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Salpausselkä Geopark näkyväksi –Elinvoimaa
Päijät-Hämeeseen
Projektin tavoitteet

1) Lisätä Salpausselkä Geopark -alueen mahdollisuuksia houkutella lisää kävijöitä ja 
valmiutta vastaanottaa lisää kävijöitä kohteiden kestävä käyttö turvaten 

2) Vahvistaa alueen asukkaiden ymmärrystä ja tietämystä oman alueen arvosta ja 
käyntikohteista sekä lisätä asukkaiden ja kesäasukkaiden paikallisylpeyttä ja innostaa 
kestävään lähimatkailuun ja liikkumiseen

3) Vahvistaa Salpausselkä Geopark -alueen mahdollisuuksia saavuttaa UNESCO Global 
Geopark –tunnustus 

Toteutusaika 1.1.2020-30.6.2021

Toteuttajat LAB-ammattikorkeakoulu, Geologian tutkimuskeskus

Rahoittaja Maaseuturahasto



UGG, fundamental 
features / Visibility“UNESCO Global Geoparks promote 

sustainable local economic 
development mainly through 
geotourism. In order to stimulate the 
geotourism in the area, it is crucial 
that a UNESCO Global Geopark has 
visibility. Visitors as well as local 
people need to be able to find relevant 
information on the UNESCO Global 
Geopark. As such, UNESCO Global 
Geoparks need to provide information 
via a dedicated website, leaflets, and 
detailed map of the area that connects 
the area’s geological and other sites. A 
UNESCO Global Geopark should also 
have a corporate identity.”

UNESCO Global Geopark,
Fundamental features (Visibility)



• Salpausselkä Geopark -kohdeoppaan
sähköinen versio julkaistu syksyllä

• Opasta täydennetään uusilla kohteilla + 
lisätään englanninkielinen versio

• 1. painoversio tulossa keväällä
• Saatavilla jaettavaksi kunnissa ja 

yhteistyöyrityksissä

(seuraavissa kuvissa oppaan 1. sähköisen version 
kohdelistaus ja esimerkki kohdesivusta)







Materiaaleja
maasto-

opasteiden
tueksi

-alueinfo täydentää
kohdeinformaatiota



Kohdeopasteissa sama ydinsisältö, vaihtuva tyyli

Maastoon sijoitettavilla kohdeopasteilla tehdään
näkyväksi alueen status (tulevaisuudessa
mahdollinen UNESCO Global Geopark –arvo)

Tarjotaan valmiiksi luotuja sisältömalleja kuntien, 
yritysten ja muiden yhteistyötahojen
hyödynnettäviksi

-yhteinen sisältö=alueen yleistarina
-erityinen sisältö=kohdekohtainen tieto
-tyyli= reitin ylläpitäjän mukainen

Synergiaa, yhteistyötä, kustannustehokkuutta, 
osallisuutta, parempaa näkyvyyttä



Näkyvyyttä
tapahtumiin

-lainaa tai teetä oma
seinäke
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Esimerkki1:
GEOPARK –

SUUNNISTUS
(Pilotti:20.9, 

Hollola)

Asiakasryhmä
-Aktiiviset

luonnossaliikkujat

(paikalliset)

Miten?
-Oma luontoyhteys

elävöittää kokemusta

-Fyysinen

aktivoituminen

tehostaa

hyvinvointikokemusta

Miksi?
-Vahvempi, syvempi

elämys

-Paikallisylpeys

-Osallistaminen

-Yhteistyö

Mitä?
-Suunnistusta

geologisia kohteita

esitellen

-Yhteistyöverkoston

tarjoamia

hyvinvointipalveluita

-Lähiruokaa

-Yhteisöllisyyttä

Tapahtumapohjainen markkinointi, Salpausselkä Geopark –suunnistus
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TULOSSA / 
kevät 2021

5.5
Asikkala

(Aurinkovuori)

27.5
Lahti 

(Pajulahti)

20.5
Padasjoki

(Kullasvuori)

MUKANA YHTEISTYÖSSÄ:
-Salpausselkä Geopark näkyväksi –hanke
-Salpausselkä Geopark –yksikkö
-alueen suunnistusseurat
-Kunnat
-Yritys- ja yhdistystoimijoilla mahdollisuus päästä
mukaan yhteistä näkyvyyttä edistävällä idealla Kuva: Kimmo Hirvonen
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Restonomien projektisyksy 2020: Pia Hentunen, Sanna Lehtinen, Jaana Pennanen
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Haluaisitko sinä olla mukana toteuttamassa Salpausselkä Geoparkin
ensimmäistä retkiruokakurssia?



Teematuotekonsepti matkailun toimijoille



Löytyy myös vihreämpänä versiona…



Kuva: Marinella HimariKiitos!

Päivi Tommola
LAB-ammattikorkeakoulu, projektipäällikkö
Salpausselkä Geopark näkyväksi –hanke
paivi.tommola@lab.fi


