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MONTEPISANO: HIDASTA MATKAILUA 

TOSKANASSA 

Tyypillinen toskanalainen maalaistalon piha, ”Al Palazzaccio” 

Seniorimatkailun soveltuvuutta arvioivan asiantuntijaryhmän Toskanaan  Monte Pisanon 

alueelle järjesti Timesis srl Montepisano alueorganisaation edustaja Raffaella Nocchi 18.-

22. heinäkuuta. 

Asiantuntijatiimi sai kuvan Monte Pisanosta matkakohteena. Capannorin kunta ja 

alueorganisaatio järjestivät myös kaksi sidosryhmätapaamista yrittäjien kanssa. Ne koettiin 

erittäin hyödyllisiksi sillä ne valaisivat keskeisiä haasteita, joita liittyy 

seniorimatkailutuotteet kehittämiseen sesongin ulkopuoliseen ajankohtaan. 

Slow tourism – hidasta matkailua Toskanassa 



Montepisanon maisemaa lähellä San Giuliano Termen kaupunkia 

Monte Pisano on matalien vuorten, kukkuloiden ja maanviljelyterassien hallitsemaa 

maisemaa Pisan ja Luccan kaupunkien välissä. Korkein vuori alueella on Monte Serra 

(917m). Tyypillisintä majoitustarjontaa ovat maaseutumatkailu ja bed and breakfast-

majatalot. Yksiköt ovat pieniä ja soveltuvat parhaiten yksittäisten matkailijoden tai pienten 

ryhmien palvelemiseen.  Tärkeimpiä matkailusesonkeja ovat kevät ja kesä. Heinäkuussa 

alueella vierailee 12000 matkailijaa, kesäkuussa jonkin verran vähemmän. 

Arviointikäynti Monte Pisanossa 



Al Palazzaccio-maatilan lounaspöytä 

Ensimmäisenä päivänä TAT-ryhmä sai yleiskuvan alueesta ja sen seitsemästä kunnasta. 

Ryhmä vieraili Ascianon kylässä ja laaksossa, jossa on lähteitä. Lisäksi tutustuttiin 

Medicien rakentamaan vesijohtoon ja vanhaan vesisäiliöön ”Cisternone”, joka kuuluu 1695 

rakennettuun Medicien akveduktiin. Kohde on sijaitsee Ascianon kylässä, joka kuuluu 

ANPIL (paikallinen suojelualue). Lähteiden laakso ”Valle delle Fonti” tunnetaan puhtaasta 

vedestään, jota johdettiin jo Medicien aikana Pisan kaupunkiin. Ryhmä vieraili myös 

pienessä Francesco Di Bartolon teatterissa Butissa, romaanityylisessä Pieve di Santa 

Maria-kirkossa sekä Antico Frantoio Bovolissa of Vicopisanossa. 



F.lli Urbani tilan viinitarhassa Gattaiolassa 

Seuraavina päivinä ryhmä kävi S. Rossore-puistossa, näki “Bones for life”®  luennon, 

vesivärityöpajan, paikallista pajukorien kutomista sekä Lichtenberg®-menetelmään 

perustuvan kuoroesityksen. 

Luccassa vierailtiin Urbanin perheen viinitarhassa ja Capannorissa tähtitieteellisessä 

observatoriossa, joka sijaitsee Vornon kylässä Gallonzora-vuorella. Vuorella kaupunkien 

valosaaste ei häiritse havainnointia. Viimeisen päivän vierailukohde oli Sant’Andrea di 

Compito, Capannorissa. Kylällä on myös nimi “Borgo delle Camelie” – Kameliakylä, koska 

kylässä kasvaa useita vanhoja kameliapuita. Ryhmä vieraili kameliapuutarhassa, joka 

nähtiin yli 500 erilaista kamelialajiketta ja kuultiin lajin historiasta ja jalostamisesta ja 

vanhojen puiden suojelusta. 



Montepisanon maisemaa Sant’Andrea di Compitossa 

Ryhmä osallistui kahteen sidosryhmätapaamiseen, joissa olivat edustettuina myös 

viranomaiset ja kunnallispoliitikot seitsemästä kunnasta Monte Pisanon alueelta 

 (Capannori, Lucca, Vecchiano, San Giuliano Terme, Calci, Vicopisano e Buti). 

Tapaamispaikkana oli kokoushuone Calcissa sijaitsevassa luonnontieteellisessä 

museossa. 

Pisan luonnontieteellinen museo on yksi maailman vanhimpia museoita. Siellä esitellään 

Pisan yliopiston luonnontieteellistä tutkimusta 400 vuoden ajalta. 



Kontaktiryhmä ”Charthouse” 

Monte Pisanon alueen matkailutarjonnan vahvuuksia on monipuolinen kokeellinen 

palvelutarjonta ja rikas kulttuuriperintö. 

Tulokset ja suositukset esitellään paikallisille toimijoille ja matkailuyrityksille lokakuun 

sidosryhmätapaamisesssa syys-lokakuussa. 
 



VULKANLAND: ITÄVALLAN VIHREÄ SYDÄN 

Vulkanlandin maisema 

DiscOver55 arviointiryhmä vieraili Vulkanlandissa 27.6. – 1.7. 2016. 

Vierailun tarkoitus oli arvioida alueen edellytyksiä tarjota matkailutuote seniorimatkailijoille 

ja siirtää parhaita käytänteitä seniorimatkailutuotteen rakentamiseen.  Lisäksi kerättiin 

tietoa matkakohteesta, palveluista ja keskusteltin sidosryhmien kuullen heidän kantojaan. 

Vierailun järjestäjänä toimi  paikalliskoordinaattori Gabriele Grandl Spirit of Regions-

organisaatiosta. 

Itävallan vihreä sydän 
Vulkanland sijaitsee Steierissa, joka on Itävallan vihreä sydän vihreine metsineen ja 

viinitarhoineen. Steierin Vulkanland sijaitsee 65 km päässä Grazista. Siellä on mahdollista 

harrastaa monia eri aktiviteetteja kuten retkeilyä ja pyöräilyä. Kiinnostavia käyntikohteita 

ovat alueen vanhat linnat, myymälät joista voi ostaa paikallisia tuotteita ja paikalliset juhlat. 

Alueen eteläosan kumpuilevassa maisemassa on paljon viinitarhoja, kävelyreittejä ja 

viinitupia ja omenatarhoja. Muita alueelle tyypillisiä tuotteita ovat kinkut ja kurpitsat. Monet 



kylpylät kutsuvat matkailijoita rentoutumaan alueelle. Buschenschang-viinitupa on kodikas 

tapa tutustua paikallisiin viineihin ja laadukkaaseen ruokaan. Kaikkein tyypillisin alueen 

tuote on kurpitsansiemenöljy. 

Arviointiryhmä Kneipp-kävelyreititllä Klöchissä 

Alueelle on luotu yhteinen markkinointibrändi vuonna 1999 vahvistamaan paikallista 

identiteettiä ja alueen tuotteiden tunnettuutta. Yhteisen brändin alla markkinoidaan alueen 

kinkkua, viiniä, juustoja, tomaatteja, suklaata, kurpitsatuotteita ja erityisesti 

kurpitsansiemenöljyä. Yhteistyössä ovat luontevasti mukana paikalliset majoitusyritykset. 

Brändimarkkinointia hoidetaan kyltityksellä, esitteillä, verkkosivuilla ja viinietiketeissä. 



Vulkanlandin erikoisuuksia 

Vulkanlandin matkailu perustuu luonnon ja kulttuurin resursseihin. Nimi johtuu alueen 

geologisesta historiasta muinaisten tulivuorten juurilla hedelmällisellä maalla. 

Vulkaaniseen historiaan perustuvat kuumien lähteiden äärellä olevat kylpylät, teemoitetut 

vaellusreitit, puutarhat ja ruokateemalla toteutetut lukuiset (48) myymälät ja esittelypisteet. 

Arviointikäynti 
DiscOver55-arviointiryhmä tutustui alueen luonnon ja kulttuuri-nähtävyyksiin, tapahtumiin 

ja muihin vetovoimatekijöihin. 



TAT-asiantuntijat tutustumassa Vulkanlandin maisemiin 

Ryhmän ensimmäisenä vierailukohteena oli Feldbach. Ryhmä pyöräili sähköpyörillä 

paikalliseen kinkkunäyttelyyn maistelutapahtumaan ja vieraili Gsellmanns Weltmaschine-

kohteessa. Vierailukohteita olivat myös Genusshotel in Riegersburg, Riegersburg 

kävelyreitti Linnakivelle, Gölles alkoholi- ja viinimyymälä, Zotterin suklaakauppa, Zotterin 

lomakoti, Klöchin kaupunki teemareitteineen, Klöch Vinothek, Kurbishof majoitusliike, 

Gartner, Herbst hotelli, Gleichenberger Hof, Villa Gleichenberg –hotelli Bad 

Gleichenbergissä, Kurhaus Bad Gleichenberg, Gleichenberger Bahn perinnerauttie ja 

paikallinen viinitupa Leitgeb. 



Vulcano kinkkuesittely 

Herbst-hotellissa ryhmä osallistui Kulttuurimestari-tapaamiseen 29.6. Paikalla oli 410 

yritystä, jotka osallistuivat erääseen toiseen EU-projektiin. Vulkanlandin johtaja Michael 

Fend, esitteli tietoisuuden lisäämiseen tähtäävän kehitystyön alueella. 



TAT-ryhmä keskustelee Vulkanlandin vahvuuksista ja haasteista seniorimatkailukohteena 

Paikallisessa sidosryhmätapaamisessa osallistujia pyydettiin kertomaan näkemyksiään 

saavutettavuudesta, esteettömyydestä, liiikkumisesta alueella, kyvystä palvella 

matkailijoita eri kielillä, turvallisuudesta, terveydestä ja liiketoimintastrategioista. 

Vulkanlandin todettiin tarjoavan korkean tason laadukkaita palveluja erityisesti 

majoitusliikkeiden ja ruoan osalta. 

Arviointikäynnin tuloksista ja suosityksista kerrotaan pian pidettävssä 

sidosryhmätapaamisessa syys-lokakuussa. 
 



IZOLA: SLOVENIAN RANNIKON HELMI 

TAT-ryhmäläiset Hotelli Delfinin terassilla Izolan venesataman läheisyydessä 

Arviointiryhmän toinen vierailu tehtiin 7.-9. kesäkuuta Izolaan Sloveniaan. 

Vierailuohjelman valmisteli kansallinen koordinaattori Alenka Ogrin, joka edustaa 

slovenialaista partneria ZDUSia. Käynnin puitteissa keskityttiin tutustumaan Izolaan 

vetovoimatekijöihin ja aktiviteetteihin. 

Hotelli Delfinin pääkohderyhmä ovat seniorimatkailijat. Izolan matkailuyhdistys oli 

yhteistyössä ZDUSin kanssa järjestämässä vierailua. 

Slovenian rannikon helmi 



Izola on hyvin vanha kaupunki Istrian niemimaalla Lounais-Sloveniassa. Vanha kaupunki 

on peräisin Rooman valtakunnan ajalta. Kaupunkikuvassa näkyvät keskiajan, Venetsian 

vallan ja Itävallan aikakauden piirteet. Istria alueella ovat virallisina kielinä italia ja sloveeni. 

Näkymä Izolan venesatamaan 

Izolan vilkkain matkailusesonki on kesä-elokuussa, jolloin siellä vierailee sekä kotimaisia 

että ulkomaalaisia matkailijoita. Ulkomaiset matkailijat tulevat Itävallasta, Saksasta ja 

Italiasta. 

Matkailuperustuu luonnon ja kulttuurin vetovoimatekijöihin sekä vahvaan sesonkiajan 

tapahtumatarjontaa.  Palvelut keskittyvät Izolan kaupungin keskustaan. Kaupungin 

ympäristössä on paljon mahdollisuuksia retkeilyyn Istrian maastoissa. 

Majoituspalvelutarjonta on monipuolista ja laadukasta. Aktiiviloman (pyöräily, ratsastus, 

vesiaktiviteetit, purjehdus) viettämiseen on tarjolla monipuolisia mahdollisuuksia, joita 

täydentävät tapahtumat, mahdollisuus osallistua sadonkorjuuseen, 



Alueen välimerellinen ruokaperinne koostuu kalasta, kotitekoisesta oliiviöljystä ja viinistä. 

Kaupungin keskustan kivettyjä katuja 

Arviointikäynti 



TAT-ryhmä arviointikäynnillä 

Arviointiryhmä valmistautui vierailuun keskittymällä valittujen ETIS-indikaattoreiden 

mukaisesti saavutettavuuden, turvallisuuden, terveyspalvelujen, ohjelmapalvelujen ja 

laadun arviointiin. 

Kenttätyöskentelyssä kerättiin tietoa tukemaan indikaattoritietoa. Lisäksi paikalliset toimijat 

tuottivat prosessiin näkemyksiään haastettelujen puitteissa.  Izolan matkailuyhdistys 

toteutti yrityskyselyn, joka muodosti osan arviointiryhmän materiaalista. 



Kneipp-yrttipuutarha on hotelli Delfinin kehittämä vetovoimatekijä seniorimatkailijoille 

Ryhmä vierailli yhdeksässä kohteessa kuten majakassa, Besenghi degli Ughi -

palatsissa, Medljan matkailutilalla, sekä naapurikaupungeissa Koperissa  jaPiranissa. 

Ryhmä vieraili myös simpukkaviikon tapahtumassa. Vierailun tuloksena syntyi ajatus 

kävelyreittien kehittämiseksi Izolan ympäristöön. 



TAT-ryhmä keskustelee Izolan vahvuuksista ja haasteista seniorimatkailukohteena 

8.6. arviointiryhmä tapasi Delfin-hotellissa paikallisia toimijoita kuten  kaupungin edustajia, 

ravintoloiden omistajia, hotellinjohtajia, kansallispuiston työntekijöitä, oliiviöljyn tuottajia, 

matkailuyhdistyksen työntekijöitä ja muita. Tapaamisessa käsiteltiin DiscOver55-projektin 

teemoja – saavutettavuutta, turvallisuutta, terveyspalveluja, aktiviteetteja, palvelun laatua 

ja kaupallistamismahdollisuuksia seniorikohderyhmän näkökulmasta. Henkilökohtaisen 

näkökulman toi Božena Rasmussen, joka on säännöllinen vieras Izolassa Färsaarilta. 

Loppupalaverissa vedettiin teemoja yhteen vertaillen muistiinpanoja ja havaintoja 

DiscOver55 arviointiraportin valmistamiseksi. 

Ympäri vuoden suotuisa ja lämmin ilmasto mahdollistaisi matkailukauden pidentämisen 

nykyiseen matalasesonkiin. Tämä vaatii uusien palvelukonseptien luomista ja 

markkinoinnin kohdentamista sopiviin kohderyhmiin. 

Arviointiraportin tulokset esitellään syys-lokakuussa pidettävässä valmistelupalaverissa, 

joka kokoaa alueen toimijat jälleen yhteen kehittämään seniorimatkailutuotetta. 
 



TAIVAAN JA VEDEN LIITTO – SAIMAA 

Lake Saimaa 

Kansainvälinen arviointiryhmä vieraili 24.-28. toukokuuta Suomessa Saimaalla. Kyseessä 

oli ensimmäinen kansainvälisen arviointiryhmän matkakohdearviointi DiscOver55 

hankkeen kohteista. Saimaa-arvioinnin jälkeen ryhmä vieraili Sloveniassa, Itävallassa ja 

Italiassa. 

Arviointikäynnin järjesti hankkeen kansallinen koordinaattori Pellervo Kokkonen SYKEstä 

(Savonlinnan Yrityspalvelut), joka on hankkeen suomalainen partneri. 

Arviointikäynnin tavoitteena oli saada käsitys Saimaan alueesta mahdollisena 

kansainvälisen seniorimatkailun kohteena ja luoda edellytyksiä matkailutuotteen 

kehittämiselle. 



Vierailun kohdealueina olivat Savonlinna ja Punkaharju, joiden arvioitiin edustavan hyvin 

Saimaan aluetta matkailun toimintaympäristönä. 

Siniset vedet ja sininen taivas 
Saimaan järvialueella vesi on keskeinen maiseman osatekijä. Kaakkois-Suomessa 

sijaitseva Saimaa on Suomen suurin ja Euroopan neljänneksi suurin järvi.  Savonlinnan 

kaupunki sijaitsee järvialueen keskellä. Kaupungin keskusta sijoittuu järveä halkaisevalle 

saariketjulle. Matkailun on Savonlinnassa tärekä elinkeino. 

Suurin matkailukysyntä tulee kotimaasta, mutta ulkomaisten matkailijoiden merkitys on silti 

suuri. Tärkeimpiä ulkomaalaisten matkailijoiden lähtömaita ovat Venäjä, Saksa ja 

Alankomaat. Matkailu on ilmastotekijöistä ja suomalaisten lomakausista johtuen vahvasti 

kausiluonteista keskittyen heinäkuuhun. Myös päävetovoimatekijänä toimivat 

kulttuuritapahtumat keskittyvät heinäkuuhun, jolloin kotimaanmatkailijat ovat liikkeellä. 

Myös kuuluisat Savonlinna Oopperajuhlat pidetään heinä-elokuussa keskiaikaisessa 

Olavinlinnassa. 

Alueelle tyypillinen majoitusmuoto on kesämökki – pieni talo järven rannalla, joka tarjoaa 

mahdollisuuden nauttia luonnosta, saunomisesta ja uimisesta puhtaassa järvessä. Mökki 

on erottamaton osa suomalaista perinnettä ja kulttuuria. Sauna tarjoaa paitsi 

mahdollisuuden ajanviettoon perheen ja ystävien kesken, myös fyysisen rentotumiseen. 

Saimaan alueella on luontaisten edellytystensä puolesta kehittynyt kuntoutuslomien 

tuotantoa. Viimeaikaiset julkisen talouden säästötoimet ovat vähentäneet 

kuntoutusasiakkaiden määrää kylpylöissä ja hoitolaitoksissa. Ylipäätään Savonlinnan 

seudulla ja Saimaan alueella matkailijamäärät ja majoituksen keskihinta ovat olleet 

laskussa viimevuosina. 

Vierailu Saimaalla 
Arviointitiimi hyödynsi vierailullaan Suomessa hankkeen tuottamia arviointikriteeristöjä, 

joiden pohjalta punnittiin kohteen saavutettavuutta, turvallisuustasoa, terveyspalveluja, 

ohjelmapalvelutarjontaa ja laatutasoa. 

Tietoa kerättiin Saimaan alueelta sidosryhmähaastatteluin ja yrityskenttään tehdyn kyselyn 

avulla. Arviointia tehtiin paikan päällä kaiken kaikkiaan yhdeksään kohteeseen tehdyllä 

vierailukäynnillä. Luonto- kulttuuri ja muita matkailukohteita edustaneet yritykset ja 

käyntikohteet sijaitsivat Savonlinnan kaupunkialueella ja Punkaharjulla. Näin tiimi pääsi 

omakohtaisesti näkemään matkailutarjontaa ja arvioimaan sen laatua. 



Vierailuun liittyi sidosryhmätapaaminen Spa Hotel Casinolla Savonlinnassa yritysten 

kanssa. Sen tarkoituksena oli syventää näkemystä Saimaasta matkakohteena, kuulla 

yritysten näkemyksiä ja tarkentaa kerättyä tietoa. 

Viimeisenä päivänä Saimaalla, ryhmä piti yhteenvetokokouksen, jossa vaikutelmat ja ideat 

jaettiin. Käytettävissä olevat muistiinpanot ja valokuvat hyödynnettiin arviointikäynnin 

loppuraportissa. 

Saimaan alueen vahvuutena nähtiin sen mahdollisuus tarjota järvimaisemissa 

monipuolisia luonto- ja kulttuuriohjelmia ryhmille. Alue on toistaiseksi tuntematon etenkin 

eteläeurooppalaisille matkailijoille, joita sen luonnonkauneus ja monipuoliset maisemat 

voisivat kiinnostaa. 

Arviot ja suositukset jaetaan paikallisille yrityksille lokakuussa pidettävässä 

kokoontumisessa ja hyödynnetään tuotekehityksessä. 

TAT-ryhmä tutustumassa Tanhuvaaran urheiluopiston matkailupalveluihin 



TAT-ryhmä pääsi tutustumaan tyypilliseen suomalaiseen hyvinvointiaktiviteettiin: 

sauvakävelyyn 



Mieli lepää ja keho saa liikuntaa Saimaan järvimaisemissa Savonlinnassa 
 


