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Suomen keskeisin vetovoimatekijä on luon-
to. Rikkaat ja monipuoliset vesistöt, metsät, 
luonnonrauha ja neljä vuodenaikaa kiinnos-
tavat yhä suurempaa määrää ulkomaisia kä-
vijöitä ja houkuttelevat myös suomalaisia 

liikkumaan. Luonto on Suomessa lähellä: se avautuu 
kaupunkien sydämessä puistoina, kaupunkimetsinä ja 
rantoina. Maaseudulla luonto on vieläkin lähempänä: 
luonnon voi kokea jo ihailemalla majapaikan ikkunasta 
avautuvaa maisemaa. Toisaalta luontoon voi olla han-
kala päästä, varsinkaan vieraspaikkakuntalaiselle luon-
non vetovoimatekijöitä ei ole osattu avata juuri hänen 
tarvitsemallaan tavalla. 

Työ- ja elinkeinoministeriö on todennut, että Suo-
men matkailuelinkeino on viime vuosina kasvanut ja 
kansainvälistynyt muita toimialoja nopeammin. Sii-
tä on tullut kansallisesti merkittävä vientitoimiala ja 
työllistäjä. Kasvun ja uudistumisen takaamiseksi tam-
mikuussa 2015 julkaistiin Suomen matkailun tiekartta 
vuosille 2015–2025. Se nostaa luontoon perustuvan 
matkailun kehittämisen keskiöön. 

Lisäksi ulkomailta Suomeen suuntautuvan matkai-
lun edistämisestä vastaava Visit Finland on laatinut 
matkailun teemakohtaiset strategiat tukemaan tätä tie-
karttaa. Strategiat pohjautuvat suomalaiseen elämän-
tapaan ja puhtaaseen, ruuhkattomaan luontoon. Tee-
makohtaisia strategioita toteutetaan valtakunnallisilla 
kehittämisohjelmilla, joista Outdoors Finland on yksi. 
Ohjelma jakaantuu kahteen osaan: luontomatkailun 
toimintaympäristön, reittien, kohteiden ja informaati-
on kehittämiseen ja matkailuyritysten kansainvälisty-
miseen luontomatkailumarkkinoilla. Sen tavoitteena 
on edistää ulkomailta Suomeen suuntautuvaa luon-
tomatkailua tiiviissä yhteistyössä matkailuyritysten ja 
alueellisten matkailutoimijoiden kanssa. 

Esipuhe
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Koordinoidusti toteutettavalla kehittämistyöllä saa-
vutetaan parhaat tulokset. Valtakunnallisesti määritel-
lyt toimintamallit auttavat alueellista kehittämistyötä 
ja johtavat tuloksiin. Esimerkiksi viime EU-ohjelma-
kaudella toteutetussa Outdoors Finland Etelä -hank-
keessa luotiin luontomatkailun toimintaympäristön, 
reittien ja luontokohteiden kehittämismalli, jonka ta-
voitteena on sekä suojella luontoa että rakentaa reiteis-
tä ja kohteista kokonaisvaltaisia elämyksiä. 

Kehittämismallia on nyt tarkoitus soveltaa Sa-
takunnassa. Luonto nähdään yhdeksi Satakunnan 
suurimmista valteista, ja Satakunnassa on monia val-
takunnallisesti ja jopa kansainvälisesti arvokkaita 
luontomatkailukohteita. Nämä tulisi nyt nostaa oh-
jelman kautta valtakunnalliseen ja kansainväliseen 
tietoisuuteen, tuotteistaa liiketoiminnaksi sekä lisätä 
näkyvyyttä matkailijoiden keskuudessa. Luontomat-
kailun kasvu Satakuntaan tulee kehittämällä luonnon 
moninaisia liiketoimintamahdollisuuksia sekä tuot-
teistamalla luonto matkailijan helposti saavutettavaksi 
kokonaisuudeksi. 

Tämä julkaisu on lähtölaukaus Outdoors Finland 
-kehittämisohjelman jalkauttamiseksi Satakuntaan. 
Julkaisun taustoittaa Satakunnan luontomatkailun 
elinkeinomahdollisuuksia ja Satakuntaa luontomat-
kailukohteena, avata kehittämisohjelmaa toimijoille 
sekä antaa näkökulmia luontomatkailun kehittämisek-
si eteen tarvittaville toimenpiteille kehittämisohjelman 
näkökulmasta.

Porissa 14.4.2015
Sanna-Mari Renfors, Pirjo Räsänen ja Maaria Berg
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Luontomatkailusta 
elinkeinomahdollisuuksia 
Satakuntaan

Luontomatkailu nimetään usein matkailun nopeim-
min kasvavaksi osa-alueeksi. Sillä on muuta mat-
kailua vahvempi yhteys ja vaikutus paikalliseen ta-
louteen. Syitä tähän on monia. Luontomatkailun 
työllistävä vaikutus on suurempi kuin matkailussa keski-

määrin. Luontomatkailupalvelut edellyttävät alueen tuntemusta 
ja sen luonnon erityispiirteiden osaamista. Tämän vuoksi palvelut 
tuotetaan paikallisin voimin, ja matkailijan käyttämä raha jää koh-
dealueelle. Luontomatkailupalveluja käytetään myös perinteisten 
matkailusesonkien ulkopuolella, jolloin alueen matkailutulo kertyy 
tasaisemmin ympäri vuoden. Luontomatkailu onkin vahva alueke-
hityksen väline ja keino säilyttää syrjäisiä alueita elinvoimaisina. 

Luontomatkailupalvelujen kysyntä on kasvussa. Suomalaisilla 
on vahva metsä- ja luontosuhde, mutta luontoalueet eivät enää si-
jaitse välittömässä asuinympäristössämme. Tämän vuoksi hakeu-
dumme nyt luontoon vapaa-ajallamme aiemman itsestään selvän 
ja arkipäiväisen luontoyhteyden sijasta. Lisäksi luonnon moni-
muotoisuudesta saatavien palvelujen merkitys on lisääntymässä. 
Luonto edustaa meille stressivapaata vyöhykettä, josta haemme 
henkistä hyvinvointia vastapainoksi kiireiselle työelämälle. 

”Luontomatkailu tuottaa kestävällä tavalla hyvinvointia kaikille 
Suomen alueille” on ulkomailta Suomeen suuntautuvan matkailun 
edistämisestä Suomessa vastaavan Visit Finlandin (2014) määritte-
lemä missio luontomatkailun kehittämiseksi maassamme. Suomen 
luontomatkailun avainvahvuuksiin luetaan sisältyvän luontomme 
puhtaus sekä monimuotoisuus ja ruuhkattomuus. Tämän lisäksi 
luonnon hyvinvointivaikutukset ja luontoon tukeutuvat vahvat pe-
rinteet ja luontosuhteen näkyminen jokapäiväisessä elämässäm-
me erottavat Suomen muista kilpailijamaista. (Visit Finland 2014.) 
Tärkeä lähtökohta Suomen luontomatkailun kehittämisessä on ni-

Sanna-Mari Renfors
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menomaan ajatus siitä, että luonto on sekä taloudellisen että henki-
sen hyvinvointimme lähde.

Eri puolilla Suomea on tunnistettu luontomatkailun positiivi-
set aluevaikutukset. Asiaa on edistetty päättyneellä ja edistetään 
alkavalla EU-ohjelmakaudella sekä valtakunnallisin että alueellisin 
hankkein. Vetovastuun luontomatkailun kehittämisestä valtakun-
nassa on ottanut Visit Finland (ent. Matkailun edistämiskeskus), 
joka vie kehitystyötä eteenpäin Outdoors Finland -kehittämisohjel-
man kautta. Ohjelman tavoitteena on edistää ulkomailta Suomeen 
suuntautuvaa luontomatkailua tiiviissä yhteistyössä matkailuyri-
tysten ja alueellisten matkailutoimijoiden kanssa. Tätä valtakun-
nallista kehittämisohjelmaa eri puolilla Suomea toteuttavat siten 
alueelliset matkailutoimijat erillisten maakunnallisten tai ylimaa-
kunnallisten hankkeiden kautta. Nyt kehittämisohjelmaa ollaan 
jalkauttamassa Satakuntaan. 

Luonnossa liikkuminen on tuotteistettu palvelu

Suomessa ja Satakunnassa puhdas luonto on matkailuliiketoimin-
nan merkittävä resurssi. Tämän vuoksi luontoon perustuvien, liike-
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taloudellisesti kannattavien palvelukokonaisuuksien tuotteistami-
nen luo lisää elinkeinomahdollisuuksia. Luontokohteiden ja niissä 
tehtävien aktiviteettien kuten vaelluksen, pyöräilyn, melonnan tai 
kalastuksen tuotteistaminen sekä niistä viestiminen parantaa alu-
een yritysten toimintaedellytyksiä. Luonnon aineettomien arvojen, 
kuten maiseman ja hiljaisuuden tai luonnon hyvinvointivaikutus-
ten tuotteistaminen avaa puolestaan uusia liiketoimintamahdolli-
suuksia. 

Luonnossa liikkumisesta onkin tullut tuotteistettu palvelu: luon-
to tulee paketoida matkailijan helposti saavutettavaksi. Luonnosta 
vieraantuminen on aiheuttanut sen, että ihmiset tarvitsevat yhä 
valmiimpia puitteita liikkuessaan luonnossa omatoimisesti. Ulkoi-
lun ohjauksen, merkittyjen reittien ja opastuksen tarve tulee kasva-
maan kaupungistuvassa ja teknistyvässä Suomessa (Suomen Latu 
2002). Pelkkä luonto ei siten riitä, vaan matkailija edellyttää luonto-
kohteesta löytyvän ulkoilun harrastamiseen tarkoitettuja turvallisia 
reittejä sekä yritysten tarjoamia palveluja kuten ohjelma-, majoi-
tus- ja ravintolapalveluja sekä välinevuokrausta ja elintarvikkeiden 
ostomahdollisuutta. Luontokohteet ja niiden tuotetarjonta tulee 
myös tehdä näkyväksi monikanavaisen viestinnän keinoin. 

Luontomatkailussa yksittäisten reittien kytkeminen laajempiin 
palvelukokonaisuuksiin on tärkeää, sillä niiden kehittäminen tu-
kee matkailua paremmin. Yksittäisiä reittejä ja käyttämätöntä inf-
rastruktuuria tähän tarkoitukseen on myös olemassa paljon. Sen 
sijaan, että rakennettaisiin uusia vaellus-, pyöräily- tai melonta-
reittejä, tulee parantaa olemassa olevien reittien laatua ja nimen-
omaan niiden hyödynnettävyyttä liiketoiminnan näkökulmasta. 
Kohteelle tästä on hyötynä se, että hyvin suunniteltu ja toteutettu 
reitistö lisää alueen vetovoimaisuutta ja pidentää matkailusesonkia 
sekä matkailijoiden viipymää alueella. 

Satakunta luontomatkailukohteena

Suomessa luontomatkailun kärkikohteita ovat Lappi ja Itä-Suomi. 
Luonto nähdään kuitenkin yhdeksi Länsi-Suomen suurimmis-
ta valteista, minkä vuoksi alueen luontokohteet halutaan nostaa 
valtakunnalliseen tietoisuuteen sekä lisätä niiden kiinnostavuutta 
myös ulkomaalaisten matkailijoiden keskuudessa. Luonto tuodaan 
vahvasti esille Satakunnan maakuntaohjelmassa 2014–2017, jos-
sa puhdas ympäristö nähdään maakunnan vetovoimatekijäksi ja 
luonto tuotekehityksen merkittäväksi lähteeksi. Monimuotoinen 
luontoympäristö sekä runsaat metsävarat ovat voimavara ja elin-
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keinoresurssi, jotka tukevat 
matkailun mahdollisuuksia 
Satakunnassa. Lisäksi maa-
kuntaohjelman mukaan 
Selkämeren kansallispuis-
ton kehittäminen on maa-
kunnan edunvalvonnan 
kärkihanke, jonka hyödyn-
tämiseen matkailussa tulee 
löytää uusia keinoja. 

Luonnon tuotteistamista 
Satakunnassa tukee luon-
tokohteissa sijaitsevien, 
vuokralle tarjottavien loma-
mökkien runsaslukuisuus. 
Esimerkiksi Itä-Suomen yli-
opiston ja Satakunnan am-
mattikorkeakoulun (2013) 
teettämän Matkailun tieto-
varannot -kyselyn mukaan 
satakuntalaisten matkailu-
yritysten yhteenlaskettu vuokramökkien määrä oli 108 kappalet-
ta. Satakunnassa kotimaisten asiakkaiden osuus matkailuyritys-
ten asiakaskunnasta on merkittävä, ja ulkomaalaisia matkailijoita 
maakuntaan tulee pääosin Saksasta, Venäjältä, Ruotsista ja Viros-
ta. Opastettuja luontoaktiviteetteja Satakunnassa on tarjolla eni-
ten vaellukseen ja melontaan liittyen. Tämän lisäksi Satakunnassa 
on yrityksiä, jotka tarjoavat opastettuja eläinten ja lintujen katse-
lu- sekä kuvausretkiä ja kalastusmatkoja. Satakunnassa on myös 
yrityksiä, joista voi vuokrata pyörän omatoimista retkeilyä varten, 
mutta opastetut pyöräretket puuttuvat maakunnasta. (Itä-Suomen 
yliopisto & Satakunnan ammattikorkeakoulu 2013.)

Satakunnan matkailun tavoite- ja toimintasuunnitelmassa 
(2012) luontoon ja elämyksiin liittyvät matkailupalvelut nähdään 
yhdeksi maakunnan matkailun kehitettävistä kokonaisuuksista. 
Jämi ja Yyteri ovat Satakunnan luontomatkailun kärkituotteita ja 
Selkämeren kansallispuisto, Kokemäenjoki ja Pyhäjärviseutu puo-
lestaan kehittyviä kärkituotteita. Satakunnan matkailun tavoite- ja 
toimintasuunnitelman (2012) mukaan maakunnan luontomatkai-
lun edistäminen edellyttää yhtenäisen luontoreitityksen rakenta-
mista, opastuksen kehittämistä sekä maakunnan luontomatkai-

Luonto-
matkailu

Luontomatkailu on laajasti määritet-
tynä luontoon tukeutuvaa matkailua. 
Suppeammasta näkökulmasta kat-
sottuna luontomatkailu on matkailua, 
jonka vetovoimaisuus ja aktiviteetit 
perustuvat oleellisilta osiltaan luon-
nonympäristöön ja siellä toteutetta-
vaan toimintaan. Kehitettäviksi kesä-
aktiviteeteiksi Suomessa on valittu 
pyöräily, vaellus, melonta, kalastus ja 
wildlife eli eläinten ja lintujen katselu 
sekä kuvaus.
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luinfrastruktuurin kytkemistä verkostomaiseksi kokonaisuudeksi 
muun matkailuinfrastruktuurin kanssa.

Satakunnan maakuntakaavan laadintaan liittyvässä teemara-
portissa (Savola, Älli & Hyssänmäki 2007) osoitetaan matkailun ke-
hittämisen kohdevyöhykkeitä ja matkailupalvelujen alueita maa-
kunnassa. Raportin mukaan satakuntalainen luontoympäristö on 
monimuotoinen: erikoinen geologia, merenrannikko, Pohjois-Sata-
kunnan suot ja metsät sekä Ala-Satakunnan viljelylakeudet antavat 
puitteet maakunnan luontotyypeille ja maisemalle. Satakunnassa 
on monia valtakunnallisesti ja jopa kansainvälisesti arvokkaita 
luontokohteita. Pohjois-Satakunnassa niitä ovat Pomarkun Isone-
va, Haapakeitaan-Huhdankeitaan suoalueet, Hämeenkangas-Jämi 
sekä Kauhanevan-Pohjankankaan kansallispuisto. Satakunnan 
rannikkoseudulla sijaitsevat Ouran, Luvian ja Rauman saaristot, 
Kokemäenjokisuisto, Yyteri ja Preiviikinlahti. Ala-Satakunnan ar-
vokkaita luontokohteita ovat Pyhäjärvi ja Köyliönjärvi sekä Puuri-
järven ja Isosuon kansallispuisto. Tämän lisäksi muut Satakunnan 
järvet: Sääksjärvi, Pinkjärvi ja Joutsijärvi sekä Kokemäenjoki ovat 
vetovoimaisia luontokohteita maakunnassa. (Savola, Älli & Hyssän-
mäki 2007, 14–16.)

Satakuntaan on osoitettu luontomatkailun näkökulmasta myös 
maakunnallisesti ja ylimaakunnallisesti tärkeimpiä vaellus- ja ret-
keilyreittejä. Merkittävin ylimaakunnallinen, jalan kuljettava retkei-
ly- ja vaellusreitti eri osareitteineen on Satakunta-Pirkanmaa-reitti, 
joka yhdistää Satakunnan Pirkanmaan maakuntaan Selkämereltä 
Tampereelle saakka. Satakunnassa reitistö kulkee Merikarvian, Po-
rin, Noormarkun, Pomarkun, Kankaanpään, Jämijärven ja Ulvilan 
kuntien alueella. Reitin yksi eniten käytetyistä osa-reiteistä kiertää 
Ulvilan Joutsijärven ympäri. Satakunta–Pirkanmaa-retkeilyreitillä 
on vaelluksen ohella mahdollisuus harrastaa muun muassa melon-
taretkeilyä ja koskikalastusta. (Älli 2006, 65.)

Muita ylikunnallisia ja maakunnallisesti merkittäviä reittejä Sa-
takunnassa ovat: Hiittenharju–Pitkäjärvi-ulkoilureitti Harjavallan 
ja Kokemäen kaupunkien alueella ja Säkylän vaellus- eli harjureitti 
jatkuen Varsinais-Suomen puolelle. Molemmat reitit kulkevat pit-
kin helppokulkuista, eteläisen Satakunnan pisintä pitkittäisharju-
muodostumaa, joka ulottuu Porin Yyterin merialueelta aina Varsi-
nais-Suomen puolelle saakka. (Älli 2006, 65.)

Satakunnan tärkeimpiä melontaan ja kanoottiretkeilyyn sovel-
tuvia jokia puolestaan ovat 1) Eurajoki, 2) Jyllinjoki, 3) Kaasmar-
kunjoki, 4) Karvianjoki ja sen eri osuudet, 5) Kiikoisjoki – Jaaranjoki 
– Piilijoki – Kauvatsanjoki osuus, 6) Kokemäenjoki, 7) Lapinjoki, 8) 
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Loimijoki, 9) Pomarkunjoki – Pohjajoki osuus sekä 10) Vihteljärvi – 
Inhottujärvi välinen osuus. (Älli 2006, 67.)

Satakunnan eri osissa sijaitsevat 
luontomatkailukohteet

Pohjois-Satakunnan matkailullinen perusta on luontomatkailussa: 
riista, linnut ja kalastus nähdään tärkeiksi painopisteiksi, samoin 
alueen monet kansallispuistot ja Ouran saaristo Merikarvialla. 
Alueella keskitytäänkin luontomatkailun erikoisalueisiin, kuten 
liikuntaan, kalastusmatkailuun ja luontoelämyksiin. Pohjois-Sa-
takunnassa Jämin alueeseen liittyy valtakunnallisesti merkittävää, 
ympärivuotista retkeily- ja virkistyskäyttöä. Alueen luonnonpoten-
tiaalia ei ole vielä hyödynnetty riittävästi, mutta alueen elämykselli-
syydessä nähdään olevan runsaasti mahdollisuuksia. Jämin maas-
tossa on elämyksellistä vaeltaa, hiihtää tai maastopyöräillä, sillä 
alueen luonto on monimuotoisuudessaan harvinainen. (Jämi 2015; 
Satakuntaliitto 2014; Satakunnan matkailun tavoite- ja toiminta-
suunnitelma 2012; Leader Aktiivinen Pohjois-Satakunta 2014.)

Luonnon monimuotoisuuden kannalta erittäin tärkeä alue 
Pohjois-Satakunnassa on lisäksi Haapakeitaan soidensuojelualue. 
Se on Satakunnan laaja-alaisin ja yhtenäisin erämainen suoalue-
kokonaisuus maakunnan pohjoisrajalla. Alueella esiintyvät kaikki 
seudulle ominaiset suoyhdistymät ja suotyypit. Alueella sijaitseva 
Mustasaarenkeitaan suoalue on myös Satakunnan luonnontilai-
simpia äänimaisema-alueita, jolla tyypillisiä ääniä ovat vuodenai-
kojen mukaan vaihtelevat suo- ja metsäluonnon äänet. (Satakun-
taliitto 2014.)

Lauhanvuoren-Hämeenkankaan alueelle on tehty myös tuore 
luontomatkailusuunnitelma. Aluekokonaisuus kattaa Metsähal-
lituksen hallinnassa olevat Lauhanvuoren ja Kauhanevan-Poh-
jankankaan kansallispuistot, Haapakeitaan soidensuojelualueen 
sekä Hämeenkankaan harjoitus- ja monikäyttöalueen. Luontomat-
kailun kehittämiselle nimettiin suunnitelmassa neljä tavoitetta: 
tunnettuuden ja vetovoiman lisääminen luontomatkailualueena 
kotimaassa ja kansainvälisesti, alueen profiloituminen luonnon 
ja lihasvoimalla liikkumisen keitaaksi kestävää matkailua nou-
dattaen, alue on asiakkaiden saavutettavissa ja tarjoaa puhtaiden 
luonnonantimien lisäksi koettavaa, nähtävää ja tekemistä kaikille. 
Matkailun yritystoiminta on alueella sesonkiluonteista, usein pie-
nimuotoista ja sivutoimistakin. Koska koko alueen sisäinen yhteis-
työ on vielä vähäistä, luontomatkailun kehittyminen ja matkaili-
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joiden viipymän pidentäminen edellyttävät kattavaa yhteistyötä. 
Keskeisimmät kehittämistoimet alueella ovat luontomatkailualue-
kokonaisuuden muodostaminen, reittien ja palvelurakenteiden 
kehittäminen, opastusviestinnän ja markkinoinnin kehittäminen 
sekä tuotekehitys. (Konttinen 2014a.)

Selkämeren kansallispuisto on maamme suurin Itämeren suo-
jelualue ja pinta-alaltaan neljänneksi suurin kansallispuisto Suo-
messa. Kansallispuisto muodostuu etupäässä uloimman saariston 
karujen luotojen ja saarien nauhasta, joka ulottuu kapeana ja pitkä-
nä Merikarvialta Kustaviin. Satakunnassa puisto koostuu luonnon-
maantieteellisesti toisistaan eroavista alueista: Ouran, Gumman-
dooran ja Pooskerin saaristoista, Preiviikinlahdesta sekä Luvian, 
Rauman ja Eurajoen saaristoista. Selkämeri on yksi parhaimmassa 
kunnossa säilyneistä merialueista Suomen rannikolla. Selkämeren 
kansallispuistossa matkailija voi harrastaa esimerkiksi snorklausta, 
kalastusta, lintujen tarkkailua, melontaa sekä marjastusta ja sienes-
tystä. (Metsähallitus 2015a: Metsähallitus 2015 b.)

Porin seudun ja Kokemäenjokilaakson (Harjavalta, Kokemäki, 
Luvia, Nakkila, Pori, Ulvila) tärkein matkailuvaltti on ainutlaatui-
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nen, puhdas, hiljainen ja monipuolinen luonto, josta löytyy am-
mennettavaa niin lähi- kuin kansainväliseen matkailuunkin. Selkä-
meren kansallispuisto ja Kokemäenjoki suistoalueineen tarjoavat 
loistavia mahdollisuuksia muun muassa kalastus- ja lintumatkai-
luun. Huomionarvoista on erityisesti se, että Kokemäenjokisuisto 
on Pohjoismaiden rikkain linnustoltaan ja eläimistöltään. Porin 
kansallinen kaupunkipuisto ja Yyteri tarjoavat monipuolisia luon-
toliikuntamahdollisuuksia. Jotta luontomatkailu alueella kehittyisi, 
seudun luontomatkailukohteita olisi koottava laajemmin markki-
noitaviksi kokonaisuuksiksi. (Satakunnan matkailun tavoite- ja toi-
mintasuunnitelma 2012; Leader Karhuseutu 2014.)

Kokemäenjoen suiston ja Preiviikinlahden väliin jäävä Yyterin-
niemi on kansainvälisestikin arvokas luontotyyppikokonaisuus: 
lintuvesien lisäksi pienelle alueelle on keskittynyt kasvistollisesti, 
geologisesti ja maisemallisesti arvokkaita alueita. Yyterin santojen 
hiekkadyynialue sekä sen eteläpuoleisten Preiviikinlahden liete-
rantojen monipuoliset vesilintujen ja kahlaajien levähdysalueet 
ovat arvokkaita luonnon monimuotoisuuden kannalta. Herrain-
päivien niemellä on puolestaan nähtävissä maankohoamisrannan 
kasvillisuuden asteittaisia muutoksia ja lähes koskematonta luon-
nonmetsää. Monimuotoisuuden voi havaita myös maisematasolla 
maiseman vaihtelevuutena. Yyteri onkin valtakunnallisesti arvokas 
maisema-alue. Porin ympäristövirasto on rakentanut luontoreitin 
yhdistämään Yyterin ainutlaatuiset luontokohteet, Yyterin san-
tojen Etelä-Suomen arvokkaimman dyynialueen sekä lietteiden 
linnustoltaan arvokkaan maankohoamisrannan. (Porin kaupunki 
2015a; Porin kaupunki 2015b.) 

Joutsijärven alueella puolestaan yhdistyy mahdollisuus naut-
tia järveen ja metsäiseen ympäristöön liittyvistä luonnon äänistä, 
kauniista maisemista sekä erämaisesta tunnelmasta. Alue on laajin 
yhtenäinen melutasoltaan hiljainen aluekokonaisuus Satakunnas-
sa. Alueen erämaista luonnetta korostaa arvokas linnusto. Luonto-
retkeilijöitä palvelemaan rakennettiin 1990-luvun alussa 27 kilo-
metrin pituinen retkeilyreitti Joutsijärven ympäri. (Satakuntaliitto 
2014; Porin kaupunki 2015c.) 

Puurijärven ja Isonsuon kansallispuisto sijaitsee Kokemäenjoen 
varrella. Siihen kuuluu sekä laajoja suoalueita että matala, rehevä 
Puurijärvi, joka on kansainvälisesti merkittävä lintukohde ja yksi 
maamme runsaslintuisempia järviä. Puistossa sijaitsee yksi Poh-
joismaiden korkeimmista lintutorneista. Alueelle on tehty myös 
melontareittiopas. (Metsähallitus 2015c.)
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Rauman seudulla luontomatkailussa painottuu merellisyys. 
Alueen luonnonympäristöt nähdään keskeisiksi virkistymisen pai-
koiksi. Selkämeren kansallispuisto ja meri ovat merkittävä vahvuus 
alueen matkailun kehittämiselle. Alueella voi harrastaa melontaa 
merellä, Pinkjärvellä tai Eurajoella. Kaunissaaren retkeilysaarella 
Eurajoen edustalla A. Ahlströmin sahahistorian jäljet ovat vielä nä-
kyvissä kulttuuripolun varrella. Rauman seudulla monimuotoises-
sa luonnossa matkailuelinkeinolla on runsaasti hyödyntämätöntä 
potentiaalia. Luonnon ja maaseudun aineettomia arvoja voitai-
siinkin tuotteistaa liiketoiminnaksi kestävällä periaatteella. (Sata-
kunnan matkailun tavoite- ja toimintasuunnitelma 2012; Leader 
Ravakka 2014.)

Lisäksi Satakunnassa tavoitteena on hyödyntää Pyhäjärviseutua 
matkailussa laajemmin. Pyhäjärviseudun selvä vahvuus on moni-
puolinen ja puhdas luonto: erityisesti Pyhäjärvi, muut järvet ja joet 
sekä metsät. Kasvupotentiaalia alueella on varsinkin luontoyrittä-
jyydessä. Seudun luonto on kuitenkin monin paikoin vielä mat-
kailullisesti hyödyntämättä. Alueella on erinomaiset edellytykset 
kilpailla jopa kansainvälisillä markkinoilla. (Leader Pyhäjärviseutu 
2014.)

Pyhäjärviseudulla kalastusmatkailu osana luontomatkailua 
nähdään alueen mahdollisuudeksi. Pyhäjärven hauen uistelu on 
uisteluharrastajien tietoisuudessa, mutta matkailutuotteissa saa-
liskeskeisyydestä tulisi kuitenkin siirtyä elämyskeskeisyyteen ja ke-
hittää kalaan liittyviä ohjelmapalveluja sekä kalaruoan ja kulttuurin 
hyödyntämistä matkailussa. Euran Koskeljärvi on puolestaan rapa-
kivikallioiden väliin jäävä, rannoiltaan erittäin sokkeloinen ja lähes 
rakentamaton, erämainen, kansainvälisesti arvokkaaksi luokiteltu 
lintujärvi. Koskeljärvi on hiljaisuuden keidas, jonka äänimaisemaa 
hallitsevat monipuoliseen lintuveteen sekä alueen rantametsiin 
liittyvät luonnon äänet. Lisäksi alueella Säkylän Harjureitti tarjoaa 
loistavat patikointimahdollisuudet eripituisine reittivaihtoehtoi-
neen. (Satakuntaliitto 2014; Leader Pyhäjärviseutu 2015; Ravakka 
2015.)

Luontomatkailun merkitys Satakunnassa on kasvussa

Satakuntaa ei ole aikaisemmin nähty merkittävänä luontomatkai-
lukohteena, mutta luontomatkailun merkitys alueella on kasvussa. 
Luontomatkailu tuottaa tulevaisuudessa näin ollen kestävällä ta-
valla hyvinvointia myös Satakunnassa. Tätä puoltavat monet syyt. 
Satakunta on monipuolisimpia luontomatkailualueita Suomessa, 
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ja luontokohteet ovat lähellä toisiaan sekä helposti saavutettavissa 
(Konttinen 2014b). Satakunnassa sijaitsee useita kansainvälisesti ja 
valtakunnallisesti arvokkaita luontokohteita – kasvistollisesti, geo-
logisesti tai maisemallisesti merkittäviä alueita. Eri puolilla maa-
kuntaa nähdäänkin luontomatkailussa olevan runsaasti hyödyntä-
mätöntä potentiaalia, joka tulisi nyt ottaa käyttöön.

Satakunnassa luontomatkailun tavoiteltavana asiakasryhmänä 
pidetään sekä kotimaisia että kansainvälisiä matkailijoita. Kansain-
välisen matkailun kehittäminen Satakunnassa onkin vahvasti ni-
menomaan luontomatkailun kehittämistä. Satakunnassa on tehty 
paikallisesti monia toimenpiteitä luontomatkailun kehittämiseksi, 
mutta koko maakunnan kattavat toimet puuttuvat. Erilaisia vael-
lus-, pyöräily- ja melontareittejä on runsaasti, mutta matkailijan 
näkökulmasta nämä ovat hajallaan. Satakunnassa tärkeäksi koe-
taankin nyt luontomatkailukohteiden kokoaminen yhteen suu-
rimmiksi kokonaisuuksiksi: laajempien luontomatkailukokonai-
suuksien kehittäminen, niiden tuotteistaminen ja markkinointi. 
Kansainvälisillä markkinoilla alue tulee ehdottomasti nähdä suu-
rempana kokonaisuutena.

Maakunnan omaleimaiset piirteet tulisi ehdottomasti tuoda esil-
le luonnon tuotteistamisessa. Satakunnan luontomatkailun perus-
tan luovat monipuoliset vesistöt: meri ja saaristo, joet sekä järvet. 
Lisäksi metsät, suot sekä harjut houkuttelevat matkailijoita. Sata-
kunnassa on monia erämaisia alueita ja luonnontilaisia äänimai-
sema-alueita, joiden tarjoamaa erämaista tunnelmaa sekä maise-
mia ja hiljaisuutta olisi mahdollista tuotteistaa matkailutuotteiksi. 
Lisäksi maakunnan kansallispuistot tuovat positiivisia paikallista-
loudellisia tulo- ja työllisyysvaikutuksia sekä niiden lähivirkistys- ja 
terveyshyödyt nähdään yhä selkeämmin. Satakunnassa nousevat 
vahvasti esille myös lintukohteet: merkittävät lintujen pesimä- ja 
levähdysalueet sekä lintuveteen liittyvät luonnon äänet. 

Matkailun näkökulmasta Satakunnan luontokohteet soveltu-
vat laajasti vaellukseen ja melontaan. Maakunnassa on myös mo-
nia pyöräilyreittejä ja niihin liittyviä karttapalveluja. Lihasvoimalla 
tehtävien luontoaktiviteettien lisäksi wildlife eli erityisesti linnut ja 
vedenalainen luonto sekä riista nähdään alueen luontomatkailun 
mahdollisuuksiksi. Kalastus on merkittävä osa luontomatkailua 
monissa Satakunnan vesistöissä. Näiden lisäksi Satakunnassa mat-
kailuala osaa hyödyntää luontoa hyvinvoinnin lähteenä. Maakun-
nasta löytyy useita luontolähtöisiä hyvinvointimatkailupalveluja 
tuottavia yrittäjiä, jotka tarjoavat erilaisia metsän hyvinvointivai-
kutuksiin tai veteen pohjautuvia elämyspalveluja.
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Satakunnassa kiinnitetään yhä enemmän huomiota luonnon 
tarjoamiin moninaisiin liiketoimintamahdollisuuksiin. Matkai-
lualalla erityisesti luontoa toimintaympäristönään käyttävien 
ohjelmapalveluyritysten määrä on kasvussa. Uusia pienyrityksiä 
maaseudulla syntyy palveluihin, joissa hyödynnetään luontoa hy-
vinvoinnin tukena. Erilaisista ohjelmapalveluista kuten ohjatuista 
aktiviteeteista ja harrastus- sekä virkistyspalveluista onkin tullut 
merkittävä osa matkailuelämystä.

Luonnon virkistyskäyttö 2010 -tutkimuksen (Sievänen & Neuvo-
nen 2011) mukaan tyypillinen luontomatkakohde sijaitsee yleen-
sä oman asuinkunnan suuralueen sisällä eli länsisuomalaisten 
tekemistä luontomatkoista 2/3 kohdistuu Länsi-Suomen alueelle. 
Tämä tulisi huomioida kehitettäessä Satakunnan luontomatkai-
lua ja pohtia, miten Satakunnan luontomatkailukohteista voidaan 
viestiä kohdennetummin lähimatkailijoille eli oman ja naapuri-
maakuntien asukkaille.

Eri puolilla maakuntaa toimivien luontomatkailutoimijoiden 
aktiivinen osallistuminen keskusteluun ja verkottuminen ovat 
osoitus vahvasta tahtotilasta luontomatkailun kehittämiseksi Sa-
takunnassa. Satakunnan matkailu on pitkälti luontomatkailua, 
jota nyt tulisi kehittää kokonaisuutena eteenpäin. Lisäksi luonnon 
hyödyntäminen liiketoiminnan näkökulmasta on vielä heikkoa 
maakunnassa, minkä vuoksi luonnossa on runsaasti hyödyntämät-
tömiä elinkeinomahdollisuuksia. Tällä hetkellä eri puolilla Sata-
kuntaa tarvitaan koko maakunnan kokoavaa toimintaa, joka tukisi 
jo tehtyjä paikallisia kehittämisponnistuksia, kokoaisi maakunnan 
luontomatkailukentän ja -tarjonnan sekä nostaisi kehittämistoi-
minnan valtakunnalliselle tasolle. 
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Pirjo Räsänen

Outdoors Finland 
– miten tehdään luonnosta 
liiketoimintaa?

Luontomatkailu perustuu mahdollisuuteen kokea luon-
to. Elämys syntyy poluilla ja reiteillä, kiipeämällä kalliol-
le katsomaan maisemaa tai seuraamalla lintujen muuttoa. 
Hyvä suunnittelu huomioi paikallisen väestön, elinkei-
noelämän ja luonnonsuojelun tarpeet, ja sen vaikutuk-

set ulottuvat yli matkailun toimialan. Ne näkyvät terveys- ja hyvin-
vointivaikutuksina, maaseudun vetovoimaisuuden ja viihtyvyyden 
kasvuna sekä paikallisidentiteetin vahvistumisena. Kestävä luon-
tomatkailun suunnittelu huomioi ja hyödyntää paikallisväestön 
tarpeet ja osaamisen, säästää ja ylistää luontoa sekä tuottaa talou-
dellista hyötyä. Hyvä suunnittelu myös vähentää kustannuksia pit-
källä aikajänteellä. Onnistuessaan matkailukohde erottautuu ai-
nutlaatuisella profiilillaan ja tarjoaa matkailijalle sekä paikalliselle 
asukkaalle mieliinpainuvia elämyksiä luonnon helmassa. Retkeily- 
ja luontomatkailulla voi olla parhaimmillaan merkittäviä taloudel-
lisia vaikutuksia maaseudulle ja hyvinkin syrjäisille alueille.

Outdoors Finland Etelä -hankkeessa kehitetyssä kokonaisval-
taisen suunnittelun mallissa lähdetään liikkeelle tarkastelemalla 
laajan alueen reittejä yhtenä kokonaisuutena. Kokonaisuudesta, 
vetovoimaisten ja laadukkaiden luontokohteiden ja -reittien ver-
kostosta, muodostuu retkeilyalue, jossa kävijät liikkuvat eri kohteis-
sa, viihtyvät ja viipyvät pidempään. Toimijoita kannattaa sitouttaa 
kehittämiseen yli matkailun toimialarajojen, yksityishenkilöiden 
lisäksi esimerkiksi kuntien liikunta- ja ympäristötoimesta ja kol-
mannelta sektorilta. Vastuu ylläpidosta ja huollosta jakautuu näin 
useamman toimijan harteille ja kukkarolle. Kolmannella sektorilla 
ja yksityishenkilöillä on myös runsaasti annettavaa reitin sisältöön, 
tarinaan ja elämykseen. 

Hyvin suunniteltu reitti palvelee myös paikallisväestöä ja vapaa-
ajan asukkaita ja houkuttelee liikkumaan. Paikkakunnan tarinat, 
kulttuuriperinnön, historian ja parhaat elämyspaikat voi kerätä 
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osallistamalla paikallisväestöä. He tuntevat parhaat paikat ja me-
hukkaimmat tarinat. Usein paikkakunnalla on myös intohimoisia 
luonnon tai historian tuntijoita ja erilaisia järjestöjä, joilla voi olla 
valtava tietovaranto. Osallistamisen keinot ovat moninaiset; osan 
aineiston keräämisestä voi viedä myös verkkoon. Esimerkiksi Lah-
dessa kerättiin päiväkotilasten lähiluontopaikat tällä tavoin. Osal-
listava suunnittelu vahvistaa paikallisidentiteettiä ja asukkaiden 
ylpeyttä omasta paikkakunnastaan ja kyseisistä reiteistä. (Kuvio 1.)

 

Kuvio 1. Luontomatkailun kokonaisvaltainen suunnittelu toteuttaa kestävän kehityksen 
mallia 

• Paikallisväestön osallistaminen: tarinan kerronta, historia
• Paikallisidentiteetin vahvistaminen
• Matkailijan elämys: paikan hengen kokeminen, paikallis-

kulttuurin ymmärtäminen
• Terveys- ja hyvinvointivaikutukset

• Maiseman hyödyntäminen 
elämyksen suunnittelussa

• Luonnon suojelu: herkät luonto-
alueet, eläimet, linnut

• Negatiivisten vaikutusten 
vähentäminen

Sosiaaliset ja 

inhimilliset 

ulottuvuudet

Kestävän

kehityksen

malli

Taloudelliset

ulottuvuudet

Ympäristö-

ulottuvuudet

• Reittien ja palveluiden kohtaami-
nen: tuloa elinkeinolle

• Uudet liiketoimintamahdolli-
suudet

• Matkailutulo
• Paikallisväestön liikkuvuus
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Lisäksi kunkin reitin suunnittelussa huomioidaan luontokoh-
teen tai -reitin (jatkossa reitti) saavutettavuus, infrastruktuurin ja 
palveluvarustuksen rakentaminen ja sijoittaminen reitille eri käyt-
täjäryhmiä palvelevaksi, turvallisuus, kohderyhmän määrittely, 
ylläpidon ja huollon suunnittelu, monikäyttöisyys ja monikanavai-
nen informaatio (kuvio 2). 

 

Kuvio 2. Luontokohteiden kokonaisvaltaisen suunnittelun mallin osa-alueet

Laatuun panostaminen kannattaa

Määrän sijasta kannattaa keskittyä tekemään laatua. Suomessa 
luonto on lähellä ja polkuja ja reittejä risteilee lähimetsissä runsain 
mitoin. Pidämme itsestäänselvyytenä, että luontoon voi mennä 
mutta erityisesti ulkomaalaiselle luonto, metsä ja polut, näyttäytyy 
tuntemattomana ja jopa pelottavana. Minne tämä polku johtaa, 
miten sieltä pääsee pois, mitä siellä voi tehdä? Polkujen ja reittien 
verkostosta pitää valita ne, joilla on suurin potentiaali ja jotka hyö-
dyntävät mahdollisimman suurta käyttäjäjoukkoa. Investoinnit tu-
lee panostaa niihin. Asiakas ei koe hyötyä siitä, että alueella on 400 
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kilometriä vaellusreittejä. Asiakas hyötyy siitä, että alueella on juuri 
hänelle sopivia, elämyksellisiä reittejä noin viikon kestävälle lomal-
le. Matkailijalle riittää hyvin laajallakin alueella noin 5–7 tasokasta 
reittiä. Reittejä on siis karsittava, ja se on usein se vaikein paikka. 
Valinnan kriteereinä voi käyttää reitin saavutettavuutta, elämyksel-
lisyyttä ja liiketoimintapotentiaalia. 

Saavutettavuus ei ole suinkaan itsestäänselvyys. Meillä Suomes-
sa riittää esimerkkejä reiteistä, jotka alkavat vaikeiden liikenneyh-
teyksien päästä ja jotka loppuvat paikkaan, jonne pitää järjestää 
kuljetus erikseen. Todennäköisimmät saapumissuunnat sekä asu-
tusalueiden, vapaa-ajan keskittymien ja matkailuyritysten sijainti 
on huomioitava, ja sijoitettava parkkipaikat, lähtöpisteet ja reittien 
liittymät niiden mukaisesti. On hyvä huomioida kaikki luonnossa 
kulkevat sekä kesä- että talvireitit ja suunnitella reittien monikäyt-
töä ja reiteille risteämispisteitä. 

Esimerkiksi Skotlannissa melonta-, pyöräily- ja vaellusreittien 
yhteisiin lähtöpaikkoihin ja risteämispisteisiin on sijoitettu kaikki-
en tarvitsemat palvelut, esimerkiksi WC:t ja roskahuolto. On järke-
vää sijoittaa suurimmat investoinnit näihin kohtiin sen sijaan, että 
niitä tehdään kullekin yksittäiselle reitille erikseen. Kävijävirtojen 
kasvu synnyttää mahdollisuuksia liiketoimintaan. Laadullisesti 
korkeatasoisen reitin varrella pitää olla muutaman kilometrin (alle 
3 km) välein levähdyspaikka, joka voi olla pienimmillään penkki. 
Laavuille, kodille ja nuotiopaikoille pitää päästä ilman erityistaito-
ja. Tämä on hyvä pitää mielessä esimerkiksi matkailumelontareit-
tejä suunniteltaessa. Kannattaako investoida avovesien keskellä 
sijaitsevaan saareen? Kuinka paljon sillä on käyttäjiä ja miten jär-
jestetään sen ylläpito ja huolto? Osan nuotiopaikoista, laavuista ja 
kodista voi varustaa kattavammin (kuten sähköpistokkeet, varaus-
mahdollisuus), jolloin myös elinkeinolla on mahdollisuus käyttää 
sitä vaikkapa eräkokkauskurssilla. 

Samaa reittiä tai kulku-uraa voi käyttää ympäri vuoden eri lii-
kuntalajeihin ja samalla kulku-uralla voi kulkea rinnakkain monta 
eri lajia. Monikäyttöisyys onkin yhä vahvistuva trendi ja järkevää 
myös luonnonsuojelun näkökulmasta. Monikäyttöisyydessä piilee 
myös riskejä ja esimerkiksi eri käyttäjäryhmien välisistä ristiriidois-
ta on puhuttu paljon. Viitoittamalla ja opastamalla voi välttää pa-
himmat sudenkuopat, ja vähintäänkin talvi- ja kesälajeja voi hyvin 
suunnitella samoille reiteille. 
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Reitin elämyksellisyyttä voi rakentaa
Reittejä ja kohteita on suunniteltu iät ja ajat seuraamaan niitä polku-
ja, joita paikallisväestö on metsissä kulkenut ja polkenut. Entäpä jos 
suunnittelussa lähdettäisiin kävijän näkökulmasta: missä kohteissa 
juuri tämän reitin varrella voi kokea syvimmät ja mieliinpainuvat 
elämykset? Tämä edellyttää asiakkaiden tarpeiden tunnistamista 
ja käytännössä voi olla esimerkiksi seikkailu-, hiljentymis- ja mai-
semakohteiden suunnittelua reitin varrelle. Elämykseen kannattaa 
panostaa. Jokaisen reitin on kerrottava omaa uniikkia tarinaansa 
retkeilijälle sekä kuvin että sanoin ja paikan päällä. Paikkaan liitty-
vistä tarinoista syntyy elämyksiä ja ne luovat sellaisen autenttisen, 
paikkasidonnaisen tunnelman, jota retkeilijä hakee ja jota jälkeen-
päin muistellaan. Reitille voi rakentaa seikkailua hyödyntämällä 
korkeuseroja ja kallioita ja rakentamalla esimerkiksi riippusiltoja. 
Hiljaisuutta voi korostaa rajaamalla alueita, joissa luonnon hiljai-
suuden voi kokea kaikilla aisteilla: ohjaamalla kävijän kokemaan 
auringonpaahde poskella, haistamalla männyn tuoksun ja kuule-
malla lintujen laulun tai laineiden liplatuksen. Kulttuurimaiseman 
läpi pyöräilevää motivoi alueen historia, esteettisyys ja maiseman 
tarina. Reitin elämyksellisyyttä voi rakentaa draaman kaaren avul-
la, jossa tavanomaisten kohteen rinnalle nostetaan elämyskohde, 
jota kohti kuljetaan (kuvio 3).

 

Kuvio 3. Draaman kaari reitin elämyksellisyydessä
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Samalla herkkää ja haavoittuvaa luontoympäristöä pitää suo-
jella esimerkiksi ohjaamalla kulku-uria pois herkiltä alueilta ja pin-
noittamalla reittejä, rakentamalla ylityspaikkoja ja siltoja. Ne lisää-
vät myös elämyksellisyyttä. Asiakkaan kokemaa arvoa lisää tieto 
siitä, mitkä kasvit, puut ja pensaat ovat alueelle tyypillisiä ja miten 
ne ovat sopeutuneet karuun ilmastoomme. Villieläimet ja linnut, 
niiden jäljet ja äänet kiinnostavat asiakasta. 

On ihana tunne kulkea reitillä keskittyen luonnon kokemiseen 
kaikilla aisteilla, vetämällä raikasta ilmaa keuhkot täyteen, kuunte-
lemalla luonnon ääniä ja miettimättä mihin kulkee. Viitoittamalla 
ja opastamalla riittävästi tuetaan tätä kokemusta. Nykyajan retkei-
lijä on vieraantunut kauaksi luonnosta, joten selkeästi viitoitella 
reitillä on turvallista liikkua. On turhauttavaa miettiä risteyksissä, 
mikä on oikea tie. Mahdolliset putoamis- ja liukastumispaikat ja 
kulku-urien juurakot ja pitkälle kurottuvat oksat ovat potentiaali-
sia vaaranpaikkoja. Nuotiopaikat pitää sijoittaa siten, että tulen voi 
sammuttaa. Pelastustilanteessa retkeilijän pitää pystyä paikanta-
maan itsensä. Karttoihin, reittioppaisiin ja reittiopasteisiin voi si-
joittaa pelastusviranomaisten tarvitsemia tietoja. Selkeä viitoitus-
järjestelmä tarjoaa muitakin hyötyjä. Viitoittamalla voidaan karsia 
poluista selkeä reittiverkosto, joka houkuttelee enemmän kävijöitä. 
Opastauluissa voi hyödyntää uutta teknologiaa ja tarjota kävijälle 
mahdollisuutta ladata ja löytää sitä kautta mobiilista lisätietoa, esi-
merkiksi videoita ja kuvaa.

Kävijäkokemusta parantaa luokittelu ja kohderyhmän rajaa-
minen. Vaellusreitti pitää luokitella laskettelurinteiden tapaan 
mustaan, punaiseen, siniseen tai vihreään reittiin. Pyöräilyreiteillä 
reitin pituus ja profiili, nousujen ja laskujen mitta (m) kertoo riit-
tävästi haasteellisuudesta. Melontareitillä koskiosuuksista ja -luo-
kituksista informoiminen on tärkeää. Retkeilijä arvostaa mahdolli-
suutta ennakkoon arvioida, onko reitti hänelle sopiva. Esimerkiksi 
outdoorsfinland.fi-portaalissa näihin tietoihin on panostettu. To-
teuttamalla nämä asiat sekä retkeilijän oma valinta että kohderyh-
män määrittely helpottuu. Mustat reitit eivät sovi kaikille, mutta ei 
ole syytä rajata retkeilijöitä esimerkiksi iän perusteella. Retkeilijän 
kunto, taito ja kyky kulkea erilaisissa maastoissa sekä reitin käytet-
tävyys ja vetovoimatekijät vaikuttavat eniten retkeilijän omaan va-
lintaan. Jos retkeilijä saa tarvitsemansa tiedot, voi hän itse päättää, 
sopiiko reitti hänelle. 

Reittejä pitää huoltaa ja ylläpitää niin, että kävijälle annettu lu-
paus reittien tasosta ja laadusta täyttyy aina. Reitin ylläpidon taso, 
vuotuiset kustannukset ja resurssit on suunniteltava ja laskettava. 
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Outdoors Finland Etelä -hankkeessa kävi ilmi, että monella kunnal-
la on valmiutta järjestää retkeilyreittien ylläpito ja huolto, huolle-
taanhan hiihtolatujakin. Ensimmäinen edellytys on, että on selkeä 
reittiverkosto ja on valittu reitit, joita ylläpidetään sekä määritelty 
mitä ja miten ylläpidetään. Toinen perusedellytys on, että tehdään 
laaja-alaista yhteistyötä, johon osallistuvat matkailualan toimijoi-
den lisäksi esimerkiksi ympäristö- ja liikuntatoimi sekä erilaiset 
yhdistykset ja järjestöt. Pohjois-Karjalassa on laadittu Reiteistä trai-
leiksi -hankkeessa materiaali, joka kattaa kärkireittien ylläpidon ra-
hoitus-, toiminta- ja sopimusmallit. Esimerkiksi sopimusmallit on 
tehty yhteistyössä Maataloustuottajien keskusjärjestön kanssa.
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Reittitiedot monesta kanavasta
Retkeilijä tarvitsee vielä monikanavaisen informaatiomateriaalin, 
jotta hän löytää haluamansa retkeilykohteen, löytää reitille ja pys-
tyy kulkemaan reitillä. Reitti-informaatiota pitää jalostaa interne-
tiin, mobiiliin joko applikaationa tai mobiililaitteelle suunnitellul-
la internet-sivustolla, GPS-laitteelle ladattavaksi sekä painettuina 
karttoina että oppaina. Outdoorsfinland.fi-portaalin taustalle on 
tehty kattavat kuluttaja- ja benchmarking–tutkimukset siitä, mitä ja 
miten reitti-informaatiota voi hyödyntää ja miten sitä pitää esittää 
valtakunnallisesti, alueellisesti ja yrityskohtaisesti. 

Outdoorsfinland.fi-portaalista kannattaa käydä katsomassa esi-
merkkejä ja kurkistaa myös kansainvälisiin portaaleihin. Ainostaan 
yhteen kanavaan ei kannata panostaa. Jos reittitiedon kerääminen 
tehdään kunnolla, voi informaation siirtää helposti paikasta toi-
seen. Mobiiliopastuksen merkitystä usein liioitellaan, se ei toimi 
välttämättä kaikissa olosuhteissa kuten auringonpaisteessa, sa-
teessa tai vesistöillä. Toisaalta mobiilissa esimerkiksi reittitiedon 
voi jakaa helposti eri käyttäjien kesken ja siitä voi tarkistaa oman 
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sijainnin näppärästi, joten sitä ei pidä jättää poiskaan. Painettua 
karttaa puolestaan aliarvostetaan, mutta usein kävijä haluaa reitil-
le painetun tai vähintään itse tulostamansa kartan. Kartta voi olla 
hyvin viitteellinen ja visuaalisesti ”nätti”; maastokartta ei ole lähes-
kään aina välttämättömyys. Kävijät kokevat tärkeämmäksi sen, että 
kartassa on selkeät ohjeet: tästä liikkeelle ja tähän suuntaan reitti 
kannattaa kiertää. 

Kattavalla suunnittelulla sekä säästää pitkällä aikajänteellä ra-
haa että rakentaa kestävän, elämyksellisen kohteen. Matkailun 
trendit ovat luoneet uusia mahdollisuuksia maaseudun syrjäisille-
kin kohteille. Kilpailu markkinoilla on kuitenkin kovaa ja siksi on 
tärkeää, että kohteen imago rakentuu jollekin todelliselle, vetovoi-
maiselle kokonaisuudelle. Matkalle lähdetään hakemaan elämyksiä 
ja uusimmissa tutkimuksissa on todettu, että aktiviteetit ovat niitä, 
jotka houkuttelevat kävijöitä alueille. Siksi reittien rakentamiseen 
kannattaa panostaa yhtä suunnitelmallisesti kuin esimerkiksi golf-
kenttien ja laskettelukohteiden rakentamiseen. Alueella täytyy olla 
riittävästi tekemistä, jotta syntyy kävijävirtoja, jotka luovat pohjaa 
liiketoiminnalle ja lisäpalveluille. 
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Maaria Berg

Outdoors Finland 
– mahdollisuus 
tuotteistaa Satakunta 
luontomatkailukohteena

Suomeen suuntautuvan matkailun tuotekehitys kes-
kittyy neljään strategiseen teemaan: hyvinvointi, kult-
tuuri, luontoon pohjautuvat kesäaktiviteetit ja tal-
vi. Tässä artikkelissa käsiteltävät kesäaktiviteetit ovat 
merkittävässä roolissa Suomen matkailustrategioissa, 

joilla edistetään ympärivuotista matkailukysyntää sekä matkai-
lutarjonnan ja markkinoinnin kehittämistä kansainvälisten mark-
kinoiden tarpeita vastaaviksi. Näitä Suomen matkailun keskeisiä 
strategialinjauksia on avattu tarkemmin Kesän luontoaktiviteet-
tien kehittämisstrategiassa 2015–2018 (Visit Finland 2014a) sekä 
Hyvinvointimatkailustrategiassa kansainvälisille markkinoille 
2014–2018 (Visit Finland 2014b). 

Kansainvälisille markkinoille tähdätään keskittymällä entistä 
enemmän kesäajan luontomatkailuun ja vapaa-ajan matkailijoi-
hin. Adventure Tourism Market Study 2013 mukaan aktiivilomat 
ovat maailmanlaajuisesti voimakkaassa kasvussa: markkinan arvo 
kasvaa vuosittain 65 prosenttia. Vajaa puolet kasvusta tulee Euroo-
pan markkinoilta. Tutkimuksessa olivat mukana matkailijat, jotka 
olivat ilmoittaneet lomansa pääasialliseksi luonteeksi aktiivisen 
loman (adventure activity). Luontoaktiviteetit oli jaettu vaativiin/
seikkailullisiin (hard) ja kevyisiin aktiviteetteihin (soft). Kevyisiin 
aktiviteetteihin sisältyivät Suomen kannalta merkittävät luonto-
aktiviteetit kuten vaellus, melonta, pyöräily, kalastus ja koskenlas-
ku. Kevyiden aktiviteettien osuus koko matkailukulutuksesta on 
nousussa eurooppalaisten matkailijoiden keskuudessa. Tämä on 
tärkeää huomioida, koska Suomeen suuntautuvan matkailun tär-
keimmät lähtömaat vuonna 2013 olivat Venäjä, Ruotsi, Saksa, Iso-
Britannia, Viro ja Ranska. (Visit Finland 2014a.) 
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Luonto toimii luontomatkailutuotteessa sekä vetovoima- että 
hyödynnettävänä tekijänä. Se tarjoaa elämyksiä ja ympäristön 
aktiviteetin harrastamiselle. Kesäaktiviteettikohteiden kehittämi-
sessä tärkeässä asemassa ovat reittejä ylläpitävät ja hyödyntävät 
tahot. Vaellus, pyöräily- ja melonta-aktiviteettien luontokohteiden 
ja reitistöjen osalta tämä tarkoittaa Metsähallitusta, kuntia, virkis-
tysalueyhdistyksiä, yksityisiä maanomistajia, reittejä hyödyntäviä 
matkailuyrityksiä (kuten ohjelmapalveluyritykset) sekä reittiä käyt-
tävien matkailijoiden palveluun keskittyviä palveluntarjoajia (ku-
ten majoituspalvelut, matkailuneuvonta). (Visit Finland 2014a.) 

Visit Finland on nimennyt Suomen matkailun tärkeimmäk-
si kansainväliseksi kohderyhmäksi ”modernit humanistit” (Visit 
Finland 2014c). Vuonna 2012 tehdyn kohderyhmätutkimuksen 
mukaan moderneille humanisteille tärkeää on fyysinen ja psyyk-
kinen hyvinvointi. Yksi tunnistetuista viidestä alasegmentistä ovat 
luontoaktiviteeteista kiinnostuneet, aktiiviset perheet: he odotta-
vat kohteelta monipuolisia aktiviteettimahdollisuuksia, luontoa ja 
liikkumista. Segmentin koko Iso-Britanniassa, Saksassa, Ranskassa, 
Hollannissa, Italiassa ja Espanjassa on yhteensä 8,1 miljoonaa. Eri-
tyisesti italialaisten keskuudessa tämä segmentti korostuu: He val-
mistelevat matkaansa huolella etukäteen, jolloin kattava ennakko-
informaatio esimerkiksi kohteen vaellusreiteistä on tärkeää. (Visit 
Finland 2014a.) 

Reitistöihin liittyvän tarjonnan tuotteistamisen kannalta luon-
tomatkailuasiakkaat voidaan segmentoida myös omatoimisiin ja 
pakettimatkailijoihin. Kesän luontoaktiviteettien näkyvyys myyn-
nissä ja markkinoinnissa on kuitenkin toistaiseksi vähäistä. Tuo-
tetarjonta keskittyy voimakkaasti talveen ja ohjelmapalveluyritys-
ten ryhmämatkapaketteihin. Omatoimisessa luontomatkailussa 
toimijakenttä on laajempi, mutta niin ovat myös sen taloudelliset 
vaikutukset. Omatoimisten tuotteiden markkinointiin liittyy paljon 
haasteita. Kesän luontoaktiviteettien kehittämisstrategian ydin-
viesti on “Finnish Nature – 24/7 easy access to the last wilderness of 
Europe”. (Visit Finland 2014a.) 

Suomen hyvinvointimatkailustrategiassa hyvinvointimatkailu-
tarjonta on jaettu kolmeen pääryhmään: Finrelax®, hemmottelu 
sekä terveys- ja kuntoliikunta. Outdoors Finland -kesäaktiviteetit 
sisältyvät Finnrelaxin ja terveys- ja kuntoliikunnan pääryhmiin 
kevyen luonnossa liikkumisen, hiljaisuuden ja häiriöttömyyden, 
rentoutumisen ja stressinpoiston, puhtaan luonnon ja ilman näkö-
kulmasta sekä luontoliikunnan ja kuntoa kohottavien aktiviteettien 
näkökulmasta. Modernit humanistit ovat myös hyvinvointimat-
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kailupalvelujen keskeinen kansainvälinen kohderyhmä. Suomen 
hyvinvointimatkailustrategiassa on määritelty kolme keskeistä ke-
hittämisaluetta: 1) yhtenäisen, asiakaslähtöisen ja kohdennetun 
tuotekehityksen tarve, infrastruktuurin kehittäminen, 2) tuotteen 
näkyvyys, myynti ja markkinointi: erityisesti saavutettavuus, help-
pous ja ostettavuus ja 3) yhteistyö ja verkostoituminen yli toimi-
alarajojen ja hankkeiden tulosten parempi hyödyntäminen. (Visit 
Finland 2014b.)

Yhtenä hyvinvointimatkailustrategian tavoitteena on ”ympäri-
vuotisuus tuotetarjonnassa ja myynnissä vuodenaikojen mukaan”, 
johtuen Suomen matkailukysynnän talvipainotteisuudesta ja 
muutamiin matkailualueisiin keskittymisestä. Ympärivuotisuuden 
haaste on myös luontoaktiviteettien kehittämisstrategian ja Out-
dooors Finland -tuotesuositusten taustalla. (Visit Finland 2014b.)

Mitä hyötyä edellä esitellyistä strategialinjauksista on Satakun-
nan luontomatkailun kehittämisen kannalta? Satakunnan matkailu 
on toistaiseksi painottunut lähialuematkailuun, eli suurin osa Sa-
takuntaan matkaavista tulee maakunnan sisältä tai reuna-alueilta. 
Jotta matkailutulo kasvaisi merkittävästi Satakunnassa ja loisi toi-
vottuja taloudellisia vaikutuksia alueelle, tarvitaan matkailijoita 
myös kauempaa: muualta kotimaasta, mutta erityisesti kansainvä-
lisiltä markkinoilta. Heidän viipymänsä on pidempi ja he käyttä-
vät palveluja todennäköisesti monipuolisemmin kuin päiväkävijät. 
Tehokkaasti toteutettu markkinointi kohderyhmien kannalta oi-
keissa kanavissa, oikealla tarjoomalla ja oikealla imagoa tukevalla 
viestinnällä tuottaa tulosta. Matkailun kasvu ei tapahdu sattumal-
ta, vaan pitkäjänteisen ja yhteisen kehitystyön kautta. Monipuoli-
sen luontoreitti- ja aktiviteettitarjontansa ansiosta Satakunnalla 
on hyvät mahdollisuudet profiloitua luontomatkailukohteena kan-
sainvälisillä vapaa-ajan matkailijoiden markkinoilla. Matkailijalle 
matkailutuote on muutakin kuin kaupallinen palvelu, se tarkoittaa 
myös matkakohdetta palveluineen ja vetovoimatekijöineen. Siksi 
Satakunnan luontomatkailureittejä tulisi tuotteistaa Suomen mat-
kailun strategiset tuotesuositukset huomioiden.

Kesäaktiviteettien tuotesuositukset 

Outdoors Finland-kehittämisohjelmassa on laadittu tuotesuosi-
tukset yhteensä kuudelle luontoon perustuvalle kesäaktiviteetti-
teemalle: vaellus sisältäen sauvakävelyn, wildlife, melonta, pyöräily 
sekä kalastus ja hevosmatkailutuotteet. Tuotesuositukset on tar-
koitettu sekä opastetuille että omatoimisille aktiviteeteille, retkil-
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le ja reiteille. Tässä alaluvussa kuvataan Visit Finlandin Outdoors 
Finland teemojen tuotesuositukset (Visit Finland 2015.) niiden 
omatoimisten aktiviteettituotteiden ja -reittien osalta joita olem-
me hyödyntäneet Satakunnan luontoreittien tuotteistamistyössä. 
Tuotteistamistyöstä kerrotaan myöhemmin tässä artikkelissa.

Vaellus 
Omatoimisella vaelluksella reitin tulee täyttää saavutettavuuteen, 
vetovoimaisuuteen, vaativuustasoon ja kuljettavuuteen liittyvät 
reittisuositukset. Reitti on helposti saavutettavissa eri kulkuväli-
neillä, maasto on vaihtelevaa ja hyvin viitoitettua. Reitin alussa tu-
lisi olla infokartta reitin palveluista. Majoitusvaihtoehtoja on reitin 
varrella sopivien välimatkojen päässä. Reitin kunto tarkistetaan 
vuosittain. Reitti on luokiteltu helpoksi (sininen ympyrä), keskivaa-
tivaksi (punainen neliö) tai vaativaksi (musta kolmio) Suomen La-
dun valtakunnallisen ulkoilureittien luokituksen mukaisesti; luoki-
tuksen on tehnyt hyväksytty reittiluokittelija. Lisäksi esteettömänä 
markkinoitavalle reitille on omat suosituksensa riippuen onko ky-
seessä pyörätuolireitti tai vaativa pyörätuolireitti. (Visit Finland 
2015.) 
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Reitistä on englanninkielinen reittikartta sisältäen majoitus-
kohteet, palvelut (ravintolat, kahvilat, elintarvikekioskit ja niiden 
puhelinnumerot aukioloaikojen tarkistamiseen, nähtävyydet, 
taukopaikat, hätänumerot, sääinfon saatavuus, matkapuhelimen 
kuuluvuus). Lisäksi tarvitaan englanninkielinen reittikuvaus, jossa 
määritellään reitin pituus (km), kesto (h), muoto (ympyrä- vai jana-
reitti), haasteellisuustaso, markkinoinnillinen ja elämyksellinen 
päiväohjelman kuvaus, luontokartoitus (eläimistö, kasvisto, maa-
perä, ilmasto, vesistö, luonnonnähtävyydet, kiinnostuksen koh-
teet) sekä reitin tärkeimmät GPS-koordinaatit (aloitus-, lopetus- ja 
palvelupisteet, risteykset). Reitin soveltuvuus määritellään päivä-
retkeksi tai pitkäksi vaellukseksi, lapsiperheille, aloittelijalle, jonkin 
verran vaeltaneelle, harrastajalle tai aktiivivaeltajalle. Paketoidussa 
omatoimisessa tuotteessa (majoitus + kartta omatoimisena vael-
luksena) reitti- ja vaellusohjeistus annetaan asiakkaalle ennen läh-
töä. (Visit Finland 2015.) 

Wildlife – opastettu eläinten ja lintujen katselu ja kuvaus
Petoja tarkkaillaan useimmiten opastetusti, mutta esimerkiksi lin-
tujen tai luonnon tarkkailuun ei välttämättä tarvita opasta. Suomes-
sa ja Satakunnassa on paljon potentiaalisia kohteita omatoimiseen 
luonnon, eläinten ja lintujen tarkkailuun. Wildlife-tuotesuositukset 
koskevat toistaiseksi vain opastettuja palveluja, joten niitä ei käsi-
tellä tässä yhteydessä. 

Melonta 
Omatoimisessa melonnassa reitin tulee täyttää saavutettavuuteen, 
vetovoimaisuuteen, palveluvarusteluun, vaativuustasoon ja melot-
tavuuteen liittyvät reittisuositukset. Reitin lähtö- ja paluupistee-
seen pääsee autolla tai tuotteeseen sisältyy kuljetus kohteeseen. 
Reitin varren maisemat ovat vaihtelevat, luonnonkauniit sekä ulko-
maalaista matkailijaa kiinnostavat. Reitin varrelta tai lähistöltä löy-
tyy kanoottivuokrauspiste ja kuljetuspalvelut, rantautumis- ja tau-
kopaikkoja, majoituspaikkoja ja elintarvikkeiden hankintapaikka. 
Reitti tarkistetaan vuosittain. Kosket on luokiteltu kansainvälisen 
koskiluokituksen mukaisesti. Turvallisuuteen vaikuttavat seikat rei-
tin varrella on selvitetty ja ohjeistettu, ja reittiä käyttävillä yrityksillä 
on reittikohtainen turvallisuussuunnitelma. (Visit Finland 2015.) 

Melontareitistä on saatavilla kirjallinen tuotekuvaus englan-
niksi tai kohdemarkkinoiden kielellä sisältäen: reitin pituus (km), 
ohjeellinen kesto (h), soveltuvuus (lapsiperheille, aloittelijoille, vä-
hän meloneille, harrastajille), haasteellisuustaso sekä mahdolliset 
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koskipaikat, kosken pituus, pudotuskorkeus sekä koskipaikkojen 
kantoreitit. Lisäksi tuotekuvauksessa kerrotaan palvelukielet, tar-
vittavat varusteet (tuotteeseen sisältyvät tai asiakkaan omat), mark-
kinoinnillinen ja elämyksellinen päiväohjelma (eläimistö, kasvisto, 
maaperä, ilmasto, vesistö, luonnonnähtävyydet, kiinnostuksen 
kohteet), majoituskohteiden tyypit (esim. laavu, teltta, mökki) ja 
reittityyppi (meri-, järvi-, joki- vai koskireitti). Reittikartta on laa-
dittu vähintään englanniksi, ja siihen on merkitty palvelut: hätä-
numerot, yöpymismahdollisuudet, rantautumispaikat, ravintolat, 
kahvilat, elintarvikekioskit ja niiden aukioloajat, matkapuhelimen 
kuuluvuus ja tärkeät GPS-koordinaatit. Paketoidussa omatoimi-
sessa tuotteessa reittiohjeistus annetaan asiakkaalle ennen lähtöä. 
Tuotteeseen sisältyvät varusteet ovat kunnossa ja säännöllisesti 
huollettu. Yritys tarjoaa tai välittää kanootti- ja pelastusliivivuok-
rauksen, jos ne eivät sisälly pakettiin. Tuote täyttää Melontaturval-
lisuuden neuvottelukunnan turvallisuusohjeet. Ennen retkelle läh-
töä asiakkaalle esitellään turvallisuus- ja varustetiedot ja hän saa 
sääennusteen. (Visit Finland 2015.) 

Pyöräily
Omatoimisessa pyöräilyssä reitin tulee täyttää seuraavat saavu-
tettavuuteen, vetovoimaisuuteen, ja ajettavuuteen liittyvät reitti-
suositukset. Reitti kulkee kaupunkien, isojen taajamien ja kansal-
lismaisemien halki. Reitin alku- ja loppupäässä on säännöllisesti 
liikennöity lentokenttä, rautatieasema tai linja-autopysäkki. Reitin 
varren maisemat ovat vaihtelevat (peltoaukeaa, metsää, järvimai-
semaa, kyliä jne.) sekä ulkomaalaista matkailijaa kiinnostavat: Taa-
jamia on noin 10–30 kilometrin välein, reitti kulkee pääsääntöisesti 
asuttujen seutujen halki, korpitaipaleiden osuus on alle 20 prosent-
tia koko reitistä. Merkittävien nähtävyyksien etäisyys reitiltä on 
enimmillään 10 kilometriä. Majoituspaikkojen keskinäinen väli-
matka on suositeltavimmin alle 30 kilometriä, enintään 50 kilomet-
riä. Palvelut (vesi- ja juomapiste, WC) sijaitsevat noin 10 kilometrin 
välein. Reitti on turvallinen, se kulkee joko pyöräteitä tai vähän lii-
kennöityjä teitä pitkin (max 1500 ajoneuvoa/vrk) tai tiellä on (min. 
50 cm) piennar. Vilkasliikenteisen tien määrä on korkeintaan 10 
prosenttia koko reitin pituudesta. Tiet ovat pääosin päällystettyjä ja 
sorateitä on korkeintaan 10 prosenttia koko reitin pituudesta. Taa-
jamien hiekkapäällysteiset pyöräilytiet eivät sisälly tähän.

Kirjallisessa tuotekuvauksessa pyöräilyreitistä kuvataan englan-
niksi tai kohdemarkkinoiden kielellä reitin ja päivämatkan pituus 
(km), soveltuvuus ja haasteellisuus: lapsiperheille, aloittelijoille, 
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vähän pyöräilleille, pyöräilyn harrastajille, tarvittavat varusteet, 
markkinoinnillisen ja elämyksellinen päiväohjelman kuvaus (eläi-
mistö, kasvisto, maaperä, ilmasto, vesistö, luonnonnähtävyydet, 
nähtävyydet, kulttuurin vaikutus ympäristöön) sekä tuotteeseen 
sisältyvien majoituskohteiden tyyppi (kuten teltta, b&b, hotelli). 
Matkailijan saatavilla on vähintään englanninkielinen reittikartta. 
Suositeltava on myös matkatavaroiden kuljetuspalvelu ja profiili-
kartta, johon nähtävyydet ja palvelut on merkitty. Palveluita ovat 
pyörävuokraus, hätänumerot, majoituskohteet, ravintolat, kahvi-
lat, elintarvikekioskit ja puhelinnumero aukioloaikojen tarkistami-
seen. Reittikuvaus noudattaa tienumerointia. (Visit Finland 2015.) 

Kalastus
Seuraavat omatoimisen kalastuksen tuotesuositukset koskevat 
KalaMökki-tuotetta, ja niiden kriteereitä on täydennetty erityisesti 
ulkomaisia matkailijoita ajatellen. KalaMökki-tuotteilta vaaditaan 
MALO-luokitus. 

Omatoimisessa kalastuksessa kalastuslupa-asiat ovat kunnossa 
asiakkaan saapuessa: asiakas löytää informaation mistä ja milloin 
luvan saa. Lupa-alue on määritelty, ja siitä on saatavilla laminoitu 
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syvyyskartta. Reitin kalasto on selvillä ja ottipaikat (parhaat saalis-
paikat) tiedossa. Kohteessa on saatavilla peruskalastusvälineitä ja 
haavi. Onkimatojen saaminen on turvattu, jos kohteessa harraste-
taan ongintaa. Vuokrattava vene on kohteen kalastukseen sopiva, 
hyväksytt y ja vesistön mukaan riittävän tehokas ja turvallinen pe-
rämoottorivene ja siitä löytyy tarvittavat veneilyvarusteet. Veneen 
ja moottorin käyttöohjeet ovat suomenkielen lisäksi englanniksi tai 
asiakkaan kielellä. Asiakkaalle annetaan henkilökohtainen käyttö- 
ja turvaopastus. Kohteesta löytyy välineet ja paikka saaliinkäsitte-
lyyn, sekä saaliin kylmäsäilytysmahdollisuus. Kohteen saaliskirjan-
pito on hoidettu. Kalastuspalvelut ovat selkeästi hinnoiteltuja ja 
opaspalveluja on saatavilla. Yrittäjän ja henkilökunnan asenne on 
kalastajaystävällinen. (Visit Finland 2015.)

Satakuntalaisten luontoreittien analysointi 

Satakuntalaisten luontoreittien tuotteistamistyö Outdoors Fin-
land -tuotesuositusten näkökulmasta aloitettiin Satakunnan am-
mattikorkeakoulun (SAMK) matkailun koulutusohjelmassa hyö-
dyntämällä Outdoors Finlandin luontoreitistön kokonaisvaltaisen 
suunnittelun mallia. Työn toteuttivat matkailualan opiskelijat 
tuotteistamisen opintojaksolla ”Ideoista elämyksiksi” lokakuun 
2014 ja maaliskuun 2015 välisenä aikana, opettajien Maaria Berg 
ja Kirsi Nurmi-Rantanen ohjauksessa. Opiskelijatiimien tehtävänä 
oli tuotteistaa aktiviteettiteemojen mukaisia luontoreittejä hyö-
dyntämällä Satakunnan luontomatkailun vetovoimatekijöitä ja 
-tarjontaa. Matkailutuotteistamisesta löytyy tietoa SAMKin aiem-
massa julkaisussa: Sata matkaa maalle! Monimuotoinen maaseu-
tumatkailu Satakunnassa (2014). Tavoitteemme oli tuottaa reiteis-
tä markkinoinnilliset tuotekuvaukset Satakuntaliiton nettisivuille, 
www.satakunta.fi omatoimimatkailijoiden hyödynnettäväksi ja 
Satakuntaliiton sivuston luontomatkailutarjontaa rikastuttamaan. 
Reittien käyttäjäryhmiksi nähtiin omatoimimatkailijat lähialueilta, 
muualta Suomesta tai ulkomailta.

Wildlife-teemassa tuotteistettiin 3 reittiä:
• Paratiisin luontopolku, Harjavalta (opiskelijat Miina Portti,   
 Jaana Lehtola ja Eveliina Mäenpää)
• Yyterin Santojen ja Lietteiden reitti: lintubongaus (opiskelijat  
 Sanna-Kaisa Kuusisto ja Saara Lempiäinen, Jenna Holopainen)
• Isonevan suoalue: lintubongaus (opiskelijat Akseli Syrjänen,  
 Marika Albrecht ja Ilari Luhtanen)



39

Vaellus-teemassa tuotteistettiin 4 reittiä: 
• Harjureitti: Pääharjun kierros (opiskelijat Laura Pelkonen ja  
 Henriikka Touru)
• Hämeenkangas: Harjuluontopolku (opiskelijat Evita Vesteri- 
 nen ja Essi Lähteenmäki)
• Joutsijärvi (opiskelijat Anne-Maarit Ruoho, Karita Kivistö ja  
 Karoliina Uuro)
• Paratiisin luontopolku, Harjavalta (opiskelijat Sonja Rytkönen,  
 Mari Mäkisalo ja Elina Norrbacka)

Melonta-teemassa tuotteistettiin 4 reittiä:
• Merikarvianjoki (opiskelijat Anna Rissanen, Milja Oksanen ja  
 Niina Peiponen)
• Raumanmeren saaristo (opiskelijat Eveliina Kaunela ja Tanja  
 Raittila)
• Karvianjoen vesistö: Inhottujärvi – Isojärvi (opiskelijat Sarian- 
 na Mecklin, Samuli Salo ja Joni Salovaara)
• 10 joen ja 10 järven reitti Suodenniemi – Kiikoinen – Kauvatsa  
 (opiskelijat Saija Lahtinen ja Emmi Salonen)

Pyöräily-teemassa tuotteistettiin 3 reittiä:
• Merikarvia Highlights (opiskelijat Marjukka Mahlamäki,         
 Sirkka-Liisa Koivuniemi ja Jessica Westersten)
• Rauma – Kodisjoki (opiskelijat Noora Rytilahti, Elina Huhdan- 
 pää ja Stina Hiltunen)
• Keski-Satakunnan kierros (opiskelijat Mikko Ilonen ja Tuija   
 Eklin)

Perhokalastus-teemassa tuotteistettiin 1 reitti:
• Merikarvianjoki: Puukoski (opiskelijat Ella Retulainen, Eemeli  
 Peltonen ja Julia Kokkonen)

Seuraavissa taulukoissa 1–5 on analysoitu SWOT-nelikenttäana-
lyysilla satakuntalaisia luontoreittejä vaellus-, wildlife-, melonta-, 
pyöräily- ja kalastus-teemoissa Outdoors Finlandin luontoreitistön 
kokonaisvaltaisen suunnittelun mallia hyödyntäen: Mallissa tar-
kastellaan reitin saavutettavuutta, infrastruktuuria ja palveluva-
rustusta, turvallisuutta, kohderyhmiä (eli todennäköisimpiä reitin 
käyttäjiä), reitin ylläpitoa ja huoltoa, monikäyttöisyyttä sekä reitistä 
saatavilla olevaa monikanavaista informaatiota. (Ks. Räsänen, tä-
män kirjan edellinen artikkeli). 
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SWOT-nelikenttäanalyysin tai tässä tapauksessa niin sanotun dy-
naamisen SWOT-analyysin keskiössä ovat 1) sisäiset vahvuudet 
(Strengths) ja kuinka niitä vahvistetaan tai ylläpidetään, 2) sisäiset 
heikkoudet (Weaknessies) ja kuinka niitä kehitetään tai kuinka ne 
poistetaan, 3) ulkoiset mahdollisuudet (Opportunities) ja kuinka 
niitä hyödynnetään sekä 4) ulkoiset uhat (Threats) ja kuinka ne tor-
jutaan tai niihin varaudutaan.

Suurin osa reiteistä on olemassaolevia, mutta mukana on myös 
kaksi uutta opiskelijoiden ideoimaa pyöräilyreittiä. Yksittäisten 
reittikohteiden analysoinnin ovat tehneet opiskelijat valitsemis-
taan reittikohteista ja teemoista: Nämä on tiivistetty teemoittain 
yhteisiksi taulukoiksi 1–5.

Taulukko 1. SWOT-analyysi Vaellus-teemareiteistä:

VAHVUUDET 

(STRENGTHS): VAHVISTA 

Harjureitti:
• monipuoliset reittivaihtoehdot
• hyvä sijainti 
• yöpymismahdollisuus

 » tiedottamalla
• useat taukopaikat: huoltamalla 

Hämeenkangas: 
• nähtävyydet ja palvelut alueella

 » tiedottamalla

Joutsijärvi:
• vesistö
• palvelutarjonta ja aktiviteetit
• valaistus, kartta, esteettömyys

 » huoltamalla ja ylläpitämällä 
 » lisäämällä tietoutta kasveista ja  

 eläimistä 
 » materiaalien ja palvelujen saata- 

 vuudesta huolehtimalla

Paratiisin luontopolku:
• vesistö 
• 2 eri reittiä 

 » luonnon säilymistä ylläpitämällä  
 Natura-alueella

Kaikilla reiteillä:
• luonto, eläimistö, kasvillisuus
• rauha ja hiljaisuus 

HEIKKOUDET 

(WEAKNESSIES): KEHITÄ 

Harjureitti:
• julkisten kulkuyhteyksien puute 
• heikko reitin markkinointi
• vähäiset palvelut reitin varrella 
• huono löydettävyys (saavutet- 
 tavuus) 
• saavutettavuuteen panostamalla
• markkinointia monikanavaista- 
 malla
• reitin varren palveluja lisäämällä 

Hämeenkangas: 
• ei talvikunnossapitoa: ylläpitä- 
 mällä

Joutsijärvi:
• saavutettavuus, julkinen liikenne
• opasteiden epäselvyys tai   
 puuttuminen
• vähäinen informaatio

 » informaatiota, näkyvyyttä ja  
 selkeitä opasteita lisäämällä 

Paratiisin luontopolku:
• valaistuksen puute
• vanhojen tukkirännien sortumis- 
 vaara
• joen rantatörmien romahdus- 
 vaara
• pitkospuiden osittainen puut- 
 tuminen

 » valaistusta lisäämällä, varoitus 
 kyltein, tukkirännit purkamalla
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VAHVUUDET

Paratiisin luontopolku:
• viereisen voimalaitoksen näyt- 
 tävät  padot
• helppokulkuisuus
• sopivuus lapsille (riittävän lyhyt  
 reitti)
• kaksi taukopaikkaa

Yyterin santojen ja Lietteiden reitti: 
• palvelujen läheisyys Yyterissä
• luontolavat ja pitkospuut: vaivat- 
 tomuus
• ainutlaatuiset dyynit
• linnustostaan tunnetut lietteet
• hyvä mahdollisuus lintubongauk- 
 seen 
• eripituiset reittivaihtoehdot

HEIKKOUDET

Paratiisin luontopolku:
• syrjäinen sijainti
• soveltumattomuus liikuntaes- 
 teisille (pitkät ja jyrkät portaat  
 reitin alussa)
• parhaimmillaan vain pienen osan  
 vuodesta

Yyterin santojen ja Lietteiden reitti: 
• epävarmat sääolot

Isonevan suoalue:
• soveltumattomuus liikunta-        
 esteisille
• taukopaikkojen ja wc:eiden   
 vähäisyys

Kaikilla reiteillä:
• ei talvikunnossapitoa

 » tiedottamalla reitin rajoituksista

MAHDOLLISUUDET 

(OPPORTUNITIES): HYÖDYNNÄ

Harjureitti:
• runsas luonto
• hyvät mahdollisuudet lintujen  
 tarkkailuun

 » opastetuilla retkillä (mm.   
 linturetket)

 » lintutorneja rakentamalla

Hämeenkangas: 
• reitin suurempi näkyvyys Inter- 
 netissä toisi useampia ihmisiä
• asiakaskävijämäärän mittauksen  
 tuoma hyöty

Joutsijärvi:
• pienillä investoinneilla suuria  
 muutoksia (opasteet, siisteys,  
 selkeys)

 » tasaisin väliajoin 
• markkinointi

 » kaupungin matkailusivuilla,   
 muissa teemaan liittyvissä  
 julkaisuissa 

Paratiisin luontopolku:
• pienet investoinnit esim. kaa- 
 tuneet opasteet 

 » näkyvyyteen panostamalla 

UHAT 

(THREATS): VARAUDU

Harjureitti:
• Porin Prikaatin harjoitusalueen  
 läheisyys (eksyminen)

 » reitin selkeällä rajaamisella
 » harjoitusalueesta tiedottamalla 

Hämeenkangas: 
• jäteastioiden puute: ylläpidettävä
• vastuuttomien retkeilijöiden vai- 
 kutus siisteyteen: opastamalla

Joutsijärvi:
• kaupungin omistamana inves- 
 tointien puute 
• suuri kävijämäärän kasvu haitta  
 ympäristölle
• kokemattomat vaeltajat

 » selkeillä reittiopasteilla pysytään  
 merkityillä reiteillä

 » investointeja priorisoimalla

Paratiisin luontopolku:
• liukkaat pitkospuut
• väliaikainen työmaa-alue reitin  
 alussa

 » varoituskyltein

Taulukko 2. SWOT-analyysi Wildlife-teemareiteistä:

>>
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HEIKKOUDET

Merikarvianjoki:
• Tuorijoki käytettävissä vain  
 kevättulvien aikaan
• melonnan hankaluus joen   
 perkauksen vuoksi

Raumanmeren saaristo: 
• kartoista puuttuvat välimatkat  
 (km)
• karttoja tarkentamalla 
• informaation puute yksittäisistä  
 reiteistä
• Reksaaren nettisivujen toimi- 
 mattomuus

Taulukko 3. SWOT-analyysi Melonta-teemareiteistä:

UHAT 

Paratiisin luontopolku:
• tiedotuksen heikkous, huono  
 löydettävyys
• läheisen tehdasalueen raskas- 
 metallivahinkojen päätyminen  
 viereiseen jokeen

Yyterin santojen ja Lietteiden reitti: 
• liukkaat pitkospuut syksyisin

Isonevan suoalue:
• eläinten elinpiirin häiriintyminen
• vähäinen markkinointi: hankala  
 löydettävyys 
• läheisen pikatien saasteet

Kaikilla reiteillä: 
• autenttisuuden tuhoutuminen,
• ilkivalta, roskaantuminen, 
• ilmastonmuutoksen vaikutukset 

 » ohjeistamalla kävijöitä, seuran- 
 tatutkimuksilla

VAHVUUDET

Merikarvianjoki: 
• helppo saavutettavuus Lankoski  
 (8-tie) 
• hyvät taukopaikat ja palvelut
• useita reittivaihtoehtoja 
• kanootinvuokrausmahdollisuus 
• hyvät kalastusmahdollisuudet

Raumanmeren saaristo: 
• mahdollisuus kaluston vuokrauk- 
 seen
• oheispalvelujen runsaus ja palve- 
 lujen läheisyys
• hyvä saavutettavuus

Isonevan suoalue:
• hyvät kulkuyhteydet ja park- 
 kipaikat
• 2 reittivaihtoehtoa, taukopaikka
• ympärivuotisuus

Kaikilla reiteillä: 
• kaunis, ainutlaatuinen luonto
• useat kasvi- ja lintulajit

 » ympäristöstä ja infrastruktuu- 
 rista huolehtimalla, tiedottamalla

MAHDOLLISUUDET 

Paratiisin luontopolku:
• kasvikunnan laajeneminen lajien  
 levitessä

Yyterin santojen ja Lietteiden reitti: 
• kuntoilukäyttöä markkinoimalla
• valaistusta lisäämällä
• karttoja selkeyttämällä

Isonevan suoalue:
• lähialueen palveluja lisäämällä

Kaikilla reiteillä: 
 » matkailun kasvu markkinoimalla  

 eri kanavissa
 » tiedottamalla Internetissä katta- 

 vammin 
 » reitit kehitettävissä eri käyttäjä- 

 ryhmiä kiinnostavaksi luokittele 
 malla
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VAHVUUDET

Merikarvia Highlights: 
• pyöräilyn helppous, myös ex 
 tempore
• joki, meri, kylänraitti
• taukopaikat; Kalakierroksen  
 laavut
• nähtävyydet: Kirjailijakoti, kirkko

HEIKKOUDET

Merikarvia Highlights:
• reitin puuttuminen kartoista 
• pyöräilyn vähäinen näkyvyys  
 Merikarvian matkailumarkkinoin- 
 nissa
• ei pyörävuokrausta
• kätköjen kunnossapidon jatku- 
 misen epävarmuus

UHAT 

Merikarvianjoki:
• veden mataluus joissakin kohdin  
 reittiä
• osa koskiosuuksista laskukel- 
 vottomia

Raumanmeren saaristo: 
• saariston sääolosuhteet 

Karvianjoen vesistö: 

Inhottujärvi – Isojärvi 
• aloittelijat /kokemattomat   
 melojat
• virtaukset, sään vaihtelut

10 joen ja 10 järven reitti:
• melonta mahdollista vain   
 runsasvetisenä aikana mata- 
 lassa vesistössä 

Kaikilla reiteillä: 
• informoimalla milloin reitti on  
 melottavissa (mm. vesitilanne)
• luokittelemalla reitti

Taulukko 4. SWOT-analyysi Pyöräily-teemareiteistä:

Karvianjoen vesistö: 

Inhottujärvi – Isojärvi 
• helppous, eräfiilis, reitit

10 joen ja 10 järven reitti:
• vaihteleva ja monipuolinen reitti
• soveltuvuus myös perhereitiksi

Kaikilla reiteillä: 
• luonnonkauniit maisemat, ainut- 
 laatuinen kasvillisuus

 » huolehtimalla ympäristöstä,  
 tiedottamalla

 » nettisivut päivittämällä 

Karvianjoen vesistö: 

Inhottujärvi – Isojärvi 
• sijainti, varusteiden saatavuus

10 joen ja 10 järven reitti:
• osa reiteistä melottavissa vain  
 koskikajakilla runsas vetisenä  
 aikana
• muutamia laskukelvottomia  
 koskia

 » reitin kuntoa ylläpitämällä; esim.  
 poistamalla tukit reitin varrelta

MAHDOLLISUUDET 

Merikarvianjoki: 
• taukopaikkoja kunnostamalla 
• palveluja parantamalla 
• palautelaatikkoja reitin varrelle

Raumanmeren saaristo: 
• melontareittien runsaus, ohjel- 
 mapalvelut
• kansainvälinen matkailu

 » markkinointia lisäämällä 

Karvianjoen vesistö: 

Inhottujärvi – Isojärvi 
• paremmalla tiedottamisella  
 Internetissä Karvianjoesta,  
 reitistä, toimintatavoista

10 joen ja 10 järven reitti:
• paketoimialla oheispalveluja  
 osaksi melontaa

>>
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MAHDOLLISUUDET 

Merikarvia Highlights:
• paikkakuntalaiset käyttäjiksi
• QR-koodien käyttömahdollisuus
• Selkämeren Kp /Ouraluoto
• Majoitus reitin varrella (Meri 
 Camping, Vanha Heikkilän ma- 
 jatalo)
• Kalakierroksen hankkeet ja mark- 
 kinointi
• kunnan osallistuminen luonto- 
 matkailuun, matkailun kehitty- 
 minen
• geokätköilyn tunnettuuden  
 levittäminen

 » hankkimalla rahoitusta huoltoon  
 ja toteutukseen paikkakunnalta 

 » mainostamalla Meriretkien ja  
 Kalakierroksen ohessa

 » kutsumalla majoittajat mukaan  
 reitin kehittämiseen

Rauma – Kodisjoki
• Satakuntaa markkinoimalla 
• parempia karttoja kehittämällä

Keski-Satakunnan kierros:
• lisää matkailijoita, lisää tuloja  
 Satakuntaan

 » tunnettuutta lisäämällä 
 » aktiviteetteja kehittämällä 

UHAT 

Merikarvia Highlights 
• kunnan resurssien vähäisyys /  
 innostuksen puute
• päätepistemajoittajan innostuk- 
 sen / reitin mainonnan puute 
• Lankosken luontopolun huollon  
 puute kyläyhdistyksen taholta
• reitin varren asukkaiden häiriinty- 
 minen pyöräilystä 
• pelko geokätköilyn vaikutuksista  
 luontoon 

 » järjestämällä alkuesittely kunnan  
 elinkeinotoimelle ym. tahoille

 » hyötyjä korostava artikkeli   
 paikallislehteen 

 » selventämällä geokätköilyn pe- 
 rusidea yrittäjille ja maanomista- 
 jille

Rauma – Kodisjoki:
• reitin kiinnostamattomuus
• varojen puute markkinoinnissa
• pyörän rikkoutuminen matkan  
 varrella: lähin huolto Raumalla

Keski-Satakunnan kierros:
• sääolosuhteet
• teiden kunnossapito
• pyörän hajoaminen
• kaatuminen

• valmiit ja huolletut geokätköt
• yksilöllisyys – ei vastaavia   
 Satakunnassa

 » vesistöjen korostaminen visuaa- 
 lisessa markkinoinnissa

 » toteutettavissa mainosvaltiksi

Rauma – Kodisjoki:
• helppokulkuinen aloittelijoille ja  
 lapsille
• historiallisia talonpoikaismai- 
 semia
• kulttuurisesti rikkaita pysähdys- 
 paikkoja
• Raumalle helppo saapua autolla  
 tai julkisilla kulkuneuvoilla

 » markkinoimalla 

Keski-Satakunnan kierros:
• luonto
• hyvät tasaiset tiet
• majoitusvaihtoehdot
• aktiviteetit

 » markkinoimalla 

• kaupallistamisen vaikeus
• jokivarren laavujen polttopuut  
 vain kalastusluvan ostaneille

 » neuvottelemalla pyörävuokrauk- 
 sesta ja kätköjen ylläpidosta

 » lisäämällä pyöräreitti Merikarvian  
 matkailu ry markkinointisuun- 
 nitelmaan

 » karttoja lisäämällä 
 » lisätuloja ideoimalla 

Rauma – Kodisjoki
• yöpymismahdollisuuksien   
 vähäisyys
• maisemien yksipuolisuus:   
 tasaisuus
• puutteellinen informaatio reitistä
• Satakunnan tuntemattomuus

 » tiedottamalla ja markkinoimalla 

Keski-Satakunnan kierros:
• aukioloajat
• sääolosuhteet
• sesonkiluonteisuus

• tunnettuus
 » markkinoimalla
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VAHVUUDET

• sopivan pituinen sora-/hiekka- 
 pohjainen alue
• meritaimenien ja lohien runsaus
• kalastustoiminnan elinvoimai- 
 suus
• vaihtelevuus pitkän kauden ja  
 laajan alueen avulla 

 » suojelemalla kosken ympäristöä  
 ja luontoa

MAHDOLLISUUDET 

• sopii aloitteleville ja aremmillekin  
 kahlaajille
• hyvät puitteet pintaperhokalas- 
 tuksen parantamiselle

 » ylläpitämällä puitteiden siis- 
 teyttä ja toimivuutta

 » uusia harrastajia opastetuilta  
 perhokalastuskursseilta

HEIKKOUDET

• heikko löydettävyys (tieto,   
 paikka)
• kivikkoinen ja matala maasto 
• syrjäinen sijainti

 » lisäämällä informaatiota
 » markkinoimalla paikkakuntaa ja  

 kosken ympäristöä kalastusmat- 
 kailukohteena

UHAT 

• lähialueilla muitakin kalastus- 
 paikkoja
• tapaturmat ja etäisyys sairaa- 
 laan

 » näkyvyyttä parantamalla 
 » uusia palveluja luomalla
 » ensiapupisteitä, ea-välinemyyn- 

 tiä lisäämällä
 » varoituskyltein, turvatoimin
 » Köffin läheisyys ja pitkät auki- 

 oloajat 

Taulukko 5. SWOT-analyysi Perhokalastus-teemareitistä:

Satakunnan luontoreittien kehittämisen ja Outdoors Finland - 
luontoreittien kokonaisvaltaisen suunnittelun mallin näkökulmas-
ta edellä kuvattujen analyysien anti voidaan tiivistää seuraaviin 
johtopäätöksiin. 

Reitin varren luonnosta tulee huolehtia. Reitin palveluja on yl-
läpidettävä ja huollettava säännöllisesti. Opasteiden selkeyteen ja 
näkyvyyteen tulee panostaa. Valaistusta ja varoituskylttejä esim. 
reitin rajoituksista kannattaa lisätä. Reitin käytettävyyden rajoituk-
sista on tiedotettava (esim. melontareitit ja vesitilanne). Fyysiseen 
esteettömyyteen kannattaa panostaa tarkoituksenmukaisesti käyt-
täjien ja reitin mukaan (esim. pitkospuut vaellusreitillä). Pienillä, 
säännöllisillä investoinneilla kuten opasteiden näkyvyyteen pa-
nostamisella on iso merkitys kävijän kannalta. Ennakointi on paras 
työkalu uhkien torjunnassa. Reitit kannattaa rajata ja merkitä selke-
ästi reittiopastein, jotta kävijä ei eksy. Turvallisuuteen tulee kiinnit-
tää huomiota muun muassa lisäämällä ensiapupisteitä, myymällä 
ensiapuvälineitä reitin läheisyydessä, varmistamalla turvatoimet 
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ja huolehtimalla riittävistä aukioloajoista reitinvarren palveluissa. 
Reitit tulisi luokitella asianmukaisesti. Kävijöitä tulisi informoida 
luontokohteen kasvistosta ja eläimistöstä sekä reitin varren palve-
luista, muuten ne jäävät huomiotta. Seurantatutkimuksia tulee lisä-
tä, koska ne antavat tietoa reitin kunnosta, kasvistosta ja eläimistä 
esimerkiksi kulutuksen, kävijämäärän vaikutusten näkökulmasta.

Palvelutarjontaa voidaan laajentaa esimerkiksi lisäämällä opas-
tettua retkitarjontaa sekä neuvottelemalla tukipalvelujen tarjoami-
sesta paikallisten yrittäjien kanssa. Mahdollisuudet lisäpalvelujen 
tarjoamiseen reitin käyttäjille ovat lähes rajattomat. Lisä- ja tuki-
palvelut ja niistä tiedottaminen voi tuoda harrastuksen pariin uusia 
asiakkaita, jotka käyttävät muitakin kuin aktiviteettiin liittyvää pal-
velua (esim. kalastajan tarvitsee myös syödä ja nukkua, vasta-alkaja 
voi tarvita opastettuja kursseja lajin pariin). 

Reitin on hyvä näkyä sijaintikunnan matkailuinfon nettisivuilla 
sekä muissa aktiviteettiteemaan liittyvissä julkaisuissa: näkyvyys 
edistää kävijämäärien kasvua. Vetovoimatekijät kuten vesistöt tu-
lee nostaa esille visuaalisessa markkinoinnissa: kuva kertoo enem-
män kuin tuhat sanaa, se välittää viestin. Ns. kytkymarkkinointi 
matkailukohteen tunnettujen palvelujen vanavedessä on järkevää 
(esimerkiksi Merikarvia Highlighs, Kalakierros ja risteilyt Ouraluo-
toon), koska se rakentaa positiivista mielikuvaa koko alueesta mat-
kailukohteesta, ei vain yhdestä reitistä. Infomateriaalien tulisi olla 
hyvin saatavilla monikanavaisen viestinnän avulla: markkinointia 
tulee toteuttaa monipuolisesti sellaisissa kanavissa ja välineissä, 
joilla on reitin käyttäjälle merkitystä, kuten esitteet, verkkosivut, 
mobiililaitteet ja QR-koodit. Vaikka sähköinen viestintä valtaa alaa, 
kannattaa muistaa, että suurin osa kävijöistä kuitenkin ostaa tai tu-
lostaa mukaansa reittikartan, ”kaiken varalta”. Mitä vieraampi koh-
de, sitä paremmin kävijä varustautuu reitille. 

Satakuntalaisten luontoreittien profilointi, 
segmentointi ja elämyksellisyys 

Luontoreittien profiloinnilla tarkoitetaan niitä positiivisia vetovoi-
matekijöitä, joilla reittikohteet erottautuvat muista reittikohteista. 
Profilointiin vaikuttavat tavoite-identiteetti, eli se millaista mie-
likuvaa reittikohteesta halutaan kohderyhmillä olevan, millainen 
imago eli mielikuva reittikohteesta on yleisesti muodostunut, sekä 
millaisia asiakasryhmiä esimerkiksi markkinoinnilla tavoitellaan, 
toisin sanoen millaisia käyttäjiä reitille toivotaan (Boxberg, Komp-
pula, Korhonen & Mutka 2001.) Segmentointi on asiakasryhmien 
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etsimistä ja valintaa niin, että valitun kohderyhmän tarpeet pys-
tytään tyydyttämään kannattavasti ja kilpailijoita paremmin. Seg-
mentin sisällä olevilla asiakkailla on vähintään yksi yhdistävä tekijä 
ostokäyttäytymisen näkökulmasta. (Bergström & Leppänen 2009, 
150.) Elämyksillä tarkoitetaan ainutlaatuisen ja pääosin positiivi-
sen muistijäljen jättävää kokemusta. Elämysten tuotteistaminen 
on haastavaa, koska elämys koetaan subjektiivisesti, eli elämys on 
kokijalleen ainutlaatuinen, henkilökohtainen kokemus, jota ei voi 
pakottaa. LEO eli Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus on ke-
hittänyt Elämyskolmio-mallin (kuvio 1) elämyspalvelujen tuotteis-
tamista tukemaan (Kylänen & Tarssanen 2007, 223). Mallin avulla 
elämyksen toteutumiselle voi luoda hyvät lähtökohdat. 

 

Kuvio 1. Elämyskolmio (Kylänen & Tarssanen 2007)

Elämyskolmiomallin alatasolla ovat elämystuotteen kuusi ele-
menttiä, joita palveluntuottaja voi korostaa palvelun tuotteista-
essaan: yksilöllisyys, aitous, tarina, moniaistisuus, kontrasti asi-
akkaan arkielämään ja vuorovaikutteisuus palveluntarjoajan ja 
asiakkaan välillä – sekä mahdollisesti muiden asiakkaiden kanssa. 
Kolmiomallin sivulla ovat asiakkaan kokemuksen tasot. Ne etene-
vät kronologisesti; ylätasoa ei voi saavuttaa ilman alatasoja. Alin 

henkinen taso

  MUUTOS

emotionaalinen taso

  ELÄMYS

älyllinen taso

  OPPIMINEN

fyysinen taso

  AISTIMINEN

motivaation taso

  KIINNOSTUMINEN
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taso on motivaatio, joka vaikuttaa asiakkaan kiinnostumiseen tuot-
teesta ennen tuotteeseen sitoutumista (esim. ostopäätös). Seuraa-
vana on fyysinen taso, jolla tapahtuu aistiminen esimeriksi fyysisen 
palvelukokemuksen aikana. Älyllisellä tasolla tapahtuu oppiminen, 
joka on sisällöltään tiedollinen kokemus. Emotionaalisella tasolla 
toteutuu elämys jos ja kun tuote aikaansaa asiakkaassa positiivisia 
tunteita. Ylimmällä eli henkisellä tasolla toteutuu muutoskokemus, 
mikäli elämys on ollut niin voimakas, että se täyttää kaikki mainitut 
elementit ja tasot: se voi parhaimmillaan muuttaa esimeriksi hen-
kilökohtaisia arvoja tai elämäntapoja. (Kylänen & Tarssanen 2007, 
223).

Satakunnan luontoreittien profilointia on seuraavassa taulukos-
sa pohdittu ennen kaikkea reitin käyttäjän näkökulmasta: millainen 
tieto on tarpeellista, jotta voi tehdä järkiperusteisen valinnan onko 
reitti sopiva kuljettavaksi ja käyttäjän tarpeita vastaava. Elämyksel-
lisyyttä on lähestytty tunteisiin vetoavien elementtien kautta: mikä 
luo tunteisiin perustuvan motivaation valita juuri kyseinen reitti? 
Kohderyhmiä reiteille on kartoitettu todennäköisimpien käyttäjien 
ja heidän tavoittelemansa hyödyn tai arvon näkökulmasta. Tauluk-
ko 6 esittelee nämä tiivistetysti. 

Taulukko 6. Luontoreittien profilointi, elämyksellisyys ja ryhmät:

Reitit, pituus, ak-

tiiviteettiteema

Vaellus 

Harjureitti: Päähar-
jun kierros (8 km)

Hämeenkangas:
Harjuluontopolku
(4,5 km)

Profilointi

• monipuolinen 
retkeily- ja latu-

• reittiverkosto: 
yksilölliset reitti-
vaihtoehdot

• ympyräreitti
• 4 laavua
• helposti saavu-

tettavissa
• ei luokiteltu 

• rengasreitti
• keskivaativa
• nähtävyydet: 

Kuninkaanlähde, 

Elämyksellisyys

• vesistö ja kor-
keuserot

•  jääkaudenaikai-
nen harju

• rauhallisuus
• mahdollisuus 

oppia luonnosta, 
geologiasta ja 
pohjavesistöstä 

• Soininharjun 
upeat maisemat

• luonto ja historia
• harjut, mänty

Kohderyhmät

• nuoret har-
rasteliikkujat 
Lounais-Suomen 
alueelta

• alueen historias-
ta ja geologiasta 
kiinnostuneet 

• seikkailunhalui-
set ja luonto-
liikuntaa arvos-
tavat 

• liikunnalliset 
ulkoilmaihmiset

• lapsiperheet
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Joutsijärvi 
(4,2 ja 27 km)

Paratiisin luon-
topolku
(3 km ja 1,7 km)

Wildlife

Yyterin santojen 
ja lietteiden reitti: 
lintubongaus 
(13,3 km: 5,3 + 8)

Isonevan suoalue: 
lintubongaus (0,9 
km ja 2,6 km)

Paratiisin luon-
topolku: eläin- ja 
kasvilajien 
bongaus 
(1,7 km ja 3 km)

• Uhrilähde ja 
Soininharju 

•  rauhallinen 
vaelluskohde 
järvinäköaloilla 

• lähellä kaupunkia
• 2 reittiä: helppo 

ja keskivaativa 
• mökkimajoitusta 

ja autiotupia

• helposti saavu-
tettavissa

• vaihteleva 
maasto ja kor-
keuserot

• hyvin viitoitettu
• keskivaativa
• puusto, linnusto
• Natura-alue
• uimaranta, WC, 

rantasauna

Profilointi 

• luontolavat
• esteettömät 

pitkospuut
• vaivattomuus
• tasokkaat 

palvelut 
• 2 reittiä 
• Natura-alue
• useita majoitus-

kohteita reitin 
varrella

• soiden- ja luon-
nonsuojelualue

• 2 erilaista suon 
osaa

• ympärivuotinen 
patikointi pitkos-
puilla

• resiinamahdol-
lisuus Porista 
Pomarkkuun 

(ks. edellä Para-
tiisin luontopolun 
profilointi vael-
lusteemassa)

metsät ja jäkälik-
kökankaat

• keidassuot ja 
lähteet

• harvinainen 
lintulajisto ja 
kasvillisuus

• erämaatunnelma
• tilaa hiljentymi-

selle
• puhdas vesistö 

ja koskematon 
metsä

• erottuvuus 
perinteisestä 
luontopolusta 
joen vierellä 
kulkevan reitin 
ansiosta 

• Suomen luonnon 
vahvuudet 
edustettuna

• tarinat infotau-
lussa

Elämyksellisyys

• Satakunnan 
monipuolisin ja 
paras lintukohde

• Skandinavian 
pisimpiä hiekka-
rantoja (6 km)

• ainutlaatuinen 
dyynialue

• erilainen luonto-
kokemus

• runsas kasvi-, 
eläin- ja lintula-
jisto 

• teerien soidin-
menot

• eläinten havain-
nointi

• virkistäytyminen
• geokätköily

• modernit huma-
nistit

• omatoimiset 
pariskunnat ja 
kaveriseurueet 

• nuorten harras-
teryhmät

• omatoimivael-
tajat

• pariskunnat
• perheet, lapset 

yli 6 v.
• lintubongarit
• aktiiviliikkujat
• luokkaretke-

läiset

Kohderyhmät

• lintubongarit
• valokuvaajat
• ulkoilijat, aktiivi-

harrastajat
• Yyterin palvelu-

jen asiakkaat 
• Modernit huma-

nistit:
• aktiiviset 

perheet

 
• lintubongarit
• luontokuvaajat
• koululaisryhmät
• Modernit huma-

nistit

• omatoimiset 
suomalaiset 
matkailijat: 
perheet, paris-
kunnat, 

>>
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Melonta

Merikarvianjoki 
(27 km)

Raumanmeren 
saaristo: rengas-
reitti Rokinnokka- 
Päiväranta-Vesi-
luoma-Reksaari 
(15 km)

Karvianjoen ve-
sistö: Inhottujärvi-
Isojärvi 
(13 km)

10 joen ja 10 jär-
ven reitti: Suoden-
niemi-Kiikoinen-
Kauvatsa
(70 km)

Profilointi 

• helppo saavu-
tettavuus

• laavupaikat, 
tulenteko

• rantautumis-
paikat

• valinnanmahdol-
lisuus: useampi 
reitti, helpompi 
tai vaativa, 
pituus

• taukopaikkojen 
määrä

• saavutettavissa 
julkisilla

• sisävesimelonta
• helpohko reitti
• useita rantautu-

mispaikkoja
• kalustonvuok-

rausta 
• runsas palvelu-

tarjonta reitin 
varrella: mm. 
ohjelmapalvelut, 
kotieläintilat, 
majoituspalvelu

• saavutettavissa 
autolla

• jokireitti, sisäl-
tää 1 kosken

• vaikeusaste 
riippuen vesiti-
lanteesta

• leirintäalue
• tulenteko-/tau-

kopaikka 
• Natura-alue 

(Inhottujärvi)
• lintutorni

•  joki- ja järvireitti
• haastava reitti: 

pituus, esteet, 
virtapaikat, 
kosket

• suuri osa reitistä 
soveltuu perhe-
reitiksi

• 5 rantautumis-/ 
lähtöpaikkaa

• luonnonrauha
• + ks. edellä

Elämyksellisyys

• vaikeiden koski-
en laskeminen

• keskustan läpi 
melonta

• monipuoliset 
melonta- ja ret-
keilyreitit (esim. 
Nurmeksen 
luontopolut)

• Selkämeren 
kansallispuisto

• ainutlaatuinen 
saaristo

• vaihtelevuus
• koskenlasku-

mahdollisuus 
Pomarkussa (ei 
pakollinen)

• eräfiilis
• Inhottujärvi 

yksi Suomen 
arvokkaimmista 
lintujärvistä: 
lintubongaus

• vaihtelevuus
• haastavuus
• maisemallisesti 

kaunis 
• kulkee 10 järven 

kautta, virtaa 10 
jokena

• lintujen runsaus 
muuttoaikaan

   kaveriporukat
• 30–70 -vuotiaat

Kohderyhmät

• suomalaisille
• kokeneille 

melojille
• melontayhdis-

tykset
• melojapariskun-

nat

• monenlaiset 
kohderyhmät

• aktiiviset 
perheet

• pääasiassa ko-
keneet melojat

• myös aloittelijat
• aktiiviset nuoret 

ja aikuiset
• yhdistykset ja 

koulut

• suomalaiset 
omatoimimat-
kailijat:
- melontahar-

rastajat 
- aktiivimelojat
- yhdistykset ja 

seurat
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• reitit räätälöitä-
vissä 

• Riutansalmen 
leirikeskus ja 
leiriytymispaikat 
reitin varrella

• Putajan uima-
ranta

• Jaaran kylämil-
jöö & palvelut

Profilointi 

• näkemisen 
arvoisia paikkoja 
yhdistelevä pyö-
räilyreitti pienel-
lä lisämausteella 
(geokätköily)

• helppokulkuinen
•  jaettavissa 

lyhyemmiksi 
etapeiksi

• asutuksen 
ja palvelujen 
läheisyys: esim. 
Krookan sata-
man palvelut ja 
majoituspalvelut

• yksittäisten 
matkailupalve-
lujen yhdiste-
leminen: esim. 
Kalakierros 

• asvaltoitu, 
helppokulkuinen, 
tasainen masto

• rauhalliset maa-
laismaisemat

• paljon pysähdys-
paikkoja

• helppo ja edulli-
nen ajanvietto-
tapa rakkaiden 
kanssa

• vapaus aktivi-
teettien toteut-
tamisessa

• järvi- ja merimai-
semat

• 2 yöpymistä 
Yyterissä ja 
Joutsijärvellä

• paljon nähtävää 
ja koettavaa

Pyöräily

Merikarvia High-
lights (26 km)

Rauma- Kodisjoki 
(50 km)

Keski-Satakunnan 
kierros (118 km)

Elämyksellisyys

• ainoa laatuaan 
Suomessa

• geokätköilijät 
huomioitu 

• meren, joen, 
kulttuurin ja 
maalaismaise-
man yhdistämi-
nen

• rikas ja vaihtele-
va luonto

• uuden paik-
kakunnan 
tutkiminen

• mahdollisuus 
retken jatka-
miseen Ouran 
Saaristoon ja 
Selkämeren kan-
sallispuistoon

• luonto, liikunta ja 
kulttuurikohteet

• idyllinen Rauman 
vanhan kaupun-
gin tunnelma

• liikunnan tuotta-
ma euforia

• moniaistisuus
• aktiviteetit: 

uiminen, 
saunominen, 
golf, grillaus, 
purjelautailu

Kohderyhmät

• geokätköilijät
• pyöräilystä 

kiinnostuneet 
• pariskunnat:
• parisuhdepyöräi-

ly tandemilla
• sopiva myös 

kokemattomille 
pyöräilijöille: 
useita levähdys-
paikkoja

• kotimaan mat-
kailijat:
- pariskunnat
- perheet

• modernit huma-
nistit: aktiiviset 
perheet ja 
pariskunnat, 
joilla on vihreät 
arvot ja aiempaa 
kokemusta retki-
pyöräilystä

>>
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• nähtävyydet: 
Yyteri, Joutsijär-
vi, Kirjurinluoto, 
teatterit, mu-
seot, Leineperi 
Söörmarkun kylä

Profilointi 

• monipuolinen 
kalastusympä-
ristö

• vaihteleva 
maasto

• koskialue

Perhokalastus 

Merikarvia: Puuko-
ski (1,4 km)

Elämyksellisyys

• ympäristöystä-
vällisyys

• luonnonlähei-
syys

• onnistumisen 
tunne

• kulttuurifanit; 
Skandinavia-
fanit 

Kohderyhmät

• aikuiset 
kokeneemmat 
kalastajat

Kuten edellisestä taulukosta voi päätellä, Satakunta on erittäin 
monipuolinen luontomatkailukohde. Suurin osa satakuntalaisista 
tämän jo tietää. Sen ei tarvitse olla ”julkinen salaisuus”: matkaili-
joiden ja kansainvälisten markkinoiden tulee tietää millainen mat-
kailumaakunta Satakunta on! Nämä reitit muodostivat vain mur-
to-osan Satakunnan reittivaihtoehdoista: maakunta on nimensä 
mukainen – kaikkea on ”satakunta”! Kansallispuistojakin on kolme, 
Unescon maailmanperintökohteita muutama, luonnonsuojelualu-
eita kosolti. Reitit ovat vaihtelevia, niitä löytyy joka makuun ja joka 
vaikeusastetta. Luontoon liittyvien elämysten edellytykset ovat rei-
teillä olemassa, ja moni on jo ne kokenut. Reitit tulee ”paketoida” 
Outdoors Finland -tuoteteemojen mukaisesti ja luokitella asian-
mukaisesti. Reittejä tulee julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden 
kehittää ja ylläpitää yhteistyössä. Julkiset toimijat luovat puitteet, 
sisällön ja ylläpidon, ja kaupalliset toimijat palvelut reittien sisälle 
ja ympärille ja näin pidentävät matkailijan viipymää ja palveluku-
lutusta alueella. 

Markkinointia voi ja tulee tehdä yhteistyössä, Satakunta edel-
lä, ei yksittäinen reitti tai yksittäinen toimija edellä. Toki reiteistä 
kannattaa valita yhteismarkkinointiin niin sanotut kärkituotteet, 
Satakunnan luonnon tunnistettavat kasvot, jotka ovat ainutlaa-
tuisia koko Suomessa ja joita ei muualta löydy. Näin ne saadaan 
todennäköisemmin mukaan Suomen matkailun kärkikohteisiin, 
joita kehitetään, rahoitetaan ja markkinoidaan julkisen vallan ja 
Suomen matkailumarkkinoinnin toimijoiden yhteistyössä tulevina 
vuosina. Kun kohteelle rakentuu tunnistettava imago, oli kohde sit-
ten Suomi, Satakunta tai esimerkiksi Pori, on viestin saavuttaminen 
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kohderyhmään kuuluvan asiakkaan päässä helpompaa, ja se johtaa 
toivottuun ostokäyttäytymiseen. Tällöin kohteiden, reittien ja pal-
velujen tulisi olla ”myyntikunnossa”. Tätä työtä jatkamme Satakun-
nassa yhteistyössä alueellisten toimijoiden ja Outdoors Finlandin 
kanssa. Tervetuloa mukaan!

Tämän artikkelikokoelman lopussa on 5 esimerkkiä 15:sta luon-
toreittiesitteestä, jotka on tuotteistettu opiskelijatyönä kesäaktivi-
teettiteemojen wildlife, vaellus, melonta, pyöräily ja perhokalastus, 
ympärille. Esitteet on suunnattu omatoimimatkailijoille, mutta ne 
kutsuvat myös paikallisia virkistäytymään Satakunnan lukuisille 
luontoreiteille. On syytä huomioida, että reittejä ei ole luokiteltu 
opintojakson puitteissa, valokuvat reiteistä on otettu talvella tai 
ne ovat ulkopuolisten tahojen tarjoamia, kuten myös kartat. Kaik-
ki reittiesitteet tulevat esille Satakuntaliiton matkailusivuille www.
satakunta.fi –portaalissa. Tarjoamme esitteitä mielellämme myös 
reittien sijaintikuntien matkailusivustoille sekä matkailupalveluja 
myyville ja markkinoiville tahoille.

 Liitteenä olevat reittiesitteet
1. Virkistäydy Yyterissä: Santojen ja Lietteiden reitit (aktiviteetti- 
 teema wildlife: lintubongaus)
2. Elämysten Joutsijärvi: Vaeltajien ja luonnonystävien paratiisi  
 (aktiviteettiteema vaellus)
3. Meloen elämyksiin – Rauman saariston melontareitti (aktivi- 
 teettiteema melonta)
4. Merikarvia Highlights – Pyöräillen veden ja kulttuurin äärelle  
 (aktiviteettiteema pyöräily)
5. Perhokalastus Merikarvianjoella (aktiviteettiteema kalastus)

LÄHTEET

Bergström, S. & Leppänen, A. 2009. Yrityksen Asiakasmarkkinointi. Helsinki: Edita.

Boxberg, M., Komppula, R., Korhonen, S. & Mutka, P. 2001. Matkailutuotteen markkinointi- ja jakelukanavat. 
Helsinki: Edita. 

Kylänen, M. & Tarssanen, S. 2007. Entä jos elämyksiä tuotetaan? Elämyskolmio-malli elämyksellisyyden 
tunnistamisessa, arvioinnissa ja vahvistamisessa. Teoksessa S. Karppinen & T. Latomaa (toim.): Seikkaillen 
elämyksiä. Seikkailukasvatuksen teoriaa ja sovelluksia. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus, 223

Sata matkaa maalle! Monimuotoinen maaseutumatkailu Satakunnassa. 2014. Toim. Renfors, S-M. 
2014. Satakunnan ammattikorkeakoulu. Viitattu 31.3.2015. Https://www.theseus.fi/bitstream/
handle/10024/83946/2014_D_8_SataMatkaaMaalle.pdf?sequence=6

Visit Finland. 2014a. Kesän luontoaktiviteettien kehittämisstrategia 2015–2018. Viitattu 21.2.2015. Http://www.
visitfinland.fi/wp-content/uploads/2015/01/Kesän-luontoaktiviteettien-kehittämisstrategia2015-2018-copy.
pdf?dl

Visit Finland. 2014b. Suomen Hyvinvointimatkailustrategia kansainvälisille markkinoille 
2014–2018. Viitattu 24.3.2015 http://www.visitfinland.fi/wp-content/uploads/2015/01/
HYVINVOINTIMATKAILUSTRATEGIA-2014-2018_final1.pdf?dl

Visit Finland. 2014c. Modernit humanistit-työkirja. Viitattu 12.4.2015.  Http://www.e-julkaisu.fi/mek/visit_
finland-modernit_humanistit/

Visit Finland. 2015. Outdoors Finland teemojen tuotesuositukset. Viitattu 24.3.2015. Http://www.mek.fi/
tuoteteemat-ja-tyokalut/tuoteteemat/kesaaktiviteetit-outdoors-finland/tuotesuositukset/



54

Sanna-Mari Renfors

Satakuntaa kehitetään 
valtakunnallisesti merkittäväksi 
luontomatkailukohteeksi

Matkailija kokee luontokohteen kokonaisuute-
na. Sen tulisi tarjota matkailijalle kokonais-
valtainen kokemus: kohteessa puitteet ja pal-
velut on suunniteltava matkailijan tarpeet 
täyttäviksi. Luontomatkailukohde ei siten ole 

enää tietty maantieteellinen paikka, jossa on vetovoimainen luon-
to. Kohde ei kilpaile monimuotoisen luonnon kautta, vaan mat-
kailija kiinnittää huomionsa kohteen kokovaltaiseen tarjontaan. 
Luontomatkailukohteen kilpailukyky koostuu siten luonnon veto-
voimatekijöistä, palvelutarjonnasta ja tuotteiden laadukkuudesta 
sekä turvallisuudesta, kohteen markkinoinnista ja tiedottamisesta 
sekä kohdetta tukevista tekijöistä kuten saavutettavuudesta ja inf-
rastruktuurista.

Satakunnan valtti matkailussa on ehdottomasti maakunnan 
monimuotoinen luonto. Satakunnassa korostuvat sille omaleimai-
set metsät ja suotyypit, harjut ja kankaat, runsaslintuiset järvet, 
merellisyys sekä lietteet ja dyynialueet. Kansallispuistot ja suojelu-
alueet ovat arvokkaita osia Satakunnan luonnosta. Maakunnassa 
on vaihtelevia maisemia. Satakunnassa sijaitsee myös hiljaisuuden 
keitaita ja äänimaisema-alueita, joissa matkailija voi kuunnella 
suo- ja metsäluonnon, lintuvesien ja rantametsien ääniä. Luonto-
kohteet ovat myös lähellä toisiaan. Matkailija etsii luontoelämyksiä 
luontoarvoiltaan tärkeiltä alueilta, joita Satakunnasta ehdottomasti 
löytyy.

Pelkkä upea luonto ei kuitenkaan riitä Satakunnan nostamiseksi 
valtakunnan kärkiluontokohteiden joukkoon. Luonnossa liikkumi-
sesta on nykyään tullut tuotteistettu ja ohjattu palvelu. Satakunnan 
luonto tulee paketoida matkailijan helposti saavutettavaksi ja eri-
laisille kohderyhmille sopiviksi tuotteiksi kuten monissa muissa 
Suomen maakunnissa. Matkailija edellyttää luontokohteesta löy-
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tyvän ulkoilun harrastamiseen tarkoitettuja turvallisia reittejä sekä 
yritysten tarjoamia palveluja kuten ohjelma-, majoitus- ja ravinto-
lapalveluja sekä välinevuokrausta ja elintarvikkeiden ostomahdol-
lisuutta. Luontomatkailukohteet ja niiden tuotetarjonta tulee myös 
tehdä näkyväksi monikanavaisen viestinnän keinoin. Luontomat-
kailukohteissa palvelut muodostavat yhdessä verkostomaisen ko-
konaisuuden, joita matkailijalle voidaan tarjota yhtenä kokonais-
valtaisena pakettina.

Merkittäväksi kehityskohteeksi Satakunnassa nouseekin juuri 
se, miten luonnosta tehdään liiketoimintaa ja miten matkailijalle 
tuotetaan maakunnassa kokonaisvaltainen kokemus. Satakunnas-
ta tulee löytyä sekä matkailijoita houkuttelevia luonnon vetovoi-
matekijöitä että maakunnassa ja sen luontokohteissa tuotettavia 
palveluita, jotka mahdollistavat kohteessa viipymisen, luonnosta 
nauttimisen ja osallistumisen sen tarjoamiin aktiviteetteihin. Ky-
symys onkin nyt enemmän siitä, millaisen kokonaiskokemuksen 
Satakunta luontokohteena matkailijalle mahdollistaa? Millaisten 
tarjonnan avulla Satakunnassa voidaan tällä hetkellä tyydyttää 
matkailijoiden tarpeita? Ymmärrys siitä, kuka on asiakas ja miten 
hänelle tuotetaan elämys juuri satakuntalaisessa luonnossa, tarvit-
see lisää osaamista. 

Matkailun näkökulmasta Satakunnan luontokohteet soveltuvat 
laajasti vaellukseen ja melontaan. Maakunnassa on myös monia 
pyöräilyreittejä ja niihin liittyviä karttapalveluja. Lisäksi kalastus on 
merkittävä osa luontomatkailua monissa Satakunnan vesistöissä. 
Satakunnassa myös luontomatkailuyrittäjyys on kasvussa ja maa-
kunnassa on kehittyviä luontomatkailun kärkikohteita. Maakunnan 
matkailun kehitys kokonaisuudessaan on nytkähtänyt eteenpäin. 
Tämä kehittyvä toimintaympäristö tuo tukea myös luontomatkai-
luyrittäjyyden kasvulle.

Satakunnan luontomatkailun mahdollisuudet liittyvät maakun-
nan omaleimaisten piirteiden hyödyntämiseen liiketoiminnassa. 
Satakunnassa on kansainvälisestikin merkittäviä lintukohteita. Eri-
tyisesti linnut ja rikas vedenalainen luonto tulisikin tuotteistaa nä-
kyviksi kokonaisuuksiksi. Lisäksi luonnon hyvinvointivaikutukset ja 
maakunnan puhdas ruoka voisivat tuoda tuotteeseen matkailijoi-
den kaipaamaa sisältörikkautta. Tämän lisäksi seikkailuaktiviteetit, 
kuten geokätköily nähdään maakunnassa uutena luontomatkailun 
mahdollisuutena.

Satakunnan luontomatkailu kasvaa yhteistyön kautta. Yksityi-
sen, julkisen ja kolmannen sektorin yhteistyö luo kasvun mahdol-
lisuuksia. Kunnan ja liikuntaan liittyvien yhdistysten yhdessä yllä-
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pitämät luontoreitit, yritysten näiden varrella tuottamat palvelut ja 
paikallisten osaaminen mahdollistavat Satakunnan luontomatkai-
lun kehityksen. Paikallisväestöä tulisi siten osallistaa Satakunnassa 
ja hyödyntää heidän tietoaan. Yhteistyötä tarvitaan, jotta eri sekto-
rit kohtaavat ja löytävät yhdessä uusia tapoja tuotteistaa luontoa 
matkailijalle kiinnostavaksi, turvalliseksi ja saavutettavaksi koko-
naisuudeksi.

Tällä hetkellä Satakunnassa tärkeäksi koetaan luontomatkai-
lukohteiden kokoaminen yhteen juuri suurimmiksi kokonaisuuk-
siksi: laajempien luontomatkailukokonaisuuksien kehittäminen, 
niiden tuotteistaminen ja markkinointi valituille kohderyhmille. 
Erityisesti kansainvälisillä markkinoilla maakunta tulee ehdotto-
masti nähdä kokonaisuutena. Maakunnan eri puolilla sijaitsevia, 
yksittäisiä luontomatkailukohteita ja -tuotteita ollaan keräämässä 
nyt yhteen ja kasvattamassa näiden näkyvyyttä sekä elämyskeskei-
syyttä. Lisäksi valittujen luontoreittien laatua ja hyödynnettävyyttä 
ollaan yhtenäistämässä ja kehittämässä liiketoiminnan näkökul-
masta. Reittien ylläpitoon ja huoltoon liittyen tulisi maakunnassa 
pohtia myös erilaisia toimintamalleja. Ilman toimivaa ylläpitoa rei-
tit eivät ole välttämättä turvallisia matkailijalle. Matkailija kaipaa 
myös lisää informaatiota, joten tiedottamista tulisi tehostaa sekä 
ennen matkaa että luontokohteessa.

Satakunnan liittyminen mukaan Visit Finlandin valtakunnal-
liseen Outdoors Finland -luontomatkailun kehittämisohjelmaan 
tuo maakuntaan luontomatkailun kasvua sekä kotimaisilta että 
kansainvälisiltä markkinoilta. Satakunnan liittyminen Outdoors 
Finland -kehittämisohjelmaan parantaa erityisesti maakunnan 
vetovoimaa, merkitystä ja näkyvyyttä valtakunnallisena ja kansain-
välisenä luontomatkailukohteena ja luontokohteissa toimivien yri-
tysten kilpailukykyä markkinoilla. Outdoors Finland -kehittämis-
ohjelma nostaa Satakunnan luontomatkailun valtakunnalliseen ja 
kansainväliseen tietoisuuteen sekä yhtenäistää maakunnan luon-
tomatkailun kehittämistoimet muualla Suomessa tehtyjen toimen-
piteiden kanssa. Lisäksi satakuntalaiset hyötyvät ohjelmasta, koska 
tuotteet soveltuvat erinomaisesti myös lähivirkistykseen.

Taulukossa 1 esitetään vielä yhteenvetona tämän julkaisun ja 
artikkeleissa hyödynnetyn aineistojen pohjalta Satakunnan luon-
tomatkailun vahvuudet, mahdollisuudet ja kehityskohteet.
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Vahvuudet:

• Monipuolinen, geolo-
gisesti ainutlaatuinen 
luonto

• Yksittäiset kohteet 
sijaitsevat lähellä 
toisiaan

• Monipuolinen luon-
tomatkailukohde: 
vaihtelevat kohteet, eri 
kohderyhmien tarpeita 
täyttäviä kohteita

• Kohteet soveltuvat 
laajasti vaellukseen, 
melontaan, pyöräilyyn. 
Kalastus merkittävä 
osa luontomatkailua 
vesistöissä.

• Maisemat ja äänimaise-
ma-alueet

• Erämaisuus ja hiljaisuus
• Kansainvälisesti mer-

kittävät lintukohteet
• Kansallispuistot ja 

suojelualueet

Mahdollisuudet:

• Luontomatkailuyrittä-
jyyden kasvu

• Kehittyviä kärkikohteita
• Luontolähtöiset hyvin-

vointipalvelut
• Seikkailuaktiviteetit: 

geokätköily
• Wildlife: maakunnan 

omaleimaiset piirteet 
kuten linnut ja veden-
alainen luonto

• Puhtaan ruoan yhdistä-
minen luontomatkailu-
tuotteeseen

• Tarinat ja reittien 
elämyksellisyyden 
rakentaminen

• Yksityisen, julkisen ja 
kolmannen sektorin 
yhteistyö

• Paikallisväestön osal-
listaminen

Kehityskohteet:

• Luontokohteiden 
kokoaminen laajem-
miksi kokonaisuuksiksi: 
niiden tuotteistaminen 
ja markkinointi valituille 
kohderyhmille

• Tuotteiden elämyskes-
keisyyden lisääminen

• Tuotteiden näkyvyyden 
kehittäminen

• Reittien laadun ja 
hyödynnettävyyden 
kehittäminen: valittujen 
reittien yhtenäinen 
kehittäminen

• Reittien ja niiden 
varrella sijaitsevien 
palveluiden parempi 
kohtaaminen

• Reittien ylläpitoon 
ja huoltoon liittyvien 
toimintamallien kehit-
täminen, turvallisuuden 
parantaminen

• Matkailijan tarvitseman 
informaation tuottami-
nen eri kanaviin

Satakunnan luontomatkailun taustalla on maakunnan monimuotoinen,

jääkauden muovaama luonto: metsät, suot, merellisyys, lietteet ja dyynialueet,

järvet ja joet, harjut ja kankaat

Satakunta on monipuolinen luontomatkailukohde:
maakunnassa sijaitsee sisällöltään vaihtelevia ja erilaisille 
kohderyhmille sopivia luontokohteita lyhyen etäisyyden päässä toisistaan.

Taulukko 1. Yhteenveto Satakunnan luontomatkailun kehittämisestä
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Kirjoittajat

FT Sanna-Mari Renfors on Satakunnan ammattikorkeakoulun 
matkailutiimin sekä matkailuliiketoiminnan tutkimusryhmän 
vetäjä. Hän on toiminut useita vuosia erityisesti matkailumarkki-
noinnin ja myynnin asiantuntijana, kouluttajana sekä tutkijana 
erilaisissa hankkeissa. Hän aloittaa syksyllä 2015 myös Outdoors 
Finland -hankkeen projektipäällikkönä Satakunnassa. Laaja julkai-
sutoiminta käsittää aiheita maaseudun matkailupalvelujen tuot-
teistamisesta kuntien liikuntapalvelujen toimintamalleihin.

KTM Pirjo Räsänen on toiminut useita vuosia luonto- ja aktiviteet-
timatkailun asiantuntijana ja kirjoittanut muun muassa melonta-, 
vaellus- ja pyöräilyreittien ja -tuotteiden suunnitteluoppaita, to-
teuttanut useita kymmeniä alaan liittyviä tutkimuksia sekä kartoi-
tuksia kotimaassa ja ulkomailla. Hän toimi myös Outdoors Finland 
Etelä -hankkeen projektipäällikkönä vuosina 2011–2014. 

YTM Maaria Berg on matkailupalvelujen lehtori Satakunnan am-
mattikorkeakoulussa ja matkailun koulutusohjelman tuotevas-
taava. Hän on työskennellyt matkailualalla matkatoimistoalan, 
laivaliikenteen, majoitus- ja ohjelmapalvelujen parissa. Hänen eri-
tyisosaamisalueitaan ovat markkinointi, matkailualan verkostot ja 
-tuotteistaminen. 
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Esitteet luontoreiteistä

Liitteenä olevat reitit on tuotteistettu Outdoors Finland -tuotesuosi-
tusten näkökulmasta hyödyntämällä luontoreitistön kokonaisvaltaisen 
suunnittelun mallia.  Työn toteuttivat SAMKin matkailualan opiskelijat.
 
Luontoreiteissä on hyödynnetty Satakunnan luontomatkailun vetovoi-
matekijöitä ja -tarjontaa. Reittien käyttäjäryhmät ovat omatoimimatkai-
lijat lähialueilta, muualta Suomesta tai ulkomailta.
 
Liitteenä olevat reittiesitteet ovat
1. Virkistäydy Yyterissä: Santojen ja Lietteiden reitit
 (aktiviteettiteema wildlife: lintubongaus)
2. Elämysten Joutsijärvi: Vaeltajien ja luonnonystävien paratiisi 
 (aktiviteettiteema vaellus)
3. Meloen elämyksiin – Rauman saariston melontareitti 
 (aktiviteettiteema melonta)
4. Merikarvia Highlights – Pyöräillen veden ja kulttuurin äärelle 
 (aktiviteettiteema pyöräily)
5. Perhokalastus Merikarvianjoella 
 (aktiviteettiteema kalastus)



61

Virkistäydy Yyterissä
Santojen ja Lietteiden reitit
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Ihastu Yyteriin ja sen upeisiin luontoreittei-
hin! Tule tutustumaan Satakunnan mah-
tavimmille lintubongausreiteille, joilla voit 
tarkastella arktisten lajien muuttoa. Pidennä 
retkeäsi ja valitse jokin Yyterin monista ma-
joitusvaihtoehdoista. 

Yyterin santojen reitti ja Lietteiden reitti sijaitse-
vat noin 15 kilometrin päässä Porin keskustasta 
ja reitti on 13,3 kilometriä pitkä. Halutessaan voi 
kulkea ainoastaan joko Yyterin santojen reitin, 
jonka pituus on 5,3 kilometriä tai pelkästään 
Lietteiden reitin, joka on 8 kilometriä pitkä. Rei-
tin aloituspaikkoja on useampi riippuen myös sii-
tä, minkä reitin valitsee kuljettavakseen. Uudet, 
leveät ja korotetut pitkospuut mahdollistavat 
kaikille helpon ja esteettömän kulkemisen. 

Luonto houkuttelee kävijöitä, varsinkin Yyterin 
ainutlaatuiset dyynit sekä lietteet, jotka ovat 
linnustostaan tunnettuja. Lietteet toimivat myös 
erinomaisena paikkana seurata arktisten laji-
en muuttoa, yhtä lintumaailman hienoimmista 
tapahtumista. Keväästä syksyyn on siis hyvä 
mahdollisuus tarkkailla lintuja ja muita luonto-
kappaleita. 

Reiteille löytyy virtuaaliopas PoriStory-palvelus-
ta. Yyteri on nimetty valtakunnallisesti arvok-
kaaksi maisema-alueeksi ja Yyterin rantavyö-
hyke kuuluu kokonaisuudessaan Natura 2000 
-suojeluohjelmaan.

Palvelut
Santojen lenkin lähellä sijaitsee Yyterin kylpylä-
hotelli, Suomi Camping, Yyteri Beach lomakylä 
ja Yyterin hiekkarannat. Matkalla Yyteriin löytyy 
huoltoasemia ja lähikauppoja. Reittien varrella 
on kaksi infopistettä, joista toisessa pisteessä si-
jaitsee esteetön luontolava. Reiteillä on lukuisia 
muitakin luontolavoja, joita löytyy muualtakin 
Meri-Porin alueelta (ks. kartta).

Santojen lenkin pysäköinti ja infopiste

Lietteiden reitin pysäköinti ja infopiste,
esteetön luontolava

Leveäkarin pysäköinti

Santojen lenkki 5,3 km (kartalla sininen
reitti), Yyteri Beach Lomakylä, Yyterin 
hiekkarannat

Lietteiden reitti 8 km (kartalla punainen
reitti)

Lietteiden reitin luontolavat

Yyterin kylpylähotelli, Suomi Camping ja
Yyterin hiekkarannat
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Yhteystiedot
Outdoors Finland
http://www.outdoorsfinland.fi/

Maisan matkailuneuvonta
Itäpuisto 7, 28100 PORI
p. (02) 621 7900
info(at)maisa.fi

Yyterin kylpylähotelli
Sipintie 1, 28840 PORI
p. (02) 628 5300

Suomi Camping
p. 020 7199 773
Yyterinsantojentie 1, 28840 PORI
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Elämysten Joutsijärvi
Vaeltajien ja luonnonystävien 

paratiisi
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Joutsijärvi
Joutsijärven vaellusreitti sijaitsee entisen 
Kullaan kunnan alueella, Ulvilan kaupungin 
itäisellä maaseutualueella. Kullaa sijaitsee 
maantieteellisesti Satakunnan maakunnan 
keskellä, Porin ja Tampereen välisen valtatie 
11:n varrella. Poriin matkaa kertyy 25 ki-
lometriä ja Tampereelle noin 85 kilometriä. 
Joutsijärvi on Satakunnan suurimpia järviä 
ja se kuuluu Kokemäenjoen vesistön Har-
junpäänjoen valuma-alueeseen. Järvi laskee 
Harjunpäänjokea myöten Kokemäenjokeen 
ja siitä edelleen Selkämereen. 

Joutsijärven pidempi vaellusreitti on noin 27 
kilometriä pitkä. Reitti kiertää koko Joutsijärven 
ympäri, jolloin se soveltuu vaellettavaksi esimer-
kiksi yhden yön tai viikonlopun aikana. Järven 
eteläpuolelta löytyy myös 4,2 kilometriä pitkä 
luontopolku, joka on suunnattu erityisesti lapsi-
perheille ja esteetöntä kulkua vaativille retkeili-
jöille. Molemmat reitit ovat käytössä ympärivuo-
tisesti.

Joutsijärven luonto on kaunista ja monimuo-
toista. Luonnon hiljaisuus, järvi ja upeat maise-
mat houkuttelevat vaeltajia ympäri Suomen ja 
ulkomaita myöten. Taukopaikat, hirsilaavut ja 

autiotuvat tarjoavat tuntumaa aitoon erämaa-
luontoon. Kahvio Vapukasta on mahdollisuus 
vuokrata kanootteja ja soutuveneitä. Moottorive-
neet ja -kelkat Joutsijärven alueella on kielletty, 
mikä osaltaan edesauttaa rauhallisen ja hiljaisen 
ympäristön rauhoittavaa vaikutusta vaeltajaan. 

Joutsijärven luonto ja eläimistö harvinaisine 
lintuineen ja kasvillisuuksineen takaavat mie-
leenpainuvan luontoelämyksen. Järvellä ja sen 
rantavesissä pesivät muun muassa kalasääski, 
mehiläishaukka, varpushaukka ja nuolihaukka.

Reitin maasto on pitkälti kivikkoista sekamet-
sää, joka on osittain varustettu tunnelmallisin 
pitkospuin. Osa reitistä on myös valaistua es-
teettömämmän kulun takaamiseksi. Joutsijärven 
ja Tuurujärven välissä on silta sekä kaksi vene-
lossia, jotka erottavat järvet toisistaan. 

Reitin varrelta löytyy runsaasti levähdyspaik-
koja ja erilaisia palvelupisteitä kuten autiotupia, 
tulentekopaikkoja, kaivoja, uimarantoja, mökki-
vuokrausta, kahvila sekä savusauna.

Tammen leirikeskus   

Rekitaipaleenjärven nuotiopaikka

Hiivaniemen laavu

Korsun laavu ja autiotupa

Kaivo

Tuurunkankaan autiotupa

Paluksenpielen savusaunat

Pitkäniemen nuotiopaikka

Vasonniemen uimapaikka ja leirintäalue

8
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4

Reitin palvelupisteet

9



67

10
8

6

1

23

5

7

9

4

5

6

7

8

99



68Ka
rt

ta
 ©

 M
M

L,
 E

sr
i F

in
la

nd
, v

al
ok

uv
at

 J
uh

a-
Pe

kk
a 

Rä
sä

ne
n.

 
Es

itt
ee

n 
va

lm
is

tu
s 

SA
M

Ki
n 

re
st

on
om

io
pi

sk
el

ija
t 

Ka
rit

a 
Ki

vi
st

ö,
 A

nn
e 

Ru
oh

o 
ja

 K
ar

ol
iin

a 
U

ur
o,

 k
ev

ät
 2

01
5.

Lisätietoja:

Reitin aloituspiste:
Tammen leirikeskus
Tammentie 197
29340 Kullaa

Kahvio Vapukka
Teollisuustie 12, 
29340 Kullaa
www.vapukka.fi

Porin seudun matkailu
02 621 7900
www.maisa.fi

Ulvilan kaupunki
040 532 8847
www.ulvila.fi

Reittisatakunta
(02) 677 4511
www.reittisatakunta.fi
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Meloen elämyksiin
Rauman saariston melontareitti
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Rauman saariston luonto on monipuoli-
nen ja elämyksellinen kokemus. Saaristo 
on aivan kaupungin kupeessa, joten sinne 
on hyvät kulkuyhteydet niin omalla autolla 
kuin julkisilla kulkuneuvoillakin. Matkailu-
saarilla on monipuoliset mahdollisuudet 
erilaisiin aktiviteetteihin, ruokailuun ja majoit-
tumiseen. Melojille Rauman saaristo tarjoaa 
loistavat reitit ja taukopaikat. 

Melontaretki aloitetaan Rokinnokasta, johon on 
helppo saapua joko omalla autolla tai julkisilla 
kulkuvälineillä. Kaluston vuokraaminenkin onnis-
tuu vaivattomasti paikalliselta melontaseuralta. 
Ensimmäinen pysähdyspaikka on Päiväranta, 
joka sijaitsee Rauman suurimmassa saaressa 
Nurmeksessa. Päivärannasta löytyy käymälä ja 

kesäisin kotieläimiä. Nurmeksen saaressa on 
myös mahtavat ulkoliikuntamahdollisuudet. Rei-
tin varrella on runsaasti palvelutarjontaa, kuten 
yöpymismahdollisuuksia sekä ohjelma- ja ravin-
tolapalveluita. Melojan kannattaa tutustua myös 
Nurmeksen saaren lumoaviin luontopolkuihin. 
Päivärannasta jatketaan Vesiluomaan, ja sieltä 
edelleen Reksaaressa sijaitsevalle Kartun saaris-
toleirintäalueelle. 

Raumalla on saariston lisäksi paljon muutakin 
nähtävää, esimerkiksi UNESCO:n maailmanpe-
rintökohde Vanha Rauma. Vanhasta Raumasta 
löytyy nähtävää ja koettavaa jokaiselle. Vanhan 
Rauman alueelle houkuttelevat idylliset kahvilat 
sekä monipuoliset erikoisliikkeet. 

Omenapuumaa

Heinänen

Ruohokarta

Hylkkari

Laako

Nurmes

Katavisto

Koliston Leppäkarit

Kivikarit

Korkia Keurunkari

Matala Keurunkari

KARVATINKLOPIT

KARVATTI

Reksaari

Levätys

Ihamo

Karjasluoto

REEVINKARI

RISTKARI

HEVOSKARTA

PANNESAARI

M l S k i

Luodonklopit

KULHASTENKARIT

Iso Pihlavakari

Iso-Korkiakari eli Pihluksen Korkiakari

Aikon Leppäkari

Luonnonsuojelualue

Pöppä

Kalattila

Lammaskari

Sipulkarit

Saukokari

Vähä Korkiakari eli Pikku-Pihlus

Pihluksen Pihlavakari

Vähä-Laako

Valkiakari

S

Must

Haapasaarenvesi

Kutkari
Pormestari

Vähä Pihlavakari
Vasarakari

Lindasaari

Soldat

SÄIKÄNNIEMI

ROKINNOKKA

Latokarit

V h L
Salinketo

© Rauman kaupunki 2015
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Rokinnokka
(Rokintie 313, 26200 Rauma)

   
Päiväranta

Vesiluoma

Reksaari

1

1
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Kohteet kartalla

Omenapuumaa

Heinänen

Ruohokarta

Hylkkari

Laako

Nurmes

Katavisto

Koliston Leppäkarit

Kivikarit

Korkia Keurunkari

Matala Keurunkari

KARVATINKLOPIT

KARVATTI

Reksaari

Levätys

Ihamo

Karjasluoto

REEVINKARI

RISTKARI

HEVOSKARTA

PANNESAARI

M l S k i

Luodonklopit

KULHASTENKARIT

Iso Pihlavakari

Iso-Korkiakari eli Pihluksen Korkiakari

Aikon Leppäkari

Luonnonsuojelualue

Pöppä

Kalattila

Lammaskari

Sipulkarit

Saukokari

Vähä Korkiakari eli Pikku-Pihlus

Pihluksen Pihlavakari

Vähä-Laako

Valkiakari

S

Must

Haapasaarenvesi

Kutkari
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Tietoa reitistä

Reitti on noin 15 kilometriä pitkä. Vaikka se 
kulkee merellä, se on kokonaan sisävesimelon-
taa, joten se soveltuu kaikentasoisille melojille. 
Reitin voi myös meloa lyhyempänä esimerkiksi 
Rokinnokasta Päivärantaan ja takaisin. Jos reitin 
haluaa meloa kokonaisuudessaan, taukopaikkoja 
löytyy sopivin välimatkoin.
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Lisätietoja saariston palveluista 
ja melontareiteistä
http://www.visitrauma.fi

Sivustolta löytyy palvelukarttaesite Raumanmeri, 
josta löytyvät saariston palvelut, retkeily-, vene- 
ja melontareitit.
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Merikarvia Highlights
Pyöräillen veden ja
kulttuurin äärelle
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Merikarvia tunnetaan kivistään ja murtees-
taan – ”Pikkuvuarista maata tämä Meri-
karvia, kunei ol kolomee kilometrii tasasta 
maata muualla ko merellä”. Merikarvia 
Highlights on Merikarvialle sijoittuva, näke-
misen arvoisia paikkoja yhdistelevä pyö-
räilyreitti. Reitille lisäarvoa tuo sen mainio 
geokätkätköilymahdollisuus.

Reilun 3000 asukkaan rannikkokunta Merikarvia 
tulee tutuksi pyöräillen, pienten yksityiskohtien 
kautta.

Reitin varrelta löytyy esimerkiksi 1700-luvulta 
peräisin olevaa Salon suvun kiviaitaa sekä höl-
möläisten tarinaa merikarvian murteella. Luon-
non hoitavaa voimaa ei kannata epäillä, halaus-
mänty odottaa rauhoittavan voimansa kanssa.

Satulasta käsin näkee enemmän
Kokonaispituus Lankosken kalapaikoilta meren 
äärelle on noin 22 kilometriä. Luonnon keskelle 
on rakennettu useita mahdollisuuksia omatoimi-
seen ruokailuun – tunnelmallisen evästulen voi 
sytyttää joen äärellä oleville laavupaikoille.

Pyöräillessä pysytään koko ajan lähellä 
asutusta, joten reitti soveltuu myös sunnun-
taipyöräilijöille. Matka kulkee läpi Merikarvian 

keskustan, päätyen Krookan sataman kalasa-
vustamoille sekä Selkämeren kansallispuiston 
infopisteelle.

Merikarvian saariston Ouraluodolle järjeste-
tään kuljetuksia kesäperjantaisin ja -lauantaisin 
juhannuksesta alkaen. Meriretki halki kivikkoi-
sen, värikkään ja suojaisan saariston on jo itses- 
sään elämys. Siitä nauttivat kaikenikäiset.

Kätkörikas kunta kutsuu
Geokätköily on maailmalla laajalle levinnyt koko 
perheelle soveltuva luonto- ja ulkoiluharrastus. 
Sen pääajatuksena on etsiä GPS-koordinaattien 
ja vihjeiden avulla maastoon piilotettuja kätköjä. 

Merikarvia Highlights -pyöräilyreitti on paitsi 
loistava kokoelma perättäisiä kätköjä vanhoille 
konkareille, myös oiva tilaisuus tutustua uuteen 
harrastukseen. Reitin varrella olevat kätköt ovat 
kohtuullisen helposti löydettävissä ja sopivat 
myös vasta-alkajille. Merikarvia on kokoonsa 
nähden yksi Suomen kätkörikkaimmista kunnis-
ta. 

Tutustu geokätköilyyn!
https://www.geocaching.com/

Lankosken Kahvila-Ravintola Köffi
Vaasantie 83, 29790 Tuorila
   
Salon suvun vanha kiviaita

Halausmänty, maalaismaisemaa ja 
tuulimyllyjä

Hölmöläistarina Merikarvian murteella

Kuninkaantie, uimapaikka ja
kanoottivuokrausta

Unissasaarnaaja
Anna Rågelin synnyinkoti  
 
Piinukosken riippusilta, grillilaavu ja 
kompostikäymälä

Vanha-Heikkilän majatalo ja kotileipomo
Aamiaismajoitusta ja perinneleipiä

Merikarvian keskusta – kirjailijakoti, 
kotiseutumuseo ja korsunäyttely

Krookan satama
Selkämeren kansallispuiston info, 
polkupyöräkorjaamo10

9

8

7

61

2

3

4

5

Reitin varrella...
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1

Merikarvia tunnetaan kivistään ja murtees-
taan - ”Pikkuvuarista maata tämä Meri-
karvia, kunei ol kolomee kilometrii tasasta 
maata muualla ko merellä”. Merikarvia 
Highlights on Merikarvialle sijoittuva, näke-
misen arvoisia paikkoja yhdistelevä pyö-
räilyreitti. Reitille lisäarvoa tuo sen mainio 
geokätkätköilymahdollisuus.

Reilun 3000 asukkaan rannikkokunta Merikarvia 
tulee tutuksi pyöräillen, pienten yksityiskohtien 
kautta.

Reitin varrelta löytyy esimerkiksi 1700-luvul-
ta peräisin olevaa Salon suvun kiviaitaa, sekä 
hölmöläisten tarinaa merikarvian murteella. 
Luonnon hoitavaa voimaa ei kannata epäillä, 
halausmänty odottaa rauhoittavan voimansa 
kanssa.

Satulasta käsin näkee enemmän
Kokonaispituus Lankosken kalapaikoilta meren 
äärelle on noin 22 kilometriä. Luonnon keskelle 
on rakennettu useita mahdollisuuksia omatoimi-
seen ruokailuun - tunnelmallisen evästulen voi 
sytyttää joen äärellä oleville laavupaikoille.

Pyöräillessä pysytään koko ajan lähellä 
asutusta, joten reitti soveltuu myös sunnun-

taipyöräilijöille. Matka kulkee läpi Merikarvian 
keskustan, päätyen Krookan sataman kalasa-
vustamoille sekä Selkämeren kansallispuiston 
infopisteelle.

Merikarvian saariston Ouraluodolle järjest-
etään kuljetuksia kesäperjantaisin ja -lauantaisin 
juhannuksesta alkaen. Meriretki halki kivikkois-
en, värikkään ja suojaisan saariston on jo it-
sessään elämys. Siitä nauttivat kaikenikäiset.

Kätkörikas kunta kutsuu
Geokätköily on maailmalla laajalle levinnyt koko 
perheelle soveltuva luonto- ja ulkoiluharrastus. 
Sen pääajatuksena on etsiä GPS-koordinaattien 
ja vihjeiden avulla maastoon piilotettuja kätköjä. 

Merikarvia Highlights -pyöräilyreitti on paitsi 
loistava kokoelma perättäisiä kätköjä vanhoille 
konkareille, myös oiva tilaisuus tutustua uuteen 
harrastukseen. Reitin varrella olevat kätköt ovat 
kohtuullisen helposti löydettävissä ja sopivat 
myös vasta-alkajille. Merikarvia on kokoonsa 
nähden yksi Suomen kätkörikkaimmista kunnis-
ta.

Tutustu geokätköilyyn!
https://www.geocaching.com/

Lankosken Kahvila-Ravintola Köffi
Vaasantie 83, 29790 Tuorila
   
Salon suvun vanha kiviaita

Halausmänty, maalaismaisemaa ja 
tuulimyllyjä

Hölmöläistarina merikarvian murteella

Kuninkaantie, uimapaikka ja 
kanoottivuokrausta

Unissasaarnaaja
Anna Rågelin synnyinkoti  
 
Piinukosken riippusilta, grillilaavu ja 
kompostikäymälä

Vanha-Heikkilän majatalo ja kotileipomo
Aamiaismajoitusta ja perinneleipiä

Merikarvian keskusta - kirjailijakoti, 
kotiseutumuseo ja korsunäyttely

Krookan satama, Selkämeren 
kansallispuiston info10
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Lisätietoja
Merikarvian kunta
+358 44 7246 333
www.merikarvia.fi

Majoitusta reitin varrella
Vanha-Heikkilän majatalo
+358 50 5337 836
Aamiaismajoitusta kulttuuripitäjän keskustassa

Leirintäalue Mericamping
+358 400 719 583
Meren äärellä leiriytyen ja mökkeillen

Purolomat
+358 41 4666 774
Joen äärellä mökkimajoitusta ja kanoottivuokrausta

Huoltopalvelu
Keijo Mäkitalo
+358 400 721 422 
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Perhokalastus
Merikarvianjoella



78

Merikarvianjoki tarjoaa erinomaiset 
mahdollisuudet perhokalastukseen. Lupa-
alue on 24 kilometriä pitkä, jossa koski- ja 
virtapaikkaa on noin 6 kilometriä. Lankoski, 
Puukoski, Stäävit- ja Vaadit-koski sekä 
Holmankoski ovat laajimpia ja suosituimpia 
kalapaikkoja. 

Suurimpien koskialueiden väliin mahtuu myös 
paljon pieniä virtapaikkoja. Lankosken vieressä 
on kahvila-ravintola Köffi, joka on avoinna päi-
vittäin, ympäri vuoden. Köffissä on 160 asiakas-
paikkaa, A-oikeudet ja sieltä saa ostaa muun 
muassa elintarvikkeita ja kalastuslupia. Kosken 
varrella on myös kota ja nuotiopaikka. Kalastus-
kursseja tarjoaa Eumer Fishing Center.

Monipuolinen Puukoski

Puukoski on Merikarvianjoen levein ja matalin 
koskialue, jota ympäröi peltomaisema. Koski ja-
kautuu neljään osaan; niskaan/yläkoskeen, kes-
kiosaan, välisuvantoon sekä alakoskeen. Yläkos-
ki ja koskenniska ovat syvintä aluetta. Kosken 
keskiosa on leveintä, matalinta ja kivikkoisinta 
aluetta. Alakoski on puolestaan kovavirtainen 
koskiosuus, jossa on myös kuoppia. Keväisin ja 
syksyisin meritaimenta ja lohta on runsaasti.

LANKOSKI

VOIMALAITOS

Tuorijoki

Pentinnevantie

Friikoskentie

Rantatie

Puu
ko

ske
nti

e

Astnäsintie

Strikantie

8-TIE

VAASAANSIIPYYHYN

MERI-PORIIN
PORIIN

Kalastusalueen 
yläraja. 
Fishing 
area ends.

PUUKOSKI

KONIHAARA

PURUPAKKA

STÄÄVIT

PIINUKOSKI

HOLMANKOSKI

LEHTISENKOSKI

SALMELANKOSKI

ÄNKI

MERIKARVIAN KESKUSTA

PJ
G.

FI 
17

.9
.2

01
3

SEO 
HUOLTOASEMA

MERIKIEVARI
R-KIOSKI

KÖFFI

KIVISILTA

NÄKÖALAPAIKKA

JOKISUUN TAUKOPAIKKA

VERKKOKALASTUSKIELTO
ULOTTUU 5 KM MERELLE
NET FREE ZONE

EUMER 

VAADIT
Kytiholmantie

MAJOITUSTA, ACCOMONDATIONS:
Merimökki, 044 212 0108
Merikievari, 02 529 2929
Mericamping, 0400 719 589
Eumer, 044-560 3120
Joenrantamökki Alakylässä, 050 361 4870
Jokimökki Purupakassa, 040 561 4580
Purolomien jokimökit Alakylässä, 041 466 6774
Holmankosken Perhotupa, 040 517 9111
Onnelan Ranta, 040 556 1819
Mökki Tikkaluodossa Alakylässä, 0400 892 627
Merijukola, 0400 596 286
Mökkisaari Ourassa, 050 4617 204
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Monipuolinen Puukoski

Koski jakautuu neljään osaa; niskaan/yläkos-
keen, keskiosaan, välisuvantoon sekä alakos-
keen. Puukoski on joen levein ja matalin kos-
kialue, joka sijoittuu peltomaisemaan. Yläkoski 
ja koskenniska on syvintä aluetta. Kosken 
keskiosa on leveintä, matalinta ja kivikkoisinta 
aluetta. Ala-koski on puolestaan kovavirtainen 
koskiosuus, jossa on myös kuoppia. Keväisin ja 
syksyisin meritaimenta ja lohta on runsaasti.
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Merikarvianjoki tarjoaa erinomaiset 
mahdollisuudet perhokalastukseen. 
Lupa-alue on  24 kilometriä pitkä, 
jossa koski- ja virtapaikkaa on noin 
6 kilometriä. Lankoski, Puukoski, 
Stäävit- Vaadinkoski sekä Holman-
koski ovat laajimpia ja suosituimpia 
kalapaikkoja. Suurimpien koski-
aluiden väliin mahtuu myös paljon 
pieniä virtapaikkoja. Kosken vieressä 
on kahvila/ravintola Köffi, joka on 
ympäri vuoden auki joka päivä klo 
8.00-23.00. Köffissä on 160 asia-
kaspaikkaa, A-oikeudet ja sieltä saa 
ostaa muun muassa elintarvikkeita 
ja kalastuslupia. Kosken varrella on 
myös kota ja nuotiopaikka. Kalas-
tuskursseja tarjoaa Eumer Fishing 
Center.
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Merimökki, 044 212 0108
Merikievari, 02 529 2929
Mericamping, 0400 719 589
Eumer, 044-560 3120
Joenrantamökki Alakylässä, 050 361 4870
Jokimökki Purupakassa, 040 561 4580
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Vanha-Heikkilän majatalo, 050 533 7836
Rauhanlaakson Kestikartano, 0400 318 398
Kortteeri Oiva, Köffi 02 551 4191 
Lankosken Onnela, 040 556 1819
Matkakoti Salminen, 02 5513 210
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Merikarvianjoki tarjoaa erinomaiset 
mahdollisuudet perhokalastukseen. Lupa-
alue on 24 kilometriä pitkä, jossa koski- ja 
virtapaikkaa on noin 6 kilometriä. Lankoski, 
Puukoski, Stäävit- ja Vaadit-koski sekä 
Holmankoski ovat laajimpia ja suosituimpia 
kalapaikkoja. 

Suurimpien koskialueiden väliin mahtuu myös 
paljon pieniä virtapaikkoja. Lankosken vieressä 
on kahvila-ravintola Köffi, joka on avoinna päi-
vittäin, ympäri vuoden. Köffissä on 160 asiakas-
paikkaa, A-oikeudet ja sieltä saa ostaa muun 
muassa elintarvikkeita ja kalastuslupia. Kosken 
varrella on myös kota ja nuotiopaikka. Kalastus-
kursseja tarjoaa Eumer Fishing Center.

Monipuolinen Puukoski

Puukoski on Merikarvianjoen levein ja matalin 
koskialue, jota ympäröi peltomaisema. Koski 
jakautuu neljään osaa; niskaan/yläkoskeen, 
keskiosaan, välisuvantoon sekä alakoskeen. Ylä-
koski ja koskenniska on syvintä aluetta. Kosken 
keskiosa on leveintä, matalinta ja kivikkoisinta 
aluetta. Alakoski on puolestaan kovavirtainen 
koskiosuus, jossa on myös kuoppia. Keväisin ja 
syksyisin meritaimenta ja lohta on runsaasti.
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mahdollisuudet perhokalastukseen. 
Lupa-alue on  24 kilometriä pitkä, 
jossa koski- ja virtapaikkaa on noin 
6 kilometriä. Lankoski, Puukoski, 
Stäävit- Vaadinkoski sekä Holman-
koski ovat laajimpia ja suosituimpia 
kalapaikkoja. Suurimpien koski-
aluiden väliin mahtuu myös paljon 
pieniä virtapaikkoja. Kosken vieressä 
on kahvila/ravintola Köffi, joka on 
ympäri vuoden auki joka päivä klo 
8.00-23.00. Köffissä on 160 asia-
kaspaikkaa, A-oikeudet ja sieltä saa 
ostaa muun muassa elintarvikkeita 
ja kalastuslupia. Kosken varrella on 
myös kota ja nuotiopaikka. Kalas-
tuskursseja tarjoaa Eumer Fishing 
Center.

LANKOSKI

VOIMALAITOS

Tuorijoki

Pentinnevantie

Friikoskentie

Rantatie

Puu
ko

ske
nti

e

Astnäsintie

Strikantie

8-TIE

VAASAANSIIPYYHYN

MERI-PORIIN
PORIIN

Kalastusalueen 
yläraja. 
Fishing 
area ends.

PUUKOSKI

KONIHAARA

PURUPAKKA

STÄÄVIT

PIINUKOSKI

HOLMANKOSKI

LEHTISENKOSKI

SALMELANKOSKI

ÄNKI

MERIKARVIAN KESKUSTA

PJ
G.

FI 
17

.9
.2

01
3

SEO 
HUOLTOASEMA

MERIKIEVARI
R-KIOSKI

KÖFFI

KIVISILTA

NÄKÖALAPAIKKA

JOKISUUN TAUKOPAIKKA

VERKKOKALASTUSKIELTO
ULOTTUU 5 KM MERELLE
NET FREE ZONE

EUMER 

VAADIT
Kytiholmantie

MAJOITUSTA, ACCOMONDATIONS:
Merimökki, 044 212 0108
Merikievari, 02 529 2929
Mericamping, 0400 719 589
Eumer, 044-560 3120
Joenrantamökki Alakylässä, 050 361 4870
Jokimökki Purupakassa, 040 561 4580
Purolomien jokimökit Alakylässä, 041 466 6774
Holmankosken Perhotupa, 040 517 9111
Onnelan Ranta, 040 556 1819
Mökki Tikkaluodossa Alakylässä, 0400 892 627
Merijukola, 0400 596 286
Mökkisaari Ourassa, 050 4617 204
Niittyniemen lomamökit, 0400 393 285
Joenrantamökki Tuorilassa, 050 412 6058 
Merenrantahuvila Kasalassa, 040 415 0768
Merenrantamökki Lankosluodossa, 0500 197 393
Merenrantamökki Köörtilässä, 0500 182 779
Merenrantamökki Tyrnimaa, 0500 593 601
Merenrantamökki Lankosluodossa, 044 567 1200
Lohi-Mökit, 02 5513 182
Vanha-Heikkilän majatalo, 050 533 7836
Rauhanlaakson Kestikartano, 0400 318 398
Kortteeri Oiva, Köffi 02 551 4191 
Lankosken Onnela, 040 556 1819
Matkakoti Salminen, 02 5513 210
Riverside Nature Oy, 0400-214 626
Koivuniemen Herra, 02 5511 663
Mäkipuron saarihuvila Ourassa, 041 466 6774
Mökki Krookassa, 050 597 3590

LAAVU, FIREPLACE

TAUKOPAIKKA, TABLE

PARKKIPAIKKA, PARKING

KALASTUSKIELTOALUE
FISHING NOT ALLOWED

KÄYMÄLÄ, TOILET

LIIKUNTARAJOITTEISILLE 
SOPIVA KALASTUSPAIKKA
KALASTUSLUVAT
FISHING LICENCES

1km

ALAKYLÄ 6

MERIKARVIA 8

7

8

6

5

1

2

3

4

Puukoski: kota, parkkipaikka, 
WC, esteetön

Konihaara

Lankoski

Kahvila-ravintola Köffi

Stäävit

Vaadit

Holmankoski

Eumer Fishing Center



80Ku
va

t 
ja

 k
ar

tt
a 

Ki
m

m
o 

Pu
os

i, 
M

er
ik

ar
vi

an
jo

ki
.fi

. E
si

tt
ee

n 
va

lm
is

tu
s 

SA
M

Ki
n 

re
st

on
om

io
pi

sk
el

ija
t 

 E
lla

 R
et

ul
ai

ne
n,

 E
em

el
i P

el
to

ne
n 

ja
 J

ul
ia

 
Ko

kk
on

en
, k

ev
ät

 2
01

5.

Perhokalastus
Perhokalastusta on muista kalastusmuodois-
ta helposti erotettavissa, sillä pyyntivälineenä
toimivat perhot ovat niin kevyitä, että niiden
heittämistä varten tarvitaan painava, 
etuosastaan kartioitu perhosiima. Perho-
kalastus on alun perin kehitetty taimenen 
pyyntiin, mutta myöhemmin myös muiden 
kalojen kalastukseen.

Lisätietoa

http://www.merikarvianjoki.fi/

Eumer Fishing Centerin varaukset ja
asiakaspalvelu puh. 050 440838
www.eumer.fi

Kahvila-ravintola Köffi
Vaasantie 83, 29790 Tuorila
Puhelin 02 5514191
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Luonto nähdään 
yhdeksi Satakunnan 

suurimmista valteista.  
Satakunnassa on monia 

valtakunnallisesti ja 
jopa kansainvälisesti 

arvokkaita luonto-
kohteita. Nämä tulisi 
nyt tuotteistaa liike-

toiminnaksi sekä lisätä 
niiden näkyvyyttä matkai-

lijoiden keskuudessa.

Julkaisu taustoittaa Satakunnan 
luontomatkailun elinkeinomahdolli-
suuksia ja Satakuntaa luontomatkailu-
kohteena. Lisäksi julkaisussa avataan 
Outdoors Finland -kehittämisohjelmaa 
toimijoille ja annetaan näkökulmia luon-
tomatkailun kehittämiseksi maakun-
nassa.

ISSN 1457-0696 | ISBN 978-951-633-163-1 (painettu) 

ISSN 2323-8356 | ISBN 978-951-633-164-8 (verkkojulkaisu)




