehuollon ja jäteveden asian-

mukaista järjestämistä ja käsittelyä, siisteyttä ja roskattomuutta, turvallisuudesta huolehti-

mista sekä halua olla mukana (Pidä Saaristo Siistinä ry 2010).  

 

Tankarissa ympäristöasioihin suhtaudutaan vakavasti. Jotta saaren ainutlaatuinen luonto ja 

ominainen saaristolaismaisema säilyisivät mahdollisimman hyvin, matkailun pyörittämi-

sessä on oltava kestävän kehityksen näkökulma.  
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4   BENCHMARKING 

 

 

Tässä luvussa vertaillaan Tankaria ja muita saaristokohteita benchmarkingin avulla.      

Luvussa esitetään ensin teoriaa tutkimusmenetelmästä ja sen jälkeen keskitytään tehtyyn 

vertailututkimukseen.  

 

 

4.1  Benchmarking tutkimusmenetelmänä  

 

Benchmarking on tutkimusmenetelmä, joka mittaa laatua vertaillen. Vertailututkimuksen 

tarkoituksena on selvittää mitä ja missä parannuksia on tehtävä ja miten muut yritykset 

saavuttavat korkean tasonsa. Tutkimuksen viimeisenä tehtävänä on hyödyntää vertailusta 

saatua tietoa ja parantaa sen avulla oman yrityksen suorituskykyä. (BusinessDic-

tionary.com 2010.) 

 

Ei ole olemassa vain yhtä ainoaa ja yleisesti hyväksyttyä benchmarkingin toteutustapaa, 

vaan nykyään on useita erilaisia menetelmiä (Dictionary.com 2010). Erilaisista tutkimusta-

voista esimerkkinä toimivat tunnusluku-, prosessi-, kilpailija-, kumppanuus- ja ryhmä-

benchmarking (Laatukeskus Excellence Finland 2010, 4). 

 

 
KUVIO 7. Benchmarking-prosessimalli (mukaillen Laatukeskus Excellence Finland 

 2010, 9).  

 

Kuviossa 7 on nähtävissä perusmalli benchmarking-prosessista. Sen mukaisesti ensin pää-

tetään mitä verrataan ja miten verrataan, minkä jälkeen analysoidaan nykytilannetta. Seu-
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raavaksi vuorossa on esikuvien valinta ja niiden vahvuuksien tutkiminen vertailemalla. 

Tämän jälkeen pohditaan, miten itse pääsisimme esikuvien tapaan yhtä hyvään tilanteeseen 

sekä tehdään toteuttamissuunnitelma. On kuitenkin hyvä muistaa, että benchmarkingin 

tarkoituksena ei ole kopioida tietoja, vaan prosessi koostuu vertailusta, arvioinnista, oppi-

misesta sekä omien prosessien ja menettelyiden kyseenalaistamisesta (Hotanen, Laine & 

Pietiläinen 2001, 7). 

 

 

4.2  Vertailututkimus  

 

Tässä opinnäytetyössä benchmarking-menetelmän avulla vertailtiin kahta saaristokohdetta 

Tankarin majakkasaareen. Vertailukohteina olivat Mässkär ja Kylmäpihlajan majakka. 

Kylmäpihlajan valinta perustui samanlaiseen toimintatapaan verratessa Tankarin toimin-

taan. Kylmäpihlaja on majakkasaari, joka sijaitsee Rauman ulkosaaristossa noin kymme-

nen kilometrin päässä mantereelta (Kylmäpihlajan majakka 2010a). Pietarsaareen johtavan 

laivaväylän varrella sijaitsevan Mässkärin valitsin taas sen läheisyyden ja palveluiden puo-

lesta.  

 

Benchmarking-prosessimallin ensimmäisen vaiheen (KUVIO 7.) mukaisesti kehityskoh-

teeksi valittiin Tankar majakkasaaren matkailullisen toiminnan kokonaisuudessaan. Projek-

tisuunnitelmaan sisällytettiin vertailututkimus, jossa huomioitiin muun muassa vertailukoh-

teiden aukioloajat, hinnat ja palvelut. Tietoa hankittiin esimerkiksi Internetin kautta, 

lehtien, kirjojen ja muiden julkaisujen avulla. Lisäksi omakohtaista kokemusta niin Tanka-

rista kuin Mässkäristä hyödynnettiin apuna.   

 

Saarten historia on kutakuinkin samanlainen. Kaikki kolme saarta ovat kohonneet merestä 

maan kohoamisen myötä – Tankar ja Kylmäpihlaja 1200-luvulla ja Mässkär peräti 700-

luvulla.  Alkuaikoina Mässkär ja Kylmäpihlaja olivat varsin vähän hyötykäytössä, mutta 

myöhemmin molempia saaria alettiin hyödyntää Tankarin tapaan tukikohtana kalastajille ja 

luotseille. Mässkär ei ole muiden saarten tapaan varsinainen majakkasaari, vaan majakan 

tehtäviä ajoi aikoinaan majakkaa muistuttava puurakenteinen merimerkki ”pooki”. Mäss-

kärin nykyinen ”pooki” rakennettiin vuonna 1856, joten Kylmäpihlajan majakka ja luot-

siasema ovat siihen nähden erittäin moderneja niiden valmistuttua vuonna 1953.  (Mässkär 

2011; Tankar Kokkolan majakkasaari -esite 2007, 4; Visitrauma 2011a, 2011b, 2011c.) 
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Nykyään noin puolet Mässkärin pinta-alasta on yksityisomistuksessa 50 kesämökin voi-

min. Toinen puoli saaresta (17ha) kuuluu valtiolle, ja sitä puolikasta hallinnoi Metsähalli-

tuksen Länsi-Suomen luontopalvelut, jossa Mässkärin luotsiasemayhdistys ry myös ylläpi-

tää matkailutoimintoja. Yhdistys on toiminut vuodesta 1994 lähtien, ja nykyään sen 

alaisuudessa työskentelee kokki ja kuusi muuta palkattua työntekijää (Manninen 2011; 

Mässkär-esite 2010.) Sitä vastoin vuodesta 2000 saakka Kylmäpihlajan saari on kuulunut 

Rauman kaupungille, ja vuodesta 2007 alkaen majakkaa ovat isännöineet Lindqvistin keit-

tiömestari-pariskunta (Vahtoranta 2010, 1; Visitrauma 2011d). Matkailutoiminnan pyörit-

tämisessä on siten suuri ero Tankariin verrattuna – yhdistystoiminta ja yrittäjyys vastaan 

isompi matkailuyritys kesäapulaisineen.  

 

Matkailun eteen jokaisessa kohteessa on tehty investointeja ja töitä. Vuodesta 2001 lähtien 

Kylmäpihlajaa alettiin tosissaan kehittää matkailu- ja virkistyskäyttöön sopivaksi. Kehit-

tämissuunnitelmaan lukeutuivat konsulttiselvityksen teettäminen sekä luotsiaseman keitti-

ön ja ruokailutilojen kunnostaminen kahvilatoimintaan soveltuvaksi. Tämän lisäksi luotsi-

en huoneista tehtiin majoituskelpoisia, majakkatorni avattiin yleisökäyttöön, kappeli ja 

saaren ympäröivästä luonnosta kertova luontotupa rakennettiin. (Visitrauma 2011d.) Tule-

vaisuuden suunnitelmissa on esimerkiksi majakan ulkosivun kunnostus, majoituskapasitee-

tin kasvattaminen ja ohjelmapalveluiden lisääminen (Sundelin 2011).  

 

Kun Mässkärin luotsiasemayhdistys vuokrasi luotsiaseman, rakennuksen tilat kunnostettiin 

majoitus-, ruokailu- ja kokouskäyttöön yhteistyössä Metsähallituksen kanssa. Rahasijoitus-

ten lisäksi tehtiin myös paljon talkootöitä. Nyt 17 vuotta myöhemmin yhdistyksen tarkoi-

tuksena olisi jatkaa kunnostustöitä uusimalla mm. salia ja sähköistystä sekä parantamalla 

retkeilyreitistöä. (YLE 2010a.) 

 

Kuten aiemmissa luvuissa on käsitelty, Tankarilla on myös tehty uudistuksia vuosien var-

rella. Vuonna 2007 saaren uutuutena oli 50 henkilön majoitustilat, jotka sisustettiin saaris-

tolaishenkeä mukailen. Jo tuolloin todettiin, ettei saaren luonto saa kärsiä matkailun kus-

tannuksella, vaan kehityksen on tapahduttava luontoa mahdollisimman paljon kunnioittaen. 

(Hirvinen 2007.) Vuonna 2009 investointiprojektin mukaisesti tehtiin vielä perusparannuk-

sia viranomaisohjeita noudattaen. Parannuskohteisiin kuuluivat kahvilan keittiö, veden-
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suodatusjärjestelmä, vierasmaja, saunat, museo, ulkokäymälät, rampit ja vaellusreittien 

kohennus. (Ahlblom 2010; Keskipohjanmaa 2009.) 

 

Kunkin vertailtavan matkailukohteen pääsesonki on kesä. Tankarin matkailukausi on kesä-

kuusta elokuuhun, jonka aikana saari houkuttelee puoleensa 10 000 kävijää. Samaan ta-

paan on palvelut tarjolla myös Kylmäpihlajalla ja Mässkärissä. Toki tilauksesta järjestetään 

ylimääräisiä tilaisuuksia kaikissa kohteissa. Kylmäpihlajan kävijämäärä yltää reiluun 

10 000 ihmiseen kesästä hieman riippuen (Sundelin 2011). Mässkärillä vierailee taas vuo-

sittain noin 20 000 kävijää. Huomion arvoista Mässkärin kohdalla on se, että saaren suosi-

tuin vuodenaika on kevättalvi, jolloin saarella käy tuhansia ihmisiä kävellen tai hiihtäen. 

(Salmi 2011; YLE 2010a.) Tämän mahdollistavat luotsiaseman ympärivuotinen toiminta 

sekä Ådön kalasatamasta lähtevä jäätie, mikä on ollut monena vuotena auki. Öjasta Tanka-

riin kulkee myös jäätie, mutta takavuosina sitä on pystytty pitämään auki parista päivästä 

pariin viikkoon (YLE 2010b). Kylmäpihlajan talvimatkailun esteenä ovat taas Rauman 

sataman laivaväylät, jotka sijoittuvat mantereen ja saaren väliin (Sundelin 2011).   

 

Ylen uutisen (2010c) mukaan lämmin kesä ei edes ole eduksi Mässkärille ja saaren matkai-

lutoiminnalle, sillä silloin muita kilpailijoita on paljon enemmän. Sateisena ja kylmänä 

kesänä kävijöitä on kuulemma enemmän. Sen sijaan Kylmäpihlajalla sateinen ja viileä sää 

ei houkuttele matkailijoita (Vahtoranta 2010, 27). Samoin on asia myös Tankarilla, sillä 

saarella ei ole paljoa tekemistä sään ollessa oikein huono.  

 

Kaikki kolme vertailtavaa matkailukohdetta ovat palveluittensa puolelta varsin samanlai-

sia, mutta erojakin on. Palveluita, joita jokainen kohde tarjoaa, ovat muun muassa vesibus-

siyhteys, käyntisatama ja sauna. Kaikista kohteista löytyy toki majoitus- ja ruokailumah-

dollisuuksia, mutta Kylmäpihlajalla ne ovat huomattavasti tasokkaimmin järjestetty 

Mässkäriin ja Tankariin verrattuna. Kylmäpihlajan majakassa on mahdollista saaristolou-

naan lisäksi nauttia myös á la carte -tarjoilusta. Raaka-aine valikoimassa tukeudutaan lähi-

tuotantoon, puhtaisiin, raikkaisiin ja kotimaisiin makuihin. (Kylmäpihlajan majakka 

2010b.) Ravintolassa on vieraillut myös Suomen huippukokkeja, kuten 2007 Pro-

keittiöpäällikkö palkinnon saaja ja Silja Serenaden keittiöpäällikkö Heikki Härmä sekä 

Michelin palkittu keittiömestari Markus Aremo (Skärgårdssmak 2010). 
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Kylmäpihlajan huippumenut ovat aivan omaa luokkaansa, mutta myös Mässkärillä on 

mahdollista tilata erilaisia ryhmä- ja á la carte -menuja, tosin hieman perinteisemmässä 

muodossa (Mässkär 2010a). Tankarissa ei erikseen myydä menuja, mutta asiakkaan niin 

halutessa kaikenlaista voidaan järjestää. Ruoat syntyvät tällöin joko henkilökunnan voimin 

tai ruoka tilataan muualta, mutta esillepanosta vastaa Kokkolan Matkailun henkilökunta.  

 

Jokaisesta kohteesta löytyy kioski pikkupurtavineen ja makeisineen, mutta matkamuisto-

myyntiin on etenkin panostettu Kylmäpihlajassa. Saaren myymälä tarjoaa saaristohenkisiä 

käsitöitä, vaatteita, kirjoja, mukeja, postikortteja sekä postikortin lähettämismahdollisuu-

den (Kylmäpihlajan majakka 2010c). Tankarin matkamuistovalikoimaan kuuluu taas esi-

merkiksi puiset majakat, saviset ja maalatut tuhkakupit, erilaiset avaimenperät ja postikor-

tit. Tankarilta ei voi lähettää postia, vaan asiakkaan on tehtävä se itse mantereella. Asiaa 

ovat joskus kommentoineet muutamat asiakkaat. Tällaista mahdollisuutta ei tiettävästi ole 

Mässkärilläkään.  

 

Majoituspalveluja verratessa huomattava ero on siinä, että niin Kylmäpihlajassa kuin 

Mässkärissä majoitushintaan sisältyy aamiainen. Tankarissa aamupala on sitä vastoin mak-

sullinen. Majoitushintoja vertaillessa esimerkiksi kahden hengen huone on halvin Mässkä-

rillä (80 €) ja Kylmäpihlajalla kallein (125–149 €). Täten Tankar Innin huonehinta (110 €) 

sijoittuu keskivälille. (Kokkolan kaupunki 2010c; Kylmäpihlajan majakka 2010d; Mässkär 

2010b.) 

 

Myös majoitustiloissa on jotain huomioitavaa. Kylmäpihlajan majoitustilat sijaitsevat ma-

jakan tornissa 1–4 hengen huoneissa.  Mässkärillä majoittuminen tapahtuu luotsiaseman 

tiloissa 2–4 hengen huoneissa. Tankarin vahvuutena tässä suhteessa on saaren erilaiset ma-

joittumisvaihtoehdot saaristolaismökistä hostelliin. Kaikissa kohteissa on kuitenkin tarjolla 

majoitusta, jossa on käytössä yhteiset suihku- ja wc-tilat. Tankarista löytyy lisäksi vaati-

mattomampia saniteettitilaratkaisuja. (Kokkolan kaupunki 2010c; Kylmäpihlajan majakka 

2010 d; Mässkär 2010c.) 

 

Toinen huomio majoituspalveluissa kohdistuu huonevarustukseen, ja ennen kaikkea sen 

kuvaamiseen. Tankarin sivustoilla huonevarustelu on mainittu, mutta sitä ei ole kuvattu 

tarpeeksi tarkasti ja yksityiskohtaisesti, kuten Kylmäpihlajalla taas on tehty. Mässkärin 
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kohdalla asiasta ei ole edes kunnon mainintaa. (Kokkolan kaupunki 2010c; Kylmäpihlajan 

majakka 2010d; Mässkär 2010b.) 

 

Muita vertailtavia toimintoja ovat muun muassa kokouspalvelut, vierasvenesatama, sauna, 

muut oheispalvelut sekä matkailupaketit. Kylmäpihlajalla on tarjolla useita kokouspakette-

ja erilaisine lisukkeineen ja hintoineen. Lisäksi kokoustilan varustus ja pakettien sisältö on 

tuotu esiin selvästi. (Kylmäpihlajan majakka 2010e; 2010f.) Mässkärin kokoustilojen hin-

nat ovat myös ilmoitettu, mutta nettisivuilla ei ole tarkempaa mainintaa, mitkä kokousväli-

neet ovat saatavilla (Mässkär 2010c). Huomioitava on myös se, että molemmissa vertailu-

kohteissa on erillinen kokoushuone, kun taas Tankarissa samaa asiaa ajaa majakkamestarin 

talon keittiötila (Kokkolan Matkailu 2010a).  

 

Nykyään kokousten yhteyteen pyritään järjestämään aina jonkinlaista ohjelmaa. Ohjelma-

palveluiden käyttö on viety pisimmälle Kylmäpihlajalla, sillä yhteistyökumppanuuksien 

avulla saarella voidaan järjestää jopa köysilaskeutumista majakkatornista. Sen lisäksi ka-

jakkien, soutuveneen, kalastusvälineiden ja kiikareiden vuokraus on mahdollista. (Kylmä-

pihlajan majakka 2010f; Vahtoranta 2010, 18.) Tankarilla ja Mässkärillä ei erikseen ole 

tarjolla tällaisia aktiviteettimahdollisuuksia. Tankarilla voidaan toki järjestää tilauksesta 

opastettu saarikierros, majakkatornikäynti, erikoisruokailu tai kalastusretki. 

 

Sauna voi olla lisäksi eräs osa kokous- ja majoituspaketteja, mutta se on myös tärkeä lisä 

käyntisataman veneilijöille. Vertailtavien matkakohteiden saunan käyttöhinnat poikkeavat 

jokseenkin. Kylmäpihlajalla iltasauna on maksuton majoittujille. Miesten ja naisten sauna-

vuorot maksavat, kuten Tankarissa, viisi euroa henkilöltä. Pyyhevuokralta veloitetaan kol-

me euroa eli kaksi euroa vähemmän kuin Tankarissa. (Kokkolan kaupunki 2010e.) Kylmä-

pihlajan erikoisuutena saunatoimintojen yhteydessä on kylpytynnyri, joka on hinnaltaan 

200 €/2,5 h sisältäen lainasandaalit, pipot ja pyyhkeet. (Kylmäpihlajan majakka 2010d.)   

Vastaavana erikoisuutena Tankarissa voisi olla savusauna, jos se olisi vain käyttökelpoinen 

ja käytössä. Mässkär osaltaan tarjoaa ryhmäsaunaa hintaan 150 €/2 h sisältäen pyyhkeet 

sekä saunaa 10 €/tunti/venekunta. (Mässkär 2010b). Vaikka Tankar Caféseen saadaan ny-

kyisin tuotettua makeaa käyttövettä, on huomioitava että matkailupalveluissa ei ole muuten 

käytössä kuin merivettä. Kylmäpihlajalle on sen sijaan vedetty vesijohto kaupungista ja 

Mässkäriltäkin löytyy juomaveden ottopaikka (Sundelin 2011).  
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Käyntisatamien maksuissa ja palveluissa on myös eroja. Tankarilla kiinnittyminen ja yö-

pyminen ovat täysin maksuttomia, jolloin ilmaisiin vierasvenesatamapalveluihin lukeutu-

vat grillikatoksen ja savustuspönttöjen käyttö, vessat ja jätehuolto. Mässkärillä on taas 

voimassa 10 euron hintainen satamamaksu (per vuorokausi), johon sisältyy sähkö, vesi, 

suihku ja tiskausmahdollisuus. Lähettyvillä on lisäksi Roska-Roope-palvelut ja kioski sekä 

pyykinpesumahdollisuus (3 €/koneellinen). (Mässkär 2010d.) Vastaavasti Kylmäpihlajalla 

päiväkiinnittyminen on maksutonta, mutta yöpymisen laiturimaksu on 12 euroa. Laituri-

maksu sisältää sähkön sekä wc:n ja suihkun käytön majakkarakennuksessa. Nuotiopaikka 

on rannan lähellä. Kylmäpihlaja on lisäksi valittu vuoden 2009 suosikkisatamaksi, joten 

palvelut ja puitteet näyttävät olevan kohdallaan. (Kylmäpihlajan majakka 2010g.) 

 

Kaikkiin kohteisiin on olemassa kesäkuukausina reittiliikenneyhteys. Tankarista poiketen 

muihin saaristokohteisiin liikennöidään huomattavasti pienemmillä aluksilla. Kylmäpihla-

jalla laivojen matkustajakapasiteetti on 26 tai 60 henkilöä ja Mässkärillä 22 (Mässkär 

2010e; Rauman saaristokuljetus 2010a).  

 

Pelkkä meno-paluu-matka Tankariin maksaa aikuiselta 17 euroa, kun taas vastaava hinta 

Mässkärille on 10 euroa ja Kylmäpihlajalle 15–25 euroa. Myös alusten liikennöinnissä on 

eroja. Mässkäriin alus liikennöi vain viidesti viikossa, kun Kylmäpihlajaan saatetaan ris-

teillä jopa kolme kertaa päivässä. Useampi reittivuoro saattaa johtua asiakkaiden suuresta 

määrästä. (Kokkolan kaupunki 2010b; Mässkär 2010e; Rauman saaristokuljetus 2010b.) 

 

Tämän ohella myös saarella oloaika vaihtelee eri matkailukohteissa. Laiva viipyy Tanka-

rissa päivävuoroilla kaksi tuntia. Sitä vastoin Kylmäpihlajan kohdalla saarella oloaika on 

vain 1–1,5 tuntia normaalilla meno-paluu-risteilyllä. Mässkärillä taas vierailu kestää jopa 

neljä tuntia. (Kokkolan kaupunki 2010b; Mässkär 2010e; Rauman saaristokuljetus 2010b.) 

 

Valmiiden matkailupakettien suhteen Kylmäpihlaja on monipuolisempi. Mässkärissä ja 

Tankarilla pääroolissa on saari ja sen nähtävyydet sekä risteilyt, kun taas Kylmäpihlajalla 

tarjonta on rikkaampaa. 

 

Yhteistyössä Rauman saaristokuljetuksen kanssa Kylmäpihlaja tarjoaa asiakkaille paketteja 

liittyen esimerkiksi nuotioretkeen, lintujen tarkkailuun ja Rauman murteeseen. ”Loimuloh-

ta Kylmäpihlajan Majakalla” -paketti rakentuu loimulohen ja nuotioperunoiden valmista-
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misesta ja pannukahveista. Pakettiin voidaan myös liittää saunomista kylpytynnyrissä. 

”Linturetki Raumanmerellä” -paketti sisältää sen sijaan saaristossa risteilyä kokeneen op-

paan kanssa sekä lintujen seuraamista ja ruokailua Kylmäpihlajan majakalla. Rauman mur-

teeseen ja tarinoihin voi taas tutustua ”Murrematka Raumanmerellä” -paketin puitteissa, 

johon kuuluu myös opastettu saarikierros, päivällinen ja pullakahvit. (Rauman saaristokul-

jetus 2010c.) 

 

Tankarilla ei ole yhtä tiettyä yhteistyötä tekevää vene-charter-yritystä, vaan yhteistyö-

kumppaneita on useampia. M/s Akkurat, m/y Navita & Seafarer ja Kalastusmatkailu Sul-

kala järjestävät ainakin matkoja Tankariin (Kokkolan Matkailu 2011a). M/s Akkuratilla 

pääsee ”Vauhdilla Tankarin majakkasaarelle”. Matkan aikana tutustutaan esimerkiksi saa-

ren nähtävyyksiin ja ruokaillaan (Pohjanlahden elämysmatkat Oy 2011). M/y Navitan & 

Seafarer järjestämää ohjelmaa ovat mm. kalastuspaketit, metsästys- ja ruskaretket (Seafarer 

2011). Markus Sulkala vastaavasti järjestää tilausristeilyjä, joiden yhteydessä risteillään 

saaristossa, koetaan unohtumaton verkonnostoreissu ammattilaiskalastajan kanssa sekä 

tutustutaan Tankariin (Kalatalouden keskusliitto 2011, 4). Jokaisen charter-risteilyn kanssa 

voidaan myös hyödyntää Tankarin omia matkailupalveluita, kuten majoitus- ja ravitsemus-

toimintaa tai saunaa.  

 

Tämän lisäksi vuonna 2010 Kokkolan Matkailu Oy myi itsenäisesti ”Seniorien kesämatka” 

ja ”Seurakunnan kesäretki” -matkailupaketteja, joihin periaatteessa voidaan liittää käynti 

Tankarissa. (Kokkolan Matkailu 2011b.) Ensi kesänä 2011 myyntiin tulee lisäksi ”Kokko-

lan asuntomessut” -ryhmämatkapaketti, johon sisältyy myös vierailu majakkasaarella. Toki 

ei saa unohtaa KokkoLinen vuosittain tarjoamia teemapaketteja ”Juhannus Merellä” ja 

Venetsialaisten ”Soihturisteilyt”, mutta on hyvä huomioida, että ne keskittyvät enemmän 

saaristoristeilyyn ja m/s Jennyyn kuin Tankariin.  

 

Mässkäriin kohdistuvia matkailupaketteja ovat esimerkiksi ”Merellinen kierros” ja ”Merel-

linen loma”. Molempiin paketteihin kuuluu tutustuminen kaupunginmuseoon, kiertoajelu 

kaupungissa, kuljetus ja ruokailu Mässkäriin sekä opastettu saarikierros. ”Merelliseen lo-

maan” kuuluu lisäksi majoittuminen saarella. (7 Sillan Saaristo 2007.) Lisäksi yksityiset 

charter-veneyritykset järjestävät matkoja Mässkäriin. 
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Pienenä yhteenvetona todettakoon, että vertailtavilla matkailukohteilla on paljon samanlai-

suutta, mutta myös eroavaisuuksia. Vaikka jokaisessa kohteessa tarjotaan samanlaisia pal-

veluita, huomattavammaksi eroksi nousee panostus matkailuun. Kylmäpihlajalla on selväs-

ti investoitu matkailuun eniten, mikä on nähtävissä muun muassa useammassa 

reittivuorossa, ravintolatoiminnan korkeatasoisuudessa sekä yhteiskumppaneiden ja mat-

kailupakettien määrässä. 

 

Tankarilla ja Mässkärillä on sitä vastoin keskitytty saareen itsessään ja olemassa oleviin 

resursseihin eikä ylimääräisiin ohjelmapalveluihin ole niin panostettu. Saariympäristö on 

toki haavoittuvainen, mutta se asia on huomioitu myös Kylmäpihlajalla matkailua kehittä-

essä. Tämän takia aineksia Tankar-saaren toiminnan kehittämiseen on olemassa.  

 

Tämä opinnäytetyö tuo osaltaan esille Tankarin kehittämistarpeita ja parannusideoita. Sen 

lisäksi on odotettavissa, että Kokkolan Matkailu Oy:n osallistuminen Visit Kvarken -

hankkeeseen lisää Tankarin matkailullista houkuttelevuutta. Hanke alkoi 1.10.2008 ja sen 

on määrä loppua 3.9.2011. Kokkolan lisäksi hankkeeseen ovat osallistuneet Uumaja, Vaa-

sa, Skellefteå, Pietarsaari ja Kristiinankaupunki.  Hankkeen tavoitteena on lisätä liikevaih-

toa ja houkutella uusia asiakasryhmiä tai enemmän asiakkaita. Hankkeen pyrkimyksenä on 

käyttää merta yhdistävänä ja kantavana voimana sekä tuoda kunkin matkailukohteen mat-

kailutuotteita tunnetuksi ja lähemmäksi asiakkaita. (Visit Kvarken 2009, 1, 4.) 
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5  KVANTITATIIVINEN TUTKIMUS 

 

 

Benchmarkingin lisäksi tehdään myös erillinen tutkimus asiakkaiden tyytyväisyyttä koski-

en. Luvussa perehdytään ensimmäiseksi kvantitatiiviseen tutkimukseen. Seuraavaksi keski-

tytään oman tutkimuksen suunnitelmaan ja tutkimuksen eri vaiheisiin.  

 

 

 

5.1  Kvantitatiivinen tutkimus tutkimustyyppinä 

 

Kvantitatiivinen tutkimus eli määrällinen tutkimus on niin sanottua tilastollista tutkimista, 

millä annetaan yleinen kuva mitattavien ominaisuuksien välisistä suhteista ja eroista. Asi-

oita kuvaillaan yleisesti numeroilla, ja tuloksia voidaan havainnollistaa taulukoiden ja ku-

vioiden avulla. (Heikkilä 2008, 16; Vilkka 2007, 13.) 

 

Kvantitatiivisessa tutkimuksessa tarvittavat tiedot voidaan kerätä jo valmiista aineistosta, 

kuten erilaisista tilastoista, rekistereistä ja tietokannoista, tai tiedot voidaan kerätä itse. 

Valmista aineistoa pystyy harvoin suoraan käyttämään, vaan sitä joudutaan usein muok-

kaamaan ja tarkistamaan. Lisäksi aineiston tietojen riittävyys ja yhteen sopiminen tutki-

musongelman kanssa voi olla ongelma. Empiirisessä tutkimuksessa oman aineiston kerää-

minen onkin varsin yleistä.  Itsenäiseen tiedonkeruuseen on monenlaisia mahdollisuuksia, 

kuten esimerkiksi postikysely, haastattelu, lomaketutkimus ja havainnointi. (Heikkilä 2008, 

18–21.) 

 

Postikyselyn heikkoutena on usein alhainen vastausprosentti, tutkimuksen hitaus ja suuri 

väärinkäsitysmahdollisuus. Sen sijaan henkilökohtaisessa haastattelussa vastausprosentti 

on yleisesti korkea, vastaukset saadaan melko nopeasti ja haastattelijan vaikutus on merkit-

tävä, mutta toisaalta tämä tutkimustyyppi on aika kallis vaihtoehto. Puhelinhaastattelu on 

verrattain helppo ja nopea, mutta haastattelijan vaikutus on pientä. Viime aikoina Interne-

tin kautta tehtävät www-kyselyt ovat vauhdikkaasti yleistyneet. Ne sopivat kuitenkin vain 

sellaisiin tutkimuksiin, joissa perusjoukon jokaisella jäsenellä on mahdollisuus Internetin 

käyttöön. Tämän lisäksi www-lomakkeiden teko vaatii asiantuntemusta. (Heikkilä 2008, 

18.) 
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Havainnoinnin muodoista niin sanottu systemaattinen havainnointi on sopivin määrälliseen 

tutkimukseen. Tällöin havainnointi toteutetaan usein strukturoidusti eli tutkija kirjaa ha-

vaintonsa ennalta suunniteltuun lomakkeeseen. Havainnoinnin kohteena voi olla ihmisten 

puhe tai käyttäytyminen, jokin tapahtuma, tilanne tai luonnon ilmiö. Havainnoinnissa voi-

daan käyttää apuna erilaisia aisteja (kuulo-, näkö-, maku- ja hajuaisti) tai erityisiä havain-

nointilaitteita, joita esimerkiksi liikenteen laskennassa käytetään. (Vilkka 2007,29.)  

 

Edellä olevista vaihtoehdoista valitsin lomakekyselyn tietojen keruutavaksi. Seuraavaksi 

selvitetään valittua keruumenetelmää sekä paneudutaan tutkimuksen muihin vaiheisiin.  

 

 

5.2  Tutkimussuunnitelma ja tutkimusprosessin vaiheet 

 

Tutkimussuunnitelman on tarkoitus sisältää yksityiskohtaista tietoa kaikista tutkimuksen 

toteuttamiseen vaikuttavista seikoista.  Suunnitelmasta tulee selvitä tutkimuksen syy ja 

kohde, tiedon hankinta-, käsittely ja raportointitapa sekä tutkimuksen aikataulu. (Heikkilä 

2008, 23.) Heikkilän (2008, 18) mukaan tiedonkeruumenetelmä määräytyy aina tutkimus-

ongelman ja kohderyhmän perusteella. Oman tutkimukseni kohdalla kohderyhmään kuulu-

vat siten Tankar-majakkasaaren asiakkaat, sillä tutkimuksen tarkoituksena on selvittää asi-

akkaiden mielipiteitä ja tyytyväisyyttä. Tavoitteenani on lisäksi nostaa esille mahdollisia 

kehittämisideoita, jotka tulevat esiin asiakkaiden vastauksista.  

 

Tutkittava perusjoukko eli saaren asiakaskunta koostuu monenlaisista ja -ikäisistä ihmisis-

tä. Asiakkaat ovat niin risteilymatkustajia, veneilijöitä, majoittujia kuin mökkiläisiä, jotka 

ovat liikkeellä joko yksin, perheen, kavereiden tai muun seurueen kanssa. Tarkasteltava 

perusjoukko on siis suuri ja vaihteleva eikä minkäänlaista asiakasrekisteriä ole olemassa. 

Tämän takia vaihtoehdot tutkimusmenetelmän suhteen rajoittuvat haastattelun ja lomake-

kyselyn välille.   

 

Lopulta päädyin lomaketutkimukseen, koska koin että muutaman asiakkaan haastattelu ei 

anna kattavaa kuvaa asiakkaiden mielipiteistä saaren palveluita kohtaan. Lomakekysely oli 

muutenkin luontaisin vaihtoehto tutkimusmenetelmistä, sillä normaalisti kyselylomakelo-

makkeita käytetään, kun halutaan selvittää ihmisten mielipiteitä, asenteita, ominaisuuksia 

tai käyttäytymistä (Vilkka 2007, 28).  
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Ennen kuin lähdin lomakkeen tekoon, jouduin miettimään erittäin tarkkaan tutkimuksen 

aikataulutusta. Erityisesti vaihto-opiskelujaksoni Saksassa vaikutti prosessin kulkuun alku-

vaiheessa. Yhteydenpito toimi touko-kesäkuussa sähköpostin välityksellä, ja vasta palat-

tuani Suomeen heinäkuun puolivälissä asiat saatiin sovittua toimeksiantajan kanssa sito-

vammin. Lisäksi valmistumistavoitteeni loi rajoitteensa tutkimuksen ajankohdalle. 

Tutkimusta ei voinut lykätä ensi kesäkaudella, koska tarkoituksena on valmistua 2011 ke-

väällä. Tutkimus oli suoritettava siksi ulkomailta paluuni jälkeen risteilymatkailun loppu-

sesongin aikana.  

 

Suomeen paluuni jälkeen sain toimeksiantajaltani luvan tarkastella aiempia opinnäytetöitä 

ja tutkimuksia toimistolla. Perehdyin esimerkiksi Milla-Maaria Tuoreniemen (2006) ”Astu 

laivaan – M/s Jennyn risteilytoiminta Kokkolan ja Pietarsaaren välillä” sekä Maija-Stina 

Sundbäckin (2005) ”Kestävä kehitys: case Tankar” töihin. Opinnäytetyöt antoivat etenkin 

vinkkejä käyttökelpoisista lähteistä sekä auttoivat hahmottamaan oman työni sisältöä. 

Opinnäytetyöstäni muodostunee melkeinpä kahden edellä mainitun työn yhdistelmä, sillä 

käsittelen lopputyössäni niin saaristomatkailua kuin majakkasaaren toimintaa ja palveluja.  

 

Tutkimuksen toteuttamisen jälkeen tulokset käsiteltiin ja analysoitiin SPSS-ohjelmaa hy-

väksi käyttäen. Raportoinnissa käytettiin kuvailevaa muotoa.  

 

 

5.3  Kyselylomakkeen rakenne ja toimivuus 

 

Lopullinen tutkimuslomake (LIITE 2) syntyi heinäkuussa, mutta kyselylomakkeen runko 

oli selvillä jo touko-kesäkuussa. Lomakkeen teossa apuna oli varsinkin vuoden 2009 kesä-

työharjoitteluni Tankarissa ja sen luoma tietämys majakkasaaren toiminnasta. Koska tut-

kimusajankohta sijoittui hiljaisemmalle loppusesongille, en halunnut rajata tutkimusta vain 

tietyille asiakkaille. Sen sijaan sisällytin lomakkeeseen kysymyksiä, jotka selvittäisivät 

monipuolisesti koko asiakaskunnan tyytyväisyyttä.  

 

Testasin lomaketta muutamia kertoja ennen varsinaisen tutkimuksen suorittamista. Koe-

vastaajina toimivat tututtuni, jotka olivat käyneet saarella. Heikkilän (2008, 61) mukaan 

lomakkeen testaaminen selvittää muun muassa kysymysten ja ohjeiden selkeyttä ja ymmär-

tämistä, lomakkeen ja vastausvaihtoehtojen toimivuutta sekä vastausajan pituutta. Näiden 
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lisäksi lomakkeen testaaminen antoi minulle tietoa, sisälsikö lomake kaiken olennaisen vai 

oliko siinä turhiakin kysymyksiä.  

 

Kyselylomake tehtiin suomen-, ruotsin ja englanninkielellä ja se koostui saatekirjeestä, 

tausta- ja monivalintakysymyksistä sekä sekamuotoisista ja avoimista kysymyksistä. Vilk-

ka (2007, 65, 87–88) korostaa kirjassaan saatteen merkitystä. Saatteen on annettava riittä-

västi tietoa tutkimuksesta, sillä se antaa kokonaiskuvan tutkimuksesta ja vaikuttaa ihmisten 

osallistumispäätökseen. Tämän lisäksi on tärkeää saada saate ja kyselyn tyyli ja sisältö 

yhteensopiviksi. Tutkimukseni saatekirje sisälsi muun muassa tutkittavan puhuttelun sekä 

tietoa tutkimuksen osapuolista ja tarkoituksesta. Saatteessa mainitaan myös vastaamiseen 

menevä aika sekä tieto, että vastaajan henkilösuoja on turvattu. Lomakkeen palautuspaik-

kaa ei erikseen mainittu, koska tutkimus toteutettiin kahdessa paikassa – saarella Tankar 

Caféssa sekä laivalla m/s Jennyllä. Kahvilassa lomakkeiden palautus ei ollut ongelma, sillä 

lomakkeet sijaitsivat aivan palautuslaatikon vieressä. Laivalla lomakkeet ja palautuslaatik-

ko olivat baaritiskin päällä, mutta jaoin lomakkeita kynien kera myös pöytiin paluumatkan 

alkamista ennen.  

 

Puhuttelutavaksi valitsin teitittelyn, sillä se kunnioittaa tuntematonta vastaajaa enemmän 

(Vilkka 2007, 81). Tahdoin tehdä lomakkeesta kuitenkin persoonallisen, minkä takia liitin 

saatteeseen itse ottamani kuvan. Tämän lisäksi pyrin tekemään lomakkeesta visuaalisesti 

loogisen ja helposti ymmärrettävän, minkä takia kysymykset etenivät helpoista vaativam-

piin. Lomakkeen luettavuutta halusin myös parantaa erilaisten muotoilutyökalujen avulla.  

 

Saatekirjeen jälkeen varsinainen lomake alkaa. Ensimmäisiksi sijoitin vastaajaa koskevat 

taustakysymykset. Nämä kysymykset selvittivät vastaajan sukupuolta, ikää, kotilääniä tai -

maata. Lisäksi tiedustelin vierailun tarkoitusta, matkaseuraa sekä aiemman vieraillun mah-

dollisuutta. Taustamuuttujakysymykset olivat joko täysin strukturoituja, kuten sukupuoli- 

ja ikä-kysymyksissä, tai ne olivat sekamuotoisia, kuten vierailun tarkoitus ja matkaseura-

kysymysten kohdalla. Heikkilän (2008, 51) mukaan strukturoitujen eli suljettujen kysy-

mysten etuna on vastaamisen nopeus ja tulosten tilastollisen käsittelyn helppous, minkä 

takia pyrin itsekin rajaamaan vaihtoehdot aina kun vain mahdollista. Sekamuotoisia kysy-

myksiä, joissa osa vastausvaihtoehdoista on annettu etukäteen ja osa on avoimia, käytin 

varmuuden vuoksi. ”Muu, mikä?” -vaihtoehto on hyvä lisätä, mikäli on epävarmuutta siitä, 

sisältääkö kysymys kaikki mahdolliset vastausvaihtoehdot (Heikkilä 2008, 52). 
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Taustakysymysten jälkeen alettiin kartoittaa asiakkaiden varsinaista tyytyväisyyttä Tankar-

saaren eri palveluita kohtaan. Mielipidettä selvitettiin strukturoitujen monivalintavaihtoeh-

tojen avulla. Ryhmittelin samaa aihetta koskevat kysymykset omiksi kokonaisuuksiksi, 

mikä on eräs hyvän tutkimuslomakkeen tunnusmerkki (Heikkilä 2008, 48).  Käytin ryhmit-

telyssä seuraavanlaisia otsikoita: henkilökunta, kahvilapalvelut, majoituspalvelut, oheis-

palvelut, kokouspalvelut, venesatamapalvelut sekä yleisarvio. Otsikoiden alle loin kysy-

myksiä asioista, jotka koskevat otsikon aihetta. Kartoittaessani esimerkiksi asiakkaiden 

tyytyväisyyttä henkilökuntaan lomakkeessa kysyttiin asiakkaiden mielipidettä henkilökun-

nan ystävällisyydestä, palvelualttiudesta, ammattitaidosta ja kielitaidosta.  

 

Mielipidekysymyksissä vastausvaihtoehtoina toimivat ”huono”, ”välttävä”, ”kohtalainen”, 

”hyvä”, ”erinomainen” sekä ”en osaa sanoa”. Koska oli mahdollista, ettei asiakas ollut 

käyttänyt jotakin palvelua tai sen osaa, mietin lisäksi ”en ole käyttänyt” -vaihtoehtoa. Tä-

män vastausvaihtoehdon sijaan päädyin kuitenkin käyttämään joko kontrollikysymyksiä 

(kysymykset 9., 11. ja 12.) tai erillisiä kysymyksiä, kuten oheispalveluiden kohdalla. Mie-

lestäni lisävaihtoehto olisi vain sekavoittanut lomaketta liikaa ja hankaloittanut vastaamis-

ta.  

 

Mielipidekysymysten jälkeen toiseksi viimeisessä kohdassa haluttiin selvittää aikooko 

asiakas vierailla majakkasaarella uudemman kerran. Kysymyksessä pystyi vastaamaan 

”kyllä”, ”ei” tai ”en osaa sanoa”. Viimeisenä kysymyksenä oli avoin kysymys, jolla oli 

tarkoitus tuoda esille asiakkaiden kommentteja ja kehittämisideoita sekä sellaisia asioita, 

mitä ei välttämättä lomakkeessa käsitelty. 

 

 

5.4  Tutkimuksen onnistuminen 

 

Heikkilän (2008, 29–32)  mukaan hyvän tutkimuksen tunnusmerkkejä ovat korkea validi-

teetti, tulosten luotettavuus ja aito hyödyllisyys. Tutkijan on lisäksi oltava puolueeton ja 

avoin, mutta samalla huolehtia tutkimuksen luottamuksellisuudesta raportoinnin yhteydes-

sä. Sopiva aikataulu on myös tärkeä tekijä tutkimuksen onnistumisessa.  

 

Tutkimuksen pätevyys eli validiteetti on varmistettava ennen tutkimuksen suorittamista. 

Huolellisella suunnittelulla taataan se, että tutkimuksessa mitataan juuri sitä, mitä on tar-
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koituskin selvittää. (Heikkilä 2008, 29–30.)   Mielestäni suorittamani tutkimus on pätevä. 

Tavoitteenani oli tutkia asiakastyytyväisyyttä, minkä takia kysymykset kohdistettiin tyyty-

väisyyteen vaikuttaviin tekijöihin ja vastaajiksi valittiin kaikki asiakkaat, jotka hyödynsivät 

matkailupalveluita.   

 

Validiteetin lisäksi tutkimuksen kokonaisluotettavuuteen vaikuttaa myös reliaabelius 

(Vilkka 2007, 152). Reliaabeliudella tarkoitetaan mittaustulosten toistettavuutta, vaikka 

tutkimuksen tekijä vaihtuisi. Luotettavan tutkimuksen on edustettava koko tutkittavaa pe-

rusjoukkoa, ja tutkimustulosten on oltava tarkkoja eikä sattumanvaraisia. (Heikkilä 2008, 

30–31.) Todellisen perusjoukon suuruutta on vaikea määritellä, koska asiakkaiden määrä 

vaihteli päivästä ja säästä riippuen. Lopputulos on kuitenkin edustava, sillä vastaajien vie-

railun tarkoitus ja matkaseura olivat tarpeeksi vaihtelevia.  

 

Pyrkimys virheiden minimoimiseen parantaa tulosten tarkkuutta. Virheitä voi tapahtua niin 

tietoja kerättäessä, syötettäessä, käsiteltäessä kuin tulosten tulkinnan yhteydessä.  Virheet 

eivät välttämättä johdu pelkästään tutkimuksen tekijästä, vaan syy voi olla myös vastaajan. 

Vastaajat saattavat joskus vastatessaan valehdella esimerkiksi asioiden kaunistelun tai vä-

hättelemisen muodossa. (Heikkilä 2008, 30, 186.) Herääkin siis kysymys, onko liian hyvä 

tutkimustulos luotettava vai ei.  

 

Tutkimuksen puolueettomuuteen vaikuttavat tutkimustulokset ja tulosten tulkinta (Vilkka 

2007, 16). Kohdallani niin tutkimusprosessi kuin tulokset ovat mielestäni puolueettomia, 

sillä etäisyys vastaajiin säilyi koko ajan. Sen sijaan haastetta lisäsi tulosten tulkinta -osuus. 

Kesällä 2009 saamani työkokemus saattoi jossain määrin vaikuttaa tulosten analysointiin ja 

tulosten syiden keksimiseen. Tämän takia olikin tärkeää, että tulokset esitettiin kuvailevasti 

ja numeroiden avulla, ja vasta tarpeen vaatiessa tuloksiin haettiin vastauksia omien mielipi-

teiden kautta.   

 

Tutkimuksen toteuttamista hankaloitti hieman päällekkäinen ajankohta toisen tutkimuksen 

kanssa. Kokkolan Matkailu Oy toteutti yhteistyössä Finnish Consulting Groupin kanssa 

matkailijahaastattelu-tutkimuksen, minkä tarkoituksena oli kartoittaa Kokkolan matkailun 

tulo- ja työllisyystilannetta. Tutkimusta suoritettiin ympäri Kokkolaa erilaisissa matkailu-

kohteissa, ja täten myös m/s Jennyllä. Jotta tutkimusten ajankohtien päällekkäisyys ei olisi 
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ollut ongelma, sovimme haastattelijan kanssa, että mikäli olemme tekemässä tutkimuksi-

amme samana päivänä, hän tekisi tutkimustaan menomatkalla ja minä taas paluumatkalla.  

 

Sovittu järjestely toimi ilman suurempia moitteita. Tutkimusten samanaikaisuus ei muu-

tenkaan muodostunut ongelmaksi, mutta kenties se hieman laski vastaushalukkuutta minun 

tutkimuksessani. Lisäksi arvonnan puuttuminen tutkimuksestani saattoi osaltaan vaikuttaa, 

sillä matkailijahaastatteluun taas sisältyi risteilymatka-arvonta.  

 

Koen oman aktiivisuuteni hyvänä asiana, koska olemalla itse risteilyllä mukana varmistin, 

että asiakkaat edes vilkaisivat lomaketta. Mikäli kyselylomakkeet ovat yhdessä paikassa 

niin sanotusti vain odottamassa vastaajaansa, vastausprosentti ei yleensä ole hyvä. Sen 

takia lomakkeiden jakaminen pöydille oli hyvä ratkaisu. Jälkeenpäin ajateltuna tutkimuk-

sen olisi voinut suorittaa myös informoituna kyselynä, jolloin olisin tutkijana jakanut ja 

kerännyt lomakkeet henkilökohtaisesti (Vilkka 2007, 29). On kuitenkin huomioitava, että 

samaa keruumenetelmää täytyisi käyttää tutkimuksen molemmissa tapahtumapaikoissa. 

Tutkijan pitäisi siten toimia samalla tavalla niin saarella kuin laivalla, jotta tutkimus olisi 

luotettava ja koko perusjoukon huomioon ottava.  

 

Kuten Vilkkakin (2007, 28) ilmaisee, kyselyn ajoitus vaikuttaa olennaisesti vastausprosent-

tiin. Tämän takia loppusesonki ajankohtana ei ehkä ollut parhain mahdollinen, mutta toi-

saalta ainut vaihtoehto kohdallani. Sääolosuhteet elokuussa olivat kohtalaisen syksyiset, ja 

risteilyjä jouduttiin perumaan kovan tuulen takia muutaman kerran. Koulujen alkaminen ja 

kesäloman loppuminen vaikuttivat myös asiakkaiden määrään niin veneilijöiden kuin ris-

teilyasiakkaiden osalta.  

 

Olen kuitenkin tyytyväinen tutkimukseen kokonaisuutena. Palautettuja lomakkeita oli kai-

ken kaikkiaan 80, joista neljä jouduttiin hylkäämään. Hylkäyksen syynä oli ohjeiden vas-

tainen tai liian puutteellinen vastaaminen. Seuraavassa luvussa esitellään tutkimustulokset 

yksityiskohtaisesti. 
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6  TUTKIMUSTULOKSET   

 

 

Tässä luvussa käydään läpi tutkimustulokset. Vastaukset analysoitiin SPSS-ohjelman avul-

la, ja tulokset esitellään sekä kuvio- että taulukkomuodossa. Tulokset on jaoteltu kolmeen 

osioon: taustamuuttujat, mielipiteiden kartoitus ja avoin palaute.  

 

 

6.1  Taustamuuttujat 

 

Taustamuuttujat kysymykset selvittivät vastaajan sukupuolta, ikää, kotilääniä tai -maata, 

vierailun tarkoitusta, matkaseuraa sekä aiempaa vierailua. Asiakastyytyväisyystutkimuk-

sessa saatiin yhteensä 76 hyväksyttyä lomaketta. Vastaajista enemmistö oli naisia (61,8 %), 

kuten taulukko 4 osoittaa. Naisvastaajien suurempi määrä voi johtua esimerkiksi siitä, että 

naiset ovat halukkaampia vastaamaan kyselyihin. 

 

TAULUKKO 4. Vastaajien sukupuoli 

 
Frekvenssi 

* 

Prosentti 

** 

Validi prosentti 

***  

Kumulatiivinen prosentti 

**** 

 Nainen 47 61.8 61.8 61.8 

Mies 29 38.2 38.2 100.0 

Yhteensä 76 100.0 100.0  

 

*       Frekvenssi lukumäärä 

**     Prosenttiosuus koko aineistosta 

***   Prosenttiosuus vain kysymykseen vastanneista 

**** Kuinka monta prosenttia on kyseisessä ja sitä edeltävissä luokissa yhteensä  

(Lusa 2009.) 

 

 

Kuvion 8 mukaisesti enemmistö vastaajista oli nuoria aikuisia. Odotin kuitenkin enemmän 

vanhempien ihmisten osallistumista. Perustuen siihen, että Tankariin järjetetään paljon 

seura- ja ryhmämatkoja, ja lisäksi veneilijöistä suurin osa on keski-ikäistä porukkaa. Yli 

neljäkymppisiä oli yhteensä vain 32 ja 31-40-vuotiaita oli 13. Vastaajista 21-31-vuotiaita 

oli 25 ja kuusi alle 21-vuotiaita.   
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KUVIO 8. Vastaajien ikäjakauma  

 

Ei ole jokseenkaan yllättävää, että pääosa vastanneista oli kotoisin läheltä Länsi-Suomen 

alueelta (60,5 %).  Etelä-Suomen läänistä oli toiseksi eniten vastanneita asiakkaita. Vastaa-

jista seitsemän oli Oulun läänin suunnalta. Itä-Suomesta ja Lapista oli molemmista kaksi 

vastaajaa. Vastaajista kahdeksan oli ulkomaalaisia. He olivat kotoisin Bangladeshista, Bas-

kimaalta, Englannista, Nepalista ja Saksasta. Enemmistö heistä oli vaihto-opiskelijoita. 

(KUVIO 9.) 

 

 
KUVIO 9. Mistä vastaaja on kotoisin? 

 

Kysyttäessä vierailun tarkoitusta pääsyy kohdistui vapaa-ajan viettoon (82,9 %). Vastaajis-

ta 6,6 % vieraili Tankarilla työ-, kokous- tai virkistystarkoituksessa. Vain neljä vastaajaa 

ilmoitti vierailun syyksi venesataman. Venesatamapalveluiden käyttäjiä oli kylläkin 
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enemmän (vrt. KUVIO 31), mutta vastaajat mielisivät vierailun tarkoitukseksi ennemmin 

vapaa-ajan vieton kuin itse venesataman. Muita vierailun tarkoituksia olivat mm. journa-

lismi, kalastus, seuramatka ja opinnot. (KUVIO 10.) 

 

 
KUVIO 10. Vierailun tarkoitus 

 

Kuten kuvio 11 osoittaa, tyypillisenä matkaseurana toimi perhe (41,9 %). Toiseksi valituin 

vaihtoehto oli reissu ystäväporukan kanssa (35,1 %). Kuusi ihmistä matkusti harrasteryh-

män mukana ja vain kaksi työporukan kanssa. Lisäksi yksi vastaaja oli yksinmatkaaja. 

Viimeisen vaihtoehdon ”jokin muu seurue” valitsi kahdeksan vastaajaa. Heistä enemmistö 

oli liikkeellä opiskelijaryhmän, tyttö- tai poikaystävän kanssa.  

 

 

KUVIO 11. Matkaseura 
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Kysyttäessä, onko henkilö aikaisemmin vierailut majakkasaarella, enemmistö vastasi ”ei” 

(51,3 %). Koska enemmistö vastaajista oli risteilyasiakkaita, voimme päätellä että ristei-

lyaluksen mukana tulee aikalailla uusia asiakkaita. Toisaalta vanhojen asiakkaiden osuus 

kertoo siitä, että ihmiset, jotka ovat kerran käyneet saarella, mielellään palaavat sinne tois-

tekin. (TAULUKKO 5.) 

 

TAULUKKO 5. Onko vastaaja aiemmin vieraillut Tankarissa?  

 
Frekvenssi Prosentti Validi prosentti  

Kumulatiivinen 

prosentti  

 Kyllä 37 48.7 48.7 48.7 

Ei 39 51.3 51.3 100.0 

Yhteensä 76 100.0 100.0  

 

 

6.2 Mielipiteiden kartoitus 

 

Mielipiteiden kartoitus aloitettiin henkilökuntaa koskevilla kysymyksillä, joissa vastaajien 

mielipide kallistui yleisesti hyvä-vaihtoehdon puolelle. Ensimmäisenä kysyttiin mielipidet-

tä henkilökunnan ystävällisyydestä. Sitä piti hyvänä 30 vastaajaa (39,5 %), erinomaisena 

29 (38,2 %) ja kohtalaisena 12 (15,8 %) . Lisäksi yhden mielestä henkilökunnan ystävälli-

syys oli huonon arvoista ja toisen mielestä välttävää. Vastaajista kolme (3,9 %) ei osannut 

sanoa mielipidettään. (KUVIO 12.) 

 
KUVIO 12. Henkilökunnan ystävällisyys 
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Vastaustulosten mukaan henkilökunnan palvelualttius oli myös hyväntasoista (47,4 %). 

Vastaajista 27 oli erinomaisen kannalla, 8 kohtalaisen ja 3 välttävän. Lisäksi kaksi ei osan-

nut vastata kysymykseen. (KUVIO 13.) 

 
KUVIO 13. Henkilökunnan palvelualttius  

 

Mielipide henkilökunnan ammattitaidosta jakautui edellisten tapaan. 42,1 prosenttia vas-

tanneista piti henkilökunnan ammattitaitoa hyvänä ja 30,3 prosenttia erinomaisena. Kah-

deksan (10,5 %) mielestä työntekijöiden ammattitaitoisuus oli kohtalaista, viiden (6,6 %) 

mielestä välttävää ja kahden mukaan (2,6 %) huonoa. ”En osaa sanoa” -vaihtoehdon valitsi 

kuusi ihmistä. (KUVIO 14.) 

 
KUVIO 14. Henkilökunnan ammattitaito 

 

Kysyttäessä henkilökunnan kielitaitoa 40 prosenttia vastaajista ei osannut sanoa mielipidet-

tään kysymykseen. Loput mielipiteet jakautuivat erinomaisen (32 %), hyvän (21,3 %) ja 
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kohtalaisen (6,7 %) kesken. Palautuneiden lomakkeiden perusteella pystyi päättelemään, 

että suurin osa vastaajista oli suomenkielisiä tai ihmisiä, jotka ymmärsivät suomea. Tämän 

takia suuri EOS-vastausten määrä johtunee siitä, että asiointilanteissa vastaajille ei synty-

nyt käsitystä henkilökunnan kielitaidosta. (KUVIO 15.)  

 
KUVIO 15. Henkilökunnan kielitaito 

 

Voidaan siis lyhyesti todeta, että Tankarin ja laivan henkilökunta on varsin ammattitaitois-

ta ja palvelu on luonteeltaan ystävällistä ja kielitaitoista. Vastaajien mielipiteet erosivat sitä 

vastoin enemmän kahvilaan liittyvissä kysymyksissä, kuten kuviosta 16 on havaittavissa.  

 
KUVIO 16. Kahvilan ilme ja viihtyvyys 

 

Tiedusteltaessa asiakkaiden mielipidettä kahvilan ilmeestä ja viihtyvyydestä tasan puolet 

vastaajista piti sitä hyvänä. Erinomaisen kannalla oli 27,5 prosenttia. Kohtalaista kannatti 
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kahdeksan, välttävää viisi ja huonoa yksi. Lisäksi kolme vastaajaa ei osannut sanoa kan-

taansa. (KUVIO 16.) 

 

Kysyttäessä mielipidettä kahvilassa tarjottavista makeista syötävistä 37 prosenttia ei 

osannut antaa mielipidettä asiasta. Vastaava prosenttiosuus suolaisten tarjottavien kohdalla 

oli 36 prosenttia. Todennäköisesti vastaajat, jotka eivät osaneet sanoa mielipidettään, eivät 

ostaneet kyseisiä tuotteita lainkaan. Makean ja suolaisen ruoan tarjontaan oltiin kuitenkin 

kohtuullisen tyytyväisiä, sillä vastaajista 28,8 % piti makeita syötäviä hyvänä ja 11 % 

erinomaisena. Suolaisia tarjottavia piti vastaavasti hyvänä 29,3 % ja erinomaisena 13,3 %.  

Välttävä ja kohtalainen saivat myös kannatusta, mutta kukaan vastaajista ei pitänyt 

ruokatarjontaa huonona. (KUVIO 17.) 
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KUVIO 17. Makeat ja suolaiset tarjottavat 

 

Tuloksista on siten havaittavissa, että ihmiset ovat tyytyväisiä kalakeittoon sekä pulla-, 

karkki- ja jäätelövalikoimaan. Tämän lisäksi myös ruoan laatuun oltiin tyytyväisiä. Ruoan 

laatua piti nimittäin erinomaisena 23 % ja hyvänä 28,4 %. Vastaajista 8,1 % oli kohtalaisen 

ja 6,8 % välttävän kannalla. Enemmistö (33,8 %) ei kuitenkaan osannut sanoa mielipidet-

tään asiasta. (KUVIO 18.) 
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KUVIO 18. Ruoan laatu 

 

Kuten kuvio 19 osoittaa, Tankarin juomatarjontaan oltiin myös yleisesti tyytyväisiä. Kah-

vilassa tarjottavat virvokkeet vaihtelevat lähdevedestä kivennäisvesiin sekä Trip-mehuista 

erilaisiin limonaateihin ja energiajuomiin. 33,8 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että 

virvoketarjonta on hyvä. Vastaajista 23,4 prosenttia piti tarjontaa erinomaisena 9,9 % koh-

talaisena ja 5,6 % välttävänä. Lisäksi 26,8 prosenttia ei osannut antaa mielipidettään asias-

ta, mihin todennäköisesti on syynä se, että kyseiset vastaajat eivät ostaneet virvokkeita 

saarella käyntinsä aikana. 
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KUVIO 19. Virvokkeiden ja alkoholijuomien tarjonta 

 

Sama syy pätenee myös alkoholijuomien EOS-vastausten suuren lukumäärään, sillä luulta-

vimmin näillä asiakkaille ei ollut kokemusta asiasta. Café Tankarillahan on A-oikeudet, 

mikä tarkoittaa sitä että valikoimaan kuuluu niin keskioluet ja siiderit kuin väkevät viinat. 
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Alkoholitarjontaa piti hyvänä 25,7 % ja erinomaisena 21,4 %, joten tarjontaan oltiin tyyty-

väisiä. (KUVIO 19.) 

 

Palvelun nopeutta tiedusteltaessa jopa 40,3 prosentin mielestä palvelun nopeus oli erin-

omaista ja 33,3 prosentin mielestä hyvää. Lisäksi 11 oli kohtalaisen kannalla ja yhden mie-

lestä palvelun nopeus oli välttävän arvoista. En osaa sanoa -vaihtoehdon valitsi 9,7 pro-

senttia vastanneista. (KUVIO 20.) 

  
KUVIO 20. Palvelun nopeus 

 

Työkokemukseni takia odotin kielteisempää suhtautumista. Sitä minkä takia vastausten 

positiivisuus oli hyvä asia.  Joskus kiireisinä päivinä asiakasjonot saattoivat yltää ihan ul-

koterassille asti. Varsinkin kun ennakkoon tilattujen lohikeittoaterioiden määrä oli suuri. 

Tällöin jonottaminen ja istumapaikkojen puute saattoivat toimia häiriötekijöinä asiakkaille. 

Toisaalta tekemäni asiakastyytyväisyystutkimus suoritettiin elokuussa, jolloin asiakasmää-

rät olivat oletettavasti pienempiä, minkä takia palvelu ja kahvilassa asioiminen sujui vikke-

lämmin. Asiakastyytyväisyyden kannalta on siis positiivista, että omat kokemukset ja tut-

kimustulokset ovat ristiriidassa keskenään.  

 

Seuraava kysymys aukioloaikoja kohtaan jakoi hieman mielipiteitä. Enemmistö piti niitä 

hyvänä (36,5 %). Seuraavaksi eniten kannatusta saivat erinomainen (21,6 %), en osaa sa-

noa (17,6 %) ja kohtalainen (17,6 %). Aukioloaikoja piti taas huonona 5,4 prosenttia ja 

välttävänä 1,4 prosenttia vastaajista. (KUVIO 21. ) 
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KUVIO 21. Aukioloajat 

 

Tämän kysymyksen tuloksia saattoi hieman vääristää risteilyasiakkaiden vastaukset. Kah-

vion aukioloajoilla ei oikeastaan ole minkäänlaista vaikutusta heihin, koska Tankar Café 

on auki aina laivan ollessa Tankarissa. Sen sijaan kuten kuviosta 21 on havaittavissa, kaik-

ki eivät ole täysin tyytyväisiä aukioloaikoihin. Tutkimustulosten mukaan tyytymättömim-

piä olivat eritoten majoittujat ja veneilijät. Voidaan siis päätellä, että aukioloajat eivät pal-

vele kattavasti koko asiakaskuntaa, vaan ne on suunniteltu enemmänkin risteilyasiakkaiden 

mukaan.  

 

Seuraavaksi mielipidettä tiedusteltiin saaren majoituspalveluista. Kyselyyn vastanneista 

vain 18 yöpyi saarella ja hyödynsi näin majoituspalveluita. Kolme yöpyjää majoittui Tan-

kar Innissä, kaksi vierasmajassa ja loput 11 Majakkamestarin talossa. Kaksi vastaajaa jätti 

epähuomiossa vastaamatta majapaikka-kohtaan, kuten taulukosta 6 voidaan huomata.  

 

TAULUKKO 6. Majoituspaikka 

 
Frekvenssi Prosentti Validi prosentti 

Kumulatiivinen 

prosentti 

 Majatalo Tankar Inn 3 3.9 4.1 4.1 

Majakkamestarin talo 11 14.5 14.9 18.9 

Vierasmaja 2 2.6 2.7 21.6 

Ei yöpynyt 58 76.3 78.4 100.0 

Yhteensä 74 97.4 100.0  

 Puuttuvat 2 2.6   

Yhteensä 76 100.0   
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Majoituspaikkojen tason ollessa erilaista on luonnollista, että majoittujien mielipiteet vaih-

televat. Mielipide-eroja oli kuitenkin myös saman majoituspaikan suhteen. Seuraavissa 

frekvenssikuvioissa on kuvattu majoittujien mielipiteitä majoituspaikoista. Majoituspaik-

ka-kohdan tyhjäksi jättäneiden vastauksia ei ole huomioitu.  

2

1

2

4

3

2 2

0

1

2

3

4

5

Välttävä Kohtalainen Hyvä Erinomainen

Majatalo Tankar Inn

Majakkamestarin talo

Vierasmaja

 
KUVIO 22. Majoituspaikkojen yleisilme 

 

Kuvion 22 mukaisesti majoittujat pitivät vierasmajan yleisilmettä erinomaisena. Sen sijaan 

Tankar Innin ja Majakkamestarin talon yleisilme jakoi mielipiteitä. Majakkamestarin talo 

sai mielipiteitä väliltä välttävä ja erinomainen, kun taas Tankar Inn kohtalainen ja hyvä.  
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KUVIO 23. Majoituspaikkojen siisteys 

 

Siisteyden suhteen majataloon oltiin kaikista tyytyväisimpiä, ja vierasmajan siisteyskin oli 

hyvällä tasolla. Mielipiteet taas Majakkamestarin siisteydestä olivat eriäviä. (KUVIO 23.) 

 

Saniteettitiloihin suhtauduttiin myös vaihtelevasti. Enemmistö Majakkamestarin asiakkais-

ta piti wc-tiloja kohtalaisena. Sataman läheisyydessä sijaitsevat vessat saivat arvosanan 



 45 

”hyvä” vierasmajan asiakkailta. Tankar Innissä majoittuvat taas arvioivat saniteettitilat 

kohtalaisen ja erinomaisen välille.  (KUVIO 24.)  
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KUVIO 24. Majoituspaikkojen saniteettitilat 

 

Kysyttäessä mielipidettä majoituspaikkojen toimivuudesta majoittujat olivat siihen suhteel-

lisen tyytyväisiä. Tankar Innin ja vierasmajan asiakkaat pitivät majoituspaikan toimivuutta 

kohtalaisena ja hyvänä. Majakkamestarissa yöpyneistä enemmistö oli taas hyvän kannalla, 

mutta myös kohtalainen ja erinomainen saivat kannatusta. (KUVIO 25.) 
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KUVIO 25. Majoituspaikkojen toimivuus 

 

Majoittujien joukossa oli vain vähän henkilöitä, jotka söivät kahvilassa tarjottavan aamiai-

sen. Kesällä 2009 aamupalaan kuului esimerkiksi puuro, murot, jogurtti, leikkeleitä ja juus-

toa, tuoreita vihanneksia ja hedelmiä, leipää sekä kahvia pullineen. Ainoastaan neljä yöpy-

jää antoi arvosanansa aamupalasta, ja heistä kolme yöpyi Tankar Innissä. Yksi piti 

aamiaista hyvänä ja kolme muuta erinomaisena. (TAULUKKO 7.)  
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TAULUKKO 7. Aamupala 

 
Frekvenssi Prosentti Validi prosentti 

Kumulatiivinen 
prosentti 

 Hyvä 1 1.3 25.0 25.0 

Erinomainen 3 3.9 75.0 100.0 

Yhteensä 4 5.3 100.0  

 Puuttuvat 72 94.7   

Yhteensä 76 100.0   

 

Tulos viestii siitä, että useampi majoittuja oli varautunut tuomaan ruokaa mukanaan, kuten 

he yleensä tekevätkin. Toisena vaihtoehtona, miksi aamupalaa ei ostettu, voisi olla, etteivät 

majoittujat edes tienneet mahdollisuudesta tai pitivät sitä liian kalliina vaihtoehtona. 

 

Kuten luvussa 3 kävi selville, Tankar-saari tarjoaa oheispalveluinaan muun muassa opas-

tettuja saarikierroksia, tilaussaunoja, kokouspalveluita ja majakkatornikäyntejä. Kyselyyn 

vastanneista yllättävän vähällä oli kokemusta edellä mainituista.  

 

 
KUVIO 26. Opastettu saarikierros 

 

Kuviosta 26 on nähtävissä, että 76 kyselyyn vastaajasta vain 25 arvioi kansimiesten vetä-

män saarikierroksen. Saarikierroksen kiertäneet olivat huomattavan tyytyväisiä, sillä 9 piti 

kierrosta hyvänä ja 10 erinomaisena. Pieni osallistujamäärä tukee sitä väitettä, että monet 

tutustuvat saareen mieluummin omatoimisesti.  Tyytymättömyys saataisi johtua esimerkik-

si siitä, että saarikierros ei vastannut asiakkaan odotuksia. 
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Kyselyyn vastanneiden joukossa ei myöskään ollut paljon majakassa kävijöitä. Toki on 

muistettava, että tutkimuksen ajankohdan aikana majakka oli auki vain kerran virallisesti 

15. elokuuta sekä kerran tilauksesta ryhmälle. Tämä seikka huomioon ottaen vastauspro-

sentti oli kohtuullinen.  Majakkatornissa vieraili yhteensä 24 vastaajaa, jotka yleisesti piti-

vät käyntiä hyvänä (11) ja erinomaisena (8) (KUVIO 27).  

 

 
KUVIO 27. Majakkatornikäynti 

 

Tankarin asiakkaista saunaa käyttävät periaatteessa vain majoittujat ja veneilijät. Kuitenkin 

lomakkeessa ei tullut huomioitua sitä tosiasiaa, että käytössä olevia saunoja on kaksi: sa-

taman läheisyydessä sijaitseva sauna ja majakkamäen sauna. Eritoten saunojen erot ovat 

huomionarvoisia. Sataman sauna on tilauksesta lämmitettävä, ja sen tyypillisinä varaajina 

ovat veneilijät. Sen sijaan majakkamäen sauna on tarkoitettu nimenomaan majakkamesta-

rin talossa yöpyville, jonka asukkaat voivat halutessaan lämmittää itse. Saunojen erona on 

myös se, että tilaussauna on uusittu vuonna 2009, kun taas majakkamäen sauna on hyvin 

pieni ja ehkä hieman kolkkokin. Nämä seikat huomioon ottaen pystytään paremmin ym-

märtämään kuvion 28 kielteisiä mielipiteitä.  
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KUVIO 28. Sauna 

 

Kuten kuviosta 28 on nähtävissä, saunaa piti vähintään hyvänarvoisena 10 ihmistä. Kohta-

laisen kannalla oli taas enemmistö (8) ja myös välttävä ja huono saivat kannatusta.  

 

Kysyttäessä asiakkaiden mielipidettä Tankarin kappelista mielipiteet vaihtelivat välttävän 

ja erinomaisen välillä. Kappelia piti hyvänä peräti 15 vastaajaa ja erinomaisena viisi vas-

taajaa. Kuuden mielestä kappeli oli kohtalainen ja yksi antoi kappelille välttävän arvosa-

nan. (KUVIO 29.)  

 
KUVIO 29. Kappeli 

 

Tiettävästi kukaan vastaajista ei käyttänyt kappelia oheispalvelun muodossa, vaan he tutus-

tuivat kirkkoon joko omatoimisesti tai saarikierroksen yhteydessä. Tästä huolimatta voi-

daan todeta, että pieni kirkko on varsin miellyttävä asiakkaiden silmissä.  
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Tankar-saaren varsinaisena kokoustilana toimii majakkamestarin talon keittiö. Omien tie-

tojeni mukaan yksikään kyselyyn vastaajista ei varsinaisesti käyttänyt keittiötä kokoustila-

ominaisuudessa. Kysymykseen vastasi kuitenkin muutama ihminen, jotka lomakkeiden 

perusteella vain majoittuivat talossa saaden käyttöönsä myös keittiötilan. Tässä tapaukses-

sa majoittujien mielipiteet eivät välttämättä kerro koko totuutta, mutta ovat vähintäänkin 

suuntaa antavia.  
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KUVIO 30. Kokoustilan tilavuus ja toimivuus 

 

Kuvion 30 mukaisesti kokoustilan tilavuutta pidettiin kohtalaisena ja välttävänä. Enemmis-

tö piti tilaa toimivuudeltaan välttävänä, mutta jonkun mielestä tila oli kohtalainen tai jopa 

erinomainen.  Kysymyksen tulokset eivät anna vain tietoa kokoustilasta, vaan myös ma-

jakkamestarin keittiöstä ja sen toimivuudesta. 

 
KUVIO 31. Venesatamapalvelut 

 

Seuraavana kysymyksenä tiedusteltiin asiakkaiden mielipidettä venesatamapalveluista. 

Vastaukset sijoittuivat kohtalaisen ja erinomaisen välillä. Venesataman yhteydessä olevia 
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palveluita piti erinomaisena kaksi, hyvänä kahdeksan ja kohtalaisena neljä vastaajaa. 

(KUVIO 31.) 

 

Odotin jokseenkin enemmän vastaajia veneilijöiden puolelta. Vierasvenesatamassa käy 

kuitenkin paljon yksityisveneilijöitä, jotka tulevat Tankariin perheen kanssa vapaa-

ajanviettoon, kalastusharrastuksen tai venekiinnityspaikan takia. Vaikka elokuu ei välttä-

mättä ole varsinainen lomakuukausi, veneilijöitä riittää vielä ainakin viikonloppuisin, mi-

käli säät vain suosivat. Se, että kyselyyn ei osallistunut niin monta venesatamapalvelun 

käyttäjää kuin toivottiin, johtunee kyselyn toteutustavasta. Mikäli lomakkeet olisivat olleet 

paremmin esillä ja niistä olisi informoitu enemmän kahviossa asioimisen yhteydessä, vas-

tauksia olisi saattanut saada enemmän. 

 

Kysyttäessä asiakkaiden mielipidettä kokonaisviihtyvyydestä enemmistö vastaajista oli 

erinomaisen viihtyvyyden kannalla (42,6 %). 33,8 % piti kokonaisviihtyvyyttä hyvänä, 

19,1 % kohtalaisena ja 2,9 % välttävänä. Lisäksi yksi ei osannut sanoa mielipidettään ky-

symykseen. (KUVIO 32.) 

 
KUVIO 32. Kokonaisviihtyvyys 

 

Puuttuvia vastauksia oli tämän kysymyksen kohdalla kahdeksan kappaletta, mikä antaa 

viitteitä siitä, että henkilöt eivät ole jaksaneet vastata kaikkiin kysymyksiin. Mahdollista on 

myös, että he ovat jättäneet vastaamatta epähuomiossa. 

 

Työkesä 2009 ja keskustelut joidenkin asiakkaiden kanssa antoivat hieman ymmärtää, että 

jotkin Tankarin matkailutuotteista olisivat hieman ylihinnoiteltuja. Tästä huolimatta asia-
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kastyytyväisyystutkimukseen vastaajista jopa 32,9 prosenttia piti hinta-laatusuhdetta hyvä-

nä ja 21,4 prosenttia vieläpä erinomaisena. Kohtalaisen hinta-laatusuhteen kannalla oli 30 

%, välttävän taas 12,9 ja huonon 1,4 prosenttia. (KUVIO 33.) Koska yli puolet vastaajista 

piti tuotteiden hinnoittelu vähintäänkin hyvänä, voidaan siten todeta laadun ja siitä perittä-

vän hinnan olevan kohdallaan. 

 
KUVIO 33. Hinta-laatusuhde 

 

Viimeisenä strukturoituna kysymyksenä tiedusteltiin asiakkaan halukkuutta uusintavierai-

luun Tankarissa.  

 
KUVIO 34. Aikooko vastaaja vierailla Tankarilla uudelleen? 

 

Vastaajista peräti 68 prosenttia oli aikeissa vierailla saarella uudemman kerran. 31 

prosenttia vastaajista ei osannut sanoa tulevaisuuden puolesta mitään. Vain yksi ihminen ei 

varmasti aio vierailla saarella enää toistamiseen. (KUVIO 34.) Yleisesti Tankarin asiakkaat 
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ovat mitä todennäköisimmin tyytyväisiä saamaansa palveluun tai muuten viehättyneitä 

majakkasaareen. 

 

 

6.3  Avoin palaute 

 

Tutkimuslomakkeen viimeisenä kohtana oli avoin kysymys, jonka avulla asiakkaat pystyi-

vät vapaasanaisesti ilmaisemaan mielipiteensä Tankarista. Kysymykseen vastattiin yhteen-

sä 32 lomakkeen osalta. Palautetta annettiin muun muassa tiedottamisesta, hinnoittelusta 

sekä saaren erilaisista palveluista. Saarta myös kehuttiin yleisesti.  

 

Avoimesta palautteesta käy ilmi, kuinka osa asiakkaista oli tyytymättömiä saatuun tiedon-

antoon. Palautteiden mukaan informaatio ei oikein toimi matkailutoimiston, laivan henki-

lökunnan ja saaren työntekijöiden välillä. Etenkin tietämättömyys juomaveden saatavuu-

desta aiheutti närkästystä monen asiakkaan mielestä.  

 

Kokkolan Matkailun informaatio sekä satamassa että netissä tosi onnetonta, 

kun kyse on niinkin tärkeästä asiasta kuin juomakelpoinen vesi!!! Myös itse 

Tankarilla pitäisi varautua vedentarjontaan paremmin, jos kerta markkinoi-

daan majoituspalveluita. 

 

Vastaavanlaisia kommentteja oli enemmänkin, mistä voisi päätellä, että juomaveden saata-

vuudesta ei ole riittävästi tietoa. Asiasta ei joko mainita erikseen varauksen teon yhteydes-

sä tai asiaa ei tarpeeksi painoteta yhtiön internet-sivustoilla. Mielestäni saaren työntekijöi-

den olisi aina varmistettava, että uusien majoittujien saapuessa majoituspaikassa on uusi 

täytetty vesikanisteri. Sisään kirjautumisen yhteydessä on lisäksi syytä mainita että kaniste-

rin voi käydä täyttämässä kahviossa kahvion auki ollessa. Näin oli ainakin tapana toimia 

2009 kesällä. 

 

Majoitustiloista saatavaa tietoa (oppaat ja Internet) pitäisi muutenkin laittaa ajan tasalle, 

sillä se ei vastaa täysin nykytilannetta. Kuten eräs asiakaskin totesi, vierasmajan peitoista 

ei ole missään mainintaa, minkä takia asiakas joutui ottamaan isot makuupussit mukaansa 

liinavaatteiden sijaan.   Lisäksi jotkut asiakkaat toivoivat enemmän tietoa vuokrattavista 

mökeistä. Suurin osa asiakkaista ei varmaan tiedä, että saarella sijaitsevat mökit ovat pää-
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osin yksityisomistuksessa eivätkä vuokrattavissa. Saattaa toki myös olla, että asiakkaat 

olisivat halunneet enemmän tietoa Kokkolan Matkailu Oy:n tarjoamasta majoituksesta.  

 

Majoitusta koskien palautetta sai myös tilojen kunto ja hinnoittelu. Usean mielestä majoi-

tustilat kannattaisi sisustaa uudelleen. Tämä toive koskee varmaan ainakin majakkamesta-

rin huoneita, sillä talon sisätiloihin ei ole tehty kunnostustöitä viime aikoina, vaikka talon 

ulkopuoli onkin uusittu ja maalattu. Majoituspalveluiden hintoja kommentointiin ensisijai-

sesti sen takia, että ne eivät vastaa tarjottavaa tasoa tai laatua. Yksi asiakas oli lisäksi sitä 

mieltä, että tilojen kustannukset ja ruokailumahdollisuudet on hinnoiteltu ensisijaisesti työ- 

ja kokousasiakkaille, joita ei kuitenkaan saada houkuteltua saarelle. Toisen asiakkaan mie-

lestä yöpymishintaan voisi sisällyttää saunan ja aamupalan. 

 

Kuten mielipidekysymystenkin vastaukset osoittivat, saaren ravitsemuspalveluihin oltiin 

yleisesti suhteellisen tyytyväisiä. Avoimen kysymyksen osalta vastaukset olivat saman-

suuntaisia: ”…Ruokailumahdollisuudet olivat hyviä”, ”…homma pyörii täydellisesti ja 

moitteettomasti”, ”…maittava ruoka…”. Toisaalta joidenkin mielestä saaren ruokapalve-

luita voisi monipuolistaa, jolloin tarjolla olisi muutakin kuin lohikeittoateria juomineen ja 

jälkiruokapullakahveineen. Lisäksi muutama koki ruoan ennakkotilauksen hankalaksi.  

 

Parin vastaajan mielestä kahvion aukioloaikoja tulisi hieman muuttaa. Kahvila on nimittäin 

auki pääosin m/s Jennyn aikataulujen mukaan, jolloin aukioloajat eivät palvele kaikkia 

asiakkaita tasapuolisesti. Yksi vastaajista esittikin kahvion olemista auki myöhempään 

viikonloppuisin.    

 

Café Tankarin aukioloaikojen ohella myös majakan aukiolo sai palautetta. Majakka saisi 

olla useammin auki yleisölle, sillä monet asiakkaista olisivat pitäneet majakkakäyntiä mie-

lenkiintoisena kokemuksena.  

 

Oheispalveluna toimivaa tilaussaunaa kehuttiin. Varsinkin naisten ja miesten saunavuorot 

oli hyvin järjestetty viime kesänä. Sitä vastoin majakkamäellä sijaitseva sauna sai kieltei-

sempää palautetta sanoin: ”…ei makeaa vettä, savut sisälle, likainen ja turvattomat lau-

teet”. Saunan on toki aina oltava siisti asiakkaita varten, mutta pesuvetenä toimii merivesi 

myös sataman saunalla. 
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Parin asiakkaan mielestä saarella voisi olla selvemmät opasteet, jotka soveltuisivat etenkin 

omatoimimatkailijoille. Lisäksi pitkospuureittejä toivottiin lisään, sillä esimerkiksi lasten-

rattailla ei pääse joka paikkaan menemään. Sama totuus pätee myös liikuntarajoitteisten 

kohdalla. Rattaiden ja pyörätuolien kanssa kulkevien on mahdotonta kiertää saarta ympäri 

asti, sillä pitkospuut eivät ulotu joka puolelle, vaan vain rannan ja kahvion läheisyyteen. 

Huomioitavaa on myös se, että matka jo majakkamäelle voi olla joillekin liian raskas. 

 

Yleisesti Tankaria pidettiin hienona saarena. Muutaman asiakkaan mielestä laivan saaressa 

oloaika voisi jopa olla pidempikin, sillä pari tuntia kuluu saarella varsin nopeasti. Toisaalta 

omasta kokemuksesta tiedän, että aika saarella ei kulu niinkään joutuisasti sään ollessa 

oikein huono tuulen tai sateen takia.  

 

Alla on lueteltu joitakin vastaajien myönteisiä kommentteja.  

o ”Fin helhet. Öppet och generöst!” 

o ”Viihtyisä ja idyllinen paikka.” 

o ”Savustusuunit loistava keksintö! Yleisöystävällisyys kunniaan.” 

o ”Kaikin puolin erittäin mukava retki saarelle. Kiitos kaikille saarelaisille 

tehdystä työstä ja palvelusta.” 

o ”Upea saari, jossa kaksi tuntia kului liian nopeasti. Ensi kerralla yöksi.” 

o ”Majakkasaaren miljöö on UPEA, mutta matkailupalveluissa on vielä kehit-

tämisen varaa.” 

 

Viimeinen lause tähdentää koko opinnäytetyön pääidean. Puitteet saarella ovat kieltämättä 

mahtavat ja matkailupalveluiden kehitys on ollut hyvää. Kuitenkin asioita voisi järjestää ja 

hoitaa entistäkin paremmin. 
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7  KEHITTÄMISSUUNNITELMA 

 

 

Tässä luvussa suunnitellaan tutkimustulosten, SWOT-analyysin ja oman kokemuksen pe-

rusteella kehittämisideoita, joiden avulla voitaisiin parantaa Tankarin toimintaa, palveluita 

ja asiakkaiden viihtyvyyttä. 

 

SWOT-analyysi sisältää tietoa niin yrityksen nykytilanteesta kuin tulevaisuudestakin, sillä 

analyysin avulla kartoitetaan yrityksen toiminnan vahvoja ja heikkoja puolia sekä tulevia 

mahdollisuuksia ja uhkia.  Sana ”SWOT” rakentuu alun perin englanninkielen termeistä: 

Strengths (vahvuudet), Weaknesses (heikkoudet), Opportunities (mahdollisuudet) ja 

Threats (uhat). Vahvuudet ja heikkoudet ovat yrityksen sisäisiä asioita, kun taas mahdolli-

suudet ja uhat ovat yrityksen ulkopuolisia asioita. SWOT-analyysin tavoitteena on muuttaa 

uhat ja heikkoudet mahdollisuuksiksi tai vähintäänkin pienentää niistä aiheutuvia riskejä. 

Analyysin tulos havainnollistetaan usein nelikenttämuotoon, kuten taulukosta 8 on nähtä-

vissä. (Hokkanen, Mönkkönen & Pesonen 2000, 123; Suominen 2000, 52.) SWOT-

analyysi laadittiin tutkimustulosten sekä omien ideoiden, ajatusten ja kokemusten perus-

teella. 

 

TAULUKKO 8. SWOT-analyysi 

VAHVUUDET HEIKKOUDET 

 Ainutlaatuinen saaristo- ja meriympäristö  

 Saaren upea miljöö 

 Edellytykset luonto- ja venematkailulle 

 Perusmatkailupalveluiden löytyminen 

 Ystävällinen ja ammattitaitoinen henkilökunta 

 Matkailun kehittyminen  

 Kaksikielisyys 

 

 Tiedottaminen 
o Internet-sivut 
o Organisaation työntekijöiden välinen 

tiedonkulku 

 Päätuotteina vain kalakeitto ja saarikierros 

 Matkailupakettien puuttuminen 

 Oikean kokoustilan puuttuminen 

 Työntekijöiden vaihtuvuus 

 Työmäärä vs. työtunnit 

MAHDOLLISUUDET UHAT 

 Oheisohjelmat / teemaillat saarella 

 Luontoon liittyvien aktiviteettien ja elämysten 
kysynnän kasvu  

 Majakka avoinna useammin 

 Omatoimimatkailijan parempi huomioiminen 

 Viihtyvyyden luominen majoitustiloissa 

 Verkostoituminen 

 Venesatamamaksut? 

 Uudet asiakkaat ja kohderyhmät 

 Lyhyt matkailukausi 

 Kesän epävakaisuus, talven jäätilanne 

 Muut houkuttelevat matkailukohteet 

 Luonnon, kulttuuriympäristön ja rauhan kär-
siminen 
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Perusteellinen SWOT- analyysi on avuksi esimerkiksi tietyn tuotteen tai palvelun kehittä-

misessä tai sen pohjalta voidaan jopa laatia kehittämissuunnitelma. Kehittämisprosessi 

aloitetaan tosiasioiden tunnistamisella ja oikeiden kehityskohteiden havaitsemisella, joita 

puntaroitaessa on huomioitava todellisuus, yrityksen visio ja tavoitteet. Lisäksi toimin-

taympäristöä on arvioitava esimerkiksi asiakkaiden mielipiteiden avulla. (Hokkanen ym. 

2000, 89, 124.) 

 

Tankarin majakkasaaren sijainti, syntyperä ja historia ovat ehdottomasti vahvuuksia, sillä 

ne ovat luoneet saaren upean miljööympäristön sekä edellytykset matkailulle. Matkailupal-

veluiden kehittämisessä on pyritty huomioimaan saaren herkkä luonto sekä kesämökkiläis-

ten ja muiden tahojen mielipiteet. Nykyisin saarelta löytyy perusmatkailupalveluita, kuten 

eritasoista majoitusta ja ravitsemustoimintaa, mutta lisämausteen tuovat myös Tankarin 

nähtävyydet. Tankarin vahvuuksiin lukeutuu myös ystävällinen ja ammattitaitoinen henki-

lökunta, joka lähes poikkeuksetta taitaa molemmat kotimaiset kielet.  

 

Toisaalta henkilökunnan vaihtuvuus on suurta, mikä on vastaavasti heikkous. Uusien työn-

tekijöiden perehdyttäminen joka kesä syö aina resursseja ja tehokkuutta. Tankarin tapauk-

sessa vie oman aikansa, että oppii saaren tavoille. Saarella työskentelyssä on lisäksi huo-

mioitava se, että siellä työmäärä riippuu asiakkaitten määrästä. Kun asiakkaita on paljon 

(risteilyt täynnä, majoitustilojen käyttöaste korkealla, satamassa porukkaa), töitä on huo-

mattavasti enemmän kuin ”normaalina” työpäivänä. Tällöin töitä on pakko priorisoida, 

missä yleensä kärsii kahvion toiminta ja kaikkien asiakkaiden palveleminen. Tämän osoit-

tivat myös asiakastyytyväisyystutkimuksen tulokset. Kahvion aukioloajat on tehty ristei-

lyasiakkaille sopiviksi. Vaikka aina haluaisikin palvella saaren kaikkia asiakkaita, työtunti-

en rajallisuus saattaa kuitenkin estää kahvion auki olemisen pidempään.  

 

Työntekijöiden välisessä tiedonkulussa olisi lisäksi parannettavaa. Tämä asia pätee niin 

työvuorojen vaihtuessa saarella kuin koko organisaation sisäisessä tiedonkulussa. Tosiasia 

on, että kaikilla työntekijöillä, jotka vastaavat myynnistä ja palveluista Tankariin liittyen, 

on oltava tiedossa, mitä myytävät matkailutuotteet oikeasti sisältävät. Esimerkkitapauksena 

toimikoon työntekijöiden tietämys veden saatavuudesta majoituspalveluiden yhteydessä.  

 

Tiedottamisessa kannattaa myös kiinnittää huomiota yrityksen nettisivuihin. Huonevaruste-

lua voisi esimerkiksi täsmentää. Veden saannista olisi syytä mainita majoituksen yhteydes-
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sä kuin myös, että pesuvetenä toimii merivesi. Kokouspalvelut ja tarjottavat kokousväli-

neet on suositeltavaa mainita, kun saarella sellainen mahdollisuus kuitenkin on olemassa. 

Lisäksi Tankarin nettisivuilla voisi olla suora linkki online-varaukseen.  

 

Majoitustilojen viihtyvyyttä voitaisiin muutenkin lisätä etenkin Majakkamestarin talossa ja 

Tankar Innissä. Majakkamestarin kohdalla tilojen sisustamista pitäisi ajatella kuin myös 

keittiön toimivuutta kokoustilana ja saunan kuntoa. Pienellä uudelleen sisustamisella maja-

talosta saataisiin viihtyisämpi majoituspaikka. Esimerkiksi TV-oleskelutilaa voitaisiin 

muokata mukavammaksi sekä keittiön turhaa kaappitilaa vähentää ja uudelleen maalata. 

Näkisin myös, että Tankarin omat liinavaate-, lakana-, ja pyyhesetit toisivat yhtenäisyyttä 

huoneisiin vuokrattujen tekstiilien sijaan. Lisäksi aamiaisen myyntiin kannattaisi panostaa 

niin varauksen kuin majoittujan sisäänkirjautumisen yhteydessä.  

 

Tankarin päätuotteina tuntuu olevan kalakeittoateria ja saarikierros, sillä niin risteilyasiak-

kaille kuin ryhmämatkalaisille tarjotaan yleisesti samaa peruspakettia risteilyn kera. Kala-

keittoateriasta on muodostunut Tankarin varsin menestyvä bravuuri-ruoka, mutta on myös 

muistettava että jotkut ihmiset kaipaavat enemmän valinnanvaraa ja monipuolisuutta. Sama 

pätee saarikierrokseen. Kuten tutkimustuloksista oli havaittavissa, opastetulle kierrokselle 

ei osallistunut monikaan vastaaja. Pitäisi siis huomioida myös omatoimimatkailijat, jotka 

itsenäisesti tutustuvat saareen. Kenties heille voisi tarjota Mässkärin tapaan karttaa, joka 

käsittelisi keskeisten nähtävyyksien ohella luontopolun eri etappeja.  

 
KUVIO 35. Luontopolun taulu (Valtamäki 2010.) 

 

Luontopolun etappitaulut kaipaisivat myös uusimista, sillä jotkut tauluista ovat hyvin huo-

nossa kunnossa, kuten esimerkiksi kuvion 35 majakan vieressä sijaitseva taulu. Pitkospuu-

reittien lisäämistäkin voisi harkita, kuten eräät asiakkaat esittivät. Toimintaympäristön 
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muuttamisessa on kuitenkin oltava varovainen. Lisäksi kestävän kehityksen näkökulma on 

huomioitava, mitä Sundbäckin (2005) painotti lopputyössään. Majakkasaaren historia ja 

nähtävyydet ovat kieltämättä omaa luokkaansa, mutta ei pidä unohtaa saaren potentiaalia 

luontomatkailun suhteen, sillä saaren uniikki luonto jää turhan vähälle huomiolle (Sund-

bäck 2005, 46). 

 

Benchmarking-tutkimuksen mukaisesti Tankariin on olemassa niin valmiita kuin räätälöi-

tyjä matkailupaketteja. Yleisesti majakkasaaren vierailu on kuitenkin vain osa isompaa 

pakettia. Kylmäpihlajasta hieman oppia ottaen yhteistyötä charter-yritysten kanssa voitai-

siin myös lujittaa Tankarilla. Yhteistyötä voitaisiin parantaa esimerkiksi luomalla yhdessä 

valmiita matkapaketteja, joilla olisi markkinointipainotteisemmat nimet. Mielestäni erityis-

tä potentiaalia omaisivat kalastusreissut ammattikalastajan seurassa sekä savukala-ateriat ja 

savustamisprosessi. Lisäksi jotta huomiota jakautuisi myös saarelle itselleen, luontoretki 

lintuoppaan kanssa voisi toimia. Toki on huomioitava asiakassegmentointi ja kohderyhmät. 

Kalastusreissu kohdistunee enemmänkin kokousasiakkaille. Tankarille on järjestetty parina 

kesänä savukala-risteilyjä, mutta vierailun yhteyteen voisi myös yhdistää perehdyttämistä 

tai pienen oppitunnin savukalan valmistamisesta. Lintuoppaan saisi taas tilattua erikseen, ja 

luontoretken hyvänä lisänä olisi tutustuminen lintuaseman toimintaan.  

 

Tällainen verkostoituminen toisi hienoja mahdollisuuksia tulevaisuutta ajatellen. Yhteisellä 

tuotteella ja jakelukanavalla matkailutuote saadaan tunnetuksi ja enemmän tuottavaksi 

(Hokkanen ym. 2000, 76). Yhteistyö hyödyttäisi siten kaikkia osapuolia niin pienyrittäjiä, 

Kokkolan Matkailu Oy:tä kuin tärkeimmässä asemassa olevia asiakkaita.  

 

Toisaalta perinteikkäitä ja suosittuja tapahtumia, kuten juhannuksen ja venetsialaisten viet-

toa, voitaisiin kehittää pidemmälle Tankarilla. Tuolloin risteilyt saareen tapahtuvat vain 

päiväsaikaan ja Tankariin kokoontuvat varsinkin veneilijät ja mökkiläiset. Saarella juhlien 

kohokohtina ovat olleet juhannuskokko ja ilotulitus venetsialaisina. Mitään muuta ohjel-

maa Kokkolan Matkailun toimesta ei ole järjestetty. Tämän takia voisi suunnitella jotakin 

yhteistä tekemistä, joka toisi ihmisiä yhteen ja lisäisi yhteisöllisyyttä. Esimerkkinä voisivat 

olla elävä musiikki, tietokilpailu tai tikka-, petankki- tai mölkkykisat. Toivottavaa olisi, 

että nämä aktiviteetit lisäisivät myös kahvilan myyntiä.  
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Yksi kiistanalaisimmista mahdollisuuksista olisi venesatamamaksujen käyttöön otto Mäss-

kärin ja Kylmäpihlajan tapaan. Aiheesta on puhuttu Tankarilla jo vuosia, mutta asia ei ole 

ratkaisevasti edennyt mihinkään suuntaan. Maksujen myönteisenä puolena olisi ennen 

kaikkea se, että niiden avulla pystyttäisiin parantamaan venesatamapalveluita entisestään. 

Haasteeksi osoittautuu kuitenkin kysymys, kuka valvoo pienvenesataman toimintaa ja ke-

rää maksut. Kesätyöntekijöiden resurssit eivät välttämättä aina riitä. Toisekseen sataman 

maksullisuus saattaisi karkottaa veneilijät, jotka muutenkin pitävät kahvion hintoja korkei-

na.  

 

Risteilyjen yhteydessä voisi hieman pohtia risteilyaluksen valintaa asiakasmääriin nähden. 

Kuten eräs vastaaja kommentoikin, m/s Jenny on laivana aivan liian suuri pienelle asia-

kasmäärälle. Lisäksi benchmarkinginkin osoitti, että Jenny-laivan matkustajakapasiteetti 

on huomattavasti suurempi kuin kahdella muulla matkailukohteella. Asiakasmäärän jää-

dessä pieneksi pitäisi huomioida kannattavuus. Yhtiöllä on kuitenkin käytössä pienempi 

alus m/s Jaana, joka soveltuu mainiosti pienempien matkustajamäärien kuljettamiseen.  

 

Lisäksi uusien asiakkaiden ja kohderyhmien hankkimisen mahdollisuutta pitäisi harkita.  

Kuten kvantitatiivinen tutkimus osoitti, enemmistö asiakkaista oli Länsi-Suomen alueelta. 

Tämä ei tietenkään ole huono asia, mutta asiakkaita voisi olla enemmän kaikkialta Suo-

mesta. Lisäksi tutkimustulosten mukaisesti yleisimpänä matkaseurana toimi perhe tai ystä-

vät, joten heihin kohdistuva markkinointi ja matkailutuotteet omaavat potentiaalia. Ensi 

kesänä Kokkolassa järjestettävät Asuntomessut varmasti tuovat lisää asiakkaita kaupunkiin 

ja toivottavasti myös Tankariin. 

 

Lisäksi näkisin markkinoimisen kouluilla hyvänä tapana saada uusia asiakkaita varsinkin 

loppusesongille. Kuten tutkimustuloksista oli havaittavissa, saarella vieraili elokuussa ul-

komaalaisia, jotka olivat pääasiassa Erasmus-vaihto-opiskelijoita. Yleensä koulun alkuvii-

kot ovat enemmänkin tutustumista varten, minkä takia yhteinen risteilyreissu voisi olla 

hyvä ajanvietetapa. Mahdollisia markkinointikohteita voisivat olla esimerkiksi Keski-

Pohjanmaan ammattikorkeakoulun Kokkolan ja Pietarsaaren yksiköt. Lisäksi nuorisokes-

kus Villa Elban leirikouluille Tankar voisi toimia mainiona päiväretkikohteena.  

 

Tankarin matkailutoiminnalla on tietysti myös uhkatekijänsä. Ensinnäkin toiset matkailu-

kohteet voidaan nähdä kilpailijoina. Kilpailijat eivät välttämättä toimi mitenkään saaristo-
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matkailun piirissä, vaan Tankarin potentiaalisia asiakkaita voivat houkutella myös muut 

kohteet ja nähtävyydet niin Kokkolassa kuin lähialueella.  

 

Lisäksi matkailukauden keskittyminen pääosin kesäkuukausille voi olla tulevaisuudessakin 

uhka. Varsinkin kun majakkasaarella olisi käyttöpotentiaalia pääsesongin ulkopuolella. 

Vahvasti sääolosuhteista riippuen esimerkiksi kalastus- ja linturetkiä voitaisiin järjestää 

niin keväällä, syksymmällä kuin talvellakin hyödyntäen aina mahdollisuuksien mukaan 

Tankarin matkailutoimintoja. Epävakainen ja tuulinen sää sekä talven jäättömyys ovat kiel-

tämättä uhkatekijöitä matkailukauden onnistumiselle ja pitkittämiselle. Matkailukauden 

pidentäminen toki tarkoittaa myös henkilökuntaan panostamista.  

 

Panostus matkailuun luo uhkakuvia. Yrityksen kannalta matkailun kehittäminen vaatii laa-

tuun satsaamista, suunnittelua ja kokeilemista sekä riskienkin ottoa. Lisäksi jotkin tahot 

voivat pelätä sitä, että matkailun kehittyessä ja volyymin kasvaessa saaren ympäristö ja 

rauha häiriintyisivät. Tämän takia on erityisen tärkeää, että luonnon sekä kasviston ja eläi-

mistön hyvinvointia ajatellaan matkailutoiminnan yhteydessä. On myös huomioitava, että 

monille ihmisille, kuten kesämökkiläisille ja veneilijöille, saari on eritoten vapaa-ajan viet-

topaikka sekä rauhan ja rentoutumisen sija. Rauhan säilymiseksi matkailun on siksi oltava 

mahdollisemman hallittua ja opastettua. Ristiriitojen välttämiseksi Tankarin asioista olisi 

keskusteltava avoimesti kaikkien tahojen mielipidettä kuunnellen. Vuosittainen karikokous 

toimii yhtenä keskustelutilaisuutena, mutta sillä ei ole paljoa päätäntävaltaa. Lisäksi näitä 

kokouksia voisi olla enemmän. 

  

Lyhyenä yhteenvetona voisi todeta, että Tankarin matkailun ja matkailupalveluiden kehit-

tämisessä pitää ottaa huomioon ennen kaikkea käytettävissä olevat resurssit. On siis tarkoin 

mietittävä, mikä saarella on mahdollista ja toisaalta kannattavaa toteuttaa. Asiakkaiden ja 

muiden saarella toimijoiden mielipidettä kannattaa kuunnella, vaikka yleensä on mahdo-

tonta miellyttää kaikkia. Tämän takia on ensiarvoisen tärkeää kiinnittää huomiota palve-

luitten laatuun sekä saaren hyvinvointiin. Kehittämisessä ja matkailun visioinnissa on teh-

tävä pitkän tähtäimen suunnitelmia eikä vain toimia tilanteen mukaisesti tai vuoden parin 

jaksoina. 
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8  YHTEENVETO JA POHDINTA 

 

 

Opinnäytetyön aiheena oli kotimainen saaristomatkailu, jolla on valtavaa potentiaalia 

Suomessa. Vesistöt – järvet, joet, kosket, meri, saaret, saaristo ja rannikko – on varsin 

merkittävä vetovoimatekijä Suomen matkailussa. Näitä voimavaroja voisi kuitenkin hyö-

dyntää enemmän ja tehokkaammin. Käytössä olevien resurssien paremman hyödyntämisen 

lisäksi myös tuotetuntemuksessa ja -kehittämisessä ja yhteistyön lujittamisessa olisi paran-

nettavaa kotimaisen vesistömatkailun kohdalla.  

 

Samat kehittämistarpeet pätevät myös opinnäytetyön varsinaisen tarkastelukohteen Tanka-

rin majakkasaaren kohdalla. Työn todellisena tarkoituksenahan oli kartoittaa saaren kehit-

tämistarpeita matkailun näkökulmasta. Kartoittamisessa oli apuna kaksi erillistä tutkimus-

ta: kvantitatiivinen asiakastyytyväisyystutkimus ja benchmarking-vertailututkimus. 

Molemmat tutkimukset edesauttoivat havaitsemaan kehittämistä vaativia asioita.  

 

Vaikka kvantitatiivisen tutkimuksen toteuttamisajankohta sijoittui loppusesongille, vasta-

uslomakkeita palautui kuitenkin hyvin, yhteensä 76 hyväksyttyä lomaketta. Toisaalta par-

haimman tuloksen saamiseksi tutkimus olisi pitänyt toteuttaa koko matkailukauden aikana, 

jolloin vastauksia olisi saanut enemmän ja kattavammin. Tämä tosin oli mahdotonta vaih-

to-opiskelujeni päällekkäisyyden takia. Lisäksi informoitu kysely tutkimusmenetelmänä tai 

arvonta houkuttimena olisi saattanut nostaa vastausprosenttia. 

 
Seuraavaksi hieman kertaan saatuja tuloksia. Vastaajista enemmistö oli naisia ja suurim-

man ikäryhmän muodostivat 21–31-vuotiaat vastaajat. Reilusti yli puolet oli kotoisin Län-

si-Suomesta. Pääasiallisena matkan tarkoituksena oli vapaa-ajanvietto. Vastaajat olivat 

ensisijaisesti liikkeellä perheensä tai ystäviensä kanssa. Vaikka hieman reilulle puolelle 

vastaajista Tankar oli uusi matkailukohde, silti suuri enemmistö vastaajista aikoo jatkossa-

kin vierailla Tankarilla. Saareen ja sen palveluihin oltiin siis tyytyväisiä. 

 

Henkilökuntaan kohdistuvissa kysymyksissä mielipiteiden pääpaino oli hyvän ja erinomai-

sen puolella. Hyvä-vaihtoehto oli taas hallitseva kahvilapalveluiden kohdalla. Majoittujat 

pitivät majoituspaikkaansa yleisesti hyvänä, mutta mielipiteissä oli myös eroja majoitus-
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paikasta riippuen. Aamupalan myynti ei ollut kovinkaan suurta. Lisäksi kahvilan tarjontaa 

voisi ruoan suhteen monipuolistaa. 

 

Oheispalveluiden kohdalla opastettua saarikierrosta ja majakkatornikäyntiä pidettiin 

enimmäkseen hyvinä ja erinomaisina. Sataman saunaan oltiin huomattavasti tyytyväisem-

piä kuin majakkamäen saunaan. Enemmistö vastaajista piti kappelia hyvänä. Majakkames-

tarin keittiön toimivuutta ja tilavuutta kokoustilana tulisi tarkastella. Venesatamapalveluita 

käyttäneet pitivät sataman palveluita keskimäärin hyvinä. Asiakkaiden kokonaisviihtyvyys 

saarella oli hyvällä, ellei jopa erinomaisella tasolla, ja hinta-laatusuhteeseenkin oltiin koh-

tuullisen tyytyväisiä.  

 

Benchmarking-tutkimuksen tarkoituksena oli vertailla Tankaria kahteen saaristokohtee-

seen. Valikoidessani vertailtavia kohteita en niinkään valinnut pahimpia kilpailijoita, vaan 

Mässkär ja Kylmäpihlaja ovat enemmänkin matkailukohteita, jotka tarjoavat samanlaisia 

palveluita kuin Tankar. Tutkimus osoitti, että saarten matkailutoiminnoissa on myös eroja. 

Esille nousi asioita, joista Tankarillakin voitaisiin ottaa oppia, kuten ravitsemuspalveluiden 

monipuolistaminen, ohjelmapalveluiden kehittäminen ja venesatamamaksujen mahdollinen 

käyttöönotto. Myönteisiä puoliakin tuli ilmi, kuten Tankarin majoituspalveluiden monipuo-

lisuus verrattuna muihin kohteisiin. Eroavaisuuksien lisäksi benchmarking auttoi hahmot-

tamaan, millä tasolla Tankarin matkailupalvelut ovat muihin verrattuna. Jos jotain korjatta-

vaa pitäisi löytää tehdystä tutkimuksesta, niin jälkeenpäin ajateltuna olisin voinut käyttää 

muita lähteitä enemmän Internetin ohella.  Toisaalta muita julkaisuja ei ainakaan lähikirjas-

tosta löytynyt.  

 

Molemmat tutkimukset auttoivat osaltaan kehittämistarpeiden kartoittamisessa. Tutkimus-

tulosten analysoinnin, tehdyn SWOT-analyysin ja oman työkokemuksen avulla kehittämis-

suunnitelma alkoi pikkuhiljaa hahmottua. Kehittämissuunnitelmassa pyrin tuomaan esiin 

niin tutkimustuloksissa esille tulleita asioita kuin myös omia ideoitakin. Tankarin matkai-

lun kehittämisessä on ensisijaisesti huomioitava käytettävissä olevat resurssit sekä se tosi-

asia, että tarjonnan on vastattava kysyntää. Lisäksi ilman suurempia investointeja matkai-

lupalveluiden laatua ja sisältöä voitaisiin parantaa. 

 

Kaiken kaikkiaan opinnäytetyöprosessi oli mielestäni hyvin vaihderikas. Keväällä työn 

aihe vaihtui kokonaan, ja etenkin vaihto-opiskeluni ulkomailla vaikutti aluksi paljon pro-
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sessin etenemiseen. Syksyä kohti edetessä työ edistyi hyvin omalla painollaan, vaikka tahti 

tiivistyikin aina deadlinen lähestyessä. Prosessin aikana tuntemukset ovat vaihdelleet epä-

varmuudesta ja turhautuneisuudesta myönteisempään suuntaan. Lopulta lopputyö valmistui 

kuitenkin suunnitellussa aikataulussa. Omakohtaisesta kokemuksesta oli valtava etu opin-

näytetyön eri vaiheissa.  Toisaalta aikaisempi kokemus loi haasteita objektiivisuuden säi-

lyttämiseksi, missä silti onnistuin mielestäni hyvin.  

 

Saatuun lopputulokseen olen tyytyväinen. Sain tehtyä sen mitä pitikin, sillä kehittämistar-

peet tulivat kartoitetuksi.  Toivon, että toimeksiantajalleni on etua saaduista tuloksista, ja 

että kehittämissuunnitelmasta löytyy hyödynnettävää. Tankar on mahtava matkailusaari, 

johon palaa aina mielellään. Tätä mieltä ovat niin minä kuin monet muut Tankarissa kerran 

käyneet. 
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ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY    
 
 
 
 
 
 
 
 
Hyvä Tankar majakkasaaren asiakas! 
 
 
Nimeni on Henna Valtamäki ja opiskelen restonomiksi Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulussa Pietarsaa-
ressa. Ohessa oleva asiakastyytyväisyyskysely toimii osana opinnäytetyötäni ja se toteutetaan yhteistyössä 
Kokkolan Matkailu Oy:n kanssa. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää asiakkaiden tyytyväisyyttä Tankarin 
tarjoamia palveluita kohtaan.  
 
Toivon Teidän vastaavan kyselyyn. Vastaaminen vie vain muutaman minuutin. Vastauksenne käsitellään 
täysin luottamuksellisesti ja anonyymisti, joten Teitä ei voi tunnistaa vastaajaksi tutkimustuloksista. 
Kiitos jo etukäteen vastauksestanne! 
 
 
 
Ystävällisin terveisin, 
 
Henna Valtamäki 
 
Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu 
Matkailun koulutusohjelma 
 
 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Olkaa hyvä ja valitkaa vain yksi vaihtoehto seuraavissa kysymyksissä. 

1. Sukupuoli □ Nainen □ Mies  
 

2. Ikä □ alle 21  □ 21–30  □ 31–40 □ 41–50 □ 51–60 □ yli 60 

 
3. Maa jos ei Suomi____________________ 

    Kotilääni □ Etelä-Suomen lääni □ Länsi-Suomen lääni □ Itä-Suomen lääni 
 □ Oulun lääni  □ Lapin lääni  □ Ahvenanmaan lääni 
 
4. Vierailun tarkoitus 

 □ Vapaa-aika  □ Työ/kokous/virkistys □ Venesatama   

 □ Muu, mikä_________________________ 

5. Matkaseurana oli 

 □ Ystäväporukka □ Harrasteryhmä □ Työyhteisö □ Perhe  □ Yksin 

 □ Jokin muu seurue, mikä_________________________ 

6. Oletteko vieraillut saarella aiemmin?  □ Kyllä  □ Ei



LIITE 2/2 

Ympyröikää seuraavissa kysymyksissä se vaihtoehto joka parhaiten kuvaa mielipidettänne. 
1 = Huono    2 = Välttävä    3 = Ei hyvä eikä huono/    4 = Hyvä    5 = Erinomainen    9 = En osaa sanoa       
                                                         Kohtalainen 
7. Henkilökunta  
 Ystävällisyys 1 2 3 4 5 9 
 Palvelualttius  1 2 3 4 5 9
 Ammattitaito  1 2  3  4  5 9 
 Kielitaito 1  2 3  4 5 9 
8. Kahvilapalvelut 
 Ilme ja viihtyvyys 1  2 3 4 5 9 
 Makeat tarjottavat 1  2 3  4  5 9 
 Suolaiset tarjottavat 1 2 3  4  5 9 
 Ruoan laatu 1 2 3 4 5 9
 Virvoketarjonta (kahvi,limonadi…)1  2 3 4 5 9
 Alkoholijuomien tarjonta  1  2 3  4 5 9 
 Palvelun nopeus 1  2  3  4  5 9 
 Aukioloajat 1  2  3  4 5 9 
    
Mikäli ette ole käyttänyt Tankarin majoituspalveluita, siirtykää kysymykseen 10.  
9. Majoituspalvelut 

 Majoituspaikka □ Majatalo Tankar Inn □ Majakkamestarin talo □ Vierasmaja 

 Yleisilme 1 2 3 4 5 9 
 Siisteys 1  2  3  4 5 9 
 Saniteettitilat 1  2 3 4 5 9 
 Majoitustilan toimivuus 1  2  3 4 5 9 
 Söittekö aamupalaa? Kyllä / Ei 
 Jos söitte, mielipiteenne siitä  1  2 3  4  5 9 
 
10. Oheispalvelut 
Käytittekö vierailunne aikana jotain seuraavista palveluista/tuotteista? 
Jos käytitte, mielipiteenne niistä oli 
 Opastettu saarikierros Kyllä / Ei 1 2 3 4 5 
 Majakkatornikäynti Kyllä / EI 1 2  3  4  5 
 Sauna  Kyllä / Ei 1 2  3  4  5 
 Kappeli Kyllä / Ei 1 2 3 4 5 
 
Mikäli ette ole käyttänyt Tankarin kokouspalveluita, siirtykää kysymykseen 12.  
11. Kokouspalvelut  
 Tilan tilavuus 1  2 3 4 5 9 
 Tilan toimivuus 1  2 3 4  5 9 
 
Mikäli ette ole käyttänyt Tankarin venesatamapalveluita, siirtykää kysymykseen 13.  
12. Venesatamapalvelut 1  2  3  4 5 9 
 
13. Yleisarvio 
 Kokonaisviihtyvyys 1  2 3 4 5 9 
 Hinta-laatu-suhde 1 2 3  4  5 9 
 

14. Aiotteko vierailla Tankarin majakkasaarella jatkossakin? □ Kyllä       □ Ei       □ En osaa sanoa 

 
15.  Risut ja ruusut. 
       Auta meitä kehittämään Tankarin toimintaa. 
______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________  

 
 
 
 

Kiitos vastauksestanne!
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FRÅGEFORMULÄR OM KUNDENS      
       TILLFREDSTÄLLELSE    
 
 
 
 
 
 
 
 
Bästa kund! 
 
 
Jag heter Henna Valtamäki och jag studerar turism vid Mellersta Österbottens yrkeshögskola i Jakobstad. I 
samarbete med Karleby Turism Ab och som en del av mitt examensarbete, undersöker jag kundbetjäningen 
och tillfredsställelsen på Tankar fyrö. 
 
Jag hoppas att Ni svarar på undersökningen. Den tar bara några minuter och ditt svar behandlas konfidenti-
ellt. Tack!   
 
 
 
Vänliga hälsningar, 
 
Henna Valtamäki 
 
Mellersta Österbottens yrkeshögskola  
Utbildningsprogrammet för turism  
 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
Var snäll och välj endast ett alternativ bland följande svar. 
 

1. Kön □ Kvinna □ Man  
 

2. Ålder □ under 21  □ 21–30  □ 31–40 □ 41–50 □ 51–60 □ 60+ 

 
3. Hemland om inte Finland____________________ 

    Hemlän □ Södra Finlands län  □ Västra Finlands län □ Östra Finlands län 
 □ Uleåborgs län  □ Lapplands län  □ Ålands län 
 
4. Ändamål för resan  

 □ Fritidsresa    □ Affärsresa/ mötes- eller konferensresa/ rekreation 

 □ Gästhamn   □ Annan orsak, vad?_______________________ 

5. Ni reste  

 □ Ensam  □ Med familj  □ Med vänner □ Med fritidsaktivitetsgrupp  

 □ Med arbetsgemenskap □ I annat sällskap, vad?_________________________ 

   
 

6. Har Ni besökt ön tidigare?           □ Ja  □ Nej
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Välj det alternativ som bäst beskriver Er åsikt på en skala:  
     1 = Mycket dålig     2 = Dålig      3 = Varken bra eller dålig     4 = Bra      5 = Mycket bra     9 = Vet inte 
  
7. Personalen  
 Vänlighet 1 2  3  4  5 9 
 Serviceinriktning 1  2  3  4  5 9 
 Yrkeskunnighet  1 2  3  4  5 9 
 Språkkunskap 1 2  3 4  5 9 
8. Cafétjänster 
 Trivsamhet 1  2  3 4  5 9 
 Utbud av söt mat 1  2  3  4  5 9 
 Utbud av salt mat 1  2  3  4 5 9 
 Matkvalitet 1  2  3  4 5 9 
 Drycker (kaffe, te, läsk…) 1  2  3  4 5 9 
 Alkoholhaltiga drycker 1  2 3 4 5 9 
 Snabbhet på servicen 1  2 3 4  5 9 
 Öppettider 1 2 3 4 5 9 
 
Ifall Ni inte övernattade på ön, fortsätt till fråga 10. 
9. Inkvarteringstjänster 

Inkvarteringsställe □ Härbärge Tankar □ Fyrmästarens hus □ Gäststugan 

 Generell intryck 1  2  3  4  5 9 
 Renlighet 1  2  3  4  5 9 
 Sanitetsmöjligheter 1  2  3  4  5 9 
 Inkvarteringens funktion 1  2 3 4 5 9 
 Åt Ni frukost? Ja / Nej 
 Om ”Ja”, vad tyckte Ni om den? 1 2 3 4 5 9 
 
10. Övriga tjänster  
Under Ert besök, vilka av följande tjänster/produkter använde Ni?  
Ifall Ni använde någon av dem, vad Ni tyckte om dessa tjänster?  
 Guidad tur runt ön Ja / Nej 1  2  3  4  5 
 Besök i fyren Ja / Nej 1  2  3  4  5 
 Bastu  Ja / Nej 1  2  3  4  5 
 Kapellet  Ja / Nej 1  2 3 4  5 
 
Ifall Ni inte använde mötestjänster, fortsätt till fråga 12. 
11. Mötestjänster  
  Rummets kapacitet 1  2  3  4 5 9 
  Rummets funktion 1  2  3  4  5 9 
 
Ifall Ni inte använde gästhamnstjänster, fortsätt till fråga 13.  
12. Gästhamn 1  2  3  4  5 9 
 
13. Generell åsikt 
 Generell trivsamhet 1  2  3  4  5 9 
 Pris-kvalitet förhållande 1  2  3  4  5 9 
 

14. Skulle Ni använda tjänsterna på Tankar igen? □ Ja □ Nej        □ Vet inte 

 
15.  Ris och ros. 
       Dela med er av er åsikt för att hjälpa oss att utveckla och förbättra verksamheten på Tankar. 
______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

Ett stort tack för Er medverkan! 
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CUSTOMER SATISFACTION   
       QUESTIONNAIRE 
 

 

 

 
 
 
Dear Customer! 
 
 
My name is Henna Valtamäki and I’m studying for Bachelor of Tourism and Hospitality Management at Cen-
tral Ostrobothnia University of Applied Sciences. The customer satisfaction questionnaire is part of my thesis 
work and it is arranged in co-operation with Kokkola Tourism  Ltd. The meaning of survey is to find out the 
customer satisfaction towards the services which are offered by Tankar Lighthouse Island. 
 
I wish that You will answer the survey. It only takes a few minutes to answer.  Answers will be handled confi-
dentially and anonymously. Therefore, it isn’t possible to recognize You as an answerer of the test results. 
Thank you!   
 
 
Yours faithfully,  
 
Henna Valtamäki 
 
Central Ostrobothnia University of Applied Sciences 
Tourism and Hospitality Management 
 
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
 
Please select only one option per question 
 

1. Gender  □ Female □ Male 

2.  Age □ under 21 □ 21–30 □ 31–40 □ 41–50 □ 51–60 □ over 60 

 
3. Your home country if not Finland___________________________ 

    Your province:  □ The province of southern Finland □ The province of western Finland 

 □ The province of eastern Finland □ The province of Oulu  

 □ The province of Lapland □ The province of the Ålands Islands 

 
4. The purpose for the visiting 

 □ Free time   □ Work/meeting and recreation  

 □ Marina services □ Other, what? ____________________ 

5. Your travel company was:  

 □ Work community □ A hobby group  □ A group of friends  

 □ Family □ Alone □ Someone 

else,who_______________ 

 

6. Have you visited on the lighthouse island of Tankar before? □ Yes □ No
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Choose and circle the alternative which describes Your opinion the best at the scale: 
     1 = Bad     2 = Passable     3 =  Neither good or  bad     4 = Good     5= Excellent     9 = I couldn’t say  
 
7. Personnel  
 Friendliness      1  2   3   4   5  9  
 Helpfulness       1   2   3   4   5  9 
 Professional skill      1  2   3   4   5  9 
 Language proficiency     1     2    3    4   5   9 
8. Café services 
 Expression and feeling of café     1     2    3   4   5   9 
 Sweet food      1     2     3    4   5   9 
 Salty food       1     2    3    4   5   9 
 Quality of food      1     2    3    4  5   9 
 Beverages(e.g. coffee,soft drinks)     1     2    3    4  5   9 
 Beverages(e.g. wines, beer, spirit)    1     2    3    4   5   9 
 Quickness of service     1    2    3    4   5  9  
 Opening hours      1    2    3    4   5  9 
 
If You haven’t used overnight services, move to the question 10.  
9. Overnight services 

    Overnight place  □ Tankar Inn □ The lighthouse master’s house □ The guest cabin 

 General feeling     1    2     3   4   5   9 
 Cleanliness     1   2    3   4   5   9 
 Sanitary facilities     1   2    3   4   5   9 
 Functionality of the overnight place   1   2    3  4   5   9 
 Did you eat served breakfast? Yes / No 
 If ”Yes” what is your opinion about it  1   2    3   4   5   9  
 
10. Supplementary services 
Did you use any of the following services/products during your stay? 
If you did what is your opinion about them? 
 Guided island tour   Yes / No 1   2   3   4   5  
 Light tower visit   Yes / No 1    2   3   4    5 
 Sauna    Yes / No 1    2   3   4    5 
 Chapel   Yes / No 1    2  3  4    5 
 
If You haven’t used meeting services, move to the question 12.  
11. Meeting services  
 Capacity of meeting room 1   2   3   4  5  9 
 Functionality of meeting room 1   2   3   4   5  9 
 
If You haven’t used marina services, move to the question 13.  
12. Marina services  1   2   3   4   5  9 
 
13. General assessment 
 General feeling  1   2   3   4   5  9 
 Price-quality relation 1   2   3   4   5  9 
 
14. Would You like to use the services on the lighthouse island of Tankar again?    

        □ Yes □ No □ I couldn’t say 

15.  Give your opinion and proposals. 
       Help us to develop Tankar. 
______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

Thank you for your answers! 


