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TIIVISTELMÄ 

 
Johdanto 

Tässä tutkimuksessa analysoidaan ja määritellään, miten teollisuusperintömatkailu ja 

maaseutumatkailu ovat kehittyneet Euroopassa. Tässä tutkimuksessa tutkitaan 

matkailualan taloudellisia etuja, ympäristöetuja sekä sosiaalisia ja kulttuurietuja. Tässä 

tutkimuksessa esitellään tapaustutkimuksia eri Euroopan maiden organisaatioista, 

yrityksistä, yhteisöistä ja alueista, joilla on monenlaista kokemusta mainituilta aloilta. Tässä 

muistiossa käsitellään nykytilannetta ja tulevaisuuden mahdollisuuksia ja ehdotetaan 

keinoja, joilla teollisuusperintömatkailua ja maaseutumatkailua voitaisiin laajentaa sekä 

parantaa niiden elinkelpoisuutta ja kestävyyttä, minkä myötä voidaan lisätä 

paikallisyhteisöille ja koko Euroopalle koituvia taloudellisia etuja, ympäristöetuja sekä 

sosiaalisia ja kulttuurietuja. Kummatkin ovat matkailun erityismuotoja; kummatkin ovat 

kehittyneet nopeasti vuodesta 1970 lähtien vastaamalla uusiin markkinoihin, uuteen 

elämäntyyliin ja uusiin tuotekehitysmahdollisuuksiin. Vaikka mainitut matkailualat ovat 

tavallaan hyvin erilaisia, niillä on myös paljon yhteistä. 
 

Teollisuusperintömatkailua esiintyy kaikkialla Euroopassa, mutta se on keskittynyt 

Euroopan luoteisosiin, teollisen vallankumouksen kehtoon. Sitä esiintyy kuitenkin 

enenevässä myös Etelä-, Keski- ja Itä-Euroopassa. Eurooppa on johtava toimija 

teollisuusperintömatkailun alalla koko maailmassa. Se on ensisijaisesti eurooppalainen 

erikoisuus, jota harjoitetaan sekä maaseutualueilla että kaupunkialueilla. 

Teollisuusperintömatkailu on kuitenkin hyvin pirstoutunut matkailunala ja koostuu 

suurimmaksi osaksi pienistä kohteista, jotka harvoin harjoittavat keskinäistä yhteistyötä. 

Euroopassa on monenlaista teollisuusperintöä: jotkut kohteet houkuttelevat muita 

enemmän matkailijoita.  
 

Teollisuusperintömatkailua hallitsevat julkinen sektori ja toimijat, jotka eivät tavoittele 

liikevoittoa. Teollisuusperintömatkailu on monessa tapauksessa riippuvaista 

vapaaehtoisista, joista monelle työ on kutsumustyötä. Teollisuusperintömatkailu ei korvaa 

teollisen toiminnan lopettamisen vuoksi menetettyjä työpaikkoja, mutta toimii huomattavan 

suurena suorana ja epäsuorana tulonlähteenä ja voi parantaa entisten teollisuusalueiden 

imagoa ja mainetta. Ongelmana ovat toisaalta liian heikot yhteydet matkailujärjestöihin ja 

muihin matkailuyrityksiin siitä huolimatta, että kohteiden suojelu edellyttää matkailutuloja. 

Matkailualan ammattitaito on heikkoa monessa tapauksessa. Sen menestys ja 

kehittyneisyys vaihtelee suuresti paikallisella, alueellisella ja kansallisella tasolla. 
 

Maaseutumatkailu 

Teollisuusperintömatkailuun verrattuna maatalousmatkailu on yleistä koko Euroopassa ja 

maatalousmatkailun liikevaihto ja työllistämiskyky ovat hyvin paljon suuremmat. 

Maatalousmatkailu koostuu lukemattoman monista mikroyrityksistä. 

Teollisuusperintömatkailun tavoin maaseutumatkailu kärsii pirstoutuneisuudesta, yhteistyön 

ja koordinoinnin puutteellisuudesta sekä tiukentuneesta sisäisestä ja ulkoisesta kilpailusta. 

Teollisuusperintömatkailusta poiketen maaseutumatkailu on ensisijaisesti yksityisen 

sektorin toimintaa, jonka käyttövoimana ovat taloudelliset tavoitteet ja työpaikkojen 

luominen, mikä monessa tapauksessa perustuu osa-aikaisten/monitoimisten työpaikkojen 

luomiseen. Maaseutumatkailu on merkittävä tekijä maaseudun tulonmuodostuksen ja 

työpaikkojen kannalta, ja sen osuus maaseudun tuloista ja työllisyydestä on tyypillisesti 
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10–20 prosenttia, kaksi kertaa suurempi kuin muun matkailun keskimääräinen osuus 

tulonmuodostuksesta ja työpaikoista koko Euroopan tasolla.  

 

Teollisuusperintömatkailu sisältää ensisijaisesti matkailukohteita, kun taas 

maaseutumatkailu tarjoaa täydellisen matkailukokemuksen, koska sen sisältää sekä 

majoituksen että matkailukohteita. Maaseutumatkailu luo kiintymyksen kohteita, edistää 

asiakasuskollisuutta ja siten toistuvia käyntejä. Maaseutumatkailu edistää tunnetusti 

tuotekehittelyä ja innovointia, houkuttelee uutta pääomaa ja yrittäjiä kaupungeista, muilta 

alueilta ja muista maista, mikä monessa tapauksessa perustuu erityisiin 

elämäntapavalintoihin. Palvelun laadun, markkinoinnin ja tuotekehittelyn taso ja 

taloudellinen menestyminen vaihtelevat kuitenkin huomattavasti alueellisesti ja 

maakohtaisesti. 
 

Yhteiset huolenaiheet ja tavoitteet sekä vaikutukset 

Sekä maaseutumatkailun että teollisuusperintömatkailun aloilla toimii useita kansallisella ja 

eurooppalaisella tasolla perustettuja jäsenryhmiä, jotka avustavat markkinoinnissa ja/tai 

toimivat edunvalvontajärjestöinä. Yleensä ottaen niiden rahoitus on rajallista ja niiden 

mahdollisuudet jäävät usein hyödyntämättä. Niiden matkailupalvelutaidot vaihtelevat ja 

perinteisten tulojen lähteenä toiminutta markkinointia uhkaavat hintoja polkevat verkossa 

toimivat markkinointisivustot. Kummankin kyseisen matkailunalan markkinointitaito ja 

markkinointitapa on monessa tapauksessa puutteellinen, vaikka niillä toimiikin yksittäisiä 

yrityksiä ja instituutioita, jotka tuottavat erinomaista tulosta. Sekä 

teollisuusperintömatkailu että maaseutumatkailu toimivat monessa tapauksessa 

köyhemmillä alueilla tai rakennemuutosalueilla. Kumpaakaan ei ole yhdistetty 

optimaalisesti aluekehitykseen eikä rakennemuutostoimiin: 
 

Maaseutumatkailu ja teollisuusperintömatkailu ovat merkittäviä kulttuuriperinnön 

säilyttäjiä. Kummatkin edistävät kansallismaisemien säilyttämistä – joko välittömästi 

rakennusten ja rakenteiden uudelleenkäytöllä matkailutarkoituksiin, tai välillisesti tukemalla 

suojeluvirastojen työtä rahallisesti matkailutuloilla. Kummatkin edistävät työhön 

kouluttamista ja uudelleenkoulutusta ja kummallakin on laajentumismahdollisuuksia edellä 

mainitulla alalla. Kansallisella tasolla kummatkin voivat edistää merkittävästi Euroopan 

luovien alojen uutta kasvua, koska ne ovat yhteydessä taiteisiin, kulttuuritoimintaan sekä 

osaamisen lisäämiseen ja levittämiseen. Kummatkin tarjoavat etuja paikallisyhteisöille, 

joissa ne toimivat.  

 

Teollisuusperintömatkailun Euroopan unionin taloudelle tuomaa hyötyä ei voida määrittää 

täsmällisesti. Tässä tutkimuksessa on arvioitu sen taloudellista vaikutusta matkailuvirtoja 

koskevien tietojen perusteella, joiden mukaan arviolta 18 miljoonaa yöpynyttä matkailijaa 

ja 146 miljoonaa päivävierailijaa tuottavat teollisuusperintömatkailun yrityksille vuositasolla 

lähes 9 miljardia euroa. Kokonaisvaikutus on todennäköisesti paljon suurempi, kun 

huomioon otetaan epäsuorat ja johdannaisvaikutukset, koska monet 

teollisuusperintökohteet ovat paikallisia kohteita, joilla on vahvat yhteydet 

paikallisyhteisöihin, mikä lisää paikallista taloudellista vaikutusta. Euroopan 

maaseutumatkailun kattojärjestö EuroGites keräsi jäsenjärjestöiltään taloudellisia tietoja 

vuodelta 2008 ja ekstrapoloi tiedot siten, että ne sisältävät myös kattojärjestöön 

kuulumattomien järjestöjen tunnetut yöpymismäärät. Mainittujen laskelmien mukaan 

maatalousmatkailu on luonut 900 000 välitöntä ja välillistä työpaikkaa ja tuottaa vuosittain 

150 miljardin euron bruttotulot. 
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Päätelmät 

Maaseutumatkailu on ensisijaisesti yksityisen sektorin toimintaa, jonka perustana ovat 

taloudelliset tavoitteet ja työpaikkojen luominen sekä maatilojen tulonmuodostuksen 

monipuolistaminen, mikä perustuu maisemaan ja siihen liittyvän kulttuuriperinnön 

suojeluun sekä infrastruktuuriin, jonka kustannuksista julkinen sektori vastaa monissa 

tapauksissa. Teollisuusperintömatkailu on ensisijaisesti liikevoittoa tavoittelemattoman 

sektorin tai julkisen sektorin toimintaa, ja sen taloudellinen kannattavuus perustuu 

ensisijaisesti matkailuun, julkiseen rahoitukseen ja vapaaehtoistoimintaan. Kummallakin on 

edellytykset laajentumiseen, organisoinnin tehostamiseen ja hyvien käytäntöjen 

laajamittaisempaan hyödyntämiseen.  
 

Kummallakin alalla on ongelmia, mutta niillä on hyvät mahdollisuudet lisätä paikallista ja 

kansallista vaurautta, edistää Euroopan teollisen ja maaseudun kulttuuriperinnön suojelua 

ja osoittaa, kuinka Euroopan laajuisella ongelmia ratkaisevalla ja mahdollisuuksia 

vapauttavalla lähestymistavalla voidaan tehokkaasti luoda maailmanluokan yrityksiä. 

 

Markkinointitaidon vahvistaminen, työvoiman ammattitaidon parantaminen; hallintotavan, 

kumppanuuksien ja verkottumisen tehostaminen sekä innovointi ovat menestymisen 

perusedellytyksiä samoin kuin kestävämmän matkailun kehittäminen siirtymällä kohti 

vähähiilisiä käytäntöjä.  

 

Suosituksilla pyritään torjumaan tutkimuksessa määriteltyjä ongelmia ja levittämään 

tietoja, joilla ohjataan tulevia investointeja teollisuuden kulttuuriperintöön ja 

maaseutumatkailuun, kehitetään asianomaisten pk-yritysten opastamiskeinoja ja niiden 

kilpailukyvyn tehostamiskeinoja sekä luodaan tehokkaita hallinnointijärjestelmiä, joilla 

tuetaan kumppanuuksia ja verkottumista ja luodaan keinoja kehittää kyseisten alojen 

sosiaalista, taloudellista ja ympäristöä koskevaa toimintakykyä. Tässä yhteydessä esitetään 

seitsemän suositusta:  

 Virtuaalinen tutkimus- ja kehittämiskeskus, joka analysoi, arvioi ja levittää tietoa 

parhaista käytännöistä; 

 Teollisuusperintöalueen esittelyhankkeen prototyyppi; 

 Maaseudun kulttuuriperintöalueen toisen sukupolven esittelyhankkeen prototyyppi; 

 Kiireettömän matkailun esittelyhanke; 

 Kulttuuriperinnön restaurointi- ja suojelutaitoja ja -välineitä koskeva 

koulutusohjelma;  

 Innovatiivisten käytäntöjen levittämistä edistävät seminaarit; 

 Kapean markkinasektorin tuotelajien kehittäminen ja markkinointi erityisesti 

Aasiassa ja  BRIC-maissa. 

 

Keskeinen suositus on virtuaalisen tutkimusryhmän perustaminen, jonka työ perustuu 18 

Euroopan maassa1 menestyksellä sovellettuihin tieteellisiin hankkeisiin.  
 

Kaikki suositukset on suunniteltu toteutettaviksi vähäisillä kustannuksilla ja käytännössä 

omavaraisiksi. Useat mainituista suosituksista voisivat elvyttää yleiseurooppalaista 

kehittämistä ja yleiseurooppalaisia tukiryhmiä, jotkut toiset kansallisia tukiryhmiä.    

                                                 
1  Itävalta, Belgia, Tšekin tasavalta, Tanska, Viro, Suomi, Ranska, Saksa, Luxemburg, Italia, Alankomaat, 

Norja, Puola, Romania, Slovakia, Espanja, Ruotsi ja Yhdistynyt kuningaskunta;  



Osasto B: rakenne- ja koheesiopolitiikka 
____________________________________________________________________________________________ 

6 

Lukuisat liitteet sisältävät muita tapaustutkimuksia, todistusaineistoa ja todisteita. 

Liitteessä H vastataan moniin usein esitettyihin kysymyksiin, mukaan lukien miksi kapean 

markkinasektorin matkailu on luonteenomaista Euroopalle, onko markkinoilla riittävästi 

kysyntää, noudatetaanko kestävän matkailun periaatteita ja ottavatko toimijat huomioon 

paikallisten asukkaiden mielipiteen.  


