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JOHDANTO 

 

Matkailuun on ladattu suuria odotuksia Pohjois-Karjalassa ja myös 

Outokummussa. Viime vuosina kuitenkin vain 1,5 – 3 % matkoista on 

suuntautunut Pohjois-Karjalaan. Korona leikkasi orastavan kasvun, vaikka 

esimerkiksi kansallispuistot kasvattivatkin kävijämääriään kesällä 2020. Hanke 

rakentaa edellytyksiä Outokummun ja koko seutukunnan matkailun 

toipumiselle koronan aiheuttamista matkailun rajoituksista.  

 

Hankkeessa matkailutoimijat käsitetään laajasti, mukaan toimenpiteisiin 

otetaan matkailuyrittäjien lisäksi kaupat, huoltoasemat, erikoisliikkeet, 

yhdistykset, tapahtuma- ja kulttuurialan toimijat sekä käsityöläiset. Hankkeessa 

luodaan uutta yhteistyötä toimijoiden kesken, luodaan uusia tuotteita ja 

palveluja sekä vahvistetaan Outokummun ja seutukunnan kilpailukykyä. 

  

Matkailun kasvaessa myös vastuullisen matkailun merkitys kasvaa. Vastuullista 

matkailun kehittämistä on matkailutoimijoiden ja paikallisten ihmisten 

osallistaminen matkailun kehittämiseen. Hanke toimii tässä jopa 

edelläkävijänä kehittäen toimintamallia, jossa kuullaan paikallisia ihmisiä, 

matkailutoimijoita ja asiantuntijoita. Matkailija- ja matkailuyhdistysten toiminta 

on lähtökohtaisesti kaikille avointa, osallistavaa ja läpinäkyvää. 

 

Outokummun matkailijayhdistyksen toiminta käynnistettiin uudestaan keväällä 

2019, koska avoimissa matkailuilloissa tuli esille tarve yhteistyöhön ja 

ajantasaisen ja erilaiset toimijat yhdistävän matkailun toiminta- ja 

kehittämissuunnitelman tekemiseen. Suunnitelmassa huomioidaan erityisesti 

Outokummun kaupungin omistamien Vanhan kaivoksen ja Erä- ja 

luontokeskuksen kehittäminen vastuullisen matkailun periaatteiden mukaisesti. 

 

Hanke edistää verkostoitumista, yhteistyötä ja -ymmärrystä matkailuiltojen, 

opintomatkan, koulutuspäivien, kyselyjen ja selvitysten avulla. Konkretiaa 

tehdään yhteisillä markkinointitoimilla. Koronan myötä digitaalisen 

markkinoinnin ja mobiiliopastusten merkitys korostuu. Suunnitellaan ja testataan 

mobiiliopastuksia Vanhan kaivoksen matkailutunnelin haastavissa olosuhteissa. 

 

Hanke edistää verkostoitumista Outokummun ja lähikuntien (Heinävesi, Liperi, 

Polvijärvi) matkailutoimijoiden kesken. Tavoitteena on luoda pohjaa 

seutukunnalliselle matkailun kehittämiselle ja käynnistää tulevaisuudessa 

yhteistyö myös Pohjois-Savon lähikuntien kanssa. Outokummun seutu voisi 

sijaintinsa ja kohteidensa puolesta olla nykyistä merkittävämpi matkailualue.  
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1 TOIMIJAT           

 

Matkailijan kokemus ja matka alkaa jo kotona, tietoa hakiessa ja kokemuksia 

kerratessa. Matkalla matkailija kohtaa palvelujen tuottajia, vierailee  

tapahtumissa ja matkailukohteissa, tapaa muita matkailijoita ja paikallista  

väkeä. Matkailijat yöpyvät myös sukulaisten ja tuttavien luona, jolloin nämä  

toimivat matkaoppaina ja suosittelijoina. Paikallisten ihmisten osallistaminen 

matkailun kehittämiseen on myös taloudellisesti palkitsevaa. 

 

 

1.1. Outokummun kaupunki 

 

Outokummun kaupunki on noin 7.000 asukkaan teollisuus-, koulutus- ja 

kulttuurikaupunki. Matkailun kehittämiseen on kaupungin taholta panostettu  

voimakkaasti 1980-luvulta alkaen sekä omin toimin että kehittämishankkeilla. 

Kaupungilla on merkittävä rooli omistustensa ja kehittämisyhtiönsä kautta. 

 

Matkailun kehittämiseen ja markkinointiin liittyviä palveluja kaupunki ostaa  

tytäryhtiöltään Matkakumpu Oy:ltä sekä kuntien yhteisesti omistamalta 

VisitKarelia Oy:ltä. Yritystoimintaa kehittäviä palveluja ostetaan Business 

Joensuu Oy:ltä. Lisäksi kaupungilla on omaa matkailua tukevaa viestintää. 

 

Kaupungin taholta matkailun kehittämisen painopiste on ollut Vanhassa  

kaivoksessa. Tästä syystä matkailijayhdistys on tarttunut vahvasti Outokummun 

Erä- ja luontokeskuksen ja Särkiselän leirintäalueen kehittämiseen, ja tähän  

työhön on saatu yrityksiltä ja kuntalaisilta vahva tuki. Yhdistys solmi kaupungin 

kanssa kumppanuussopimuksen matkailun, erityisesti Outokummun Erä- ja  

luontokeskuksen kehittämisestä 12.5.2020 (liite). 1.7.2020 alkaen matkailija- 

yhdistys on vastannut Särkiselän leirintäalueen toiminnasta, joka toimii Erä- ja 

luontokeskuksen opastus- ja palvelupisteenä (www.sarkiselka.fi). 

 

 

1.2. Riveria 

 

Riveria kouluttaa Outokummussa lavasterakentamisen artesaaneja, esitys- ja 

teatteritekniikan ammattilaisia, kuvallisen ilmaisun taitajia, mediapalvelujen ja 

konseptitaiteen toteuttajia, dokumentaristeja, graafisia suunnittelijoita ja 

valokuvaajia. Opiskelijat ovat voimavara matkailun kehittämisessä, erityisesti  

kohteiden sisällön ja tapahtumien tuottamisessa. Hankkeessa selvitetään 

Riverian potentiaali ja mahdollisuudet osallistua matkailun kehittämiseen. 

 

  

http://www.sarkiselka.fi/
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1.3. Vanha kaivos 

 

Kaupungin keskellä sijaitseva Vanha kaivos on tärkeä outokumpulaisten  

identiteettiä ja historiaa ajatellen, kaupunki on kasvanut kaivostoiminnan 

ympärille ja sen ehdoilla. Vanha kaivos on toiminut matkailukohteena jo 1960- 

luvulla, jolloin rakennettiin kahvila kaivostornin juurelle. Outokummun  

Matkailijayhdistys ry perustettiin v. 1965 hoitamaan kahvilaa ja opastuksia. 

 

Kaupungin omistama Outokummun Matkailu Oy perusti Vuorenpeikonmaan 

Vanhalle kaivokselle v. 1982 ja sen kävijämäärä oli vuosina 1984-1992 noin 

20.000-40.000 hlöä/vuosi. Vuorenpeikonmaan alasajon jälkeen vuodesta 1993 

alkaen Vanhan kaivoksen kävijämäärä on ollut noin 10.000-15.000 hlö/vuosi.  

 

1990-luvulta alkaen Vanhan kaivoksen matkailutoimintaa on kehitetty  

hankkeiden voimin, viimeisenä Aarrekaupunki-hanke, jossa luotiin imagoa sekä 

kunnostettiin ja rakennettiin tiloja. Lasten kaivos rakennettiin vuonna 2014  

kaivosteeman pohjalta. Tällä hetkellä kaupungin omistama Matkakumpu Oy 

vastaa Vanhan kaivoksen matkailu-, ravintola- ja ohjelmatoiminnasta.  

 

Kaivosmuseo perustettiin vuonna 1964 ja se on itsenäinen osa Vanhan  

kaivoksen matkailupalveluja. Kaivosmuseoon kuuluu suomalaisen kaivos- 

toiminnan esittely, museotunneli ja kivinäyttely sekä vaihtuvia näyttelyjä. 

 

 

1.4.   Outokummun Erä- ja luontokeskus 

 

Outokummun Erä- ja luontokeskus on Mustan ja Valkeisen virkistys-

kalastusalueen, 12-järven melontareitin, luontopolkujen, Kolmikannan  

leirikeskuksen ja Särkiselän leirintäalueen kokonaisuus. Outokummun kaupunki 

vastaa alueen ylläpidosta sekä leirikeskuksen toiminnasta. Särkiselän 

leirintäaluetta hoitaa Outokummun Matkailijayhdistys 1.7.2020 alkaen. 

Leirintäalue toimii Erä- ja luontokeskuksen opastus- ja palvelupisteenä.  Mustan 

ja Valkeisen virkistyskalastusalueen toiminnasta vastaa Outokummun 

Virkistyskalastajat ry.  
 

Erä- ja luontokeskusta rakennettiin ja markkinoitiin vuosina 1998-2004 useilla 

hankkeilla, viimeisinä Erä- ja luontokeskuksen ystävät ry:n Lasten kalakeitaan 

rakentamis- ja markkinointihankkeet. Alueen vahvuutena ovat harju- ja 

järvimaisemat, harrastamisen monipuolisuus, lyhyet välimatkat ja esteettömyys. 

Lasten kalapaikalla on n. 300 metriä leveitä kulkuväyliä, inva-wc ja tilava kota. 

Koko alue on tärkeä myös paikkakuntalaisten virkistäytymistä ajatellen.  
  



Outokummun Matkailijayhdistys ry 
 

 

6 

 

1.5.   Muita kohteita 

 

Juojärven rannalla on yksityisessä omistuksessa oleva Pitkälahden satama-alue, 

jossa on aiemmin toiminut kesäkahvila ja asuntovaunualue. Satama avaa 

vesitien Valamoon ja merelle saakka. Juojärven rannalla sijaitsee myös 

Kaksolan marjatila ja puutarha. Sysmäjärvi on maan lintujärvien 

parhaimmistoa. Golf-kenttä sijaitsee Euroopan korkeimman kaivostornin Keretin 

kupeessa. Historiallisia nähtävyyksiä ovat kirkot ja muistomerkit sekä kaupungin 

hyvin säilynyt ja arkkitehtuuriltaan arvokas rakennuskanta.  

 

Lähikuntien tunnetuimpia kohteita on Huhmarin lomakeskus Polvijärvellä, 

Viihdekeskus Hojo Hojo Tuusniemellä ja Valamon luostari Heinävedellä. Liperissä 

ja Kaavilla on lukuisia erityisesti majoitusta tarjoavia yrityksiä. Jokaisessa 

lähikunnassa on potentiaalia sekä kulttuuri- että luontomatkailun kehittämisen 

osalta sekä kiinnostavia paikallisia tapahtumia. 

 

 

1.6. Tapahtumat 

 

Outokummun maine kulttuurikaupunkina on syntynyt kaupungin, oppilaitosten 

ja paikallisten taiteilijoiden vahvasta panoksesta ja osaamisesta. Kaupungissa 

on nähty vuosien varrella erilaisia tapahtumia ja festivaaleja. Tällä hetkellä 

matkailupotentiaalia omaavia tapahtumia ovat: 

- OkuFEST 

- Outopia 

- Kaivosfestivaali 

- Juuret-festivaali 

- Outokummun vanhat talot -tapahtuma 

- Kivi- ja mineraalimessut 

- Koko kaupungin joulunavaus 

 

 

1.7.  Matkailu- ja palvelualan yrityksiä 

 

Matkailuyrityksiin luokitellaan hotelli- ja ravintolapalvelut, pitopalvelut, 

matkailutoimistot, matkanjärjestäjät, matkaopas- ja muut opaspalvelut. 

Matkailijat käyttävät rahaa myös huoltoasemilla, ruokakaupoissa ja 

erikoisliikkeissä sekä matkailukohteissa ja -tapahtumissa.  

Hankkeen matkailuiltoihin kutsutaan mukaan myös lähikuntien 

matkailutoimijat, jotka ovat valmiita yhteisölliseen matkailun kehittämiseen. 

Mukaan kutsuttavia outokumpulaisia yrityksiä ovat: 
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Majoitusta tarjoavia yrityksiä: 

- Hotelli Kumpu (Matkakumpu Oy) 

- Malmin majatalo 

- Kyykerin kartano 

- Tuomarniemen kartano ja lomamökit 

- mökkiyrittäjät (Soinila, Karvonen, Kaksola, Villa Helmiranta) 

- Särkiselän leirintäalue 

 

Ruokapalveluja tarjoavia yrityksiä: 

- Hotelli Kumpu (Matkakumpu Oy) 

- Metsähovi 

- Ravintola Takomo (Matkakumpu Oy) 

- Helmi 

- Kyykerin kartano 

- pitopalvelut, pikaruokapalkat 

 

Muita yrityksiä: 

- Melontakaverit 

- Kino Marita 

- Kaksolan marjatila 

- Ateljee Oona 

- Maijan mattopirtti 

- Sirun pihapirtti ja luontopuu 

- Kivioku 

 

 

1.8.  Yhdistykset 

 

Yhdistykset ovat merkittäviä tapahtumien tuottajia ja aktiviteettien järjestäjiä. 

Yhdistykset toimivat talkootyön ja/tai pienten avustusten varassa, mutta 

tuottavat merkittävää hyötyä matkailuelinkeinolle. Aktiiviset kyläyhdistykset,  

kylätalot ja perinnemaisemat elävöittävät maaseutua. Yhdistykset ovat myös 

merkittäviä tiedottajia Outokummun matkailukohteista ja -palveluista omissa 

verkostoissaan. Mukaan kutsuttavia yhdistyksiä ovat ainakin:  

 

- Outokummun Yrittäjät ry 

- Itä-Suomen kulttuuripolut ry 

- Outokummun Taideyhdistys ry 

- Outokummun teatterin kannatusyhdistys ry 

- Sanaratas ry 

- Outopia-työryhmä 

- Itä-Suomen alueellinen sirkuskoulu ry 

- Outokummun Orkesteriyhdistys ry 

- Outokummun Suomi-Saksa Yhdistys ry 

- Suomi-Venäjä-Seuran Outokummun osasto ry 

- Outokummun Kivikerho ry 
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- Länsi-Karjalan Retkeilijät ry 

- Outokummun Luonnonystävät ry 

- Partio Pohjois-Karjalassa – Järvi-Suomen partiolaiset ry 

- Outokummun Virkistyskalastajat ry 

- Outokummun Golf-seura ry 

- Joensuun Latu ry 

- Outokummun frisbeegolf ry 

- Outokummun mäkiautoyhdistys Mäkärit ry 

- Outokummun Partio ry 

- Outokummun Urheilusukeltajat ry 

- Outokummun Voimistelu ja Liikunta ry 

- Outokummun Taitoluistelijat ry 

- Outokummun Uimarit ry 

- Outokummun Verkkopalloseura ry 

- Lions Club Outokumpu/Kupari 

- Lions Club Outokumpu 

- Outokummun Rotaryklubi 

- Suomen Punaisen Ristin Outokummun osasto ry 

- Perheidenpaikka ry 

- VÄLKE ry 

- Outokummun Martat ry 

- Oudot Martat ry 

- Outokummun ympäristön Marttayhdistys  

- Outokummun Viuruniemen Marttayhdistys ry 

- kylätoimikunnat ja kyläyhdistykset 

- kalastus- ja metsästysseurat 

 

 

2 TAUSTA  

 

Pohjois-Karjalan matkailu oli kääntymässä kasvuun ennen koronaa. Vuoden 

2020 kesäkaudella nähtiin kotimaanmatkailun suosion kasvu osin koronan 

vuoksi, Pohjois-Karjalassa kuten muuallakin Suomessa erityisesti luontokohteet 

kasvattivat suosiotaan. Vuositasolla matkailijamäärät kuitenkin laskivat ja moni 

yritys ja kulttuuritoimija on ahdingossa. Lähi- ja kotimaan matkailu voi olla vielä 

vuosia vaihtoehto turvallista matkailukohdetta etsiville, myös vastuullisen 

matkailun trendin odotetaan vahvistuvan.  

 

Luontomatkailun kasvun myötä Outokummun Erä- ja luontokeskuksen käyttö- 

ja hoitosuunnitelma kaipaa päivitystä. Vastuullisen matkailun kehittämis- ja 

toimintasuunnitelman tekeminen ja toteuttaminen edellyttää 

matkailutoimijoilta ja kuntapäättäjiltä pitkäjänteistä sitoutumista. Koronan 

lyhyt- ja pitkäaikaiset vaikutukset matkailuun huomioidaan suunnitelmissa. 
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2.1.  Vastuullinen matkailu  

 

Vastuullinen matkailu on ajankohtaista myös Suomessa, jotta voimme vastata 

kysyntään ja kasvaviin matkailijamääriin kestävällä tavalla. Tietoisuus esim. 

lentomatkailun päästöistä ja suosittujen matkailukohteiden kuormittumisesta 

on tavoittanut vastuulliset kuluttajat ja matkailun kehittäjät. 

 

Vastuullisen matkailun kriteereinä pidetään ympäristöhaittojen minimoimista, 

paikallisen kulttuurin kunnioitusta, työntekijöiden reilua kohtelua sekä paikallisen 

talouden hyötyjä. Moni outokumpulainen yritys toimii jo vastuullisesti ja Erä- ja 

luontokeskusta on kehitetty kestävän kehityksen periaatteilla. Esteetön 

rakentaminen on osa vastuullista matkailutoimintaa. 

 

Outokummulla ja lähikunnilla olisi hyvä mahdollisuus profiloitua vastuullisen 

matkailun seutukunnaksi. Outokummun Matkailijayhdistys ottaa huomioon 

toiminnassaan erityisesti vastuullisen matkailun sosiaaliset ja kulttuuriset 

näkökulmat. Matkailutoimijoiden ja paikallisten ihmisten osallistaminen 

matkailun kehittämiseen luo pohjan yhteistyölle ja matkailun kestävälle 

kasvulle. 

 

 

2.2. Esteettömyys  

 

Outokummun Erä- ja luontokeskuksen mittava Lasten kalakeidas 

(www.mustavalkeinen.fi) on hyvä esimerkki esteettömästä rakentamisesta. 

Kohde palvelee yhtä lailla lapsiperheitä, senioreja sekä liikuntaesteisiä  

henkilöitä ja mahdollistaa sukupolvien ja erilaisten ihmisten kohtaamisen. Myös 

Vanhalla kaivoksella ja yrityksissä on paikoin huomioitu esteettömyys. 

 

Hanke kannustaa ja kouluttaa matkailutoimijoita huomioimaan saatavuuden 

ja esteettömyyden osana vastuullista matkailua. Esteettömyys tulisi ottaa 

huomioon markkinoinnissa, kulkuyhteyksissä, rakenteissa ja palveluissa. 

 

 

2.3. Luontomatkailu 

 

Luontomatkailun suosio on kasvanut viime vuosina ja korona on lisännyt  

suosiota jyrkästi. Kansallispuistoja on laajennettu ja uusia perustettu. Luonto ja 

aktiviteetit ovat kantava teema maakunnan matkailun kehittämisessä ja 

markkinoinnissa (VisitKarelia Oy). Pohjois-Karjala on osa Lakeland-aluetta, jonka  

matkailun kärkinä ovat luonto, vesistöt, hiljaisuus ja mökkilomailu (Visit Finland). 

 

Retkeilykohteet ovat tärkeitä paikallistaloudelle. Metsähallitus on arvioinut, että 

kävijöiden rahankäyttö tuo lähialueelle yli 10 euroa jokaista palveluihin ja  

http://www.mustavalkeinen.fi/
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luontokeskuksiin sijoitettua euroa kohti. Matkailijayhdistyksen kyselyissä 

matkailutoimijoiden ja kuntalaisten Erä- ja luontokeskuksen merkitys 

matkailukohteena on tullut voimakkaasti esille.  

 
 

3 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET 

 

Hankkeen tavoitteena on luoda yhteiset suuntaviivat ja suunnitelmat 

vastuullisen matkailun kehittämiselle. Tavoitteena on avata yhteistyötä 

lähikuntien matkailutoimijoiden sekä Kolin, Ilomantsin ja Heinäveden 

matkailuyhdistysten suuntaan. Tavoitteisiin päästään kyselyjen, selvitysten, 

koulutusten, opintomatkan ja yhteisen tekemisen kautta. 

 

Hankkeen tavoitteet tiivistettynä: 

 

- lisätä matkailutoimijoiden välistä yhteisymmärrystä ja -työtä sekä 

sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin 

- luoda uskoa erityisesti luontomatkailun mahdollisuuksiin Outokummussa 

- nivoa yhteen historian, kulttuurin ja luontoympäristön tarjoamat  

mahdollisuudet tarinoiksi ja käyttää niitä digitaalisessa markkinoinnissa 

hyödyntäen paikallisten osallistamista ja osaamista 

- laatia osallistava ja yhteisöllinen vastuullisen matkailun kehittämis- ja 

toimintasuunnitelma, joka pohjaa Outokummun ja seutukunnan 

vahvuuksiin, paikalliseen tahtotilaan ja matkailualan asiantuntijuuteen 

- päivittää Outokummun Erä- ja luontokeskuksen käyttö- ja hoitosuunnitelma 

- lisätä Outokummun ja koko seutukunnan matkailun vetovoimaa 

- luoda pohjaa uusille kehittämishankkeille 

 

 

3.1.   Kohderyhmät 

 

Matkailijoita voidaan ryhmitellä etäisyyden (lähi-, kotimaan-, ulkomaan- ja  

kaukomatkailu), perhetilanteen (yksin matkustavat, pariskunnat, perheet), 

matkan tarkoituksen (työ- ja vapaa-ajan matkat), kansallisuuden ja ryhmän 

koon ja koostumuksen perusteella. Korona on vahvistanut entisestään lähi- ja 

kotimaan matkailun merkitystä. 

 

Hanke selvittää kyselyillä Outokummun ja lähikuntien yritysten, tapahtumien ja 

matkailukohteiden nykyiset ja potentiaaliset kohderyhmät. Tehdään myös 

matkailijakyselyjä nykyisten ja uusien kohderyhmien parissa ja selvitetään näin 

matkailijoiden odotuksia, kokemuksia ja tarpeita. Kyselyt toteutetaan netti- ja 

lomakekyselyinä sekä haastatteluina yhteistyössä oppilaitosten kanssa. 
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3.2. Koulutus ja opintomatkat 

 

Matkailutoimijoille ja kuntapäättäjille järjestetään koulutusta vastuullisesta 

matkailusta, matkailun trendeistä, koronan vaikutuksista sekä yhteistyön 

merkityksestä. Matkailutoimijoille järjestetään koulutusta sosiaalisen median 

käytöstä markkinoinnissa. Yrityksiä kannustetaan osallistumaan Visit Finlandin 

vastuullisen matkailun koulutuksiin. Tehdään mahdollisuuksien mukaan 

opintomatka lähialueen luonto- ja kulttuurikohteisiin.  

 

Koulutuspäivät ja opintomatka ovat tärkeitä yhteistyön ja -ymmärryksen 

luomisessa. Koulutusten osalta tehdään yhteistyötä matkailua kehittävien 

tahojen kanssa. Koulutuksesta vastaavat hankkeen työntekijöiden lisäksi muut 

asiantuntijat ja yrittäjät. Koulutuksiin kutsutaan mahdollisuuksien mukaan myös 

lähikuntien (Polvijärvi, Heinävesi, Liperi) matkailutoimijoita. 

 

 

3.3. Matkailutulotutkimus 
 

Matkailutulotutkimusten mukaan matkailijan käyttämät eurot jakautuvat  

useiden kohteiden ja yritysten kesken sekä laajemmalle kuin yhden kunnan 

alueelle. Outokummussa on tehty matkailutulotutkimus viimeksi vuonna 2004. 

Hankkeen aikana lasketaan matkailijamäärät eri kohteissa ja yrityksissä sekä 

tehdään alustava selvitys matkailutulosta ja sen jakautumisesta.  

 

 

3.4. Digitaalinen markkinointi ja myynti 

 

Matkailuilloissa ja tehdyissä kyselyissä on tullut runsaasti markkinointiin liittyviä 

tarpeita ja toiveita. Erityisesti Erä- ja luontokeskuksen markkinointia on toivottu, 

koska alueelta puuttuvat omat nettisivut ja esitteet, myöskään sosiaaliseen 

mediaan ei ole panostettu. Lisäksi on toivottu koko kaupungin matkailukohteet 

ja palvelut yhdistävää sivustoa sekä tapahtumakalenteria. 

 

Yhteisöllinen matkailusivusto 

 

Rakennetaan matkailutoimijoiden yhteinen nettisivusto, jonne yritykset ja 

tapahtumien järjestäjät voivat tuottaa sisältöä. Ostetaan paikallisten 

valokuvaajien ja videokuvaajien otoksia kuvapankkiin, jota kaikki 

matkailutoimijat voivat käyttää. Sivusto rakennetaan design for all -käytäntöjen 

mukaisesti eli sivustosta tehdään helposti käytettävä ja ymmärrettävä. Sivuston 

saavutettavuutta erilaisille kohderyhmille testataan mainosten ja linkitysten 

kautta. 

 

 



Outokummun Matkailijayhdistys ry 
 

 

12 

 

Nettisivustolle rakennetaan Erä- ja luontokeskuksen ja muiden luontokohteiden 

(Juojärvi, Kalliolampi, Sysmäjärvi) esittelyt ja kartat, koska näillä ei ole nyt omaa 

sivustoa. Matkailukohteiden ja -yritysten lisäksi sivustolla kerrotaan 

paikkakunnan historiasta, sattumuksista ja persoonista. 

 

Sosiaalinen media 

 

Tuotetaan paikallisesta kulttuurista, kohteista, yrityksistä ja persoonista 

kumpuavia tarinoita ja sisältöjä markkinointiin. Testataan uutta sisältöä erityisesti 

sosiaalisessa mediassa (YouTube, Facebook, Instagram) erilaisille 

kohderyhmille. Luodaan toimintamalli, joka kannustaa ja mahdollistaa 

matkailutoimijoiden osallisuuden matkailun markkinointiin. Aktivoidaan 

kuntalaisia kertomaan paikallisista kohteista ja kokemuksistaan sosiaalisen 

median kautta. 

 

Sekä nettisivuja että sosiaalista mediaa varten ostetaan kuvia ja videoita 

paikallisilta tekijöiltä, tavoitteena on aito kerronta ja kokemus.  

 

Verkkokauppa 

 

Selvitetään matkailutoimijoiden kiinnostus ja tarve yhteisen palvelujen ja 

tuotteiden verkkokaupan perustamiseen ja haetaan tarkoitusta vastaava 

toteuttaja. Jos tarve yhteiselle verkkokaupalle on olemassa, selvitetään yhteiset 

kohderyhmät ja haetaan paras taho kauppaa hoitamaan. 

 

 

3.5. Mobiiliopastukset 

 

Outokummun Vanhan kaivoksen alue on laaja sisältäen erilaisia rakennuksia 

sekä museotunnelin. Opastuksia on järjestetty tilauksesta ryhmille ympäri 

vuoden ja kesäisin joka päivä ennalta sovittuina aikoina. Koronan vuoksi 

ryhmäopastuksia on jouduttu rajoittamaan. Opastuksen siirtäminen mobiiliin 

mahdollistaisi omatoimisen liikkumisen myös museotunnelissa. Mobiilin avulla 

opastuksia voidaan tuottaa helposti myös eri kielillä. 

 

Hanke suunnittelee ja testaa erilaisia mobiiliin siirrettäviä sisältöjä yhteistyössä 

Matkakumpu Oy:n, Kaivosmuseon ja paikallisten oppaiden kanssa. 

Tarkoituksena on selvittää, millaista tekniikkaa tarvitaan. Museotunnelin paksut 

kiviseinät ja liikkuminen kallion sisällä voi vaatia erityisiä ratkaisuja. 
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3.6. Yhteistyö ja kumppanit 

 

Hankkeen toteutukseen kutsutaan mukaan matkailuun vaikuttavat, siitä 

hyötyvät ja siitä kiinnostuneet tahot ja henkilöt. Kartoitetaan lähikuntien (Liperi, 

Polvijärvi, Heinävesi) matkailutoimijoiden kiinnostus yhteistyöhön. Yhteistyötä 

synnytetään ja lujitetaan toiminnan ja tekemisen kautta. 

 

Porttina yhteistyöhön toimivat avoimet ja innostavat matkailuillat, joissa  

käsitellään erityisesti vastuullisen matkailun ajankohtaisia asioita. Illat sisältävät 

myös paikallisten taiteilijoiden esityksiä, keskustelua ja ryhmätyöskentelyä. Eri 

alojen ihmisten kohtaamisissa syntyy uutta. Tavoitteena on synnyttää uusia  

tapahtumia, palveluja ja kehittämishankkeita. 

 

Tehdään yhteistyötä maakunnallisten matkailua kehittävien tahojen kanssa. 

Näitä kumppaneita ovat Riveria, Karelia ammattikorkeakoulu, ProAgria ja 

VisitKarelia Oy. Hanke toteutetaan yhteistyössä Outokummun 

kaupungin/Matkakumpu Oy:n kanssa.  

 

 

3.7. Työpaketit 

 

Hankkeen toimenpiteet voidaan ryhmitellä kolmeen työpakettiin, jotka tukevat 

toisiaan ja aikataulun osalta limittyvät. 

 

Työpaketti 1 Analyysit ja selvitykset: 

• kyselyt ja haastattelut matkailutoimijoille ja matkailijoille 

• kohderyhmäanalyysit 

• vastuullisen matkailun kehittämis- ja toimintasuunnitelma 

• Outokummun Erä- ja luontokeskuksen hoito- ja käyttösuunnitelma 

 

Työpaketti 2 Yhteistyö ja kumppanuudet 

• kumppanuuksien rakentaminen, matkailuillat, koulutukset 

• opintomatkat lähialueella 

• mobiiliopastukset Vanhan kaivoksen museotunneliin 

 

Työpaketti 3 Markkinoinnin ja näkyvyyden lisääminen: 

• koulutukset (digitaalinen markkinointi, vastuullinen matkailu, trendit) 

• yhteisen ja osallistavan matkailusivuston tekeminen 

• sosiaalisen median kampanjat paikallisia toimijoita osallistamalla 

• selvitys toimijoiden yhteisen verkkokaupan tarpeellisuudesta 
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3.8. Suunnitelmat ja jatkotoimet 

 

Tehdään Outokummun vastuullisen matkailun viiden vuoden kehittämis- ja 

toteutussuunnitelma sekä päivitetään Outokummun Erä- ja luontokeskuksen 

hoito- ja käyttösuunnitelma. Suunnitelmat luovat pitkäjänteisen ja 

ennustettavan pohjan matkailun kasvulle ja kannattavalle liiketoiminnalle 

Outokummussa ja luovat pohjaa myös seutukunnalliselle matkailun 

kehittämiselle. Kannustetaan matkailutoimijoita suunnittelemaan uusia 

hankkeita.  

 

 

4 TOIMIJAT, RAHOITUS JA AIKATAULU 

 

Vastuullisena toteuttajana on Outokummun Matkailijayhdistys ry ajalla 

1.5.2021-30.6.2022. Hanke aloitetaan käynnistämällä selvitykset ja analyysit, 

jonka jälkeen käynnistetään toimenpiteet ja työryhmätyöskentely. Hankkeen 

toimenpiteiden aikatauluun ja toteutukseen vaikuttavat koronavirukseen 

liittyvät viranomaisten ohjeistukset ja suositukset. On varauduttu toimimaan 

myös etätyöskentelyn avulla. 

 

Yhdistyksellä on kumppanuussopimus koskien yhteistyötä Outokummun 

kaupungin tytäryhtiö Matkakumpu Oy:n kanssa, näin varmistamme kaupungin 

sitoutumisen hankkeen tavoitteisiin ja tuloksiin. Matkakumpu Oy vastaa 

hankkeessa Vanhan kaivoksen mobiiliopastuksen toteutuksesta 

hankesuunnitelman ja -budjetin mukaisesti. Matkakumpu Oy vastaa Vanhan 

kaivoksen matkailuliiketoiminnasta tällä hetkellä. Ohjausryhmään kutsutaan 

edustajat Riverialta, Karelia ammattikorkeakoululta ja VisitKarelia Oy:ltä. Lisäksi 

valitaan paikallisten matkailutoimijoiden ja Outokummun kaupungin edustajat.  

 

Hankkeen johtajana ja osa-aikaisena projektisuunnittelijana toimii Marja 

Tiittanen ja osa-aikaisena tiedottajana Eija Karppanen. Toteutuksessa 

hyödynnetään jo tehtyjä kyselyjä ja analyysejä. Hanke tekee yhteistyötä 

oppilaitosten kanssa teettämällä hanketta tukevia projekti- ja opinnäytetöitä. 

 

Julkinen omarahoitus saadaan Outokummun kaupungilta/Matkakumpu 

Oy:ltä.  Yhdistys on sitoutunut omarahoitukseen ja yksityistä rahoitusta kerätään 

paikallisilta yrityksiltä. Kiinnostus hankkeen tavoitteita ja toimenpiteitä kohtaan 

on ollut laajaa matkailutoimijoiden ja kuntalaisten parissa. Moni yritys on jo 

aiemmin tukenut matkailijayhdistyksen toimintaa, matkailussa nähdään 

potentiaalia ja sen merkitys koko kaupungin vetovoiman kannalta 

ymmärretään. Hankkeen budjetti on 49.800 euroa. 
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5 VIESTINTÄ JA RAPORTOINTI 
 

Hankkeesta ja sen tavoitteista ja toimenpiteistä viestitään aktiivisesti 

yhdistyksen, kaupungin ja Matkakumpu Oy:n toimesta internetsivustoilla, 

uutiskirjein ja sosiaalisen median kautta. Viestintä kohdistetaan Outokummun ja 

lähikuntien matkailutoimijoille sekä kuntapäättäjille. Ilomantsin, Kolin ja 

Heinäveden matkailuyhdistyksille tiedotetaan hankkeesta ja luodaan näin 

pohjaa yhdistysten väliselle yhteistyölle. 

 

Tiedotusvälineille hankkeen etenemisestä tiedotetaan paikallisesti, 

maakunnallisesti ja valtakunnallisesti. Perustetaan yhteistyötä tukevia 

Facebook- ja Whatsapp-ryhmiä. Hankkeen tavoitteista on jo tiedotettu 

outokumpulaisille yrityksille ja yhdistyksille sekä kuntapäättäjille, palaute on ollut 

pääosin kannustavaa. Matkailuun halutaan kasvua ja kehittämiseen uutta 

otetta ja yhteistyötä, tämä lähestymistapa näkyy jo hankkeen nimessä.  

 

Hankkeen tuloksista informoidaan avoimesti sekä omien kanavien että 

tiedotusvälineiden kautta. Järjestetään loppuseminaari, joka lähetetään myös 

verkon kautta. Loppuraportti on luettavissa yhdistyksen nettisivuilla. 
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