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Matkailun investointistrategian työstäminen
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Tehtävä ja tavoite
• Kouvolan seudun matkailulle laaditaan investointistrategia
•

Työn toteuttaa FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Kouvolan Innovationin toimeksiannosta

• Samalla päivitetään kevyesti master planin sisältöä vuodesta 2013.
•

Päivitetyn strategiadokumentin avulla voidaan viestittää VisitKouvolan
sidosryhmille matkailun kehittymisestä
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Mitä matkailuinvestoinnit ovat?
Matkailuun tehtäviä investointeja tarkastellaan investointistrategiassa laajasta näkökulmasta:
1) Yksityiset ulkomaiset ja kotimaiset (alueen ulkopuolelta) suorat
investoinnit matkailukohteisiin
•

hotellit ja muut majoitusliikkeet, ravitsemusliikkeet, muut matkailukohteet

2) Yksityiset investoinnit yritystoimintaan
•
•
•

uudet yritykset (start-upit)
ulkopuoliset investoinnit olemassa oleviin yrityksiin
uudet kumppanuudet, yritysjärjestelyt

3) Seudun yritysten investoinnit uusiin liiketoimintoihin tai tuotteisiin,
nykyisten tuotteiden ja palvelujen kehittäminen ja laajentaminen
4) Julkiset investoinnit rakenteisiin (kaupunki ja julkinen sektori
mahdollistajana)
•
•

infra ja saavutettavuus: liikenne, opastus, monikäyttöiset julkiset tilat, reitistöt jne.
tukipalvelut ja rahoitus seudun yrityksille
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Yrityskyselyn yhteenveto
(5-6/2016)
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Vastaajien toimiala ja sijainti
Vastaajia: 19
Avoimet vastaukset: Muu,
mikä
• Terveyspalvelut
• Viinitila
• Majoitus-, ravitsemus- ja
ohjelmapalvelut
• KymiRing
• Kulttuuripalvelut
• Majoitus ja
lounasruokala,
pitopalvelu
• Urheilu ja vapaa-aika
• Matkailu

Päätoimipaikka

• Maanomistaja
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Millaisia investointeja organisaatiollanne on?
SuunnitTekeillä
teilla

Yhteensä

Vastaajia: 15
Täsmennyksiä:

Palvelutiloihin tai rakennuksiin liittyvät Investoinnit

4

8

12

Maa-/toiminta-alueeseen liittyvät investoinnit

3

5

8

Koneisiin ja laitteisiin liittyvät investoinnit

5

4

9

Tuote- tai palvelukehitykseen liittyvät investoinnit

6

4

10

Henkilöstön osaamisen kehittämiseen liittyvät
investoinnit/panostukset (koulutus,
kansainvälistyminen tms.)

5

5

10

Henkilöstön palkkaukseen liittyvät
investoinnit/panostukset

7

2

9

Yritysjärjestelyihin liittyvät investoinnit (yritysostot
tai -myynti, kumppanuudet)

3

2

5

1
34

0
30

1
64

Muu, mikä?
YHTEENSÄ

Yrityksellämme on suunnitteilla em. investointeja, joista emme tällä hetkellä
voi kertoa:

• Toimitilaratkaisuja työn alla
• Toiminnan laajentaminen.
Elämysmatkailun kehittäminen.
• Viheriöiden uusiminen,
kattoremonttia,
palvelukokonaisuuden
kehittäminen ja siihen liittyvät
panostukset
• Teemme laaja-alaisia
investointeja, koska kasvatamme
brändiämme
• Sukupolvenvaihdos
• Kaavoitus- ja
kiinteistökehityshankkeita
• Olemme nuori yritys, mutta
kannattavuutemme paranee koko
ajan. Tarkoitus on hankkia lisää
polkupyöriä sekä
kuljetuskalustoa. Ensi kesänä
pystymme jo mahdollisesti
palkkaamaan apuvoimaa
kesäsesongille.
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1-3 keskeisintä matkailun kehittämisen
mahdollisuutta Kouvolan seudulla
Vastaajia: 19
Muu, mikä
• Kansainvälinen
markkinointi
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Keskeisimmät tekijät, jotka hidastavat tai estävät
matkailun kehittymistä seudulla
SESONKILUONTOISUUS

HEIKKO
VETOVOIMAISUUS
IMAGO

PUUTTEELLINEN TUOTEPAKETOINTI

YHTEISTYÖN
PUUTE
BRÄNDIN
PUUTE

HEIKKO
TUNNETTUUS

LIIKENNEYHTEYDET

YHTEISMARKKINOINNIN PUUTE
KUMPPANUUKSIEN
HAJANAISUUS

OPASTUS

SUUNNITEL
MALLISUUDEN PUUTE

ASENNE

YKSIN
TEKEMINEN

TALOUSTILANNE

VÄHÄN
KUNNON
TOIMIJOITA

BYROKRATIA
JA
VIIVEET
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Millaisia / ketä voisivat Kouvolan seudun matkailijat olla
tulevaisuudessa? Minkä tyyppisiä matkailijoita kannattaisi erityisesti
tavoitella?

EUROOPPA
AASIA
USA
<- turvallisuus

VENÄJÄLLÄ
ASUVAT
ULKOMAALAISET

KOTIMAISET
PERHEET,
PARISKUNNAT,
RYHMÄT
PÄÄKAUPUNKISEUDUN
KULTTUURI- JA
LUONTOORIENTOITUNEET

VENÄLÄISET

MODERNIT
HUMANISTIT

KESKIEUROOPPA

AASIALAISET
(LUONTOMATKAILU)

LUONTO-,
LINTU JA
KULTTUURIMATKAILIJAT

YRITYKSET

TYÖYHTEISÖT

LIIKUNTAMATKAILIJAT

MOOTTORIURHEILUN
HARRASTAJAT
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Millaisia toimijoita tai seudun ulkopuolisia verkostoja tulisi
tavoitella yhteistyön merkeissä?
SOME JA
SÄHKÖINEN
VIESTINTÄ

SUOSITTELIJAT
JA LÄHETTILÄÄT

MEDIA
JÄRVI-SUOMEN
ALUEEN YHTEISMARKKINOINTI

ULKOMAISET
MATKANJÄRJESTÄJÄT,
MATKATOIMISTOT

URHEILUSEURAT JA
MUUT
JÄRJESTÖT

AMMATTIMAISET
TOIMIJAT

TUOTEPAKETTIEN
KOKOAJAT

YHTENÄINEN
KYMENLAAKSO
KULJETTAJAT
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Miten hyvin seuraavat investoinnit/kehittämistoimenpiteet seudulla
tukisivat oman toimintanne kehittymistä?
0=ei ollenkaan/ei merkitystä, 1=erittäin huonosti, 2=huonosti, 3=hyvin, 4=erittäin hyvin

0

1

2

3

4

Keskiarvo

Vastaajia: 19
Majoitusinvestoinnit, mikä (mökki,
hotelli, lomaosake, muu)?
Ruokaravintola-/kahvilainvestoinnit
Viihdepalveluinvestoinnit
Käyntikohdeinvestoinnit
Tapahtumatoimintaan liittyvä
investoinnit
Kokous- ja
tapahtumatoimistotyyppiset palvelut
Tapahtuma-/monitoimiareena
Investoinnit Kouvolan
saavutettavuuteen
Investoinnit kohteiden
saavutettavuuteen (sisäinen)
Ohjelmapalveluinvestoinnit
Julkiset investoinnit infrastruktuuriin,
mihin?
Muu, mikä?
Yhteensä

3

0

4

5

7

2,68

2
1
0

1
4
1

8
3
6

5
7
5

2
3
6

2,22
2,39
2,89

1

1

3

5

8

3

1

1

4

7

6

2,84

2

4

5

3

5

2,26

Muu, mikä
• Yleisilmeen
siistiminen, ei isoja
remontteja, vaan
pinnat uusiksi.
• Liikenne
• Toimitilarakentaminen
• Kimolan kanava

0

2

0

5

11

3,39

0

1

1

3

13

3,56

2

5

1

7

3

2,22

0

2

1

5

3

2,82

0
12

1
23

1
37

0
57

0
67

1,5
2,65

• Teiden
kunnostamiseen ja
opasteisiin liittyvät
• Kootkaa kaikki yhteen
ja suunnitelkaa ilman
kateutta, miten saatte
kaiken toimimaan.
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Kuinka tärkeää seuraavanlaisen tuen/avun saaminen on yrityksenne
omien investointien eteenpäin saamiseksi?
1=ei lainkaan tärkeä, 2=vain vähän tärkeä, 3=melko tärkeä, 4=erittäin tärkeä

1

2

3

4

Keskiarvo

Tuki/apu ideoiden
konkretisoimiseen /
liiketoimintakonsepti

3

9

3

4

2,42

Tuki/apu kannattavuuslaskelmiin

5

9

4

1

2,05

Tuki/apu ulkopuolisen
rahoituksen saamiseen

4

5

7

3

2,47

Tuki/neuvonta esim. lupien
hakemiseen, kaavoitukseen jne.
liittyen

3

6

3

7

2,74

Kumppanihaku

5

4

7

1

2,24

Muu, mikä?

3

1

0

1

1,8

YHTEENSÄ

21

34

24

17

2,29

Vastaajia: 19
Avoimet vastaukset:
• Investointimyönteisyys
virkamiehiin
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Kerro tiedossasi olevasta paikasta (tontti/rakennus/alue/tila),
josta voisi kehittää matkailullisen vetonaulan
• KymiRing
• Verla-Repovesi-matkailualueen kehittäminen kokonaisuutena
• Repoveden kansallispuiston läheisyyteen majoitusta,
palveluja, ”kylä”
• Eerolan Golfkeskus, monitoimitilat, ympärivuotinen käyttö
• Raviradan moninaiskäytön kehittäminen
• Mielakan liikuntapuisto. Alueelle saisi frisbee-golf-radan,
kuntoiluportaat mäen alta ylös, ulkoliikuntasali jne.
• Kouvolaan pitää saada joku identiteetti, esim. Maailman
Lakritsapääkaupunki
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Muut kommentit liittyen matkailun kehittämiseen ja
matkailuinvestointeihin Kouvolan seudulla
• Asiat mahdollisimman helpoksi asiakkaille.
• Elinkeinonäkökulmaa ja investointimyönteisyyttä maankäytön
suunnitteluun
• VisitKouvolan tämän hetken toiminta on aika hyvällä mallilla.
Lisää tsemppiä ja tukea yrittäjille myyntiin. Se on monen varsinkin pienyrittäjän - akilleen kantapää.
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Avainhenkilöiden haastattelujen yhteenveto
6-8/2016
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1-3 keskeistä matkailun kehittämisen mahdollisuutta
Kouvolan seudulla
”ULKOPUOLISET SILMÄT”
• Olemassa olevaa vahvistamalla ja esiintuomalla!
• Luonto: Repovesi, esim. helsinkiläiset eivät tunne
• Verlan maailmanperintökohde
• Lisää syitä tulla Kouvolaan
• Enemmän yritysystävällisyyttä ja ns. konsultoivaa otetta
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1-3 keskeistä matkailun kehittämisen mahdollisuutta
Kouvolan seudulla
SEUDUN TOIMIJAT
• Tapahtumat
• Ympärivuotisuus
• Liikkuva majoituskapasiteetti
• Kokoustalot jne. vahvasti markkinoille
• Ammattimainen kokous- ja kongressipalvelujen myyjä
• Autourheilun suurtapahtumat

• Sisäisen saavutettavuuden kehittäminen
• Matkaketjujen suunnittelu. Matkakeskuksella rooli. vrt. Kittilän lentoasema

•
•
•
•

Viipymän kasvattaminen
Imagon kehittäminen systemaattisesti ja yhdessä
Selkeä profiloituminen
Alueellisen tarjooman paketointi ja myynti
•

Kokonaisuudet ja yhteismarkkinointi

• Toimijoiden kiinteämpi yhteistyö
• Pietarin läheisyys edelleen + junayhteys
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1-3 keskeistä matkailun kehittämisen mahdollisuutta
Kouvolan seudulla
…SEUDUN TOIMIJAT
• Luonto, kulttuuri, ruoka, liikunta
• Kouvola on urheilukaupunki
• Ei tarpeeksi hyödynnettyjä:
• Repovesi (suosioonsa suhteutettuna tuo aluetalouteen todella vähän,
konseptointi)
• Verla (maailmanperintökohde, imago)
• Kymijoki (rakenteet, palvelut, jokimaisema)

• Tykkimäki ja Aquapark, Action Park tuo ympärivuotisuutta
• KymiRing, ”liikenteeseen ja liikkumiseen perustuva kaupunki”, 600
ha
•
•
•
•

Kilpailut, testaus, koulutus, messut, näyttelyt, suurtapahtumat ym.
Majoitus-, ravintola- ym. palvelut ja aktiviteetit
Varikkorakennus - 3200 m2 tasalattiatilaa
Festivaaliareena

• Kimolan kanava
• Kymin Ruukin merkitys matkailulle
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1-3 keskeistä tekijää, jotka hidastavat tai estävät
matkailun kehittymistä seudulla
”ULKOPUOLISET SILMÄT”
• Haasteena, että kehitetään Kotkan-Haminan seutua ja
Kouvolan seutua erikseen
• Ei riittävän ympärivuotinen -> investointeja vaikea saada
kannattaviksi
• Yhteistyö ei vielä vahvalla tasolla
• Nykyinen viranomaistoiminnan ja tulkinnan jäykkyys
hidastavat yritystoiminnan kehittämistä
• Kouvolan asema ei ole helppo, se ei sijaitse meren äärellä ja
vetovoimatekijöitä on vain muutamia -> tarvitsee olla
erityinen syy matkustaa paikkakunnalle
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1-3 keskeistä tekijää, jotka hidastavat tai estävät
matkailun kehittymistä seudulla
SEUDUN TOIMIJAT
• Mielikuva matkailukohteena heikko
• Puuttuu yhteinen kymenlaaksolainen näkökulma
• Yhteistyö vähäistä yrittäjien kesken
• Riitaisa politiikka
• Ulkoinen ja sisäinen saavutettavuus
• Perusinfra saatava kuntoon: tiet, nettiyhteydet jne.
• Repovesi, kokonaiskonseptin ja matkailua eteenpäin vievän
kärkitoimijan puute
• Ei tapahtumien järjestämiseen sopivia tiloja riittävästi, isojen
tilaisuuksien areena puuttuu
• Puute majoituskapasiteetista kun isompia tapahtumia
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Miten Kouvolan seudun matkailu voisi tulevaisuudessa erottua
nykyistäkin paremmin kovassa kilpailussa
”ULKOPUOLISET SILMÄT”
• Tapahtumat (vaatii tapahtumille soveltuvia tiloja)
• Käyntikohteet: monta valtakunnallisesti merkittävää ja
vetovoimaista kohdetta -> mielikuvan rakentaminen
• Tykkimäen huvipuisto
• Kymijoki, vesi
• Repovesi
• Helppo saavutettavuus junalla
• Venäjän läheisyys
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Miten Kouvolan seudun matkailu voisi tulevaisuudessa erottua
nykyistäkin paremmin kovassa kilpailussa
SEUDUN TOIMIJAT
• Palveluiden laatu
• Tiukempi fokusoituminen kärkiin
• Sosiaalisen median hyödyntäminen
• Isot tapahtumat, rakentavat vetovoimaa
• Kokonaisuuksien markkinointi
• Lisää vetovoimatekijöitä alueelle
• Rosoiset kokeilut (mm. musiikki)
• Hauska kaupunki, elämykset
• Keskustan kehittäminen
• Tilaa ja puhtautta, luonto lähellä
• Melko kompakti seutu: matkailuun liittyvät kohteet 30 km säteellä
• Kymenlaakso kokonaisuus: joet ja meri
• Hyvät liikenneyhteydet, parin tunnin ajomatka Helsinkiin, Venäjän
läheisyys
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Millaisia / ketä voisivat Kouvolan seudun matkailijat olla
tulevaisuudessa? Minkä tyyppisiä matkailijoita kannattaisi erityisesti
tavoitella?
”ULKOPUOLISET SILMÄT”
• Venäjän merkitys edelleen. Aasian markkinoilta mahdollisuuksia, mutta vaatii
kovaa työtä ja yhteistyötä aidosti
• Lapsiperheet, investoinnit Tykkimäkeen
• Tapahtumamatkailijat, erilaisten tapahtumien saaminen Kouvolan seudulle ja
investoinnit niihin
•

Vrt. Seinäjoki, useita tapahtumia & Hämeenlinna, isoja konsertteja

SEUDUN TOIMIJAT
• Tapahtumamatkailijat. Isot tapahtumat myös rakentavat vetovoimaa
• Urbaanit kaupunkilaiset, Keski-Eurooppa (luontomatkailu), pääkaupunkiseutu
(lomamatkailu)
• Venäläiset edelleen
• Yritysasiakkaat
• Ostosmatkailu ei sinänsä vedä vaan on tukevaa tarjontaa
• Loma-asukkaat tärkeä
• Moottoriurheilun harrastajat, autoteollisuus ym.
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Minkä tyyppisten investointien toteutuminen on tärkeintä
Kouvolan seudulla seuraavan 10 vuoden aikana?
”ULKOPUOLISET SILMÄT”
• Yleisesti korjausrakentaminen. Paikat rapistuvat. Tasoa pitää nostaa! sekä
palvelun laadussa ja puitteissa
• Digitaalisuuteen tarvitaan investointeja, ihan perusasiat sen osalta kuntoon .
Esim. tietoliikenneyhteydet eivät toimi kunnolla joka paikassa/yrityksissä
• Matkailun varjolla ei pitäisi tehdä kaikenlaista, esim. urheilu- ja liikuntahalleja
(jos ja kun matkailu ei ole keskeisin käyttötarkoitus)
• Julkisten toimijoiden toiminta tukemassa ja mahdollistamassa matkailun
kehittämistä. matkailun merkitys tunnistettu. Tiet, opasteet, kaikki infra
suunnitellaan niin että mahdollistaa myös matkailun kehittämisen.
• Kaavoituksen merkitys. Prosessi liian hidas
• Hotelli-investointi, mutta vaatii toteutuakseen selvää kysyntää
• Ravintolainvestoinnit vaativat, että seudullinen peruskysyntä on jo olemassa,
matkailijat tuovat oman lisänsä
• Kouvolan keskustan elävänä pitäminen on tärkeää
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Minkä tyyppisten investointien toteutuminen on tärkeintä
Kouvolan seudulla seuraavan 10 vuoden aikana?
SEUDUN TOIMIJAT
• Verovaroin tehtävillä investoinneilla matkailu nousuun, vasta sen jälkeen
yksityistä rahaa saatavilla.
• Reittiyhteydet. Investointien ei tarvitse olla suuria, mutta voisivat olla rajat
ylittäviä ja tehtävä yksissä tuumin
• KymiRing merkittävä asia
• Hotellimajoituskapasiteetin lisääminen
• Urheilupuiston alueen kehittäminen urheiluseurojen kanssa yhteistyössä
• Sisäliikunta-/monitoimihalli palveluineen. Voisiko yhteyteen sijoittaa myös
hotellin ja asuntoja? Mallia voisi hakea Tampereelta ja Helsingistä
• Tapahtumapaikan rakentaminen (1000 hlölle), voisi toimia myös mm.
kokous- ja kongressikeskuksena
• Kaupungin kaavoitus ja aluevaraukset uusille investoinneille
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Tärkeimmät konkreettiset matkailun investointikohteet
Kouvolan seudulla seuraavan 10 vuoden aikana
”ULKOPUOLISET SILMÄT”
• Kokous-kongressi-messut
• Hyödynnetään täysimittaisesti hyvät liikenneyhteydet (tavarat ja
ihmiset)
• Tykkimäen huvipuisto ja sen palvelutarjonnan kehittäminen kysynnän
mukaan
SEUDUN TOIMIJAT
• Mielikuvat ja tiedottaminen: julkinen investointi imagon kehittämiseen
• Investoinnit markkinointiin!
• Kaupunkikuvan kehittäminen
• Sisäiset liikenneyhteydet
• Majoituskapasiteetin lisääminen, ei riitä tapahtumissa
• Monitoimitilaa, joka sopii tapahtumien järjestämiseen
• Kymijoen hyödyntäminen: rakenteet, laiturit jne.
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Tärkeimmät konkreettiset matkailun investointikohteet
Kouvolan seudulla seuraavan 10 vuoden aikana
…SEUDUN TOIMIJAT
• Matkakeskus ja keskustan kehittäminen
• Tykkimäen alueen kehittäminen ja vetovoiman parantaminen
• Kymi Ring, majoitus ja radan kylkeen kehittyvät jutut
• Repovesi ja sen lähiympäristö, investoinnit, jotka johtavat
retkeilypalveluiden käyttöön (retkeily + luontomatkailu), loma-alue
• Verla, Repoveden-Verlan alue kokonaisuutena
• Urheilupuiston kehittäminen -> liikuntakeskittymä, urheilu- ja
liikuntamatkailu voi tuoda näkyvyyttä
• Kimolan kanava
• Uusia yrityksiä palvelusektorille, mm. kalastusmatkailu
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Millä keinoilla onnistuttaisiin parhaiten houkuttelemaan alueelle
uusia ulkopuolisia investoreja (kotimaiset ja ulkomaiset)?
”ULKOPUOLISET SILMÄT”
• Matkailuun saadaan yleensä vain vähän yksityisiä investointeja
• Vaikeaa on! Pitää pystyä näyttämään ja konkretisoimaan mahdollisuudet,
materiaalit jne. kunnossa
• Investoimisen helppouteen ja yritysystävällisyyteen tulee kiinnittää enemmän
huomiota.
• Moni matkailualan investointi viivästyy tai jopa raukeaa kunnallisen
byrokratian rattaissa.
SEUDUN TOIMIJAT
• Kouvolan imago kokonaisuutena heikko -> tulisi markkinoida isoja
kokonaisuuksia ja tehdä paljon töitä investointien houkuttelemiseksi +
perusasiat kuntoon
• Kehityspolku tulisi olla kuten esim. Levillä. Ensin julkisia panostuksia, syntyy
houkutteleva rakenne, ja yksityisen rahan saaminen mahdollistuu
• Kiinteistösijoittaminen on kylmää peliä: sijoittajat arvostavat kohteita, joilla
varma tuotto ja se pitäisi pystyä osoittamaan.
• Pitää olla hyvä konsepti ja operaattori valmiina
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Millä keinoilla onnistuttaisiin parhaiten houkuttelemaan alueelle
uusia ulkopuolisia investoreja (kotimaiset ja ulkomaiset)?
…SEUDUN TOIMIJAT
• Kaupungin ns. ”henkinen tuki” uusille investoinneille, joustavuutta kun
toimijoita alkaa tulla (reagointi, päätöksenteko, kaavoitus)
• Elinkeinostrategiassa määritellään, onko halpa tonttimaa, edullinen energia
• Isoja työpaikkatuojia pitää saada ja tavoitella
• Voisiko julkinen sektori, kaupunki/kehitysyhtiö ottaa isompaa roolia
kiinteistökehittämisen kautta?
• Kiinteistösijoittamisessa ei Kouvolassa nähtävissä suurtakaan kasvua, vuokrataso alhainen ja yrittäjien maksukyky heikompi verrattuna suurempiin
kaupunkeihin
• Kansallispuiston kysyntä on kasvanut -> hyvä signaali, joka tulisi hyödyntää
• Tuotteiden kehittämiseen ja myyntiin tulisi satsata -> pitkäaikainen
sitoutuminen kehittämiseen (ml. kaavoitus)
• Ostettavuuden parantaminen
• Kouvolan seudun luonto- ym. arvojen esiin nostaminen
• Kouvolaa voitaisiin markkinoida rosoisuudessaan kauniiksi paikaksi (vrt.
Betonihelvetti)..
•
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Minkälaista tukea tai apua seudun matkailuyrityksille tulisi
tarjota yritysten omien investointien eteenpäin saamiseksi?
”ULKOPUOLISET SILMÄT”
• Tukimuotoja on jo: Finnvera, Invest in ja kehitysyhtiöt
• Investorihakuun tarvitaan lisää osaamista ja koulutusta yrittäjille: mitä pitää
olla kunnossa ja miten asiat esitetään
• Pienten yritysten ei kannata itsenäisesti lähestyä ulkomaalaisia investoreja.
Yhteistyö ja kokonaisuudet!
• Viranomaisilta enemmän ns. konsultoivaa tukea yritystoiminnalle
SEUDUN TOIMIJAT
• Yleisesti neuvontaa sekä opastusta hankemaailmaan
• Yhteistyön ja yhteismarkkinoinnin mahdollisuudet
• Apu investorihaussa
• Yhteiset opintomatkat, malleja ja ideoita muualta
• Täsmäkoulutusta, mm. digitaalisen markkinoinnin mahdollisuudet. Eri
sektoreiden asiantuntija paikalle kouluttamaan ja yritysten käyttöön.
• Yrityskohtaiset neuvottelut: mitä yritykset tarvitsevat, mikä on kasvun este
• Kasvuhakuisten yritysten tunnistaminen ja näiden hankkeiden tukeminen
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Minkälaista tukea tai apua seudun matkailuyrityksille tulisi
tarjota yritysten omien investointien eteenpäin saamiseksi?
SEUDUN TOIMIJAT
• Kunta vaikuttaa maapolitiikkansa kautta
• Kouvolan kaavoitus ei aina kuuntele riittävästi liiketalouden aspektia
• Tukea tulokselliselle matkailutoiminnalle, pienyritysten resurssit ovat rajalliset
• Kaupungin tulisi ottaa riskiä ja tukea toimintaa mm. antaa avustuksia ja
taata lainoja
• Rahastorahoituksen kehittäminen
• Imago ja markkinointi, laadukasta ja toimivaa. Yhteinen
markkinointikonsepti, niin että sen kautta pääsee suoraan markkinoille.
• Pienten matkailuyrittäjien resurssit ovat vähäiset, enemmän markkinointiym. yhteistyötä kaupungin kanssa.
• Matkailuyritysten yhteinen markkinointilinjaus tulisi tehdä yhdessä
• Verkosto toimivaksi
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Muita kommentteja
”ULKOPUOLISET SILMÄT”
• Enemmän seudullista yhteistyötä eri matkailutoimijoiden kesken.
• Matkailumarkkinointi tulisi nähdä isompana kokonaisuutena, ei osata
katsoa riittävän laajalle (esim. Saimaan alue ja Lappi ovat riittävän laajoja)
SEUDUN TOIMIJAT
• Ympärivuotisuus on haaste. Ratkaisu voisi olla: Kouvola tunnetaan
Tykkimäestä, talvelle samanlainen kohde.
• Yhteistyön kehittäminen on avain moneen asiaan!
• Veturiajattelu tärkeää: jokin asia ylittää uutiskynnyksen, muut kehittyvät
imussa
• Rohkeutta, uskallusta - seudulle ei saada uusia investointeja, jollei oteta
riskejä ja tehdä paljon töitä investointien eteen.
• Kinnon ja maankäytön/tekniikan jatkuva keskustelu
• Uusien juttujen systemaattinen hakeminen maailmalta ja niiden
soveltaminen, trendien haistelu
• Onko mökkimajoitusta riittävästi? Majoitusmuoto, joka varmasti vetää
seudulla
• Yrittäjien aamukahvitilaisuudet olleet hyvä tapa tiedottaa mahdollisuuksista,
Kinno hoitanut asiaa hyvin, asiantuntevaa henkilökuntaa
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Matkailun nykytila ja tulevaisuuden näkymät

Page 34

Matkailu on kovaa
bisnestä:
Matkailun osuus BKT:sta
on 2,5 %, joka on
suurempi kuin mm.
kaivostoiminnan ja
louhinnan, elintarvike- ja
juomateollisuuden sekä
metsäteollisuuden.
1 matkailueuro tuo 56
senttiä muille
toimialoille.
Visit Finland Matkailijatutkimus
2015
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Matkailu kasvaa – muttei tasaisesti

+4,4%

Rahankäyttö 2015:
Kasvu tuplaantunut vuosittain:
• Kiina
Voimakasta kasvua:
• USA +9 %
• Iso-Britannia +6 %
Hidasta kasvua:
• Saksa, Italia, Australia +2 %
Heikkoa kysyntää:
• Ranska
• Kanada
Jyrkkä lasku:
• Venäjä
• Brasilia
UNWTO:n ennuste matkailun
globaalista kasvusta on n. 4 %.
Eurooppaan suuntautuvan matkailun
kasvuennuste 3,5 – 4,5 %.
Suurimmat kasvuluvut Aasiassa;
Kiinan outbound travel +5,9% vuosi,
Pohjois-Eurooppaan jopa +7,6%/vuosi

Venäjä
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Venäjä
• Matkailu Venäjältä Suomeen vähentynyt radikaalisti (vaikkakin edelleen
suurin ryhmä 2015)
• Ylempi keskiluokka ja varakkaammat matkustavat edelleen
• Vuonna 2015 venäläisten ulkomaille tekemien turistimatkojen ja
ulkomaanlentojen matkustajamäärät vähenivät lähes 20 %.
•

Tammi-kesäkuussa 2016 matkailupalvelujen tuonti väheni lähes 40 % ja
ulkomaanlentojen matkustajamäärä lähes 30 % vuotta aiemmasta.

• Talouden epävarmuus
• Riippuvuus öljystä
• Ruplan kurssin heittely
• Poliittinen tilanne
• Pakotteet ja tuonninkorvausohjelma
• Taloudessa piristymisen merkkejä?
• Inflaatio pysynyt kurissa - Sberbank arvioi, että vuosi-inflaatio voi 2016
jäädä 5,6 prosentin tasolle
• Hitaan kasvun aika (2017) 2018 ->
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Heinäkuu 2015
Suomi
2%

9.12.2013-9.1.2014

Suomi
4,74 %

Maat,
joista
venäläiset
hakevat
matkoja
/Yandex,
Google
Lähde: Ator

Kesäkuu 2016
Heinäkuu 2016
Suomi
1,65

Suomi
2%
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Mitä palveluja haetaan
Sletat.ru –hintavertailu-portaalista
Lähde: Ator

Heinäkuu 2015-> heinäkuu 2016
• 3 tähden hotellit +94%
• 5 tähden hotellit -29,3 %
• All inclusive +99%, FB (täysihoito) +154
%
• Matkat lasten kanssa -20 %
• Enemmistö hakee pariskuntien matkoja
(65,5 %)
• Hintakilpailua, viisumivapaiden ja
kotimaanmatkojen kasvanutta kysyntää
• Lasten kanssa matkaillaan yhä
enemmän kotimaassa

Hakujen jakautuminen majoitustyypeittäin
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Trendejä ja ilmiöitä

Se menee kesäkuuhun mennessä ohi.
- Variety-lehti rock’n rollista, 1955
640 kilotavun muistin pitäisi riittää kaikille.
- Bill Gates, 1981

-

Mikä tää YouTube on, Google Videos on parempi!
- Bloggari ultrix, 2006
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MEGATRENDEJÄ JA AJUREITA Trendejä ja ilmiöitä matkailun ympärillä
IKÄÄNTYVÄT JA MUUTTUVAT MARKKINAT
• Ilmastonmuutos
• 55+ - suurin lomamatkailun kasvu seuraavan 20
MONINAINEN MATKAILIJA JA KULUTTAJA
• Talouden painopiste itään
vuoden aikana, varakkaita, vielä töissä
• Kysyntä pirstaloituu, palveluodotukset jakautuvat
• Kaupungistuminen
• ”Superseniorit, unstoppable seniors”, 65+ - ison
• Hinta-laatu-suhde uusiksi? - ”tarpeeksi hyvä”
• Ikääntyminen
kasvun ryhmä EU:ssa, energisiä, aktiivisia,
• Supersaturaatio = valtaosa ihmisten tarpeista on
• Työelämän/työn murros
varakkaita, vaativat laatua
tyydytetty
jo
melko
tai
erittäin
hyvin
• Digi & mobi
• Perhekoot pienenevät
• Matkailijat entistä vaativampia, hintatietoisempia
• Pelillisyys
• DINK – double income, no kids
ja kriittisempiä
• Some ja silmäiltävä sisältö
• Yhteisöt - ystäväpiirit, yhteisöt harrastusten ja
• Matkustamisella ilmaistaan omaa statusta ja
• Big data (massatieto)
tuotemerkkien ympärillä, FB-ryhmät -> teema ja
identiteettiä
• Esineiden internet (IoT)
samanhenkiset ihmiset kohdetta tärkeämpiä
•
Snacking
lyhytlomat,
paljon
koettavaa,
tehokas
• Lisätty todellisuus
• 3G (3 generations) – 3 sukupolven matkat
ajankäyttö, viime tipan varaukset
• Jakamistalous
• VFR – visiting family and relatives
• Pop up -kulttuuri
MONINAISTA
UUDET SUKUPOLVET
LÄHI- JA PIKARUOKAA
• Liikenne ja liikkuminen palveluna
MAJOITUSTA JA
• Y-sukupolvi (millennials), Z-sukupolvi
• Kasvava kiinnostus
• Biotalous (ruoka ja energia…)
MAJOITTUMISTA
• Hipsterit, hipsterilomat
lähiruokaan
•
Flexotel
ym.
ISOJA TRENDEJÄ MATKAILUSSA
• Yuccies (young urban creatives)
• Ravintolaruokailun
• Poshtel
• Kokemuksellisuus, elämykset
• Flashpackers - vaativia, enemmän rahaa kuin
trendejä: ympäristö•
Workation
• LOHAS (lifestyles of health and
perinteisillä reppureissaajilla (backpackers)
ystävällisyys, vastuulli• Glamping
sustainability), luonto, hyvinvointi
• Downshifting (kohtuullistaminen, leppoistaminen)
suus ja terveellisyys
(glamour
+
camping)
• Kulttuurimatkailu nousussa
• Nowners
• Fast casual – kohtuu•
Garden
camping
• Paluu perusasioihin, arjen luksus
• Flash mobit (äkkiryhmät), kulttuurijammailu
hintaisia ravintoloita,
• Aitous, paikallisuus, Go Local
nopeus, tuoreus,
PARADOKSIEN MAAILMA
• Staycation (lähellä kotia)
aitous, vastuu
• Räätälöinti, laatu, henkilökohtainen palvelu vs. innovatiiviset
• ”Löytöretkeily”, social tourism
• Gastropubit ym.
itsepalveluratkaisut
• Moniaistisuus
• Ruokamatkailu
• Joko-tai-kuluttaja; hintavertailu vs. brändit ja elämykset
KESTÄVÄ MATKAILU
• Digitaalisuus vs. unplugging
• Ympäristötietoisuus arkea, vastuullisuus nousussa UUSIA KUJEITA
• Joka vuosi jotakin uutta vs. kohdeuskollisuus
• Ympäristöasioiden hoito matkakohteessa: ei juuri • MAMIL – middle• Etäinen, kiinnostava vs. kaukainen, unohtuva
aged man in lycra
lisäarvoa, mutta puutteet huomataan
• Autenttinen arki vs. elämys
Yllätysmatkat
• Luxury without guilt: ei tuhlaa luonnonvaroja,
• Extreme vs. turvallinen seikkailu
• Unimatkailu
lihasvoimalla liikkuminen, kierrätys, vähähiilinen
• Pienet perheet vs. 3G
ruoka ja juoma)
• ”Zen” vs. group rejuvenation
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Silmäilyä ja jakamista,
lähettiläitä

Kuva: BDO Solutions
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Virtuaalimaailmaa ja pelillisyyttä

Kuva: IFITT
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Hyvää oloa, luontoa, liikuntaa

Kelluva puutarha, Vancouver

Kuva: Visit Finland
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Paluuta perusasioihin
• Downshifting: leppoistamista, kohtuullisuutta
• Group rejuvenation + VFR – visiting family
and relatives
• Hayvacations – ”heinäntekolomat”
• Arjen ylellisyys

Stony Creek Farm, USA

”Nap of luxury”
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Ilman tunnonvaivoja

Pedras Salgadas Spa & Nature Park, Portugali
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Elämysten perässä

Yunessun Spa Resort, Japan

Workation
All Senses Gastronomy, Ateena
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Seikkailuja, yllätyksiä
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Uusia sukupolvia
• Hipsterit ja yucciet

• Backpackerit ja flashpackerit

• Nowners
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Uusia kohderyhmiä
• MAMIL – Middle-Aged Man In Lycra (vihreä välineurheilu)

• DINK - Double Income, No Kids

• DINK with dogs..
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Yhteisöjä
• 3G (3 sukupolven matkat)

• Ystäväpiirit, harrastus- ja Facebook-ryhmät matkustavat

Kuva: IFITT
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Moninaista majoitusta
Poshtel
(hostelli +
vähän
luksusta)

Treetents
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Tomorrowland-festivaali:
DreamLand-majoituspaketit

Flexotelin toimittamaa konttimajoitusta
Tomorrowlandissa
(http://www.flexotel.com)

http://www.tomorrowland.com/en/dreamville-packages-0
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Konteista on moneksi

Comfotels

Folkwoods

Le Mans 24 h

“Horeca Strategies Agency has created for Desperados pop-up bars
and DJ Stands, which will be used during festivals ”
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Glampingia ja garden campingia
• Glamping = Glamour + camping

Harriniva, Muonio
Treebones glamping yurts, Big Sur, California

Garden camping, UK

Falcon Forest Glamping, UK
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Moninaista majoitusta

The Beer Moth Truck Hotel, Skotlanti

Utter Inn –hotelli, Ruotsi

“My private Boeing”, Hotel Costa Verde,
Costa Rica

Tree Houses Hotel
Costa Rica
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Elämyshakuiset unituristit
• ”Maailman parhaat punkat”

Grand Daddy Hotel, Kapkaupunki

Park Hotel, Linz, Itävalta

Tree Hotel, Boden, Ruotsi

Propeller Island City Lodge , Berliini (kaikki huoneet erilaisia)
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Pop up -kulttuuria

Adidaksen pop up Lontoossa

Fun Pimm's Pop-up Teapot, Wimbledon 2015

Pop up –hotelli Goodwood Revival –tapahtumassa, UK

Pop up –museo, Dutch Design Week 2015
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Kulttuurijammailua
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Jakamistaloutta (WEeconomy, WEcommerce)
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Joukkorahoitusta
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Kaikkea ei voi ennakoida!

”Ruined Jesus fresco restoration in Borja,
Spain goes from monstrosity to money
spinner. ” Mirror.co.uk
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Kiitos!

Page 64

