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Vesiympäristöt matkailun 

vetovoimatekijöinä

• Vesialueet ja vesistöjä reunustavat 

ranta-alueet, metsät sekä 

rakennetut ympäristöt

• Vesi eri olomuodoissaan

• Veden ja vesiympäristöjen rooli 

keskeinen osana matkailua –

koskien ihailusta parantaviin vesiin
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Vesiin liittyvät kokemukset ja elämykset
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Muutokset ilmastossa ja luonnon 

monimuotoisuudessa

Vaikutus toimintaympäristöön 

ja sen vetovoimaisuuteen:

• Talvikauden pituus ja lumen 

määrä

• Muutos paikallisessa lajistossa 

(esim. norppa)

• Vesistöjen rehevöityminen –

sinilevän määrän lisääntyminen
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Luonnon hyvinvointivaikutukset (Tyrväinen ym., 2018)
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Vesiympäristöt ja hyvinvointi
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Hyvinvoinnin edistäminen 

kunnassa

1. Turvalliset ja helposti 

saavutettavat vesialueet

2. Luonto osana opetusta

3. Luontoreseptit osaksi 

sosiaalista kuntoutusta ja 

mielenterveystyötä

4. Hyvinvointi 

luontomatkailuvaltiksi
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Hyvälaatuiset vesistöt 

houkuttavat kävijöitä

• Kansainvälisen 

kyselytutkimuksen (BIS) 

mukaan vesistöjen ekologisen 

tilan todettiin olevan selkeässä 

yhteydessä alueiden käyttöön 

ja suosioon. 

• Vesistöjen tila liittyy myös 

ihmisen koettuun elpymiseen. 
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Vesiympäristöihin ja hyvinvointiin liittyvät 

luontomatkailun mahdollisuudet

• Matkailutuotteet hyvinvoinnin edistäjinä 

– muutosmatkailu ja elvyttävä matkailu

• Palvelutarjonnan ja toimintaympäristön 

kehittäminen hyödyttää matkailijoiden 

lisäksi paikallisia asukkaita

• Vesiluontoon liittyviä 

hyvinvointivaikutuksia tulee nostaa 

paremmin esille ja osoittaa niiden 

merkitys asiakkaan hyvinvoinnille 

virkistys- ja matkailupalveluissa
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• Uinti luonnonvesissä

• Vedenalaiset tuotteet

• Tuotteistetut 

vesiaktiviteetit

• Sähköiset maasto- ja 

vesikulkuneuvot

• Saunapalvelut

• Reitistöt vesialueiden 

tuotteistuksessa

• Majoitus 

vesistömaisemassa

• Kalastusmatkailutuotteet

• Paikalliset vesistöihin 

liittyvät tapahtumat

• Vesistökulttuuri ja 

elämyspalvelut
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Vesiympäristöjen vetovoimaisuuden säilyttäminen

tulevaisuudessa

Haasteita:

• Luonnonresurssien 

hyödyntäminen

• Toimialojen väliset ristiriidat

• Luontokohteiden 

ruuhkautuneisuus
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Mikä on eri toimijoiden 

rooli matkakohteen 

kestävyyden ja 

vetovoimaisuuden 

säilyttämisessä ja 

edistämisessä?
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