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Kyselyn	toteutus	ja	vastanneiden	taustatiedot	
	

KASKU-hankkeen	markkinatutkimus	lähimatkailusta	tehtiin	syyskuussa	2016.	Tutkimuksen	tarkoituksena	oli	
selvittää	mm.	millaisia	luontoon-	ja	kulttuuriin	liittyviä	palveluita	alueen	kuluttajat	käyttävät,	millaisia	kanavia	
he	hyödyntävät	tiedonhaussa	sekä	millaisia	palveluja	he	toivoisivat	löytyvän	ja	paljonko	he	olisivat	valmiita	
niistä	maksamaan.	Kyselyn	tuloksia	tullaan	hyödyntämään	Oamkin	LAB	projekteissa	ja	ne	ovat	myös	vapaasti	
saatavilla	 KASKU-hankkeen	 www-sivuilla.	 Tarkoituksena	 on	 tarjota	 alueen	 yrittäjille	 ja	 muille	 aiheesta	
kiinnostuneille	taustatietoa	erilaisten	aiheeseen	liittyvien	palveluiden	suunnitteluun.		

Kysely	 toteutettiin	 Webropol-kyselynä,	 joka	 julkaistiin	 Oamkin	 henkilökunta-	 ja	 opiskelija-intranetissä.	
Kyselyyn	vastasi	120	henkilöä,	joista	85	%	oli	naisia	ja	miehiä	15	%.	Suurin	osa	vastanneista	oli	opiskelijoita	
(69	%)	tai	työssäkäyviä	(45	%).	Kysymyksessä	oli	mahdollista	valita	useita	vaihtoehtoja,	joten	osa	vastanneista	
on	 oletettavasti	 valinnut	 sekä	 opiskelu-	 että	 työssäkäynti	 -vastausvaihtoehdon.	 48	 %	 vastanneista	 asui	
kahden	hengen	taloudessa.	Yhden	hengen	talouksia	oli	26	%.	Loput	vastanneista	asuivat	3	hengen	tai	sitä	
suuremmassa	taloudessa.	Hieman	yli	puolet	vastanneista	(51	%)	asui	tällä	hetkellä	150	000-200	000	asukkaan	
paikkakunnalla.	 Vastanneista	 suurimmalla	 osalla	 ei	 ollut	 alaikäisiä	 lapsia,	 1-2	 alaikäistä	 lasta	 oli	 22	 %:lla	
vastanneista	 ja	 yli	 3	 alaikäistä	 lasta	 vain	muutamalla	 vastanneella.	 Noin	 puolet	 kyselyyn	 vastanneista	 oli	
iältään	18–30	vuotiaita	(53	%).	30–40	vuotiaita	ja	40–60	vuotiaita	oli	kumpiakin	23	%.	

Aineiston	 analysoinnissa	 hyödynnettiin	 SPSS-	 ja	 Excel-ohjelmia.	 Ryhmien	 välisten	 erojen	 tunnistamisessa	
käytettiin	ristiintaulukointia,	luokitelluille	muuttujille	sopivaa	χ²-testiä	sekä	järjestysasteikollisille	muuttujille	
sopivia	Mann-Whitney	U-testiä	ja	Kruskal-Wallisin	testiä.	Tilastolllisen	merkitsevyyden	tasoina	käytettiin	p-
arvoa	 0,05	 (melkein	 merkitsevä),	 0,01	 (merkitsevä)	 ja	 0,001	 (erittäin	 merkitsevä).	 Analyysiä	 varten	
taustamuuttujia	luokiteltiin	uudelleen,	jotta	luokista	saatiin	riittävän	kokoiset	analyyseihin.	Alaikäisten	lasten	
lukumäärää	kuvaava	muuttuja	luokiteltiin	kahteen	luokkaan,	jotka	olivat	’ei	alaikäisiä	lapsia’	(89	vastajaa)	ja	
’taloudessa	alaikäisiä	lapsia’	(31	vastaajaa).	Talouden	kokoa	käsittelevän	kysymyksen	vaihtoehdot	luokiteltiin	
uudelleen	1	henkilön	talouksiin	(31	vastaajaa),	2	henkilön	talouksiin	(57	vastaajaa)	ja	vähintään	3	henkilön	
talouksiin	 (32	 vastaajaa).	 Työllisyystilanteeltaan	 vastaajat	 luokiteltiin	 kahteen	 ryhmään,	 opiskelijat	 ja	
työttömät	 (84)	 ja	 työssä	 olevat	 ja	 yrittäjät	 (35).	 Asuinpaikkakunnan	 koko	 luokiteltiin	 korkeintaan	 50	 000	
asukkaan	 (14	 vastaajaa),	 50	 000–100	 000	 asukkaan	 (18),	 150	 000–200	 000	 asukkaan	 (58)	 ja	 yli	 200	 000	
asukkaan	(23)	luokkiin.	Matkan	suunnittelun	ajankohdan	mukaan	vastaajat	luokiteltiin	seuraaviin	ryhmiin:	2–
3	vuorokautta	aiemmin	(12	vastaajaa),	1–2	viikkoa	aiemmin	(28),	1	kuukautta	aiemmin	(25)	ja	yli	2	kuukautta	
aiemmin	(14).	Usean	vaihtoehdon	valinneet	luokiteltiin	omaksi	ryhmäkseen	(37)	ja	heitä	ei	huomioitu	kaikissa	
analyyseissä.	

		

Vastaajien	käyttämät	luonto-,	matkailu-	ja	kulttuuripalvelut	
	

Ensimmäisessä	 kysymyksessä	 kysyttiin	 vastaajilta	 mitä	 Pohjois-Pohjanmaan	 alueen	 luonto-,	 matkailu-	 ja	
kulttuuripalveluja	he	käytättävät	useimmin	(kuva	1).	Vastaajat	voivat	valita	kolme	vaihtoehtoa	annetuista	tai	
mainita	oman	vaihtoehdon.	Suosituimpia	olivat	kahvilat	ja	ravintolat	(85	%),	erilaiset	tapahtumat	(59	%)	sekä	
retkeilykohteet	 luonnossa	 (52	%).	 Kulttuurinähtävyydet	 sekä	majoituspalvelut	 eivät	 saaneet	 kovin	 paljon	
mainintoja.	Avoimissa	vastauksissa	mainittiin	mm.	leikkipuistot	ja	elokuvateatteri.	
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Kuva	1.	Vastaajien	käyttämät	luonto-,	matkailu-	ja	kulttuuripalvelut.	

	

χ²-testillä	 tarkasteltuna	 eri	 taustamuuttujat	 eivät	 vaikuttaneet	 tilastollisesti	merkitsevällä	 tasolla	 luonto-,	
matkailu-	ja	kulttuuripalveluiden	käyttöön.	Kaikissa	tapauksissa	testin	ehdot	eivät	täyttyneet	eikä	testi	ollut	
tulkittavissa.	 Ristiintaulukoinnilla	 joitain	 eroja	 oli	 kuitenkin	 havaittavissa.	 Majoituspalveluita	 ei	 käyttänyt	
kukaan	yhden	hengen	taloudessa	asuvista,	 ja	 toisaalta	majoituspalveluiden	käyttö	kasvoi	sitä	mukaa	mitä	
aiemmin	 matkan	 suunnittelu	 tyypillisesti	 aloitettiin.	 Kahviloita	 ja	 ravintoloita	 käyttivät	 muita	 hieman	
harvemmin	 vastaajat,	 jotka	 olivat	 valmiita	 käyttämään	 rahaa	 alle	 20	 euroa	 päivässä	 henkilöä	 kohden.	
Retkeilykohteiden	 käyttö	 lisääntyi	 iän	 myötä	 ja	 oli	 suositumpaa	 naisilla	 kuin	 miehillä.	 Retkeilykohteiden	
suosio	oli	myös	suurempaa	niiden	keskuudessa,	jotka	olivat	valmiita	käyttämään	rahaa	alle	50	euroa	päivässä	
henkilöä	kohden.	Tapahtumissa	vierailu	oli	 suositumpaa	niillä	 vastaajilla,	 jotka	olivat	 valmiita	käyttämään	
enemmän	rahaa	palveluihin	ja	tuotteisiin	päivässä.	Tapahtumissa	vierailu	oli	myös	suositumpaa	vastaajilla,	
jotka	aloittivat	suunnittelun	1–2	viikkoa	tai	kuukautta	ennen	matkaa.	

	

Palveluiden	ja	aktiviteettien	merkitys	lähimatkakohteen	valintaan	
	

Toinen	 kysymys	 tiedusteli	 asteikolla	 1–5,	 mikä	 merkitys	 annetuilla	 palveluilla/aktiviteeteilla	 on	
lähimatkakohteen	valintaan.	Suurin	merkitys	vastaajille	oli	alueen	 luontonähtävyyksillä	 (keskiarvo	4,13)	 ja	
toimivilla	 sähköisillä	 varaus-	 ja	 vuokrausjärjestelmillä	 (3,7),	 ravintolapalveluilla	 (3,57)	 sekä	
kulttuuritapahtumilla	 (3,57).	 Avoimissa	 vastauksissa	 tärkeänä	 pidettiin	 myös	 lasten	 huomioimista	
matkakohteessa	 sekä	 sujuvia	 julkisia	 kulkuyhteyksiä.	 Myös	 hyvät	 shoppailumahdollisuudet	 vaikuttivat	
joidenkin	vastanneiden	valintoihin.			
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Kuva	2.	Palveluiden	ja	aktiviteettien	merkitys	lähimatkakohteen	valintaan.	

	

Mann-Whitneyn	 U-testillä	 tarkasteltuna	 naisten	 ja	 miesten	 vastaukset	 poikkeavat	 ravintolapalveluiden	
suhteen	 tilastollisesti	 melkein	 merkitsevästi	 (p-arvo	 0,024)	 ja	 naiset	 painottivat	 miehiä	 enemmän	
ravintolapalveluiden	 tärkeyttä.	Muutoin	 taustamuuttujilla	 ei	Mann	Whitneyn	 tai	 Kruskal-Wallisin	 testeillä	
tarkasteltuna	 ollut	 tilastollisesti	 merkitsevää	 vaikutusta	 palveluiden	 ja	 aktiviteettien	 merkitykseen.	
Ristiintaulukoinnilla	 tarkasteltuna	 suurimman	 painoarvon	 luontonähtävyyksille	 antoivat	 yli	 40-vuotiaat	
vastaajat.	Heille	myös	majoituspalveluilla	oli	vähempi	merkitystä	kuin	muille.	Ristiintaulukointi	antoi	viitteitä	
siitä,	 että	 majoituspalvelut	 ovat	 vähempi	 tekijä	 vastaajille,	 jotka	 suunnittelivat	 matkansa	 yleensä	 2-3	
vuorokautta	 aiemmin	 kuin	 vastaajille,	 jotka	 aloittivat	 suunnittelun	 aikaisemmin.	 Kulttuurinähtävyyksiä	 ja	
kulttuuritapahtumia	 painottivat	 ristiintaulukoinnin	 ja	 keskiarvojen	 perusteella	 hieman	 muita	 enemmän	
yhden	hengen	talouksissa	asuvat	vastaajat.		

	

Tietyn	palvelun	valintaan	liittyvät	tekijät	
	

Kolmannessa	kysymyksessä	kysyttiin	asteikolla	1–5	annettujen	tekijöiden	merkitystä	retki-/kulttuuripalvelun	
valinnassa	 (kuva	3).	 Suurin	merkitys	oli	palvelun	hinnalla	 (keskiarvo	4,44),	palvelun	 laadulla	 (4,18),	omilla	
aiemmilla	 kokemuksilla	 kyseessä	 olevasta	 palvelusta	 (4,15),	 helpolla	 saatavuudella/käytöllä/varaamisella	
(4,13)	sekä	kattavalla	ja	houkuttelevalla	kuvauksella	palveluista	(esim.	valokuvat	ja	videot)	(3,84).	Avoimissa	
vastauksissa	mainittiin	mm.	arviot	ja	kuvat	Tripadvisorissa,	Instagramissa	ja	Facebookissa	sekä	vuodenaika	
palvelun	valintaan	vaikuttavina	tekijöinä.	
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Kuva	3.	Eri	tekijöiden	vaikutus	luonto-,	matkailu-	ja	kulttuuripalveluiden	valintaan.	

	

Naisten	 ja	miesten	välillä	näkyi	 tilastollisesti	erittäin	merkitsevä	ero	suhtautumisessa	palvelun	 laatuun	(p-
arvo	0,001)	 ja	 tilastollisesti	merkitsevä	 ero	 suhtautumisessa	opasteisiin	 (p-arvo	0,009).	Naiset	 painottivat	
näitä	valintaan	vaikuttavina	tekijöinä	miehiä	enemmän.	Samoin	naiset	korostivat	hieman	miehiä	enemmän	
helppoa	 saatavuutta/käyttöä/varaamista	 sekä	 hyviä	 liikenneyhteyksiä,	 vaikka	 näissä	 ei	 tilastollisesti	
merkitsevää	eroa	syntynytkään.		

Palvelun	hinnan	tärkeyteen	vaikuttivat	tilastollisesti	melkein	merkitsevästi	ikä	(Kruskal-Wallisin	testillä	p-arvo	
0,011)	 ja	 alaikäisten	 lasten	 osuus	 taloudessa	 (Mann	 Whitneyn	 testillä	 p-arvo	 0,013)	 ja	 tilastollisesti	
merkitsevästi	työllisyystilanne	(Mann	Whitneyn	testillä	p-arvo	0,002).	Hintaa	pitivät	tärkeänä	erityisesti	18–
30-vuotiaat,	yksin	asuvat,	opiskelijat	ja	työttömät	sekä	vastaajat,	joilla	ei	ollut	alaikäisiä	lapsia	taloudessa.			

Ristiintaulukoinnilla	tarkasteltuna	palvelun	ainutlaatuisuutta	korostivat	40–60-vuotiaat	sekä	työssä	olevat	ja	
yrittäjät.	Ystävien	tai	tuttavien	suositus	vaikutti	kohteen	valintaan	hieman	enemmän	30–40-vuotiailla	kuin	
muilla.		

Luonto-,	matkailu-	ja	kulttuuripalveluiden	valintaan	vaikuttavia	tekijöitä	tarkasteltiin	myös	faktorianalyysin	
avulla.	 Faktorianalyysi	 on	monimuuttujamenetelmä,	 jossa	 suuremmasta	muuttujajoukosta	muodostetaan	
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pienempi	 määrä	 faktoreita.	 Faktoreiden	 luonti	 perustuu	 siihen,	 että	 keskenään	 korreloivat	 muuttujat	
latautuvat	 samalle	 ulottuvuudelle	 eli	 faktorille.	 Analyysiä	 käytettiin	 tässä	 muuttujien	 ryhmittelemiseen.	
Faktorianalyysin	perusteella	palvelun	valintaan	vaikuttavia	tekijöitä	mittaavista	muuttujista	syntyi	4	faktoria	
ja	niille	latautuivat	seuraavat	muuttujat:	

1.	Tiedonsaannin	faktori:	kattava	ja	houkutteleva	kuvaus	palvelun	toteutuksesta	sekä	opasteet	

2.	Saavutettavuus-	ja	hintafaktori:	palvelun	hinta,	helppo	saatavuus/käyttö/varaaminen,	hyvät	
liikenneyhteydet	

3.	Kokemusfaktori:	ystävien	/tuttavien	suositus	sekä	omat	aiemmat	kokemukset	

4.	Laatufaktori:	palvelun	laatu	ja	ainutlaatuisuus	

Naiset	korostivat	tiedonsaanti-	ja	laatufaktoria	enemmän	kuin	miehet.	Iän	suhteen	suurin	ero	näkyi	
puolestaan	siinä,	että	40–60-vuotiaat	korostivat	muita	vähemmän	saavutettavuus-	ja	hintafaktoria	ja	
hieman	enemmän	laatufaktoria.	Näissä	ei	kuitenkaan	ollut	tilastollisesti	merkitsevää	eroa.	

Perheelliset	vastaajat,	eli	 vastaajat,	 joilla	oli	perheessä	alaikäisiä	 lapsia	 tai	vastaajat,	 joiden	 taloudessa	oli	
vähintään	 3	 henkilöä,	 korostivat	 selvästi	 muita	 vähemmän	 tiedonsaantifaktoria	 tai	
saavutettavuus/hintafaktoria.	Talouden	koon	osalta	tulos	ei	ollut	tilastollisesti	merkitsevä	mutta	alaikäisten	
lasten	osalta	p-arvo	oli	saavutettavuus-	ja	hintafaktorin	kohdalla	0,039.		

Työllisyystilanteen	 perusteella	 opiskelijat	 painottivat	 enemmän	 saavutettavuus-	 ja	 hintafaktoria	 ja	
tiedonsaannin	faktoria,	ja	työelämässä	olevat	puolestaan	kokemusfaktoria.	Tilastollisesti	merkitsevää	eroa	ei	
kuitenkaan	syntynyt.	

	

Tiedonhaun	kanavat	
	

Neljännessä	 kysymyksessä	 tiedusteltiin	 mitä	 kanavia	 vastaajat	 tällä	 hetkellä	 käyttävät	 hakiessaan	 tietoa	
alueen	 luonto-	 matkailu-	 ja	 kulttuuritapahtumista/palveluista.	 Eniten	 mainittiin	 sosiaalinen	 media,	 joista	
erityisesti	Facebook	oli	käytössä	tiedonhaussa.	44	%	vastanneista	hyödynsi	sosiaalista	mediaa.	Seuraavaksi	
eniten	mainintoja	 sai	 Google.	 38	%	 kysymykseen	 vastanneista	 ilmoitti	 käyttävänsä	 sitä	 hakiessaan	 tietoa	
edellä	 mainituista	 asioista.	 	 Myös	 sanomalehdet,	 (erityisesti	 Kaleva)	 oli	 käytössä	 tiedonlähteenä	 28	 %	
vastanneista.	Ilmaisjakeluista	tietoa	etsi	21	%	vastanneista.	Kaupungin	ja	kunnan	nettisivut	(erityisesti	ouka.fi,	
visitoulu.fi)	 oli	 apuna	 tiedonhaussa	 23	 %:lla	 vastanneista.	 16	 %	 käytti	 kohteiden	 ja	 tapahtumien	 omia	
nettisivuja	tiedonhaussa.	Jonkin	verran	mainintoja	saivat	myös	yksittäiset	www-sivut	kuten	luontoon.fi	(7	%).	
Ystäviltä	ja	tuttavilta	suosituksia	kyseli	9	%	kysymykseen	vastanneista.	

Jatkokysymys	 samasta	aiheesta	 kuului,	minkä	 kanavan	kautta	 vastaajat	mieluiten	 vastaanottaisivat	 tietoa	
luonto-	 matkailu-	 ja	 kulttuuritapahtumista/palveluista	 (kuva	 4).	 Mieluisimmaksi	 kanavaksi	 vastaajat	
ilmoittivat	www-sivut	(79	%)	ja	sosiaalisen	median	kanavat	(75	%).	Seuraavaksi	mieluisimpia	kanavia	olivat	
sanomalehdet	 ja	 ilmaisjakelulehdet	 (kumpikin	38	%).	21	%	vastanneista	oli	 kiinnostunut	hakemaan	 tietoa	
erilaisten	mobiiliapplikaatioiden	avulla.	
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Kuva	4.	Vastaajien	toivomat	tiedonsaannin	kanavat.	

	

Ristiintaulukoinnilla	 tarkasteltuna	 naiset	 toivoivat	 saavansa	 tietoa	 sanomalehtien,	 ilmaisjakeluiden	 ja	
sosiaalisen	 median	 kautta	 enemmän	 kuin	 miehet,	 jotka	 puolestaan	 olivat	 naisia	 useammin	 valinneet	
mobiiliapplikaatiot	 ja	 radion	 toivotuiksi	 tiedonsaannin	 kanaviksi.	 χ²-testillä	 tilastollista	 eroa	 miesten	 ja	
naisten	välillä	ei	kuitenkaan	ollut	tai	testin	edellytykset	eivät	täyttyneet.			

Myöskään	 iällä	 ei	 ollut	 tilastollisesti	 merkitsevää	 vaikutusta	 toivottuihin	 tiedonsaannin	 tapoihin.	
Prosentuaalisesti	 yli	 40	 -vuotiaat	 vastaajat	 suosivat	 muita	 hieman	 vähemmän	 mobiiliapplikaatioita	 ja	
sosiaalista	 mediaa,	 kun	 taas	 18–30-vuotiaat	 vastaajat	 olivat	 hieman	 kiinnostuneempia	 television	 ja	
sanomalehtien	 kautta	 tulevasta	 tiedosta.	 30–40-vuotiaat	 olivat	 puolestaan	 vähiten	 kiinnostuneita	
ilmaisjakeluiden	 ja	 television	 kautta	 tulevasta	 tiedosta.	 Tiedonsaantia	 ilmaisjakeluiden	 kautta	 korostivat	
opiskelijat	hieman	työssä	olevia	enemmän,	mutta	tässäkään	kyseessä	ei	ollut	tilastollisesti	merkitsevä	tulos.			

	

Palvelun	hinta	
	

Suurin	osa	vastanneista	 (60	%)	oli	 valmis	käyttämään	 lähimatkailutuotteeseen	 tai	palveluun	20–50	€	 /hlö	
yhden	päivän	aikana	(kuva	5).	25	%	vastanneista	oli	valmis	käyttämään	alle	20	€	ja	36	%	50–100	€.	Yli	100	€	
oli	valmis	käyttämään	vain	4	vastaajaa	ja	yli	150	€	ei	kukaan.	
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Kuva	5.	Lähimatkailutuotteeseen	tai	palveluun	käytettävissä	oleva	raha	päivässä	henkilöä	kohden.	

	

Naisista	ja	miehistä	suunnilleen	yhtä	suuri	osa	oli	valmis	maksamaan	lähimatkailutuotteesta	tai	palvelusta	
50–100	euroa	päivässä.	Kuitenkin	naiset	painottivat	enemmän	vaihtoehtoa	20–50	euroa	päivässä	ja	miehet	
naisia	enemmän	vaihtoehtoa	0–20	euroa	päivässä.	Iällä,	talouden	koolla	tai	sillä,	oliko	vastaajan	taloudessa	
alaikäisiä	lapsia,	ei	ristiintaulukoinnin	perusteella	ollut	vaikutusta	rahankäyttöön.	Myöskään	työllisyystilanne	
ei	näkynyt	 rahankäytössä	selvästi,	mutta	 työssä	olevien	 joukossa	vaihtoehto	50–100	euroa	oli	 suositumpi	
kuin	opiskelijoilla.	Suunnittelun	ajankohdalla	ei	ollut	selkää	vaikutusta	rahankäyttöön,	mutta	suunnittelun	
aiemmin,	yleensä	kuukautta	tai	yli	kahta	kuukautta	aiemmin	aloittavat	painottivat	muita	enemmän	vastausta	
50–100	euroa.	 Sen	 sijaan	 suunnittelun	 yleensä	myöhemmin	eli	 2–3	 vuorokautta	 tai	 1–2	 viikkoa	 aiemmin	
aloittavat	painottivat	enemmän	vaihtoehtoa	20–50	euroa.		

	

Kiinnostus	erilaisiin	luonto-	kulttuuri-	ja	hyvinvointipalveluihin	ja	
aktiviteetteihin	
	

Annetuista	 vaihtoehdoista	 eniten	 kiinnostusta	 herätti	 patikointi	 (66	 %),	 luonnossa	 toteutettavat	
kulttuuripalvelut	 kuten	 konsertit,	 ruoanlaittokurssit,	 käsityökurssit	 (58	 %)	 sekä	 luonnossa	 toteutettavat	
hyvinvointipalvelut,	 kuten	 metsäjooga,	 rentoutukset	 ja	 metsäkylvyt	 (50	 %)	 (kuva	 6).	 Myös	 perinteiset	
aktiviteetit	kuten	melonta	(46	%),	pyöräily	(41	%),	sienetys	(40	%)	sekä	luontovalokuvaus	(24	%)	herättivät	
kiinnostusta.	
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Kuva	6.	Vastaajien	kiinnostus	eri	aktiviteetteja	ja	palveluita	kohtaan.	

	

Naiset	olivat	miehiä	 kiinnostuneempia	hyvinvointipalveluista	 luontoympäristössä	 (χ²-testillä	p-arvo	0,002)	
sekä	 sienestyksestä	 ja	 marjastuksesta	 (p-arvo	 0,026).	 Muuten	 tilastollisesti	 merkitsevää	 eroa	 naisten	 ja	
miesten	kiinnostuksessa	ei	ollut,	vaikkakin	prosentuaalisesti	naiset	olivat	kiinnostuneempia	melonnasta	 ja	
lintubongauksesta.	Pyöräily	kiinnosti	selvästi	enemmän	nuoria	ja	kiinnostus	pyöräilyyn	väheni	tasaisesti	sen	
mukaan,	mitä	vanhemmasta	ikäryhmästä	oli	kyse	(χ²-testillä	tilastollisesti	melkein	merkitsevä	tulos,	p-arvo	
0,049).	Pyöräily	kiinnosti	myös	vastaajia,	jotka	asuivat	2	hengen	taloudessa	tai	joilla	ei	ollut	alaikäisiä	lapsia	
taloudessa.	Sen	sijaan	vastaajat,	joilla	oli	alaikäisiä	lapsia	taloudessa	tai	jotka	asuivat	vähintään	3	henkilön	
taloudessa,	olivat	muita	vastaajia	kiinnostuneempia	hyvinvointipalveluista	luontoympäristössä.	

Vastaajat,	joilla	ei	ollut	alaikäisiä	lapsia	taloudessa	tai	jotka	asuivat	yksin,	olivat	ristiintaulukoinnin	perusteella	
muita	 kiinnostuneempia	 kulttuuripalveluista	 luontoympäristössä.	 Patikointi	 kiinnosti	 yksin	 asuvia	 vähiten.	
Kuitenkaan	 nämä	 tulokset	 eivät	 olleet	 tilastollisesti	merkitseviä.	Marjastuksesta	 ja	 sienestyksestä	 kahden	
hengen	 taloudessa	 asuvat	 olivat	 kiinnostuneempia	 kuin	 muut	 vastaajat	 (p-arvo	 0,005	 eli	 tilastollisesti	
merkitsevä).	 Kalastuksesta	 opiskelijat	 olivat	 kiinnostuneempia	 kuin	 työelämässä	 olevat	 (p-arvo	 0,018	 eli	
tilastollisesti	melkein	merkitsevä).	

Ristiintaulukoinnilla	 tarkasteltuna	 alle	 20	 euroa	 päivässä	 käyttävät	 vastaajat	 olivat	 hieman	 vähemmän	
kiinnostuneita	 hyvinvointipalveluista	 luontoympäristössä	 ja	 toisaalta	 kiinnostus	 kulttuuripalveluihin	
luontoympäristössä	kasvoi	samalla	kun	rahankäyttö	kasvoi.		

Avoimissa	 vastauksissa	 kiinnostaviksi	 aktiviteeteiksi	mainittiin	mm.	 ratsastusvaellukset	 ja	 erilaiset	 lapsille	
suunnatut	aktiviteetit.	

Vastaajilta	kysyttiin	avoimella	kysymyksellä	myös,	millaisia	uusia	luontoa	ja	kulttuuria	yhdisteleviä	
palveluita	vastaajat	toivoisivat	alueella	tarjottavan.	Toiveet	on	tässä	luokiteltu	niiden	painotuksen	mukaan.		
	
Suuri	osa	vastauksista	liittyi	luonnossa	liikkumiseen.	Useamman	maininnan	saivat	matalan	kynnyksen	
retkeilyn	kehittäminen	ja	pyöräilymahdollisuuksien	parantaminen.	Muut	liikunta-aiheiset	teemat	
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koskettivat	muun	muassa	seikkailuaiheista	retkeilyä,	tiettyjä	aktiviteettejä	tai	yleisesti	ottaen	retkeilyn	
edellytyksiä.		

• Ohjattuja	vaelluksia/metsäretkiä,	oma	suuntavaisto	on	huono	niin	yksin	pelottaa	lähteä.		
• Matalan	kynnyksen	yhteisretkipäiviä		
• Aloittelijoiden	vaelluskurssi	
• Alamäkipainotteista	pyöräilyä		
• Maastopyöräilyreittejä	
• Pyöräilyreitistöt	
• Seikkailurata	 puissa.	 Tai	 selviytyjät-tyylinen	 kurssi	 metsässä.	 Pieni	 ryhmä	 joutuisi	 selviytymään	

luonnossa	tietyllä	alueella	tietyn	ajan.		
• Köysiratoja,	kiipeilypuistoja,	melonta-	ja	suppailuretkiä,	veneretkiä	lähisaariin...	
• geokätköilyä	enemmän	vrt.	Suomussalmen	tarjonta	
• Liikunnallisia	palveluja	joihin	voi	osallistua	vapaasti.		
• Enemmän	luontopolkuja.	Myös	nykyiset	kaipaisivat	huoltoa.		
• Uusia	retkeily	mahdollisuuksia,	luontomökkejä	enemmän	metsän	keskelle.	
• Lapsille	leikkipaikkoja	(leikkipuisto,	kiipeilymahd.	yms)	luontokeskuksiin.		

 
Liikuntaa	ja	kulttuuria	yhdistelevät	ideat	sisälsivät	esimerkiksi	liikunnan	sovittamisen	yhteen	
musiikkitapahtuman	kanssa	tai	kulttuurin	yhdistämisen	patikointiin.	

• Elämyksellisiä	 juttuja	 -	 esim.	 Raahen	 rantajatsien	 aikaan	 toteutettu	 jatsimelonta	 oli	 tosi	 kiva:	
melottiin	saaressa	pidettyyn	jazz-konserttiin.		

• Näin	laitetaan	ruokaa	metsässä	nuotiolla	-patikkaretki+kurssi	voisi	olla	hauska.		
• Patikointireissuja,	kulttuuria	luonnossa,	esim.	musiikkia	ulkona.		

 
Kulttuuripainotteisissa	ideoissa	korostettiin	historiaa	ja	tapahtumia	kuten	konsertteja.		

• Alueen	historiaa	kattavaa	kaikenlaista	materiaalia.	Esimerkiksi	videoita	jotka	ovat	korkealaatuisia.	
Eli	hyvin	kirjoitettuja	ja	editoituja.	

• Vanhoja	tiloja	eläimineen,	joissa	historiaakin	mukana	
• Metsäkonsertit	
• Luonnossa	järjestettäviä	konsertteja	(vrt.	Koiteli	elää)	
• Katutapahtumia	keskustaan,	joissa	on	paljon	ruokaa(pop-up	ravintoloita),	tanssia,	musiikkia	esityksiä	

läpi	illan.	Ulkomaiden	tyyliin,	koko	"naapurusto"	ulos	nauttimaan!	
• Tapahtumia	majoituksella	
• Enemmän	palveluja	nuorille	aikuisille	tai	enemmän	jo	olemassa	olevien	palveluiden	markkinoinnin	

kohdistamista	 nuorille	 aikuisille,	 opiskelija	 tarjouksia	 enemmän	 tapahtumiin	 ja	 konsertteihin	 tai	
festareille	

• Lähellä,	kauniissa	paikassa	tarjottavat	elämykselliset	tapahtumat.	
 
Luontoa	painottavat	ideat	käsittelevät	Oulujokea,	luonnossa	toteutettavia	hyvinvointipalveluita	ja	luonnon	
hyödyntämistä	kalastuksen	ja	marjastuksen	muodossa.	

• Ehkä	Oulussa	jotenkin	voisi	hyödyntää	kauniin	Oulujoen	mahdollisuuksia	enemmän	ja	myös	merta	ja	
lähisaaria.	

• Enemmän	luonnossa	toteutettavia	hyvinvointipalveluja.	Niitä	on	niin	suppeasti	tarjolla,	että	voidaan	
laskea	"uudeksi"	palveluksi.		

• Pohjois-Pohjanmaalaisia	luonnonhyödyntämisvinkkejä	kaupunkilaisille.		
• Kalastus	mahdollisuuksia		
• Selkeitä	www-sivuja,	missä	olisi	kerrottu	missä	Oulun	alueella	voi	kalastaa	valtion	kalastuskortilla.	
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• Mistä	saisi	selville	hyvät	marjapaikat?	Ja	miten	sinne	paikkaan	pääsisi?		
	
Muissa	kommenteissa	toivottiin	myös	yksin	matkustaville	mahdollisuutta	osallistua	eri	aktiviteetteihin.	

• En	 nyt	 osaa	 sanoa	 uusia,	 kunhan	 nykyisetkin	 olisi	 kunnolla	 esitelty	 ja	 hinnoiteltu	 yksittäiselle	
osallistujalle.		

• Monesti	palvelut/paketit	on	hinnoiteltu	niin,	että	joku	tarjous	tyyliin	tapahtuma+majoitus	koskee	2	
henkeä.	Aina	ei	ole	sitä	toista,	jonka	kanssa	lähteä.	Paljon	yksin	liikkeellä	olevana	arvostaisin	suuresti,	
jos	hinnoittelu	joskus	suosisi	myös	yksin	matkustavia.	

	

Retkien	suunnittelu	
	

Kysyttäessä	 milloin	 vastaaja	 yleensä	 aloittaa	 lähialueelle	 suuntautuvan	 matkan/retken/palvelun	
kuluttamisen	suunnittelun,	suurin	osa	(48	%)	vastaajista	ilmoitti	aloittavansa	suunnittelun	1-2	viikkoa	ennen	
retken	 ajankohtaa	 (kuva	 7).	 38	 %	 aloittaa	 suunnittelun	 yleensä	 1	 kk	 ennen	 retken/palvelun	 käytön	
ajankohtaa.	 28	 %	 vastaajista	 ilmoitti	 aloittavansa	 suunnittelun/valmistelun	 vasta	 2-3	 vrk	 ennen	 retken	
ajankohtaa.	Kysymyksessä	oli	mahdollista	valita	useampi	vaihtoehto,	joten	jotkut	vastaajat	olivat	valinneet	
useamman,	 koska	 vastausten	 kokonaismäärä	 ylitti	 vastaajien	 kokonaismäärän.	 Usean	 vastauksen	
valitseminen	kertoo	siitä,	kuinka	vaihtelevasti	ihmiset	matkan	suunnittelunsa	valitsevat.		

	

	
Kuva	7.	Lähialueelle	suuntautuvan	retken	tai	matkan	suunnittelun	aloittaminen.	
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Johtopäätökset	ja	pohdinta	
	

Taustamuuttujia	tarkasteltaessa	ei	löytynyt	paljoa	tilastollisesti	merkitseviä	eroja	eri	vastaajaryhmien	välillä.	
Osaa	tässä	raportoiduista,	ristiintaulukoinnin	perusteella	havaituista	eroista	voi	pitää	siis	enemmän	suuntaa	
antavina.	 Myös	 vastaajajoukko	 asettaa	 rajoitteita	 tulosten	 yleistettävyydelle.	 Joissain	
taustamuuttujaryhmissä	 vastaajien	määrät	menivät	melko	 pieniksi,	 jolloin	 sattuman	 vaikutus	 kasvaa	 eikä	
tuloksia	siksi	kaikin	osin	voi	pitää	yleistettävinä.	Esimerkiksi	valtaosa	vastaajista	oli	naisia	 ja	miehiä	oli	18.	
Taustamuuttujiltaan	aineisto	oli	vinoutunut	myös	siten,	että	suurin	osa	vastaajista	oli	opiskelijoita	ja	alle	30-
vuotiaita.	 Myös	 usean	 vaihtoehdon	 valinneet	 vastaajat	 vaikeuttivat	 tulosten	 tulkintaa,	 ja	 tarkemmissa	
analyyseissä	 heidät	 jouduttiin	 rajaamaan	 pois.	 Kuitenkin,	 kun	 nämä	 rajoitukset	muistetaan,	 kysely	 antaa	
hyvää	pohjatietoa	matkailutottumuksista	 ja	matkailijoiden	 toiveista	matkailualan	yrittäjille	 ja	 auttaa	 siten	
kehittämään	alueen	matkailupalveluita.	

Eri	kysymysten	pohjalta	vastaajille	tärkeiksi	tekijöiksi	matkailupalveluiden	kannalta	näyttävät	muodostuvan	
luontonähtävyydet	 ja	 luonnossa	 liikkuminen,	 ravintolapalvelut	 sekä	 tapahtumat.	 Esimerkiksi	
luontonähtävyydet	 ja	 luonnossa	 liikkuminen	 eri	 muodoissa	 nousivat	 esille	 kysyttäessä	 palveluiden	 ja	
aktiviteettien	 merkitystä	 ja	 kiinnostusta	 eri	 aktiviteetteihin	 monivalinta-	 ja	 avoimilla	 kysymyksillä.	
Ravintolapalvelut	nousivat	 tärkeiksi	esimerkiksi	palveluiden	käyttöä	 ja	palveluiden	merkitystä	kysyttäessä.	
Tapahtumat	 olivat	 ravintolapalveluiden	 ohella	 tärkeä	 vierailukohde	 ja	 lisäksi	 ne	 nousivat	 esiin	 myös	
lähimatkakohteen	valintaan	vaikuttavissa	tekijöissä	sekä	avoimissa	vastauksissa.	

Palvelun	 tai	 aktiviteetin	 valintaan	 vaikuttavia	 tekijöitä	 kartoittaneen	 kysymyksen	 pohjalta	 matkailualan	
yrittäjien	kannattaa	kiinnittää	huomiota	markkinoinnissa	erityisesti	hintaan,	laatuun,	helppoon	saatavuuteen	
/	 käyttöön	 /	 varaamiseen	 sekä	 positiivisten	 kokemusten	 luomiseen.	 Tiedonvälityksen	 ja	 markkinoinnin	
kanavina	selvästi	käytetyimpiä	ja	myös	toivotuimpia	olivat	sosiaalinen	media	(kuten	Facebook)	ja	internet.	
Toisaalta	myös	perinteisemmät	tiedonsaannin	kanavat	sanomalehdet	ja	ilmaisjakelut	saivat	mainintoja,	myös	
nuorten	vastaajien	keskuudessa.	

Kyselyn	perusteella	suunnittelun	ajankohta	vaihteli	hyvin	paljon	vastaajilla	ja	usea	vastaaja	oli	valinnut	monta	
vaihtoehtoa.	 Selkeitä	 tai	 tilastollisesti	merkitseviä	 eroja	 ei	 suunnittelun	 ajankohdan	 perusteella	 löytynyt,	
mutta	kysely	antoi	viitteitä	siitä,	että	aiemmin	suunnittelun	aloittaneet	olivat	valmiita	maksamaan	hieman	
enemmän	palveluista	ja	toisaalta	myös	yöpymään	kohteissa	useammin	kuin	muutamaa	päivää	ennen	matkaa	
suunnittelun	aloittaneet.	Matkailijoita	siis	kannattanee	sitouttaa	matkaan	jo	varhaisessa	vaiheessa.		

Suurimmalla	osalla	vastaajista	rahakäytön	raja	päivässä	henkilöä	kohden	meni	20–50	eurossa,	ja	lähes	kaikilla	
korkeintaan	 50–100	 eurossa.	 Rahankäyttö	 ei	 noussut	 suureksi	 ja	 kuvastaa	 osaltaan	 kenties	
lähimatkailupalveluiden	 odotettua	 edullisuutta.	 Esimerkiksi	 vastaajissa	 eniten	 kiinnostusta	 herättänyt	
patikointi	 ja	myös	melko	 usean	maininnan	 saaneet	marjastus	 ja	 sienestys	 eivät	 itsessään	maksa	mitään.	
Toisaalta	 avoimista	 vastauksista	 löytyi	myös	 patikointiin	 liittyviä	 tuotteistamismahdollisuuksia,	 sillä	 niissä	
toivottiin	 muun	 muassa	 aloittelijoiden	 vaelluskurssia	 ja	 patikoinnin	 yhdistämistä	 muihin	 aktiviteetteihin	
kuten	 kulttuuriin	 tai	 ruuanlaittoon.	 Mahdollisuuksia	 eri	 palveluiden	 tuotteistamiseksi	 tarjoavat	 myös	
vastaajien	 suuri	 kiinnostus	 kulttuuripalveluihin	 luontoympäristössä	 (kuten	 konsertteihin,	
ruoanlaittokursseihin	tai	taide-	ja	käsityökursseihin)	sekä	hyvinvointipalveluihin	luontoympäristössä	(kuten	
metsäjoogaan,	 metsäkylpyihin,	 rentoutuksiin,	 hierontaan	 ja	 hiljaisuusmatkoihin)	 sekä	 pyöräilyyn	 ja	
melontaan.	Nämä	tuotteistettavissa	olevat	palvelut	tarjoavat	mahdollisuuksia	myös	matkailuyrittäjille.	
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KASKU	-	Kasvua	ja	hyvinvointia	kulttuurista	ja	luonnosta	-hanke	
	

KASKU	on	maaseudun	luonto-	ja	kulttuurilähtöisten	virkistys-	ja	hyvinvointipalveluiden	kehittämiseen	
tähtäävä	aktivointihanke.	Hankkeessa	kehitetään	tuote-	ja	palveluideoita	alueen	mikroyrittäjien	tarpeisiin	
sekä	edistetään	toimijoiden	verkostoitumista.	

Markkinatutkimuksen	tekeminen	oli	yksi	hankkeen	toimenpiteistä,	joilla	tuetaan	maaseutuelinkeinojen	
kehitysmahdollisuuksia	ja	elinvoimaisuutta.	Lisäksi	yrityksiä	aktivoidaan	kehittämään	omaa	toimintaansa	
palvelumuotoilun	työpajojen	avulla	ja	ottamalla	heitä	mukaan	Oamk	LABs	-toimintaan.	LAB-mallissa	
opiskelijat	työstävät	yritysten	tuote-	ja	palveluaihioista	konsepteja	monialaisissa,	yritysmäisesti	toimivissa	
tiimeissä.	

Hankkeen	päätoteuttaja	on	Oulun	ammattikorkeakoulun	Kulttuurin	osasto	ja	osatoteuttaja	
Metsähallituksen	Luontopalvelut.	Kohdealueena	on	Pohjois-Pohjanmaa	ja	toiminta-aikana	2016-18.	

	


