
     
     
     
     
      

 

Hankkeen nimi: Etelä-Konneveden aktiviteettimatkailun kehittämishanke 

Kesto: 04/2019-12/2021 (2 v 9 kk) 

Toteuttaja: JAMK Liiketoimintayksikkö  

Yhteistyökumppanit: Hankasalmen, Konneveden ja Rautalammin kunnat 

Rahoituslähde: Maaseuturahasto (90 %) 

Kokonaiskustannus: 379 074 eur (taulukko 1) 

Omarahoitus 10 %, yhteensä 38 027 eur, josta 12 676 eur/kunta (taulukko 2) 

TAUSTA JA TARVE 

Etelä-Konneveden kansallispuiston perustaminen on ollut alueen matkailun piristysruiske Konneveden ja 

Rautalammin kuntien alueella. Tähän mennessä aluetta on kehitetty hankkeilla, jotka ovat varmistaneet alueelle 

laaditun master plan –suunnitelman ensimmäisen vaiheen toteutusta (mm. osaamisen lisääminen, 

verkostoituminen). Kehittämisen aikana on havaittu tarve Etelä-Konneveden matkailualueen laajenemiseen 

ydinkuntien ulkopuolelle (Hankasalmi), alueen profiloinnin konkretisointiin asiakaslähtöisesti kohderyhmän mukaan 

sekä sitä tukevien aktiviteettimatkailun palveluosaamisen kehittämiseen ja palvelukyvyn lisäämiseen. Käsillä olevan 

hankesuunnitelman tavoitteena on vastata tähän tarpeeseen. 

TAVOITE 

Hankkeen päätavoitteena on kehittää Etelä-Konnevettä yhtenäisenä kansainvälisesti kiinnostavana 

matkailukohteena. Lisäksi tavoitteena on luonto- ja aktiviteettimatkailuun liittyvän liiketoiminnan elinvoimaisuuden 

vahvistaminen ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien luominen. 

TULOKSET 

 Etelä-Konneveden matkailualue näyttäytyy yhtenäisenä alueen sisällä ja ulospäin 

 Etelä-Konneveden brändiä hyödynnetään nykyistä laajemmin   

 luonto- ja aktiviteettimatkailun palvelutarjonta on lisääntynyt  

 toimijoiden osaaminen ja ymmärrys alueesta ja aktiviteettimatkailusta on lisääntynyt  

MITTARIT 

 monikanavaiset viestintäkokonaisuudet (esitteet, kartat, opastetaulut, digitaalinen näkyvyys eri sähköisissä 

kanavissa; mm. Outdoors Finland/OutdoorActive –portaalissa, Retkikartassa, jne).  

o vähintään 2 reittiä tai kohdetta per aktiviteetti  

 elämyksellinen teksti-, kuva- ja videomateriaalipaketti, joka näkyy sekä reittien varrella, yritysten, kuntien ja 

muiden matkailuorganisaatioiden sivulla 

o vähintään 1 materiaalipaketti per aktiviteetti  

 tuotemanuaalipohjat yritysten ja alueiden käyttöön (ns. omatoiminen tuotteistaminen) 

o vähintään 1 tuotemanuaali per aktiviteetti  

 matkailun uudet palvelut ja tuotteet 

 uusia yrityksiä 6 kpl  

 matkailun palveluita parantavia investointi- ja yritysryhmähankkeita yhteensä 5 kpl 

 

 

 



     
     
     
     
      

 

TOIMENPITEET 

Hanke toteutetaan kolmen päätoimenpiteen kautta: 

1) Kartoitus- ja profilointityö (v. 2019) 

 asiakaskohderyhmien selvittäminen (taustaselvitykset) 

 aktiviteettimatkailun kysynnän ja alueen nykyisen tarjonnan selvittäminen eri aktiviteettien osalta 

(taustaselvitykset) 

 aktiviteettimatkailua tukevien reittien ja kohteiden kartoitus (taustaselvitys, neuvottelut, 

maastokatselmukset) 

 toimijaverkostoituminen: alueen profiilia tukevia valintoja koskien aktiviteettimatkailun eri osa-alueita 

(työpajat 3 kpl, digitaalinen alusta)  

 palvelu- ja kehittämismalleihin tutustuminen muilla alueilla (opintomatkat) 

 

2) Monikanavainen sisällöntuotanto (v.2020) 

 reitit ja kohteet arvioidaan maastossa hyödyntäen olemassa olevia arviointi-työkaluja sekä luokitellaan ja 

laaditaan esittelykuvaukset  

 tuotetaan monikanavainen viestintämateriaali (ml. kuvat, videot, tekstit, digitaalinen aineisto, ym.)  

 laaditaan kohteiden laadun ja turvallisuuden parantamiseen tähtääviä kehittämissuunnitelmia 

 aktivoidaan käyntiin investointihankkeita  

 aineisto näkyy esim. reittien varrella, yritysten, kuntien ja muiden matkailuorganisaatioiden sivulla 

 

3) Tunnettuuden ja liiketoimintaedellytysten parantaminen (v.2021) 

 suunnitellaan ja tuotetaan aktiviteettitapahtumia yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.  

 tuotetaan tuotemanuaalipohjat yritysten ja alueiden käyttöön (ns. omatoiminen tuotteistaminen) 

 järjestetään verkostoitumismahdollisuuksia eri toimijoille  

 järjestetään tutustumismatkoja matkanjärjestäjille (2 kpl) 

Taulukko 1. Alustava budjetti 2019 2020 2021 Yhteensä 

Henkilöstökulut 63 388 87 564 73 624 224 576 

Ostopalvelut 24 000 16 000 30 000 70 000 

Palkkiot 500 500 500 1 500 

Vuokrat 1 500 9 000 9 500 20 000 

Muut kustannukset 5 100 2 600 2 600 10 300 

Välilliset kustannukset 15 213 21 015 17 670 53 898 

Yhteensä 109 701 136 679 133 894 380 274 
     

 

Taulukko 2. Rahoitussuunnitelma 2019 2020 2021 Yhteensä 

Haettava tuki 90 % 
  98 371 122 651 120 144 341 167 

Kuntien rahoitus 10 % 
  10 970 13 668 13 389 38 027 

  
           Kuntarahoitus Konnevesi 3 657 4 556 4 463 12 676 

  
Kuntarahoitus Hankasalmi 3 657 4 556 4 463 12 676 

  
Kuntarahoitus Rautalampi 3 657 4 556 4 463 12 676 

Yhteensä 
  109 701 136 679 133 894 380 274 

 


