Matkailun toimiala kasvaa edelleen
Maaseuturahasto on merkittävä maaseutualueiden kehittäjä. Matkailulla on suora työllistävä
vaikutus maaseutualueille ja lisäksi se tarjoaa sivuansioita muun yritystoiminnan
yhteydessä. Maaseutumatkailun kehittämistoimintaa ja yritysten investointeja on tuettu
Pirkanmaalla maaseuturahaston välityksellä noin 2 miljoonan euron edestä viimeisen
kahden vuoden aikana. Kehittämistyön tavoitteena on luoda edellytyksiä toimialan kasvulle,
yrittäjien osaamisen lisääntymiselle ja toimijoiden yhteistyön vahvistumiselle.
Maaseuturahaston tyypillisimpiä tuettuja kohteita ovat mökkimajoituksen kapasiteetin
lisääminen, ruokapalveluihin liittyvät investoinnit sekä matkailuinfran kehittämiseen liittyvät
toimet.
Pirkanmaalla maaseutuohjelman toteutusalueeksi katsotaan koko maakunta pois lukien Tampereen,
Kangasalan, Nokian ja Ylöjärven kaupunkien keskustaajamien alueet. Maatilayritykset ja elintarvikkeiden
ensiasteen pienet ja keskisuuret jalostusyritykset kuuluvat ilman aluerajoitusta maaseuturahoituksen piiriin
koko maakunnan alueella. Yksinomaan maaseutuyritysten investointeja ja perustamisavustuksia on
myönnetty yli 12 miljoonaa euroa.
Esimerkkejä rahoitetuista kohteista:

Ahlmanin koulun säätiö – Pure Pirkanmaa, yritykset edellä – kehittämishanke
Luonto tarjoaa aitoja elämyksiä ja kokemuksia kaikille aisteille - Pure Pirkanmaa! Tällä hetkellä matkailualan
mikroyrityksillä ei ole riittäviä keinoja päästä esille Pirkanmaan matkailua koskevassa tiedotuksessa, eivätkä
ne pärjää ketjujen rinnalla. Pienet yritykset tarvitsevat kanavia, joilla tulla esille ja edistää yritysten
yhteistyötä. Kotimaan matkailu on kasvanut, samoin ulkomaiset vierailijat Suomessa, mutta tämä ei tällä
hetkellä näy mitenkään maakuntaan jätetyissä euroissa. On odotettavaa, että kotimaan matkailu lisääntyy
vielä enemmän ja perinteisten pitkien matkojen rinnalle noussut luontoa korostava lähimatkailu lisääntyy
entisestään. Pure Pirkanmaa - Yritykset edellä -yhteistyöhanke vastaa pirkanmaalaisten matkailualan
yrittäjien toiveisiin ja tahtotilaan alan maakunnallisesta kehittämisestä. Hankkeen toimenpiteistä tiedotetaan
visitpirkanmaa.fi -sivustolla sekä facebookissa PuPi-ryhmässä. Hankkeen projektipäällikkönä toimii Jani
Grönroos jani.gronroos@ahlman.fi. Hanketta toteuttavat yhteistyössä Ahlman ja Pirkanmaan Matkailu ry, ja
sitä toteutetaan 1.1.2018−31.3.2020.
Rahoittajan yhteystiedot:
Mervi Lehtonen, maaseudun kehittämisen asiantuntija, puh. 0295 036 064

Metsähallitus – Seitsemisen ja Helvetinjärven luontomatkailun kehittäminen –
yritysryhmähanke
Metsähallituksen luontopalvelut ja Seitsemisen ja Helvetinjärven kansallispuistoihin toiminnallaan kytkeytyvä
yritysryhmä, jonka muodostavat viisi alueella toimivaa luontomatkailupalveluita tarjoavaa yritystä.
Yritysryhmän tavoitteena on palvelujen kehittäminen sekä palvelujen saatavuuden ja alueen vetovoiman ja
saavutettavuuden parantaminen. Hanke edesauttaa merkittävästi yritysten verkostoitumista, yhteisten
palvelutuotteiden sekä yhteisen markkinoinnin ja myyntikanavien kehittämistä.
Kansallispuistojen ja luontokeskusten kävijämäärät ovat kasvaneet voimakkaasti. Suomen
kansallispuistoihin kohdistuva kansainvälinen kiinnostus on lisääntynyt merkittävien kansainvälisten
matkailuorganisaatioiden huomioitua vuosina 2016−2017 Suomen luonto ja kansallispuistot matkailukohde
suosituksissaan. Myös Seitsemisen ja Helvetinjärven kansallispuistojen kävijämäärien uskotaan lisääntyvän
voimakkaasti, mutta kävijämäärien kasvu edellyttää alueiden saavutettavuuden sekä markkinoinnin ja
myyntikanavien kehittämistä. Metsähallituksen järjestämissä kehittämistyöpajoissa todettiin vahvasti tarve
alueiden luontomatkailun yhteiselle kehittämiselle, jolla mahdollistettaisiin nykyistä parempi alueen ja

palveluiden saavutettavuus ja helpotettaisiin palvelujen ostoa.
Rahoittajan yhteystiedot:
Mervi Lehtonen, maaseudun kehittämisen asiantuntija, puh. 0295 036 064

Suttinen Oy – Tilapuodin varastotilat ja kahvilatoiminta - yritystuki
Suttisen tilapuoti toimii Suttisen marjatilan yhteydessä Pälkäneen Laitikkalassa. Yritystuki mahdollistaa
tilapuodin varasto- ja aputilojen peruskorjauksen vanhassa navetassa ja kylämeijerissä sekä kahvila- ja
pikaruokatilojen rakentamisen. Tilapuodin läheisyydessä olevan entinen navetta korjataan tilapuodin
pakkaus- ja varastotilaksi ja myöhemmin tilaa voidaan tarvittaessa käyttää myös myyntitilana. Tilan
omistamaa kylämeijeriä kunnostetaan myös varastotilaksi ja sinne voidaan jatkossa suunnitella myös
kesäkahvilaa. Kahvilatoimintaa varten kunnostetaan keittiöparakki.
Rahoittajan yhteystiedot: Saija Selin, yritysasiantuntija, puh. 0295 036 073

Tolvilan Kartano – lammastuotanto – tuki luonnonmukaiseen tuotantoon
Tolvilan kartano harjoittaa ekologisten ja eettisten arvojen mukaista suomenlampaan kasvatusta EteläPirkanmaalla, Akaassa. Tolvilan suomenlammas elää luonnon monimuotoisuuden ja luonnonläheisen
perinnemaiseman edistäjänä laiduntaen Vanajaveden rannoilla. Tilalla oma tilamyymälä, Paimenen
Makasiini, jossa on myynnissä tuoretta karitsanlihaa, lammastuotteita, taljoja, villalankoja ja -käsitöitä.
Makasiinin toisessa kerroksessa järjestetään mm. koulutustilaisuuksia.
Rahoittajan yhteystiedot: Marika Arrajoki-Alanen, ympäristöasiantuntija puh. 0295 036 040
Tiedotteen julkaisija: Pirkanmaan ELY-keskus, maaseutuyksikkö
Lisätietoja:
Anne Värilä, maaseudun kehittämisen ohjelmavastaava, puh. 0295 036 048

Maaseuturahaston haku on jatkuva, tukihakemukset ratkaistaan valintajaksoittain

Yritystukien valintajaksot vuonna 2018 ovat:
1.5.−31.7.2018
1.8.−31.10.2018
Hanketukien valintajaksot vuonna 2018 ovat:
1.3.−31.5.2018
1.6.−31.10.2018

