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Vuoden 2023
Sotkamo-Vuokattilainen?       

Vuoden 2022 
Sotkamo-Vuokattilainen       



VUONNA 2022

• Lumiurheiluperinteet ja lumimahdollisuudet ympärivuoden mm. 
hiihtotunneli, ensilumenlatu

• Suomen hiihtourheilumenestyksen, -valmennuksen, - koulutuksen ja -
urheiluteknologiakehityksen ehdoton keskus (Vuokatti Sport, Vuokatti-
Ruka Urheiluakatemia, Jyväskylän Yliopisto)

• Tehty paljon investointeja uusiin mahdollisuuksiin esim. Vuokatti Areena

• Majoitus-, ruokailu-, ohjelma- ja viihtymispalvelut ovat monipuoliset 

• Monipuoliset kansalliset ja kansainväliset liikunta- ja urheilutapahtumat ja 
niiden laajentaminen jatkossa, yritysten kokoukset ja tapahtumat (hiljaiset 
ajankohdat, tapahtumatuotanto, eri kohderyhmät esim. seniorit)





VUONNA 2022

• Matkailu kasvussa koronan jäljiltä (2021 = 757 000 majoitusta + 9 %)

• Alkuvuosi 2022 ollut hyvä + 8 % (hiihtolomat, EYOF, pääsiäinen, filmfestival)

• Outdoor, kuntoilu, seikkailu, terveet elämäntavat, ravinto, perhearvot, 
turvallinen matkailu/kuntoilu

• Suomen ykkönen, monipuolisin ympärivuotinen matkailu- ja viihtymiskeidas

• Panostus uusiin liikunta- ja ulkoilureitteihin (Fatbike, luistelu, seikkailu…)

• Mahdollista aito yhteistyö ja markkinointi Sotkamo-Vuokatin alueen 
matkailussa ja koko Kainuun matkailukohteiden kanssa, alueen asukkaat

• Yhteistyö Helsinki Ski Weeks, Super Jymy, Vuokatti Ski Team, Nuorten 
Olympia festivaali, Vuokatti-hiihto ja muut yhteistyötahot





3 KEHITYSKOHTAA

1. Tunnettuus ja saavutettavuus
• Vuokatin brändin ja tunnettuuden rohkeampi nostaminen (Strategiatyön pohjalta)
• Aito halu toivottaa asiakkaat tervetulleiksi lomalle, liikkumaan ja viihtymään Vuokattiin (opastus, digi)
• Vuokatti.fi uudistus, Some-uudistus, kotimaan markkinointi ja yritysmyynti, kv-toimenpiteet ja -myynti
• Lentoyhteydet (kotimaa/kv) Kainuuseen, alueen liikenne VR/bussit

2. Maankäyttö, kaavoitus, investoinnit 
• Vapaa-ajankohteissa on ollut valtava loma-asuntojen investointi- ja rakentamisboomi
• Sotkamon kunnan korostunut merkitys maankäytössä, kaavoituksessa ja investointipäätöksien 

houkuttelussa
• Vuokatin rinteiden merkityksen korostaminen (Ei ihan tiedetä, miten upeat rinteet täällä on!) 

3. Markkinoinnin yhteisrahoitus ja palveluketjut todella tärkeitä
• 2022: Sotkamon kunta, isot matkailuyritykset, matkailuyritykset, muut paikalliset yritykset
• 2023: voimakkaasti koko Kainuun alueen toimijat mukaan matkailun kehittämiseen 
• 2024: valtakunnalliset yritykset mukaan Vuokatin matkailun kehittämiseen





































VUOTEEN 2026

• Tavoite 1: yli 1 000 000 vuotuista rekisteröityä majoitusta Sotkamo-Vuokatissa 

• Tavoite 2: yli 12 000 asiakaspaikkaa hotelleissa, mökeissä ja vastaavissa majoituksissa

• Tavoite 3: Vuokatin Rinteet on Suomen 4. suosituimman ja vierailluimman
laskettelukeskuksen joukossa, 150 000 kävijää

• Tavoite 4: Vuokatin uudet matkailun investoinnit 100 M€

• Tavoite 5: Vuokatin tunnettuus 90 % -tasolla suomalaisten keskuudessa

Tukevat tavoitteet:

1. Sotkamon kunnan ja yrittäjien pitkäjänteinen sitoutuminen tavoitteiden saavuttamiseksi

2. Suunnitellut Vuokatin rinteiden ja eri hotelleiden investointiohjelmat toteutuvat

3. Rinteiden maankäyttö ja omistajien kanssa yhteistyö toteutuu

4. Kansainväliset elokuvainvestointihankkeet toteutuvat





Active, Outdoor & Ski Resort ?



Pohjoinen seikkailuparatiisi


