
Matkailuseminaari 17.11.2022

TERVETULOA!



Tuloksia hankkeesta



Hankkeen tarve ja nopea aloitus

• Hankkeen tarpeesta signaalit 
kentältä ja Latviasta 
loppuvuodesta 2018 
> hakemus vireille Hyrrään 
11.12.2018

• Tammikuussa 2019 
yhteistyöpalaveri alueen 
toimijoiden kanssa

• Hankevalmistelut ja 
yhteistyösopimus keväällä 2019

• Rahoituspäätös 10.7.2019



Hankkeen tavoitteet

1. Toiminta-alueen olemassa olevat matkailureitit ja reittien 
kehittämistarpeiden kartoittaminen

2.  Alueen reitistöjen ylläpidon, vastuiden, lupakäytäntöjen selvittäminen ja 
suunnittelu

3. Tiedottaminen ja ympäristökasvatus reitistöillä, reitistöjen kestävä käyttö

4. Selvitetään reittien mahdollisuudet päästä mukaan valtakunnallisille ja 
kansainvälisille sivustoille esille

5. Reittien kulttuurihistorian selvittäminen ja nostaminen esille 
markkinoinnissa ja reiteillä

6. Alueen matkailutoiminnan yhteistyöverkostojen lisääminen partnerimaasta 
Latviasta ja hyvien käytäntöjen siirtäminen partnerimaan toimijoiden kanssa 



Hankkeen aikajana 2019-2023

7.5.2019                    
Ohryn kokous

Hankkeen toteutus

21.-24.8.
1. matka
Latviaan

11.-14.9.   
1. Latvialaisten   

vierailu

kevät 2020 
Työpajat

9.1. ja 4.2.

Vuosi 2021
Matkailualan 

kysely

Reitistöjen 
läpikäynti

22.10. Työpaja 
Webinaari

16.-19.8.2022
2. Latvialaisten 

vierailu

13.-16.9. 
2. Matka 
Latviaan

17.11.

Loppuseminaari

Loppuraportti
Reitistötietokanta

Hankkeen 
päättäminen 

31.3.2023



Työpajat SILMU ry:n alueella
2.10.2019 OutdoorActive -koulutus 

• Johannes Sipponen, Ellare Oy

9.1.2020 Miten informoit reiteistä? 

• Antti Huttunen, Retkipaikka

• Anne Rautiainen, Suomen Latu ry

4.2.2020 Miten rakennat ja tarinallistat reitistön? 

• Antti Tähkäpää, Koillis-Suomen Aikuiskoulutus KSAK Oy

• Auli Hirvonen ja Suvi Malin, Kylään maisemaan -hanke, 
ProAgria Etelä-Suomi, Etelä-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset 

Materiaalit hankkeen sivuilta: https://www.silmu.info/omat-hankkeet/routes-
across-the-borders-in-latvia-and-finland/

> Alueen toimijoiden osaaminen on lisääntynyt

https://www.silmu.info/omat-hankkeet/routes-across-the-borders-in-latvia-and-finland/


Työpaja 26.10.2021

23 osallistujaa

> Matkailualan yritysten kehittäminen > Johku koulutusta tarvitaan



Reitistötietokanta

• Toiminta-alueella yli 300 km reitistöjä, joista löytyy tietoa 
internetin kautta

• Osalla kohteista helposti tulostettava kartta 

• Useamman kunnan alueella kulkevista reiteistä vaikea 
löytää tietoa sähköisessä muodossa

• Kuntoportaat ja kuntoilupuistot tällä hetkellä suosittuja 
kohteita

> Alueen reitistöillä suuri kehittämisen tarve varsinkin 
pienissä kunnissa

> Reitistöt paikoin kovin kuluneita suuresta käyttäjämäärästä



Matkailukysely

• Lapinjärvi, Myrskylä, Pukkila

• Pohjana käytettiin Askolan kunnan aiemmin toteuttamaa 
kyselyä matkailutoimijoilleen > vertailukelpoisuus

• Vastausaika 7.4-2.5.2021

• 11 vastausta (4 Lapinjärvi, 3 Myrskylä, 4 Pukkila)

• ProAgria syvähaastattelu > ei toteutunut

> Reitistöjen ja matkailualan tarpeet
> Tuloksia käytetään hankesuunnittelussa



Matkailukysely - tarpeita
• Mainostilaa kunnan julkaisuissa, maininnat nettisivuilla, yhdessä sovitut 

puffit kunnan some-kanavissa

• Somemarkkinointi

• Joustavuutta yhteistyössä ja lupa-asioissa, kunnan sivuilla matkailuosio, 
koordinointia

• Asuntoja työntekijöille

• Yhteistuotteita

• Avustukset Seuratalo Majakan ylläpitoon

• Keskusteluyhteyttä, näkyvyyttä kunnan markkinoinnissa

• Kunta muistaa meidänkin olemassaolon esitteissä yms. konsultointia, 
koulutusta, vinkkejä

• Kunnalta esite, jossa kaikki alueen nähtävyydet sekä matkailuun liittyvät 
tiedot



Haastattelut

• Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja 
ilmansuojeluyhdistys ry, Sampo Vainio 7.11.2022
Alueen vesistöreittien kehittämistarpeet

• Oivallusvaara Oy, Eerika Korhonen 31.10.2022
Alueen reitistöt ja kehittämistarpeet palveluyrityksen 
näkökulmasta (työhyvinvointi-, virkistys- ja terveyspalvelut) 

> Reitistöjen haasteet ja kehittämistarpeet
> Koosteet haastatteluista loppuraporttiin
> Tuloksia käytetään tiedottamisessa ja hankesuunnittelussa 



Reitistöihin tutustuminen syksy 2021

• Askola, hiidenkirnut (1,3 km)

• Lapinjärvi, Kallen kierros (11 km)

• Loviisa, Kukuljärvi (8 km)

• Myrskylä, Lassen polku (2,4 km)

• Mäntsälä, Mustamäki (1,3 km)

• Pornainen, Kotojärvi (3,3 km)

• Porvoo, Virvikin luontopolku (2,5 km)

• Pukkila, Teikarinmäki (1,3 km)

• Sipoo, Söderkullan luontopolku (5 km)



Reitistöihin tutustuminen syksy 2022

• Lapinjärvi, Pirtupolku (11 km)

• Mäntsälä, Jokipolku (2,5 km)

• Porvoo, Island Riddles (n. 4 km)

• Hyvinkään terveysmetsäpolku 2,3 km



Sähköinen opas reiteistä
• Jokaisesta kunnasta yksi reitti 

oppaaseen

• Pohjatyö tehty vuonna 2021, 
muutama reitti syksyllä 2022

• Taitto toteutettiin ostopalveluna 
Entra Marketing Oy

• Opas ladattavissa SILMU ry:n sivulta
lähiaikoina 

> Markkinointiapua kuntien 
matkailureitistöihin sekä reitistöjen 
lähellä oleviin palveluihin



Pikkukuntien kierros 2021

• Yhteistyö ProAgria Etelä-Suomi / Auli Teppinen

• Alue: Askola, Pukkila, Myrskylä

• Yhdistetään voimavaroja, jotta saataisiin edistettyä kuntien 
yritystoimintaa ja matkailua

• Ideana päiväretki em. kuntien alueella (2 kohdetta / kunta)

• Suunnitellaan yhteisen verkostotuotteen mainos ja tilataan 
mediakampanja alkukesä 2021 (Ilta-Lehden etusivulle 
jättibanneri n. 1 000 euroa / kunta)

> uutta potkua pienten kuntien matkailualan kehittämiseen



Mediakampanja Alma Media

• Askola: Tuorilan kotileipomo ja Askolan Hiidenkirnut

• Myrskylä: Myrskylän Savu ja Talla Oy 

• Pukkila: Ravintola Olkkari ja Hutkon laama- ja eläintila

• Ajalla 17.5.-30.6.2021

• Kunnat jakoivat kustannukset (alle 2 000 euroa)

> Jättibannerin avulla tutkittiin, miltä segmentiltä saadaan 
pääkaupunkiseudulta klikkauksia (raportti)
> 100 000 näyttöä > 251 klikkausta



Pikkukuntien kierros 2021 – Road MAPP

• Yhteistyö ProAgria Etelä-Suomi / Auli Teppinen

• Alue: Myrskylä, Askola, Pukkila, Pornainen

• Yhdistetään voimavaroja, jotta saataisiin edistettyä kuntien 
yritystoimintaa ja matkailua

• Suunnittelukokoukset muutaman kuukauden välein

• Hakemus 31.1.2022 Uudenmaan ELY-keskuksen 
hakujaksoon > hallinnoijana Pukkilan kunta

• Yhteensovitus HelsinkiEast ry:n kanssa

> uutta potkua pienten kuntien matkailun kehittämiseen



Porvoonjokipäivä –videot 2021

• Porvoonjoen historiaa

• Porvoonjokipäivänä
Orimattilassa

• Rentoutumista luonnossa 
veden äärellä Pukkilassa

• Askolan hiidenkirnujen 
historiaa

• SILMU ry:n YouTube –kanavalta: 
https://www.youtube.com/channel/UCdZzxizHNxD8Nf8f16O7D4g

> Vesireitistöjen ja kulttuurihistorian tunnettuuden parantaminen

https://www.youtube.com/channel/UCdZzxizHNxD8Nf8f16O7D4g


Porvoonjoen kehittäminen 2022

• Mukana toimijoita Askolan, Porvoon, Pukkilan alueelta, 
Uudenmaan ELY-keskus, UUVI, Itä-Uudenmaan vesien- ja 
ilmansuojeluyhdistys, SILMU

• Porvoonjoen virkistyspalvelut ja elinkeinot

• Ensimmäinen tapaaminen 1.11.2022 Mind Map ja muistio 
tehty

• Seuraava tapaaminen 10.1.2023 > mukaan toimijat Päijät-
Hämeestä

• Kokonaisuuden hahmottamista ja päällekkäisyyksien 
välttämistä, työnjako ja seuraavat stepit



Yhteistyötä yli 
maakuntarajojen

• Yhteistyö Varsin Hyvä ry:n kanssa: 
And out we go -webinaari 15.2.2021 
> markkinoitu tilaisuutta omalla 
alueella 
katsottavissa Haloo Maaseutu-hankkeen Youtube -
kanavalta:
https://www.youtube.com/channel/UCHQ89ZCbFwMfFL
u94CZUgXg/videos

> uusien toimintamuotojen 
levittäminen alueelle

https://www.youtube.com/channel/UCHQ89ZCbFwMfFLu94CZUgXg/videos


Yhteistyötä yli maakuntarajojen 
• EuroVelo 10, alueen yhteistyö pyöräilymatkailun kehittämisessä 

> tiedonvälitys alueen matkailutoimijoille ja harrastajille

• BikeMenu –konseptin markkinointi alueen toimijoille 
(pyörämatkailukohteiden esiselvityshanke, Varsin Hyvä ry 2019)

• Painovoima ry 2019

• Hyvinkään Sveitsin alue 2022

• Hanketta esiteltiin Uudenmaan alueellisessa 
matkailuwebinaarissa 16.3.2021

• Seuraava esittely sovittu Porvoonjoen neuvottelukunnan 
kokouksessa 6.2.2023

> uusien toimintamuotojen levittäminen alueelle



Kansainvälisyys - Yhteiset toimenpiteet 

Suomessa 2019
Kokemustenvaihtotilaisuus Suomessa, 15 osallistujaa Latviasta
Tutustuttiin Askolan Hiidenkirnuihin ja Sipoonkorven kansallispuiston 
reitistöihin
Aiheet työpajoissa Suomessa latvialaisten kanssa: 
• ympäristökasvatus 
• jätehuolto reiteillä 
• eroosion ehkäiseminen 
• reitistöjen kehittäminen

> hyviä käytäntöjä jakoon latvialaisille em. teemoilla ja saatuja 
kehittämisehdotuksia latvialaisilta



Kansainvälisyys - Yhteiset toimenpiteet

Latviassa 2019
Latviassa järjestettiin suomalaisten vierailun aikana konferenssi
Päivällä tutustuttiin reitistöihin ja illalla työskenneltiin työpajoissa
Aiheet: 
• reittien markkinointi
• kuinka liikuntarajoitteiset on huomioitu reiteillä 
• Jätehuolto
• Parannettavaa reitistöillä

> kehittämisehdotuksia latvialaisille reitistöille



Kansainvälisyys - Yhteiset toimenpiteet 

Suomessa 2022
Kokemustenvaihtotilaisuus Suomessa, 25 osallistujaa Latviasta
Tutustuttiin saaristoon sekä Hyvinkään terveysmetsäpolkuun sekä 
Hyvinkään Sveitsin seikkailupuistoon

Aiheet työpajoissa Suomessa latvialaisten kanssa: 
• reitistöjen markkinointi
• reitistöjen kehittäminen

> hyviä käytäntöjä jakoon latvialaisille em. teemoilla ja saatuja 
kehittämisehdotuksia latvialaisilta



Latvialaisten vierailu 16.-19.8.2022

• Kuvakollaasi ja ohjelma

• Haastattelut latvialaisten some-kanavalle

• LAG Braslan sivuilla blogi ja lyhyt kuvakooste: 
http://brasla.lv/blog/post/somija-dabas-brinumu-
zeme?fbclid=IwAR1lJUlBCE7lhOQdBKnrVAfkk4KiqSkhvGA_QaF
EREJN2PDRY6_2t4pdhro

> Matkailupalvelujen ja reitistöjen kehittäminen, palautetta 
latvialaisilta saatu
> yhteistyön jatkamisen suunnittelu

http://brasla.lv/blog/post/somija-dabas-brinumu-zeme?fbclid=IwAR1lJUlBCE7lhOQdBKnrVAfkk4KiqSkhvGA_QaFEREJN2PDRY6_2t4pdhro


Kansainvälisyys - Yhteiset toimenpiteet

Latviassa 2022
Latviassa järjestettiin monipuolinen esittely sekä reitistöihin että 
kulttuurihistoriallisiin kohteisiin
Aiheet: 
• kartanot ja linnat, alueen ympäristökohteet
• kuinka kulttuurihistoria tulee esille kohteissa
• kohteiden toimivuus
• parannusehdotukset

> kehittämisehdotuksia latvialaisille reitistöille ja kohteille
> yhteistyöverkostoja latvialaisille toimijoille (kansanmusiikki, 
Pohjoismainen yhteistyö)



Opintoretki Latviaan 13.-16.9.2022

• Tiivis ja runsas ohjelma

• Matkaraportti valmis ja julkaistu kotisivuilla sekä somessa

• Kuvakooste vierailusta Braslan Facebook –sivuilla: 
https://www.facebook.com/100008848624703/videos/pcb.2
919451305026462/509153680546174

> Matkailupalvelujen hyvien ideoiden tuominen omalle alueelle
> Kulttuuriperinteen yhteistyö (kansanmusiikki, Putni, vierailu 
Suomeen Kaustisen musiikkifestivaalille vuonna 2023)

https://www.facebook.com/100008848624703/videos/pcb.2919451305026462/509153680546174


Porvoon matkailun ja Latvian yhteistyö

> Matkailualan digitaalisuuden kehittäminen > verkostoituminen

• Yhteydenotto hankkeessa mukana olleelta matkailupalvelun 
toimijalta > viestikapulan välitys Elina Duréault

• Yhteistyö Valmiera / Orge kunnat sekä Porvoon kaupungin 
matkailupalvelut

• Jätetty rahoitushakemus 31.10.2022 Pohjoismaiden ja Baltian 
julkishallinnon liikkuvuusohjelma
https://www.nb8grants.org/

https://www.nb8grants.org/


Hankkeen kustannukset

Kustannuslajit Päätös

Palkat 40 619,65

Palkkiot 275,00

Vuokrat 1 073,40

Ostopalvelut 12 800,00

Matkakulut 1 850,00

Flat rate 15 % 6 092,95

Yhteensä 62 711,00



Hankkeen vaikuttavuus lukuina

Hankkeen määrälliset vaikutukset Tavoite Toteuma

Uutta yhteistyötahoa verkostossa 10 30

Reitit selvitetty hankkeessa 20 72

Matkat Latviaan 2 2

Työpajat Suomessa 4 4

Työpajoihin osallistujat 100 146

Osallistujat kv-partnerin kanssa 40 53

Tutustumisretki osallistujamäärä 20 16

hankkeeseen osallistuvat organisaatiot 3 10



Johtopäätökset ja kehittämisehdotukset

• Alueella potentiaalia > kulttuurihistoria ja Tove 
Jansson

• Reitistöjen laadun parantaminen 
• Peruspalveluiden tarjoaminen reitistöjen 

läheisyydessä
• Kansainvälisen yhteistyön jatkaminen > 

kartanokulttuuri ja kulttuuriperinnön 
säilyttäminen



Kiitokset!
Paldies!


