
Maisema ja matkailutuote



• Matkailun kehittämiseen erikoistunut 
asiantuntijayritys vuodesta 1995

• Outdoors-matkailu, kiertomatkat, tuotteistaminen, 
kansainvälistyminen

• Useita kymmeniä tuotemanuaaleja, useita 
tuotteistamisoppaita

• Erilaisia valmennuspaketteja ja –kokonaisuuksia vuodesta 
2000 näillä teemoilla

• Julkaisuja ja tutkimuksia (Visit Finland, Karttakeskus jne) 
• Media-, matkanjärjestäjä- ja bloggarimatkoja, kansainvälistä 

myyntityötä yli 10 v
• matkanjärjestäjän palveluksessa noin 13 v

Pirjo Räsänen, omistaja
pirjo.rasanen@ellare.fi
040-737 8650
Olavinlinnantie 7 C 54
00900 Helsinki
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Päivän teema on maiseman tuotteistaminen

Päivän kulusta
• Kesto noin 2,5 tuntia
• Kysymykset chattiin. Käsitellään ensimmäinen setti tauon jälkeen
• Lopussa mikrofonit auki ja loppukeskustelu
• Materiaali tulee jakoon

• Tämä setti  keskittyy tuotteen arvon ja elämyksen määrittelyyn, ympärivuotistamiseen ja laajempaan 
kohderyhmä-ajatteluun. Info sopii ruoka-, luontohyvinvointi- ja luontoaktiviteetteihin sekä 
luontoaktiviteettien eri lajeihin. Infossa otetaan huomioon markkina-alueiden erityispiirteet ja 
palvelumuotoilu tuotteistamisen työkaluna.



Päivän teema on maiseman tuotteistaminen

• Mikä on tuote?
• Millaisia asiakkaita meillä on?
• Miten tuotteistan?
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MATKAILUTUOTTEISTA



• visuaalisesti ja sisällöllisesti edustava 
• aina ostettavissa 
• helposti hahmotettavissa & ymmärrettävissä 
• myytävissä tiettyyn aikaan etukäteen määriteltynä 

ajanjaksona
• tuote on kannattava
• tuote on monistettavissa

Mikä on tuote?



Mikä on tuote?

Tuote
Elämys

Tarinallisuus Vastuullisuus

Digitaalisuus



• Matkailukohde
• Matkailuyritys
• Reitti
• Myytävä paketti

Mikä on tuote?

• Mitä kukin myy?
• Mikä on kunkin aineellinen ja 

aineeton osa?
• Mikä on fyysistä ja käsin 

kosketeltavaa? Mitä asiakas vie 
mukanaan?
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Tarina matkailukärkenä
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MENESTYSTARINOITA 2019
Visit Finland Slow Down -kampanja

• Majoituspaketit, overnights accommodation packages. 
Majoitus yhdistettynä omatoimisiin aktiviteetteihin

• Risteilyt yhdistettynä maisemiin, vierailukohteisiin esim. 
Suomenlinnan lautta, Porvoo-Loviisa –risteily

• Opastetut kaupunkikävelyt, teemalliset kävelyt, vaellusretket
• Sähköpyörä, pyöräily
• Luonto ja hyvinvointi
• Kanootti ja kajakki
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MILLAISIA TUOTTEITA KYSYTÄÄN 2020 



https://news.airbnb.com/10-year-most-booked-experiences/

1. Lisbon’s Best Flavors (Lisbon, Portugal)
Airbnb co-founder and CEO Brian Chesky joined hosts Ruthy and Rita 
on a gourmet walking tour of Alfama, Lisbon’s oldest district. And 
guests have followed his lead, tasting 14 traditional Portuguese foods
and drinks while making their way through medieval alleyways.

2.  Paella Maestro (Barcelona, Spain)
Tech entrepreneur and host Eladi parlays her passion for food into a 
gastronomic experience for guests. She teaches foodies how to make
perfect paella, sangria and Crema Catalana, Spain’s lighter version of 
Crème Brulee—though also scorched with a blow torch.

3. Hike Runyon Canyon with a Rescue Dog (Los Angeles, CA, USA)

4. Tsukiji Asakusa S.S Tour (Tokyo, Japan)
A tour of Tokyo’s famous Tsukiji Fish Market is a must when in Japan’s 
capital city, but host Toshi gives guests a look usually off-limits to 
tourists. His connection to wholesalers means special deals and 
therefore “copious amounts of sashimi” for guests.

4. Laugh Your Way Through the Louvre (Paris, France)

4. Brixton Hidden Jazz Club (London, UK)

5. Bike to Taste the World’s Best Tacos (Mexico City, 
Mexico)

Le Cordon Bleu-trained Diego takes guests on a bike tour
through Condesa, Mexico City’s hipster neighborhood. Refueling
pitstops include a sampling of the best baja shrimp, carnitas
and duck tacos (mezcal to wash these down included).

7. Tea Ceremony in Kyoto Teahouse (Kyoto, Japan)
“Mesmerizing” is the word guests use to describe host Mari’s 
Kyoto tea ceremony Experience. Set in one of the few traditional 
wooden homes remaining, the Japanese “way of tea” immersion 
has guests “totally zenned out.”

8. Fortress Night Hike & Taste of Tradition (Seoul, Korea)
Let the stars and host Sam guide you along this night hike along 
the historic Seoul City Wall, and then cap off the evening with 
savory snacks and soju at the “best places only locals know,” 
say guests.



Ruokatuote voi 
olla esimerkiksi 

näin

• Paikallisten kanssa ruokailu: kotiruoka ja paikalliskulttuurin kokeminen
sitä kautta

• Ruokakurssit: ohjatut ruuan valmistuskurssit, paikallinen kokki
vetämässä, tutustutaan laajemmin ruokakulttuuriin, paikallisiin
tuotteisiin. Miten toteutuu eri vuodenaikoina? Miten huomioidaan
sesongit ja kasvukaudet?

• Ruokaretket ja –kävelyt: Opastetut ruokaretket ja –kävelyt: tutustutaan
paikallisiin ravintoloihin, kahviloihin, kauppoihin ja toreihin maistellen
ja ostaen

• Villiruoka ja metsä: yrttien, luonnonmarjojen kerääminen ja laittaminen
ruuaksi

• Omatoimiset ruokaretket: tehdään valmiita reittejä, teemallisia reittejä
tai esimerkiksi kuponkireittejä

• Ruokatapahtumat: tuodaan esille paikallista ruokakulttuuria ja –
perinteitä, lähiruokaa. Tekee kohdetta tunnetuksi. 

• Take a way –ruoka myös matkailijalle
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16



Ellare Oy, Hämeentie 11-13, 00530 Helsinki, Y-tunnus 1019831-3, pirjo.rasanen@ellare.fi, puh. 040 - 737 8650

ASIAKKAISTA
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Luonnon ihmeiden metsästäjät Luontonautiskelijat ja -tutkijat Aktiiviset luontoseikkailijat
Autenttisen elämäntavan

etsijät

• Haluaa kokea uniikkeja 
elämyksiä lomallaan

• Haluaa nähdä luonnonihmeet, 
vangita ne ja jakaa muillekin

• Aikataulu voi olla tiukka, 
haluaa kokea kaiken 
suunnitellun

• Kerran elämässä -asenne
• Vanhempaa ikäluokkaa kuin 

luontonautiskelijat

• Haluaa toipua luonnossa, 
nauttia rauhasta ja kauniista 
maisemasta

• Hidas elämä, ei kiirettä
• Nauttii luonnon puhtaudesta 

ja luonnosta vastapainoksi 
arjen kiireestä

• Haluaa olla aktiivinen 
lomallaan ja saada 
aktiivisuudesta energiaa ja 
jaksamista

• Innokkaita kokeilemaan uusia 
ja uniikkeja lajeja

• Tärkeätä kokea kaunis 
maisema aktiviteetin aikana

• Haluaa tavata paikallisia ihmisiä
ja välttää paikkoja, jossa paljon 
turisteja

• Haluaan saada vaikutelman 
millaista olisi elää täällä

• Haluaa kokea paikallisen 
elämäntavan ja –tyylin laajasti 
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• Aito ja idyllinen
• Turvallinen
• Mahdollisuus tutustua paikalliseen 

elämäntapaan
• Paikallinen ruoka
• Rauhallisuus ja hiljaisuus

• Kansallispuistot
• Metsät ja järvet
• Aito luonto
• Revontulet, keskiyön 

aurinko
• Retriitit
• Marjat ja sienet

• Extreme -lajit
• Hiihto, talvi
• Arktinen luonto
• Eläimet
• Vesi- ja lumiaktiviteetit

• Ruokakulttuuri
• Turvallisuus
• Paikallisen elämäntavan

kokeminen
• Museot, jotka kertovat

paikallisesta elämäntavasta
• Paikalliset tapahtumat
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Suomen potentiaaliset luontomatkailijatyypit

• 45 % on luonnon tarkkailijoita, 
haluaa vain nähdä luonnon

• 10 % haluaa urheilla 
luonnossa

• 21 % haluaa kokea luonnon 
niin intensiivisesti kuin 
mahdollista ja tuntea sen 
kaikilla aisteillaan

• 24 % ei ole kiinnostunut 
luonnosta ja sillä ei ole 
merkitystä lomalla



http://www.metsafi-
lehti.fi/era-retkeily-ja-
matkailu/kuntoilevat-
luontoseikkailijat-hakevat-
toimintaa-ja-jannitys

Tämä tiedettiin jo vuosikymmen sitten!

Metsähallitus, kävijätutkimukset 
2000-2010. 
35000 vastausta



Kotimaan matkailun trendit 2018

1. Lähiruoka arvossaan. 
2. Teemakävelyt nousussa. Elokuvien Turku, Foodwalk tai Alvar Aallon Jyväskylä? Kotimaanmatkaajat 

haluavat lähestyä kohteita teeman kautta, ja heitä hemmotellaankin yhä useammin teemakävelyillä, -
risteilyillä tai -ajeluilla.

3. Matkakohteen kokeminen paikallisin silmin. Ihmiset haluavat kokea matkustuskohteen paikallisin 
silmin. Kotimaassa matkaillessa ei tarvitse kuitenkaan seikkailla ummikkona. Kalasta, osallistu 
issikkavaellukselle tai norpparetkelle, poimi villiyrttejä tai sieniä, istu paikallisten seuraan nauttimaan 
lähiruoasta. Vaihtoehtoja on paljon – kuten myös palveluntarjoajia.

4. Liikunnan perässä ympäri Suomen. Pulahda Aurajokeen triathlonilla, osallistu perinteisiin 
Eukonkannon MM-kisoihin, ihastele maailmanluokan jalkapalloa Vaasassa tai osallistu polkujuoksuihin 
Suomen kauniissa kansallispuistoissa. Urheilu- ja liikuntatapahtumat on aiempaa hauskempia ja 
monipuolisempia.

5. Luonnossa retkeily. Ainahan suomalaiset ovat nauttineet luonnosta, mutta nyt retkeily on todella 
pinnalla. 40 kansallispuistosta ja seitsemästä retkeilyalueesta on varaa valita.



MaisemaMaisema

Hiljentyminen

Yhdessäolo Seikkailu, rasitus

HarrastusTuotteistaminen



Ellare Oy, Olavinlinnantie 7 C 54, 00900 Helsinki 24

Paikan henki >< maisema



”Maisema puhuu kulkijalle, joka pysähtyy”

● Maisema kohdataan ensin visuaalisesti. Visuaaliset kauneusarvot määrittelevät suurelta osin pidetäänkö 
maisemasta tai paikasta esteettisesti. 

● Ennestään tuntematonta maisemaa lähestytään eri tavalla kuin tuttua maisemaa. Odotusarvo on suurempi.
● Maisemakokemus muuttuu moniaistisemmaksi kun maisemaa tutustuu kävellen
● Kävely maisemassa saa aikaan rentoutumista ja rauhoittumista. 
● Vuorovaikutus maiseman kanssa peilaa omaa olotilaa. Olemassaolon laatu ja tapa voivat muuttua 

maisemakokemuksen myötä. 
● Subjektiivisesti ja kaikin aistein koettu maisema on ihmiselle mahdollisuus kokea jotain sekä itsestään että 

maisemasta, jota on itse omalla olemassaolollaan rakentamassa.

■ ProGradu-tutkielma, Teija ihanamäki
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Lähdetään liikkeelle teknisen laadun 
parantamisesta. 

Panostetaan 
elämyksen 
rakentamiseen 

Elämys
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Voiko maisemaa ja 
luontoa tuunata? 
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Tarina, perinteet ja historia



Tee tuotevalikoima

•Erilaiset kohderyhmät ja asiakkaiden erilaiset tarpeet
•Asiakkaan matkan eri vaiheet: tarjonta lähtömaassa, matkalla kohteeseen ja toiminta itse kohteessa
•Omatoimiset ja opastetut paketit
•Erilaisia ja -tasoisia aktiviteetteja
•Ryhmät ja yksittäiset asiakkaat
•Paikan päällä lyhyet retket ja vuokraukset

Koronan vaikutukset

• Yksittäiset asiakkaat suurin asiakasryhmä, ryhmät sulavat pois 
• Auto- ja asuntovaunumatkailijoiden määrä voi kasvaa: tarvitsevat syyn viipyä kohteessa
• Maaseutu vs. kaupunki
• Pyörämatkailussa kasvupotentiaalia
• Pyöräretki mielletään turvallisemmaksi kuin esim. opastettu kävelyretki
• Asiakkaiden ostokäyttäytyminen muuttuu: varaukset entistä lähempänä toteutusajankohtaa, 

omatoimivaraukset, digitaalinen saatavuus
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• Maiseman hyödyntäminen 
elämyksen suunnittelussa

• Luonnon suojelu: herkät 
luontoalueet, eläimet, linnut

• Negatiivisten vaikutusten 
vähentäminen

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

paikalliskulttuurin ymmärtäminen
• Terveys- ja hyvinvointivaikutukset

Sosiaaliset 
ulottuvuudet

Ympäristö-
ulottuvuudet

Taloudellis
et 
ulottuvuud
et

Kestävän
kehityksen

malli • Uudet 
liiketoimintamahdollisuudet

• Matkailutulo
• Paikallisväestön liikkuvuus 

Vastuullisesti ja kestävästi
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Huipentuma, 
moniaistinen, 
tunnesidonnainen 
elämys

Retken loppu

Vierailukohde, 
nähtävyys, esim. 
historiallinen kohde

Elämyskohde

Vierailukohde

Retken alku © Pirjo Räsänen, 
2015.

Draaman kaari – mitä kävijä vie mukanaan kotiin?
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https://www.outdooractive.com/en/route/hikes/northern-
lakeland/orinoron-kierto-a-circular-hiking-trail-with-a-
beautiful-gorge/34670280/#dm=1
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Tunnista asiakkaan tarpeet ja motiivit

1)Mitkä ovat asiakkaan motiivit?

2)Mistä asiakas on kiinnostunut? Mitä hän harrastaa?

3)Mistä asiakas tulee onnelliseksi?
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Melontaretki Näsijärvellä, 1 pv

Tutustu kauniiseen Näsijärveen meloen. Voit 
vuokrata kanootin tai kajakin päiväksi tai 
pidemmäksikin aikaa. Hintaan sisältyy kajakki 
tai kanootti, melat ja pelastusliivit. Välineet 
pitää palauttaa lähtöpisteeseen. 

Peruutus- ja varausehdot: 

Multiaktiviteettipaketti Saimaalla, 4 pv

Lähde melomaan, pyöräilemään ja 
patikoimaan kauniille Saimaalle.

Matkaohjelma

1. Pv. Melontaretki, 4h
Aamiaisen jälkeen tutustutaan 
välineisiin ja varusteisiin ja sitten 
lähdetäänkin vesille melomaan. 
Melotaan noin tunti, jonka jälkeen 
rantaudutaan. Lounas laavulla, jonka 
jälkeen melontamatka jatkuu. 



Hyvän tuotekuvauksen elementit

Kerro otsikkotasolla

•Retken teema
•aktiviteetin laji
•Kesto
•Vaativuus
•Omatoiminen vai opastettu aktiviteetti

Avaa tuotekuvauksessa

•Kuvaa yksityiskohtaisesti oman alueesi vetovoimaisia kohteita
•Kerro aistielämyksistä
•Vie lukija kuvitelmissaan keskelle luontoa
•Lisää sisältöä syntyy ruuasta, kulttuurista ja paikallisista tarinoista

Visualisoi laadukkailla kuvilla ja videoilla

•Onnellisista ja aidot ihmiset
•Vaikuttavat maisemakuvat
•Luonnon ja retken yksityiskohdat
•Kuvat ja videot itse aktiviteeteista

TÄGÄÄ



Kiitos

Pirjo Räsänen
Olavinlinnantie 7 C 54

00900 Helsinki
Sähköposti: pirjo.rasanen@ellare.fi

Puhelin: 040 737 8650
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