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TIEDOTE  -  Etelä-Pohjanmaan matkailun imagotutkimus 2019 

 

Idylliset lakeusmaisemat ja eläinpuisto matkailun veturina Etelä-

Pohjanmaalla 

Idylliset lakeus- ja peltomaisemat, Ähtärin eläinpuisto pandoineen sekä eteläpohjalainen 

yrittäjähenkisyys nousivat yleisimmin esille, kun satunnaiset matkailijat eri puolelta 

Suomea kertoivat, millaisia positiivisia asioita heille tulee mieleen Etelä-Pohjanmaasta 

matkailualueena.  

Eläinpuisto kärjessä, Vimpelin Veto yllättää 

Etelä-Pohjanmaalla on vain muutamia valtakunnassa hyvin tunnettuja matkailukohteita ja tapahtumia. 

Ylivoimaisesti tunnetuin matkailukohde on Ähtärin eläinpuisto, peräti 76 % matkailijoista muisti sen 

spontaanisti. Kauas tunnettuudessa jäävät alueen matkailukohteista seuraavaksi eniten mainitut 

Kuortaneen urheiluopisto (16 %), Veljekset Keskinen (12 %) ja Powerpark (8 %). 

Maakunnan tapahtumista Tangomarkkinat (32 %) ja Provinssi (18 %) tiedetään parhaiten. Kolmanneksi 

parhaiten eteläpohjalaisista tapahtumista tunnetaan Vimpelin Vedon pesäpallo, jonka spontaanisti mainitsi 

16 prosenttia vastaajista. 

Seinäjoki tunnetuin 

Etelä-Pohjanmaan kunnat ovat melko hyvin tiedettyjä – lähes kolme neljästä matkailijasta osasi nimetä 

ainakin yhden eteläpohjalaisen kunnan. Kolme parhaiten muistettua ovat Seinäjoki, Kauhava ja Lapua, 

joista Seinäjoki mainitaan ylivoimaisesti useimmin (58 %). Sen sijaan Suomen karttaan merkityn alueen 

tunnisti Etelä-Pohjanmaaksi vain noin 40 prosenttia matkailijoista. 

Noin viidennes matkailijoista ei tunne Etelä-Pohjanmaata tai mitään kuntia alueella, eikä heillä ole 

mielikuvia alueesta, tapahtumista tai matkailukohteista. 

Luontoreitit ja ulkoalueet kiinnostavat  

Seinäjoelle lomalle tulevista matkailijoista joka toinen olisi kiinnostunut alueen luontoreiteistä ja 

ulkoilualueista. Nuoret ja keski-ikäiset ovat kiinnostuneita Provinssista ja yli 60-vuotiailla suosituin kohde 

Seinäjoella olisi Tangomarkkinat. Seinäjoelle suuntautuvalla lomamatkalla haluttaisiin usein käydä myös 

kesäteatterissa sekä tutustua kaupungin museoihin ja gallerioihin. 

Tasaisuuden toinen puoli – onko vain peltoa? 

Noin 80 prosentilla matkailijoista tuli mieleen jokin positiivinen mielikuva Etelä-Pohjanmaasta 

matkailualueena, kun vastaavasti jotain negatiivisia asioita tai mielikuvia kertoi vain vajaa kolmannes.  

Jos tasaiset aukeat ovat matkailijoista kauniita, niin eleettömyys ilmenee myös negatiivisena asiana 

mielikuvissa Etelä-Pohjanmaasta matkailualueena. Vaikka harvoilla matkailijoilla oli negatiivisia ajatuksia 

alueesta, liittyivät ne hyvin usein maisemiin; alavaa, matalaa, laimeaa, ei isoja kaupunkeja eikä tapahdu 

mitään. Matkailijat kokevat, että alue ei herätä tarpeeksi mielenkiintoa matkalle lähtemiseen, lisäksi 

tunnettuus ja tietoisuus Etelä-Pohjanmaasta ja mitä siellä on koetaan usein puutteelliseksi. 
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Tutkimuksen toteutus 

Tutkimuksen suoritti INTO Seinäjoen toimeksiannosta Seinäjoen ammattikorkeakoulun 

markkinatutkimuspalvelut. Tutkimuksessa kartoitettiin sekä tavallisten suomalaisten aikuisten mielikuvaa 

Etelä-Pohjanmaasta matkailukohteena, että eteläpohjalaisten matkailualan yrittäjien näkemyksiä alueen 

matkailun vetovoimatekijöistä ja imagosta.  

Matkailijakyselyn tutkimusosio suoritettiin haastattelemalla Helsingin, Tampereen ja Jyväskylän 

rautatieasemilla yhteensä 250 muualla kuin Etelä-Pohjanmaalla asuvaa matkailijaa. Yrittäjäkysely 

toteutettiin haastattelemalla puhelimitse 50 eteläpohjalaista matkailualan yrityksen edustajaa. 

Tutkimusaineistot kerättiin huhti-toukokuussa 2019.  

Lisätietoja:  

markkinatutkija Hannu Tuuri, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, puh. 040 830 2346, hannu.tuuri@seamk.fi. 

Tuula Lahti, Visit Seinäjoki –markkinointi, Puh. +358 40 550 8319, tuula.lahti@intoseinajoki.fi.   

 

Kommentit: 

Tutkimuksen tuloksia ovat kommentoineet Vimpelin kunnanjohtaja Sami Gustafsson, Vimpelin 

Vedon puheenjohtaja Jari Lakaniemi sekä Into Seinäjoen markkinointipäällikkö Tuula Lahti. 

 

Sami Gustafssonin kommentit: 

Vimpeli on aloittanut maaliskuun alusta alkaen erittäin vahvan kuntabrändäyksen, jonka strategiaa tukee jo 

saavutetun menestyksen hyödyntäminen. Vimpelin Veto on erittäin tunnettu brändi, jolla on 85-v. historia 

ja ainutlaatuinen tarina. Vimpeli on käyttänyt Vedon tunnettavuutta muun menestyksen luomiseen ja 

kuntamarkkinoinnin tukemiseen. Vimpeli on viimeisen kolmen kuukauden aikana ollut erittäin vahvasti 

esillä eri medioissa. Kunta on tehnyt aktiivista yhteistyötä Vimpelin Vedon kanssa, jota tullaan jatkamaan ja 

vahvistamaan tulevaisuudessa.  

Tutkimustulokset otettiin Vimpelissä vastaan erittäin positiivisissa merkeissä. Vimpelin kunnan ja Vimpelin 

Vedon aloittama vahva mediakampanja on kasvattanut Vimpelin tunnettavuutta ja tulee kasvattamaan sitä 

entisestään tulevaisuudessa. Vimpelin tavoitteena on kasvattaa seuraavan vuoden aikana tunnettavuuttaan 

koko Suomen tasolle ja tulevaisuudessa koko maailman. Yksi kansainvälinen päävientituotteemme tuleekin 

olemaan pesäpallo! 

Jari Lakaniemen kommentti tutkimuksesta: 

Vedon medianäkyvyyttä on pyritty lisäämään aktiivisesti ja samalla perinteikkään seuran imagoa on 

uudistettu hallitusti esimerkiksi lisäämällä esports seuran lajivalikoimaan. On ilo nähdä tällaisia 

tutkimustuloksia, jotka osoittavat Vedon vahvan imagon sekä tehdyn työn tulokset. 

Tuula Lahden kommentit tutkimuksesta: 

Etelä-Pohjanmaa matkailualueena on suomalaistenkin keskuudessa aika tuntematon. Maakunnan 

muutamat kärkikohteet sekä suurimmat tapahtumat kuten Seinäjoen Tangomarkkinat tunnetaan, mutta 

muuten on aika harmaata aluetta. Tiettyjä kohteita kyllä tunnetaan nimeltä, mutta niitä ei välttämättä 

osata paikallistaa Etelä-Pohjanmaalle. Toisaalta kuntarajalla ei ole merkitystä kun matkailija suunnittelee ja 

toteuttaa esimerkiksi kesälomareissuaan. Tänä päivänä matkailijaa kiinnostavat luontokohteet, kuten 

reitistöt ja ulkoilualueet nousevat tässäkin tutkimuksessa esille. Maakunnasta niitä kyllä löytyy, mutta 
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tietoa ei ehkä osata hakea, eikä niitä ole pystytty tekemään näkyviksi. Lakeus-maisema on Etelä-

Pohjanmaalle tunnusomaista ja se tulee ehkä yllättävänkin selvästi tutkimuksessa esille. Maiseman 

tuotteistusta ei ole tehty ja siinä meillä on työsarkaa. Pitäisi löytää yrittäjiä, jotka tarjoaisivat luontoon ja 

lakeuden hyödyntämiseen tuotteita.  

 

 


