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1 Johdanto 
 

Kauhavan matkailun Master Plan -selvitys on laadittu Kauhavan kaupungin 

Matkailun kehittämishanke Härpäkkeen (EAKR) toimeksiannosta. Härpäke-

hanketta rahoittaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus. 

http://www.kauhava.fi/matkailu/matkailun_kehittamishanke_harpake. 

 

Toimeksiantona oli laatia Kauhavan matkailun Master Plan -suunnitelma, jossa 

linjataan Kauhavan matkailun kehittämiskohteet, sisällölliset painopisteet sekä 

tavoitteet vuosille 2014–2020.  Nykytilakartoitusten lisäksi tehtävänä oli 

selvittää alueen toimijoiden näkemyksiä mm. Kauhavan matkailun 

tulevaisuuden näkymistä sekä sen kehittämistarpeista ja tavoitteista. Master 

Plan -suunnitelma sisältää toteuttamissuunnitelman sekä suositukset 

jatkotoimenpiteiksi.  

 

Master Planin tarkoituksena on ohjata Kauhavan matkailun kehittämistä ja 

antaa siihen työkaluja matkailun parissa työskenteleville yrityksille, toimijoille, 

kaupungille ja aluekehittäjille.  Master Plan -työn aikana on saatu erittäin hyviä 

kehittämisideoita niin työhön osallistuneelta asiantuntija- kuin sidosryhmiltäkin, 

joita ei ole kaikkia voitu sisällyttää raporttiin, mutta jotka ovat hyödynnettävissä 

raportissa esitetyissä kehittämistoimenpiteissä ja niiden suunnittelussa.  

 

Master Plan työ toteutettiin tiiviissä yhteistyössä Kauhavalaisten toimijoiden ja 

Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin asiantuntijoiden kesken 2013 

joulukuun ja 2014 lokakuun välisenä aikana. Työ luovutettiin Kauhavalle 

3.11.2014 ja Kauhavan kaupunginhallitus hyväksyi raportin 3.11.2014. 
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2 Työn toteutus ja prosessi 
 

Kauhavan matkailun Master Plan toteutettiin Matkailualan tutkimus- ja 

koulutusinstituutin (MTI) toimesta asiantuntijatyönä. Työ käynnistettiin 

joulukuussa 2013 tilaajan ja MTI:n aloituspalaverilla. Kauhavan 

yhteishenkilönä toimi Härpäke-hankkeen projektipäällikkö Katja Norrgård. 

Master Plan luovutettiin tilaajalle marraskuussa 2014.  

 

Kauhavan matkailun Master Plan -työ toteutettiin tiiviissä yhteistyössä MTI:n ja 

Kauhavan kaupungin ja yritysten edustajien kanssa. Kauhavan 

asiantuntijaryhmä koostui seuraavista henkilöistä:  

- Katja Norrgård, projektipäällikkö, Matkailun kehittämishanke Härpäke, 

Kauhavan kaupunki 

- Hannu Mars, kehitysjohtaja, Kauhavan kaupunki 

- Juha-Martti Kuoppala, elinkeino- & markkinointipäällikkö, Kauhavan 

kaupunki 

- Päivi Hautala, Jääskän Loma / Härmän matkailuyhdistyksen edustaja 

- Mikko Kiviluoma, Power Park 

- Pasi Vainio, myyntijohtaja, Härmän Kuntoutus Oy 

- Helena Kuoppala, kaupunginvaltuutettu 

- Marita Mattila, kaupunginvaltuutettu 

- Heikki Korkealaakso, kaupunginvaltuutettu 

- Antti Kurvinen, kaupunginvaltuutettu 

- Harri Ojanperä, kaupunginvaltuutettu 

- Marketta Kangas, kaupunginvaltuutettu 

- Matias Peltonen, kaupunginvaltuutettu 

- Marko Ekola, varavaltuutettu 

- Hannele Loukasmäki, Power Truck Show 

- Ilkka Peura, Y-kino 

- Maria Palttala, kulttuuritoimen edustaja 
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- Kirsti Karppinen, Lankava Oy 

- Tiina Hauta, Puukkofestarit 

- Vesa Kivimäki, Monstertruck  

- Jyrki Lahti, alueopas 

 

MTI:stä Master Planin toteutukseen asetettiin työryhmä, joka koostui 

seuraavista henkilöistä: 

- Eila Linna, TKI-päällikkö  

- Sari Peltoniemi, palvelutoiminnan suunnittelija 

- Mirva Tapaninen, projektisuunnittelija 

- Sanna Kyyrä, projektipäällikkö 

- Kristiina Jokelainen, asiantuntija 

 

MTI järjesti asiantuntijaryhmälle kolme työpajaa, joiden teemoina olivat SWOT 

29.–30.1.2014, skenaariot 11.3.2014 sekä kehittämissuunnitelma ja tavoitteet 

7.–8.4. 2014.  

 

Master Plania varten haastateltiin 22 henkilöä Kauhavan asiantuntijaryhmästä 

sekä muista sidosryhmistä. Haastattelujen määräksi oli alun perin suunniteltu 

5-7 kpl, mutta tilaajan toiveesta haastateltavien määrää lisättiin.  Haastattelut 

toteutettiin yksilö- ja ryhmähaastatteluina ja ne litteroitiin ja analysoitiin. 

Asiantuntija- ja sidosryhmähaastattelujen teemat olivat Kauhavan matkailun  

• nykytila 

• kehittämistarpeet 

• kilpailukykytekijät 

• kohderyhmät  

• verkostot  

 

Perustietojen keräämisessä hyödynnettiin tilastollisia ja kirjallisia tausta-

aineistoja. Master Plan -luonnosta kommentoivat Kauhavan 

asiantuntijaryhmän jäsenet sekä muut kaupungin keskeiset sidosryhmät. 
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Kuva 1. Kauhavan matkailun Master Plan työn prosessikuvaus 
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3 Kauhavan matkailun kehittämisen lähtökohdat  
 

3.1 Kauhava pähkinänkuoressa 
 

Kauhavan kaupunki on Etelä-Pohjanmaan pohjoisosan kaupallinen ja 

hallinnollinen keskus ja yksi Etelä-Pohjanmaan teollistuneimmista alueista 

(Kauhava 2013a, 2; Kauhava 2013b, 11). Strategian mukaan palvelualojen 

osuus elinkeinorakenteessa on kasvanut viime vuosina voimakkaasti 

erityisesti matkailu- ja hyvinvointitoimialalla. Asukasmääränsä perusteella 

Kauhava on Etelä-Pohjanmaan kunnista toiseksi suurin. Kauhavan 

elinkeinotoiminnan kehittämisen keihäänkärkinä ovat agro- ja 

puutuoteteknologia, sekä matkailu- ja hyvinvointipalvelut. (Kauhava 2013a, 2; 

Kuoppala 22.5.2014.) 

 

Kauhava on tunnettu mm. yrittäjyydestä, lakeusmaisemista, kulttuurihistoriasta 

(häjyt, nuorisoseura), turkistarhauksesta ja käsityöläisyydestä (puukot ja 

kudonnaiset) (Kauhava 2014a). Kauhavalta löytyy myös Lentosotakoulu, josta 

on kuitenkin tehty lakkautuspäätös ja sen toiminta lentosotakouluna lakkaa 

vuoden 2014 loppuun mennessä. Kauhavan merkittävimpiä matkailullisia 

käyntikohteita ovat huvivaltio Power Park (kuva 2) ja Härmän Kuntokeskus / 

Härmän Kylpylä (Kauhava 2014a).  

 
Kuva 2. Huvivaltio Power Park (Visit Kauhava 2014) 
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Tunnuslukuja: 

• Kauhavan kaupunki on muodostettu 1.1.2009 neljästä kunnasta: 

Alahärmästä, Kauhavasta, Kortesjärvestä ja Ylihärmästä  

• Kauhavan kaupungin asukasluku 17 000 henkilöä   

• pinta-ala 1.313,6 km2  

• n. 7 300 työpaikkaa  

o työpaikkaomavaraisuus on yli 100 % 

o alueelle tyypillistä on pienyritysvaltaisuus ja teollisuuden 

työpaikkojen suuri määrä 

• työpaikkojen osuudet  

o alkutuotanto 14 % 

o jalostus 32 % 

o palvelut 53 % 

• yli 1430 yritystä  

• Kauhavan työttömyysprosentti on Etelä-Pohjanmaan alhaisimpia 

(6,2 % huhtikuu / 2014)  

• aloittaneita yrityksiä vuosittain n. 70 - 100 kpl (v. 2013, 97 kpl)  

• 1000 aktiivimaatilaa (3. eniten Suomessa)  

• Kaupunki kuuluu Etelä-Pohjanmaan maakuntaan ja sijaitsee sen 

pohjoisosassa (kuva 3)   

• Viime vuosina kasvava toimiala on ollut matkailupalvelut (Kuoppala 

22.5.2014; Kauhava 2014b; Kauhava esite 4,7) 
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Kuva 3. Kauhavan sijainti (Kauhava 2014c) 

 

3.2 Matkailun kehittämiseen vaikuttavat strategiat ja ohjelmat 
 

Etelä-Pohjanmaa on vetovoimainen asuin-, matkailu- ja opiskeluympäristö. 

Palvelualojen työpaikkojen osuus maakunnassa on Suomen pienimpiä, mutta 

kasvusuunnassa. Palveluissa on kuitenkin riittävästi henkilökuntaa ja eri 

sektoreiden välinen yhteistyö toimii hyvin. Alueella on kehitetty aktiivisia ja 

virikkeisiä tapahtumaympäristöjä: maakunnassa järjestetään esimerkiksi 

monia kansallisesti tunnettuja tapahtumia. (Etelä-Pohjanmaan liitto 2014a, 13, 

23–24.)    

 

Etelä-Pohjanmaan matkailustrategiassa on matkailu kirjattuna vahvuudeksi 

Seinäjoen, Järvi- ja Kuusiokuntien seuduille. Seinäjoella on lentoasema, mutta 

siltä ei ole tällä hetkellä reittiliikennettä. Lentoaseman toimintaa ollaan 

kehittämässä siten, että se palvelisi alueen kaupan, teollisuuden ja matkailun 

tarpeita nykyistä paremmin. Alueella on valmius ottaa vastaan yrityksiä, jotka 

hyötyvät lentoliikennetoiminnasta ja tukevat sitä. (Etelä-Pohjanmaan liitto 

2014a, 19, 29.)    
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Maakuntastrategiassa Etelä-Pohjanmaan pitkän aikavälin strategisissa 

tavoitteissa vuodelle 2040 sekä kehittämistoimenpiteissä vuosille 2014–2017 

nousee matkailu esille mm. seuraavissa kohdissa:  

• TL 1: Uudistumiskykyinen elinkeinoelämä  

o tavoite 2 Elinkeinoelämän painopistevalinnat: Palvelu- ja 

elämystuotannon toimenpidekokonaisuus 

• TL 3: Hyvinvoivat ihmiset ja yhteisöt 

o tavoite 7 Alueen vetovoiman ja viihtyisyyden parantaminen: 

Aktiivisten ja virikkeisten asuin- ja tapahtumaympäristöjen 

kehittäminen sekä Maakunnan imago ja markkinointi 

toimenpidekokonaisuudet 

• TL 4: Eheä aluerakenne ja ympäristö 

o tavoite 8 Liikenneyhteyksien ja kehityskäytävien vahvistaminen: 

Maakunnan yhdyskunta- rakenteen kehittäminen 

toimenpidekokonaisuus (Etelä-Pohjanmaan liitto 2014a, 41, 55, 

62).   

 

Maakuntastrategiassa elinkeinoelämän painopisteissä yhtenä valintana on 

palvelu- ja elämystuotannon kehittäminen (Etelä-Pohjanmaan liitto 2014a, 67).  

Matkailun kehittämistoimenpiteitä suunnataan tulevina vuosina Etelä-

Pohjanmaan matkailustrategian mukaisiin painotuksiin: 

• matkailukeskittymien edelleen kehittäminen alueen matkailullisen 

imagon parantamiseksi ja houkuttelevuuden lisäämiseksi 

• teemapohjaisen matkailun kehittäminen - teemoihin pohjautuvien 

tuotteiden, palveluiden ja tapahtumien kehittäminen 

o Pääteemoja ovat maaseutu-, hyvinvointi- ja tapahtumamatkailu. 

Kulttuuri- ja ruokamatkailu sisältyvät kaikkiin valittuihin teemoihin 

samoin kuin matkailukeskittymien kehittämistoimiin. 

o Teeman kehittämisessä tulee huomioida turvallisuusasiat sekä 

teeman kehittäminen ja markkinoinnin kohdentaminen valituille ja 

rajatuille asiakassegmenteille sekä markkina-alueille 
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(Kortesluoma 2013, 41). 

 

Etelä-Pohjanmaan kansainvälistymisen toimintaohjelman mukaan ulkomaa-

laisten matkailijamäärien kehityssuunta on ollut viime aikoina positiivinen. Suu-

rin osa ulkomaisista matkailijoista on ollut liikematkailijoita. Näkyvyyden lisää-

minen internetissä ja sosiaalisessa mediassa sekä kansainvälisissä varausjär-

jestelmissä nähdään alueella tärkeänä samoin kuin majoituskapasiteetin riittä-

vyys. Etelä-Pohjanmaalla on harjoitettu kansainvälistämistä muun muassa 

kulttuuripalveluita tuotteistamalla Pro Art -hankkeessa. (Etelä-Pohjanmaan liit-

to 2014b, 49–50, 52, 54.) 

 

Etelä-pohjanmaan kansainvälisen matkailun kehittämiskohteina ovat mm. ym-

pärivuotisen kansainvälisen matkailun puitteet ja tuotteet, toimien suuntaami-

nen ensisijaisesti kahdelle päämarkkina-alueelle; Venäjälle ja Ruotsiin sekä 

sähköiseen markkinointiin ja myyntiin panostaminen. Tavoitteena on myös tii-

vistää yhteistyötä markkinoinnissa niin maakunnan toimijoiden kuin ylimaa-

kunnallisten toimijoidenkin kanssa. Kansainvälistymisen kehittämistoimenpi-

teinä esille nousevat myös matkailukeskittymien avainhenkilöverkoston luomi-

nen, koulutus sekä kulttuurin vahvistaminen ja sen näkyvyyden parantaminen. 

(Etelä-Pohjanmaan liitto 2014b, 56–60.) 

 

Etelä-Pohjanmaan matkailustrategiassa sanotaan, että valtakunnallisen 

matkailustrategian tunnusmerkkien mukaan matkailukeskukset voidaan jakaa 

kansainvälisiin ja kansallisiin matkailukeskuksiin. Etelä-Pohjanmaalla on 

kansallisen matkailukeskuksen tunnusmerkit täyttäviä matkailun alueellisia 

keskuksia seitsemän: Ähtärin, Härmän ja Lappajärven matkailukeskittymät, 

Tuurin ostosmatkailukeskittymä, Kuortaneen liikuntamatkailukeskittymä, 

Kalajärven matkailualue sekä Lapuan Simpsiö ja Vanha Paukku. (Kortesluoma 

2013, 41). Muita matkailukeskittymiä ovat mm. Alavus ja Seinäjoki. Eri puolilta 

maakuntaa löytyy myös uusia nousevia vetovoimakohteita sekä 

maaseutumatkailun kärkikohteita (Seinäjoen ammattikorkeakoulu MATKO3 -
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hanke 2014a, 4). 

 

Matkailukeskittymien kehittämisessä tulee huomioida yhteistyö ja 

verkostoituminen laajemmin kuin vain omassa keskittymässä sekä palvelujen 

laadun ja ostettavuuden helpottamisen kehittäminen myös itse kohteessa 

(Kortesluoma 2013, 42).  

 

Matkailustrategian mukaan Härmän matkailukeskittymän kehittämisessä 

huomioidaan mm. 

• matkailun kehittämissuunnitelman Master Planin laatiminen  

• yhteistyön ja verkostoitumisen lisääminen ja edistäminen 

• ympärivuotisuuden kehittäminen 

• asiakassegmenttien ja markkina-alueiden keskittäminen kansallisesti ja 

kansainvälisesti 

• palvelutarjonnan laajentaminen ja osaamisen lisääminen 

• maaseutu-, hyvinvointi-, elokuva- ja tapahtumamatkailun kehittäminen  

• saavutettavuuden turvaaminen (Kortesluoma 2013, 46–47). 

 

Etelä-Pohjanmaan maakunnallisissa matkailun kehittämistoimenpiteissä 

vuosien 2013–2017 aikana käytännön toimenpiteet keskitetään seuraaviin 

osa-alueisiin 

• yhteistyö ja verkostoituminen sekä matkailutoimijoiden työnjaon 

selkiyttäminen 

• asiakaslähtöinen tuotekehitys ja markkinointi sekä alueen 

matkailuimagon kohottaminen 

• matkailun kansainvälistyminen hiljaisten kausien tasaajana 

• matkailututkimus ja -koulutus 

• matkailuinfrastruktuurin parantaminen (Kortesluoma 2013, 61). 

 

Matkailu ja sen kehittäminen nähdään Kauhavan kaupungin strategioissa 

tärkeänä. Kaupunkistrategiassa 2020 korostetaan suotuisan 
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kehittämisilmapiiriin aikaansaamista hyvän yhteishengen, yhteistoiminnan ja 

yhteisöllisyyden myötä. Toimenpiteinä esitetään mm.: 

• elokuvien ja (kulttuuri) matkailun tiivistetty yhteistyö ja koottu näkyvyys 

• rautatieaseman ympäristöllinen ja toiminnallinen kehittäminen 

matkakeskukseksi  

• Härmän rautatieaseman muuntaminen matkailun syöttöliikenteen 

solmukohdaksi,  

• lentosotakoulun lentokenttäinfran uusiokäyttö sekä  

• matkailun pienyritystoiminnan edistäminen matkailupalvelujen 

yhteistoiminnalla, tuotekehityksellä ja markkinoinnilla (Uumaja, Pietari) 

matkailun kehittämisen yleissuunnitelmaan perustuen.  

Kehittämisessä tulee huomioida myös luonto, käsityöt, tapahtumat, historia ja 

elokuva. (Kauhava 2013b, 15–16, 20.)   

 

Kauhavan kaupungin strategisessa alueidenkäyttösuunnitelmassa matkailun 

kehittämisperiaatteita on esitetty mm. virkistyksen ja matkailun osalta. Matkai-

lukeskusten saavutettavuuden ja vetovoiman nähdään paranevan raideyhte-

yksien ja Valtatie 19 liittymäalueiden kehittymisen myötä. Kauhavalla matkai-

lun kehittämisalueina toimivat jo matkailukeskukset Power Park ja Härmän 

Kuntokeskus/Härmän Kylpylä. Matkailupalveluja kehitetään myös maaseudulla 

ja edistetään niiden verkottumista matkailukeskusten toimintaan. Tavoitteena 

on laatia Kauhavalle taajamia yhdistävä virkistysreittisuunnitelma ja parantaa 

järvien virkistyskäyttöä. Kehittämisen haasteina nähdään sesonkiajan saavu-

tettavuuden turvaaminen, kuljetukset rautatieasemalta matkailukeskuksiin ja 

matkailun Master Planin puuttuminen. (Kauhava 2014b, 13, 16.)  

 

Kauhavan kaupungin strateginen alueidenkäyttösuunnitelma sisältää suosi-

tuksia mm. matkailukapasiteetin lisäämiseen Kauhavalla ja matkailujunaliiken-

teen pilotointia Alahärmään. Kehittymistä tarkastellaan matkailutuloja, yöpy-

misten määrää ja käyttöasteita seuraamalla. (Kauhava 2014b, 23, 25.)  
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Kauhavan kaupungin strategisen alueidenkäyttösuunnitelman toimenpideoh-

jelma sisältää mm. Power Parkin ympäristön kehittämisen. Vuosien 2014 – 

2017 aikana toteutettavia toimenpiteitä matkailussa ja virkistyksessä ovat 

• Kauhavan retkeilykartan laatiminen ja informaation kokoaminen retkei-

lyreitistöistä ja virkistyskohteista 

• Kauhavan retkeilyreitistön ja kylien virkistyskohteiden kehittäminen 

• Ojutjärven kehittäminen monipuolisena virkistys- ja leirintämatkailun 

kohteena. (Kauhava 2014b, 20–21.)  

 

Vuosien 2018 – 2025 aikana toteutettavia toimenpiteitä ovat puolestaan 

• Härmän Kuntokeskuksen/Härmän Kylpylän alueen toiminnallinen ja 

ympäristön kehittäminen 

• urheilukeskuksen alueen kehittäminen mm. maauimala/uimahalli, palloi-

luhalli ja Haarusjärven kehittäminen monitoimialueena (Kauhava 2014b, 

22).  

 

3.3 Matkailun nykytilanteen ja kehittämistarpeiden kartoitus 
 

3.3.1 Kauhavan matkailun nykytila ja viimeaikainen kehitys 
 

Matkailu on noussut merkittäväksi toimialaksi viimeisten viiden vuoden aikana 

ja matkailun tulovaikutukset ovat ylittäneet mm. maatalouden taloudelliset vai-

kutukset. Härmän matkailukeskittymässä matkailu on painottunut kesäkau-

teen. Tavoitteena on pidentää sesonkia ja suunnata resursseja myös talvikau-

den matkailun kehittämiseen. (Kortesluoma 2013, 46). 

 

Matkailun edistämisen eteen on alueella tehty töitä jo 90-luvulta alusta alkaen, 

mm. silloiset Alahärmän ja Kortesjärven kunnat ovat tehneet matkamessutoi-

mintaa, jota nykyinen Kauhavan kaupunki on jatkanut osallistuen vuosittain ko-

timaan matkamessuille ja lähes vuosittain Helsingin Matkamessuille. Kaupunki 

tekee vuosittain erilaisia markkinointitoimia kuten asukas-, yritys- ja matkailu-
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markkinointia. Markkinointitoimet vahvistetaan vuosittain talousarvion laadin-

nan yhteydessä. Keväällä 2014 Kauhava otti käyttöön Visit Kauhava -

matkailumarkkinointikokonaisuuden ja brändin. (Kuoppala 2014.)  

 

Kauhavalla on viime vuosien aikana kehitetty myös opastusta ja laadittu mm. 

palvelukohteiden opastussuunnitelma yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan kuntien 

kanssa. Suunnitelman perusteella on uusittu kaupungin opastaulut vuonna 

2013 eri kaupunginosiin ja pääteiden varsille. Kaupungin kaavoitus, 

maanhankintapolitiikka ja rakennusluvitus on mahdollistanut 

matkailurakentamisen ja mm. Power Parkin kehittämisen. (Kuoppala 2014.) 

 

Etelä-Pohjanmaan maakunnan välitön ja arvonlisäveroton matkailutulo vuonna 

2012 oli 353 miljoonaa euroa kun se vuonna 2004 oli noin 264 miljoonaa 

euroa. Välitön työllisyysvaikutus oli noin 1 800 henkilötyövuotta. Muiden 

toimialojen liikevaihtoon verrattuna matkailun merkitys on Etelä-Pohjanmaan 

aluetaloudelle erittäin suuri.  

• ”Matkailun osuus Etelä-Pohjanmaan yritysten kokonaisliikevaihdosta oli 

noin 3,7 % ja henkilötyövuosista noin 3,8 %.”  

• Aluetaloudellisesti tarkasteltuna Kauhavan kaupunki on alueen 

kolmanneksi suurin matkailukunta Alavuden ja Seinäjoen jälkeen. 

(Seinäjoen ammattikorkeakoulu MATKO3 -hanke 2014a, 2, 11).  

 

Kauhavan välitön ja arvonlisäveroton matkailutulo vuonna 2012 oli 36,7 

miljoonaa euroa (taulukko 1). Välitön työllisyysvaikutus oli 225 htv sisältäen 

vähittäiskaupan ja huoltamot, majoitus- ja ravitsemistoiminnan sekä palvelut. 

Vuoden 2012 tutkimus sisältää vähittäiskaupan ja huoltamot, majoitus- ja 

ravitsemistoiminnan sekä palvelut ja vuoden 2008 tutkimuksessa autosektori 

sisältää autokaupan, huoltamotoiminnan sekä auton huoltamisen ja 

vuokraamisen. Ryhmään muut palvelut kuuluvat mm. liikenne, 

matkatoimistoala ja henkilökohtaiset palvelut. (Seinäjoen ammattikorkeakoulu 

MATKO3 -hanke 2014a, 16–17; Seinäjoen ammattikorkeakoulu MATKO3 -
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hanke 2014b, 5). Vuonna 2008 ja 2012 tehdyt tutkimukset eivät ole suoraan 

vertailukelpoisia. 

 
Välitön ja arvonlisäveroton 
matkailutulo, v. 2012 

Välitön ja arvonlisäveroton 
matkailutulo, v. 2008 

36,7 M€ 36,6 M€ 

Välitön työllisyysvaikutus, v. 2012 Välitön työllisyysvaikutus, v. 2008 
225 htv 444 kokoaikaiset työpaikat 

 

Taulukko 1. Kauhavan välitön matkailutulo ja työllisyysvaikutus vuosina 2012 

ja 2008 

 

Kauhavan vuoden 2013 tilastoja: 

• kokonaisyöpymisten määrä Kauhavalla oli 136.966 vrk 

• kolmen kesäkuukauden (kesä-elokuu) yöpymiset 60.169 

majoitusvuorokautta (44 % koko vuoden yöpymisistä) 

• suomalaisten osuus vuoden 2013 yöpymisvuorokausista 96,7 % 

• Ulkomaalaisten yöpymismäärät kasvoivat 2.369 majoitusvuorokaudella 

(kasvua 106,6 %), kokonaismäärän ollessa 4.591 vrk (ed. vuonna 2.222 

vrk) (kuva 4) 

• Kauhavan majoitusvuorokausien osuus koko maakunnan yöpymisistä 

19,6 %  

• muuhun Suomeen verrattuna ulkomaalaisten matkailijoiden osuus 

Kauhavalla ja koko Etelä-Pohjanmaalla on erittäin pieni  koko 

Suomen majoitusvuorokausista ulkomaalaisten osuus oli 29 % 

o Pohjanmaalla ulkomaalaisten osuus oli 17,4 %  

o Keski-Pohjanmaalla 10 % 

o Pirkanmaalla 15,4 %  

o Keski-Suomessa 14,2 %.  

o koko Etelä-Pohjanmaan maakunnassa kansainvälisten 

matkailijoiden osuus yöpymisistä oli 5,1 %. (Etelä-Pohjanmaan 

Matkailu Oy 2014). 
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Kuva 4. Ulkomaalaisten majoitusvuorokaudet Kauhavalla v. 2013 (Etelä-

Pohjanmaan Matkailu Oy 2014)  

 

Seinäjoen ammattikorkeakoulun Matkailun koordinaatiohankkeen (MATKO3) 

ylläpitämän maakunnallisen matkailun toimialarekisterin mukaan Kauhavalla 

oli heinäkuussa 2014 matkailupalveluja tuottavia yrityksiä/toimijoita 78 kpl, jois-

ta 

• majoitusyrityksiä 23 kpl 

• ravitsemispalveluja pääasiallisesti tarjoavia yrityksiä 15 kpl 

• ohjelmapalvelu-, aktiviteetti- ja opaspalveluja tarjoavia yrityksiä 16 kpl  

• muita matkailullisesti merkittäviä käyntikohteita on 24 kpl kuten museot, 

tanssilavat ja erikoiskaupat. (Seinäjoen ammattikorkeakoulu MATKO3 -

hanke 2014c). 

 

Kirjallisten tietoaineistojen sekä haastattelujen pohjalta Kauhavan matkailun 

nykytila voidaan tiivistää seuraavasti: 

 

Kauhavan matkailun kehittämistä tukevat niin alueelliset strategiat kuin 
kaupungin kehittämisen linjauksetkin. Matkailu nähdään kehittyvänä ja 
kehittämismahdollisuuksia omaavana toimialana, johon on panostettu ja 
halutaan edelleen panostaa. Matkailun merkitys aluetaloudessa on 
kasvava. Asiakkaat tulevat alueelle pääsääntöisesti kotimaasta, mutta 
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kansainvälisten kävijöiden määrää halutaan lisätä. Alueella on 
vahvuuksia, joita ei vielä ole riittävästi hyödynnetty. Nykyisellään 
matkailu painottuu vahvoihin käyntikohteisiin ja keskittyy kesäaikaan ja 
ympärivuotisuutta halutaankin kehittää. Matkailun tarjontaa halutaan 
kasvattaa, sen sisällöllistä monipuolisuutta kehittää ja laajentaa tarjontaa 
ympärivuotiseksi. Haastattelujen perusteella Kauhavan matkailun 
kehittämisen tarpeet jakaantuvat neljään päälinjaan:  

1. Matkailun kehittämisen organisointiin ja yhteistyöhön  
2. Matkailun sisältöjen, tuotteiden, palveluiden ja markkinoinnin 

kehittämiseen  
3. Osaamisen lisäämiseen   
4. Verkostoitumiseen / kansainvälistymiseen. 

 

3.3.2 Kauhavan kilpailukykytekijät  
 

Sidosryhmä- ja asiantuntijahaastatteluissa yhtenä teemana oli alueen 

kilpailukykytekijät. Haastatteluiden pohjalta Kauhavan matkailun 

kilpailukykytekijöiksi nousivat vahvimmin historiaan ja perinteisiin liittyvät asiat 

sekä toisaalta alueen merkittävät käyntikohteet.  

 

Alueen kulttuuri ja historia on värikästä ja Kauhavan kilpailukykytekijöiden 

nähdäänkin pohjautuvan paljolti niihin. Niistä nousevia erityispiirteitä ovat mm. 

pohjalaisuus ja härmäläisyys, puukkojunkkarit, kökkä- eli talkoohenki, 

Kauhavan ruma vallesmanni ja alueen murre. Monipuolistavia esimerkkejä 

ovat mm. nuorisoseuraliikkeen syntysija, Amerikan-siirtolaisuuden aktiivialue, 

jääkäriperinteen kehto, lentäjäperinteen keskus, kudonnais- ja 

puukonvalmistuksen tyyssija. Teollisuus ja yrittäjyys ovat vahvaa. Power Park 

nähdään selvästi suurimpana kilpailukykytekijänä, ”huvipuisto keskellä ei 

mitään”, on nimetty vuosina 2010 ja 2013 Suomen parhaaksi vapaa-

ajankeskukseksi. On paljon erilaisia tapahtumia ja nähtävyyksiä kuten Härmän 

Häjyylyt, Puukko- ja käsityöfestivaalit, Power Truck Show, Tractor Pulling ja 

Suomen Jääkärimuseo (kuva 5). Kilpailukykytekijöinä nähdään myös luonto, 
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lakeus ja jokilaakso.  

 
Kuva 5. Suomen Jääkärimuseo (Visit Kauhava 2014) 

 

Neljän kunnan yhdistyminen yhdeksi Kauhavaksi on monipuolistanut 

matkailun tarjontaa. Kanta-Kauhavan yrittäjäopisto ja Lentosotakoulun 

tukikohdan kasarmiarkkitehtuuri ovat alueelle leimaa-antavia. PowerParkin 

vaikutukset ulottuvat Härmää ja Kauhavaa laajemmin koko maakunnan 

matkailun kehitykseen.  

 

Kauhavan kilpailukykytekijät pohjautuvat alueen vahvaan kulttuuriin ja 
rikkaisiin perinteisiin, joista voidaan ammentaa sisältöjä laadukkaisiin ja 
monipuolisiin matkailupalveluihin ja tuotteisiin. Tarinallistamisen, 
toimijoiden välisen yhteistyön sekä markkinoiden ja asiakkaiden 
tunnistamisen myötä alueen vahvuuksiin pohjautuva tuotekehitys, 
tuotteistaminen ja markkinointi voivat nostaa Kauhavan matkailun sen 
seuraavalle kehitysasteelle. Alueen matkailun kilpailukyvyn ytimen 
muodostavat kuitenkin vielä toistaiseksi veturiyritykset ja tunnetut 
käyntikohteet kuten Power Park ja Härmän Kuntokeskus/Härmän kylpylä.  
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3.4 SWOT-analyysi 
 

SWOT-analyysin tarkoituksena oli täydentää kirjallisista aineistoista ja 

haastatteluista kerättyä tietopohjaa. SWOT-analyysi laadittiin työpajassa, 

johon osallistui asiantuntijoita ja sidosryhmien edustajia (kuva 6). Työn 

tarkoituksena oli tunnistaa alueen vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja 

uhat määrittelemällä nykytilaa sekä sisäisten että ulkoisten tekijöiden osalta.   

 

 
Kuva 6. SWOT-työpaja 30.1.2014 

 

SWOT-työpajassa osallistujat jaettiin kahteen ryhmään, joista toisessa 

käsiteltiin Kauhavan matkailua koskevia asioita. Ryhmien tuottamat asiat 

sijoitettiin SWOT-nelikenttään, jossa asioita tarkasteltiin sisäisestä ja 

ulkoisesta näkökulmasta (kuva 7).  

 
Kuva 7. SWOT-nelikenttä 
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SWOT-nelikenttää työstettiin vielä kolmannen työpajan ennakkotehtävänä.  

SWOT -analyysiin tehtiin pisteytykset, joiden pohjalta muodostui tiivistys 

Kauhavan matkailun SWOTiksi (taulukko 2).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taulukko 2. Kauhavan matkailun SWOT 

 

Kauhavan matkailun vahvuuksina nähtiin monipuoliset käyntikohteet.  

Veturitoimijoiden Power Parkin ja Härmän Kuntokeskuksen / Härmän Kylpylän 

rinnalle nostettiin mm. Lankava Oy, Hunurijärvi ja Suomen jääkärimuseo (kuva 

8). Vahvuudeksi muodostuivat myös erilaiset tapahtumat kuten kesäteatterit, 

Tractor Pulling, Power Truck Show, Puukko- ja käsityöfestivaalit sekä jääkärit. 

Toimintaympäristö vahvuustekijänä mahdollistaa yrittäjyyden ja työllistymisen. 

Lisäksi korostettiin myös alueen rikkaan kulttuurin ja innovatiivisten ihmisten 

merkitystä. 

 

VAHVUUDET 

1. kohteet 

2. tapahtumat 

3. toimintaympäristö 

4. kulttuuri  

5. ihmiset 

6. jääkärit 

HEIKKOUDET 

1. matkailuorganisointi 

2. verkostoituminen 

3. yhteistyö 

4. markkinointi 

5. majoitus 

MAHDOLLISUUDET 

1. kulttuuri ja historia 

2. sijainti 

3. luonto 

4. maatilat ja lähiruoka 

5. vahva elinkeinoelämä 

UHAT 

1. matkailun sivutoimisuus 

2. julkisen rahoituksen 

väheneminen 

3. saavutettavuus 

4. harva asutus 
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Kuva 8. Hunurijärvi ja Lankava Oy (Visit Kauhava 2014) 

 

Kauhavan matkailun mahdollisuuksina pidettiin alueen kulttuuria ja sen 

omaleimaista historiaa. Kauhavan sijainti on logistisesti ajateltuna mainio. 

Luonto tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia luontomatkailun kehittämiseen 

mm. kalastusmatkailuun tai jopa marjastukseen. Alueen maatilat ja lähiruoka 

ovat myös matkailun kehittämisen näkökulmasta mahdollisuus samoin kuin 

alueen vahva elinkeinoelämäkin yleisemmin matkailun mahdollistajana. 

 

Kauhavan heikkouksina pidettiin matkailun kehittämisen organisoinnin 

puuttumista, ei ole matkailuhenkilöä, joka voisi keskittyä matkailuasioihin, ja 

matkailun kehittämiseen. Heikkoutena nähtiin myös vähäinen 

verkostoituminen ja puutteet toimijoiden välisessä yhteistyössä. 

Majoituskapasiteetti nimettiin niin ikään heikkoudeksi. Alueella on 

majoituskapasiteettia, mutta eritoten sesonkiaikana (kesäisin) ja eri 

tapahtumien yhteydessä majoituskapasiteettia ei ole tarpeeksi eikä se ole 

riittävän monipuolista. 

 

Kauhavan matkailun uhkana pidettiin mm. sitä, että monet matkailuyrittäjät 

tekevät matkailua sivutoimisena, jolloin kehittämiseen ei välttämättä ole 

tarpeeksi resursseja, eikä osaamistakaan riittävästi. Julkisen rahoituksen 

väheneminen voi myös uhata matkailun kehittämistä. Vaikka alueen keskeinen 

sijainti nähtiinkin mahdollisuutena, liittyy siihen myös uhkatekijöitä, koska 

esimerkiksi julkinen liikenne ei ole riittävä. Harva asutus nähtiin myös 

uhkatekijänä. 
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SWOT-analyysin tarkoitus oli motivoida osallistujia pohtimaan Kauhavan 

matkailun tilannetta ja sen eri ulottuvuuksia. Työpajassa luotiin yhteinen 

näkemys vallitsevasta tilanteesta, rohkaistiin tunnistamaan ja nimeämään 

haasteita ja näkemään niitä mahdollisuuksia, joita Kauhavan matkailun 

kehittämiseen sisältyy.  SWOT-analyysi luo alustan kehittämissuunnitelmien ja 

-toimenpiteiden suunnittelulle. 

 

3.5 Kauhavan matkailun tulevaisuusskenaarioiden määrittely 
 

Kauhavan matkailun tulevaisuusskenaariot työstettiin toisessa työpajassa 

(kuva 9). Skenaariotyöpaja aloitettiin lyhyellä johdatuksella matkailun 

toimintaympäristön muutoksiin megatrendien, trendien, heikkojen signaalien ja 

villien korttien avulla. Käsitteet esiteltiin esimerkkien kautta. Niiden avulla 

matkailutoimijat voivat hahmottaa toimintaympäristönsä muutoksia sekä niiden 

mahdollisia vaikutuksia omaan toimintaansa. Työpajassa määritetyt neljä 

skenaariota, tulevaisuuden kuvaa, kuvaavat maailman ja Kauhavan muutoksia 

vuoteen 2020 asti, sekä näiden muutosten tuomia uusia tarpeita ja haasteita 

Kauhavan matkailun kehittämiselle.  

 
Kuva 9. Tulevaisuusskenaarion työpaja 11.3.2014 
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Työpajan aikana Kauhavan matkailun keskeisiksi tekijöiksi valittiin yritysten ja 

yhteisöjen rooli sekä Kauhavan kaupungin rooli matkailutoimialan kehittämisen 

mahdollistajana. Valittujen tekijöiden ääripäät nimettiin ja sijoitettiin 

nelikenttään (kuva 10). Tekijöiden risteyskohtiin muodostuneet skenaariot 

kuvaavat siten Kauhavan matkailun vaihtoehtoisia tulevaisuuksia tapauksissa, 

joissa yritysten, yhteisöjen ja kaupungin rooli muuttuu tai vaihtelee.  

 

 
 Kuva 10. Kauhavan matkailun tulevaissuusskenaarion nelikenttä 

 

Ruusuinen ja ihqu: 
 
Kauhavan matkailuala kehittyy yrittäjien, yhteisöjen ja kaupungin aktiivisen, 

rohkean ja edistyksellisen yhteistyön avulla. Ilman kaupungin vahvaa 

alkupanostusta Kauhavan matkailualan ammattimaiseen kehittämiseen Master 

Planin suunnitelmien mukaisesti ei tämä olisi onnistunut. Kaupunki on 

matkailualan aktiivinen kumppani, joka myös reagoi yrittäjien ja yhteisöjen 

toiveisiin ja tarpeisiin nopealla aikataululla. Vuoropuhelu toimijoiden välillä on 

vilkasta. Yhteistyöhön panostaminen on tuonut myös kaupungille merkittävää 

lisäarvoa. Esimerkiksi aluemarkkinoinnin avulla alueelle on löytänyt uusia 

investoijia ja yrittäjiä. Aktiivinen ja vuorovaikutteinen yhteistyö mahdollistaa 

uusien yritysten, työpaikkojen ja toimintatapojen muodostumisen lisäksi myös 
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uusien asiakasryhmien houkuttelun. Yhteistyössä voidaan tuottaa 

houkuttelevia uudenlaisia matkailutuotteita.  

 

Kauhavan matkailutoimijoiden tulee olla kuitenkin tarkkoina, että kateuden ja 

epäluulon siemenet niitetään pois heti alkuun. Yhteistyön tulee perustua 

avoimuuteen ja molemmin puoliseen hyötyyn niin yrittäjien keskuudessa kuin 

yrittäjien ja kaupungin yhteistyössä. Eräs keino tukea avointa ilmapiiriä on 

nimetä matkailulle vastuuhenkilö kaupungin toimesta. Myös koko kunnan 

matkailun ja alueen markkinointikoordinaattorin palkkaaminen edistää ajatusta, 

että ollaan yhteisellä, kaikkia hyödyttävällä asialla.  

 

Alueen toimijat eivät aina voi vaikuttaa maailmalla tapahtuviin negatiivisiin 

muutoksiin, jotka voivat uhata alueen matkailualan kehittämistä. Yhteistyö tuo 

kuitenkin turvaverkkoa tähänkin: yhdessä on helpompi joustaa kuin yksin. 

Vaikka yhteistyön käynnistäminen kaupungin ja yrittäjien kesken vaati 

rohkeutta molemmilta osapuolilta, ei sitouttaminen ollut helppoa. Alkuun 

vaadittiinkin yhteisen tahtotilan ja yhteishengen luomista. Master Plan –

työskentelyssä alkanutta työtä jatkettiin lyhyellä ja konkreettisella toiminnalla, 

jonka onnistumiseen kaikkien yhteistoiminta vaikutti. Onnistumisesta saatiin 

yhteinen kokemus, joka lujitti yhteistyötä. Yhteistyön huumassa yritykset ovat 

alkaneet menettää keskinäistä kilpailuasetelmaansa. Naapuriyrittäjästä on 

tullut paras kaveri, jota vastaan ei haluta kilpailla. Tämä alkaa näkyä yritysten 

liiketoiminnan laskuna ja kehittämistyön jämähtämisenä vanhoihin uomiinsa. 

Toimijoiden on syytä olla hereillä ja ylläpitää myös tervettä kilpailuhenkeä alan 

yritysten ja yhteisöjen toiminnassa. Tätä varten kaupunki on kehittänyt 

palkitsemisjärjestelmän.  

 

Itte tehty: 
 
Kauhavan matkailualan kehittämisessä ei ole tapahtunut edistysaskeleita 

vuoden 2014 tilanteesta. Aktiivisten yrittäjien ja yhteisöjen yhteistyö on 

toimivaa ja tehokasta, mutta vain niin kauan kun pystytään toimimaan 
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vastavuoroisen periaatteen avulla. Heti kun tarvitaan lisää resursseja ja 

osaamista esimerkiksi Kauhavan matkailun Master Planissa esitetyn yhteisen 

tavoitteen saavuttamiseksi, ei hyvästä tahdosta ponnistava yhteistyö enää 

riitä. Kauhavan kaupunki ei koe matkailua riittävän tärkeäksi elinkeinoksi 

alueella, jotta se panostaisi matkailualan ammatilliseen kehittämiseen ja loisi 

aktiivisesti mahdollisuuksia matkailuyritysten liiketoiminnan kehittämiselle. 

Yritysmaailma vie Kauhavan matkailualan kehitystä eteenpäin.  

 

Matkailutoimijat ovat leipääntyneitä yksin yrittämiseen ja vähitellen varsinkin 

mikroyrittäjät alkavat vetäytyä yritystoiminnasta. Aktiivistenkin yritysten 

yhteistyö alkaa lopahtaa, kun oman yritystoiminnan pyörittämisestä ei jää 

aikaa yhteisten asioiden hoitoon. Aikansa kutakin, jokainen yrittäjä toteaa 

vuorotellen ja toivoo, että joku muu ottaisi vetovuoron yhteistyöstä. 

Vetovastuun ottajia ei enää ole.  

 

Haasteellisessa tilanteessa Kauhavan matkailualalla on mahdollisuus 

terästäytyä ja aktivoida kaikki alan toimijat luomalla malli yhteisten, koko 

kunnan matkailuelinkeinon asioiden hoitomallista. Kaupungin aktivoitumisella 

on tässä iso merkitys, jotta matkailutoimijat eivät hiljalleen siirry muualle tai 

lopeta toimintaansa. Kaupungin imago alkaa kärsiä myös jos alueella ei 

tapahdu mitään tai myytävät elämykset ovat huonolaatuisia, koska yrittäjät 

eivät ehdi, jaksa tai osaa kehittää toimintaansa. Koordinaation avulla päästään 

vähitellen tilanteeseen, jossa kaupungilla on tärkeä rooli alueen matkailun 

strategisissa linjauksissa ja niiden toteuttamisessa. Kaupungin tehtäviin kuuluu 

myös edunvalvontatyö toimivien liikenneyhteyksien (esim. juna, bussi) 

varmistamiseksi.  Yritykset odottavat muutosta malttamattomina. Toistaiseksi 

yritykset ovat pystyneet turvaamaan vain jo vuonna 2014 saavutetun laatu- ja 

palvelutason, mutta ideoita vireillä ja monipuolisilla yrityksillä olisi jo useaankin 

kehitys- ja yhteistyöhön, kunhan kaupunki vain osoittaisi uskonsa ja tukensa 

toimijoiden tekemälle työlle. 
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Uudistuva kaupunki, tuumaavat yrittäjät: 
 

Kauhavan kaupunki on panostanut yrittäjien ja elinkeinon tukemiseen. 

Kaupunki on monipuolinen, innovatiivinen, yhteistyötä ja yrittäjähenkisyyttä 

tukeva. Valitettavasti yrittäjät ja yhteisöt vain ovat kovin apaattisia ja elävät 

pysähtyneisyyden tilassa. Niiden mielestä kaupungilla on vastuu elinkeinon 

kehittämisestä. Yhteistyötä yrittäjien välillä on vain vähän ja kaikki tuki oman 

yrityksen kehittämiseen haetaan kaupungilta, eikä esimerkiksi yhteistyön 

avulla muilta toimialan yrityksiltä. Jokainen matkailuyritys on oma yksinäinen 

ratsastajansa, jonka paras ystävä on kaupunki, ei toinen yrittäjä. Osa yrittäjistä 

on myös taantunut paitsi rahavaikeuksien takia, myös siksi, ettei koe 

kaupungin kehittämistyön olevan tarpeeksi lähellä omaa arkeaan: vaikka 

matkailusihteeri on tolkun ihminen, ei hänellä ole kokemusta matkailuyrityksen 

pyörittämisestä.  

 

Tiukassa taloudellisessa tilanteessa, joka jatkuu yhä vuonna 2020, 

vapaaehtoistyö ja ihmisten aktiivisuus omavaraisuuteen mahdollistavat 

uudenlaisen elinkeinorakenteen muodostumisen. Luonto-, kulttuuri- ja 

elämysmatkailu ovat mahdollisuuksia, jotka toimivat yrittäjien osittaisesta 

seisahtumisesta huolimatta kohtuullisesti.  

 

Passivoitumisen, negatiivisen asenteen leviämisen ja nykyisten vetonaulojen 

poistumisen uhkia on yritetty torjua vuonna 2014 aloitettujen toimenpiteiden 

avulla. Matkailuasiat on otettu mukaan elinkeinolautakunnan tehtävälistalle 

omana, erityistä huomiota vaativana kohtanaan. Tämä on edistänyt myös 

elinkeinojen (erit. matkailun ja hyvinvointialan sekä luomutuotannon) välisten 

synergioiden löytämistä ja Kauhavan elinkeinorakenteen monipuolistamista. 

Välillä kaupunki joutuu tekemään hartiavoimin töitä, jotta se saa passivoituneet 

yrittäjät mukaan yhteistyöhön. Kaupungin ja muutaman aktiivisemman 

matkailuyrittäjän yhdessä kustantama matkailukoordinaattori kokee useimmat 

työpäivänsä kovin haastaviksi. Alueen matkailutoimijoiden koulutusta on pyritty 

lisäämään ja tarjoamaan alan opiskelumahdollisuuksia myös nuorille. Jospa 
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seuraava matkailuyrittäjien sukupolvi olisi maailmalla hankitun kokemuksen 

myötä innostuneempi yhteistyöstä.  

 

Nääntynyt Kauhava: 
  
Kauhavan kaupunki ei ole panostanut matkailun kehittämiseen eikä 

kaupungilla ole matkailukoordinaatiota kaupungin toimesta. Alueen 

matkailuyritysten yhteistyö on puutteellista eivätkä yritykset osaa tai halua 

verkostoitua. Kauhavalla ei ole ohjelmapalveluita eikä kulttuuria ole osattu 

tuotteistaa. Matkailijoille ei ole tarjolla tietoa, opastusta tai neuvontaa alueen 

tarjonnasta, joten kukaan ei osaa tai halua tulla Kauhavalle. Myöskään 

matkailuyrittäjille ei ole tarjolla oman toiminnan kehittämiseksi tukipalveluita.  

Mikäli tilanteen annetaan jatkua samanlaisena koko Kauhava kuivettuu. 

 

Matkailulla on suuri merkitys alueen elinvoimaisuudelle, työllisyydelle ja 

elämisen mahdollisuuksille. Kaupunki on jättänyt rahapulassaan ja tahtotilan 

puutteessaan elinkeinon oman onnensa nojaan. Elinkeinotoimijat ovat 

väsyneitä ja riitelevät keskenään. Elinkeino on pysähdyksen tilassa ja useat 

yritykset hakeutuvat konkurssiin tai laittavat vain muuten lapun luukulle. 

Negatiivinen ja luovuttamisen ilmapiiri alkaa vallata Kauhavalla.  

 

Tässä tilanteessa ei ole muuta mahdollisuutta kuin käynnistää toiminta täysin 

puhtaalta pöydältä: tomuttaa vanhat pölyt pois nurkista ja rakentaa yhteistyö 

uudelleen toimivaksi. Alku tapahtuu pienin askelin, mutta pienikin 

onnistuminen auttaa toimijoita suurin harppauksin eteenpäin. Suurin haaste on 

saada toimijat ymmärtämään yhteistyön merkitys sekä luoda yhteinen tahtotila. 

Koordinaation kehittäminen ja kehittämistarpeiden systemaattinen ja 

ammattimainen kartoittaminen sekä kartoituksen perusteella toimeen 

ryhtyminen voivat ehkäistä nääntyneen Kauhavan toteutumisen. Matkailualan 

kehittämiselle on mahdollisuuksia, mikäli täysin uusi palvelupaletti pystytään 

muodostamaan.   
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Skenaarioiden merkitys 
 
Skenaariot ovat mahdollisia, loogisia ja keskenään erilaisia kuvauksia 

tulevaisuuden maailmoista. Skenaarioiden tarkoituksena on herättää 

keskustelua ja haastaa pohtimaan tulevaisuuden mahdollisia etenemispolkuja. 

Vaikka skenaariot eivät koskaan toteudu sellaisenaan, vaan tulevaisuus on 

todennäköisesti näiden skenaarioiden yhdistelmä tai sisältää jotakin aivan 

yllättävääkin, auttavat skenaariot pohtimaan oman toiminnan kestävyyttä 

tulevaisuudessa. Skenaarioiden avulla matkailutoimijat voivat varautua 

tulevaisuuden tarjoamiin mahdollisuuksiin ja haasteisiin sekä innovoida uusia 

tuotteita ja toimintatapoja. 
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4 Kauhavan matkailun kehittämissuunnitelma ja tavoitteet  
 

4.1 Kauhavan matkailun tavoitetila 2020  
 

Haastatteluista tiivistettynä Kauhava on vuonna 2020 Länsi-Suomen mielen-

kiintoisin ja suosituin matkailukohde, joka toimii ja näyttäytyy ulospäin entistä 

yhtenäisempänä.  Se nähdään yhteen hiileen puhaltavana alueena, jossa on 

säännöllistä toimintaa ja jossa viestitään keskenään. Matkailua kehitetään ta-

sapuolisesti ja se nähdään entistä merkittävämpänä elinkeinona alueella, joka 

työllistää yhä useampia. Kauhava nähdään tulevaisuudessa kaupunkina, jon-

ka yksi pääelinkeinoista on matkailu. 

 

Kauhavan matkailun kehittäminen nähdään organisoituna ja vastuutettuna 

toimintana, johon sekä julkinen sektori että yritykset haluavat panostaa. Mat-

kailu on yrittäjävetoista ja alan toimijoiden yhtenäisyys erittäin tärkeä. Visioin-

neissa Kauhavalla nähdään olevan yksi iso kulttuurikeskus, jossa voi pitää eri-

laisia tapahtumia. Asiakkaille on tarjolla ympäri vuoden monipuolista oheistar-

jontaa/ohjelmapalveluja ja aktiviteetteja koko perheelle. Tiedotus ja markki-

nointi toimivat ympäri Suomen ja yli rajojen sekä Internet-sivut ovat kunnossa 

ja ajan tasalla. Alue tarjoaa kävijöilleen tasokkaita majoitus- ja ravintolapalve-

luita. 

 

Master Plan -prosessin kokonaistuloksena Kauhavan matkailun visioksi 2020 

muotoutui: 

 

Kauhava on Länsi-Suomen kolmen vetovoimaisimman matkailukohteen 
joukossa. Sen erityisyys perustuu pohjalaiseen kulttuuriperintöön, 
luontoympäristön hyödyntämiseen, innovatiivisten hyvinvointi- ja vapaa-
ajan matkailupalvelujen ja -tuotteiden tarjontaan. Matkailutoimijoiden 
yhteistyö on tiivistä ja matkailu on merkittävä tulolähde alueella. 
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4.2 Kauhavan matkailun kehittämiskohteet 
 

Viimeisessä työpajassa Rovaniemellä 7.4.2014 (kuva 11) käsiteltiin Kauhavan 

matkailun kehittämisen tavoitteita ja sisältöjä. Kehittämistyöpajan pohjustuksen 

toimivat aiemmin yhdessä työstetyt SWOT sekä skenaariot.   

  

 
Kuva 11. Rovaniemen työpaja 7.4.2014 

 

Sekä haastatteluaineistojen, että työpajatyöskentelyjen perusteella Kauhavan 

matkailun kehityskohteet jakautuivat selkeästi neljään osa-alueeseen, jotka 

koskivat matkailun kehittämisen organisointia, matkailun sisällöllisiä 

kehittämistarpeita, osaamiseen liittyviä tarpeita sekä verkostoitumista ja 

kansainvälistymistä (kuva 12). Työpajatyöskentelyn pohjalta osa-alueet 

nimettiin seuraavasti: 

 

• Kauhavan matkailun kehittämisen organisointi 

• Kauhavan matkailun tuote- ja palvelukokonaisuudet 

• Osaava kauhavalainen matkailuelinkeino 

• Verkostoituminen / kansainvälistyminen 
 

Kehityksen ajureiksi todettiin kaupunki, yritykset, järjestöt, kehittäjätahot, 

oppilaitokset ja verkostot.  
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Kuva 12. Kauhavan matkailun kehityskohteet 

 

4.3 Kehittämisen painopisteet 

4.3.1 Kauhavan matkailukehittämisen organisoituminen 
 

Kuntaliitosten jälkeen v. 2009 kaupunki valitsi matkailun organisoitumisen 

kehittämissuunnaksi Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy:n ja on tällä hetkellä 

Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy:n osakkaana ja ostaa yhtiöltä harkintansa 

mukaan palveluja.  Alueorganisaatiot; Vaasan Seudun Matkailu Oy, Etelä-

Pohjanmaan Matkailu Oy ja Kokkolan Matkailu Oy tekevät ylimaakunnallista 

yhteistyötä yhteismarkkinoinnin, edunvalvonnan ja tilastoinnin osalta 

"Pohjanmaan Kautta" -yhteistyöryhmän puitteissa. Kansallista matkailun 

kehittämistä ohjaa Työ- ja elinkeinoministeriön tuottama kansallinen 

matkailustrategia ja kansallista matkailumarkkinointia hoitaa Matkailun 
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edistämiskeskus MEK.  Lisäksi matkailun kehittämistä osaltaan ohjaavat myös 

kansalliset Culture Finland -ohjelma ja Outdoors Finland –ohjelma. Kansalliset 

organisaatiot ja ohjelmat tuntuivat kuitenkin kauhavalaisittain aika vierailta ja 

käytännön matkailutoiminnasta kaukaisilta asioilta. Yleinen käsitys Master 

Plan -työhön osallistuneiden keskuudessa oli, että alueelliset ja 

maakunnalliset kehittämisorganisaatiot kehittävät yleisellä tasolla alueen 

matkailun toimintaedellytyksiä, mutta eivät kuitenkaan tuota alueelle riittävää, 

konkreettista lisäarvoa, mikä olikin selkeästi yksi vaikutin siihen, että matkailun 

organisoitumista haluttiin uudistaa. 

 

Matkailun kehittäminen voidaan järjestää usein eri tavoin. Toteutusmalliin 

vaikuttavat mm. matkailun merkitys aluetaloudessa, alueen koko, 

matkailuyritysten määrä, kehittämistavoitteet jne. Erilaisia mahdollisia 

organisoitumismuotoja käytiin läpi Rovaniemellä 8.4.2014 viimeisen työpajan 

yhteydessä (taulukko 3). Esimerkkitapauksina olivat Posio, Kemijärvi ja 

Rovaniemi.  Posiolla matkailun kehittämisestä vastaa Posion matkailu ry. 

Matkailun kehittämisen toimenpiteitä toteutetaan matkailuyhdistyksen ja 

Posion kunnan välisen ostopalvelutoiminnan kautta. Matkailuyhdistyksen 

tehtäviin kuuluvat mm. matkailuesitteiden ja karttojen tekeminen ja 

matkailuneuvonta. Matkailun kehittämiseen tehdään vuosittain 

toimintasuunnitelma, jonka kunta hyväksyy.  

 

Kemijärvellä matkailu- ja kaupunkimarkkinointia toteutetaan osana Kemijärven 

Kehitys Oy:n toimintaa. Kemijärven Kehitys Oy vastaa kaikkien toimialojen 

kehittämisestä Kemijärvellä. Matkailuasioita yhdistyksessä hoitaa nimetty 

henkilö. Rovaniemellä matkailun kehittämistä ja markkinointia hoitaa 

Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy, joka on kaupungin (51%) ja yritysten 

(49%) omistama yhtiö. Yhtiön tehtäviä ovat mm. Rovaniemen brändi- ja 

yhteismarkkinointi, alueen kongressimyynti ja -markkinointi, PR-palvelut ja 

mediavierailut sekä matkailuneuvonta Rovaniemen ja Ranuan kunnille. 

 

Organisoitumisvaihtoehtojen esittelyn jälkeen käydyssä 
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yhteenvetokeskusteluissa Kauhavan malliksi vahvimmin nousivat esiin 

yhdistys- tai osakeyhtiömuotoinen toimintamalli. Yhtä mieltä oltiin siitä, että 

matkailun kehittämiseen tulee resursoida riittävästi ja että toiminnan pitää olla 

systemaattisesti organisoitua itsenäisesti toimivaan organisaatioon, jonka 

toiminnassa yritykset ovat mukana.  Pitää olla henkilö, joka koordinoi 

matkailun kehittämistoimintaa, vastaa kehittämistoimenpiteiden toteutuksesta 

ja jolle annetaan riittävät valtuudet hoitaa tehtäviä.  

 

Organisoitumismalleina voivat olla myös kuntien välinen yhteinen 

järjestäytymismalli matkailun osalta tai ylimaakunnallisen (vanha Vaasan lääni) 

organisaation alle järjestäytyminen. Kuntien välistä yhteistä 

järjestäytymismallia tukevat käynnissä olevat kuntaselvitykset. 

Ylimaakunnallista mallia puolestaan tukee Maakunnallisen 

matkailustrategiaprosessin aikana esille noussut ajatus yhteisestä 

ylimaakunnallisesta organisaatiosta. 

 

Taulukko 3. Kauhavan matkailun organisoitumisvaihtoehtoja 

 

Onnistuakseen kehittäminen edellyttää sekä kaupungin että 

matkailutoimijoiden sitoutumista, yhteisiä tavoitteita ja yhdessä sovittuja 

Muoto Omistus Toimija Päätöksenteko Tilanne Esimerkki 
yhdistys yritykset ja 

kaupunki 

Kauhavan 

matkailu ry / 

matkailukoordi

naattori 50 % 

ry:n hallitus olemassa 

oleva / 

muutospros

essi 

Posio 

osakeyhtiö yritykset ja 

kaupunki 

Kauhavan 

matkailu oy 

Oy:n hallitus perustettava 

yhtiö 

Rovaniemi 

Kaupungin 

toiminto 

kaupunki markkinointi 

koordinaattori 

50 % 

kaupunki, 

kehityskeskus 

perustettava 

virka 50 % 

Kemijärvi 

alueorganisaati

on alla 

osakkaat alueorganisaat

io 

alueorganisaation 

hallitus 

olemassa 

oleva 

Etelä-

Pohjanmaan 

Matkailu Oy 

mailto:kirjaamo@kauhava.fi
http://www.kauhava.fi/


       33 
KAUHAVAN KAUPUNKI     

                                                
 

Kauhavan kaupunki ● Kauppatie 109● 62200 Kauhava ● puh 06 2412 900 ● Y-tunnus 0208852-8 
kirjaamo@kauhava.fi ● www.kauhava.fi , 

Kaupungintalo /Hallinto-osasto   
ja kehityskeskus  Sivistysosasto Tekninen osasto Maaseututoimi 
Kauppatie 109   Härmäntie 18 Päämajantie 6 Jääkärintie 80 
62200 Kauhava  62300 Härmä 62375 Ylihärmä 62420 Kortesjärvi 
p 06 2412 900   p 06 2412 9800 p 06 2412 9500 p 06 2412 9400 

pelisääntöjä. Kauhavalla matkailuorganisaation tehtäviin voisivat kuulua mm. 

matkailun markkinointi, mediavierailut, tukipalveluiden järjestäminen, 

tapahtuminen koordinointi, matkailutoimijaverkoston rakentaminen sekä sen 

ylläpito ja kehittäminen ja myynti. Myös matkailun kehittämishankkeiden 

ideointi ja valmistelu nähtiin kauhavalaisen matkailuorganisaation tehtäväksi. 

Kansainvälistyminen, kansainvälisten verkostojen rakentaminen sekä 

kansainvälinen hanketoiminta, ovat myös tyypillisiä matkailuorganisaation 

tehtäviä. Kansainvälistä hanketoimintaa voisi suunnata esimerkiksi Uumaja-

yhteistyön kehittämiseen, kansainväliseen aluemarkkinointiin, kansainvälisten 

yhteistyöverkostojen luomiseen ja kehittämiseen tai jopa kansainväliseen 

matkailumarkkinointiinkin. 
  

Organisoitumisvaihtoehtojen etuja ja haittoja on eritelty tässä yleisellä tasolla 

kuitenkin Kauhavan toimintaympäristö huomioiden (taulukko 4). Todellisia 

organisoitumisvaihtoehtoja valittaessa selvitettäviksi (2-3) ja päätöksenteon 

valmistelussa tulee vielä tarkentaa ja tarkemmin analysoida vaihtoehtojen 

hyödyt ja haitat siinä tilanteessa ja ajassa, missä kaupunki ja sen matkailu 

siinä vaiheessa on. Tässä yhteydessä tulee huomioida myös muiden alueella 

toimivien matkailuorganisaatioiden tilanne sekä mm. käynnissä oleva 

kuntaselvitys. Mikäli Kauhavan matkailun kehittämistä ja organisointia 

hankkeistetaan tai muutoin käynnistetään, tulee ensimmäisenä toimenpiteenä 

olla ajan tilanteeseen peilaava organisoitumisvaihtoehtojen etujen ja haittojen 

kartoitus. 
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Taulukko 4. Organisoitumisvaihtoehtojen yleisiä etuja ja haittoja 

 

Matkailun kehittämisen organisoinnissa (kuva 13) on huomioitava myös 

työnjako kaupungin ja matkailuorganisaation kesken. Yhteistyön osapuolten 

välillä tulee olla saumatonta, päätöksenteon joustavaa ja toiminnan 

tuloksellista molempien osapuolten näkökulmista tarkasteltuna.  

 

Matkailuorganisaation tehtävät: 

• Matkailun kehittäminen (esim. hankkeet) 

• Yhteistyöverkostojen ylläpito ja kehittäminen (alueelliset, kansalliset) 

• Alueen imagomarkkinointi (yhdessä kaupungin kanssa mukana myös 
muut toimialat) 

• Brändäys, ”tulevaisuuden tekeminen” 

• Yhteismarkkinointi ja myynti (markkinointi- ja viestintäsuunnitelma, 

Muoto Etuja Haittoja 

Yhdistys Yrityksille edullinen 

Yritysten sitoutuminen 

Kaupunki mukana 

Pienet resurssit  

Maksuvalmius (mm. hankkeet) 

Työnantaja rooli 

Kauhavan matkailu Oy Yritysten sitoutuminen 

Kaupunki osakkaana ja siten 

sen sitoutuminen 

Itsenäinen päätöksenteko 

Yritysten yhteistyö tiivis 

Maksuvalmius (mm. hankkeet) 

Oy:n riskit/talous 

Kaupungin toiminta Vakaa rahoituspohja 

Vahva tausta/uskottavuus 

Yritysten sitoutuneisuus 

Virkamiesmäisyys 

Alueorganisaation alla Laaja osaaminen 

Vakaa rahoituspohja 

Alueyhteistyö 

Toiminta yleisellä tasolla 

Yritysten suora 

vaikuttamismahdollisuus pieni 

Ylimaakunnallinen Laaja toimijajoukko 

Vakaa rahoituspohja 

Vaikuttavuus 

Yksittäisen toimijan 

vaikutusmahdollisuus pieni 

Päätökset tehdään kaukana 
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esitteet) 

• Toimintasuunnitelman laatiminen ja sen toteutuksen koordinointi 
(mediavierailut, messut, kampanjat,) 

• Tiedotus ja viestintä (esim. www-sivut) 

• Tapahtumien koordinointi (tapahtumien vuosikello) 

• Tuotekehityksen, tuotteistamisen ja markkinoinnin tukipalvelut 

• Kansainvälisten verkostojen rakentaminen, ylläpito ja kehittäminen 

• Kansainvälinen hanketoiminta 

• Matkailun  ja matkailuelinkeinon edunvalvonta  
 

Kaupungin tehtävät: 

• Alueiden käytön suunnittelu 

• Investointisuunnittelu ja infra 

• Rahoitus 

• Toimintasuunnitelman toimenpiteiden mahdollistaminen 

• Matkailuelinkeinon kehittämisen strateginen ja operationaalinen tuki 

• Kaupunkimarkkinointi 
 

                   
Kuva 13. Kauhavan matkailun organisoiminen 
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Kehittämisehdotus:  

• Käynnistetään selvitystyö Kauhavan matkailun organisoitumiseksi 
vaihtoehtoina selvityksessä Kauhavan matkailu ry:n toimintaan 
pohjautuva yhdistysmalli jossa kaupunki osakkaana tai kaupungin ja 
yritysten yhteisomistajuuteen perustuva osakeyhtiömalli 

• Tehdään tarkennettu vertailu valittujen organisoitumisvaihtoehtojen 
hyödyistä ja haitoista  

• Selvitystyössä määritellään organisoitumismuoto, rahoitusrakenne, 
tehtävät ja resursointi 

• Käynnistetään matkailun koordinaation ja resursoinnin suunnittelu 
osana kaupungin budjettivalmistelua 

• Käynnistetään Master Planin mukaisten kehittämistoimenpiteiden 
suunnittelu ja toteuttaminen kehittämisen teemojen (matkailun 
kehittämisen organisointi, tuote- ja palvelukokonaisuudet, osaava 
matkailuelinkeino & verkostoituminen/ kansainvälistyminen) ja niiden 
alakohtien mukaisesti 

 
4.3.2 Kauhavan matkailun sisältöjen kehittäminen 
 

Kauhavan matkailun sisällöllisen kehittämisen voimavaroja ovat alueen 

historia, kulttuuri, perinteet sekä luonto. Kilpailukykyisten tuotteiden ja 

palveluiden kehittäminen edellyttää verkostoitumista ja yksittäisten tuotteiden 

sijaan rakennettavia tuote- ja palvelukokonaisuuksia. Kokonaisuuksissa 

asiakkaalle voidaan tarjota vaihtoehtoja, joista he voivat räätälöidä mieleisensä 

kokonaisuuden. Tuote- ja palvelukokonaisuuksilla voidaan myös pidentää 

asiakkaiden viipymää. Tuote- ja palvelukokonaisuudet jaettiin työpajan pohjalta 

kolmeen osioon: majoituspalvelut, matkailutuotteiden ja -palveluiden 
kehittäminen sekä logistiikka (kuva 14).  
 
Kauhavalla tulisi olla riittävä ja laadukas majoituskapasiteetti tarjottavaksi 

asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin; leirintämajoituksesta korkeatasoiseen 
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hotellimajoitukseen saakka. Majoituskapasiteetin tulisi olla riittävä myös 

tapahtumien yhteydessä, jolloin kävijämäärät voivat nousta huomattavastikin 

normaalista. Maaseutumatkailun tuotteiden ja palveluiden kehittämisen 

yhteydessä tulisi huomioida myös majoittautumisen mahdollistaminen osana 

palvelutarjontaa. Myös kotimajoitusverkoston rakentaminen tuo vaihtoehtoja 

erityisesti voimakkaisiin kävijämääräpiikkeihin. Lomaosakerakentaminen esim. 

yhdessä jonkin ison toimijan kanssa toisi myös lisää vaihtoehtoja 

majoituskapasiteettiin että myös välikausimatkailun kehittämiseen. 

 

Kehittämisehdotus: 

• Tehdään majoitusselvitys, jossa selvitetään nykyinen 
majoituskapasiteetti sekä vuosikellossa eri ajankohtien 
majoitustarpeet ja kartoitetaan potentiaali majoituskapasiteetti 
Kauhavalla, sen lähialueilla ja muissa kunnissa tilapäisen 
majoituskapasiteetin turvaamiseksi.  

• Kuvataan majoituskehittämisen tarpeet sekä ratkaisuvaihtoehdot  

• Selvitetään mahdollisuus toteuttaa em. toimenpiteet opinnäytetyönä 
 

Matkailutarjonta Kauhavalla pohjautuu vahvasti voimakkaiden käyntikohteiden 

tarjontaan sekä alueen perinteisiin matkailupalveluihin ja tuotteisiin.  Asiakkaat 

tulevat pääsääntöisesti kotimaasta, mutta kansainvälisiin asiakkaisiinkin 

halutaan panostaa. Kulttuuri- ja perinnepohjainen tuotekehitys kohdentuvat 

selkeimmin kotimaisiin asiakassegmentteihin. Mielenkiintoinen mahdollisuus 

selvitettäväksi olisi kuitenkin Ruotsi-yhteistyön mahdollisuudet, koska 

lauttayhteys mahdollistaa pendelöinnin alueiden välillä.  Kansainvälisille 

asiakkaille suunnatut tuote- ja palvelukokonaisuudet kannattaa miettiä 

tarkkaan ja myös kansainväliseen markkinointiin kohdennettavat resurssit. 

Ruotsin lisäksi muita potentiaalisia kv. markkinoita voisi löytyä esimerkiksi 

Venäjältä, Norjasta ja Keski-Euroopasta. 

 

Määrätyille varsin rajatuillekin kohderyhmille tuotteistettavia sisältöjä voi 
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selvittää esimerkiksi luontoon liittyvien mahdollisuuksien osalta. Näitä voisivat 

olla esimerkiksi linnusto, kasvisto tmv. Vahvojen käyntikohteiden yhteyteen 

tulisi kehittää ohjelmapalvelutarjontaa, joka laajentaisi matkailutarjontaa ja 

pidentäisi asiakkaiden viipymää. Reitistöjen osalta niiden rakentaminen ja 

ylläpito, mikä on kaupungin vastuulla, ei yksin riitä. Jotta reitistöt olisivat 

houkuttelevia matkailukohteita, niille tarvitaan sisältöjä esim. tarinoita 

hyödyntämällä. Lisäksi ne tulee saattaa asiakkaiden tietoon oikein 

kohdennetulla markkinoinnilla ja myynnillä. Erilaisten tapahtumien, 

elokuvatoiminnan, kulttuurin ja matkailun yhdistäminen ja niiden rajapinnoille 

rakennetut tuotteet tarjoavat uudenlaisia, innovatiivisia 

tuotteistamismahdollisuuksia. 

 

Matkailutarjonta Kauhavalla painottuu vahvasti kesäkauteen, mutta alueella on 

potentiaalia myös ympärivuotisen matkailun kehittämiseen. Esimerkiksi 

kulttuuria ja luontoa voisi hyödyntää sekä tuotteistaa monipuolisemmin 

ympärivuotiseen tarjontaan. Tarvitaan kuitenkin uusia tuote- ja 

palvelukokonaisuuksia, oheistuotteita ja ohjelmapalveluita. Esimerkkinä 

majoitus- ja kulttuuripaketti, jossa yhdistettäisiin majoitus ja lippu 

elokuvateatteriin katsomaan suoraa balettiesitystä ulkomailta. Alueella olisi 

myös potentiaalia järjestää kesäisin iso, valtakunnallista tunnettavuutta 

tavoitteleva, pitempikestoinen (esim. 5 pv) ja omaleimainen kärkitapahtuma tai 

tapahtumakokonaisuus. Tapahtuma, toisi esille alueen kulttuuria ja historiaa ja 

tekisi Kauhavaa tunnetuksi. Uusilla tuote- ja palvelukokonaisuuksilla voitaisiin 

tavoittaa kokonaan uusiakin asiakasryhmiä, kehittää välikausimatkailua ja 

pidentää kävijöiden viipymää sekä lisätä alueen tunnettavuutta.  

 

Yhtenä kehittämisen kohteena voi olla liike- ja kokousmatkailun kehittäminen 

ja erityisesti vierailijoiden viipymän pidentäminen. Tätä nykyä kokous- ja 

liikematkailijat viipyvät alueella yleensä vain päivän. Viipymän pidentäminen 

edellyttää kuitenkin oheistarjonnan ja esimerkiksi ohjelmapalvelutoiminnan 

kehittämistä ja niiden tarjoamista paketoituna kokoustarjouksiin. 
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Sisältöjen kehittämisessä huomioidaan alueella jo tehdyt toimenpiteet sekä 

valtakunnalliset matkailun kehittämisohjelmat ja niiden tarjoamat avut 

(työkalut, markkinointi- ja myyntikanavat) esimerkiksi kulttuurimatkailussa (CF) 

ja luontomatkailun kehittämisessä (OF). 

 

Kehittämisehdotus: 

• Käynnistetään ideointi, tuotekehitys- ja tuotteistamisprosessi, 
jossa hyödynnetään matkailun tulevaisuusskenaarioita, 
trendianalyysejä ja muita matkailun kuluttajakäyttäytymisen 
muuttumiseen liittyviä aineistoja sekä alueella jo tehtyjä 
toimenpiteitä ja valtakunnallisia matkailun kehittämisohjelmia 

• Järjestetään yhteissuunnittelu maaseutu-, tapahtuma-, elokuva-, 
kulttuuri-, hyvinvointi- ja matkailutoimijoiden kesken 
rajapintatuotteiden ja palveluiden ideoimiseksi ja tuotteistamiseksi 

• suunnitellaan markkinavetoinen brändituote 

• Selvitetään mahdollisuudet kesän kärkitapahtumakokonaisuuden 
ja/tai uudenlaisen teema-tapahtuman toteutukselle ja 
käynnistetään suunnittelu ja toteutus  

• Käynnistetään kulttuurimatkailun kehittämisen suunnittelu 

• Käynnistetään toimenpiteet matkailuelinkeinon 
ympärivuotisuuden, kansainvälisyyden ja liikematkailun 
lisäämiseksi alueella 

• Selvitetään hankkeistamismahdollisuus em. toimenpiteille, 
mahdollisina rahoittajina ELY tai maakunnan liitto 

• Suunnitellaan ja käynnistetään kehittämishankkeet 
 

Alueen saavutettavuuteen, logistiikkaan ja kuljetusjärjestelyihin liittyvät 

kehittämistarpeet ja niiden ratkaisuvaihtoehdot tulisi miettiä yhteistyössä 

matkailuorganisaation ja kaupungin kanssa.  
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Kehittämisehdotus: 

• Matkailun logistiikkaratkaisujen suunnittelu liitetään osaksi 
kaupungin alueiden käytön ja logististen ratkaisujen suunnittelua 

 

 
Kuva 14. Kauhavan matkailun sisältökehittäminen 

4.3.3 Kauhavan matkailuosaaminen 
 

Kauhavan matkailuosaamisen kehittäminen (kuva 15) jaettiin kahteen osaan: 

matkailukoulutus sekä tuotteiden ja palveluiden kehittämistuki.  Alueen 

matkailuyrittäjistä vain ani harvalla on matkailukoulutus eikä 

matkailukoulutuksen osaamista ole alueella muutoinkaan saatavissa. 

Yrityksissä ei ole riittävästi osaamista tuotekehitykseen, tuotteistamiseen eikä 

markkinointiin. Myös vieraiden kielten hallinnassa ja erilaisten kulttuurien 

tuntemuksessa on kehittämisen tarvetta. Matkailuyritystoiminta ei ole niin 
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ammattimaista kuin sen tulisi olla ja usein se toimii paljolti 

”harrastelijapohjalta”.  Tulisikin selvittää, mitkä ovat vaihtoehdot 

matkailukoulutuksen (ml. opaskoulutus) saamiseksi alueelle. Lisäksi tarvitaan 

täsmäkoulutusta sekä täydennys- ja lisäkoulutusta yrityksille ja muille 

matkailun toimijoille. Myös lukiokoulutuksessa voisi matkailu olla mukana. 

 

Opiskelijat voivat tuoda lisäresurssia esimerkiksi matkailuyritysten toimintaan 

suorittamalla harjoittelunsa matkailuyrityksissä. Luonteva opiskelijoiden ja 

matkailutoimijoiden yhteistyömuoto löytyy myös kesätyöpaikoista. Opiskelijat 

voivat olla esimerkiksi kunnan matkailumarkkinoinnin, matkailutuotteiden ja -

palveluiden ideoinnin tukena tai toimia matkailuoppaina.  

 

Korkeakoulutuksen osalta tulisi miettiä ammattikorkeakouluopetuksen alueelle 

integroitumisen ja sen hyödyntämisen mahdollisuuksia. Kaupunki voisi 

hyödyntää ammattikorkeakouluopiskelijoita matkailun kehittämisessä ja 

yrittäjät yritystoiminnassaan ja sen kehittämisessä.  Opiskelijat voisivat 

suorittaa alueella harjoitteluitaan, projektiopintojaan sekä tehdä opinnäytetöitä. 

 

Osaamistarpeet tulisi selvittää ja niiden pohjalta laatia suunnitelma 

osaamisvajeiden kattamiseksi ja käynnistää toimenpiteet. Kouluttaminen ja 

kouluttautuminen vaativat luonnollisesti resursseja ja yhtenä keinona voi olla 

koulutushankkeen suunnittelu. Hanke ei kuitenkaan ratkaise koulutukseen 

osallistujien ajankäyttöön liittyvä haasteita, joten koulutusten toteutus tulisi 

suunnitella yhdessä osallistujien kanssa niin, että aikataulut saadaan 

toimiviksi. 

 

Kansainvälistyminen ja kansainvälinen hanketoiminta edellyttää 

erityisosaamista. Kansainvälisen hankeosaamisen taso ja tilanne tulisikin 

pikimmiten selvittää ja mikäli kansainvälinen hanketoiminta otetaan 

tavoitteeksi, tulee sen edellyttämä osaaminen hankkia. Osaamista 

luonnollisestikin kertyy toimimalla kansainvälisillä areenoilla ja osallistumalla 

kansainvälisiin hankkeisiin. Aktiivinen hakeutuminen mukaan kansainvälisiin 
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hankkeisiin aluksi partnerin roolissa on luonnollinen ja tehokas tapa lähteä 

kasvattamaan kansainvälisen hanketoiminnan osaamista.  

 

 Kehittämisehdotus:  

• Selvitetään matkailualan koulutuksen (ammattiopisto ja 
ammattikorkeakoulu, ml. opaskoulutus ja Suomen yrittäjäopisto) 
järjestämisen mahdollisuudet alueella 

• Selvitetään matkailuyritysten koulutustarpeet ja laaditaan 
koulutussuunnitelma niihin vastaamiseksi 

• Selvitetään koulutushankkeen tarpeet ja tahtotila 

• Hankkeistetaan täydennyskoulutuksen suunnittelu ja toteutus (ESR-
hanke) 

• Selvitetään kansainvälisen hanketoiminnan osaaminen ja hankitaan 
tarvittava osaaminen esim. hakeutumalla kumppaniksi mukaan kv-
hankkeeseen  

 

                
Kuva 15. Kauhavan matkailuelinkeinon kehittäminen 
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4.3.4 Verkostoituminen/kansainvälistyminen 
 

Kauhavan matkailun verkostot ovat alueen sisäisiä verkostoja, jotka koostuvat 

matkailun piirissä toimivista tai siihen liittyvistä yrityksistä, julkisista 

organisaatioista tai muista toimijoista. Luontevan ja kehittämisen kannalta 

potentiaalin verkoston muodostavat lähialueiden käyntikohteet ja Härmän 

matkailukeskittymä (kuva 16). Käyntikohteiden kohderyhmät ovat varsin 

samankaltaiset, mutta ne poikkevat sisällöllisesti toisistaan eivätkä sikäli ole 

suoranaisessa kilpailutilanteessa keskenään.   

 

Lähialueiden käyntikohteiden (Tuuri, Ähtäri, Lappajärvi, Lapua, Kuortane) 

kanssa luotava verkosto muodostaa luontevasti yhteistyömahdollisuuksia. 

Kohteilla on suhteellisen sama asiakaskunta, mutta ne sisältötarjontansa 

puolesta poikkeavat toisistaan ja täydentävät toinen toisiaan. Näin ollen 

yhteistyön pohjalta voi syntyä myös kaikille osapuolille lisäarvoa tuova 

yhteismarkkinointimahdollisuus, jonka pohjalta voi myös organisoida yhteistä 

myyntiä. Kohteiden keskinäinen yhteistyö säästäisi kaikkien resursseja ja 

vapauttaisi niitä toiminnan, tuotteiden ja palveluiden edelllee kehittämiseen.  

 

Alueyhteistyössä kehitettävien sisältöjen tuottamisessa huomioidaan kunnissa 

olemassa olevat vetovoimaiset kohteet, jotka tuodaan sisälle laajempaan 

alueelliseen yhteistarjontaan.  Kunnat ja niiden toimijat voivat jatkaa omien 

kohteidensa kehittämistä edelleen ja saada siihen ”lisäpotkua” yhteisestä, 

laajemmasta, alueellisesta yhteistyöstä. Alueellisessa yhteistyössä kunnat 

voivat erilaistua ja profiloitua omaleimaisuutensa tai vetovoimaisten 

kohteidensa perusteella. Näin vältettäisiin keskinäinen kilpailu ja päästäisiin 

toisia tukevaan ja täydentävään yhteiseen kokonaisuuteen, joka olisi 

enemmän kuin osiensa summa. Asiakkaalle voitaisiin näin tarjota valikoima 

erilaisia kohteita, tuotteita ja palveluita, joista hän voi rakentaa haluamansa 

kokonaisuuden. 
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Kehittämisehdotus:  

• Selvitetään mahdollisuudet yhteistyön tiivistämisestä näiden 
kohteiden/alueiden (Tuuri, Ähtäri, Lappajärvi, Lapua, Kuortane) 
kesken ja käynnistetään sen pohjalta esim. yhteismarkkinointi- ja 
myyntitoimet yhdessä valituille kohderyhmille yhteisesti sovituin 
toimenpitein. Resurssien ohjaus yhteisiin toimenpiteisiin tulee 
sopia samassa yhteydessä samoin kuin määritellä toimijoiden 
roolit ja vastuutkin sekä huomioidaan valmismatkalain asettamat 
vaatimukset. 

• Selvitetään Lentosotakoulun alueen matkailullisen hyödyntämisen 
ja yhteistyön mahdollisuudet   

 

 
Kuva 16. Härmän matkailukeskittymän yhteistyökaavio (Kortesluoma 2013, 

46) 

 

Seuraavan ulottuvuuden verkostorakentamiseen tuo yhteys Ruotsiin ja sinne 

rakennettavan yhteistyön mahdollisuuksiin yhdessä Vaasan kanssa. 

Lauttayhteys mahdollistaa joustavan yhteyden ja hyvän saavutettavuuden 

alueiden välillä.  Tässä yhteydessä selvitetään mahdollisuudet kehittää 

mailto:kirjaamo@kauhava.fi
http://www.kauhava.fi/


       45 
KAUHAVAN KAUPUNKI     

                                                
 

Kauhavan kaupunki ● Kauppatie 109● 62200 Kauhava ● puh 06 2412 900 ● Y-tunnus 0208852-8 
kirjaamo@kauhava.fi ● www.kauhava.fi , 

Kaupungintalo /Hallinto-osasto   
ja kehityskeskus  Sivistysosasto Tekninen osasto Maaseututoimi 
Kauppatie 109   Härmäntie 18 Päämajantie 6 Jääkärintie 80 
62200 Kauhava  62300 Härmä 62375 Ylihärmä 62420 Kortesjärvi 
p 06 2412 900   p 06 2412 9800 p 06 2412 9500 p 06 2412 9400 

yhteistyötä em. alueverkostopohjaisena.  

 

Kansainvälisen toiminnan ja alueen kansainvälistymisen vahvistamiseksi  

toimijat voisivat aktiivisesti hakeutua mukaan kansainvälisiin 

kehittämisverkostoihin ja kehittämishankkeisiin (kuva 17). Hankkeilla voidaan 

hankkia lisäresurssia niin matkailun kuin kaupunginkin kehittämiseen. 

Kansainvälisissä hankkeissa toimiminen edellyttää kuitenkin erityisosaamista 

ja resursseja, jotka tulisi toimintaan allokoida.  

 

Tyypillinen kaupunkien kansainvälistymisen muoto on 

ystävyyskaupunkitoiminta.  Ystävyyskaupunkiverkoston tulee kuitenkin olla 

sellainen että se tuo lisäarvoa kaupungin ja alueen kehittämiseen. 

Tuloksellinen ystävyyskaupunkitoiminta edellyttää suunnitelmallisuutta ja 

määrätietoisuutta ja kaupungin tulee sitoutua siihen ja osoittaa toiminnalle 

tarvittavat resurssit.  Kauhavan osalta varteenotettava vaihtoehto voisi olla 

myös Amerikkaan, Kanadaan, Australiaan jne. lähteneiden siirtolaisten 

kontaktointi ja alueen markkinointi heille käyntikohteena. 

 

Kehittämisehdotus:   

• Käynnistetään yhteistyöneuvottelut alueiden välillä systemaattisen 
yhteistyön käynnistämiseksi sekä kansallisella että 
kansainvälisellä tasolla 

• Laaditaan Kauhavan matkailun verkostoyhteistyökuvaus ja siltä 
pohjalta laaditaan verkostostrategia. Verkostostrategiassa 
määritellään keskeisimmät yhteistyöverkostot, niiden tarkoitus, 
tavoitteet, vastuut ja roolit sekä yhteistyömuodot kussakin 
verkostossa. Verkostostrategialla ja sen mukaisella toiminnalla 
saadaan resurssien käyttöä tehostettua kun resurssit voidaan 
ohjata oikeisin kohteisiin ja toimenpiteisiin. 

• Määritellään kansainvälistymisen tavoitteet ja osoitetetaan 
toimenpiteisiin tarvittavat resurssit  
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Kuva 17. Kauhavan matkailun verkostoituminen / kansainvälistyminen 
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5 Lopuksi 
 

Kauhava on Etelä-Pohjanmaan pohjoisosan kaupallinen ja hallinnollinen 

keskus, jota leimaa pohjalainen imago maisemineen, kulttuureineen ja 

elämäntapoineen. Kauhavan matkailua vetovoimatekijät ovat kansalliseenkin 

kärkikastiin kuuluvat käyntikohteet Power Park ja Härmän 

kuntokeskus/Härmän kylpylä. Muilta osin matkailun tuote- ja palvelutarjonta on 

suhteellisen kapealla sektorilla, painottuen kesäajan tarjontaan. Matkailu 

nähdään kuitenkin alueella potentiaalisena elinkeinona, se halutaan kasvu-

uralle ja sen kehittämiseen halutaan panostaa. Siihen onkin määrätietoisesti 

lähdetty hakemaan uutta suuntaa Härpäke-hankkeella ja siinä toteutetulla 

Master Plan -suunnitelmalla.  

 

Master Plan -työssä, joka toteutettiin vuorovaikutteisena, laajasti toimijoita 

osallistavana prosessina, nousi selkeästi esiin neljä kärkeä, joihin Kauhavan 

matkailun kehittämisessä tulisi panostaa. Kehittämisen tarpeet kohdistuvat  

1. matkailun kehittämisen organisointiin 

2. matkailun tuote- ja palvelukokonaisuuksien kehittämiseen (sisällöt) 

3. osaamisen lisäämiseen  

4. verkostoitumiseen ja kansainvälistymiseen.  

 

Ensimmäisenä toimenpiteenä tulisi käynnistää valmistelutyö matkailun 

kehittämisen uudelleen organisoimisesta. Vaihtoehtoisista 

organisoitumismuodoista soveltuvimpina pidettiin Kauhavan matkailu ry:n 

toimintaan pohjautuvaa yhdistysmallia sekä kaupungin ja yritysten 

yhteisomistajuuteen perustuvaa osakeyhtiömallia. Suunnittelutyö olisi 

tehokkainta, jos kaupunki toteuttaisi sen itse käyttäen tarvittaessa apunaan 

ulkopuolista asiantuntijaa. Resursointiin soveltuisi myös esimerkiksi EAKR-

hankerahoitus, mutta siinä tapauksessa selvityksen valmistuminen viivästyisi 

jopa vuodella. Kaupungin tulisi talousarviossaan varautua organisoitumisen ja 

matkailun kehittämisen resursointiin. 
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Matkailun sisältöjen kehittämisen tarpeina esille nousivat erityisesti 

tapahtumien kehittäminen sekä uusien tuotteiden ideointi ja tuotekehitys. 

Mahdollisuutena nähtiin erityisesti maaseutu-, tapahtuma-, elokuva-, kulttuuri-, 

hyvinvointi- ja matkailutoimijoiden yhteistyössä kehitettävät rajapintatuotteet ja 

palvelut. Tavoitteena nähtiin matkailun ympärivuotisuuden kehittäminen sekä 

kansainvälisyyden ja liikematkailun lisääminen alueella. Sisältöjen 

kehittämiseen sekä kansainvälistymiseen ehdotetaan EAKR- ja/tai ESR-

rahoitteisen hankkeen valmistelua. Hankkeiden päämääränä tulisi olla alueen 

kilpailukyvyn lisääminen ja matkailun ympärivuotistaminen.  Kehittämistoimet 

tulisi kohdistaa toimijoiden välisessä yhteistyössä tapahtuvaan ideointiin ja 

tuotekehitykseen. Hankesuunnittelun koordinaattorina voisi toimia kaupunki 

(matkailu ja kulttuuri), mutta sisältöjen koordinointivastuu tulisi olla matkailun 

kehittämisestä vastaavalla organisaatiolla ja suunnittelu tulisi tehdä yhdessä 

matkailuyritysten ja -toimijoiden kanssa. 

 

Matkailuyrittämisessä tarvitaan lisää osaamisen vahvistamista niiden yrittäjien 

osalta, joilla toiminta on sivutoimista. Kehittämisehdotuksena on alueen ja 

lähialueen oppilaitosten kontaktointi koulutuksen järjestämismahdollisuuksien 

selvittämiseksi. Alueen matkailutoimijoille tulisi tehdä osaamistarvekartoitukset 

ja siltä pohjalta laatia koulutussuunnitelma, jonka pohjalta koulutusta 

lähdetään toteuttamaan ja tarvittavaa asiantuntemusta hankkimaan. 

Kokonaisuus voidaan hankkeistaa ESR-hankkeeksi, yritysryhmien koulutuksiin 

soveltuu esim. ELY:n yhteishankintakoulutus. Hanke tulisi olla 

matkailuorganisaation toteutettavana, vaikka kaupunki hanketta hallinnoisikin. 

 

Alueellisen yhteistyön ja verkostoitumisen osalta tulisi käynnistää 

yhteistyöneuvottelut lähikohteiden kesken. Yhteistyön tarkoitus olisi löytää 

kullekin omaan teemaansa tai vahvuuteensa pohjautuvat profiilit, jotka 

täydentävät toisiaan ja ovat hyödynnettävissä mm. markkinoinnissa yhdessä 

tai erikseen. Yhteistyöneuvottelujen käytännön toteutuksesta ja 

organisoimisesta tulisi vastata matkailun kehittämisestä vastaava henkilön, 
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mutta kaupunkien/kuntien osallistuminen prosessiin on välttämätöntä. 

 

Verkostoitumisen osalta tulisi myös laatia verkostoyhteistyön kuvaus ja 

verkostostrategia. Verkostostrategiassa määritellään keskeisimmät 

yhteistyöverkostot, yhteistyön tavoitteet eri tasoilla kansallisesti ja 

kansainvälisesti, verkostoitumisen tavoitteet sekä yhteistyömuodot ja vastuut 

eri verkostoissa toimimiselle. Kansainvälistymisen tavoitteet tulisi niin ikään 

määritellä ja varmistaa siihen tarvittavat resurssit. Verkostostrategian 

laadinnasta vastaa matkailun kehittämisen vastuuhenkilö käyttäen tarvittaessa 

ulkopuolista asiantuntija-apua. Liitteenä kehittämisehdotukset toimenpiteineen 

ja ohjeellisine aikatauluineen. 

 

Kauhavalla on runsaasti edellytyksiä kehittää matkailua ja saada se kasvun 

uralle. Mahdollisuuksien hyödyntäminen vaatii kuitenkin paljon työtä ja 

resursseja. Ennen kaikkea se kuitenkin vaatii laajasti sitoutunutta, asiaansa 

uskovaa tekijäkaartia, kaupungin vahvaa sitoutumista, suunnitelmallista ja 

määrätietoista otetta ja tekemisen paloa. Kauhavan tulee ja se voi löytää oman 

lokeronsa kansallisessa matkailun kentässä, jossa se erottautuu 

omaleimaisena, ainutlaatuisena ja sitä myötä kilpailukykyisenä 

matkailualueena vuoden ajasta riippumatta. 
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LIITTEET 
 
Kehittämisehdotukset 1/4 – Matkailun kehittämisen organisointi Liite 1 
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Kehittämisehdotukset 1/4 – Matkailun kehittämisen organisointi Liite 1 
 

 
 
Kehittämisehdotukset 2/4 – Matkailun sisällöt - tuotteet ja palvelut 
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Kehittämisehdotukset 3/4 – Osaava kauhavalainen matkailu   
 

 
 
Kehittämisehdotukset 4/4 – Verkostoituminen/kansainvälistyminen  
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