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Kuva: Savonlinnan kaupunki

 Mikä Luonto-Saimaa?
 Matkailun trendejä ja näkymiä tällä hetkellä
 Miten saada luontoelämykset tuotteiksi?



LUONTO-SAIMAA HANKE

• Tavoite: nostaa Savonlinnan seutu ja Saimaa 
valtakunnalliseksi ja kansainvälisesti tunnetuksi 
vastuullisen luontomatkailun destinaatioksi
kehittämällä Saimaan ainutlaatuiseen luontoon 
pohjautuvia palveluita, tuotteita ja reittejä kv-
matkailijan vaatimusten tasolle sekä lisäämällä 
suojelualueiden vetovoimaa.

• Rahoittaja: Euroopan Unioni – Euroopan 
aluekehitysrahasto (80%)

• Hakija: Savonlinnan Hankekehitys Oy, osatoteuttajat 
Metsähallitus ja Savonlinnan Seudun Matkailu Oy

• Aikataulu: 30.5.2020– 30.4.2023

• https://elinkeinopalvelut.fi/hanke/luonto-saimaa/



HANKKEEN TOIMENPITEET KOKONAISKUVASSA
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MATKAILUN TRENDEJÄ

Kuva: Heidi Lehtosaari



• Suomi valittiin v. 2019 maailman parhaaksi 
luontomatkakohteeksi yli sadan maan joukosta

• Vastuullisuus

• Lähimatkat

• Puhtaus, turvallisuus, paikallisuus, luontoyhteyden 
etsiminen, hyvinvointi & terveys, yksilöllisyys.

• Turvallisuus, terveysturvallisuus

• Koronapandemia vahvisti pitkään jatkunutta trendiä 
retkeilyn suosiosta

• Kansallispuistojen kävijämäärät nousseet
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LUONTOMATKAILU
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Yksilöllisyys
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http://palma.fi/palma-
malli/kayttajalahtoisyys/Trendikortit_A4.pdf
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https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000005180294.html

https://yle.fi/uutiset/3-9114612
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https://yle.fi/uutiset/3-9424862
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- ”Yksi kolmesta eli 34 prosenttia maksaisi enemmän 
lomasta, joka edistää omaa henkistä ja fyysistä 
terveyttä, ja heistä lähes yhdeksän kymmenestä (88 %) 
voisi maksaa matkasta jopa 50 prosenttia enemmän.”

- ” Vastaajista 43 prosenttia haluaisi osallistua 
itseluottamuksen rakentamiseen tähtäävään retriittiin. 
Monet voisivat kokeilla esimerkiksi eläinterapiaa (35 %), 
yhteyden löytämistä luontoon metsäkylvyssä (18 %) tai 
elimistön puhdistavaa retriittiä (18 %).”

- ”Urheilulajeista eniten millenniaalimatkailijoita kiinnostaa 
vaeltaminen tai kävely.”

https://www.marmai.fi/uutiset/hotelscomin-selvitys-millenniaalimatkailija-ei-
kaipaa-lomallaan-alkoholia-somea-tai-romanssia-tarkeinta-itsensa-
kehittaminen/ac288e05-f192-49f4-8e16-aa53ddf51fe2?ref=twitter:5fa6

Muutosmatkailu, esim: https://www.gcfinland.fi/kehittaminen/maaseudun-
hyvinvointiyrittajyyden-koordinaatiohanke/hyvinvoi-blogit/-henna-konu--muutosmatkailu---
mita-silla-tarkoitetaan-/

Muutosmatkailu
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Tuotekuvauksiin, 
markkinointiteksteihin, uusiin 
tuoteideoihin?
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• Maailman paras ilmanlaatu https://www.goodnewsfinland.com/who-finland-has-world-s-best-air-quality

• Maailman ”metsäisin” maa: https://www.visitfinland.com/app/uploads/sites/9/2017/02/Forests_healing-power.pdf

• Puhtain vesi, eniten järviä, yksi hiljaisimmista maista: https://slowfinland.fi/en/purity-and-quietness/

Voisiko nämä toimia markkinoinnissa?
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Tai nämä?

• Maailman onnellisin maa: https://worldhappiness.report/

• Yksi turvallisimmista maista: https://www.lonelyplanet.com/articles/international-sos-
travel-safety-report

Visit Finlandin onnellisuuskoulu ja Rent a 
Finn kampanja:
https://www.schoolofhappinessfinland.com/
https://rentafinn.com/
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Live like a local –tuoteperhe, esim. Doerz
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Business Finland. Mitä on 
suomalainen luksus? –raportti.
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HANKKEEN TOIMENPITEITÄ

Kuva: Heidi Lehtosaari



MITÄ TEHDÄÄN?

• TUOTEKEHITYS - Kehitetään ja testataan uusia ja/tai merkittävästi 
paranneltuja, kansainvälisen tason luontomatkailutuotteita ja -elämyksiä, 
joiden ostettavuus ja saatavuus paranee.

• MYYNTI JA MARKKINOINTI - Viedään tuotteet digitaalisiin myyntikanaviin 
helposti löydettäviksi ja ostettaviksi. Markkinoidaan eri digitaalisissa 
kanavissa. 

• REITISTÖT - Kehitetään luontomatkailureitistöjä ja niiden löydettävyyttä, 
jolloin ne toimivat vetovoimatekijöinä alueelle ja lisäävät tarjontaa 
matkailuyritysten asiakkaille. 

• PAIKALLISOPPAAT - Etsitään uusia palveluntarjoajia toimimaan 
paikallisoppaina, esim. kevytyrittäjyysmallilla.

• VASTUULLINEN MATKAILU - Parannetaan suojelualueiden vetovoimaa ja 
luodaan kestävän matkailun käytännöt ja opastusviestintäsuunnitelma.
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KENELLE?

1. Matkailuyrityksille, jotka haluavat kehittää uusia luontoon pohjautuvia 
matkailutuotteita tai parannella olemassa olevia vastaamaan paremmin 
kansainvälisen matkailijan vaatimuskriteerejä ja saamaan tuotteet 
digitaaliseen myyntiin.

2. Seuroille, yhdistyksille, yhteisöille, jotka haluavat tarjota Saimaa-
elämyksiä matkailijoille.
• Esimerkkinä vaikkapa Marttojen piirakkapaja, tai maastopyöräilijöiden

opastettu pyöräretki.

3. Paikallisille/mökkiläisille, jotka haluavat toimia 
sivutoimisena/satunnaisena/vapaaehtoisena paikallis-
oppaana ja saada sivutuloja tai uusia kohtaamisia               
matkailijoiden kanssa.

• Aitoja elämyksiä paikallisen silmin

• Live like a local -tuoteperhe
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DE MINIMIS TUKIPAKETTI YRITYKSILLE

Tuotekehitys 
ja testaus

• Tuotekehityksen pohjalta tapahtuva myynnin ja markkinoinnin tuki 100€/yritys
• Kehitetään ja testataan uusia luontoon pohjautuvia tuotteita ja palveluja
• Luontomatkailun tuotteistus -valmennus (7-10 pv)

Markkinointi 
ja myynti

• Sopivien digitaalisten markkinointi- ja myyntikanavien löytäminen ja niihin koulutus 
(esim. Johku, Doerz tms)

• Näkyvyys Visit Savonlinnan kanavissa ja kampanjoissa

Opintomatkat

• Osaamisen kehittäminen, benchmarking
• 2 kotimaan opintomatkaa 2021 ja 2022
• 50€/yritys/matka

Elämystarjotin 
2023

• Tuloksena monipuolinen järviluontotuotteiden elämystarjotin, jonne yritykset ja 
toimijat saavat tuotteensa

• Järvi- ja metsäluonnon kokemiseen liittyviä sisältöjä, ruoka- ja hyvinvointielämykset, 
reitit ja infopalvelut ym
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Projektipäällikkö

Savonlinnan hankekehitys Oy
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jenni.mikkonen@savonlinna.fi

https://elinkeinopalvelut.fi/hanke/luonto-saimaa/
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Projektityöntekijä

Savonlinnan hankekehitys Oy
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pekka.turunen@savonlinna.fi

Nita Silvennoinen

Projektikoordinaattori

Savonlinnan Seudun Matkailu Oy

044-542 3904

nita.silvennoinen@visitsavonlinna.fi

www.visitsavonlinna.fi

Mia Viitanen

Projektipäällikkö

Metsähallitus

040-184 2861

mia.viitanen@metsa.fi

www.metsa.fi/projekti/luonto-saimaa/

Kuva: Jussi Silvennoinen


