TRENDIKORTIT
Kortteihin on koottu trendejä, joilla on vaikutusta
Suomen luonto- ja maaseutumatkailuun suoraan tai välillisesti.

ALUKSI
Jotta kuluttajan toimintaa voi tarkastella
pidemmällä aikajaksolla, on tärkeää huomioida laajempia muutoksia. Tulevaisuuden asiakastarpeita miettiessä on tärkeää
tarkastella myös megatrendejä. Kiinnostavaa on tarkastella lisäksi erityyppisiä
nousevia ilmiöitä, kuten tämän päivän
heikkoja signaaleita.
Trendit kertovat tavoista, jotka on omaksuttu käyttöön. Kuluttajatrendit ovat
arvokkaita, sillä niiden kautta voimme
peilata, mitä tulevaisuudessa mahdollisesti voisi tapahtua asiakastarpeiden
ja kuluttajakäyttäytymisen suhteen.
Trendit saattavat jatkua vuosien ajan,
mutta on tärkeää, että niihin ei tukeuduta
liikaa. Tulee myös miettiä, mitä kyseiselle
trendille tapahtuu tulevaisuudessa tai
osoittavatko heikot signaalit, että sen
suunta olisi muuttumassa.
Se mitä kuluttaja haluaa tänään, ei aina
ole selvää – saati mitä hän kuluttaa
huomenna, viikon päästä, kahden tai
kymmenen vuoden päästä. Yritykset
ovat kiinnostuneita kuluttajien arvoista ja
toiminnoista, koska ne vaikuttavat uusien
tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen.
Tulevaisuudessa kuluttajatutkimuksessa tullaan hyödyntämään yhä
enemmän teknologiaa muun muassa

big dataa ja ennustavia algoritmejä
sekä ilmeiden ja silmän liikkeiden
analysointia sensoreiden avulla.
Tulevaisuuden ennakoinnin tarkoituksena on pohtia erilaisia tulevaisuuden
vaihtoehtoja, joiden tekemiseen trendit
ovat yksi työkalu. Megatrendit, heikot
signaalit, villit kortit, ja skenaariot ovat
muita ennakoinnin oleellisia työkaluja.
Mielikuvat ja tunteet vaikuttavat suuresti valintoihin. Tuotteet sekä palvelut,
jotka herättävät tunteita, päätyvät usein
ostoskoriin. Muiden mielipiteillä ja arvoilla
voi olla myös suuri merkitys. Ostopäätökseen vaikuttavat myös persoonallisuus,
elämänvaihe,ikä, sukupuoli, arvot, motivaatio, asenteet ja mielipiteet. Kulttuuri,
perhetausta ja yhteyskuntaluokka ohjaavat kuluttajan toimintaa henkilökohtaisten
ja psykologisten tekijöiden lisäksi.
Tulevaisuuden ennakoinnissa ei mietitä
vain yhtä tulevaisuutta, vaan pohditaan
erilaisia vaihtoehtoja, mitä tulevaisuudessa
voi tapahtua. Ennakointi perustuu historian
ja nykypäivän tietojen yhdistämiseen sekä
mielikuvitukseen.
Trendikortit ovat toteutettu
Palvelumuotoilulla uutta liiketoimintaa
maaseudulle -projektin aikana vuosina
2018-19. Lue lisää: palma.fi.

Megatrendit
Megatrendit ovat suuria muutossuuntauksia, jotka määrittelevät vahvasti nykyisyyttämme ja tulevia vuosia. Niillä on
globaaleja ja laajoja vaikutuksia. Seuraavat kymmenen megatrendiä vaikuttavat
parhaillaan elämäämme ja voivat vaikuttaa merkittävästi myös tulevaisuudessa
mihin tahansa liiketoimintaan:
Väestönkasvu
Väestön ikääntyminen
Globalisaatio
Kaupungistuminen
Varallisuuden ja keskiluokan kasvu
Kulutuksen kasvu ja resurssien
väheneminen
Eriarvoisuuden lisääntyminen
Ilmastonmuutos ja ympäristön
saastuminen
Digitalisaatio
Teknologian kehitys
Trendit
Trendi on suunta, johon joku asia muuttuu
tai kehittyy. Muutos ei yleensä tapahdu
hetkessä ja trendisuuntaukset voivat jatkua
samanlaisina tulevaisuudessakin. Kuluttajatrendien kehittyminen kestää, sillä trendi
tarkoittaa samoin ajattelevien tai käyttäytyvien ihmisten määrän kasvua – mitä monta

kuluttajaa tekee yhtäaikaisesti. Trendit ovat
paikallisempia ja suppeampia ja niillä on
lyhyempi historia kuin megatrendeillä.
Trendejä voidaan jakaa myös pienempiin
alatrendeihin. Vaikka organisaatio toimisi
vain tietyllä toimialalla, on tärkeää, että
trendejä seurataan myös muilta aloilta.
Kuluttajatrendillä tarkoitetaan muutosta
kuluttajan asenteissa ja käyttäytymisessä.
Kuluttajatrendeissä yhdistetään usein
tilastollisia trendejä, ja havaintoja kuluttajakäyttäytymisen ja arjen muutoksista.
Yleensä niitä voidaan huomata havainnoimalla kuluttajia ja erityisesti edelläkävijöitä.
Trendejä voi hyödyntää skenaariotyössä,
jossa muodostetaan erilaisia näkemyksiä
tulevaisuudesta.Trendejä voidaan hyödyntää uusien tuotteiden ja palveluiden
kehittämisessä.
Heikot signaalit
Heikko signaali kertoo uusista nousevista
ilmiöistä ja se on muutoksen ensimmäinen
merkki. Jos muutoksen huomaa ajoissa, on
enemmän mahdollisuuksia hyödyntää sitä
ja reagoida ennen kilpailijoita. Heikosta
signaalista ei voi koskaan tietää etukäteen
onko se relevantti. Yksittäisellä heikolla
signaalilla ei ole arvoa vaan samankaltaisia heikkoja signaaleja yhdistetään
kokonaisuudeksi. Heikkoja signaaleja
analysoimalla voi löytää trendejä.

Ikääntyvät matkailijat
He ovat erityisen kiinnostuneita hyvinvointiin
ja terveyteen liittyvistä matkailupalveluista
Väestön ikääntyessä ikääntyvät matkailijat ovat yksi nopeimmin kasvavista kohderyhmistä. Erityisesti Intiassa, Kiinassa ja Yhdysvalloissa
ikääntyvän väestön osuus tulee kasvamaan. Vuoteen 2050 mennessä
kaikissa näissä maissa tulee olemaan yli 100 miljoonaa vähintään
60-vuotiasta. Tällä hetkellä Saksa, Kiina ja Yhdysvallat ovat suurimpia
ikääntyvien matkailijoiden lähtömaita.
EU:n jäsenmaissa yli 65-vuotiaat ovat viidesosa kaikista matkailijoista.
Suomalaisista ikääntyneistä matkailijoista 60% suosii kotimaassa matkailua.
Tulevaisuudessa ikääntyvillä matkailijoilla on enemmän rahaa ja vapaa-aikaa kuin aiemmilla sukupolvilla. He ovat tottuneet etsimään tietoa eri kanavien kautta ja matkustavat myös matkailusesonkien ulkopuolella. He
käyttävät rahaa palveluihin ja ovat ovat hinta- ja laatutietoisia. Heille on
tärkeää, että palvelut on personoitu ja vastaavat heidän henkilökohtaisia
tarpeitaan. He arvostavat myös henkilökohtaista vuovaikutusta palveluntuottajan kanssa. Verrattuna nuorempiin ikäpolviin he ovat usein vaativampi asiakasryhmä.

Ikääntyvät matkailijat ei ole yhtenäinen
ryhmä, vaan joukossa on aktiivisia,
töissäkäyviä, liikuntarajoitteisia
ja eläkeläisiä.
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Abi Ismail

Ikääntyvät matkailijat ovat kiinnostuneita tutustumaan uusiin paikkoihin,
oppimaan uusia asioita ja kokemaan jännitystä ja seikkailua. He eivät
halua vain katsella nähtävyyksiä, vaan myös aktiivisesti kokea niitä.
Paikalliskulttuuriin liittyvät uudet kokemukset kiinnostavat heitä. Ikääntyvät
matkailijat suosivat tulevaisuudessa luultavasti lähimatkailua ja matkustavat Suomessa esimerkiksi vapaa-ajan asunnoille.

Y- ja Z-sukupolvet
He odottavat yritysten kuuntelevan antamaansa
palautetta ja seuraavat muiden antamia suosituksia
Y-sukupolvella eli milleniaaleilla tarkoitetaan Euroopassa ja Yhdysvalloissa
1980 – 1990-luvun puolivälissä syntynyttä sukupolvea. Z-sukupolvi on syntynyt 1990-luvun puolivälin ja 2000-luvun välissä. Erityisesti Z-sukupolvi
käyttää teknologiaa ja elektroniikkaa rutiininomaisesti ja heitä on vaikea
yllättää innovaatioilla.
Y- ja Z-sukupolviin kuuluvien osuus kaikista matkailijoista on nyt 20% ja
se tulee jatkossa kasvamaan. Vuonna 2025 puolet kaikista matkailijoista
kuuluu Y-sukupolveen. Lisääntyneiden kulkuyhteyksien ja mahdollisuuksien vuoksi sekä matkustamisen halpenemisen vuoksi matkustaminen
on osa sukupolvien elämäntapaa.
Nuoret matkailijat haluavat matkoiltaan aitoja ja uniikkeja elämyksiä sekä
haluavat oppia uutta. Jos nuoret ovat tyytyväisiä palveluun, he saattavat
toimia myös markkinoijina ja sanansaattajina.Y-sukupolveen kuuluvat
odottavat, että matkailupalvelut linkittyisivät paremmin heidän elämäntapaansa ja elämään.
Z-sukupolvi on tottunut dynaamiseen elämäntyyliin ja tiedon nopeaan
saatavuuteen. He hyväksyvät muutoksia ja omaksuvat uusia asioita
nopeasti. Viestinnässä he odottavat ajankohtaista tietoa ja haluavat
osallistua tiedon luomiseen ja jakamiseen. Viestinnässä kuvilla ja visuaalisuudella on tärkeä rooli, tekstien tulee ovat lyhyitä. Huomioidakseen
kohderyhmän tarpeet matkailuyritysten tulee viestiä monikanavaisesti,
tuoda esille arvojaan ja vastuullisuutta sekä mahdollistaa interaktiivisuus
ja yhdessä luominen.
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Kiinnostava trendi Y- ja Z-sukupolvien
matkailussa on yksin matkustamisen
lisääntyminen, joka tulee jatkossa
kasvamaan. Matkoja on helppo
suunnitella ja niille lähteä yksin.

Kasvava keskiluokka
Matkailu yksin tai pienryhmissä tulee kasvamaan,
kun ei olla enää riippuvaisia kielitaitoisesta oppaasta
On ennustettu, että keskiluokkaan kuuluvien määrä kasvaisi 1,8 miljardista (2009) vuoteen 2030 mennessä 4,9 miljardiin. Se tulee vaikuttamaan myös kansainvälisten matkustajien profiileihin. Suurin kasvu tulee
olemaan Tyynenmeren ja Aasian alueella, jossa vuonna 2030 asuu lähes
70 prosenttia kaikista keskiluokkaan kuuluvista.
He tulevat käyttämään ainakin osan tuloistaan kouluttautumiseen ja muun
muassa englannin kielen opiskeluun. Kun koulutus ja tulotaso lisääntyvät
myös mahdollisuudet omatoimiseen tiedonhakuun laajenevat.
Keskiluokkaan kuuluvat matkustajat arvostavat ennen kaikkea hyvää
hinta-laatusuhdetta matkaa suunnitellessaan ja varatessaan. Suurin
osa näistä matkailijoista tulee jatkossa Aasian maista, joten kulttuuriin
ja uskontoon liittyvät erityisvaatimukset tulee ottaa huomioon matkailupalveluita tarjottaessa.
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Perhematkailu
Matkustamisen tarkoituksena on
ennen kaikkea viettää aikaa yhdessä
Eri sukupolvien yhdessä tekemät matkat tulevat yleistymään tulevaisuudessa. Eliniän pidentyessä isovanhemmat ovat usein enemmän mukana
perheen arjessa sekä lomamatkoilla. Myös perheiden määrittely sosiaalisen yhteyden kautta ja uudet perhemuodot vaikuttavat matkojen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Lapsista tulee myös kokeneempia matkustajia,
koska he matkustavat jo pienestä pitäen. Lasten mielipiteet vaikuttavat
myös koko perheen lomapäätöksiin.
Perhematkailijat odottavat matkaltaan mahdollisuutta viettää aikaa yhdessä, esimerkiksi merkkipäivien juhlimisen merkeissä. Halutaan myös
viettää aikaa eri puolilla asuvien perheen jäsenten kanssa. Halutaan luoda
muistoja ja vierailla uusissa paikoissa. Matkoilta haetaan lisäksi rentoutumista, rannalla oleskelua sekä ruokaelämyksiä. Perhematkailun yleistyminen aiheuttaa matkakohteille uusia vaatimuksia. Palveluntarjoajien tulee
huomioida eri ikäryhmien sekä matkustavan ryhmän tarpeet.
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Lasten ja nuorten mielipiteet
vaikuttavat myös koko perheen
lomapäätöksiin.

Uusi luksus
Aitoja elämyksiä aidoissa ympäristöissä
Matkailijat määrittävät luksuksen eri tavalla kuin ennen. He arvostavat elämyksiä ja uniikkeja kokemuksia. Ei tosin riitä, että matkailija
saisi kokea näitä elämyksiä, vaan myös asiakkaan henkilökohtainen,
yksilöity asiakaspalvelu ja tarpeiden ennakointi kuuluvat tärkeänä
osana pakettiin.
Luksusmatkailu ei kuitenkaan tule korvaamaan perinteistä luksusmatkailua,
sillä korkeatasoiselle, yksilölliselle ja laadukkaalle palvelulle on kysyntää
myös tulevaisuudessa.
Esimerkkinä suomalaisesta kansainvälisestä toimijasta on Lapissa toimiva
Luxury Action, joka on tarjonnut useille tunnetuille henkilöille unohtamattomia räätälöityjä arktisia luontoelämyksiä. He ovat hyödyntäneet saamaansa
palautetta myös hyvin markkinoinnissaan sosiaalisessa mediassa.
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Suomessa luksusmatkailijoita kiehtovat
maamme arktinen sijainti, askeettisuus,
puhdas luonto sekä hiljaisuus.

Hyvää tekevä kuluttaja
Vapaa-ehtoismatkat ovat
kasvattaneet suosiotaan viime aikoina
Eettisyys, ekologisuus ja hyväntekeväisyys ovat nousussa niin Suomessa
kuin muuallakin maailmassa. Erilaiset eettiset, ekologiset ja hyväntekeväisyystuotteet ovat yleistyneet. Sertifioidut merkit, kuten joutsenmerkki ja
EU:n ympäristömerkki tuovat lisäarvoa tuotteille ja palveluille. ResQ-palvelu
on palvelu, joka välittää ravintoloiden ylijäämäruokaa halvalla kuluttajille.
Kasviproteiinit kuten nyhtökaura ja härkis pyrkivät korvaamaan lihaa
ruokavaliossa. Länsimaalaisten kuluttajien keskuudessa näkyy
myös vahvana trendinä kulutuksen vähentäminen. LOVOS (Lifestyle
of Voluntary Simpilicity).
Yritys maailmassa on huomattu kuluttajien toiveet vastuullisista tuotteista.
Yritysten teot näkyvät mm. erilaisina tempauksina ja kampanjoina.

Matkustajat haluavat osallistua
mielekkäiseen toimintaan mieluummin
kuin pitää pelkästään hauskaa
matkakohteessaan.
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Toimialojen
välinen yhteistyö
Eri alojen välinen yhteistyö tuo lisäarvoa matkailulle
Luontomatkailussa tarvitaan myös monenlaista infrastruktuuria, teknologiaa
ja varusteita. Tilanteisiin sopivat ja toimivat varusteet, kuten olosuhteisiin
soveltuvat vaatteet, teltat ja turvallisuusvarusteet, ovat keskeisessä roolissa
matkan sujuvuuden ja asiakkaan saaman kokemuksen kannalta.
Teknologian hyödyntäminen matkailussa vaatii toimialojen välistä
yhteistyötä, jotta sitä voidaan soveltaa tehokkaasti. Suomessa teknologiaa on testattu luonnon terveys- ja hyvinvointivaikutusten mittaamisessa, ja niiden pohjalta on suunniteltu eri kohderyhmille soveltuvia matkailutuotteita. Muitakin kuin teknologiaa hyödyntäviä palveluja yhdistämällä
osaksi luontomatkailua voi tuoda sille uutta lisäarvoa.
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Uudet teknologiat ja sovellukset ovat
tuoneet uusia ulottuvuuksia luonnon
kokemiseen.

Turvallisuus
Turvallisuus tulee olemaan matkailun tärkeä
kilpailuvaltti, joka tuo uusia mahdollisuuksia myös
Suomen matkailulle
Suomi koetaan turvallisena maana, jossa on vakaat luonnonolot ja
vähäiset terrorin ja sairauksien riski.Poliittiset tilanteet, pakolaiskriisi,
levottomuudet ja terrorismi ovat vaikuttaneet matkailuun viime vuosina.
Ne ovat vaikuttaneet matkavarauksiin tapahtuma-alueille. Myös erilaiset
epidemiat kuten ebola ja SARS ovat vaikuttaneet matkustamiseen.
Suomen maaseutu- ja luontomatkailussa kannattaa korostaa kansainvälisen turvallisuuden rinnalla alueellisella tasolla toimivien palveluntarjoajien
ammattitaitoon perustuvaa turvallisuusosaamista. Myös toimiva ja turvallinen liikenne, veden puhtaus, hyvä terveydenhoito ja laadukkaat
matkailupalvelut tuovat matkailijoille lisäarvoa.
Matkailijat toivovat elämyksiä, joita eivät ole aiemmin kokeneet. Etenkin
seikkailupalvelujen luonteeseen kuuluu turvallisen jännityksen hakeminen. Yrityksiltä vaaditaan kykyä arvioida matkailijoiden kokeneisuutta
ja taitotasoa.
Virtuaali- ja laajennettu todellisuus tuovat mahdollisuuksia tutustua kohteisiin jo kotona, mutta samalla teknologia tuo turvallisuusnäkökulmasta uusia
haasteita. Mobiililaitteet, paikannukseen perustuvat palvelut ja GPS voivat
lisätä turvallisuutta esimerkiksi erämaisilla alueilla. Toisaalta kokemattomat matkailijat saattavat liikaa luottaa teknologiaan esimerkiksi suunnistuksessa ja vaaratilanteita syntyy, jos laitteet tai yhteydet eivät toimi.
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Yksi keskeinen luontomatkailun
kilpailutekijä tulee olemaan
turvallisuudesta huolehtiminen
ja siitä viestiminen.

Vastuullisuus
Vastuullisuus, ympäristötietoisuus ja kestävyyden
huomioiminen tulevat näkymään matkailuvalinnoissa
Tietoisuus ympäristöstä ja luonnonresurssien vähenemisestä on
kasvanut ja samalla kestävien valintojen ja elämäntavan omaksuminen ovat lisääntyneet.
Käsitteeseen vastuullinen matkailu kuuluvat kaikki kestävyyden osa-alueet.
Vastuullinen matkailu ei rasita tarpeettomasti luontoa ja se kunnioittaa
matkakohteen asukkaita ja heidän tapojaan. Sosiaalisen median kampanjoiden ja tarjolla oleva tiedon lisääntyessä kuluttajat ovat tietoisempia
matkailun epäkohdista ja vaikutuksista ympäristöön ja ihmisiin. Suomessa Reilun matkailun yhdistys edistää vastuullista matkailua ja tarjoaa tietoa ilmastokestävään ja reiluun matkailuun matkailijoille ja yrityksille.
Jatkossa matkailuyritysten ympäristötoiminta voi olla yksi tärkeimmistä
kriteereistä palveluntarjoajaa tai matkakohdetta valitessa. Matkailun vaikutukset tulevat kiinnostamaan matkailijoita yhä enemmän ja on todennäköistä että he käyttävät mieluummin palveluita, jotka toiminnassaan
huomioivat kestävyyden periaatteet.
Vastuullisuus näkyy myös kasvavana kiinnostuksena vastuullista vapaaehtoismatkailua kohtaan ja siinä, että sosiaalisesti vastuullisia yrityksiä
tullaan suosimaan.
Kuluttamiseen vaikuttavat eniten asuminen ja energiankulutus, liikkuminen, ruoka sekä tuotteet ja palvelut. Matkailulla on suuri vaikutus kuluttamiseen ja palveluntarjoajat voivat omalta osaltaan tarjota vastuullisempia vaihtoehtoja majoituksen, kohteeseen kulkemisen, ruokailun
ja tarjottavien aktiviteettien ja palveluiden osalta.
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Lähimatkailu tulee lisääntymään,
koska siihen liittyvät matkustustavat
ovat kestävämpiä ja pienentävät
matkan hiilijalanjälkeä.

Uudet teknologiat
Uudet teknologiat tuovat uusia mahdollisuuksia
matkailuun matkailijoille ja palveluntarjoajille
Kilpailusta on tullut globaalimpaa ja matkailuliiketoiminta on automatisoitunut uusien työkalujen avulla. Matkailijoiden tiedonetsintä ja käyttäytyminen matkakohteissa ovat muuttuneet älypuhelinten myötä, esim. verkkosivujen odotetaan toimivan nopeasti kaikilla laitteilla.
Maaseutu- ja luontomatkailun kannalta merkittävimmät teknologiset
muutokset ja teknologiat liittyvät asiakkaiden tapaan etsiä tietoa,
matkustaa ja kokea matka. Ne tarjoavat yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Useat tälläkin hetkellä käytössä olevista teknologioista
jatkavat kasvuaan, kuten sosiaalisen median merkitys, mobiililaitteiden
käyttö, jakamistalous, järjestelmän automaatio, uudet digitaaliset palvelut ja alustat sekä datan kerääminen ja analysointi. Useat uudet ja lupaavat teknologiat voivat osaltaan muuttaa matkailualaa, esim. virtuaali- ja
lisätty todellisuus, puettavat teknologiat, asioiden internet (IoT), tekoäly, lohkoketjut, kuljetuksen robotisointi ja automaatio voivat vaikuttaa matkailuun mullistavasti.
Sensorien ja älyn lisääminen tuovat uusia mahdollisuuksia matkailuun,
mm. puettavan teknologian muodossa. Kengät voivat ohjata luontopolulla
kulkemaan oikeaa reittä, takki muokkautua ulkolämpötilaan sopivaksi ja
kello tai sormus voi mitata luonnossa liikkujan hyvinvointia.
Maaseutukohteiden saavutettavuus on haasteellista niille, joilla ei ole
omaa autoa.Yksi kiiinnostavimmista teknologiatrendeistä maaseudun ja
maaseutumatkailun kuvakulmasta on liikenteen automatisoituminen ja
uudenlaiset palvelut, jotka mahdollistavat autojen jaetun käytön ja
yhteiskuljetukset. Tulevaisuudessa tulee olemaan tarjolla itseohjautuvia
autoja, jotka toimivat taksien periaatteella. 2030-luvulla autojen vuokraus
ja julkinen liikenne voivat korvautua robotisoidulla liikkumisella.
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Erilaisia sovelluksia hyödynnetään tiedon
tuottamiseen, matkakohteiden elävöittämiseen
ja opastukseen. Lisääntyneen tuotteiden
ja palveluiden tarkemman kohdentamisen
odotetaan tuovan lisäarvoa matkailijalle.

VR ja AR
Virtuaalimaailman potentiaali on huima
Virtuaalitodellisuutta hyödynnetään jo useissa matkailutuotteissa ja tulevaisuudessa matkailijat saattavat pitää virtuaalitodellisuussisältöä
yhtä tärkeänä kuin mobiilikäytettävyyttä. Virtuaalitodellisuuden avulla
matkakohteeseen voi tutustua etukäteen tai matkailija voi saada uusia
näkökulmia esimerkiksi aktiviteetteihin. Virtuaalitodellisuus mahdollistaa
yksilöllisen matkailun. Eri kohteisiin voi matkustaa nopeasti, helposti ja
ekologisesti, sekä se mahdollistaa myös matkustamisen ajassa.Virtuaalimatkailu tarjoaa vaihtoehdon perinteiselle matkailulle. Jos matkustaminen ei ole fyysisesti mahdollista, virtuaalitodellisuus mahdollistaa matkakohteen ja aktiviteettien kokemisen.
AR eli lisätty todellisuus nostaa kokemuksen kohteessa uudelle tasolle
ja avaa käyttäjän nähtäville esimerkiksi lisätietoa paikallisesta historiasta ja
tavoista.Historian eläväksi tekeminen myös virtuaalitodellisuuden avulla on
hyvin todennäköisesti yksi tulevaisuuden aktiviteetti, jolla luodaan tarinaa
ja lisätään matkakohteiden kiinnostavuutta. Virtuaalitodellisuutta hyödynnetään jo nyt useissa matkailutuotteissa, kuten markkinoinnissa 360
asteen videoissa. Ennustetaan, että tulevaisuudessa juuri matkailuala tulee hyötymään virtuaaliteknologiasta eniten.
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Yhdistämällä lisättyä todellisuutta
ja pelillisyyttä on mahdollista syventää
matkailijan kokemuksia matkan aikana.

Aina tavoitettavissa
Sosiaalisella medialla on matkailuun
suuri vaikutus monista eri näkökulmista
Useimmat matkailijat haluavat jatkuvan yhteysmahdollisuuden
ja matkustaminen usein myös lisää tarvetta jakaa kokemuksia
ja pitää yhteyttä.
Sosiaalinen media ja digitaalinen yhteydenpito voivat osaltaan vaikuttaa
kokemukseen matkakohteessa. Esimerkiksi useat liikuntasovellukset
näyttävät jos alueella on muita samaa sovellusta käyttäviä ja mahdollistaa samanhenkisten ihmisten yhteentuomisen ja lisäten sosiaalista
ulottuvuutta matkailuun.
Matkailijat eivät ole enää pelkästään asiakkaita vaan parhaimmillaan he
toimivat alueen ja yrityksen markkinoijina. Palveluntarjoajien tulee aktiivisesti toimia sosiaalisessa mediassa ja vastata mahdolliseen kritiikkiin
ja kysymyksiin. Asiakkaiden sisällöntuotannon merkitys, vuorovaikutus ja aktiivinen tiedon tarjonta korostuvat erityisesti tulevaisuudessa,
kun Y- Z- sukupolvien määrä matkailijoina kasvaa.
Maaseutu- ja luontomatkailussa jatkuva sähköinen yhteys ei aina ole
mahdollista. Palveluntarjoajat voivat tarjota matkailijoille yhteysmahdollisuutta omissa yrityksissään ja tuoda sähköiseen saavutettavuuteen liittyviä
mahdollisuuksia viestinnässään tuoden lisäarvoa matkailijoille.
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Irtiotto digilaitteista
Vastapainona kiireelle ja jatkuvasti tavoitettavasti
olemiselle yhtenä trendinä on noussut halu olla irti
digilaitteista loman aikana
Jatkuva tavoitettavissa oleminen saattaa johtaa stressitason nousuun
sekä erilaisiin terveysongelmiin, kuten unettomuuteen. Digital detoxilla
tai digipaastolla tarkoitetaan irtiottoa, tiettyä ajanjaksoa, joka vietetään ilman digitaalisia laitteita. Matkailijat haluavat toteuttaa sen usein
omin ehdoin ja omalla tavallaan. Vaikka haluttaisiinkin olla irti digilaitteista,
matkailija edellyttää, että matkakohteessa on wi-fi yhteys. Maailmalla järjestetään myös digital detox- matkoja, joiden ajaksi luovutaan digilaitteista.
Tähän teemaan keskittyneitä hotelleja on avattu eri puolille maailmaa.
Maaseutu- ja luontoympäristöt ovat otollisia ympäristöjä irtiottoon
digilaitteista. Usein digipaastomatkojen aktiviteetit on toteutettu luontoympäristössä ja ne liittyvät luontoon, kuten linturetket, ulkojooga ja meditatiiviset luontokävelyt.

Osa syrjäisistä hotelleista ja
matkakohteista käyttää irtiottoa
digilaitteista myyntivalttina.
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Jakamistalous
Kuluttajia ei enää määrittele mitä
he omistavat, vaan mitä he jakavat
Kuluttaminen on siirtymässä yhteisöllisempään suuntaan. Jakamistalouden
yleistymiseen ovat vaikuttaneet elämäntapojen muutostrendit ja taloudelliset syyt. Lisäksi muutokseen ovat vaikuttaneet trendeinä uusien kokemusten jakaminen, ympäristöystävällisyys, autenttisuus ja sosiaalisuus.
Luonto- ja maaseutumatkailun näkökulmasta jakamistalous tarjoaa mahdollisuuksia, muun muassa syrjäseutujen majoituskapasiteetin lisäämisen ilman lisäkapasititeetin rakentamista. Se hyödyttää matkailun kausiluontoisuudesta kärsiviä paikkoja, joilla ympärivuotinen majoitus ei olisi
kannattavaa. Airbnb:n lisäksi esimerkiksi GetYourGuide.com tarjoaa uusia
jakelu- ja markkinointikanavia. Kuljetuspalveluiden jakaminen helpottaa
pääsyä vaikeapääsyisiin ja syrjäisempiin kohteisiin. Matkailun ja matkakohteiden näkökulmasta kotimajoitus on havaittu hyväksi vaihtoehdoksi.
Jakamistalouteen liittyviä palveluita tulisi tuoda matkailijoiden tietoisuuteen ja hyödyntää niitä matkakohteiden kehittämisessä. Tähän
liittyy myös trendinä uuden luksuksen käsite. Ihmisiä kiinnostaa perinteisen hotellimajoituksen sijaan muiden matkailijoiden suosittelemat elämykselliset majoituspaikat. Kansainvälisesti tunnetuimpia matkailualan esimerkkejä ovat Uber ja Airbnb.

Jakamistaloudessa tavaroiden
omistaminen ei ole tärkeää,
vaan sen sijaan niitä vuokrataan
muilta tai muille.
16
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Yksilöllinen matkailija
Matkailijat tulevat etsimään matkoiltaan
kokemuksia tai elämyksiä, jotka liittyvät
tiettyihin kiinnostuksen kohteisiin
Kolme vahvasti esille nousevaa trendiä ovat elämys-, seikkailu- ja
hyvinvointimatkailu. Matkustamiseen vaikuttavia motiiveja ovat muun
muassa autenttisten elämysten etsiminen, uusiin kohteisiin tutustuminen,
lepääminen ja rentoutuminen, itsensä kehittäminen sekä ajan viettäminen
läheisten seurassa. Erityisesti seikkailumatkailijat haluavat matkustaa kohteisiin jotka ovat vähemmän tunnettuja, erilaisia ja koskemattomia.
Tulevaisuuden matkailijat haluavat matkustaa omalla tavallaan
sekä odottavat yksilöllisempää palvelua. Lisääntyneiden hyvinvointija terveyspalveluiden myötä yksilöllisyyden tarve kasvaa.Yhä useampi
nainen matkustaa lomalle yksin ja naiset pääkohderyhmäkseen ottaneiden yritysten määrä kasvoi 2016 peräti 230 prosenttia. He haluavat uusia ja aitoja elämyksiä, eivät pelkästään kylpylöitä ja viiden tähden hotelleja.
Myös seikkailumatkat kiinnostavat heitä.
Nämä laajemmat matkailijoiden kiinnostuksen kohteet nousevat esille
myös luonto- ja maaseutumatkailusta puhuttaessa. Suomen maaseudun
ja luontokohteet ovat vielä melko tuntemattomia erilaisia ja autenttisia kansainvälisille matkailijoille. Ne tarjoavat erinomaiset puitteet rentoutumiseen, lepäämiseen ja itsensä kehittämiseen.
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Ihmisten arvomaailma ja kulutustottumukset
ovat muuttumassa. Kiireisen arjen vastapainoksi
elämään haetaan sisältöä uusista elämyksistä
ja kokemuksista, puhutaan uudesta luksuksesta.

Ruoka
Kysyntä perinteisiä ja paikallisia ruokia kohtaan
on suuri ja esimerkiksi hyvinvointimatkailussa korostuu
ruuan terveellisyys
Ruualla on suuri merkitys matkailussa. Paikalliseen ruokaan liittyviä
asioita, kuten ympäristöystävällisyyttä ja tuoreutta pidetään tärkeinä.
Ruokaelämysten avulla matkailijat voivat tutustua paikallisten
ihmisten elämään tai kohteen historiaan.
Ruokamatkailutrendeissä on esille noussut erilaisia ruokaan liittyviä matkailun muotoja. Esimerkiksi juomiin liittyvät matkareitit, tarinoiden yhdistäminen ruokaan sekä ruuan ja ruokakokemusten jakaminen. Erilaiset
ruokaan liittyvät aktiviteetit, kuten ruoka- ja sienestyskurssit tai vierailut
maatiloilla, ovat yhä suositumpia. Lisäksi korostuvat pop up- ravintolat,
kulttuurinen konteksti ja tekemiseen osallistuminen.
Yksi vahvimmista ruokatrendeistä on vahva ruuan paikallisuuden
korostaminen. Matkailijat ovat kiinnostuneita paikallisesta ruuasta ja
haluavat kokeilla sen tekoa myös itse. Esimerkiksi Get Gone on ruokasovellus, joka yhdistää ruokamatkailijoita ja paikallisia kokkeja tai ruokakokemuksia tarjoavia yksityishenkilöitä.
Maaseutu- ja luontomatkailussa voidaan tarjota monenlaisia aktiviteetteja ruokamatkailijoille, kuten kursseja, joilla osallistujat saavat kerätä
luonnontuotteita ja hyödyntää niitä ruuanlaitossa. Kasvien merkitysten
ja käyttötarkoitusten tarinallistaminen ja linkittäminen perinteisiin voivat
tuoda myös lisäarvoa matkailijalle.
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Matkailussa on tärkeää osata
hyödyntää ja korostaa paikallisuutta
ja puhtaita raaka-aineita.

Arktisuus ja kylmyys
Kaamoksen ja pimeyden hyödyntäminen
hyvinvointimatkailussa voi synnyttää
uutta liiketoimintaa
Arktisen alueen merkitys matkailun kannalta on kasvussa. Maantieteellisesti Suomen arktiseksi alueeksi katsotaan napapiirin pohjoisosa Lapin
läänistä. Arktisuus on myös muuta kuin pohjoinen sijainti. Arktisuuteen liitettäviä termejä ovat kylmyys, pimeys, revontulet ja keskiyön aurinko.
Perinteisten lämpimään ja kuumaan perustuvien kylpyläpalveluiden rinnalle
on noussut kylmää ja jäätä hyödyntäviä tuotteita ja palveluita. Kylmyyden
ja jään ympärille perustuvia hyvinvointipalveluita voisi hyödyntää
Suomenkin matkailuissa vielä paljon laajemmin.
On erotettavissa erityisesti 5 asiakassegmenttiryhmää,
joita arktisuus kiinnostaa:
Mukavuudenhaluiset massamatkailijat
Kalastus- ja metsästysmatkailijat
Ympäristötietoiset matkailijat
Seikkailumatkailijat
Kulttuurista ja kulttuuriperinnöistä kiinnostuneet matkailijat
Yhteistä näille ryhmille on, että kaikki niistä ovat kasvussa ja he ovat halukkaita maksamaan ainutkertaisista kokemuksista. Kanadan Kalliovuorten
kansallispuistokohteessa Jasperissa järjestetään lokakuussa Dark Sky
– festivaali, jolloin kaikentasoiset astronomian harrastajat tulevat katsomaan tähtiä ja kuuntelemaan tunnettujen tutkijoiden esityksiä. Ohjelmassa
on lisäksi Dark Sky – kierros paikalliseen panimoon.
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Yksinäisyyden tunne, rauha,
laajat erämaat ja koskemattomat
alueet ovat vetovoimatekijöitä.

Ilmastonmuutos
Ilmastonmuutoksen myötä pohjoisten
alueiden sääolosuhteiden on ennustettu
muuttuvan yhä epävakaisemmiksi
Keskilämpötilojen ennustetaan nousevan ja äärimmäisten sääolosuhteiden
lisääntyvän. Muutoksilla tulee olemaan suuret vaikutukset myös luontoon
ja maaseutumatkailuun. Suomessa ilmastonmuutoksen tuomat vaikutukset
näkyvät erityisesti talvimatkailussa. Alueiden välillä tulee olemaan suuria
eroja talviolosuhteiden muutoksissa. Lumen ennustetaan kuitenkin säilyvän matkailun vetovoimatekijänä pohjoisessa, etenkin jos lumiraja siirtyy
korkeammalle Euroopan eteläisimmillä vuorialueilla.
Muuttuvat ilmasto-olosuhteet vaikuttavat erityisesti sääoloista ja
vuodenajoista riippuviin aktiviteetteihin. Haasteena on kehittää sääolosuhteista riippumattomia matkailutuotteita sekä korvaavia aktiviteetteja
sellaisten tilalle, joiden toteutukseen muuttuvat olosuhteet vaikuttavat nyt
tai tulevaisuudessa.
Ilmastonmuutos ja siihen varautuminen tulisi huomioida alueellisissa
matkailustrategioissa ja varmistaa että viimeisin tutkimustieto saavuttaa
matkailuyrittäjät ja yksityiset toimijat. Ilmastoon liittyvät muutokset tapahtuvat vähitellen ja pitkällä aika välillä. Se antaa aikaa sopeuttaa matkailuelinkeinoa toimintaympäristön muutokseen. Ihmisten kulutustottumuksilla on suuri vaikutus muutoksen suuruuteen.
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Suomen matkailun kannalta keskeinen
ilmastonmuutokseen liittyvä kysymys on,
miten ilmastonmuutos vaikuttaa globaaleihin
matkailijavirtoihin sellaisilta alueilta, joiden
kiinnostavuus matkakohteena on ilmastonmuutoksen
myötä vähentynyt.

Kokonaisvaltainen
hyvinvointi
Matkailu voi olla yksi keino ehkäistä
stressiä ja tavoitella tasapainoista elämää
Kiireisen elämän vastapainoksi ihmiset etsivät hiljaisuutta, rauhaa
ja rauhoittumista. Tähän tarjoavat mahdollisuuksia muun muassa hyvinvointi-, slow- ja hiljaisuusmatkailu. Luontoympäristöt rauhoittavat ja toimivat vastapainona kiireiselle elämäntavalle, sopien mainiosti matkakohteiksi kyseisille matkoille.
Hyvinvointimatkailun tavoitteena on tuottaa kokonaisvaltaista fyysistä ja
psyykkistä hyvinvointia. Hiljaisuusmatkailu on yksi nousevia matkamuotoja ja siinä tarjotaan matkailijalle mahdollisuutta hiljentyä, rauhoittua
ja päästä irti melusta ja hektisestä arjesta. Se on yksi hyvinvointimatkailun muoto ja luontoympäristöllä on siinä suuri merkitys. Luonnon äänet ja
visuaalinen maisema ovat tärkeässä osassa onnistuneen hiljaisuuskokemuksen saavuttamiseksi.
Slowmatkailuun ja hetkessä olemiseen sopivat ajatusmaailmaa tukevat
tuotteet ja palvelut, kuten oman ruuan kasvattaminen, villiyrtteihin
tutustuminen ja luonnon raaka-aineet terveydenhoidossa. Matkailijoille voi tarjota mahdollisuuden oppia uusia asioita, tehdä itse ja hyödyntää opittua myös arjessa.
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Slow-matkailu yhdistetään
tietoiseen läsnäoloon, hyvinvointiin
ja nautiskeluun.

Rentoutuminen ja uni
Hyvinvointia ja rentoutumista
edistävät palvelut kasvattavat suosiota
Luonnon hyvinvointivaikutuksia hyödynnetään useissa eri palveluissa
ja konsepteissa. Esimerkiksi alun perin Japanista lähtöisin oleva ”Shinrin
Yoku” eli metsäkylpy keskittyy luonnon terapeuttisiin vaikutuksiin. Sen avulla luonto koetaan ja tunnetaan moniaistisesti ja saadaan energiaa luonnosta. Metsäkylvyt ovat erityisen suosittuja Japanissa ja Etelä-Koreassa,
mutta myös kansainvälisesti niiden suosio on kasvanut.
Suomalaisen terveysmetsän konseptia on selvitetty hiljattain eri hankkeissa. Monipuolinen metsäalue, joka on maisemallisesti vaihteleva,
riittävän suuri ja hiljainen toimii tehokkaasti terveysmetsänä. Alueen
tulee olla turvallisen tuntuinen ja helposti saavutettavissa. Siellä tulisi olla
polkuverkostoa ja riittävää ohjausta tai opastusta kulkemiseen.
Muutkin hyvinvointia ja rentoutumista edistävät palvelut kasvattavat suosiota tulevaisuudessa. Unettomuudesta ja huonosta unen laadusta
kärsiville on suunnattu jo palveluita. Matkailijoille tarjotaan mahdollisuuksia myös parempaan nukkumiseen, jolloin voi muu muassa valita
parhaiten sopivat petivaatteet tai iltapalan, jonka raaka-aineet edesauttavat uneen ja lepoon.Luonnon terveys- ja hyvinvointivaikutuksista on yhä
enemmän tieteellistä ja käytännön kokemukseen perustuvaa tietoa.
Tuotekehityksessä tulisi tuotteistaa suomalainen elämäntapa kansainväliselle asiakkaalle. Myös uutta tutkimustietoa tulisi paremmin avata
ja hyödyntää matkailu- ja virkistyspalveluiden kehittämiseen erilaisille
kohderyhmille.
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Luonnossa ja luontoympäristössä on
paljon hyödyntämätöntä potentiaalia,
jota voisi hyödyntää erityisesti luontoon
liittyvissä hyvinvointimatkailupalveluissa.

Luontoyhteys
Ihmiset hakeutuvat nykyään yhä enemmän
luontoon ja haluavat löytää luontosuhteen uudelleen
Ihmiset viettävät suurimman osan ajastaan sisällä tai ajoneuvoissa. Vastaavasti luonnossa vietetty aika on vähentynyt ja ihmiset ovat irtaantuneet luonnosta. Liika hygienia ja luonnosta irtaantuminen altistavat erilaisille sairauksille. Terveyttä voidaan edistää tukemalla ihmisten yhteyttä luontoon.
Luontoa ja terveyttä edistävä trendi näkyy erilaisissa matkailu- ja hyvinvointipalveluissa, joissa luontoa hyödynnetään kasvavissa määrin.
Paikallisten raaka-aineiden käyttö ja perinteet nostavat alueiden
palvelutarjoajien vetovoimaisuutta ja erottautumista kilpailijoista.
Suomen luonnossa kasvaa terveellisiä marjoja, villiyrttejä ja sieniä. Marjojen vitamiinipitoisuudet ovat korkeita ja niiden mikrobit voivat aktivoida
immuunijärjestelmää ja täydentää ihmisen mikrobistoa. Myös sienissä on
runsaasti bioaktiivisia yhdisteitä ja ravintoaineita. Villiyrttien ja -vihannesten ravintoainepitoisuuksia on tutkittu vasta vähän, mutta niissä on runsaasti vitamiineja sekä hiven- ja kivennäisaineita.
Myös matkailussa voidaan vahvistaa luontokontakteja tarjoamalla
kokemuksia erilaisista luontoympäristöistä ja luonnon materiaaleista.
Matkailijoille voidaan tarjota esimerkiksi erilaisia ”sokkiterapioita” tai tuotteita, joissa on tarkoituksena liata itsensä tarkoituksellisesti.
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Paikallisten yrttien, marjojen
ja mudan hyödyntäminen
kauneudenhoitopalveluissa ja
kosmetiikassa tulee entisestään
lisääntymään.

Puhtaus
Puhdas luonto, ilma, ruoka ja puhtaat
vedet ovat kaikki sanoja, jotka ulkomaalaiset
matkailijat usein liittävät Suomeen
Kansainvälisessä vertailussa Suomen metsät ovat erittäin puhtaita.
Niistä olisi sertifioitavissa luomuun vähintään 97 prosenttia, muuttamatta
nykyisiä metsänhoitokäytäntöjä. Tällä hetkellä luomusertifikaatti on noin
40 prosentilla metsistä. Koko maailman luomumetsistä Suomen metsien
osuus on noin kolmannes ja se olisi mahdollista tuplata. Tällöin Suomen
maapinta-alasta 80 prosenttia olisi luomukeruualuetta ja tällä olisi merkittävä imagoarvo sekä matkailun että luonnontuotteisiin liittyvän liiketoiminnan näkökulmasta.
Suomen pinta-alasta järvien osuus on 10 prosenttia. Vesistöissä puhtaus
liittyy vedenlaatuun ja vesien kuntoon. Euroopan mittakaavassa Suomen
järvivesien laatu on hyvä tai erinomainen. Vesiaktiviteettien sekä matkailu- ja virkistyskäytön osalta puhdas vesi on tärkeä myyntiargumentti. Matkailija voi uida, kalastaa ja parhaimmissa tapauksessa juoda
samoista vesistä.
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Matkailussa puhtaus liitetään usein
veden- ja ilmanlaatuun. Se on kuitenkin myös
laajemmin matkakohteen toimintaympäristöön
ja esimerkiksi siisteyteen ja hygieniaan
liitettävä ominaisuus.

Jokaiselle jotakin
Tyypillistä kuluttajaa ei enää ole
Tänä päivänä kuluttaja voi kuulua moniin erilaisiin asiakasryhmiin.
Asiakasryhmistä on tullut pienempiä ja tarkempia kuluttajien elämäntapojen ja arvojen nousun myötä. Digitaalisten työkalujen myötä pienetkin
asiakasryhmät ovat helposti ja kustannustehokkaasti saavutettavissa.
Yritykset ovat alkaneet tarjota yhä kohdennetumpia palveluja ja tuotteita.
Erityisesti matkailualalla tämä näkyy erilaisten kohdennettujen matkojen
muodossa. Uudet ryhmät osaavat myös vaatia kohdennettuja tuotteita tai palveluita.
Netti, big datan analysointi, 3D-tulostus ja teknologian kehitys yleisestikin
ovat tuoneet uusia työkaluja. Nykyään myös monet nettisivut räätälöivät
sisällöt kuluttajille sopiviksi.
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Lapsenmielisyys
Nykyaikuinen uskaltaa
heittäytyä ja eläytyä tilanteisiin
Tänä päivänä on hyväksyttävää, että aikuinen saa olla rento, kokeileva,
hauska ja lapsenmielinen. Lapsellisuuteen mielletään voimakkaasti elämykset ja eri palveluntarjoajat ovat alkaneet tarjota aikuisille elämyksiä,
joissa hyödynnetään lapsuuden ja nuoruuden nostalgiaa. Esimerkiksi
Amerikassa museoissa järjestetään aikuisille seikkailuöitä. Myös leiritoiminta aikuisten keskuudessa on yleistymässä. Amerikassa jopa miljoona
aikuista osallistuu kesäisin aikuisten kesäleireille, joissa teemoina ovat
esimerkiksi extreme-lajit, taide, arkeologia tai vaikka Hollywood-näyttelijöiden elämään tutustuminen. Jos leireille ei ehdi, uusia tai unohtuneita
harrastuksia voi opetella erilaisilla kursseilla. Vapaa-aikaa pidetään yhä
tärkeämpänä. Toisaalta myös työelämä on murroksessa ja yhä useampi
luo harrastuksen kautta itselleen työn.
Maailmalle on alkanut ilmestyä aikuisille suunnattuja huvipuistoja.
Iso-Britanniassa Diggerland- huvipuistossa saa testailla aitojen kaivinkoneiden ja puskutraktoreiden käyttöä ja Mallorcalla on aikuisille suunnattu vesipuisto. Walt Disney on rakentamassa Floridaan Star Wars- hotellia
ja teemapuistoa. Hotellin vieraat saapuvat hotelli ”avaruussukkulalla” ja
heistä tulee vierailunsa ajaksi galaxin asukkaita. Aikuiset haluavat haastaa
itseään ja esimerkiksi kasvava ulkokiipeilypuistojen määrä tai pakohuonepelit ovat esimerkkejä trendin ilmenemisestä.
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Aikuisille on tarjolla
erityisesti heille suunnattuja
aktiivi- ja seikkailupuistoja.

Kehon- ja
mielen temppeli
Fyysinen- ja psyykkinen hyvinvointi
kiinnostaa ihmisiä yhä enemmän
Terveyden, fitnessin sekä sisäisten, että ulkoisen hyvänolon buumi on
nostanut päätään niin meillä kuin maailmallakin. Liikuntabisnes näkyy
matkailualalla hotellien terveysruokina, treenitiloina ja kuntoiluvälineinä. Omasta hyvinvoinnista huolehtiminen ilmenee myös erilaisina
vaihtuvina ruoka buumeina. Erilaiset digitaaliset urheilutuotteet sovellukset taas auttavat pitämään huolta kehon kunnosta.
Hyvinvointimatkailuun liittyy vahvasti omasta hyvinvoinnista huolehtiminen.
Hyvinvointimatkan tarkoituksena on tuottaa matkailijalle kokonaisvaltaista
fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia.
Mielen hyvinvointiin liittyy myös elämän hidastaminen, KonMari kirjojen
suosio ja slow-movement ovat hyviä esimerkkejä tästä. Slow-matkailuun
yhdistetään tietoiseen läsnäoloon, nautiskeluun ja hyvinvointiin.
Hiljaisuusmatkailu on yksi nouseva matkailumuoto, ja sen keskeisenä
tavoitteena on tarjota matkailijalle mahdollisuus rauhoittua, hiljentyä ja
päästää irti arjen melusta ja kiireestä.

27

D I G I T AL I S A A T I O

Käsityöharrastus ei ole enää
vain vanhemman polven juttu.

Ihan itse tein
Vapaa-aika on lisääntynyt merkittävästi
ja juuri siksi ihmiset tekevät vapaa-ajallaan
käsillään yhä enemmän asioita itse
Palveluiden automatisointi ja itsepalvelukulttuurin lisääntymisen myötä
vastuu palveluista on siirtynyt enemmän kuluttajalle itselleen.
Itsetekeminen ja harrastaminen lieventävät myös stressiä, josta moni
nyky-yhteiskunnassa kärsii. Tämä näkyy muun muassa käsityöharrastuksen ja puutarhanhoidon kasvuna. Puutarhainnostuksen kasvu näkyy kaupungeissakin, mm. itsekasvatettuina yrtteinä ja vihanneksina.
Uudet teknologiat ja internet ovat omalta osaltaan edes auttaneet
mahdollisuutta opetella ja tuottaa asioita itse. Voi tuottaa itse videoita, ottaa ja muokata kuvia, sekä tehdä animaatioita, visuaalista taidetta ja musiikkia. On mahdollista myös itse suunnitella ja tulostaa tuotteita
3D-tulostuksen myötä.

28

D I G ITA L I S A AT I O

Itämeren ruokavalio
Itämeren ruokavaliossa korostuvat raaka-aineet,
joita leimaavat kotimaisuus, puhtaus, perinteet
ja sesongit.
Itämeren eli Pohjolan ruokavalio on kotoinen vaihtoehto Välimeren ruokavaliolle. Se käsittää monipuolisesti läheltä tuotettuja, sesongin
mukaisia, paikallisilta tuottajilta saatuja raaka-aineita, kuten täysjyväviljoja, juureksia, vihanneksia, kausihedelmiä, marjoja, rypsiöljyä
ja järvikaloja sekä riistaa. Kiinnostus esimerkiksi paikallista luonnonkalaa, kuten särkikaloja, kohtaan on kasvussa ja Suomessa on tässä
paljon mahdollisuuksia.
Itämeren ruokavalio muistuttaa paljon esivanhempiemme arkiruokaa.
Sillä on tutkitusti myönteisiä terveysvaikutuksia mm. verenpaineeseen
ja veren rasva-arvoihin. Se on ekologinen ja helposti toteutettavissa.
Itämeren ruokavalio on hyvin trendikäs, sillä siinä yhdistyvät ruuan maku, terveellisyys, paikallisuus, aitous, luontoruoka, vastuullisuus, eettisyys ja vähäinen ympäristökuormitus.
Ilmastonmuutos muuttaa viljelyolosuhteita ja tulevaisuudessa on yhä
tärkeämpää miettiä, mitä kannattaa viljellä ja miten. Peltoekosysteemi
hyötyy viljelyn monipuolistamisesta ja tämä tuo uusia mahdollisuuksia
maatilojen kannattavuudelle ja uusia makuja matkailijan lautaselle.
Viljankaltaiset erikoiskasvit, kuten tattari, kvinoa, lupiini ja öljyhamppu, ovat osa tulevaisuuden kestävää ruokavaliota. Ne soveltuvat luomuviljelyyn, tarvitsevat vain vähän typpilannoitusta ja mahdollistavat kestäviä kiertotalousratkaisuja erikoiskasvituotannossa.
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Metsät, vedet ja maatilat tuottavat
raaka-aineita, joiden maku ja
ravintoarvot ovat peräisin
pohjoisen luonnosta.

Paikallisuus
Paikallisuuden korostaminen on kasvussa

Aidon arkiset, paikalliset elämykset kiinnostavat matkailijaa yhä enenevässä määrin. Paikallisuutta ovat muun muassa oman alueen voimavarat, tarinat, historia, ruuantuotanto, ruoka, kulttuurimaisema ja luonto.
Mielikuvat ja elämykset maaseudusta liittyvät aitouteen, puhtauteen,
rauhallisuuteen tai yhteisöllisyyteen.
Paikkaan sidottu identiteetti tarinoineen vahvistaa matkailijan kokemuksia. Tarinat herättävät tunteita ja kiinnittävät matkailijan
osaksi paikan tarinaa. Tarinaa kerrotaan muun muassa paikallisista ihmisistä, ruuasta, maisemasta ja luonnosta. Niissä koetaan maisema ja
sen merkitys, ihmisten elämäntapa ja luonnon ihmeet. Tarinoissa maistuu maisema; metsät, pellot, vedet ja suot.
Paikallisuutta edustaa näkyvimmin maisema. Suomalainen maisema
tarjoaa ainutlaatuisia ja erilaisia kokemuksia ympäri vuoden. Paikan henki eli identiteetti syntyy ihmisen muokatessa ja kokiessa omaa
maisemaa, ihminen ilmaisee identiteettiään maiseman avulla.
Luonnossa ja kulttuurimaisemassa tapahtuva ruokailu on osa paikallisuuden kokemista. Ruoka valmistetaan paikallisista raaka-aineista ja
tarjoillaan kulttuurimaisemassa tai luonnossa. Ruokamatkailu viedään
maisemaan, metsiin, poluille ja reiteille. Maisema yhdessä ruokailun kanssa on vahva elämysten luoja.
Paikallismatkailu on elämys. Siinä koetaan ja nähdään ympärillä oleva
elämä ja elämäntapa. Paikallismatkailu yleistyy vastuullisten matkailijoiden keskuudessa.
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Maisema ja luonto tarjoavat
mahdollisuuden erilaisiin ruuan
ja maiseman yhdistäviin
palveluihin.
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