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Savonlinnan seudulle haetaan lisää matkailuinvestoreita ja operaattoreita
Savonlinnan kaupunki on käynnistänyt mittavan matkailualueiden kehittämistyön, jonka tehtävänä on laatia nimetyistä kaupungin matkailualueista yleissuunnitelma, jonka pohjalta valitaan kesän 2008 aikana 1-3
kehittämisen kärkialuetta. Valituille 1-3 alueille on tarkoitus etsiä potentiaalit investorit ja operaattorit.
Hanke on käynnistynyt huhtikuussa 2008 ja se on edennyt vaiheeseen jossa kohdealueille on laadittu alustavat visiot ja toimintakonseptit lähtökohta-analyysien pohjalta.
Seuraavassa työvaiheessa visioita ja konsepteja täsmennetään yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa.
Suunnitelman toteuttajaksi valitun konsultin arvioiden mukaan useilla kohdealueilla on
huomattavaa matkailullista potentiaalia, jonka uskotaan houkuttelevan sekä sijoittajia
että operaattoreita. Sijoittajien ja operaattoreiden kanssa on käynnistetty neuvottelut.
Osalle alueista konsultti visioi merkittäviä uudis- ja parannusinvestointeja, osassa alueista kehittämisen painopiste on toiminnallisuuden ja käytettävyyden parantamisessa.
Toimintakonseptien lähtökohtana on asiakasnäkökulma eli suunniteltujen toimintakonseptien tulee vastata sekä nykyiseen että tulevaisuuden ennustettuun kysyntään. Asiakkaina on huomioitu sekä matkailijat että kaupunkiseudun asukkaat.
Matkailu elinkeinona elää voimakkaasti kehittyvää aikaa. Globaalit megatrendit sekä
matkailutrendit korostavat yksilöllisyyttä, laatua, luonnon ja puhtauden merkitystä, ja
siten luovat myönteisen tulevaisuuden kuvan myös Savonlinnan matkailulle. Myös
matkailuasiantuntijoiden toimialakatsaukset ennustavat toimialan positiivista kehitystä
Suomessa.
Matkailualan positiivinen kehitys on saanut myös sijoittajat liikkeelle. Matkailuelinkeinoon sijoitetaan ennennäkemättömän paljon varoja eri puolella Suomea. Myös itäisessä Suomessa ja Savonlinnan seudulla on suunnitteilla tai käynnissä useita merkittäviä
investointeja. Tässä suunnitelmassa pyritään tarkastelemaan ja ennakoimaan lähiseudun tarjonnassa tapahtuva muutoksia ja huomioimaan ne toimenpide-ehdotuksissa.
Matkailun kehittämisen painopiste ei saa olla yksinomaan investoinneissa, vaan matkailijalle pitää kehittää myös laadukkaita ja monipuolisia palvelukonsepteja, jotka tarjoavat elämyksellisyyttä vuoden eri aikoina. Ympärivuotisen kysynnän luominen sekä
laadun kehittäminen ovat Savonlinnan matkailun suurimpia haasteita.
Suunnitelman tekijäksi on valittu FCG Planeko Oy (entinen Suunnittelukeskus Oy), jolla on laaja kokemus vastaavan tyyppisistä suunnittelukohteista Suomessa ja ulkomailla.
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