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1. Tausta 

Uusi startti risteilyliiketoimintaan Etelä-Savossa on Etelä-Savon maakuntalii-
ton rahoittaman Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) -rahoituksella toteu-
tettu hanke, jossa kehitettiin uusia tuotteita Etelä-Savon laivaliikenteeseen. 
Hankkeen hallinnoijana ja hankintayksikkönä toimi Savonlinnan Hankekehitys 
Oy. Hankkeen kuntarahoittajat olivat Savonlinnan Hankekehitys Oy, Sulkavan 
kunta ja Rantasalmen kunta, ja yksityiset rahoittajat Järvisydän Oy, Saimaan 
Eräpalvelu Oravi Oy, Laivayhtiö Otukka Oy (Savonlinna-Risteilyt), Blue Lake 
Cruises Oy, Petranella Tmi ja Virta Lines Tmi. 

Loppuraportin toteuttivat konsultit Hannu Komu, Onvisio Consulting ja Sari 
Selkälä, Caprice Consulting. Konsultit avustivat yrityksiä tuotekehityksessä, 
hinnoittelussa ja asiakaskohderyhmien määrittelyssä sekä suunnittelivat ja to-
teuttivat asiakaskyselyn yhdessä hankkeessa toimineen projektikoordinaattori 
Piia Karjalaisen kanssa. Projektikoordinaattori avusti tuotetestausten toteu-
tuksessa, asiakaspalautteen keräämisessä sekä analysoinnissa. Testattavien 
tuotteiden markkinoinnista vastasi Pia Behm, mainostoimisto Parasta Sai-
maalla. Konsulttitoimistot ja mainostoimisto valittiin Savonlinnan Hankekehi-
tys Oy:n järjestämien kilpailutusten perusteella. 



2. Tavoitteet 

Hankkeen tavoitteena oli tuotetestausten avulla ideoida ja kehittää uusia tuot-
teita risteilyliikenteeseen ja tuottaa kasvua koko toimialalle. Tuotekehitys on 
työkalu pidentää  laivaliikenteen matkailusesonkia, monipuolistaa palveluja ja 
tarjota asiakkaiden kysyntää vastaavia risteilypalveluja.  

Hankkeessa haettiin myös uudenlaisia kohderyhmiä teemoittamalla risteilyjä 
ja kohdistamalla markkinointia. 

Hankkeen tavoitteet tukevat Etelä-Savon matkailustrategiaa, jonka mukaisesti 
alueella kehitetään kansainvälisesti kilpailukykyisiä, helposti ostettavia ja si-
sällöltään ylivoimaisia vesistö- ja järvimatkailutuotteita.

Hanke toteuttaa Savonlinnan kaupungin strategiaa, jossa tavoitteena on ke-
hittää luonto- ja hyvinvointimatkailutarjontaa sekä parantaa kansallispuistojen 
ja luonnonsuojelualueiden saavutettavuutta.

3. Kehitettävät tuotteet ja reitit

Varustamoilta pyydettiin tarjouksia uusien päivä- ja näköalaristeilytuotteiden 
testauksesta. Kriteerinä oli, että kehitettäväksi tarjottavat ideat ovat uusia 
matkailutuoteaihioita, joita jatkokehitetään testauksista saatavan asiakaspa-
lautteen perusteella. 

Testattaviin tuotteisiin voi sisältyä kuljetuksia vesitse ja maitse, ohjelmapal-
veluja, ruokailuja, opastuksia ja muita matkailupalveluja. Testattavien tuottei-
den tulee hyödyntää soveltuvin osin paikkakunnan historiaa, nähtävyyksiä ja 
käyntikohteita siten, että ne kasvattavat seudun matkailullista vetovoimaa. 



Kilpailutuksen kautta tuotekehitykseen valittiin seuraavat varustamot  
yrityskonsortioineen: 

Laivayhtiö Otukka Oy reiteillä  Savonlinna - Sulkava, Savonlinna - Oravi - 
Linnansaari ja paikallisreitillä Savonlinnasta sekä  

Blue Lake Cruises Oy reitillä Savonlinna - Rantasalmi - Järvisydän -  
Linnansaari. 

4. Työmenetelmät

Tässä selvityksessä keskeisenä työmenetelmänä käytettiin tuotetestauksia. 
Lisäksi hyödynnettiin jo aiemmin tehtyjen tutkimusten aineistoa ja maakunnan 
matkailustrategiaa. Syys-, loka- ja marraskuussa 2018 järjestetyille 15 testi-
risteilyille osallistui yhteensä 369 matkustajaa. Jokainen risteilylle osallistunut 
asiakas vastasi juuri kyseistä risteilyä varten laadittuun palautelomakkee-
seen. Lisäksi asiakkaita haastateltiin satunnaisotannalla risteilyn aikana ja 
sen jälkeen. 

Laivayhtiön edustajien lisäksi haastateltiin tuotekehitykseen ja testiristeilyjen 
ohjelmien toteuttamiseen osallistuneita maa-, ohjelma- ja majoituspalveluja 
tarjoavia yrityksiä. Selvityksessä yksi tärkeä tavoite olikin löytää yritysten ver-
kostoitumisen ja yhteistyön kautta uutta kasvua ja tarjonnan monipuolistamis-
ta kaikille toimijoille.  



5. Selvityksen sisällön rakenne

 
 Selvitys jakaantuu kolmeen kokonaisuuteen,  
 jotka muodostuvat seuraavasti:

 1) Lyhyt katsaus Etelä-Savon risteilyliiketoimintaan yleisesti

 2) Tuotetestauksen tavoitteet ja tulokset

 3) Risteilyliikenteen tulevaisuuden näkymät Etelä-Savossa,  
   kehittämisehdotuksia ja arviointia testien ja yleisten näkymien  
  valossa. 
 
Kehittämisehdotuksissa tuodaan esille testien kautta saadun asiakaspalaut-
teen, haastatteluiden, tutkimustiedon ja kehitystrendien tarkastelun myötä 
syntyneitä näkemyksiä ja niistä tehtyjä päätelmiä. 
 
 

6. Katsaus Etelä-Savon risteilyliiketoimintaan 
 
Etelä-Savossa vesistömatkailun ja laivaristeilyjen kehittämiseen löytyy luon-
taiset edellytykset. Sijainti Vuoksen vesistöalueen keskellä avaa risteilymah-
dollisuuksia kaikkiin suuntiin. Kohtuullisin välein sijaitsevia nähtävyyskohteita, 
kyliä ja kaupunkeja on kaikilla ranta-alueilla. Erityispiirteinä on saaristoinen ja 
monimuotoinen vesistömaisema. Risteilyalueet sijaitsevat osin myös kansal-
lispuisto- ja luonnonsuojelualueilla, joten risteilyt tarjoavat matkailijoille pää-
syn vesistöluonnon kauneimmille ja arvokkaimmille alueille.  

Alueen laivaliikenteellä on pitkä historia, ja vanhat saaristolaivareitit avaavat 
saaristoelämän historiaa risteilyjen mausteeksi. Suojeltu saimaannorppa tuo 
näyttäytyessään ainutlaatuisen lisämausteen risteilyihin. 

Maakunnan matkailustrategian keskiössä on vesialueiden ja erityisesti Sai-
maan ympärivuotinen hyödyntäminen. Valtaosa matkailukohteista liittyy luon-
tevasti vesistöön ja risteilyliikenne tarjoaa helpon tavan vesistöstä nauttimi-
seen. 

Savonlinna on koko Saimaan järvialueen vilkkain sisävesilaivaliikenteen sa-
tama. Kesä- ja elokuussa tehdään päivittäin 25 lyhyttä sightseeing-risteilyä 
kaupungin ympäri tai lähisaaristoon, heinäkuussa vastaavia risteilyjä on 31. 
Reittiliikenne kulkee Savonlinnasta Punkaharjulle, Järvisydämeen Rantasal-
melle ja Savonlinnasta käsin operoidaan myös Suomen pisintä sisävesireittiä 
Heinäveden kautta Kuopioon. Alueen erikoisuutena voi pitää sitä, että Savon-
linna on kotisatama peräti neljälle historialliselle matkustajakäytössä olevalle 
höyrylaivalle.



Savonlinnan  sisävesilaivasto on  alusten määrältään Suomen suurin, se 
koostuu 11 säännöllisesti liikennöivästä aluksesta. Savonlinnasta Punkahar-
julle liikennöi perinteinen höyrylaiva. Lisäksi Savonlinnasta käsin liikennöi viisi 
alusta, jotka tekevät pääsesongin aikana enimmäkseen lyhyitä risteilyjä kau-
pungin ympäri tai lähisaaristoon. Pelkästään tilausristeilyihin keskittyviä aluk-
sia on neljä, joista kaksi on höyrylaivoja (Paul Wahl ja Savonlinna). 

Alueen lippulaivana voidaan pitää Liikenneviraston hallinnassa olevaa höyry-
laiva Saimaata, jolla on kuljetettu vuosien ja vuosikymmenten saatossa suuri 
määrä kansainvälisiä arvovieraita. Aluksella on ikää jo 125 vuotta, mikä todis-
taa, että hyvin hoidettuna perinteisen höyrylaivan elinkaari on todella pitkä. 

Laivaliikenne painottuu nykyisin voimakkaasti sydänkesään, mutta hyvällä 
tuotteistamisella kausi voi käynnistyä hyvissä ajoin toukokuussa ja jatkua 
loka-marraskuulle. Selvityksessä toteutetut testiristeilyt osoittivat, että kiinnos-
tusta astua laivaan on myös perinteisen risteilykauden ulkopuolella.  

 



8. Tuotetestauksen lähtökohdat ja markkinointi

Hankkeen aikataulusta johtuen tässä hankkeessa testattiin erityisesti syys-
kauteen sopivia tuotteita. Useat testatuista tuotteista sopivat hyvin myös al-
kukesään. Testiristeilyiden asiakashankinnasta vastasi markkinointitoimisto 
Parasta Saimaalla, Pia Behm. 
 
Testiasiakkaat päädyttiin hakemaan pääsääntöisesti sähköisistä kanavista. 
www.visitsavonlinna.昀椀 -sivuille rakennettiin kampanjasivu, jolla haettiin uusille 
risteilytuotteille testaajia. Kampanjasivun alle jokaiselle risteilylle rakennettiin 
oma tuotekortti, yhteensä yhdeksän kappaletta. Kampanjasivua levitettiin so-
siaalisen median kautta potentiaaliselle kohderyhmälle. 

Tärkein sosiaalisen median kanava oli Savonlinna sydämessä -sivu Faceboo-
kissa. Tämän sivun kautta saatiin noin 36 000 näyttöä, joiden kautta kampan-
jasivulle klikkasi lukemaan lisätietoja noin 1 500 henkilöä. 

Toinen merkittävä kanava oli Puskaradio Savonlinna -ryhmä Facebookissa. 
Tämän ryhmän analytiikka ei ole saatavilla, mutta arvion mukaan tätä kautta 
on tullut vajaa tuhat käyntiä kampanjasivulle. Lisäksi kampanjasivua levitettiin 
henkilökohtaisten kanavien ja mukana olevien yritysten kanavien kautta.
 
Yllä mainitut kanavat sopivat testiasiakkaiden etsimiseen hyvin, sillä niissä on 
Savonlinnasta vahvasti kiinnostuneita jäseniä. Vaikka oli tiedossa, että näistä 
ryhmistä löytyy helposti testiasiakkaita, oli lopullinen testiasiakkaiden määrä 
myönteinen yllätys.
 
Sähköisten kanavien lisäksi Pihlajaveden risteilystä teetettiin satamaan juliste 
sekä suomeksi että englanniksi, mutta sen kautta ei tullut yhtään asiakasta.
 
Koska omat kanavat toimivat testiasiakkaiden hankinnassa niin hyvin, oli 
markkinointibudjetti sähköisten kanavien osalta lopulta 13 euroa. Lisäksi ju-
listeen tekeminen noin sata euroa. Kun markkinointitoimenpiteiden kautta 
saatiin yhteensä 258 testaajaa kokonaismäärästä 369 testaajaa (loput tulivat 
laivayhtiön kautta), niin yhden asiakkaan hankintahinnaksi tuli 0,44 euroa. 
Hintaan lisätään markkinointiasiantuntijan työ. 

Käyttämättä jäänyt mediabudjetti päätettiin käyttää tulevaisuutta silmällä pitä-
en ja sillä teetettiin erilaista videomateriaalia Thinglink-alustalle tulevaisuuden 
markkinointia varten.
 
Kävijöitä www.visitsavonlinna.昀椀 kampanjasivuilla oli yhteensä 4 144, joista 

- noin 3 000 Facebookin kautta
- noin 600 suoraan kampanjasivulle
- noin 200 hakusanoilla Googlen kautta
- Loput sekalaista (Savonlinna Nyt, LinkedIn, Twitter)

 
 
 



Yksittäisten risteilyjen tuotekortteihin tutustuttiin seuraavasti: 

- Halloween-risteily, 763 yksilöityä lukijaa
- Trokariristeily, 257 yksilöityä lukijaa
- Oktoberfest kakkonen, 262 yksilöityä lukija
- Valoristeily Oraviin, 243 yksilöityä lukijaa
- Pihlajaveden saaristoristeily kakkonen, 223 yksilöityä lukijaa
- Valoristeily Järvisydämeen, 207 yksilöityä lukijaa
- Pihlajaveden saaristoristeily ykkönen, 197 yksilöityä lukijaa
- Oktoberfest ykkönen, 175 yksilöityä lukijaa
- Lauluristeily, 127 yksilöityä lukijaa

Kampanjasivuihin tutustuneista 258 henkilöä osallistui testiristeilyille. Lisäksi 
ryhmille suunnatuille risteilyille (kaksi kokousristeilyä, kaksi työhyvinvointi  
TYHY-risteilyä ja kaksi esteettömille ryhmille suunnattua risteilyä) osallistui 
111 henkilöä. Ryhmätuotteiden testaajat saatiin laivayhtiöiden yhteistyöver-
kostojen kautta. 

9. Testiristeilyt 

Viisitoista syys-, loka- ja marraskuussa 2018 tehtyä testiristeilyä toimi uusien 
tuotteiden kehittämisen pohjana. Viittä uutta risteilyideaa testattiin kahdella eri 
risteilyllä; Esteetön, kokous, Oktoberfest, TYHY ja Pihlajaveden saaristoris-
teily. Muista risteilyistä tehtiin yksi testiristeily. Testauksiin osallistui yhteensä 
369 asiakasta. Jokainen risteilylle osallistunut asiakas vastasi juuri kyseistä 
risteilyä varten laadittuun palautelomakkeeseen. Mallilomake on tämän rapor-
tin liitteenä.

Lisäksi asiakkaita haastateltiin satunnaisotannalla risteilyn aikana ja sen jäl-
keen. Matkustajilta saadut palautteet ovat tärkeä osa testituotteiden ja reittien 
kehittämisessä sekä myös aivan uusien tuotteiden ideoinnissa. 



9.1 ESTEETÖN RISTEILY RYHMILLE  
 
”Kivaa oli, opasteissa saisi olla kuvia, polkujen vaativuutta voisi merkitä  
vaikka väreillä kuin laskettelukeskuksissa.”

Reitti ja palvelun tuottajat: 
Savonlinna - Linnansaari - Savonlinna -risteily
Oravi - Linnansaari - Oravi -risteily 
Otukka Oy, m/s Elviira on rakennettu vuonna 2007, ja se on suunniteltu  
esteettömään liikkumiseen liikuntarajoitteisille. 

Yhteistyökumppaneina Saimaan Eräpalvelu Oravi Oy ja Metsähallitus,  
kohteena Linnansaaren kansallispuisto 

Testin tavoite ja kohderyhmä: 
Hankkeessa haluttiin testata laivayhtiön sekä risteilypakettiin liittyvien oheis-
palvelujen esteettömyyttä. Asiakaspalautteen pohjalta palveluja kehitetään 
entistä paremmin kohderyhmän tarpeita palveleviksi. Testiryhmiä oli kaksi; 
Talvisalon koulun erityisryhmä nuoria, joilla kaikilla oli oma henkilökohtainen 
avustaja mukanaan, yhteensä 19 henkilöä sekä Imatran Kehitysvammaisten 
Tuki ry:n 49 henkilön ryhmä, ikäjakauma 12–70 -vuotiaita, joista naisia ⅔, 
miehiä ⅓. Talvisalon ryhmässä ei ollut yhtään pyörätuoliasiakasta, liikuntaky-
ky pääsääntöisesti hyvä, paria nuorta autettiin portaissa ja poluilla, Imatran 
ryhmässä yksi pyörätuoliasiakas. 

Tuotekuvaus: 
Toinen testiristeily lähti Savonlinnasta ja laivamatkan Savonlinna - Linnan-
saari - Savonlinna kesto oli 6,5 tuntia. Matkaan sisältyi retki Linnansaaren 
kansallispuistoon, jossa viivyttiin 1,5 tuntia. Toinen testiristeily oli ajallisesti 
lyhyempi, risteily Oravista Linnansaaren kansallispuistoon kesti 45 minuuttia 
suuntaansa. Matkaan sisältyi 3,5 tunnin ohjattu pysähdys Metsähallituksen 
ylläpitämässä Linnansaaren kansallispuistossa, jossa ohjelmassa oli muun 
muassa tutustuminen rantautumispaikan lähimaastoon. Talvisalon ryhmällä 
oli hirvikeittolounas Sammakkoniemen katoksella, ja Imatran ryhmällä mak-
karan paistoa nuotiolla. Linnansaaren ohjelman toteutti Saimaan Eräpalvelu 
Oravi Oy. 

Testipalaute ja kehittämisehdotukset:
Testiristeilyiltä saatiin hyviä käytännön vinkkejä laivayhtiölle, Metsähallituksel-
le sekä ohjelmapalveluyritykselle. Kiitosta sai erityisesti laivaristeilyn kiireettö-
myys, rauhallinen vesillä olo ja maisemien katselu, mahdollisuus päästä luon-
toon ja laivamatkalle, hyvä ruoka ja ystävällinen henkilökunta. Erityisryhmän 
tarpeet huomioitiin hyvin, ja laivan tilat koettiin toimivaksi pieniä yksityiskohtia 
lukuun ottamatta myös liikuntarajoitteisille matkustajille. 

Kehitysehdotuksissa nousi päällimmäiseksi toive huomioida erityisryhmien 
tarvitsemaa ajankäyttöä.  Yleisesti toivottiin riittävää väljyyttä aikatauluihin, 
erityistä huomiota täytyy kiinnittää siirtymisiin, liikkumiseen ja ruokailuun va-
rattavaan aikaan. Kiireettömyyden tunne tulisi jatkua myös maissa. 



Linnansaari on esteettömille ryhmille haastava, tämän tiedostaa myös Metsä-
hallitus. Yhtenä toiveena olikin saada asiakaspalautetta ennen kuin ympäris-
töä aletaan kehittää. Liikkuminen saarella, kapeat kulkuväylät ja maihinnousu 
laivalta saareen koettiin hankalaksi. 

Laiva itsessään toimii hyvin myös liikuntaesteisille, mutta erilaisia apuvälinei-
tä, kuten kaiteita ja luiskia kaivattiin lisää erityisesti rappusiin, laivalta poistu-
miseen, wc-tiloihin ja Linnansaaren luontokohteeseen yleisesti. Opasteissa 
voidaan erityisryhmiä huomioida mm. kuvasymboleillä. Symbolit palvelevat 
myös pieniä lapsia ja suomen kieltä taitamattomia matkailijoita. 

Pienet yksityiskohdat korostuvat silloin kun liikkuminen on haastavaa, esimer-
kiksi laivan kokolattiamaton kuprut voivat aiheuttaa vaaratilanteita huonosti 
liikkuville tai näkövammaisille.

Paitsi itse kohteessa ja matkan aikana, on tärkeä kiinnittää huomiota esteet-
tömän ryhmän tai pienryhmän (esim. perhe) riittävän tarkkaan ennakkoinfoon 
ja varmistaa, että luvatut palvelut toteutuvat matkan aikana. 

Tulevaisuuden näkymät: 
Esteetön matkailu kasvaa sekä maailmalla että Suomessa. Esteettömien mat-
kailijoiden piiriin kuuluvat paitsi liikunta- ja aistirajoitteiset, myös kasvava jouk-
ko iäkkäitä matkailijoita sekä pienten lasten kanssa liikkuvat perheet. Heille 
kaikille esteettömät matkailupalvelut ovat merkittävä syy valita matkakohde 
ja palveluntarjoaja. Esteettömistä palveluista onkin tullut matkailuyrityksille 
kilpailuetu ja matkailijoiden erityistarpeiden ymmärtäminen ja huomioiminen 
palvelujen tuottamisessa auttavat parantamaan myös muiden matkailijoiden 
palvelukokemusta.

Kun suunnitellaan ohjelmaa liikuntarajoitteisille, ohjelman suunnittelussa on 
tärkeää, että se sopii kaikille ryhmän jäsenille. Paitsi jäämisen tunnetta ei saa 
syntyä ryhmän sisällä. Tämä on toki tärkeää kaikkien asiakasryhmien kohdalla. 

Nuoret liikuntaesteiset ovat innokkaita luonnossa liikkujia, mutta sellaisia 
luontokokemuksia ei ole usein tarjolla, joissa on huomioitu esteettömyys. 
Tässä on selvästi tulevaisuuden kehityspotentiaalia. Luonto kiinnostaa liikun-
tarajoitteista huolimatta. Tärkeää onkin tuotteistamisen keinoin varmistaa, 
että liikuntarajoitteisen matkailijan pääsy luontoon ja luontokohteisiin on mah-
dollista. Hyvänä kansainvälisenä esimerkkinä toimii USA:n kansallispuistojen 
All in! -strategia, jossa esteettömyyden kehittäminen on nostettu keskiöön ja 
huomioitu se muun muassa vuokraamalla maastossa liikkumista helpottavia 
“fatbike”-pyörätuoleja. 



9.2 LAIVAKOKOUS
 
”Kokonaisuus – luova ympäristö, vaihtelua toimistoarkeen.” 
 
Reitti ja palvelun tuottajat: 
Testirististeily Järvisydämestä noin tunti
Testiristeily Järvisydämestä Linnansaaren kansallispuiston kautta Oraviin, 
bussikuljetus Savonlinnasta Järvisydämeen ja Oravista Savonlinnaan.   
Blue Lake Cruises Oy, m/s Katrilli 
 
Yhteistyökumppanit Hotel & Spa Resort Järvisydän, 
Saimaan Eräpalvelu Oravi Oy ja Metsähallitus, kohteena Linnansaaren kan-
sallispuisto sekä Virta Lines, bussikuljetus Savonlinna - Järvisydän ja  
Oravi - Savonlinna

Testin tavoite ja kohderyhmä: 
Erityisesti yritysasiakkaille tuotetuissa palveluissa sesongin pidentämisessä 
on kasvupotentiaalia. Kevät- ja syyskausi on monelle yritykselle kokousse-
sonkia, ja perinteisten neuvottelutilojen rinnalle etsitään uusia vaihtoehtoja. 
Laivakokoustarjonta on Savonlinnan alueella suhteellisen pientä, mutta lai-
vojen kapasiteetti on hyvin hyödynnettävissä vilkkaimman matkailusesongin 
ulkopuolella. 

Testiryhmiä oli kaksi;  Järvisydämestä lähtevällä lyhyellä risteilyllä esiteltiin 
kokousvaraajille ja sihteereille laivan puitteita ja tekniikkaa kokousten pitoon. 
Toiselle,  koko päivän mittaiselle risteilylle osallistui Xamk:n henkilöstöä. Päi-
vään sisältyi sekä kokous laivalla että Linnansaaren kansallispuistossa järjes-
tetty ohjelma. Yhteensä testiasiakkaita osallistui kokousristeilyille 22 henkilöä, 
sekä miehiä että naisia. 

Tuotekuvaus:  
Laivalla pidettävä kokous, johon sisältyi muun muassa ryhmätyöskentelyä. 
Kokouksen jälkeen ryhmälle jäi aikaa myös maisemista nauttimiseen. Ran-
tautuminen Linnansaareen, jossa järjestettyä ohjelmaa muun muassa opas-
tettu vierailu Linnansaaren torpalla ja ruokailu Linnansaaressa. 

Testipalaute ja kehittämisehdotukset: 
Laivan sopivuudesta kokouskäyttöön oltiin myönteisen yllättyneitä. Pidempi 
risteily sai kiitosta sujuvana yhdistelmänä, jossa kokoukseen yhdistyi vapaa-
muotoinen  luonto-ohjelma. Nyt testissä ollut laiva on kokouspaikkana hiukan 
liian meluisa, tämän tiedostaa myös varustamo. Laivalle tehdäänkin äänieris-
tyksiä talven 2018–2019 aikana. Myös reitin suunnittelu niin, että langaton 
verkkoyhteys toimii koko matkan aikana on tärkeää. Viileillä säillä laivan läm-
pötila voi olla haaste, mutta pidemmän risteilyn aikana tähän voidaan varus-
tautua esimerkiksi lämmittimillä laivan sisätiloissa. 

Kaikilla risteilyillä täytyy laatia varasuunnitelma säiden suhteen. Testiristeilyillä 
sää ei tuonut yllätyksiä, ja suunniteltu ohjelma pystyttiin toteuttamaan hyvin.  

 



Tulevaisuuden näkymät: 
Asiakaspalautteen perusteella kiinnostusta kokousristeilyjen järjestämiseen 
on. Selkeästi erilaisilla ohjelmavaihtoehdoilla tuotteistetut päiväkokoukset tai 
lyhyet kokousristeilyt Savonlinnasta käsin tarjoavat kiinnostavan lisän tarjon-
taan. Lyhyitä risteilyjä voidaan tehdä myöhäiseen  syksyyn ja räätälöidä tar-
joilut, ohjelma ja puitteet ryhmälle sopiviksi. Risteilyt ovat perinteisesti olleet 
maissa tapahtuvan kokouksen oheisohjelma, laivakokous kääntää asetelman 
päinvastoin. 

Laivakokousten hyvä puoli on myös siinä, että kukaan ei pääse poistumaan 
paikalta kesken kokouksen.  Kun laivat on varustettu moderneilla kokousväli-
neillä, hyvällä äänentoistolla ja riittävän suurella yhtenäisellä tilalla, tarjoavat 
laivat erinomaiset puitteet yritysten kokousten pitoon.  
 
 
9.3 TYHY / TYÖHYVINVOINTIRISTEILY

”Lämmin mehu oli ihana saada Linnavuoren huipulla, mukiin putoilleet sade-
pisarat jäivät mieleen.” 
 
Reitti ja palvelun tuottajat: 
Savonlinna - Linnavuori - Sulkava - Savonlinna 
Otukka Oy, m/s Elviira 
 
Yhteistyökumppanit Petranella/Sanna Eerikäinen, Linnavuoren TYHY-ohjelma 
ja Virta Lines, maakuljetukset Linnavuori - Savonlinna / Savonlinna - Sulkava

Testin tavoite ja kohderyhmä: 
Testiryhmiä oli kaksi; Savonlinnan Hankekehitys Oy:n henkilöstö, jolle ristei-
ly oli osa jo suunniteltua TYHY-päivää sekä Sulkavan alueen mikroyrityksiä. 
Tyhy-risteilyistä haluttiin tuotteistaa pitkäkestoiset, koko päivän mittaiset ohjel-
mat, joissa osallistujat pääsevät irtautumaan työympäristöstään. Savonlinnan 
Hankekehitys Oy:n tutussa työyhteisössä painotus oli ryhmäytymiseen ja yh-
dessä toimimiseen liittyvässä ohjelmassa, Sulkavan mikroyrittäjien risteilyllä 
tavoitteena oli erityisesti verkostoituminen ja yksinyrittäjän arkea virkistävä 
toiminta. Kahteen erilliseen testiin osallistui yhteensä 21 henkilöä, sekä mie-
hiä että naisia.  

Tuotekuvaus: 
Molempien risteilyjen kesto oli klo 9.00–16.00. Risteilyt ajoitettiin peräkkäisille 
päiville, jolloin pystyttiin hyödyntämään laivan sijainti. Ensimmäinen ryhmä 
lähti Savonlinnasta laivalla Sulkavan Linnavuorelle, jossa oli järjestetty ohjat-
tua ohjelmaa. Matkalla tarjoiltiin aamukahvit suolaisen piirakan kera, lounas ja 
iltapäiväkahvit Linnavuoren laiturissa. Paluumatka toteutettiin bussilla Linna-
vuorelta Sulkavan kautta Savonlinnaan.  

Seuraavana päivänä asiakkaina oli sulkavalaisia yrittäjiä. Laivamatka taittui 
Sulkavalta Linnavuoren kautta Savonlinnaan, josta oli bussikuljetus takaisin 
Sulkavalle. Sekä laivamatkan aikana että Linnavuorelle oli järjestettyä ohjel-
maa ja ohjelmapalveluyrittäjä Sanna Eerikäinen kertoi matkan aikana reitin 



varren kohteista. Ensimmäisen ryhmän kanssa Linnavuorella järjestettiin lii-
kunnallinen tuokio, toisena päivänä rantautuminen Linnavuorelle ei onnistunut 
kovan tuulen takia. Linnavuoren ohjelma korvattiin ajamalla ylimääräinen mai-
semakierros Linnavuoren lähistöllä.  
 
Testipalaute ja kehittämisehdotukset:
Linnavuori kohteena tarjoaa hienot puitteet liikunnalliselle ohjelmalle ja paikan 
historian myötä kiinnostavaa tarinaa kulttuurista ja historiasta kiinnostuneille 
ryhmille. Juuri tarinat, historia ja upea luontokohde saivatkin paljon kiitosta. 
Tarinoiden juonellinen kytkeminen reittiin ja kohteeseen sekä tarkemmin käsi-
kirjoitettu juonto antaisi kuulijoille vielä enemmän sisältöä. 

Enemmän kaivattiin myös tiimin yhteistä ohjelmaa, jota voisi toteuttaa myös 
laivalla matkan aikana. Liikunnalliset tuokiot voivat olla vaikka kevyitä ve-
nytyksiä, niska-hartiajumppaa ja pientä yhteistä toimintaa. Myös visailuja ja 
pelejä kaivattiin eli erityistä huomiota kannattaa jatkossa kiinnittää juuri hyvin-
vointiin ja ryhmäytymiseen liittyviin ohjelmiin. 

Laivamatka on melko pitkä ja siihen kaivataan toimintaa, vaikkakin kiireettö-
myys ja kauniit maisemat saivat myös paljon kiitosta. Tasapainoilu ohjatun 
ohjelman, tarinoiden ja vapaan oleskelun välillä täytyy suunnitella tarkkaan 
matkan pituudesta ja ryhmästä riippuen. 

Valmis tuotekokonaisuus, josta voi poimia sopivia osia ryhmän, sään tai tun-
nelman mukaan, helpottaa toteutusta ja parantaa katetta. Asiakkaalle syntyy 
mielikuva räätälöidystä palvelusta, mutta tuotteistetut osat ovat helposti yhdis-
teltävissä kullekin ryhmälle sopivaksi kokonaisuudeksi.  

Kuten aina vesillä liikuttaessa, sääolosuhteiden huomiointi korostui myös tällä 
risteilyllä.  Ohjelma on usein rakennettu kauniiden säiden oletukselle, mutta 
ryhmä täytyy saada viihtymään myös sateella ja tuulella, kuten testiristeilyillä 
kävikin. Varustamo oli huomioinut sääolosuhteita ohjelman lisäksi muun mu-
assa sateenvarjoin ja sadetakein. Tähän kannattaa panostaa jatkossa vielä 
enemmän. 

Tulevaisuuden näkymät: 
Työhyvinvointi syntyy pääasiassa työn arjessa, mutta toisinaan tarvitaan 
myös arkisten rutiinien pysäyttämistä ja erityisesti yhteistä aikaa koko työ-
yhteisölle. TYHY- ja kokousristeilyjen kohderyhmät ovat osittain samoja, ja 
samoja ohjelma-aihioita voi hyödyntää molemmissa. Kokoukseen voidaan 
luontevasti sisällyttää työhyvinvointia tukevaa ohjelmaa ja päinvastoin. Poten-
tiaalisia asiakkaita ovat paitsi lähiseudun yritykset ja yhdistykset, myös kau-
empana sijaitsevat yritykset, jolloin tuotteeseen voidaan yhdistää esimerkiksi 
majoituspalveluja. 

 



9.4 VALORISTEILY JÄRVISYDÄMEEN
 
”Savusaunaristeilylle lähtisin ilman muuta. Jos siihen saisi yhdistettyä  
kuutamon tai tähtitaivaan, kokemus olisi loistava.” 

Reitti ja palvelun tuottajat: 
Maisemaristeily Järvisydämestä 
Blue Lake Cruises Oy, m/s Katrilli 

Yhteistyökumppanit Virta Lines, bussikuljetus Savonlinna - Järvisydän -  
Savonlinna ja 
Hotel & Spa Resort Järvisydän, iltaohjelma Melrosen keikka

Testin tavoite ja kohderyhmä:  
Risteily toteutettiin osana Järvisydämen viikko-ohjelmaa. Tavoitteena on, että 
jatkossa viikko-ohjelmassa olisi yksi säännöllinen risteilylähtö Järvisydämes-
tä. Samalla haluttiin testata savonlinnalaisten kiinnostusta yhdistää musiikki-
tapahtuma (Melrose) ja teemaan sopiva iltaristeily. Matkalle oli ilmoittautunut 
12 henkilöä, joista kuitenkin risteilylle osallistui vain  kymmenen.  

Tuotekuvaus:  
Bussikuljetus lähti Savonlinnasta klo 17.00, laiva Järvisydämen satamasta klo 
18.00. Risteily oli 1 ½ tunnin mittainen maisemaristeily, jossa nähtiin sekä au-
ringonlasku että kuutamo. Laiva oli sisustettu Järvisydämen toimesta teeman 
mukaisesti, tarjolla oli sormisyötävää ja alkoholiton drinkki. Risteilyn jälkeen 
laiva rantautui Järvisydämen laituriin, josta ilta jatkui Melrosen keikalla, kulje-
tus Savonlinnaan lähti keikan jälkeen. 

Testipalaute ja kehittämisehdotukset:  
Palautteissa nousivat esiin tyytyväisyys rauhalliseen, lyhytkestoiseen ristei-
lyyn, jossa oli mahdollisuus nauttia kauniista maisemista ja luonnosta ilman 
suurempia ohjelmanumeroita. Kun sesonki perinteisesti päättyy elokuussa, 
monelle oli myönteinen yllätys, että syksylläkin pääsee vielä vesille. Kauniit 
maisemat, luonto, kiireetön tunnelma, hyvä palvelu ja mukavat tarjoilut saivat 
erityistä kiitosta. 

Tulevaisuuden näkymät:  
Risteily on mukava lisä Järvisydämen ohjelmatarjontaan, tuo vaihtelua eri-
tyisesti pidempään majoittuville asiakkaille. Kiinnostusta lähteä risteilylle mu-
kaan jo Savonlinnasta lisäsi Järvisydämen tarjoama iltaohjelma. Muuten vas-
taavia iltaristeilyjä voidaan järjestää myös Savonlinnasta käsin. Perinteisen 
risteilyn toteuttaminen myöhään syksyllä antaa uskoa siihen, että kiinnostusta 
syksyiselle risteilylle on. 
 
 



9.5 LAULURISTEILY 

”Ainoa hankaluus oli, että ei voinut syödä ja laulaa samanaikaisesti.” 
 
Reitti ja palvelun tuottajat: 
Risteily Savonlinnan eteläpuolella saaristossa, paluumatka Olavinlinnan ja 
Kyrönsalmen sillan kautta Savonlinnan matkustajasatamaan. 
Otukka Oy, m/s Elviira 

Laulattajina Duo Eero ja Pasi

Testin tavoite ja kohderyhmä: 
Tavoitteena oli kartoittaa kiinnostusta osallistua perinteiselle lauluristeilylle. 
Tavoitteena on, että tulevaisuudessa lähdöt toistuvat viikoittain keväästä myö-
häiseen syksyyn. Kesäkaudella tarjonta suunnataan markkinoinnissa myös 
matkailijoille, mutta alku- ja loppukaudesta erityisesti paikallisille yksittäisille 
matkailijoille ja pienille ryhmille.

Syyskuun lopun risteilylle osallistui kahdeksan asiakasta. Risteilyä markki-
nointiin Visit Savonlinna -portaalissa. Jatkossa markkinointia kannattaa tehdä 
myös perinteisellä lehti-ilmoittelulla ja suoramarkkinoilla yhdistyksille ja esi-
merkiksi palvelutaloihin, koska risteilyn asiakaskunta oli selkeästi muita testi-
risteilyjä iäkkäämpää. 

Tuotekuvaus: 
Perinteinen lauluristeily, lähtö Savonlinnan satamasta arki-iltana klo 18.00, 
risteilyn kesto kaksi tuntia. Maisemien lisäksi risteilyn ydin on yhteislaulussa 
laulattajien johdolla. 

Testipalaute ja kehittämisehdotukset:
“Että sai laulaa täysin palkein!” kuvaa hyvin tunnelmia risteilyn jälkeen ja saa-
tua palautetta. Tosin mukaan kaivattiin vielä monipuolisempia lauluja, erityi-
sesti Saimaa-lauluja sekä tarinoiden yhdistämistä laulujen lomaan. Jaettava 
lauluvihko, jonne vähintään osa lauluista koottaisiin, olisi hyvä lisä. Myös ryt-
misoittimia toivottiin osallistujien käyttöön. 

Palautteissa saatiin paljon hyviä käytännön vinkkejä tuotteen kehittämiseen 
kuten toivelauluja, laulujen rytmittelyä, tarjoiluehdotuksia ja tarinointia laulujen 
väliin. Kaikilta osallistujilta tuli ehdoton kyllä jatkosta. 
 
Tulevaisuuden näkymät:  
Tämän tyyppinen risteily toimisi hyvin osana Savonlinnan kesän viikko-ohjel-
maa takuulähtönä tiettynä viikonpäivänä. Laulujen teemojen mukaan markki-
nointia voi suunnata vielä tarkemmin erilaisille kohderyhmille; Saimaa-laulut, 
nostalgiset laulut, lastenlaulut, SuomiLove, jne. TV:n erilaisten musiikkiohjel-
mien kiinnostus kertoo, että suomalaiset ovat laulukansaa. 

Markkinoinnissa on tarkkaan huomioitava ydinkohderyhmät; iäkkäämpää pai-
kallista väkeä, jotka voivat osallistua risteilylle useampia kertoja kesässä tai 
satunnaisia matkailijoita, jotka osallistuvat ilman ennakkovarausta tai saavat 
idean osallistumiselle esimerkiksi hotellin vastaanotosta tai sataman info- 
taulusta. 



9.6 OKTOBERFEST 
 
”Saksalaisia juomalauluja voisi olla enemmän ja lauluvihkot jokaiselle.” 

Reitti ja palvelun tuottajat: 
Risteily Savonlinnasta Järvisydämeen, bussikuljetus Järvisydämestä Savon-
linnaan Blue Lake Cruises Oy, m/s Katrilli 

Yhteistyökumppanit Hotel & Spa Resort Järvisydän, Oktoberfest-iltaohjelma 
ja Virta Lines, bussikuljetus Järvisydän - Savonlinna

Testin tavoite ja kohderyhmä: 
Syksyyn haluttiin ideoida risteilyjä, joissa hyödynnetään jo markkinoilla olevia 
teemoja. Hotel & Spa Resort Järvisydämen lokakuun ajan järjestämä perintei-
nen Oktoberfest oli juuri tällainen. Haluttiin testata, miten lokakuussa ennen 
varsinaista pikkujouluaikaa saadaan ihmisiä innostumaan risteilylle. Testejä 
tehtiin kahtena eri perjantaina, yhteensä risteilyille osallistui 39 asiakasta, 
joista viisi oli saksalaisia. Kaikki risteilyille osallistuneet olivat täysi-ikäisiä. 

Tuotekuvaus: 
Lähtö Savonlinnasta laivalla klo 16.30, saapuminen Järvisydämeen klo 20.00. 
Laivalla Oktoberfest-henkistä musiikkia ja tarjoilua, muun muassa makkara-
lajitelma ja hapankaalia. Järvisydämessä ruokailu halukkaille ja myöhemmin 
illalla konsertti. Paluukuljetus Savonlinnaan bussilla konsertin jälkeen. 

Testipalaute ja kehittämisehdotukset:
Asiakaskokemukset olivat pääasiassa myönteisiä, risteilylle lähdettiin iloisin 
mielin ja laivan henkilökunta sai kiitosta rennon ilmapiirin luomisesta. Erityi-
sesti kiitosta sai syksyinen ajankohta. Lähimatkailu on hyvä vaihtoehto pienel-
le irrottautumiselle arjesta.

Kehitettävää tuotteen kokonaisuudessa kuitenkin vielä on. Erityisesti kaivattiin 
enemmän teeman mukaista ohjelmaa. Moni risteilylle osallistunut koki, että 
varsinainen ohjelma puuttui kokonaan. Oktoberfest nimenä nostaa odotuksia 
matkan luonteesta ja näihin odotuksiin täytyy vielä näkyvämmin vastata. Illan 
isäntä tai emäntä voisi teemaristeilyllä pitää tunnelmaa yllä ja toimia perillä 
kohteessa eräänlaisena matkaoppaana. 

Erityisesti maissa on huomioitava tarkasti ryhmän ohjaus sekä ohjelman ai-
kataulutus. Pakettina ostettuna matka näyttäytyy matkailijalle aina kokonai-
suutena, vaikka toteuttajia onkin useampia. Teemaristeilyssä täytyy kiinnittää 
erityistä huomiota yksityiskohtiin, jolloin asiakaskokemus muodostuu yhtenäi-
seksi matkan alusta loppuun asti. Sisustus, puvustus, ruoka- ja juomatarjoilu, 
musiikki, juonnot ja muu teemaa tukeva sisältö ovat tärkeä osa kokonaisuutta. 

Koska tuote sai innostuneen vastaanoton, teeman jatkokehittely on tärkeää. 
Osallistujamäärää on mahdollisuus kasvattaa ottamalla reitille suurempi laiva 
ja tuottamalla esimerkiksi ruokailu jo laivalla, jolloin laivayhtiön kate kasvaa. 
 



Tulevaisuuden näkymät: 
Risteily herätti paljon kiinnostusta ja molemmat lähdöt varattiin nopeasti lop-
puun. Erilaisiin teemoihin kytkeytyvät risteilyt ovat hyvä lisä kevään tai syksyn 
tarjontaan. Uutuudet kiinnostavat, ja syksyn pimeyteen ja teemoihin kiinnitty-
vät risteilypaketit ovat tärkeä osa sesongin pidentämiseen tähtäävää tuote- 
kehitystä. 

Risteily tarjoaa erilaisen elämyksen irrottautua arjesta. Suomalaisella maltilla 
toteutettua ohjelmaa voidaan hyvin vielä elävöittää aidolla Oktoberfest-tunnel-
malla tuoppien, asujen, musiikin ja juonnon kera. Oktoberfest on erinomainen 
tuote sekä paikallisille että matkailijoille hotellien viikonloppupaketiksi tuot-
teistettuna. Tästä tuotteesta voidaan kehittää osa Savonlinnan syksybrändiä, 
jolla houkutellaan matkailijoita kauempaakin. 

 
9.7 VALORISTEILY ORAVIIN
 
”Pimenevässä illassa kannen myrskylyhdyt olisi kiva lisä.” 

Reitti ja palvelun tuottajat:
Risteily Savonlinnasta Oraviin, paluukuljetus bussilla Oravista Savonlinnaan
Otukka Oy, m/s Elviira 

Yhteistyökumppanit Saimaan Eräpalvelu Oravi Oy ohjelma Oravissa ja
Virta Line, bussikuljetus Oravi - Savonlinna

Testin tavoite ja kohderyhmä:
Valoristeilyllä oli tavoitteena kauden pidentäminen. Samalla haluttiin testata 
kiinnostusta lähialueen kohteisiin. Oravin Valotapahtuma tarjosi tähän hyvät 
puitteet. Risteilylle osallistui 50 asiakasta, joukossa oli sekä nuoria että aikui-
sia. Kiinnostus risteilyä kohtaan oli runsasta. 

Tuotekuvaus: 
Risteily lähti Savonlinnasta klo 17.30, perillä Oravissa oltiin noin klo 20.00. 
Laivamatkan aikana nautittiin savolainen tapaspöytä ja alkoholitonta boolia. 
Oraviin saavuttiin pimeän aikaan, kun kanavan varrella paloivat  lyhdyt. Ran-
nalle sytytettiin kokko ja ravintolassa oli elävää musiikkia. Paluukuljetus Ora-
vista Savonlinnaan lähti klo 23.00, kun ohjelma päättyi. 

Testipalaute ja kehittämisehdotukset:
Kiitosta sai ruoan ja henkilökunnan lisäksi erityisesti erilaisiin kohteisiin suun-
taavat risteilyt. Oravi  on monelle savonlinnalaisellekin hiukan tuntematon 
kohde, tai ainakin kohde, johon tulee harvoin lähdettyä. Valojuhlan, maisemi-
en ja illan pimeyden yhdistäminen kiehtoi monia. Matka-aika oli suunniteltu 
niin, että risteilyllä saatiin nauttia sekä syksyn värikkäistä maisemista että  
pimeydestä. 

Suurin syy tyytyväisyyteen oli kuitenkin hyvä ruoka ja ystävien kanssa yhdes-
sä vietetty mukava ilta. Laivamatka tarjosi tähän hyvät puitteet. Matkareitin 
selostusta jäätiin monessa palautteessa kaipaamaan. Vaikka osa laivamat-



kasta tehtiin pimeän aikaan, reittiselostus kiinnostaa ja se lisää myös turvalli-
suuden tunnetta.  

Yhteistyökumppaneiden kanssa toteutuksen koordinointiin tulee panostaa. 
On huolehdittava, että matkailijan kokemus on yhtenäinen ja laadukas alusta 
loppuun.  

Tulevaisuuden näkymät: 
Valoviikot ovat tulleet jäädäkseen suomalaiseen syksyyn. Useampi kaupun-
ki juhlistaa syksyn pimeyttä valotaiteella, tapahtumilla ja erilaisilla teemoilla. 
Myös varustamoiden kannattaa ottaa tästä ilmiöstä osansa ja tuotteistaa en-
tistä näkyvämmin syksyn pimeyttä piristäviä tuotteita. 

Mikä on upeampaa kuin valoin ja lyhdyin valaistu laiva Saimaan vesillä? Lai-
va tarjoaa myös hyvät puitteet alueen erilaisten valotapahtumien tarkkailuun; 
venetsialaiset mökkirannoilla, valaistu Olavinlinna ja kaupunkiympäristö, kau-
punkia halkovat sillat tai veteen heijastettu valotaide. Valo on hyvä lähtökohta 
ideoida syksyn risteilytarjontaa ja ottaa mukaan tuotteistamiseen ja toteutuk-
seen oppilaitoksia, yrityksiä, yhdistyksiä ja eri toimijoita laajasti. Kesäinen Sa-
vonlinna mielletään vahvasti kulttuurikaupungiksi, voisiko kulttuurin ja valotai-
teen yhdistäminen johtaa aivan uuteen syksyiseen tapahtumaketjuun?  

9.8 PIHLAJAVEDEN SAARISTORISTEILY
 
”Itse pääkohde, Kongon luolat, Saimaan syysmaisemat sekä maukas ruoka.” 

Reitti ja palvelun tuottajat: 
Pitkä risteily Savonlinnasta Pihlajaveden maisemiin, rantautuminen  
Kongonsaareen.  
Otukka Oy, m/s Elviira 
 
Yhteistyökumppani Petranella/Sanna Eerikäinen, opastus ja tarinankerronta 
matkan aikana.

Testin tavoite ja kohderyhmä: 
Tuotetestiin haluttiin ottaa yksi pitkä risteily Savonlinnasta, jossa suunnataan 
hiukan poikkeukselliselle reitille. Reitin valinnassa kriteerinä oli erityisesti ku-
vauksellisuus ja kauniit maisemat. Testejä tehtiin kaksi, yhteensä risteilyille 
osallistui 75 asiakasta. Joukossa oli myös lapsia ja kansainvälisiä asiakkaita. 

Tuotekuvaus:  
Risteilylle lähdettiin klo 9.00 Savonlinnan matkustajasatamasta. Ensimmäi-
sellä risteilyllä hyvän sään myötä suurin osa matkustajista meni suoraan ylä-
kannelle, kaikille matkustajille oli varattu huovat, ja näin pitää risteilyllä ollakin 
myös kesän koleita hetkiä varten. Toinen risteilypäivä olikin viileämpi ja har-
maampi säältään.

Risteilyn, laivahenkilökunnan ja hankehenkilöiden esittelyn jälkeen oltiin jo 
varsinaisen saariston alueella. Kello 10 oli tarjolla aamupäiväkahvit suolai-
sen piirakan kera. Saaristo tarjosi upeita syksyisiä maisemia. Historiallisia tai 



muuten merkittäviä kohteita ei reitin varrella ole, joten se puoli on rakennetta-
va tarinoiden varaan. Niiden perustana voi olla luonto ja vanhan saaristolaiva-
reitin historia. Opas Sanna Eerikäinen kertoi niitä sopivissa väleissä. Matkus-
tajat olivat tulleet nauttimaan luonnosta, maisemista ja rauhallisuudesta, joten 
selostuksia ei pidä olla liikaa. 

Hyvästä tuoreesta salaatista, laivan kalapihveistä ja lihapyöryköistä koostuva 
lounas nautittiin noutopöydästä hieman ennen Kongoon saapumista klo 12.  

Matkan kääntöpiste ja pääkohde oli Kongonsaaren Salpalinjavarustuksiin 
kuuluva luolasto. Kohde on upea luontokohde ja sen historia on mielenkiintoi-
nen. Laivalaiturilta on lyhyt kävelymatka luolastoon, noin 250 metriä. Maasto 
ei ole erityisen vaativaa, mutta luolastoon laskeutuminen portaita pitkin vaatii 
kuitenkin “terveet jalat”. Liikuntaesteiselle luolasto ei sovi. Kongossa viivyttiin 
45 minuuttia, mikä onkin minimiaika vierailulle ainakin hyvällä säällä.  

Paluumatkalla puikkelehdittiin saariston sokkeloissa eri reittiä kuin tullessa. 
Bonuksena matkalla nähtiin myös Saimaan norppa. Satamaan saavuttiin klo 
17.  Ensimmäinen risteily oli tuntia normaalia pidempi, koska matkalla tehtiin 
useassa kohdassa kuvauksia laivan ollessa pysähtyneenä. 

Testipalaute ja kehittämisehdotukset: 
Maisemallinen pitkä risteily, joka sai sekä hyvää palautetta että myös toivei-
ta ohjelmasta, joka olisi johdonmukaisemmin suunniteltu ja juonnettu pitkän 
laivamatkan aikana. Toiveissa oli myös pidempi pysähdys Kongonsaarella tai 
useampia pysähdyksiä matkan varrella. Syksyn sääolosuhteet tuovat omat 
haasteensa, tuotekehityksessä on tarkkaan mietittävä, miten varmistetaan 
viihtyminen huonossa säässä? Myös lapsiasiakkaiden ja kansainvälisten mat-
kailijoiden viihtyvyyteen täytyy kiinnittää erityistä huomiota ja suunnitella oh-
jelmankulku eri kohderyhmille sopivaksi. 

Tulevaisuuden näkymät: 
Kongonsaari kohteena on kiinnostava paitsi matkailijoille, myös paikallisille. 
Saarelle pääsy on vaikeaa ja kohde kiinnostava. Tuotteessa on potentiaalia 
kasvaa sekä ryhmä- että yksittäisille matkailijoille markkinoitavaksi tuotteeksi. 
Nimiehdotuksena esim. Retki Kongonsaaren luonnonsuojelualueelle / Retki 
Kongon luolille ja luonnonsuojelualueelle.  
 



9.9 TROKARI-RISTEILY
 
”Mahtavat maisemat ja yllätysohjelma, kiva kun sta昀昀 heittäytyi ja esiintyi.  
Todella hieno hauska kokonaisuus.” 

Reitti ja palvelun tuottajat:
Bussikuljetus Savonlinnasta Oraviin, risteily Oravista, paluukuljetus Savonlin-
naan bussilla.  
Otukka Oy, m/s Elviira 
 
Yhteistyökumppanit Virta Lines, bussikuljetus Savonlinna - Oravi - Savonlinna 
ja Saimaan Eräpalvelu Oravi Oy, ohjelma Oravissa ja laivalla

Testin tavoite ja kohderyhmä: 
Trokariristeilyä haluttiin testata alun perin yritysryhmälle, mutta aikataulun ta-
kia tämä ei onnistunut. Tuote päätettiin kuitenkin testata kuluttajatuotteena, ja 
saada siitä palautetta jatkokehitystä varten. Testiin osallistuneet 37 asiakasta 
tavoitettiin Visit Savonlinna.昀椀 -palvelun kautta.  

Tuotekuvaus: 
Bussikuljetus Savonlinnasta Oraviin, jossa Saimaan Eräpalvelu Oravin 
edustaja kertoi Oravista ja erityisesti Oravissa oma laki -historiasta, samalla 
nautittiin glögit. Laivamatkan aikana “trokari Stefan Niska” (Teppo Nousiai-
nen) kertoi trokariaiheisia tarinoita, lisäksi laivan henkilökunta oli pukeutunut 
1930-luvun tyyliin. Laivaristeily ohjelman ja ruokailun kera kesti noin kaksi 
tuntia. Ohjelmaan sisältyi trokarihistoriaa, muistoksi illan ohjelmasta jokainen 
sai menuvihkosen tarinoineen ja risteilyllä itse lyömänsä “trokarikolikon”. 

Testipalaute ja kehittämisehdotukset: 
Asiakaspalautteissa mielipiteet jakautuivat, osa kaipasi enemmän tarinoita ja 
oikeaa historiatietoa, toisille vähempikin olisi riittänyt. Myös juonto jakoi mieli-
piteitä, toisten odotukset ylittyivät, toiset jäivät kaipaamaan tarkemmin suunni-
teltua ohjelmaa. 

Ohjelman jaksottaminen onkin tulevaisuudessa tärkeä osa tuotekehitystä. 
Ohjelma voi alkaa jo bussimatkan aikana ja päättyä siihen, kun asiakkaat 
nousevat pois bussista Savonlinnassa. Asiakas tarkastelee palvelua kokonai-
suutena, riippumatta kuka palvelun tuottaa. Tämän tyyppiselle matkalle  
on hyvä resurssoida opas, joka pitää ryhmän koossa ja ohjaa läpi kokonai-
suuden. 

Henkilökunnan heittäytyminen rooliinsa sai kiitosta, ja hyvä ruoka oli taas iso 
osa onnistunutta kokonaisuutta. 

Tulevaisuuden näkymät: 
Nyt yksittäisille matkailijoille testattu risteilypaketti osoitti, että teemalliset tuot-
teet toimivat sekä ryhmätuotteena että yksittäisille kuluttajille. Mahdollisuus 
päästä Saimaalle myöhään syksyllä kiinnostaa.  Erityisesti maisemat, kiireet-
tömyys ja yllätyksellinen ohjelma saivat kiitosta.  



9.10 HALLOWEEN-RISTEILY 
 
”Mukavaa kun suurin osa oli pukeutunut teeman mukaisesti. Kivasti koristeltu 
laiva ja mukava ajankohta syksyn synkkyyteen.” 

Reitti ja palvelun tuottajat:
Lähtö Savonlinnan satamasta, ohjelmallisen risteilyn kesto neljä tuntia 
Otukka Oy, m/s Elviira 
 
Yhteiskumppani ruokatarjoilun tuottaja Tmi PirunRilli 

Testin tavoite ja kohderyhmä: 
Halloween tarjoaa erinomaisen syksyisen teeman ennen pikkujoulusesongin 
alkua. Leudon syksyn ansiosta risteily pystyttiin järjestämään vielä marras-
kuun puolella. Risteily markkinoitiin VisitSavonlinna.昀椀 -portaalissa, ja kiinnos-
tus risteilyä kohtaan oli hyvä. Risteilylle osallistui 38 asiakasta, joista suurin 
osa oli pukeutunut teeman mukaisesti. 

Tuotekuvaus:
Lauantai-illan risteily lähti Savonlinnan satamasta klo 17.00, risteilyn kesto 
oli neljä tuntia. Laiva oli somistettu teeman mukaisesti hämähäkinseiteillä, 
kurpitsoilla ja himmennetyillä valoilla. Myös henkilökunta oli pukeutunut, ja 
tarjoilu sekä illan aikana järjestetyt kilpailut ja ohjelma oli viritetty halloween-
henkiseksi. 

Risteilyohjelmaan oli suunniteltu esiintyvä taikuri, mutta se peruuntui sairas-
tumisen takia ja korvaavaa ohjelmaa ei ehditty järjestämään. Tästä syystä ris-
teilyn ohjelmatarjonta jäi kevyeksi, mikä näkyi palautteissa. 

Testipalaute ja kehittämisehdotukset:
Sekä asiakkaiden että henkilökunnan heittäytyminen teemaan sai paljon kii-
tosta. Risteilyn parasta antia olivat ystävien seura, rento meininki ja hyvä ruo-
ka. Mukava syksyinen risteily toi vaihtelua marraskuuhun. 

Monelle jo pelkästään laivalla olo, Olavinlinnan ja kaupungin valojen katselu 
oli elämys. Laivan ei tarvitse lähteä edes kauas pimeille vesille, kiertely va-
laistun kaupungin ympärillä on mielekkäämpää kuin pimeällä Saimaalla  
seilaaminen. 

Illan ohjelmaan kaivattiin enemmän sisältöä, ja erityisesti etukäteistietoa oh-
jelman kulusta. Halloween-teema houkutti ihmisiä mukaan, mutta odotukset 
risteilyä kohtaan olivat myös korkealla. Kun ohjelman sisältö jäi kevyeksi, ris-
teilyn kesto tuntui osasta matkustajista liian pitkältä.  
 
Tulevaisuuden näkymät: 
Halloween tarjoaa hyvän aiheen useammallekin risteilylle loka-marraskuun 
aikana. Mainio tuote, jolla voi houkutella paikallisten lisäksi matkailijoita. Ma-
joitusliikkeiden kanssa yhteistyössä tuotteistettuna hyvä lisä paitsi viikonlop-
pumatkailijoiden houkuttelemiseksi, myös yritysryhmille.
 



 

 

10. Asiakaspalautteiden pohjalta nousseita risteilyaiheita



11. Risteilyliikenteen tulevaisuuden näkymiä ja  
kehittämistarpeita 
 
 
11.1 Markkinointi ja myynti 

Alusten määrällä mitaten Savonlinnassa on Suomen suurin sisävesilaivasto. 
Asema sisävesilaivaliikenteen ykköskohteena on nostettava voimakkaasti 
esille kesämarkkinoinnin kärkenä. Laivaliikenteen yhteisestä markkinoin-
tinäkymästä on oltava sujuva pääsy varustamoiden tarjontaan ja tuotetietoihin.

Jokaisella varustamolla on vastuu omasta myynnistään, mutta sitä voidaan 
yhteisen näkyvyyden ja yhteisin toimin tehostaa. Tehokas ennakkomyynti pie-
nentää riippuvuutta risteilyhetken säästä.
 
Laivaliikenteen tarjonta tulisi saada yhteisin voimin esille myös kotimaan ryh-
mämyyntitapahtumissa, erityisesti kaksi kertaa vuodessa toteutettavalla Suo-
ma- kiertueella. Kiertueelle voi matkailuorganisaation kanssa osallistua myös 
yksittäisiä varustamoita resurssiensa puitteissa. https://www.ykkosmedia.昀椀/
suoma/ . Lisäksi risteilytarjonnalla täytyy olla Saimaa-hankkeen kautta näky- 
vä osuus kotimaan kuluttajamainonnassa ja ulkomaan matkanjärjestäjiin ja 
mediaan kohdistuvissa toimenpiteissä.
 
Myynnin ja markkinoinnin kannalta on tärkeää, että varustamoilla on katkea-
maton varausnäkymä seuraavaan kauteen eli jo syksyllä seuraavan kesän 
liikennetiedot ja varausmahdollisuudet täytyy olla selkeästi esillä.
 
Markkinoinnissa tärkeä rooli on hyvällä kuvalla ja  videomateriaalilla. Hank-
keessa tuotettu 360-kuviin perustuva demo Thinglink-alustalla on hyvä esi-
merkki modernista virtuaaliesittelystä, jota voidaan hyödyntää monin tavoin 
useiden välineiden avulla. Vaikuttava esitys toimii hyvin mobiililaitteilla, näyt-
töpäätteillä, messuilla virtuaalilaseilla sekä erilaisissa sosiaalisen median ka-



navissa, kuten Facebook- tai Instagram-mainonnassa. Tekniikan  avulla voi-
daan kuvata yksittäinen risteily (demossa Pihlajaveden pitkä testiristeily), tai 
sen avulla voidaan toteuttaa herätteellinen esitys koko laivaliikenteestä.
 

11.2 Tuotekehityksen ydinasioita 
 

Risteilykautta voidaan jatkaa molemmista päistä. Kauden jatkamiseen on hy-
vät edellytykset sekä jäättömän kauden alku- että loppupuolella. Se vaatii en-
nakkoluulotonta ideointia ja hyvää tuotteistusta. Paikalliset asiakkaat ovat tär-
keitä, ja heidät voidaan tavoittaa edullisella markkinoinnilla. Tarjontaa voidaan 
suunnata sekä ryhmille että yksittäisille matkailijoille. Hankkeessa testattiin 
uusien tuotteiden toimivuutta syyskaudella, ja saatiin hyviä tuloksia. Teemoit-
taminen on tärkeää.

Savonlinnassa on virtausten ansiosta sulaa vettä pitkälle marras- ja joulukuu-
hun saakka.  Haasteena on laivojen lämpötila, ja jossain määrin myös käyttö-
vesiputkistojen jäätymisvaara.  Näiden haasteiden ratkaisemiseen joudutaan 
paneutumaan, ja on selvää, että vain osa aluksista sopii syystalven toimin-
taan. Tampereelta käsin toimiva Hopealinjat on hyvä benchmarkkausyritys 
kauden pidentämisen ja yleisesti risteilytarjonnan monipuolisen teemoittami-
sen osalta: https://www.facebook.com/Hopealinjat/ .
 

11.3 Luontoristeilyt eri teemoilla ovat suuri mahdollisuus
 
Savonlinnasta käsin avautuu sekä Pihlajavedelle että Haukivedelle maise-
mallisesti ainutlaatuisen hienoja risteilyreittejä saaristoisessa järvimaisemas-
sa. Pihlajaveden luonnonsuojelualue, Sulkavan Linnavuori, Punkaharju ja 
Haukiveden puolella Linnansaaren kansallispuisto antavat tuotekehitykselle 
loistavat puitteet. Erityisen tärkeää on, että alueen luonto ja historia nivotaan 
yhteen, liitetään risteilyyn mukaan tarinoita ja konkreettisia käyntikohteita. 
 
Hankkeessa testattiin hyvällä menestyksellä pitkää Pihlajaveden risteilyä 
Kongonsaareen. Risteily on mahdollista tuotteistaa varsin helposti myös kan-
sainvälisille markkinoille. 

Linnansaaren maisemiin kytkeytyvät luontevasti Oravin ja Järvisydämen mat-
kailukohteet. Kohteet ja niiden tarjonta mahdollistavat monipuolisen pake-
toinnin. Sulkavan Linnavuori taas edustaa upeaa luontokohdetta, johon liittyy 
mielenkiintoinen historia. 

Norppa on hyvänä lisänä kaikilla risteilyillä, vaikka se ei erityisenä teemana 
olisikaan.
 
Luontoristeilyjen osalta varmoja ja suojaisia maihinnousukohteita tarvitaan li-
sää. Niiden kartoittamiseen on paneuduttava aktiivisesti. Sydänkesällä monet 
laiturit voivat olla huviveneitä täynnä, ja se saattaa haitata matkustaja-alusten 
toimintaa. Tulevaisuuden kalustoinvestoinneissa onkin erityistä huomiota kiin-
nitettävä siihen, että aluksilla voidaan rantautua myös laiturittomaan  
ympäristöön.
 



Pitkät ja teemoitetut risteilyt hyvin tuotteistettuina vaativat myös luontoon ja 
historiaan perehtyneitä asiantuntijaresursseja, joita alueelta kyllä löytyy.
 
Tukholman saaristossa liikennöivä Strömma-varustamo on hyvä esimerkki 
kokopäiväristeilyjen tuotteistamisesta:
https://www.stromma.se/en/stockholm/excursions/day-trips/thousand-island-
cruise/
(lähde: http://julkaisut.valtioneuvosto.昀椀/handle/10024/160844)

 
Skotlannissa, Loch Shiel -järvellä, pienen varustamon erityisenä vetovoimate-
kijänä on alueen kotkapopulaatio, laaja verkostoituminen muiden toimijoiden 
kanssa ja alueen historiaan ja luontoon liittyvät tuotteistetut tarinat:  
https://www.highlandcruises.co.uk/
(lähde: http://julkaisut.valtioneuvosto.昀椀/handle/10024/160844)

 
11.4 Lyhyet risteilyt ja ruokatarjonta esille
 
Lyhyet tunnin tai puolentoista tunnin risteilyt ovat useimmille varustamoille sy-
dänkesällä tärkein tulonlähde. Risteilyjen samankaltaisuus latistaa kuitenkin 
satamalaiturin tarjontaa.  Risteilyille on tarpeen kehittää toisistaan erottavia 
tuotteistuksia. Tämä ei vaadi välttämättä suuria toimenpiteitä, mutta hieman 
rohkeutta kokeilla uudistuksia, jotka saadaan näkymään myös ulospäin laitu-
rilla liikkuville matkailijoille. Erilaisella tarjonnalla herätellään myös paikallisten 
asukkaiden kiinnostusta.
 



Laivojen ruokatarjonta on jo nykyisellään varsin hyvää, mutta tarjonnan näky-
vämpi esilletuonti niin, että laivoista tulee varteenotettavia ja houkuttelevia jär-
viravintoloita, joissa risteilyn aikana voi nauttia persoonallista ja järvihenkistä 
lähiruokaa. Kyse on enemmänkin pro昀椀ilin nostosta. Ruokaan liittyvillä oheis-
palveluilla risteilyjen tuottoja voidaan lisätä merkittävästi.  
 

11.5 Esteettömyys kilpailutekijänä
 
Esteettömyys on matkailussa voimakkaasti esillä ja siihen paneutuminen on 
välttämätöntä koko laivaliikennesektorilla. Esteettömyyteen liittyy asiakas-
kunnassa monenlaisia piirteitä ja pro昀椀ileja, ainoana asiana ei todellakaan ole 
liikuntaesteellisyys.
 
Esteettömyyden parantaminen vaatii kokonaisvaltaista tarkastelua, johon liit-
tyy aluksen rakenteet ja puitteet, laiturialueet ja entistä enemmän myös ristei-
lyjen kohteena olevat luontoalueet, mikäli ne ovat maihinnousun kohteina.
 
Hyvänä esimerkkinä luontokohteiden esteettömyyteen paneutumisesta ovat 
USA:n kansallispuistot ja näiden ”All in” -periaatteet:
Esimerkki Coloradosta:
https://www.colorado.com/articles/accessible-colorado-travel
(lähde: http://julkaisut.valtioneuvosto.昀椀/handle/10024/160844, sivut 148-151)
 

11.6 Ympäristötietoisuus kasvaa 

Asiakkaiden kasvava ympäristötietoisuus on viime vuosien merkittävimpiä 
ja ehkä nopeimmin kasvanut trendi myös matkailussa.  Tämä on esteettö-
myyden tapaan huomioitava ympäristöissä, joissa laivat liikkuvat. Erityisen 
tärkeää se on Savonlinnassa, sillä alueen liikennöinti tapahtuu suurelta osin 
herkässä saaristossa, luonnonsuojelualueilla ja kansallispuistoissa. Asia on 
huomioitava alusten lisäksi satamissa ja maihinnousupaikoissa. Laivayhti-
öiden kumppaneiden täytyy sitoutua ympäristöystävälliseen toimintatapaan. 
Yksi suhteellisen helposti toteutettava esimerkki olisi muovinkeräyspisteen 
järjestäminen Savonlinnan satamaan. Sitä voisivat hyödyntää laivat, niiden 
asiakkaat, torikauppiaat ja torin asiakkaat. Luonnollisesti myös laajempaa 
muiden materiaalien kierrätystä tarvitaan, mutta muovilla on vesistöihin  
liittyen erityismerkitys.
 
Laivojen käyttövoima ja polttoaine on tulevaisuuden investoinneissa harkitta-
va tarkkaan ympäristön näkökulmasta. Luontoalueilla päästöt ovat keskiössä, 
ja kuluttaja havainnoi ne helposti. Kokonaisvaltaista hiilijalanjälkeä on vaike-
ampi arvioida. Päästöjen kannalta täyssähköalukset ovat ympäristöystävälli-
nen valinta, ja niiden imagohyöty on myös merkittävä. Suomessa pystytään 
valmistamaan sähköalusten moottori ja akkuteknologia ja luonnollisesti myös 
alusten runkorakenne alusta loppuun. 

Sähkökäyttöisestä alustyypistä on hyvä käytännön esimerkki suhteellisen ke-
vytrakenteinen katamaraani. Kroatiassa Mljetin kansallispuiston liikenteeseen 



on tilattu kolme sähkötoimista katamaraania, ja markkinoilla on paljon eriko-
koisia sähkökäyttöisiä aluksia. Myös Saimaalla on yksi uranuurtaja toiminut 
jo useamman vuoden. Alusta voidaan liikuttaa eri paikkoihin ja käyttää myös 
Koloveden kansallispuistossa.
Mljetin kansallispuiston katamaraani:
https://www.thedubrovniktimes.com/news/dubrovnik/item/4788-mljet-national-
park-takes-delivery-of-昀椀rst-electric-ferry
 
Esimerkki Saimaalta Lakeland GTE:
https://www.lakelandgte.昀椀/昀椀/risteilyt-ekopaatilla-saimaalla/
 

11.7 Kalustoinvestoinnit
 
Laivaliikenteen tuottavuutta on rasittanut turvamääräysten kiristyminen use-
assa vaiheessa, ja kehitys näyttää edelleen jatkuvan siihen suuntaan. Tuotot, 
joilla olisi voitu tehdä investointeja ja kehittämistoimia, on jouduttu käyttä-
mään useana vuonna uusien turvallisuusmääräysten mukaisiin varusteisiin ja 
rakenteisiin. Muihin investointeihin käytettävä liikkumavaraa on varustamoilla 
vähäistä. Ensisijaisesti onkin pyrittävä ottamaan nykyisestä kalustosta enem-
män irti tuotteistamalla, pidentämällä kautta ja kehittämällä oheispalveluja 
niin, että tuleviin investointeihin voidaan varautua. 
 
Laivaliikenteen alusinvestoinneissa haasteellista on myös rahoituksen saa-
tavuus. Koska laivojen vakuusarvo on heikko, yrittäjien omarahoitusosuuden 
täytyy olla suuri, ja vakuuksia tarvitaan muista lähteistä.  

Uusien alusten hankintahinta on nykyisistä palo- yms. määräyksistä johtuen 
suhteessa kalliimpaa kuin vanhojen alusten hankinta ja kunnostaminen.  
Uusia aluksia tulee markkinoille vähän ja vain suurimpien varustamoiden  
toimesta.

Ympäristönäkökohdat tulisi huomioida investointituissa. Niitä tarvitaan koh-
dennettuina esim. mikäli suhteellisen kalliiden sähköalusten markkinoille tuloa 
halutaan vauhdittaa. Kroatiassa sähkökäyttöisten alusten osalta on päädytty 
suoraan valtion hankintaan kansallispuisto-organisaation kautta. Aluksia voi-
vat operoida pitkäaikaisella sopimuksella yksityiset yhtiöt kansallispuiston alu-
eella.
 
Kaluston suhteen on tärkeää miettiä alusten monikäyttöisyyttä. Savonlinnan 
alueelle sopisi erityisen hyvin am昀椀bioalus, jolla pystytään liikkumaan sekä 
maalla että vedessä. Aluksia on liikenteessä eri puolilla maailmaa erityisesti 
kaupunkiympäristöissä. Irlantilainen Salamander-yhtiö on tuonut markkinoil-
le uuden EU-kriteerit täyttävän aluksen. Niillä liikennöidään muun muassa 
Dublinissa. Alus on investointina suhteellisen kallis, mutta se voidaan vaikka 
ajamalla kuljettaa talvikaudeksi johonkin eteläisen Euroopan kohteeseen ke-
räämään tuottoja siellä.
http://www.salamanderav.co.uk/the-vehicle/
(lähde: http://julkaisut.valtioneuvosto.昀椀/handle/10024/160844)
  



11.8 Laivaliikenne yhdistää koko Saimaan alueen
 
Laivaliikenne on konkreettinen asia, joka yhdistää koko Saimaan järvialueen. 
Aluetta markkinoidaan edelleen liian pirstaleisena. Ratkaisuna voisi olla uusi 
”Saimaan Laivamatkat” -sateenvarjoyhtiö. Varustamot toimisivat itsenäisinä, 
mutta yhteisillä tunnuksilla ja tulevaisuudessa ehkä myös yhtenäisellä varaus-
järjestelmällä. Yhteinen “sateenvarjo” toisi voimaa ja uskottavuutta laivaliiken-
teen markkinointiin erityisesti ulkomailla. 

Liitteet:  
 
 
Palautelomakemalli, esteetön risteily 



Kiitos osallistumisestasi Laivayhtiö Otukka Oy:n 
järjestämään risteilytuotteen testaukseen.  
Käytäthän tovin lomakkeen täyttämiseen.  
Vastaamalla kysymyksiin pääset vaikuttamaan 
Savonlinnan seudun risteilytuotteiden  
kehittämiseen.  
 
Palautteesi on meille arvokasta, voit vapaasti 
antaa palautetta pienistäkin yksityiskohdista 

matkan aikana laivalla, palvelustamme ja  
ohjelmasta. Voit vastata halutessasi nimettö-
mänä. Henkilötietoja ei kerätä, eikä luovuteta 
Uusi startti risteilyliiketoimintaan -hankkeen 
ulkopuolisille toimijoille eikä käytetä  
markkinoitiin. 
 
Kiitos etukäteen!

1. Vastasiko päivän ohjelma mielikuvaa, joka sinulla oli etukäteen päivästä?

 5 Erinomaisesti      4 Hyvin    3 Melko hyvin   2 Ei kovin hyvin  1 Ei ollenkaan

2. Mikä oli mielestäsi parasta tällä risteilyllä?   
 Entä perillä kohteessa?
  
  
  
 
 
3. Mitä jäi mielestäsi puuttumaan, mitkä muutokset parantaisivat eniten tuotettamme  
 tai palveluamme?

 

 

4. Arviosi risteilyn henkilökunnan onnistumisesta risteilyn aikana? 

 
 
 
 
5. Millaisia kehittämistoiveita sinulla on henkilökunnan toiminnan suhteen?

   
 
 

6. Miten kuvailisit laivan tilojen sopivuutta ryhmällesi? Miten helppoa oli tulla laivaan,  
 entä liikkuminen laivan sisätiloissa, wc:ssä ja kannella? 
 
   
 
 



7. Entä mikä on arviosi tarjoiluista laivalla? 

  
 

8. Kuinka tyytyväinen olit Linnansaaressa tapahtuvaan ohjelmaan, mikä siinä oli parasta?  
 Entä miten sitä voisi kehittää ryhmällesi paremmin sopivaksi? Arvioi kohteen toimivuutta  
 erityisesti esteettömyyden näkökulmasta. 
 
 

 
 

9. Entä mikä on arvioisi tarjoiluista Linnansaaressa?
 
  
 
 
 
10. Kuinka todennäköisesti osallistuisit tällaiselle risteilylle tulevaisuudessa?
 
 
 
11. Jos et osallistuisi, miksi et?

  
 
12. Olisitko valmis suosittelemaan Otukka Oy:n palvelua muille?

   

13. Jos et, miksi et? 
 
  

  
 
14. Entä millainen risteilytarjonta sinua eniten  kiinnostaisi tulevaisuudessa?

  
 
 

15. Sana on vapaa, onko tähän risteilyyn liittyen vielä jotain mitä haluaisit tuoda esille?

   
 
  
 
 Kiitos vastauksistasi.  Saatamme olla vielä tarvittaessa yhteydessä. 

Vastaajan tiedot: 

Nimi: 

Puhelin: 

Sähköposti:
 
Voit vastata myös nimettömänä. Henkilötietoja ei kerätä, eikä luovuteta Uusi startti  
risteilyliiketoimintaan -hankkeen ulkopuolisille toimijoille eikä käytetä markkinointiin.



 


