
Matkailustrategia 2021-2023

Pohjois-Pohjanmaan liitto



Kompassineula
osoittaa jo 

valmiiksi
pohjoiseen, 

et siis voi eksyä

Paikan päälle on sujuvaa saapua
kaikista ilmansuunnista ja liikkua
kiinnostavasta kohteesta toiseen –
niin lähilomailijalle, kansainväliselle
turistille kuin koulutusmatkailijalle.



Siirtyminen kohteesta toiseen on sekin elämys
kauniiden maisemien ansiosta. Puhtaasta luonnosta
ja sen hiljaisuudesta voi pysähtyä nauttimaan
melkein missä tahansa matkan varrella.



Perillä odottaa ainutlaatuisen rikasta
monimuotoisuutta ja kiehtovia ääripäitä –
länsirannikon hiekkadyyneiltä itärajan erämaihin, 
peltolakeuksilta kaupunkien kautta arktisiin
maisemiin.



Pohjois-Pohjanmaa
on aina kenen

tahansa ulottuvilla
– digitaalisesti

Kävijä voi suunnitella, varata, kysyä lisää, antaa palautetta ja
jakaa elämyksensä asiakaspolun jokaisessa vaiheessa.

Toimivat yhteydet myös etätöitä varten luovat mahdollisuuksia
monipaikkaisuuden lisääntymiselle.



Neljä vuodenaikaa, vai sittenkin
useampi? Pohjois-Pohjanmaan
paras matkailusesonki: 
ympäri vuoden!

Joka ajankohtaan löytyy tekemistä vaihtelevissa
maastoissa ja monimuotoisissa maisemissa – ja
vielä lisää tulevaisuudessa rohkean innovoinnin
ansiosta.



Puhtaan luonnon rauhasta riittää tilaa nauttia
vastuullisesti ja turvallisesti. Täällä luonto myös
liikuttaa – jalan, pyörillä, suksilla, laudalla tai 
jalaksilla.



Nälkähän tässä
jo tulee. 

Paikallinen ruokakulttuuri on 
mutkattoman maukasta lähiruokaa
aidoista aineksista. Ruokakulttuuri on 
myös elävää: perinteisetkin ainekset
saavat pohjoispohjalaisten
keittiömestareiden käsissä uusia
kiinnostavia muotoja.



Pohjois-Pohjanmaalla
perinteet ovat usein osa

paikallista arkea ja elävää
elämää, arkkitehtuurista

tapakulttuuriin.

Ne tarjoavat aitoja elämyksiä myös vieraille
– ja monipuolisia mahdollisuuksia lähimatkailun ja
monipaikkaisen elämäntavan kehittämiselle. 



Klassisesta musiikista doom metaliin, 
riehakkaista juhlatunnelmista

perhokalastuskisojen keskittymiseen. 
Mieluisan tapahtuman löytämisessä
ainoa ongelma on valinnanvaikeus. 

Vai ehtisikö kaikkiin?



Aurinkoisesta rantalomasta vaellusviikkoon, 
camping- tai mökkimajoituksesta ylellisiin
hotelliöihin: matka saa mieluisan muodon kohteen
mukaan. Näistä voi aloittaa.



Perämeren rannikko

Kalajoen hiekkasärkät ovat houkutellet matkailijoita jo yli 100 vuoden ajan monipuoliseen
merelliseen matkailukeskukseen. Kalajoella panostetaan voimakkaasti ympärivuotiseen
matkailuun, palveluinfraan, kansainvälistymiseen ja tapahtumiin.

Raahen matkailua on kehitetty hyödyntäen alueen vahvuuksia: meren, saariston ja jokivarsien
luontoa sekä Wanhaa Raahea.



Oulu

Teknologiakaupunkina globaalistikin tunnettu
maakuntakeskus on valittu Euroopan
kulttuuripääkaupungiksi 2026. Asukasluvultaan
Suomen 5. suurimmassa kaupungissa on 
monipuolinen tapahtuma- ja palvelutarjonta
ympäri vuoden, sekä matkailijoille että asukkaille.

Oulu korkeakouluineen on vireä opiskelijakaupunki. 
Se on myös Suomen johtava koulutusmatkailun
kohde, ja alueella toimii koulutusvientiverkosto
PINO Network.



Rokua Geopark, 
Oulujokilaakso, 

Rokua ja Oulujärvi

Rokua Geoparkin kohteissa on 
mahdollista kokea ainutlaatuista
jääkauden muovaamaa luontoa. 

Oulujärvi on Suomen 5. suurin järvi, 
jota kutsutaan myös Kainuun
mereksi. 

Luontomatkailun lisäksi alueella on 
panostettu voimakkaasti
koulutusmatkailuun ja sen
kehittämiseen.



Syöte, Pudasjärvi Talvisaikaan Suomen eteläisimmän
tunturialueen vetovoimaisuudesta
pitävät huolen Iso-Syötteen
monipuoliset hiihtokeskuspalvelut. 

Syötteen kansallispuisto puolestaan
tarjoaa satoja kilometrejä
ympärivuotisia retkeilyreittejä. 

Pikku-Syöte on Suomen opetus- ja
kulttuuriministeriön hyväksymä
nuorisokeskus.



Ruka-Kuusamo, Koillismaa

Ruka on Suomen tunnetuimpia ja suurimpia
hiihtokeskuksia. Talven runsaan palvelutarjonnan lisäksi
Kuusamossa on kehitetty vahvasti ympärivuotista
luontomatkailua. Lähelle luontoa pääsee esimerkiksi
Oulangan kansallispuiston suosituilla vaellusreiteillä ja
Kuusamon suurpetokeskuksessa. Kuusamossa sijaitsee myös
Suomen itärajan kansainvälinen rajanylityspaikka.



Pohjois-Pohjanmaa
matkalla

tulevaisuuteen

Suomen voimakkaimmin kasvava matkailumaakunta – aito vahvojen
matkailukohteiden Pohjois-Pohjanmaa.

Olemme Suomessa ympärivuotisen matkailun edelläkävijä.

Kasvamme kestävästi ja rohkeasti – sekä kotimaassa että kansainvälisesti.



Tienviitat matkan varrella

Kilpailukyky

Asiakaslähtöisyys

Tuotteistaminen, brändääminen

Myynnin ja markkinoinnin
kehittäminen

Radikaali innovatiivisuus

Kokemusten jakaminen

Digitaalinen asiakaspolku

Saavutettavuus

Liikenneyhteyksien
kehittäminen

Digitaalinen asiakaspolku

Esteettömyyden
parantaminen

Vastuullisuus

Ekologinen

Taloudellinen

Sosiaalinen/kulttuurinen

Turvallisuus

Mukana matkan joka vaiheessa: Digitaalisuus ja yhteistyö



Tervetuloa Pohjois-Pohjanmaalle!


