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Satakunnan matkailun tavoite- ja 
toimenpidesuunnitelmassa (2012) määriteltiin 
maakunnan matkailun kärkikohteet ja matkailun 
vahvuudet 
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Kehittyvät matkailun kärkikohteet  

Selkämeren kansallispuisto 
Kokemäenjoen uudet tuotteet 

Pyhäjärviseutu 
Arkkitehtuuri 

Kartanot ja ruukit 
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Maakunnallisesti kehitettävät 
matkailukokonaisuudet 
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Maisema vetovoimatekijänä 

• Vetovoimatekijät ovat asioita tai ominaisuuksia, joista  
matkailukohteiden (attraktioiden) vetovoimaisuus 
muodostuu, eli millä niitä myydään.  
 

• luonto ja maisema, ilmasto, kulttuuri, historia, 
harrastusmahdollisuudet, ohjelmapalvelut ja 
tapahtumat, majoitus- ja ravitsemispalvelut, paikallisen 
väestön suhtautuminen matkailijoihin, hintataso ja 
saavutettavuus.  
Mervi Santavuori 2009 
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Suomen tärkeimmiksi vetovoimatekijöiksi nousevat 
tutkimuksissa luonto, maisemat, rauhallisuus,  
hiljaisuus ja liikkumismahdollisuudet 
luonnonympäristössä (Silvennoinen ja Tyrväinen 2001, Järviluoma 2006). 
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Matkailumainonnalla pyritään tekemään palvelu tai 
paikka tunnetuksi, luomaan positiivisia mielikuvia, 
muodostamaan mielipiteitä ja asenteita sekä 
synnyttämään ja vahvistamaan ostoaikomuksia ja 
asiakasuskollisuutta.  
 
Tällöin aineistona voidaan käyttää esitteiden  tai 
internet-sivujen kuvamateriaalia… 
 
 

Maisema matkailumarkkinoinnissa  
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Matkailumarkkinoinnissa on maisemakuvien ohella 
alettu käyttää enemmän myös maisemaa + sosiaalisia 
tilanteita ja/tai infrastruktuuria kuvaavia mainoskuvia. 
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Maisema mielikuvien luojana  

•   Matkailijan tullessa kohteeseen hänellä on tietty  
    mielikuva paikasta.  
 

•   Tähän ovat vaikuttaneet niin media, mainonta,     
     odotukset, matkailijan tietämys kohteesta,    
     tuotteen imago kuin edelliset  
     matkakokemuksetkin. 
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• Matkailutuotteen osia ovat esim. majoitus, kuljetus, 
ruokailut sekä muut palvelut kuten auton vuokraus, 
mutta myös 
 

• matkailijan odotukset tai mielikuvat kohteesta 
(esim. mainonnan kautta) jotka syntyvät 
matkailupalvelun myyntihetkellä.  
 
 

                                IMAGO  
 

Maisema osana matkatuotetta  
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Maiseman tuotteistaminen 
matkailussa 

• Maisema, kulttuuriperintö ja luontomielikuva ovat 
tärkeitä vetovoimatekijöitä matkailussa ja 
maaseutualueiden markkinoinnissa 

• Maisemakohteet, -tiet ja –reitit 
• Maisemapalvelut hyödyntävät luontoa tai edistävät 

hyvinvointia ja oppimista.  
• Maisema voi olla keskeinen osa virkistys- ja 

matkailupalvelua.  
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Lea Konttinen, Sitra 2011 
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Kiitos! 
 
 
 

Krista Tupala 
Satakuntaliitto 

krista.tupala@satakunta.fi 
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Visit Finlandin ydinarvoihin perustuen Suomelle on 
määritelty markkinointiteemat, jotka ovat 
motiivipohjaisia ja siten lähempänä kuluttajien 
ajatusmaailmaa. 

MEK Visit Finland / Suomen 
markkinointiteemat kansainvälisille 
matkailijoille 
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•  
 
Silence, please 
Vastapainona arjen kiireelle ja kiihtyvälle elämänrytmille 
Suomesta löytyy hiljaisuutta ja tilaa hengittää, jopa 
kaupungeissa. Matkailija saa ottaa rennosti, mökkeillä, 
saunoa ja nauttia puhtaasta luonnosta. Tuotteita ovat 
esim. mökkeily, sauna, hyvinvointipalvelut ja 
suomalainen terveysruoka (marjat, sienet ja muut 
luonnonantimet). 
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• Wild & Free 
Jokainen matkailija haluaisi lomallaan kokea ainakin 
yhden mieleenpainuvan seikkailun. Suomen luonto 
tarjoaa mahdollisuudet huikeisiin luontoaktiviteetteihin 
kuten safareihin, “island-hopping” -elämyksiin veneillen 
tai meloen saaristossa tai vaikkapa lumisotaan 
kaupungissa. Tuotteita ovat esim. moottorikelkka- ja 
koirasafarit, lumeen ja jäähän liittyvät elämykset ja 
veneily- ja melontatuotteet. 
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• Cultural Beat 
Suomalaisen kulttuurin erityislaatuisuus tuodaan esiin 
vahvistamalla kulttuuristamme kumpuavia 
maailmanlaajuisia ilmiöitä kuten design, joulu, musiikki ja 
herkullinen suomalainen ruoka. Tuotteita ovat esim. 
suomalainen elämäntapa, metallimusiikki, joulupukki ja 
festivaalit. 
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