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Tervetuloa!
Tarinallisuus digitaalisen matkailukokemuksen kehittämisessä

Ohjelma:

9:00 Tilaisuuden avaus, Digiluonto Satakunta -hanke,
Tuomas Pohjola, TuKKK Porin yksikkö

Digitaalisen asiakaskokemuksen rakentaminen
destinaatioissa ja matkakohteissa, Miikka Raulo,
Flowhouse Oy

10:00 Alueen tarinasta digituotteiksi! Stooripuu-paja,
tarinallistajaAnne Kalliomäki, Tarinakone Oy

12:00 Tilaisuus päättyy

26.11.2020

Digitaalisen kokemuksellisuuden ja saavutettavuuden
kehittäminen matkakohteissa

www.digiluonto.fi

tuomas.pohjola@utu.fi
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Digiluonto-hanke (4/2019 – 3/2021)

• Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö (TuKKK), sekä
Tampereen yliopiston (TAU) Porin yksikkö toteuttavat

• Yhteistyössä Metsähallitus www.metsa.fi / Selkämeren kansallispuisto
(pilottikohde Kuuskajaskari Raumalla)  ja Lauhavuori-Hämeenkangas
UNESCO Global Geopark https://lhgeopark.fi/en/suossa-on-elama/
(pilottikohde Jämi)

• Tavoitteena saavutettavuuden ja kokemuksellisuuden data-avusteinen
(älykäs) kehittäminen

• Uusien asiakasryhmien huomiointi, kansainväliset valmiudet => vetovoima
• Keinot: paikkatietoa hyödyntävät digitaaliset palvelukonseptit; teemallinen poluttaminen,

digiaktiviteetit ja markkinoinnilliset kosketuspisteet;
• Menetelmät: yhteiskehitetyt koettavat multimediasisällöt, selainpohjainen lisätty todellisuus,

IoT, tarinallisuus, sekä kokemuksellisten paikkasisältöjen sosiaalinen jaettavuus

Asiakkaat ja kestävä kasvu
Matkailun pääkohderyhmät, Visit Finland (2017) – China, Germany, UK, Japan

- Luonnon ja kulttuurin yhdistelmien merkitys korostuu
- Lähimatkailu, sekä turvallisuus & terveellisyys
- Yksin- ja omatoimimatkaajien osuus kasvussa
- Yksilöllisten tarpeiden huomiointi
- Valintojen kestävyys, merkityksellisyys ja aineeton kuluttaminen
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• Nähtävyydet & sisällöt: luonto, kulttuuri, ihmisen
aikaansaama, keinotekoinen, tarkoitukseen tehty,
opastukset, hyvinvointi, oppiminen, viihde,
fantasia. Esitteet, kyltit, mainostaulut, hahmot

• Aktiviteetit & muu tekeminen: Ulkotilat /
sisätilat, maalla / vedessä / ilmassa, urbaani /
maaseutu, reaaliaikainen, interakviivinen,
sosiaalinen, pelillinen, brändätyt elämykset,
showt, liikunta- ja huvipuistot, sekä festivaalit..

Digitaalisia alustoja matkailun arvoketjussa

Bookkaus LiikkuminenMajoitus
Kohteen
palvelusisällöt
ja resurssit

Tukipalvelut ja
jälkimyynti

Suunnittelu &
inspiroituminen

Sosiaalinen
jakaminen

Ennen Aikana Jälkeen

Nousussa:
Digitaalisen

kokemukselli-
suuden alustat

Älykkäät ja kokemukselliset teknologiat
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Kohti ”älykästä” kokemuksellisuutta

Palvelupolkujen ja aktiviteettien rakentamispalikat:
- Tekstit, audio, kuvat, videot, 3D-mallit, WebAR/VR sisällöt, pelit, verkkokaupat ja muut

web-sisällöt
- Tähtiluokitukset, tykkäykset, suositukset, kyselyt, visat, haasteet..

Teknologiat: web (JS, HTML5), GPS-ankkurointi, IoT, paikkatieto & tietokannat, rajapinnat,
koneoppiminen

Esimerkki:
- Ohjaus ja opastuksellisuus: kompassi, suunnat, monikielisyys, sijaintiin ja

käyttäjäprofiiliin sekä käyttäjän mielenkiinnonkohteisiin perustuvat kohde-, palvelu- ja
aktiviteettisuositukset. Ruuhkien välttäminen ja reittien optimointimahdollisuudet.
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Mitä on lisätty todellisuus (AR)?

WebAR esimerkkejä:

https://www.tiktok.com/@digiluonto

Miten jatkuu?

• Älykkäästä elämystaloudesta kestävää
kasvua (”DIGI-ET”, ELY 2021)

• Satakunnan matka-, kulttuuri- ja
tapahtumakohdesisältöjen digitaalinen konseptointi:
Satakunnasta älykkäiden, paikkatietoa hyödyntävien
palveluratkaisujen edelläkävijä!

• TAU, TuKKK ja SAMK toteuttaa
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Tulevaisuus?
Alustatalouden ratkaisuja hyödyntävä

toimijoiden “älykäs ekosysteemi”

Matkailijat &
paikalliset Matkakohde

Yritykset
* Monialaiset

verkostot

Kunta / Alue /
kansallinen org.

Interactive
storytelling

for
engagement

Geo-
location

connected
activities Browser &

mobile
AR/VR

contents

Scalable
platform &

personalised
contentsRich data

creation
for

enhanced
services

Interface for
realtime digital

journey
development

SMART
DESTINATION
PLATFORM

€

€
* Julkinen

tai
yksityinen

€

€

tuomas.pohjola@utu.fi
Kiitos!


