
KESMA II
Kestävyydestä kilpailuetua maaseutumatkailuun

TYÖPAJA: Maaseutumatkailun kestävyyden vahvuudet 

ja eväitä niiden esille tuomiseen
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Päivän kulku
12.15 Aloitussanat

12.30 Eteläsavolaisten mökkiyrittäjien kestävyyden vahvuudet

... ja mitä voisi nostaa esille markkinoissa

Hanna-Maija Väisänen, projektipäällikkö, Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti

13.00 Matkailijoiden näkemyksiä kestävästä matkailusta maaseudulla

Anne Matilainen, projektipäällikkö, Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti

13.30 Kahvit ja Kyyhkylän kartanon esittely

14.00 Miten matkailuyritys voi tuoda kestävyyttä esille?

• Miten markkinoida kestävällä kehityksellä? Faktoja ja käytännön esimerkkejä…

Anne Matilainen & Hanna-Maija Väisänen

• Kulttuurinen kestävyys maaseutumatkailussa, Leena Hangasmaa, FL, etnologi

• Kestävyyteen esille tuominen mökkikansiossa ja asiakaspalvelussa,

Kirsi Mutka-Paintola, MKN yritys- ja kotitalousneuvoja, ProAgria Etelä-Savo

16.00 Tilaisuus päättyy
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Eteläsavolaisten mökkiyrittäjien kestävyyden vahvuudet
... ja mitä voisi nostaa esille markkinoissa

• Kestävyyden arviointityökalu (KESMA II:ssa 
suunniteltu)

• Haastattelu, havainnointi, sisältöanalyysi, 
ennakkokysymykset

• Kuuden mökkivuokrausta tarjoavan eteläsavolaisen 
mökkiyrittäjän kestävyyden analyysit

• Vahvuuksien tarkastelu kolmen kestävyyden 
ulottuuden avulla
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Kestävyys
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Kestävän matkailun tavoitteet

• Ympäristön laatu säilyy

• Ekologiset prosessit toimivat

• Luonnon- ja kulttuuriperintö säilyvät

• Paikallisyhteisö hyötyy

• Matkailijat viihtyvät

• Matkakohteen houkuttelevuuden ja kiinnostavuuden säilyminen

• Kestävän matkailun periaatteita voidaan soveltaa kaikenlaiseen 

matkailuun 
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Ekologinen kestävyys maaseutumatkailussa

• Biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien 
toimivuuden säilyttäminen

• Ihmisen aineellisen ja taloudellisen toiminnan 
mukauttaminen pitkällä aikavälillä luonnon kestokykyyn, 
mm. ympäristöresurssien hyödyntäminen optimaalisesti

• Tavoitteena ihmisen aiheuttaman 
ympäristökuormituksen vähentäminen
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Ekologisen kestävyyden vahvuuksia mökkiyritystoiminnassa

• LUONTO
• Mökit sijaitsevat luonnossa, järven rannoilla

• Piha-alueet ovat yleisimmin hyvin luonnontilassa

• Puhtaat järvivedet (uiminen)

• Jokaisella yrityksellä löytyy jotain erityistä, jota voisi nostaa esille: kalaisa 
järvi, linnusto, Saimaan norppa jne. 

• ITSE RAKENNUKSET ELI MÖKIT
• Mökit ovat valmistettu puusta

• Osassa on toteutettu hyvinkin ekologisia ratkaisuja (maalämpö tai muu 
ympäristö-ystävällinen lämmitysmuoto, kuivakäymälät, ajastetut suihkut jne.)

• Jätteiden lajittelu pääsääntöisesti hoidettu
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Hyödyntäminen markkinoinnissa 

LUONTO
• Ympäröivän luonnon kuvailu ja miten yritys pitää siitä huolta

• Kv-asiakkaille järviveden laadun kertominen

• Mitä asiakas voi löytää luonnosta: marjat, sienet, eläimet…

• Jokaisella yrityksellä löytyy jotain erityistä, jota voisi nostaa esille: 

kalaisa järvi, linnusto, Saimaannorppa jne. 
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Hyödyntäminen markkinoinnissa 

MÖKIT
• Kuvat kertovat mökeistä paljon

• Materiaaleihin ja rakentamiseen liittyvät asiat: ”Mökki on 
rakennettu käsin veistetyistä hirsistä tilan metsien tuulen 
kaatamista puista” jne.

• Ekologisten ratkaisujen kertominen: ”Mökki lämpiää 
luontoystävällisesti maalämmöllä”

• Jätteiden lajittelu, ympäristöystävällisten pesuaineiden 
käyttö jne. -> Toiminnot, joilla yritys voi osoittaa 
ekologisesti kestävää toimintatapaa, kannattaa tuoda esille
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Kulttuurinen kestävyys maaseutumatkailussa

• Ei ole olemassa vain yhtä määritelmää

• Maaseutumatkailuun linkittyen voidaan määritellä seuraavasti:

• Kulttuurisesti kestävä yritystoiminta mahdollistaa 

kulttuurien säilymisen ja kehittymisen sukupolvelta toiselle

• Kaksi näkökulmaa: kulttuurien säilyttäminen 

(suojeleminen) ja kulttuurin hyödyntäminen ja 

tuottaminen kaikkien käyttöön 

• = AITOUS!!!

• Esimerkkejä: rakennukset, maisemat, tuotteet, murre jne. 
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Kulttuurisen kestävyyden vahvuuksia mökkiyritystoiminnassa

SAUNAKULTTUURI
• Mökkilomailu vahvistaa saunomisen kulttuuria, mökeillä on mahdollista kokeilla 

sähkö-, puu-, savu-, infrapunasaunaa. 

MAASEUTUMAISEMAN ja MAATILAN RAKENNUSTEN YLLÄPITÄMINEN
• Useimmat mökkiyrittäjät ovat tai ovat olleet maatiloja. Maatilamaisuuden 

säilyttäminen on sinällään kulttuurisesti arvokasta.

TILAAN TAI PAIKKAAN LIITTYVÄT NIMET/TARINAT
• Paikan nimet näkyvät mökkien nimissä, tilan/alueen historiaa tuodaan esille 

asiakkaille (nettisivuilla, mökkikansiossa).

KULTTUURIHISTORIAAN tai MUIHIN PERINTEISIIN LIITTYVÄT 
AKTIVITEETIT

• kirkkovenesoutu, pelit, juhannuskokko, kalastustaidon ylläpitäminen jne.
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Hyödyntäminen markkinoinnissa 

SAUNAKULTTUURI
• Kerro millaisia saunoja mökeissä on (puilla vai sähköllä lämmitettävä) 

• Kansainvälisille asiakkaille: saunomisohjeet ja 

saunomiseen liittyviä perinteitä

MAASEUTUMAISEMAN ja MAATILAN RAKENNUSTEN 
YLLÄPITÄMINEN

• Maaseutumaisemien / maatilan rakennusten näkyminen esim. nettisivuilla 

kuvissa, rakennuksen historian tai tarinan 

kertominen
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Hyödyntäminen markkinoinnissa 

MAATILAAN TAI PAIKKAAN LIITTYVÄT TARINAT
• Tarinallistaminen! (Selma-anopin kahvipöytä, Nuottakallio, 

Vasikkahaka…)

KULTTUURIHISTORIAAN tai MUIHIN PERINTEISIIN 
LIITTYVÄT AKTIVITEETIT

• Näihin lukeutuvien aktiviteettien historiasta/taustoista 

tarinaa (esim. kirkkovenesoutu)
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Sosiaalinen kestävyys maaseutumatkailussa

• Paikallisen väestön mahdollisuus osallistua omaa elämää koskeviin 

päätöksiin

• Hyötyjen ja haittojen jakautumisen tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus

• Osallisuus, yhteisöllisyys ja kiinnittyminen yhteiskuntaan

• Tavoitteena hyvinvoinnin siirtyminen sukupolvelta toiselle, ja 

paikallisyhteisöön
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Sosiaalisen kestävyyden vahvuuksia mökkiyritystoiminnassa

VERKOSTOITUMINEN sekä PAIKALLISTEN PALVELUTARJOAJIEN KÄYTTÄMINEN 

• Yritykset ovat käyttäneet mökkien rakentamisessa pääsääntäisesti paikallista 
työvoimaa ja jopa materiaaliakin hyvin paljon. 

• Yritykset tuovat esille alueen palveluja ja aktiviteetteja omilla nettisivuillaan ja 
kohteessa mökkikansiossa tai esitteiden avulla.

ASIAKASRYHMIEN HUOMIOIMINEN

• Useimmat mökkiyrittäjät ovat huomioineet erityisesti lapsiperheet. 

• Asiakkaiden hyvinvoinnista huolehtiminen: mökkiyrittäjät pyrkivät tekemäänkin 
mökkiloman mahdollisimman helpoksi ja kiireettömäksi (esimerkiksi polttopuut 
valmiina takassa, saunassa, tai vuoteet valmiiksi pedattu). 

• Kansainväliset asiakkaat on huomioitu englannin- ja venäjänkielisillä 
ohjeistuksilla.
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Hyödyntäminen markkinoinnissa 

VERKOSTOITUMINEN sekä PAIKALLISTEN PALVELU-
TARJOAJIEN KÄYTTÄMINEN 

• Tämä jo tiedostettu ja toteutettu markkinoinnissa

ASIAKASRYHMIEN HUOMIOIMINEN
• Tämä yrityksissä tiedostettu ja toteutettu markkinoinnissa

• Mökkien esteettömyydestä voisi jotain kertoa eli miten 

mökit soveltuvat esim. liikuntaesteisille.



YHTEYSTIEDOT:

PETRA BLINNIKKA, 040-539 9185, petra.blinnikka@jamk.fi, (Keski-Suomi)

ANJA HÄRKÖNEN, 044-7080732, anja.harkonen@lamk.fi (Päijät-Häme ja Kanta-Häme)

HANNA-MAIJA VÄISÄNEN, 044-3001216, hanna-maija.vaisanen@helsinki.fi (Etelä-Savo)

www.kestavamatkailu.fi

mailto:petra.blinnikka@jamk.fi
mailto:anja.harkonen@lamk.fi
mailto:hanna-maija.vaisanen@helsinki.fi
http://www.kestavamatkailu.fi/
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