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Aineisto ja menetelmät
Maaseutumatkailijoiden matkustuskäyttäytymisen ymmärtämiseksi tehtiin Lomarengas.fi-sivustolla kyselytutkimus 9.6.2009 –
1.9.2009. Tänä aikana kertyi 1043 suomalaista vastausta, joista 316 vastausta poistettiin puuttuvien kohtien takia. Käytettäväksi jäi
727 hyväksyttävää vastausta. Näistä vastaajista lähes 80 prosenttia suunnitteli yöpyvänsä maaseutumatkailukohteessa vuoden sisällä.
Kysymykset on mitattu 7-portaisella Likert-asteikolla, jossa 1= Ei ollenkaan tärkeä ja 7= Erittäin tärkeä. Lisäksi vastaajilta kysyttiin,
minkätyyppistä majoitusta he mieluiten suosisivat seuraavalla maaseutulomallaan. Vaihtoehdot olivat hotellimajoitus, maatilamajoitus huoneessa, esimerkiksi aitassa tai maatalossa ja mökkimajoitus. Aineisto analysoitiin käyttämällä yksisuuntaista varianssianalyysia (ANOVA). ANOVA:n avulla pystytään testaamaan, eroavatko eri ryhmien keskiarvot toisistaan. Erojen selvittämiseksi käytettiin
Bonferroni-korjattua post hoc-testiä.

Tulokset
Taulukkoon 1 on kuvattu eri yöpymistyyppejä suosivien vastaajien erot motivaatioissa ja matkakohteen ominaisuuksissa. Taulukosta
voidaan lukea, mitä eri yöpymistyyppiä suosivat maaseutumatkailijat pitävät tärkeämpänä kuin muut maaseutumatkailijat. Hotellihuoneessa mieluiten majoittuvia vastaajia oli 43, maatilahuoneessa majoittujia 108 ja mökkimajoittujia 566. Esimerkiksi erilaisissa
huoneistoissa kuten maatilamajoituksessa ja aitoissa viihtyvät matkailijat pitävät haasteellista toimintaa tärkeämpänä kuin mökkimajoituksesta pitävät. Mökkimajoittujille puolestaan mahdollisuus olla yhdessä perheen kanssa on tärkeämpää kuin huoneissa majoittuville. Hotellihuoneesta pitävät taas arvostavat kokemuksia enemmän kuin mökkimajoittuvat. Hotellihuoneessa majoittuvat pitävät
kohteen saavutettavuutta julkisilla kulkuneuvoilla paljon tärkeämpänä kuin mökkimajoittujat. Hotellihuoneessa tai maatila/aittamajoituksesta pitävät arvostavat luonnollisesti täysihoitoa ja puolihoitoa enemmän kuin mökkimatkailijat, joille puolestaan
mahdollisuus laittaa ruuat itse on tärkeämpää kuin muille matkailijoille.

Taulukko 1. Matkakohteen ominaisuudet ja motivaatiot majoitustyypeittäin
Maatilamajoitusta suosiville tärkeämpää kuin mökkimajoitusta suosiville
Minulla olisi mahdollisuus olla fyysisesti aktiivinen
Voisin kokea jonkinlaista haasteellista toimintaa
Voisin osallistua itse palvelujeni tuottamiseen
Voisin tuntea yhteenkuuluvuutta isäntäväen kanssa
Kohteessa on paljon tekemistä ja näkemistä
Nauttia paikallista perinneruokaa
Osallistua paikallisiin tapahtumiin/festivaaleihin
Tavata paikallisia ihmisiä
Osallistua käsitöiden tekoon
Isäntäväellä on lemmikkieläimiä, joita voi paijata
Isäntäväki viettää aikaa vieraiden kanssa
Tutustua aitoon maaseutuelämään
Nähdä karjaa laitumella
Yrityksessä on mahdollisuus täysihoitoon (kolme ateriaa päivässä)
Yrityksessä on tarjolla puolihoitomahdollisuus (aamiainen ja yksi ateria)
Majoituskohteessa on järjestettyä päiväohjelmaa
Majoituskohteesta voi ostaa retkiä ja muita paketoituja palveluita
Kävelymatkan päässä on käytettävissä muitakin ravintolapalveluja
Maatilamajoitusta suosiville tärkeämpää kuin hotellimajoitusta suosiville
Tutustua aitoon maaseutuelämään
Nähdä karjaa laitumella
Mökkimajoitusta suosiville tärkeämpää kuin maatilamajoitusta suosiville
Voisin tehdä jotain, josta todella pidän
Minulla olisi mahdollisuus olla yhdessä perheen kanssa
Voisin kokea oloni turvalliseksi
Voisin kokea, että yksityisyyteni on taattu
Kohde on turvallinen kaikille perheenjäsenille
Kohteessa on mahdollisuus viettää mukavaa aikaa koko perheen kanssa yhdessä
Nauttia kauniista maisemista
Voin vetäytyä yksityisyyteen halutessani
Minun ei tarvitse pitää kiirettä
Yrityksessä on rauhallinen ilmapiiri
Voin tuntea oloni rentoutuneeksi
Minun ei tarvitse kokea kielitaitoon liittyviä vaikeuksia
Minulla on mahdollisuus käydä joka päivä saunassa
Tarjolla on paikallista ruokaa
Nauttia järvi/joki/merimaisemasta
Majoituskohteessa on mahdollista laittaa kaikki ruuat itse
Mökkimajoitusta suosiville tärkeämpää kuin hotellimajoitusta suosiville
Kohteessa ei ole tungosta
Nauttia järvi/joki/merimaisemasta
Majoituskohteessa on mahdollista laittaa kaikki ruuat itse
Hotellimajoitusta suosiville tärkeämpää kuin mökkimajoitusta suosiville
Voisin kokea, että olen tärkeä
Voisin kokea erilaista kulttuuria
Voisin tavata mielenkiintoisia ihmisiä
Voisin tehdä jotain jännittävää
Voisin kokea ”kerran eläessäni” kokemuksen
Voisin jakaa kokemukseni myöhemmin toisten kanssa
Kohteen saavutettavuus julkisella kulkuneuvolla
Vierailla kulttuurinähtävyyksissä
Kokea erilaista kulttuuria
Voisin kokea hemmottelua
En tunne tuhlaavani aikaa/aikaa ei kulu hukkaan suunnitellessani lomaa
Yrityksessä on mahdollisuus täysihoitoon (kolme ateriaa päivässä)
Yrityksessä on tarjolla puolihoitomahdollisuus (aamiainen ja yksi ateria)
Majoituskohteessa on järjestettyä päiväohjelmaa
Majoituskohteesta voi ostaa retkiä ja muita paketoituja palveluita
Kävelymatkan päässä on käytettävissä muitakin ravintolapalveluja
Hotellimajoitusta suosiville tärkeämpää kuin maatilamajoitusta suosiville
Matkustusaika kohteeseen on lyhyt
Voisin kokea hemmottelua
En tunne tuhlaavani aikaa/aikaa ei kulu hukkaan suunnitellessani lomaa

