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JOHDANTO JA TYÖN TAVOITTEET

• Tehtävänä on laatia Tornion matkailun
master plan, jossa määritellään
konkreettiset tavoitteet ja toimenpiteet
kaupungin matkailun kehittämiseksi ja
sitoutetaan keskeiset toimijat niiden
toteuttamiseen.
• Tuloksena syntyy Tornion matkailun
kehitystoimintaa ohjaava, yrittäjä- ja
liiketoimintalähtöinen matkailun master
plan, joka suuntaa kehittämistyötä,
maankäytön suunnittelua ja investointeja
myös Haaparannan mahdollisuudet
huomioiden.
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KAUPUNGIN LÄHTÖKOHDAT
1. Matkailun maankäyttösuunnitelma ja linjaukset kaavoitukselle,
matkailun vetovoima-alueiden valinta, investointikohteiden kartoitus ja
Invest-In materiaali
2. Matkailun toiminnalliset sisällöt ja tuotekehitys (majoitus,
ohjelmapalvelut, vierailukohteet jne.)
3. Matkailunkehittämisen organisointi ja alueen toimijoiden sitouttaminen
yhteistyöhön
4. Markkinointi (panostukset, toimintamuodot, kohderyhmät,
markkinoinnin kärkien määrittäminen)
5. Saavutettavuus (sähköiset ja fyysiset välineet, sisäinen saavutettavuus)
6. Matkailun osaamistarpeet, työvoiman saatavuus
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YHTEISEN KEHITTÄMISEN TAHTOTILA VUOTEEN 2030

TornioHaparanda

Kaksinverroin
elämys.
2 kansallispuistoa, arktinen
saaristo ja vapaana virtaava
Tornionjoki
2 valtakunnan raja
2 maan kulttuuri, tavat ja
perinteet

Vuonna 2030 TornioHaparanda
tunnetaan yhtenäisenä ja
kansainvälisenä kaksoiskaupunkina,
joka on profiloitunut omaleimaisena
ja ympärivuotisena
matkailukohteena.
Matkailuprofiili ja matkailun kärjet
pohjautuvat arktisen saariston ja
Tornionjoen, rajan, historiallisen
sijainnin ja kulttuurin luomiin
mahdollisuuksiin.
Matkailutoimijoiden yhteistyö on
saumatonta yhteisessä
tuotekehityksessä, markkinoinnissa
ja palveluiden tuottamisessa.
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KOHDERYHMÄVALINNAT

• Tavoitteena kasvua kansainvälisistä markkinoista tuotetarjontaa
lisäämällä ja markkinointia kehittämällä.
• Aitouden etsijät, luontonautiskelijat ja aktiiviset seikkailijat valittiin
kansainvälisiksi pääkohderyhmiksi. Matkailukohteena alue voi
palvella useitakin erilaisia kohderyhmiä ja tarpeita
kohdemarkkinasta riippuen.
• Tavoitellaan myös yritys- ja ryhmämatkailijoita (kannustematkailu,
yritysvieraat, vapaa-ajan ryhmät).
Kohdemarkkina

Keskeiset asiakkuudet

Keskeiset motiivit

Kotimaa (FI, SWE)

Perheet
Yritykset ja ryhmät
Yksittäiset kävijät
Läpikulkumatkailijat

Ostokset ja aktiviteettipuistot
Tapahtumat
Työ ja virkistäytyminen
Kulttuuri

Pohjoiskalotti

Kiertomatkailijat
Perheet
Yritykset ja ryhmät
Yksittäiset kävijät

Ostokset ja aktiviteettipuistot
Kulttuuri
Hyvinvointi, spa, uimarannat
Työ ja virkistäytyminen

Keski-Eurooppa

Aitouden etsijät
Luontonautiskelijat
Aktiiviset seikkailijat

Saaristo, kansallispuistot
Ruoka, sauna, design
Erämaaretriitit, luonnosta
nauttiminen
Tapahtumat, kulttuurikohteet
Erikoismajoitukset
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TUOTEVALINNAT

Matkailun tuotepohja perustuu saariston,
rajan, vetovoimaisen sijainnin ja historian
sekä kulttuurin luomiin mahdollisuuksiin.

Tuoteteemat

Teemat tuotteistetaan kokonaisvaltaisesti
valituille kohderyhmille (yksittäiset
matkailijat, ryhmät, yritykset) sisältäen
erilaisia vaihtoehtoja elämyksistä,
palvelutarjonnasta sekä tapahtumista.
Ostosmatkailu ja muu palvelutarjonta tukevat
matkailun kehittymistä
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MATKAILUN KÄRKIKOHTEET

KÄRKIKOHTEET
KUKKOLANKOSKI

KESKUSTA

TORANDA-CAPE
EAST

SAARISTO

• Kehittämisen ja kansainvälisen markkinoinnin
veturit
• Luodaan vahva yhteistyön perusta yhteiselle
markkinoinnille
• Hyödynnetään veturivaikutusta ja tuetaan
vetovoimaisuutta ja verkostoyhteistyötä
• Edistetään investointien toteutumista
• Houkutellaan ulkopuolisia investoreita ja
yrittäjiä sijoittamaan ja sijoittumaan alueelle
• Tuetaan vetovoimaisuutta, saavutettavuutta
ja tuotekehitystyötä
• Lisätään matkailutoimijoiden osaamista
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KÄRKIKOHTEET MATKAILUN KOKONAISRAKENTEESSA
• Matkailun maankäyttöä tarkastellaan rakenteena
yleispiirteisesti. Tornion ja Haaparannan matkailulliset
kaavat mahdollistavat nykyisellään kohteiden kehittymisen
eikä kaavamuutoksiin ole Master Plan työn yhteydessä
esitetty muutostarpeita.
• Matkailun kehittämisessä tulee varmistaa kärkikohteiden
helppo saavutettavuus sekä luonto- ja reittiverkostoa että
liikennöintiä kehittämällä.
• Nykyisistä luontopoluista ja reiteistä laaditaan yhtenäiset
teema- ja palvelukartat sekä opastejärjestelmä.
Saavutettavuus
Reitit ja luontokohteet
Tuotteistus ja ostettavuus
Yhtenäinen informaatio
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KUKKOLANKOSKI
INVESTOINNIT
Kukkolankosken maisemasilta (n. 250 m)
Kukkolankoski
• Majoitus- ja palvelurakentaminen
• Paikoitusalue
• Risteysalueen kehittäminen (portti tai ympäristötaide)
• Alueen opastus, maisemointi, virkistysrakenteet
Kukkolaforsen
• Camping-alue ja varaus mökkirakentamiselle
• Alueen opastus, maisemointi, virkistysrakenteet
• Pysäköintialue
• Rantapolkujen reittimerkinnät ja opasteet
MATKAILUSISÄLTÖJEN KEHITTÄMINEN
•
•
•
•

Profilointi ja tuotteistus kestävän matkailun kohteena
UNESCO statuksen hakeminen (koskikalastuskulttuuri)
Viikko-ohjelmatarjonnan kehittäminen
Ympärivuotisten vierailutuotteiden paketointi eri teemoilla
sekä digitaalisen ostettavuuden kehittäminen
• Sauna ja hyvinvointi
• Perinnekalastus
• Lasten ohjelmapalvelut
• Rajan ylittävät tuotteet
• Lauttayhteyden kehittäminen joen yli
• Talviaktiviteettien kehittäminen
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KESKUSTA
INVESTOINNIT, VAIHE 1 (OHJELMAPALVELUT JA KÄYNTIKOHDE)
Luonto- ja vesistömatkailukeskus (Greenline)
• Ohjelmapalvelutalo: safarit ja luontoretket, lyhyet aktiviteetit,
risteilyt ja veneretket, välinevuokraus
• Kelkkailuterminaali-/parkki
• Meren, joen ja saariston retkeily- ja ulkoiluinfo
• Näyttelytoiminta
Lumi- ja jääaiheinen vetovoimakohde (Mustaparta –teema)
• Lumi- ja jäärakentaminen
• Kelkkailun taitoajoalue (lapset, aikuiset)
• Luistelu, lumiliukumäet, lumirakentamisen alue
• Jääkellunta, jääsukellus , rajan ylitys
INVESTOINNIT, VAIHE 2 (BULEVARD & BORDER PARK)
Majoitusrakentaminen
• Nykyisten hotellien laajennustarpeiden huomioiminen
• Uudet majoitusinvestoinnit, n. 9 700 k-m2 yhteensä
Liiketilarakentaminen
• Rantaravintola
Satamatoiminnot
• Kesä: Venevuokraus, satamatoiminnot, risteilyliikenne
• Talvi: Ohjelmapalveluterminaali
Infrastruktuuri
• Vesihuolto
• Kadut
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KESKUSTAELÄMYSTEHDAS LAPPARIN ALUE
INVESTOINNIT
Palvelurakentaminen
• Hotelli
• Hyvinvointi- ja hoivapalvelut
Elämyssaari
• Ympärivuotinen seikkailupuisto (vaijeriliu´ut, kiipeilyradat)
• Luontopolku ja kalastuslaituri
• Ylityslautta (ponttoonilautta)
• Eräelämysleiri: laavu, nuotiopaikka, kota, riippuvat teltat,
puumajat, jne.
Saunamaailma Pikisaareen (yleinen sauna)
• Saunoja eri teemoilla: telttasauna, jääsauna, perinteinen
sauna, kylpypaljuja
• Päärakennus: vaatteiden vaihto, wc, pienkeittiö
• Terassi- ja anniskelualue
MATKAILUSISÄLTÖJEN KEHITTÄMINEN
• Ulkokiipeilypuiston toteutus (yhteistyö Duudsonit)
• Saunasaaren ja Elämyssaaren tuotteistus ja kytkeminen
Lapparin palveluihin (takuuajat, räätälöidyt paketit ryhmille ja
yrityksille)
• Seikkailupuiston talvitoimintojen tuotteistus: mm.
potkukelkkailu, pilkkiminen, revontulten katselu,
elämysyöpymiset, lumirakentaminen, maastolounas, jääsauna
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Uitonranta

KESKUSTA – Matkailubulevardi
Tornion ja Haaparannan tarinallinen
rantaraitti tuo esiin yhteisen kahden
kaupungin kulttuurin, historian ja
perinteet elämyksellisellä tavalla.

TOIMENPITEET
Rantaraitin yleissuunnitelma
Investoinnit opastetauluihin

Gellininpuisto

Sisällöntuotanto opastetauluihin ja mobiiliin
(yhteistyö museon kanssa)
Itärannan puisto

Reitin rakentaminen Tervahovin puisto - CapeEast
Mobiiliopastus sovelluksen toteutus

Apteekin puisto

Siltapuisto
Möljä
Tullinranta

Rajapuisto
Rantapuisto

Tornvallen
Tjärhovet
CapeEast

13
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CAPE EAST JA TORANDA
INVESTOINNIT
Ilmarata Toranda – CapeEast + ZIP line park
Torandan alue
• Huoneistohotelli
• Saunamaailma
• Hotellirakentaminen (150 huonetta)
CapeEast
• Venelaituri
• Caravan-toiminnot
• Elämysmökkien rakentaminen rannan läheisyyteen
• Kävelytie Ruotsin itäisimpään pisteeseen (koordinaatit ja
selfiespot)
• Reittiyhteys Riekkolaan
MATKAILUSISÄLTÖJEN KEHITTÄMINEN
• Ohjelmapalvelutoimintojen kehittäminen: kesän
vesiaktiviteetit, talven safaritoiminnot
• Matkustajaliikenteen kehittäminen suuremmille aluksille
• Vesiyhteyden kehittäminen CapeEast-Toranda välillä:
risteilyproomu/saunalautta
• Yhteisten kokous-, yritys-, kannuste- ja tapahtumakonseptien
kehittäminen
• Lumi- ja jääkonseptien kehittäminen Torandaan
• Jokiveneretkien kehittäminen: lähisaaret, Suensaari, saaristo
• Tapahtumien haku Torandan alueelle
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SAARISTO
INVESTOINNIT JA TOIMENPITEET
Matkailusaarten kehittäminen ja vahvuuksien esiin nostaminen

- Vähä-Huituri: rantautumislaituri, telttailualue
- Pensaskari: aallonmurtaja, laituripaikkojen lisääminen, kluuvijärven
virkistyskäytön kehittäminen, telttailualue
- Selkä-Sarvi: tähystystorni matkailukäyttöön, telttailualueen kehittäminen
- Hanhinkari ja Torne-Furö: luontopolku ja uimarannat tuotteiksi sekä ohjattujen
lyhyiden lähiretkien tuotteistus
- Skomakaren: retki- ja käyntisatama, virkistys- ja retkeilytoimintojen
kehittäminen
- Seskärö: käynti- ja ohjelmapalvelukohteena kehittäminen, matkailupalveluiden
(majoitus, ravintolat) sekä reittien (vaellus, pyöräily, fatbike) kehittäminen,
vierassatamat eteläosaan, tankkauspaikat
- Sandskär: pohjoisosan laituri, sataman kehittäminen (saunat ja grillipaikat)

Puotikarin mökkikylähanke ja aallonmurtaja
Vesiliikenteen saavutettavuuden parantaminen Hellälä-Tornio
• Tornion ja Haaparannan keskustan lähestymiskartan ajantasaistaminen
sekä venereittimerkinnät
• Merikarttojen syvyystietojen päivitykset
MATKAILUSISÄLTÖJEN KEHITTÄMINEN, KESÄ
•
•
•
•

Arctic Island Hopping –kesäkonseptin kehittäminen
Opastetut teemalliset retket kansallispuistojen matkailusaariin
Kalastusretket, arktinen melonta
Omatoimisten veneretkien konseptointi veneiden omistajille ja
venevuokrauspalvelun ja opastuspalveluiden kehittäminen (Rent a
Boater)
• Elämysyöpymiskonseptien kehittäminen saaristossa: saaristo- ja
luontoretriitit, luontokoulut aikuisille, hiljaisuus, sää- ja luonnonilmiöt
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SAARISTO

INVESTOINNIT JA TOIMENPITEET
Moottorikelkkareittien ja –urien mahdollistaminen
ohjelmapalvelutoiminnannassa matkailusaariin (Seskärö,
Sandskär, Vähä-Huituri, Pensaskari, Kuusiluoto)
Saariston talvipyöräilymahdollisuuksien (esim. fatbike)
selvittäminen
Merellä kulkevan latuverkoston (Hanhinkari) tuotteistus
MATKAILUSISÄLTÖJEN KEHITTÄMINEN, TALVI
• Arctic Island Hopping –talvikonseptin kehittäminen
• Safarien ja luontopalveluiden kehittäminen saariin ja arktiset
luontoelämykset – Arktisen meren tuoteperheen
rakentaminen
• Luontoretket ja safarit saariin + jäänmurtajat
• Luonnonilmiöt (revontulet)
• Pilkkiretket ja talvikalastuksen tuotteistus
• Elämysyöpymiskonseptien kehittäminen
seikkailuhenkisille
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MUUT KEHITTÄMISKOHTEET
INVESTOINNIT JA TOIMENPITEET

Ohjelmapalvelualueiden kehittäminen
• Laivakankaan alueen kehittäminen
ohjelmapalveluiden, arktisten eläinaktiviteettien
sekä talviajokoulujen alueena
• Tarjoaminen ohjelmapalvelu- ja tapahtumayritysten
käyttöön
Elämysyöpymiskohteiden kehittäminen
• Ainutlaatuisia yöpymiskohteita, joissa voi kokea
luonnon, maiseman ja luonnonilmiöiden elämyksiä.
• Mahdollistetaan yksityisten investointien toteutus
saaristossa ja vetovoimakohteissa (yritykset,
investorit)
• Mahdollisia teemoja: Arctic Island Experience,
Supeshe Island, Glamping
Majoituskapasiteetin kehittäminen
• Tornio Camping –alueen kehittäminen: majoitus,
aktiviteetit, laajennukset
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MARKKINOINNIN KEHITTÄMISLINJAUKSET
LÄHTÖKOHDAT JA TARVE
• Master Plan -työhön osallistuneilta tahoilta on
tullut selkeä tahtotilan ilmaus ja tarve
markkinoinnin kehittämiselle on, jotta saadaan
• lisää resursseja,
• resurssien kohdistuminen näkyväksi ja
oman päätöksenteon alle,
• toimijoita sitoutettua sekä
• panos-tuotos-suhde tehokkaaksi.
TOIMENPITEET
• Markkinointi organisoidaan Team Botnia
kehitysyhtiön alle omana Visitliiketoimintayksikkönä, jonka päätehtävänä on
TornioHaparanda yhteismarkkinoinnin
johtaminen ja toteuttaminen. Painotuksena on
digitaalinen markkinointi.

• TornioHaparanda sivustoa hyödynnetään ja
kehitetään digitaalinen myyntimalli, jossa myynti
ohjautuu suoraan yrityksiin.
• Muodostetaan yhteinen markkinointiryhmä
yritysten, kaupungin ja kehittämisyhtiön
edustajista, joka laatii markkinointistrategian ja
markkinoinnin toimintasuunnitelman ja johtaa
toimintaa
• Yrityksiä haetaan mukaan selkeillä
markkinointisuunnitelmilla sekä
palvelupaketeilla – yhteiset resurssit
kohdistetaan suoraan markkinointitoimenpiteisiin
ja hyödyt esiin.
• Integraatio olemassa olevien
matkailuorganisaatioiden kanssa (tehtävien ja
roolien kirkastaminen)
• Yhteistä toimintamallia kehitetään erikseen
hankemahdollisuuksia hyödyntäen (mm.
INTERREG).
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TIEKARTTA VUOTEEN 2030

2019-2020

2021-2025

2026-2030

Step 1 HETI LIIKKEELLE

Step 2 JALKAUTUS JA KEHITYS

Step 3 PIDEMMÄSSÄ JUOKSUSSA

 Kahden maan rantaraitin toteutus
 E14 (vaihe 1) Luonto- ja
vesistömatkailukeskus ja
ohjelmapalvelutoiminnan aktivointi+popup-toiminnot
 Matkailukärkien tuotteistus ja yhteisen
markkinointimallin ratkaisut
 Tornio 400 –vuotta –hankkeen toteutus
(EAKR)
 Matkailuyhteistyön kehittämishankkeen
käynnistys (INTERREG)
 Luonto-, aktiviteetti- ja teemareittien
suunnittelu ja karttojen
yhdenmukaistaminen

 Kukkolankosken maisemasilta
 Elämystehdas Lapparin palveluinvestoinnit
(saunasaari, seikkailupuisto)
 E14 (vaihe 2) palvelu- ja
ympäristöinvestoinnit
 Uusien luonto-, aktiviteetti- ja
teemareittien kehittäminen
 Matkailusaarten satama- ja laituriinvestoinnit
 Vesistön matkustajaliikenteen
kehittämishanke (INTERREG)
 Uusien majoituskohteiden rakentaminen




Kahden maan gondolirata?
Uusien majoituskohteiden
rakentaminen?
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