TIEDOTE 12.1.2018
Etelä-Konnevesi Matkamessuilla 2018
Messuosasto-ohjelma, osasto nro 6h8
Etelä-Konnevesi on jälleen kerran Matkamessuilla tammikuussa 2018. Perinteisesti alue on esillä
yhteisosastolla, jolla mukana ovat sekä Rautalammin ja Konneveden kunnat että matkailuyritykset.
Osallistuvien yritysten joukossa tänä vuonna ovat E-K Lines, Vetikko Travel, Tavinsulka,
Konneveden kosket, Erä- ja hevospalvelut Huttunen, MVH-palvelut, Hinkkalan kartano, Rämäkkä
Holidays, Erä’s Pete, Rautalaine, KalajaRetkeily, Ravintola Hetki. Kansallispuiston teeman rinnalle
vuonna 2017 onnistuneiden tuotetestausten seurauksena tänä vuonna nousee kalastusmatkailu.
Näyttävä osasto itse on konnevetisen Jukola Industriesin työtä. Se on Etelä-Konneveden puhtaan
luonnon inspiroima ja se hyödyntää kierrätettyjä materiaaleja. Osastolla on nähtävissä muutakin
paikallista käsityötä, esimerkiksi puuseppä Harri Pääkkösen postilaatikko. Osastoarvonnan
palkintoina taas ovat Konneveden Mannisen kotileipomon kuuluisa ruisleipä sekä Rautalammin
Ropolan hillon taivaallinen keltavadelmahillo.
Osastolla perjantaina vierailee kalatutkija Teemu Hiltunen (Lohimaa Fishing Services), joka vastaa
kävijöiden kysymyksiin kalastusmatkailua, vastuullista kalastusta, villitaimenta ja kalakantaa
koskien. Lauantaina Metsähallituksen erikoissuunnittelija Maija Mikkola taas vastaa
kansallispuistokysymyksiin. Sunnuntaina messujen perhepäivänä Etelä-Konneveden osastolta voi
lähettää kavereille ja sukulaisille postikortteja kansallispuistomaisemilla.
Kansallispuistomaisemat, kalaiset vedet ja hyvät palvelut – tästä on Etelä-Konnevesi tehty!
Vuonna 2014, heti perustamisensa jälkeen, Etelä-Konneveden kansallispuisto sai vaatimattomat
9 700 käyntikertaa. Tämän jälkeen käyntimäärät ovat kasvaneet tasaisesti, noin 47-51,5%
vuodessa. Jo vuonna 2016 21 600 käynnillä Etelä-Konnevesi nousi kahden maakunnan, KeskiSuomen ja Pohjois-Savon, suosituimmiksi kansallispuistoksi – ja paikallistaloudellisten vaikutusten
mukaan merkittävin.
-Uskotaan, että vuonna 2017 30 000 käynnin raja on Etelä-Konnevedellä rikottu. Tosiaan tarkat
määrät tiedetään 23. tammikuuta, kommentoi Metsähallituksen tiedottaja Tiina Hakkarainen.
Suosio ei kuitenkaan tule itsestään. Etelä-Konnevedellä luontomatkailun kehitys tapahtuu Master
Plan 2015-2025 -suunnitelman mukaan. Sen päätavoitteita on kehittää Etelä-Konnevettä
yhtenäisenä, kansallispuistoa paljon isompana matkailukohteena, johon ydinalueena ovat
Rautalammin ja Konneveden kunnat. Palveluketjuun kuuluvat myös naapurikunnat - Äänekoski,
Hankasalmi, Laukaa, Vesanto, Tervo, Suonenjoki, Pieksämäki, sekä kahden maakunnan
kaupunkikeskukset, Jyväskylä ja Kuopio.
Kehityksen keskipisteinä ovat palveluiden laatu, kestävyys ja vastuullisuus. Vuoden 2017 aikana on
Etelä-Konnevedellä syntynyt 8 uutta matkailuyritystä. Olemassa olevat yritykset kehittävät uusia
tuotteita ja liittyvät palveluketjuun. Esimerkiksi kesänä 2018 ensimmäisen kerran luultavasti

järjestetään kansallispuistoristeilyjä, joihin matka alkaa bussikyydillä Jyväskylästä. Etelä-Konnevesi
-järvellä ensi kesällä risteilee uusi alus, M/S Linnea, johon mahtuu vajaa 100 matkustajaa.
Ongelmana on edelleenkin yrittäjyyden osa-aikaisuus, mutta sen ratkaisuna pyritään kehittämään
ympärivuotisia matkailupalveluita.
-Alueella tarvitaan lisää yrittäjyyttä, jotta kasvavia kävijämääriä pystyttäisiin palvella
tulevaisuudessakin. Lisäksi Etelä-Konnevedelle kaikki uudet ja innovatiiviset palvelut ovat
tervetulleita, luontomatkailun projektipäällikkö Rositsa Bliznakova huomauttaa.
Matkailupalveluiden vastuullisuus kehittyy alueella Metsähallituksen yhteistyökumppaniohjelman
kautta. Lisäksi viime vuosina on tehty valtava ponnistus villin taimenkannan elvyttämiseen. EteläKonnevesi -järvi on historiallisen Rautalammin vesistöreitin keskijärvi. Rautalammin reitti on
kuuluisa villin taimenen parhaana asumis- ja lisääntymispaikkana eteläisessä Suomessa. EteläKonnevesi -järvestä alaspäin kalaiset vedet virtaavat Konneveden seitsemän kosken reitin kautta.
Konneveden Koskien neljä ylintä koskea sai toukokuussa 2017 Suomen ylimmän tunnustuksen
vastuullisesta villiin taimeneen liittyvästä toiminnastaan – Villi Taimen Pro -statuksen.
Vastuullisuutta osoitetaan myös paikallisuudella. Lähiruoka Etelä-Konnevedellä on kuumin trendi –
ja kävijällä on mahdollisuus maistaa paikallisia herkkuja eri tasoilla – retkiruoasta lounaspalvelun
kautta fine dining -elämykseen. Usein raaka-aineella Etelä-Konnevedellä on vain muutaman
kilometrin matkaa kasvatuspaikasta lautaseen.
Palvelut kuitenkin tarvitsevat infrastruktuuria pohjana. Etelä-Konnevedellä vuosina 2015-2017 on
toteutettu mittava luontomatkailuinvestointi, arvoltaan noin 1,5 milj. €. Investoinnin toteutus
jatkuu vielä vuonna 2018. Metsähallitus on rakentanut kansallispuiston reitit, tauko- ja
rantautumispaikat. Kunnilla on ollut tärkeä rooli kansallispuistoa ympäröivien perusrakenteiden
parantamisessa. Konneveden kunta on panostanut kansallispuiston vesialueen portteihin,
Kivisalmi ja Häyrylänranta. Lisäksi Konnevesi kunnostaa olemassa olevia rakenteita ja reittejä
koskireitin varrella. Vuonna 2017 kunta osti 22,6 hehtaaria Silmutsaaresta, jonka matkailullinen
merkitys tulevaisuudessa kasvaa. Rautalammin kunta taas on keskittynyt satamaverkoston
luomiseen – seitsemän satamaa kunnostetaan ja laajennetaan – Koipiniemi, Kierinniemi, Pieni
Navettasaari, Vahvalahti, Pitkäpohjanlahti, Pitkälahti ja Hanhitaipale. Konneveden kunnan
tekninen johtaja Markus Tiihanoff ja Rautalammin kolleegansa Antti Tuppura uskovat
yhteistyöhön.
-Järviallas on yhteinen, joten meillä pitää olla tietämys siitä, mitä toinen tekee. Tulevaisuudessa
pyritään vahvistamaan meidän välistä yhteistyötä ja kehittämään matkailualuetta
yhdenmukaiseksi kuntarajoista riippumatta, Tiihanoff toteaa.
Kun rakenteet ja palvelut ovat hyvässä kunnossa, Etelä-Konnevesi on ottanut ensimmäiset
askeleet kansainvälistymiseen. Vuonna 2017 alue on esitetty talvimatkailukohteena ja kesän
kalastus- ja vaelluskohteena ulkomaalaisille matkanjärjestäjille ja on osoittautunut
mielenkiintoiseksi ainakin Venäjän, Keski-Euroopan ja Kiinan matkailijoiden kannalta.
Valtakunnalliset kansainvälistymisohjeet on otettu huomioon ja Etelä-Konneveden
matkailupalveluita on löydettävissä Visit Finlandin My Stay -portaalista. Vuoden 2017 syksyllä

alueen palveluita oli mukana kolmessa eri paketissa Visit Finlandin kärkituotekilpailussa, jonka
tulokset ilmoitetaan Matka 2018 -messujen yhteydessä.
Lisääntyneen kansainvälisen kiinnostuksen takia Metsähallitus uudistaa Etelä-Konneveden
kansallispuiston verkkosivuja ja kääntää ne venäjäksi. Lisäksi vuonna 2018 Etelä-Konnevesi ryhtyy
kumppanuuteen Baijerin metsän kanssa, joka on Saksan vanhin kansallispuisto.

Lisätietoa:
• Ajankohtaista Etelä-Konneveden osastolta messujen aikana:
https://www.facebook.com/events/355563838189576/
• Kansallispuiston verkkosivut: http://www.luontoon.fi/etela-konnevesi
• Tietoa Etelä-Konneveden matkailuinvestoinneista: http://etelakonnevesi.fi/luontomatkailun-koordinointihanke/investoinnit/
Ajankohtaisia videoita Etelä-Konnevedestä:
• Kansallispuistot tutuiksi – Etelä-Konnevesi:
https://www.youtube.com/watch?v=ckpip_jLwPA
• The National Parks of Finland - Southern Konnevesi:
https://www.youtube.com/watch?v=0ynIN2mxCH4
• Palveleva Etelä-Konnevesi: https://www.youtube.com/watch?v=FHEIBlrOzPQ
• The Tree Story – Bound for Adventure: https://www.youtube.com/watch?v=5b-6kmtgdpE
• Fishing and Hiking in Southern Konnevesi:
https://www.youtube.com/watch?v=mh8eIrPnx3c&t=4s
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