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Reittien ja matkailupalvelujen 
Keski-Pohjanmaa –hanke 

#ReittienKP
- ReittienKP I 1.4.2017-30.9.2019 ja ReittienKP II 

1.10.2019-30.9.2022
- n. 180 matkailuyrittäjää ja 60 muuta toimijaa  

mukana hankkeessa 
- Maakunnassamme suurin osa 

matkailuyrityksistämme on pieniä osa-aikaisia
- Uusia matkailualan yrityksiä on hankkeen aikana 

perustettu yli 20 kpl
- Matkailuyrittäjien lisäksi hankkeessamme on 

mukana myös kulttuuritoimijoita kehittämässä 
yhteistyössä kulttuurimatkailua 

- Erilaisia workshopeja, työpajoja, 
verkostoitumistilaisuuksia, opintomatkoja ym. on 
järjestetty jo pitkästi yli toistasataa

- Luonto ja luontomatkailun kehittäminen on yksi 
kärki Keski-Pohjanmaan liiton uudessa 
matkailustrategiassa



Kaikkein tärkeimpänä tavoitteena hankkeessamme on ollut yhtenäisen, koko 
maakunnan matkailualueen luominen sekä yhteishengen kasvattaminen.
Verkostoituminen yli kuntarajojen, tutustuminen ja yrittäjien välisen luottamuksen
syntyminen. Tässä olemme yhdessä onnistuneet ja yhteishenki matkailuyrittäjien ja 
-toimijoiden kesken maakunnassamme on mahtava. Nyt uskallamme suositella 
toistemme palveluja, ja useita eri yrittäjien yhteisiä tuotteita ja paketteja on syntynyt. 
Tapaamisissamme on saatu kuulla iloista puheen sorinaa, loistavia ideoita ja 
naurua, joka tulee suoraan sydämestä.

Tervetuloa meille, Keski-Pohjanmaalle!



Pelkkä luonnon olemassaolo ei saa 
luontomatkailua kukoistamaan

- Suomen matkailun merkittävin vetovoimatekijä on 
luonto, ja luontomatkailu muodostaa Matkailun 
edistämiskeskuksen arvion mukaan noin 
neljänneksen koko maan matkailusta

- Luonnon hyvinvoinnin merkitys tunnetaan jo laajasti 
- Luonnossa liikkuminen ja luontomatkailu kasvaa 

koko ajan kovaa vauhtia. Viime kesä oli 
Keskipohjalaisillakin luontoreiteillä monessa 
paikkaa jo ruuhkaista 

- ReittienKP hankkeen matkailuyrittäjille syksyllä 
2020 tekemän kyselyn mukaan, luontomatkailun 
kysyntä kasvoi keskipohjalaisissa 
matkailuyrityksissä jopa 50% edellisvuoteen 
verrattuna ja suurimmalla osalla kulunut kesä oli 
paras koskaan

- Tarvitaan asiakkaiden tarpeisiin vastaavaa uutta 
matkailupalvelua sekä infraa matkailuyrittäjille 
toimia



Tarvitaan yhteistyötä
- ReittienKP hankkeessa on viety Outdooractive

sovellukseen yli 70 reittiä sekä yli 300 kohdetta 
Keski-Pohjanmaalta (reitit ja kohteet on kuljettu 
gps:n kanssa, kartoitettu sekä kuvattu)

- Olemassa olevat reitit sekä kohteet ovat kaikkien 
vapaassa käytössä eivätkä matkailuyrittäjät voi 
varata näitä pelkästään omien asiakkaidensa 
käyttöön   →   Vaikea markkinoida sekä kehittää 
toimintaa

- Matkailuyrittäjillä toive yhteistyöstä 
metsänomistajien kanssa kehittää 
luontomatkailutoimintaa sekä palvelurakenteita 
esim. laavuja ja kotaa yksityiskäyttöön 

- Huutava tarve kauniilla paikalla sijaitsevista 
isoista rantasaunoista sekä kodasta missä 
isommankin porukan kokousta voi viettää

- Kysyntää olisi myös erikoisemmalle majoitukselle



Matkailutoiminnan kasvattaminen ja vahvistaminen tarvitsee 
rohkeutta, aktiivista yrittäjyyttä, innovatiivisuutta, oma-

aloitteisuutta ja ennakkoluulotonta yhteen hiileen puhaltamista.

Verkostoidutaan toukokuussa luonnon helmassa!

Kiitos!
mari.keiski@kosek.fi

www.visitkeskipohjanmaa.fi
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