
Kauhavan luonto– ja kulttuurimatkailuhanke Loppuraportti 

 

1. Toteuttajan nimi 

Härmien Kehittämisyhdistys ry, y-tunnus 2803366-4 

Louhikontie 1, 62300 Härmä 

Yhteyshenkilö: Juha Kärnä, 040-5109130, juha@harma.info 

 

2. Hankkeen nimi ja hanketunnus 

Luonto- ja kulttuurimatkailu esiselvitysprojekti, projektinumero 74072    

 

3. Yhteenveto hankkeesta 

Härmien Kehittämisyhdistys ry haki hanketta, koska Kauhavan alueelta puuttuu luonto- ja kulttuuri-

matkailuun liittyvät reittivaihtoehdot. Projekti käynnistyi puoli vuotta suunniteltua myöhemmin kos-

ka hankkeelle ei ollut sopivaa hanketyöntekijää eikä yhdistyksellä omia varoja projektin käynnistä-

miseen. Kehittämisyhdistys palkkasi projektihenkilön talvella 2019 toteuttamaan hankkeen tehtäviä. 

Härmän Yrityskehitys Oy:n antamalla lainalla projekti saatiin helmikuussa 2019 aloitettua. 

Projektihenkilö teki itse tutustumiskierroksia alueen mahdollisiin reittivaihtoehtoihin ja haastatteluja 

koko Kauhavan alueella sekä yhdistysten edustajille että yksityishenkilöille. Haastatteluista hän 

koosti mittavan 33-sivuisen selvityksen. Projektihenkilö nostaa selvityksessään esille, että alueelta 

löytyy potentiaalisia kehittämiskohteita esim. Holmankangas, Vallami, Yliviitalan vapaa-ajankeskus, 

Kitkan vapaa-ajankeskus ja Mäenpään alue. Projektihenkilön työsuhde loppui 31.8.2019 ja projektin 

töitä jatkettiin mm. projektivastaavan työpanoksella. Projektille haettiin jatkoaikaa 31.12.2019 saak-

ka.  

Kauhavalla on kaksi valmista reittikokonaisuutta Prännin Patikka ja Leipätie. Näistä on olemassa 

valmiit reittikuvaukset. Kauhava muodostuu neljästä kaupunginosasta, joissa jokaisessa on mahdolli-

suus erilaisiin luonto- ja kulttuurimatkailureitteihin. Projektin loppuosassa kerättiin näistä tietoa ja 

muodostettiin lukuisia reittiehdotuksia, joita voi jatkokehittää. 

Projektin toimesta toteutettiin 32-sivuinen Kauhavan luonto- ja kulttuurimatkailureitistö lehtinen, 

jossa esitellään valmiit reitit Prännin Patikka ja Leipätie. Lisäksi siinä tuodaan esille Kauhavan ja 

sen kaupunginosien mahdollisuudet luonto- ja kulttuurimatkailuun. Esitteessä on reittiehdotuksia, 

joita voi hyödyntää niin kävellen kuin pyöräillenkin. 





4. Raportti 

4.1 Hankkeen tavoitteet: 

a. ylemmän tason tavoitteet, joiden osa hanke on 

7.4 Maaseudun palvelut  

Hankkeella haettiin asumisviihtyvyyden ja paikkakunnan vetovoimaisuuden parantamista. 

 

 b. hankkeen tavoitteet 

Maaseudun palvelujen kehittäminen , 26070400 

Hankkeen tavoitteena oli kerätä tieto olemassa olevista reiteistä, niiden kunnosta ja kunnostustar-

peista (sis. opastesuunnittelu).  Lisäksi tavoitteena oli kartoittaa mielenkiintoiset kohteet, suunnitella 

niiden perusteella uudet reitit ja opastustarpeet. Tavoitteena oli saada toimivat reitit sekä paikallisia 

henkilöitä varten, että matkailijoille.  Tavoitteena on myös aktivoida paikalliset yhdistykset toimi-

maan ja investoimaan, ja rakentamaan uusia reittejä. 

 

4.2 Toteutus: 

a. toimenpiteet 

Projektissa on projektihenkilön toimesta kerätty tietoa niin yhdistysten henkilöiltä kuin yksityisiltä 

kaupunkilaisilta. Lisäksi haastatteluissa on huomioitu myös matkailijoiden osuus. Haastattelujen 

perusteella valikoitui potentiaaliset kehittämiskohteet. Jokaisesta kaupunginosasta löytyy tällainen 

luontomatkailukohde, joka omaa kehittämispotentiaalin.  

Kävelijöitä ja pyöräilijöitä varten kartoitettiin erilaiset reittimahdollisuudet. Matkailijoiden näkökul-

masta katsottuna huomioitaviksi asioiksi valikoitui kulttuuri- ja palvelukohteet. 

Projektin haastatteluista tehtiin erillinen 33-sivuinen selvitys. Lisäksi Olemassa olevat reitit, reit-

tiehdotukset ja niiden varrella olevat johteet esiteltiin Kauhavan luonto- ja kulttuurimatkailureitistö 

lehtisessä. 

b. aikataulu 

Hanke käynnistyi lähes puoli vuotta suunniteltua myöhemmin. Hankkeen myöhässä aloittaminen 

johtui alkurahoituksen puutteesta ja sopivan projektihenkilön puuttumisesta. Hanke käynnistyi hel-

mikuussa 2019.  

Projektihenkilö teki haastattelut ja niiden pohjalta laaja-alaisen selvityksen tilanteesta, kehittämis-

tarpeista ja mahdollisuuksista. Hänen työsuhteensa päättyi 31.8.2019.  

Projektille haettiin ja saatiin jatkoaikaa 31.12.2019 asti. Jatkoajan aikana selvitettiin erilaiset reitti-

mahdollisuudet, kiinnostavat kohteet. Niistä tehtiin projektin loppuvaiheessa esite. Projekti päättyi 

31.12.2019. 

c. resurssit 

Hankkeesta vastaava Härmien Kehittämisyhdistys on pieni vuonna 2014 perustettu yhdistys, jolla ei 

ollut taloudellisia resursseja riittävästi. Projektille on jouduttu hakemaan ennakkorahoituksena lai-

naa yhteistyökumppanilta. Härmän Yrityskehitys Oy auttoi tässä asiassa antamalla korotonta lainaa 

yhdistykselle. Ennakkorahoituksen varmistumisen jälkeen projektiin palkattiin projektihenkilö, joka 

työskenteli 31.8.2019 asti. Tämän jälkeen projektin töistä vastasi pääosin projektin vastuuhenkilö ja 

lisäksi apunaan toinen henkilö siltä osin kun projektin vastuuhenkilö ei päätyönsä takia voinut tehdä 

projektin töitä. 



e. kustannukset ja rahoitus 

Projektin kustannusarvio oli 37.200€. Projektiin on Aisaparilta Leader-rahoitusta. Rahoituksen osuus 

on 90%. Yksityisen rahoituksen osuus on 10%. 

 

f. raportointi ja seuranta 

Projektista on raportoitu Leader/Aisaparille ja ely-keskukselle aina maksatushakemusten yhteydessä. 

Projektin tuloksena on tehty Kauhavan luonto ja kulttuurimatkailukartasto. Projektin seurannasta vas-

taa Härmien Kehittämisyhdistys. 

 

g. toteutusoletukset ja riskit 

Projektin toteutuksessa oli pääosassa projektihenkilö. Projektin kustannuksista suurimpana menoeränä 

oli palkkakustannukset. Rahoituksen riittävyys ja oikea-aikaisuus oli ongelmana. Projektille jouduttiin 

ottamaan mm. lainaa, jotta projektia voitiin toteuttaa. 

 

4.3 Yhteistyökumppanit 

Hankkeen yhteistyökumppaneina on ollut alueen yhdistykset ja yksittäiset kuntalaiset. 

 

4.4 Tulokset ja vaikutukset 

Projektissa tehdyt haastattelut osoittavat kiistattomasti, että matkailupaikkakuntana Kauhava on kasva-

va ja tarvitaan yritysten ja yhdistysten yhteistyötä, jotta matkailun mahdollisuudet saadaan riittävästi 

esille. Jatkossa tarvitaan kanava, josta matkailijat voivat nähdä mm. majoitus-, ruokailu- ja erilaiset 

aktiviteettimahdollisuudet. 

 

a. Esitykset jatkotoimenpiteiksi 

Jatkotoimenpiteenä esitetään ko. reittisuunnitelmien toteuttamista opasteineen. Yritykset ja yhdistykset 

kutsutaan vuoden 2020 aikana yhteiseen seminaariin, jossa sovittaneen jatkotoimista. Kun reittiehdo-

tuksiin saadaan opasteet, niin sitten on saatava valmiit reitit myös nettiin esille. 

 

.b. Allekirjoitus ja päiväys 

 

Alahärmässä 24.3.2020 

Juha Kärnä 

Juha Kärnä 


