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1. Mikä tästä maisemasta tekee
tunnepitoisen elämyksen, mikä siinä on 
kohteelle tunnusomaista ja erilaista?

2. Maisema kertoo tarinan –korosta niitä
3.   Tarina on kerrottava kävijälle

CASE: Rothaarsteig – aistien reitti

Elämys esille:
Jännitys –riippusillat
Tuoksu –Rothaarsteigin ruusu
Näkö: veistokset, designatut levähdyspaikat
Äly ja oppiminen: opasteet, opastukset

Elämys
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Voiko luontoa ”tuunata” ja asiakaskokemusta rikastaa?

http://elcaminitodelrey.com/
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http://www.artun.ee/en/unplugged-kingsize-megaphones-help-nature-explorers-to-listen-to-the-forests-2/
http://www.artun.ee/en/unplugged-kingsize-megaphones-help-nature-explorers-to-listen-to-the-forests-2/
http://www.alpe-adria-trail.com/
http://www.alpe-adria-trail.com/


• Maiseman hyödyntäminen 
elämyksen suunnittelussa

• Luonnon suojelu: herkät 
luontoalueet, eläimet, linnut

• Negatiivisten vaikutusten 
vähentäminen

• Paikallisväestön osallistaminen: tarinan kerronta, historia
• Paikallisidentiteetin vahvistaminen
• Matkailijan elämys: paikan hengen kokeminen, paikalliskulttuurin 

ymmärtäminen
• Terveys- ja hyvinvointivaikutukset Sosiaaliset 

ulottuvuudet

Ympäristö-
ulottuvuudet

Taloudelli
set 
ulottuvuu
det

Kestävän
kehityksen

malli • Reittien ja palveluiden 
kohtaaminen: tuloa elinkeinolle

• Uudet liiketoimintamahdollisuudet
• Matkailutulo
• Paikallisväestön liikkuvuus 

© Pirjo Räsänen, 
2015.

Kokonaisvaltainen suunnittelu
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Pääkohtia:

Lähtöpaikka, portti
Erilaisia tiloja; yksityisyys, yhteisöllisyys
Veden psykologiset, henkiset ja fyysiset vaikutukset
Rohkaiseminen liikkumaan
Maiseman ja luonnon korostaminen: maisemapaikat, äänet, tuoksut ja 
tuntemukset
Sillat, ylitykset: portti uuteen
Mystisyys, seikkailu: mutkittelu, kulman takana uutta
Levähdyspaikkojen sijoittelu

Terapeuttisen suunnittelun soveltaminen
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Infrastruktuurissa on tärkeää
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Tarinallistaminen luonnossa
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Huipentuma, 
moniaistinen, 
tunnesidonnainen 
elämys

Retken 
loppu

Vierailukohde, 
nähtävyys, esim. 
historiallinen 
kohde

Elämyskohde

Vierailukohde

Retken alku © Pirjo Räsänen, 
2015.

WIFI

WIFI

WIFI

SOME
Missä kävijät voivat jakaa 
kokemuksiaan?
Mitä kokemuksia kävijät 
jakavat?
Millä tavalla voivat jakaa?
Miten ohjata jakamista?

Elämys ja rakenteet
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Etapin 
alku

Etapin 
loppu
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Aika

Taianomaisin
paikka

Historiallinen 
kohde 

Kulttuurikohd
e

Taianomainen 
paikka

Taianomainen 
paikka

Roland Oberdorfer, Kärnten Tourist Board, 2014

Miten infrastruktuuri tukee 
asiakaskokemusta. Ydin/tukeva 
elementti?

Draaman kaaren rakentaminen luontoon

Voimmeko rakentaa parempaa 
asiakaskokemusta ”tuunaamalla” luontoa

Elämys ja rakenteet
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Kiitos osallistumisesta!

Pirjo Räsänen

Lahden ammattikorkeakoulu

TKI –asiantuntija, luonto- ja elämysmuotoilija

www.lamk.fi

www.outdoorsfinland.fi

www.outdoorsfinland.com

etunimi.sukunimi (at) lamk.fi

http://www.lamk.fi/
http://www.outdoorsfinland.fi/
http://www.outdoorsfinland.com/
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