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1. Johdanto
LuonnontuoƩeiden hyödyntäminen on perinteisesƟ ollut keskeinen osa matkailuyritysten toimintaa Suomessa; ovathan
puhtaat ja maistuvat luonnontuoƩeemme merkiƩävä matkailijoita houkuƩeleva vetonaula. Luontomatkailun suosio on
kasvanut, ja luonnontuoƩeita osataan hyödyntää melko monipuolisesƟ hyvinvoinƟ-, ravintola- ja ohjelmapalveluissa.
HyvinvoinƟmatkailusta haetaan ruumiillista ja henkistä hyvinvoinƟa esimerkiksi hiljaisuuden, puhtauden, ruoan, yrƫen
ja akƟviteeƫen kauƩa. Matkailuyrityksien ravitsemuspalveluissa pystytään hyödyntämään lähi- ja villiruokatrendejä.
LuonnontuoƩeita sisältäviä ohjelmapalveluita ovat esimerkiksi marja-, yrƫ- ja sieniretket. Suomalaisesta luonnosta
löytyy erinomaiset mahdollisuudet vastata matkailualan tarpeisiin, muƩa tätä luonnontuoƩeiden tarjoamaa potenƟaalia ei ole vielä täysin hyödynneƩy.
Luonto, luonnontuoƩeet ja paikallinen ruoka on tärkeä osa matkaa merkiƩävälle osalle matkailijoita. Yhä useampi matkailija hakee ƟetoisesƟ matkastaan luonnontuoƩeisiin liiƩyviä elämyksiä, ja nämä asiat voivat olla jopa matkakohteen
valintaperuste. Siksi onkin tärkeää, eƩä matkailija pystyy helposƟ etsimään ne matkailuyritykset, jotka tarjoavat hänelle
sopivia palveluita. ArkƟset Aromit ry:n tavoiƩeena, osana LuonnontuoƩeiden vienƟedellytysten ja matkailukytkennän
kehiƩäminen -hankeƩa, on kartoiƩaa luonnontuoƩeita hyödyntävät matkailuyritykset. Yhdistyksen sivuille kootaan
Ɵetopankki, joka sisältää Ɵetoa luonnontuoƩeita jollain tavalla hyödyntävistä matkailuyrityksistä. Matkailijat voivat
hakea heille sopivaa matkailupaikkaa joko kartalta tai hakupalvelun avulla. Tietopankkia varten ArkƟset Aromit ry laaƟ
kyselyn, jossa selviteƫin, millä tavoin matkailuyritykset hyödyntävät toiminnassaan luonnontuoƩeita.

2. Kyselyn tavoiƩeet
Kyselyn tavoiƩeena oli selviƩää, kuinka paljon ja millä tavoin matkailuyritykset hyödyntävät toiminnassaan luonnontuoƩeita. Kyselyssä kysyƫin muun muassa, käyƩääkö yritys ruokatarjoiluissaan luonnontuoƩeita, myykö yritys luonnontuotevalmisteita, tai järjestääkö yritys luonnontuoƩeisiin liiƩyviä retkiä tai kursseja. Osa kysymyksistä käsiƩeli erilaisten
ruokatermien (esim. lähiruoka, luomuruoka, villiruoka) tuntemusta ja tarpeellisuuƩa matkailuyritysten markkinoinnissa.
Lisäksi ƟedustelƟin, haluavatko yritykset mukaan uuteen Ɵetopankkiin, johon kootaan luonnontuoƩeita hyödyntäviä
matkailuyrityksiä.
Kyselystä saatavien Ɵetojen avulla pyritään kehiƩämään ja edistämään luonnontuoƩeiden matkailukytkentää. Lisäksi
kyselyn avulla yritetään saada yhä useampi matkailuyriƩäjä huomaamaan luonnontuoƩeissa piilevän potenƟaalin.
LuonnontuoƩeilla kyselyssä tarkoiteƫin sellaisenaan tai jalosteƩuina hyödynneƩäviä luonnonvaraisia tai puoliviljeltyjä
marjoja, sieniä, yrƩejä ja erikoisluonnontuoƩeita (esim. mahla, pakurikääpä, hoitoturve, koristekasvit, terva).

3. Menetelmät
Kyselyä varten kooƫin rekisteri sellaisista matkailuyrityksistä, jotka neƫsivuƟetojen perusteella saaƩaisivat hyödyntää luonnontuoƩeita jollain tavalla toiminnassaan. Rekisteriin kooƫin yhteensä 285 matkailuyrityksen Ɵedot. Tieto
kyselystä läheteƫin yrityksille sekä posƟtse eƩä sähköisesƟ, mikäli yrityksen verkkosivuilta löytyi sekä posƟ- eƩä sähköposƟosoite. Sähköisessä lähetyksessä hyödynneƫin sekä Webropol-kyselyohjelmaa eƩä perinteistä sähköposƟa.
ArkƟset Aromit ry:n verkkosivuilla oli myös avoin linkki kyselyyn. Lisäksi kyselystä Ɵedoteƫin mm. aiheeseen liiƩyviä
koordinaaƟohankkeita ja muita keskeisiä yhteyshenkilöitä. Useat hankkeet väliƫvät Ɵedon kyselystä eteenpäin omien
Ɵedotusväyliensä kauƩa. Kyselystä Ɵedoteƫin myös sosiaalisessa mediassa esimerkiksi ArkƟset Aromit ry:n ja Kainuun
Etu Oy:n Facebook-sivuilla. Taulukossa 1 on esiteƩy kyselyn jakelu ja vastaanoƩajien lukumäärä. Vastausaikaa anneƫin
kolme viikkoa; kyselyyn pyydeƫin vastaamaan 6.5.2016 mennessä.

Taulukko 1. Kyselyn jakelu ja vastaanoƩajien lukumäärä.
Jakelu

Jakeluaika

VastaanoƩajien lukumäärä

Avoin linkki verkkosivuilla

12.4.2016

(keskimäärin 35 000 vierailijaa koƟsivuilla kuukauden aikana)

Paperikyselyt posƟtse

13.4.2016

179

Sähköiset kyselyt Webropolista

15.4.2016

246

Tieto kyselystä matkailuyhdistyksille

15.4.2016

30
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4. Kyselyn tulokset
4.1. Vastaajien lukumäärä, sukupuoli ja maanƟeteellinen jakautuminen
Kyselyyn tuli yhteensä 64 vastausta. Vastausprosenƫ oli 23 %. Vastaajista enemmistö (61 %) oli naisia. Eniten vastauksia
tuli Kainuusta, Pohjois-Karjalasta, Keski-Suomesta ja Varsinais-Suomesta (kuva 1). Myös Uudeltamaalta ja Pirkanmaalta
tuli useita vastauksia. Vähiten vastauksia tuli Pohjois-Savosta, Lapista, Satakunnasta ja Etelä-Karjalasta. Keski-Pohjanmaalta, Pohjanmaalta ja Ahvenanmaalta ei tullut yhtään vastausta.

Kuva 1. Kyselyyn vastanneiden yritysten maanƟeteellinen jakaantuminen.

4.2. Yrityksien tarjoamat palvelut
1. Millaisia palveluita yrityksenne järjestää?
VoiƩe valita yhden tai useamman alla olevista vaihtoehdoista.
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Kyselyyn vastanneet yritykset edusƟvat monipuolisesƟ erilaisia matkailupalveluja. Vastaajista 75 % tarjosi ruokapalveluja ja 72 % majoituspalveluja. IlahduƩavan moni yritys, 61 % vastanneista, tarjosi asiakkailleen luontoretkiä. Toki
on huomioitava, eƩä kyselyyn vastanneissa on todennäköisesƟ keskimääräisesƟ enemmän luontoon liiƩyviä palveluja
tarjoavia yrityksiä, eivätkä kyselyn vastaukset siten edusta koko Suomen matkailukentän näkemyksiä.
Vastaajista 63 % valitsi vaihtoehdon ”muu toiminta”. Heidän toimintaansa kuului mm. seuraavia palveluja:
•
•
•
•
•
•
•
•

Kurssit, esim. yrƫkurssit, neuvojakurssit
Erilaiset ohjelmapalvelut
Sienten, marjojen ja yrƫen keruu
Historia- ja kulƩuuriaiheiset näyƩelyt, ateljeet, konserƟt
MaaƟla, luomuƟla, eläinten hoito, viiniƟla, ravintola,
kahvila, herkkupuoƟ, pitopalvelu
Kokouspalvelut, juhlapalvelut, saunapalvelut,
yritystapahtumat
TyöhyvinvoinƟ, hyvinvoinƟmatkailu
Erityispalvelut, kuten Kalevalainen jäsenkorjaus,
perinnebiotooppien hoito, välinevuokraus,
hunajan tuotanto, hevosajelu, perinnetyönäytökset,
tervan jatkojalostus

2. Mikäli yrityksenne tarjoaa ruokapalveluita, käyƩääkö yrityksenne ruokatarjoiluissaan suomalaisia
luonnontuoƩeita? VoiƩe valita yhden tai useamman alla olevista vaihtoehdoista.

Suurin osa vastaajista (86 %) hyödynsi marjatuoƩeita yrityksensä tarjoamilla aterioilla. Myös sieniä (70 %) ja yrƩejä
(61 %) tarjoƫin runsaasƟ vastanneiden yrityksien ruokapalveluissa. Vastaajista 36 % valitsi vaihtoehdon ”kyllä, käytämme jotain muita luonnontuoƩeita”. Heidän valikoimistaan löytyi muun muassa seuraavia tuoƩeita:
•
•
•
•

Luonnonkukat ja muut koristeet
Turve, jäkälä, käsityömateriaalit
Mahla, peƩu, pakurikääpä
Hunaja, kuusenkerkkä, syötävät kukat
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3. Mikäli yrityksenne tarjoaa ruokapalveluita, onko aterioilla tarjolla lähiruokaa?

Vastaajista selvä enemmistö (92 %) tarjosi asiakkaille lähellä tuoteƩua ruokaa.

4. Kuinka hyvin tunneƩe alueellanne lähiruokaa tarjoavat yritykset?

Enemmistö vastaajista (83 %) kertoi tuntevansa alueellaan lähiruokaa tarjoavat yritykset eriƩäin hyvin tai melko hyvin. Kukaan vastaajista ei valinnut vaihtoehtoa ”eriƩäin huonosƟ”, muƩa 17 % vastaajista kertoi tuntevansa alueensa
lähiruokayritykset melko huonosƟ. Lähiruokaa tarjoavat yritykset voisivat siis halutessaan markkinoida tuoƩeitaan
vielä näkyvämmin.
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5. Onko teillä myynnissä luonnontuotealan yrityksien valmistamia tuoƩeita? Mikäli on, mitä tuoƩeita
yrityksenne myy? VoiƩe valita yhden tai useamman alla olevista vaihtoehdoista.

Yleisin vastaus kysymykseen oli ”ei, yrityksemme ei myy luonnontuoteyrityksien valmistamia tuoƩeita”. Tämän vaihtoehdon valitsi puolet vastaajista. YksiƩäisistä tuoteryhmistä yleisimmät myynƟarƟkkelit olivat marjahillot, -soseet ja
-hyytelöt (17 %), marjajuomat (16 %), tervatuoƩeet (14 %), kuivatut sienet (13 %) ja luontaishoitotuoƩeet (13 %). Vastaajista 28 % valitsi vaihtoehdon ”jotain muita luonnontuoƩeita”. Heidän myynƟvalikoimaansa kuului muun muassa:
•
•
•
•
•
•
•

Kuusenkerkät, Kuohuva kuusenkerkkä-juoma, yrƫteet, limonadit luonnonyrteistä
Pakurikääpä, peƩuleipä
Luomuhunaja, hunaja
Itse kerätyt sienet, pähkinät, villiyrƟt
Terva-aromi alkoholijuomiin ja ravintoloihin, tervasalva, eläinten hyƩysterva, hevosen kavioterva
Villiyrƫsinappi
Viherjauheet, askartelutuoƩeet

6. Onko yrityksenne kiinnostunut oƩamaan myynƟin joitakin luonnontuotealan yrityksien
jalostamia tuoƩeita?
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Enemmistö vastaajista (56 %) oli kiinnostunut oƩamaan myynƟin luonnontuotealan yrityksien jalostamia tuoƩeita.
Heitä kiinnosƟvat erityisesƟ seuraavat tuoƩeet:
•
•
•
•
•
•
•
•

LuomuluonnonyrƟt, luomumausteyrƟt
Kuivatut marjat, sienet ja yrƟt
Paikalliset marjat, sienet ja yrƟt
KosmeƟikka-, hyvinvoinƟ- ja hygieniatuoƩeet
Hillot ja marjat
Terva, luonnonsaippua
LuontaishoitotuoƩeet
Hillot, pikkelssit, soseet, hyytelöt, marjajuomat

Useassa vastauksessa todeƫin, eƩä vastaaja ei ole aikaisemmin tullut edes ajatelleeksi, eƩä voisi oƩaa tuoƩeita
myynƟin, muƩa ajatus luonnontuoƩeiden myymisestä kuulosƟ monen mielestä kehiƩämiskelpoiselta idealta. Jatkossa
luonnontuoƩeita saaƩaa siis olla myynnissä yhä useammassa matkailuyrityksessä.

7. TeeƩekö jonkinlaista yhteistyötä alueen muiden matkailu- tai luonnontuotealan yrityksien kanssa?

Enemmistö vastaajista (80 %) teki jonkinlaista yhteistyötä alueen muiden matkailu- tai luonnontuotealan yrityksien
kanssa. YriƩäjien välinen yhteistyö piƟ sisällään muun muassa seuraavia asioita:
•
•
•
•
•
•
•
•

Alueen matkailuyhdistyksen kauƩa tapahtuva yhteistoiminta
Yhteinen markkinoinƟ, yhteiset hankkeet, yhteiset verkkosivut
Yhteiset ohjelmapalvelut
Majoitus- ja ruokapalvelujen ostaminen muilta yrityksiltä, tuoƩeiden ostaminen suoraan
tuoƩajilta, muiden valmistamien tuoƩeiden myynƟ
Mökeillä esiƩeitä muista yrityksistä, koƟsivuilla linkkejä
Asiakkaiden neuvominen tarviƩaessa toisiin yrityksiin
Isojen tapahtumien järjestäminen yhdessä
Yhteinen ideoinƟ, suunniƩelu, kehitys
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8. Järjestääkö yrityksenne kursseja, joilla opetellaan valmistamaan erilaisia ruokia sienistä, marjoista,
yrteistä tai muista luonnontuoƩeista?

Noin puolet vastaajista (52 %) eivät järjestä luonnontuoƩeisiin liiƩyviä kursseja. Yhteensä 30 yritystä ilmoiƫ järjestävänsä
luonnontuoƩeisiin liiƩyviä kursseja. Yritykset järjestävät kursseja muun muassa seuraavista aiheista:
•
•
•
•
•
•
•
•

Sieniruokakurssi
Villivihannekset, villiruokakurssit, villiyrƫkurssit
KauneuƩa luonnollisesƟ -kurssit
Ruokakursseja erilaisilla teemoilla
Retkeilykurssit
Kasveilla värjäys, tervanpolƩo, ruoka, sauna, kaƩopäreet
Keräys- ja tunnistusretket
Neuvojakurssit

9. Järjestääkö yrityksenne luonnontuoƩeisiin liiƩyviä retkiä? VoiƩe valita yhden tai
useamman alla olevista vaihtoehdoista.

Suurin osa vastaajista (47 %) valitsi vaihtoehdon ”kyllä, tutustumme luonnonkasveihin ja sieniin muun luontoretkitoiminnan yhteydessä”. Useat yritykset ilmoiƫvat järjestävänsä marjaretkiä, sieniretkiä ja yrƫretkiä. Vastaajista 36 %
ilmoiƫ, eƩeivät he järjestä ollenkaan luonnontuoƩeisiin liiƩyviä retkiä.
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10. Kuinka kiinnostuneita asiakkaanne ovat myytävistä luonnontuoƩeista ja/tai luonnontuoƩeisiin
liiƩyvistä retkistä?

Tuloksien perusteella suurin osa yriƩäjistä (67 %) uskoi asiakkaidensa olevan hyvin tai melko kiinnostuneita luonnontuoƩeista ja niihin liiƩyvistä retkistä. Suurin osa vastaajista valitsi vaihtoehdon ”melko kiinnostuneita”. Kuitenkin myös
melko usea vastaaja (28 %) valitsi vaihtoehdon ”eivät kovin kiinnostuneita”.

4.3. Ruokaterminologia
11. Mitkä seuraavista termeistä ovat teille käsiƩeinä tuƩuja?

Kyselyssä esitetyt käsiƩeet olivat tuƩuja suurimmalle osalle vastaajista. Kaikki vastaajat tunnisƟvat lähiruoka-termin, ja
myös luomuruoka ja luonnontuoƩeet olivat tuƩuja käsiƩeitä vastaajille. Sen sijaan termit arkƟnen ruoka ja slow food
olivat vieraampia käsiƩeitä, sillä vastaajista ainoastaan 53 % ja 64 % tunnisƟ ne.
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12. Kuinka merkiƩävinä pidäƩe erilaisia ruokaterminologian käsiƩeitä yrityksenne markkinoinnin
ja imagon kannalta
ArkƟnen ruoka
Villiruoka
Slow food
Lähiruoka
Luomuruoka
LuonnontuoƩeet

Tukisi eriƩäin hyvin
yrityksemme toimintaa

Olisi jossain määrin
käyƩökelpoinen

Ei olisi kovinkaan
käyƩökelpoinen

Ei tukisi ollenkaan
yrityksemme toimintaa

yhteensä 172

yhteensä 146

yhteensä 39

yhteensä 28

Suurin osa vastaajista piƟ esiteƩyjä ruokaterminologian käsiƩeitä tärkeinä yrityksen markkinoinnin ja imagon kannalta. Erityisen käyƩökelpoisina pideƫin termejä luonnontuoƩeet, luomuruoka, lähiruoka ja villiruoka. KäsiƩeitä
arkƟnen ruoka ja slow food ei pideƩy yhtä merkiƩävinä yrityksen imagon kannalta.

13. Kuinka merkiƩäviä ruokatermit (esim. lähiruoka, luomuruoka) ovat kokemuksenne mukaan matkailijoille
(kuinka suuri merkitys ruokatermillä on esimerkiksi matkailukohteen valinnassa)?
ArkƟnen ruoka
Villiruoka
Slow food
Lähiruoka
Luomuruoka
LuonnontuoƩeet

Hyvin suuri merkitys

Melko suuri merkitys

Melko pieni merkitys

Hyvin pieni merkitys

yhteensä 67

yhteensä 146

yhteensä 139

yhteensä 34

Suurin osa vastaajista koki, eƩä esitetyillä ruokaterminologian käsiƩeillä on melko suuri merkitys matkailijoille. Samoin
kuin edellisessäkin kysymyksessä, vastaajien mielestä erityisen merkiƩäviä termejä matkailijan kannalta olivat luonnontuoƩeet, luomuruoka, lähiruoka ja villiruoka. Sen sijaan useimmat vastaajat kokivat, eƩä termeillä arkƟnen ruoka
ja slow food oli melko pieni merkitys matkailijalle.
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4.4. Suomi kylpee turpeessa
14. ArkƟset Aromit ry osallistuu yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa Suomen itsenäisyyden juhlavuoteen vuonna 2017 järjestämällä Suomi kylpee turpeessa -saunatapahtumia eri puolilla Suomea. Tapahtumien kohderyhminä ovat luontomatkailuyriƩäjät, ja tapahtuman yhtenä tavoiƩeena on jakaa Ɵetoa
mahdollisuuksista kytkeä luonnontuoteala matkailualaan. Tapahtumat ovat maksuƩomia. Saunatapahtumissa saunojat pääsevät kokeilemaan mm. saunaturveƩa, yrƫkylpyjä, ja yrƩejä sisältäviä saippuoita ja
shampoita. Lisäksi osallistujille jaetaan kaƩava Ɵetopakeƫ turvesaunaillan järjestämisestä. Näin yriƩäjät
saavat runsaasƟ ideoita ja vinkkejä, kuinka he voivat hyödyntää luonnontuoƩeita ja järjestää vastaavanlaisia saunailtoja myös omille asiakkailleen. OleƩeko kiinnostuneita saamaan lisäƟetoja tapahtumasta?

Suurin osa vastaajista (80 %) oli kiinnostunut saamaan lisäƟetoja Suomi kylpee turpeessa -saunatapahtumista. Heitä
tullaan ƟedoƩamaan lähialueilla järjesteƩävistä saunatapahtumista vuoden 2017 aikana.

4.5. Tietopankki
15. ArkƟset Aromit ry:n tavoiƩeena on koostaa yhdistyksen neƫsivuille (www.arkƟsetaromit.fi) Ɵetopankki
suomalaisista matkailuyrityksistä, jotka hyödyntävät luonnontuoƩeita toiminnassaan. Tietopankki koostuu
lueƩelosta, jossa on esitelty yritykset lyhyesƟ (yrityksen yleisesiƩely ja yhteysƟedot), sekä kartasta, johon
yritykset on sijoiteƩu. Tietopankkiin lisätään ainoastaan ne yritykset, jotka ovat antaneet suostumuksensa
Ɵetojensa julkaisuun. HaluaƩeko yrityksenne mukaan Ɵetopankkiin?

Suurin osa vastaajista (92 %) oli kiinnostunut saamaan yrityksensä Ɵedot uuteen matkailuyrityksien Ɵetopankkiin ArkƟset Aromit ry:n verkkosivuille. Tietopankki valmistuu vuoden 2016 aikana. Tietopankkiin voidaan liiƩää myös uusia
yrityksiä Ɵetopankin valmistumisen jälkeen.
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4.6. Tuki ArkƟset Aromit ry:ltä
16. ArkƟset Aromit ry on luonnontuotealan valtakunnallinen toimialajärjestö, joka toiminnallaan edistää
luonnontuoƩeiden talteenoƩoa, jatkojalostusta ja käyƩöä. Millaista tukea, palvelua tai materiaalia toivoisiƩe saavanne jatkossa ArkƟset Aromit ry:ltä? VoiƩe valita yhden tai useamman alla olevista vaihtoehdoista.

Ainoastaan 5 % vastaajista ei ollut kiinnostunut ArkƟset Aromit ry:n esiƩeistä, koulutuksista tai muusta tuesta. Suosituin
tukimuoto oli esitemateriaalit, joita 54 yritystä (84 % vastaajista) oli kiinnostunut Ɵlaamaan. Koulutusta oli kiinnostunut
saamaan 36 % vastaajista, ja 27 % vastaajista oli kiinnostunut jostain muunlaisesta tuesta.
Esitemateriaalia toivoƫin seuraavista aiheista:
• LuonnontuoƩeet (marjat, sienet, yrƟt) ja niiden
tunnistaminen ja hyödyntäminen
• Lähiruoka, hyvinvoinƟ, hoivapalvelut,
ohjelmapalvelut
• Slow food, villiyrƟt
• Jokamiehenoikeudet

•
•
•
•
•
•

Pakurikääpä
Monikielisiä esiƩeitä, erityisesƟ yrteistä
Maaseutumatkailu
Sienioppaita eri kielillä
Ruokaohjeet luonnontuoƩeista
YleisesƟ Suomen luonto ja sen merkitys

Koulutusta toivoƫin seuraavista aiheista:
• Kaupallisen poimijan pätevyys
• LuonnontuoƩeet metsästä myynƟin -koulutus
• HyvinvoinƟ, ohjelmapalvelut, kauppayrƟt, lähiruoka
• VilliyrƟt, marjat, sienet
• Yrƫen käyƩö kosmeƟikassa
• Pakurikäävän ja mahlan käyƩö
• Villiruokamenujen laaƟminen

•
•
•
•
•
•
•

Ulkomaalaisten metsäretkien markkinoinƟ
Lisäkoulutusta yrityksen kokille
Verkosto kielitaitoisista luonnontuoteoppaista
Sienten ja marjojen tuntemus
Jatkojalostus ja elintarvikelainsäädäntö
LuonnontuoƩeiden terveysvaikutukset
MarkkinoinƟ

•
•
•
•

Lisää Ɵetoa lähiseudun tarjonnasta, toimijalueƩelo
MarkkinoinƟ- ja myynƟtuki, Ɵedotus
Sienten käyƩö villanvärjäykseen
TervankäyƩö

Muuta tukea toivoƫin seuraavista aiheista:
•
•
•

Poimintapalvelun kehiƩäminen ja muu yksilöllinen
neuvontapalvelu
Säännöllinen sähköposƟ ajankohtaisista asioista
Kauppayrƫkoulutukset

14

4.7. Luonnontuotealan ja matkailualan yhdistäminen
17. Mitä ajatuksia luonnontuotealan ja matkailualan yhdistäminen heräƩää? Millaisia haasteita ja mahdollisuuksia luonnontuoƩeiden hyödyntäminen matkailussa aiheuƩaa? Mitä ajatuksia tämän kyselyn
täyƩäminen heräƫ? Sana on vapaa!
Luonnontuote- ja matkailualan yhdistäminen
Kaikki vastaajat piƟvät luonnontuoƩeiden yhdistämistä matkailuun posiƟivisena asiana. Monen mielestä luonnontuoteala ja matkailuala kuuluvat luontevasƟ yhteen; osa vastaajista piƟ yhdistelmää jopa itsestäänselvyytenä. Toisaalta moni
vastaaja totesi, eƩä luonnontuoƩeiden matkailukytkentää lisäävä hanke on hyvä ja tarpeellinen asia. Luonnontuote- ja
matkailualan yhdistäminen nähƟin valtavana voimavarana ja kilpailuetuna, ja moni vastaaja koki, eƩä näiden alojen
yhdistämiselle on rajaƩomasƟ mahdollisuuksia. Suomalainen puhdas luonto ja sen anƟmet nähƟin eriƩäin tärkeinä
markkinoinƟvalƩeina etenkin matkailualan pienille toimijoille. ErityisesƟ maaseudulla sijaitsevissa matkailupaikoissa
luonnontuoƩeet on helppo yhdistää muuhun toimintaan. Ihmisillä oli myös vahva usko siihen, eƩä tulevaisuudessa
asiakkaat arvostavat enƟstä enemmän luonnosta saatavia tuoƩeita. Moni vastaaja totesi, eƩä he ovat hyödyntäneet
luonnontuoƩeita yritystoiminnassaan jo pitkään.
LuonnontuoƩeiden kysyntä
Useassa vastauksessa todeƫin, kuinka lähiruoka on selväsƟ lisännyt suosiotaan viime vuosien aikana. Monet suomalaismatkailijat ovat vastauksien perusteella usein jo luonnontuoƩeisiin paneutuneita tai jopa luonnontuoƩeiden harrastajia.
Toisaalta todeƫin, eƩä moni kaupunkilainen on hyvin vieraantunut luonnosta, eikä tunnista lajeja kovin hyvin. KeskiEuroopassa ja Kaukoidässä on valtava asiakaspotenƟaali, jota pitäisi pystyä paremmin hyödyntämään. Venäläisasiakkaat
poimivat mielellään sieniä ja kalastavat. Italialaiset ja kiinalaiset ovat kiinnostuneita sekä keräämään luonnontuoƩeita
eƩä valmistamaan niistä ruokaa. Luomumatkailulle on kysyntää. VilliyrƟt kiinnostavat myös kovasƟ. Useat ulkomaiset
asiakkaat haluavat retkeillä puhtaassa luonnossa marjastaen ja sienestäen.
Kyselyssä yleisimmin mainitut haasteet luonnontuoƩeiden matkailukytkennässä:
•
•
•
•
•
•
•
•

MarkkinoinƟ- ja myynƟkanavien puute, oikean kohderyhmän löytämisen haaste
Koulutetun henkilökunnan puute
Liian Ɵukka lainsäädäntö, byrokraƟa
LuonnontuoƩeiden esiƩely eri kielillä
Ihmisten vieraantuminen luonnossa
TuoƩeistamisen hinnoiƩelu
Ajan puute
TarviƩavien raaka-aineiden puute silloin, kun niitä tarvitsisi

Kyselyssä mainiƩuja kehitysehdotuksia:
•
•
•
•
•
•

MarkkinoinƟin ja ƟedoƩamiseen suunnaƩava paljon resursseja
Olisi hyvä olla joku tukiorganisaaƟo, jolta voisi tarviƩaessa pyytää apua kohtuuhintaan
Alan koulutusta ja lajintuntemusta tulisi lisätä
Kuvapankki ja Ɵetopankki, joita yritykset saisivat hyödyntää (myös valmiita menuja, esiƩeitä ja kertomuksia)
Useamman yrityksen yhteismarkkinoinƟ
Suomalaisten luonnontuoƩeiden markkinoinƟin tarvitaan panostusta myös valƟon taholta
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5. Yhteenveto
Kyselyn tavoiƩeena oli selviƩää, millä tavoin matkailuyritykset hyödyntävät toiminnassaan luonnontuoƩeita. Kyselyyn
tuli yhteensä 64 vastausta vastausprosenƟn ollessa 23 %. Kyselyyn vastanneet yritykset edusƟvat monipuolisesƟ erilaisia
matkailupalveluja, yleisimpinä ruoka- ja majoituspalvelut ja retkipalvelut. Toki on huomioitava, eƩä kyselyyn vastanneissa
on todennäköisesƟ keskimääräisesƟ enemmän luontoon liiƩyviä palveluja tarjoavia yrityksiä, eivätkä kyselyn vastaukset
siten edusta koko Suomen matkailukentän näkemyksiä.
Suurin osa vastaajista (86 %) hyödynsi marjatuoƩeita yrityksensä tarjoamilla aterioilla. Myös sieniä (70 %) ja yrƩejä
(61 %) tarjoƫin runsaasƟ vastanneiden yrityksien ruokapalveluissa. Vastaajista selvä enemmistö (92 %) tarjosi asiakkaille lähellä tuoteƩua ruokaa. Enemmistö vastaajista (83 %) kertoi tuntevansa alueellaan lähiruokaa tarjoavat yritykset
eriƩäin hyvin tai melko hyvin.
Puolet vastaajista ilmoiƫ, eƩeivät he myy luonnontuoteyrityksien valmistamia tuoƩeita. YksiƩäisistä tuoteryhmistä
yleisimmät myynƟarƟkkelit olivat marjahillot, -soseet ja -hyytelöt (17 %), marjajuomat (16 %), tervatuoƩeet (14 %),
kuivatut sienet (13 %) ja luontaishoitotuoƩeet (13 %). Enemmistö vastaajista (56 %) oli kiinnostunut oƩamaan myynƟin luonnontuotealan yrityksien jalostamia tuoƩeita. Useassa vastauksessa todeƫin, eƩä vastaaja ei ole aikaisemmin
tullut edes ajatelleeksi, eƩä voisi oƩaa tuoƩeita myynƟin, muƩa ajatus luonnontuoƩeiden myymisestä kuulosƟ monen
mielestä kehiƩämiskelpoiselta idealta.
Noin puolet vastaajista ei järjestä luonnontuoƩeisiin liiƩyviä kursseja. Yhteensä 30 yritystä ilmoiƫ järjestävänsä luonnontuoƩeisiin liiƩyviä kursseja. ErityisesƟ sieni- ja villiruokakurssit toistuivat monessa vastauksessa. Useat yritykset
ilmoiƫvat järjestävänsä marjaretkiä, sieniretkiä ja yrƫretkiä. Tuloksien perusteella suurin osa yriƩäjistä (67 %) uskoi
asiakkaidensa olevan hyvin tai melko kiinnostuneita luonnontuoƩeista ja niihin liiƩyvistä retkistä.
Suurin osa vastaajista piƟ esiteƩyjä ruokaterminologian käsiƩeitä tärkeinä yrityksen markkinoinnin ja imagon kannalta.
Erityisen käyƩökelpoisina pideƫin termejä luonnontuoƩeet, luomuruoka, lähiruoka ja villiruoka. KäsiƩeitä arkƟnen
ruoka ja slow food ei pideƩy yhtä merkiƩävinä yrityksen imagon kannalta.
Kaikki vastaajat piƟvät luonnontuoƩeiden yhdistämistä matkailuun posiƟivisena ja luontevana asiana. Luonnontuoteja matkailualan yhdistäminen nähƟin valtavana voimavarana ja kilpailuetuna, ja moni vastaaja koki, eƩä näiden alojen
yhdistämiselle on rajaƩomasƟ mahdollisuuksia. Suomalainen puhdas luonto ja sen anƟmet nähƟin eriƩäin tärkeinä
markkinoinƟvalƩeina etenkin matkailualan pienille toimijoille. Moni vastaaja totesi, eƩä he ovat hyödyntäneet luonnontuoƩeita yritystoiminnassaan jo pitkään.
Vastauksien perusteella Suomessa on jo pitkään osaƩu hyödyntää luonnontuoƩeita matkailutoiminnassa. Kyselyn aihe
tuntui olevan tuƩu ja läheinen monelle vastaajista, ja vastauksien yleissävy oli posiƟivinen ja innostunut. Toisaalta usea
vastaaja toi esille, eƩei kaikkea luonnontuoƩeiden tarjoamaa potenƟaalia ole vielä hyödynneƩy, ja luonnontuoƩeiden
matkailukytkentää kannaƩaa ja pitää kehiƩää ja edistää.
LuonnontuoƩeiden vienƟedellytysten ja matkailukytkennän kehiƩäminen -hankkeen matkailuosuus jatkuu, kun
kysely saa jatkoa kesän 2016 aikana. Seuraavaksi tehdään
asiakaskysely, jossa selvitetään, millaisista luonnontuoƩeisiin liiƩyvistä palveluista matkailijat ovat kiinnostuneita.
Tulokset julkaistaan vuoden 2016 loppuun mennessä mm.
matkailuyritysten vapaaseen käyƩöön. Lisäksi vuoden 2016
aikana ArkƟset Aromit ry:n neƫsivuille luodaan Ɵetopankki
matkailuyrityksistä, jotka hyödyntävät luonnontuoƩeita
toiminnassaan.
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