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Vetovoimaa kestävästä matkailusta

Jyväskylä, Laukaa, Muurame, Hankasalmi, Petäjävesi, Uurainen, Toivakka 



Suomen matkailu on hyvässä kasvussa

 8,3 milj. ulkomaista matkaa vuonna 2017, 
kasvua +13 %

Kasvu/alue:
Pääkaupunki seutu 4,3 milj. +14%
Järvi-Suomi 2,9 milj. + 27%
Lappi 0,6 milj. +42%
Saaristo 1,9 milj. +20%

Lähde: Visit Finland



 2,5 miljoonaa matkailijaa /vuosi

 1,5 miljoonaa päivämatkailijaa

 Yli 590 000 rekisteröityä yöpymistä/vuosi 
(ulkomaiset 90 000 ja kotimaiset 500 000)

 Ulkomaiset yöpymiset +16,5 % (2017), (+9,7% 2016)

 Tasavahva vapaa-ajan matkailu ja ammattiin 
liittyvä matkailu (vapaa-aika 49 %, ammattiin 
liittyvät 51 %). 

 Yli 5000 tapahtumaa/vuosi, joista 
60 suurtapahtumaa. 

Jyväskylän 
seutu



Matkailijavirrat 2017

Saksa 17 900 (+ 26%)
Venäjä 6 700 ( -10%)
Ruotsi 6 300 ( +21%)
Iso-Britannia 5 800 (+ 1 %)
Yhdysvallat 4 900 (- 1 %)
Alankomaat 3 900 (+ 61 %) 
Viro 3 700 (+ 8 %)
---------------------
Espanja 2 246 (30,1 %) 
Puola 3 574 (31,1 %) 
Kiina (sis. HongKong) 1 609 (+7,6 %)
Japani 1 419 (-38,7 % )



• Jyväskylän seudun markkinaosuus koko maan 
yöpymisistä 2,9 %, suomalaisten yöpymisistä 4,0 % ja 
ulkomaalaisten yöpymisistä 0,9 %.

• Viipymä Jyväskylän seudulla: 
Ulkomaalaiset 1,9 vrk, kotimaiset matkailijat 1,5 vrk 
(keskimäärin 1,6). 

• Matkailu suora työllistävyys: 1 290 henkilötyövuotta 
Tarkastelun ulkopuolella matkailutoimialalle tyypilliset sesonkityöntekijät sekä 
julkisen sektorin alan työlliset.



Jyväskylän seudun tärkeimmät 
matkailulliset vetovoimatekijät:

Järviluonto (profiilina Lakeland)
Liikunta ja hyvinvointi 

(liikuntapääkaupunki)
Alvar Aallon arkkitehtuuri 

(Alvar Aallon pääkaupunki)
Sauna 

(maailman saunamaakunnan 
pääkaupunki)
Tapahtumat ja teemat (Valon kaupunki)



Jyväskylän seutu kestävän matkailun alueena

”Luonnostaan kestävä”
1) Lyhyet etäisyydet, liikkumisen helppous

2) Harvinainen yhdistelmä urbaaniutta ja upeaa järviluontoa

3) Ansioitunut kulttuuriperinnön vaalimisessa: 
Alvar Aallon arkkitehtuuri, Unescon maailmanperintökohteet 

Valinnoiltaan kestävä
1) Resurssiviisauteen sitoutunut keskuskaupunki: 

kestävät valinnat kehittämisen keskiössä
 Valon kaupunki
 Fiksu liikkuminen jne.



Fiksut valinnat luontevia myös jatkossa: 
kestävän toiminnan mallialueeksi

Biosfääritunnuksen hakeminen

1) Kilpailuvaltti
2) Matkailullinen vetovoima, globaali matkailutrendi
3) Myönteinen imago ja pehmeä arvo
4) Liiketoiminnallinen valinta, profiloituminen
5) Kestävien toimintamallien omaksuminen
6) Osa verkostoa, osa isompaa kokonaisuutta

Uhkana yliturismi? 

Mahdollisuus

Kestävän matkailun toteuttaminen on mahdollista kaikille matkailun toimialoille



Kestävän matkailun
tuotteistaminen 

• Kestävien valintojen huomioiminen omassa toiminnassa
• Omat tuotteet
• Yhteiset matkailupaketit, erityisesti kv-markkinoinnissa



Kiinnostavia tuoteaihioita 
kestävän ja vastuullisen 
matkailun näkökulmasta: 

• Sauna
• Alvar Aalto ja muu kulttuuriperintö
• ’Live like a local’
• Luonto ja aktiviteetit
• Lähiruoka 
• Uniikit majoitusvaihtoehdot

visitjyvaskyla.fi

Kuva: Revontuli / Jukka Mustonen



Luovuus tuotteistamisessa –
matkailullisten vahvuuksien yhdistäminen

Elämykset      Vuodenajat        Laatu       Saatavuus



Tuotetasolla
-kohderyhmien huomioiminen



Olet valveutunut, lämminhenkinen ja välittävä. Sinä tiedät mitä syöt, ymmärrät, 
kuinka valintasi vaikuttavat suurempiin kokonaisuuksiin. Osaat ja haluat 
kiinnittää huomiota ympäristöä kohtaan myös vapaa-ajalla, rennosti toki.

• Maalaisherkkuja ja riihiunta Varjolassa
• Kierrätyskorujen työpaja Suomen käsityön museossa
• Voimapäivä naisille



Matkailun kehittäminen
Case: ALVAR AALLON PÄÄKAUPUNKI



Aalto-matkailun kehittämisen polku

 Tiivis paikallinen yhteistyö ja 
yhteinen tahtotila.

 Aallon tuotanto 
esille yhä laajemmalle yleisölle.

 Kansainvälisten ja kotimaisten matkailijoiden huomioiminen (niiden eri 
kohderyhmät).

 Esille”helposti tartuttavassa” muodossa: paketointi ja tuotteistaminen 
matkanjärjestäjille ja yksittäismatkailijoille.

 Kiinnostavat ja puhuttelevat sisällöt. Tarinat ja paikallinen kulttuuri.

 Aallon arkkitehtuurin sitominen luontevasti 
alueen muihin vahvuuksiin:
luonto, sauna, hyvinvointi, liikunta. 

 Valtakunnallinen yhteistyö, muut matkailualueet ja kv-markkinointi



OPASTETUT KÄVELYKIERROKSET:
Aalto andante
Aalto forte

OPASTETUT BUSSIKIERROKSET:
Aalto bravo
Spirito Aalto

AALTO-RISTEILY JA OPASTUS:
Aalto e la natura

http://visitjyvaskyla.fi/alvaraalto/opastetut-kierrokset

Photo above: Muuratsalo Experimental House, ©Leena Rossi 
Photo under:©Visit Jyväskylä/ Tero Takalo-Eskola

http://visitjyvaskyla.fi/alvaraalto/opastetut-kierrokset


Sauna ja Alvar Aalto

”Koe Alvar Aallon ainutlaatuiset kohteet ja Keski-
suomen henkeäsalpaavan kaunis luonto samassa 
paketissa”



Kiitos!
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