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Mikä Luonto-Saimaa?

• Hankkeen lähtökohtana on nostaa Savonlinnan seutu ja Saimaa 
valtakunnalliseksi vastuullisen luontomatkailun kohteeksi. Yleisenä 
tavoitteena muiden maakunnan luontomatkailuhankkeiden kanssa 
on, että Saimaan alueesta tulee kansallisesti ja kansainvälisesti 
tunnetuin luonto-, kulttuuri- ja hyvinvointimatkailun keskittymä 
Suomessa.

• Päätoteuttaja Savonlinnan hankekehitys Oy, osatoteuttajat 
Metsähallitus ja Savonlinnan Seudun Matkailu Oy

• Kesto 1.5.2020-30.4.2023

7.12.2021 2



Savonlinnan Hankekehitys

Mitä tehdään?
Savonlinnan hankekehitys ja Savonlinnan Seudun Matkailu:

• Yritysten kanssa luodaan uusia, elämyksellisiä tuotteita ja palveluita, jotka 

hyödyntävät Saimaan järviluonnon ja metsien ainutlaatuisia vahvuuksia.

• Tuotekehitysprosessin ja digitaalisen myynnin tukeminen

• Löydetään elämyksille uusia palveluntarjoajia ja luodaan yhteistyöverkosto 
toimijoiden välille.

• Kehitetään uudenlaisia viestintäsisältöjä ja opastusratkaisuja.

• Kehitetään alueen luontomatkailureitistöjä uudeksi vetovoimatekijäksi.

• Kehitetään Riihisaaren vetovoimaisuutta.

• Kehitetään tulevaa Savonlinnan kansallista kaupunkipuistoa matkailijan 
näkökulmasta.

Metsähallitus:

• Kehitetään vastuullista matkailua ja vastuullisuusviestintää.

• Parannetaan Saimaan suojelualueiden vetovoimaisuutta.

• Laaditaan esiselvitys Saimaan norppasaaristosta UNESCOn
maailmanperintökohdehakemukseen.
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Saimaan suojelualueiden kestävä 
luontomatkailu ja opastus
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• Savonlinnan seudulla kehitetään tällä hetkellä laajasti kestävää matkailua yhdessä asiantuntijoiden ja 
matkailuyrittäjien kanssa

• Luontomatkailusuunnitelmassa keskitytään yhteisiin viestintäkanaviin, alueiden erityispiirteiden 
tunnistamiseen ja kohteiden kehittämiseen tavoiteltavan kohderyhmän mukaan

• Tarkoituksena hoito- ja käyttösuunnitelmien (HKS) päivittäminen Linnansaaren ja Koloveden 
kansallispuistoissa

• Opastusviestintäsuunnitelmassa täsmennetään yhteisiä viestinnän tavoitteita ja keinoja

• LAC –mittareiden määrittäminen asiantuntijoiden kanssa

• Seurataan alueiden käytöstä aiheutuvaa muutosta sekä lajiston hyvinvointia, ja 
tarvittaessa reagoidaan

• Yhteistyöyrittäjien sopimuksien päivittäminen

• Uusien sopimussisältöjen on tarkoitus vastata valtakunnallisiin tavoitteisiin sekä kestävyyden 
toteutumiseen
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• Matkailun lisäksi kehitämme saimaannorpan kestävää hyvinvointia
• Yhteinen norppamme Life –hankkeessa tehdään Kestävää norppamatkailu -

dokumenttia yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa

• Saimaan norppasaariston maailmanperintökohteen hakemus on saanut 
verkkokyselyn vastaajien tuen

• Kansainväliset asiantuntijat tutustuvat alueeseen keväällä 2022

• Tämän jälkeen saadaan IUCN:ltä palautetta suunnitelmista
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Unesco: https://www.metsa.fi/projekti/saimaan-maailmanperintohanke/ , 

meeri.koivuniemi@metsa.fi

Life: https://www.metsa.fi/projekti/yhteinen-norppamme-life/ , raisa.tiilikainen@metsa.fi

HKS: mari.eskelinen@metsa.fi

Sopimusyrittäjyys: sanna-kaisa.rautio@metsa.fi
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Luonto-Saimaan yhteystiedot

Jenni Mikkonen

Projektipäällikkö

Savonlinnan hankekehitys Oy

050-462 1443

jenni.mikkonen@savonlinna.fi

Pekka Turunen

Projektikoordinaattori

Savonlinnan hankekehitys Oy

050-476 2050

pekka.turunen@savonlinna.fi
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Mia Viitanen

Projektipäällikkö

Metsähallitus

040-184 2861

mia.viitanen@metsa.fi

Nita Silvennoinen

Projektikoordinaattori

Savonlinnan Seudun Matkailu Oy

044-542 3904

nita.silvennoinen@visitsavonlinna.fi

https://elinkeinopalvelut.fi/hanke/luonto-saimaa/

https://www.metsa.fi/projekti/luonto-saimaa/
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