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1  TAUSTAA

Ajatus Saaristokeskuksesta on ollut esillä Porvoon seudulla erilaisissa keskusteluissa 
vuosien ajan. Tarkkaa muotoa ajatuksella ei ole ollut ja eri henkilöillä on siitä hyvinkin 
erilaisia mielikuvia. 

Yhdistävänä piirteenä ajatuksille näyttää olevan Porvoon kauniin saariston ja sen 
perinteiden parempi esilletuominen ja saariston elävöittäminen. Haastatteluissa tuli 
usein esille myös Porvoon nostaminen merikaupungiksi. Moni on myös sitä mieltä, 
että alueen pitäisi tehdä vetovoimainvestoinnin myötä selkeä harppaus matkailijamää-
rien kasvattamisessa.

Itä-Uudenmaan liitto ja Porvoon kaupunki päättivät selvittää Saaristokeskuksen ra-
kentamisedellytykset toteutettavuustutkimuksen(feasibility study) avulla. Tätä ennen 
oli helmikuussa 2007 järjestetty keskustelutilaisuus, jossa kartoitettiin saaristotoimijoi-
den mielipiteitä tutkimusprosessin taustatiedoiksi.

Onvisio Consulting sai työn tehtäväkseen tarjouskilpailun perusteella ja hankintasopi-
mus allekirjoitettiin 2.5.2007.

Onvisio toi esille jo tarjousvaiheessa Saaristokeskuksen vetovoimaan ja ydinominai-
suuksiin liittyviä määritteitä ja ne hyväksyttiin ohjausryhmässä pääpiirteittäin vetovoi-
maa ja sen tasoa koskevan osuuden pohjaksi.

Lähtökohtaisesti oli selvää, että työn haasteellisuus kulminoituu riittävän vetovoimais-
ten ja markkinoilla erottuvien sisältöideoiden kehittämiseen. Kilpailutilanne matkailu-
markkinoilla on koventunut ja koventuu edelleen hyvinkin massiivisten matkailuinves-
tointien myötä.

Alkuvaiheessa kaikkein haasteellisimmaksi osoittautui kuitenkin sopivien sijoituspaik-
kojen etsintä ja tutkiminen. Noin 15 alueen eritasoinen tutkinta tuotti lopulta kolme 
vaihtoehtoa, jotka päätettiin ottaa tarkemman tutkimuksen piiriin.  Kaikki vaihtoehdot 
myös läpäisivät koko tutkimusprosessin eli missään ei tullut esille ratkaisemattomia 
ongelmia.

Tekijät uskovat, että toteutettavuustutkimus on tuottanut riittävän yksilöidyn ja katta-
van materiaalin, jonka pohjalta jatkopäätöksiä voidaan tehdä. Uskomme myös, että 
esitetyt vetovoimaideat hyvällä toteutuksella nostavat Saaristokeskuksen Suomen 
matkailukohteiden kiinnostavimpaan kärkeen. Porvoon Saaristokeskuksen sisältörat-
kaisut täyttävät myös kansainvälisen kiinnostavuuden vaatimukset ja ovat tietyiltä osin 
ainutlaatuisia Pohjoismaiden ja Euroopankin matkailumarkkinoilla.
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Toteuttavuustutkimuksen laskelmat antavat ideoille, rakenteille ja Saaristokeskuksen 
toiminnalle myös taloudelliset puitteet. Niiden pohjalta sekä kiinnostuneet investoi-
jat että käytännön toiminnan operaattorit voivat lähteä miettimään ja tarkentamaan 
Saaristokeskuksen liiketoiminnan mahdollisuuksia omasta näkökulmastaan.

Työn toteutuksesta vastasi Onvisio Consulting, johtavana konsultina  Hannu Komu. 
Tiimiin kuuluivat asiantuntijoina arkkitehti Keijo Tolppa (maankäyttö, rakennukset), 
Jyri Rautiainen/ Kiuru & Rautiainen Oy (vesihuolto), Tapio Sarkola/Reittitiimi Oy 
(satamasuunnitelmat), Lea Kivelä/Fidico Oy (kilpailuanalysointi, kokousmarkkinointi) 
ja Mikko Jokela/Saimaan Safarit Oy (ohjelmapalvelutoiminta).

Ohjausryhmän puheenjohtajana toimi Pia Högström/Porvoon Matkailutoimisto, myö-
hemmin Annika Palmgren/Porvoon Matkailutoimisto ja jäseninä Susanne Dahlqvist/
Posintra Oy, Marjut Björklund/Porvoon kaupunki, Martin Söderlund/Porvoon kaupunki, 
Per-Stefan Nyholm/Itä-Uudenmaan liitto ja sihteerinä Topi Haapanen/Itä-Uudenmaan 
liitto.

Savonlinnassa 11.2. 2008

Onvisio Consulting 

Hannu Komu
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2  LÄHTÖKOHTAMÄÄRITTELYT

Työn käynnistyessä Saaristokeskus ajatukselle määriteltiin seuraavia suuntaa antavia 
perustavoitteita ja kriteereitä:

- idea on riittävän kilpailukykyinen kotimaassa ja siitä tulee etenkin pääkaupunki- 
 seudulle saapuville ulkomaisille matkailijoille ”must” kohde.

- siinä on ainutlaatuisia ominaisuuksia tai toiminnallisuuksia, joita ei muualla ole 
 toteutettu. 

- idean pitää olla tieteellisesti ja/tai historiallisesti uskottava, mikäli siihen liittyy 
 piirteitä esim. eri aikakausilta.

- idean ytimen ympärille pitää pystyä tuottamaan säännöllisin väliajoin uusia veto-
 voiman osatekijöitä, niin että kilpailukyky säilyy.

- idean tulee antaa Saaristokeskukselle riittävän pitkä elinkaari.

- idean tulee houkutella alueelle mieluummin 100.000 kuin 10.000 uutta matkaili-
 jaa/v. Suuret määrät edellyttävät ympärivuotista toimintaa.

- idea toimii kestävän kehityksen periaatteet huomioiden.

- sellainen sijainti, että Saaristokeskuksen yhteydessä olisi ennestään muita sitä 
 tukevia palveluita tai niitä voidaan alueelle sijoittaa/rakentaa.

- Saaristokeskukseen pitäisi päästä hyvin maanteitse, risteilyaluksilla ja pien-
 veneillä ja olisi luontevaa suunnitella samaan yhteyteen myös tasokas käynti-
 satama. Myös siitä olisi tultava laadukkaita palveluita hakevien veneilijöiden 
 ”must” paikka.

- myös rakennusten on oltava arkkitehtuuriltaan ja rakennustavaltaan vetovoimaisia.

- Saaristokeskuksesta voisi tulla alueen kokousmarkkinoinnin keskus, välttämättä 
 ei kuitenkaan majoitustoiminnan keskus.

- Saaristokeskus voisi olla myös ohjelmapalvelutoiminnan keskus.

Kirjallisessa kyselyssä ja haastatteluissa pyydettiin toimijoita ottamaan kantaa näihin 
kriteereihin. Toimijoiden kommentointi on esitetty liitteessä 7.
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3  ANALYSOINTIVAIHEESSA SYNTYNEITÄ MÄÄRITTELYITÄ

Kilpailu-, tarjonta- ja kysyntäanalyysien sekä kävijätilastojen perusteella suljettiin pois 
kohdetyyppejä, joihin Porvoon Saaristokeskuksen ei kannata suuntautua:

Luontokeskukset
Saaristokeskus mielletään nimikäsitteen perusteella yleisesti luontokeskustoimialaan 
kuuluvaksi. Suomessa on viisi merkittävää merellistä luontokeskusta, joista kaikki ovat 
syntyneet Metsähallituksen toimesta tai sen myötävaikutuksella. Tämän lisäksi Korp-
poossa on Saaristokeskus, jonka toiminnassa Metsähallitus on myös mukana. Myös 
sisämaassa on yli 10 merkittävää luontokeskusta.

Jo määrästä voidaan päätellä, että luontokeskussarja on erittäin kilpailtu toimiala. Nii-
den asiakaskunta on pääsääntöisesti muista syistä alueelle tulevia asiakkaita. Pää-
tehtävänä on toimia ko. alueen kansallispuiston tai muun merkittävän luontoalueen 
keskitettynä opastus- ja tiedonantopisteenä. Luontokeskusten kävijämääräluvut ovat 
varsin pieniä, vaikka ne ovat suurelta osin maksuttomia kohteita. Ne ovat luontomat-
kailun kannalta sinällään tarpeellisia kohteita, mutta voivat toimia vain julkisin varoin 
tai huomattavalla julkisella tuella. 

Porvoon seudulla ei myöskään ole kansallispuistoa eikä toistaiseksi sellaisia Metsä-
hallituksen toimintoja, että sen mukaantuloa investoijaosapuoleksi tai toimijaksi olisi 
realistista ajatella. Itäisen Suomenlahden kansallispuiston  mahdollinen laajentuminen 
länteen voi aikanaan kuitenkin muuttaa tätä tilannetta.

Luontokeskusten vertailuanalyysi ja kävijämäärätietoja liitteessä 5.

Museot
Uuden museon perustaminen tänä päivänä lienee lähes mahdotonta ja museoiden 
kävijämäärätkin ovat tilastojen valossa suhteellisen pieniä. Suurempia kävijämääriä 
on ainoastaan pääkaupunkiseudulla ja sen alueen voimakas museotarjonta vähentää 
entisestään uuden museokohteen mahdollisuuksia eteläisessä Suomessa.

Museaalisen luonteen ei myöskään katsottu mahdollistavan tavoitteeksi asetettujen 
kriteerien täyttymistä ja toisaalta Porvoon seudulla on nykyisellään saaristoaihee-
seenkin liittyvää ja erikoistunutta museotarjontaa. Myös pienet museot ovat arvokkaita 
”Saaristokeskuksen sivupisteitä”, jotka täydentävät erikoistumisen kautta Saaristokes-
kuksen tarjontaa. 

Kävijämäärätietoja liitteessä 5.

Tiedekeskukset
Suomessa on kaksi merkittävää tiedekeskussarjaan luokiteltava kohdetta: Heureka 
Vantaalla ja Tietomaa Oulussa. Määrän perusteella kilpailutilanne ei siis ole kovin 
vaikea. Kuitenkin lähellä sijaitsevan Heurekan pitkä kokemus ja laaja sisältö tässä 
sarjassa ovat ylivoimainen riski uuden samantyyppisen kohteen markkinoille tulon on-
nistumiselle.
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Lopputuloksessa piirteitä kaikista
Kaikissa näissä kolmessa ryhmässä on kuitenkin piirteitä, joita Porvoon Saaristokes-
kuksessa voidaan hyödyntää. Saaristoluonto ja siellä sijaitsevat palvelukohteet ovat 
arvokas ja edistettävä luonnonläheisen matkailun piirre. Historia ja perinteet ovat mu-
kana monellakin tapaa. Tiedekeskuspuolta sivutaan ainutlaatuisella tekniikalla, jon-
ka avulla tarjotaan uudenlaisia elämyksiä luontoon, historiaan ja perinteisiin liittyen.  
Historian lisäksi uusi tekniikka tarjoaa mahdollisuuden myös tulevaisuuden näkymien 
simulointiin ja erityisesti luonnonilmiöt ovat tässä laaja kiinnostava aihepiiri.

4  TUTKIMUSPROSESSI JA AINEISTON RAKENNE

Toteutettavuustutkimus (feasibility study) jakaantuu kahteen osaan: ennen varsinai-
sen tutkimusprosessin käynnistämistä tehtävään pre-feasibility study vaiheeseen ja 
sen jälkeiseen varsinaisen tutkimusvaiheeseen.

Pre-feasibility study vaiheessa tehtiin karkea markkina- ja kilpailutilanneanalysointi ja 
karsittiin pois sellaiset toimintalinjat, joilla ei selkeästi ollut tavoitteiden mukaisia toi-
mintaedellytyksiä.

Tähän vaiheeseen kuului myös potentiaalisten sijoituspaikkavaihtoehtojen tarkastelu, 
karsinta ja tutkittavien sijoituspaikkojen lopullinen määrittely. Tutkitut kolme sijoitus-
paikkaa eivät luonnollisesti ole ainoat mahdolliset, vaan tutkimustietoa voidaan sovel-
taen hyödyntää  muissakin mahdollisesti esille tulevissa sijoituspaikoissa.  

Myös sisältö- ja vetovoimaideointia tehtiin alustavasti tässä vaiheessa. Käytännössä 
työhön kuului suomalaisten kohteiden analysointia ja lisäksi internetin ja eri lähteiden 
kautta useiden kymmenien pääasiassa meriaihetta sivuavien ulkomaisten kohteiden 
läpikäymistä.  

Pre-feasibility vaiheen ideoita ja määritelmiä peilattiin myös matkailun tutkimustietoon 
ja valtakunnallisen matkailustrategian linjauksiin.

Raportin liitteessä 1 on varsinaisen tutkimuksen yksityiskohtainen prosessikaavio, 
johon on lyhyesti kirjattu kunkin kohdan keskeisiä määrittelyitä. Kaikki tärkeät kokonai-
suudet on sen lisäksi esitetty laajemmin liitteissä tai muussa sisällössä.  Prosessikaa-
viossa on viitteet näihin kokonaisuuksiin.

Osana tutkimusta on tehty kirjallinen toimijakysely ja haastatteluita. Kysely lähetettiin 
kaikille tiedossa oleville matkailutoimijoille Porvoon alueella ja sen lisäksi kymmenille 
muille tahoille, joilla katsottiin olevan intressiä ottaa kantaa aiheeseen. Myös haasta-
teltavien joukko oli varsin laaja edustaen erityyppisiä toimijoita.  Paikallisten toimijoi-
den lisäksi tehtiin alueen ulkopuolisten asiantuntijoiden ja viranomaisten haastatteluja. 
Kyselyn ja haastatteluiden yhteenvedot on koottu liitteessä 7 ja luettelo haastatelluis-
ta on  takakannen sisäsivulla.

Tässä raportissa esitetyn lisäksi tilaajalle on luovutettu sähköisessä muodossa projek-
tin yhteydessä käytettyjä aineistoja ja aineistolähteitä.
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5  POTENTIAALISIA SIJOITUSPAIKKOJA

Tutkimuksen aikana selvitettiin n. 15 sijoituspaikkavaihtoehtoa. Sondby ja Virvik 
valittiin selvitysten jälkeen potentiaalisina saaristokohteina tutkittavaksi ja myöhem-
min mukaan otettiin länsiranta kaupunkiympäristöön sijoittuvana vaihtoehtona.  Kaik-
ki kolme sijoituspaikkavaihtoehtoa ovat Porvoon kaupungin omistamilla maa-alueilla.  
Sijoituspaikkoja pyrittiin ensisijaisesti löytämään alueilta, joissa Porvoon kaupungilla 
on riittävä maaomistus.

© Affecto Finland Oy, Lupa L7572/08
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5.1  Sondby, Skeppars

Sijainti n. 22 km kaupungin kes-
kustasta. Alueella on SF-Cara-
van Itä-Uusimaalle vuokrattu 
asuntovaunualue ja kaupungin 
henkilöstön käyttöön tarkoitet-
tuja vanhoja huonokuntoisia 
lomamökkejä. Alueella on myös 
caravan -yhdistyksen kahvila-
rakennus, sauna ja kaupungin 
venelaituri.  

SF-Caravan vuokrasopimus 
jatkuu v. 2013 saakka ja tiettä-
västi lomamökkien kohtalosta 
pidemmällä tähtäimellä ei ole 
tehty lopullisia päätöksiä.

Kaupungin omistuksessa on maa-alaa 157 ha ja vesialuetta 317 ha.

Luonnonoloiltaan paikka on ihanteellinen Saaristokeskukselle. Alueen toinen puoli on 
kaunista kalliorantaa, alueelta avautuu hyvä merinäköala, mutta se on toisaalta saar-
ten suojaamassa ”laguunissa”. Laguuniin tulee merkitty pienveneväylä ja matkaa pää-
väylälle on n. 1 km. Todennäköisesti syvennettävää väyläosuutta olisi sisääntulossa 
Hässjeholmenin saaren lähistöllä muutamia satoja metrejä (ei luotaustietoja).

Saaristokeskuksen rakennukset on suunniteltu sijoitettaviksi ensisijaisesti alueen kal-
liorannan puolella, jolloin alueelle mahdollisesti jäävä caravan -alue ei ”häiritsisi” Saa-
ristokeskuksen toimintaa. 

Suunnittelualueella olevista kaupungin virkistysmökeistä jouduttaisiin luopumaan ja 
keskittämään se toiminta tarvittaessa alueen toiseen laitaan vastakkaiselle niemelle.  
Saaristokeskuksen majoitustilat voisivat kenties subventoidulla hinnalla korvata ”me-
netetyt” mökit ja se tulisi kaupungille henkilöstön virkistyskäyttötarkoituksessa edulli-
semmaksi kuin huolehtia vanhoista mökeistä. 

Nykyisen mökkialueen tietä ei voi kapeuden ja jyrkkyyden takia käyttää Saaristokeskuk-
sen liikenteessä ja uusi sisäinen tie olisi rakennettava nykyisestä tielinjasta merelle päin 
notkelmaan, jossa tarvitaan huomattava määrä kivilouhetta pinnan korottamiseksi.

Rakennukset pystytään sijoittamaan hyvin maastoon, siten että komea puusto ja suu-
ret siirtolohkareet voidaan pääosin säilyttää rakennusalueella. Alue on suurelta osin 
kalliota ja vaatii erityisesti syys- ja talvikautta varten puisia kulkureittejä ja kaiteita ran-
nan tuntumaan.

Sondbyn kylästä tuleva kohtuullisen hyväkuntoinen tie (alle 3 km) vaatii levennystä 
bussiliikennettä varten.

Alueelle olisi rakennettava pienpuhdistamoyksikkö. Alue on merkitty seutukaavassa 
aluevarauksella retkeily- ja ulkoilualue ja maakuntakaavaehdotuksessa aluevarauk-
sella virkistysalue.
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Sondby,Skeppars
Harmaa=kaupungin maa-alue
Sininen=kaupungin vesialue
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5.2  Virvik

Sijainti 18 km kaupungin 
keskustasta. Alueella on 
nyt ravintola- ja kokousti-
lana toimiva Virvikin kar-
tano sekä golf kenttä.

Virvikissä Saaristokes-
kuksen suunniteltuna 
paikkana on alue, jossa 
on nykyisin yleinen ui-
maranta. Etäisyys karta-
nolle on n. 700 m.

Rakentamisen kannalta 
alue on maaston ja maa-
perän puolesta helppoa.  
Maasto nousee rannas-
ta polveilevasti ja tarjoaa ylempänä mahdollisuuden ”amfi teatterimaiseen” rakenta-
miseen ja rakennuksia ei tarvitse sijoittaa kovin lähelle rantaa.  Rannasta nousevan 
mäen päällä on tasaista maastoa pysäköintialuetta varten. Pysäköintialue voidaan 
tehdä myös kartanolta tulevan tien varteen n.150 m päähän päärakennuksesta.

Ranta-alue on monikäyttöinen, ei niin saaristomainen kuin Skeppars, mutta matalana 
hiekkarantana myös turvallisempi etenkin syyskäyttöä ajatellen.

Saaristokeskuksen rakentaminen ei poistaisi yleistä uimarantaa eikä käytännössä 
muutenkaan vaikuttaisi alueen virkistyskäyttöön. Alueella on jo ravintola ja golfkenttä, 
joten Saaristokeskus olisi luonteva lisä kehittyvään kokonaisuuteen.

Ravintola ja golf ovat Saaristokeskuksen kannalta positiivisia tekijöitä. Lähellä on toi-
mintaa, mutta ollaan kuitenkin neitseellisessä luonnossa. Saaristokeskuksen majoi-
tus- ja muutkin toiminnat tukevat vastaavasti myös golfi n kehittämismahdollisuuksia.

Virvikissä on hyvää metsämaastoa retkeilyyn ja ohjelmapalvelutoimintaan. Pien-
Pernajanlahden venereitti kulkee n. 500 m päässä. Sen kulkusyvyydeksi on merkit-
ty 1,5 m, mutta merikarttatietojen perusteella se voitaneen merkitä huomattavasti 
syvemmäksi.

Epoosta tulevaa sivutietä pitäisi vähintäänkin kunnostaa, todennäköisesti myös leven-
tää. Kartanolta rantaan tulevaa tietä pitää leventää bussiliikennettä varten.

Virvikin vesialue on natura-aluetta. Suunnittelualue on merkitty seutukaavassa alueva-
rauksella retkeily- ja ulkoilualue ja maakuntakaavaehdotuksessa alue on urheilualue.
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Virvik
Harmaa+vihreä=kaupungin maalue
Viivoitettu  alue=vuokrattu golfkentäksi
Sininen=kaupungin vesialue
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5.3  Länsiranta, Aleksanterinsillan eteläpuoli

Alueella on 2006 vahvistettu ranta-asemakaava. Kaavamerkintöjen mukaan alueelle 
voi rakentaa julkisen rakennuksen ja erilaisia huoltorakennuksia.  

Kokonniementien toisella puolella olevan Taidetehtaan alueen suunnittelu on käynnis-
sä. Suunnitelmassa on mukana myös hotelli ja pienoiskylpylä, jolloin Saaristokeskuk-
seen ei tässä vaihtoehdossa rakennettaisi majoitusta.

Ranta-alueelle on kaavassa merkitty myös venelaitureita ja viereisellä tontilla toimiva 
telakka säilyisi. 

Ranta-alue on hetteistä ja mikäli ruoppausta ei suoriteta, niin rantaviivaa pitää siirtää 
laiturirakenteilla.

Vierassatamatoiminta ei voi olla Saaristokeskuksen välittömässä läheisyydessä laa-
jamittaista, koska laitureita ei voi siirtää laivaliikenteen takia kovin pitkälle kohti joen 
keskilinjaa. Vierassatama ja risteilyalusten käyntilaituri on kuitenkin tärkeä ja välttämä-
tön Saaristokeskuksen toiminnan kannalta. Suunnittelualueella on nyt venelaitureita 
paikallisten veneilijöiden käytössä.

Saaristokeskukselle tämä olisi urbaani vaihtoehto ja luonteeltaan ”portti saaristoon” ja 
saariston palveluihin. Sijaintipaikka on varsinkin kesänäkymiltään merellinen. Sijainti 
kaupungin keskustassa tarjoaa monia liiketoiminnallisia etuja ja majoitusratkaisuna 
olisi Taidetehtaan alueelle rakennettava hotelli.

Vierasvenesatamatoiminnot voitaisiin integroida kiinteästi Saaristokeskuksen yhtey-
teen ja Kokonniemi tarjoaa talviohjelmointiin hyvät mahdollisuudet. Toimiva telakka-
alue ja samoin Taidetehdas ovat positiivisia tekijöitä lähiympäristössä

Alueella jouduttaisin tekemään maakorotusta ja mahdollisesti käsittelemään saastu-
nutta maata.

Saaristokeskus pystyttäisiin hyvällä arkkitehtuurilla varmasti sovittamaan vaati-
van alueen ”helmeksi” ja sen vetovoima tukisi myös viereen rakennettavan hotellin 
menestymistä. 
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Länsiranta
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6   SAARISTOKESKUKSEN KESKEISIÄ 
 VETOVOIMAELEMENTTEJÄ

Saaristokeskuksen vetovoima muodostuu useista osa-alueista, joita yhdistää voi-
makas elämyksellisyys, laadukas toiminnallisuus luonnonläheisessä ympäristössä, 
tarinoiden verkko, innovatiivisuus ja jatkuva uudistuminen.  Alueen arvokas historia, 
perinteet ja kulttuuri tuodaan esille ja muutetaan elämyksiksi modernia teknologiaa 
hyödyntäen.

6.1.  Virtuaalitodellisuus

6.1.1  Virtuaalitodellisuus (virtual reality) käsitteenä ja 
 tekniikkana

Virtuaalitodellisuus (engl. virtual reality, lyhenne VR) on tietokoneella luotu kolmiulot-
teinen ja vuorovaikutteinen maailma. Se tarjoaa elämyksiä ja kokemuksia uudella 
tavalla. Virtuaalitodellisuudessa ihminen voi kokea ja tehdä asioita, jotka eivät olisi 
mahdollisia todellisessa maailmassa tai olisivat hyvin vaikeita toteuttaa perinteisillä 
keinoilla.

Virtuaalitodellisuus -tekniikka vaikuttaa pääasiassa ihmisen näköaistiin, mutta myös 
kuuloaisti ja tuntoaisti voivat toimia virtuaalikokemuksen aisteina. Virtuaalitodellisuu-
den aidossa kokemuksessa (immersive VR) käyttäjä kokee täydellisen uppoutumisen 
tunteen ja on sisällä ilmiössä. Aitoon virtuaalitodellisuuteen kuuluu myös käyttäjän 
aktiivinen mahdollisuus tapahtuman ohjaamiseen, esim. liikkumiseen kolmiulotteisen 
rakennuksen sisällä, lentäminen maiseman yllä tai mikä tahansa kolmiulotteisen ob-
jektin tai tilan tutkiminen eri puolilta, tarttuminen objektiin tai sen liikuttelu.

Virtuaalitodellisuustila luodaan tehokkaiden tietokoneiden ohjaamien projektorien 
avulla ja siihen voidaan liittää myös kolmiulotteinen äänimaailma. Tekniikkaa on alun 
pitäen käytetty sotilastarkoituksissa, erilaisten koneiden ja laitteiden rakenne- ja toi-
mintasimuloinnissa sekä lääketieteessä.  

Nykyisin virtuaalitodellisuuden ja sen 
sukulaistekniikoiden käyttö on yleis-
tynyt mm. rakennusten suunnittelus-
sa, esineiden ja laitteiden suunnit-
telussa, erilaisten rekonstruktioiden 
ja luonnonilmiöiden esittämisessä 
ja tutkimisessa sekä yhä enemmän 
viihdeteollisuudessa, museoiden ja 
näyttelyiden esittelyissä. Virtuaalito-
dellisuutta käytetään myös erilaisten 
suunnitteluryhmien työvälineenä, 
kaupallisten tuotteiden testauksessa 
ja jopa markkinoinnissa.

Virtuaalitodellisuutta voidaan hyödyntää myös koulutuksessa, erilaisten tilanteiden 
harjoittelussa (esim. öljyntorjunta) ja ilmiöiden simuloinnissa (esim. ilmastonmuutos).  
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Yhä enenevässä määrin virtuaalitodellisuus -tekniikalla ”herätetään henkiin” historial-
lisia jo tuhoutuneita rakennuksia, jopa kokonaisia kaupunkeja.  Lisäksi sillä voidaan 
luoda rekonstruktioita historiallisista tapahtumista, sukupuuttoon kuolleista eläimistä 
tai erilaisista luonnon tapahtumista. Virtuaalitodellisuutta voidaan hyödyntää myös tu-
levaisuuden näkymien simuloinnissa.

Virtuaalitodellisuuden esittämistiloja ja esittämismahdollisuuksia on useita riippuen 
halutusta uppoutumisen asteesta:

Täysin uppouttava (fully immersive) virtuaalitila 
on kuutionmuotoinen ”cave”, jossa projisointi ta-
pahtuu kolmelle seinälle ja lattiaan ja usein myös 
kattoon. Projisointi tapahtuu tilan ulkopuolelta 
peilien ja läpäisevän seinän kautta.

Cave mahdollistaa liikkumisen esim. ihmisen mit-
takaavaan sovitetussa rakennuksessa, molekyy-
lien tutkimisen, kirurgisen toimenpiteen harjoitte-
lun, auton moottorin sisäosien tutkimisen jne.

Cave ratkaisuun liittyy myös käyttäjän tarkka pai-
kannus, nestekidelasien käyttö ja tietokonehiirtä 
muistuttavan ohjaimen käyttö, joka mahdollistaa 
myös tarttumisen objekteihin. Cave tilassa use-
ampi henkilö voi osallistua samanaikaisesti ko-
kemukseen, mutta näkymää ohjaa vain yksi pai-
kannettu pääkäyttäjä.
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Virtuaalitodellisuustekniikka toimii myös myös suoralla screenillä (powerwall) esim. 
kokoustilassa, plasmanäyttönä seinällä, kaarevana (curve) näyttönä teatterinomai-
sessa tilassa tai sovellettuna tekniikkana  näyttelytilassa esim. ”virtuaalivitriinin” muo-
dossa. Tekniikkaa voidaan käyttää myös erilaisissa simulaattoreissa. Uppoutumisen 
aste vaihtelee esittämisympäristön ja tekniikan mukaan.

Virtuaalitodellisuuden pohjalta on kehitetty myös useita sen sukulaistekniikoita kuten 
lisätty todellisuus (augmented reality), lisätty virtuaalisuus (augmented virtuality) ja 
sekoitettu tai tehostettu todellisuus (mixed reality).  

Lisätty todellisuus (Augmented reality) 

Lisätyn todellisuuden tekniikoissa todellisen maailman näkymään (joka tulee esim. 
online kamerasta) tai on todellinen objekti (esim. näyttelyesine) lisätään virtuaaliele-
menttejä, jotka voivat olla esim. opastavaa grafi ikkaa tai näyttelyesineen aikaisem-
paa muotoa kuvaavaa. Esimerkiksi näyttelyesineenä oleva kappale laivan hylkyä voi 
virtuaalitäydennyksellä kuvata laivaa alkuperäisessä muodossaan. Tekniikassa tarvi-
taan yleensä tavalla taikka toisella tuotettua tarkkaa paikannusta ja sen sovellukset 
toimivat toistaiseksi parhaiten rajoitetussa ”hallittavassa sisätilassa”. Tulevaisuuden 
sovellukset liittyvät kuitenkin myös ulkona tapahtuvaan liikkumiseen ja mahdollisesti 
paikantavan matkapuhelimen käyttöön päätelaitteena.

Lisätty virtuaalisuus (Augmented virtuality)

Lisätyn virtuaalisen sovelluksissa keinotekoiseen virtuaalimaailmaan lisätään eri tek-
niikoilla todellisen maailman objekteja tai henkilöhahmoja. Tämä voidaan tehdä esim. 
tuottamalla virtuaalitilaan videokuvaa webkameralla tai tuottamalla 3D kuva todellises-
ta objektista. Tekniikan käyttösovelluksia on erityisesti kehitelty verkon yli tapahtuviin 
virtuaalikokouksiin ja virtuaaliopetukseen.
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Sekoitettu todellisuus /tehostettu todellisuus (Mixed reality)

Mixed reality on yhdistelmä virtuaalitodellisuustekniikoita, joissa yhdistyy elementtejä 
todellisuuden ja virtuaalitodellisuuden välimaastosta. Todellisuuteen liitetään virtuaali-
elementtejä (augmented reality) ja virtuaalisuuteen voidaan liittää todellisia elementtejä 
(augmented virtuality). Tällainen 
kokemus voi olla vaikkapa käve-
ly linnoituksen raunioilla, jossa 
käyttäjälle luodaan virtuaalinen 
näkymä linnoituksen alkuperäi-
sestä muodosta ja osista. Tai se 
voi kävely museon näyttelytilas-
sa, jossa tilaan ja sen esineisiin 
liitetään helposti ja vaivattomasti 
vastaanotettava tarina, jonka kul-
ku seuraa käyttäjän liikkumista ti-
lassa ja näyttelyesineiden luona. 
Jonkinlainen päätelaite (esim. 
kämmentietokone) sekä paikan-
nusominaisuus kuuluvat tekniik-
kaan.  

Virtuaalitodellisuuden sukulaistekniikoiden erottaminen on käytännössä vaikeaa ja 
yleisesti eri mm. eri artikkeleissa käsitteet varsin usein sekoittuvat.

6.1.2  Virtuaalitodellisuuden kehitysnäkymiä

Virtuaalitodellisuus on perustekniikaltaan ollut jo varsin pitkään käytössä ja sen osa-
alueita on myös tieteellisesti tutkittu jo 1980-luvun loppupuolelta alkaen. Virtuaalitodel-
lisuuden käyttämä tekniikka on kuitenkin ollut varsin kallista ja sitä käytettiin pitkään 
vain erikoistarkoituksissa, etupäässä tieteellisessä ja sotilaskäytössä. Virtuaalitodelli-
suus koki oman hypensä jo -90 luvulla ja sen sovellutuksille povattiin ruusuista kaupal-
lista tulevaisuutta.  Niin kuin monissa muissakin tämäntapaiseen tekniikkaan liittyvissä 
asioissa, todelliseen läpimurtoon kului huomattavasti pidempi aika. 

Laitteiden ratkaiseva halpeneminen, tekninen kehitys ja sisällöntuotannon välineiden 
sekä osaamisen kehitys ovat tuoneet virtuaalitodellisuuden uudelleen esille. Sovelluk-
sia on kaupallistettu ja tekniikan tiettyjä versioita on tarjolla jopa kotikäyttöön. Merkit-
tävä edistysaskel oli myös VRML (virtual reality modelling language) ohjelmointikielen 
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kehitys. Tämä on mahdollistanut kolmiulotteisten maailmojen luomisen aikaisempaa 
vaivattomammin internetselaimeen liitettävällä tekniikalla. Näin 3D sisältöjä voidaan 
tuottaa vähän uppouttavassa tilassa ja siirtää sovelluksia täysin uppouttaviin (fully im-
mersive) esitystiloihin. Sisällöntuotannossa voidaan osin hyödyntää myös multime-
diatekniikassa käytössä olevia ohjelmistoja, laitteita ja tekijöiden osaamista.

Myös suurelle yleisölle voidaan toteuttaa näyttäviä kolmiulotteisia elokuvia, mutta ne 
eivät ole täysin uppouttavia ja vuorovaikutteisuutta ei ainakaan toistaiseksi ole ke-
hitetty. Suureen yleisöön kohdistuvissa esityksissä ratkaisevaksi muodostuu sisältö 
ja siihen liittyvä tarina. Voidaan tuottaa joko persoonallista, ainutlaatuista sisältöä tai 
ostaa laajempaan levitykseen tuotettuja sisältöjä.

Virtuaalitodellisuuden yhtenä keskeisenä käyttöalueena matkailussa on ainutlaatuis-
ten elämysten tuottaminen esittämällä asioita tavalla, jota ihminen ei voi normaali-
oloissa kokea. Tässä, kuten muussakin matkailutoiminnassa ratkaisevaa on sisältö ja 
älykkäät sovellukset. Huipputekniikka auttaa tuottamaan ja esittämään ainutlaatuista 
sisältöä, mutta se ei ole itsetarkoitus.

Toinen käyttöalue on koulutukseen, kokouksiin, 
suunnitteluun, erilaisiin promootioihin ja esitte-
lyihin liittyvä käyttö. Näiden ympäriltä on löydet-
tävissä asiakasryhmiä, joilla on selkeät erikois-
tarpeet teknologian osalta. Näihin tarpeisiin ei 
tavanomaisessa kokouskohteessa voida vasta-
ta. Markkinat tässä virtuaalitekniikan siivittämäs-
sä segmentissä ovat kasvavat ja kilpailijoita ei 
markkinoille nopeasti tule. 

Virtuaalitodellisuus on listattu yhdeksi matkailun kymmenestä megatrendistä ja se 
on nostettu tulevaisuuden avainteknologiaksi Opetusministeriön jo vuonna 2003 tila-
maassa tutkimuksessa ”Avainteknologiat ja tulevaisuus”. 

Virtuaalitodellisuuden osa-alueisiin liittyvää tut-
kimustoimintaa tehdään Suomessa useiden yli-
opistojen voimin ja se käsittää sekä teknisten 
ominaisuuksien tutkimista, että sovellutusten ja 
sisällön tuotantoon liittyvää tutkimustoimintaa. 
Moderneja virtuaalitiloja Suomessa on kuiten-
kin vähän ja uuden virtuaalitodellisuustekniikkaa 
käyttävän kohteen ympärille syntyy melkoisella 
varmuudella myös tutkimustoimintaa ja sovel-
lusten testaukseen liittyvää toimintaa. Suomen 
parhaana pidetty viisiseinäinen virtuaalitila, cave, on Seinäjoen ammattikorkeakoulun 
virtuaalilaboratoriossa (otettu käyttöön 2003). 

Virtuaalitodellisuutta tutkitaan hyvin laajasti myös muualla Euroopassa ja usein 
EU-hankkeiden puitteissa kansainvälisissä ryhmissä. USA on kuitenkin edelleenkin 
virtuaalitodellisuus tekniikan, sovellusten, kehityksen ja tutkimuksen kärkimaa.

Yleisesti ottaen sekä suomalaista että kansainvälistä tutkimustietoa ja lähdeaineistoa 
virtuaalitodellisuuteen liittyvistä kysymyksistä on tarjolla yllättävänkin runsaasti. Lähes 
kaikki materiaali on englanninkielistä.
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VIRTUAL REALITY
Lähde: http://library.thinkquest.org/C007227/  (Oraclen virtuaalikirjasto)

Virtual Reality (VR) was just a dream a few short years ago. Now integrating sound, 
vision and feel it is allowing us to design, repair and be entertained in a way that used 
to be science fi ction. Virtual Reality is developing fast and we want to see the latest 
developments.

The unique characteristics of immersive virtual reality can be summarized as 
follows:
Head-referenced viewing provides a natural interface for the navigation in three-di-
mensional space and allows for

• Look-around, walk-around, and fl y-through capabilities in virtual environments. 

• Stereoscopic viewing enhances the perception of depth and the sense of space. 

• The virtual world is presented in full scale and relates properly to the human size. 

• Realistic interactions with virtual objects via data glove and similar devices allow for 
manipulation, operation, and control of virtual worlds. 

The convincing illusion of being fully immersed in an artifi cial world can be enhanced 
by auditory, haptic, and other non-visual technologies. Networked applications allow 
for shared virtual environments, as presented below.

Applications 
As the technologies of virtual reality evolve, the applications of VR become literally 
unlimited. It is assumed that VR will reshape the interface between people and in-
formation technology by offering new ways for the communication of information, the 
visualization of processes, and the creative expression of ideas. 

A virtual environment can represent any three-dimensional world that is either real 
or abstract. This includes real systems like buildings, landscapes, underwater shipw-
recks, spacecrafts, archaeological excavation sites, human anatomy, sculptures, crime 
scene reconstructions, solar systems, and so on. Of special interest is the visual and 
sensual representation of abstract systems like magnetic fi elds, turbulent fl ow struc-
tures, molecular models, mathematical systems, auditorium acoustics, stock market 
behavior, population densities, information fl ows, and any other conceivable system 
including artistic and creative work of abstract nature. These virtual worlds can be ani-
mated, interactive, shared, and can expose behavior and functionality.

Useful applications of VR include training in a variety of areas (military, medical, equip-
ment operation, etc.), education, design evaluation (virtual prototyping), architectural 
walk-through, human factors and ergonomic studies, simulation of assembly sequen-
ces and maintenance tasks, assistance for the handicapped, study and treatment of 
phobias like fear of height, entertainment, and much more.
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6.1.3 Virtuaalitodellisuus  sovellukset Saaristokeskuksessa

Kokous- ja koulutus: yritysryhmät, konferenssit, tieteelliset seminaarit

Kokous ja koulutusryhmille tarjotaan virtuaalitodellisuustekniikkaan perustuva esittä-
misvälineistö vähintään kahdessa tilassa: 

Suuressa kokoustilassa n. 9 m leveä virtuaalitodellisuus screeni, jossa voidaan esittää 
vaativia kolmiulotteisia esityksiä tai käyttää screeniä tavanomaisiin esityksiin. Tavan-
omaisissa 2D esityksissäkin laadukas tietokoneohjattu projektio ja screenivarustus 
ovat teknisesti ylivertaisia.

Screeniratkaisu voi olla kiinteä 
seinä (ns. powerwall) tai tarvit-
taessa myös kulmikkaan kaa-
ren (curve) tai kuution (cave) 
muotoon muutettava ns. fl ex.  
Mikäli monimuotoinen raken-
ne on teknisesti riittävän laa-
dukas, niin se soveltuisi hyvin 
Saaristokeskuksen eri käyttö-
tarkoituksiin.

Lähtökohtaisesti pyritään sii-
hen, että varustus tuottaa riit-
tävän uppouttavan (immersive) 
virtuaalielämyksen asiakkaiden 
vaativissakin käyttötarkoituksissa. Hankittavien laitteistojen laatu on varmistettava ja 
testattava huolellisesti.

Yritykset voivat käyttää lisäksi auditorio tilaa, jota käytetään myös tavalliselle yleisölle 
suunnatuissa virtuaaliteatteri esityksissä. Auditorio soveltuu hyvin esimerkiksi erilaisiin 
tuotelanseerauksiin, tieteellisluonteisiin konferensseihin ja erikoistekniikkaa vaativiin 
seminaareihin. Auditoriossa voidaan käyttää teatterimaista tasaisesti kaareutuvaa 
screeniä (curve) tai eri muotoihin muutettavaa fl ex ratkaisua.  Auditoriotilassa saavute-
taan periaatteessa lähes sama kolmiulotteisuusvaikutelma kuin kokoustilassa.

Myös pienemmissä kokoustiloissa voidaan käyttää vähäisemän immersion tuottavia 
pienempiä plasmanäyttöjä, mutta näiden osalta täytyy huomioida, että pienet kokous-
tilat ovat tiettyinä aikoina osa laajennettua ravintolatilaa.

Luonnollisesti yrityksille voidaan tarjota virtuaalitodellisuus elämyksiä myös varsinai-
sen kokoustyöskentelyn ulkopuolella. Ne voivat olla joko viihteellisiä esityksiä audi-
toriossa (joka silloin muuttuu teatteriksi) tai kokeiluja täysin uppouttavassa (fully im-
mersive) cave -tilassa, mikäli sitä ei ole jo kokoustyöskentelyn yhteydessä päästy 
kokeilemaan.

Täydellisen uppouttava cave on kuutionmuotoinen tila joka soveltuu kaikkein vaati-
vimpaan virtuaalitodellisuuskäyttöön. Cave on niin kiehtova kokemus, että sen kokei-
lumahdollisuus pitäisi pystyä tarjoamaan mahdollisimman monelle yritysasiakkaalle ja 
asiakasryhmien avainhenkilöille myös Saaristokeskuksen markkinointimielessä.
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Tutkimus, suunnittelu, testaus

Saaristokeskuksen yhtenä tuot-
teena voi olla virtuaalitilan ja vir-
tuaaliajan vuokraaminen myös 
erilaiseen tutkimus-, suunnittelu-, 
simulointi- tai testauskäyttöön. 
Tällöin osallistujamäärät ovat suh-
teellisen pieniä ja asiakasryhmän 
suora tuottavuus esim. majoitus-
myynnin kautta suhteellisen vähäi-
nen, joten tuloa on saatava tilan 
hinnoittelun kautta. 

Tätä palvelua voidaan ensisijaises-
ti tarjota sellaisille tahoille, joita on 
mahdollisuus saada toisessa yhteydessä järjestämään henkilömäärältään suurempia 
kokouksia tai muita tilaisuuksia. Kysyntää palvelulle on, koska monilla tahoilla varsin-
kin suunnittelun ja testauksen osalta on rajalliset mahdollisuudet testata tuotettuja 3D 
rakenteita tai visuaalisia tuotantoja aidosti upouttavassa (fully immersive) ympäristös-
sä. Tämä käyttö vaatii korkeatasoisen täysin uppouttavan cave tilan.

Teatteriesitykset suurelle yleisölle

Auditoriotilan ensisijainen tarkoitus matkailun huippusesonkien aikaan on tarjota ylei-
sölle näyttäviä n. puolen tunnin mittaisia virtuaalitodellisuusesityksiä. Esitykset voi-
vat olla 3D animaatiopohjaisia, stereoelokuvia tai pitemmällä tähtäimellä näytelmän 
omaisia tarinoita, joihin liitetään tavalla taikka toisella vuorovaikutteisuus ja yleisön 
mukanaolo. Tavoitteena voi olla esimerkiksi produktio, jossa Porvoon valtiopäivät 
herätetään henkiin virtuaalitodellisuuden eri tekniikoiden avulla.  

Teatteriesitysten sisältöä ja teemoitusta on mietittävä eri kohderyhmien kannalta. Suo-
malaisilla koululaisryhmillä on varmasti erilaiset toiveet kuin  esimerkiksi ulkomaisella 

hyvinkin heterogeenisellä asiakaskunnalla.

Toisaalta esitysvalikoimassa voidaan pitää 
helposti useita vaihtoehtoja, koska niiden 
käyttöönotto on vain napin painalluksen taka-
na. Suurin haaste on päästä alkuun ja tuot-
tamaan tai hankkimaan ensimmäiset esitys-
materiaalit. Esityksille on saatava heti alussa 
riittävän vaikuttava ja huomiota herättävä liik-
keelle lähtö. 

Teatteriesitysten kilpailijana on jossain määrin 
Heurekan uusi elokuvatarjonta, joka perustuu 
kolmiulotteisiin esityksiin. Saaristokeskuksen 
on kuitenkin erottauduttava tässäkin persoo-

nallisen sisällön kautta. Lisäksi Saaristokeskuksessa virtuaalielämys koostuu useista 
osa-alueista, ei yhdestä esityksestä.
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Täydellisesti uppouttava (fully immersive) tila nuorelle asiakaskunnalle

Lomamatkustuksen sesonkiaikoinana (jolloin kokousasiakkaita ei juuri ole) suuren ko-
koustilan virtuaaliseinä (mikäli se toteutetaan fl ex variaationa) voidaan muuttaa täysin 
uppouttavaksi cave tilaksi ja tarjota nuorelle kohderyhmälle elämyksiä, joita he eivät 
voi kotikoneilla kokea.

Tälle kohderyhmälle on saatavissa runsaasti hyvää virtuaalitilamateriaalia, pelejä, fan-
tasiatarinoita jne. Cave tilassa voi elämyksen samaan aikaan kokea 4-6 osallistujaa, 
jotka voivat vuorotellen toimia ”pääkäyttäjinä” ja ohjata liikkumista tai toimintaa. 

On tärkeää, että nuori asiakaskunta saadaan viihtymään Saaristokeskuksessa, koska 
kohderyhmän sisällä tiedonlevitys uutuuksista on nopeaa ja tehokasta.

Virtuaalinen Joulumaa

Hyvällä sisällöntuotannolla Saaristokeskukseen on mahdollista luoda virtuaalinen 
Joulumaa, jolla voi olettaa herättävän myös kansainvälistä kiinnostusta. Joulumaakin 
voidaan toteuttaa täysin uppouttavassa cave -tilassa ja sitä voidaan täydentää aihee-
seen liittyvällä virtuaaliteatteriesityksellä. Joulumaan ja teatteriesityksen tuottaminen 
on luonnollisesti tehtävä täysin uustuotantona ja se vaatii aikaa sekä resursseja.  Uu-
tuusarvo ja huomioarvo on kuitenkin niin suuri, että tuotannolle saadaan varmasti ta-
loudellista tukea.

Porvoon Joulumarkkinat ja virtuaalinen Joulumaa voivat hyvin kehitettyinä tehdä 
Porvoosta eteläiseen Suomeen toivotun Joulukohteen. 

Virtuaalitehosteet näyttelytilassa

Näyttelytiloissa voidaan virtuaalitodellisuus- ja sen sukulaistekniikoita käyttäen syven-
tää erilaisten esineiden ja näyttelykokonaisuuksien taustaa virtuaalisilla elementeillä.  
Monet mielenkiintoiset tekniikat ovat vielä osin kokeilu- ja testausasteella, mutta niiden 
sovelluksia on suunniteltu erityisesti näyttely- ja museotiloissa käyttökelpoisiin virtuaa-
litehosteisiin. Parissa vuodessa tällä sektorilla edetään hyvinkin suuria askeleita.

Näyttelytiloissa voidaan toteuttaa ”var-
moja” ja toimivia ratkaisuja tässä vai-
heessa virtuaalielämyksen tuottavilla 
erikokoisilla plasmanäytöillä.  Niiden 
avulla voidaan siirtyä esineen tai tai-
deteoksen historiaan, maantieteellisille 
syntysijoille, muinaiseen elinympäris-
töön jne. Käytössä on myös esim. virtu-
aalinen vitriini, jossa tekniikka yhdistää 
todellisen esineen ja virtuaalisen lisäyk-
sen (lisätty todellisuus/augmented rea-
lity).
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Venesimulaattori/myrskysimulaattori

Venesimulaattori voidaan rakentaa periaatteessa hieman muunneltuun oikean ve-
neen sisätiloihin. Kyseessä voi olla joko Porvoon seudulla nykyisin tuotettava moderni 
venemalli tai sisätilojen osalta muunneltu malli pellinkiläisestä puufi skarista. 

Tuulilasia vastaava pinta, sivuseinät, kenties myös katto, toimii heijastuspintana ja 
stereolasien välityksellä mukanaolijoille voidaan simuloida veneen liikkuminen erilai-
sissa olosuhteissa. Veneily voi tapahtua joko kauniissa saaristosäässä tai pelottavas-
sa syysmyrskyssä. Uppoutuminen on niin voimakasta, että myrskyversion aikana voi 
kokea myös merisairauden.  

Itse vene ei liiku millään tavalla, joten tilaa vaaditaan vain veneen koon verran. Ulkoisesti 
veneeseen ei tarvitse tehdä muutoksia ja elämyksen voi kokea samaan aikaan esim. 
4-6 hengen seurue, joista yksi kerrallaan voi olla ”ohjausta” hoitava pääkäyttäjä.

Matkailuyritysten ja saariston palvelukokonaisuuden esittely virtuaali-infossa

Virtuaalitodellisuustekniikkaa voidaan erinomaisesti hyödyntää Porvoon ja saariston 
palveluiden esittelyssä ja markkinoinnissa. Tekniikka mahdollistaa uudenlaiset kart-
tanäkymät, sijainnin määrittelyn, tutustumisen kohteeseen esim. ilmasta käsin jne.

Myös virtuaaliset venereitit ovat hyvin toteutettavissa. Esittelyissä voidaan hyödyntää 
virtuaalinäkymän ja todellisen näkymän yhdistelmiä mm. tuottamalla kohteista online 
kuvaa virtuaaliesittelyyn. Muutamiin laivoihin sijoitettavat tasokkaat webkamerat voi-
vat tuottaa loistavia saaristolaisnäkymiä ja kertovat samalla missä ko. laiva sillä het-
kellä seilaa. Tekniikka soveltuu myös autoilureittien suunnitteluun ja esittelyyn. Myös 
Google earth saa tällä tekniikalla uusia näyttävämpiä ulottuvuuksia.

Ajan myötä myös yritysten ja kohteiden internetsivuja voidaan tuottaa kolmiulotteiseksi. 
Se on jo nyt orastava trendi ja Porvoon alueen yritykset voivat olla tässä edelläkävijöi-
tä hyödyntämällä Saaristokeskuksen tekniikkaa. ”Homepages become homespaces”. 
Työstämisen mahdollistaa VRML (virtual reality modelling language), joka on jo suh-
teellisen yleisesti alan ammattilaisten käytössä.

Luovan toimialan testaus- ja markkinointilaboratorio

Porvoon ja Itä-Uudenmaan strategisena kehittämisalueena ovat luovat toimialat ja tä-
män edistäminen on kanavoitu POLTE hankkeeseen. Porvooseen on jo muodostunut 
poikkeuksellisen vahva audiovisuaalisen ja sitä tukevien luovien alojen klusteri, jonka 
sisältä löytyy kansainvälisen tason osaamista. On tärkeää, että Saaristokeskuksen 
keskeinen vetovoimatekijä, virtuaalitodellisuus, liitetään synergiseksi kokonaisuudeksi 
edesauttamaan luovien alojen klusterin kehittymistä. 

Klusterin sisällä on edellytyksiä ja osaamista Saaristokeskuksen tarvitsemaan sisäl-
löntuotantoon hyvinkin laaja-alaisina produktioina. Toisaalta Saaristokeskus voi tarjota 
tekijöille tekniikaltaan ylivoimaisen virtuaaliympäristön kolmiulotteisella tuotannon ko-
keiluihin, testaamiseen ja kehittämiseen. Toimijoilla on harvoin mahdollisuus kokeilla 
tuotantojaan uppouttavassa virtuaalitodellisuus ympäristössä.
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Toisaalta Saaristokeskus ja sen kokouspalveluita ja tekniikkaa käyttävä asiakaskunta 
muodostaa potentiaalisen asiakaskunnan myös luovan alan tuottajille. Alan esittäyty-
miseen voidaan Saaristokeskuksessa tarjota hyvät puitteet.

Alueen perinteitä ajatellen olisi mielenkiintoista hyödyntää tekniikkaa myös veneiden 
ja laivojen suunnittelussa sekä esittelyssä potentiaalisiille asiakkaille. Saaristokeskus 
voisi tulevaisuudessa tarjota työskentely-ympäristön myös tämän alan osaajille.

Muuta huomioitavaa

Virtuaalitodellisuuden ja sen sukulaistekniikoiden sekä näihin liittyvien sovellutusten 
kehitys on nyt nopeaa. Tekniikan käyttö tulee entistä vaivattomammaksi ja hintataso 
laskee. Lopulliset päätökset virtuaalitodellisuuden sovelluksista ja niiden laajuudesta 
on tehtävä aikanaan ”päivän tilanteen” mukaisesti.  Tekniikan perusperiaate ei muutu, 
mutta emme toisaalta tiedä mitä uusia mahdollisuuksia se tarjoaa esim. kahden vuo-
den päästä.
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6.2  Näyttelytoiminta

Näyttelytoimintaa leimaa dynaamisuus ja toteutuksessa monipuolisesti hyödynnet-
tävä virtuaalitodellisuus sekä osin myös perinteisempi audiovisuaalinen tekniikka. 
Perusajatuksena on, että tekniikan avulla syvennetään näyttelykokemus uudelle tasol-
le verrattuna perinteiseen näyttelykokemukseen. Myös perinteisiin käsitteisiin ”pysyvä 
näyttely” ja ”vaihtuva näyttely” on suhtauduttava kriittisesti. Pikemminkin on luotava 
useiden vuosien pituinen suunnitelma jatkuvalle uusiutumiselle.

Näyttelytoiminnan väljänä punaisena lankana on laivan- ja veneenrakennus, jota 
eri muodoissaan voitaneen pitää Porvoon alueella monista saaristolaisuusperinteistä 
kaikkein vahvimpana. 

Laivan- ja veneenrakennus luo kiinnekohdan meren kautta myös laajemmin Itäme-
ren alueeseen ja hyvien tarinoiden kautta siihen voidaan kytkeä kauempanakin olevat 
meritiet, aluetta sivunneet viikinkiretket ja lukuisia muita asioita.  

Virtuaalitodellisuus tuo todellisten objektien lisäksi laivanrakennukseen, laivojen käyt-
tötarkoituksiin ja aiheeseen liittyviin tapahtumiin syvällisyyttä ja elämyksellisyyttä, jon-
ka tarjoaminen perinteisin keinoin olisi mahdotonta.

Laivarakennusteemaa tukemaan Saaristokeskukseen järjestetään tukikohta ja toimin-
taympäristö perinnelaivoille jahti Alexandran johdolla. Laivat toimivat osana näyttely-
kokonaisuutta tutustumiskohteina ja toisaalta niillä suoritetaan Saaristokeskuksesta 
käsin risteilytoimintaa. Keskustelujen pohjalta kiinnostusta tähän on olemassa.

Vaikka näyttelytoiminnassa pidetään johtavana teemana laivan- ja veneenrakennusta, 
niin se ei suinkaan estä tuomasta Saaristokeskuksen mausteiksi pienempiä erikois-
teemoja muistakin aihepiireistä.

Osa näyttelytilasta voidaan kokeiluluonteisesti toteuttaa pelkästään virtuaalinäytte-
lynä, jossa ei ole ole todellisia objekteja lainkaan.

Näyttelytoimintaa varten on luotava hyvä yhteistyöverkosto erityisesti Itämeren alueen 
merimuseoihin ja vastaaviin tahoihin niin, että näyttelytoimintaan saadaan verkoston 
kautta konkreettista esineistöä ja muuta materiaalia. Tässä on luonnollisesti toimittava 
vastavuoroisuusperiaatteella ja Saaristokeskus voi tarjota yhteistyökumppaneille vas-
tineeksi markkinointinäkyvyyttä.

6.3  Tarinoita muumeista ja merestä 
 – Pellingin majakan replika

Porvoon Saariston lähihistorian liittyy kiehtovalla tavalla Tove Jansson ja muumit.  
Tove Jansson vietti kesät liki 30 vuoden ajan pienellä Klovharun saarella. On selvää, 
että Porvoon saaristolla ja merialueella on useita kiinnekohtia Muumitarinoihin, kirjo-
jen kuvitukseen ja kenties useisiinkin tarinoiden käänteisiin.

Tove Jahnsson on aikanaan itse vahvistanut, että Glosholman saarella sijainnut 
Pellingin majakka on Muumitalon alkuperäinen malli. Majakka toimi alunperin 
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valomajakkana, mutta muutettiin myöhemmin tunnusmajakaksi eli pookiksi, jolloin se 
sai yläosaan Muumitalosta tutun huippukaton. Muutostöiden yhteydessä majakasta 
purettiin yksi kerros, jolloin rakennuksen korkeus huippukattoinen oli n. 23 m. Maja-
kasta on säilynyt tarkat alkuperäiset piirustukset.

Alkuperäinen majakka räjäytettiin talvisodan loppupuolella ja v.1832 rakennetusta 
majakasta on nykyisin nähtävissä muutama metri pyöreää tiilitornia.

Muumien tarinat ovat tunnettuja Suomen lisäksi ympäri maailmaa ja kiinnostus Tove 
Janssonin elämäntyötä ja historiaa kohtaan näyttää edelleen kasvavan. Muumit eivät 
ole pelkästään lasten tuote, vaan kiinnostus ulottuu eri ikäluokkiin.  

Porvoon Saaristokeskuksen Muumitarina paneutuu nimenomaan Muumien juurille, 
voimakkaaseen merelliseen kytkentään, historiaan ja Tove Janssonin elämäntyöhön.  

Muumitarinan konkretisoitumana ja Saaristokeskuksen tunnus on keskuksen 
yhteyteen rakennettava ulkoisesti lähes täydellinen kopio Pellingin majakasta.  

Rakentamisessa on käytettävä kustannussyistä tämän päivän materiaaleja kantavien 
rakenteiden osalta, mutta ulospäin näkyvät materiaalit ovat samat kuin alkuperäises-
sä.

Kopion täydellisyydestä on joustettava sen verran, että majakan yläosassa käytetään 
lasia. jolloin se voi toimia pienimuotoisena ravintola- ja näköalatilana. Mutta myös tämä 
lasiosa voidaan sävyttää ja naamioida niin, että ulkoapäin sitä ei erota tiiliseinästä  

Pellingin majakan kopio kertoo Muumiyhteyden lisäksi eri tavoin majakan alkuperäi-
sestä versiosta ja historiasta. Vierailu Pellingissä vanhan majakan raunioilla täydentää 
kokemusta.

Muumitarinan ympärille voidaan rakentaa täyspainoinen matkailutuote, jonka konk-
reettisina osina ovat Pellingin majakan kopio Saaristokeskuksessa, vanhan majakan 
rauniot Glosholmassa ja Klovharu. Klovharua on luonnollisesti esiteltävä ekologisesti 
varoen ja käytännössä useimmille riittää sen näkeminen veneestä käsin.  

Tämän matkailutuotteen eri variaatioita voivat hyödyntää laivayrittäjät, ohjelmapal-
velutoimijat, kokouskartanot tai muut matkailutahot tuottamalla siitä sopivia tuotteita 
omille asiakkailleen. Hyvin hoidettuna Muumien juurilla -tuotteesta ja sitä kautta myös 
Saaristokeskuksesta voi muodostua esim. japanilaisten matkailijoiden ”pyhiinvaellus-
kohde.”

Myös Muumien tarinaan liitetään virtuaalitodellisuuselementtejä, kenties yhteistyös-
sä Naantalin Muumimaailman kanssa. Lähtökohtana täytyy olla, että nykyisten Muu-
mi -oikeuksien haltijoiden asemaa ei mitenkään loukata vaan koetetaan löytää hyviä 
kumppanuuksia. Saaristokeskus voi olla kumppanuusajattelussa Naantalin Muumi-
maailmalle hyvä markkinointipaikka. Porvoossa on historiaan liittyvä tarina, Naanta-
lissa käsin kosketeltavat Muumihahmot. On helppoa esim. luoda virtuaalitodellisuus 
esitykseen online -yhteyden tai muun todellisen materiaalin kautta näkymä Muumi-
maailmaan.

Muumien oikeudet omistava Moomin Characters on suhtautunut alustavissa keskus-
teluissa myönteisesti suunniteltuun Muumi-ideaan.
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Muumitarinan aineksia voidaan hyödyntää myös näyttelytoiminnassa ja siihen Muumi-
en ja Tove Janssonin elämäntyön eri osa-alueissa on vähintään riittävästi mielenkiin-
toisia aineksia.

Majakkaa ei voida toteuttaa keskustavaihtoehdossa muuten kuin virtuaalisesti tai 
integroimalla se jotenkin osaksi päärakennusta, mutta muilta osin tarina toimii siellä-
kin.
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6.4  Saaristojen keskus

Saaristoon liittyvää maailmaa voidaan laajentaa myös kansainväliseksi saaristoaluei-
den esittelyksi. Maailmassa on yli 150 saaristoiksi nimettyä aluetta ja Euroopassakin 
niitä on useita kymmeniä. Kansainvälisyys voi EU:n aluetta koskien tuoda mukanaan 
myös mahdollisuuden suoran EU rahoituksen käyttöön.

Perusideana on tuoda Saaristokeskukseen joka vuosi ”vieraileva saaristo”, jonka ym-
pärille tehdään Saaristokeskuksen päänäyttelyä täydentävä erikoisnäyttely. Pääosin 
kuitenkin esittely toteutetaan virtuaalitodellisuus- ja audiovisuaalisen tekniikan kei-
noin.  

Vierailevan saariston esiintymiseen voi liittyä myös auditoriossa toteutettavat yleisö-
näytökset ja se tuo mahdollisuuksia Itämerta ”värikkäämpiin” esityksiin esim. veden-
alaisen maailman osalta. Vieraileva saaristo voi myös laajentaa Saaristokeskuksen 
kotimaista kävijäpotentiaalia.

Vieraileva saaristo vastaa itse esiintymisensä kuluista ja saa vastaavasti käyttöönsä 
täysipainoisen markkinointipaikan ja virtuaalitodellisuustekniikan. Näin Saaristokes-
kukseen saadaan koko ajan ”ilmaista” vaihtuvaa sisältöä.  Vieraileva saaristo voi ha-
lutessaan kytkeä esiintymisen myös muuhun markkinointiinsa esim. matkatoimistoihin 
suunnattuna.

On oletettavaa, että riittävää kiinnostusta Euroopan ja maailman saaristojen piiristä 
löytyy ja 2-3 vuoden esiintymissarja saadaan varmistettua hyvissä ajoin etukäteen.  
Helsingin läheisyys tuo myös vieraileville saaristoille ylimääräistä houkutetta esiinty-
miseen.

6.5  Persoonallinen ja aito saaristolaisravintola

Hyvä ja paikalliseen kulttuuriin perustuva ruoka on matkailussa tärkeä menestystekijä. 
On luontevaa, että Saaristokeskuksen ravintolatoiminnassa keskitytään aitoon ja elä-
mykselliseen saaristoravintolakonseptiin.  

Käytetään niin paljon kuin mahdollista lähiruoka-aineksia ja osoitetaan myös mistä 
ruuan raaka-aineet ovat tarkalleen peräisin. Linjassa voidaan vielä erityisesti painot-
taa luomua, mikäli siihen on edellytykset lähiraaka-aineiden osalta. Tuottajia voidaan 
tarvittaessa kutsua kertomaan tuotteistaan ja tuotantotavoistaan yritysryhmille.

Saaristolaisravintola ei tarkoita pelkästään kalaravintolaa, vaan monipuolisen kalava-
likoiman lisäksi tarjolla on esim. lammasta, erilaista riistaa sesonkien mukaan ja luon-
nollisesti myös paikallista luomulihaa. Monipuolisella kalapöydällä voidaan kuitenkin 
saavuttaa hyvä maine, joka houkuttelee kävijöitä kauempaakin.

Ravintolaan luodaan tunnelmaa ja tuoksuja mm. elävän tulen avulla. Rakennetaan 
ravintolaan avotulipiste, jossa voidaan asiakkaiden nähden esim. halstrata silakkaa, 
valmistaa loimulohta, kalakeittoa jne.

Normaalin ruokatarjoilun lisäksi yritysryhmille tarjotaan raaka-aineiden käsittelyyn ja 
ruuan valmistukseen liittyvää aktiivista osallistumista, jota voi edeltää esim. ruuan 
hankintamatka kalastusretken muodossa.
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Näkyvyyttä markkinoilla voidaan varmistaa yhteistyöllä tunnetun ja persoonallisen 
keittiömestarin kanssa ja on todennäköistä, että hyvissä puitteissa  toimiva liikeidea 
kiinnostaa osaavia tekijöitä.

Saaristokeskuksen ravintolatoiminta vaatii jossain määrin myös kahvilatyyppistä pal-
velua, mutta ensijaisesti pyritään siihen, että hyvällä valikoimalla ja järkevällä hinnoit-
telulla palvellaan mahdollisimman moni asiakas saaristoravintolakonseptilla. Pellingin 
majakan replikan yläkerros voi toimia sekä erikoisryhmien ravintolana että kahviona 
sesongista riippuen.

6.6  Saunamaailma

Hyvän saunakohteen tarve korostui voimakkaasti yrityshaastatteluissa. Sille on käyt-
tötarvetta erityisesti ohjelmapalvelutoimijoiden ja laivayrittäjien puolella. Vaikka ma-
joitushuoneistoihin on suunniteltu pienet saunat, niin ainakin yrityskäytössä suurempi 
saunatila on välttämätön. Hyvin toteutettuna se toimii erikoisuutena myös ulkomaalai-
sille.

Saunamaailma rakennetaan erilliseen rakennukseen mahdollisimman lähelle merta. 
Virvikissä saunamaailma voidaan louhia osittain kallion sisään.

Se koostuu kahdesta perinteisestä saunasta (miehet/naiset), palamattomasta savu-
saunasta (ns. holvisauna), mahdollisesti 1-2 turve-, hunaja tai muusta erikoissaunas-
ta.

Lisäksi saunamaailmaan kuuluu pieniä allastiloja (pore-,kylmäaltaat yms.), pienimuo-
toiset hoitotilat (hieronta, kauneudenhoito) ja valoterapiatila. Valoterapiatilasta on hyviä 
kokemuksia Keski-Euroopassa ja erityisen hyvin se soveltuu Suomen pimeän kauden 
oloihin. Valoterapiatilassa ollaan periaatteessa kuten uimarannalla, nautitaan valos-
ta ja lämmöstä, luetaan, kuunnellaan musiikkia ja ihaillaan meri- tai järvimaisemaa.  
Valoterapiatilan maisema korvataan keinotekoisella virtuaalimaisemalla. Saunamaail-
man rakenteita yhdistää suuri oleskelutila, joka toimii tarvittaessa myös kokoustilana 
tai ryhmien seurustelutilana.

6.7  Elävä saaristolaisyhteisö

Saaristokeskuksen pitää pystyä tuottamaan ympäristö, jossa itse Saaristokeskuksen 
päätoimintojen ympärille syntyy elävää toimintaa. Siihen voi kuulua laadukas saaris-
tolaiskauppa, saaristolaismarkkinat kesäaikaan, oma leipomo(joka voi palvella tietysti 
muutakin asiakaskuntaa), saaristolaistuotteiden myyntiä veneestä, käsityöläisiä. 

Nyt olisi aika perustaa myös alueen ensimmäinen tilaviiniyritys, joka tuottaa Saaristo-
keskukselle omat merkkituotteet ja palvelee samalla alueen muita matkailuyrityksiä.  
Tilaviiniyrityksen ei välttämättä tarvitse toimia Saaristokeskuksessa, vaan ehkä jopa 
mieluummin jonkin kartanon yhteydessä. 

Vaihtoehtoisesti, joku yrittäjä jolla on mahdollisuus raaka-aineiden tuottamiseen 
perustaa sen Saaristokeskuksen yhteyteen.

Saaristokeskus toimii joka tapauksessa hyvänä markkinointipaikkana ja ulosmyynti-
pisteenäkin, mikäli säädökset aikanaan tältä osin lieventyvät.



Onvisio Consulting 11.2.2008

Porvoon Saaristokeskus  •  TOTEUTETTAVUUSTUTKIMUS 32 (70)

Luonnollisia tuotteita olisivat esim. saariston omenaviini, omenalikööri ja sokerijuuri-
kasrommi. Näihin olisi ilmeisesti parhaiten saatavissa paikallisia raaka-aineita. Nimi-
versioita tuotteille syntyy helposti vaikkapa alueella vaikuttaneiden merkkihenkilöiden 
mukaan

Tuotteet mahdollisimman laajasti saariston toimijoiden kautta esille tuotuina olisivat 
omiaan luomaan alueen yhteistä iloista imagoa.

Tilaviiniyrityksen perustamiseen löytyy tänä päivänä hyvin tietotaitoa ja tilat ovat olleet 
lähes poikkeuksetta matkailullisia menestyksiä.

6.8  Ohjelmapalvelutoiminta

Saaristokeskuksen toiminnan tulee perustua voimakkaasti ohjelmapalveluiden kautta 
tuotettuihin elämyksiin. Osa näistä voidaan suunnata lähes kaikille asiakasryhmille, 
osa pääsääntöisesti yritys- ja kokousasiakkaille. Tosin tänä päivänä esim. venäläiset 
lomamatkailijaseurueet ovat valmiita ostamaan palveluita, joita aikaisemmin ostivat 
pelkästään yritykset.

Saaristokeskus tarjoaa ohjelmapalvelutoimijoille puitteet, markkinointi-, esittely- ja 
myyntikanavan, varusteiden vaihtotilat, saunatilat, laituripaikkoja ja tarvittaessa myös 
toimistotilat. Aito saaristolaisravintola on yksi kaikkien toimijoiden hyödynnettävissä 
oleva elämys ja tarvittaessa hyvinkin ohjelmallinen.

Porvoon alueen parasta tarjontaa ovat erilaiset teemoitetut ohjelmat ja retket ja 
niistä on jo nykyisellään hyvä valikoima Porvoo Toursin tuotannossa. Tämän 
sektorin kehittäminen edelleen on kilpailukyvyn kannalta tärkeää ja se muodos-
taa merkittävän osan myös Saaristokeskuksen ohjelmavariaatioista.

Porvoon ja Itä-Uudenmaan alueella on huomattava määrä laadukkaita ja kokeneita 
ohjelmapalvelutoimijoita. Oleellista on, että Saaristokeskus hyödyntää tätä valikoimaa 
omassa tarjontakokonaisuudessaan ja markkinoinnissaan. Yhtä tärkeää on myös se, 
että ohjelmapalvelutoimijat mahdollisimman laajasti hyödyntävät Saaristokeskusta ja 
sen palveluita toimiessaan kukin omien asiakkaidensa kanssa.

Erityisesti on kehitettävä talvikauteen liittyvää ohjelmapalvelutoimintaa. Pitkä 
avovesikausi on hyödynnettävä täyspainoisesti ja saattaa olla, että tulevaisuudes-
sa tämä kausi on 12 kk mittainen. Ympärivuotisen kalastusaktiviteetin rooli korostuu 
edelleen ja veneillä liikkumiseen on kehitettävä teemoja myös myöhäiseen syksyyn ja 
kevättalveen.

Pienetkin normaalin talven elementit, lumi ja jää, on hyödynnettävä luovasti ja mietit-
tävä selkeät vaihtoehdot niiden puuttuessa. Talvikauden asiakasryhmät ovat Saaristo-
keskukselle joka tapauksessa elintärkeitä.

Saaristokeskus ja sen virtuaalitodellisuustekniikka mahdollistaa ohjelmapalvelutarjon-
nan ja sen tuottajien näyttävän esittelyn ja markkinoinnin sekä palveluiden varaami-
sen.  

Saaristokeskus voi toimia myös koordinoijana silloin kun palvelutuottajien voimavaroja 
on yhdistettävä suurempien asiakasryhmien hoitamiseksi. Tätä toimintaa voi käytän-
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nössä hoitaa myös Saaristokeskuksessa toimiva alueellisen matkailuorganisaation 
sivupiste.

Osa aktiviteeteista voidaan toteuttaa Saaristokeskuksen välittömässä läheisyydessä 
ja osa suuntautuu kauemmaksi kenties ohjelmapalvelusuorittajien omiin toimintapis-
teisiin.

Varsinaisen ohjatun toiminnan lisäksi Saaristokeskuksessa on oltava kattava väline-
vuokrauspalvelu ja siihen liittyvä opastus tai pienimuotoinen ohjaus. Tätä toiminta voi 
hoitaa sama taho, joka vastaa satamatoiminnoista. 

Käytännössä Saaristokeskuksella on oltava vapaa-ajan ohjaajia, jotka pystyvät jär-
jestämään yritysryhmille toimintaa Saaristokeskuksen läheisyydessä ja nämä toimivat 
tarvittaessa yhteistyössä varsinaisten ohjelmapalveluyritysten kanssa.  

Ohjelmapalvelutoiminnan verkostoitumisen kehittäminen on yksi Saaristo-
keskuksen luontaisia ja tarpeellisia tehtäviä. Suurempien asiakasryhmien hoi-
taminen vaatii resurssien kokoamista yhteen ja käytännössä myös yhteisten 
laatunormien alla toimimista ja pidemmällä tähtäimellä myös yhteisiä verkosto-
tunnuksia (asut yms.)

Aktiviteettitarjonnan suunnittelussa on huolellisesti mietittävä asiakaskohderyhmien 
erityispiirteet. Samasta teemasta voi yleensä jalostaa variaatioita useammille kohde-
ryhmille. Aktiviteeteista on jalostettava kohderyhmän tarpeet ja ominaisuudet 
vastaavia ohjelmapalveluita:

Yritysryhmille ne voivat olla kokousmatkaan liittyviä oheispalveluita, parhaita elä-
myksiä hyville asiakkaille, kannustepalkintoja myynnissä onnistuneille, tiimihengen 
nostattajia jne.

Perhematkailijoille ne voivat olla mukavaa yhdessäoloa ja korvausta arkipäivän 
yhteisen ajan puutteelle. Aktiviteettien pitää pysytä tässä tapauksessa yhdistämään 
eri-ikäisiä perheenjäseniä eikä ohjata jokaista kokonaan omiin toimintoihinsa.

Ulkomaiselle kiertomatkailijalle aktiviteetit ovat usein hetken mielijohteesta toteu-
tettu ohjelma, joka on yritykselle tilaisuus saada asiakas jäämään suunniteltua pidem-
mäksi aikaa ja kenties kokemaan vielä uusia elämyksiä.

Ulkomaiselle bussiryhmälle aktiviteetit ovat osa etukäteen ostettua ohjelmaa, 
eksoottinen elämys tai fyysistä verryttelyä pitkän bussimatkan vastapainona. Matkan-
järjestäjän opas odottaa kuulevansa ryhmän kiitokset ja ne saattavat varmistaa koh-
teen säilymisen myös seuraavan kauden ohjelmistossa.

Tietty ryhmä asiakkaista tulee sananmukaisesti aktiviteettilomalle. He haluavat teh-
dä useita asioita, kohottaa kuntoaan ja virkistyä liikunnan avulla. Ulkomaisten aktivi-
teettimatkailijoiden osalta haasteena on vastata heidän mielikuviinsa ja aikaisempiin, 
usein toisissa maissa saatuihin aktiviteettikokemuksiin. Kotimainen aktiviteettilomailija 
on usein kierrellyt vastaavantyyppisissä kohteissa ja vertailee automaattisesti palve-
luita aikaisempiin kokemuksiinsa.
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Pienet erot saattavat syntyä silloin muusta kuin itse aktiviteetista ja sen suorittamises-
ta. Palvelu, siisteys, ruoka ja kohteen tai oppaan persoonallisuus voivat ratkaista sen, 
tuleeko asiakas uudestaan.

Pyramidin huipulla ovat alan spesiaaliharrastajat, joilla pääpaino on itse aktiviteetin 
suorittamisessa ja tällöin esim. oppaan taidot todella punnitaan. Toisaalta pienet voitot 
näissä kohderyhmissä voivat kehittää kohteelle suuren positiivisen maineen.

Hyvällä suunnittelulla ja tarjonnan mahdollisimman tarkalla sovittamisella eri kohde-
ryhmille aktiviteetit ja niistä rakentuvat ohjelmapalvelut ovat kuitenkin se tekijä, jolla on 
jatkuvasti kasvava vaikutus Saaristokeskuksen menestykseen.

Yhtä tärkeää kuin on hoitaa majoitus- ja ravitsemustoiminta laadukkaasti, on 
organisoida ohjelmapalveluiden suunnittelu ja toteutus riittävillä voimavaroilla 
ja ammattitaidolla.

6.9  Saaristokeskuksen luontoaktiviteetteja

Kalastus

Kalastus on melko universaali tuote ja siitä on rakennettavissa versioita erilaisille koh-
deryhmille. Käytännössä kalastuspalvelun ohjaaminen on syytä antaa aina ammatti-
taitoisen kalastusoppaan hoidettavaksi. Näin varmistetaan saalis myös hankalissa ka-
lastusoloissa ja pidetään asiakkaat tyytyväisinä. Kalamäärät itäisellä Suomenlahdella 
ovat varmasti parhaista vuosista vähentyneet, mutta alueen hyvin tunteva opas löytää 
vapaa-ajan kalastajan tarpeisiin riittävät kalapaikat. Kalastuksen kannattaa meren ää-
rellä ehdottomasti ja monipuolisesti satsata.  

Vapakalastus

Vapakalastus heittovavalla tuottaa hyvän oppaan johdolla ainakin kohtuullisen hau-
kisaaliin keväällä, alkukesästä ja syksyllä niin kauan kuin sulaa vettä riittää. Vaatii koh-
tuullisen paljon venekapasiteettia, yhdessä veneessä voi olla oppaan lisäksi yleen-
sä enintään neljä asiakasta. Kuhaa ja ahventa saadaan yleensä hyvin erilaisilla jigi 
-tekniikoilla, mutta erityisesti tässä kalastusmuodossa ”varmojen” kalapaikkojen tietä-
minen on tärkeää. 

Vapakalastusretkiä voidaan myydä yritysryhmien lisäksi hyvin ulkomaisille pienem-
mille seurueille ja perheille. Erityisesti venäläiset asiakkaat ovat innostuneita kalas-
tuksesta, mutta myös sveitsiläiset, britit, saksalaiset ja hollantilaiset ovat kiinnostunei-
ta ohjatuista kalastuspalveluista. Pitempään kohteessa oleskelevat haluavat oppaan 
johdolla saadun perustuntuman jälkeen kokeilla kalaonnea omin päin lähivesillä ja tätä 
varten Saaristokeskuksessa on oltava pienillä perämoottoreilla varustettuja veneitä 
vuokrattavana

Vetouistelu

Vetouistelussa suurempikin porukka voi nauttia kalaretkestä yhdessä veneessä ja la-
jissa voidaan käyttää hyvinkin suuria ja varusteltuja veneitä. Maisemien katselu ja 
seurustelu ovat tässä kalastusmuodossa tärkeitä osa-alueita ja tuote sopii myös niille, 
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jotka eivät ole erityisen kiinnostuneita kalastuksesta. Vetouistelussa on mahdollisuus 
tavoitella myös jalokaloja, mutta myös tässä lajissa hauki on yleensä pelastava saa-
lis.  

Pilkkionginta

Pilkkionginta ohjattuna retkenä tuottaa yleensä aina jonkinlaisen saaliin ja sitä voi-
daan tehdä myös lähivesillä. Sekä Virvikissä että Sondbyssä on kalastusmahdollisuus 
lähimmillään parinkymmenen metrin päässä rannasta. Saalis on yleensä kalojen par-
haimmistoa ahventa ja kuhaa. 

Pilkinnän eksoottinen erikoisuus on madepilkintä hämärän aikaan.  Se on ennen kaik-
kea mieleen jäävä kokemus, mutta tuottaa usein myös hyvän saaliin koska mateet 
liikkuvat kutuaikaan metrin tarkkuudella samoilla paikoilla. Hyvä iltaohjelma pienille 
yritysryhmille.

Etenkin ulkomaiset asiakkaat ovat yleensä kuitenkin täysin tottumattomia pilkkiongin-
taan ja sitä on tarjottava oppaan johdolla toteutettavana tuotteena.  Alkuun päästyään 
asiakkaat saattavat saada saalista omatoimisestikin tutuilta pilkkipaikoilta. Omatoi-
mikalastusta varten Saaristokeskuksessa on oltava kohtuullinen määrä vuokrattavia 
pilkkivälineitä ja samoin vapaongintavälineitä.

Rysien tai verkkojen kokeminen

Mielenkiintoinen ohjelmanumero yritysryhmille ja ulkomaalaisille matkailijoille on rysi-
en ja verkkojen kokeminen talvikaudella jäältä käsin. Kesäkaudella nämä voivat toimia 
viimeisenä varakeinona, jos vapakalastus- tai vetouisteluretki ei ole tuottanut tulosta.

Parasta olisi jos tällaisen palvelun voisi tuottaa ammattikalastaja. Kaikki liikenevä saa-
lis voidaan käyttää Saaristokeskuksen ravintolassa ja ryhmät varmasti saaliin mielel-
lään ruuaksi tilaavat.

Palveluiden tarjontatilanne Porvoon alueella

Kaikkiin edellä mainittuihin kalastuspalveluihin löytyy ammattitaitoisia tuottajia Porvoon 
alueelta ja naapurista Pernajasta tarvittaessa lisää. Kalustoa saadaan organisoitua 
yhteistoimintajärjestelyillä kohtuullisen suurellekin ryhmälle. Saaristokeskuksella tulee 
olla mahdollisimman kiinteä yhteistyö toimijoiden kanssa ja yhdessä on kehitettävä 
myös tarjontaa eri kohderyhmille. On tiedettävä tarkkaan, minkä verran ja millaista 
kalustoa saadaan tarvittaessa yhteen koottua. Ongelmana on se, että usean toimijan 
hoitaessa samaa ryhmää toimintatapojen, varusteiden ja kaluston erilaisuus saattaa 
näyttää asiakaan kannalta negatiivisena kirjavuutena.

Oppaiden on ehdottomasti orientoiduttava siihen, että palvelua tarjotaan kohtuuhin-
taan myös pienemmille seurueille ja jopa perheille. Erityisesti tämä koskee ulkomaisia 
asiakkaita. Pienet seurueet ovat kasvava opaspalveluiden käyttäjäryhmä.

Huomioitavaa

Mikäli kalastusaktiviteetin ympärille syntyy huomattavassa määrin toimintaa, niin Saa-
ristokeskuksessa tulee olla myös asianmukaiset saaliin käsittelytilat. Tämä tila voidaan 
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rakentaa osaksi sataman huoltorakennusta, johon sijoittuu myös ohjelmapalvelutoi-
mintojen varusteiden vaihtotila. Vaihtoehtoisesti se voidaan toteuttaa pienenä erillisra-
kennuksena ja yhdistää siihen myös kalansavustamo ja ajoittainen myyntipiste.

Virvikissä ja Sondbyssä kalastukseen liittyvät palvelut voidaan tuottaa osapuilleen 
samanlaisina. Länsirannassa palvelutarvetta on ajateltava Saaristokeskuksen ja 
Taidetehtaan alueelle sijoittuvan hotellin yhteisenä tuotteena yöpyville asiakkaille, mut-
ta hotellin merkitys on tässä tapauksessa suurempi asiakaspotentiaalin majoittajana.  

Myös kalakannan kehittämiseen tulee kiinnittää huomiota. Paras ja edullisin tapa 
kalavesien hoitoon on rajoittaa kotitarvepyytämisen verkkomäärä 3-4 verkkoon/talous 
ja määrätä riittävän iso silmäkoko. Tämä on tärkeää erityisesti kuhan kokoluokan suu-
renemisen kannalta. Kaupungin vesialueilla tähän on mahdollisuus.

Osa kalastusoppaista on määrittänyt säädetyn alamitan lisäksi myös ylämitan ja tällöin 
esim. yli 4 kg kalat päästetään aina takaisin veteen. Tämä on erittäin hyvä käytäntö ja 
lisää paikallisesti mahdollisuuksia suurien kalojen saamiseen jatkossakin.

Laivaristeilyt, veneajelut

Alueella on riittävästi kapasiteettia monenlaisten laivaristeilyjen järjestämiseksi ryhmil-
le erityyppisillä aluksilla. Saaristokeskus on laivayhtiöille hyvä ja varma käyntikohde ja 
Saaristokeskuksen asiakunnalle risteilyt ovat varmasti kiinnostava tuote. On tärkeää, 
että mahdollisimman suuri osa asiakkaista saadaan menemään todelliseen saaris-
toon. Nimenomaan sieltä löytyy se elämys, joka varmistaa parhaiten asiakkaan tulon 
uudestaan.

Kasvavia tarpeita saattaa olla tulevaisuudessa nimenomaan muutaman hengen seu-
ruiden kanssa tehtäviin saaristoretkiin. Ne voivat olla sightseeing tyyppisiä tai teemoi-
tettuja, jolloin käydään tietyissä kohteissa. Hyvänä teemana voi olla vaikkapa kierros 
Muumitarinaa liittyvissä kohteissa.  

Erinomaisen hyvä teematuote on hyljesafarit aidon kalastajan mukana ja olisi toi-
vottavaa, että tällainen palvelutarjoaja pitäisi tukikohtaa Saaristokeskuksessa. Veisi 
asiakkaita sinne missä hylkeitä on ja hoitaisi hyljevapailla lähivesillä esim. rysä- ja 
verkkokalastusaktiviteettia.

Seikkailulaakson nopeat rib -veneet ovat myös kiinnostava väline niille ryhmille, jotka 
haluavat vauhdikkaan ja sporttisen kokemuksen ja kalustolla voidaan liikuttaa suhteel-
lisen suuri ryhmä kerrallaan.

Erittäin hyvän ja perinteikkään vesillä liikkumismuodon tarjoaa jahti Alexandra, 
jolle Saaristokeskus voisi olla pysyvä tukikohta. Lomamatkustuksen sesonkiaikoina 
Alexandralla voisi tehdä esim. kaksi aikataulun mukaista lähtöä päivässä tilausristei-
lyjen lisäksi. Kysyntää varmasti riittäisi. Tavoitteena on, että Saaristokeskusta pitäisi 
tukikohtanaan useita perinnealuksia toimien sekä tutustumiskohteina että tehden ris-
teilyjä.

Risteilyaluksille on varattu erikseen laituritilat kaikissa satamavaihtoehdoissa. Mikäli 
perinnelaivojen tukikohta-ajatus toteutuu laajempana, on niiden tarvitsemaa tilaa tar-
kennettava lopullisessa satamasuunnitelmassa.



Onvisio Consulting 11.2.2008

37 (70)Porvoon Saaristokeskus  •  TOTEUTETTAVUUSTUTKIMUS

Kirkkoveneet

Kirkkoveneet ovat suosittuja ja käyttökelpoisia matkailijaryhmien aktiviteettivälineitä. 
Niiden käyttö merialueilla on kuitenkin varsin sääaltista. Länsirantavaihtoehdossa 
Porvoonjoki suojaisena alueena sopii kuitenkin hyvin tähän aktiviteettiin. Käytännössä 
myös Virvikissä ja Sondbyssä voidaan aktiviteettia kohtuullisen hyvin toteuttaa. Näissä 
on kuitenkin varauduttava vaihtoehtoisiin lähtöpaikkoihin eli tarvittaessa järjestettävä 
kaluston ja ryhmän kuljetus suojaisemmalle lähialueelle.

Kirkkoveneet ovat yritysryhmille hyvä väline ”team spiritin” nostattamiseen ja ne ovat 
elämys myös ulkomaisille bussiryhmille. Kokemusten mukaan kirkkovenesoutuun 
oppivat myös ensikertalaiset nopeasti. Kirkkoveneet vaativat matkailukäytössä aina 
vastuullisen kipparin. 

Saaristokeskuksella pitää olla omana kalustona 2-3 kirkkovenettä ja sen lisäksi voidaan 
hyödyntää Seikkailulaakson ja Kannonnokan kapasiteettia. Kannonnokalla on kehit-
teillä mielenkiintoinen kirkkoveneen viikinkivariaatio aiheeseen liittyvään legendaan 
sidottuna.  Ulkomaalaisille viikinkivene on taustaltaan kirkkovenettä kiinnostavampi ja 
alueella on sen verran siteitä viikinkien retkiin, että aiheen laajempikin tuotteistaminen 
voisi olla perusteltua.  Itse kirkkoveneisiin se vaatii vain pientä lisäkoristelua.

Windsurfi ng/kitesurfi ng

Kun merellä yleisesti tuulee, niin on panostettava niihin aktiviteetteihin, joissa tuuli-
sesta ja jopa hyvinkin rajuista sääoloista on hyötyä. Tällaisia ovat esim. purjelautai-
lu (windsurfi ng) ja sen sisarlaji leijalautailu (kitesurfi ng). Leijalautailu on melko uusi 
tulokas vesiurheilulajien joukossa ja sen myötä myös purjelautailu on tekemässä uutta 
tuloaan.  Molemmat lajit ovat sellaisia, että aloittelija tarvitsee niissä alkuun päästäk-
seen vapaa-ajan ohjaajan apua.

Markkinointia voidaan suunnata myös lajin aktiiviharrastajiin. Aktiiviharrastajat eivät 
ole riippuvaisia lämpimistä kesäsäistä, vaan lajeja harrastetaan hyvinkin viileissä olo-
suhteissa myöhään syksyllä ja alkukesästä.

Merkittävänä lisäarvona purje- ja leijalautailuun panostamiseen liittyy se seikka, että 
molempia harrastetaan myös talvella. Tällöin vain väline jalkojen alla muuttuu toiseksi  
(suksikelkka, sukset, lumilauta)

Näiden lajien markkinointi edellyttää ennen kaikkea sitä, että luodaan hyvät yhteydet 
lajin harrastajajärjestöihin ja panostetaan vapaa-ajan ohjaajien lajiosaamiseen sekä 
aloittelijoiden ja satunnaisten harrastajien tarvitsemiin välineisiin. Molemmat lajit tuo-
vat värikkyyttä ja toiminnan tuntua merelliseen kohteeseen.

Melonta

Melonta on hyvä tapa tutustua saariston luontoon tai yhtä hyvin keskustavaihtoehdos-
sa Porvoonjokeen ja sitä ympäröivään kaupunkimiljööseen. Meri-alueella aloittelijoille 
voidaan tarjota vain ohjattuja retkiä suojaisissa olosuhteissa. Kanoottikaluston kuljet-
taminen on suhteellisen helppoa, joten hyvä lähtöpaikka ja suojaiset olosuhteet on 
useimmiten löydettävissä. Tämä tietysti vaatii etukäteen valmisteltuja vaihtoehtoja.
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Mikäli melontaseuroilla on kiinnostusta, niin tuotteena voi olla myös eripituisia melon-
takoulutuspaketteja. Näitä voidaan toteuttaa yhteistyössä vapaa-ajan ohjaajien kans-
sa. Varsinainen melontasafaritoiminta vaatii kuitenkin ammattimaisen oppaan.

Sukellus
 
Itämeri on varsinainen hylkyjen aarreaitta, koska itämeren vähäsuolaisessa vedessä 
laivamato ei menesty ja tuhoa puisia hylkyjä. Saaristoiset ja karikkoiset vedet ovat 
kautta aikojen olleet hylkyjen ”suurtuottajia” ja toisaalta  saariston suoja ja vähäiset 
merivirrat ovat edesauttaneet hylkyjen säilymistä satojen vuosien ajan.

Sukellustuotteelle on siis olemassa hyvä lähtökohta ja erittäin kilpailukyinen veden-
alainen maasto. Sukelluksesta pitäisi pystyä tuottamaan Saaristokeskusta tukikoh-
tanaan käyttävä kansainvälinen tuote. Siihen voidaan liittää osin myös vedenalaisen 
materiaalin tuottamista ja toisaalta virtuaalitodellisuustekniikka mahdollistaisi ainutlaa-
tuisen kolmiulotteisen sukellusmaiseman esittelyn. 

Pyöräily

Pyöräily toimii lähes kaikille sopivana aktiviteettina kaikissa suunnitelluissa sijoitus-
paikoissa. Valmiita teemoitettuja reittiehdotuksia on jo olemassa Porvoon keskustasta 
saaristoon suuntautuvina ja niistä voidaan helposti laatia sovellettuja reittiehdotuksia  
Saaristokeskuksen sijaintipaikan mukaan.  

Maastopyöräily vaatisi tuotteistamista reittien osalta. Virvikistä voisi olla mahdollista 
rakentaa ”virallinen” maastopyöräilyreitti ulkoilureittiä seuraten Porvoon keskustaan 
ja sen lisäksi tarvittaisiin muutama reittivaihtoehto, joiden ei tarvitse olla Saaristokes-
kuksen välittömässä läheisyydessä, koska pyörällä voi polkea myös kohtuullisia siir-
tymätaipaleita.

Pyöräilyssä tarvitaan lähinnä selkeät reittikartat ja asianmukainen hyvälaatuinen 
kalusto. Pyöräilyynkin on kehittymässä gps paikannukseen perustuvia reittikuvauksia 
ja kohdeselostuksia ja tätä kehitystä on syytä seurata.

Sauvakävely

Sauvakävely on aito suomalainen vientituote ja lajin harrastus leviää koko ajan uusiin 
maihin. Laji on eri maissa kehittynyt omiksi tyylilajeikseen ja näyttää siltä, että tuote on 
jalostunut ulkomailla nopeammin kuin sen lähtömaassa Suomessa. Nordic walking tai 
entistä enemmän Nordic Fitness on nykyisin myös satojen matkailuyritysten palvelu-
valikoimissa.

Lajia voi harrastaa kaikkina vuodenaikoina joko ohjattuina retkinä tai omatoimisena 
liikuntana. Omatoimisille liikkujille pitäisi tuottaa pyöräilyn tavoin teemoitettuja reittieh-
dotuksia. Laji on myös teknistymässä ja mm. sauvaan kiinnitettävä askelmittari alkaa 
pian olla sauvojen vakiovarustukseen kuuluva.

Saaristokeskuksella pitää olla laadukas välineistö ja taidot antaa opetusta ja vinkkejä 
myös vaativille lajin harrastajille. Sopivasti ohjelmoituna sopii hyvin myös yritysryhmi-
en liikuntaan.
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Maastoretket

Saaristokeskuksen on tuotettava myös metsäluontoon liittyviä palveluita. Sekö Virvikin 
että Sondbyn alueella on riittävästi kaupungin omistamaa maa-aluetta näihin aktivi-
teetteihin. Molemmissa on myös poikkeuksellisen hienoa ja korkeuseroiltaan vaihte-
levaa metsämaastoa.

Omatoimiliikkujaa varten pienetkin merkityt polut ja reitit ovat parempia kuin maastoon 
pikkuhiljaa syntyvät ”villit” polkuverkostot. Saaristokeskuksen ympäristöön pitäisi mer-
kitä muutamia luontopolkuja ja niiden teemoina voi olla esim. kasvisto ja geologia.

Ryhmille voidaan metsässä järjestää oppaan johdolla hyvinkin monenlaisia luonto-
ohjelmia. Käytännössä sekä Sondbyssä että Virvikissä luontotukikohdaksi tarvitaan 
riittävän suuri katettu laavu, jossa voidaan valmistaa tai nauttia välipalat ja toteuttaa 
sen läheisyydessä esim. erilaisia kilpailuja. Myös luonnossa liikkumiseen ja retkeilyyn 
liittyviä taitoja ja luonnontuntemusta voidaan lähialueella tuotteistaa ohjelmapalveluksi.

Maastoliikuntaa voidaan talvella tehdä lumikenkäsafarien muodossa. Lumikengät 
ovat monelle ulkomaalaiselle helpompi tapa ottaa tuntumaa lumiseen elementtiin kuin 
maastohiihtosukset. Hyvissä lumiolosuhteissa lumikengillä liikkuminen ei vahingoita 
herkkääkään maastoa ja liikkuminen on mahdollista kaikkialla Sondby ja Virvik vaihto-
ehtoja ympäröivillä alueilla.

Luistelu turvallisella lähialueella

Luistelu on talvikaudella mukava aktiviteetti, joka kuitenkin merialueilla on toteutus-
mahdollisuuksiltaan arvaamaton. Retkiluistelun suosio on joka tapauksessa kasvanut 
voimakkaasti ja sisävesillä on rakennettu useissa paikoissa kymmenien kilometrien 
pituisia retkiluisteluratoja.

Sekä Sondbyn että Virvikin lähialueille voidaan normaalitalvina tehdä muutaman 
kilometrin mittainen merkitty retkiluistelurata. Kokemusta ratojen ylläpidosta ja siihen 
tarvittavista laitteista on saatavilla kokeneilta sisävesitoimijoilta. Merialueella tämän 
aktiviteetin turvallisuusharkinta on tehtävä erityisen huolellisesti.

Kokonniemen hyödyntäminen

Pienikin laskettelupaikka on arvokas talvikauden aktiviteettien suorituspaikka. Kei-
nonlumen ansiosta talvi pystytään tekemään toistaiseksi joka vuosi. Vaatimaton kor-
keusero ei ole ongelma kun rinteiden toiminnot ovat oikeanlaisia. Lumilautailijoiden ja 
freestyle harrastajien suosimat ”boxit”, ”reilit”  ja hyppyrit rakentuvat hyvinkin pieniin 
rinteisiin.

Samoin pulkka/kelkkamäki, joka voidaan haluttaessa jalostaa ”snowtubing” mäeksi on 
yllättävän suosittu etenkin venäläisten matkailijoiden keskuudessa. Huomattava osa 
tästä kohderyhmästä on vasta tutustumassa myös laskettelun saloihin ja sopivan loiva  
lyhyt rinne on opettajan johdolla mitä parhain ympäristö tutustua tähän lajiin.

Snowtubing sopii erinomaisesti perheiden hauskanpitoon ja myös yrityskäyttöön. 
Snowtubing vaatii rinteessä oman alueen, mielellään kevytrakenteisen erikoishissin ja 
riittävän määrän laskurenkaita. Länsirantavaihtoehdossa Kokonniemi on joka tapauk-
sessa keskeinen talviviihteen suorituspaikka.
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Maastohiihto

Saaristokeskus ja Porvoon alue tuskin pystyy tarjoamaan suomalaisille kilpailukykyisiä 
maastohiihtoelämyksiä, mutta on muistettava, että ulkomaalaisille pienikin latu saattaa 
olla riittävä lajin kokeiluun. Maastohiihtotaidot eivät ole ulkomaalaisille itsestäänsel-
vyys ja tämä on huomioitava tarjonnan suunnittelussa ja mitoituksessa. Hiihto voidaan 
pitää valikoimassa varsin pienillä välineinvestoinneilla ja myöskään lyhyiden lähilatu-
jen ylläpito ei vaadi suuria ponnistuksia vaikka niissäkin käytettäisiin tekolunta. 

Arktinen kellunta 

Pelastautumispukujen avulla suoritettavan kellunnan arktisissa olosuhteissa lansee-
rasi vuosia sitten Kemissä toimintaansa harjoittava Jäämurtaja Sampo. Tästä eksoot-
tisesta aktiviteetista onkin siellä tullut etenkin ulkomaisille asiakkaille todellinen ”must” 
tuote.

Arktinen kellunta on siinä mielessä hyvä tuote, että se voidaan toteuttaa sekä jäähän 
tehdyssä avannossa että myös avovedessä. Mitä kylmempi sää, sitä suurempi elä-
mys.

Pelastautumispuvut ovat kuitenkin varsin kallis investointi. Seikkailulaakso on ko. tuo-
tetta jo toteuttanut ja hankkinut suuren määrän pukuja. Tämän tuoteryhmän varusteita 
ei kannata hankkia useaan paikkaan, vaan  joku tuottaja erikoistuu siihen ja tarjoaa 
palvelua muillekin tahoille. Arktinen kellunta on joka tapauksessa hyvä ja jännittävä 
lisä talven palveluvalikoimassa.

Kelluva/hinattava sauna

Yritysryhmien erikoisuudeksi voidaan rakentaa suhteellisen suuri kelluva sauna, joka 
voidaan tarvittaessa hinata mönkijällä myös jäälle. Talvella se voi liittyä esim. pilkki-
kilpailun oheistuotteeksi ja kesällä suhteellisen lähellä rantaa kelluvana se voi toimia 
ulkoterassia hyödyntäen jopa 15 hengen illanviettopaikkana. Kelluvassa saunassa ei 
käytetä pesuaineita, joten se on myös ekologisesti toimiva vaihtoehto. Kelluva sauna 
täydentää saunamaailman kiinteällä maalla olevaa valikoimaa.

Muita aktiviteetteja

Minkään Saaristokeskusvaihtoehdon alueella ei voi käytännössä toteuttaa motorisoi-
tuja aktiviteetteja. Moottorikelkkailu on koko Porvoon alueella erittäin hankala tuote, 
mutta mönkijät, maastoautot tai vastaavat taas sopivassa ympäristössä hyvin toimiva 
yritystuote.

Erityisesti Seikkailulaaksolla on laaja motorisoitujen aktiviteettien palveluvalikoima ja 
niitä voidaan tarjota myös Saaristokeskuksen asiakasryhmille.  

Keskustavaihtoehdossa on lähimpänä luontokohteena Ruskis ja mikäli se lintualuee-
na kehittyy positiiviseen suuntaan, niin se on hyödynnettävissä lähiretkeilypalveluna.  
Linturetket saaristoon asiantuntevan oppaan johdolla on kehittämiskelpoinen tuote ja 
ohjelma erityisesti kevätkaudelle.

Myös erityisesti kasvistoon, eläimistöön, geologiaan liittyvät retket (ja luennot) asian-
tuntevan oppaan johdolla sopisivat Saaristokeskuksen tarjontavalikoimaan.
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7   MARKKINAT JA MAHDOLLISUUDET

Markkinoiden ja asiakassegmenttien lopullinen määrittely kuuluu tarkan liiketoiminta-
suunnitelman ja markkinointiviestintäsuunnitelman yhteydessä käsiteltäviin asioihin.  
Tässä markkinoita ja asiakassegmenttejä on käsitelty pääpiirteittäin ja pyritty tuomaan 
esille keskeisiä kohderyhmien ominaisuuksia ja Saaristokeskuksen vastaavuutta 
niihin, sekä omana yksikkönä että osana Porvoon kokonaistarjontaa.

Saaristokeskuksen asiakaspotentiaalia on lähestytty tarkastelemalla Porvoon nykyi-
siä matkailijamääriä eri segmenteissä. Kokousmatkailua on arvioitu Itä-Uudenmaan 
tutkittujen kokousmarkkinaosuuksien kautta.  

Lähestymistapa on uuden käyntikohteen osalta varovaisuusperiaatteen mukainen.  
Arvio siitä, kuinka monta prosenttia Porvoon seudulle tai Itä-Uudenmaan alueelle 
nykyisin tulevista eri matkailijaryhmistä voidaan saada käymään Saaristokeskukses-
sa, antaa varsin luotettavan pohjan kokonaiskävijämääräarviolle.  

Tämän laskentamenetelmän perusteella päästään n. 88 000 kävijän tasolle kävijä-
määrältään optimaalisimmassa vaihtoehdossa eli Länsirannassa. Virvik ja Sondby 
vaihtoehdoissa kävijämäärä on ilmeisemmin 30-50 % pienempi. Niissä kuitenkin vas-
taavasti kokonaisviipymä on keskustavaihtoehtoa huomattavasti pitempi.

Matkailijamäärät eri segmenteissä ja niistä johdettu kokonaiskävijämääräarvio on 
kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 5.

Toteutuneiden matkailijamäärien lisäksi uuden matkailijapotentiaalin mahdollisuuksia 
voidaan tarkastella myös Porvoon sijainnin perusteella. Tässä arvioinnissa merkittäviä 
tekijöitä ovat erityisesti seuraavat:

• Tunnin ajomatkan päässä asuu yli miljoona kuluttajaa

Kaikki Saaristokeskuksen sijaintipaikat sijaitsevat alle tunnin ajomatkan päässä pää-
kaupunkiseudulta ja sen lisäksi useita muita kaupunkeja on lähes vastaavan matkan 
päässä. Pääkaupunkiseutu on selkeä kohdealue myös markkinointitoimenpiteille. Lä-
hellä tehtävä markkinointi on aina yksinkertaisempaa kuin kauemmaksi suunnattu. 
Sijainti mahdollistaa myös viikonloppulomailun.

• Helsingissä käy vuosittain yli 10 miljoonaa matkailijaa. Yöpymisvuorokausia 
on lähes 2,8 miljoonaa, joista ulkomaisten yöpymisvuorokausia 1,7 miljoonaa.

Pääkaupunkiin tulevat matkailijat ovat Porvoolle ja Saaristokeskukselle suuri mahdol-
lisuus. Mikäli tästä joukosta onnistutaan saamaan esim. 0,5 % lisää markkinaosuutta 
Porvooseen ja Saaristokeskukseen, merkitsee se 50 000 kävijää.

Helsinki ja sen myötä koko pääkaupunkiseutu on kotimaan matkailussa kaikkein voi-
makkaimmin kasvava matkailualue. Taloustutkimus Oy:n uusimman matkailualuetut-
kimuksen (2007) mukaan Helsingissä lomaili kesäkaudella 2007 n. 900 000 suoma-
laista ja Uudenmaan alueella n. 1 450 000 suomalaista. Uusi kohde Helsingin lähellä 
sijaitsevassa, ennestään tunnetussa matkailukaupungissa, pystyy varmasti saamaan 
osuuden tästä jo varsin lähelle tulevasta matkailijavirrasta.
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• Kokousasiakkaita pääkaupunkiseudun kokouksissa yli 1,2 miljoonaa

Henkilömäärissä mitattuna pääkaupunkiseudun osuus kansainvälisistä kokous-
asiakkaista on 45 % eli 136 000 kokousasiakasta ja osuus kotimaista kokouksista on 
26 % eli 1.1 miljoonaa kokousasiakasta. Itä-Uudenmaan osuus Suomessa pidettävien 
kokousten asiakkaista on ulkomaisten osalta 0,3 % ja eli 917 henkilöä ja kotimaisista 
1,1% eli 46 000 henkilöä.

Uuden kohteen avulla on sekä mahdollisuus kasvattaa kokousten ja kokousasiakkai-
den määrää että saada entistä useampi pääkaupungin kokousasiakkaista käymään 
Porvoossa pre- tai postourilla. Saaristokeskus käyntikohteena ja ohjelmakohteena tuo 
markkinoinnillisia lisämahdollisuuksia kaikille Porvoon alueen nykyisillekin kokouskoh-
teille. Kokousmarkkinointi on mitä suuremmassa määrin yhteispeliä ja siinä Saaristo-
keskus on yksi osapuoli muiden joukossa.  

• Valtaosa Suomen tärkeimmistä yrityksistä sekä tutkimuksen, koulutuksen ja 
julkishallinnon yksiköistä on tunnin ajomatkan päässä

Porvoon saaristo on riittävän lähellä, mutta tarpeeksi kaukana Suomen suurimmasta 
kokousmatkailupotentiaalista. Asiakokouksia ajatellen se on saavutettavissa riittävän 
nopeasti ja yritysten incentive- ja virkistäytymiskokouksia ajatellen se on riittävän kau-
kana normaalista työympäristöstä.

Pääkaupunkiseudulla sijaitsee valtaosa vientiyritysten pääkonttoreista ja kansainvä-
listyminen tuo yrityksille koko ajan lisää uusia ulkomaisia kumppanuuksia ja myös 
näiden vierailuja Suomeen.

Myös suuri joukko julkishallinnon virastoja sekä tutkimukseen ja koulutukseen liittyviä 
tahoja on merkittävä lähipotentiaali Saaristokeskukselle.

• Pietarin pääreitillä ja matkaa vain 350 km

Venäläisten matkailijoiden yöpymisvuorokausien määrä tammi-marraskuussa 2007 oli 
Porvoossa n. 9 000 yöpymisvuorokautta(vrt. ruotsalaisia 3 300). Saaristo, kalastus, 
tasokas luonnonläheinen asuminen, ostokset ja uudet elämykset kiinnostavat venä-
läisiä matkailijoita ja näihin kaikkiin Saaristokeskus ja Porvoon seutu pystyvät vastaa-
maan erittäin hyvin. 

Venäläisiä kiinnostaa voimakkaasti myös oman maansa historia ja keisarillinen kiinne-
kohta Porvooseen on varmasti hyvin tuotteistettuna houkutteleva asia.   

Venäläisiä matkailijoita kiinnostaa myös Helsinki ja sijoittuminen tälle matkareitille luo 
mahdollisuuksia tarjota venäläisille Porvoo-Helsinki yhdistelmää. Venäjän potentiaali 
sekä Saaristokeskuksen näyttelykävijöinä, viikonloppumatkailijoina että pitempiaikai-
sina lomailijoina on varovastikin arvioiden erittäin suuri.

• Ruotsin markkinaosuudessa paljon kasvunvaraa

Porvoon historia, kaksikielisyys ja edelleen sijainti Helsinkiin nähden edellyttäisivät 
huomattavasti nyt toteutuneita suurempia ruotsalaisten matkailijoiden ja erityisesti 
yöpyjien määriä. 
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Tukholma – Mälardalenin alueella asuu 4.5 miljoonaa kuluttajaa ja näistä vain rei-
lut 30% on käynyt Suomessa, joten potentiaalia Ruotsissa riittää. Mahdollisuuksia 
pitäisi olla lomamatkustuksessa, kokousmatkustuksessa ja incentive -matkustukses-
sa.  Kasvuun on mahdollisuuksia jo Porvoon nykyisellä tarjonnalla, mutta vielä enem-
män uuden kiinnostavan käyntikohteen myötä.

• Lyhyt vesimatka Helsingistä

Veneilymarkkinointia ajatellen Porvoon sijainti on ihanteellinen ja matka on niin lyhyt, 
että alue on hyvin myös viikonloppuveneilijöiden saavutettavissa.  

Reitillä on jo nyt säännöllistä reittiliikennettä tekeviä aluksia ja tilausliikenteelle on 
runsaasti mahdollisuuksia. Ryhmiä voidaan noutaa Helsingin keskustasta Saaristo-
keskukseen, järjestää heille ohjelmaa, yöpyminen ja kuljetus takaisin. Reilun kolmen 
tunnin matka-aika mahdollistaa hyvin vuorokauden ohjelmat ja myös päiväohjelmat, 
jos toiseen suuntaan liikutaan vaikkapa bussilla.

8  ASIAKASRAKENNE

Saavuttaakseen riittävät kävijä- ja majoittujamäärät kaikkina kuukausina Porvoon 
Saaristokeskuksen on pyrittävä saamaan tuloksia ja osuuksia useissa matkailijaseg-
menteissä. Aikanaan markkinointiviestintäsuunnitelman tehtävänä on tarkentaa mark-
kinasegmenttejä ja markkinointikeinoja.  

Mahdollisuuksia etenemiseen on lähes kaikissa segmenteissä, mutta markkinointi-
viestinnän ja myynnin rajallisia resursseja on kuitenkin kohdennettava niin, että var-
mistetaan tulos tärkeimmissä kohderyhmissä. 

Toisaalta Saaristokeskuksen pitää olla niin hyvä kohde, että se noteerataan Suomen 
kansainvälisessä markkinoinnissa (Mek, kuljetusyhtiöt) ja se saa maksutonta julki-
suutta myös Suomessa.

Valikoidusti vaativia kokousmatkailijoita

Ympärivuotinen toiminta edellyttää panostamista kokous- ja koulutussegmenttiin. 
Segmentti on sinällään rutiinikokoustasolla eteläisessä Suomessa erittäin kilpailtu ja 
myös Porvoon alueella on kohtuullisen paljon kokouspaikkatarjontaa (mm. kartanot, 
Haikko, Seikkailulaakso).    

Saaristokeskuksen yhtenä valttina on ylivoimainen tekninen taso ja se mahdollistaa 
tämän kohderyhmän selektiivisen tarkastelun. Markkinointi voidaan kohdistaa niihin 
tahoihin, joilla on tarvetta vaativampaan tekniikkaan ja joille Saaristokeskuksen virtu-
aaliympäristö tarjoaa selkeää lisäarvoa.

Kyse voi olla myös asiakkaan kokouksen luonteesta. Esim. jos metsäkoneiden val-
mistaja pitää myyntihenkilöstönsä rutiinikokouksen, niin siinä ei välttämättä tarvita eri-
koista tekniikkaa eikä erikoista kokouspaikkaa. Mutta kun metsäkonevalmistaja halu-
aa järjestää koulutustilaisuuden kansainväliselle koneiden huolto-organisaatiolle, niin 
koneen sisällä liikkuminen virtuaalitodellisuustilassa voi olla asiakkaalle arvokas asia.
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Tämän kohderyhmän selvittäminen on mahdollista ja sen myötä markkinointiviestintä 
ja myyntityö voidaan tehdä oikealla, kohderyhmän tarpeista lähtevällä tavalla.

Virtuaalitodellisuus  – osa incentive elämystä

Yritysten matkailussa asiapitoisen kokousmatkailun ohella tärkeä osa-alue on kan-
nuste- ja virkistysmatkailu. Tämä piirre voi sisältyä osaksi kokousmatkaa tai se voi olla 
matkan pääasiallinen tarkoitus. 

Saaristokeskuksen hyvä ohjelmapalveluvalikoima, kokonaiset yrityksen omaan käyt-
töön saatavat majoitusyksiköt (huoneistohotelli), saaristolaisravintola ja räätälöidyt 
virtuaalitodellisuuselämykset ovat kilpailukyinen yhdistelmä.

Aitoon uppouttavaan virtuaalitodellisuuskokemukseen on hyvin harvalla suomalaisella 
ollut mahdollisuus koskaan tutustua ja juuri tällaisia elämyksiä incentive matkailussa 
halutaan ostaa. Virtuaalitodellisuus ei ole harvinaista vain suomalaisille, vaan sama 
pätee myös ulkomaisiin asiakkaisiin. Sen on varmasti kokemus, joka muistetaan ja 
josta kerrotaan muillekin. Yhtä vaikuttava kuin vaikka benji hyppy ja senkin virtuaalito-
dellisuustilassa pystyy tekemään.

Kotimaiset järjestöasiakkaat

Erilaiset järjestöt, yhdistykset ja yhteisöt ovat tärkeä matkailijaryhmä, joka liikkuu 
entistä enemmän ympäri vuoden. Tämän kohderyhmän tavoittaminen on suhteellisen 
helppoa (vaatii tosin ahkeraa työtä) ja uuden käyntikohteen osalta se saattaa olla rat-
kaisevan tärkeä kohderyhmä käynnistysvaiheessa. 

Porvoo on ennestään suosittu ja tunnettu kohde, mutta ilman uusia vetovoimatekijöitä 
ryhmien ”takaisinpaluuaika” saattaa olla varsin pitkä. Uusi vetovoimainen kohde muut-
taa tilanteen ja ryhmämatkailijoilla on taas hyvä syy tulla Porvooseen ja laajemminkin 
Itä-Uudellemaalle. 

Järjestöille perusmotiivina Saaristokeskukseen tulemiselle on hyvä näyttely, kohteen 
uutusarvo ja kenties Muumi tarinaan liittyvä, useampia käyntikohteita sisältävä koko-
naisuus. Ikärakenteeltaan ja taustoiltaan heterogeeninen kohderyhmä on virtuaaliteat-
teriesityksiä ajatellen varsin haasteellinen lähinnä esityksen teeman suhteen.

Järjestöasiakkaat ovat tärkeä kohderyhmä myös laivayrittäjille ja monipuolisella tar-
jonnalla näiden viipymän pidentämiseen on hyvät mahdollisuudet. Porvoon joulumark-
kinat ovat hyvä esimerkki tuotteesta, jonka avulla ryhmäasiakkaita saadaan liikkeelle 
myös talvikaudella. Myös Saaristokeskus voi panostaa tähän vuodenaikaan esim. luo-
malla virtuaalitodellisuuden keinoin Joulumaan(jossa voi myös liikkua, ei pelkästään 
katsoa) tai tuottamalla virtuaaliteatteriin dramaattisen Jouluesityksen.

Haasteellinen perhematkailusegmentti

Porvoota ei voi imagoltaan luonnehtia perhematkailukohteeksi ja myöskään Saaristo-
keskus ei pysty sellaista imagoa kädenkäänteessä luomaan.

Saaristokeskus tarjoaa kuitenkin lapsiperheille suunnattuun markkinointiin hyvän lisä-
argumentin. Porvoo on luonnostaan vanhempia viehättävä kulttuuri- ja shoppailupai-
notteinen kaupunki ja myös Haikon kylpyläpalvelut ovat laajasti tunnettuja. Kun tähän 
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liitetään Saaristokeskuksen virtuaalitodellisuus teatteriesityksineen, niin tiettyyn osaa 
lapsiperheitä voidaan varmasti vaikuttaa kiinnostavalla tavalla. Ihanteellinen kohdery-
mä on perhe, jossa on 8-17 vuotiaita lapsia. Kevään koululaismatkat ruokkivat myös 
perhematkailua, kun koululaiset markkinoivat kotona onnistunutta käyntiään.

Nuoret eläkeläiset ja nuoret aikuiset

Porvoon nykyinen tarjonta sopii luontevasti kaksinmatkustaville nuorille eläkeläisille.  
Tässä kohderyhmässä on kyse lähinnä siitä, saadaanko heidät majoittumaan ja lomai-
lemaan Porvoossa päiväkäynnin sijaan. Tämän ratkaisee pitkälti toiminnallisen loman 
mahdollisuudet ja hyvät asumisen puitteet. 

Omatoimiretket, golf, kylpyläpalvelut, laivaristeilyt, viihtyisät huoneistot luonnonlähei-
sessä ympäristössä, ostosmahdollisuudet sekä hyvä ruoka ovat tämän kohderyhmän 
lomailukokonaisuuden tärkeitä elementtejä. Saaristokeskus tarjoaa tähän yhdessä 
alueen muun tarjonnan kanssa riittävät mahdollisuudet joko majoituskohteena tai koh-
teena, jossa muualla majoittuvat tulevat käymään.

Nuoret aikuiset ikäryhmässä 18-25 v. liikkuvat usein joko kahdestaan tai muutaman 
pariskunnan seurueina. Yleensä nämä ovat aktiivisia ja seikkailuhenkisiä ja tänä päi-
vänä myös tietotekniikkaorientoituneita. Saaristokeskus on kohderyhmälle monellakin 
tapaa sopiva kohde ja virtuaalitodellisuus erikoiselämyksenä voi hyvinkin olla lopulli-
seen matkapäätökseen vaikuttava tekijä. Myös sellaiset harrasteet kuten leijalautailu 
tai purjelautailu ovat kohderyhmää kiinnostavia aktiviteetteja, joita erityisesti sisämaan 
vähätuulisilla alueilla on vaikea harrastaa.

Nuoret aikuiset on matkailumielessä varsin huonosti tutkittu ja hahmotettu joukko.  
Esimerkiksi luontoon liittyvien palveluiden käyttäjinä se on selkeästi kasvava ryhmä.  
Hyvin pian tästä kohderyhmästä tulee myös perhematkailijoita ja osasta yritysten pää-
töksentekijöitä.  

Ulkomaiset asiakkaat yleisellä tasolla

Saaristokeskuksen näkökulmasta ulkomaiset asiakkaat jakaantuvat karkeasti kahteen 
ryhmään: niihin, joille Saaristokeskus on varsinainen matkakohde ja niihin, jotka käy-
vät Saaristokeskuksessa osana kiertomatkaa tai Helsinkiin suuntautunutta matkaa.

On selvää, että näiden kahden matkailijatyypin palvelutarpeet ja käyttäytyminen poik-
keavat huomattavasti toisistaan, mutta myös yhteneviä piirteitä on. 

Pitempiaikaiset lomailijat valitsevat ensisijaisesti majoituskohteen, johon liittyy tietty 
palveluvalikoima ja Porvoon alueen valinnassa varmasti myös  meri.

Päiväkävijät ovat valinneet (joko itse tai ohjelman järjestäneen tahon tekemänä) mie-
lenkiintoisen käyntikohteen ja kenties hyvän suomalaisen ruokapaikan. Porvoo voi olla 
joko retkikohteena Helsingissä majoittuville tai osana pitempää kiertomatkareittiä.

Molempia matkailijatyyppejä koskettaa Saaristokeskuksessa yhteisenä tekijänä ole-
tettavasti näyttely, ruoka ja mahdollisesti virtuaaliteatteri. Näissä kaikissa asioissa 
ulkomaisia matkailijoita on pystyttävä palvelemaan hyvin ja ymmärrettävästi. 
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Ruokakulttuurin on oltava aitoa suomalaista ja tässä tapauksessa aitoa saaristolais-
ta. Näyttelyn on avauduttava myös ulkomaalaisille ja virtuaaliteatterin esitysskaalas-
sa pitää olla vaihtoehtoja, jotka ovat ymmärrettäviä myös kansainvälisesti. Näyttelyn 
sisällön avautumista ja ymmärtämistä voidaan helpottaa monin tavoin. Virtuaalitodel-
lisuuden keinoin toteutettavat kuvaukset (esim. kämmenlaitteella) mahdollistavat mo-
nikielisen informaation hyvinkin syvällisenä.

Pitempään lomailevien osalta tarjontakokonaisuus ratkaisee viihtymisen. Tutustumi-
nen saaristoon omatoimisesti, mutta hyvien opastusvälineiden avulla, viihtyisä asu-
minen, kenties laivaristeilyt sightseeing laivalla tai perinnealuksella, kalastus tai joku 
muu aktiviteetti ovat useimmille tärkeitä lomapaketin osia.

Saaristokeskus pystyy ominaisuuksiltaan vastaamaan ulkomaisten matkailijoiden 
tarpeisiin. Majoituksessa saattaa lomamökki olla yleisesti kysytyin vaihtoehto, mutta 
viihtyisä huoneisto merinäköalalla ja hyvillä palveluilla on varmasti myös myyvä ja 
kilpailukykyinen vaihtoehto.

Ulkomaiset markkina-alueet ja asiakasryhmät edellyttävät kuitenkin yksityiskohtaista 
tarkastelua ja tuotteistamista. Millainen on lopulta japanilaisille suunnattu Muumituote, 
mitä tarjotaan ruotsalaisille, mikä on paras konsepti Helsinkiin saapuville risteilyasiak-
kaille toteutettuna 45 minuutissa jne.  

Tuotteistaminen on tärkeää Saaristokeskuksen kaikilla osa-alueilla, mutta erityisen 
tärkeää se on ulkomaisia matkailijoita ajatellen. Tuotteistamiseen kuuluu myös tuot-
teille sopivan myyntikanavan ja myyntitavan mietintä.

Veneilijät

Oman erikoisryhmänsä muodostavat veneilijät, jotka voivat olla varsinaisella veneily-
lomalla, viikonloppumatkalla tai pistäytyä veneellä Saaristokeskukseen lähiympäristön 
lomamökeiltä tai muista kohteista.

Saaristokeskus tarjoaa veneilijöille hyvän palvelukokonaisuuden. Suojaisat laituripai-
kat, moderni ja hyvin varusteltu huoltorakennus, polttoaineen jakelu, hyvät ravintola-
palvelut, mielenkiintoinen käyntikohde ja monipuolinen palvelukokonaisuus houkutte-
levat varmasti pitempiaikaiseenkin oleskeluun. 

Veneilyn huippusesonkina Saaristokeskuksessa on oltava säännöllisesti  mm. kalan 
myyntiä, kalan savustusta tai halstrausta ja monien muiden saaristolaistuotteiden 
myyntiä, niin että saadaan syntymään mukava saaristolais- ja kesämarkkinatunnelma.  
Ulkoilmaohjelma kuuluu tähän itsestään selvänä osana.

Veneilijöiden viipymällä on ratkaiseva merkitys veneilyn tuottavuudelle.  Mitä pitempi 
viipymä sen paremmin asiakkaat oppivat käyttämään palveluita. Tällöin ensisijaista 
ei ole enää suhteellisen pieni satamamaksutulo, vaan eri palveluiden kautta tuleva 
kokonaistulo.

Hyvänä esimerkkinä tästä on esim. Kustavissa Laura Pederzenin satamakokonai-
suus, johon tullaan oleskelemaan pitkäksi aikaa ja vene pysyy usein viikon verran 
laiturissa.   Sinä aikana syödään kalliita ruokia sataman ravintolassa, tehdään kalliita 
ostoksia Pederzenin satamastudiossa ja seurustellaan muiden veneilijöiden kanssa.  
Myös Saaristokeskuksessa on eri keinoin tavoiteltava mahdollisimman pitkää veneili-
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jöiden viipymää ja suunniteltava siihen tarvittava palvelu- ja hinnoittelukonsepti.

Veneilyn pääsesongin ulkopuolella venesataman täyttäminen vaatii myös panostamis-
ta erilaisten tapahtuminen järjestämiseen esim. yhteistyössä paikallisten pursiseurojen 
kanssa.  Purjehduskilpailut, teematapahtumat, kalastuskilpailut, perinnelaivojen regatat 
sopivat hyvin Virvikin tai Sondbyn satamakonsepteihin alkukesästä ja syksyllä.

9   MARKKINOINTI, MYYNTI JA TIEDOTTAMINEN

Kun tuote on hyvä ja palvelukonsepti toimii, niin lopputulos on enää kiinni markkinoin-
nin, myynnin ja tiedottamisen ammattitaitoisesta hoitamisesta.  

Mikään tunnin matkan päässä Helsingistä sijaitseva hyvä kohde ei voi olla niin syr-
jässä, että sinne ei myynnillä ja markkinoinnilla saada asiakkaita. Toisaalta mikään 
sijoituspaikkavaihtoehto ei automaattisesti saa riittävää asiakasvirtaa, mikäli myyntiin 
ja markkinointiin ei paneuduta ja panosteta.  

Tiedottaminen on myyntiä ja markkinointia tukeva toiminto ja pelkästään sen varaan 
ei asiakashankintaa missään tapauksessa saa jättää. Hyväkin tiedottaminen ja sitä 
kautta saatu ”ilmainen”  näkyvyys kääntyy asiakasvirroiksi vain, jos muut markkinoin-
tikokonaisuuden osa-alueet hoidetaan hyvin.

Virtuaalitodellisuus on yksi Saaristokeskuksen tuotteista ja se edellyttää imagollisesti-
kin, että tarjonnan esittely sähköisessä muodossa on huippuluokkaa. Siinä on pystyt-
tävä hyödyntämään tarjontasisällön elämyksellisiä ja teknisiä ominaisuuksia, annetta-
va pieniä ”maistiaisia” odotettavissa olevasta kokemuksesta.  

Saaristokeskuksen sähköiseen esiintymiseen täytyy kytkeä myös laajemmin Porvoon 
tarjontavalikoima. Internetin merkitys on matkailijoiden tietolähteenä jo nyt suurempi 
kuin esitteiden ja muiden mainosvälineiden. Sen merkitys lopullisena matkapäätöksen 
sinetöijänä tulee vielä voimakkaasti kasvamaan.

Helsinkiin saapuvat matkailijat ovat tärkeä kohderyhmä, johon ei välttämättä lähes-
kään aina pystytä vaikuttamaan ennen näiden matkalle lähtöä. On tärkeää miettiä kei-
not, jolla tämä kohderyhmä tavoitetaan Helsingissä mahdollisimman nopeasti heidän 
sinne saavuttuaan.

Tälle kohderyhmälle pitää tietysti olla tarjolla konkreettisia ja helppoja vaihtoehtoja 
käydä Porvoossa ja Saaristokeskuksessa. Viestin välittäjiä voi olla monia, mutta hyvin 
tärkeä joukko on majoitusliikkeiden vastaanottotehtävissä toimivat henkilöt. Heidän 
perehdyttämisensä Saaristokeskukseen on yksi tärkeistä markkinointitoimenpiteistä.  
Siihen voi kuulua esim. vapaaliput ja järjestetyt tutustumismatkat.

Helsingissä tärkeitä ja tunnistettavia tahoja ovat luonnollisesti erilaiset matkojen jär-
jestäjät ja välittäjät (Helsinki Expert, Helsingin matkailutoimisto, incoming- toimistot, 
risteilyjen maajärjestelijä jne). Useimmat näistä ovat jo pitkään olleet tekemisissä 
Porvoon kanssa ja uusi tarjonta on aina tervetullutta.

Kansainvälisen markkinoinnin yleisnäkyvyyttä saadaan parhaiten Suomen uuden 
maaportaalin kautta ja siinä Porvoon ja tarjonnan pitäisi näkyä vahvasti ja mielellään 
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Helsinkiin kytkettynä. Kenties suomalaiset saaristo- ja merikohteet voivat ajan mittaan 
myös ketjuuntua ulkomaan markkinointia varten.

Suoran myyntityön ja suoramarkkinoinnin kohteita ovat yritykset, järjestöjen matkoista 
vastaavat henkilöt, ulkomaiset matkanjärjestäjät sekä Suomeen matkailijoita tuovat 
kuljetusyhtiöt.

Monien kohderyhmien osalta paras tulos saadaan tutustuttamalla vastuu- ja avain-
henkilöt kohteeseen. Tämä voi olla Saaristokeskuksen järein markkinointimuoto käyn-
nistysvaiheessa. Toteutus voidaan tehdä niin, että Saaristokeskus pidetään alussa 
muutaman viikon ajan auki pelkästään tässä tarkoituksessa eli tutustutetaan mah-
dollisimman suuri joukko hyödyllisiä tahoja tuotteeseen. Näin he osaavat markkinoi-
da Saaristokeskusta omille sidosryhmilleen tai asiakkailleen. Operaatio on vaativa ja 
suhteellisen kallis, mutta hyvin hoidettuna ylivoimaisen tuottava. Edellyttää tietenkin 
konseptin hyvää toimivuutta jo alkuvaiheessa.

10  TUOTTEISTAMINEN JA VARATTAVUUS

Onnistunut myynti ja markkinointi edellyttää palveluiden tuotteistamista. Alueorgani-
saatio Porvoo Toursilla on vahva kokemus ja hyvä ote tuotteistamiseen ja tavalla taik-
ka toisella tämän resurssin pitää yhdistyä myös Saaristokeskukseen.  

Tuotteistamiseen liittyy myös palveluiden varaaminen ja alueen ydinpalvelut on saa-
tava suhteellisen lyhyen ajan sisällä sähköisen ja myös kuluttajille avoimen varaustoi-
minnon piiriin. Mek on tuottamassa parhaillaan edistyksellistä maaportaalia ja myös 
alueellista valmiustilaa sen hyödyntämiseen on varsin nopeasti kehitettävä.

Paketoidut tuotteet ovat tärkeitä myös Saaristokeskukselle ja niiden myynti vaatii toi-
mintaa valmismatkaliikkeenä. Porvoo Toursilla tämä status on valmiina ja tässäkin 
mielessä on luontevaa tehdä kiinteä kytkentä Saaristokeskuksen ja alueellisen myyjän 
välillä.

Tuotteistaminen edellyttää usein myös verkostoitumista ja pitemmälle ajateltuna myös 
yhteistä näkemystä tavoiteltavista asiakkaista ja heidän palvelemisestaan. 

Tämä on tärkeää ohjelmapalveluyritysten kesken, majoitusyritysten ja ohjelmapalve-
luyritysten kesken ja tänä päivänä myös matkailuyritysten ja muiden alojen palvelu-
tuottajien kesken. Kun tämä on kunnossa, niin silloin pystytään tuottamaan tasokkaita, 
sisältörikkaita tuotteita ja voidaan luottaa siihen, että asiakas hoidetaan hyvin palvelu-
ketjun kaikissa osissa.

Saaristokeskuksen tulee toimia omilla palveluillaan hyvänä verkoston osana ja tietyltä 
osin myös verkoston muodostajana.  



Onvisio Consulting 11.2.2008

49 (70)Porvoon Saaristokeskus  •  TOTEUTETTAVUUSTUTKIMUS

11  RAKENNUKSET 

Seuraavassa annettu kuvaus rakennuksista ja niiden tiloista on suuntaa antava ja 
rakennuksille ei ole haettu varsinaisesti arkkitehtonista muotoa, vaan tarkasteltu lähin-
nä tilankäytöllisiä ratkaisuja:

Päärakennus    

Päärakennuksen suunniteltu kokonaispinta-ala 2 850 m2. Se pääosat ovat näyttelytila 
(1), auditorio (2), joka toimii myös virtuaaliteatterina, ravintola (3) ja tarvittaessa ravin-
tolan lisätilaksi avautuvat pienet kokoustilat (4), suuri kokoustila (5), sisääntuloaula, 
vastaanottotilat, myymälätilat, saniteettitilat (7-14).

Päärakennus on pääosin yksikerroksinen, mutta näyttelytila on avoimena  tilana poh-
jakerroksessa louhittuna pääosin kallioon (Virvik,Sondby). Näin näyttelytilaan saadaan 
riittävästi korkeutta ja vältytään suoralta luonnonvalolta. Kenties kalliota voidaan hyö-
dyntää osin myös näyttelytilaan näkyvänä pintana. Pohjakerroksessa voi olla myös 
toimisto- ja työtiloja.   

Ravintolatila ja viereiset pienet kokoustilat toimivat haitariperiaatteella. Kesäkaudella 
kokoustilat laajentavat ravintolaa ja talvella riittää keskimäärin 100 -paikkainen ravin-
tola, mutta tarvitaan useampia kokoustiloja. Malli vaatii hyvää suunnittelua niin, että 
kokoustilat saadaan nopeasti muutettua ja ”lavastettua” ravintolatilaksi.

Ravintolan rakenne suunnitellaan siten, että siinä voi olla elävällä tulella ja hiilloksella 
toimiva avoin ruuanvalmistuspiste, joka luo ravintolaan luonnollista  tunnelmaa. Ravin-
tolaan kuuluu myös kesäterassi.

Länsiranta vaihtoehdossa tilatarve on sama kuin muissakin, mutta siellä arkkitehtuuri 
vaikuttaa tilojen muotoihin voimakkaammin.

Tarkemmat tilajaot huonetilaohjelmassa s. 53
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Majoitustilat 1. vaihe

Ensimmäisen vaiheen majoitustilat koostuvat viidestä huoneistohotellityyppisestä ma-
joitusyksiköstä.  Niiden rakenteessa on huomioitu joustavuus sekä yritys-  että perhe-
käyttöä ajatellen. 

Majoitusyksikön olohuoneiden kautta voidaan tarvittaessa yhdistää läpikuljettavaksi 
yhtenäiseksi tilaksi kaksi vierekkäistä huoneistos tai tarvittaessa vaikka kaikki huo-
neistot. 

Huoneiston makuuhuone vastaa tässä ratkaisussa normaalia hotellihuonetta ja on in-
tiimi omalla avainkortilla toimiva tila, jossa on myös suihku, wc, sauna. 

Majoitusyksiköiden päätyhuoneistot ovat muita suurempia ja niitä voidaan käyttää 
tarvittaessa yritysryhmän pienimuotoisena kokoustilana tai ne voivat toimia suurena 
perhehuoneena tai suitena. Päätyhuoneistoihin voidaan olohuoneen puolelle sijoittaa 
ylimääräinen wc mahdollisia kokouskäyttötilanteita varten.

Huoneistojen makuuhuoneosassa on vuoteet kahdelle ja olohuoneessa kiinteänä lisä-
vuoteena mekanismilla varustettu sohva ja päätyhuoneisiin mahtuu tarvittaessa myös 
toinen lisävuode. Päätyhuoneiston voidaan sijoittaa myös pieni takka.

Perhekäytössä huoneistot toimivat hyvin kahden aikuisen ja kahden tai kolman lapsen 
majoitustilana ja yhdistämällä kaksi huoneistoa majoittuu yhtenäisessä tilassa suu-
rempikin perhe tai seurue.

Majoitusyksiköt ovat myös ulkomitoiltaan optimaalisia sijoitettavaksi luonnonläheisesti 
sekä Sondbyn että Virvikin maastoihin, joissa on huomattavia korkeuseroja. Kaikista 
majoitusyksiköistä on merinäköala.

Majoitustiloja ei rakenneta Länsiranta vaihtoehdossa, vaan tukeudutaan Taidetehtaan 
alueelle tulevaan hotelliin.
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Majakka

Pellingin vanhan majakan kopio rakennetaan alkuperäis-
ten mittojen mukaan. Majakan korkeus tulee olemaan n. 
23 m ja halkaisija n. 8  m. Majakan yläosan seinät ovat 
erikoislasia, joka naamioidaan muun tiiliseinän näköisek-
si, mutta kuitenkin läpinäkyväksi. Yläkerrosta käytetään 
näköalatilana ja erikoisryhmien ruokailutilana. 

Majakan kantavat rakenteet ovat terästä ja ulkokuori al-
kuperäisen majakan pintaa jäljittelevää tiiltä. Majakkaan 
tulee sekä portaat että hissi.

Majakkaa ei rakenneta Länsirantavaihtoehdossa, ellei 
sitä voida integroida arkkitehtonisesti päärakennuksen 
osaksi.

Saunamaailma

Saunamaailmaan kuuluu kaksi perinteistä saunaa (naiset/miehet), palamaton savu-
sauna (holvisauna),1-2 erikoissaunaa, pore/kylmäaltaita, pieni kuntosali, valoterapia-
tila ja tilat pienimuotoisille hoidoille (hieronta,kosmetologi), kokoustila (sitoo saunatilat 
yhteen). Virvikissä saunamaailma voidaan tarvittaessa louhia osittain kallion sisään. 
Saunamaailman ”kevennetyssä versiossa” vähennetään oheistiloja, mutta varsinai-
nen saunaosa säilyy samanlaisena.

Saunamaailmaa ei rakenneta länsirantavaihtoehdossa, vaan tukeudutaan viereisen 
Taidetehtaan alueelle tulevan hotellin ja pienoiskylpylän palveluihin.

Sataman huoltorakennus/ohjelmapalvelutila

Sataman huoltorakennus sisältää saunat, suihku/wc tilat, pyykinpesutilan ja lasten 
hoito-/leikkitilan, astioiden tiskaustilan. Huoltorakennuksen toinen pää varataan ohjel
mapalvelutilalle(varusteiden vaihto yms.). Ohjelmapalvelutilaan on oma sisäänkäynti, 
mutta siitä on yhteys suihku/wc/saunatiloihin. Virvikissä tila voidaan tarvittaessa louhia 
osittain tai kokonaan kallion sisään.

Länsirantavaihtoehdossa sovellettu ratkaisu, ohjelmapalvelutilan tarpeellisuus on erik-
seen harkittava.

Majoitustilat 2. vaihe

Toisen vaiheen majoitustila on 60 huoneen keskikäytävähotelli, joka ulkonäöltään 
noudattelee pienempien huoneistohotelliyksiköiden piirteitä. Sondbyssä rakennus voi 
olla kaksikerroksinen, Virvikissä yksikerroksinen.

Hotelliyksikköä ei rakenneta länsirantavaihtoehdossa, vaan tukeudutaan Taidetehtaan 
alueelle tulevaan hotelliin.
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Satamarakenteet

Satamat on kuvattu erillisessä satamasuunnitelmassa liitteessä 2.

Muita rakennuksia/rakenteita

Kaavoitusvaiheessa on selvitettävä missä määrin alueelle tarvitaan huoltorakennuk-
sia, ulkomyyntipiste, kalansavustamo/kalankäsittelytila, grillikatoksia, ohjelmapalve-
lutoiminnan varusteiden säilytystila, mahdollisesti työtiloja käsityö-/muuhun alueelle 
sopivaan toimintaan.
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Huonetilaohjelma:

Päärakennus: m2 h-a

1.  Näyttelytila 800 
 - päänäyttelytila
 - vaihtuva näyttelytila
2.  Auditorio 170
 - 120 paikkaa
3.  Ravintolasali 200
 - 100 paikkaa
 - terassi
4.  Kabinetti 1-3 300
 -  kokoustila
 - ravintolasalin laajennus
 - 50 x 3 = 150 lisäpaikkaa
5.  Kokoustila 150
 - 80 paikkaa
6.  Keittiö 200
 - sisältää aputilat
 - valmistuskeittiö
7.   Myymälä 70
8.  Vastaanottotilat 20
9.  Toimistotilat 30
10.  WC-tilat 30
11.  Varastotiloja 90
 - 2 x 20 m2

 - 1 x 50 m2

12.  Työskentelytilat 140
 - 2 x 70 m2

 - mahdollisesti eri rakennus, 
 tilan käyttötarkoituksesta ja 
 koosta riippuen
13.  Henkilöstötilat 15 
14.  Siivoustilat 15
 - 3 x 5 m2

15.  Naulakkotila 30
 - 2 x 20 m2

16.  Liikennetilat 440
 - 15 %
17.  Tekniset tilat 150
 - ilmastointi, lämpö, sähkö
18.  Hissi

Yhteensä 2 850  m2 h-a
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Saunamaailma:                   Variaatio 1 Variaatio 2

  m2 h-a m2 h-a
1. Vastaanottotilat 5  5
2. Toimistotilat 15 15
3. Pukuhuoneet 60 60
 - 2 x 30 m2

4. Suihkutilat 30 30
 - 2 x 15 m2

5. Saunatilat 40 40
 - 3 x 13 m2

 - 1 x 20 m2 20 20
6. Porealtaat, kylmävesiallas 50 50
7. Valoterapiatila 70 poistetaan
8. Hoitotilat 40 poistetaan
 - 1 x 40 m2

9. Kokoustila 30 30
 - 15 henkeä
10. Kuntosali 30 poistetaan
11. Huolto- ja varastotiloja 30
 - 2 x 15 m2

12. Siivoustiloja 15 poistetaan
 - 1 x 15 m2

13 Naulakkotila 15
14. Valvomo 10
15. Ensiapu 5
16. Liikennetilat 150 100
 - 20 %
17. Tekniset tilat 100   50
 - ilmastointi, lämpö, sähkö,

Yhteensä    705    450

Majoitustilat:

Vaihe 1
    m2 h-a
Majoitushuoneisto 36 m2, jossa on 1 kpl 2-h 
makuuhuonetta sisältäen pesu- ja wc-tilat, saunan,
olohuone

Majoitusrakennus  6 huoneistoa x 36 m2 x 5 kpl 1 080
Majoituskapasiteetti 60-90 henk.

Tekniset tilat  80

Huoltotilat  30 

Yhteensä  1 200
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Vaihe 2

Hotelli m2 h-a

Hotellihuone 22 m2  x 60 kpl 1 320 
Majoituskapasiteetti 120-180 henk.

Liikennetilat 280

Tekniset tilat 140

Huoltotilat 50

Yhteensä 1 790

Sataman huoltorakennus:

- sauna-, suihku-, wc-tilat
- pyykinpesu-, kuivaustilat
- astioiden pesutilat
- lasten hoito-/leikkitilat
- ohjelmapalvelutoiminnan tilat

Yhteensä 200

Majakka: m2 h-a

Ravintola
– 25 – 30 paikkaa 50 

Jakelukeittiö 30

WC-tilat 10

Myyntipiste 10

Porrashuone / Hissi 10

Yhteensä         120

Väestösuoja:

- n. 2 % kerrosalasta



Onvisio Consulting 11.2.2008

Porvoon Saaristokeskus  •  TOTEUTETTAVUUSTUTKIMUS 56 (70)

12  MAANKÄYTTÖ

12.1  Virvik

Rakennettava maasto on rannasta polveilevasti nousevaa osin kallioista  metsämaas-
toa. Ranta-alue on nykyisen uimarannan alueella hiekkarantaa ja sataman alueella 
lähes vesirajasta kohoavaa kalliota.

Päärakennus sijoittuu rannasta nousevan mäen laelle tasaiselle alueelle ja majoitus-
rakennukset maaston mukaan sovitettuna kolmelle eri tasolle, niin että kaikista avau-
tuu hyvä merinäköala. Toisen vaiheen hotelliyksikkö on sijoitettu sataman yläpuolella 
olevalle kalliolle, jonne voidaan mahdollisessa lisärakentamisessa sijoittaa myös 2-3 
huoneistohotelliyksikköä.

Majakka sijoittuu päärakennuksen läheisyyteen kalliolle.

Saunamaailma sijoitetaan hiekkarannan satamanpuoleiseen reunaan ja se voidaan 
louhia osittain kallion sisään.  

Sataman huoltorakennus sijoitetaan satamarakenteiden välittömään läheisyyteen joko 
louheella korotetulle ranta-alueelle tai osittain/kokonaan louhittuna kallion sisään.

Satamasta hiekkarannan suuntaan oleva vesialue suljetaan moottorivene- ja purje-
veneliikenteeltä. Hiekkaranta voi edelleen toimia yleisenä uimarantana keskikesällä. 

Tieyhteys majoitustiloihin tehdään päärakennuksen takaa. Pysäköintialue voidaan 
rakentaa kahteen osaan päärakennuksen läheisyyteen suhteellisen tasaiselle met-
säalueelle tai hieman kauemmaksi kartanon suuntaan laskevan rinteen alle (jossa ny-
kyisin pysäköintialue). Huoneistojen eteen autot pysäköidään vain purkua ja lastausta 
varten.

Lisärakentamiseen on hyvin tilaa suunnitellun huoneistohotellialueen yläpuolella, 
2. vaiheen hotellin läheisyydessä ja myös kartanon ja golfalueen suuntaan laskevassa 
rinteessä.

Tarkemmassa suunnittelussa on tutkittava tilat ulkopelikentille ja lasten leikkialueelle
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12.2  Sondby

Rakennettava maasto on pääosin kallioista ja korkeuseroiltaan polveilevaa. Alueella 
on suuria siirtolohkareita ja järeää mäntypuustoa. Molempien säilyttäminen mahdolli-
simman luonnontilaisena on huomioitava rakennustyön suunnittelussa.

Päärakennuksesta ja saunamaailmasta sileä kallio laskeutuu suoraan mereen. Kallio-
alueelle tarvitaan liikkumista helpottavia ”kävelysiltoja”.

Ensimmäisen vaiheen rakennukset voidaan sijoittaa suhteellisen väljästi. Päärakennus 
on keskeisellä näköalapaikalla ja majoitusrakennukset sijoittuvat maastoon ketjuna 
sisääntulotien suuntaisesti, hotelliyksikkö kauimpana. Maankäytöllisesti on mahdol-
lista siirtää majoitusyksiköiden ketju alkamaan myös päärakennuksen läheltä. Täs-
sä vaihtoehdossa rakennusten takaosa olisi korkeuseroista johtuen oltava pylväiden 
päällä.

Majakka sijoitetaan niemen kärkeen avaraan tilaan.

Nykyisen rantasaunan kohdalle on suunniteltu laituri risteilyaluksia varten. Sauna 
voidaan kunnostaa ja säilyttää kenties pienenä ”satamaterminaalina” tai ”kipparisau-
nana”. Vierassatamasta on kävelylaituriyhteys matalan lahden yli Saaristokeskuksen 
palvelualueelle.

Sataman ja palvelualueen välinen vesialue suljetaan moottorivene- ja purjeveneliiken-
teeltä lukuun ottamatta risteilyalusten kääntöaluetta. Sataman huoltorakennus/ohjel-
mapalvelutila sijoitetaan satamarakenteiden välittömään läheisyyteen.

Alueelle tehdään sisäinen tie, joka erkanee nykyisestä caravan alueelle menevästä 
tiestä nykyisen mökkialueelle johtavan tien jälkeen. Tie sijoittuu notkelmaan ja vaatii 
maan korottamista. Myös pysäköintialue vaatii maan korottamista.

Rakentamisen mahdollisena lisäalueena on nykyinen caravan alue ja vastakkainen 
niemi. Nykyiselle suunnittelualueelle ei voida merkittävää lisärakentamista tehdä.

Tarkemmassa suunnittelussa on tutkittava tilat ulkopelikentille ja lasten leikkialueelle.
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12.3  Länsiranta

Länsirannassa maankäyttö on määritelty asemakaavassa. Suunniteltu rakennus sopii 
mittakaavaltaan alueelle samoin mahdolliseen vierasvenesatamaan liittyvät huoltora-
kennukset. Riittävää pysäköintitilaa alueelle ei voida rakentaa.

Alueelle voidaan sijoittaa pienehkö vierassatama ja laituri risteilyaluksille. Vierassa-
tama on lähinnä nykyistä satamaa täydentävä ja sillä on huomattava merkitys myös 
käyntilaiturina.

Alue liittyy läheisesti viereiseen suunnitteluvaiheessa olevaan Taidetehtaan aluee-
seen, johon tulee hotelli- ja pienoiskylpylä.
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Länsiranta
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13  SIJAINTIPAIKKOJEN VERTAILUA 

Etäisyydet, tie- ja vesiyhteydet

Virvik sijaitsee 18 km ja Sondby 23 km Porvoon keskustasta. Maanteitse liikuttaessa 
näiden vaihtoehtojen sijainnilla ei ole oleellista eroa. Sondbyn kylästä alueelle tuleva 
tie (n. 3 km) on kapea ja vaatii leventämistä. Epoosta Virvikiin menevä sivutie vaatii 
kunnostamista liikennemäärien kasvaessa.

Vesiyhteyksien kannalta Sondbyn sijainti on Porvoosta ja Helsingistä päin katsottuna 
parempi.  Porvoon keskustasta risteilyaluksilla matka Virvikiin kestää reilut 3 tuntia.  

Molempiin kohteisiin on järjestettävä sesonkiajoille riittävästi säännöllistä bussiliiken-
nettä.

Länsirantavaihtoehto on luonnollisesti paremmin saavutettavissa maitse, vesiyhtey-
dessä Helsingistä päin katsottuna ei kuitenkaan ole merkittävää eroa Sondby vaihto-
ehtoon.

Matkailun volyymeja ajatellen maayhteys on vesiyhteyttä tärkeämpi, mutta laivalii-
kenteellä on erityisesti kesäsesongin aikaan suuri merkitys. Virvikin sijainti on viikon-
loppuveneilyä ja Porvoon keskustasta lähtevää veneilyä ajatellen huonompi, mutta 
varsinaisen pitempiaikaisen veneilylomailun kannalta sijaintipaikoilla ei ole oleellis-
ta eroa edellyttäen, että Virvikin venereitti voidaan merkitä nykyistä suuremmalle 
syväykselle.

Luonto, lähialue

Sondby on luonnonoloiltaan saaristovaihtoehdoista eniten yleistä saaristokeskusmie-
likuvaa vastaava. Molemmat ovat luonnonkauniita paikkoja ja molemmissa on riittä-
västi myös ympäröivää luontoa kaupungin omistamalla maa-alueella.  Molemmista 
kohteista avautuu hyvä ja riittävän laaja merinäköala. Virvik on tulevaisuuden laajen-
tumismahdollisuuksia ajatellen parempi vaihtoehto ja tarjoaa myös rakennusten sijoit-
teluun enemmän mahdollisuuksia.

Molemmissa kohteissa on riittävästi kaupungin maa- ja vesialuetta erilaisiin aktiviteetti 
ja muihin toimintoihin.

Länsiranta on merellinen jokialue kuten esim. Turussa Aurajoki ja se täyttää Saaris-
tokeskuksen merelliseen henkeen liittyvät piirteet, mutta eroaa luonnonolosuhteiltaan 
täysin Sondbystä ja Virvikistä. Länsirannassa kaikki kaupungin ja Taidetehtaan alueen 
palvelut ovat lähellä hyödynnettävissä.

Kaavoitukselliset näkymät, luvat

Molemmissa saaristokohteissa voitaneen toteuttaa suunniteltu rakentaminen ranta-
asemakaavamenettelyn kautta. Virvikin vesialue on natura-aluetta ja vaatii sen mukai-
sen ympäristöselvityksen.
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Molemmat alueet voidaan toteuttaa niin, että kohteesta ei pitäisi olla visuaalista tai 
muuta haittaa lähinaapureille. Sondbyssä on näköyhteyden päässä loma-asutusta 
Hässjeholmenin saaressa.

Virvik on seutukaavassa aluevarauksella retkeily- ja ulkoilualue (VR) ja maakuntakaa-
vaehdotuksessa urheilualue (VU). Sondby on seutukaavassa aluevarauksella retkei-
ly- ja ulkoilualue (VR) ja maakuntakaavaehdotuksessa virkistysalue. Kummassakaan 
tapauksessa Saaristokeskuksen ei pitäisi olla ristiriidassa kaavamerkintöjen kanssa.

Länsirannassa on v. 2006 hyväksytty ranta-asemakaava, joka mahdollistaa suunnitel-
lun rakentamisen.

Sondbyssä on haettava ruoppauslupa ja lupa laskea puhdistetut jätevedet puhdista-
mosta mereen. Esteitä kummankaan luvan saamiselle ei pitäisi olla.

Muu toiminta alueella

Virvikissä suunnittelualueeseen kytkeytyy kartano ja golfkenttä. Kartanossa on ravin-
tolatoimintaa ja lisärakennuksissa sauna- ja kokoustiloja. Olemassa olevat toiminnot 
tukevat Saaristokeskuksen toimintaa ja Saaristokeskuksen palvelut mahdollistavat golf 
toiminnan kehittämisen ja tuotteistamisen (majoitus). Suunnittelualueella on vähäises-
sä käytössä oleva yleinen uimaranta, jonka toimintaan ei tarvitse tehdä muutoksia

Sondbyssä suunnittelualueeseen välittömästi kytkeytyvänä on SF-Caravan Itä-
Uusimaan asuntovaunualue. Nykyisellään lähelle rantaa sijoittuvana sitä ei voi pitää 
Saaristokeskuksen kannalta positiivisena asiana, mutta siitä ei myöskään ole kohtuu-
tonta haittaa.

Länsirannan suunnittelualue kytkeytyy välittömästi Taidetehtaan alueeseen, johon 
on tulossa myös hotelli- ja pienoiskylpylä. Vieressä sijaitsee toimiva telakka, joka 
sopii hyvin Saaristokeskuksen imagoon. Vieressä sijaitsee myös Kokonnimen lasket-
telukeskus, joka on myönteinen asia talvikauden ohjelmointia ajatellen. Myös muut 
Taidetehtaan alueen kehittämissuunnitelmat tukevat Saaristokeskuksen toimintaa.

Infrastruktuuri

Virvikissä jätevesihuolto voidaan toteuttaa viemäröinnillä, mikä on selkeästi paras 
ratkaisu. Sondbyssä on rakennettava pienpuhdistamoyksikkö ja pudistetut vedet on 
purettava mereen. Sondbyn alueelle on jo suunniteltu pienpuhdistamo nykyisiä tarpei-
ta varten, mutta sen kapasiteetti ei riitä Saaristokeskuksen tarpeisiin.  

Alueelle johtava tiestö vaatii Sondbyssä levennystä 3 km matkalta ja Virvikissä 
vähintään kunnostamista n. 3 km matkalla. Virvikissä alueen sisäinen tiestö on helpos-
ti toteutettavissa. Sondbyssä tarvitaan maakorotusta notkelmaan sijoittuvan sisäisen 
pääväylän ja pysäköintialueen osalta.

Sondbyssä on ruopattava vesiväylää (lähinnä kivien siirtämistä) 300-500 metrin mat-
kalta sisääntuloväylällä. Virvikissä ruoppaustarpeita ei oletettavasti ole. Virallisia luo-
taustietoja ei ole ollut käytettävissä.
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Länsirannassa ollaan normaalin taajamainfrastruktuurin piirissä. Maankorotusta 
rakennusalueella tarvitaan. Myös ranta-alueen ja samalla vastarannalle ulottuva 
(risteilyalusten alue) ruoppaus olisi tarpeellinen.

Kokonaisinvestoinnit

Virvikissä ja Sondbyssä 1. vaiheessa kokonaisinvestointi ilman tiestön ja väylien pa-
rannuksia on käytännössä molemmissa sama eli n. 17 miljoonaa.  Länsirannalla koko-
naisinvestointi on n. 10,5 miljoonaa (majoitusta, saunamaailmaa ja majakkaa ei raken-
neta). Länsirannan maaperän käsittelyn kustannukset eivät ole tiedossa.

Tuotot, kannattavuus

Saaristokeskuksen kaikkien toimintojen liikevaihdoksi on arvioitu Sondby/Virvik vaih-
toehdoissa 1. vaiheessa n. 2,5 milj. ja 2. vaiheessa(majoitusta lisää) n. 3,7 milj.  Länsi-
rannassa liikevaihdoksi on arvioitu 2,3 miljoonaa.  Näyttelytoiminnan ja virtuaaliteatterin 
ja ravintolatoimintojen osalta Länsiranta on kannattavin suuremmista kävijämääristä 
johtuen. Kokonaistulovaikutukset ovat kaikilla kolmella kohteella suunnilleen samat, 
koska saaristovaihtoehdot pidentävät asiakkaiden viipymää ja lisäävät keskustavaih-
toehtoa enemmän mm. ohjelmapalveluiden käyttöä.

Vaikutukset Saaristokeskuksen sisältöideoihin 

Sijoituspaikalla ei ole oleellista vaikutusta Saaristokeskuksen sisälle suunniteltuihin 
vetovoimatekijöihin ja sisältöideoihin. Sondbyssä ja Virvikissä kaikki vetovoima-asiat 
voidaan toteuttaa suunnilleen samanarvoisesti.

Keskustavaihtoehdossa Muumitarinaan kytkeytyvä Pellingin majakka on korvattava 
jollain muulla ratkaisulla kuin täysimittaisen kopion rakentamisella ja kenties siihen 
löytyy ratkaisu joko arkkitehtuurin tai virtuaalitodellisuuden kautta.

Keskustavaihtoehdossa ei myöskään tarvitse luopua aktiviteettikokonaisuudesta ja 
sen markkinointiin on kytkettävä luonnollisesti Taidetehtaan alueelle tuleva hotelli. 
Aktiviteetteja ei tehdä aivan lähellä, mutta ne voidaan kuitenkin toteuttaa.

Vertailun yhteenveto

Kaikki kolme vaihtoehtoa ovat hyviä ja sijaintinäkökulmien puolesta toteuttamiskelpoi-
sia.

Virvikin osalta pitempi vesimatka pitää suhteuttaa kävijävolyymien kokonaisuuteen ja 
missään tapauksessa se ei ole toteuttamista estävä haitta.

Sondbyllä on keskeinen sijainti myös alueen muita palveluyrityksiä ja ohjelmapalve-
luiden suorittajia ajatellen. Tällä on kuitenkin merkitystä vain vesiliikennenäkökulmas-
ta.  Sondby vastaa luonnonoloiltaan eniten Saaristokeskus mielikuvaa ja yleensäkin 
kuvaa saaristosta.

Kävijämäärien ja kannattavuuden kannalta Länsiranta on paras vaihtoehto, mutta se 
ei sijainnin puolesta tarjoa yhtä hyviä mahdollisuuksia esim. ohjelmapalveluihin.
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Investoijan/operaattorin näkökulmasta Länsiranta voi olla kiinnostavin, mikäli riittä-
vä kytkentä Taidetehtaan alueen hotelliin syntyy. Virvikin kiinnostusta lisää siellä jo 
ennestään olevat palvelut ja sen käyttäjäkunta.

Yleisesti toivotaan Saaristokeskuksen sijoittamista saaristoon, mutta haastatteluissa 
kaikki vaihtoehdot ovat saaneet kannatusta eri syistä johtuen. 

Tässä vaiheessa kaikki sijoituspaikka vaihtoehdot kannattaa pitää esillä. Lopulliseen 
ratkaisuun voi vaikuttaa investoijien kiinnostus, ympäristöselvitykset, kaavoituksellis-
ten asioiden yksityiskohtaisempi tarkastelu ja toteutuksen aikataulukysymykset.

14  INVESTOIJAT, OPERAATTORIT, RAHOITUS, 
 ASIANTUNTIJATYÖ

Saaristokeskus on merkittävä investointi ja siihen liittyy toiminnallisesti useita osapuo-
lia. Toimintaan liittyy myös piirteitä, joilla on koko Porvoon matkailuelinkeinoa ja osin 
muitakin elinkeinoja tukeva vaikutus.

Hankkeen rahoituksessa asiaa on tarkasteltava lähinnä yksityisen investoijan tai 
investoijien ja julkisen tahon yhteisenä hankkeena. 

Tuottavaan kohteeseen ei sinällään ole vaikea löytää yksityistä rahoitusta. Yksityiselle 
investoijalle, ellei tämä ole itse myös toimintaa pyörittävä operaattori, on pystyttävä 
antamaan kohtuulliset takuut investoinnin tuottotasosta.

Mikäli investoija ja operaattori eivät ole sama taho, niin on oleellista löytää hyvä ope-
raattori, johon investoija voi vuokranmaksajana luottaa. Saaristokeskuksessa tämä 
koskee erityisesti majoitus- ja ravintolatoiminnan operaattoria.

Julkinen taho, tässä tapauksessa Porvoon kaupunki, tarvitaan osapuoleksi niihin Saa-
ristokeskuksen osa-alueisiin kohdistuen, joilla on laajemmin matkailuelinkeinoa tuke-
va vaikutus. Rooli voi olla joko investoija tai tilojen vuokraaja. Saaristokeskuksessa 
tällaisia osia ovat lähinnä näyttelytoiminta, virtuaaliteatteri ja satama.

Saaristokeskuksen mahdollisina osakkaina tai partnereina on huomioitava myös tie-
tyt yliopistot, tutkimuslaitokset, oppilaitokset. Näiden intressi voi liittyä nimenomaan 
virtuaalitodellisuustekniikan hyödyntämiseen.

Saaristokeskuksen tarkemmassa suunnittelussa, lisäselvityksissä ja itse rakentami-
sessa on luonnollisesti hyödynnettävä myös kaikki mahdolliset julkiset tuet, elleivät ne 
tuo mukanaan liiallisia rajoitteita omistukseen tai toimintaan liittyen.

Hankkeen sijoittuminen saaristoalueelle, kansainvälinen (lähinnä EU laajuinen) 
yhteys “Saaristojen keskus” ajatuksen kautta, uusien innovatiivisten elämystuotan-
to- ja vetovoimaelementtien (virtuaalitodellisuus) käyttöönotto, myös tutkimukseen ja 
koulutuksen soveltuva tekniikka, yritysten verkostoituminen ja hyvä perinteisiin/histo-
riaan liittyvä tausta (laivanrakennus, Muumit) ovat kaikki positiivisia tekijöitä julkisen 
rahoituksen hakemisessa.
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Valmis toteutettavuustutkimus mahdollistaa julkisen rahoituksen ”testaamisen” ja sen 
jälkeen voidaan ryhtyä selvittämään tarkemmin kiinnostuneita yksityisiä investoijia 
sekä mahdollisia osapuolia koulutus- ja tutkimuslaitoksista tai vastaavista tahoista.

Todennäköisintä on, että Saaristokeskuksen liiketoiminta jakaantuu kahden tai kolmen 
operaattoritahon hoitamiin osiin.  

Hotelli- ja ravintolatoiminta sekä siihen kytkeytyvä kokous tai muu vastaava toiminta 
ovat yhden toimijan hallussa ja näyttelytoiminta sekä virtuaaliteatteri yhden toimijan 
hallussa. Tämän sanelee käytännössä liiketoimintaosaaminen. On epätodennäköistä, 
että löytyisi sellainen majoitusoperaattori, joka hallitsee myös näyttelytoiminnan ja vir-
tuaaliteatterin sisällöntuotannon tai päinvastoin.

Mikäli kaupunki ottaa vastuun investointivaiheessa näyttelytoiminnan/virtuaaliteatterin 
osuudesta, niin senkin toiminnan voi periaatteessa ulkoistaa kokeneelle näyttelytoi-
mintaa järjestävälle taholle. 

Mikäli satama on kaupungin omistuksessa, niin sen operoinnin ulkoistaminen kolman-
nelle osapuolelle (ei hotelli- ja ravintolayrittäjä) on paras ratkaisu. Tämä taho voi lisäksi 
hoitaa ainakin välinevuokrausta, mahdollisesti veneiden vuokrausta ja periaatteessa 
myös ohjelmapalvelutoimintaa. Tällöin henkilöstölaskelmassa huomioidut vapaa-ajan 
ohjaajat voivat olla myös tämän yrityksen henkilöstöä.

Kiinteistöjen ja maa-alueiden omistus riippuu investointirakenteesta. Maa-alueen 
omistus jäänee kaupungille, samoin satamarakenteiden omistus. Saaristokeskuksen 
päärakennus olisi aluksi sitä varten perustettavan, mahdollisesti useiden omistajien 
kiinteistöyhtiön hallussa. Toiminnan vakiinnuttua voi omistajana olla kiinteistösijoittaja. 
Majoituskiinteistöjen omistus tulisi olla yksityisellä taholla.

Kaupungin tai seutukunnallisten yhtymien roolina on eri keinoin turvata investoinnin 
käynnistyminen esim. sitoutumalla tilojen osavuokraajaksi. Pitkälle menevästä kau-
pungin pysyvästä omistajuudesta on keskimäärin enemmän huonoja kuin hyviä koke-
muksia. Osakkuus esim. kiinteistöyhtiössä on kuitenkin perusteltua ainakin toiminnan 
alkuvaiheessa.

Kohteen käynnistäminen ja tarkennetun toimintakonseptin laatiminen vaativat huo-
mattavan määrän asiantuntijatyötä. Erityisesti tulee huolehtia, että vetovoiman kaikki 
osa-alueet, arkkitehtuuri mukaan lukien, pidetään myös suunnitteluvaiheessa yhtenä 
kokonaisuutena ammattimaisesti johdettuina ja ohjattuina.  

Virtuaalitodellisuustekniikka, siihen liittyvät laitteistot ja sovellukset vaativat erillisen 
tarkan selvityksen, jossa tutkitaan kansainvälisiä toimivia malleja käytännön tasol-
la sekä määritellään tarkemmin, mitä sovelluksia Saaristokeskuksessa voidaan nyt 
ottaa käyttöön ja mitä on kehitteillä lähitulevaisuuteen. Myös laitteistojen ja sovellus-
ten hintarakenne on selvitettävä tarkemmin.

Virtuaalitodellisuuden laite- yms. hankintoihin sekä kokoonpanoon on saatava riittä-
vä ja tämän alan kokemusta omaava asiantuntemus Suomesta. Mahdollinen konsul-
toiva partneri on Seinäjoen ammattikorkeakoulu (heillä toiminnallinen yhteys myös 
Tampereen teknilliseen yliopistoon), jolla on Suomen modernein virtuaalitodellisuusti-
la ja kokemusta laitehankinnoista ja laitteiden käytöstä. 
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Sovellusten käytettävyyttä on selvitettävä tämän ohella tarvittaessa erillisessä asian-
tuntijaryhmässä (vähemmän tekninen).Yleisesti näissä selvityskokoonpanoissa on 
huomioitava ja muistettava, että teknisen selvittelyn tulee pohjautua sisällön tarpeisiin 
ja ideoihin.

Kiinteistöjen ja maa-alueiden omistuksia, operatiivista toimintaa ja keskinäisiä suhteita 
sekä riskejä on tutkittava sopimusjuridiikkaan perehtyneen asiantuntijan avulla. On 
luotava sellainen malli, jossa yhden osa-alueen eri syistä johtuva oleellinen heiken-
tyminen ei vaaranna kokonaisuutta ja muiden osa-alueiden toimintaa. Tällainen riski 
liittyy aina useamman osapuolen keskittymään, mutta sitä voidaan hallita huolellisesti 
suunnitelluilla sopimusrakenteilla.

Selvityksen aikana on tullut esille varteenotettavilta yksityisen tahon yrityksiltä alus-
tavaa kiinnostusta investoinnissa mukana olemiseen sekä operaattoritoimintaan. 
Länsirantavaihtoehdon osalta on tarkemmin selvitettävä voisiko Saaristokeskuksen 
liittää Taidetehtaan alueen hotellin kanssa samaan investointikokonaisuuteen. 
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15  LOPPUYHTEENVETO 

Saaristokeskuksen toteutettavuustutkimus osoittaa, että kannattava ja vetovoimainen 
konsepti on toteutettavissa. Se kuitenkin vaatii ennakkoluulotonta sisältöajattelua, niin 
että kilpailuilla markkinoilla päästään kunnolla erottumaan.

Tarvittavan investoinnin arvo on pienimmillään Länsirannassa n.10,5 miljoonaa  euroa 
ja molemmissa saaristovaihtoehdoissa n. 17 miljoonaa euroa.  Kannattavaan toimin-
taan vaaditaan 50 000-60 000 kävijän määrä, joka on saavutettavissa kohtuullisella 
aikavälillä ja voi länsirantavaihtoehdossa olla parhaimmillaan lähes kaksikertainen.  

Saaristovaihtoehdoissa majoituksen rakentaminen on toiminnan ympärivuotisuuden 
kannalta välttämätöntä.  Hotellikoon optimaalista mitoitusta ajatellen 2. vaiheen laa-
jennus pitäisi rakentaa pian ensimmäisen vaiheen jälkeen. Näin henkilöstökulut ja 
liikevaihto saataisiin oikeaan suhteeseen. 

Pienempi majoituskapasiteetti edellyttää hyvää henkilöstösynergiaa hotellin ja näyt-
telytoiminnan esim. vastaanoton ja lipunmyynnin järjestelyissä. Henkilöstökuluilla on 
oleellinen merkitys kaikkien osa-alueiden kannattavuuteen.

Porvoolla on maantieteellisen sijainnin puolesta poikkeuksellisen hyvät mahdollisuu-
det investoinnin tuottavuuteen. Myös alueen historiaan, perinteisiin ja kulttuuriin liitty-
vä tausta antaa erinomaiset rakennustarpeet uuden kohteen sisällölle. Porvoon tun-
nettavuus ja positiivinen matkailumaine ovat myös merkittäviä onnistumista tukevia 
tekijöitä.

Onnistuminen ei kuitenkaan tapahdu itsestään, vaan se vaatii rakentamisinvestoinnin 
lisäksi panostusta sisältöön ja voimakasta esiintymistä markkinoilla.  Suunnitelman on 
lisäksi saatava laaja matkailutoimijoiden ja muiden tahojen hyväksyntä, niin että jokai-
nen taho toimii kohteen markkinoijana. Kävijämäärien kehityksen kannalta on tärkeää, 
että myös Porvoon asukkaat arvostavat kohdetta, ovat siitä ylpeitä ja käyttävät siinä 
vieraitaan.

Porvoon kaupungin on ilmaistava selkeästi oma näkemyksensä Saaristokeskuksen 
tarpeellisuudesta alueen matkailulliselle kehitykselle ja samalla määriteltävä millaisen 
roolin kaupunki voi hankkeessa ottaa. 

Saaristokeskuksen jotkut toiminta-alueet voivat muodostaa näennäistä kilpailua ole-
massa olevan tarjonnan kanssa. Todellisuudessa Saaristokeskuksen vetovoima lisää 
kuitenkin Porvooseen suuntautuvia asiakasvirtoja niin paljon, että kaikkien menesty-
mismahdollisuudet ajan mittaan paranevat.

Saaristokeskukselle on annettava mahdollisuus toimia palveluiltaan sellaisena yksik-
könä, joka turvaa sen kannattavuuden. Sitä ei voi, eikä kannata toteuttaa ”kilpailu-
kyvyttömäksi” riisuttuna mallina.

Kokonaisinvestointi on suhteellisen suuri Porvoon seudulla(matkailussa), mutta ver-
rattuna tämän hetken yleiseen matkailun investointitasoon se ei ole mitenkään poik-
keuksellinen. Porvoossa on jo paljon pieniä kohteita ja mikäli halutaan päästä matkai-
lullisesti eteenpäin, niin yhtä uutta pientä kohdetta ei kannata enää tuottaa. Liian pieni 
investointi on varmin tapa tehdä turha investointi.



Onvisio Consulting 11.2.2008

67 (70)Porvoon Saaristokeskus  •  TOTEUTETTAVUUSTUTKIMUS

Päätökset hankkeen eteenpäinviemisestä jatkosuunnitteluun on tehtävä suhteellisen 
nopeasti. Ensimmäinen päätös on rahoittaja- ja investoijakiinnostuksen tarkempi sel-
vittäminen ja sen pohjalta tarkennetun investointimallin luominen.

Kaupungin tulisi varmistaa virallisesti, että suunnittelualueilla voidaan toimia pääpiir-
teittäin siten kuin toteutettavuustutkimuksessa on esitetty. Toisaalta on varmistettava, 
että suunnittelun jatkovalmistelun aikana ko. kohteiden osalta ei tehdä suunnitelman 
kanssa ristiriitaisia kehittämispäätöksiä.

Jatkosuunnittelun ensimmäisessä vaiheessa on tehtävä kattava lisäselvitys virtuaali-
todellisuustekniikan käytöstä tutkimalla käytännön tasolla kansainvälisiä sovelluksia 
ja tutustumalla virtuaalitiloihin. Nämä konkretisoinnit voivat vaikuttaa oleellisesti inves-
toijien tai muiden partnereiden kiinnostukseen ja sisällöntuotantomalleihin. Ne voivat 
avata myös uusia mahdollisuuksia virtuaalitodellisuustekniikan soveltamiseen.

Tämän jälkeen on tehtävä päätökset sijaintipaikasta ja käynnistettävä mahdollisim-
man nopeasti ympäristöselvitys- ja ruoppauslupaprosessit sekä kaavoituksen valmis-
telu Sondby tai Virvik vaihtoehdoissa.

Sijaintipaikan selvittyä arkkitehtonisten ratkaisujen vetovoivoimaisuus ja toimivuus 
on syytä varmistaa arkkitehtuurikilpailulla. Arkkitehtuurin on oltava yksi merkittävä 
Saaristokeskuksen vetovoimatekijä.

Lopullinen toteutuspäätös ei saa venyä liian pitkälle. Normaali rakentamisaika ei 
sinällään ole ongelma, koska sen aikana pystytään tekemään sisällöntuotannossa ja 
tekniikassa riittävät toimet ja päivittämään hankinnat viimeisimpään tekniikkaan.  

Pitkälle venyvä päätöksenteko voi kuitenkin aiheuttaa sen, että joku ehtii markkinoille 
samantapaisilla ideoilla ja silloin uutuusarvo on menetetty. Kun päätös tehdään koh-
tuullisessa ajassa ja julkistetaan, niin on epätodennäköistä, että mikään taho uskal-
taa lähteä tuottamaan kilpailevaa toteutusta.  Myös rahoituksen saaminen julkistettua 
suunnitelmaa kopioivalle hankkeelle olisi hankalaa.

Työnimenä ollut Saaristokeskus ei voi olla lopullisena nimenä, koska se voidaan 
sekoittaa Korppoon Saaristokeskukseen. Englanninkieliseen nimivariaatioon on syytä 
saariston lisäksi liittää meri -sana avaamaan sisältöä riittävän laajasti. Nimen pitäisi 
tietyltä osaltaan olla personoitu eikä pelkästään aihetta kuvaava yleissanojen yhdis-
telmä.

Savonlinnassa 11.2.2008

Onvisio Consulting 

Hannu Komu
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TOTEUTETTAVUUSTUTKIMUKSEN TARKISTUSRAPORTTI

Tässä tarkistusraportissa on läpikäyty kaikki tutkimuksen osat, kommentoitu niitä ja/ 
tai viitattu kokonaisraportin sisältökohtiin. Esitys on tiivistetty kuvaus ja sen perus-
teella ei pidä vetää johtopäätöksiä tutustumatta raportin muuhun sisältöön.

1  PRE FEASIBILITY STUDY
• haastattelut
•  karkea markkinatilanne- ja kilpailutilanneanalysointi. 
•  karsitaan pois sellaiset esilläolevat variaatiot, joilla ei nähdä olevan toteuttamisedellytyksiä 
 kilpailukyvyn tai muiden tekijöiden takia.
•  vetovoiman ideointi.
•  valitaan 1-3 variaatiota varsinaiseen FS prosessiin.

Haastattelut on kuvattu liitteessä 7, markkinoiden arviointi liitteessä 5, kilpailuti-
lanteen arviointi liitteessä 6. Tutkimukseen valitut sijaintipaikkavaihtoehdot kuvattu 
sivuilla 9-15.

2  FEASIBILITY STUDY

2.1 Projektin yleiskuvaus
 
Projektin tavoitteena oli selvittää onko Porvoon alueelle mahdollista ja perusteltua ra-
kentaa Saaristokeskus. Lisäksi työhön kuului potentiaalisten sijaintipaikkojen etsintä 
ja arviointi, vetovoimaideointi, rakenteiden ja maakäytön määrittely, investointitarpeen 
määrittely, kannattavuuden tarkastelu sekä keskeiset infrastruktuuritarkastelut.

2.1.1 Skenaariot:
•  kuvataan erilaiset toteutusskenaariot.
•  mahdolliset vaativuusmäärittelyt ja projektin taloudellinen mittakaava(karkea).
•  listataan projektin ”pakolliset” vaatimukset vetovoiman yms. tekijöiden osalta.

Tutkittiin erityisesti luontokeskustyyppisiä toteutusmalleja, malleja joissa oli perintei-
siin liittyviä ja osin museaalisia piirteitä, tiedekeskustyyppisiä ja kulttuurikohteita sekä 
yleisesti meren vetovoimaa hyödyntäviä malleja.   

Hahmotettiin jo alkuvaiheessa, että konseptiin kuuluu ohjelmapalvelutoimintaa, ympä-
rivuotisuus ja sen myötä kokousmatkailun huomattava osuus ja todettiin selkeästi, että 
ainakaan perinteinen luontokeskuskonsepti ei olisi kannattava Porvoon alueella.

Käsiteltiin malleja, joissa toimitaan puhtaasti käyntikohteena ilman laajempaa oheis-
palvelutarjontaa. Todettiin kuitenkin, että toimiakseen kannattavasti Saaristokeskuksen 
tulee tarjota monipuolista toimintaa ympäri vuoden ja pystyä hankkimaan asiakaskun-
taa myös yrityssegmentistä. Vahva monipuolinen keskus edesauttaa parhaiten alueen 
matkailuyritysten toimintaa sekä käyntikohteena, majoituskohteena, kokouskohteena 
että matkailijavirran aktiivisena ohjaajana eri palveluihin.
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Alueella on jo runsaasti pienimuotoista toimintaa ja toimiakseen merkittävänä uutena 
vetonaulana, sen mittakaavan sekä toiminnallisessa että taloudellisessa mielessä on 
oltava kohtuullisen merkittävä.

Projektin vetovoimamäärittelyt on kuvattu sivulla 6.

2.1.2 Tarkemmat määrittelyt:
•  määritellään Saaristokeskuksen ”tuotteet”.
•  yleinen liiketoimintamalli ja tulonmuodostusmalli.
•  kuvataan koko, sijainti, osat (sisältääkö majoitustilat, ravintolat, kokoustilat jne.), merkittävät tekniset 
 vaatimukset.

Saaristokeskuksen ideana on tuottaa erottuvien ja kansainvälisestikin kilpailukyisten 
vetovoimaideoiden myötä ainutlaatuisia elämyksiä itse Saaristokeskuksessa ja saada 
matkailijat käyttämään mahdollisimman laajasti koko alueen palveluita.

Sisältömalli ja siitä johdettavat tuotteet ja asiakassegmentit on kuvattu sivulta 16 
alkaen.

Tulonmuodostusmalli on kuvattu liitteessä 4, rakennukset ja maankäyttö sivulla 49 
alkaen. 

Virtuaalitodellisuuskonsepti vaatii poikkeuksellista tekniikkaa ja sovellusten hallintaa. 
Tarkemmassa rakennusten suunnitteluvaiheessa tämä on huomioitava. Erityisesti on 
tutkittava voidaanko Saaristokeskuksesta rakentaa esim. sisätiloissa tapahtuvan tar-
kan paikannusteknologian osalta “älytalo” laajentamaan virtuaalitodellisuustekniikoi-
den käyttöä.

2.1.3 Vaikutukset alueelle:
•  taloudelliset vaikutukset sijaintikunta, maakunta, muut yritykset.
•  sosiaaliset, henkiset vaikutukset.
•  ympäristövaikutukset(jossakin sijaintimallissa voi olla ratkaisevaa).

Taloudelliset vaikutukset voidaan johtaa Saaristokeskuksen liiketoimintalaskelmista, 
kävijämäärätavoitteista ja suoraan työllistävästä vaikutuksesta. Välillisiä vaikutuksia 
ei ole laskettu. Saaristokeskus voi kuitenkin lisätä alueen matkailutuloa pitemmällä 
aikavälillä parhaimmillaan jopa 50 % ja kohota maakunnan johtavaksi vetovoimakoh-
teeksi.

Saariston elinkeinotoiminnalle ja yleiselle vireydelle keskuksella on positiivisia vaiku-
tuksia, se tarjoaa suoraan työtä n. 30 henkilölle ja välillisesti kymmenille toimijoille. 
Lisäksi Saaristokeskuksen virtuaalitodellisuustekniikka edesauttaa luovien toimialojen 
kehitystä ja tarjoaa myös alasta kiinnostuneille porvoolaisille nuorille sellaisen tekni-
sen ympäristön, jota yleisesti ei ole tarjolla.

Osa väestöstä ja etenkin kesäasukkaista saattaa kokea uudenlaisen vilkkauden rau-
haa häiritsevänä, mutta tutkittua tietoa tästä ei ole.

Negatiivisia ympäristövaikutuksia ei ole nähtävissä ja mittakaava ei kuitenkaan ole 
niin suuri, että matkailijoiden ohjattu liikkuminen  aiheuttaisi luonnolle ongelmia. Toi-
minnassa ja rakenteissa ekologisesti paras toimintatapa on etusijalla.
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2.2 Toteutettavuus markkinoiden näkökulmasta

2.2.1 ”Toimialan” määrittely:
•  kuvataan tarjontasegmentin koko ja tarjonnan luonne, maantieteellinen tarkastelu, osin kansainvälinen 
 tarkastelu kapeammalla näkökulmalla esim. määriteltyyn vetovoimaideaan perustuen.
• kuvataan toimialan kehityssuuntaa ja toimialan markkinasegmenttien kehityssuuntaa, osin lähihisto-
 riaan osin näkyviin trendeihin perustuen.
•  tarkastellaan toimialan elinkaarta ja kilpailevien toimijoiden elinkaaren vaihetta.

Saaristokeskus ei suoraan sijoitu mihinkään yleiseen tai matkailulliseen “toimialaan” 
kuten esim. museo, luontokeskus, kulttuurikeskus, tiedekeskus tai vastaava. 

Näyttelytoiminnassa “punaisena lankana” on laivan- ja veneenrakennus laajana ja 
väljänä käsitteenä. Alueella on tähän liittyen erittäin vahvat perinteet. Sen heijastumia 
ovat meri ja merenkäynti yleensäkin. Tässä ryhmässä Suomessa ja kansainvälisesti 
on runsaasti tarjontaa, mutta toisaalta aihepiiristä kiinnostuneiden potentiaali on erit-
täin suuri. Saaristokeskus erottuu myös näyttelytoiminnassa virtuaalitekniikan keinoin 
ja pystyy tuottaman ainutlaatuisia sisältöratkaisuja.

Virtuaalitodellisuuselämyksiä tarjoavia matkailukohteita Suomessa ei ole lainkaan. 
Teemaa sivuava kilpaileva tuote on Heurekan kolmiulotteiset elokuvat. Virtuaalitodel-
lisuus on monissa ennusteissa yksi merkittävimpiä tekniikan ja elämyksen yhdistävä 
trendejä ja yksi matkailun kymmenestä megatrendistä.

Nopea tekninen kehitys mahdollistaa teknisiä sovelluksia käyttäville kohteille jatkuvan 
uudistumisen ja sitä kautta pitkän elinkaaren. 
 

2.2.2 Toimialan kilpailukyky:
•  tarkastellaan toimialan menestystä matkailusektorilla yleensä.
•  tarkastellaan valikoitujen toimijoiden menestystä esim. kohteen idea, koon, sisällön, sijainnin  
 perusteella.
•  analysoidaan tärkeimmiksi katsottavien kilpailijoiden toimintaa (2-3 tarkemmin).
•  arvioidaan uuden kohteen markkinoille tulon vaikeusastetta, esteitä.
•  arvioidaan hintakilpailukykyä. Tämä tosin edellyttää, että ansaintamalli ja sen hinnoitteluosa-
 alueet ovat selvillä. Joka tapauksessa tarkastelussa selviää alan hinnoittelukäytäntö.

Toiminnallisten käyntikohteiden suosio kasvaa koko ajan ja vahvalla ohjelmapalve-
lukokonaisuudella huolehditaan, että ollaan tällä osa-alueella hyvissä asemissa. 
Virtuaalitekniikalla pystytään myös elävöittämään perinteisiä näyttelyratkaisuja ja hou-
kuttelemaan uusia kohderyhmiä.

Kilpailutilanneanalysointia on kuvattu liitteessä 6. Hinnoittelulaskelmien yhteydessä 
on sivuttu mm. Heurekan, Sealifen ja Maretariumin hinnoittelua liitteessä 4. Saaristo-
keskuksella on suunnitellulla sisällöllä hyvä hintakilpailukyky sekä käyntikohteena että 
kokous-, majoitus- ja ohjelmapalvelukohteena.
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2.2.3 Markkinapotentiaali:
•  määritellään markkinasegmentit.
•  arvioidaan ko. markkinasegmenttien kysynnän kehittymistä ja segmentteihin kohdistuvia trendejä.
•  arvioidaan valittujen segmenttien potentiaalia.
•  arvioidaan asemaa, joka voidaan saavuttaa eri segmenteissä valitun vetovoiman mukaan 
 kehitettävällä brändilla.
•  arvioidaan saavutettavia kävijämääriä, käyttöasteita ja ”markkinaosuutta”. 
•  arvioidaan, miten hanke suhteutuu esim. valtakunnallisen matkailustrategian tavoitteisiin, millaisen 
 aseman se voi saada Suomen ulkomaille suunnatussa markkinoinnissa, millaisen aseman se voi 
 saada kuljetusyhtiöiden markkinoinnissa ja pääkaupunkiseudulta retkiä/matkoja järjestävien 
 matkanjärjestäjien piirissä.

Arvioinnit on kuvattu liitteessä 5. Valtakunnallisessa matkailustrategiassa vesistömat-
kailu on keskeisenä teemana ja Saaristokeskus voi olla tässä tarjontaryhmässä eteläi-
sen Suomen johtava kohteita. Sijoittuminen matkailustrategian keskeiseen teemaan 
on positiivinen asia myös julkisen rahoituksen hakemisessa.

2.2.4 Myyntinäkökulmien määrittely:
•  varmistetaan, että aikaisemmin tehdyt vetovoima tai markkinasegmenttiarvioinnit toimivat myös 
 myynnillisesti.
•  arvioidaan myynnin määriä tarjontakokonaisuuden eri osille.
•  määritellään myynnin rakennetta (oma, jälleenmyyjät, myyntitapa)
•  määritellään jakelukanavat (ml. sähköiset myyntijärjestelmät, kanta-asiakkuusjärjestelmät), 
 arvioidaan myynnin ja sitä tukevan markkinoinnin kustannuksia.

Myynnin määriä eri osa-alueille on arvioitu liitteessä 4. Laskelmissa on myös mää-
ritelty markkinointikulujen osuus liikevaihdosta keskimääräistä korkeammaksi ja ko-
rostettu vahvaa myyntiorganisaatioita. Markkinasegmenttejä on käsitelty liitteessä 5,  
jakelukanavia ja markkinointia sivulla 41.

2.3 Tekninen ja saavutettavuuteen liittyvä toteutettavuus

2.3.1 Rakennusten, infran ja fasiliteettien määrittely:
•  määritellään rakennusten tyyppi, koko, pääosat, mahdolliset erikoisuudet.
•  määritellään päätoimintaa tukevien rakennusten, rakennelmien tai toimintojen tarpeellisuus ja koko 
 (esim. käyntisatama, majoitus).
•  tarkastellaan vesi- jätehuoltoratkaisujen vaihtoehtoja.
•  tarkastellaan ympäristön vaatimuksia/rajoitteitta teknisille ratkaisuille.
•  tarkastellaan kohteen sisällön ja toiminnallisuuden vaatimia teknisiä ratkaisuja etenkin, jos sisältö 
 vaatii normaalista poikkeavaa ja /tai erityisen kallista tekniikkaa.
•  tarkastellaan täydellisen esteettömyyden vaatimuksia.

Rakennuksia on käsitelty sivulla 49. Erillinen satamasuunnitelma on liitteessä 2 ja 
vesihuoltosuunnitelma liitteessä 3.
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Esteettömän liikkumisen vaatimukset ovat haasteellisia Sondbyn kallioalueilla, muu-
toin esteetön liikkuminen voidaan toteuttaa kohtuullisen hyvin.

Teknisille ratkaisuille ei ole merkittäviä ympäristöstä johtuvia esteitä.  Sondbyn puhdis-
tamon puhdistettujen vesien laskupaikka mereen on loma-asutuksesta johtuen erityis-
tarkastelua vaativa asia, mutta ei este puhdistamon rakentamiselle.

Virtuaalitodellisuus vaatii poikkeuksellisia teknisiä ratkaisuja, jotka ovat normaalitek-
niikkaa huomattavasti kalliimpia. Virtuaalitodellisuuden sovellutusten vaatimuksia on 
tarkasteltava tilankäytössä ja osin myös rakenteissa.

2.3.2 Aikatauluskenaariot:
•  määritellään kokonaisaikaväli, joka vaaditaan päätöksenteosta toiminnan käynnistämiseen.
•  määritellään aikaväli mm. mahdollisille kaavoitustoimenpiteille ja ympäristövaikutusten selvitykselle.
•  tarkastellaan vaihtoehtoisten aikataulujen vaikutuksia suunnitelman muihin osiin ja esim. asiakas-
 kuntaan sekä rahoitukseen vaikuttaviin tekijöihin.

Kaavoitusprosesseissa Sondbyssä ja Virvikissä ei ole näköpiirissä normaalia pidem-
pää käsittelyaikaa. Molemmat alueet ovat kaupungin omistuksessa ja naapureita ai-
van välittömässä läheisyydessä ei ole. Kummassakaan kohteessa Saaristokeskuksen 
rakentaminen ei vähennä oleellisesti esim. yleistä virkistyskäyttöä ja tältäkään osin 
normaalille kaavoitukselle ei pitäisi olla esteitä.

Erityisesti satamien sijoittelussa on huomioitu naapurinäkökulma. Virvikin vesialue on 
natura-aluetta ja vaatii sen mukaisen laajemman ympäristöselvityksen. Sondbyssä 
tarvitaan ruoppauslupa sisääntuloväylälle.  

Päätöksenteosta rakentamiseen päästäneen parhaimmillaan 1,5 vuoden sisällä ja toi-
minnan käynnistämiseen 2,5 vuoden sisällä. Länsiranta vaihtoehdossa rakentaminen 
voidaan käynnistää nopeasti, mutta kohteen arkkitehtoniset vaatimukset ja niiden rat-
kaisut vienevät aika vähintään 6 kk (esim. arkkitehtikilpailu). Toiminta voisi käynnistyä 
alle 2 vuoden sisällä päätöksenteosta.

Päätöksenteon venyminen voi johtaa siihen, että samantyylistä ideaa lähdetään to-
teuttamaan toisaalla ja mahdollisesti jopa eteläisen Suomen alueella.
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2.3.3 Sijaintipaikkojen analysointi:
•  tarkastellaan kaavoituksen tilaa huomioiden riittävät tulevaisuuden kehittämismahdollisuudet.
•  tarkastellaan sijaintipaikan luontaista soveltuvuutta kohteelle (maisema, historia jne.).
•  tarkastellaan kohteen vaikutuksia sijaintipaikan luontoon, maisemaan jne.
•  tarkastellaan kohteen saavutettavuutta sijaintipaikan mukaan eri vuodenaikoina ja
 eri liikennevälineillä.
•  tarkastellaan sijaintipaikkojen nykyistä asemaa (matkailualueena, arvokkaana luontoalueena jne.).
•  tarkastellaan sijaintipaikkaan kytkeytyvää olemassa olevaa palvelutarjontaa.
•  tarkastellaan sijaintipaikkoihin liittyvää infrastruktuuria (tiestöön, vesi- ja jätevesihuoltoon, 
 lämmitykseen, laivaväyliin yms. liittyen).
•  tarkastellaan alueen asukkaiden ja kunnan näkemyksiä toimintojen sijoittamiseksi ko. alueelle.
•  tarkastellaan sijaintipaikkaan liittyviä muita tekijöitä: esim. kytkeytyminen oppilaitokseen, 
 tutkimustoimintaan jne.
•  tarkastellaan mahdollisia tähän käyttöön muunnettavissa olevia rakennuksia.

Kaavoituksellisesti sekä Sondbyssä että Virvikissä tulisi edetä ranta-asemakaavame-
nettelyn kautta. Kaavassa on huomioitava laajentumismahdollisuus tässä suunnitel-
massa olevien rakennusalueiden ulkopuolelle. 

Sondbyssä tämä on hyvin mahdollista, mikäli nykyinen caravan alue ei jatka toimin-
taansa v. 2013 jälkeen ja/tai, mikäli toinen puoli nykyisten virkistysmökkien alueesta 
saadaan käyttöön. Muutoin Sondbyssä ei voida laajentua oleellisesti nykyisen raken-
tamisalueen ulkopuolelle.

Virvikissä on mahdollisuus lisärakentamiseen nykyisten majoitusrakennusten yläpuo-
lelle, päärakennuksen takamaastoon, sataman yläpuolelle (joskin maasto haasteellis-
ta) ja kartanon suuntaan laskevalle rinteelle.

Länsirannassa ei voida oleellisesti laajentua eikä siihen ole rakennusten osalta tarvet-
takaan.

Sondbyn ja Virvikin osalta erillisen selvityksen vaatii lämmitysenergiaratkaisu. Maa/
kalliolämpö tuntuu molemmissa ekologisesti luontevalta ratkaisulta ja pystytään myös 
käytännössä toteuttamaan. Sen rinnalla on kuitenkin maalämmön perusinvestoinnin 
kalleudesta ja lämmitettävän tilan suuruudesta johtuen tutkittava myös muita bioener-
giamalleja. Öljyä ei myöskään ole syytä sulkea pois, mutta sen käyttö tämäntyyppises-
sä kohteessa vaatii erityisiä perusteluja.

Sijaintipaikkojen ominaisuuksia on muutoin käsitelty sivuilla 9 ja 60, vesihuoltosuunni-
telmassa liitteessä 3 ja satamasuunnitelmassa liitteessä 2.
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2.4 Taloudellinen toteutettavuus

2.4.1 Pääomatarve:
•  arvioidaan hankkeen yksityiskohtaisen suunnittelun pääomatarve.
•  arvioidaan rakennusten ja rakenteiden pääomatarve.
•  arvioidaan kaavailtujen fasiliteettien ja tekniikan pääomatarve.
•  arvioidaan alkuvaiheen käyttöpääomatarve huomioiden markkinoillepääsyaika ja alkuvaiheessa 
 markkinointiin tarvittavat sijoitukset ennen tuottojen täysimääristä syntymistä.
•  arvioidaan välttämättömän infrastruktuurin ja maankäytöllisten erikoisratkaisujen(mm. huomattavat 
 louhinnat, vesialueen täyttö jne.) pääomatarve huomioiden mm. vesi- ja jätevesihuolto, tiestö.

Taloudellista toteutettavuutta ja investointitarvetta on tarkasteltu liitteessä 4 olevissa 
laskelmissa ja lisäksi vesihuoltosuunnitelmassa liitteessä 3 sekä satamasuunnitel-
massa liitteessä 2.

Alkuvaiheessa tarvitaan käyttöpääomaa näyttelytoiminnan ja virtuaaliteatteritoimin-
nan käynnistämiseksi. Sen tarpeeseen vaikuttaa myös avaamisajankohta, jonka pi-
täisi olla nimenomaan vapaa-ajan matkailun kesäsesonkiin ajoittuva. Tällöin päästään 
mahdollisimman nopeaan perustulon muodostukseen.

Markkinointi ja myyntihenkilöstä on palkattava töihin 1-1,5 vuotta ennen avaamista ja 
myös markkinointi- ja myynti on käynnistettävä aktiivisesti vähintään 1,5 vuotta ennen 
avaamista (etenkin matkanjärjestäjiin päin). Myös sisällöntuotanto on käynnistettävä 
vähintään 1,5 vuotta ennen avaamista. Käyttöpääoman tarve on huomattava nimen-
omaan ennen avaamista.

Avaamisen jälkeen lisäkäyttöpääoman tarve on kahden vuoden ajan 200 000-300 000 
euroa/vuosi, mikäli kävijämäärät ja tulorahoitus kehittyvät suunnitellusti (normaalis-
ti). Saaristokeskuksen yksi piirre on toimia koko Porvoon matkailualan menestystä 
edesauttavana kohteena ja tästä näkökulmasta kaupungin tulisi panostaa Saaristo-
keskuksen toimintaan kohdistamalla tukea esim. näyttelytoimintaan.

2.4.2 Rahoitus:
•  arvioidaan hankkeen EU- ja investointirahoitusvaihtoehtoja.
•  arvioidaan alueellisia panostuksia: kunnat, yritykset, rahastot, muut rahoituslaitokset.

Hankkeen rahoituksessa asiaa on tarkasteltava yksityisen investoijan tai investoijien 
ja julkisen puolen yhteisenä hankkeena. Tuottavaan kohteeseen ei ole vaikea löytää 
yksityistä investoijaa. Mikäli investoija ja operaattori eivät ole sama taho, niin oleellista 
on löytää hyvä operaattori, johon investoija voi luottaa. Hankkeen investointimallia 
voidaan suunnitella tarkemmin, kun tiedetään, minkälainen kiinnostus yksityisellä sek-
torilla on esim. majoitus- ja ravintolatoimintaan

Hankkeen sijoittuminen saaristoalueelle, kansainvälinen (lähinnä EU laajuinen) sisältö 
“Saaristojen keskus” ajatuksen kautta, uusien innovatiivisten elämystuotanto- ja veto-
voimaelementtien (virtuaalitodellisuus) käyttöönotto, myös tutkimukseen ja koulutuk-
sen soveltuva tekniikka, yritysten verkostoituminen ja hyvä perinteisiin/historiaan liitty-
vä tausta (laivanrakennus, muumit) ovat kaikki positiivisia tekijöitä julkisen rahoituksen 
hakemisessa.

Tämän lisäksi hyvin perustellut laskelmat jo esisuunnitteluvaiheessa ja koko toteu-
tettavuustutkimus antavat hyvän pohjan investointi- ja rahoituskeskusteluille. Hyvin 
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harvoissa matkailuhankkeissa on tehty yhtä laajaa toteutettavuustutkimusta ja useim-
mista sitä ei ole tehty lainkaan.

Toteutettavuustutkimuksen avulla julkisten rahoittajien kiinnostusta voi testata välit-
tömästi. Haastatteluvaiheessa käydyt keskustelut perusideoiden osalta ovat saaneet 
rahoittajien piirissä positiivisen vastaanoton.  

Porvoon kaupungin tulisi olla jossain muodossa yhtenä panostajana tai takaajana vä-
hintäänkin tilojen vuokraajan roolissa (näyttelytilat, satama). 

2.4.3 Käyttökustannusten ja tulojen arviointi:
•  arvioidaan kustannuksia ja tuloja erilaisilla variaatioilla/aika-akselilla.
•  arvioidaan tarvitseeko kohde jatkuvaan toimintaan julkista rahoitusta ja missä määrin.
•  arvioidaan tuloja erilaisilla tarjontayhdistelmillä, hinnoittelumalleilla ja haarukoidaan todennäköisin 
 tulos, huonoin tulos ja paras mahdollinen tulos.
•  arvioidaan erityisesti alkuvaiheen (2-3 vuotta) tulojen ja käyttökustannusten suhdetta ja 
 varmistetaan realistinen ”liikkeellelähtömalli”.
•  verrataan malleja vastaavantyyppisten kohteiden toteutumiin.
•  määritellään selkeästi, mitkä ovat taloudellisen mallin kriittisimmät ja epävarmimmat tekijät.

Arvioinnit on tehty liitteessä 4. Kriittisenä tekijänä on sisällöntuotannossa onnistu-
minen heti alkuvaiheessa ja sitä kautta hyvän maineen saaminen. Kriittinen tekijä on 
myös oikeanlainen ja riittävällä volyymilla tehty alkuvaiheen markkinointi ja tiedottami-
nen, joka ehdottomasti vaatii ammattimaisen markkinointiviestintäsuunnitelman. Ym-
pärivuotinen menestyksekäs toiminta vaatii aktiivista myyntityötä ja tämä on ymmär-
rettävä henkilöstön resursoinnissa.

2.5  Organisatorinen, omistuksellinen ja hallinnollinen 
 toteutettavuus
•  käsitellään vaihtoehtoisia malleja yhtiömuotoon ja omistuspohjaan liittyen.
•  käsitellään malleja, joihin liittyy mahdollisesti osatoimintoja hallitsevia ja omistavia partnereita.
•  käsitellään kohteen synnyttämiseen liittyviä hallinto-, projektijohto-, suunnittelu-, partneri- 
 ja konsultointimalleja.
•  käsitellään vaihtoehtoja kohteen toiminnallisen organisaation osalta (johto, avainhenkilöstö, 
 suoritustason henkilöstö).
•  käsitellään malleja toimintojen ulkoistamiseksi.
•  varmistetaan mallien soveltuvuus asetettuihin sisältö- ja liiketoimintatavoitteisiin.
•  varmistetaan juridiset vastuut.

Toiminnan eri osa-alueita koskevia henkilöstötarpeita on arvioitu liitteessä 4. 

Todennäköisintä on, että liiketoiminta jakaantuu kahden tai kolmen toimijan hoidetta-
viin osa-alueisiin. Hotelli- ja ravintolatoiminta sekä siihen kytkeytyvä kokous tai muu 
vastaava toiminta ovat yhden toimijan hallussa ja näyttelytoiminta sekä virtuaaliteatteri 
yhden toimijan hallussa. Tämän jaon sanelee käytännössä liiketoimintaosaaminen.  
On vaikea kuvitella, että saaristokeskukseen löytyisi hotellioperaattori, joka hallitsee 
myös näyttelytoiminnan. Hyvänä esimerkkinä tämänlaisesta toimintojen jaosta on 
esim. Helsingin messukeskus, jossa Suomen Messut ja hotellitoimintaa harjoittava 
yritys liittyvät saumattomasti yhteen.

Hotelli- ja ravintolatoiminta on käytännössä oltava saman osapuolen hallinnassa. Näin 
saadaan riittävän suuri yksikkökoko ja kokonaisuutta voidaan hallita paremmin.  
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Mikäli satama on kaupungin omistuksessa, niin sen ulkoistaminen kolmannelle osa-
puolelle (ei hotelli- ja ravintolayrittäjä) on paras ratkaisu. Tämä taho voi hoitaa ainakin 
välinevuokrausta, mahdollisesti veneiden vuokrausta ja periaatteessa myös ohjelma-
palvelutoimintaa. Tällöin henkilöstölaskelmassa huomioidut vapaa-ajan ohjaajat voi-
vat olla tämän yrityksen henkilöstöä.

Kohteen käynnistäminen ja tarkennetun toimintakonseptin laatiminen vaativat huo-
mattavan määrän asiantuntijatyötä. Erityisesti tulee huolehtia, että vetovoiman kaikki 
osa-alueet, arkkitehtuuri mukaan lukien, pidetään myös suunnitteluvaiheessa yhtenä 
kokonaisuutena ammattimaisesti johdettuina ja ohjattuina.  

Virtuaalitodellisuustekniikka, siihen liittyvät laitteistot ja sovellukset vaativat erillisen 
tarkan selvityksen. Virtuaalitodellisuustekniikan osalta projektiin ja laite- yms. han-
kintoihin sekä kokoonpanoon on saatava riittävä ja tämän alan kokemusta omaava 
asiantuntemus Suomesta. Asiantuntija partnerina voi olla esim. Seinäjoen ammatti-
korkeakoulu (yhteys myös Tampereen teknilliseen yliopistoon), jolla on moderni vir-
tuaalitodellisuuslaboratorio ja hyvää kokemusta laitehankintoja myöten. Sovellusten 
käytettävyyttä on selvitettävä tämän ohella, tarvittaessa erillisessä ryhmässä (vähem-
män tekninen). Yleisesti näissä selvityskokoonpanoissa on huomioitava, että tekninen 
selvittely pohjautuu sisällön tarpeisiin ja ideoihin.

Kiinteistöjen ja maa-alueiden omistus riippuu investointirakenteesta. Maa-alueen 
omistus jäänee kaupungille, samoin satamatoimintojen omistus. Saaristokeskuksen 
päärakennus olisi aluksi sitä varten perustettavan, mahdollisesti useiden omistajien 
kiinteistöyhtiön hallussa. Toiminnan vakiinnuttua voi omistajana olla kiinteistösijoittaja. 
Majoituskiinteistöjen omistus tulisi olla yksityisellä taholla.

Kaupungin tai seutukunnallisten tahojen roolina on eri keinoin turvata investoinnin 
käynnistyminen esim. sitoutumalla tilojen osavuokraajaksi. Pitkälle menevästä kau-
pungin pysyvästä omistajuudesta on keskimäärin enemmän huonoja kuin hyviä koke-
muksia. Vähemmistöosakkuus esimerkiksi kiinteistöyhtiössä on kuitenkin perusteltua 
ainakin toiminnan alkuvaiheessa.

Kiinteistöjen ja maa-alueiden omistuksia, operatiivista toimintaa ja näiden keskinäi-
siä suhteita sekä riskejä on tutkittava sopimusjuridiikkaan perehtyneen asiantuntijan 
avulla. On luotava sellainen malli, jossa yhden osa-alueen eri syistä johtuva oleellinen 
heikentyminen ei vaaranna kokonaisuutta ja muiden osa-alueiden toimintaa. Tällainen 
riski liittyy aina useamman osapuolen keskittymään, mutta sitä voidaan hallita huolel-
lisesti harkituilla sopimusrakenteilla.

2.6 Analysointi, johtopäätökset, seuraavat askeleet
•  kuvataan tutkimuksen tulosten perusteella paras malli ja perustellaan sen paremmuus muihin 
 käsiteltyihin malleihin verrattuna.
•  kuvataan, mitä lisäselvityksiä mallin eri osat mahdollisesti vaativat, niin että päätöksentekoa varten 
 on olemassa riittävä aineisto.
•  ennen päätöksentekoa tuotetaan yksityiskohtainen liiketoimintasuunnitelma 
 (ei kuuluu FS tutkimusvaiheeseen!)

Kuvattu mm. sivuilla 63-67.
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1 YLEISTÄ

Tämä suunnitelma käsittelee Saaristokeskuksen yhteyteen mahdollisesti toteutetta-
van vierasvene- ja risteilyalussataman rakentamista. 

2 SIJOITUSPAIKKAVAIHTOEHDOT

Satamien sijoitusta on selvitetty kolmen käsiteltävänä olevan Saaristokeskusvaihto-
ehdon yhteyteen:

Vaihtoehto 1: Virvik

Vaihtoehto 2: Sondby, Skeppars

Vaihtoehto 3: Porvoon keskusta, Aleksanterinsillan eteläpuoli 

3 SIJOITUSPAIKKOJEN ERITYISPIIRTEITÄ

Vaihtoehto 1: Virvik

Rannassa on tällä hetkellä uimaranta, joka on tarkoitus säilyttää sekä pieni venelaituri, 
joka poistuu. Tarvittaessa poistuvat venepaikat voidaan siirtää sataman yhteyteen.

Sataman paikaksi valittiin uimarannan pohjoispuolella oleva alue, jotta satamasta ai-
heutuva häiriö naapurikiinteistöille olisi mahdollisimman vähäinen. 

Sijaintipaikka on altis koillisen ja kaakon suunnilta puhaltaville tuulille, enimmillään 
avointa vettä on n. 3,8 km. Tämän vuoksi laiturit on suunniteltu siten, että uloimmat 
aallonvaimenninlaitureina toteutettavat antavat suojaa aallokolta. Samalla nämä toi-
mivat isompien risteilyalusten laitureina.

Satama on suunniteltu toteutettavaksi kelluvien laiturien avulla, mutta sen sijoittami-
nen jyrkän kallion eteen edellyttää jonkin verran rannan täyttöä. Täyttömateriaalia on 
saatavissa muun rakentamisen yhteydessä tehtävistä louhinnoista, jolloin louhetta ei 
ole tarpeen kuljettaa kauemmaksi. Mikäli louhetta on riittävästi saatavissa, voidaan 
sillä korvata myös osa aallonvaimenninlaitureista.

Sataman editse kulkee Pien-Pernajanlahden venereitti, jonka kulkusyvyydeksi on 
merkitty 1,5 m. Saaristokeskuksen sataman järkevä käyttö edellyttää n. 2,2 m väy-
läsyvyyttä. Merikarttatietojen perusteella on oletettavissa, että reitin kulkusyvyys on 
muutettavissa ilman ruoppauksia merkintää parantamalla. Kulkusyvyyden muuttami-
nen vaatii yhteistyötä Merenkulkulaitoksen kanssa ja Ympäristölupaviraston päätök-
sen. Matkaa Suur-Pellinki-Kejvsalö 3,0 m väylälle on n. 10 km.
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Vaihtoehto 2: Sondby

Lahden pohjukassa on tällä hetkellä laituri, jossa on paikat n. 30 veneelle. Nämä voi-
taneen korvata osin uuteen satamaan tulevilla paikoilla.

Satamapaikka on kapealta sektorilta avoin lounaisille tuulille. Laiturit on sijoitettu siten, 
että aallokko murtuu edessä oleviin kalliorantoihin. Aallonsuojana olevan maaston ma-
taluudesta johtuen tuuli kuitenkin voi ajoittain aiheuttaa ongelmia sataman käytölle.

Sataman itäpuolelle jäävä ranta-alue rauhoitetaan muuhun Saaristokeskuksen toimin-
taan liittyvälle virkistyskäytölle.

Risteilyalusten matkustajalaituri sijoitetaan erikseen rannalla nykyisin olevan saunara-
kennuksen läheisyyteen.

Satamaan on n 1,5 km matkaa Suur Pellinki-Brantudden 3,5 m väylältä. Reitti väylältä 
satamaan on Hässjeholmenin saaren lähettyvillä kivikkoinen ja osin matala. Reitin 
merkitsemiseksi on tarpeen tehdä ruoppauksia tai kivien poistoja sekä saareen 
menevän sähköjohdon sijoittaminen pohjaan. Virallinen reittimerkintä vaatii ympäristö-
lupaviraston päätöksen muodostaa yleinen paikallisväylä.

Vaihtoehto 3: Porvoon keskusta

Keskustavaihtoehdossa sataman paikalla on tällä hetkellä kaksi kelluvaa laituria, jois-
sa on veneiden kotisatamapaikkoja.

Laitureita on suunniteltu siirrettäväksi hieman joen keskustaa kohti (laituriin pysäköi-
dyn risteilyaluksen ulkokylki olisi suunnilleen nykyisten paalujen kohdalla) ja rantaan 
tehtäväksi kiinteä laituri teräspaalujen varaan. Näin hetteinen ranta-alue saadaan 
siistiksi, mikäli joen ruoppaaminen ei ole mahdollista. Joessa on joka tapauksessa 
ruoppaustarvetta myös laivaliikennettä ajatellen. Alue on kokonaisuutena ahdas ja 
vastarannalla kääntyvät risteilyalukset tarvitsevat kaiken nykyisin käytettävissä olevan 
tilan.

Keskustaan johtaa Tolkkinen-Porvoo 1,9 m väylä, jota ei todennäköisesti kohtuullisin 
kustannuksin ole mahdollista syventää.

Veneiden vesillelaskuluiskat Virvikissä ja Sondbyssä:

Molempiin kohteisiin on mahdollista rakentaa veneiden lasku ja nostoluiskat. Niiden 
tarpeellisuus, sijoittaminen ja mahdollinen ruoppaustarve on tutkittava lopullisessa 
suunnitelmassa. Luiskakustannuksia ei ole huomioitu kustannusarvioissa.
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4  POLTTOAINEEN JAKELU JA SEPTITANKKIEN 
 IMUTYHJENNYS
Vaihtoehdoissa 1 ja 2 on satamaan suunniteltu vene- ja risteilyaluspaikkojen lisäksi 
polttoainejakelu ja septitankkien imutyhjennysmahdollisuus. Vaihtoehdosta 3 on tank-
kauspiste jätetty pois, koska läheisyydessä on toimiva tankkauspiste veneille.

Polttoaineen jakelua varten on suunnitelmassa esitetty mittarille paikat. Säiliöt on jär-
kevää sijoittaa rannalle maanalaisina säiliöinä, jolloin voidaan varata riittävät säiliötila-
vuudet järkevää toimintaa ajatellen.

Kustannusarvio on jakelulaitteiden osalta tehty siten, että maksujärjestelmän ja pin-
nanmittauksen osuutta ei ole laskettu kustannuksiin, koska ne on järkevintä jättää 
jakelua hoitavan operaattorin hankintaan.

Septi-imulaitteistoksi on suunniteltu järjestelmää, jossa laiturit on siten putkitettu, että 
imutyhjennyksen voi tehdä lähes jokaiselta venepaikalta.

5  INVESTOINTIKUSTANNUKSET

Vaihtoehto 1: Virvik

Kelluvat laiturit, 426 m 735 000 €
Veneaisat 50 kpl 40 000 €
Septi-imulaitteisto 1 kpl 50 000 €
Tankkauslaitteisto 1 kpl 170 000 €
Sähköistys 1 erä 50 000 €

Yleiskustannus 10 % 104 000 €

YHTEENSÄ  1 149 000 €

Vuotuinen kustannus (30 v, 5 %) 74 800 €

Rannan louhetäytön kustannuksia ei ole otettu huomioon, koska louhe olisi joka tapa-
uksessa ajettava pois työmaalta.
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1 Kolikeskus käsitteellä tarkoitetaan tässä Loma-Kolin ydinaluetta

Vaihtoehto 2: Sondby

Kelluvat laiturit, 432 m 589 000 €
Veneaisat 50 kpl 48 000 €
Septi-imulaitteisto 1 kpl 50 000 €
Tankkauslaitteisto 1 kpl 170 000 €
Sähköistys 1 erä 50 000 €
Väylämerkintä 1 erä 80 000 €

Yleiskustannus 10 % 99 000 €

YHTEENSÄ  1 086 000 €

Vuotuinen kustannus (30 v, 5 %) 70 600 €

Vaihtoehto 3: Porvoon keskusta, Aleksanterinsillan eteläpuoli 

Kelluvat laiturit, 160 m 208 000 €
Kiinteä laituri 130 m 494 000 €
Veneaisat 15 kpl 18 000 €
Septi-imulaitteisto 1 kpl 40 000 €
Sähköistys 1 erä 38 000 €

Yleiskustannus 10 % 80 000 €

YHTEENSÄ  878 000 €

Vuotuinen kustannus (30 v, 5 %) 57 100 €

6  TARVITTAVAT LUVAT

Kaikissa vaihtoehdoissa laiturien rakentaminen vaatii ympäristölupaviraston luvan. 
Lisäksi Sondbyn uusi väylä ja Virvikin reitin kulkusyvyyden muutos vaativat ympäristö-
lupaviraston päätöksen. (Yleisen paikallisväylän muuttaminen / muodostaminen.)

Reittitiimi Oy Tapio Sarkola
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7  VIRVIK SATAMA
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8  SONDBY SATAMA
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9  PORVOONJOKI SATAMA
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1  YLEISTÄ

Onvisio Consulting laatii Porvoon kaupungin ja Itä-Uudenmaan liiton toimeksiannosta 
Saaristokeskuksen toteutettavuustutkimusta Porvoon kaupungin alueelle. Selvityk-
sessä arvioidaan Saaristokeskuksen toteuttamisen edellytyksiä, otetaan kantaa po-
tentiaalisiin sijoituspaikkoihin sekä infra-rakenteeseen. 

Tämä vesihuoltosuunnitelma on yksi osa toteutettavuustutkimusta. Vesihuoltosuunni-
telmassa on tarkoitus selvittää Saaristokeskuksen vesihuollon toteuttamisen mahdol-
lisuudet eri sijoituspaikkavaihtoehdoissa sekä vesihuollon toteuttamisesta muodostu-
vat kustannukset ja alueelliset vaikutukset.

Suunniteltava Saaristokeskus on kokonaisuus, johon kuuluu majoituspalveluita, ravin-
tola sekä erilaisia näyttelykohteita. Saaristokeskuksen yhteyteen on lisäksi tarkoitus 
yhdistää myös vierasvenesatamatyyppisiä palveluita ja huoltotiloja.

Suunnitelmassa käsitelty vaihe 3 edustanee majoituksen osalta tulevaisuuden maksi-
mikapasiteettia huomioiden toteutettavuustutkimuksessa käsiteltyjen suunnittelualuei-
den koon ja niiden laajennusmahdollisuudet.

Suunnitelman laatimisesta on vastannut Kiuru&Rautiainen Oy.

2  VESIHUOLLON NYKYTILANNE SIJOITUSPAIKOISSA

2.1 Sijoituspaikkavaihtoehdot

Sijoituspaikkaselvityksessä on selvitetty eri alueita Porvoon eri osissa joihin Saaristo-
keskus olisi mahdollista sijoittaa, jotta se palvelisi mahdollisimman tehokkaasti tarkoi-
tustaan. Sijoituspaikkaselvityksen perusteella on valittu kolme potentiaalisinta sijoitus-
paikkaa tarkempaan selvitykseen. 

Vaihtoehto 1: Virvik

Vaihtoehto 2: Sondby, Skeppars

Vaihtoehto 3: Porvoon keskusta, Aleksanterinsillan eteläpuoli 

Saaristokeskus on vaihtoehdoissa 1 ja 2 hyvin samantyyppinen ja vesihuollon tar-
ve olisi näissä sijoituspaikoissa käytännössä samanlainen. Vaihtoehdossa 3 keskus 
sijoittuisi Porvoon keskustan ranta-asemakaava-alueelle, jolloin majoituspalveluissa 
tukeuduttaisiin keskustan olemassa olevaan ja tulevaan hotellikapasiteettiin. Varsinai-
sen Saaristokeskuksen vedentarve olisi silloin vähäisempi kuin vaihtoehdoissa 1 ja 2. 
Toisaalta vaihtoehdossa 3 Saaristokeskus voi liittyä suoraan kaupungin vesihuoltover-
kostoihin.
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2.2 Vesihuollon nykytilanne

Virvik

Virvik:in alue sijaitsee noin 18 km päässä Porvoon keskustasta kaakkoon Pienen 
Pernajanlahden rannalla. Virvikin alueella n. 800 m päässä suunnitellusta saaristokes-
kuksen sijoituspaikasta sijaitsee Virvikin kartano ja golfkenttä.

Virvikin alueelle tulee tällä hetkellä kaupungin vesijohtovesi PEH 75-10 vesijohtoa pit-
kin. Alueella ei kuitenkaan ole vielä keskitettyä viemäröintiä. Lähin viemäröity alue on 
Epoo, jossa on kaupungin viemäriverkosto (1,6 km) ja oma jätevedenpienpuhdistamo. 
Jätevedenpuhdistamo (AVL 300) on mitoitettu 100 m3 päivävirtaamalle (10 m                /h) 
ja 20 kg/d BOD7 kuormalle. Puhdistamo on suunniteltu saneerattavaksi lähivuosina 
ja puhdistamon saneeraussuunnittelu on parhaillaan käynnissä (FCG-Suunnittelukes-
kus Oy). 

Epoon ja Virvikin välissä on Piirlahden alue, jossa on tällä hetkellä vesijohtovesi. Jä-
tevesihuolto alueella on toteutettu toistaiseksi kiinteistökohtaisin menetelmin, mutta 
alueelle on laadittu jätevesihuollon yleissuunnitelma (Björn Backstrom Oy, 2007), jon-
ka mukaan alueelle tultaisiin rakentamaan lähes Virvikin alueelle asti ulottuva viemä-
riverkosto ja jätevedet johdettaisiin käsiteltäväksi Epoon saneerattavaan jäteveden-
puhdistamoon.

Sondby, Skeppars

Alue sijaitsee meren rannalla noin 22 km etelään Porvoon kaupungin keskustasta. 
Alueella on tällä hetkellä jo SF-Caravan Itä-Uusimaalle vuokrattu alue sekä kaupungin 
henkilöstön käyttöön tarkoitettuja vanhoja lomamökkejä. Näiden lisäksi alueella on 
myös Caravan-yhdistyksen kahvilarakennus ja kaupungin venelaituri.

Sondbyn alueelle tulee kaupungin vesijohtovesi PEH 110-10 putkea pitkin. Kaupungin 
verkosto loppuu Sondbyn kylään, mutta SF-caravanin alueelle menee Porvoon Saa-
riston vesihuoltolaitososuuskunnan vesijohto PEH 75-10. Vesijohtoon on liittynyt 20 
ympärivuoden asuttua kiinteistöä.

Jätevesihuolto alueella on toteutettu toistaiseksi kiinteistökohtaisin menetelmin, mutta 
alueelle on suunniteltu jäteveden panostoiminen pienpuhdistamo (AVL 95) johon liitet-
täisiin caravan alue sekä muutamia alueen asuinkiinteistöjä.

Porvoon keskusta, Aleksanterinsillan eteläpuoli

Porvoon keskustaan suunniteltu Saaristokeskuksen sijoituspaikka sijaitsee aivan Por-
voonjoen rannassa Aleksanterinsillan eteläpuolella Kokonniemen ja rannan välisellä 
alueella.

Alueelle on vahvistettu ranta-asemakaava vuonna 2006, joka mahdollistaa julkisen 
rakennuksen rakentamisen ja erilaisia huoltorakennuksia. Alue tultaisiin vesihuollossa 
liittämään jo olemassa olevaan kaupungin vesi- ja viemäriverkostoon.
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3.  KULUTUS- JA KUORMITUSENNUSTEET

3.1  Kapasiteettiennuste

Saaristokeskuksen toteutettavuussuunnitelmassa on arvioitu Saaristokeskuksen ka-
pasiteettia ja vaiheistettu keskuksen laajentuminen 2-3 eri vaiheeseen. Seuraavassa 
on esitetty arviot kapasiteetista.

Vaihe 1: 5 kpl  6 huoneiston majoitusrakennuksia 60 -120 hlö.

Vaihe 2:  1 kpl 60 huoneen majoitusrakennuksia 120 -240 hlö. 

Vaihe 3: 1 kpl 60 huoneen majoitusrakennuksia 240 -480 hlö.

Vierasvenesatama 50 venepaikkaa 150 hlö.

Päiväkävijät max /päivä 700 hlö.
 samaan aikaan 200 hlö.

Lisäksi alueelle tulee ravintola ja yleisiä näyttely- ja huoltotiloja.

Taulukko 1. Ennuste kapasiteetin kasvamisesta Saaristokeskuksessa

 Vaihe 1 Vaihe 2 Vaihe 3 YHTEENSÄ

Majoitus, hlö 120 240 240 - 480 480

Käyntisatama, hlö 150 150 150 150

Päiväkävijät, hlö 200 200 200 200

Ravintola, hlö 200 200 200 200  

YHTEENSÄ 470 590 800 

Vierasvenesatamaan rakennetaan veneiden septitankkien tyhjennyspiste, joka varus-
tetaan sähkökäyttöisellä imulaitteella. Tyhjennyspisteen jätevedet johdetaan Saaristo-
keskuksen jätevesijärjestelmään. Lisäksi vierasvenesatamaan on suunniteltu raken-
nettavaksi suihku-, pyykinpesu- ja WC-tilat. Sataman palvelut ovat yöpyjien lisäksi 
myös tarvittaessa vierailijoiden käytössä. Mikäli vierasvenesatamaan rakennetaan 
pilssivesien tyhjennyspaikka, tulee pilssivesille järjestää oma umpisäiliö. Pilssivesiä ei 
saa johtaa viemäriverkostoon eikä alueelle mahdollisesti rakennettavaan pienpuhdis-
tamoon, koska jätevesien joukossa on öljyä.
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3.2  Vedenkulutusennuste*

Taulukossa 2 on laskettu ennustettu talousvedenkulutus eri vaiheissa. Kulutusennus-
teessa on arvioitu seuraavien perusteiden mukaan talousvedenkulutusmäärät:

  Majoitus  50 l/hlö/d (sis. asiakkaat + ylläpito ja siivous)
  Ravintola  50 l/hlö/d (sis. asiakkaat + keittiö + siivous)
  Käyntisatama  40 l/hlö/d
  Saaristokeskus 50 l /hlö/d

Taulukko 2. Ennuste Saaristokeskuksen talousvedenkulutuksesta.

Saimaanranta talousvedenkulutus Vaihe 1 Vaihe 2 Vaihe 3 

Vedenkulutus

- majoitus, m3/d 6 12 24

- ravintola, m3/d 10 10 10

- käyntisatama, m3/d 6 6 6

- saaristokeskus 10 10 10

Keskimääräinen virtaama, m3/d 32 38 50

Maksimivirtaama, m3/d 64 76 100

3.3 Jäteveden kuormitusennuste*

VAIHE 1:

Jätevesien muodostuminen Yksikkö  Jätevesimäärä

Majoitus 120 henkilöä/d 50 l/ hlö./d  6 m3/d
Sataman septijätevedet 100 l/vene  5 m3/d
Sataman huolto- ja pesutilat 40 l/hlö.  6 m3/d
Ravintola 200 henkilöä 50 l/hlö  10 m3/d
Saaristokeskus 200 henkilöä 50 l/hlö  10 m3/d

YHTEENSÄ  JÄTEVESIMÄÄRÄ 1. VAIHEESSA  37 m3/d

* Saunatilat on sisällytetty Saaristokeskus-/majoituslukemiin.
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VAIHE 2:

Jätevesien muodostuminen Yksikkö  Jätevesimäärä

Majoitus 240 henkilöä/d 50l/hlö./d  12 m3/d
Sataman septijätevedet 100l/vene  5 m3/d
Sataman huolto- ja pesutilat 40 l/hlö.  6 m3/d
Ravintola 200 henkilöä 50 l/hlö  10 m3/d
Saaristokeskus 200 henkilöä 50l/hlö  10 m3/d

YHTEENSÄ JÄTEVESIMÄÄRÄ 2. VAIHEESSA  43 m3/d

VAIHE 3:

Jätevesien muodostuminen Yksikkö  Jätevesimäärä

Majoitus 480 henkilöä/d 50l/hlö./d  24 m3/d
Sataman septijätevedet 100l/vene  5 m3/d
Sataman huolto- ja pesutilat 40 l/hlö.  6 m3/d
Ravintola 200 henkilöä 50 l/hlö  10 m3/d
Saaristokeskus 200 henkilöä 50l/hlö  10 m3/d

YHTEENSÄ JÄTEVESIMÄÄRÄ 3. VAIHEESSA  55 m3/d

Saaristokeskuksen muodostama ravinnekuormitus:

Jäteveden sisältämä ravinnekuormitus arvioidaan käyttämällä tämän tyyppisille koh-
teille tyypillisiä lika-ainepitoisuuksia, jotka ovat:

BOD  500 mg/l 0,500 kg/m3

Fosfori P  15 mg/l 0,015 kg/m3

Typpi N 90 mg/l 0,090 kg/m3

Kiintoaine SS 700 mg/l 0,700 kg/m3

Ennustettu Saaristokeskuksen jätevesikuormitus eri vaiheissa.

  Vaihe 1 Vaihe 2 Vaihe 3
Jätevesimäärä  37 m3/d 43 m3/d 55 m3/d
BOD7 kg/d 18,5 21,5 27,5
Fosfori, P kg/d 0,56 0,65 0,83
Typpi, N kg/d 3,3 3,9 5,0
Kiintoaine, SS kg/d 26 30,1 38,5
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4. TALOUSVEDEN HANKINTA

4.1 Liittyminen olemassa oleviin verkostoihin

Vaihtoehto 1: Virvik

Virvikin alueelle tulee tällä hetkellä kaupungin vesijohto PEH 75-10. 

Vesijohto PEH 75-10
 Sisäläpimitta  61,40 mm
 Kapasiteetti 3,0 l/s, 10,8 m3/h, 260 m3/d
 Virtausnopeus 1 m/s

 Saaristokeskuksen vedentarve 50 m3/d, (Vaihe 3)

Vaihtoehto 2: Sondby, Skeppars

Vesijohto PEH 75-10
 Sisäläpimitta  61,40 mm
 Kapasiteetti 3,0 l/s, 10,8 m3/h, 260 m3/d
 Virtausnopeus 1 m/s

 Haja-asutuksen vedentarve 7 m3/d (liitetty verkostoon)
 Saaristokeskuksen vedentarve 50 m3/d, (Vaihe 3) 

Vaihtoehto 3: Porvoon keskusta, Aleksanterinsillan eteläpuoli 

Liitetään kaava-alueen vesijohtoverkostoon kaavasuunnitelman mukaan

Toteutettavuusarvio:

Talousveden osalta voidaan todeta, että kaikissa sijoituspaikkavaihtoehdoissa on 
mahdollista liittyä olemassa olevaan vesijohtoverkostoon kohtuullisen helposti. Liitty-
miskustannukset muodostuvat vesihuoltolaitokselle maksettavasta liittymismaksusta 
ja liittymisjohdon rakentamisesta kiinteistöltä olemassa olevaan verkostoon. Liittymis-
johdon pituus on vaihtoehdoissa 1 ja 2 n. 0,5...1 km ja vaihtoehdossa 3 alle 100 m. En-
nen vesijohtoon liittymistä tulee laatia vesijohdon painetason selvitys verkostoalueelle 
sekä selvittää mahdollinen paineenkorotuksen tarve.
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5.  JÄTEVESIEN KÄSITTELY

5.1  Liittyminen olemassa oleviin verkostoihin

Vaihtoehto 1: Virvik

Virvikin alue on mahdollista viemäröidä Piirlahteen rakennettavan osuuskunnan ver-
kostoon ja edelleen osuuskunnan alueen jätevesien kanssa Epoon saneerattavalle 
jätevedenpuhdistamolle käsiteltäväksi. Tämä edellyttää että Piirlahden viemäröinti-
suunnitelmassa huomioidaan Saaristokeskukselta tuleva jätevesikuormitus putkisto 
ja pumppaamomitoituksissa. Samoin Epoon puhdistamon saneeraussuunnitelmassa 
tulee huomioida kapasiteetissa Saaristokeskukselta muodostuva jätevesi ja ravinne-
kuormitus.

Virvikin alueelta tulee rakentaa siirtoviemäri Piirlahden verkostoon:

  Mitoitusvirtaama   3,2 l/s
  Virtausnopeus    0,7m/s...1m/s
  Putkipituus    4 000 m
  Linjapumppaamoja   1 kpl
  Putkikoko    PEH 90-10

Vaihtoehto 2: Sondby, Skeppars

Skepparsin alueelle on suunniteltu rakennettavaksi pienpuhdistamo, jonka asukasvas-
tineluku on 95 AVL. Puhdistamon kapasiteetti ei mahdollista nykyisessä mittakaavas-
sa Saaristokeskuksen jätevesien käsittelyä. Mikäli puhdistamon kokoa kasvatetaan 
huomioimalla Saaristokeskuksen jätevesivirtaama ja muodostuva ravinnekuormitus, 
voidaan Saaristokeskus liittää samaan puhdistamoon alueen muiden kiinteistöjen ja 
caravan-alueen kanssa. 

Mikäli alueelle rakennetaan kuitenkin suunniteltu 95 AVL jätevedenpuhdistamo, voi-
daan sen kokoa laajentaa Saaristokeskuksen valmistuttua toisella kapasiteetiltaan riit-
tävällä panostoimisella puhdistamolla ja mahdollisuuksien mukaan hyväksikäyttää jo 
alueella olevia puhdistamorakenteita, kuten esimerkiksi huolto- ja laitetiloja.

Merkittävä asia tässä vaihtoehdossa kuitenkin on se, että alle 95 AVL:n puhdistamoilta 
ei vaadita ympäristölupaa ja puhdistetut jätevedet voidaan yleensä imeyttää maahan. 
Saaristokeskuksen jätevedet vastaavat asukasvastineluvultaan 264 asukkaan kuor-
mitusta, jolloin puhdistamolta joka tapauksessa vaaditaan ympäristölupa. Myös jäte-
veden määrä on sitä luokkaa, että imeyttäminen maahan ei välttämättä enää onnis-
tu. Jos puhdistetut jätevedet jouduttaisiin johtamaan mereen ja puhdistamolle pitäisi 
hakea ympäristölupa, voisi lupaprosessi pahimmillaan kestää mahdollisten valitusten 
vuoksi vuosia. 
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Vaikka Saaristokeskus rakentaisi kokonaan uuden oman puhdistamon osuuskunnan 
puhdistamon läheisyyteen, voitaisiin puhdistamot ympäristölupaprosessissa niputtaa 
yhdeksi puhdistamoksi. Tämä voisi ainakin hidastaa, ellei jopa estää osuuskunnan 
suunnitteleman puhdistamon toteuttamisen.

Saaristokeskuksen jätevesikapasiteettia vastaavan puhdistamon mitoitus on esitetty 
kappaleessa 5.2

Vaihtoehto 3: Porvoon keskusta, Aleksanterinsillan eteläpuoli 

Liitetään kaava-alueen viemäriverkostoon kaavasuunnitelman mukaan

Toteutettavuusarvio:

Liittyminen olemassa oleviin viemäröintijärjestelmiin on helpointa vaihtoehdossa 3. 
Myös vaihtoehdossa 1 liittyminen on teknisesti mahdollista ja riippuen lähialueen mui-
den kiinteistöjen liittymishalukkuudesta se voi olla myös taloudellisesti kohtuullisin 
kustannuksin toteutettavissa. Vaihtoehdossa 1 Saaristokeskuksen jätevesien viemä-
röinnin järjestäminen liittyisi luontevasti alueen muun haja-asutuksen viemäröintihank-
keeseen ja olisi alueen kehitystä tukeva toteutusmalli.

Sen sijaan vaihtoehdossa 2 liittyminen olemassa oleviin tai suunniteltuihin viemäröin-
tijärjestelmiin on ongelmallisempaa ja voi aiheuttaa ristiriitoja alueen muun kehityksen 
kannalta. Saaristokeskuksen jätevesikuormitus nostaisi alueelle suunnitellun puhdis-
tamon kapasiteetiltaan niin suureksi, että sen toteuttaminen edellyttäisi ympäristölu-
pamenettelyä, jota muuten ei vaadittaisi.
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5.2  Alueen oma jätevedenpuhdistamo

Mikäli Saaristokeskuksen jätevedet käsitellään vaihtoehdoissa 1 ja 2 alueen omassa 
jätevedenpuhdistamossa, on puhdistamo kapasiteetiltaan samankokoinen riippumat-
ta siitä mihin sijoituspaikkaan se rakennetaan. Puhdistamon mitoituskapasiteetti on 
esitetty seuraavassa.

Keskimääräinen vuorokausivirtaama, Qd,kesk.

Maksimivirtaama, Qd,maks

Mitoitusvirtaama, q h,mit 

 Vaihe 1 Vaihe 2 Vaihe3

Qd,kesk 37m3/d 43m3/d 55m3/d
Qd,maks 74m3/d 86m3/d 110m3/d

q h,mit 3,7 m3/h 4,3 m3/h 5,5 m3/h
 1,03 l/s 1,2 l/s 1,5 l/s

BOD7 18,5 kg/d  21,5 kg/d 27,5 kg/d
Fosfori (P) 0,56 kg/d 0,65 kg/d 0,83 kg/d
Typpi (N)   3,3 kg/d   3,9 kg/d   5,0 kg/d
Kiintoaine(SS)    26 kg/d 30,1 kg/d  38,5 kg/d

 
Asukasvastineluku  264 as.yks. 307 as.yks. 393 as.yks.

Suunnittelualueiden jätevedet puhdistetaan biologiskemiallisessa jätevedenpuhdista-
mossa. Puhdistamo voi olla tyypiltään joko jatkuvatoiminen aktiivilietelaitos, panos-
puhdistamo tai bioroottorilaitos.

Jatkuvatoiminen aktiivilietelaitos

Jatkuvatoiminen aktiivilieteprosessi koostuu saostussäiliöstä, tasausaltaasta, ilmas-
tusaltaasta ja jälkiselkeytyksestä. Biologinen puhdistaminen toteutetaan ilmastusal-
taassa. Ilmastusallas varustetaan pohjailmastimilla, jotka saavat ilmastusilman erilli-
sistä ilmastuskompressoreista. Ilmastettu jätevesi johdetaan jälkiselkeytysyksikköön. 
Jälkiselkeytysaltaassa laskeutetaan saostettu kiintoainessakka altaan pohjalle ja sel-
keytetty kirkaste johdetaan poistokourujen kautta poistokaivoon, jossa on virtaama-
mittaus ja näytteenottomahdollisuus lähtevästä vedestä.
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Panospuhdistamo

Jaksoittain toimiva aktiivilietepuhdistamo (panospuhdistamo) koostuu saostussäiliös-
tä, silppuripumpulla varustetusta tasausaltaasta ja prosessisäiliöstä.

Tuleva jätevesimäärä kerätään tasausaltaaseen. Tasausaltaan alkaessa täytyttyä, 
pumpataan puhdistettava jätevesimäärä automaattisesti silppuripumpulla prosessisäi-
liöön. Panoksen koko riippuu puhdistettavan jäteveden määrästä ja panoksien vuoro-
kautisesta lukumäärästä. Lähtökohtana voidaan pitää, että puhdistamossa käsitellään 
yksi tai kaksi jätevesipanosta vuorokaudessa.

Prosessisäiliössä tapahtuvat puhdistusprosesseista ilmastus, kemikalointi, selkeytys 
ja tyhjennys toistensa jälkeen. Ilmastuksella taataan mikrobien biologisen toiminnan 
edellytykset. Ilmastuksen aikana sekoittuu säiliössä oleva aktiiviliete esikäsiteltyyn jä-
teveteen, jolloin biologinen puhdistus alkaa, aktiivilietteessä olevan mikrobikasvuston 
käyttäessä orgaanista ainesta ravintonaan. Ilmastusjakson lopussa syötetään jäte-
veteen saostuskemikaalia fosforin saostamiseksi. Prosessin tarvitsema kemikaali li-
sätään automaattisesti kemikaalipumpulla puhdistamolla olevasta kemikaalisäiliöstä. 
Ilmastuksen loputtua alkaa selkeytysjakso, jonka aikana aktiiviliete saostuu säiliön 
pohjalle. Selkeytyksen loputtua selkeytetty kirkaste pumpataan purkuviemäriin. 

Koko puhdistusprosessi on automaattinen ja puhdistamon toimintaa säätää ohjaus-
keskus. Ohjauskeskuksen yhteydessä ovat myös kemikaalisäiliö ja pumput sekä il-
mastuskompressori. Puhdistamon yhteyteen tulee rakentaa huoltorakennus, jossa 
käsittelylaitteet sijaitsevat.

Bioroottorilaitos

Bioroottorilaitos koostuu saostussäiliöstä, silppuripumpulla varustetusta tasausaltaas-
ta, yksilinjaisesta bioroottorialtaasta, hämmennysaltaasta ja jälkiselkeytysaltaasta. 

Varsinainen biologinen puhdistaminen toteutetaan yksilinjaisessa bioroottorialtaassa. 
Bioroottorin periaate perustuu biofi lmin muodostumiseen roottorin pinnalle. Kun root-
tori pyörii hitaasti vuorotellen sekä ilmassa että jätevedessä, se muodostaa hyvän 
kasvualustan jäteveden ravinteita hyväksikäyttävälle mikrobikannalle. Pinnalle muo-
dostuva biofi lmi kuluttaa ja sitoo jäteveden ravinteita. Biofi lmin uusiutuminen irrottaa 
kuolevaa biofi lmiä roottorin pinnalta hiutaleina, jotka voidaan poistaa saostamalla jäl-
kiselkeytyksessä. 

Bioroottorilta lähtevään jäteveteen syötetään saostuskemikaalia, jonka avulla fosfori 
saostetaan laskeutuviksi hiutaleiksi hämmennysaltaassa. Prosessin vaatima saostus-
kemikaali säilytetään konttitavarana puhdistamolla. Flokkausaltaasta kemikaloitu jäte-
vesi johdetaan jälkiselkeytysaltaaseen, jossa fl okit laskeutetaan ja selkeytetty jätevesi 
johdetaan poistokourun kautta virtaamamittaukseen ja edelleen purkuun.
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6.  KUSTANNUSARVIO

6.1  Vesihuollon investointikustannukset

Vaihtoehto 1: Virvik

Muodostuvat investointikustannukset:

Vesihuoltovaihtoehto 1:

Saaristokeskuksen oma jätevedenpuhdistamo
 Talousvesi ostetaan kaupungin verkosta

 Investointikustannukset:

 Vesijohdot, 1000 m 25 000 €
 Alueen sisäinen viemäriverkosto, 500 m 20 000 €
 Oma jätevedenpuhdistamo 300 000 €  

 Yleiskustannus               25 % 86 000 €

 YHTEENSÄ 431 000 €

 Vuotuinen kustannus (20 v, 5 %) 34 566 €/a

 Näiden kustannusten lisäksi tulee vesihuoltolaitokselle maksettava 
 liittymismaksu vesijohtoverkostoon.

Vesihuoltovaihtoehto 2: 

Siirtoviemärilinja Piirlahteen( josta Epoon puhdistamolle)                          
 Talousvesi ostetaan kaupungin verkosta

 Investointikustannukset:

 Vesijohdot, 1000 m  25 000 €
 Alueen sisäiset viemärit 500 m 20 000 €
 Siirtoviemärilinja 4000 m 260 000 €
 Siirtoviemäripumppaamo 1 kpl 10 000 €

 Yleiskustannus 25 % 79 000 €

 YHTEENSÄ  394 000 €

 Vuotuinen kustannus (20 v, 5 %) 31 600 €/a

  Näiden kustannusten lisäksi tulevat vesihuoltolaitokselle maksettava 
  liittymismaksu vesijohtoverkostoon sekä liittymismaksu jätevesi-
 viemäriin.
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Vaihtoehto 2: Sondby, Skeppars

Vesihuoltovaihtoehto 1: 

Saaristokeskuksen oma jätevedenpuhdistamo
  Talousvesi ostetaan osuuskunnan verkostosta

  Investointikustannukset:

  Vesijohdot, 1000 m      25 000 €
  Alueen sisäiset viemärit 500 m    20 000 €
  Oma jätevedenpuhdistamo   300 000 €

  Yleiskustannus  25 %    86 000 €

  YHTEENSÄ     431 000 €

  Vuotuinen kustannus (20 v, 5 %)    34 600 €/a

  Näiden kustannusten lisäksi tulee vesihuoltolaitokselle maksettava 
  liittymismaksu vesijohtoverkostoon.

Sondbyssä on kustannusvertailussa sama rakennetaanko alueelle uusi jäteveden-
puhdistamo vai laajennetaanko alueella mahdollisesti olevaa pienpuhdistamoa myö-
hemmässä vaiheessa käsittelemään Saaristokeskuksen jätevedet.

Vaihtoehto 3: Porvoon keskusta, Aleksanterinsillan eteläpuoli 

Vesihuoltovaihtoehto 1: 

Viemäröinti kaupungin verkostoon
  Talousvesi ostetaan kaupungin verkostosta

  Investointikustannukset:

  Alueen sisäinen verkosto 500 m   20 000 €
  Yleiskustannus  25 %     5 000 €

  YHTEENSÄ      25 000 €

  Vuotuinen kustannus (20 v, 5 %)   2 000 €/a

  Näiden kustannusten lisäksi tulevat vesihuoltolaitokselle maksettava 
  liittymismaksu vesijohtoverkostoon sekä liittymismaksu jätevesi-
  viemäriin.

  Porvoon keskustassa ei ole jätevesien käsittelyyn ja talousveden 
  hankkimiseen muuta vaihtoehtoa kuin kaupungin olemassa oleviin 
  verkostoihin liittyminen.
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6.2 Vesihuollon käyttö- ja vertailukustannukset

Vaihtoehto 1: Virvik

Vesihuoltovaihtoehto 1: 

Saaristokeskuksen oma jätevedenpuhdistamo
Talousvesi ostetaan kaupungin verkosta

  Käyttökustannukset:

  Oma jätevedenpuhdistamo   30 000 €/a
  Talousveden käyttömaksu 0,8 €/m3 11 000 €/a

  Käyttökustannukset yhteensä   41 000 €/a

  Investoinnin annuiteetti (20 v, 5 %)  34 566 €/a

  Vertailukustannukset:   75 566 €/a

Vesihuoltovaihtoehto 2: 

Siirtoviemärilinja Piirlahteen
Talousvesi ostetaan kaupungin verkosta

  Käyttökustannukset:

  Siirtolinja ja pumppaamo     1 500 €/a
  Talousveden käyttömaksu  0,8 €/m3 11 000 €/a
  Jäteveden käsittelymaksut 2,0 €/m3 31 400 €/a

  Käyttökustannukset yhteensä   43 900 €/a

  Investoinnin annuiteetti (20 v, 5 %)  31 599 €/a

  Vertailukustannukset:   75 500 €/a

Vaihtoehto 2: Sondby, Skeppars

Vesihuoltovaihtoehto 1: 

Saaristokeskuksen oma jätevedenpuhdistamo
Talousvesi ostetaan osuuskunnan verkosta

  Käyttökustannukset:

  Oma jätevedenpuhdistamo   30 000 €/a
  Talousveden kulutus  1,2 €/m3 16 600 €/a

  Käyttökustannukset yhteensä   46 600 €/a

  Investoinnin annuiteetti (20 v, 5 %)  34 600 €/a

  Vertailukustannukset:   81 200 €/a
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Vaihtoehto 3: Porvoon keskusta, Aleksanterinsillan eteläpuoli 

Vesihuoltovaihtoehto 1: 

Jätevedet johdetaan kaupungin verkostoon
   Talousvesi ostetaan kaupungin verkosta

  Käyttökustannukset:

  Jätevesien käyttömaksu, 1,14€/m3  18 000 €/a
  Talousveden käyttömaksu, 0,8 €/m3  11 000 €/a

  Käyttökustannukset yhteensä   29 000 €/a

  Investoinnin annuiteetti (20 v, 5 %)    2 000 €/a

  Vertailukustannukset:   31 000 €/a

7. TARVITTAVAT LUVAT JA TARKKAILU

Kaikissa kolmessa sijoituspaikkavaihtoehdossa Saaristokeskus on teknisesti mahdol-
lista liittää yleiseen vesijohtoverkostoon, jolloin talousveden hankintaan ei liity erityisiä 
lupamenettelyjä eikä tarkkailuvelvoitteita. Niistä huolehtii kullakin alueella toimiva ve-
sihuoltolaitos.

Jätevesien käsittelyssä on enemmän toteutusvaihtoehtoja. Virvikin alueella vaih-
toehtoina on johtaa jätevedet Porvoon kaupungille kuuluvalle Epoon puhdistamolle 
alueelle perustettavan viemäröintiosuuskunnan verkoston kautta tai rakentaa oma 
jätevedenpuhdistamo. Myös Sondbyn alueelle on rakennettava oma puhdistamo tai 
neuvoteltava alueella toimivan osuuskunnan kanssa yhteisen jätevedenpuhdistamon 
rakentamisesta. 

Saaristokeskuksen jätevesimäärälle tarvittava puhdistamo on kokoluokaltaan yli 300 
asukasvastineyksikön (avl.) laitos, jolloin siltä vaaditaan ympäristölupa. Lupa vaadi-
taan kaikilta yli 100 avl:n laitoksilta. Ympäristölupamenettely on usein työläs ja aikaa 
vievä prosessi. Jätevedenpuhdistamon sijoittaminen ja puhdistettujen jätevesien joh-
taminen mereen ranta-alueelle aiheuttaa usein myös voimakasta vastustusta lähiym-
päristön asukkaiden ja vesialueen omistajien taholta, mikä voisi haitata merkittävästi 
koko hankkeen toteuttamista. Virvikissä nämä ongelmat voidaan välttää johtamalla 
jätevedet Epoon puhdistamolle. Luonnollisesti myöskään Porvoon keskustaan sijoittu-
vassa vaihtoehdossa näitä lupaongelmia ei ole.

Erityisen ongelmallinen tämä lupa-asia olisi Sondbyn alueella, jonne on jo suunniteltu 
rakennettavaksi kokoluokaltaan 95 avl:n jätevedenpuhdistamo. Siltä ei ilman Saaris-
tokeskuksen jätevesiä vaadita ympäristölupaa, mutta tilanne mutkistuisi osuuskunnan 
kannalta ratkaisevasti, mikäli alueen jätevesimäärä kasvaisi yli 100 asukasvastine-
yksikön tasolle. Jos Saaristokeskus sijoitetaan Sondbyn alueelle, jätevedenpuhdista-
moon tarvittavaa ympäristölupamenettelyä ei voida kohtuullisin kustannuksin välttää. 
Luvan joutuu hakemaan joko Saaristokeskuksen toteuttajaorganisaatio tai alueella 
toimiva vesihuoltolaitos.
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Lupa jätevesien johtamiseen vesistöön edellyttää lausuntoja ja luonto- yms. selvityk-
siä, joten nopeimmillaan käsittelyaika on yli puoli vuotta. Lisäksi tarvitaan lupa vesialu-
een omistajalta purkuputken sijoittamiseen. Jos lupapäätöksestä valitetaan, voi käsit-
telyaika venyä useisiin vuosiin. Ympäristöluvan kustannukset ovat noin 5 000 - 10 000 € 
tarvittavista selvityksistä riippuen. Jätevedenpuhdistamon ylläpito edellyttää asiantun-
temusta ja henkilötyötä sekä säännöllistä tarkkailua ja raportointia viranomaisille.

Vesijohto- ja viemärilinjojen rakentamiseen maastoon tarvitaan aina maanomistajan 
suostumus ja kirjallinen maa-alueen käyttöoikeussopimus, jossa määritellään mm. 
mahdolliset korvaukset.

 

8. YHTEENVETO

Tässä selvityksessä on tarkasteltu Porvoon Saaristokeskuksen sijoituspaikkavaihto-
ehtoja vesihuollon toteuttamismahdollisuuksien kannalta. Tarkasteltavat sijoituspaik-
kavaihtoehdot olivat:

Vaihtoehto 1: Virvik
Vaihtoehto 2: Sondby, Skeppars
Vaihtoehto 3: Porvoon keskusta, Aleksanterinsillan eteläpuoli 

Talousveden hankinnan kannalta kaikki vaihtoehdot ovat teknisesti hyvin toteutettavis-
sa, sillä kaikissa sijoituspaikoissa voidaan liittyä alueella olevaan vesijohtoverkostoon 
ilman merkittäviä lisäinvestointeja.

Jätevesien viemäröinnin ja käsittelyn osalta sijoituspaikkavaihtoehdoissa on kuitenkin 
merkittäviä eroja. Selkeästi yksinkertaisin ja halvin vaihtoehto on luonnollisesti vaihto-
ehto 3, sillä Porvoon keskustassa voidaan liittyä helposti kaupungin vesi- ja viemäri-
verkostoon. Vaihtoehdossa 3 vesihuollon kokonaiskustannukset olisivat noin 31 000 €/a. 

Myös vaihtoehto 1 eli Virvikin alue on toteutettavuudeltaan hyvä, mikäli jätevedet voi-
daan johtaa Epoon puhdistamolle alueelle perustettavan viemäriosuuskunnan verkos-
ton kautta. Vaihtoehdossa 1 vesihuollon kokonaiskustannukset olisivat noin 75 500 €/a.

Jätevesien käsittelyn kannalta huonoin ja riskialttein vaihtoehto on vaihtoehto 2 eli 
Sondbyn alue, jossa jätevedenpuhdistuksen järjestäminen edellyttää joka tapaukses-
sa ympäristölupamenettelyä. Jätevesien käsittely omassa puhdistamossa on sinänsä 
teknisesti hyvin toteutettavissa ja ympäristöluvan saamisessakaan ei asiallisesti otta-
en pitäisi olla suurempia ongelmia, mutta itse ympäristölupaprosessi siihen liittyvine 
lausunto- ja kuulemismenettelyineen voi saada aikaan vastustusta alueen asukkai-
den taholta ja siten tarpeettomasti viivyttää ja haitata koko hanketta. Vaihtoehdossa 2 
vesihuollon kokonaiskustannukset olisivat noin 81 000 €/a.

Savonlinnassa 11.1.2008

Kiuru & Rautiainen Oy

   Jyri Rautiainen Teemu Heikkinen Leena Vihavainen
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3RUYRRQ�6DDULVWRNHVNXV
1b<77(/<72,0,17$�-$�9,578$$/,(6,7<.6(7

7XOROXYXW�WXKDWWD�HXURD

.lYLMll ������ ������ ������

3llV\PDNVXW

DLNXLVHW����HXURD
ODSVHW����HXURD
��������������NHVNLKLQWD����HXURD ��� ��� ���

9LUWXDDOLWHDWWHULHVLW\NVHW

���������������OLVlKLQWD���HXURD �� ��� ���
�����SllV\OLSXQ�RVWDQHLVWD
Nl\�HVLW\NVLVVl

0XXW�WXORW�WXRWHP��WLODY�� �� �� ���

7XORW�\KWHHQVl ��� ��� �����

3llV\OLSXQ�KLQWD�RQ�DONXYDLKHHVVD�VLGRNVLVVD�NLOSDLOLMRLNVL�OXRNLWHOWDYLHQ�+HXUHNDQ�
6HDOLIHQ�MD�.RWNDQ�0DUHWDULXPLQ�KLQWRLKLQ�

6DDULVWRNHVNXNVHQ�PXLKLQ�WXORPXRWRLKLQ�NXXOXX�PP��WXRWHP\\QWL��YLUWXDDOL��MD�PXLGHQ���
WLORMHQ�YXRNUDDPLQHQ�HULNRLVNl\WW||Q�HULW\LVHVWL�QRUPDDOLHQ�Ql\WWHO\DLNRMHQ�XONRSXROHOOD��
,QYHVWRLQWLUDNHQWHHVWD�ULLSSXHQ�OLVlNVL�P\|V�YXRNUDWXORW�UDYLQWROD��MD�NRNRXVWLORMHQ
RSHUDDWWRULOWD�

1.  Tuottolaskelma: Näyttelytoiminta ja virtuaaliteatteri
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2.  Kannattavuuslaskelma: Näyttelytoiminta ja virtuaaliteatteri

3RUYRRQ�6DDULVWRNHVNXV
.$11$77$9886/$6.(/0$��1b<77(/<72,0,17$�9,578$$/,7($77(5,

/XYXW�VDWDDWXKDWWD

2OHWXV��WRLPLWDDQ�LOPDQ�VXEYHQWLRWD�K\YllQ�WRLPLQWDDQ�ULLWWlYlOOl�KHQNLO|VW|PllUlOOl

.lYLM|LWl .lYLM|LWl .lYLM|LWl
������ ������ ������

/LLNHYDLKWR ��� ��� �����
+HQNLO|VW|NXOXW ��� ��� ���
2VXXV�\KWHLVLVWl�KHQNLO|NXOXLVWD ��� ��� ���
3DONNDNDWH �� ��� ���
<OHLVHW�WRLPLQWDNXOXW������� ���������� ���������� ����� ����
���PDUNNLQRLQWL�������
���Nl\WW|WDUYLNNHHW�����
���ODLWWHLVWRMHQ�NLLQWHLVW|Q�KXROWR���
���NLLQWHl�HQHUJLD���
���KDOOLQWR���
7RLPLQWDNDWH ���� ��� ���
���Ql\WWHO\WRLPLQWD
���YLUWXDDOLWHDWWHULSURGXNWLRW
���YXRNUDW
.l\WW|NDWH

2OHWXV����3llV\OLSXQ�NHVNLKLQWD�RQ����HXURD�ODVNHOPLVVD����HXURD�

/LLNHYDLKWR ��� ����� �����
7RLPLQWDNDWH ��� ��� ���

/DVNHOPD�RVRLWWDD��HWWl�DONXYDLKHHVVD�Ql\WWHO\WRLPLQQDQ�NDQQDWWDYXXV�YDDWLL
XONRSXROLVWD�WXNHD��NXQQHV�ULLWWlYl�NlYLMlPllUlWDVR�RQ�VDDYXWHWWX

3llV\OLSXQ�KLQQDQ������NRURWXNVHOOD�RQ�UDWNDLVHYD�YDLNXWXV�WRLPLQWDNDWWHHVHHQ�
+LQQRLWWHOXD�RQ�PLHWLWWlYl�WDUNNDDQ��/DQVHHUDXVYDLKHHVVD�MRXGXWDDQ�VHXUDDPDDQ
+HXUHNDQ�MD�PXLGHQ�VDPRMD�RPLQDLVXXNVLD�VLVlOWlYLHQ�NRKWHLGHQ�KLQQRLWWHOXD���
-DWNRVVD�SllV\PDNVXD�MD�YLUWXDDOLWHDWWHULQ�KLQWDD�RQ�NRURWHWWDYD�UHLOXW�����YXRGHVVD�
NDKGHQ�YXRGHQ ajan�

/DQVHHUDXVYDLKHHVVD�RQ�VDDWDYD�K\Yl�PDLQH�MD�ULLWWlYlVWL�MXONLVXXWWD��6LVlOW|MHQ�
NHKLWW\PLQHQ�PDKGROOLVWDD�P\|V�NHVNLKLQQDQ�QRXVXQ�

9LUWXDDOLWLORMHQ�Nl\WWlMLNVL�SLWlLVL�O|\Wll�YXRVLVRSLPXNVLOOD�HVLP��RSSLODLWRV���WXWNLPXV��
SHODVWXVWRLPHQ��DUPHLMDQ��OXRYLHQ�WRLPLDORMHQ�WDKRMD�
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3.  Tuloslaskelma: Majoitustoiminta

3RUYRRQ�6DDULVWRNHVNXV�
0$-2,78672,0,17$

/XYXW�WXKDWWD�HXURD +XRQHLVWRW����NSO +RWHOOLKXRQHHW����NSO

$� %� &� $� %� &�

.HVNLKLQWD ��� ��� ��� �� �� ��

.l\WW|DVWH� �� �� �� �� �� ��
0DMRLWXVP\\QWL� ��� ��� ��� ��� ���� ����
/LLNHYDLKWR� ��� ��� ��� ��� ���� ����
0\\QWLNDWH���� ��� ��� ��� ��� ���� ���
+HQNLO|VW|NXOXW���� ��� ��� ��� HL�PXXWX HL�PXXWX HL�PXXWX
3DONNDNDWH ��� ��� ��� ��� ���� ���
3XKWDDQDSLWR
.l\WW|WDUYLNH
0XVLLNNL
2KMHOPDNXOXW
0DUNNLQRLQWL ���OLVll����� OLVll����� OLVll�����
+DOOLQWR
.RUMDXV OLVll����� OLVll����� OLVll�����
.LLQWHl�HQHUJLD OLVll����� OLVll����� OLVll�����
.XOXW�\KWHHQVl�Q�������� ��� ��� ��� OLVll���� OLVll���� OLVll����
7RLPLQWDNDWH ��� ��� ��� ��� ��� ���
9XRNUDW
.l\WW|NDWH

/LLNHYDLKWR��%���&�� ��������� ����
7RLPLQWDNDWH��%��&�� �������� ����

.DSDVLWHHWLQ�OLVl\V�HL�WlVVl�PLWWDNDDYDVVD�PXXWD�PDMRLWXNVHHQ�NRKGLVWHWWXMD�KHQNLO|NXOXMD�

7RLPLQWDNXOXMHQ�RVXXV�KXRQHLVWRNDSDVLWHHWLOOD�RQ�Q�������NDSDVLWHHWLQ�OLVl\V�NDVYDWWDD�WLHWW\MD
NXOXHULl��PXWWD�VXKWHHVVD�OLLNHYDLKWRRQ�WRLPLQWDNXOXMHQ�RVXXV�RQ�SLHQHPSL��Q������

+RWHOOLKXRQHLGHQ�Nl\WW|DVWH�3RUYRRVVD�RQ����������������

9HUROOLQHQ�KXRQHNHVNLKLQWD�3RUYRRVVD�RQ�����HXURD����������

/LLNHYDLKGRQ�ODVNHPLVHNVL�PDMRLWXVP\\QQLVWl�RQ�YlKHQQHWW\�DOY����

/DVNHOPDVVD�RQ�Nl\WHWW\�HUL�W\\SSLVWHQ�PDMRLWXV\NVLN|LGHQ�WRWHXWXQHLWD�NXOXUDNHQWHLWD
VXXQWDD�DQWDYLQD�MD�QH�YRLYDW�YDLKGHOOD�KXRPDWWDYDVWL�PP��NRKWHHQ�RPLVWXVUDNHQWHHVWD
MRKWXHQ�

6XXQQLWHOPDVVD�PDMRLWXVUDNHQWDPLQHQ�RQ�YDLKHLVWHWWX�QLLQ��HWWl����YDLKHHVVD�UDNHQQHWDDQ
KXRQHLVWRW�MD����YDLKHHVVD�KRWHOOL�

�3URVHQWWLPHUNLQQlW�NDWWHLVVD�MD�NXOXLVVD�RYDW�SURVHQWWLD�OLLNHYDLKGRVWD�
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4.  Tuloslaskelma: Ravintolatoiminta

3RUYRRQ�6DDULVWRNHVNXV���
5$9,172/$72,0,17$

5DYLQWROD�����SDLNNDD���WLODSlLVHW�ODDMHQQXNVHW�MD�NHVlWHUDVVL

/XYXW�WXKDWWD�HXURD

/LLNHYDLKWRYDULDDWLRW�5��5��5� 5� 5� 5�

/LLNHYDLKWR ��� ��� ����
0\\QWLNDWH���� ��� ��� ���
+HQNLO|VW|NXOXW����� ��� ��� ���
3DONNDNDWH���� ��� ��� ���
7RLPLQWDNXOXW���� ��� ��� ���
7RLPLQWDNDWH����� �� ��� ���
9XRNUDW
.l\WW|NDWH

����P\\QWLNDWH�HGHOO\WWll��HWWl�\ULW\V�NRNRXVPDWNDLOXNDXGHOOD�S\VW\WllQ�Nl\WWlPllQ
NRUNHDKNRD�KLQWDWDVRD���.HVlNDXGHOOD�HVLP��VDDULVWRODLVSXIIHW�HGHOOHHQ�NRUNHDPPDQ
KLQWDWDVRQ�WXRWH��PXWWD�ULQQDOOH�HGXOOLVLD�YDLKWRHKWRMD�YRO\\PLWXRWWHLNVL�
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5.  Tuloslaskelma: Majoitus- ja ravintolatoiminta yhteensä

3RUYRRQ�6DDULVWRNHVNXV
0$-2,786��-$�5$9,172/$72,0,17$�<+7((16b�6$0$�23(5$$7725,�02/(00,66$�

/XYXW�WXKDWWD�HXURD

���KXRQHLVWRD�%�� ���KXRQHLVWRD�%�����
5��UDYLQWROD ���KXRQHWWD�&���

5��UDYLQWROD

/LLNHYDLKWR ���� ����
0\\QWLNDWH����� ���� ����
+HQNLO|VW|NXOXW���� ��� ���
3DONNDNDWH���� ��� ����
7RLPLQWDNXOXW���� ��� ���
7RLPLQWDNDWH�Q����� ��� ���
9XRNUDW�
.l\WW|NDWH

0DMRLWXV��MD�UDYLWVHPXVWRLPLQQDQ�WXORV�WHKGllQ�PDMRLWXVP\\QQLOOl���+RWHOOLKXRQHLGHQ�KLQQRLWWHOX
DONXYDLKHHVVD�3RUYRRQ�DOXHHQ�\OHLVWl�KLQWDWDVRD�+XRQHLVWRMHQ�Nl\WW|DVWHHQ�SLWlLVL�ROOD�VHONHlVWL
3RUYRRQ�NHVNLNl\WW|DVWHWWD�NRUNHDPSL�MD�KLQWD�NLOSDLOXN\N\LQHQ�YHUUDWWXQD�PXLKLQ�
KXRQHLVWRKRWHOOLNRKWHLVLLQ��+XRQHLVWRLVVD�����HXURQ�WDVR�RQ�HKGRWRQ�PLQLPL�

+RWHOOL��MD�UDYLQWRODWRLPLQQDQ�WXOLVL�ROOD�VDPDOOD�RSHUDDWWRULOOD��PXWWD�WDUYLWWDHVVD�HULOOLVLQl�\KWL|LQl�
WlPl�PDKGROOLVWDD�HVLP��WXQQHWXQ�NHLWWL|PHVWDULQ�RVDNNXXGHQ�MD�VLWRXWXPLVHQ�
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6.  Tuloslaskelma: Satamatoiminta

3RUYRRQ�6DDULVWRNHVNXV
6$7$0$72,0,17$

6DWDPDSDLNNDPDNVXMHQ�WXORW�YLHUDVVDWDPDNl\W|VVl
<|S\PLVHQ�KLQWD����HXURD�YUN

/XYXW�HXURD

6RQGE\ 9LUYLN /lQVLUDQWD

7RXNRNXX Nl\WW|DVWH���� ����� ����� �����

.HVlNXX Nl\WW|DVWH���� ������ ������ ������

+HLQlNXX Nl\WW|DVWH���� ������ ������ ������

(ORNXX Nl\WW|DVWH���� ������ ������ ������

6\\VNXX�Nl\WW|DVWH���� ������ ������ �����

<KWHHQVl ������ ������ ������

6DWDPDWRLPLQWRLKLQ�NXXOXX�VHNl�9LUYLNLVVl��HWWl�6RQGE\VVl�P\|V�SROWWRDLQHHQ�P\\QWL���
6DWDPD\ULWWlMl�YRL�KRLWDD�P\|V�6DDULVWRNHVNXNVHQ�YlOLQHYXRNUDXNVHQ�MD�VXXUHPSLHQ�
YHQHLGHQ�YXRNUDXVWRLPLQWDD��
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3RUYRRQ�6DDULVWRNHVNXV
/,,.(9$,+72�<+7((16b

/XYXW�WXKDWWD�HXURD

2OHWXNVHW�
����������NlYLMll�6RQGE\�9LUYLN���������/lQVLUDQWD
���0DMRLWXNVHQ�Nl\WW|DVWH�KXRQHLVWRW������KRWHOOLKXRQHHW����
���0DMRLWXNVHQ�NHVNLKLQWD�KXRQHLVWRW�����HXURD��KRWHOOLKXRQHHW����HXURD
���6DWDPDWRLPLQWRMHQ�HVLPHUNNLQl�6RQGE\

���KXRQHLVWRD ���KXRQHLVWRD� /lQVLUDQWD
�����KXRQHWWD

3llV\PDNVXW ��� ��� ���

7HDWWHULHVLW\NVHW ��� ��� ���

0XXW�WXORW�WXRWHP��WLODY�� �� �� ��

0DMRLWXVWRLPLQWD ��� �����

5DYLQWRODWRLPLQWD ��� ��� �����

6DWDPDWRLPLQWD �� �� ��

/LLNHYDLKWR�\KWHHQVl ����� ����� �����

0HUNLWWlYlQl�RVDQD�6DDULVWRNHVNXNVHQ�OLLNHWRLPLQWDD�YRL�ROOD�YLUWXDDOLWLORMHQ�MD�WHNQLLNDQ
YXRNUDDPLQHQ�HUL�Nl\WW|WDUNRLWXNVLLQ�

.HVNXVWDYDLKWRHKGRVVD��������NlYLMll�RQ�SLGHWWlYl�PLQLPLOXNXQD��WDYRLWHOWDYD�WDVR�RQ
Q����������NlYLMll�

6DXQDPDDLOPDD�HL�ROH�KXRPLRLWX�HULOOLVHQl�OLLNHWRLPLQWD\NVLNN|Ql���0DMRLWWXYLHQ�DVLDNNDLGHQ
RVDOWD�VH�YRL�RVLWWDLQ�VLVlOW\l�PDMRLWXVKLQQRLWWHOXXQ��PXWWD�VH�WRLPLL�P\|V�LWVHQlLVHQl�
NRNRXVPDUNNLQRLQWLWXRWWHHQD�WDL�RVDQD�PXLGHQ�SDOYHOXWXRWWDMLHQ�SDNHWWHMD�

7.  Saaristokeskuksen liikevaihto
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3RUYRRQ�6DDULVWRNHVNXV
,19(672,17,/$6.(/0$

/XYXW�VDWDDWXKDWWD
6RQGE\ 9LUYLN /lQVLUDQWD

3llUDNHQQXV
�������P��[�������HXURD ����� ����� �����

6DXQDPDDLOPD
����P��[�������HXURD ����� ����� HL�UDNHQ�

0DMDNND ��� ��� HL�UDNHQ�

6DWDPD ����� ����� ���

6DWDPDQ�KXROWRUDNHQQXV�
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8.  Saaristokeskuksen investointilaskelma
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9.  Henkilöstötarve ja palkkataso



Onvisio Consulting 11.2.2008

Porvoon Saaristokeskus  •  TOTEUTETTAVUUSTUTKIMUS Liite 5

MARKKINAPOTENTIAALI-/KÄVIJÄMÄÄRÄARVIOINTIA

SISÄLTÖ

1 MARKKINAPOTENTIAALIN ARVIOINTIA 

 SIJOITUSPAIKKOJEN MUKAAN .............................................................2

2 TAUSTATIETOA KÄVIJÄMÄÄRIEN ARVIOINTIIN ...................................4

 2.1  Koti- ja ulkomaiset kokousmatkailijat ............................................4

 2.2   Kansainväliset risteilymatkustajat ..................................................6

 2.3  Kotimaiset ryhmämatkailijat (vapaa-aika) ......................................6

 2.4  Ulkomaiset ryhmämatkailijat (vapaa-aika) .....................................7

 2.5  Individuaalimatkailijat/kokonaisyöpymiset  ...................................7

 2.6  Helsingin matkailijapotentiaali ........................................................7

 2.7  Eräiden käyntikohteiden kävijämääriä ...........................................8

 2.8  Tiivistelmä osioiden 1- 6 sisältämistä luvuista  .............................8

3 SAARISTOKESKUKSEN KÄVIJÄMÄÄRÄARVIO ...................................9



Onvisio Consulting 11.2.2008

Porvoon Saaristokeskus  •  TOTEUTETTAVUUSTUTKIMUS  •  Liite 5 2 (10)

Pre- feasibility study vaiheen arviointia syyskuussa 2007. Näihin arviointeihin 
on tullut useita täydennyksiä ja uusia näkökulmia tutkimusprosessin edetessä.

1   MARKKINAPOTENTIAALIN ARVIOINTIA 
 SIJOITUSPAIKKOJEN MUKAAN

Saaristokeskukselle on tutkimusvaiheessa harkinnassa kolme vaihtoehtoista sijain-
tipaikkaa: Taidetehtaan alue kaupungin keskustassa (jatkossa keskusta), Sondbyn 
caravan-alueen ympäristö ja Virvikin golfkentän lähistöllä oleva alue. Sondby ja Virvik 
sijaitsevat maaseutumaisemassa meren rannalla ja niistä aukeaa saaristonäkymä, ja 
niihin viitataan jatkossa ns. ”saaristokohteina”. Tässä selvityksessä kuvataan karkeas-
ti markkinapotentiaalinäkymiä keskusta- ja saaristokohteita vertaillen.

Keskusta:
Keskustan vahvuutena on sen helppo saavutettavuus sekä yksittäisille matkailijoille 
että ryhmille. Sen ansiosta keskustakohteen on helpompi saada hyvin laaja-alainen 
asiakaskunta (yritysten kokousryhmistä koululaisiin ja Martta-kerhoista seniorimatkai-
lijoihin).
 
Ryhmät liikkuvat yleensä omilla tilausbusseilla, joten sijainti ei ole heille niin kriittinen 
asia kuin kävellen tai julkisilla kulkuneuvoilla liikkuville yksittäismatkailijoille.

Vetovoimaisella keskustakohteella on luonnollisesti paremmat mahdollisuudet houku-
tella suuria määriä matkailijoita ns. päiväkävijöistä: (esim. kansainvälisten risteilyalus-
ten asiakkaita, pääkaupunkiseudun kansainvälisiä kongressivieraita, kotimaisia lomai-
lijoita jne.) kuin syrjässä sijaitsevalla kohteella, jonne on heikommat kulkuyhteydet.

Pääkaupunkiseudulla sijaitseville yrityksille ja organisaatioille noin tunnin ajomatka on 
hyväksyttävä etäisyys sekä päiväkokousten että yöpyvien yritystilaisuuksien osalta. 
Keskustakohteen kohdalla tämä toteutuu, mutta saaristokohteiden kohdalla matkus-
tusaika voi muodostua liian pitkäksi ja hankalaksi, erityisesti huonojen säiden aikaan: 
loka/marraskuusta maalis-/huhtikuuhun, mikä on parasta sesonkia yritystilaisuuksille.

Keskustakohteen vetovoimaisuutta yrityskokouksille ja -tapahtumille lisää myös kes-
kustan muu palvelutarjonta: kahvilat/ ravintolat, ostospaikat, käyntikohteet, ohjelma-, 
palvelut, jotka ovat helposti (kävellen) saavutettavissa. Keskustavaihtoehdossa Saa-
ristokeskuksen välittömässä läheisyydessä olisi hotelli (Taidetehtaan alueen suunni-
telma). Mikäli hotellin kapasiteetti ei riittäisi kaikille kokousvieraille, voitaisiin suurem-
pi ryhmä jakaa majoittumaan myös keskustan muihin hotelleihin, mikä mahdollistaisi 
suurehkotkin tilaisuudet (esim. yli 100 henkilöä). Saaristokohteiden kohdalla yläraja 
lienee majoitusta ajatellen alkuvaiheessa n. 60 henkilöä.

Sondby:
Sondby -vaihtoehdon vahvuuksina voidaan pitää kaunista saaristomaisemaa sekä 
luonnonrauhaa ja etäisyyttä ”kaupungin houkutuksiin”, joita tietyt asiakasryhmät ar-
vostavat. Esim. kokousten oheisohjelmiksi tarjottaviin saaristoelämyksiin Sondbystä 
pääsee huomattavasti helpommin ja nopeammin kuin keskustasta. Tällöin Saaristo-
keskukseen pitäisi varata tilaa ohjelmapalveluyrittäjien toimintoja varten (esim. palve-
lu-piste ja varusteiden vaihtotila/jonkinlainen varustevarastotila).
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Heikkoutena etenkin talviaikaan on pidempi etäisyys ja ajomatka. Toimivien kulkuyh-
teyksien, pysäköintipaikkojen yms. rakentaminen aiheuttaa merkittävästi suuremmat 
kustannukset kuin keskustakohteessa. Caravan-alueen ja vanhojen lomamökkien yh-
teensovittaminen uuden konseptin kanssa voi myös osoittautua haasteelliseksi. 

Menestyäkseen Sondbyssa Saaristokeskuksen pitäisi olla varsin pitkälle omavarainen 
yksikkö, josta löytyy riittävästi kokous-, majoitus- ja ravintolatilaa sekä oheisohjelmaa, 
koska keskustan palvelutarjonta on liian kaukana.

Jotta kohde kiinnostaisi yritystilaisuuksien järjestäjiä, pitäisi sen tarjota jotakin erityis-
tä, jota muut Porvoon seudun kohteet, esim. monet viehättävät kartanot, eivät tarjoa. 
Kartanot ja muut tavanomaisesta poikkeavat kohteet ovat olleet jo muutaman vuoden 
erittäin suosittuja kokous-/ yritystilaisuuksien kohteina. Saaristokeskuksen – erityises-
ti, jos se on vahvasti julkisrahoitteinen, ei pitäisi vääristää kilpailua eikä haitata alueen 
nykyisten yrittäjien (esim. kartanot) menestymismahdollisuuksia.

Virvik:
Virvik -vaihtoehdon vahvuutena on alueen historia ja luonto, toimiva golfklubi ja help-
po pääsy erilaisiin elämyksiin saaristossa. Virvikissä Saaristokeskus voisi profi loitua 
korkeatasoisten yritystilaisuuksien kohteena, jossa olisi golfi n lisäksi tarjolla saaristo-
elämyksiä, erinomaista ruokaa ja luonnonrauhaa kauniissa kartanomiljöössä.

Virvikissäkin Saaristokeskuksen pitäisi olla varsin pitkälle omavarainen yksikkö, josta 
löytyy riittävästi kokous-, majoitus- ja ravintolatilaa sekä oheisohjelmaa, koska keskus-
tan palvelutarjonta on liian kaukana. Virvikin Golfkentän alueella sijaitsevissa vanhois-
ta rakennuksista osa on jo käytössä ja niihin voidaan kunnostaa lisää tunnelmallisia 
tiloja kokouksia ja juhlia varten. Yritystilaisuuksien ja golfi n yhdistäminen tekisi ympä-
rivuotisen, kannattavan toiminnan mahdolliseksi, koska niiden sesongit täydentävät 
erinomaisesti toisiaan.

Yhteistä molemmille saaristokohteille: 
Sekä Virvikin että Sondbyn kohdalla Saaristokeskuksen hyvä saavutettavuus kaikki-
na vuodenaikoina ja kaikissa keliolosuhteissa edellyttää investointeja tieyhteyksien 
kehittämiseen ja ylläpitoon. Yksittäismatkailijoille molemmat kohteet ovat ainoastaan 
omalla autolla saavutettavissa, mikä rajoittaa asiakaspotentiaalia, ellei säännöllistä 
erillisliikennettä kohteisiin järjestetä.

Päiväkävijöiden (esim. risteily- ja kongressivieraat) houkutteleminen saaristokohtei-
siin on vaikeampaa kuin keskustakohteeseen, johon he voivat helposti ”pistäytyä” 
Porvoon keskustan nähtävyyksiin tutustuessaan.

Asiakkaiden turvallisuuden takaaminen liikuttaessa liukkailla kallioilla tai yleensäkin 
metsän keskellä meren rannalla sijaitsevalla alueella syksyllä ja talvella edellyttää pa-
nostamista turvallisiin kulkureitteihin erityisesti Sondbyssä. 
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2  TAUSTATIETOA KÄVIJÄMÄÄRIEN ARVIOINTIIN

Tämän selvityksen tarkoituksena on esittää taustatietoa Saaristokeskuksen kävijä-
määrien perustellulle arvioinnille. Arvion lähtökohtana on Porvoon keskustassa si-
jaitseva vaihtoehto, joka luontaisesti kerää kävijöitä enemmän kuin kauempana si-
jaitsevat kohteet.  Niiden osalta voidaan eri kohderyhmien osalta laskea sovellettuja 
kävijämääräennusteita

Saaristokeskuksen kävijämäärää arvioidaan tämän hetken matkailulukujen valos-
sa tavoitteena löytää perusteltu minimikävijämääräluku.

Saaristokeskukseen liittyvän majoituksen potentiaalisia käyttöasteita arvioidaan myö-
hemmässä vaiheessa kunkin kohteen ominaisuuksien perusteella.  Kävijämääräesti-
maatti on tämän esityksen lopussa kohdassa 9.

2.1  Koti- ja ulkomaiset kokousmatkailijat
Merkittävä asiakaskohderyhmä Saaristokeskukselle on kaikissa sijaintivaihtoehdoissa 
yritysten ja organisaatioiden erilaiset kokoukset ja tilaisuudet, joita järjestetään 
käytännöllisesti katsoen ympäri vuoden. Hiljaisempaa aikaa on oikeastaan vain kesäl-
lä juhannuksesta koulujen alkuun sekä juhlapyhinä. 

Valtakunnallisen kokousmarkkinatutkimuksen tuloksia
Finland Convention Bureaun Taloustutkimus Oy:llä v. 2004 teettämän ja v. 2005 jul-
kaistun valtakunnallisen kokousmarkkinatutkimuksen mukaan kansainvälisiä ja koti-
maisia kokouksia järjestettiin v. 2004 Suomessa seuraavasti:

Kansainvälisiä kokouksia  6 200 kpl
Kotimaisia kokouksia  99 600 kpl
Yhteensä  105 800 kpl

Kansainväliset kokoukset   Kotimaiset kokoukset
Prosenttiosuudet kunnittain   Prosenttiosuudet kunnittain
Helsinki  25,9 %  Helsinki  13,5 %
Turku  10,7 %  Tampere   5,9 %
Espoo  8,0 %  Espoo   5,3 %

Pääkaupunkiseudun, erityisesti Helsingin, osuus oli odotetusti omaa luokkaansa kan-
sainvälisten kokouksissa, joissa PK-seudun markkinaosuus oli yhteensä 37,9 %. Ko-
timaiset kokoukset jakaantuivat tasaisemmin maan eri osiin, mutta PK-seudun osuus 
oli niissäkin yhteensä 21,9 % eli 21 812 kokousta.

Itä-Uudenmaan osuus kansainvälisistä kokouksista oli 1,1 % eli 68 kokousta ja 
kotimaisista kokouksista 1,8 % eli 1 792 kokousta. 

Vuonna 2004 pidettyihin kansainvälisiin ja kotimaisiin kokouksiin osallistui tutkimuk-
sen mukaan yhteensä 4 514 200 henkilöä seuraavasti:

Osanottajia kansainvälisissä kokouksissa  305 700 henkilöä
Osanottajia kotimaisissa kokouksissa  4 208 500 henkilöä
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Kansainväliset kokoukset   Kotimaiset kokoukset
Osanottajien %-osuudet kunnittain  Osanottajien %-osuudet kunnittain

Helsinki  30,7 %  Helsinki  18,1 %
Turku  11,7 %  Tampere  5,7 %
Espoo  8,1 %  Espoo  5,1 %
Vantaa  5,8 %  Oulu  4,3 %
Lahti  5,5 %  Pori  4,3 %
Tampere  5,0 %  Jyväskylä  4,0 %
Oulu  4,5 %  Turku  4,0 %
Kuopio  3,3 %  Lahti  3,3 %
Lappeenranta  2,7 %  Vantaa  3,1 %
Jyväskylä  2,5 %  Kuopio  2,8 %
 
Kansainvälisten kokousten osanottajista valtaosa, peräti 44,6 % eli 136 342 henkilöä, 
keskittyi PK-seudulle. Suurin osa näistä on kansainvälisten yrityskokousten osanot-
tajia. Kansainvälisten järjestöjen kongressiosanottajia on PK-seudulla FCB:n tilastojen 
mukaan noin 20 000–30 000 vuosittain. Kotimaisista kokousmatkailijoista PK-seudun 
osuus oli 26,3 % eli 1 106 835 osallistujaa.

Itä-Uudenmaan osuus kansainvälisistä kokousvieraista oli tämän tutkimuksen 
mukaan 0,3 % eli 917 henkilöä ja kotimaisista kokousmatkailijoista 1,1 % eli 
46 293 henkilöä.

Tällä hetkellä käytettävissä ei ole tietoja siitä, kuinka suuri osuus PK-seudulla pidettä-
vien kansainvälisten kokousten osanottajista vierailee Porvoossa. Porvoo on kuitenkin 
jo vuosia kuulunut erityisesti kv. järjestökongressien oheisohjelmien ja pre- ja post-
tourien suosituimpiin kohteisiin. 

Parhaat mahdollisuudet Saaristokeskuksen kokousasiakaskuntaa ajatellen ovat seu-
raavissa segmenteissä:

• Entistä useampien kv. kongressivieraiden oheisohjelmien ja pre- ja post tourien 
 suuntaaminen Porvooseen/ Saaristokekukseen yhteistyössä kongressien jär-
 jestäjien (ko. järjestöt ja ammattimaiset kokousjärjestäjät eli PCO:t) kanssa.

• Toistuvien kv. kokousten (esim. pohjoismaiset kokoukset, jotka pidetään Suomessa 
 joka 4. tai 5. vuosi) hankkiminen Porvoon seudulle/ Saaristokeskukseen yhteis-
 työssä ko. järjestöjen kanssa.

• Kansainvälisten yrityskokousten aikatauluihin ja ohjelmiin vaikuttaminen on 
 vaikeampaa, koska nämä kokoukset ovat erittäin tiiviitä ja lyhytkestoisempia kuin 
 järjestökongressit, joihin on perinteisesti totuttu liittämään 2–3 päivän pre- ja post- 
 toureja, seuralaisten ohjelmia ja erityyppisiä oheisohjelmia. Yrityskokousten suuren 
 volyymin takia sitäkin kannattaa kuitenkin yrittää ja kohdentaa toimenpiteet sellai-
 siin toimialoihin ja yritystapahtumiin, joissa vierailu Porvoossa/ Saaristokeskukses-
 sa tuottaa osallistujille selkeästi lisäarvoa.

• Kuten tutkimustuloksista voidaan selkeästi huomata, ehdottomasti suurin volyymi 
 on kotimaisissa kokouksissa, joista suurin osa on erilaisia yritystilaisuuksia (kesto 
 yleensä 1–2 päivää ja osanottajamäärä 20–50 henkilöä). Nämä ovat Porvoon 
 olemassa olevaan tarjontaan (erityisesti kartanot ja muut persoonalliset kokous-
 paikat) ja myös uuteen Saaristokeskukseen erittäin hyvin sopivia tilaisuuksia. 
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Kokousasiakkaiden hankkiminen vaatii Porvoon seudulta voimakkaita ja tehokkaita 
yhteismarkkinointitoimenpiteitä ja Saaristokeskus tuo Porvoon seudun kokousima-
goon uuden kiinnostavan lisän.

2.2  Kansainväliset risteilymatkustajat 
Kansainvälisen risteilyliikenteen matkustajamäärät Itämerellä ovat viime vuosina ol-
leet hyvässä kasvussa ja myös Helsinki on saanut siitä osansa. Kesäkaudella 2006 
Helsingin satamissa vieraili 259 kansainvälistä risteilyalusta, jotka toivat ennätysmää-
rän eli 270 000 risteilyvierasta päiväksi Helsinkiin. Matkustajamäärä kasvoi edellis-
vuodesta 12 % ja on neljässä vuodessa yli kaksinkertaistunut. Tänä vuonna risteilyvie-
raiden määrä asettunee noin 260 000 henkilön paikkeille. 

Suurin osa risteilyvieraista tulee USA:sta, Saksasta, Italiasta, Espanjasta, Ranskasta 
ja Kanadasta. Tyypillisiä risteilyvieraita eivät ole enää amerikkalaiset eläkeläisryhmät 
vaan erityisesti Länsi-Euroopan maista saapuu entistä enemmän nuorehkoja (40+) 
matkailijoita ja myös perheitä.

Risteilyvieraiden maajärjestelyjä Helsingissä ja lähialueilla hoitaa pääasiassa neljä 
Destination Management-toimistoa (DMC): 

Long Shore Services (toiminut alalla pisimpään, markkinajohtaja) 
Tumlare (jolla toimistot myös Tukholmassa ja Kööpenhaminassa)
Next Travel (jolla läheistä yhteistyötä John Nurmisen kanssa jatkossa)
Rita Tours (erikoistunut saksalaisiin risteilyvieraisiin)
 
Näiden alan asiantuntijoiden mukaan Porvoo on Helsingin jälkeen toiseksi suosituin 
kohde. Alan markkinajohtajan arvion mukaan kuitenkin vain n. 10 % risteilyvieraista 
käy Porvoossa. (Toisen arvion mukaan määrä on ehkä 10–20 %). Useimmiten syynä 
on se, että ensimmäistä kertaa Suomessa vierailevat matkustajat haluavat viettää päi-
vän Helsingissä. Toista tai useampaa kertaa vierailevat haluavat jo nähdä muutakin 
ja silloin Porvoo on suosituin kohde. Aika, joka Porvoossa vietetään on varsin lyhyt: 
45 min – 1 tunti. Tämän ajan vieraat yleensä viettävät Vanhassa kaupungissa ja sen 
jälkeen nautitaan lounas esim. Haikossa tai Kiialan Kartanossa.

Jos halutaan enemmän risteilyvieraita Porvoon seudulle/ Saaristokeskukseen, 
pitäisi vieraille pystyä tarjoamaan aitoja, ainutlaatuisia ja korkeatasoisia elämyk-
siä, esim. ”Kalastajan Koti”, jossa on kunnon laituri, siistit WC-tilat ja muu ympäristö 
sekä mahdollisuus nauttia herkullinen ateria esim. ”veden päällä olevassa  veneva-
jassa” (*. Aitoja elämyksiä aidossa ympäristössä ja tasokkaasti toteutettuna, toivovat 
nämä alan ammattilaiset.
(*(kursivoidut sitaatteja haastatteluista)  

2.3  Kotimaiset ryhmämatkailijat (vapaa-aika)
Kotimaisten ryhmämatkailijoiden määristä ei ole kokonaistilastotietoja. Porvoo Tours 
käsittelee n. 800 ryhmää vuodessa, mutta suurin osa niistä on yritysryhmiä. Voita-
neen arvioida, että Porvoossa käy tämän lisäksi vuoden aikana n. 1000 järjestö- yms. 
ryhmää eli 25 000 henkilöä.  Porvoo tunnetaan ryhmämatkoja tekevien piirissä hyvin 
ja oletettavasti uuden hyvän kohteen markkinoille tulo lisää merkittävästi ryhmämat-
kailijoiden kiinnostusta.
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2.4  Ulkomaiset ryhmämatkailijat (vapaa-aika)
Myöskään ulkomaisten vapaa-ajan ryhmien määristä ei ole kokonaistilastoja. Porvool-
la on kuitenkin kohtuullisen hyvä asema Helsingistä pohjoiseen itäistä reittiä liikku-
vien bussimatkailijoiden päiväkäyntikohteena. Yöpyvien asiakkaiden saaminen tästä 
kohderyhmästä on vaikeaa Helsingin läheisyydestä johtuen, mutta Saaristokeskuksen 
palvelukokonaisuus lisää mahdollisuuksia myös tässä kohderyhmässä. Voitaneen ar-
vioida, että Porvoossa käy vähintään 300 ulkomaista ryhmää eli 7 500 henkilöä.

2.5  Individuaalimatkailijat/kokonaisyöpymiset
Käytössä olevista majoitustilastoista ei voida erotella individuaalimatkailijoiden yöpy-
misiä.  Individuaalipäiväkävijöitä voidaan arvioida olevan vähintään 50 000 ulkomai-
sia ja saman verran kotimaisia. Määrät voivat olla huomattavasti suurempiakin, mut-
ta toteutettavuustutkimuksen laskelmissa käytetään mieluummin varovaisia arvioita.

V. 2006 Porvoossa kertyi 141 000 yöpymisvuorokautta. Kotimaisia yöpymisiä oli 
108.000 yvrk ja näistä 22 % oli vapaa-ajan matkailua ja 78 % ammattiin liittyvää mat-
kustusta. Ulkomaisia yöpymisiä oli 32 500 yöpymisvuorokautta ja näistä 68 % oli va-
paa-ajan matkustusta ja 32 % työmatkustusta. 

Viipymän (1,7 vrk) perusteella laskettuna yöpyviä matkailijoita Porvooseen saapuu
vuosittain n. 82 000.

Individuaalimatkailussa Porvoo ei ole tyypillinen perhematkailukohde ja myöskään 
Saaristokeskuksen kohderyhmäajattelu ei suuntaudu toteutettavuustutkimuksen alku-
vaiheessa perhematkailuun. Sisältöajatuksen tarkempi määrittely tarkentaa myöhem-
mässä vaiheessa myös kohderyhmiä.

2.6  Helsingin matkailijapotentiaali
Helsingin matkailijamäärillä ja niiden kehityksellä on huomattava merkitys Porvoolle ja 
Saaristokeskukselle etenkin ulkomaisten matkailijoiden osalta.

Helsingin majoitusliikkeiden yöpymismäärä vuonna 2006 oli 2 757 800 lisääntyen 
7,9 % vuodesta 2005. Nousu oli ennen muuta ulkomailta tulleen matkailun vilkastu-
misen ansiota yöpymisten lisääntyessä 11,0 %. Kotimaasta yöpymisiä kertyi 3,3 % 
edellisvuotta enemmän. Kotimaanyöpymisiä kirjattiin 1 049 900 ulkomailta tulleiden 
yöpymisluvun ollessa suurempi kuin milloinkaan aikaisemmin eli 1 707 800.

Helsingissä yöpyvien matkailijoiden viipymä oli vuonna 2006 keskimäärin 1,76 yötä 
eli edellisvuotta (1,79 yötä) lyhyempi. Viipymä lyheni sekä ulkomaisten matkailijoiden 
(2,02 yötä) että kotimaasta tulleiden (1,46 yötä) keskuudessa. Kaikkiaan Helsingissä 
arvioidaan käyvän vuosittain yli 10 miljoonaa matkailijaa, joista 75 % on päiväkävijöi-
tä.
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2.7  Eräiden käyntikohteiden kävijämääriä
Erikseen analysoitujen merellisten luontokeskusten lisäksi kävijämäärän arvioinnissa
voidaan tehdä tuntuman saamiseksi varovaista vertailua eräiden käyntikohteiden 
kanssa.  

Heureka 246 000
Porvoon Tuomiokirkko 194 000
Maretarium (Kotka) 59 000
Arktikum (Rovaniemi) 77 000
Olavinlinna (Savonlinna) 103 000
Aboa Vetus (Turku) 178 000
Saamelaismuseo Siida (Inari) 57 000
Verlan tehdasmuseo 21 000
Valamon luostari 160 000
Ähtärin Eläinpuisto 122 000
Museolaiva Pommern (Maarianhamina) 33 000
Vapriikki (Tampere) 114 000

 

2.8  Tiivistelmä osioiden 1- 6 sisältämistä luvuista
Yöpymisvuorokausia Porvoossa 2006 
-  yhteensä 141 000
-  kotimaisia 108 500 (vapaa-aika 22 %, työ 78 %)
-  ulkomaisia 32 500 (vapaa-aika 68 %, työ 32 %)

Yöpyviä matkailijoita viipymän (1,7 vrk) perusteella 82 000

Kansainvälisiä kokouksia Suomessa 6 200
- PK seudun osuus 37,9 % = 2 294 kokousta
- IU:n osuus 1,1 % = 68 kokousta

Kotimaisia kokouksia 99 600
- PK seudun osuus 21,9 % = 21 812 kokousta
- IU:n osuus 1,8 % =  1 792 kokousta

Kansainvälisten kokousten henkilömäärä Suomessa 305 700
- PK seudun osuus 44,6 % = 136 342 henkilöä
- IU:n osuus 0,3 % = 917 henkilöä

Kotimaisten kokousten henkilömäärä 4 208 500
- PK seudun osuus 26,3 % = 1 106 835 henkilöä
- IU:n osuus 1,1 % = 46 293 henkilöä

Risteilymatkailijoita Helsingissä 270 000
- 15 % käy Porvoossa = 40 500 henkilöä

Yöpymisvuorokausia Helsingissä 2 757 800
- Kotimaa 1 049 900
- Ukomaat 1 707 000
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Helsingissä käy arviolta 10 miljoonaa matkailijaa/vuosi
Porvoo Tours hoitaa n. 800 ryhmää/vuosi
Porvoon Matkailutoimistossa käy n. 45 000 asiakasta/vuosi
Porvoossa arvioidaan käyvän n. 700 000 matkailijaa/vuosi

3  SAARISTOKESKUKSEN KÄVIJÄMÄÄRÄARVIO

Saaristokeskuksen kävijämääräarvioita voidaan tarkastella seuraavien tämän hetken 
asiakaskohderyhmien ja määrien valossa. Luonnollisesti uuden kohteen menestyk-
seen vaikuttaa myös markkinointi ja todellisuudessa on tavoiteltava alla kuvatun lisäk-
si kasvua useissa segmenteissä. 

Tämän arvion optimaalinen toteutuma on Saaristokeskuksen Länsirantavaihtoehdos-
sa ja kokonaismäärä pienenee oletettavasti 30-50% Virvik ja Sondby vaihtoehdoissa.

30 % IU:n alueen kotimaisista kokousasiakkaista 14 000

50 % IU:n alueen ulkomaista kokousasiakkaista 400

20 % Porvooseen tulevista risteilyasiakkaista 8 000

20 % yöpyvistä matkailijoista 16 000

40 % Porvoossa käyvistä (1000 ryhmää x 25 henk.*)  
kotimaisista vapaa-ajan ryhmäasiakkaista 10 000

40 % Porvoossa käyvistä (300 ryhmää x 25 henk.*)
ulkomaista vapaa-ajan ryhmäasiakkaista 3 000

30 % Porvooseen saapuvista (50 000 henkilöä*) kotimaisista
 individuaali päiväkävijöistä 15 000

30 % Porvooseen saapuvista (50.000 henkilöä*) ulkomaisista
Individuaalipäiväkävijöistä 15 000

veneilijöistä** 2 000

10 % porvoolaisista 5 000

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yhteensä 88 400/v 

*merkityistä ei ole tarkkaa tilasto-/tutkimustietoa 
 ** veneilijöiden määrä perustuu keskustan sataman yöpymismääriin 
 
 IU = Itä-Uusimaa
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YLEISTÄ

Tämän analyysin vertailukohteiksi otettiin seuraavat luonto/ saaristokeskukset:
  
Saaristokeskus Korpoström, Korppoo
Sinisimpukan luontokeskus, Dragsfjärd
Tammisaaren luontokeskus, Tammisaari
Teijon luontotalo, Perniö
Terranova – Merenkurkun luontokeskus, Vaasa
Kalajoen Merikeskus, Kalajoki
 
Kohteiden vertailu on tiivistetyssä muodossa luonto-/saaristokeskusten vertailutau-
lukossa liitteen lopussa. Lisäksi jokaisesta kohteesta on oma yksityiskohtaisempi 
kuvaus. Sijaintinsa puolesta samantyyppisiä ”kaupunkikohteita” ovat Tammisaaren 
luontokeskus ja Terranova, jotka molemmat sijaitsevat kaupungin keskustassa. Muut 
vertailukohteet sijaitsevat saaristossa.

Metsähallitus vastaa toiminnasta Sinisimpukassa, Tammisaaressa, Teijossa ja Kalajo-
ella ja kahdessa muussakin se on keskeinen toimija. Metsähallituksella on suuri jouk-
ko luontokeskuksia ja taloja ympäri Suomea ja niiden toiminta näyttää olevan kaikkial-
la aika samanlaista (toki jokaisella kohteella on myös omia erityispiirteitä). Erityisesti 
Teijossa, mutta myös Sinisimpukassa ja Tammisaaressa palvelutarjonta on selkeästi 
suunnattu lapsille ja nuorille – ja koululaisryhmät muodostavatkin tärkeän asiakas-
ryhmän.  Korpoström, Kalajoki ja Terranova ovat ehkä hieman enemmän profi loituneet 
aikuisille suunnattuun tarjontaan.

Oikeastaan vain Korpoströmissä on aktiivisena kohderyhmänä myös yritykset ja erilai-
set organisaatiot, joiden tilaisuuksiin halutaan myydä omia ja alueen muiden yritysten 
palveluja kokonaisvaltaisena pakettina. Korppoossakin tämä on tosin vasta alussa, 
mutta yritysten kokous- ja juhlatilaisuuksien myynnistä ja toteutuksesta vastaavat alan 
ammattilaiset (Strandbo Group), joten toiminta todennäköisesti kasvaa lähivuosina. 
Oletettavasti myös v. 2007 avattu Kalajoen Merikeskus tulee ottamaan yritykset mer-
kittäväksi kohderyhmäksi, koska keskuksen yhteydessä on hotelli ja kylpylä.

Luontokeskusten sarjassa suosituimmat kohteet sijaitsevat lähes kaikki Pohjois-
Suomessa. 

MEK:n Matkailukohteiden kävijämäärät – tilaston mukaan luontokeskusten 
10 kärjessä lista kävijämäärineen on seuraava:

 v. 2005 v. 2006
Oulangan luontokeskus, Kuusamo 71 484 67 103
Luontokeskus Kellokas, Kolari  64 200
Luontokeskus Karhuntassu, Kuusamo 66 766 61 305
Luontokeskus Ukko, Lieksa 44 567 50 044
Palvelupiste Kiehinen, Inari  43 300
Hossan luontokeskus, Suomussalmi 40 095 41 800
Pallastunturin luontokeskus, Kittilä  37 000
Seitsemisen luontokeskus, Kuru 29 974 30 987
Palvelupiste Etiäinen, Rovaniemi 43 599 30 642
Pyhätunturin luontokeskus, Pelkosenniemi  30 300
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Merkittävää on se, että mikään luontokeskuksista ei saavuta lähellekään 100.000 kä-
vijän rajaa, vaikka se sijaitsisi erittäin suositussa matkailukohteessa, kuten Kuusa-
mo, Kittilä tai Inari. Toinen kiinnostava huomio on se, että useissa luontokeskuksissa 
kävijämäärät ovat laskussa. Suurimmat kävijäluvut ovat odotetusti kesällä, kävijämää-
rien ollessa suurimmillaan heinäkuussa. Pienimmät kävijämäärät ovat joulu- ja tam-
mikuussa.

Luontokeskusten vetovoimaisuus?

Tiede- ja opetuskohteet sekä luontokeskukset ovat MEK:n kävijämäärätilastossa me-
nettäjiä eli kävijämäärät ovat yleisesti ottaen laskussa. Voittajia v. 2006 tilastossa oli-
vat asuntomessut, puuhamaat, harrastuskohteet, kulttuurihistorialliset museot, ulko-
museot, erikoisnäyttelyt, kartanot, kylpylät jne.
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Saaristokeskus Korpoström 

Sijainti & etäisyydet:
Turusta 80 km, Helsingistä 230 km, hyvät bussiyhteydet Helsingistä päivittäin.

Toimintaidea:
Saaristokeskus Korpoström järjestää saaristoaiheisia seminaareja, luentosarjoja ja 
teemapäiviä. Nämä tapahtumat ovat kaikille avoimia. Kesäaikana järjestetään myös 
kevyempää ohjelmaa. 

Yhdistykset, organisaatiot ja yksityishenkilöt voivat vuokrata keskusta erilaisiin tilai-
suuksiin. Keskus avustaa käytännön järjestelyissä, mm. AV-kaluston sekä ruokailun ja 
juomatarjoilun järjestämisessä. 

Saaristokeskus tarjoaa myös yrityksille mahdollisuuden järjestää kokouksia ja tapah-
tumia tarjoamalla räätälöityjä paketteja kuljetuksineen, kokoustiloineen, aterioineen ja 
erityisohjelmineen. 

Aukioloajat:
Avoinna joka päivä ainoastaan kesäkaudella (26.05 - 02.09.2007), touko- ja syyskuus-
sa avoinna pe–su tai la–su, kaikki muut ajat sopimuksen mukaan.
 
Tilojen kuvaus: 
Korpoströmin kiinteistö muodostuu kahdesta rakennuksesta, jotka valmistuivat syk-
syllä 2004. Sen suunnitelleilla arkkitehdeillä, Bengt Lundsten SAFA ja Michael Granit 
SAR, on vankka side Korppooseen.
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Päärakennuksessa sijaitsevat julkiset tilat sekä toimistotilat. Toisessa rakennukses-
sa sijaitsevat työpajat sekä laboratoriot. Kokonaislattiapinta-alaa on 1700 neliömetriä. 
Kokonaisuuteen kuuluu myös laituri. 

Kiinteistön omistaa Fastighets AB Sunnan, jonka omistajia ovat Metsähallitus, Korp-
poon kunta, Åbo Akademin säätiö sekä Fonden för kultur- och utbildnings- investerin-
gar i Svenska kulturfonden. 

Saaristokeskus uudistuu ja laajenee vuodelle 2008. Palvelukokonaisuutta uudistetaan 
ja kesäkauden 2007 jälkeen puretaan rantatilat ja ravintolatilat. Alueelle valmistuu uusi 
ravintola, kaupparakennus korjataan ja majoitustilaa rakennetaan.

Kokoustilat:  
Auditorio
Tasalattiainen auditorio voidaan kalustaa toiveiden mukaan.
• 72 paikkaa (pöydät ja tuolit)
• 121 paikkaa (vain tuolit) 

Seminaarihuone 1
• 30 paikkaa (pöydät ja tuolit)
• 56 paikkaa (vain tuolit) 

Seminaarihuone 2
• 25 paikkaa (pöydät ja tuolit)
• 40 paikkaa (vain tuolit) 

Ruokailut: 
Kahvila-ravintola Korpoströmmingen tarjoaa saaristohenkisiä lounaita ja à la carte 
ruokia A-oikeuksin. Liiketoiminnasta vastaa Strandbo Group. Kahvila-ravintolassa on 
50 istumapaikkaa, maksimikapasiteetti 100 vierasta. Lisäksi löytyy vierasvenesatama 
palveluineen, polttoainemyynti ja saaristokauppa.
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Majoitus: 
Nykyisellään ei majoitusta, mutta päätös pienehkön hotellin rakentamisesta on tehty.

Toiminnan kuvaus: 
Tilavuokraus ulkopuolisille:

Saaristokeskus vuokraa tiloja ja avustaa kuljetusten, aterioinnin, yöpymisten, laivaret-
kien ja muun erityisohjelman järjestämisessä.

Näyttelyt: 

Perusnäyttelyn tarkoitus on tuoda esiin se, miten ihmiset saaristossa elivät ja saivat 
toimeentulonsa vuorovaikutussuhteessa luonnon kanssa. Samalla halutaan näyttää 
se muutos, jonka saaristolaiskulttuuri on satavuotisessa aikaperspektiivissä käynyt 
läpi. Näyttelyn aiheet koskettavat pääasiassa koko Saaristomeren aluetta, mutta mu-
kana on myös tunnusomaisesti korppoolaista materiaalia. Graafi kko Henry Forssellin 
suunnittelema Rantautumisia -näyttely koostuu kahdeksasta laiturista, joille vierailija 
voi rantautua. Joka laiturilla esitellään yhtä tai useampaa saariston elinkeinoa ja muita 
ilmiöitä esinein, tekstein, valokuvin ja fi lmein. Näyttelyt sopivat niin aikuisille kuin lap-
sille.

Perusnäyttelyn yhteydessä on noin 50 m2:n suuruinen tila, joka on varattu vaihtuville 
näyttelyille. Erikoisnäyttelyissä, jotka vaihtuvat muutaman kerran vuodessa, noste-
taan esiin saaristolaiskulttuurin ajankohtaisia aiheita tai muita saaristoon liittyviä ilmi-
öitä. Erikoisnäyttelytilaa voi käyttää myös taide- tai valokuvanäyttelyihin. 

Kävijämäärät: 
Korpoström ei ole vielä mukana MEK:n julkaisemassa Matkailukohteiden kävijämää-
rät 2006 -tilastossa. Keskuksen oman ilmoituksen mukaan näyttelyn pääsymaksun 
maksaneita kävijöitä on n. 11 000/v. Pääsylipun hinta on 3 euroa.

Asiakaskunta: 
Tavanomaisia matkailijaryhmiä, päiväkokouksia.

Erityispiirteet: 
Auditoriossa, aulassa ja terassilla on esillä kuvataidetta ja veistoksia. Kaikella esillä 
olevalla taiteella on jokin sidos saaristoon. 

Rakennusten kantavat rakenteet on pääosin tehty puusta. Kyseessä on Suomen suu-
rin maalämmöllä lämmitettävä julkinen rakennus.

Yhteystiedot:
 Korpoström, 21710 Korppoo, Puhelin: 02 – 46 31 701 
 centret@centret.fi  
  http://www.skargardscentret.fi  
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Sinisimpukan luontokeskus, Dragsfjärd

Sijainti & etäisyydet:  

Sinisimpukan luontokeskus 
sijaitsee Dragsfjärdin 
kunnan eteläkärjessä.
 
Turusta: 101 km, 
Helsingistä 180 km.
Hyvät bussiyhteydet 
Turusta, Salosta ja 
Helsingistä.

          

Toimintaidea:  
Sinisimpukan luontokeskuksessa voi tutustua Saaristomeren kansallispuistoon sekä 
saariston luontoon vedenpinnan ylä- ja alapuolelta. Luontokeskukseen tutustuminen 
on maksutonta, mutta ryhmäopastukset ovat maksullisia. Luontokeskuksen toiminnasta 
vastaa Metsähallitus.

Aukioloajat: 
Avoinna joka päivä 14.5. – 31.8.; 16.1. – 12.5. ja 1.9. – 15.12. avoinna ti–la

Kokous-, ravintola- ja majoituspalvelut:
Luontokeskuksen auditoriossa, joka on vuokrattavissa esim. kokouskäyttöön, on 48 
istumapaikkaa. Luontokeskuksen läheisyydessä sijaitsee kauppa, hotelli, ravintola, 
uimaranta ja vierassatama. 

Toiminnan kuvaus:
Luontokeskuksen palvelut:

• Tietoa ja esitteitä Metsähallituksen tuotteista ja palveluista
• Tietoa Saaristomeren kansallispuistosta ja lähiseutujen luontoretkikohteista 
 (lintutorneja, luontopolkuja yms.) 
• Retkeilyneuvontaa
• Ryhmäopastuksia (maksullisia)
• Myytävänä karttoja lähialueilta, kirjoja, julisteita ja muita tuotteita
• Vaihtuvia näyttelyitä ja erilaisia tapahtumia
• Auditoriossa nähtävissä useita maksuttomia esityksiä: esimerkiksi Saaristomeri 
 DVD 12 min., Elämää Saaristomeressä, diaohjelma Itämeren lajeista 10 min. ja 
 Halli, ajojäiden lapsi, video, 10 min.
• Lapsille on pieni puuhanurkkaus piirtämistä ja peuhaamista varten
• Syventävää tietoa saariston luonnosta ja ympäristöstä saa Sinisimpukan käsi-
 kirjastosta, jossa on kirjoja, lehtiä, mikroskooppeja ja herbaarioita.
• Koululaisryhmille elämyksellistä opastusta näyttelyssä ja luontopolulla 
 (Luontoa lukemaan, elämysten kautta oppimaan Sinisimpukassa).   
• Tilat soveltuvat suurimmalta osaltaan myös liikuntaesteisille.
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Geologinen luontopolku
Luontokeskuksen pihalla on geologinen näyttely sekä aiheeseen liittyvä 700 m pitui-
nen luontopolku. Polku on aikamatka 2300 miljoonan vuoden takaa jääkauden kautta 
nykypäivään. Saaristossamme on näkyvissä Suomen pisin geologinen historia.

Taru Itämerestä – näyttely
Sinisimpukan luontokeskuksen näyttely tutustuttaa kävijän saariston monimuotoiseen 
luontoon. Lintuluodolla näet ulkosaariston lintuja, mm. merikotkan, kansallispuistom-
me tunnuslinnun. Taru Itämerestä vie halki vuosituhanten viimeisimmästä jääkaudesta 
kauas tulevaisuuteen kohti seuraavaa jääkautta. Saaristolle tärkeää kalastusta esitte-
lee mm. näyttely kalastusmenetelmistä.

Suurin osa Saaristomeren kansallispuiston alueista sijaitsee vedenpinnan alapuolella. 
Näyttelyssä voikin ”sukeltaa” vedenalaiseen maailmaan tutustumaan pohjan asukkai-
siin ja kasvistoon eri syvyyksissä. Hylkylöytöjä ja meriarkeologista tutkimusta löytyy 
syvimmältä.

Murtovesiakvaariossa voi seurata rannikon kalojen, äyriäisten ja kotiloiden elämää. 
Näkinkengän kuvat kertovat vedenhaltijasta ja muista vanhoista tarinoista ja usko-
muksista. Näkinkengän tarinoita voi myös ostaa mukaan kotiin.

Kävijämäärät: 
v. 2006 MEK tilaston mukaan 19 424 kävijää, kävijämäärä pienessä laskussa, kuten 
monessa muussakin luontokeskuksessa (v. 2003 oli 20 241 kävijää)

Asiakaskunta: 
Pääasiassa koululaisryhmiä 

Yhteystiedot: 
Sinisimpukan luontokeskus, Meripuistontie, 25930 Kasnäs
Puhelin: 0205 64 4620, www.luontoon.fi 
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Tammisaaren luontokeskus, Tammisaari 

Sijainti & etäisyydet: 

Tammisaaren luontokeskus sijait-
see Tammisaaren keskustassa 
vierasvenesataman läheisyydes-
sä.

Helsingistä 90 km, 
Hangosta 35 km, 
Turusta 110 km. 

Tammisaareen pääsee 
junalla ja bussilla päivittäin mm. 
Turusta ja Helsingistä.

          
Toimintaidea:  
Tammisaaren luontokeskuksessa voit tutustua länsiuusmaalaisen saariston luontoon 
ja kokea sen omaleimaisuuden. Luontokeskukseen tutustuminen on maksutonta, mut-
ta ryhmäopastukset ovat maksullisia. Luontokeskuksen toiminnasta vastaa Metsähal-
litus.

Aukioloajat: 
Avoinna päivittäin 16.5.– 31.8., helmikuu – 15.5. ja syyskuu – 15.12. avoinna ke-la

Tilojen kuvaus: 
Tammisaaren luontokeskus toimii mantereella 160 vuotta vanhassa entisessä suola-
makasiinissa, joka rakennettiin 1840-luvulla. Rakennus on aikojen saatossa palvellut 
esimerkiksi tullikamarina ja rautakaupan varastona. Vuonna 1970 siinä avattiin Gnäg-
get, yksi Suomen ensimmäisistä diskoista. Paikka oli suosittu, mutta se kuitenkin sul-
jettiin, koska rakennuksen pelättiin sortuvan satama-altaaseen. Laajojen korjaustöiden 
jälkeen Tammisaaren luontokeskus aloitti toimintansa rakennuksessa vuonna 1995. 

Kokous-, ravintola- ja majoituspalvelut:
Luontokeskuksen auditoriossa, joka on vuokrattavissa esim. kokouskäyttöön, on 50 
istumapaikkaa. Luontokeskuksen läheisyydessä sijaitsee kesäkahvila, ravintoloita, ui-
maranta ja vierasvenesatama. 

Toiminnan kuvaus: 
Luontokeskuksen palvelut:

• Tietoa ja esitteitä Metsähallituksen tuotteista ja palveluista
• Tietoa Tammisaaren saariston kansallispuistosta ja lähiseutujen luontoretkikohteista 
 (lintutorneja, luontopolkuja yms.) 
• Retkeilyneuvontaa
• Ryhmäopastuksia (maksullisia)
• Myytävänä karttoja lähialueilta, kirjoja, julisteita ja muita tuotteita
• Vaihtuvia näyttelyitä ja erilaisia tapahtumia
• Auditoriossa maksuttomia esityksiä: esim. Saaristoaiheinen fi lmi musiikin kera, 
 kesto 20 min sekä luontovideoita. 
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• Lasten piirustus- ja lukuhuone, jossa lapset voivat lukea kirjoja, piirtää, puuhailla ja 
 pelata seurapelejä.
• Koululaisryhmille: perusopetus- ja varhaiskasvatusryhmille annetaan luonto-
 opastusta (Luontoa lukemaan, elämysten kautta oppimaan Tammisaaressa)
• Leirikoulujen järjestäminen onnistuu hyvin Jussarössa
• Tilat soveltuvat myös liikuntaesteisille

Maalta merelle – näyttely
Tammisaaren luontokeskuksen näyttely kuvailee läntisen Uudenmaan saariston eri-
tyispiirteitä maalta merelle. Näyttelyssä kuljetaan mannerrannikolta sisä- ja ulkosaa-
riston kautta merivyöhykkeelle. Jokaisen vyöhykkeen luonnosta annetaan yleiskuva, 
ja lisäksi esitellään kunkin erikoisaiheita. Vyöhyketeemaa täydennetään ”kuivalla” 
akvaariolla.

Näyttelyssä kerrotaan myös leväkukinnoista ja saariston ilmastosta sekä annetaan 
vihjeitä siitä, miten voi osallistua herkän saaristoluonnon suojeluun. Näyttely pohjau-
tuu elämyksiin; voi esimerkiksi eläytyä ihailemaan ”majakasta” ulkomeren auringon-
laskua. 

Kävijämäärät:
V. 2006 MEK tilaston mukaan 19 600 kävijää, aiemmilta vuosilta ei tietoja.

Asiakaskunta: 
Pääasiassa koululaisryhmiä 

Yhteystiedot: 
Tammisaaren luontokeskus, Rantapuistikko, 10600 Tammisaari
Puhelin: 0205 64 4613, www.luontoon.fi  
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Teijon luontotalo, Perniö

Sijainti & etäisyydet: 
Teijon retkeilyalue sijaitsee Perniön kunnassa, Salosta Kemiöntielle johtavan rantatien 
(nro 1824) varrella. 

Helsingistä 130 km, 
Turusta 70 km.

Teijoon pääsee linja-autolla 
Salosta ja Perniöstä. Saloon 
pääsee sekä linja-autolla että 
junalla ja Perniöön linja-autol-
la. Vainionliikenne ajaa Salos-
ta Teijoon. Jotkut vuorot ajavat
Mathildedaliin asti. Reitti on 
Salo–Teijo–Perniö. Pysäkki on 
Mathildedalin kylässä Matil-
dan-järven tienhaarassa, josta 
on luontotalolle kilometrin kä-
velymatka. 

Toimintaidea:  
Luontotalossa voi tutustua retkeilyaiheiseen näyttelyyn ja saada tietoa Teijon retkei-
lyalueesta. Oppaat neuvovat ja lähtevät mielellään mukaan myös erilaisille maasto-
opastuksille. Luontotaloon tutustuminen on maksutonta. Ryhmäopastukset maastos-
sa maksavat 25 €/ ryhmä/ tunti. Luontotalon toiminnasta vastaa Metsähallitus.

Luontotalo on ”portti” Teijon retkeilyalueelle, jonka vaihteleva maasto järvineen, kallioi-
neen ja metsineen houkuttelee retkelle. Alueella on merkittyjä reittejä, laavuja, tulente-
kopaikkoja, telttailu- ja leirialueita ja vuokrakämppiä, Teijossa saa myös kalastaa.

Aukioloajat: 
Avoinna päivittäin 28.4. – 31.10. sekä Eräväen ja Eläinten joulutapahtumien aikaan 
joulukuussa.

Tilojen kuvaus: 
Luontotalossa ei ole kokous-, ravintola- eikä majoitustiloja, mutta lähistöllä Kirjakkalan 
ruukkikylässä on Metsähallituksen/ Villi Pohjolan Kämppäkartano, jossa on kokous-, 
majoitus- ja ruokailutilat 30–40 henkilölle. 

Toiminnan kuvaus: 
Luontotalon palvelut:

• Tietoa Teijon retkeilyalueesta sekä muiden Teijon alueen matkailupalveluyrittäjien 
 toiminnasta.
• Täti Vihreän, Täti Sinisen ja Herra Havunneulasen kanssa sukelletaan haltioiden 
 metsään, tervehditään Keikkiäisiä, kurkistetaan Menninkäisten kerrostaloon, Inkka-
 reiden kanssa etsitään jälkiä ja jätöksiä, tunnustellaan, haistellaan ja maistellaan.
• Myytävänä karttoja, erilaisia retkeilyyn ja luontoon liittyviä kirjoja, kuksa-mukeja, 
 puukkoja, paitoja jne.
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• Kalastus- ja metsästyslupien myynti, järvi- ja meriveneiden vuokraus, 
 asuntoauto- ja -vaunupaikkojen sekä tilaussaunan/ takkatuvan vuokraus.
• Vaihtuvia näyttelyitä ja erilaisia tapahtumia
• Lapsille on piirustus- ja askartelunurkkaus. Lapset voivat askarrella eläinpäähineitä. 
 Pihalla on lapsille keinut, eläinten pituushyppypaikka ja hiekkalaatikko.
• Luontotalon pihalta pääsee helposti eripituisille reiteille joko omatoimisesti tai 
 Täti Vihreän, Täti Sinisen ja Herra Havukaisen johdolla.
• Lähin avotulentekopaikka sijaitsee Luontotalon pihalla ja keittokatoksen sen 
 välittömässä läheisyydessä
• Koululaisryhmille räätälöidään erilaisia ohjelmapaketteja ryhmän toiveiden mukaan 
• Tilat ja ympäröivä luonto soveltuvat hyvin myös liikuntaesteisille.

Pysyvä näyttely
Luontotalon näyttelyssä esitellään retkeilijän tarvitsemia perustietoja, -taitoja ja asen-
teita. Näyttelyn avulla seurataan kolmen kaveruksen päiväretkeä ja nähdään kolme 
erilaista tapaa varustautua retkelle. Piirretyt kuvat ja esillä oleva varustus antavat ker-
tomukselle siivet ja perehdyttävät vaatetuksen, suunnistuksen ja retkiruokien maail-
maan. Myös Teijon retkeilyalueen Rapu-maskotti tarjoilee oivallisia retkiniksejä. Näyt-
telyn avulla voi jopa laatia varustelistan retkille tai kerrata jokamiehen oikeuksia.

Kävijämäärät: 
v. 2006 MEK tilaston mukaan 16 500 kävijää, aiemmilta vuosilta ei tietoja.

Asiakaskunta: 
Pääasiassa koululaisryhmiä ja lapsiperheitä

Yhteystiedot: 
Luontotalo, Matildanjärventie 84, 25660 Mathildedal 
Puh. 0205 64 4700
teijo@metsa.fi  , www.luontoon.fi  
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Terranova – Merenkurkun luontokeskus

Sijainti & etäisyydet: 
Luontokeskus sijaitsee Pohjanmaan Museon yhteydessä, sen vanhassa osassa, joka 
sijaitsee Vaasan kaupungin keskustassa meren rannalla.

Helsingistä 420 km, Oulusta 320 km.
          
Vaasaan on hyvät juna- ja linja-
auto-yhteydet etelästä ja poh-
joisesta. Rautatie- ja linja-auto-
asema ovat kävelyetäisyydellä 
(1,1 km) luontokeskuksesta. 

Vaasan lentoasemalle on matkaa 
12 km. Vaskiluodon ulkosatamas-
ta on ympärivuotinen autolautta-
yhteys Ruotsiin. 

Toimintaidea: 
Terranova, ”uusi maa”, kertoo maan kohoamisesta, Merenkurkun luonnosta ja luon-
nonsuojelualueista sekä antaa tietoja alueen luontoharrastus- ja luontomatkailu-tar-
jonnasta. Luontokeskuksen toiminnasta vastaa Pohjanmaan Museo yhteistyössä 
Metsähallituksen kanssa. 
Luontokeskukseen pääsee lunastamalla Pohjanmaan Museon pääsylipun. Samalla li-
pulla pääsee tutustumaan museon taideosastoon ja kulttuurihistoriallisiin kokoelmiin.

Aukioloajat:
Avoinna ympäri vuoden ti–su (ma suljettu). Ryhmät sopimuksen mukaan.

Kokous-, ravintola- ja majoituspalvelut:
Terranovan Jääkausi-auditoriossa, jota vuokrataan ryhmille kokouskäyttöön, on istu-
ma-paikat n. 30 hengelle. Samassa rakennuksessa on kahvila, joka on avoinna kuten 
museo ja luontokeskus. Vaasan keskustan majoitus-, ravintola- ja muut palvelut ovat 
helposti saavutettavissa.

Toiminnan kuvaus: 
Luontokeskuksen palvelut:

• Tietoa ja esitteitä Metsähallituksen tuotteista ja palveluista
• Tietoa ja esitteitä Merenkurkun saaristosta, joka on UNESCO:n maailman-
 perintökohde, Merenkurkun luonnonsuojelualueista ja luontoasemista.
• Ryhmäopastuksia (maksullisia)
• Myytävänä karttoja lähialueilta, kirjoja, julisteita ja muita tuotteita
• Erilaisia tapahtumia, mm. Taiteiden Yönä ja Maailmanperintöviikolla ti–su 4.–9.9.
• Auditoriossa nähtävissä useita maksuttomia esityksiä: esim. Jääkauden jäljet -video 
 sekä suuri määrä muita hyviä luontoelokuvia
• Tutkijan nurkka, jota käytetään ryhmien opastuksissa ja askartelupajana
• Terranovan opintokokoelmissa on täytettyjä eläimiä 100 vuoden ajalta, lähinnä 
 kokoelma kattaa Vaasan seudulla pesivät tai joskus tavatut lintulajit sekä nisäkkäät.
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• Pohjanmaan Museon 2. kerroksessa, Terranovan toimistossa on laaja luontokirjojen 
 kokoelma, johon saa tutustua pyydettäessä.
• Koululaisille näyttelyitä ja opastettuja kierroksia, joissa tutustutaan Merenkurkun 
 maankohoamisilmiöön ja saaristoluontoon, jääkauteen, kaloihin, lintuihin, nisäkkäi-
 siin, hyönteisiin sekä v. 2006 valmistuneeseen geologian osastoon.
• Tilat eivät sovellu liikuntaesteisille, koska hissi ei ole käytössä.

Erikoisuus: Jääkauden jäljet – video 
Jääkauden jäljet -video (15 min) kertoo havainnollisesti, kuinka jääkausi muokkasi 
Merenkurkun maisemaa. Auditorio muuttuu hetkeksi aikakoneeksi, jolla kiidetään 
20 000 vuoden taakse, aikaan jolloin jääkausi oli Merenkurkussa voimakkaimmillaan. 
Ohjelman lopussa on tultu takaisin nykypäivään ja nähty jään vaikutukset Merenkur-
kun luontoon. 

Palkittuja luontoelokuvia
Terranovalla on esitysoikeus Wildlife Vaasa -luontoelokuvafestivaaleilla esitettyihin 
luontoelokuviin, joiden joukosta löytyy mm. Metsähallituksen palkitut elokuvat Metsä-
hallitus merellä, Muutosten maaseutu ja Back to nature (Luonto palaa). Lisäksi näh-
tävillä on Merenkurkun entisistä luotsi- ja merivartioasemista Metsähallituksen luonto-
asemiksi muutettuja rakennuksia ja niiden sijaintisaaria esittelevä video-ohjelma.
  
Kävijämäärät: 
v. 2006 MEK tilaston mukaan 24 000 kävijää, aiempien vuosien kävijämääristä ei 
tietoa.

Asiakaskunta: 
Tavalliset matkailijaryhmät, kokouskäyttö (majoituspalvelut lähellä)

Erityispiirre: 
Merenkurkun saaristo on UNESCO:n maailmanperintökohde

Yhteystiedot: 
Terranova – Merenkurkun luontokeskus, Museokatu 3, 65100 Vaasa
Puh. Pohjanmaan museo ja Terranova: (06) 325 3800, 
terranova@metsa.fi  , www.luontoon.fi  
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Kalajoen 
Meriluontokeskus 
(avattu15.6.2007)

Sijainti & etäisyydet:
Kalajoen Hiekkasärkillä, 
kylpylähotelli Sanin yhteydessä.
Matkaa Helsingistä 530 km, 
Turusta 500 km, Oulusta 120 km

Kalajoen Meriluontokeskuksen näyttely esittelee Perämeren maankohoamisrannikon 
luontoa. Teemoina ovat mm. dyynit, maankohoaminen, Siiponjoki sekä kalastuspe-
rinne. Näyttelyssä kävijä voi opiskella rannikon kasveja ja lintuja. Teemat tuodaan 
esille näyttelyplanssien (teksti ja kuvat), lyhytfi lmien, kertomusten ja interaktiivisten 
sisältöjen avulla. Kolmikerroksiseen näyttelytilaan on rakennettu erillisiä pyöreitä tila-
moduuleja, solmuja. Sekä solmujen planssit että solmujen sisäiset toiminnot kertovat 
samasta teemasta. Interaktiivisina sisältöinä toimivat internet-sivustot, erilaiset pelit 
sekä multimedia. Lisäksi näyttelyyn on tuotu kalastukseen liittyvää esineistöä. Jatkos-
sa perusnäyttelyä on tarkoitus täydentää erikoisnäyttelyillä.

Luontokeskuksen rakennutti Kalajoen kaupunki ja sen kustannukset olivat n. 2,3 mil-
joonaa euroa. Metsähallitus on vuokrannut näyttelytilat.  Samassa rakennuksessa toi-
mii myös aikaisemmin valmistunut kylpylä Sani ja luontokeskuksen kanssa samaan 
aikaan rakennettu hotelli(72 huonetta, 6 miljoonaa euroa).

Näyttelyn toteutus Metsähallituksen vastuulla
Metsähallitus on rakennuttanut näyttelyn. Hiekkasärkkien keskeiset toimijat ovat osal-
listuneet näyttelyn ohjausryhmän ja projektiryhmän työskentelyyn. Näyttelyn suunnit-
telusta vastasi Arkkitehdit M3 Oy Oulusta, näyttelyä hallitsevat solmut on rakentanut 
Oulun Puupinta Oy. Maankohoamisrannikko muutostilassa -lyhytfi lmin on tehnyt So-
veri Wildlife Oy ja Kalastuskertomus -fi lmin on tehnyt Arctic Light Oy. Interaktiiviset 
sisällöt on toimittanut Platinum Media Oy. Kalastusvälineet on hankittu kalastaja Esa 
Pirkolalta. 

Projektin rahoittaja on Oulun lääninhallitus, jonka rahoituksesta puolet on aluekehitys-
rahastosta (EAKR) ja puolet kansallisesta rahoituksesta. Näyttelyn kokonaiskustan-
nusarvio on 400 000 euroa. 

Luontokeskukseen on vapaa pääsy. Lyhyitä maksuttomia opastettuja kierroksia järjes-
tetään kaksi kertaa päivässä. Ryhmät voivat tilata maksullisen opastuksen etukäteen 
samassa rakennuksessa sijaitsevasta  Kylpylähotelli Sanin (www.spahotelsani.fi ) vas-
taanotosta.

Yhteystiedot
Kalajoen Meriluontokeskus, Jukupolku, 98100 Kalajoki
Puh. (08) 4692 670
kalajoki@metsa.fi  
www.luontoon.fi   
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1 YHTEENVETO HAASTATTELUISTA JA KYSELYSTÄ

Paikalliset toimijat:
Lähes poikkeuksetta Saaristokeskusta pidetään tarpeellisena lisänä Porvoon matkai-
lun kehittämiselle. Porvoo halutaan nostaa merikaupungiksi vahvistamalla mereen 
ja saaristoon liittyviä matkailullisia asioita.

Saaristokeskuksen hyödyt hahmotetaan kohtuullisen hyvin, joskin sen paikkasidon-
naiset vaikutukset tuntuvat jossain määrin ylikorostuvan. Osa toimijoista kokee, että 
hyöty ohjautuu eniten sijaintipaikan lähialueelle, ts. ei hahmoteta Saaristokeskuksen 
laajempaa säteilyvaikutusta.

Ympärivuotisuutta pidetään tärkeänä. Joissakin mielipiteissä korostetaan, että siihen 
ei pidä pyrkiä ”väkisin” kannattavuuden kustannuksella, vaan tarjontaa olisi säädeltä-
vä sesongin mukaan.

Saaristokeskuksen vetovoimaan ulkomaalaisten matkailijoiden osalta ei uskota niin 
voimakkaasti kuin tutkimuksen tekijä siihen uskoo, mutta useimmat näkevät ulkomai-
set matkailijat kuitenkin tärkeänä osana kohderyhmäajattelua.

Keskimäärin ollaan yhtä mieltä, että suunnitellut elementit ovat kohdallaan. Joissain 
vastauksissa on heijastumia siitä, että Saaristokeskuksen kokous- ja majoitustarjonta 
saattaisi muodostaa kilpailua olemassa olevien toimijoiden kanssa. Tässä on huomioi-
tava, että Saaristokeskuksen kuvausta ei kysely- ja haastatteluvaiheessa ole annettu 
kovin yksityiskohtaisena.  

Kaikkien haastateltujen kanssa on detaljina nostettu esille Pellingin majakan kopio ja 
siihen kytkettävä Muumitarina ja se on saanut yksimielisen kannatuksen. Muutenkin 
on varsin laajasti nähty mahdollisuudet saariston/meren esittelyyn historian, taiteen 
(mm. Edelfelt usein esillä), saaristoruuan avulla. Virtuaalitodellisuus -tekniikkaa ja 
sen mahdollisuuksia elämyksien tarjoamiseen on pidetty ”jännittävänä” erikoisuutena. 
Tätä ei kuitenkaan ole kuvattu kaikille haastatelluista ja useimmille ko. tekniikka on 
muutenkin tuntematon asia.

Kaikki sijaintipaikat ovat saaneet kannatusta, määrällisesti eniten kuitenkin saaristoon 
sijoittuvat kohteet. Toisaalta tietty osa näkee liiketoiminnallisesti ehdottomasti parhaa-
na ratkaisuna länsirannan. Laivayrittäjät pitävät Virvikiä kahdesta saaristovaihtoeh-
dosta huonompana johtuen pitemmästä merimatkasta Porvoosta ja Helsingistä kat-
soen. Myös paikallisissa veneilypiireissä asia nähdään samoin. Osalla kannanottoihin 
vaikuttaa luonnollisesti oman yrityksen tai toimintojen sijainti.

Investoijina ja toimijoina nähtäisiin mieluiten paikallisia toimijoita, ei ketjuja. Nähdään 
myös, että omistuksellinen konsortio voisi koostua useista tahoista, mutta yhden ta-
hon pitäisi pitää langat käsissä. Kaupungin rooli toivottuna pääinvestoijana ei korostu, 
vaan päinvastoin lähtökohtana näytetään pitävän yksityistä investointia. Satama ja 
näyttelytoiminta mielletään kaupungin osuudeksi.

Lähes poikkeuksetta ollaan sitä mieltä, että Saaristokeskukseen pitää kytkeä voimak-
kaasti ohjelmapalvelutoimintaa ja ohjelmapalveluyritysten pitää pystyä hyödyntämään 
Saaristokeskuksen asiakasvirtaa sekä käyttämään sitä tarvittaessa tukikohtana. Oh-
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jelmapalveluyrityksille varattavaa tilaa, jossa voi suorittaa mm. varusteiden vaihdon, 
pidetään erittäin tarpeellisena.
 
Saunatoimintoja pidetään yllättävänkin tärkeänä. Monilla palvelutuottajilla on selkeä 
puute ”varmoista kohteista”, joissa pääsee kunnolliseen laituriin, saa hyvää ruokaa, 
voi saunoa ja jossa on jotain uutta nähtävää ja koettavaa.

Hyvien vesiyhteyksien merkitys on haastatteluissa voimakkaasti korostunut ja suu-
remmille risteilyaluksille on toivottu erikseen niille varattua laituritilaa ja riittävää tilaa 
kääntymismanöövereihin.

Talvikäyttöisyydestä ollaan innostuneita, mutta sen ohjelmapalvelutoiminta vaatii tuo-
tekehittelyä ja uusia ideoita. Kokemukset talviohjelmoinnista vaikuttavat olevan suh-
teellisen vähäisiä.

Näyttää siltä, että Porvoon seudulla lyhyestä viipymästä on tullut ”maan tapa” ja jos-
sain määrin ajatukset ovat sen vankeina. On vaikea orientoitua ajatukseen, että uusi 
kohde houkuttelisi myös pitempään viipyviä asiakkaita.   

Ulkopuoliset myyjät
Helsinki Expertin Irmeli Johanssonille suunnitelmat ja ideat esiteltiin poikkeuksellisen 
tarkasti. Johansson oli varauksettoman innostunut jo siitä, että Porvoon seudulle saa-
daan jotain uutta. Hänen mielestään Saaristokeskus ilman muuta kiinnostaa kotimai-
sia matkailijoita ja sopii erittäin hyvin myös Helsinki Expertin suunnitelmiin laajentaa 
tarjontaansa Helsinkiin saapuville ulkomaalaisille.

Mekin aluepäälliköt Tuula Wyssman ja Arto Asikainen näkivät kohteen ehkä enemmän 
majoitusnäkökulmasta ja siinä toiveet kohdistuivat tasokkaisiin lomamökkeihin, joista 
eteläisen Suomen alueella on ilmeisesti puutetta. Sijoituspaikoista parhaana pidettiin 
Virvikiä ja he eivät katsoneet länsiranta ratkaisun palvelevan ulkomaalaisia (sellaisia, 
jotka viipyvät Suomessa/kohteessa pitempään). Näiden haastatteluissa korostuvat 
”aidot elämykset”.  

Incoming agenteista Kaj Lång on selkeästi sitä mieltä, että Helsinkiin saapuvia risteily-
asiakkaita on vaikea saada uusiin kohteisiin ja muutenkin viipymä on erittäin lyhyt. Mieli-
pide on perusteltu ja tämän kohderyhmän painoarvoa on tarkasteltava kriittisesti.

SMT:n Matti Korhonen vestasi kohdetta Norkapin Av-esitykseen. Suunnitellun virtu-
aalitodellisuus tekniikan osalta Saaristokeskuksen elämys on varmasti tässä sarjassa 
omaa luokkaansa. Molemmat korostavat saaristolaiselämyksiä, hyvä ruokaa ja tuot-
teistamista. Tuotteistamiseen ja Saaristokeskuksen omaan ohjelma- ja elämystarjon-
taan on kiinnitettävä huomiota.

Molemmat asettavat Virvikin sijoituspaikoissa ykköseksi.

Muita esille tulleita seikkoja
Haastattelujen yhteydessä on tullut esille investointiosapuolena ja/tai pääoperaatto-
rina toimimisesta kiinnostuneita tahoja. Ravintolapuolen osalta on myös olemassa 
alustavaa kiinnostusta kriteerit täyttävän tunnetun keittiömestarin taholta. Kaikki kyt-
keytyvät paikallisiin toimijoihin.
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Ympäristökeskuksen alustava suhtautuminen suunnitelmiin ei ollut miltään osin kieltei-
nen ja siellä pidettiin hyvänä riittävän ajoissa tehtyä ennakkoesittelyä. Ympäristökes-
kus ei toisaalta ota myöskään myönteistä kantaa ennen virallista käsittelyä. Mahdol-
listen ruoppauslupien hakeminen kehotettiin tekemään ajoissa heti kun sijoituspäätös 
on tehty. Samoin pitäisi menetellä ympäristöselvitysten kanssa, etenkin Virvik vaihto-
ehdossa (natura-alue).

Alexandra jahdin kotisataman siirrosta Saaristokeskukseen on käyty myönteinen kes-
kustelu ja se voitaneen toteuttaa saaristovaihtoehdoissa. Samassa yhteydessä tuli 
esille mahdollisuus myös useamman perinnealuksen sijoittumisesta Saaristokeskuk-
seen.

2  TOIMIJAKYSELY

Poimintoja kirjalliseen kyselyyn tulleista vastauksista:
(Kyselyssä ei kuvattu yksityiskohtaisesti saaristokeskuksen sisältöideoita. Tähän koo-
tut vastaukset ovat suoria lainauksia.)

Saaristokeskuksen tarpeellisuus

K: Katsotko, että Porvoon alueen matkailullista vetovoimaa tulisi yleensäkin 
lisätä ja pidätkö Saaristokeskusta oikeansuuntaisena ratkaisuna kehityksen 
vauhdittamiseksi.

- Ilman muuta alueen vetovoimaisuutta on edelleen lisättävä. Merellisyys on oleellinen 
 osa Porvoon ja Itä-Uudenmaan identiteettiä. Saaristokeskus toisi esiin tätä puolta 
 alueestamme.
- Turismen är viktig för Borgå och skärgården är en attraktion som inte utnyttjas fullt nu. 
- Hyvin tarpeellinen. 
- Ehdottomasti kyllä 
- Pitäisi lisätä mutta en tiedä onko keskus oikea ratkaisu. 
- Mielestäni matkailuvetovoiman lisäys olisi tarpeen. Porvoo ei tänä päivänä ole 
 merikaupunki, vaikka iät ajat tärkeä kauppapaikka ja rannikkokaupunki onkin ollut. 
 Tietoisesti painopistettä merelle siirtämällä, niin matkailussa kuin muutenkin 
 kaupungin toimissa (mm. kaavoitus), aukeaisi varmaan ihan uusia mahdollisuuksia 
 ja Porvoo houkuttaisi uudella tavalla, niin matkailu kuin asumismielessäkin. 

Saaristokeskuksen kohderyhmät ja ympärivuotisuus

K: Mihin kohderyhmiin käsityksesi mukaan Saaristokeskuksella voidaan vaikut-
taa ja mikä olisi ensisijainen kohderyhmä mitä sillä tulisi tavoitella.  Arvioi mah-
dollisuuksia myös ulkomaisten asiakasryhmien osalta.

- Kiinnostava Saaristokeskus toisi samankaltaisia kävijöitä kuin Kotkan Maretarium, 
 myös ulkomaalaisia.
- Turister från Finland och från alla håll i världen (inte egentligen konferensturister- 
 dom har inte tid) 
- Investointi pitäisi hyödyntää ympärivuotisena ja suunnittelussa pitäisi huomioida 
 säiden muuttuminen. 
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- Lähinnä kai veneilijöihin en usko ulkomaiseen kiinnostukseen
- Tärkein kohderyhmä olisi Suomenlahden veneilijät, niin koti- kuin ulkomaiset. 
 Veneilijöille tulisi tarjota Suomenlahden runkoväylän tuntumassa laadukkaita ja 
 monipuolisia palveluita, joita veneilijät hakisivat niin pääkaupungin päivä- ja viikon-
 loppumatkailun piiristä kuin pitkien matkojen matkaveneilijätkin. Muita kohderyhmiä 
 voisi olla koti- sekä ulkomainen elämys/ kalastus/ kokousmatkailu. 

K: Tulisiko Saaristokeskuksen toimia ympärivuotisesti vai keskittyä pelkästään 
kesäkauteen.

- Tavoitteena tulee ilman muuta olla ympärivuotinen toiminta. Keskuksen oma 
 kannattavuus varmaankin vaatisi sitä ja matkailumme ympärivuotisuus on 
 olennainen tavoite. 
- Året runt 
- Kaupallisesti kesäkauteen, jos talous antaa periksi niin talvi tietysti plussaa. 
 Ulkomaisten ryhmien osalta ehdotetut saaristokohteet ovat liian kaukana. Länsiranta 
 mahdollinen käyntikohteena, mutta ei porttina saaristoon. 
- Kannattavuuden kannalta varmaankin ympärivuotinen toiminta, mutta se voisi 
 talvikaudeksi muuttua, eikä yritäkään ihan samaa volyymiä ympärivuoden. Saaristo 
 vetää kesäisin. Jos talveksi haluaa matkailun vetävän, täytyy olla korvaavaa tarjotta-
 vaa kesään nähden (kokous tai kylpylä toimintaa, talviulkoilu tms.) 

Saaristokeskus rakenteellisena kokonaisuutena

K: Pitäisikö Saaristokeskus kokonaisuuteen kuulua esim. näyttelytiloja, tasokas 
saaristolaisravintola, kokoustiloja, majoitustiloja, ”saunamaailma tai muita vas-
taavia tiloja, ohjelmapalveluiden, retkien yms. esittely ja varauspiste, käyntisa-
tama, ohjelmapalveluita/toiminnallisuuksia välittömästi keskuksen yhteydessä, 
erillinen tila ohjelmapalveluyritysten käyttöön(varusteiden vaihto yms), saaris-
tolaistuotteiden myyntipiste.

- Ideat ovat kaikki hyviä. Majoitusta ei välttämättä tarvita Saaristokeskuksen 
 yhteyteen, majoitusta saa muualtakin. 
- Jag tror inte att Skärgårdscentret passar för mötesturister.  Allt låter bra! Hur 
 mycket pengar fi nns det? 
- Itse asiassa edellä on varsin kattava luettelo kokonaisuudesta. 
- Tarjonnan tulisi olla mahdollisimman laajaa sijainnin suomat mahdollisuudet 
 huomioon ottaen. 
- Näyttelytilat saaristolaistuotteiden myynti 
- Tasokas ravintola, pyykki-, peseytymis- sekä sauna- palvelut veneilijöille. Jäte ja 
 vesihuolto, käyntisatamaan mielellään myös telakka/ korjauspalveluita ja/tai 
 luiska/nosturi. Nämä ensisijaisia veneilijöiden palvelemiseksi avovesikauden aikana. 
 Lisäksi voisi olla näyttelytiloja ja ohjelmapalveluita, miksei majoitusta/ kokous-
 tarjontaa yms. Niillä saataisiin ympärivuotista toimintaa alueelle. 
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Saaristokeskuksen luonne

K: Näetkö Saaristokeskuksen luonteeltaan painottuvan esim. erityisesti histo-
riaan, kulttuuriin, saaristolaisperinteisiin, luontoon, ympäristönsuojeluun, kan-
sainvälisyyteen, aktiviteetteihin tai erilaisiin muihin toiminnallisiin elämyksiin 
painottuvaksi.

- Kaikki nämä teemat monipuolistaisivat keskusta. Itse painottaisin aktiviteetteja mutta 
 henkistäkin puolta tarvitaan. 
- Historian skiljer Borgå skärgård från alla andra bl a tsarens besök här och Tove 
 Jansson. Det är värt att ta fasta på och program som innehåller element av dessa. 
- Tärkeimpinä pitäisin saaristolaisperinteitä, luontoa ympäristö suojeluineen, 
 kalastusta, purjehdusta, hyvää saaristolaista kalaruokaa. 
- Kaikkiin näihin 
- Jos se olisi historiaan ja/tai kulttuuriin painottuva se tukisi jo olemassa olevia 
 yrityksiä eikä kilpailisi niiden kanssa. 
- Keskus voisi olla yhdistelmä saaristolaisperinteitä ja historiaa ja luontoa, mutta 
 miksei samalla esim. huippu designia ja kansainvälisyyttä. (malliin Laura 
 Pedersen studio Kustavissa) 

Saaristokeskukseen liittyviä ominaisuuksia

Seuraavassa on lueteltu eräitä Saaristokeskuksen sisältöideaan liitettyjä ”teesejä”, 
kommentoi niitä.

Teesi: idea on riittävän kilpailukykyinen kotimaassa ja siitä tulee etenkin pää-
kaupunkiseudulle saapuville ulkomaisille matkailijoille ”must” kohde.

- On riittävän kilpailukykyinen. Ulkomaalaiset eivät tulisi pääkaupunkiseudulta 
 Porvooseen pelkän Saaristokeskuksen takia, mutta siitä tulisi yksi keskeinen 
 tutustumiskohde alueella. 
- Kunde fungera 
- Täysin epärealistista 
- Hyvä 
- En usko 
- Jos palvelu on tasokasta ja puitteet hienot, niin ympäröivän luonnon kuin palveluiden 
 näkökulmasta, kyllä. Pääkaupunki seudun etäisyys lienee aika optimi, siitä se ei jää 
 kiinni ainakaan. 

Teesi: siinä on ainutlaatuisia ominaisuuksia tai toiminnallisuuksia, joita ei muual-
la ole toteutettu. Kaiken ei toki tarvitse olla ainutlaatuista, mutta osan on oltava.

- Erinomaista, jos keksimme uudenlaisen toimintojen kombinaation. 
- Se ovan, det som dessutom är speciellt för Borgå skärgård är närheten till 
 Helsingfors  
- On työlästä löytää paljon ainutlaatuista mutta sitäkin. Lisäksi hyväksi todettuja 
 ohjelmia laadukkaasti toteutettuna. Palvelutaso tärkeintä. 
- Valtaosan on oltava ainutlaatuista 
- Mielellään joku omaperäinen ja houkutteleva aspekti pitäisi löytyä. Suomen ja 
 ruotsin rannikko on aika rikas saaristopalveluissa ja sieltä pitäisi erottua edukseen. 
 Miten, siihen en osaa juuri nyt vastata. 
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Teesi: idean pitää tietyissä malleissa olla tieteellisesti tai historiallisesti uskot-
tava.

- Kyllä. Lisään vielä taiteen. 
- Gärna, men inte nödvändigt. Någon helgalen idé kan fungera!
- Ihan OK, selkeä show on sitten erikseen 
- Teesiä on mahdotonta ymmärtää, mutta faktoissa uskottavuus on välttämätöntä, 
 jopa oikeellisuus uskottavuuden sijan. 
- Miksi vain tietyissä malleissa??? Idean pitää olla uskottava, tieteellisesti sekä 
 historiallisesti! 

Teesi: idean ytimen ympärille pitää pystyä tuottamaan säännöllisin väliajoin uu-
sia vetovoiman osatekijöitä, niin että kilpailukyky säilyy.

- Kyllä. Esim. vaihtuvia näyttelyitä, joita voidaan markkinoida. 
- Ja 
- Mielellään 
- Ei tarpeellista jos perusta on riittävän hyvä. 
- Voi pitää paikkansa. Uudistumisella saa sellaisiakin vieraita jotka pari vuotta sitten jo 
 kävivät jne. 

Teesi: idean tulee antaa Saaristokeskukselle riittävän pitkä elinkaari.

- Kyllä. 
- Ja 
- Olennainen tekijä! 
- Luonnollisesti 
- Satsauksen pitää olla mittava, enkä usko että sellaista voi tehdä lyhyellä tähtäimellä, 
 lienee taloudellinen mahdottomuus. Ei kai ole utopiaa, että keskus toisi myös 
 pysyviä työpaikkoja, siksikin elinkaaren on oltava pitkä. 

Teesi: idean tulee houkutella alueelle mieluummin 100.000 kuin 10.000 uutta 
matkailijaa. Suuret määrät edellyttävät luonnollisesti ympärivuotista toimintaa.

- Kyllä. 
- Ja 
- Reaalista olisi aloittaa n. 30.000 kävijän vuositavoitteesta, toiminta ympärivuotista 
 ilman muuta 
- Toki. Mutta sata tuhatta kävijää on tuhat per (kesä)päivä eli bussilasti vartin välein. 
- Mieluummin 100 000, jos oikeasti halutaan satsata ja saada näkyvyyttä, ei voida 
 hyssytellä ja pitää pienen porukan saatavilla ainoastaan 

Teesi: idea toimii kestävän kehityksen periaatteet huomioiden.

- Kyllä. 
- Kanske litet svårt...100.000 personer på ett ställe under året sliter på naturen! 
 Det måste fi nnas hållbara stigar, etc.  
- Erikoisen selkeästi. 
- Luonnollisesti 
- Uskon että se on mahdollista, mutta vaatii suunnittelusta lähtien huomiota. 
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Teesi: sellainen sijainti, että Saaristokeskuksen yhteydessä olisi ennestään 
muita sitä tukevia palveluita tai niitä voidaan alueelle sijoittaa/rakentaa.

- Laajennusmahdollisuus on hyvä olla olemassa. 
- Ja. Smen skärgårdscentret bör klart ligga i skärgården. Och samtidigt kunde 
 det vara bra om folk kan komma med bil och buss.  
- No joo, mutta ei liian urbaani ympäristö, luontoa 
- Riippuu täysin kohderyhmästä ja tavoitteista.
- Hyvä ajatus mutta oma ajatukseni lähtee siitä että keskus on saatava pois 
 jokisuiston savivellistä ja merelle, sillä nostetaan Porvoo merikaupungiksi. 
 Ei sillä että kerätään länsirannalla tms. ts sisämaahan saaristoon liittyvää sälää.

Teesi: Saaristokeskukseen pitäisi päästä järkevästi maanteitse, risteilyaluksilla 
ja pienveneillä ja olisi luontevaa suunnitella samaan yhteyteen myös tasokas 
käyntisatama.  Myös siitä olisi tultava laadukkaita palveluita hakevien veneilijöi-
den ”must” paikka.

- Kyllä, erinomaisesti ajateltu. 
- Ja 
- Jetsulleen! 
- Tietenkin 
- That’s correct! 

Teesi: myös rakennuksen/rakennusten on oltava vetovoimaisia ja idealtaan 
ainutlaatuisia.

- Mielellään. Mieleeni tulee nyt Sydneyn oopperatalo. Jos käytettäisiin vanhaa 
 rakennusta, tästä voitaisiin tinkiä. 
- Ja 
- Kyllä, hirttä, luonnonkiveä, kortetta, kaislaa, ekologista rakentamista, lämpö 
 auringosta ja merestä 
- Juuri näin 
- Täyttä asiaa (vrt. taas Laura Pederzens studio, Kustavi)

Teesi: Saaristokeskus voi olla myös ohjelmapalvelutoiminnan keskus.

- Se voisi olla yksi lähtöpaikka kalastuspalveluyritykseni retkille. Laiturin lisäksi 
 tarvittaisiin myös veneenlaskuluiska ja mielellään pukeutumistila. Jos Keskukseen 
 tulisi saunoja, ne sopisivat hyvin kalaretkien yhteyteen.
- ja, folk måste kunna boka och fara på en båtutfl ykt, fi sketur o dyl  
- Ellei tule liikaa tohinaa.
- Ehdottomasti 
- Toivottavasti olisi, sillä saisi ympärivuotuisuutta ja volyymiä. 



Onvisio Consulting 11.2.2008

9 (14)Porvoon Saaristokeskus  •  TOTEUTETTAVUUSTUTKIMUS  •  Liite 7

Saaristokeskuksen sijainti

Kerro mielipiteesi nyt tutkittavista sijoituspaikkavaihtoehdoista (Virvik, Sondby, 
Länsiranta).  Mitkä sijaintiin liittyvät asiat ovat mielestäsi yleisesti keskeisimpiä 
kun ajatellaan Saaristokeskusta kannattavana ja koko alueen vetovoimaa lisää-
vänä kohteena.

- Näistä vaihtoehdoista pidän Virvikiä parhaana. Se on merellinen ja lähellä Porvoon 
 keskustaa. Sondby on myös mahdollinen, mutta matkaa on hieman enemmän. 
 Länsiranta ei tarjoa riittävää merellisyyttä. Ohjelmapalveluiden kannalta se ei ole 
 hyvä paikka. 
- Vad beträffar åtkomlighet är ju Åstrande oslagbar, men har inget med skärgård att 
 göra. Sondby ligger kanske bäst till.
- Sondby on paras ehdolla olevista, kriteereinä kaunis ja mahd. Puhdas luonto ja 
 merivesi, se on real saaristoa, sopiva matka maitse ja laivalla myös Helsingistä ja se 
 on suosittujen venereittien varrella. 
- Sondby on mereltä käsin tuulille avoin ja siksi hankala. Virvik on vaihtoehdoista 
 kauimpana liikenneyhteyksistä (Helsinki/Vantaa).
- Länsiranta ei ole uskottava saaristokeskus, eli siellä toimintaidean tulisi olla erilainen. 
 Sondby on lähes veneilyreittien varrella, Virvik ei. Länsiranta ei toimi saariston 
 porttina koska on liian kaukana saaristosta. Mahdollinen yhdistelmä jompaan 
 kumpaan saaristokohteista voisi toimia. Tärkeää on ainutlaatuisuus ja sitä tukee 
 sijainti saaristossa. Kysyntä syntyy palvelujen riittävän laajasta, mielenkiintoisesta ja 
 laadukkaasta tarjonnasta. 
- Ei missään nimessä länsiranta, Virvik on ehkä hiukan liian sisällä saaristossa ja 
 syrjässä väylistä?! Tirmo, Kuggen, Hamari, Haikkoo, Äggskärinselkä, Orrenkylän-
 selkä, siinä mielestäni järkevimmät alueet. Pellingin saaristo OK, mutta alkaa olla 
 kaukana pääkaupunkiseudulta vesitse. Tärkeimpiä asioita on käyntisataman sijainti 
 lähellä runkoväylää ja veneilijöiden massaa, eikä pitkän jokirännin päässä sisämaas-
 sa. Saaristolaisimagoa on vaikea luoda muualle kuin saaristoon, siksi ei sisämaa-
 han. Saaristo oltava läsnä! 

Saaristokeskuksen rahoitus, omistus, operatiivinen toiminta

K: Tulisiko Saaristokeskuksen investointirahoituksen ja käytännössä siitä joh-
dettuna myös omistuksen kuulua yksityiselle taholle, Porvoon kaupungille, ken-
ties osittain valtiolle, näiden yhdistelmälle tai jollekin muulle mallille.

- Kaikki kiinnostuneet tahot voitaisiin ottaa mukaan omistusta jakamaan.
- Frågan är väldigt mycket beroende av vem som har möjligheter att fi nansiera projektet.
- Yksityinen taho, Uud. Virkistysalueyhdistys, Porvoon Kaupunki. 
- Ei merkitystä 
- Jos tällainen tehdään, se pitäisi olla yksityinen taho
- Kunnalla pitäisi olla intressi työllistämisen, matkailuvetovoiman yms. kautta. 

K: Pitäisikö Saaristokeskus olla kokonaisuutena yhden omistajan hallussa vai 
voidaanko siitä osia eriyttää useammalle omistajalle.  Esim. perusrakennus 
omanaan, majoitus omanaan, satama omanaan jne.

- Omistus voitaisiin tarvittaessa jakaa monen kesken toiminnallisestikin. 
- Flere ägare ochaktionärer kan nog vara bra... 
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- Kokonaisuuden on oltava yksissä käsissä mutta toimijoita voi olla useita 
- Yksi yhtiö mielestäni paras, mutta sopiva porukka kyllä hoitaisi sen hyvin 
 synkronoiden osinakin. 

K: Millaiselta pohjalta Saaristokeskuksen operatiivinen toiminta pitäisi mieles-
täsi hoitaa (mahdolliset näyttely- yms. yleiset toiminnot, ravintolatoiminnot, ma-
joitus, mahdollinen satamatoiminta, mahdollinen myymälätoiminta). 

- Parasta, jos yrittäjät vastaavat kustakin liiketoiminnan lajista. Tilat he voisivat 
 vuokrata Saaristokeskukselta. Venelaiturista voisi huolehtia kaupungin liikuntapuoli, 
 näyttelyistä kaupungin kulttuuritoimi.
- Onpas laaja kysymys, helpompi miettiä sitten kun kokonaishahmotelma on 
 kasassa. 
- Yritystoimintana 

K: Pitäisikö operaattoreina olla mieluummin paikallisia toimijoita, kenties joku 
ketjutaho, kunnallinen taho.

- Toimijoiden tulisi olla pääosin yrittäjiä. Yrityksen kotipaikalla ei ole merkitystä.
- Lokala 
- Paikallisia, ei liian isoja, herkkäilmeisiä ja palvelun eksperttejä. Ketjut ja kunnat = 
 jäykkyyttä ja politiikkaa, pelkkää profi t-ajattelua. Kaivataan elämäntapayrittäjiä. 
- Saaristokeskus ei onnistu ketjuperiaatteella, ei myöskään virkamiestoimintana 
 (kuin ehkäpä näyttelyjen osalta). 

Kilpailun vääristyminen yms. varottavia asioita

K: Koetko, että Saaristokeskus vääristää joiltain osin kilpailua tai johonkin sen 
osa-alueeseen voisi liittyä negatiivisia asioita, joita pitäisi erityisesti tarkastella 
toteutettavuustutkimuksessa.

- En katso kilpailun vääristyvän.
- ? klart att placeringen påverkar! den som ligger närä kan dra nytta av centret och 
 turistströmmarna dit.
- En näe sellaista uhkaa, saaristossahan ei ole juurikaan kilpailua, se on täällä aika 
 elämätön maailma. 
- Tietenkin keskus tukee ympärillä jo olevaa toimintaa, mutta se lienee tarkoituskin. 
 Kilpailevaa toiminta jo olevan viereen ei silti liene julkisin varoin mielekästä rakentaa.
- Kyllähän se vääristää varsinkin jos siihen annetaan jostain viranomaistaholta tukea
- Nykyiset saariston toimijat täytyy ainakin päästää halutessaan samalta viivalta 
 kilpailemaan keskuksen tuomasta vetovoimasta.



Onvisio Consulting 11.2.2008

11 (14)Porvoon Saaristokeskus  •  TOTEUTETTAVUUSTUTKIMUS  •  Liite 7

3 MARKKINOINNIN ASIANTUNTIJAHAASTATTELUT

Helsinki Expert:
Irmeli Johansson

Irmeli Johansson piti hyvänä sitä, että sinällään tunnettu kohde, Porvoo, on suunnit-
telemassa jotain uutta.  Hän piti saaristokeskusideoita hyvinä ja uskoi, että kohde on 
kiinnostava uusi vaihtoehto myös ulkomaalaisten ryhmien käyntikohteeksi. Helsinki 
Expert on laajentamassa tarjontaansa nimenomaan ulkomaisille matkailijoille.

MEK: 
Tuula Wyssman, Aluepäällikkö, Manner-Eurooppa 
(Saksa, Ranska, Espanja, Italia, Benelux, Sveitsi)  

Kysymys: 
Mille/minkälaisille palveluille em. markkina-alueella on runsaasti kysyntää, jota nykyi-
set palvelut Suomessa eivät pysty tyydyttämään?

Tuula Wyssmanin mielestä korkeatasoiselle, viihtyisälle mökkimajoitukselle, jossa on 
kutakin makuuhuonetta kohden oma kylpyhuone.

Keskustassa sijaitsevan tavanomaisen hotellin ja sen yhteydessä toimivan Saaris-
tokeskuksen vetovoimaan hän ei yli 30 vuoden ulkomaan kokemuksen perusteella 
jaksa uskoa, koska se ei tarjoa varsinaisesti mitään uutta, vaan kilpailee esim. Haikon 
kanssa.

Sen sijaan kaikissa hänen vastuualueensa lähtömaissa on huutava pula tasokkaas-
ta, ympärivuotiseen käyttöön tarkoitetusta mökkimajoituksesta, jonka yhteydessä on 
toimivat ravintola-, kokous- ja ohjelmapalvelut. Sisustuksen viihtyisyyteen, mökkien 
toimivuuteen ja sijoitteluun maastossa/alueella kannattaa kiinnittää erityistä huomiota. 
Viihtyisyys tarkoittaa keskieurooppalaisille usein hieman erityyppistä sisustusta kuin 
kovin pitkälle viety pelkistetty pohjoismainen sisustustyyli, jota monet ulkomaiset mat-
kailijat pitävät tutkimusten mukaan liian ”steriilinä” tai ”epäviihtyisänä”.

Markkinoinnissa voisi hyödyntää vieläkin tehokkaammin ”keskiaika”-teemoja ja UNES-
CO:n maailmanperintö -statusta. Rakennuksissa, sisustuksessa ja ympäristössä voisi 
olla elementtejä vanhan Porvoon tyylistä (esim. juorupeilit).

Saaristokeskus voisi esitellä alueen fl oraa ja faunaa, esim. mitä marjoja seudulla kas-
vaa, mitä lintuja ja kaloja esiintyy jne. Tarjottaisiin toisin sanoen ”pedagogista sisältöä” 
ulkomaisia matkailijoita kiehtovassa muodossa (edutainment = education + entertain-
ment). Porvoon seudun luonto ja saaristo edustavat kuitenkin näistä maista tuleville 
matkailijoille arktista luontoa/ saaristoa, jonka kasveja ja eläimiä he eivät välttämättä 
kovin hyvin tunne.

Jos matkailukohteeseen halutaan ulkomaisia kävijöitä, tulee tiedot ja materiaalit olla 
saatavilla useilla eri kielillä (sa, ra, esp, it), mikä pitää ottaa huomioon jo alku    vaihees-
sa budjettia laadittaessa. Kaikkea ei tarvitse esittää painotuotteina, vaan kannattaa 
hyödyntää optimaalisesti modernin teknologian mahdollisuudet. Mutta mökkikansiot 
pitää olla alusta lähtien kunkin markkina-alueen valtakielellä (pelkkä englanti EI riitä)!
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Palvelujen saatavuus on uuden kohteen menestymiselle myös elintärkeä asia eli osaa-
vaa ja palveluhaluista henkilökuntaa pitää olla, erityisesti parhaan matkailusesongin 
aikaan riittävästi.

Varsinaisia kilpailijoita ei tämäntyyppiselle tarjonnalle Tuula Wyssmanin mielestä ole 
n. 100 km:n etäisyydellä Helsingistä (paitsi ehkä Korpilammella Serenan lähellä sijait-
sevat Espoon Aurinkohuvilat. 

Yhteenveto:
Tasokkaat, viihtyisät mökit, joita voi käyttää myös yritys/kokousvieraiden majoitukseen, 
aidot elämykset, alueen historiasta, kulttuurista ja luonnosta voimansa/ omaleimaisuu-
tensa ammentavat ravintola- ja ohjelmapalvelut, toimiva ja tasokas palvelukokonai-
suus, riittävästi osaavaa henkilökuntaa, hyvin suunniteltu ja toteutettu kohderyhmä-
markkinointi, uuden teknologian hyödyntäminen. Sijaintivaihtoehdoista paras lienee 
Virvik (nykyisen liiketoiminnan vahvistaminen, ympärivuotisuus).

MEK: 
Arto Asikainen, Aluepäällikkö, Venäjä, Baltia ja Pohjoismaat 
 
Venäjä on ulkomailta Suomeen suuntautuvan matkailun nopeimmin kasvava kohde-
maa, jonka kasvu on jatkunut vahvana viimeisten 10 vuoden aikana paria notkahdusta 
(1998–99 ja 2003–04) lukuun ottamatta. Vuonna 2006 Suomessa vieraili noin 5,3 milj. 
ulkomaista matkailijaa. Venäjältä tulleet vierailijat olivat edellisvuosien tapaan suu-
rin matkustajaryhmä: noin 1,7 milj. matkustajaa. Ruotsista vieraili Suomessa toiseksi 
suurin lukumäärä matkustajia, noin 800 000 matkailijaa. Virosta saapuneiden matkus-
tajien lukumäärä kasvoi 10 %, ylittäen jo puolen miljoonan matkustajan rajan. 

Venäläisiä Porvoon seudulla kiinnostavat historia ja kulttuuri sekä saariston tarjoamat 
ohjelmapalvelut. 

Korkeatasoinen mökkimajoitus (5 tähteä, ”niin hienoja kuin mahdollista”), oma rauha, 
jokaista makuuhuonetta varten oma kylpyhuone ovat venäläisten matkailijoiden arvos-
tamia asioita. Korkeasta laadusta ja hyvistä palveluista he ovat myös valmiita maksa-
maan kunnon hinnan. Loman vaivattomuus on tärkeätä, mikä käytännössä tarkoittaa 
sitä, että suunnitellusta matkailukohteesta löytyvät hyvätasoiset ravintola-palvelut ja 
monenlaisia, etenkin vauhtia tarjoavia, ohjelmapalveluja, kuten vesiskootteri-ajelut ja 
kalastus (nopeilla veneillä). 

Venäläiset odottavat kohteeltaan myös hyviä ostosmahdollisuuksia (Porvoon sijain-
ti alle tunnin matkan päässä Helsingistä on tässä suhteessa myyntivaltti), tekemistä 
koko perheelle (esim. sulkapallo, pingis, lento- ja koripallo) sekä sopivaa ilta-ohjelmaa 
(musiikkia, tanssia, juhlia).

Venäläiset matkailijat ovat suurimmaksi osaksi (80–90 %) perheitä, joissa on yleen-
sä 2 aikuista ja 2 lasta tai ystäväperheitä/porukoita. Myös kokousmatkailu Venäjältä 
Suomeen on lisääntynyt/ lisääntymässä. Suosittu sesonki on Joulun jälkeen Uuden- 
vuoden tienoilla, jolloin venäläisillä on mahdollisuus kymmenen päivän lomaan. Tänä 
vuonna Venäjältä saapuu arvioiden mukaan jopa 90.000 hlöä joulu-tammikuussa tal-
vilomalle, heistä n. 10–15 % asuu pk-seudulla. Kesällä paras sesonki on heinä- ja 
elokuussa. 

Venäläiset matkailijat ovat rahankäyttönsä ansiosta haluttuja matkailijoita, koska he 
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käyttävät MEK:n rajahaastattelututkimuksen 2006 mukaan eniten rahaa eli keskimää-
rin 85 €/pv/hlö (kakkosena tilastossa amerikkalaiset matkailijat). Suomen vuotuisesta 
matkailutulosta tuleekin nykyään jo 26 % Venäjältä.

Pohjoismaiset (Ruotsi, Norja, Tanska) matkailijat ovat pääasiassa kaupunkilomia/ly-
hytlomia viettämään saapuvia yksittäismatkailijoita. Heitä kiinnostaa kulttuuri ja histo-
ria, jotka Porvoon kohdalla ovat ruotsinkielen ohella myyntivaltteja. Työmatkustus ja 
kokoukset/yritystilaisuudet ovat myös merkittäviä segmenttejä.

Virolaiset ovat omalla autolla liikkuvia kiertomatkailijoita kesällä ja hiihtokeskuksissa 
vierailevia perheitä/porukoita talvella. Latvialaisille tärkeä harrastus on kalastus.

Yhteenveto: 
Korkeatasoiset ja hyvin varustellut, viihtyisät mökit, toimivat ravintola- ja ohjelmapal-
velut, shopping, paljon vauhdikasta tekemistä eri-ikäisille, aitoja elämyksiä yhteistä 
historiaa sopivasti hyödyntäen (Porvoon valtiopäivien 200-vuotisjuhlat 2009).
Sijaintivaihtoehdoista paras lienee Virvik, jossa voidaan vahvistaa nykyistä liiketoimin-
taa ja luoda nykyistä laajempi, ympärivuotinen palvelukokonaisuus.

Long Special Services Ltd (kv. risteilymatkustajia palveleva yksikkö):
Kaj Lång, hallituksen pj (yli 30 vuotta matkailualalla)  

LSS on erikoistunut Helsingissä vierailevien kansainvälisten risteilymatkustajien maa-
järjestelyihin ja alan vanhimpana/pisimpään toimineena yrityksenä sillä on n. 50 %:n 
markkinaosuus (kokonaismatkustajamäärät vuosittain n. 270 000 vierasta). Porvoo on 
Helsingin jälkeen toiseksi suosituin kohde, jossa käy n. 10–20 % risteilyvieraista.

LSS vie Porvooseen vuosittain n. 20 000 päiväkävijää, jotka viettävät noin tunnin Por-
voon vanhassa kaupungissa, jonka jälkeen on lounas Haikossa tai Kiialan Kartanossa. 
Etenkin amerikkalaisten matkailijoiden suosima elämys on matka (n. 40 min.) Hinthaa-
rasta Porvoon asemalle aidolla vanhalla höyryjunalla. Toinen suosikkikohde on tavalli-
nen suomalainen koti, joita LSS:llä on vierailukohteina pari kappaletta Sipoossa.

Kaj Långin mielestä risteilyvieraiden ohjelmaa Porvoossa on lähes mahdotonta piden-
tää nykyisestään laivojen risteilyaikataulujen takia, vaikka uusi ”Saaristokeskus” olisi 
periaatteessa miten vetovoimainen tahansa. Ensikertalaisten risteilyvieraiden aikatau-
luun vierailu Porvooseen ei edes mahdu, koska he haluavat silloin keskittyä Helsin-
kiin ja ostoksiin siellä. Toista tai useampaa kertaa Suomeen saapuvat risteilyvieraat 
haluavat nähdä Porvoon, mutta ohjelmaksi riittää yleensä vanha kaupunki ja lounas 
kartanossa.

Ympärivuotisen toiminnan kannalta keskeistä on eri sesonkeja käyttävien segment-
tien optimaalinen yhdistely: kotimaiset kokous-/yritystilaisuudet lähes ympäri vuoden 
loma-aikoja lukuun ottamatta, kesällä ja viikonloppuisin erilaiset vapaa-ajanmatkai-
lijat: golffarit, koti- ja ulkomaiset ryhmät ja individuaali -matkailijat, kesällä myös kv. 
kongressivieraat ja heidän seuralaisensa.

Kehittämisehdotuksia/ ideoita:
• Porvoon vanhan juna-aseman aluetta pitäisi Kaj Långin mielestä kohentaa
• Aito Kalastajan Koti eli kohde, jossa on kunnon laituri, riittävät ja laadukkaat 
 WC-tilat, mahdollisuus nauttia herkkuateria vaikka venevajassa veden päällä ja 
 tutustua aitoon kalastajaperheen elämään
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• Porvoon keskustaan lisää väriä ja elämää kesällä esim. siten, että eri ammattien 
 harjoittajat ovat liikkeellä ajanmukaisissa puvuissaan ja tarjolla on vanhan ajan 
 ruokaa aidossa vanhassa ympäristössä (vrt. Olde Hansa Tallinnassa)
• Porvoon valtio/maapäivien 200-vuotisjuhlat v. 2009 kannattaa täysipainoisesti 
 hyödyntää.  Suunnittelu ja eri toimijoiden yhteistyö pitäisi aloittaa jo v. 2008 alussa, 
 jotta loppuun saakka hiotut tuote/palvelupaketit olisivat ajoissa valmiina 
 ulkomaisten matkanjärjestäjien tuotantoa ja muita alan avaintoimijoita varten
• Kalastustuotetta pitää vielä kehittää (ei vielä valmis)

Sijaintivaihtoehdoista parhaiten soveltuvana Kaj Lång piti Virvikiä, jossa on mahdollis-
ta tarjota aitoja saaristolaiselämyksiä: ruokaa, maisemia, ohjelmapalveluja jne. Koh-
teessa pitäisi olla toimiva palvelukokonaisuus: majoitus (esim. tasokkaissa mökeissä), 
ravintola-, kokous- ja ohjelmapalvelut.

Kilpailijana Lång mainitsi Korpilammen alueen tarjonnan, joka on vedonnut erityisesti 
venäläisiin.

SMT: 
Matti Korhonen, Incoming–osaston tuotantovastaava   

Suomen Matkatoimiston Incoming-osasto, 11 henkilöä, on edelleen Suomen suurin, 
ja se vastaa erilaisten tuotepakettien tuotannosta ja myynnistä ulkomaisille matkanjär-
jestäjille/ matkatoimistoille. Talviryhmät suunnistavat useimmiten Lappiin ja kesällä on 
kv. kongresseja + niiden oheisohjelmia, eri ammattialojen erikoisryhmiä sekä tavallisia 
turisti-ryhmiä. Joukossa on etnisiä (juuriaan Skandinaviasta/Baltiasta etsiviä nykyisin 
Pohjois-Amerikassa asuvia henkilöitä), ryhmäsarjoja jne.

Tärkeimmät markkina-alueet ovat: Australia, USA, Espanja, Japani sekä monia muita 
kansallisuuksia. Porvoo on Helsingin jälkeen suosituin retkikohde (retkien kesto 4-6 t).
Kongresseille ja tapahtumille tarjotaan usein ”Suomalainen ilta” esim. jokiveneellä lä-
hisaareen, jossa nautitaan suomalaisia herkkuja, musiikkia yms.

Kehittämisideoita:
• Nordkapissa maailman pohjoisimmalla tasanteella on upeasti toteutettu AV-show,  
 joka antaa osallistujalle tunteen siitä, että hän liikkuu esityksen mukana huikeiden 
 maisemien äärellä
• SMT myy vuosittain n. 1 000 hlöä katsomaan ko. esitystä
• Kallein paketti (samppanjaa, kaviaaria ja sertifi kaatti) maksaa n. NOK 400,00/hlö 
 ja sitä SMT myy eniten (ks. North Cape Hall Internetistä)
• Elämyksestä on tuotteistettu erihintaisia tuoteversioita

Jotta ”Saaristokeskuksesta” tulisi riittävän vetovoimainen kohde, pitäisi tarjota jotakin 
vastaavaa tai vielä parempaa ja elämys pitäisi tuotteistaa hyvin. Porvoon vahvuutena 
on luonnollisesti sen sijainti niin lähellä Helsinkiä ja suuria matkailijavirtoja.

Tavanomaisen hotellin menestymismahdollisuuksiin ei usko myöskään Matti Korhonen 
vaan pitää sijaintivaihtoehdoista parhaimpana ehkä Virvikiä (PP-esityksen perustella, 
koska ei tunne aluetta kovin hyvin entuudestaan) ja korkeatasoisille mökeille löytyisi 
kysyntää myös SMT:n asiakaskunnasta.



Henkilökohtaiset haastattelut, kyselyyn vastanneet ja 
puhelin/sähköpostihaastattelut:

Marianne Borg-Hyökki, Stor-Kroksnäs kokouskartano 
Birgitta Palmqvist, Porvoo tours
Erik Herlevi, Augur Oy
Ari Kautto, Saaristolinja Oy
Kai Mattsson, Haikon kartano
Jari Kallioniemi, Södeskär Majakka Oy/Helsingin Saaristolaivat Oy
Ari Kuokka, Kannonnokka Oy
Kari Mäkinen, Seikkailulaakso Oy

Ivar Nordlund, Wilenius båtvarv
Robert Holmberg, Jahti Alexandra
Ossi Aalto, Lars Project GmbH
Antti Kaatrakoski, Porvoon Meripelastajat ry
Kari Kipponen, Porvoon seudun työväen retkeilijät ry
Per Högström, Porvoon kaupunki
Merja Herranen, Porvoon Museo
Olof Blomqvist, Porvoon saaristoryhmä
Pekka Paananen, EM Group Oy

Marikki Hakola, Kroma Productions Oy/Magnusborgin studiot
Petteri Saario, Wildfi n

Irmeli Johansson, Helsinki Expert Oy
Tuula Wyssman, Mek
Arto Asikainen, Mek
Kaj Lång, Lång Special Services Ltd
Matti Korhonen, Suomen Matkatoimisto Oy

Bosse Mellberg, Korppoon Saaristokeskus
Sophia Jansson, Moomin Characters
Roleff Kråkström, Moomin Characters
Pekka Jokisuu, Naantalin Muumimaailma Oy
Aki Tarkkanen,Tiehallinto
Pekka Rajala,Tiehallinto
Seppo Turja, Pidä Saaristo Siistinä ry
Kari Kauppila, EnerSys Oy

Richar Cashmore, Mechdyne corporation
Jeff Brum, Mechdyne corportion
Jorma Nevaranta, Seinäjoen ammattikorkeakoulu/Tekniikan yksikkö
Hannu Reinilä, Seinäjoen ammattikorkeakoulu/Tekniikan yksikkö
Tapio Hellman, Seinäjoen ammattikorkeakoulu/Tekniikan yksikkö
Marjaana Siivola, TKK

Ritva Ohmeroluoma, Nordia management Oy
Kai Samanen, Te-Keskus
Pauli Santala, Tekes/ohjelmakoordinaattori

Pekka Koponen, Metsähallitus
Olli Miettinen,Ympäristökeskus
Jussi Heinämies,Ympäristökeskus
Marja Raitila, Ympäristökeskus
Kirsti Hellas, Ympäristökeskus
Henrik Wickström, Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry

Lisäksi työhön osallistuneet:
Maarit Ståhlberg, Porvoon kaupunki
Johan Pfeifer, Porvoon kaupunki
Kalervo Pajula, Porvoon kaupunki
Oskari Orenius, Itä-Uudenmaan liitto

Työn välivaiheesta ja sijoituspaikkavaihtoehdoista on informoitu 
kaupungin virka- ja luottamusmiesjohtoa sekä esitelty välivaihe 
apulaiskaupunginjohtajan johtoryhmälle 21.11.2007.




