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Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia Vuoksen Suomen puoleisen alueen aktivi-
teettitarjonta sekä valita tästä joukosta 10 kärkikohdetta. Kärkikohteiksi muodos-
tuivat Vuoksen alueen tämän hetken vetovoimaisimmat ja matkailun kannalta tär-
keimmät matkailupalvelut. Niistä laadittiin asiakkaille suunnatut tuotekuvaukset, 
jotka tulivat toimeksiantajan Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy:n käyttöön.  

Tuotekuvauksia hyödynnetään alueen markkinoinnissa ja myynnissä. Työn ja 
tuotekuvausten tarkoituksena oli lisätä Vuoksen alueen kiinnostusta. Lisäksi tie-
dusteltiin alueen matkailuasiantuntijoilta heidän ajatuksiaan Vuoksen matkailun 
tulevaisuudesta ja opinnäytetyön tekijä esitti omia kehitysideoitaan. 

Opinnäytetyön tuloksena syntyneisiin tuotekuvauksiin kerättiin tietoa jakelukana-
vista, kuten alueen matkailumarkkinointiyhtiö goSaimaan verkkosivuilta sekä pal-
veluntuottajien kotisivuilta ja keräämällä tietoa matkailuyrittäjiltä. Tuotekuvausten 
sisällöksi tuli asiakkaita hyödyttävää tietoa sekä kiinnostusta herättäviä kuvia. Nii-
den laatimisessa hyödynnettiin tuotteistamisen sekä palvelumuotoilun työkaluja, 
kuten palvelun kulun huomioimista asiakkaan näkökulmasta. 
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Abstract 
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Creating Product Descriptions of Tourism Services at River Vuoksi, 39 pages, 1 
appendix 
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Bachelor´s Thesis 2016 
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opment Company 
 
 

The purpose of the study was to survey the activities of River Vuoksi region in 
Finland and to choose from these top 10 programme services. Top services are 
the most attractive and important ones for area’s tourism at this moment. From 
top services were created product descriptions for the use of commissioner, 
Imatra Region Development Company. 

Product descriptions are used for marketing and selling of the area. The purpose 
of the study and product descriptions were to add interest in the Vuoksi area. 
From local tourism business experts were asked about their thoughts of the 
Vuoksi area’s tourism in the future and the maker of the thesis presented own 
development ideas. 

Results of the work are the product cards, and the contents were collected from 
tourism distribution channels, such as local marketing organization goSaimaa’s 
web page and from programme service providers’ home pages as well as by col-
lecting information from the entrepreneurs. Product descriptions include useful 
information for customers and some inspiring pictures. In the progress were used 
tools of productization and service design, such as consideration of the service 
progress from the customer’s point of view. 
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1 Johdanto 

Valitsin tämän aiheen opinnäytetyölle, koska olen asunut Imatralla Vuoksen var-

rella ja kiinnostunut matkailun kehittämisestä. Vuoksella on paljon potentiaalia ja 

sen merkitystä alueen matkailussa voisi kasvattaa. Luin kesällä 2015 artikkeliin, 

jossa kerrottiin Vuoksessa olevan vastuupuomin purkamisesta. Vastuupuomi oli 

Vuoksella rajavyöhykkeellä sijaitseva betoniponttonisilta, joka esti roskien ja puu-

tavaran kulkeutumisen valtionrajan toiselle puolelle. Se poistettiin rakennelman 

huonon kunnon takia myöhemmin syksyllä (Etelä-Saimaa 2015). Avoin vesitie 

mahdollistaisi rajan ylittämisen Vuoksea pitkin, mutta se ei ole vielä mahdollista. 

Venäjän puolelle ulottuva Vuoksen maisemaristeily voisi olla alueen erikoisuus. 

Artikkeli herätti ajatuksia Vuoksen matkailun kehittämisen mahdollisuuksista ja 

antoi aiheen opinnäytetyölleni. 

Sain Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy:ltä (myöh. Kehy) toimeksiannon luoda 

Vuoksen kärkikohteista tuotekuvaukset. Tavoitteena on, että valmiit tuotekuvauk-

set tulevat Kehyn käyttöön ja niitä hyödynnetään matkailun jakelukanavissa. Tar-

peen mukaan tuotekuvauksia voidaan päivittää, jotta niiden tiedot pysyvät ajan-

tasaisina. Opinnäytetyön tavoitteena on tutkia Vuoksen alueella tällä hetkellä ole-

vat tuotteet ja palvelut sekä valita niistä 10 kärkikohdetta tuotekuvauksia varten. 

Tarkoituksena on myös lisätä kiinnostusta Vuoksea ja sen alueen matkailupalve-

luja kohtaan. Kärkikohteet valitsen eri teemoja huomioiden sekä matkailupalve-

lujen vetovoimaisuuden ja matkailullisen tärkeyden kannalta. Aihe rajataan akti-

viteetteihin, joiden merkittävänä osana Vuoksi on, ja ne sijaitsevat Suomen puo-

lella. Haen tietoa Vuoksen alueen tuotteista palveluntuottajien kotisivuilta, jakelu-

kanavista, kuten alueen markkinointiorganisaatio goSaimaan sivustolta sekä ky-

selemällä tietoja yrittäjiltä. 

Koskinäytökset ovat olleet jo vuosikausia merkittävä matkailukohde Imatralla. 

Imatrankoskella tehdään padon peruskorjausta 2015 - 2018, jonka takia koski-

näytöksiä ei järjestetä vuosina 2017 ja 2018. Vetovoimaisen nähtävyyden puut-

tuessa on hyvä tuoda esille ja markkinoida myös muita alueen tuotteita ja palve-

luita sekä mahdollisesti kehittää uusia. Lisäksi Vuoksen ympäristön matkailupal-

veluista ei ole kasattu tietoa yhteen paikkaan, vaan tieto on sirpaloitunut eri jake-

lukanaviin ja verkkosivuille. Valmiit tuotekuvaukset voidaan esimerkiksi sijoittaa 
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Imatran matkailuinfon verkkosivuille ”Luonto” -pääteeman alle (Imatra Base 

Camp). Opinnäytetyön aihe on ajankohtainen, ja siitä on hyötyä tunnettuuden li-

säämisessä. Lisäksi Kehyllä on tarvetta tuotekuvauksille. 

Kehy tarjoaa palveluja Imatralla, Ruokolahdella ja Rautjärvellä aloittaville ja toi-

miville sekä alueelle sijoittuville yrityksille. Palveluja ovat esimerkiksi rahoitus- ja 

yritysneuvonta. Lisäksi se järjestää koulutuksia sekä seminaareja ja on mukana 

erilaisissa alueen matkailu- ja kehittämishankkeissa. Kehy vastaa myös alueen 

matkailupalveluiden järjestämisestä ja matkailuinfosta. Imatra Base Camp on Ke-

hyn ylläpitämä maksuton palvelukanava, johon on listattu koko seutukunnan pal-

velutarjonta. (Kehy 2016.) 

Opinnäytetyöni pääkohdat ovat Vuoksi, siihen liittyvät matkailupalvelut ja tuote-

kuvaukset, matkailun jakelukanavat sekä trendit. Tämän lisäksi tutkin Vuoksen 

mahdollisuuksia tulevaisuuden matkailussa. Työ rakentuu näiden teemojen mu-

kaisesti. 

2 Vuoksi 

Vuoksi on Imatran kaupungin läpi virtaava joki, joka alkaa Saimaasta ja päättyy 

Laatokkaan. Sillä on suuri vaikutus Imatran matkailuhistoriassa. Vuoksi muodos-

tuu useista koskista, joista kaksi suurinta sijaitsevat Suomen puolella. Suurin, 

Imatrankoski, on ollut nähtävyys jo satoja vuosia. Se padottiin voimalaitoskäyt-

töön vuonna 1929. Tämän jälkeen koski on kuohunut näytöksissä. (Virtuaali 

Vuoksi.)  

Imatrankoski on yksi Suomen kansallismaisemista ja sitä pidetään Suomen en-

simmäisenä matkailunähtävyytenä sekä yhdessä Valtionhotellin kanssa vanhim-

pana matkailukohteena. Imatrankoski on mainittu kirjallisuudessa, kuten Kaleva-

lassa, sekä sitä on kuvattu maalauksissa. Imatrankoskea ympäröivä Kruunun-

puisto on vuonna 1842 perustettu Suomen vanhin luonnonsuojelualue. Vuoksi on 

tärkeä osa kaupungin matkailuelinkeinoa. Monipuolisena ympäristönä Vuoksi tar-

joaa mahdollisuuksia erilaisiin matkailun ohjelmapalveluihin sekä matkailijoiden 

ja paikallisten virkistäytymiseen. 
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2.1 Vuoksen historia 

Vuoksi muodostui noin 5700 vuotta sitten, kun Saimaan vesimassat puhkoivat 

Salpausselän harjun ja vesi virtasi peruskallion heikoimpien kohtien läpi. Vuoksi 

virtasi Imatrankosken kohdalla nykyistä leveämpänä ja korkeammalla, muodos-

taen useita hiidenkirnuja. Hiidenkirnut ovat virran mukana kulkeneiden kivien ko-

vertamia kuoppia kalliopohjassa. Vähitellen koskenuoma kaventui nykyiseen 

muotoonsa, ja vanhaan uomaan alkoi muodostua kasvillisuutta. (Hirn 1978, 9; 

Virtuaali Vuoksi.) 

Kokonaispituudeltaan Vuoksi on noin 150 kilometriä, ja tällä matkalla pudotus-

korkeus on noin 70 metriä. Suomen puolella Vuoksen pituus on noin 15 kilomet-

riä, ja sen yläjuoksulla sijaitsevat suurimmat pudotukset, Imatrankoski ja Tainion-

koski. Molemmissa toimii nykyisin vesivoimalaitokset. (Virtuaali Vuoksi.) 

Varhaisimmat asiakirjamerkinnät Vuoksesta ovat 1550-luvulta. Merkinnät liittyvät 

veronkirjaukseen sekä lohenkalastukseen Imatrankoskella. Sata vuotta myö-

hemmin Imatra mainitaan jo useammissa kirjallisissa teoksissa. (Hirn 1978, 10-

11.) 

2.2 Vuoksi matkailukohteena 

Ensimmäinen tunnettu vierailija Imatrankoskella oli Venäjän keisarinna Katariina 

Suuri kesällä 1772. Vierailua varten kosken itärannalle rakennettiin kaksi huvi-

majaa ja niiden välille puinen kävelytie. Virtaavan veden voiman osoittamiseksi 

kosken kuohuihin laskettiin puinen vene ja tynnyreitä. Keisarinna saattoi innoittaa 

hovipiirien lisäksi myös valistuneita kansalaisia ja ulkomaalaisia vierailemaan 

Imatrankoskella. (Hirn 1978, 12 - 13.) 

Imatra yleistyi matkakirjallisuudessa 1780-luvulta lähtien, ja sen asema vakiintui 

1800-luvun alussa, jolloin koski löytyi kartoilta sekä maantieteellisistä hakuteok-

sista. Monissa matkailukertomuksissa toistuu taru, jossa kerrotaan karhun joutu-

neen Imatraan, ja kun se löydettiin kosken alapuolelta, olivat sen luut paksun 

turkin sisällä pirstoutuneet jauhoksi. Matkailu lisääntyi, ja kävijöitä varten alettiin 

pystyttää ensimmäisiä matkailijoita palvelevia rakennelmia. (Hirn 1978, 13 - 14, 
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18.) Imatrankoskea ympäröivä Kruununpuisto on Suomen ensimmäinen luon-

nonsuojelualue. Se perustettiin vuonna 1842 Venäjän keisari Nikolai I:n toimesta. 

Matkailijamäärien lisääntyessä alueen luontoa haluttiin suojella ilkivallalta, ja 

puistoa valvomaan palkattiin metsänvartija. 

Imatrankoski oli 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa suuri matkailunähtävyys 

koko Euroopassa. Majoitukselle kosken äärellä oli tarvetta, kun koski ja Vuoksella 

kalastus houkuttelivat paikalle korkeatasoista majoitusta kaipaavia matkalaisia. 

Nykyinen Valtionhotelli valmistui Imatrankosken partaalle 1903, ja turistien määrä 

kasvoi entisestään. Kansalaissota päätti turismin kukoistuksen kauden, ja Valti-

onhotelli muutettiin sotasairaalaksi. Uusi loistokausi oli maailmansotien välillä ko-

timaisen matkailun voimistuttua, kunnes jälleen nousukausi päättyi sotaan. So-

danjälkeisten korjaustöiden päätyttyä Valtionhotelli aukesi uudelleen vuonna 

1945, mutta uusi matkailun nousukausi koettiin vasta 1980-luvulla. (Virtuaali 

Vuoksi.) 

Imatrankoski on Imatran tunnetuin nähtävyys. Normaalisti koski on kuohunut näy-

töksissä kesäaikana päivittäin ja sen lisäksi jouluna sekä uutena vuotena. Par-

haimpina vuosina näytöksiä on ollut lähes 100. Tällä hetkellä Imatrankosken pa-

toa peruskorjataan, ja kesällä 2016 koskinäytöksiä järjestetään ainoastaan 12 

kertaa. Imatrankosken patoremontti toteutetaan vuosina 2015 - 2018. 

2.3 Aktiviteetit Vuoksella 

Vuoksi on monipuolinen alue, jonka ympärille on syntynyt paljon harrastusmah-

dollisuuksia, tapahtumia ja matkailun ohjelmapalveluja. Vuoksi on sekä harras-

tuspaikka että rentoutumisen kohde. Vuoksella ja sen ympäristössä voidaan 

muun muassa lenkkeillä, tarkkailla lintuja ja luontoa, kalastaa, geokätköillä, pestä 

mattoja ja uida. Monet kaupungin palveluista ovat sijoittuneet Vuoksen varrelle, 

kuten kaupungintalo, kulttuurikeskus, museot, pääkirjasto sekä uimahalli ja urhei-

lutalo. 

Vuoksella on paljon aktiviteetteja. Imatrankosken yli voidaan liukua vaijeria pitkin, 

Vuoksella voidaan sukeltaa esimerkiksi vanhan vesivoimalaitoksen hylylle, liitää 

nousuvarjolla tai kellua virran mukana. Virkistyskalastus Vuoksella on suosittua 

ja sillä on jo pitkät perinteet (Vuoksi : Kalastajan opas). Kalastusmatkailu kukoisti 
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1800-luvulla, kun Pietarin englantilaiset asiantuntijat ja liikemiehet perustivat ka-

lastusyhteisön The Wuoksi Fishing Club. Klubi siirtyi vuonna 1890 Varpasaareen, 

jonka läheisyydessä oli suuremmat kalasaaliit. Toiminta hiipui, kun Vuoksen vesi 

alkoi likaantua ja virallisesti klubin toiminta päättyi vuonna 1949. Vesiensuojelu-

toimet paransivat veden laatua, ja vuodesta 1983 alkaen Vuokselle myönnettiin 

kalastuslupia. Englantilaisen kalastusklubin perinteitä pitää yllä Varpasaaressa 

sijaitseva Vuoksen Kalastuspuisto. (Virtuaali Vuoksi.) 

Viime vuosina kaupungissa järjestettävät tapahtumat ovat siirtyneet Vuoksen var-

relle. Kulttuuritalo Virran puistossa järjestetään esimerkiksi musiikkifestivaaleja. 

Lisäksi Vuoksen Kalastuspuistossa on kesällä useita erilaisia tapahtumia. 

Vuonna 2016 Imatran ajot tekevät paluun, ja osa radasta sijaitsee Vuoksen var-

rella. 

3 Matkailupalvelut ja niiden kehittäminen 

Matkailupalvelu on matkailuyrityksen tuottama palvelu. Matkailupalvelun ja mat-

kailutuotteen eroa on hankala osoittaa. Asiakkaan käyttämä matkailutuote on 

aina palvelu tai palveluiden kokonaisuus. Matkailupalvelu on abstrakti, useista 

elementeistä koostuva verkostotuote ja usein jopa alueellinen kokonaisuus, jossa 

kaikki vaikuttaa kaikkeen (Borg ym. 2002, 123 - 124).  

Matkailun ohjelmapalvelut ovat matkailutuotteeseen liittyviä aktiviteetteja, jotka 

muodostavat matkan toiminnallisen osan. Ohjelmapalvelut voivat olla esimerkiksi 

luontoon liittyviä ohjattuja aktiviteetteja, harrastus- ja virkistyspalveluja, huvikoh-

teita sekä kilpailu- ja kulttuuritapahtumia. Opetushallituksen mukaan matkailun 

ohjelmapalvelut ovat omatoimisia tai ohjattuja toimintoja, jotka pohjautuvat asia-

kaslähtöisesti luontoon, kulttuuriin, viihteeseen, liikuntaan tai terveyteen. Yhdis-

tävä tekijä eri määritelmissä on asiakkaan osallistuminen johonkin aktiiviseen toi-

mintaan tai tapahtumaan. (Verhelä & Lackman 2003, 15 - 17.) 
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3.1 Matkailutuote 

Kansainvälisesti tunnettu matkailutuotteen teoreettinen malli on Smithin kerros-

malli, jossa matkailutuotteen ytimen muodostaa sen sijainti. Muut tuotteen ker-

rokset muodostuvat palvelusta, vieraanvaraisuudesta, valinnan mahdollisuuk-

sista ja asiakkaan sitoutumisesta kyseiseen tuotteeseen. Matkailutuotteeseen 

vaikuttavat ulkoiset osatekijät, joita palveluntarjoaja ei pysty hallita, esimerkiksi 

sää tai alueen yleiset ominaisuudet. (Borg ym. 2002, 123.) 

Matkailutuote muodostuu useista erillisistä elementeistä, jotka ovat palveluntuot-

tajalle erillisiä toimintaprosesseja. Tuote tulisi suunnitella ja dokumentoida niin, 

että prosessit erottuvat selkeästi toisistaan, jotta niitä voidaan tarkastella erik-

seen. Ideoiden kehittämiseen on useita menetelmiä, esimerkiksi ideakilpailu tai 

toisen yrityksen toiminnan seuraaminen. Olennaisena on, että parhaat ideat syn-

tyvät alueen tai yrittäjän omista vahvuuksista ja osaamisesta. Toteutuksen suun-

nittelun pohjana pidetään asiakkaiden tarpeita. Suunnittelussa on huomioitava 

mitä asiakas haluaa ohjelmapalvelussa kokea ja aistia. Lisäksi aikatekijät ja toi-

mintaympäristö vaatimuksineen on otettava huomioon. (Verhelä & Lackman 

2003, 75 - 79, 82, 84 - 85.) 

Ennen tuotteen markkinointia ja toteutusta, sitä on testattava asiakkaiden 

kanssa. Testaajan olisi hyvä olla ulkopuolinen henkilö ja testauksella selviää 

mahdolliset korjaustarpeet. Suunnittelun ja testauksen perusteella tuotteesta voi-

daan laatia kuvaus. Jälleenmyyjiä ja yrityksen omaa käyttöä varten on syytä laa-

tia tuotteesta tuoteseloste tai tuotekortti, josta selviävät tuotteen yksityiskohdat. 

Tämän jälkeen tuote on hinnoiteltava, ja siitä on tehtävä esittelymateriaalia mark-

kinointiin. Jokainen ohjelmapalvelun toteutus on osa palveluntuottajan jatkuvaa 

tuotekehitysprosessia, ja tuotetta on muutettava ja korjattava, jos sille on tarvetta. 

Parhain tapa selvittää tuotteen puutteita on kerätä asiakkailta palautetta. (Verhelä 

& Lackman 2003, 75 - 79, 82, 84 - 85.) 

3.2 Asiakaslähtöisyys ja asiakaskokemus 

Asiakaslähtöisyys tarkoittaa, että tuote perustuu asiakkaan tarpeisiin ja että asia-

kas saa tuotteesta sellaisen kokemuksen, jonka on odottanut saavansa. Ohjel-

mapalvelua suunniteltaessa on selvitetty asiakkaiden tarpeet ja palvelu on luotu 
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niiden mukaisesti. (Verhelä & Lackman 2003, 199.) Palvelumuotoilussa korostuu 

matkailupalvelujen asiakaslähtöinen kehittäminen muotoilun avulla (Periskooppi 

2012). 

Asiakaskokemus koostuu niistä kohtaamisista, mielikuvista sekä tunteista, joita 

asiakas muodostaa yrityksen toiminnasta. Se ei tarkoita ainoastaan asiakaspal-

velua, myyntiä ja markkinointia, vaan koostuu monesta yrityksen osa-alueesta. 

Yritykset eivät voi hallita millainen asiakaskokemuksesta muodostuu, vaan ne 

voivat ainoastaan valita millaisiin asiakaskokemuksiin he pyrkivät. Asiakkaan ja 

yrityksen välisiä kohtaamisia tapahtuu kosketuspisteissä, ja niistä voidaan muo-

dostaa kosketuspolkuja. Yritykset pystyivät aikaisemmin hallitsemaan kosketus-

pisteitä helpommin, koska niiden määrä oli pienempi. Internetin, sähköisen kau-

pan sekä sosiaalisen median vaikutuksista johtuen yrityksien on hankalampi hal-

lita kaikkia mahdollisia kohtaamisia. Yhä useammin yritystä ja brändiä koskevia 

keskusteluja käydään yrityksen ulottumattomissa erilaisilla keskustelupalstoilla ja 

sosiaalisessa mediassa. Asiakkailla on matala kynnys mennä esimerkiksi Face-

bookissa kertomaan muille saamastaan huonosta tai hyvästä palvelusta. (Löy-

tänä & Kortesuo 2011, 11 - 14, 43 - 45, 48 - 49, 113; Löytänä & Korkiakoski 2014, 

98.) 

3.3 Palvelumuotoilu 

Palvelumuotoilu tarkoittaa palveluiden kaupallista kehittämistä muotoilun mene-

telmien keinoin. Sen avulla luodaan oikeanlainen ympäristö tapahtumille ja toi-

minnoille, jotta asiakaskokemusta voidaan ohjata oikeaan suuntaan. Asiakkaan 

tarpeet ja motivaatiot ovat suunnittelun keskiössä, ja tuotekehityksessä on kes-

keistä mallintaa asiakkaan näkökulmasta. (Periskooppi 2012.) 

Asiakkaan kokemaa palvelukokonaisuutta kutsutaan palvelupoluksi, joka koos-

tuu palvelutuokioista. Niitä ovat esimerkiksi yrityksen nettisivuihin tutustuminen 

tai saapuminen matkakohteeseen. Palvelutuokiot koostuvat yksittäisistä kontak-

tipisteistä, joiden kautta asiakas aistii palvelun. Kuva 1 havainnollistaa palvelupo-

lun kulun eri palvelutuokioiden ja kontaktipisteiden kautta. (Periskooppi 2012.) 
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Kuva 1. Palvelupolun kulku (Periskooppi 2012.) 

3.3.1 Tarinallistaminen 

Palvelumuotoilu ja muut tarinankerronnalliset työkalut ovat auttaneet löytämään 

uusia tapoja ymmärtää asiakasta sekä mallintamaan uusien palveluiden käyttö-

kokemuksia (Periskooppi 2012. Tarinallistaminen on tarinalähtöistä palvelumuo-

toilua. Tarina on yrityksen strategia, jonka avulla voidaan tuottaa asiakkaille uu-

denlaisia palvelukokemuksia, jotka välittävät eteenpäin yrityksen tarinaa (Kallio-

mäki 2014, 13). 

Tarinallistaminen keskittyy luomaan kokonaisvaltaisen palvelukokemuksen, li-

säämään palvelutuotteen arvoa sekä tuottamaan elämyksellisyyttä. Tarinalähtöi-

nen palvelumuotoilu tarkoittaa palveluiden innovointia, kehittämistä sekä suun-

nittelemista tarinalähtöisesti ja muotoilun menetelmiä käyttäen. Tarinallistamisen 

keinoin pystytään suunnittelemaan uusia palveluja tai kehittää jo olemassa olevia 

palveluita lisäämällä elämyksellisyyttä. Tarinalla erottautumalla asiakkaat voivat 
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tunnistaa yrityksen ja sen tarjoamat palvelut, palvelukokemus jää paremmin mie-

leen ja näin asiakkaan on helpompi suositella palvelua muille. (Kalliomäki 2014, 

14 - 15.) 

Tarinallistamisen tavoitteena on, että se tekee palvelusta mielenkiintoisen, hou-

kuttelee ja koukuttaa asiakkaan. Jokainen yritys myy ainutlaatuista ja erilaista ta-

rinaansa, jonka pitäisi näkyä yrityksen toiminnassa. Tämän takia jo markkinoin-

nissa tulisi antaa asiakkaille esimakua yrityksen tarjoamasta tarinakokemuk-

sesta. Se voi olla esimerkiksi lyhyt video yrityksen kotisivuilla tai mielenkiintoinen 

kuva. Markkinoinnin tulisi olla houkutteleva alkusysäys tarinaan, jolla koukute-

taan asiakas hankkimaan lisätietoa yrityksen palveluista. Näin tarinallistaminen 

tukee markkinointia ja myyntiä. Tarinat voivat madaltaa ostamisen kynnystä, si-

touttaa asiakkaita sekä aktivoida lisämyyntiin. (Kalliomäki 2014, 22 - 24, 37.) 

Tarinallistamista ei voi tehdä ulkoa, vaan se lähtee yrityksen sisältä. Tarinallista-

minen on prosessi, joka alkaa yrityksen omien tarinaelementtien löytämisestä, 

sekä yrityksen olemassaolon ytimestä. Ensimmäiseksi yritykselle luodaan tari-

naidentiteetti, joka heijastuu asiakkaille yrityksen toiminnan kaikilla osa-alueilla ja 

jota hyödynnetään prosessin muissa osissa (Kalliomäki 2014, 78). 

3.3.2 Tunnelmamuotoilu 

Tunnelmamuotoilussa yhdistetään palvelumuotoilua ja tunnelman luomista. Siinä 

on samantyylisiä piirteitä kuin tarinallistamisessa. Tunnelma on aistikokemuk-

sista, ajatuksista ja tunteista syntyvää vuorovaikutusta. Tunnelmamuotoilu tar-

joaa ymmärtämisen, suunnittelun sekä tuottamisen työkaluja. Pelkkä hinta tai va-

likoima vaikuttavat asiakkaiden valintaan jatkossa vähemmän, ja asiakkaat ha-

luavat enemmän elämyksiä ja ”fiiliksiä”. Tunnelmaa kohottavat esimerkiksi arvos-

taminen, kannustaminen, vieraanvaraisuus, ja ihasteleminen. (Rantanen 2016, 

115, 123 - 124.) 

Tunnelmamuotoilussa tulisi huomioida asiakkaan tarpeet sekä kaikki aistit, ja 

luoda sitä kautta tunteita. Näin asiakas luo arvoa ja merkitystä tuotteelle, ja to-

dennäköisyys lisämyynnille sekä kanta-asiakkuudelle kasvavat. Arvonluonti ta-

pahtuu kohtaamisissa ja niitä voidaan ohjailla. Asiakasta tulee ohjata palvelupo-

lulla ja valmistella tuleviin kohtaamisiin. (Rantanen 2016, 32 - 33, 55.) 
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4 Tuotteistaminen ja tuotekuvaukset 

Tuotteistaminen on palvelun kehittämisen väline. Sille on useita määritelmiä, 

mutta palvelun tuotteistamisen päämääränä on asiakkaan ongelman ratkaisemi-

nen tai tarpeen tyydyttäminen. Lisäksi sen tavoite on kasvattaa palvelun katetta 

eli lisätä tuottoja ja pienentää kustannuksia samanaikaisesti. Tuotteistaminen on 

tuotteiden ja palveluiden suunnittelua ja kehittämistä eri asiakasryhmille. Tuot-

teistamisprosessi on dokumentoitava yksityiskohtaisesti, jotta palvelun voi mo-

nistaa. Hyvin tuotteistettu palvelu ei ole sidottu yksittäisen henkilön asiantunte-

mukseen, vaan se on siirrettävissä ammattilaiselta toiselle. Kilpailukykyinen pal-

velu kuitenkin sisältää usein jotakin erityistä, mikä saa sen erottumaan muista. 

(Parantainen 2007, 37; Tonder 2013, 14 - 17; Kulmat.) 

Tuotekortit tai tuotekuvaukset ovat yksi tuotteistamisprosessin ja palvelun kehit-

tämisen vaiheista. Tuotekuvaus dokumentoi asiakaslupauksen ja määritellyn pal-

velukonseptin sisällön sekä asiakkaan palvelusta saaman arvon. Lisäksi tuote-

kuvaukset sisältävät kaupalliset sekä operatiiviset tiedot palvelusta ja palvelun-

tarjoajasta. Tuotekuvauksia käytetään joko palveluntarjoajan sisäisenä asiakir-

jana tai markkinoinnin ja myynnin välineenä.  (Verhelä & Lackman 2003, 78 - 79; 

Tonder 2013, 82 - 85.) 

Tuotekuvaus voi olla eri muodossa kuten tekstitiedostona tai taulukkona. Siinä 

kuvataan tuote monesta eri näkökulmasta, jokainen omalla sivullaan tai tauluk-

konaan. Eri näkökulmia ovat palveluntarjoajan, asiakkaan, yksittäisen työntekijän 

sekä mahdollisten yhteistyökumppaneiden ja alihankkijoiden näkökulmat. Tuote-

kuvauksia on pidettävä ajan tasalla. 

On tärkeää dokumentoida tuote mahdollisimman yksityiskohtaisena prosessina, 

jotta pystytään selvittämään vaiheet, joissa voi syntyä mahdollisia ongelmia pal-

velua toteutettaessa. Dokumentoinnilla varmistetaan tuotteen toimivuus ja ettei-

vät siihen kuuluvat tuottajien palvelut ole päällekkäisiä. Eri toimijoille kohdiste-

tuista tuotekuvauksista tulisi nopeasti löytää itselle tärkeät tiedot. Tuotekuvauk-

seen kerättäviä tärkeitä tietoja ovat muun muassa palvelun tuottaja(t), tuotteen 



 
 

15 

nimi, palvelun kokonaiskesto, toteutuspaikka, toteutuksen ajankohta, asiakas-

määrät, yhteystiedot, hinta sekä myyntitekstit ja kuvat. (Verhelä & Lackman 2003, 

78 - 79; Tonder 2013, 82 - 85.)  

4.1 Tuotekortit yrityksen työkaluna 

Tuotekortteja käytetään yrityksen sisäisinä asiakirjoina, jotka liittyvät palvelun 

suunnitteluun, toteutukseen ja kehittämiseen. Tuotekortissa kuvataan palvelu ja 

siihen liittyvät osat yrityksen näkökulmasta. Se on väline, joka kokoaa palvelua 

koskettavan tärkeän tiedon yhteen dokumenttiin. (Tonder 2013, 82 - 85.) 

Yrityksen käytössä oleva tuotekortti sisältää tuotteen tai palvelun kaupalliset ja 

operatiiviset tiedot. Tuotteet jaotellaan eri sivuihin tai välilehtiin, joihin koostetaan 

kullekin tuotteen tekijälle tarkoitetut tiedot. Tuote koostuu eri osista, joista osa voi 

tulla alihankkijoilta tai yhteistyökumppaneilta. Jokaisella osalla on oma hankinta-

hinta ja sisältö. Kun tuotekorttiin on kerätty jokaisen tuotteen jokaisen osan tiedot 

eri näkökulmista, on helppo hallita tuotetta ja kommunikoida eri tahojen kanssa. 

Tuotekortin avulla voidaan arvioida eri tekijöiden vaikutusta tuotteeseen, esimer-

kiksi sen hintaan. (Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti.) Tuotekortti on 

avuksi tuotteen monistamisessa sekä mahdollisten jälleenmyyjien käytössä. Tuo-

tekortin avulla jälleenmyyjä saa mahdollisimman hyvin tietoa tuotteesta ja osaa 

markkinoida sitä potentiaalisille asiakkaille. Myyjille suunnattujen tuotekuvausten 

sisältönä on yleensä tuotteen tapahtumien kuvaus, hinta, kesto, asiakasryhmä-

koko, tapahtumapaikka ja mahdolliset lisäkustannukset esimerkiksi ruokailu, kul-

jetus, varustevuokrat. (Matkailuteos 2012.) 

4.2 Asiakkaille suunnatut tuotekuvaukset 

Tuotekuvauksen avulla tieto palvelusta siirretään asiakkaille, minkä tavoitteena 

on myynnin edistäminen. Asiakkaalle suunnatun tuotekuvauksen tulee olla infor-

matiivinen ja jättää myönteinen mielikuva asiakkaalle. Tuotekuvauksia laatiessa 

on tärkeää kiinnittää huomiota sen kieliasuun, graafiseen ulkoasuun, kuviin ja 

tekniseen toteutukseen. (Tonder 2013, 82 - 85.) Asiakkaille suunnatut tuoteku-

vaukset ohjeistavat asiakasta palvelun kulusta sekä antavat asiakaslupauksen. 

Kuvausten tulisi sisältää seuraavat asiat: tuotteen kuvaus, markkinointipuhe, 
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hinta, kesto ja alkamisajat, tapahtumapaikka, ryhmäkoko ja tuotteen erikoispiir-

teet (Matkailuteos 2012).  

4.3 Tuotekuvaukset Vuoksen kärkikohteista 

Vuoksen kärkikohteiden tuotekuvaukset tulevat Kehyn käyttöön. Niitä valmistui 

yhteensä 10, joista yksi on Vuoksesta ja loput Vuoksella olevista aktiviteeteista. 

Matkailun asiantuntijoiden kanssa käytiin keskusteluja, ja kärkikohteiksi muodos-

tuivat Vuoksen alueen tämän hetken vetovoimaisimmat ja matkailun kannalta tär-

keimmät matkailupalvelut. Kärkikohteita valittiin eri teemojen mukaisesti sekä va-

lintaan vaikutti se, mitkä kohteet koettiin kiinnostavan useita kohderyhmiä.   

Tuotekuvaukset laadittiin asiakaslähtöisesti. Niihin haettiin tietoa kotisivuilta, 

markkinointikanavista, kuten goSaimaan sivustosta sekä keräämällä tietoa pal-

veluntuottajilta. Tuotekuvauksia laadittaessa hyödynnettiin tuotteistamisen ja pal-

velumuotoilun työkaluja. Asiakkaan tarpeet huomioitiin tuotekuvauksissa alusta 

alkaen, ja ne kohdistettiin suurelle yleisölle.  Niistä tehtiin kiinnostusta herättäviä 

sekä informatiivisia. Kehy vastaa tuotekuvausten kääntämisestä eri kielille sekä 

niiden lokalisoinnista. 

Tuotekuvauksille luotiin sisältötekstit sekä valittiin kuvat ja videot. Käytössä oli 

Kehyn kuvapankki, ja aktiviteeteista löytyi videomateriaalia YouTubesta. Sisältö 

koostui tuotteen nimestä eli otsikosta, kuvista ja videoista, tuotteen kuvauksesta, 

hinnasta, aikatauluista ja yhteystiedoista. Kehy huolehti tuotekuvausten visuaali-

suudesta eli pohjasta ja asettelusta sekä niiden sovittamisesta eri muotoihin.  

Kehy tekee päätökset, mihin jakelukanaviin tuotekuvauksia käytetään. Todennä-

köisesti ne tulevat ainakin Imatra Base Camp -sivustolle. Verkkosivuille asetelta-

vat tuotekuvaukset soveltuvat mobiilikäyttöön, mikä on nykypäivänä ehdotonta. 

Verkkoversioihin voidaan kuvien lisäksi upottaa videoita.  

Tuotekuvausten luonnosversiot löytyvät liitteenä (Liite 1). Tässä luvussa kerro-

taan, mitkä matkailupalvelut valittiin tuotekuvauksiin sekä lyhyesti, millainen mat-

kailupalvelu on kyseessä. Tuotekuvauksiin valikoituivat seuraavat matkailupalve-

lut ja kohteet: 
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1. Vuoksi 

Vuoksi valittiin yhdeksi tuotekuvaukseksi, vaikka se ei ole tuote vaan esimer-

kiksi matkailukohde. Kuvaus johdattelee lukijan muihin tuotekuvauksiin. Siinä 

kerrotaan tiivistetysti Vuoksen historiasta, kohteista ja ympäristön harrastus-

mahdollisuuksista.  

2. Imatrankoski, kaupunkipuro ja Kruununpuisto 

Imatrankoski, kaupunkipuro ja Kruununpuisto valittiin tuotekuvaukseen, 

koska Imatrankoski on vanhin sekä suosituin nähtävyys Imatralla ja Kruunun-

puisto on virkistyspaikkana sekä luonnonsuojelualueena merkityksellinen. 

Kohteet sijaitsevat samalla alueella ja liittyvät myös aiheiltaan toisiinsa, joten 

tieto niistä kasattiin yhteen tuotekuvaukseen. Tuotekuvauksessa kerrotaan 

yleistä tietoa kohteesta sekä lyhyesti sen historiasta. Koskinäytösten sekä 

Kruununpuiston opastettujen kävelykierrosten aikataulut ja hinnat selviävät 

tuotekuvauksesta. 

3. Vuoksen maisemaristeilyt 

Vuoksen maisemaristeilyt valittiin kärkikohteeksi perinteisenä matkailupalve-

luna. Risteilyaluksena toimiva m/s Vuoksetar täyttää tulevana kesänä 25 

vuotta. Maisemaristeilyjen lisäksi yritys järjestää risteilyjä tilauksesta. 

4. Kellunta 

Vuoksi-kellunta on alueen erikoisuus. Se valittiin kärkikohteeksi monipuoli-

suuden ja erikoisuuden vuoksi. Kelluntaa voidaan järjestää jokaisena vuoden-

aikana, eikä säälläkään ole merkitystä. Vuoksi-kellunnassa kuljetaan virran 

mukana noin kilometrin verran. Rentoutuskelluntaa voidaan järjestää missä 

tahansa, ja siinä kellutaan paikoillaan. 

5. Parasailing 

Parasailing eli nousuvarjolento valittiin kärkikohteiden extreme-palveluksi. Li-

säksi kyseinen matkailupalvelu on esillä Vuoksen varrella järjestettävien ta-

pahtumien aikaan, jolloin siihen on helppo osallistua. 
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6. Vuoksen luontopolut 

Vuoksella on useita luontopolkuja, jotka soveltuvat omatoimiseen liikkumi-

seen sekä luonnon ja lintujen tarkkailuun. Luontopoluille on saatavilla opasvi-

hot, jotka löytyvät myös verkosta. Ne antavat tietoa Vuoksen linnuista, kas-

veista ja matkan varrella olevista kohteista. Osa luontopoluista on myös käy-

tettävissä mobiilisovellus Citynomadissa. 

7. Uinti- ja sukelluspaikat 

Vuoksen uinti- ja sukelluspaikoista löytyvä tieto on sirpaloitunutta ja tämän 

takia ne valittiin tuotekuvaukseen. Lisäksi Vuoksella on potentiaalia kehittää 

sukellusmatkailua. Uintipaikoissa on huomioitu myös avantouinti. 

8. Soutu ja melonta 

Vuoksi on erinomainen paikka soudun harrastamiseen ja se on sula myös 

talvella. Alueella vuokrataan soutuveneitä ja kanootteja. Näistä syistä soutu 

ja melonta valittiin tuotekuvaukseen.  

9. Kalastus 

Virkistyskalastus on suosittua ja sillä on pitkä historia Vuoksella. Tuotekuvaus 

ohjeistaa kalastusluvista ja kertoo monipuolisesta kalakannasta. Lisäksi siinä 

kerrotaan kalastus- ja pilkkimispaikoista. 

10. Saunalautta 

Saunalautta valittiin kärkikohteeksi, sillä se on täysin uusi palvelu, jota halut-

tiin korostaa alueen markkinoinnissa. Saunalautta on Vuoksella kelluva 

sauna, jota vuokrataan erilaisiin tilaisuuksiin. Se on käytettävissä vuoden ym-

päri. 

5 Matkailun jakelukanavat 

Matkailun jakelukanavat eli jakelutiet tarkoittavat myynti- ja markkinointikanavia, 

joiden avulla tuotteet ja palvelut saadaan asiakkaiden tietoisuuteen. Jakeluka-
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navien avulla jaetaan informaatiota markkinointikanaviin sekä hoidetaan varaus-

toimintoja, maksuliikennettä ja myyntejä. Markkinointikanavia ovat yrityksen oma 

markkinointiviestintä, paikalliset elinkeinoyhtiöt ja matkailutoimistot, alueelliset 

markkinointiorganisaatiot sekä messut ja muut yleisötapahtumat. Myyntikanavia 

puolestaan ovat matkanjärjestäjät, keskusvaraamot, alueelliset myyntiorganisaa-

tiot, sektorikohtaiset myyntiorganisaatiot sekä matkatoimistot. Merkittäviä matkai-

lun jakelukanavia ovat internetin hakukoneet ja erilaiset varausjärjestelmät. (Leh-

tola 2016.) 

Nykypäivänä yhä useammat jakelukanavat ovat verkossa ja niitä kutsutaan säh-

köisiksi jakelukanaviksi. Tällaisia ovat nettisivut ja -palvelut, joissa yrityksen tuot-

teet ovat esillä. Ne voivat olla esimerkiksi myyntijärjestelmiä tai sosiaalisen me-

dian sivustoja. Sähköisiä jakelukanavia voidaan jakaa myynti- ja näkyvyyskana-

viin, vaikkakin niiden raja voi olla hyvin häilyvä. Sähköisiä näkyvyyskanavia ovat 

sivut ja internetpalvelut, joissa yrityksen tuotteet ja palvelut pääsevät esille. Täl-

laisia sivustoja ovat esimerkiksi matkailuportaalit, suosittelupalvelut, blogit, sosi-

aalisen median sivustot sekä verkkosivut ja mobiilisovellukset, joiden kautta ei 

voi ostaa. Sähköiset myyntikanavat taas ovat sivuja ja palveluja, joissa yrityksen 

tuotteet ja palvelut ovat myynnissä tai tilattavissa. (TouNet 2014.) 

Imatran ja Vuoksen alueen jakelukanavia ovat muun muassa yritysten markki-

nointiviestintä, Kehy, markkinointiorganisaatio goSaimaa ja erilaiset tapahtumat. 

Imatra Base Camp -sivusto koostuu kaikista seudun palveluista ja kohteista. Alu-

een yritykset voivat ilmoittaa sinne tuotteensa veloituksetta. Matkailun edistämis-

keskuksen markkinointi painottaa Suomen matkailumaakuvan luomista ja kirkas-

tamista (Kesän luontoaktiviteettien kehittämisstrategia 2015 - 2018). Suomi on 

jaettu neljään matkailualueeseen: Helsinki, rannikko- ja saaristoalueet, Järvi-

Suomi ja Lappi (VisitFinland). Järvi-Suomessa veden lisäksi korostuvat luonto ja 

harrastaminen luonnossa. 

6 Matkailu ja trendit 

Tilastokeskus määrittelee matkailu-käsitteen seuraavasti: Matkailu on toimintaa, 

jossa ihmiset matkustavat tavanomaisen elinpiirinsä ulkopuolella olevaan paik-

kaan ja oleskelevat siellä yhtäjaksoisesti korkeintaan yhden vuoden ajan vapaa-
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ajanvieton, liikematkan tai muussa tarkoituksessa. Päivämatkailu on matkailua, 

jossa kohteessa ei yövytä. Trendi puolestaan tarkoittaa pitkän aikavälin kehitys-

suuntausta. Siihen ei lasketa kausivaihtelua tai satunnaisia vaihteluja. Esimer-

kiksi sääolot eivät näy trendeissä, vaan niihin vaikuttavat pysyvämmät muutok-

set. (Tilastokeskus.) 

Megatrendit ovat maailmanlaajuisesti vaikuttavia pitkäkestoisia ilmiöitä, joilla on 

selkeä kehityssuunta ja niiden elinkaari on kymmeniä vuosia. Esimerkiksi ilmas-

tonmuutos, kestävä kehitys ja teknologian kehittyminen ovat megatrendejä. Maa-

ilmanlaajuiset trendit vaikuttavat matkailuelinkeinon muotoihin ja matkailukysyn-

tään sekä ihmisten kulutuskäyttäytymiseen. (Matkailu.org 2012; Tonder 2013, 21 

- 22.) 

Trendien myötä kuluttajien käyttäytyminen ja ominaisuudet muuttuvat. Tulevai-

suuden matkailija on entistä vaativampi, nautinnonhaluisempi ja hintatietoisempi. 

Internetin ansiosta matkailijat ovat tietoisia kohteesta ja sen tarjoamista mahdol-

lisuuksista. Elämyskuluttamisesta siirrytään merkityskokonaisuuteen, jossa mat-

kailija hakee kokemuksia, joilla on tarkoitus. Tulevaisuuden matkailija on halukas 

oppimaan sekä on kiinnostunut hitaasta elämäntyylistä. Matkailun edistämiskes-

kus on määritellyt aiemman tutkimuksen perusteella markkinoinnin ydinkohde-

ryhmäksi ”modernit humanistit”. Tämä kohderyhmä on avoimesti kiinnostunut vie-

raista kulttuureista ja uusista kokemuksista. Kohderyhmää kiinnostaa moni sel-

lainen asia, jota Suomi ja suomalaiset matkailuyrittäjät voivat helposti tarjota. 

Suomessa kiehtoo ainutlaatuinen ja koskematon luonto, ystävälliset ihmiset sekä 

yhdistelmä rentoutumisesta ja aktiviteeteista. (Puhakka 2011; Modernit humanis-

tit : työkirja 2014.) 

Trendeillä on vaikutus moneen toimialaan kuten matkailualaankin. Trendit ohjai-

levat ihmisten ostopäätöksiä ja arvoja. Matkailuelinkeino on herkkä trendien muu-

toksille, ja yritysten olisi hyvä olla aktiivisia toimintaympäristössä tapahtuvien 

muutosten keskellä. Modernit tietoliikenneyhteydet levittävät erilaisia muotivir-

tauksia markkinoilla hyvin nopeasti. Matkailuyrityksen tulee valita, mitä trendejä 

huomioi osana omaa toimintaa. Vaikka yrityksen toiminta keskittyisi kokonaan 

kotimaan markkinoihin, on se silti altis maailmanlaajuisille kehityssuunnille. Mat-

kailuliiketoimintaan vaikuttavat talouden kehitys, poliittiset tekijät, ympäristöasiat, 
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teknologinen kehitys sekä demograafiset ja sosiokulttuuriset tekijät. Lisäksi inter-

netin merkityksen kasvu on huomattava trendi matkailualalla, kun erilaiset inter-

netpohjaiset sovellukset ovat muokanneet kuluttajien tapaa järjestää matkoja it-

senäisesti, sekä tutustua matkakohteisiin etukäteen. Elämyshakuisen matkailun 

lisäksi kasvussa on luonto- ja kulttuurimatkailu. (Puhakka 2011; Matkailu.org 

2012; Tonder 2013, 21 – 31; Suomen matkailustrategia 2020.) 

6.1 Elämykset 

Matkailualla on lisääntynyt elämyksellisyyden kysyntä, ja hyvistä henkilökohtai-

sista elämyksistä ollaan valmiita maksamaan enemmän. Elämykset liitetään mat-

kailussa usein ohjelmapalvelu- ja seikkailutuotteisiin. Kokemukset ovat jokapäi-

väisiä, ja ne voivat olla merkittäviä tai vähemmän merkittäviä, kun taas elämys 

on merkittävä, positiivinen ja ikimuistoinen kokemus. Se on jokaiselle yksilöllistä, 

eikä elämyskokemusta voida taata. Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus on 

kehittänyt Elämyskolmio-mallin, jossa kuvataan asiakkaan kokemuksen etene-

mistä kiinnostumisesta henkiseen muutoskokemukseen saakka (Kuva 2). (Elä-

mystuottajan käsikirja 2009; Tonder 2013, 33; Kalliomäki 2014, 27.) 

 

Kuva 2. Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskuksen Elämyskolmio-malli (Tari-

nakone.) 
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Elämyskolmion mukaan palvelun tulee olla yksilöllinen, aito ja moniaistinen sekä 

siinä on oltava kontrasti asiakkaan arkeen nähden. Palvelun tulee synnyttää vuo-

rovaikutusta asiakkaan ja palveluntarjoajan välillä. Lisäksi hyvässä palvelussa on 

tarina. Yksilöllisyydellä tarkoitetaan palvelun ainutlaatuisuutta niin, ettei täysin sa-

manlaista kokemusta löydy muualta. Aitous on tuotteen uskottavuus, ja siihen voi 

heijastua alueen elämäntapa. Tarina sitoo yhteen kokemuksen eri elementtejä 

tehden siitä houkuttelevan. Hyvä palvelu on suunniteltu niin, että kaikki aistiär-

sykkeet vahvistavat haluttua teemaa. Tuotteen on oltava erilainen suhteessa asi-

akkaan arkeen. Kontrastin tuottamisessa on myös huomioitava asiakkaan kan-

sallisuus ja kulttuuri, sillä toisen arki voi olla toiselle erikoinen kokemus. Vuoro-

vaikutus on onnistunutta kommunikaatiota oppaan ja toisten matkalaisten 

kanssa, ja siihen liittyy yhteisöllisyyden tunnetta. Nämä ovat elämyksen kuusi 

elementtiä, jotka löytyvät Elämyskolmion vaaka-akselilta. (Elämystuottajan käsi-

kirja 2009.) 

Elämyskolmion pystyakselilla kuvataan asiakkaan kokemuksen rakentumista 

kiinnostuksesta muutoskokemukseen. Hyvässä elämystuotteessa kaikki elämyk-

sen elementit ovat mukana jokaisella kokemisen tasolla. Ensimmäinen taso on 

motivaation taso, jossa herätetään asiakkaan kiinnostus palvelua kohtaan sekä 

luodaan odotuksia esimerkiksi markkinoinnin avulla. Fyysisellä tasolla asiakas 

kokee ja tiedostaa missä on, mitä tapahtuu sekä mitä on tekemässä. Älyllisellä 

tasolla asiakas prosessoi ympäristön aistiärsykkeitä ja oppii, ajattelee sekä muo-

dostaa mielipiteitä. Tällä tasolla asiakas päättää, onko tyytyväinen kokemaansa 

vai ei. Itse elämys koetaan emotionaalisella tasolla, mutta yksilöiden reaktiota on 

vaikea ennustaa ja hallita. Jos tähän pisteeseen asti palvelussa on otettu hyvin 

huomioon kaikki elämyksen peruselementit aiemmilla tasoilla, niin on todennä-

köistä, että asiakas kokee positiivisen reaktion. Henkisellä tasolla elämyksen kal-

tainen voimakas tunnereaktio voi johtaa henkilökohtaiseen muutoskokemuk-

seen, joka muuttaa henkilön fyysistä tai henkistä tilaa tai elämäntapaa. (Elämys-

tuottajan käsikirja 2009.) 

6.2 Luontomatkailu ja ympäristötietoisuus 

Yksi aikamme matkailutrendeistä on ympäristötietoisuuden korostuminen. Ympä-

ristökysymykset vaikuttavat matkailuun monella tasolla. Tämän hetken suurimpia 
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epävarmuustekijöitä on ilmastonmuutos. Ilmaston lämpeneminen voi muuttaa 

matkailun keskisiä kohdealueita uusille alueille. Suomessa lämpenevä ilmasto 

voisi vaikuttaa myönteisesti Etelä- ja Järvi-Suomen kesämatkailuun. Matkailijat 

ovat yhä ympäristötietoisempia ja tekevät ympäristöystävällisiä valintoja. Matkai-

luyritysten on huomioitava entisestään ympäristöasioita toimintansa kehittämi-

sessä sekä markkinoinnissa. (Tonder 2013, 27; Suomen matkailustrategia 2020.) 

Tämän trendin myötä kestävät matkailupalvelut nousevat suurempaan arvoon. 

Vastuullisen matkailun arvioidaan muuttuvan välttämättömyydeksi ja valtavirran 

tuotteeksi. Kiinnostus paikallisiin kulttuureihin ja yhteyksiin paikallisten asukkai-

den kanssa on kasvamassa. Matkailulla halutaan hyödyttää paikallista taloutta, 

mikä edistää paikallisten tuotteiden ja palveluiden kulutusta. Eettisen kulutuksen 

kasvaessa valveutunut matkailija ei ole kiinnostunut persoonattomien suuryritys-

ten palveluista. Eettisen ja vastuullisen kuluttamisen lisäksi myös henkisyyteen, 

jaksamiseen ja hyvinvointiin tähtäävät palvelut kuuluvat ajan henkeen. Radikaali 

muutos on tapahtumassa, kun eettisyys ja vastuullisuus nousevat elämykselli-

syyden edelle. (Puhakka 2011.) 

Luontomatkailun odotetaan kasvavan edelleen. Matkailijat hakevat aitoja luonto-

kokemuksia sekä turvallisia vaaratilanteita, kuten extreme-lajeja. Suomen vah-

vuuksia ovat juurikin koskematon ja puhdas luonto sekä luonnon läheisyys mat-

kakohteessa. (Puhakka 2011; Suomen matkailustrategia 2020.) 

6.3 Aktiviteetit 

Matkailukysynnän arvioidaan monimuotoistuvan ja muuttuvan aktiviteetti- ja tee-

mapainotteiseksi, ja erityisesti luontoaktiviteettien kysynnän odotetaan kasvavan. 

Yksi sen trendejä ovat seikkailuaktiviteetit sekä kalastusmatkailupalvelut. Lisäksi 

melonta on uusi kiinnostuksen kohde. Monipuolinen luontomatkailun ja aktiviteet-

tien yhdistäminen voisi olla Vuoksen alueen vahvuuksia. Tulevaisuudessa mat-

kailijat haluavat ostaa erikoistuneita matkoja, jotka heijastavat heidän yksilöllisiä 

mieltymyksiään. Tähän liittyy kasvava tarve käyttää erilaisia aktiviteetteja, kuten 

matkailuaktiviteetteja, oman identiteetin määrittelemisessä. Kevyitä aktiviteetteja 

tulisi olla helposti ostettavissa. (Puhakka 2011; Kesän luontoaktiviteettien kehit-

tämisstrategia 2015 - 2018; Suomen matkailustrategia 2020.) 
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7 Vuoksen mahdollisuudet matkailussa 

Alueen matkailun asiantuntijoilta tiedusteltiin heidän ajatuksiaan Vuoksen tulevai-

suuden mahdollisuuksista matkailussa. Lähes kaikki vastaajat pitävät Vuoksea 

potentiaalisena kehityskohteena. Monia tämän hetken palveluita voisi tuotteistaa 

ja kehittää pidemmälle sekä markkinoida oikeille kohderyhmille. Lisäksi uusien 

sekä vanhojen tuotteiden on oltava helposti saatavilla ja niistä tulisi löytää tietoa 

vaivattomasti ja nopeasti. 

Koskinäytösten puuttuminen vuosien 2017 ja 2018 kesinä ovat haaste. Ne ovat 

olleet Imatralla kauan suosituimpia nähtävyyksiä.  Aiemmin on ollut jo puhetta 

virtuaalisista koskinäytöksistä, mutta se on jäänyt toistaiseksi vain ajatuksen ta-

solle (Uutisvuoksi 2016). Ympäristö on medialisoitunut pikkuhiljaa, ja yhä useam-

min vastaan tulee erilaisia kosketusnäyttötauluja ja muun muassa QR-koodeja. 

Koskipuistoon sekä vastakkaiselle puolelle voitaisiin lisätä kosketusnäyttötaulut, 

joista näkisi puuttuvan koskinäytöksen. Kaupungin matkailuinfo käyttää jo vas-

taavanlaisia näyttöpäätteitä infopisteinä, joten osaamista ja mahdollisesti resurs-

sejakin on saatavilla. Imatra-infoja on sijoitettu Imatran seudulle lähinnä market-

tien sekä hotellien tiloihin. Elämyksellistä olisi saada näytölle videomateriaalia 

koskinäytöksestä, mikä olisi kuvattu samasta kohtaa, missä kosketusnäyttötaulu 

sijaitsee, ja matkailija voisi vielä valita haluamansa vuodenajan. Matkailija voisi 

ihastella kosken kuohumista valitsemanaan vuodenaikana ja lukea tietoa Imat-

rankoskesta näyttöpäätteestä käsin. Näytön luona voisi ottaa kuvia ja käyttää so-

siaalisessa mediassa jotakin omaa aihetunnistetta.  

Imatra Base Campin sivuille voisi kehitellä aktiviteettivalintakoneen, johon asia-

kas syöttää haluamiaan palvelun ominaisuuksia, jolloin valintakone ehdottaisi va-

lintojen mukaisia aktiviteetteja. Erilaisia valintavaihtoehtoja voisivat olla palvelun 

omatoimisuus tai ohjattu aktiviteetti, tapahtuuko se luonnossa vai sisätiloissa, 

onko se ilmaista vai maksullista ja niin edelleen. Tätä ideaa olisi mahdollista ke-

hittää mobiilisovellukseksi tai pakettimatkaksi. Alueen hotellit voisivat tarjota elä-

mys- ja aktiviteettilomia Imatralla, jossa majoituksen lisäksi asiakas valitsisi 

viikko-ohjelmasta yhden tai useamman aktiviteetin matkan keston mukaan. Pää-

tösten apuna asiakas voisi käyttää valintakonetta. 
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Yhtenä kehityskohteena pidettiin sukellus- ja kalastusmatkailua. Vuoksen sukel-

luskohteet ovat erityisiä ja varmasti houkuttelisivat alueelle sukelluksen harrasta-

jia, jos paikkoja osattaisiin tuotteistaa ja markkinoida oikein. Kohderyhmä on 

pieni, mutta nykyisessä elämysmatkailutaloudessa haetaankin juuri tällaisia yksi-

löllisiä kokemuksia. Muita ehdotuksia ovat esimerkiksi kävely koskiuoman yli. 

Kuivaa koskea voisi hyödyntää eri tavoin. Uoma on paikka, jonne ihminen ei ole 

usein päässyt. Yksi ajatus voisi olla riippusiltamainen kävelysilta kosken yli niin, 

että kosken voisi ylittää lähes sen pohjaa myöten. Kävely uoman pohjalla ei ole 

turvallista, mutta juuri sen yläpuolella olevan sillan päällä olisi. Uoman pohjalta 

saisi uutta näkökulmaa Imatrankoskeen. Lisäksi koskinäytösten tultaessa takai-

sin ohjelmistoon voitaisiin järjestää erikoisnäytöksiä, jolloin koskeen laskettaisiin 

palava lautta tai vene, kuten aikoinaan on tehty. Tällaisia näytöksiä voisi olla muu-

taman kerran vuodessa. Ongelmana on puujätteen korjaaminen Vuoksesta. 

Matkailun tulevista trendeistä olisi hyvä kiinnittää huomiota juuri luontomatkailuun 

ja erilaisiin aktiviteetteihin Vuoksen ympäristössä. Alueelta löytyy jo esimerkiksi 

extreme-lajeja, ja niiden markkinointia voisi kehittää sekä luoda palveluista hel-

pommin lähestyttäviä.  

Vuoksi on upea toimintaympäristö, ja se on luonut monipuoliset mahdollisuudet 

erilaiseen tekemiseen. Tapahtumien sijoittuminen Vuoksen varrelle lisää sen nä-

kyvyyttä ja voi herättää lisää kiinnostusta alueen aktiviteettitarjontaan. Matkailu-

asiantuntijoilla on hyvät odotukset Vuoksen matkailun kehittämisen suhteen. 

8 Yhteenveto 

Opinnäytetyössä perehdyttiin Vuoksen Suomen puoleisen alueen aktiviteettitar-

jontaan. Työn toimeksiantona oli luoda Vuoksen kärkikohteista tuotekuvaukset 

Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy:n (myöh. Kehy) käyttöön. Tuotekuvausten tar-

koituksena on lisätä Vuoksen alueen kiinnostusta.  

Aktiviteettitarjonta saatiin selvitettyä lähes kokonaisuudessaan erilaisilta verkko-

sivuilta. Lisäksi tietoa hankittiin tiedustelemalla palveluntarjoajilta. Kärkikohteet 

muodostuivat Vuoksen alueen tämän hetken vetovoimaisimmista ja tärkeimmistä 
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matkailupalveluista, ja niitä valittiin eri teemoista. Tuotekuvauksiin kerättiin sisäl-

töä internetistä sekä palveluntuottajilta, ja ne saatiin laadittua valmiiksi. Työn ja 

tuotekuvausten seurauksena toivotaan Vuoksen alueen kiinnostuksen lisäänty-

vän. 

Laaditut tuotekuvaukset ovat asiakkaille suunnattuja, ja niissä on monipuolisesti 

tietoa kohteista. Lisäksi kuvilla ja joissain kuvauksissa myös videolla herätetään 

asiakkaan kiinnostus kohteeseen. Kuvauksiin pyrittiin lisäämään tarinallisia ele-

menttejä sekä kuvailemaan, miten asiakas hyötyy palvelusta. Näin asiakas voi 

luoda mielikuvia kohteesta. Kehy käyttää tuotekuvauksia haluamissaan jakeluka-

navissa, ja markkinoinnin kautta tuotekuvauksista hyötyvät myös palveluntuotta-

jat. Lisäksi tiedot ovat aina päivitettävissä ajankohtaisiksi, jolloin niitä voidaan 

käyttää palvelun elinkaaren loppuun asti. 

Vuoksella on potentiaalia kasvaa matkailualueena lähitulevaisuudessa. Se kui-

tenkin edellyttää palveluntuottajilta tuotteiden kehittämistä ja markkinoinnin koh-

dentamista. Asiakkaiden tyytyväisyyttä on seurattava, jos sitä ei vielä tehdä, ja 

sitä kautta kehittää tuotteita asiakaslähtöisiksi. Palvelumuotoilun avulla yritykset 

voivat erottua muista sekä sitouttaa asiakkaita. 

Matkailun tulevaisuuden trendien mukaan Vuoksi näyttää olevan kiinnostava ja 

vetovoimainen kohde. Luontomatkailulle ympäristö on ihanteellinen. Elämykselli-

syyden lisääminen ohjelmapalveluihin on lähdettävä yrityksestä itsestään, ja pal-

velumuotoilun avulla tuotteet voisivat erottua edukseen ja jäisivät paremmin mie-

leen.  
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Kuvat 

Kuva 1. Palvelupolun kulku, s. 12 
Kuva 2. Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskuksen Elämyskolmio-malli, s.21 
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Vuoksi 

”Ei ole Vuoksen voittanutta, yli käynyttä Imatran” – Kalevala 
Vuoksi on Imatran läpi virtaava joki, joka alkaa Saimaasta ja laskee Laatokkaan. Se kuuluu Vuoksen vesistöön 
ja muodostui lähes 6000 vuotta sitten, kun valtavat vesimassat puhkoivat Salpausselän harjun. Vuoksi on 
noin 150 kilometriä pitkä, josta Suomen puolella on vajaat 15 kilometriä. Pudotusta Vuoksella on hieman 
yli 70 metriä, ja korkeimmat pudotukset ovat Tainionkoski ja Imatrankoski, jotka ovat molemmat voimalai-
toskäytössä. Imatrankosken voimalaitos oli valmistuessaan vuonna 1929 Suomen suurin voimalaitos. 
 
Vuoksi on yksi Imatran suurimmista tunnusmerkeistä ja osa kaupunki-identiteettiä. Paikallisille Vuoksi on 
tärkeä paikka, jossa käydään esimerkiksi uimassa, mattopyykillä, soutamassa ja kalastamassa. Vuoksen ym-
päristö on suosittu luonnon ja lintujen tarkkailuun sekä lenkkeilyyn. Vuoksi on yksi Suomen puhtaimpia ja 
kalarikkaimpia jokia. Lisäksi alueella kohtaavat valtakunnallisesti ja kansainvälisesti merkittävät geologisen 
luonnonhistorian tapahtumat. 
 
Imatrasta ja Vuoksesta puhuttaessa ei voi olla mainitsematta Imatrankoskea. Tämä kansallismaisema ja 
maamme ensimmäinen matkailukohde on edelleenkin suosittu nähtävyys ja henkeäsalpaava näky. Imat-
rankoskea ympäröivä Kruununpuisto on Suomen ensimmäinen luonnonsuojelualue, joka perustettiin 
vuonna 1842 Venäjän keisari Nikolai I:n käskystä. Kruununpuistossa on satoja hiidenkirnuja, jotka syntyivät, 
kun koski kuohui ennen puiston leveydellä. 
 
Vuoksi on hyvin monipuolinen vierailukohde ja se tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia. Pelkästään maise-
mat ovat jo vangitsevia, harrastusmahdollisuuksia on valtavasti maalla sekä vedessä, unohtamatta lukuisia 
alueella järjestettäviä kesätapahtumia.  
 
Vuoksi tarjoaa lintujentarkkailulle hyvät puitteet erityisesti talvella. Lajistoa runsastuttavat syksyisin monet 
viivyttelijät ja keväisin ensimmäiset muuttajat. Vuoksella ja sen rannoilla tavattuja harvinaisuuksia ovat mm. 
allihaahka, pikku-uikku, amerikanjääkuikka, kuningaskalastaja ja lukuisat valkoselkätikat. Hyviä lintujen ku-
vaus- ja tarkkailupaikkoja ovat esimeriksi Itä-Siitolan kosteikko, Vuoksen rannat molemmin puolin sekä Mel-
lonlahdella. Tästä kartasta löydät Etelä-Karjalan lintupaikat. (https://www.google.com/maps/d/u/0/vie-
wer?ll=61.188603%2C28.821945&spn=0.115323%2C0.41851&msa=0&iwloc=0004c96c75e8cdedb3833&
mid=1_jrnjWICi7Cm49bXRgBk-tBATDk ) 

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?ll=61.188603%2C28.821945&spn=0.115323%2C0.41851&msa=0&iwloc=0004c96c75e8cdedb3833&mid=1_jrnjWICi7Cm49bXRgBk-tBATDk
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?ll=61.188603%2C28.821945&spn=0.115323%2C0.41851&msa=0&iwloc=0004c96c75e8cdedb3833&mid=1_jrnjWICi7Cm49bXRgBk-tBATDk
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?ll=61.188603%2C28.821945&spn=0.115323%2C0.41851&msa=0&iwloc=0004c96c75e8cdedb3833&mid=1_jrnjWICi7Cm49bXRgBk-tBATDk
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Imatrankoski, kaupunkipuro ja Kruununpuisto 
Suomen vanhin matkailunähtävyys Imatrankoski sijaitsee aivan kaupungin ydinkeskustassa. Kosken pau-
huja on käyty ihailemassa jo 1700-luvulta alkaen ja Venäjän keisarinna Katariina Suuri vieraili Imatralla 
1772. Parhaimpina aikoina 1900-luvun alussa Imatralle tuli päivittäin 14 junavuoroa Pietarista. Imatran-
koski sekä Valtionhotelli muodostivat tuolloin yhden Suomen ensimmäisistä matkailukohteista. 

Imatrankoski valjastettiin voimalaitoskäyttöön vuonna 1929, jonka jälkeen se on kuohunut lähinnä koski-
näytöksissä. Näytökset ovat vaikuttavia, ja 500m3 sekunnissa virtaavan veden voima on henkeäsalpaava. 
Koskinäytökset ovat kesän odotetuimpia tapahtumia Imatralla, ja noin 20 minuuttia kestäviä näytöksiä 
kerääntyvät seuraamaan tuhannet ihmiset. Hyviä paikkoja näytöksen seuraamiseen ovat Imatrankosken 
silta, sekä kosken rantakalliot molemmin puolin. 

Kruununpuisto on Imatrankoskea ympäröivä luonnonpuisto. Se perustettiin vuonna 1842 Venäjän keisari 
Nikolai I:n käskystä. Tämä on Suomen vanhin luonnonsuojelualue ja se koostuu neljästä puisto-osasta 
nähtävyyksineen. Kruununpuistossa kierrellessä voi nauttia luonnosta ja nähdä veden muovaamia hiiden-
kirnuja ja vanhoja kalliokaiverruksia. Puiston selkeät polut ja merkityt reitit tekevät omatoimisesta puisto-
kierroksesta helppoa, ja kulkija pääsee helposti nauttimaan luonnosta keskellä pikkukaupungin hälinää. 
Valtionhotelli, Imatran kesäteatteri, Imatran Impi -veistos sekä vesivoimalaitos ovat Kruununpuiston alu-
eella. Puistossa järjestetään kesäisin opastettuja kävelykierroksia. 

Kruununpuistossa sijaitsee myös Imatrankosken voimalaitoksen läheisyyteen rakennettu noin kilometrin 
pituinen kaupunkipuro. Se jakautuu kahteen osaan, maisemalliseen yläosaan sekä luonnonmukaiseen ala-
osaan. Puron alaosan lähtökohtana on kasvattaa alueen taimenkannan lisääntymismahdollisuuksia, ja pu-
rosta on luotu taimenien poikastuotannolle sekä poikasien menestymiselle mahdollisimman hyvät olosuh-
teet. Kaunis kaupunkipuro on mielenkiintoinen tutustumiskohde. 

Koskinäytökset kesällä 2016: 
Kesänavaus 21.5. klo 18 ja kaudella 18.6. - 13.8. lauantaisin klo 18 sekä 20.8. klo 19 ja 27.8. klo 18. 
Opastetut kävelykierrokset: 21.5. klo 17 sekä 30.6. - 20.8. ma, to-la klo 17-18. 
Hinta: aikuiset 5€ ja lapset 2,5€. Lähtö on Bar & Cafe Kuohun ja Koskisillan välistä. Ei liikuntarajoitteisille. 
 
Imatrankoski 
Imatrankoskentie 3 
55100 Imatra 
puh. 05 235 2330 
imatra@gosaimaa.com 
  

mailto:imatra@gosaimaa.com
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Vuoksen maisemaristeilyt 

Opastetut maisemaristeilyt Vuoksella lähtevät Varpasaaresta, Vuoksen Kalastuspuistosta. Risteilyaluksena 
toimiva m/s Vuoksetar on 14-paikkainen alus B-anniskeluoikeuksilla. Maisemaristeilyt kestävät noin tun-
nin, jolloin Vuoksea pääsee ihastelemaan lähietäisyydeltä. 

Vuoksen rannoilla sijaitsee paljon merkityksellisiä kohteita, jotka kertovat alueen tarinaa ja historiaa. 
Opastettu maisemaristeily on vaivaton ja nopea tapa tutustua alueeseen lähemmin. 

Vuoksetar risteilee myös tilauksesta. Risteilyyn on helppo yhdistää lisäksi muita kalastuspuiston palveluita, 
kuten saunominen tai ruokailu. 

Vuoksen lautturi järjestää elämysretkiä Karjalan kannakselle. Lähtö on Imatralta ja siirtyminen Venäjän 
puolelle, jossa vene lasketaan Vuokseen ja retki Äyräpäähän voi alkaa. Lisätietoja kalastuspuistosta. 

Vuoksen maisemaristeilyt kesällä 2016 järjestetään 27.6.-28.8. joka päivä klo 15.00. Kesto n. 1 tunti.  
Hinta: aikuiset 15€ ja lapset 8€. Lähtö Vuoksen kalastuspuistosta. 
Tilausristeilyt varattavissa ajalle 15.5.-15.9. Risteilyalus sopii myös liikuntarajoitteisille. 

Kalastusmatkailu kukoisti 1800-luvulla, kun Pietarin englantilaiset asiantuntijat ja liikemiehet perustivat 
kalastusyhteisön The Wuoksi Fishing Club. Klubi siirtyi vuonna 1890 Varpasaareen, jonka läheisyydessä oli 
suuremmat kalasaaliit. Toiminta hiipui, kun Vuoksen vesi alkoi likaantua ja virallisesti klubin toiminta päät-
tyi vuonna 1949. Vesiensuojelutoimet paransivat veden laatua ja vuodesta 1983 alkaen Vuokselle myön-
nettiin kalastuslupia. Englantilaisen kalastusklubin perinteitä pitää yllä Varpasaaressa sijaitseva Vuoksen 
Kalastuspuisto.  
 
Kalastuspuistossa sijaitsevat leirintäalue, uimaranta, kalaravintola ja sauna. Kalastuspuistosta voi vuokrata 
kalastusvälineitä ja ostaa kalastuslupia. Varpasaaressa järjestetään myös kesäisin paljon tapahtumia. 
 
m/s Vuoksetar, Vuoksen Kalastuspuisto 
Kotipolku 4, Varpasaari 
55120 Imatra 
puh. 0400 655 848 
vuoksi.kalastuspuisto@co.inet.fi 
www.vuoksenkalastuspuisto.com 
  

mailto:vuoksi.kalastuspuisto@co.inet.fi
http://www.vuoksenkalastuspuisto.com/
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Kellunta 

Vuoksi-kellunta on rentouttavaa ja vapauttavaa, ja sitä on mahdollisuus harrastaa ympäri vuoden ja 
säästä riippumatta. Vuoksella kellunnassa virta kuljettaa kevyesti mukanaan ja veden syleily rauhoittaa 
mieltä. Kellunnassa käytettävät kuivapuvut pitävät kuivana sekä lämpimänä. Tämä aktiviteetti on upea 
kokemus jokaisena vuodenaikana ja kellunta sopii lähes kaikenikäisille. 

Vuoksi-kellunnassa kuljetaan virran mukana noin yhden kilometrin verran, ja virtauksesta riippuen siihen 
kuluu 10-20 minuuttia. Koko aktiviteetin kesto on noin yhden tunnin verran.  

Water-SkiZoo järjestää myös erillisiä rentoutuskelluntoja, jotka voidaan toteuttaa missä tahansa. Kellunta 
rentouttaa ja poistaa stressiä sekä helpottaa jännitysten ja kiputilojen lievityksessä. Aktiviteetin kesto on 
puolesta tunnista tuntiin. 

 

Vuoksi-kellunta 70€/hlö 
Rentoutuskellunta 50€/hlö 
 
 
Water-SkiZoo 
Siitolanranta 5 
55100 Imatra  
puh. 040 586 5313 
jussi@waterskizoo.com 
www.waterskizoo.com 
 
 
  
  

mailto:jussi@waterskizoo.com
http://www.waterskizoo.com/
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Parasailing eli nousuvarjolento 

video: https://www.youtube.com/watch?v=J23_5jG5pKk 

Nousuvarjolla lentämistä voi harrastaa Vuoksella. Liitäjät pääsevät nauttimaan lentämisen tunteesta ja 
upeista maisemista. Water-SkiZoo lennättää nousuvarjolla vinssiveneellä vetäen. Parasailing sopii kaikille, 
eikä siihen tarvita koulutusta. Kesällä varjo nousee jopa 100 metriin ja talvella moottorikelkalla vetäessä 
maksimissaan 70 metriin. Maisemat yläilmoista Vuoksella sekä Saimaalla ovat henkeäsalpaavia. 

Toimintaa järjestetään päätoimisesti Saimaalla, mutta myös Vuoksi soveltuu nousuvarjoiluun. Parasailin-
giin voi tutustua Vuoksella helposti kesätapahtumien aikaan.  

 

Hinnat: 
Kesä 100€ 
Talvi 80€ 
 

Water-SkiZoo 
Siitolanranta 5 
55100 Imatra  
puh. 040 586 5313 
jussi@waterskizoo.com 
www.waterskizoo.com 
  

https://www.youtube.com/watch?v=J23_5jG5pKk
mailto:jussi@waterskizoo.com
http://www.waterskizoo.com/
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Vuoksen luontopolut 

Vuoksen ympärillä voi tutustua luontoon monella eri reitillä, jotka ovat yhteyksissä toisiinsa. Vuoksen 
luontolenkki eli tuttavallisemmin Vuoksen lenkki on lähes jokaiselle paikalliselle tuttu reitti. Vuoksen 
lenkki kiertää Vuoksen rantaraitteja Imatrankoskelta Mansikkalaan ja toista rantaa takaisin – tai kumpaan 
suuntaan haluaakaan kiertää ja mistä pisteestä lähtien. Reitti ylittää Vuoksen Imatrankosken sillan ja Rau-
tatiesillan kautta. Lenkin voi kulkea jalan tai pyörällä. Sen pituus on noin 7 kilometriä ja reitillä on 32 rasti-
pistettä, jotka kertovat Vuoksen varren historiasta, kulttuurista ja luonnosta. Rasteilla pääsee tutustu-
maan Vuoksen lintuihin, alueelle ominaisiin kasvilajeihin, puistometsiköiden puihin ja pensaisiin sekä kos-
teikkoalueiden vesiluontoon. Lenkin varrella on muutamia infotauluja, mutta reitti ja rastit löytyvät Vuok-
sen luontolenkin opasvihkosta. Opasvihkoja voi lainata Imatran kaupungintalon asiakaspalvelupisteestä, 
Vuoksen Kalastuspuistosta, Kulttuurikeskuksesta ja Imatrankosken, Mansikkalan sekä Vuoksenniskan R-
kioskeilta. Opas löytyy myös verkosta (http://www.imatra.fi/sites/default/files/vuoksen_luonto-
polku_paivitys_2015_ok_0.pdf) ja Citynomadi -sivustosta sekä Citynomadin maksuttomasta mobiilisovel-
luksesta. 

Tainion luontopolku on 4,5 kilometrin pituinen reitti, jossa on 40 rastipistettä. Luontopolku kulkee Vuok-
sen läntistä rantaa pohjoiseen Tainionkoskelle, jossa reitti ylittää Vuoksen Tornan sillan ja palaa lähtöpis-
teeseen Vuoksen toiselta puolelta ylittäen Vuoksen Rautatiesillan. Luontopolulla on myös oma opasvihko 
(http://www.imatra.fi/sites/default/files/tainion_luontopolku_paivitys_2015_ok.pdf) ja Citynomadi-reitti. 

Mellonlahden luontolenkki alkaa Imatrankoskelta vanhan koskiuoman vartta alas Mellonlahdelle ja lisälenk-
kinä voi käydä Mellonmäen huipulla. Lenkki on noin 3 kilometriä ja siinä on 22 rastipistettä. Opas löytyy 
verkosta (http://www.imatra.fi/sites/default/files/mellonlahden_polku_paivitys_1.12.2015_ok.pdf) ja 
opasvihkona. 

Vuoksen lenkki tarjoaa monenlaista tekemistä luonnon ja lintujen tarkkailusta juoksuun. Opasvihkot ovat 
mainio keino tutustua Vuoksen historiaan, kulttuuriin ja luontoon. 

Citynomadi-mobiilireitti 

  

http://www.imatra.fi/sites/default/files/vuoksen_luontopolku_paivitys_2015_ok_0.pdf
http://www.imatra.fi/sites/default/files/vuoksen_luontopolku_paivitys_2015_ok_0.pdf
http://www.imatra.fi/sites/default/files/tainion_luontopolku_paivitys_2015_ok.pdf
http://www.imatra.fi/sites/default/files/mellonlahden_polku_paivitys_1.12.2015_ok.pdf
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Uinti- ja sukelluspaikat 

video: https://www.youtube.com/watch?v=-qRm61ov6IA  

Vuoksessa pulahtaminen virkistää taatusti! Varpasaaressa Vuoksen Kalastuspuiston yhteydessä on pieni 
uimaranta. Ranta on suojaisassa paikassa, mutta jyrkkenee äkisti. Toinen suosittu uimapaikka Vuoksella 
on Imatrankosken urheilukentän luona, mutta siellä ei ole varsinaista uimarantaa. Lisäksi Imatran uima-
hallista on katettu käytävä Vuokseen, jossa voi käydä uimassa ympäri vuoden. 

Imatran Talviuimarit ry (www.imatrantalviuimarit.fi) takaavat Vuoksessa virkistäytymisen myös talvella. 
Varpasaaressa sijaitsee yhdistyksen sauna ja avanto. Vierailijat ovat tervetulleita saunomaan ja uimaan. 
Nettisivuilta löytyy saunan aukioloajat. 

Vuoksesta löytyy monia eri sukelluskohteita, kuten Linnankosken vanha voimalaitos – harvinaislaatuinen, 
puusta rakennettu suurvoimala, joka rakennettiin vuonna 1899. Se jäi Vuoksen alle uuden voimalaitoksen 
valmistuttua. Voimalaitosta on kuvailtu Suomen suurimmaksi sisävesihylyksi. Se sijaitsee lähellä rantaa ja 
kohdan virtaus on vähäisempi, joten sukelluskohde sopii aloittelijallekin. 

Muita suosittuja sukelluskohteita ovat Vuoksen rapuhotellit, mitkä ovat rapujen kaivamia koloja saviseinä-
miin ja niitä löytyy pitkin Vuoksea enemmänkin, sekä alajuoksun hiidenkirnut. Lisäksi virran mukana voi 
sukeltaa liidellen. 

Sukellusretkiä Vuoksella järjestävät Water-SkiZoo (www.waterskizoo.com), Saimaa Adventures (www.sai-
maa-adventures.fi) sekä Imatran Urheilusukeltajat Ry (www.imatranurheilusukeltajat.fi).  

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=-qRm61ov6IA
http://www.imatrantalviuimarit.fi/
http://www.waterskizoo.com/
http://www.saimaa-adventures.fi/
http://www.saimaa-adventures.fi/
http://www.imatranurheilusukeltajat.fi/
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Soutu ja melonta 

video: https://www.youtube.com/watch?v=km3Byi-lFRE&list=TLrzozAohglak  

Vuoksella näkee usein soutajia harjoittelemassa tai kalastamassa. Vuoksella on mahdollista soudella ym-
päri vuoden, koska virtauksesta johtuen vesi ei jäädy kokonaan. Jos omaa venettä ei löydy, soutuveneen 
tai kanootin voi vuokrata esimerkiksi Vuoksen Kalastuspuistosta. 

Imatralainen Vuoksen soutajat ry on perinteinen ja menestynytkin soutuseura, joka on myös olympiakil-
paveneluokan kilpaseura. 

Soutua voi harrastaa Vuoksella vaivattomasti kuntoilumielessä, kalastaen tai maisemia ihaillen ja rentou-
tuen. Vuoksella virtauksen nopeus vaihtelee paikoittain. 

Myös melontaa näkee Vuoksella silloin tällöin. Vuoksi on haastava melonnalle eikä suositella aloittelijalle. 
Imatran Lapinkävijät vuokraavat kalustoa yhdistyksen jäsenille sekä järjestävät melontaretkiä, joihin voivat 
osallistua aloittelijatkin. Retket sijoittuvat useimmiten Saimaalle.  

Koskimelonta on luvanvaraista ja haastavaa, mutta melojia näkee Vuoksen alajuoksulla. 

Aikoinaan yleisö on päässyt myös jännittyneenä seuraamaan koskenlaskua Imatrankoskessa, kuten esi-
merkiksi vuonna 1990 kun saksalaiset melojat laskivat koskea – kiellosta huolimatta. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=km3Byi-lFRE&list=TLrzozAohglak
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Kalastus 

Kalastus Vuoksella on satoja vuosia vanhaa, ja ensimmäiset maininnat Imatrasta kertovat Vuoksen lohi-
saaliista. Eräs tunnetuimpia Vuoksen kalastusseuroista oli englantilainen kalastusklubi eli Wuoksi Fishing 
Club, jonka pietarilaiset kalastajat perustivat 1800-luvun lopulla. Toiminta hiipui Vuoksen patoamisen jäl-
keen.  

Vuoksi on puhdas ja kalarikas joki sekä suosittu virkistyskalastuskohde. Kalastus on tärkeä harrastus pai-
kallisille, ja Vuokselle tullaan kalastamaan myös matkan päästä. Vuoksella saa mato-onkia ja pilkkiä ilman 
Vuoksen kalastuslupaa, mutta ei kuitenkaan Mellonlahdella. Muuhun kalastukseen on hankittava kalas-
tuslupa, joita voi ostaa esimerkiksi Vuoksen Kalastuspuistosta, uimahallista ja kaupungin kirjastosta. 

Vuoksessa on monipuolisesti kaloja. Perhokalastajien pääsaalis on harjus, jolla on vahva kanta Vuoksessa. 
Runsain saalis on siika, mutta ylitiheä kanta jättää siiat pienikokoisiksi. Vuokseen istutetaan suurimmaksi 
osaksi järvitaimenta, ja kirjolohia istutetaan Mellonlahteen. Vuokseen on istutettu myös pieni määrä 
uhanalaista nieriää. Vuoksen muita kaloja ovat esimerkiksi hauki, ahven ja muikku. 

Rantakalastusta voi harrastaa Vuoksen rannoilla kalastuslaitureissa, joista Ritikanrannan, Varpasaaren ja 
Mellonlahden laiturit soveltuvat myös liikuntarajoitteisille. Vuoksi soveltuu hyvin heitto- ja vetouisteluka-
lastukseen ja virtausmuutokset antavat haastetta. 

Mellonlahti on muusta Vuoksesta erottuva vesialue. Kirjolohien lisäksi lahteen on istutettu kuhaa, peili-
karppia ja suomukarppia. Luontaisesti Mellonlahdella esiintyy haukia, ahvenia sekä lahnoja. Lisäksi siellä 
on voimakas rapukanta. Ravustus on sallittua lisenssillä parin viikon aikana. 

Kalastusalueisiin ja lupien kattavuuteen, sekä kalakantaan voi tutustua helposti kalastusoppaan avulla 
(http://imatra.tiera-kws.t5.fi:8080/sites/default/files//kalastusopas_2015.pdf). Oppaasta löytyy kaikki tar-
peellinen tieto Vuoksella kalastuksesta kuten rauhoitusajoista ja rajoituksista. 

Vuoksen Kalastuspuisto vuokraa välineistöä onnistuvaa kalaretkeä varten. Jos kalastusretki ei kuitenkaan 
tuota tulosta, voi kalastaa vonkaleen kalastuspuiston kala-altaasta – varma saalis! 

Talvella pilkkiminen on suosittua Varpasaaren sekä Neitsytniemen edustalla aina pitkälle kevääseen 
saakka. Mellonlahdella pilkkimiseen tarvitaan kalastuslupa. 

 
Vuoksen Kalastuspuisto 
Kotipolku 4, Varpasaari 
55120 Imatra 
puh. 0400 655 848 
vuoksi.kalastuspuisto@co.inet.fi 
www.vuoksenkalastuspuisto.com 
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Saunalautta 
 
Upouusi Saunalautta-Imatra tarjoaa saunaristeilyjä Vuoksella vuoden jokaisena päivänä. Saunaristeilyllä 
voi irtautua arjesta ja nauttia löylyistä sekä Vuoksen vilvoittavasta vedestä. 15m2 sauna on tilava isom-
mallekin ryhmälle. Lautalta löytyvät sauna, WC:tä, oleskelutila sekä terassi. Saunassa käytetään biohajoa-
via pesuaineita, mitkä sisältyvät risteilyn hintaan. Pyyhkeitä voi vuokrata tai ottaa omat mukaan. Tämän 
lisäksi ammattitaitoinen henkilökunta huolehtii asiakkaiden viihtyvyydestä ja turvallisuudesta koko ristei-
lyn ajan.  

Saunalautta on ihanteellinen kaveriporukan illanviettoon, yhdistyksen saunailtaan, tyky-päiviin, polttarei-
hin tai perhejuhliin. Saunaristeilyllä voi rentoutua rauhassa tai juhlia tyylillä – aivan kuinka itse haluatte. 
Lautalle saa tarvittaessa ruokailun ja vaikka oman tarjoilijan. Laadukkaat äänentoistolaitteet takaavat on-
nistuneet juhlat. Lautalle voi lisäksi tilata esiintyjiä laidasta laitaan kuten dj:n, trubaduurin tai taikurin. 

Risteilyalueena toimii Vuoksen yläjuoksu Neitsytniemen kartanolta Imatrankoskelle. Saunalautan kotipaik-
kana toimii Vuoksen kalastuspuisto Varpasaaressa, mutta lautta voi noutaa asiakkaansa mistä kohdasta 
tahansa risteilyaluetta. 

Saunaristeilyyn voi myös kätevästi yhdistää Water-SkiZoon vesiaktiviteetteja tai vaikka teatteriliput – vain 
taivas on rajana. Saunaristeily Vuoksella on ainutlaatuinen kokemus jokaisena vuodenaikana ja henkilö-
kunta auttaa järjestämään unohtumattomat löylyt! 

Nettisivuilla olevasta kalenterista voit tarkistaa vapaat ajat. 

Saunaristeilyjen hinnat: 
ma – to pe - su 

1h  200€ 300€ 
2h  300€ 400€ 
3h  400€ 500€ 
 
Saunalautta-Imatra 
Kotipolku 4, Varpasaari 
55120 Imatra 
puh. 040 586 5313  
jussi@waterskizoo.com 
www.saunalauttaimatra.fi 
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