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Yleisiä tietoja  

Hankkeen nimi   Destination Kvarken (Kvarken Destinations) 

Hankeviite (hanke-ID)   20 201 596 

Hankekausi    2018-08-01 -- 2021-12-31 

Tomintalinja  Elinkeinoelämä 

Erityistavoite  Suurempi kapasiteetti tehdä rajat ylittävää liiketoimintayhteistyötä 

Johtava tuensaaja   Merenkurkun neuvosto EAYY / 3176207–5 

Muut tuensaajat 

Merenkurkun neuvosto ry / 2148670–8 

Uumajan kunta / 212000–2627 

Vaasanseudun Kehitys Oy (VASEK) / 1850796–9 

Hanken Svenska Handelshögskolan / 0245907–7 

Höga Kusten Destinationsutveckling AB / 556961–4067 

Visit Umeå AB / 556870–2343 

Norjalaiset kumppanit   N/A 
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Yhteenveto koko hankkeen toteutuksesta 

Kuvailkaa, mitä hankkeen aikana on toteutettu, miten aktiviteetit on kytketty hanketta koskeviin 

”ohjelmakohtaisiin tavoitteisiin” sekä millaisia tuloksia aktiviteettien avulla on saatu aikaan. 

Verratkaa näitä päätöksessä mainittuihin ”Hankkeen päätavoitteisiin” ja ”Odotettuihin tuloksiin”. 
Kuvailkaa myös odottamattomista tuloksista ja antakaa mahdollisesti hyviä esimerkkejä. 

 

Nojautuen hankkeen ohjelmakohtaiseen tavoitteeseen eli suurempaan kapasiteettiin tehdä rajat ylittävää 

liiketoimintayhteistyötä olemme innovatiivisella tavalla työskennelleet jatkuvasti ja järjestelmällisesti 
kootaksemme hankkeen pääasiallisen kohderyhmän, pk-yritykset ja matkakohteet uudeksi, innovatiiviseksi 

markkinakokonaisuudeksi. Tätä kokonaisuutta voisi luonnehtia uudenlaiseksi tavaksi järjestää liiketoiminta. 

Olemme hankkeessa auttaneet matkailualan pk-yrityksiä saavuttamaan uusia ja suurempia markkinoita, 

sillä yritysten omat resurssit eivät olisi riittäneet siihen. 
Hankkeessa on rajat ylittävän yhteistyön avulla luotu uusi ja yhteinen tuotevalikoima, ”uusi matkakohde”, 

joka kattaa seitsemän pienempää kohdetta ja niiden tarjonnan pääasiassa hankkeeseen osallistuneiden 

yritysten/tuotteiden muodossa. Tällaisissa kohteissa on myös huomioitava synergiaa luova spillover-

vaikutus, joka hyödyttää kokonaisuutta yleishyödyllisestä näkökulmasta katsottuna. 
Hankkeen ansiosta Kvarken Destinations kilpailee kansainvälisestä huomiosta muiden vierailukohteiden 

kanssa. Olemme näin ollen luoneet yrityksille kilpailukykyisemmän toimintaympäristön. 

 
Hanken Svenska handelshögskolan on tuottanut hankkeen kohderyhmälle kattavaa aineistoa tutkimuksen 

ja kehityksen sekä digitalisaation työpakettien puitteissa. Kohderyhmille on jaettu kaikki selvitykset ja 

tutkimusraportit, jotka myös löytyvät hankkeen viralliselta nettisivulta 

https://www.kvarken.org/fi/hankkeet/destination-kvarken/. 
Aineistoa on elinkeinoelämän ja yliopistojen läheisemmän yhteistyön odotetun tuloksen mukaisesti 

pidettävä ohjelmakohtaiseen tavoitteeseen liitettävänä, lisäarvoa tuovana jatkokoulutuksena ja osaamisen 

kehittämisenä. 

 
Täsmäytys hankkeen päätavoitteisiin: 

Hankkeen päätavoitteena oli laatia yhteisen ja tehokkaamman markkinointityön konsepti, jolla lisätään 

niiden kotimaisten ja ulkomaisten matkanjärjestäjien määrää, jotka sisällyttävät alueen 
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ohjelmatarjontaansa. Lisäksi hankkeessa pyrittiin herättämään median kiinnostusta matkakohdettamme 

kohtaan näkyvyyden lisäämiseksi sekä toivottujen matkanjärjestäjien mutta myös loppuasiakkaiden 

suuntaan priorisoimillamme markkinoilla. Päätavoitteen tarkoituksena oli lisätä alueen matkailijamääriä. 
 

Markkinointityön konsepti on käytännössä muodostunut sisällön koostamisesta ja koordinoinnista 

suuremmaksi kokonaisuudeksi sekä eri työpajoissa järjestetyistä henkilökohtaisista tapaamisista 

matkanjärjestäjien ja matkailumedian kanssa Kvarken Destinationsin yritysten ja tuotteiden esittelemiseksi 
ja myymiseksi. Kysynnän luominen oli tärkeä osa tätä työtä. 

 

Ratkaisevaa on ollut USP:iden (Unique Selling Points) ja olemassa olevien vierailusyiden tunnistaminen ja 

korostaminen sekä myös yritysten kannustaminen uudenlaiseen oheistoimintaan ja toiminnan liittämiseksi 
osaksi kokonaisuutta, joka houkuttelee vierailemaan molemmissa maissa yhden matkan aikana. 

Osatekijöinä ovat olleet tuotteet, jotka voivat tarjota erilaisia aktiviteetteja ja luoda vierailijalle sisältö-

ohjelman. Päätimme perustaa työmme vaihteleviin teemoihin kohdataksemme erilaiset 

kiinnostussegmentit ja kohderyhmät. 
 

Tätä varten vaadittiin yhteistyössä tuotettu markkinointiaineisto koottuna yhteiselle ja rajat ylittävälle 

alustalle, joka on kattavan ja palkitun sisältönsä ansiosta muodostanut ja vieläkin muodostaa tärkeän 
myyntityökalun niin hankkeen aikana kuin erityisen suuressa määrin sen jälkeenkin. Hankkeessa luotu 

yhteinen alusta on sivusto https://kvarkendestinations.com, joka on suunnattu matkanjärjestäjien ja 

matkailumedian kohderyhmälle. 

Sivusto esiteltiin inspiraationlähteenä alueelle suuntautuvan matkatuotannon lisäämiseksi, ja se on saanut 
osakseen suurta arvostusta. Matkanjärjestäjistä ja muista matkailualan asiantuntijoista koostuva 

kansainvälinen tuomaristo valitsi sivuston Best Inspiration 2020 -kategorian voittajaksi kansainvälisessä 

Scandinavian Outdoor Award -kilpailussa. Esittelemme ylpeänä kilpailun tunnusta aloitussivullamme. 

 
Sivusto kvarkendestinations.com on pysyvä tulos, joka jatkaa elämää hankkeen päätyttyä (nettisivulle) 

kohtuullisen ajan elokuuhun 2024 asti. Hankkeeseen osallistuneet yritykset, matkailuorganisaatiot, 

Wasaline sekä matkanjärjestäjät ja tiedotusvälineet voivat jatkossakin käyttää sivustoa promootio- ja 

yhteistyötarkoituksiin. Kaikki seitsemän hankkeeseen osallistunutta matkailuorganisaatiota sekä Vaasa–
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Uumaja-laivayhteys Wasalinen kautta nostavat sivuston esille omilla nettisivuillaan, mikä puolestaan luo 

win-win-tilanteen ja antaa kaikille osapuolille lisäarvoa rajat ylittävässä yhteistyössä. Odotettuihin tuloksiin 

sisältyy laaditun aineiston hyödyntäminen matkailuorganisaatioiden, matkanjärjestäjien ja yritysten 
toimesta markkinointitarkoituksessa, mikä näin ollen täyttyy. 

Esittelemme sivuston avulla matkailualan yhteistyötä ja samalla vahvistamme koko alueen kilpailukykyä. 

Tämä korreloi myös sen odotetun tuloksen kanssa, että yritykset hyödyntävät tehokkaammin olemassa 

olevia mahdollisuuksia koskien markkinointityötä ja viestintää asiakkaille erilaisten digitaalisten kanavien 
kautta. 

 

Tähänastiset tulokset osoittavat, että noin 15 matkanjärjestäjää on ottanut alueen myyntiin ja 

markkinoinut Kvarken Destinationsia nettisivujensa kautta. COVID-19-tilanne matkustusrajoituksineen on 
kuitenkin työntänyt kapuloita rattaisiin, eivätkä tuotannot ole päässeet tosissaan käyntiin – 

puhumattakaan niiden toteutuksesta. Aivan kuin matkatuotanto, joka myös vaatii jonkin aikaa 

toteutuakseen, olemme tietoisia siitä, että tekemämme työ kantaa hedelmää ja tulee näkyväksi vasta 

olosuhteiden niin salliessa. Hanke jättää odotettuna tuloksena matkailuorganisaatioille hankkeen aikana 
vakiintuneen laajan, matkanjärjestäjistä koostuvan kontaktiverkoston, jotta tuotantoyhteistyötä voidaan 

jatkaa ja kehittää. 

 
Matkailumedia on tärkeä tekijä matkanjärjestäjien ja kuluttajien tavoittamisessa. Tässä suhteessa hanke on 

päätavoitteen mukaisesti onnistunut herättämään kiinnostusta Kvarken Destinationsia kohtaan, mikä jo 

hankeaikana tuotti tulosta suuren näkyvyyden muodossa. 

 
Eräs hankkeen merkittävimmistä ja samalla kenties odottamattomista tuloksista on, että alueen esittelyn 

jälkeen ruotsalainen incoming-matkatoimisto (DMC eli Destination Management Company) lanseerasi 

alueen kattavan kiertomatkapaketin hankkeen loppuvaiheessa. Kyseessä on paikallinen toimija, Best of 

Scandinavia, joka on paketoinut ja hinnoitellut jo nyt markkinoitavan kiertomatkan. Tämän parempaa 
emme voisi toivoakaan! Hanke on onnistunut luomaan kysyntää, mutta viime aikoihin asti siltä on 

puuttunut paikallinen jälleenmyyjä. Olemme hankkeen loppuvaiheessa onnistuneet saamaan mukaan 

DMC:n, joka puolestaan myy tuotteitaan muille Manner-Euroopan matkanjärjestäjille. Toimisto 

suunnittelee jo nyt useita, erilaisilla teemoilla varustettuja kiertomatkoja. 
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COVID-19-pandemia on huomattavalla tavalla leimannut hankeaikaa ja hankkeen toteutusta sekä myös 

muilta osin vaikuttanut suuresti erityisesti matkailuelinkeinoon. Luonnollisesti se vaikutti myös 
suunniteltuihin toimenpiteisiimme ja mahdollisuuksiimme saavuttaa luvatut tulokset aikaisemmassa 

vaiheessa. Tästä ennennäkemättömästä tilanteesta huolimatta hankkeessa on onnistuttu mukauttamaan 

ja ratkaisemaan ongelmia tavalla, jota viime kädessä voidaan pitää myönteisenä olosuhteet huomioiden. 

Selviydyimme tilanteesta parhaalla mahdollisella tavalla. 


