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1. Johdanto
Tähän materiaaliin on koottu Uusi Risteilytuote Suomenlahdelle ja
Saimaalle –hankkeen aikana koottu materiaali liittyen varsinaiseen
risteilytuotteeseen. Tuotesuunnittelu hankkeessa tehtiin osittain niin
sanottuna yleissuunnitteluna, koska tässä vaiheessa ei ollut tiettyä
varustamoa tai muuta toimijaa, joka tuo aina oman yrityksensä varsinaisen
tuotteen markkinalle. Yritysten tuotesuunnittelussa mennään
huomattavasti tarkemmalle tasolle ja tarkempiin yksityiskohtiin.

Risteilyliikenteen kehittämisen tässä vaiheessa tarkat yksityiskohdat eivät
olleet kuitenkaan vielä merkityksellisiä, koska hankkeen tavoitteena oli
selvittää mahdollisuudet risteilytuotteen toteuttamiseen ja siihen liittyvään
asiakaskysyntään. Tällöin tuotesuunnittelun vieminen yleiselle tasolle
riittää, esimerkiksi asiakastutkimusta varten.

Seuraavassa materiaalissa on esitetty erilaisia reitti- ja
aikatauluvaihtoehtoja, risteilytuotteen asemointia erilaisten
risteilytuotteiden kesken, risteilyaluksen tilaan ja palveluun liittyviä aiheita,
maissa tapahtuvien ohjelmapalveluiden roolia, risteilyliikenteen
varauskanava tilannetta ja potentiaali- ja kannattavuuslaskelmia. Eri
aihealueiden tekemiseen on käytetty hyväksi suomalaista ja kansainvälistä
tutkimusta, useita eri asiantuntijoita ja alaan liittyvää kirjallisuutta ja
tietämystä.
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2. Suunniteltu tuote yleisesti
Reitti

Hankkeessa on tarkoitus määrittää erilaisia reittivaihtoehtoja, jotka
ovat asiakkaille houkuttelevia ja toteutettavissa nykyisiä
risteilyaluksia suuremmilla aluksilla. Suuremmilla aluksilla
liikennöidessä haasteita voi ilmetä esimerkiksi satamien ja väylien
syvyyksissä, matalalla kulkevien siltojen ja ilmakaapeleiden
alittamisessa ja satamien laituripaikoissa. Näitä haasteita
kartoitetaan ja niistä on julkaistu erillinen selvitys.

Potentiaalisia vaihtoehtoja reitin ja keston osalta kartoitetaan
parhaillaan niin liikennöimisedellytysten kuin asiakkaiden
kiinnostuksen näkökulmista. Risteilyjen kestot vaihtelevat
muutamista päivistä viikkoon. Pysähdyspaikkoja on
reittivaihtoehdoissa sekä Suomenlahden rannikolla että Saimaan
sisävesillä.

Aluksen pysähtymistä Pietarissa tutkitaan, koska pysähtyminen
Pietarissa lisäisi risteilyn vetovoimaa huomattavasti. Helmikuun
2022 lopulla alkanut Ukrainan sota ja tämän takia Venäjää kohtaan
asetetut pakotteet saattavat aiheuttaa vaikeuksia liikennöintiin
Venäjän alueella. Vaikutukset kiinnostavuuteen ovat olleet sodan
alettua päinvastaiset. Matkailijoita huolestuttaa turvallisuus
Venäjän lähellä liikuttaessa. Tämän vuoksi reittivaihtoehtoja
kehitetään niin, että risteilyalus liikennöisi kokonaan Suomen
aluevesillä.

Viikon mittainen esimerkkireitti kulkisi Helsingistä Suomenlahden
rannikkoa pitkin Saimaan kanavalle ja sieltä edelleen Kuopioon tai
mahdollisesti Joensuuhun. Pysähdyspaikkoina Helsingin ja Kuopion
lisäksi olisivat Hanko, Kotka, Pietari, Lappeenranta, Puumala,
Savonlinna ja Varkaus. 4Kartta: Open street map



Aikataulu

Esimerkkireitin aikataulun suunnittelussa on otettu huomioon kohteiden väliset
välimatkat, pysähtymispaikkojen ohjelmapalvelutarjonta ja vuorokauden aikojen
sopivuus mielenkiintoisiin siirtymiin, esimerkiksi Saimaan kanavan läpimeno
päiväaikaan. Tämän lisäksi pidempiä pysähdyksiä on mietitty reitin varrella
Lappeenrantaan ja Savonlinnaan. Tämän lisäksi asiakkailla jää aikaa tutustua
pidempään kohteeseen Helsingissä ja Kuopiossa, jotka ovat aluksen lähtö- ja
saapumissatamat. Aikataulun muokkaamisessa on lukuisia eri vaihtoehtoja ja
tässä esitetty malli on vain yksi mahdollinen tapa.

Hankkeen aikana julkaistaan useampia erilaisia reittivaihtoehtoja ja
aikatauluehdotuksia. Keväällä risteilyjä voitaisiin toteuttaa Suomenlahden
alueella, jossa kevät alkaa aiemmin, ja myöhemmin syksyllä Saimaan alueella,
jossa tuotteen voisi rakentaa esimerkiksi ruskan ympärille. Keskikesän risteilyt
kulkisivat niin sanottua pääreittiä molemmilla alueilla.

Retki- ja ohjelmapalvelut

Reittivaihtoehtojen yhteydessä on tutkittu alueiden ja pysähtymispaikkojen
ohjelmapalvelutarjontaa, jotka ovat risteilyasiakkaille tärkeitä lisäpalveluita.
Ohjelmapalvelutarjonnan muokkaaminen onnistuu yleensä kohtalaisen
nopeallakin aikataululla risteilyasiakkaille sopivaksi, kunhan alueelta löytyy riittävä
määrä toimijoita ja kapasiteettia. Tässä tapauksessa kapasiteettitarve on palvelut
150-200 asiakkaalle.

Maissa tapahtuvien ohjelmapalveluiden lisäksi on kartoitettu aluksella tarvittavia
palveluita, kuten esimerkiksi ravintolapalvelut, ohjelmatarjonta ja
ostosmahdollisuuksia.
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Alus

Oikeankokoisen ja toiminnoiltaan sopivan aluksen löytäminen Suomenlahden ja
Saimaan risteilyliikenteeseen on haastavaa. Saimaan kanavan sulkujen mitat asettavat
rajat mittojen suhteen alukselle, ja toisaalta liikennöinti Suomenlahden rannikolla
asettaa alukselle muun muassa vaatimukset merellä liikennöinnin osalta. Saimaan
kanavan uusien, tulevaisuudessa pidennettävien sulkujen läpi voi liikennöidä hieman
yli 90 metriä pitkillä aluksilla leveyden säilyessä samana, noin 12 metrissä.
Tämänkokoisen aluksen on arvioitu liikkuvan noin 3,5–4,2 metriä syvällä. Laivojen
pituus ja leveys asettavat haasteita sopivien aluksien löytämiseksi.

Aluksen matkustajakapasiteetiksi on suunniteltu 150–200 matkustajaa, joille kaikille
on aluksella hyttimajoitus ja muun muassa ruokailuun ja muihin toimintoihin liittyviä
palveluita. Hankkeessa tutkitaan myös tätä pienempiä aluksia, mutta usein näissä
tapauksissa aluksien liiketoiminnallinen tehokkuus kärsii matkustajamäärän laskiessa
alemmas.

Aluksen osalta vaatimuksia voi myös lisätä mahdollinen talviliikennöinti, jonka
mahdollisuuksia tutkitaan. Mikäli alus liikennöisi talvella, täytyisi sen olla
jäävahvistettu, vaikka meriväyliä ja Saimaan syväväylää pidettäisiin auki talviaikaan.
Tämä lisää aluksen kustannuksia ja vaikeuttaa sopivan aluksen löytymistä. Analyysin
julkaisun aikaan Saimaan kanavan sulkujen pidennys on toistaiseksi peruutettu
Venäjän hyökättyä Ukrainaan ja tulevaisuuden suunnitelmat ovat avoinna.

Hytit

Asiakkaiden viettäessä useista päivistä jopa viikkoon risteilyaluksella, hyttien koko ja
varustelutaso ovat olennainen osa risteilytuotetta. Hankkeessa on määritelty hyttien
pinta-alaksi 20-40 neliömetriä ja varustelutaso korkeatasoiseksi. Hankkeen
määrittelyt vastaavat tasokasta tämän päivän risteilytuotetta.

Suunnitellussa risteilytuotteessa olisi valittavissa kolme erilaista hyttiluokkaa:
ikkunallinen perustason hytti, parvekkeellinen hytti ja tilava sviitti. Sviittejä laivassa on
vain kaksi kappaletta. 6Kuvat: Viking Cruises, Chantiers de l’Atlantique, Aalto yliopisto ja Aurora Expeditions



Tuotteen asemointi

Uudenlaisen risteilytuotteen suunnittelussa lähdettiin alusta lähtien miettimään tuotteen sijoittumista kansainvälisillä risteilymarkkinoilla. Risteilytuotteita
voidaan kategorisoida eri tavoilla, esimerkiksi tuotteen, liikennöintialueen ja käytettyjen aluksien mukaan. Risteilyhankkeessa suunnittelunäkökohdaksi otettiin
risteilyiden yleiset tyypit ja niiden hinnoittelu. Hinnoittelua tutkittiin keskiarvohintana yhtä yötä ja henkilöä kohden.

Skaalan edullisimmissa päässä ovat paikallisristeilyt, jotka ovat usein muutamasta tunnista maksimissaan yhteen päivään kestäviä kiertoajelutyyppisiä tai lyhyen
välimatkan risteilyitä, jotka eivät sisällä yöpymistä aluksella. Skaalan toisessa päässä ovat taas yksityiset alukset, joita vuokrataan pienille seurueille ja reitit
suunnitellaan erillistarpeiden mukaan. Näiden risteilyiden hinnat voivat liikkua useissa sadoissa tuhansissa euroissa viikon risteilyn osalta.

Suomenlahden ja Saimaan risteilyä on suunniteltu samaan kategoriaan joki- ja rannikkoristeilyiden kanssa. Näille tyypillisiä piirteitä ovat muutamista päivistä
muutamiin viikkoihin kestävät risteilyt, joissa pysähdytään erilaisissa paikoissa ja tutustutaan paikallisiin nähtävyyksiin erilaisten retki- ja ohjelmapalveluiden
kautta. Risteilyalus voidaan katsoa näissä paketeissa siirtyväksi hotelliksi ja tukikohdaksi, jossa asiakkaat yöpyvät, syövät ja nauttivat maisemista. Laivojen oma
ohjelmatarjonta on hyvin rajattua.

Tyypillistä tämän kategorian risteilyille on niiden korkeatasoisuus ja hieman pienemmät risteilyalukset (200-1000 matkustajaa). Risteilyiden hintoihin kuuluu
usein tasokkaat hytit, täysihoito laivalla ja juomapaketteja. Joissakin tapauksissa hintaan kuuluu myös lennot lähtösatamaan ja takaisin sekä retkiä
pysähdyspaikoissa.

Tässä raportissa pyritään löytämään vertailukohtana samantasoisia ja –hintaisia tuotteita, joita esitellään seuraavilla sivuilla.
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3. Erilaisia reittivaihtoehtoja

Seuraavassa on esitelty useita erilaisia, mahdollisia reittivaihtoehtoja, joita hankkeessa on tutkittu. Yhteistä reittivaihtoehdoille on, että Saimaan ja
Vuoksen vesistön alueella reitit käyttävät Saimaan syväväylää, joka mahdollistaa suuremman risteilyaluksen liikennöinnin. Hankkeessa on arvioitu,
että 150-200 matkustajaa hyttipaikoilla kuljettava alus liikennöisi noin neljän metrin syvyydessä. Tällöin järvialueella ainoa mahdollisuus on
syväväylä, jonka syvyys on yli neljä metriä. Seuraava väylätyyppi ja muun muassa moneen matkustajasatamaan menevä väylä on 2,4 metriä syvä.
Lisätietoja satamista ja väylistä löytyy erillisistä Satama- ja väyläselvityksestä, joka hankkeessa julkaistiin alkuvuodesta 2022.

Reittivaihtoehdoissa on otettu huomioon myös muuttunut geopoliittinen tilanne, joka on vaikuttanut Saimaan kanavan käytettävyyteen. Virallisesti
Saimaan kanava on normaalisti auki, mutta esimerkiksi kesän 2022 aikana kanavan läpi liikennöi vain yksi rahtialus. Varustamot ja vakuutusyhtiöt
eivät tällä hetkellä tuo aluksiaan Saimaan kanavalle, josta osa kulkee Venäjän puolella. Riskit aluksien takavarikkoon nähdään liian suuriksi. Tilanne
on tällä hetkellä avoin, ja sen vuoksi tässä materiaalissa esitellään erilaisia vaihtoehtoja, vaikka esimerkiksi pysähdykset Pietarissa voidaan
todennäköisesti unohtaa pitkäksi aikaa.

Muuttuneen tilanteen vuoksi esimerkiksi niin kutsuttua pääreittiä on suunniteltu siten, että asiakkaat siirrettäisiin maakuljetuksilla Kotkasta tai
Haminasta Lappeenrannan Nuijamaalle, josta risteily jatkuisi toisella aluksella Saimaan kanavan Suomen puoleisten sulkujen läpi kaupungin
keskustaan. Maakuljetuksien järjestely tuo asiakkaille epämukavuutta matkaan ja lisää risteilyn kustannuksia. Suurempi ongelma on kuitenkin
risteilyaluksien kaksin kertainen määrä tai siirto erityisjärjestelyillä pitkin Saimaan kanavaa Suomenlahdelta Lappeenrantaan.

Tämän lisäksi reittivaihtoehdoissa on Saimaan sisäisiä reittejä, joka tarkoittaisi, että sisävesille tarvittaisiin uudentyyppinen ja nykyisiä
huomattavasti suurempi risteilyalus. Normaalisti samaa alusta voitaisiin käyttää niin Suomenlahden ja Saimaan välisillä reiteillä, kuin myös
pelkästään sisävesillä. Muuttunut geopoliittinen tilanne aiheuttaa kuitenkin toistaiseksi tilanteen, että ei ole olemassa täysin varmaa tapaa siirtää
alusta Suomenlahdelta, koska Saimaan kanavan käyttöön liittyy epävarmuutta. Suomen sisävesillä ei tällä hetkellä ole hankkeessa suunniteltuun
tuotteeseen sopivaa sisävesialusta. Tähän haasteeseen tarvittaisiin löytää ratkaisu, ennen kuin risteilytuotetta voitaisiin toteuttaa.

Tietyille reiteille on laskettu alustava aikataulu. Aikataulut esitellään kyseisen reitin kohdalla. Kuitenkin on hyvä muistaa, että aikataulut ovat
alustavat ja niiden muokkaamiseksi on useita erilaisia vaihtoehtoja. Aikatauluihin vaikuttaa jonkun verran satamien kapasiteetit, mutta
pääsääntöisesti ne eivät ole pullonkauloina liikennöinnille. Aikataulut voidaan suunnitella siis puhtaasti asiakaslähtöisesti ja ajoittaa laivan laiturissa
oloajat niin, että asiakkaille on tarjolla mahdollisimman laaja tarjonta alueen erilaisia ohjelmapalvelutuotteita.
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Vaihtoehtoiset reitit Pietarin ja/tai 
Saimaan kanavan jäädessä väliin, 
Kotka-Lappeenranta maakuljetuksella

9

Kartta: Open Street Map

Helsinki-Hanko-Kotka-Pietari-Saimaan 
kanava-Lappeenranta-Puumala-
Savonlinna-Varkaus-Kuopio/-Joensuu

Kartta: Open Street Map

9



Helsinki-Kotka-Tallinna-Hanko-Helsinki

10

Kartta: Open Street Map

Hamina-Kotka-Porvoo (edusta)-
Helsinki-Tammisaari/Skogby-Hanko

Kartta: Open Street Map
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Joensuu-Savonlinna-Puumala-Ristiinan 
edusta (Mikkeli)

11

Kartta: Open Street Map

Kuopio-Varkaus-Savonlinna-Puumala-
Lappeenranta-Puumala-Savonlinna-
Joensuu

Kartta: Open Street Map
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Reitit mahdollistavat monia erilaisia 
aikatauluvaihtoehtoja risteilyille

Kuopio-Varkaus-Savonlinna-Puumala-
Lappeenranta-Puumala-Savonlinna-Joensuu

Helsinki-Hanko-Kotka-Pietari-Saimaan kanava-
Lappeenranta-Puumala-Savonlinna-Varkaus-Kuopio
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4. Risteilyaluksen tilat
Hankkeessa suunnittelussa risteilytuotteessa aluksen merkitystä voidaan kuvata sanalla
tukikohta. Alus kuljettaa asiakkaat erilaisiin paikkoihin, joissa he voivat osallistua erilaisille
retkille ja tutustua paikallisiin nähtävyyksiin. Aluksen pitää pystyä myös majoittamaan
asiakkaat mukavasti, eli tarvitaan riittävät majoitustilat. Hyteistä ja niihin liittyvistä
vaatimuksista lisää tässä luvussa. Majoitustiloihin liittyvät asiakkaiden tarpeet
pesulapalveluille. Aluksen ja asiakkaiden liikkuessa erilaisissa luonto-olosuhteissa matkan
aikana, voi aluksella olla tarve säilyttää vaihdettavia paksumpia ulkoiluvarusteita. Näille
varusteille ja niiden puhdistukseen tulee myös varata tiloja.

Näiden palveluiden lisäksi asiakkaat tarvitsevat aluksella ollessaan ravintolapalveluita ja
mahdollisesti pienen ostosmahdollisuuden. Risteilytuotteessa erilaiset maisemat ovat
ehdottomasti myyntivaltti, tämä taas tarkoittaa, että aluksella on oltava maisemien
katseluun sopivat tilat. Yleensä tässä yhteydessä on varattu tilaa pienimuotoiselle ruoka-
ja juomatarjoilulle. Aluksella tapahtuvalle ohjelmalle ei tämän tyyppisessä
risteilytuotteessa tarvitse yleisesti varata suuria tiloja. Ohjelma painottuu erilaisiin
tietoiskuihin ja luentoihin kohteesta ja tämän lisäksi esimerkiksi pienimuotoisiin
musiikkiesityksiin.

Vaikka aluksen päätarkoitus on toimia tukikohtana risteilyvieraille, on aluksen
korkeatasoisuus kaikissa tiloissa tärkeää. Hankkeessa suunnitellussa risteilytuotteessa
asiakkaiden maksama hinta esimerkiksi viikon risteilyltä vaihtelee hieman vajaasta
kolmesta tuhannesta eurosta yli viiteen tuhanteen euroon henkilöä kohden, jolloin
asiakkaiden odotukset aluksen tiloista ovat korkeammat. Useat varustamot mainostavat
nykyisin aluksiaan konseptilla ”home away from home”, eli varustamot pyrkivät
rakentamaan aluksille kodinkaltaisia olosuhteita.

Suomessa risteilyaluksen liikennöintiin liittyy teknisiä mittarajoituksia erityisesti
sisävesillä liikennöitäessä. Suurimmissa merisatamissa Suomenlahdella tällaisia rajoituksia
ei ole, mutta sielläkin pienemmissä satamissa esimerkiksi syväykset voivat olla hyvinkin
matalat. Oheisessa taulukossa on tärkeimmät aluksen mittarajoitukset Saimaalla ja
Vuoksen vesistöllä liikennöitäessä.
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Rajoituksia risteilyaluksen mitoissa 
Saimaan kanavassa tai Saimaalla

Suomenlahdella liikennöitäessä rajoitukset ovat 
lievemmät satamasta riippuen

• Maksimimitat Saimaan kanavalla liikennöitäessä 
• Pituus 82,50 metriä 
• Leveys 12,60 metriä
• Korkeus 24,50 metriä 
• Syväys 4,35 metriä 

• Vesiväylän syväys Varkauteen saakka 4,45 
metriä ja Varkauden yläpuolella 4,35 metriä 

• Risteilyaluksen matkustajakapasiteetti 120-200 
matkustajaa

• Arvioitu nettopaino maksimissaan 1 500 tonnia 
ja arvioitu aluksen syväys alle 4,00 metriä



Hyttiluokkien lyhyet kuvaukset

Ikkunahytti

Ikkunallisissa hyteissä on 
suuri ikkuna, josta matkan 
edistymistä voi seurata. 

Hyteissä on parivuode tai 
kaksi erillistä vuodetta, ja 
osa hyteistä on 
yhdistettävissä vaikka 
perheen käyttöön. 
Huonepalvelu on saatavilla 
lisämaksusta. 

Parvekehytti 

Tilavissa parvekehyteissä 
nautit matkan varren 
maisemista. 

Hyvin varustellut hytit 
sijaitsevat laivan 
keskiosissa ja niissä on 
joko parivuode tai kaksi 
erillistä vuodetta. Osa 
hyteistä on yhdistettävissä 
väliovella. Hytin 
jääkaapissa juomat säilyvät 
kylminä. Huonepalvelu 
saatavilla lisämaksusta. 

Sviitti

Sviitissä on erilliset makuu-
ja olohuone, sekä 
panoraamanäkymä 
parvekkeelta. 

Hytin korkeatasoinen 
varustelu takaa 
viihtyvyyden matkan 
aikana. Lisäksi oma 
huonepalvelu mahdollistaa 
aterioiden nauttimisen 
oman sviitin rauhassa tai 
laivan ravintoloissa. 

Kaikkiin hyttiluokkiin sisältyvät palvelut: 

• Ateriat laivalla
• Juomapaketti (Sviitissä premium-juomapaketti, shamppanja ja laadukkaammat viinit)
• WIFI
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Palvelumuotoilua käytettiin osana 
risteilyaluksen tilojen ja palvelun kehittämisessä
Palvelumuotoilua käytetään nykyisin paljon niin asiakaspalvelun kuin fyysisten
tilojen suunnittelussa. Palvelumuotoilu on innovointia, kehittämistä ja
suunnittelua muotoilun menetelmin. Päätavoitteena palvelumuotoilussa on
käyttäjäkokemuksen parantaminen. Tässä nimenomaisessa tehtävässä
keskityttiin asiakaskokemuksen kehittämiseen. Asiakaskokemusta muokatessa
on kuitenkin otettava huomioon henkilökunnan mahdollisuudet tuottaa
ensiluokkaista palvelua. Varsinainen henkilökunnan tilojen ja toimintatapojen
palvelumuotoilu jätettiin kuitenkin tämän työn ulkopuolelle, vaikka aihetta
sivutaan seuraavissa materiaaleissa.

Hankkeessa tehtiin yhteistyötä Haaga-Helia ammattikorkeakoulun ylemmän
restonomitutkinto-opiskelijoiden kanssa tilojen ja palveluiden suunnittelussa.
Työhön osallistui kuuden opiskelijan ryhmä, joka jaettiin vielä kahteen
alaryhmään. Toinen ryhmä keskittyi asiakaspalvelutilojen muotoiluun ja toinen
ryhmä asiakaspalvelukokemuksen muotoiluun. Ryhmien kanssa käytiin läpi
alkuun uudenlaisen risteilytuotteen konseptia, vastaavanlaisia tuotteita
maailmalta ja toimintaympäristöön liittyviä asioita. Työ tehtiin loppuvuodesta
2021 ja työ valmistui alkuvuodesta 2022. Työn tekemisen aikana pidettiin
ohjaavia kokouksia.

Tässä suunnittelussa keskityttiin isompaan kuvaan, jossa ei mennä tarkempiin
yksityiskohtiin. Esimerkiksi tässä vaiheessa ei ole tiedossa varustamoa tai
operoivaa yritystä, jonka brändi ja toimintatavat vaikuttavat
asiakaskokemukseen suuresti ja suunnitteluun tulee sieltä paljon erilaisia
syötteitä.

Seuraavilta sivuilta löytyy kaksi palvelukirjaa, joista ensimmäisessä on käsitelty
risteilyaluksen tiloja ja toisessa asiakaspalvelukonseptia. Vieressä on mainittu
vielä palvelukirjojen tekijät, jotka työn tekohetkellä toimivat opiskelijoina
Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa. 15

Tilaryhmä: Anu Björlin, Jaana Konttila ja Eva-
Kaisa Suominen (Haaga-Helia amk)

Palveluryhmä: Maija Sarriola, Jenni Suursalmi ja 
Jasmin Rajava (Haaga-Helia amk)



Palvelukirja
Korkealaatuisen risteilyaluksen tilat
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Suomalainen meri ja järvimaisema ovat vertaansa vaille 
maailmassa. Tämä erityinen luonto yhdessä suomalaisen 
kulttuurin kanssa tarjoavat matkaajalle mahdollisuuksia 
ainutlaatuisiin kokemuksiin. Vaikka suomalainen luksus on 
monelle tuntematon käsite, pystyy se todellisuudessa 
tarjoamaan merkityksellisiä ja korkealaatuisia elämyksiä 
matkaajalle.

Tässä palvelukirjassa kuvataan Saimaalle ja Suomenlahdelle 
suunniteltavan korkealaatuisen risteilyaluksen tilakonsepti. 
Konsepti kuvaa kuinka tilojen avulla mahdollistetaan 
korkealaatuinen, rentouttava ja ainutlaatuinen elämys 
risteilyvieraille.

Konseptin suunnittelu on toteutettu palvelumuotoilu prosessin 
mukaisesti. Suunnitteluprosessissa on perehdytty suomalaiseen 
korkealaatuisuuteen ja kohderyhmäksi on nostettu pariskunta-
sekä lapsiperhematkailijat. Projektissa käsitelty risteilytuote 
kestäisi toteutuessaan 4–7 vuorokautta.

Alkusanat

1
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Asiakasymmärrys

2
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"Asiakasprofiilit tuovat 

ymmärryksen näkyväksi"

Risteilyn tilakonsepti pohjautuu projektin 
alussa muodostettuun asiakasymmärrykseen. 
Risteilyn kohderyhmään kuuluvat asiakkaat edustavat 
useita eri kansallisuuksia ja suurin osa heistä 
on pariskuntina matkaavia tai lasten kanssa 
matkaavia perheitä. Kohderyhmää yhdistää halu kokea 
uutta helpolla tavalla ja viettää aikaa veden äärellä.

2
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Asiakkaita tutkittaessa löydettiin kolme teemaa, jotka 
vaikuttavat keskeisesti hyvän matkakokemuksen syntyyn. 
Teemat ovat rentoutuminen, merkitykselliset kokemukset 
sekä laadukkuus. Tutkimuksessa huomattiin, 
että asiakkaat ovat aktiivisia päätöksentekijöitä, 
he hakevat lomamatkoiltaan sujuvuutta, rentoutta 
ja helppoutta, mutta odottavat samalla 
aitoja kokemuksia, joilla on heille itselleen merkitystä.

Kiireisen arjen vastapainoksi he haluavat tehdä asioita, 
jotka he kokevat arvokkaiksi sekä saada elämyksiä, jotka 
lisäävät heidän elämänsä laatua. Lomaan usein sidotaan 
omia harrastuksia tai mielenkiinnonkohteita, ja asiakkaat 
ovat halukkaita oppimaan niistä lisää matkallaan.

"Risteily tarjoaa 

asiakkaalle korkealaatuisissa 

tiloissa huoletonta rentoutumista, 

laadukkaita ja merkityksellisiä 

kokemuksia."

2
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Vaatimus vastuullisuudesta, kulttuurin arvostaminen ja 
aikaisemmat matkakokemukset näkyvät risteilymatkustajan 
maailmassa. Asiakkaat ovat valmiita maksamaan 
arvostamistaan asioista paljon, mutta he myös vaativat 
rahalle vastinetta. Laadukkuus ei ole enää vain kullattuja 
kattokruunuja vaan yksinkertaisesti arjen yläpuolelle 
nousemista.

"Laadukkuuden arvostus nousee 
esiin koetuissa hetkissä ja

kokonaisuuksissa"

2
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Rentoutuminen
Loman tulee olla rentouttava ja 

kokonaisvaltaisesti hyvinvointia tukeva.

Merkityksellisiä kokemuksia 
Lomalta haetaan aktiivista tekemistä 

ja aitoja kokemuksia.

Tilakonsepti

Asiakas

Laadukkuus
Arjen yläpuolelle nouseminen sekä 

kokonaisuuksien muodostama positiivinen 
tunne.

Henkilökunnan tarpeet

Lait ja säädökset

Tulevaisuuden trendit

Toimintaympäristö ja vesistö

Suomalainen luonto 

ja kulttuuri

2
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3

Suomalainen 
korkealaatuisuus 
ja uusi luksus



Suomalainen korkealaatuisuus on hillittyä, harmonista, 
elämyksellistä ja merkityksellistä. Sitä kuvaavat hyvin ne 
merkitykselliset hetket, jolloin asiat, seura, paikka, luonto ja 
näihin liittyvät tunteet osuvat täydellisesti yhteen, ja näin ollen 
lisäävät yksilön henkistä hyvinvointia.

Suomalaiseen korkealaatuiseen elämykseen liittyvät vahvasti 
tarinallistaminen ja autenttiset luontoelämykset, jotka ovat 
turvallisia, luotettavia ja vastuullisia. Mukavuus ja helppous 
korostuvat korkealaatuisissa tiloissa, jotka on suunniteltava 
esteettisesti pieniäkin yksityiskohtia myöten, tuoden luonnon ja 
suomalaisen designin asiakkaan lähelle.

Uuden luksuksen tunnusmerkkeinä toimivat hedonistiset arvot, 
mielenrauha, aika sekä vapaus. Suomalaisen 
korkealaatuisuuden elementit löytyvät pitkälti tässä uudessa 
luksuksen käsitteessä. Suomalainen korkealaatuisuus onkin 
enemmänkin henkilön sisältä kumpuavaa hyvinvointia ja 
elämästä nauttimista kuin perinteisen luksuksen ulkoapäin 
tulevien vaikuttimien summa.

3
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4

Suomalainen 
luonto ja kulttuuri



Suomalainen luonto on merkittävä osa risteilykonseptia. Luonto 
otetaan mukaan matkailijan tilaan isojen ikkunoiden ja avarien 
katselukulmien avulla. Matkailijan tulisi päästä lähelle vettä ja 
tilojen tulisi rakenteiltaan auttaa matkailijaa pääsemään 
lähemmäs luontoa, ei sulkea sitä ulkopuolelle. Risteilyn kautta 
matkustajalle tarjoutuu mahdollisuus astua turvallisesti 
sisään suomalaiseen luontoon.

"Luontoa käytetään 

inspiraationa värimaailmaa, 

materiaalivalintoja ja muita 

tilaratkaisuja mietittäessä, erityisesti 
metsä ja vesi huomioiden."
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Suomalainen kulttuuri ja sen omalaatuisuus kietoutuu 
yhteen suomalaisen luonnon kanssa. Kulttuuri tulee esiin 
tavassa tehdä asioita, mutta se näkyy myös visuaalisesti. 
Laivan tiloissa tulisikin käyttää mahdollisimman 
monipuolisesti suomalaisia materiaaleja, esineistöä ja 
taidetta. Kulttuuria voidaan tuoda esiin myös digitaalisten 
dokumenttien ja kirjallisuuden kautta. 

Suomalaiselle kulttuurille ominainen hiljaisuus ja vaalea minimalistisuus saattavat 
kuitenkin olla monelle ulkomaalaiselle vaikea ymmärtää. Tämä luo haasteen luoda 
tiloja, joka luo rauhallisen tunnelman, mutta ei ole ulkomaalaiselle risteilyvieraalle 
kolkko tai kliininen. Tilojen tulisi olla harmonisia ja antaa risteilyvieraalle 
mahdollisuuden kokea luonnosta nousevaa hiljaisuutta, mutta samalla varmistaa 
viihtyminen ja lämmin kanssakäyminen muiden risteilyllä olevien ihmisten kanssa.

4
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Konsepti

5



Asiakas

Elämyksellisyys
Luonto, hyvinvointi, 

aktiviteetit, kulttuuri, ruoka, 
tarinallistaminen

Korkealaatuisuus
Kokonaisuus, 

laadukkaat materiaalit, 
aitous, yksityiskohdat, 

siisteys

Toiminnallisuus
Helppous, 

kätevyys, mukavuus, 
monikäyttöisyys, 

luotettavuus, 
turvallisuus

Vastuullisuus
Ekologisuus, 

luontoarvot, tuotantoketjut, 
lähipalvelut, paikallisuus

Teknologia
Digitaaliset palvelut,  

Wi-Fi, mobiililaitteet, 
tunnistautuminen

Risteilyaluksen tilakonsepti on suunniteltu 
vastaamaan asiakasymmärryksestä 
nousseita tarpeita sekä nostamaan 
esiin suomalaisen korkealaatuisuuden 
ominaispiirteitä.

Konsepti perustuu viiteen teemaan, joiden 
avulla risteilyaluksen tiloja voidaan 
suunnitella korkealaatuisesti 
asiakaslähtöisyys huomioiden.

5
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Korkealaatuisuus

Korkealaatuisuutta ei enää määritä harvinaiset materiaalit, 
kattokruunut tai muut kalliit esineet, vaan 
korkealaatuisuus voi olla rosoista puupintaa ja pärekoreja. 
Yhteistä korkealaatuisuudelle on kuitenkin harmoninen ja 
yksityiskohtia myöten huoliteltu kokonaisuus, esteettisyys, 
siisteys ja laadukas työnjälki.

Korkealaatuisessa tilassa kaikki yksityiskohdat, materiaalit, 
elementit ja muotokieli on huomioitu, ja tila on 
suunniteltu yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. 
Korkealaatuisessa risteilyaluksessa materiaalien pitää olla 
sellaisia, että ne joko ikääntyvät kauniisti ja kestävät aikaa, 
tai ne ovat helppo korjata. Sisustuksessa ei näy rikkinäisiä 
tai selkeästi kuluneita huonekaluja, eikä muovisia esineitä, 
sillä ne antavat halvan mielikuvan. Aidot materiaalit, kuten 
kivi, puu ja metalli mielletään korkealaatuiseen tilaan 
kuuluviksi.
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Eri aistien tuomat virikkeet ovat merkittäviä tekijöitä korkealaatuisessa 
tilassa. Esimerkiksi epämiellyttävät hajut, liika hälinä ja naapurien kuuleminen 
hytissä eivät luo korkealaatuisuuden tunnetta. Tilojen suunnittelussa on 
otettava huomioon akustiikka ja materiaalien valinta äänieristyksen kannalta.
Aistihavaintoihin tiloissa voi vaikuttaa myös esimerkiksi tunnelman
mukaisen valaistuksen ja toivotun äänimaailman luomisella.

"Vaikka korkealaatuisissa tiloissa ollaan

muiden asiakkaiden kanssa, tulisi

risteilyvierailla olla mahdollisuus omaan

rauhallisen tunnelmaan."

5
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Elämyksellisyys

Yksi risteilyn tärkeimmistä aspekteista matkustajalle on 
risteilyn ja loman tuottama elämys. Suomalaisella risteilyllä 
elämys kulkee käsi kädessä suomalaisen luonnon kanssa, 
kietoutuen yhteen hyvän ruoan ja juoman sekä kulttuurin 
kanssa. Elämyksillä haetaan ainutlaatuisuutta ja aitoutta. 
Elämys tuottaa kokijalleen mielihyvää ja vahvistaa 
hyvinvointia.

Tiloilla, joissa aikaa vietetään, on tärkeä rooli 
korkealaatuisen elämyksen muodostumisessa. Elämys 
muodostuu kokonaisuudesta, jonka jokainen palanen 
vaikuttaa siihen kuinka korkealaatuiseksi elämys koetaan. 
Tilat vaikuttava muun muassa tunnelmaan ja palveluiden 
toimivuuteen, jotka ovat osa elämystä.
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Elämystä voidaan verrata teatteriesitykseen, jossa kokija 
on näyttämöllä yhdessä muiden näyttelijöiden kanssa eikä 
näe, mitä kulissien takana tapahtuu. Vertauskuva 
sopii risteilymatkustamiseen, jossa risteilymatkustajalle 
kerrottava tarina on aina näyttämön puolella ja kulissien takana 
tapahtuvan työn tulisi jäädä mahdollisimman hyvin piiloon.

Risteilyelämystä tulisi miettiä 
myös tarinallistamisen kautta. Millaista tarinaa risteilyn tilat ja 
palvelut kertovat suomalaisuudesta ja suomalaisesta 
luonnosta? Millaisen elämystarinan näyttämönä risteilyaluksen 
tilojen tulisi toimia?

5
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Risteilyaluksen tilojen toimivuus kytkeytyy suurissa määrin 
asiakkaiden kokemaan helppouteen ja sitä kautta 
rentoutumiseen. Rajoitetun kokonsa puolesta 
risteilyaluksen tilojen on tärkeää olla toimivia, 
käytännöllisiä ja monikäyttöisiä. Asioiden ja palvelujen 
tulee toimia hyvin, olla helppokäyttöisiä ja toimivuuteen 
pitää voida luottaa. Korkealaatuiseen kokemukseen ei 
kuulu turhaa odottamista tai jonottamista.

Toiminnallisuus
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Risteilyaluksen toiminnallisuuteen liittyy oleellisesti 
turvallisuudesta huolehtiminen. Tilojen suunnittelussa tulee 
seurata voimassa olevia lakeja ja säädöksiä koskien muun 
muassa paloturvallisuutta, evakuointireittejä ja 
muita pelastussuunnitelmaan sisällytettäviä asioita. Lisäksi 
pelastusvälineistölle on suunniteltava riittävät ja toimivat 
tilaratkaisut.

Toiminnallisuus on huomioitava tilojen puhtaana-
ja kunnossapidon kannalta, kuten materiaalien ylläpidossa ja 
huollossa. Yleinen siisteys on yksi korkealaatuisen tilan 
perusedellytyksistä. Esteettisesti hieno materiaalivalinta ei 
ole onnistunut, jos sitä ei pystytä pitämään helposti puhtaana tai 
se ei kestä kulutusta.

5
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Monikäyttöisyyttä voidaan toteuttaa erilaisien 
keveiden tilajakajien sekä liikuteltavien 
huonekalumoduulien avulla. Kaikkea ei kuitenkaan 
kannata ahtaa liian pieneen tilaan ja usein 
monikäyttötilan perustoimivuus huononee, mitä 
enemmän käyttötarkoituksia tilaan sisällytetään. 
Monikäyttöisyyttä suunniteltaessa on otettava 
huomioon esimerkiksi huonekalujen kiinnittäminen 
säädösten mukaisesti.

Toiminnallisuus on vaikuttava tekijä myös risteilyn 
henkilöstön näkökulmasta. Tarpeelliset ja työhön 
sopivat tilat ovat henkilöstön kannalta äärimmäisen 
oleelliset. Pieniin tiloihin tulee suunnitella 
mahdollisimman tehokkaat työ- ja säilytystilat. 
Tavaroiden säilytys on suunniteltava siististi ja 
tehokkaasti varastoihin ja paikkoihin, missä niitä 
tarvitaan. Laivalla tapahtuvan tavaroiden logistiikan 
on oltava helppoa ja mahdollisimman nopeaa.

"Tunne hyvin suunnitellusta ja 

toiminallisuuksiltaan 

onnistuneesta tilasta 

muodostuu, kun tila kertoo 

asiakkaalle oikeat toimintatavat 

ja jokainen henkilökunnan 

jäsen tietää, mitä hän siellä 

tekee. Toiminnallisuuden täytyy 

olla loogista niin asiakkaan kuin 

henkilökunnan näkökulmasta."

5
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Vastuullisuus on yhtä tärkeämpi arvo tulevaisuuden 
matkailijoille. Matkustamisessa halutaan huomioida luonto 
ja ekologinen kestävyys, globalisaation tuomat haasteet 
sekä humanitäärisyys. Matkakohde valitaan omien arvojen 
mukaisesti ja etenkin korkealaatuisessa matkailussa on 
tärkeää, että myös vastuullisuuskysymykset on huomioitu. 
Tulevaisuuden matkaajille on aina vain tärkeämpää ottaa 
huomioon oman toiminnan vaikutus paikalliseen 
kulttuuriin ja sen hyvinvointiin.

Vastuullisuus
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Vastuullisuus kulkee käsikädessä ekologisuuden 
kanssa. Ilmastonmuutos ja sen aiheuttamat haasteet 
tulee huomioida risteilyaluksen toiminnassa. 
Ekologisuuden tulee näkyä vahvasti ja suomalaisen 
luonnon monimuotoisuuden ylläpitäminen tulisi olla 
mukana risteilyn konseptia suunnitellessa. Ekologisien 
arvojen ja vastuullisuuden viestiminen ja 
näkyminen risteilymatkustajalle syventävät 
mielikuvaa korkealaatuisesta ja tulevaisuudesta 
välittävästä toimijasta.

Tilojen kannalta vastuullisuus voidaan huomioida muun 
muassa materiaalivalinnoissa ja alihankintaketjuissa. 
Ekologisuus nousee esiin siivouksen ja jätehuollon 
kautta, kiertotalouden sekä energiatehokkuuden kautta.

5
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Korkealaatuisessa matkailuelämyksessä teknologia on 
vahvasti mukana sekä tiloissa että palveluissa. 
Tulevaisuudessa digitalisuus ja teknologia ovat sulautuneet 
kaikkeen tekemiseen, joka toisaalta luo paljon 
mahdollisuuksia erilaisten toiminnallisuuksien ja elämysten 
luomiseen, mutta asettaa myös haasteita suunnitella 
ajassa mukana olevia ratkaisuja.

Teknologia
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Risteilyaluksen sisällä teknologiaratkaisut on upotettu osaksi 
tilakokonaisuuksia niin, että ne palvelevat tarkoitustaan, mutta 
eivät kiinnitä liiaksi huomioita tai riko korkealaatuista 
kokonaisuutta. Virtuaalitodellisuuden ja lisätyn todellisuuden 
avulla voidaan tarjota uudenlaisia elämyksiä ja esimerkiksi jakaa 
tietoa.

Risteilymatkustaja voidaan tunnistaa mukana kulkevasta 
mikrosirusta ja tietoa voidaan hyödyntää tiloissa esimerkiksi 
niin, että tunnistuksen avulla avataan ovet. Tunnistuksen avulla 
myös palveluja voidaan personoida.

Yksityisissä ja yleisissä tiloissa tulee ottaa risteilymatkustajien 
mobiililaitteiden latauksen tarve huomioon. Risteilyaluksella 
hyödynnetty teknologia on toimivaa ja käyttäjäystävällistä ja 
esimerkkinä yksityiskohtien huomioimisesta sähköisten 
infotaulujen sisällöt on suunniteltu niin, että ne ovat selkeä osa 
tilakokonaisuutta.

5

"Teknologia voi auttaa 

laajentamaan 

risteilyn fyysisiä tiloja 
hyödyntämällä 

virtuaalitodellisuutta tai 
lisättyä todellisuutta."



Laivan tilat

6

42



Korkealaatuiset tilat mahdollistavat korkealaatuisen elämyksen. 
Kaikissa risteilyaluksen tiloissa on huomioitava isot ikkunat, joiden 
kautta luonto tulee osaksi sisustusta ja elämystä. Laadukkaat ja 
kestävät materiaalit, jotka ikääntyvät kauniisti ovat osa 
korkealaatuisia tilaratkaisuja. Luonnonläheinen ja rauhallinen 
värimaailma luo harmonisen ja rentouttavan kokonaisuuden, jota 
hillitty ja hyvin suunniteltu äänimaisema ja akustiikka täydentävät. 
Korkealaatuisuus on huomioitu yksityiskohdissa, ja 
suomalaista designia, arkkitehtuuria ja taidetta on tuotu 
täydentämään huolella mietittyinä kokonaisuuksia.

Risteilyaluksen sisätilojen haasteet nousevat aluksen fyysisestä 
koosta ja korkealaatuisuuden yhdistämisestä. Korkealaatuiset tilat 
mielletään usein tilaviksi ja avariksi, ja luksukseen yhdistetty 
eksklusiivisuuden tunne voi olla vaikea toteuttaa ahtaalla aluksella. 
Aluksen tilat tuleekin suunnitella siten, että ne kattavat 
merkityksellisimmät asiakkaiden tarpeet, mutta säilyttävät samalla 
ilmavan ja avaran tunteen.

Tässä tilakonseptissa on käyty läpi aluksen eri tiloja, joista 
risteilyvieraiden hytit, aluksen ravintola ja lounge sekä spa- ja 
saunaosasto ovat nostettu erityisasemaan. Näiden tilojen osalta on 
käyty läpi tarkempia määrityksiä. Myös henkilökunnan tilat on 
nostettu tarkasteluun. Muita risteilyalukselta löytyviä tiloja on 
käsitelty vain pintapuolisesti.

Ravintola
Aamiainen, lounas, 

illallinen, "laivan 
sydän"

Lounge
Oleskelu, 

rentoutuminen, 
kulttuuri

Spa & Sauna
Hyvinvointi, 

rentoutuminen, kulttuuri

Hytti
Nukkuminen, 

oleskelu

Aula /info

Kansi

Laituri /allas

Henkilökunnan tilat

6

Asiakas
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Hytti

Korkealaatuiset hytit mahdollistavat matkustajille hyvät yöunet 
ja rennon oleskelun. Hyttien tulee olla riittävän tilavia, jotta 
niissä on mukava viettää aikaa, mutta ennen kaikkea hyttien 
tulee taata rauhallinen ja levollinen yöuni. Hyvän sängyn lisäksi 
matkustajat arvostavat tilavaa kylpyhuonetta, toimivia 
säilytysratkaisuja, isoa ikkunaa ja parveketta sekä mukavaa 
oleskelutilaa, joka tarjoaa myös puitteet mahdolliselle hytissä 
ruokailulle. Lapsiperheitä ajatellen olisi hyvä olla vaihtoehtona 
suurempia hyttejä tai mahdollisuus kahden hytin 
yhdistämiseen.

Hyttien sisutuksessa on käytetty suomalaista designia. 
Huoneissa olevat käyttöesineet sekä kylpyhuoneesta löytyvät 
saippuat ja hiustenhoitotuotteet edustavat suomalaisia 
vastuullisia brändejä.

6
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Toiminnallisuus: Tasokkaat säilytystilat. Oleskeluun nojatuolit tai 
sohva/divaani ja pieni pöytä. Säädettävä valaistus ja pimennysverhot. 
Hyvä äänieristys. Pieni jääkaappi, kahvin- ja vedenkeitin sekä 
turvalokero.

Elämyksellisyys: Parveke ja isot ikkunat. Hyvä uni ja rentouttava 
oleskelu.

Korkealaatuisuus: Laadukas ja leveä sänky, lakanat, peitot ja tyynyt. 
Laatoitettu ja kaunis kylpyhuone. Viimeistelty, harmoninen sisustus.

Teknologia: TV (taulu), digitaalinen päiväohjelma ja palveluportaali 
tv-näytön kautta, Wifi, pistorasiat, kauko-ohjaimella toimivat säädöt 
mm. valaistus, tv, pimennysverhot

Vastuullisuus: Hyttejä siivotaan harvennetussa rytmissä, mutta 
asiakas voi itse pyytää lisää siivousta tarvittaessa. Kosmetiikkapullot 
ovat normaalikokoiset ja täytettävät. Jätteiden kierrätys on 
huomioitu hytin roska-astioissa.

Kuusilinna, Kolo-sohva

6
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Ravintolassa nautitaan päivän aikana useampi 
ateria. Ravintola ja siellä nautittu ruoka ovat 
merkityksellisiä risteilyasiakkaille. Lomapäivä 
alkaa aamiaisesta ja illallinen kruunaa päivän.

Ravintolan arkkitehtuuri on 
skandinaavisen linjakasta ja sisustuksessa on 
käytetty vaaleaa puuta ja neutraaleja sävyjä. 
Suomalainen kulttuuri näkyy ravintolassa ruoan 
lisäksi tarjoiluastioissa sekä 
käytetyissä sisustusmateriaaleissa. 

6

Ravintola
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Ravintolan tilat ovat avara ja pöydistä on hyvät näköalat ulos.
Tunnelma ja toiminnot vaihtuvat ravintolassa päivän aikana 
ja esimerkiksi valaistuksen avulla saadaan 
illalliselle erilainen tunnelma kuin aamiaiselle.
Ravintolan tilajärjestelyt ja akustiikka tulee suunnitella siten,
että jokaiselle pöytäseurueelle mahdollistetaan 
rauhallinen ruokailuhetki.

Tilassa on huomioitu sekä matkustajien että henkilökunnan
vaivaton liikkuminen. Muulloin kuin ruoka-aikaan, tilaa 
on mahdollista hyödyntää muun muassa pienten seurueiden 
kokoontumisiin.
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Elämyksellisyys: Puhtaat suomalaiset raaka-aineet ja tarinan 
kerronta ruoan sekä esillepanon kautta. Oikean tunnelman 
luominen. Ravintola on risteilyaluksen sydän.

Vastuullisuus: Suomalaiset raaka-aineet, keittiön ekologisuus ja 
energiankäyttö, hävikin minimointi.

Toiminnallisuus: Toimivuus erilaisissa ruokailutilanteissa. 
Monikäyttöiset ja liikuteltavat tarjoilu- ja buffet moduulit. Tilan 
jakaminen esimerkiksi lasi- tai viherseinin. Salin lattiat, 
huonekalut ja tarjoilupöydät helposti siivottavia. Tekstiilit 
helposti huollettavia.

Korkealaatuisuus: Ravintolan siisteys. Kauniit kattaukset, 
tarjoiluastiat sekä tarjoilutekstiilit. Hyvä akustiikka poistaa 
yleistä hälinää ja lisää intiimiä tunnelmaa. Esteettisesti 
linjakkaat pöytäryhmät sekä tyylikkäät puoliloosit.

Iittala, Lautasia
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Lounge

Lounge on risteilyaluksen olohuone, jossa on rento ja 
rauhallinen tunnelma, mukavat nojatuolit ja pehmeät 
sohvat, takka luomassa tunnelmaa sekä isot ikkunat, joista 
luonto tulee osaksi tilaa. Tilassa vietetään aikaa yksin tai 
yhdessä rentoutuen teekupin tai viinilasin äärellä, kirjan tai 
lautapelin parissa tai muuten vain seurustellen. Loungessa
on mahdollista nauttia virvokkeita ja pientä purtavaa. Tila 
mahdollistaa myös pienimuotoiset ohjelmanumerot 
esimerkiksi elävän musiikin tai opetustuokion.

Tilassa yhdistyy suomalainen puu pehmeisiin huonekalujen 
tekstiileihin ja koviin kivi pintoihin. Värivalinnoissa 
painottuvat neutraalit luonnon sävyt sekä rohkeammat 
tummat kontrastit. Loungessa tuodaan esiin suomalaista 
design osaamista huonekalujen, käyttöesineiden sekä 
modernin taiteen kautta. Tila on esteettisesti elegantti ja 
siinä yhdistellään erilaisia huonekaluja ja istuinryhmiä 
luomaan elävyyttä.
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Elämyksellisyys: Isoista ikkunoista avautuvat maisemat, takkatuli 
ja rento tunnelma, monipuolinen paikallinen tarjonta juomia ja 
ruokia. Rento, mutta tyylikäs olohuone.

Korkealaatuisuus: Huoliteltu ja tarkasti suunniteltu kokonaisuus. 
Korkealaatuisuus huomioitu huonekaluissa ja 
materiaalivalinnoissa, jotka sisältävät suomalaista designia.
Akustiikka ja tilan äänimaisema on hyvin suunniteltu.

Toiminnollisuus: Rauhallisia nurkkauksia sekä istuinryhmiä. Tilaa 
jaettu fiksusti, monikäyttöisyys. Toimii mukavana 
ajanviettopaikkana. Loungen baarin yhteydessä on pieni 
nostokeittiö, jossa voidaan säilyttää ja koota kylmiä annoksia.

Teknologia: Valaistuksen säätely, ääniohjaus, mobiililaitteiden 
lataus. Digitaaliset viihdepalvelut, kuten suomalaiset 
mobiilipelit.

Tatu Vuorio, Meteora, 2021
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Spa ja Sauna

Spassa on mahdollisuus korkealaatuisiin 
hyvinvointipalveluihin hieronnoista kasvohoitoihin. Tilat 
ovat harmonisen rauhalliset ja hoitojen aikana on 
mahdollisuus nauttia maisemista. Span tilat ovat 
risteilyaluksen ylellisimmät ja erityishuomiota on 
kiinnitetty myös span katon yksityiskohtiin, sillä span
asiakkaat saattavat viettää pitkänkin hetken makuullaan.

Span sisustus ottaa inspiraationsa suomalaisesta 
kukkaniitystä ja sen herkistä yksityiskohdista. Se on 
esteettisesti kaunis ja rauhallinen kokonaisuus, jossa 
tuodaan esiin korkealaatuista suomalaista 
luonnonkosmetiikkaa. Spa toimii samalla myös 
luonnonkosmetiikan kauppana ja markkinapaikkana.
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Saunaosastolla inspiraationa on toiminut 
suomalainen saunaperinne saunavastoineen ja 
savusaunoineen. Puuta, pellavaa ja muita 
luonnonmateriaaleja on hyödynnetty sisustuksessa ja 
tekstiileissä. Perinteisen savusaunan elementtejä on 
hyödynnetty sisustuksessa tuomaan lisää 
elämyksellisyyttä. Saunaosastolta löytyy porealtaita 
upeilla maisemilla ja lisäksi on mahdollisuus päästä 
uimaan järveen tai mereen.

Saunaosasto on vahvasti elämyksellinen ja 
toimii ulkomaalaisille risteilyvieraille turvallisena 
paikkana kokea suomalaista saunaperinnettä. Sekä 
sauna- että spa osasto korostavat suomalaista 
hyvinvoinnin ja hiljentymisen perinnettä ja molemmat 
tilat voi varata oman seurueen käyttöön.
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Elämyksellisyys: Autenttinen ja aito suomalainen sauna 
sekä mahdollisuus pulahtaa järveen tai mereen. Saunan 
äänimaailmana hiljaisuus. Porealtaat sijoitettu niin, että 
ympäröivä luonto ja vesi mahdollisimman lähellä. 
Span äänimaailmassa kesäisen metsän ääniä ja veden 
virtausta. Metsän ja kukkien tuoksua. 
Luonnonkosmetiikkaa ja raaka-aineita Suomen luonnosta.

Korkealaatuisuus: Spassa ylelliset sisustusmateriaalit; 
estetiikka edellä. Saunassa korkealaatuisuus tulee 
sisustuksen yksityiskohtien huolittelusta ja asetteluista.

Vastuullisuus: Käytetyt tekstiilit ja kosmetiikka vastuullisia 
suomalaisia toimijoita. Painotus luonnon kosmetiikassa ja 
vegaanisissa puhdistusaineissa.

6

Globe Hope Cosmetics / Mia Höytö, 2021
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Henkilökunnan tilat ovat tärkeä osa korkealaatuista 
palvelukokemusta. Hyvin levännyt ja laivalla viihtyvä 
henkilökunta heijastuu suoraan palvelun laatuun. Lisäksi 
korkealaatuiset tilat varmistavat henkilökunnan 
sitoutumisen ja saatavuuden työtehtäviin myös jatkossa.

Henkilökunnalla on omat hytit hyvillä sängyillä ja laadukkailla materiaaleilla sekä 
lisäksi riittävät ja rentouttavat vapaa-ajan tilat oleskeluun ja harrastamiseen. 
Käytännön toiminnoista on huolehdittu ja laivalta löytyy henkilökunnalle mm. 
ravintola, pyykinpesumahdollisuus, tupakointitila (paheet on huomioitava) ja 
kuntosali. Suosituksena myös poreallas ja sauna.

Henkilökunnan tilat
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Vastuullisuus tulee näkyä myös henkilökunnan tiloissa, kuten 
koko laivalla. Näin henkilökunta sitoutuu vastuulliseen 
toimintaan ja toimii asiakkaille esimerkillisesti. Henkilökunnan 
tiloissa vastuullisuus näkyy muun muassa jätteiden 
kierrätyksenä, ekologisina materiaaleina ja raaka-aineina, 
vuodevaatteiden ja pyyhkeiden harvempana pesuvälinä, ja 
vähemmän luontoa kuormittavina pesuaineina.
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Toiminnallisuus: Henkilökunnalla on omat hytit hyvillä sängyillä 
ja riittävät toiminnot ”arjen pyörittämiseen” laivalla 
työskennellessään. Näin varmistetaan riittävä lepo ja vapaa-
aika. Äänieristys, valaistuksen säätely ja pimennysverhot.

Vastuullisuus: Henkilökunnan työoloista sekä erityisesti 
työturvallisuudesta huolehtiminen. Ekologisuus aspektit kuten 
jätekierrätys, vuodevaatteiden ja pyyhkeiden pesut sekä 
henkilöstöruokailusta aiheutuvan ruokahävikin vähentäminen.

Korkealaatuisuus: Henkilökunnan tiloissa on huomioitu 
korkealaatuisuus niin että henkilökunnan tilat ovat keskivertoa 
paremmat, varmistaen näin henkilökunnan viihtyvyys ja 
henkilökunnan saatavuus myös jatkossa.

6

Isku, Unigold sänky
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Risteilyalukselta löytyy edellä mainittujen tilojen lisäksi 
myös muita tiloja. Niihin kuuluvat laivan aula tai infoalue, 
ulkokansi sekä uimisen mahdollistaminen risteilyaluksella. 
Näiden tilojen lisäksi yleisten tilojen yhteydessä tulee 
huomioida riittävät WC tilat, sekä jäteastiat mahdollisille 
roskille.

Muut tilat

6



Korkealaatuisuuden kokemus alkaa heti laivaan astuessa, 
joten laivan aulalla on tärkeä rooli vieraita 
vastaanotettaessa. Aula on mahdollisimman avara ja 
valoista, ja toiminnot mietitty niin, että ruuhkaa ja 
jonottamista on mahdollisimman vähän. Teknologiaa on 
hyödynnetty aulassa esimerkiksi infotauluissa ja 
itsepalveluinfopisteissä. Aulan yhteydessä on esillä myös 
laivan saamat vastuullisuus sertifikaatit ja muut palvelun 
laadun todistukset.

Aulan lähistöltä löytyy ”Norppa-nurkka” tiedonhaluisille. Tästä 
infopisteestä löytyy monenlaista materiaalia tiedonhaluisille 
muun muassa Suomen luonnosta ja kulttuurista. Teknologiaa 
on hyödynnetty niin, että materiaaleihin voi tutustua 
interaktiivisesti muun muassa kuunnellen, katsellen, omalta 
mobiililaitteelta selaten tai VR-laseja hyödyntäen. Henkilöstö 
olisi nurkkauksessa välillä myös tarinoimassa ympäröivästä 
luonnosta ja kulttuurista.
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Laivan kannella on mahdollisuus rentoon oleiluun ja Suomen 
kesän valoisuudesta nauttimiseen. Kannelta löytyy pieni 
kahvila/baari sekä riippumattoja ja mukavia sohvaryhmiä, joista 
on mukava katsella rannikoita tai etsiä norppia järvivedestä. 
Kannella on myös mahdollisuus järjestää ohjelmanumeroita, 
kuten venyttelyä ja joogaa sään salliessa. Huonoa säätä 
ajatelleen kannella on siirrettäviä lasiseiniä, lämmittimiä ja 
vilttejä.

Suomalainen järvimaisema on erityislaatuinen maailmassa ja 
uiminen tulisi mahdollistaa risteilylaivalla. Laivalta tulisi löytyä 
ainakin poreallas, mutta myös suomalainen palju tai 
järvivesiallas voisi olla mahdollinen ulkokannella. Järvessä 
uimista varten laivalla pitäisi olla mahdollisuus avattavaan 
laiturikanteen, jolta olisi helppo pääsy veteen.
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Extrat ja villit ideat
Hytissä, kuten myös 

kompakteissa 
hotellihuoneissa, matkustajan 

ongelmana on yhden tai 
varsinkin useamman 
matkalaukun säilytys. 

Suuret matkalaukut ovat 
usein edessä ja viemässä 
turhaa tilaa, joten laivalla 

voisi olla erillinen 
matkatavarasäilytys. Laivalle 

saapumisen jälkeen 
matkustajien olisi mahdollista 

pyytää henkilökuntaa 
viemään laukut hytistä pois 
niille tarkoitettuun tilaan.

Ideana esille nousi oma pieni kirjasto –tyyppinen 
nurkkaus laivalle. Esillä oleva suomalainen 
kirjallisuus käännettynä eri kielille tarjoaisi 
ulkomaalaisille matkailijoille mahdollisuuden 
historiaan ja kulttuuriin tutustumiseen, sekä tila 
tarjoaisi rauhallisen ympäristön kirjoihin 
paneutumiseen takkatulen äärellä. Lisäksi 
kirjasto tarjoaisi kansainvälisiä lehtiä luettavaksi. 
Kirjat ja lehdet olisi mahdollista lunastaa myös 
itselleen.

Aulan yhteydessä voisi olisi museokaupan 
tyylinen myymälä. Myymälässä olisi esillä 
muun muassa paikallisia käsintehtyjä tuotteita, 
suomalaisia design –tuotteita sekä paikallisia, 
hyvin säilyviä ruoka- ja juomatuotteita kotiin 
vietäväksi. Vaihtoehtoinen idea pienelle 
myymälälle on tehdä koko laivasta 
kauppapaikka, jossa hyödynnettäisiin 
irtaimistosta löytyviä QR-koodeja ja 
verkkokauppa-alustaa. Tämä mahdollistaisi 
helpon ja yksinkertaisen tavan tilata laivalta 
löytyviä design esineitä omaan kotiin. 

6
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Teknologian kehityksen odotamme olevan vauhdikasta 
tulevina vuosina ja sen käyttöä on syytä tarkastella 
ammattilaisten kanssa, kun laivaa suunnitellaan ja 
rakennetaan. Lisättyä ja virtuaalitodellisuutta 
hyödyntämällä voidaan tiloihin luoda uusia ulottuvuuksia 
ja elämyksellisyyttä yhdistettynä Suomen luontoon ja 
kulttuuriin. Matkailijat voivat kokea revontulet tai 
tunturivaelluksen virtuaalitodellisuudessa.

Lapsille ja nuorille voisi mahdollisuuksien mukaan järjestää 
tila esimerkiksi video- ja lautapelien pelaamiseen, 
oleskeluun ja leikkeihin. Haastatteluissa ehdotettiin 
nuorille muun muassa biljardipöytää ja liukumäkeä veteen. 
Ideoinnissa nousi myös esille vaihtoehto esimerkiksi AR –
peleille laivalla (käytävillä, kannella tms.) tai pieni huone, 
jossa on mahdollista pelata VR –laseilla. Suomalaisten 
pelien pelaaminen voisi olla mahdollista myös hytissä, sillä 
onhan Suomi pelikehityksen kärkimaita.

6



Yhteenveto

Korkealaatuisen risteilyelämyksen ydin on hyvin suunnitellussa ja toteutetussa 
kokonaisuudessa. Laivan tilojen ja palveluiden tulee yhdessä kertoa asiakkaille tarinaa, 
joka on suunniteltu laadukkaaksi ja merkitykselliseksi elämykseksi yksityiskohtia myöten. 
Mikään tarinan osa ei saa olla irrallinen toisesta tai näyttämöllä oleva esine erottua 
joukosta. Suomalainen luonto ja kulttuuri antavat erinomaiset lähtökohdat tämän 
risteilyelämyksen tarinalle ja korkealaatuisen tunnelman luomiselle. Tarinan pitää näkyä 
niin tiloissa, käytännön toimenpiteissä, henkilökunnassa kuin markkinointiviestinnässä. 
Todellisuuden tulee vastata luvattua markkinointikuvaa, sillä asiakkaat osaavat vaatia 
rahoilleen vastinetta.

"Tarinan kerronnalla on mahdollisuus erottautua ja 

saada aikaan mieleenpainuva elämys."

Tämä tilakonsepti on luotu vastaamaan risteilyasiakkaiden arvoja, tarpeita ja toiveita. 
Risteilyelämyksen tulisikin ennen kaikkea tarjota asiakkaille huoletonta rentoutumista, 
laadukkuutta ja merkityksellisiä kokemuksia.

7
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Tekijät

Anu Björlin Jaana Konttila Eva-Kaisa Suominen

Kirjoittaja, tekninen 
asiantuntija, aikataulutus, 
yhteydet ja viestintä

Kirjoittaja, matkailu 
alan asiantuntija, digitaaliset 
työkalut, viestintä

Kirjoittaja, graafinen toteutus ja 
kiinteistöalan asiantuntija

Palvelumuotoilu
Master opinnot
Haaga-Helia Ammattikorkeakoulu



5. Palvelu aluksella

Hankkeessa suunnittelussa risteilytuotteessa aluksen merkitystä voidaan kuvata sanalla tukikohta. Alus kuljettaa asiakkaat erilaisiin paikkoihin,
joissa he voivat osallistua erilaisille retkille ja tutustua paikallisiin nähtävyyksiin. Aluksen pitää pystyä myös majoittamaan asiakkaat mukavasti,
eli tarvitaan riittävät majoitustilat. Hyteistä ja niihin liittyvistä vaatimuksista lisää tässä luvussa. Majoitustiloihin liittyvät asiakkaiden tarpeet
pesulapalveluille. Aluksen ja asiakkaiden liikkuessa erilaisissa luonto-olosuhteissa matkan aikana, voi aluksella olla tarve säilyttää vaihdettavia
paksumpia ulkoiluvarusteita. Näille varusteille ja niiden puhdistukseen tulee myös varata tiloja.

Näiden palveluiden lisäksi asiakkaat tarvitsevat aluksella ollessaan ravintolapalveluita ja mahdollisesti pienen ostosmahdollisuuden.
Risteilytuotteessa erilaiset maisemat ovat ehdottomasti myyntivaltti, tämä taas tarkoittaa, että aluksella on oltava maisemien katseluun sopivat
tilat. Yleensä tässä yhteydessä on varattu tilaa pienimuotoiselle ruoka- ja juomatarjoilulle. Aluksella tapahtuvalle ohjelmalle ei tämän tyyppisessä
risteilytuotteessa tarvitse yleisesti varata suuria tiloja. Ohjelma painottuu erilaisiin tietoiskuihin ja luentoihin kohteesta ja tämän lisäksi
esimerkiksi pienimuotoisiin musiikkiesityksiin.

Vaikka aluksen päätarkoitus on toimia tukikohtana risteilyvieraille, on aluksen korkeatasoisuus kaikissa tiloissa tärkeää. Hankkeessa
suunnitellussa risteilytuotteessa asiakkaiden maksama hinta esimerkiksi viikon risteilyltä vaihtelee hieman vajaasta kolmesta tuhannesta
eurosta yli viiteen tuhanteen euroon henkilöä kohden, jolloin asiakkaiden odotukset aluksen tiloista ovat korkeammat. Useat varustamot
mainostavat nykyisin aluksiaan konseptilla ”home away from home”, eli varustamot pyrkivät rakentamaan aluksille kodinkaltaisia olosuhteita.

Suomessa risteilyaluksen liikennöintiin liittyy teknisiä mittarajoituksia erityisesti sisävesillä liikennöitäessä. Suurimmissa merisatamissa
Suomenlahdella tällaisia rajoituksia ei ole, mutta sielläkin pienemmissä satamissa esimerkiksi syväykset voivat olla hyvinkin matalat. Oheisessa
taulukossa on tärkeimmät aluksen mittarajoitukset Saimaalla ja Vuoksen vesistöllä liikennöitäessä.
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6. Ohjelmapalvelut osana risteilytuotetta

102

Ohjelmapalveluilla tarkoitetaan risteilyliikenteessä yleisesti maissa tapahtuvia retkiä ja
erilaista tekemistä. Laivalla tapahtuvasta ohjelmasta käytetään usein termiä viihde.
Ohjelmapalveluiden merkitys risteilytuotteelle vaihtelee eri risteilytuotteiden kohdalla.
Osalla risteilyistä laiva ja laivan viihdepalvelut ovat tärkeitä asiakkaille. Tällaisista
risteilyistä voidaan mainita esimerkkinä Suomesta Ruotsiin ja Viroon suuntautuvat
risteilyt, ja toisaalta Karibian risteilyt edustavat tiettyyn rajaan asti risteilyitä, joissa laivan
palveluilla ja viihdetarjonnalla on korostunut merkintä.

Risteilyhankkeessa suunniteltu uudenlainen risteilytuote Suomenlahdelle ja Saimaalle
edustaa tuotteena risteilyä, jossa asiakkaille suurin merkitys maisemien lisäksi on maissa
tapahtuvilla retkillä. Tämän tyyppisille risteilyille osallistuville asiakkailla on suuri
motivaatio päästä katsomaan erilaisia paikkoja, tekemään retkiä ja osallistumaan
paikalliseen tekemiseen. Sama asia tuli ilmi hankkeessa tehdyssä asiakastutkimuksessa.

Hankkeen aikana on kartoitettu risteilyreitin eri alueiden ohjelmapalveluita. Tarjonta on
hyvää alueella erityisesti kesäkaudella. Erilaisia luontoon liittyviä aktiviteetteja
kalastuksesta vesiurheiluun löytyy hyvin. Hankkeen aikana on myös huomioitu, miten
erilaiset paikallisuuteen liittyvät ohjelmapalvelutuotteet ovat kasvaneet. Tällaisia voivat
olla esimerkiksi paikallisen saunakulttuurin ympärille tehdyt retket tai vaikkapa
karjalanpiirakan tekopaja.

Seuraavilla sivuilla esitellään erilaisia teemoja, sekä kuvia retkistä, joilla katsotaan olevan
suuri merkitys risteilytuotteen menestykselle. Avainsana on paikallisuus, joka voi esiintyä
niin arkkitehtuurina, paikallisena torielämänä tai muuna tekemisenä. Paikallinen historia
on myös teema, joka Suomeen suuntautuvat risteilyturistit etsivät. Näin ollen paikalliset
kierrokset esimerkiksi linnoissa, kirkoissa tai muissa kiinnostavissa rakennuksissa ovat
edelleen paikallaan.

Kuvat: Uudenmaanlitto ja Visit Savonlinna
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Kuvat: Visit Finland



7. Asiakaspotentiaali-, kustannus- ja 
tuottolaskelmat ja aluetaloudelliset 
vaikutukset maakunnittain
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Asiakaspotentiaali

Asiakaspotentiaalilaskelmat perustuvat Taloustutkimuksen elokuussa 2021 suorittamaan asiakastutkimukseen, josta on julkaistu erillinen julkaisu
tarkemmilla tutkimustuloksilla. Asiakaspotentiaalia on kartoitettu erilaisten lasku skenaarioiden kautta, jolloin huonoimmassakin skenaariossa
potentiaali on 160.000 asiakasta vuosittain, joista tarvittaisiin houkutella noin 5.000 asiakasta risteilyille vuosittain liikennöitäessä kesäkausi.
Vaikka asiakasmäärä kuulostaa pieneltä, on hyvä pitää mielessä, että kilpailu on kovaa erilaisten matkailutuotteiden kesken maailmalla.

Kustannus- ja tuottolaskelmat

Risteilyhankkeen alustavissa tuotto- ja kululaskelmissa on otettu huomioon erilaisia kulueriä, joita risteilyliikenteeseen liittyy ja lisäksi
korkeatasoisen tuotteen tuomia lisäkuluja, kuten esimerkiksi asiakkaiden lennättäminen Suomeen. Varustamoiden tilinpäätöksiä ja
vuosikertomuksia on käytetty laskelmissa hyväksi. Tuottolaskelmissa on otettu lipputuottojen lisäksi huomioon erilaisia mahdollisesti myytäviä
lisäpalveluita retkistä parempiin juomiin ja cocktaileihin. Laskelmat on tehty 7-päivän risteilyn perustietojen pohjalle. On syytä painottaa laskelmien
olevan hyvin alustavia ja muuttunut maailman tilanne on jo vaikuttanut esimerkiksi polttoainekustannuksiin.

Aluetaloudelliset vaikutukset maakunnittain

Aluetaloudellisia vaikutuksia risteilyliikenteen osalta on tutkittu risteilyasiakkaan alueelle jättämän rahan perusteella. Risteilyasiakkaiden jättämistä
tuloista on olemassa kattavaa tutkimusta maailmalla, ja laskelmat perustuvat näihin tilastoihin. Laskutapaa on avattu tarkemmin seuraavilla sivuilla.
Laskelmista on tässä vaiheessa jätetty pois laivan palveluiden tuomat tulot, koska ne vaihtelevat satamittain, ja esimerkiksi aluksen polttoaine- tai
raaka-ainelisäyksiä ei tarvita läheskään kaikissa pysähdyspaikoissa. Suurimmat tulovirrat aluetalouteen jäävät kuitenkin risteilyasiakkaiden kautta,
kun asiakkaille on rakennettu riittävän kattavat palvelu- ja ostomahdollisuudet.



Asiakaspotentiaali on minimissäänkin 160.000 
asiakasta ja tarve potentiaalista 3,5%:ia

• Vain Pohjoismaihin ja 
Baltiaan 
risteilymatkustamisesta 
kiinnostuneet 
pohjalukuna

• Taloustutkimuksen 
arvio tutkituiden 
maiden kiinnostuneista 
ja lisätyt maat, joiden 
määrät johdettu 
tutkituista maista

160.000

Skenaarion
kuvaus 

Asiakas-
potentiaali

3,50%
Tarve
potentiaalista*

• Maakohtaisista 
asiakasmääristä 
poistettu Karibian, 
USA:n länsirannikon, 
Meksikon ja Välimeren 
asiakkaat

• Taloustutkimuksen 
arvio tutkituiden 
maiden kiinnostuneista 
ja lisätyt maat, joiden 
määrät johdettu 
tutkituista maista

690.000

0,81%

• USA:sta ja Kanadasta 
vain Pohjoismaihin ja 
Baltiaan 
matkustamisesta 
kiinnostuneet, muista 
maista kaikki asiakkaat

• Taloustutkimuksen 
arvio tutkituiden 
maiden kiinnostuneista 
ja lisätyt maat, joiden 
määrät johdettu 
tutkituista maista

810.000

0,69%

• USA:sta ja Kanadasta 
poistettu Karibialla ja 
USA:n länsirannikolla ja 
Meksikossa risteilevät 
asiakkaat, muista 
maista kaikki 
risteilyasiakkaat

• Taloustutkimuksen 
arvio tutkituiden 
maiden kiinnostuneista 
ja lisätyt maat, joiden 
määrät johdettu 
tutkituista maista

1.100.000

0,51%

• Kaikista maista otettu 
huomioon kaikki 
risteilyasiakkaat

• Taloustutkimuksen 
arvio tutkituiden 
maiden kiinnostuneista 
ja lisätyt maat, joiden 
määrät johdettu 
tutkituista maista

2.170.000

0,26%

Taloustutkimuksen tutkimat maat

• Espanja, Iso-Britannia, Kiina, Saksa, 
Suomi ja Yhdysvallat (Venäläisten 

matkailijoiden osuus poistettu 
mahdollisten pakotteiden vuoksi)

Tutkimuksesta johdetut maat

• Espanja: Italia, Portugali ja Ranska

• Saksa: Alankomaat, Itävalta ja 
Sveitsi

• Venäjä: Norja ja Ruotsi (käytetty 

venäläisten tilastollista käyttäytymistä)

• Yhdysvallat: Kanada

7-päivän risteily

* jos risteilykausi huhti-lokakuu, 7kk, yksi risteily per viikko, täysi aluksen kapasiteetti: 200 matkustajaa per risteily
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Asiakaspotentiaali on minimissäänkin 190.000 
asiakasta ja tarve potentiaalista hieman yli 5%:ia

• Vain Pohjoismaihin ja 
Baltiaan 
risteilymatkustamisesta 
kiinnostuneet 
pohjalukuna

• Taloustutkimuksen 
arvio tutkituiden 
maiden kiinnostuneista 
ja lisätyt maat, joiden 
määrät johdettu 
tutkituista maista

190.000

Skenaarion
kuvaus

Asiakas-
potentiaali

5,20%
Tarve
potentiaalista*

• Maakohtaisista 
asiakasmääristä 
poistettu Karibian, 
USA:n länsirannikon, 
Meksikon ja Välimeren 
asiakkaat

• Taloustutkimuksen 
arvio tutkituiden 
maiden kiinnostuneista 
ja lisätyt maat, joiden 
määrät johdettu 
tutkituista maista

820.000

1,20%

• USA:sta ja Kanadasta 
vain Pohjoismaihin ja 
Baltiaan 
matkustamisesta 
kiinnostuneet, muista 
maista kaikki asiakkaat

• Taloustutkimuksen 
arvio tutkituiden 
maiden kiinnostuneista 
ja lisätyt maat, joiden 
määrät johdettu 
tutkituista maista

960.000

1,02%

• USA:sta ja Kanadasta 
poistettu Karibialla ja 
USA:n länsirannikolla ja 
Meksikossa risteilevät 
asiakkaat, muista 
maista kaikki 
risteilyasiakkaat

• Taloustutkimuksen 
arvio tutkituiden 
maiden kiinnostuneista 
ja lisätyt maat, joiden 
määrät johdettu 
tutkituista maista

1.300.000

0,76%

• Kaikista maista otettu 
huomioon kaikki 
risteilyasiakkaat

• Taloustutkimuksen 
arvio tutkituiden 
maiden kiinnostuneista 
ja lisätyt maat, joiden 
määrät johdettu 
tutkituista maista

2.590.000

0,38%

4-päivän risteily

* jos risteilykausi huhti-lokakuu, 7kk, 49kpl 4-päivän risteilyitä, täysi aluksen kapasiteetti: 200 matkustajaa per risteily

Taloustutkimuksen tutkimat maat

• Espanja, Iso-Britannia, Kiina, Saksa, 
Suomi ja Yhdysvallat (Venäläisten 

matkailijoiden osuus poistettu 
mahdollisten pakotteiden vuoksi)

Tutkimuksesta johdetut maat

• Espanja: Italia, Portugali ja Ranska

• Saksa: Alankomaat, Itävalta ja 
Sveitsi

• Venäjä: Norja ja Ruotsi (käytetty 

venäläisten tilastollista käyttäytymistä)

• Yhdysvallat: Kanada
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Polttoaine muodostaa arvioiden mukaan 
suurimman kustannusarvion viikon risteilyllä

Kustannukset 
laskettu 85%:in 

täyttöasteella, joka 
tarkoittaa n. 170 

asiakasta per risteily. 

Täydellä 
asiakasmäärällä 

vuotuiset 
kustannukset ovat 

27,2M€.

KUSTANNUSERÄ Tarkennus Kustannukset per risteily 

(7-päivää)

Kokonaiskustannus, kesäkausi 

(vuosi)*

Kokonaiskustannus, talvikausi 

(vuosi)**

Kokonaiskustannus, 

ympärivuotinen liikenne 

(vuosi)

Kommentti

Henkilöstökulut kts. erillinen välilehti 81 023 € 2 268 649 € 1 620 464 € 3 889 113 €

All-inclusive pakettiin kuuluvat 

ruokatarvikkeet
53 550 € 1 499 400 € 1 071 000 € 2 570 400 €

Laskettu keskiarvolla aamiainen 

15€/hlö/päivä, lounas + päivällinen 

30€/hlö/päivä (tuotantohinnat). 

Keskimäärin aamiainen + yksi ateria 

per päivä per asiakas (koska 

asiakkaat päivisin retkillä, yms.).

Lisämaksulliset ruuat, 

ruokatarvikkeet
17 850 € 499 800 € 357 000 € 856 800 €

Laskettu 15€/hlö/päivä 

lisämaksullisia ruokatuotteita

All-inclusive pakettiin kuuluvat 

juomat (alkoholi + soft)
59 500 € 1 666 000 € 1 190 000 € 2 856 000 €

Arvio kulutuksesta 50€/hlö/päivä

Lisämaksulliset juomien kulut 11 900 € 333 200 € 238 000 € 571 200 € Arvio kulutuksesta 10€/hlö/päivä

Asiakkaiden lennot Suomeen
Hintaan kuuluu matkat Suomeen 

ja Suomesta
85 000 € 2 380 000 € 1 700 000 € 4 080 000 €

Keskiarvo hinta 500€, 

tuottajalentohinnat, osa Suomesta, 

Euroopasta, USAsta ja Aasiasta

Hotelliyö ennen risteilyä

Hintaan kuuluva, lentomatkojen 

yhteydessä, kun saapuminen 

edeltävänä iltana

12 750 € 357 000 € 255 000 € 612 000 €

Laskettu keskiarvohinta 

150€/yö/2hh, eli 75€/hlö/yö

Kuljetukset satamissa

Shuttle-kuljetukset keskustaan 

niissä satamissa, joissa pysähdys 

rahtisatamassa
9 000 € 252 000 € 180 000 € 432 000 €

Hanko, Varkaus, Kuopio/Joensuu 

(3000€/satama)

Satamaksut kts. erillinen välilehti 10 000 € 280 000 € 200 000 € 480 000 €

Väylämaksut kts. erillinen välilehti 4 100 € 114 800 € 82 000 € 196 800 €

Luotsausmaksut kts. erillinen välilehti 17 000 € 476 000 € 340 000 € 816 000 €

Polttoaine HUOM. Tarkastamaton arvio. 162 500 € 4 550 000 € 3 250 000 € 7 800 000 €
Käytetty arvio n. 30% 

kokonaiskuluista

Kokonaiskustannukset 524 173 € 14 676 849 € 10 483 464 € 25 160 313 €

Ruoka

Juoma

* kesäkausi 28 kpl viikon risteilyä
** talvikausi 20 kpl viikon risteilyä



Lisät (%) Sivukulu-%

Lomakorvaus 

huomioitu 

(kk)

30 % 25 % 13

Kustannuserä Tarkennus Rooli (henkilöstökustannukset) Henkilöstönmäärä 

(kaikki henkilökunta x2 

määrinä, toinen 

miehistö lepovuorossa, 

toinen töissä)

Peruspalkka 

(hlö/kk)

Palkka, sis. 

vuorolisät 

(hlö/kk)

Sivukulut 

(hlö/kk)

Palkka, 

kokonais-

kustannus 

(hlö/vuosi)

Kokonaiskustannus 

koko roolista (vuosi)

Kommentti

Päällikkö 2 4 550 € 5 915 € 1 479 € 96 119 € 192 238 €

Yliperämies 2 2 600 € 3 380 € 845 € 54 925 € 109 850 €

Perämies 4 2 250 € 2 925 € 731 € 47 531 € 190 125 €

Konepäällikkö 2 4 100 € 5 330 € 1 333 € 86 613 € 173 225 €

Konemestari 2 2 600 € 3 380 € 845 € 54 925 € 109 850 €

Korjausmies (matruusi) 4 2 400 € 3 120 € 780 € 50 700 € 202 800 €

Lähde: 

https://www.smu.fi/site/assets/files/14

09/ma_palkat_ja_lisat_2021.pdf

Purseri/intendentti 2 2 800 € 3 640 € 910 € 59 150 € 118 300 €

Hotellipäällikkö 2 2 600 € 3 380 € 845 € 54 925 € 109 850 €

Ravintolapäällikkö 2 2 600 € 3 380 € 845 € 54 925 € 109 850 €

Kokki 6 2 300 € 2 990 € 748 € 48 588 € 291 525 €

Hovimestari 4 2 400 € 3 120 € 780 € 50 700 € 202 800 €

Tarjoilija (ravintola&baari) 20 2 200 € 2 860 € 715 € 46 475 € 929 500 €

Siivoja 8 2 200 € 2 860 € 715 € 46 475 € 371 800 €

Risteilyisäntä/-emäntä 2 2 300 € 2 990 € 748 € 48 588 € 97 175 €

Järjestyksenvalvoja 4 2 400 € 3 120 € 780 € 50 700 € 202 800 €

Sairaanhoitaja 2 2 300 € 2 990 € 748 € 48 588 € 97 175 €

Info/myymälähenkilö 4 2 300 € 2 990 € 748 € 48 588 € 194 350 €

Sauna- & spa-työntekijä 4 2 200 € 2 860 € 715 € 46 475 € 185 900 €

YHTEENSÄ 76 2 617 € 3 402 € 850 € 55 277 € 3 889 113 €

Henkilöstöä töissä per risteily 38 Keskiarvo Keskiarvo Keskiarvo Keskiarvo

Asiakas-henkilökunta suhde 5,26

Lähde: https://seacommand.fi/wp-

content/uploads/2021/10/SLPL-SV-

Ulkomaanliikenteen-palkkataulukko-

1.3.2021-jakoversio.pdf 

Lähde: 

https://www.konepaallystoliitto.fi/wp-

content/uploads/2021/06/Ulkomaanliike

nteen-palkkataulukot-1.3.2021-

alkaen.pdf

Lähde: 

https://www.smu.fi/site/assets/files/14

09/ma_palkat_ja_lisat_2021.pdf

Henkilöstökustannukset

Päällystö

Päällystö / talouspuoli 

Kansi- ja koneosasto

Ravintola- & hotellityöntekijät

Henkilöstömitoitusta on tehty 1:5 suhteessa, joka 
on sama esim. Hurtigrutenin risteilyillä
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Lipputuotot muodostavat arvioiden 
mukaan noin 27,2M€:n vuotuisen tulon

TUOTTOERÄ

Tuotot per risteily 

(7-päivää)

Kokonaistuotto, kesäkausi 

(vuosi)*

Kokonaistuotto, talvikausi 

(vuosi)**

Kokonaistuotto, 

ympärivuotinen liikenne 

(vuosi)

Lisämaksulliset ruuat Lisämaksullisten ruokien myynti
23 800 € 666 400 € 476 000 € 1 142 400 €

Arvioitu myynti 20€/hlö/päivä

Lisämaksulliset juomat Lisämaksullisten juomien myynti
17 850 € 499 800 € 357 000 € 856 800 €

Arvioitu myynti 15€/hlö/päivä

Retkien välityskomissiot Pysähdyspaikoissa tehtävien 

retkien välitystoiminta 5 440 € 152 320 € 108 800 € 261 120 €

Arvioitu: 4 retkeä per asiakas per 

risteily, retken keskihinta 

80€/hlö/retki, komissio 10%)

Laivalla tapahtuvan myynti Laivan myymälässä ja kioskissa 

tapahtuva myynti
8 500 € 238 000 € 170 000 € 408 000 €

Arvioitu keskiostos 

50€/henkilö/risteily

Spa- & Wellness-myynti Erilaisten hoitojen myynti
11 900 € 333 200 € 238 000 € 571 200 €

Arvioitu keskikulutus 

70€/henkilö/risteily

Lipputuotot kts.erillinen välilehti 566 780 € 15 869 840 € 11 335 600 € 27 205 440 €

Kokonaistuotot 634 270 € 17 759 560 € 12 685 400 € 30 444 960 €

Tuotot laskettu 85%:in täyttöasteella, joka tarkoittaa n. 170 asiakasta per risteily. 

Täydellä asiakasmäärällä vuotuiset tuotot olisivat 35,8M€.

* kesäkausi 28 kpl viikon risteilyä
** talvikausi 20 kpl viikon risteilyä
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Risteilyillä on tuottopotentiaalia, investoinnin 
suuruusluokka ja osittainen kausi tuottavat haasteita 
kannattavuuteen

Täyttöaste: 85%:ia

Kesäkausi, huhti-lokakuu
(28 risteilyä)

Talvikausi, marras-maaliskuu 
(20 risteilyä)

Ympärivuotinen liikenne
(48 risteilyä)

Tuotot 17.760.000€ 12.680.000€ 30.440.000€

Kustannukset -14.680.000€ -10.480.000€ -25.160.000€

Kauden tulos 
(operatiivinen tulos)

3.080.000€ 2.200.000€ 5.280.000€

• Kauden tuloksesta vähennetään vielä alukseen liittyvän investoinnin kuoletus ja yrityksen kiinteitä 
kuluja vuosittain.
• Uuden aluksen hinta voisi olla esimerkiksi 95M€, vuotoinen kuoletusarvo ilman korkoja on 

• 20 vuoden kuoletusajalla 4,8M€/vuosi tai 
• 25 vuoden kuoletusajalla 3,8M€/vuosi.

• Toisaalta laskelmista puuttuvat vielä poistot, joiden lopulliset vaikutukset tulokseen ovat 
positiivisia.

• Laskelmien tarkistaminen on meneillään, suurimmat virhearviointiriskit liittyvät esimerkiksi
• polttoainekulut (arvioitu n. 30% kokonaiskuluista, jos vain 20%, kuluista poistuu n. 2,3M€/vuosi)
• henkilöstökuluihin (variaatioita n. 0,5-1M€/vuosi).

100%:in 
täyttöasteella 

tuotto olisi 8,6M€ 
(ympärivuotinen 

liikenne)

7-päivän risteilyt
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Aluetaloudelliset vaikutukset maakunnittain 
– vaikutusten laskemisen periaatteet

• Vaikutusten laskuesimerkkeinä on käytetty 7-päivän risteilyä, joka oli 
myös pohjana aiemmin tehdylle asiakastutkimukselle (Taloustutkimus, 
elokuu 2021)

• Pysähdysten pituus vaikuttaa aluetalouteen tulevien tulojen määrään 
(lyhyempi pysähdys tuottaa vähemmän ja pidempi pysähdys vastaavasti 
enemmän)

• Satamien lähtö- ja tulosatamilla on merkittävä vaikutus alueelle jäävään 
tuloon

• Laskennassa on käytetty kansainväliseen tutkimukseen (Cruise Lines 
International Association, 2019) perustuvaa tietoa lähtö- ja 
välipysähdyksien osalta

• Lähtösatamaan asiakas jättää rahaa noin 317 euroa henkilöä kohden

• Välipysähdyksellä asiakas jättää rahaa noin 82 euroa henkilöä kohden

• Laivan tulosatamaan saapuvan asiakkaan osalta on projektissa arvioitu 
asiakkaan jättävän rahaa puolet lähtösatamaan verrattuna, eli noin 159 
euroa henkilöä kohden

• Ylläolevat summat sisältävät ruokailuita, ohjelmapalveluita, ostoksia ja 
lisäksi lähtö- ja tulosatamissa yhden majoitusyön joko ennen laivan lähtöä 
tai laivan saavuttua, tämän ylittävät yöt kohteessa ovat alueelle lisätuloa
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Aluetaloudelliset hyödyt
Etelä-Karjala

Muita arvioituja aluetulon lähteitä

• Satamamaksut

• Kuljetuspalvelut asiakkaille

Lappeenrannan 
alue

Risteilyasiakkaiden 
tulo (7-päivän risteilyt)

1.030.000€ 
/kesäkausi

(Ympärivuotinen toiminta 
1.770.000€/vuosi)

Imatran alue

Imatran alueen tuloa ei voi 
suoraan arvioida. Alueen 

matkailutulo on osa 
Lappeenrannan alueen 

tuloista matkailun 
ohjelmapalveluiden kautta.

Kartta: Open Street Map
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Aluetaloudelliset hyödyt
Etelä-Savo

Muita arvioituja 
aluetulon lähteitä

• Satamamaksut

• Kuljetuspalvelut 
asiakkaille

Savonlinnan alue

Risteilyasiakkaiden 
tulo (7-päivän risteilyt)

1.260.000€ 
/kesäkausi

(Ympärivuotinen toiminta 
2.160.000€/vuosi)

Mikkelin alue

Mikkelin alueen tuloa ei voi 
suoraan arvioida. Alueen 

matkailutulo on osa 
Puumalan ja Savonlinnan 

alueiden tuloista matkailun 
ohjelmapalveluiden kautta.

Puumalan alue

Risteilyasiakkaiden 
tulo (7-päivän risteilyt)

290.000€ 
/kesäkausi

(Ympärivuotinen toiminta 
490.000€/vuosi)

Kartta: Open Street Map
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Aluetaloudelliset hyödyt
Kymenlaakso

Muita arvioituja aluetulon lähteitä

• Satamamaksut

• Kuljetuspalvelut asiakkaille

Kotkan alue

Risteilyasiakkaiden 
tulo (7-päivän risteilyt)

400.000€ 
/kesäkausi

(Ympärivuotinen toiminta 
690.000€/vuosi)

Kouvolan alue

Kouvolan alueen tuloa ei 
voi suoraan arvioida. 

Alueen matkailutulo on osa 
Kotkan alueen tuloista 

matkailun 
ohjelmapalveluiden kautta.

Kartta: Open Street Map
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Aluetaloudelliset hyödyt
Pohjois-Karjala

Joensuun alue

Risteilyasiakkaiden 
tulo (7-päivän risteilyt)

670.000€ 
/kesäkausi

(Ympärivuotinen toiminta 
1.140.000€/vuosi)

Lieksa-Koli alue

Mikkelin alueen tuloa ei voi 
suoraan arvioida. Alueen 

matkailutulo on osa 
Puumalan ja Savonlinnan 

alueiden tuloista matkailun 
ohjelmapalveluiden kautta.

Muita arvioituja aluetulon 
lähteitä

• Satamamaksut

• Aluksen tarvitsemat huolto- ja 
täydennyspalvelut (esim. siivous, 
varastojen täydentäminen)

• Kuljetuspalvelut asiakkaille

• Mahdolliset lisä majoitukset lähtö- ja 
tulosatamissa

Kartta: Open Street Map
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Aluetaloudelliset hyödyt
Pohjois-Savo

Varkauden alue

Risteilyasiakkaiden 
tulo (7-päivän risteilyt)

143.000€ 
/kesäkausi

(Ympärivuotinen toiminta 
250.000€/vuosi)

Tahkon ja 
Ylä-Savon alueet

Tahkon ja Ylä-Savon 
(Iisalmen) alueiden tuloa ei 

voi suoraan arvioida. 
Alueen matkailutulo on osa 

Kuopion alueen tuloista 
matkailun 

ohjelmapalveluiden kautta.

Kuopion alue

Risteilyasiakkaiden 
tulo (7-päivän risteilyt)

670.000€ 
/kesäkausi

(Ympärivuotinen toiminta 
1.140.000€/vuosi)

Muita arvioituja aluetulon lähteitä

• Satamamaksut

• Aluksen tarvitsemat huolto- ja täydennyspalvelut 
(esim. siivous, varastojen täydentäminen)

• Kuljetuspalvelut asiakkaille

• Mahdolliset lisä majoitukset lähtö- ja tulosatamissa

Kartta: Open Street Map
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Aluetaloudelliset hyödyt
Uusimaa

Muita arvioituja aluetulon lähteitä

• Satamamaksut

• Aluksen tarvitsemat huolto- ja 
täydennyspalvelut (esim. siivous, 
varastojen täydentäminen)

• Kuljetuspalvelut asiakkaille

• Mahdolliset lisä majoitukset lähtö- ja 
tulosatamissa

Hanko-Raasepori 
-alue

Risteilyasiakkaiden 
tulo (7-päivän risteilyt)

287.000€ 
/kesäkausi

(Ympärivuotinen toiminta 
490.000€/vuosi)

Helsingin alue

Risteilyasiakkaiden 
tulo (7-päivän risteilyt)

1.330.000€ 
/kesäkausi

(Ympärivuotinen toiminta 
2.300.000€/vuosi)

Porvoon alue

Porvoon alueen tuloa ei 
voida suoraan arvioida, 

koska alue saa osan 
Helsingin alueen tuloista 

ja osan Kotkan alueen 
tuloista. 

Kartta: Open Street Map
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Aluetaloudellisten hyötyjen 
laskuperusteet

Ei löydy tietoa CLIAn tilastoissa

Lähtösatama

Välipysähdys 

satamassa Päätesatama Kommentti

CLIA 2019 (per asiakas) 317 € 82 € 159 € Päätesatamalle 

puolet 

lähtösataman 

arvosta, koska osa 

asiakkaista voi 

siirtyä jo samana 

päivänä pois

Tulo yhtä (1) risteilyä kohden 63 400 € 16 400 € 31 700 €

Pysähdyksen 

pituus

Käytetty 

rahasumma Kommentti

8h 82,00 €

Perustuu CLIA:n 

arvioon, arvio että 

koko päivä 8h 

pysähdys

1h 10,25 €

5h 51,25 €

4h 41,00 € Puolikas päivä

3h 30,75 €

Asiakkaan käyttämä raha pysähdyspaikassa, 

tuntiarvio
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Aluetaloudelliset hyödyt taulukkona
POHJOIS-KARJALA

Risteilytyyppi Kausi Risteilyt kpl Lappeenranta Imatra Mikkeli Savonlinna Puumala Kotka Hamina Kouvola Joensuu Kuopio Varkaus Helsinki Hanko Porvoo

Kesäkausi huhti-

lokakuu, 28 vkoa
28 1 033 200 €

Lappeenrannan 

tuloista

Savonlinnan ja 

Puumalan 

tuloista

1 262 800 € 287 000 € 401 800 € Kotkan tuloista Kotkan tuloista 665 700 € 665 700 € 143 500 € 1 331 400 € 287 000 €

Helsingin ja 

Kotkan 

tuloista

Talvikausi, marras-

maaliskuu, 20 vkoa
20 738 000 €

Lappeenrannan 

tuloista

Savonlinnan ja 

Puumalan 

tuloista

902 000 € 205 000 € 287 000 € Kotkan tuloista Kotkan tuloista 475 500 € 475 500 € 102 500 € 951 000 € 205 000 €

Helsingin ja 

Kotkan 

tuloista

1 771 200 € <<<< >>>> 2 164 800 € 492 000 € 688 800 € <<<< <<<< 1 141 200 € 1 141 200 € 246 000 € 2 282 400 € 492 000 € <<<<

KOMMENTIT 18h pysähdys
22h pysähdys, 

ka.
5h pysähdys 7h pysähdys

Joensuu toimii vuoroin 

Kuopion kanssa lähtö- 

ja pääteasemana, 

kerran kuussa, 

risteilymäärä jaettu 

4:llä
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Joensuun kanssa lähtö- 

ja pääteasemana, 

kerran kuussa, 

risteilymäärä jaettu 

4:llä

5h pysähdys, 

ka.

Pysähdys 

vain kun 

Kuopio on 

määränpäänä 

tai 

lähtöpaikkan

a.

Lähtö- ja 

tulosatamakau

punki

5h pysähdys

ETELÄ-KARJALA ETELÄ-SAVO KYMENLAAKSO POHJOIS-SAVO UUSIMAA

7-päivän risteily

Yhteensä vuodessa
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7-päivän risteily

Yhteensä vuodessa
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8. Varauskanavat
Risteilyliikenteessä eri palveluntuottajien tarjoamaa kootaan yhdeksi
tuotekokonaisuudeksi. Tuotekokonaisuuden kokoajana voi toimia
risteilyvarustamo tai matkanjärjestäjä. Tuotteeseen kuuluu usein miten
itse risteily, laivalla tarjottavat lisäpalvelut, kuljetuksia laivan lähtö- tai
saapumispaikkaan ja erilaisia maissa tehtäviä retkiä. Loppuasiakkaan
näkökulmasta hänen onnistuu yhdellä kertaa varata kattava ja sopiva
paketti, vaikka taustalla palvelua toteuttaa moni eri yritys.
Risteilyvarustamot myyvät myös niin kutsuttuja all-inclusive –paketteja,
joihin kaikki palvelut sisältyvät hintaan. Tällöinkin taustalla on usein
monia eri palvelun tuottajia.

Risteilyasiakkaan (loppuasiakkaan kannalta) varsinaisena
varauskanavana toimii matkatoimisto, matkanjärjestäjän tai
risteilyvarustamon nettisivut. Yksittäisen palveluntuottajan kannalta
erilaisten palveluiden tiedot, hinnat ja kiintiöt täytyy toimittaa
tuotekokonaisuuden kokoajalle, joka sitten tavallaan jälleenmyy tuotteen
loppuasiakkaalle. Tähän vaiheeseen liittyy tietysti hinta- ja
sopimusneuvottelut, joissa sovitaan myös välityspalkkiosta, jota risteilyn
asiakkaalle myyjä ottaa myyntityöstä.

Ohjelma- ja muiden maissa tapahtuvien palveluiden osalta
risteilyvarustamot käyttävät pääsääntöisesti kussakin kohteessa toimivia
Destination Management Company (DMC) –yrityksiä, jotka ovat
koonneet jo valmiiksi esimerkiksi risteilyvarustamon tarvitsemat
maakuljetukset ja erilaiset retkipalvelut ja niiden tuottajat. Tässä
tapauksessa risteilyvarustamo tai matkanjärjestäjä tekee yhden
sopimuksen DMC-yrityksen kanssa, joka taas vastaa palveluista
alihankinnan kautta pienemmiltä, paikallisilta yrityksiltä.
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Ohjelmapalveluyritys Maakuljetusyritys Opaspalvelut

Destination Management 
Company 

(DMC)

Risteilyvarustamo / 
matkanjärjestäjä

Omat nettisivut Matkatoimistot
Risteilyvarustamon tai 

matkanjärjestäjän 
puhelinmyynti

Risteilyn toteuttaja

Maapalveluiden 
toteuttaja

Varauskanavat

Paikalliset yritykset



Yhteistyössä

Timo Rissanen, projektipäällikkö
+358 (0)50 392 6556
timo.rissanen@ekarjala.fi
@TORissanen 

Lisätietoja hankkeen nettisivuilta:

https://liitto.ekarjala.fi/projektit/paattyneet-hankkeet/uusi-
risteilytuote-suomenlahdelle-ja-saimaalle/

https://liitto.ekarjala.fi/projektit/paattyneet-hankkeet/uusi-risteilytuote-suomenlahdelle-ja-saimaalle/

