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• Tämä ei ole kahden tai useamman paikan välillä tapahtuvaa aikatauluperustaista linjaliikennettä – vaan 

räätälöityjä reittejä, joita ajetaan muutaman kerran sesongissa. 

 

• Useampien päivien mittainen matka. 

 

• Yöpyminen laivalla. 

 

• Yleensä täysi- tai puolihoito laivalla. 

 

• Pysähtymisiä useammissa kohteissa usein eri valtioiden alueella. 

 

• Yleensä kohteet on määritelty etukäteen – joissakin harvoissa tapauksissa pysähdyksiä suunnitellaan 

lyhyelläkin varoitusajalla.  

 

• Pysähdyksien aikana mahdollisuus tutustua kohteeseen ja hyödyntää sen palvelutarjontaa. 

 

• Risteilyt suunnitellaan usein valikoidulle kohdeyleisölle: kuten eri kansalaisuudet / eläkeläiset / 

lapsiperheet / aktiivilomalaiset. 

 

• Kansainvälisten risteilijöiden kausi Itämerellä kestää noin toukokuusta syyskuuhun. 

 

Kansainvälisen risteilijäliikenteen (cruising) määritelmä 
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Huomioita: 

• Tällä hetkellä palveluita ei 

ole paketoitu risteilijälii-

kenteen näkökulmasta. 

Myynnin ja markkinoinnin 

tueksi tarvitaan palvelu-

katalogi, jota päivitetään 

vähintään vuosittain. 

Katalogista tulee löytyä 

aktiviteetti- ja retkikuvauk-

set ml. hinnat. 

 

• Useiden eri seudun palve-

luntuottajien palveluita 

tulee sisällyttää yksittäisiin 

elämysretkiin ym. palvelu-

paketteihin, joita tarjotaan 

palvelukatalogissa. 

 

• Miten varmistaa kielitai-

toisten ja paikallistunte-

musta omaavien oppaiden 

saatavuus jatkossa, 

olettaen että oppaiden 

määrällinen tarve on 

paljon nykyistä suurempi? 

 

• Palveluiden tuotteista-

misessa, paketoinnissa ja 

brändäämisessä on huo-

mioitava matkailijoiden 

erilaiset profiilit. 

Opastetut aktiviteetit: Sirius (lento), Katariinan meripuisto, 
Kaunissaari, Salpalinja, Tammio, puistot ja kartanot, 
Taidekierros Kotkassa, opastettu kaupunkikävely, Keisarien 
ajan Kotka, Sapokan salaisuudet, Hamina / Bastioni, 
paikalliset meriristeilyt  
Omatoimiretket ja aktiviteetit: Maretarium (myös 
opastettuna), Merikeskus Vellamo (myös opastettuna), 
mobiiliopastereitit 

Southeast Finland  
-brändi 

Kilpailukykyiset 
tuotteet ja –palvelut: 

Tuotteistettu ja 
käytettävissä jo nyt 

osana 
palvelutarjontaa 

Opastetut aktiviteetit: Retket: esim. Google-vierailu, Helsinki, 
Porvoo, Loviisa, Hamina (”vanhat talot ja pihat”, Google vierailu? 
RUK –vierailu), Pyhtää (esim veneellä Kotkasta ja bussikierros 
kirkkoon), Kouvola, Lappeenranta, Kymenlaakso highlights 
kiertoajelu, Russian Influence, Saimaa, kalastus (meri- ja koski-), 
Kaupunkikierros (bussilla), Langinkoski (myös yhdistettynä 
Virolahden Keisarin kesäpaikkaan), Perhematkailuun eläimet 
kiinnostava (Suurpyöli), maaseutu, saunajooga, koskenlasku, 
luontoretket: Kymenlaakso ja Itäisen Suomenlahden 
kansallispuisto (Kaunissaari ja Haapasaari), Saimaan kanava, 
tehdasvierailut (Sunila, Kotkamills: ”paperin tarina”), 
rooliopastukset, Ruotsinsalmen taistelujen kierrokset 
Omatoimiaktiviteetit: piknik, golf, uinti, autonvuokraus, ratsastus, 
Langinkoski, ostoskeskukset, Haukkavuori, saunominen 
Kertaluonteiset: Tattoo, markkinat, Lohisoitto, Meripäivät 

Southeast Finland  
-brändi 

Potentiaaliset 
tuotteet ja palvelut: 
Vaativat laatutason 
kehittämistä ja tai 

tuotteistamista 

Satamapalvelut / Incoming office / Logistiikkapalvelut (maa- ja 
vesiliikenne) / Opaspalvelut / HaminaKotkan sataman 
infrastruktuuri ja palvelut / Kahvila- ja ostospalvelut / 
Matkailuneuvonta / Seudun opasteet ja infrastruktuuri 

Seudun 
peruspalvelut: 

Oltava kunnossa ja 
kilpailukykyinen 

Seudun palvelutarjonta | Nykytila 
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Elämystarjonnassa tulee painottaa omia 

erityispiirteitä. Niitä löytyy risteilijämatkailijoiden 

kannalta erityisesti sijainnista idän ja lännen rajalla. 

Tähän liittyvät Venäjän tsaarinaika ja sotahistoria. 

Sijainti idän  
ja lännen rajalla  

(Venäjän tsaarinajan- 
 ja sotahistoria,  
Saimaan kanava) 

Varustamoiden ja risteilijämatkailijoiden suuntaan ei 

kannata brändätä aluetta Kotkan-Haminan seudun 

tai yksittäisen kaupungin mukaan. Kaakkois-Suomi 

on riittävän laaja alue ollakseen houkutteleva. 

Southeast Finland  
-brändi 

Varustamot tarkastelevat reittivalintojaan kokonais-

taloudellisuuden kannalta. On tärkeää pystyä kilpai-

lemaan satamakustannusten hinnalla varsinkin, kun 

ollaan tuomassa uutta käyntikohdetta markkinoille. 

Edulliset 
satamakustan- 

nukset suhteessa  
Helsinkiin 

Harva Itämeren satamista on yhtä matkailija-

ystävällinen sijainniltaan kuin HaminaKotkan 

sataman laiturit – kaupunkikeskusta on lähellä.  

HaminaKotka  
sataman ristelylaiturit 

keskustassa 

Risteilijäliikenteen reitittäjien kannalta tärkein syy 

itäisen Suomenlahden kiinnostavuudelle on Pietari. 

Kotkan-Haminan seutu sopii hyvin reittien osaksi ½ - 

1 päivän etappina matkalla Pietariin tai Pietarista. 

Sijainti Pietarin 
merireitin varrella 

Seudun erottautumistekijät 

Huomioita erottautumis-

tekijöihin liittyen 

 

• Erottautumistekijät valittu 

tausta-analyysien pohjalta. 

Niitä hyödynnetään myyn-

nissä ja markkinoinnissa 

varustamoiden ja matkan-

järjestäjien suuntaan. 

• Päivitetään tarvittaessa 

 

• Palveluiden kv-kilpailukyky 

tulee varmistaa. 

 

• Kantasataman kehitys 

nostaa seudun arvoa 

pysähdyskohteena. 

 

• Lähivuosina myös seudun 

tuoreus risteilijäliikenteen 

käyntikohdevaihtoehtona 

toimii erottautumistekijänä.  
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1-10 

2020 2019 2018 2017 2016 2015 

Vuosi 2015 

Valmius ottaa vastaan 

risteilijöitä 

~ 5 risteilijäkäyntiä 

”Näytön paikka” 

Vuosi 2020 

50-70 risteilijäkäyntiä 

> 60 000 matkailijaa 

> €4 milj. seudulle 

> €1,4 milj. satamalle 

yli 10 uutta työpaikkaa 

Aika 

Risteilijäpysäh-

dykset sesongin 

aikana 

10-20 

50-70 

2014 

Risteilijäliiketoiminnan tavoitteet | Kaksi pääetappia 

Tuotteistetut palvelut 

1.0 (elämys- ja 

omatoimi-) 2014 kevät 

Satamakatalogi 1.0 

2014 kevät 

Organisoitunut 

yritysten toimijaryhmä 
Tuotteistetut palvelut 

Organisoitunut 

yritysten toimijaryhmä 

Satamakatalogi 

Jatkuva palveluiden 

kehittäminen 
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Korkea kansainvälinen laatutaso 
• Palveluasenne 
• Ensivaikutelma ja loppuvaikutelma 
• Aukioloajat 
• Kielitaito 
• Infrastruktuuri 

LAATUKRITEERIT 

• Yhteistyö – Onnistumme yhdessä 

• Tiedonkulku 

• Laatu 

• Pitkäjänteisyys 

• Joustavuus 

ARVOT 

Seudun maapalvelutoimija on linkki varustamojen ja palveluntuottajien välillä 
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Cruise Team South East Finland (CT) kokoaa toimijat verkostoksi  

Cursor keskeisenä toimijana ja koordinaattorina 

Seudun yritykset ja muut toimijat sitoutuvat pitkäjänteiseen yhteistyöhön 

Monipuolisen ja korkeatasoisen tuote- ja palvelupaketin tarjoaminen yhdessä 

Tavoitteena pienten ja keskikokoisten alusten käynnit  

 

VISIO 2015 

Seudullinen 

maapalvelutoimija 

Toimiva paikallinen 

yhteistyöverkosto 

Ensimmäiset 

risteilijäkäynnit 

Loistava asiakaspalaute 

 

VISIO 2020 

50-70 risteilijäkäyntiä 

> 60 000 matkailijaa 

> €4 milj. seudulle 

> €1,4 milj. satamalle 

~ 10 uutta työpaikkaa 

Keskeisten toimijoiden 

välinen joustava ja 

organisoitu yhteistyö 

Risteilijäliiketoiminta on 

merkittävä lisätulonlähde 

alueen yrittäjille  

 

Risteilijäliiketoiminnan tavoitteet ja toimenpiteet: Kiteytys 
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Kevät 2014  

(huhtikuusta eteenpäin) 
Kesä 2014 Syksy 2014 Talvi 2014-2015 Kevät 2015 

Elämyspalveluiden kehittäminen 

Satamapalveluiden kehittäminen 

Toiminnan organisoiminen ja markkinointi 

1. Maapalvelutoiminnan määrittäminen 

6. Satamapalve- 
lupaketin  

rakentaminen 

   4.Ohjelmapalve- 
lupaketin 

määrittäminen 
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5. Omatoimipalveluiden kehittäminen 

2 a. Cruise Team  
South East Finlan- 

din käynnistys 

5 c. Infomateriaa- 
lien määrittäminen 

2 b. Internet sivus- 
ton luominen CT:lle 

5 b. Mobiilipalvelui- 
den järjestäminen 

7. Peruspalveluiden kehittäminen alueella 

2 c. Palvelun- 
tuottajien verkos- 
ton  käynnistys 

a) Alueen opasteiden kehittäminen 

3. Markkinointimateriaalin yhteenveto  
ja markkinoinnin aloittaminen 

Risteilijäliiketoiminnan toimenpiteet | Tiekartta 4/2014-5/2015 

  Ohjelmapalvelupaketin jatkuvaluonteinen päivittäminen tarpeen mukaan 

2 d. Lisärahoituksen  
hankkiminen projektille 

2 e.TEN-T rahoitushakemuk- 
seen osallistuminen 

   Kantasataman suunnitteluvaihe 

3 c. Tuote- 
testaus 
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2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Elämyspalveluiden kehittäminen 

Satamapalveluiden kehittäminen 

Toiminnan organisoiminen ja markkinointi 

Cruise Teamin toiminnan vakiinnuttaminen 

Satamapalvelupaketin päivitykset 

Elämyspalvelupaketin päivittäminen (palvelumuotoilu) 
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Omatoimipalveluiden kehittäminen 

Kantasataman kehityshanke 

Palveluiden paketoinnin kehittäminen 

Erityishuomio  
brändäykseen 

Peruspalveluiden kehittäminen jatkuu 

Opasteiden, infopalvelujen ja mobiilipalveluiden päivitykset 

Markkinointimateriaalin päivitykset ja markkinoinnin jatkaminen 

Risteilijäliiketoiminnan toimenpiteet | Tiekartta 2015-2020 

Asiakas- 
palautteen  

keruu 

Asiakas- 
palautteen  

keruu 

Asiakas- 
palautteen  
keruu (jne.) 

Asiakas- 
palautteen  

keruu 


