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vaatii, mutta tehdään se yhä vastuullisemmin". s.2
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GL OBA ALISTI TOIMIVAN brittiyhtiön matkustusasioista vastaava  
päätti loppuvuodesta 2022 tarkistaa, minkälaisia CO2-päästöluke-
mia yrityksen eri maissa käyttämät viisi eri itsevarausjärjestelmää 
näyttivät samalle lennolle. Ei siis samalle reitille, vaan tismalleen 
saman yhtiön samalle lennolle, samana päivänä ja samassa 
matkustusluokassa. 

TULOSTEN OLISI PITÄNYT olla, jos ei nyt identtiset, niin 
ainakin samassa suuruusluokassa. Vaan ei, kaukana siitä: 
matkan hiilijalanjälki turistiluokassa Lontoon Heathrow’lta 
New Yorkin JFK:lle olisi ollut kevyimmän arvion mukaan 
310 kg ja raskaimman yli 1200 kg, siis lähes nelinkertainen.

TA R I N A O N tosi ja kuvaa hyvin matkustuksen CO2- 
raportoinnin haastetta yrityksille. Eikä tämä suinkaan koske 
vain itsevarausjärjestelmiä, vaan koko matkustuksen  
arvoketjua: niin kauan kuin lentoyhtiöillä, hotellialalla,  
autovuokraamoilla ja muilla keskeisillä palveluntarjoajilla 
ei ole sektorille yhtenäistä mallia kasvihuonepäästöjen las-
kentaan ja raportointiin, ostajan on vaikeaa, ellei mahdotonta  
tietää koko totuutta.

TÄSSÄ VALOSSA EU-komission Count Emissions EU -aloitetta, jonka 
tavoitteena on vahvistaa yhteiset puitteet liikenteeseen liittyvien kasvi-

huonekaasupäästöjen laskentaa ja raportointia varten, voidaan pitää 
enemmän kuin tervetulleena.

MISTÄ SIT TEN koostuvat otsikossakin mainitut säästöt? Hel-
poin tapa vähentää liikematkoista koituvaa hiilijalanjälkeä on 

jättää matkustamatta ja hoitaa tapaaminen verkossa. Aina se 
ei ole mahdollista, eikä usein edes suositeltavin vaihtoehto 
– riippuen tapaamisen tarkoituksesta ja tavoitteista. Mutta 
vaa’assa painaa myös se, että virtuaalisuus säästää sekä  
aikaa, rahaa että ympäristöä. 

TYÖKSEEN MATKUSTAVAN on voitava matkustaa ilman 
lentohäpeää tai ilmastoahdistusta. Se on helpompaa, jos 
varaushetkellä on käytettävissä luotettavaa tietoa eri mat-
kustusmuotojen ilmastovaikutuksista oikeiden valintojen 

pohjaksi. Yritykset edellyttävät CO2-raportointia toimittajil-
taan ja mahdollisuus pienentää hiilijalanjälkeä esimerkiksi 

kompensoinnilla tai valitsemalla uusiutuvia polttoaineita  
sisältyy jo nyt monen yrityksen matkustusohjeeseen. 

MATKUSTETA AN SIIS  kun tarve vaatii, mutta tehdään se yhä 
vastuullisemmin.

Päästöjä ja säästöjä

Sari Viljamaa | toiminnanjohtaja, FBTA 

P U H E E N V U O R O 

L iikematkustajat kärsivät 
usein epäsäännöllisestä 
ruokailurytmistä, liikku-
mattomuudesta ja väsy-

myksestä. Työhyvinvoinnin edis-
tämiselle on tarvetta.

– Perinteisesti liikematkat ovat 
olleet tiukasti aikataulutettuja, eikä 
virkistäville aktiviteeteille ole ollut 
tilaa. Nykyään työssä jaksaminen 
on kuitenkin vahvemmin osana lii-
ketoiminnan arvomaailmaa, joten 
työmatkoille mahtuu yhä useam-
min elämyksiä ja vapaa-aikaa. 
Hyvinvoinnille on raivattu tilaa,  
Saimaa Geoparkin puistonjohtaja 
Mikko Ikävalko toteaa.

Kustannustehokkuus ja vaivat-
tomuus ovat liikematkailun vaa-
timuksia. Myös saavutettavuus ja 
kohtuulliset etäisyydet nousevat 
listan kärkisijoille. Etelä-Karjalan ja 

Saimaan seudulla kohteiden helppo 
saavutettavuus mahdollistaa liike-
matkojen järjestämisen siten, että 
työn ohelle voi järjestää aktiviteet-
teja ja elämyksiä.

– Enää kokoustaminen ei tarkoi-
ta vain sitä, että yksi puhuu edes-
sä ja muut kuuntelevat paikoillaan. 
Modernia työelämää tukemaan on 
kehitetty erilaisia työn tekemisen 
variaatioita, joiden toteutumisen 
edellytykset huomioidaan useissa 
alueemme kohteissa. Esimerkiksi 
kävelykokoukset ovat suosittuja, 
Ikävalko lisää.

Luonto ja sivistys kättelevät
GoSaimaa edistää Etelä-Karjalan 
matkailua markkinoimalla palve-
luvalikoiman monipuolisuutta. 
Maakunnan matkailua kehitetään 
yhteistyössä yrittäjien kanssa. 

– Alueen monipuolisuus mah-
dollistaa matkailijoiden erilaisten 
tarpeiden huomioimisen. Imatran 
Valtionhotelli, Lappeenrannan ran-
tabulevardi laivaravintoloineen, 
Kärnäkosken linnoitus ja Saimaan 
saaristo ovat vain muutamia näke-
misen arvoisia paikkoja. Rauhan ja 
Ukonniemen urheilupalvelut ihas-
tuttavat liikunnasta nauttivia, kun 
taas Imatran Kylpylässä tai Holiday 
Club Saimaassa voi rentoutua span 
huomassa. Etelä-Karjala ja Saimaa 
houkuttelevat liike- ja henkilömat-
kustajia sekä luonnon rauhallaan 
että kiinnostavilla kaupunkikoh-
teillaan, GoSaimaan johtaja Katja 
Vehviläinen suosittelee.

Kiinnostus luonto- ja ekomatkai-
lua kohtaan on selvässä kasvussa. 
Ikävalkon mukaan luksushotel-
lit ovat menettämässä hohtoaan, 

ja niiden suosion tilalle nousevat 
idylliset pienyrittäjien majoitus-
palvelut. Paikallisuus ja lähimat-
kailu trendaavat.

6000 neliökilometrin alueelle le-
vittyvä Saimaa Geopark on ilmiön 
malliesimerkki. Se lisää kotiseudun 
tuntemusta ja arvostusta avaamal-
la alueen geologista perintöä. Sa-
malla se on matkailun vetonaula. 
UNESCO Global Geopark -statusta 
kantava puisto on osa kansainvä-
listä 177 geologisesti merkittävän 
alueen verkostoa, johon kuuluu 
muun muassa “bucket list” -koh-
de Blue Lagoon Islannissa. Geopar-
kit tukevat paikallista kulttuuria ja 
kestävän kehityksen arvoja. 

– Saimaa Geoparkin keskeisiä 
nähtävyyksiä ovat jääkauden jäljet, 
muinaishistorialliset kalliomaalauk- 
set ja talvellakin osin jäättömänä 
virtaava Vuoksi. Oppaiden kanssa 
voi lähteä kävelykierrokselle etsi-
mään hiidenkirnuja. Oma suosikki-
ni on sähköläskipyöräily luonnossa. 
Geopark tekee yhteistyötä 100 pien-
yrityksen kanssa palveluita tuot-
taakseen, Ikävalko kertoo.

Muutosta matkailulla
Kohteeseen saapuminen ennak-
koon tai viikonlopun yli viihty-
minen maksimoivat liikematkois-
ta saatavan ilon. Miksei tekisi ko-
tiinpaluumatkasta elämyksellistä 
road-tripiä ja vierailisi useammas-
sa Etelä-Karjalan ja Saimaan alueen 
upeassa kohteessa. Hauskanpito on 
tehokas tapa palautua työstä. 

Palautumisen kannalta myös py-
sähtyminen ja älylaitteista irrottau-
tuminen on tärkeää. GoSaimaan 
Vehviläinen täsmentää:

– Nykyajan ihminen elää jatku-
vassa informaatiotulvassa. Tilan-
teen jatkuessa kuormitus kasvaa ja 
palamme loppuun. Trendaavassa 
muutosmatkailussa tuotetaan elä-
myksiä, jotka laajentavat ajattelua 
ja herättelevät miettimään omia ar-
vojaan. Etelä-Karjalan ja Saimaan 
seudulla on yrityksiä, jotka tarjo-
avat tällaisia palveluita. Esimerkiksi 
ilman älylaitteita vietettävän digi-
detoxin jälkeen töiden ääreen pala-
taan mielen akut ladattuina.

Hyvinvoivaa  
liikematkailua

Liikematkustajien hyvinvointia tuetaan Etelä-Karjalassa ja Saimaalla tarjoamalla työntekijöille töiden ohella virkistäviä vapaa-ajan aktiviteetteja, kuten maastopyöräilyä.

Työn ja virkistyksen yhdistämiseen panostetaan nyt Etelä-Karjalassa  
ja Saimaalla. Se tukee työmatkalaisten terveyttä sekä edistää  
tutkitusti työssä viihtymistä myös liikematkoilla.
teksti maisa lampinen kuva ville tulkki

Töissäkin  
voi virkistyä
n Liikunta on tehokas tapa 
palautua työstä.

n  Liikematkustaessa töiden 
ohelle on tärkeää järjestää 
erilaisia aktiviteetteja.

n Virkistystä voi tarjota 
myös erilaisin työtavoin, 
kuten kävelykokouksin.

GOSAIMAA.COM   
SAIMAAGEOPARK.FI
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KESTÄVÄN kasvun suunnan-
näyttäjä haastaa kaikki liike-
matkoja tekevät yritykset ko-
keilemaan ennakkoluulotto-
masti hiilineutraalia ja miel-
lyttävää junamatkailua. VR on 
satsannut viime vuosina mer-
kittävästi asiakaskokemuk-
sen kehittämiseen. Tämä nä-
kyy matkustusmukavuuden 
ja vr.fi-sivuston käytettävyy-
den paranemisena. Alkuvuo-
desta verkkokaupassa tehtävät 
uudistukset kohentavat oleel-
lisesti yritysasiakkaiden digi-
taalista ostokokemusta.

– Liikkeelle kannattaa läh-

VR haastaa yritykset liikkumaan rautateitse 

VR Matkalla -sovelluksessa voi seurata junamatkus-
tuksen hiilidioksidipäästöjä. Myös yritysasiakkaille  
on suunnitteilla oman datan visualisointeja.

Kaupallinen johtaja Johanna Jäkälä haastaa yritykset pohtimaan matkustus- 
politiikkaansa. Junamatkailu voi olla osa yrityksen vastuullisuusstrategiaa.

Suomessa junamatkat 
ovat aina hiilineutraaleja
Raideliikenteen kustannustehokkuus  
ja ekologisuus lisäävät yritysten kiinnos-
tusta junalla liikkumiseen. Iso plussa on 
myös se, että matkaan kuluvan ajan voi 
käyttää tehokkaaseen työskentelyyn  
tai työpäivästä palautumiseen. 
teksti tuomas i. lehtonen 
kuvat paavo lehtonen, pekka keskinen  
ja content house

A utoilun sähköistyminen käynnistyi Suomessa 
toden teolla muutama vuosi sitten. Kotimaan 
junaliikenne on sähköistymisessä kuitenkin 
aimo harppauksen edellä. VR:n kaupallisen 
johtajan Johanna Jäkälän mukaan peräti 95 

prosenttia kotimaan junista liikkuu jo päästöttömästi tuo-
tetulla sähköllä. Sähköistämättömien etappien osalta VR on 
kompensoinut hiilijalanjälkensä Gold Standard -sertifioiduilla 
kompensaatiohankkeilla, joten Suomen junaliikenne on ko-
konaisuudessaan hiilineutraalia. 

– Useimpien suomalaisten yritysten tavoitteena on liike-
toiminnan hiilineutraalius. Työ- ja liikematkustamisen siir-
täminen juniin edistää osaltaan yrityksen vastuullisuus- ja 
ympäristötavoitteiden toteutumista. Autoiluun ja lentämi-
seen verrattuna junamatkailu on huomattavasti ekologisem-
pi vaihtoehto, Jäkälä sanoo. 

Ekologisuuden ohessa junamatkailu tarjoaa liikematkai-
lijalle myös tukun muita etuja. Ensimmäisenä niistä Jäkälä 
mainitsee junan saavuttavuuden. Suomen liikennöidyllä ra-
taverkolla on pituutta lähes 6000 kilometriä. Laaja reitti-
verkosto ulottuu aina Hangosta Kolariin saakka. 
Ympäri Suomea VR:n asemia löytyy peräti 200.

– Suomen rataverkko on erittäin kattava ja 
junalla on mahdollista päästä aivan isoim-
pienkin kaupunkien ytimeen. Junalla liik-
kuessa välttää autoilijalle tutut ruuhkat ja 
kalliit pysäköintimaksut sekä lentomat-
kustamiseen liittyvät pitkät siirtymät len-
toasemille, Jäkälä toteaa.

Uudenmaan alueliikenteessä, ja osin 
myös pidemmillä matkoilla, juna tarjoaa 
mahdollisuuden merkittävään ajan säästöön. 
Esimerkiksi matka Helsingistä Lappeenrantaan tait-
tuu junalla kahdessa tunnissa, kun autolla aikaa kuluu lähes 
puoli tuntia pidempään.

Ennakoinnilla säästöä työmatkakuluihin
Juna tuo työreissujen tekemiseen myös joustavuutta ja kus-
tannustehokkuutta. Omalla autolla voi karauttaa kotoa liityn-
täpysäköintiin ja jatkaa matkaa junalla haluamaansa määrän-
päähän. Viimeisille kilometreille voi valita sää- ja liikenneolo-
suhteisiin sekä omaan mielentilaan sopivimman kulkupelin 
apostolinkyydistä taksiin, sähköpotkulautaan, paikallisbus-
siin tai vuokra-autoon. 

– Eri kulkuvälineillä tehtävien matkojen ketjuttaminen on 
näppärä ja tehokas tapa niin paikallisten kuin pidempienkin 
matkojen taittamiseen. VR.fi-sivustolta ja VR Matkalla -apilla 
voi ostaa oman junalipun oheen liityntäjatkoyhteyden esimer-
kiksi ratikalla tai linja-autolla. Tällä hetkellä jatkoyhteyden 
ostaminen onnistuu pääkaupunkiseudun, Tampereen, Hä-
meenlinnan, Jyväskylän, Lahden, Joensuun ja Rovaniemen 

joukkoliikennevälineisiin. Pk-seudulla matkustavat voivat 
junalipun hankinnan yhteydessä tilata myös taksin tai va-
rata Greenmobilityn sähköauton käyttöönsä, Jäkälä kertoo.

Junalla matkustaminen on merkittävästi lentämistä edul-
lisempaa ja yleensä myös yksityisautoilua halvempi vaihto-
ehto liikkumiseen. Monilla reiteillä junalipun saa hankittua 
bensiini- ja dieselauton polttoainekuluja edullisempaan hin-
taan. Kun huomioidaan autoilun kokonaiskustannukset, ju-
nan edullisuus korostuu.

– Junalla matkustaminen on erittäin kilpailukykyinen 
vaihtoehto Suomessa, kun huomioidaan kaikki matkustus-
kulut. Esimerkiksi auton arvonalenema, huollot ja paikoi-
tuksen hinnat. VR:n lippujen hinnoittelu on dynaamista; li-
pun hinta on sitä edullisempi, mitä pidemmän aikaa ennen 
matkaa sen hankkii. 

Mittava investointi mahdollistaa viisi 
kertaa nopeammat mobiiliyhteydet 
Työ- ja liikematkojen taittaminen junalla vapauttaa myös ai-

kaa. Autoillessa kädet on pidettävä kiinni ratissa ja katse lii-
kenteessä. Junassa matka-ajan voi sen sijaan käyt-

tää haluamallaan tavalla, vaikkapa työmatkan 
rasituksista palautuen tai vaihtoehtoisesti 

tehokkaasti töitä paiskien.
Kaukojunassa joustavalla yrityslipulla 

voi matkustaa oman toiveen mukaisesti 
Eko-luokassa, hiljaisessa Ekstra-luokas-
sa tai mukavasti ravintolavaunun yläker-

rassa. Ekstra-luokassa matkaavien käytös-
sä on oma wifi-verkko sekä hyvät lataus-

mahdollisuudet kannettaville tietokoneille 
ja mobiililaitteille. Yritysasiakkaiden käytössä 

ovat myös VR:n monipuoliset ravintolavaunun ra-
vintola- ja kahvilapalvelut.

– Junamatkan aikana voi hoitaa työpuheluita, pitää pala-
vereita ja etäkokouksia sekä tehdä tiimityötä. Kaikissa kau-
kojunissamme on käytössä puhelinkoppeja sekä 2–4 hengelle 
soveltuvia työskentelyhyttejä. Pendolinoissa on myös 6 hen-
gen hyttejä. Ravintolavaunun yläkerrasta omaan käyttöön voi 
varata kabinetin, johon mahtuu 12 henkilöä, Jäkälä luettelee. 

Parin seuraavan vuoden aikana työskentelymahdollisuu-
det kaukojunissa paranevat entisestään aiemmasta, sillä VR:l-
lä on meneillään junien sisäisen verkkoteknologian kehitys-
hanke. VR on arvioinut investoinnin kokonaishinnaksi noin 
4,5 miljoonaa euroa.

– Uusi teknologia otetaan käyttöön vaiheittain kaikissa kau-
kojunissa kesään 2024 mennessä. Tämän jälkeen juniemme 
sisäverkko mahdollistaa keskimäärin viisi kertaa nykyistä 
nopeammat mobiiliyhteydet. Toimiva yhteys edellyttää toki 
myös teleoperaattoreilta mobiiliverkkojen kehittämistä. Tois-
taiseksi operaattorien mobiiliverkoissa on vielä katvealueita.

teä avaamalla VR:n sopimus- 
asiakkuus. Sen myötä yritys 
saa käyttöönsä kaikki liike-
matkustamiseen linkittyvät 
etumme. Sopimusasiakkaille 
on jatkossa tarjolla joustavat 
yritystuotteet Kertalippu jous-
to ja Yrityslippu. Näillä lipuil-
la voi matkustaa haluamallaan 
tavalla, joko Eko-luokassa, hil-
jaisessa Ekstra-luokassa tai ra-
vintolavaunun yläkerrassa. So-
pimusasiakkailla on mahdol-
lisuus maksaa palvelu- ja lip-
puhankintansa yhdellä kokoo-
malaskulla. Uudistuksia tulee 
myös e-kuitin ja yritysten las-

kutuspalvelun osalta. 
Jäkälä muistuttaa yrityksiä 

myös mahdollisuudesta char-
ter-palvelujen tilaamiseen. 
Omalla junalla voi kuljettaa 
esimerkiksi yrityksen henkilö-
kunnan tyky-päivään tai asiak-
kaat elämysreissulle. 

– Charter-junien ja -vaunu-
jen käyttö on yleistymässä. 
Useimmiten junalla matkus-
tetaan johonkin tiettyyn tilai-
suuteen, mutta yhtä hyvin ju-
na taipuu myös erilaisiin tilai-
suuksiin. Olemme mielelläm-
me ideoimassa asiakasyrityk-
sillemme sopivaa pakettia. 

95 % 
junista liikkuu jo  
päästöttömällä  

sähköllä. 

Kaukojunien 
Ekstra-luokka  
on junan hiljainen 
alue, jossa voi 
rentoutua tai työs-
kennellä rauhassa.
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Mikkelin tapahtuma-alueella 
yhdistyvät luonto ja kaupunki 

Asiakkuuspäällikkö Olli Marjalaakso ja toimitusjohtaja Viljo Kuuluvainen nostavat esiin, että monitoimi- 
areenalla voi järjestää monipuolisesti erilaisia tapahtumia aina urheilusta kulttuuriin. 

M ikkeliin "mänijöitä" 
ilahduttaa varmasti 
se, että tapahtuma-
paikan löytäminen 

ei aiheuta harmaita hiuksia, vaan 
sijainti on selkeä ja kulku sinne su-
juva. Kalevankankaan tapahtuma-
keskus on melkein kaupungin yti-
messä: alue sijaitsee vain parin ki-
lometrin päässä Mikkelin rautatie-
asemalta. Saavutettavuus onkin eri-
tyinen valtti, jota monesta muusta 
kaupungista ei löydy.

– Junalla ja autolla matkusta-
vien lisäksi tapahtumiin tulee vä-
keä lentäen. Kansainvälinen lento-
kenttäkään ei sijaitse kaukana. Hel-
singistä junamatka kestää 2,5 tun-
tia ja asemalta rauhallinen kävely-
matka alueelle kestää maksimis-
saan 20 minuuttia. Kesäkelillä ovat 
käytössä kaupunkiskuutit ja -pyö-
rät, lisäksi kulkevat taksit ja paikal-
lisbussit sekä tarvittaessa tapahtu-
ma-aikana järjestettävät omat kulje-
tukset, luettelee asiakkuuspäällik-
kö Olli Marjalaakso Mikkelin kehi-
tysyhtiö Miksei Oy:stä.

Luonnonkaunis ympäristö ter-
vehtii Kalevankankaan liikun-
ta-alueelle tulevia. Alueella on pal-
jon reittivaihtoehtoja ulkoiluun ja 
osa reiteistä kulkee luonnonsuo-
jelualueella. Monikäyttöreittiä on 
18 kilometriä ja latuja 31 kilomet-
riä. Vieressä on myös maailman no-
peimmaksi tunnustettu Mikkelin 
ravirata. Alue on jatkuvasti mikkeli-
läisten ahkerassa käytössä, ja lisäksi 
tapahtumien aikaan useat ulkopaik-
kakuntalaiset pääsevät nauttimaan 
ainutlaatuisesta ympäristöstä. 

– Ydinalue on kooltaan kymme-
nisen hehtaaria. Mittavia korjaus-
töitä ja uudisrakentamista on teh-
ty alueella erityisesti viiden viime 
vuoden aikana. Tapahtumakeskus 

on kompakti kokonaisuus, jossa on 
mahdollisuuksia järjestää erikokoi-
sia tapahtumia ja tilaisuuksia, joihin 
voi yhdistää liikuntaa ja urheilua, 
Marjalaakso tietää.

Hyvinvoinnin edistämistä
Tapahtumakeskuksen ytimessä on 
monitoimiareena Saimaa Stadiumi. 
Samaan rakennuskokonaisuuteen 
kuuluvat muun muassa jäähalli ja 
jalkapallohalli. 

– Sisätiloja voi yhdistellä niin, et-
tä isommassa tapahtumassa pääsee 
tilasta toiseen sisäkautta. Kokonais-
valtaista hyvinvointia tukevat äly-
kuntosali, Active life lab -testausla-
boratorio ja virtuaalitodellisuustila, 
Saimaa Stadiumin toimitusjohtaja 
Viljo Kuuluvainen esittelee.

– Tuotamme Kaakkois-Suomen 
ammattikorkeakoulun kanssa yh-
teistyössä monipuolisesti vaikutta-
via hyvinvointipalveluja. Laborato-
rion teknologian avulla pystymme 
toteuttamaan erilaisia terveysmit-
tauksia ja seurantaa.

Kuuluvainen tietää, että tämä 
kiinnostaa yrityksiä, jotka sijoitta-
vat henkilöstön työhyvinvointiin.

– Työhyvinvoinnin palveluissa 
pystymme hyödyntämään viimei-
sintä teknologiaa ja ammattikor-
keakoulun ylläpitämää tietoon pe-
rustuvaa hyvinvoinnin edistämis-
tä. Voimme yhdistää hyvinvoinnin 
mittaamista eri tavoin teknologiaa 
hyödyntäen ja rakentaa hyvinvoin-
nin edistämisohjelmia. Pystymme 
seuraamaan myös vaikuttavuutta 
eli millaisia tuloksia palveluilla  
saadaan aikaan.

Liikuntaa, elämyksiä ja 
majoitusvaihtoehtoja 
Kalevankankaan alueelta löytyvät 
lisäksi tenniskentät, koirahalli, fris-

beegolfrata ja padelhalli. 
– Eri lajiliitot ovat löytäneet ta-

pahtumakeskuksen omien kansal-
listen kilpailujensa järjestämiseen. 
Esimerkiksi Palloliiton Itä-Suomen 
alueen leirit ovat saaneet poikkeuk-
setta hyvää palautetta. Stadiumilla 
on myös pelattu lentopallon A-maa-
ottelut ja Salibandyliigan Super 

Cup. Paikallinen koiraurheiluseu-
ra on myös järjestänyt isoja agility-
kisoja raviradan keskialueella, Kuu-
luvainen mainitsee esimerkkeinä.

Aivan tapahtumakeskuksen tun-
tumasta löytyvät myös hotelli, kah-
vila, kokoustilat ja auditorio. 

– Lisäksi Mikkelin kehitysyhti-
ön matkailuyksiköllä on kontak-
tit mökin omistajiin, joita alueel-
la on tuhansia. Mikkeli kisailee ai-
na Kuopion kanssa, kumpi on suu-
rempi mökkipitäjä lukumäärässä. 
Normaalisti koko Etelä-Savossa on 
140 000 asukasta, mutta kesäaikaan 
asukasluku nouseen 350 000:een, 
kertoo Kuuluvainen. 

Konsertti- ja kongressitalo Mikaeli 
sijaitsee vain kilometrin päässä, 

Lähellä keskustaa, usean hallin ryppäässä on helppo 
järjestää isojakin tapahtumia. Esimerkiksi edelliske-
sän Farmari-messut osoittivat, miten monipuolinen 
tapahtumapaikka Mikkelin Kalevankankaan alue on.
teksti outi rantala  kuvat anna-katri hänninen

Tapahtumakeskuksen ytimessä on monitoimiareena Saimaa Stadiumi.  

tapahtumakeskuksen ja keskustan 
puolivälissä Pankalammen rannal-
la. Martti Talvela- salissa on 692 is-
tumapaikkaa täydellisellä konsert-
ti- sekä kokousvarustuksella. Sali 
mukautuu monipuoliseksi esiinty-
mispaikaksi ja sitä voidaan käyttää 
myös äänityksiin hyvän äänieris-
tyksen ansiosta. 

– Mikaelissa järjestetään niin ko-
kouksia, konsertteja, seminaareja 
kuin perhejuhliakin . Monipuolinen 
ohjelmisto tarjoaa sisältöä ympäri-
vuotisesti, Marjalaakso sanoo.

– Kalevankankaan tapahtuma-
keskus lähialueineen taipuu hyvin 
sekä ulko- että sisätapahtumiin, ku-
ten messutapahtumiin ja vaikka yri-
tysten gaalatilaisuuksiin.“

Tapahtuma-alue 
taipuu hyvin  
sekä ulko- että 
sisätapahtumiin.

Sujuvaan ja kustannustehokkaaseen liikematkustamiseen tarvitaan entistä enemmän suunnitelmallisuutta. 

M aailma liikkuu jälleen 
ja poikkeusolosuhteista 
on palattu uuteen nor-

maaliin, jossa yhtäältä hybridityö 
on arkipäivää, toisaalta kasvok-
kain kohtaamisia pidetään entis-
täkin suuremmassa arvossa. Liike-
matkustamisen toimialalla työelä-
män murros heijastuu sekä kysyn-

tään että tarjontaan.
– Yrityksissä matkustetaan nyt 

toisenlaisista syistä kuin aikaisem-
min. Enää henkilökuntaa ei lennä-
tetä lyhyisiin tapaamisiin esimer-
kiksi Tukholman ja Helsingin välil-
lä, vaan iso osa päivittäisistä pala-
vereista eri maiden työntekijöiden 
välillä hoidetaan etänä. Samalla 

Maailman taloustilanne, 
turvallisuuskysymykset 
ja ympäristötekijät ovat 
muuttaneet liikematkus-
tamisen toimintakenttää.

etätyöskentely on lisännyt tarvet-
ta epämuodollisten kohtaamisten 
järjestämiseen organisaatiokult-
tuurin vahvistamiseksi ja työnte-
kijöiden sitouttamiseksi, Ameri-
can Express Global Business Trave-
lin Pohjoismaista vastaava johtaja  
Johan Wilson kuvailee.

Kuluneet vuodet ja ihmisten ku-
lutuskäyttäytymisen muutokset 
näkyvät liikenneyhteyksien saata-
vuudessa, joten sujuvaan ja kustan-
nustehokkaaseen liikematkustami-
seen tarvitaan suunnitelmallisuut-
ta entistä enemmän.

– Jos aikaisemmin lentoja Poh-
joismaiden välillä ennen lounasai-
kaa on ollut kuudesta seitsemään, 
nyt niitä voi olla kolme tai vähem-
män. Liikenneyhteyksien lisäksi ti-
lanne ravintoloiden, hotellien ja ta-
pahtumien saatavuudessa voi ol-
la toisenlainen kuin aikana ennen 
pandemiaa.

Wilsonin mukaan muutokset 
markkinatilanteessa voivat näyt-
täytyä matkahallinnolle muun 
muassa työmäärän lisääntymisenä 
ja kustannusten ennakoinnin haas-
teina. Hän vinkkaa, että niiltä voi-
daan kuitenkin välttyä suunnitel-
mallisuuden, seurannan ja selkeän 
ohjeistuksen avulla.

Tiedostavilla valinnoilla
sujuvuutta matkustukseen
Amex GBT vastaa muuttuneen 
maailman tarpeisiin edistämällä 
asiakasyritystensä matkustuskäy-
täntöjen sujuvuutta ja kustannus-
tehokkuutta monipuolisilla digi-
taalisilla työkaluilla sekä henkilö-

kohtaisella palvelulla.
– Autamme matkahallintoa pitä-

mään langat käsissä ja kustannuk-
set kurissa jatkuvasti muuttuvassa 
toimintakentässä. Suurena toimija-
na pystymme neuvottelemaan asi-
akkaillemme kilpailukykyiset hin-
nat ja monipuoliset edut. Henkilö-
kohtainen palvelu monikanavaises-
ti 24/7 sekä toimintaympäristön laa-
ja ymmärrys niin paikallisella kuin 
globaalilla tasolla ovat valttikortte-
jamme. Niiden avulla teemme liike-
matkustamisesta vaivatonta myös 
yllättävissä tilanteissa ja ratkaisem-
me mahdollisten poikkeustilantei-
den haasteet asiakkaidemme puo-
lesta. Tehtävämme on pitää huoli 
siitä, että asiakkaamme ovat oikeas-
sa paikassa oikeaan aikaan. 

Kustannus- ja turvallisuuskysy-
mysten rinnalla tämän päivän liike-
matkustajia puhututtavat vastuul-
lisuuskysymykset, joiden eteen 
Amex GBT tekee pitkäjänteistä ke-
hitystyötä yhteistyössä alan toimi-
joiden kanssa. 

– Neo-onlinevarauspalvelussam-
me voi suodattaa lentohaun tulok-
sia hiilijalanjäljen perusteella, jon-
ka lisäksi tarjoamme asiakkaillem-
me mahdollisuutta hiilijalanjäljen 
kompensointiin yhteistyössä voit-
toa tavoittelemattomien kumppa-
niemme kanssa, Wilson antaa esi-
merkkejä yhtiön vastuullisia valin-
toja helpottavista palveluista.

Amex GBT:n asiantuntijat anta-
vat vinkkejä muuttuneen toimin-
taympäristön matkustuskäytän-
töihin Matka Business Forumissa 
19.1.2023.

Liikematkustamisen uudet 
tuulet vaativat muutoksia

teksti mari korhonen 
kuva shutterstock

Minne asumaan, jos työ vaatii muualla asumista tai 
kotona sattuu vesivahinko? Vaivattominta on turvau-
tua täysin varusteltuun asuntoon, josta löytyvät niin 
huonekalut ja kodinkoneet kuin liinavaatteet ja Wi-Fi.

Kotimaailman kohteet ovat kattavine varusteluineen usein hotelleja 
edullisempia ja tilavampia, kertoo toimitusjohtaja Jari Peltola.

K otimaailma Suomi Oy on 
tarjonnut vuodesta 2007 
lähtien kalustettuja asun-

toja eri puolilta Suomea ja järjestä-
nyt katon pään päälle tuhansille asi-
akkaille, joilta asuminen kotona ei 
onnistu syystä tai toisesta. 

– Tyypillisimmin väistöasuntoa 
tarvitaan pidemmäksi ajaksi vesi-
vahingon tai putkiremontin takia. 
Vahinkotapauksissa kustannuksista 
vastaavat yleensä vakuutusyhtiöt, 
joiden kanssa teemme tiivistä yh-
teistyötä, kertoo Kotimaailma Suo-
mi Oy:n toimitusjohtaja Jari Peltola.

Vakuutusyhtiö ei määrää, missä 
asiakas asuu vahinkotapahtuman 
aikana. Siksi kuluttajien kannat-
taa etsiä omatoimisesti sijaisasun-
toa. Kotimaailma pyrkii löytämään 
väistökodin aina mahdollisimman 
läheltä asiakkaan omaa kotia.

Kodinomaisuus helpottaa
Asunnot on tehty kodinomaisiksi, 
ja niistä löytyy kaikki pesukoneista 

Kalustettu asunto helpottaa 
matkatyöläisen arkea

silitysrautaan ja parkkipaikkaan. 
Muuta ei tarvitse ottaa mukaan 
kuin henkilökohtaiset tarvikkeet 
ja ruoat. Majoitussopimukset sol-
mitaan joustaviksi, muutamasta 
vuorokaudesta jopa vuosiksi.

– Vuorokausihintaan kuuluvat 
kaikki asumisen kustannukset, ku-
ten sähkö, vesi, netti, irtaimistova-
kuutus, loppusiivous ja liinavaat-
teet, Peltola listaa.

Eri kokoiset asunnot sijaitsevat 
pääasiassa kerrostaloissa, ja niiden 
sisustus noudattelee pelkistettyä 
skandinaavista tyyliä. Asuntoja löy-
tyy jo lähes 400 miltei 20 paikka-
kunnalta ympäri Suomen.

Majoitusapua tarjotaan 
projekteihin ja matkatöihin
Kotimaailma tarjoaa majoitusta 
myös yritysten matkatyöläisille ja 
erilaisiin projekteihin. Kiinteiden 
toimipisteiden lisäksi Kotimaailma 
etsii ja kalustaa asunnon melkeinpä 
mihin päin Suomea tahansa, jos tar-

ve on vähintään kolme kuukautta.
– Esimerkiksi rakennusprojek-

teissa olemme järjestäneet asun-
toja niin yksittäisille työntekijöille 
kuin työporukoille, Peltola kertoo.

Kotimaailman kohteet ovat ho-
telleja tilavampia ja selkeästi edul-
lisempia. Hintaan vaikuttavat asu-
misaika, henkilöiden määrä, asu-
mismuoto ja paikkakunta. Mitä pi-
dempään asuu, sitä edullisemmaksi 
vuorokausihinta tulee. Hinnan saa 
selville pyytämällä tarjouksen.

Majoituksen voi ostaa myös suo-
raan Kotimaailman verkkokaupas-
ta. Kotimaailman verkkosivuilta 
pääsee tutustumaan eri paikka-
kuntien kohteisiin.

Majoituskentän valloittaja
Kotimaailma valloittaa majoitus-
kenttää franchising-pohjalta. Nyt 
isoissa kaupungeissa toimii kym-
menkunta ketjuyrittäjää, mutta 
lisää yrittäjiä ja paikkakuntia hae-
taan jatkuvasti. 

– Toimintamme on laajentunut 
koko ajan, ja tavoitteena on kasvat-
taa asuntoverkostoamme entises-
tään, Peltola visioi.

Kotimaailman kantavana ajatuk-
sena on tarjota asiakkailleen henki-
lökohtaista ja joustavaa palvelua, 
josta vastaukset sekä ratkaisut löy-
tyvät nopeasti.

teksti ritva-liisa sannemann  kuva joona raevuori
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H istoriallinen Sannäsin Karta-
no Porvoon maaseudulla vain 
tunnin ajomatkan päässä pää-
kaupunkiseudun sykkeestä on 

houkutellut siipiensä suojaan kokous- ja lii-
kematkustajia globaaleista suuryrityksistä 
lähiseudun pienyrittäjiin ja kansainvälisiin 
huippuosaajiin jo kymmeniä vuosia. Kiehto-
va yhdistelmä klassista arvokkuutta, luon-
nonrauhaa, lämminhenkistä palvelua sekä 
monipuolisia tiloja taipuu moneen tarpee-
seen. Kartano elää historiaa hengittäen ja 
kehittyy ajan henkeä vaalien.

Sannäsin Kartanon markkinointipäällik-
kö Lena Holmlund kertoo, että karta-
non 1400-luvulle asti ulottuvat 
juuret ovat syvät ja perinteet 
yritystapahtumien järjestä-
misessä pitkät. Liikkeen-
johdon Instituutin koulu-
tuskampukseksi 1970-lu-
vulla kunnostettu miljöö 
on otollinen liike-elämän 
kohtaamisiin, sillä koulu-
tustarpeisiin kehitetty ym-
päristö kätkee sisälleen moni-
puolisesti tiloja yhteistyötä edis-
tämään ja yksityisyyttä mahdollistamaan. 

– Konferenssisalit, tunnelmalliset takka-
huoneet ja erilaiset ryhmätyötilat tukevat 
tilaisuuden vaihtuvia tarpeita, jonka lisäk-
si muun muassa kuntosali- ja palloiluhal-
li, frisbeegolfrata, saunaosasto ja uima-al-
las sekä kellaribaari tarjoavat otolliset puit-
teet asiakaskohtaisesti räätälöidyille aktivi-
teeteille, Holmlund listaa tekijöitä kartanon 
pitkäaikaisen suosion taustalla.

Green key -sertifioidun kokoushotellin 
174 vuodepaikkaa tarjoilevat jokaiselle ma-
joittujalle parastaan vehreään puistomaise-
maan avautuvalla näköalallaan. Kartano-
ravintolan lähiruokaa suosiva gastronomia 
saa asiakkailta jatkuvasti kiitosta.

– Valmistamme lähes kaiken itse alusta 
loppuun asti omassa keittiössämme suuril-
lekin ryhmille. Leipä on aina tuoretta itse lei-
vottua, ja maut klassista kartanotyyliä seson-
kia kunnioittavilla raaka-aineilla, Holmlund 
vinkkaa laatua, makunautintoja ja ympäris-
tötietoisuutta arvostaville matkailijoille.

Pitkäaikaista kumppanuutta 
Vuosien varrella kartanon lämminhenkises-
tä miljööstä on tullut monelle kokoustajal-
le kotoisan tuttu. Kun kokouksen järjestä-
misen kerran jättää Sannäsin Kartanon väen 
harteille, sitä harvoin haluaa enää omilleen. 

Sannäsin Kartano onkin tunnettu asia-
kasyritystensä pitkäaikaisena ta-

pahtumatuotannon kumppa-
nina, jossa tilaisuuden on-

nistuminen varmistetaan 
luottamuksella ja yhdessä 
kehittämällä. 

– Kokous- ja liiketapah-
tumien järjestäminen kät-

kee sisälleen lukuisia liikku-
via osia, joiden täsmällinen 

hallinta on taitolaji. Asiakasko-
kemus on pienistä yksityiskohdis-

ta kiinni. Me tunnemme nämä yksityiskoh-
dat kuin omat taskumme ja huolehdimme 
niistä asiakkaidemme puolesta. Toteutam-
me kaiken niin, että asiakkaamme saa kes-
kittyä täysipainoisesti ydinosaamiseensa, ei-
kä käytännön järjestelyihin tarvitse uhrata 
tilaisuudessa ajatustakaan.

Sydämellisen palvelun taustalla on kar-
tanon oma tiimi ja asiakkaalla on oma yh-
teyshenkilö, mikä tekee palvelukokemuk-
sesta saumattoman. 

 – Olemme asiakkaillemme ennen kaik-
kea kumppani. Kuljemme mukana koko mat-
kan suunnittelusta toteutukseen sekä jälki-
puintiin ja taas uuden tapahtuman kehittä-
miseen, Holmlund kiteyttää hymyillen.

Kokoustaessa luovuus kukkii ja ideoista poimitaan parhaimmat. 
Sannäsin Kartano Porvoossa hemmottelee kokoustajia lämmin-
henkisellä tunnelmallaan ja saumattomasti sujuvalla palvelullaan.

Kokouskonkarin 
menestysresepti  
on pettämätön 

Sannäsin Kartanon asiantunteva ja ammattitaitoinen henkilökunta uskoo, että erilaiset 
elämykset rikastuttavat tehokkaita kokouspäiviä.

“

teksti mari korhonen kuva ilona savola

Kokousten  
järjestäminen 
ja hallinta on 

taitolaji. 

S einäjoki Congress Oy:n myyntipääl-
likkö Benjami Hautala on tapahtu-
majärjestäjille avainhenkilö. 

– Tehtäväni on auttaa tapahtu-
majärjestäjiä löytämään Seinäjoki tapahtu-
makaupunkina ja heidän tapahtumaansa so-
pivat paikalliset kumppanit. 

Käytännössä kuvio menee niin, että jos 
järjestäjällä on suunnitelmissa järjestää ta-
pahtuma Seinäjoella, tarvitsee hänen vain 
nostaa luuri tai lähettää sähköposti Hauta-
lalle ja kertoa tapahtumalle asetetut toiveet 
ja tarpeet. Sen jälkeen Hautala kartoittaa ta-
pahtumalle sopivat tahot ja koostaa näistä 
tarjouksen asiakkaalle. 

– Se säästää huimasti tapahtumajärjestä-
jän aikaa ja mikä parasta, palvelu on täysin 
maksuton, Hautala kertoo.

Laadukkaita palvelukonaisuuksia 
kaikenkokoisiin tapahtumiin
Seinäjoki Congressin avaimet käteen -pal-
velu on Hautalan mukaan käytettävissä kai-
kenkokoisiin ja -tyyppisiin tapahtumiin. 

– Olipa tapahtuma millainen tahansa, ke-
hotan ottamaan minuun yhteyttä matalalla 
kynnyksellä. Kartoitan asiakkaalle maksut-
tomasti ja puolueettomasti, miten Seinäjoel-
la tapahtuman järjestäminen onnistuu niin 
tilojen, majoituksen, ruokailun, oheispalve-
lujen ja kuljetusten puolesta. Meillä on hy-
vä paikallistuntemus, joten tiedämme mitkä 
paikat ja toimijat soveltuvat parhaiten juuri 
kyseisen asiakkaan tarpeeseen.

Palveluvalikoimaan kuuluvat: räätälöidyt 
tarjoukset ja kilpailutus, kokoustila-, majoi-
tus- ja ravintolavaraukset, tapahtuman ha-
kuprosessissa avustaminen, tutustumisvie-
railujen ja kohde-esittelyjen järjestäminen 
sekä oheis- ja ohjelmapalveluiden esittelyt. 

Kun asiakas löytää tarjouksen perusteel-
la sopivan kokonaisuuden tai palveluntar-

joajan, Hautala yhyttää heidät yhteen. Sen 
jälkeen pallo siirtyy heille. 

– Seinäjoki Congress tekee tarvittavan 
esityön ja auttaa näin asiakkaan eteenpäin. 
Kartoitus on aikaa vievää työtä, joten mei-
dän yhden luukun periaate on hyvä lisäarvo 
kenelle tahansa arjen kiireen keskellä. Sei-
somme myös kaikkien suosittelemiemme 
toimijoiden takana, joten asiakas voi luot-
taa valitsemansa palvelun laatuun. 

Helppo tulla ja sujuva liikkua 
Seinäjoki on profiloitunut vahvaksi tapahtu-
makaupungiksi, sillä suurtapahtumat kuten 
Provinssi, Tangomarkkinat ja Vauhtiajot se-
kä Solar Sound houkuttelevat vuosi toisensa 
jälkeen kymmenet tuhannet ihmiset viihty-
mään kaupungissa. Jotain kaupungin men-
taliteetista kertoo myös entisen kaupungin-
johtajan Jorma Rasinmäen legendaarinen 
lausahdus: ei sellaista tapahtumaa, etteikö 
katuja suljettaisi. Hautalan mukaan asenne 
on kaupungissa positiivinen ja ”pohojalaa-
sen hullu”. Se takaa, että kaikki onnistuu, 
eikä mikään ole mahdotonta.

Hautala muistuttaa, että Seinäjoella on 
esimerkiksi Suomen modernein ja komein 
jalkapallostadion, joka rakennettiin lähtö-
kohtaisesti niin, että se taipuu monenlai-
siin tapahtumiin. 

– Se kertoo paljon Seinäjoen tavoitteesta 
olla tapahtumajärjestäjien ykköskaupunki. 

Pienen suuren kaupungin vahvuuksiin 
lukeutuvat myös alueen keskeinen sijainti 
ja lyhyet välimatkat. 

– Seinäjoelle on helppo tulla ja täällä on 
sujuva liikkua paikasta toiseen. Muutaman 
tunnin junamatkan päässä ovat niin pää-
kaupunkiseutu, Oulu, Tampere ja Jyväsky-
lä, eikä kaupungin sisällä kulu aikaa liiken-
neruuhkissa. Tiloja ja ravintolatarjontaa löy-
tyy kattavasti kaikenkokoisiin tapahtumiin. 

Seinäjoki Congress Oy:n myyntipäällikkö Benjami Hautala auttaa tapahtumajärjestäjiä 
löytämään heidän tapahtumiinsa parhaiten sopivat paikalliset kumppanit. 

Seinäjoen kaupunki elää tapahtumille. Asenteena on, että kaikki 
onnistuu "pohojalaaseen tapaan” helposti eikä mikään ole  
mahdotonta. Se antaa huikeat eväät tapahtumille.

Kaupunki, joka 
hengittää ja elää 
tapahtumille 

teksti mia heiskanen  kuva juha hirsimäki

Tekniikan museon kautta on mahdollista paitsi vuokrata tiloja, myös 
saada apua tapahtuman suunnittelemiseen ja toteuttamiseen.

V altakunnallisiin vastuumu-
seoihin kuuluva, Helsingin 
Kuninkaankartanonsaarel-

la sijaitseva Tekniikan museo säi-
löö sisällään suomalaisen tekniikan 
historiaa. Historian lisäksi tekniikan 
tulevaisuuteen katsovat näyttelyt 
tarjoavat museokävijöille ainutlaa-
tuisia elämyksiä, joihin oman osuu-
tensa antaa vuoteen 1969 saakka ve-
silaitoksena toiminut museoraken-
nus. Nyt museon tiloissa on mah-
dollista järjestää myös ikimuistoi-
nen yrityspäivä, seminaari – tai 
vaikkapa useamman päivän mit-
tainen yleisötapahtuma.

– Tekniikan museo on kehittynyt 
vuoden 2022 aikana tapahtumakes-
kukseksi ja kokemusalustaksi, joka 
tarjoaa uniikkeja tilojaan monipuo-
liseen käyttöön. Vuokraamme tilo-
jamme sekä yrityksille, yhteisöille 
että yksityishenkilöille. Tapahtu-
mien sujuvuudesta vastaa aina ko-
kenut myynti- ja tapahtumapalve-

Museotilat täynnä elämyksiä
lutiimme, Tekniikan museon myyn-
tipäällikkö Jonna Kanervo kertoo.

Tilavalikoimasta löytyy 
sopiva ratkaisu kaikkeen
Tähän mennessä Tekniikan muse-
ossa on järjestetty niin yritys- ja yk-
sityisjuhlia, yhteisönäyttelyitä, las-
ten tapahtumia, myyjäisiä kuin eri-
laisia kuvauksia. Kesällä 2022 muse-
on alueella vietettiin yhteensä lähes 
5000 kävijää kerännyttä Downtown 
Calling -festivaalia.

Tilavalikoimasta löytyy sopiva 
ratkaisu kaikkiin tarpeisiin.

– Tapahtuma-aukio tarjoaa ti-
laisuuden aistia Tekniikan muse-
on tunnelmaa keskellä Päänäytte-
lyhallia. Kaikki tarvittavat välineet 
workshopien, kokousten ja kehittä-
mispäivien järjestämiseen löytyvät 
puolestaan helposti muovattavas-
ta Kokoustilasta. Tunnelmallisim-
mat juhlat syntyvät Suodatinhallis-
sa, joka sopii akustiikkansa ansios-
ta myös keikka- ja konserttitilaksi.

Museon lippulaivaksi Kanervo 
mainitsee Energiasalin. 

– Energiasali on saanut paljon 
kiitosta sen muuntautumiskyvys-
tä ja soveltuvuudesta vaativimpiin-
kin tilaisuuksiin. Viime vuonna sa-
lissa järjestettiin yritys- ja perhejuh-
lien lisäksi esimerkiksi lehdistötilai-
suuksia ja Huippumalli haussa -te-
levisiosarjan kuvaukset.

Jokaisen tapahtuman oheen on 
mahdollista yhdistää kävijöiden 

tarpeiden mukaan räätälöity mu-
seokierros. Kokemuksia ja nähtä-
vyyksiä riittää myös Tekniikan mu-
seon lähiympäristössä.

– Kuninkaankartanonsaares-
sa yhdistyvät upea luonto ja teol-
lisuushistorialliset rakennukset. 
Lammassaaren pitkospuut tarjo-
avat elämyksiä luonnon äärellä ja 
Vanhankaupunginkosken pauhus-
sa voi ihailla arkkitehtuuria.

Tukea tapahtumatuotantoon 
Tekniikan museon kokeneen myyn-
ti- ja tapahtumatiimin sekä kasva-
van kumppaniverkoston ansiosta 
lähes koko tapahtumatuotanto on 
mahdollista jättää alan ammattilais-
ten vastuulle.

– Myynti- ja tapahtumapalvelu-
tiimimme taustoista ja kontakteis-
ta löytyy muun muassa ohjelmatoi-
mistoja, tekniikan toimittajia ja tek-
nikkoja, artisteja, kalusteiden vuok-
raajia, siivousalan yrityksiä sekä ca-
tering-palvelu. Etsimme jatkuvasti 
uusia yhteistyötahoja.

Koko ohjelmapaketin tilaamisen 
lisäksi asiakkaan on mahdollista 
hankkia tapahtumaansa myös yk-
sittäisiä palveluita, kuten laaduk-
kaita äänentoistolaitteita, valoja, vi-
deotykkejä ja mikrofoneja.

– Olemme asiakkaamme apuna 
kaikessa, mitä tarvitaan. Tavoittee-
namme on onnistunut ja ikimuis-
toinen elämys juhlien koosta riip-
pumatta, Kanervo tiivistää.

Tekniikan museossa on  
mahdollista järjestää ta-
pahtumia pienen työyh-
teisön kokouksista aina 
tuhansien kävijöiden  
festivaaleihin saakka. 
teksti saana lehtinen 
kuva sanni hirvonen

Tuusulanjärven rannalla 
sijaitseva Krapi on kasva-
nut maatilasta monipuo-
liseksi yritystilaisuuksien 
ja kulttuuritapahtumien 
ympäristöksi.

Vuosikymmenet ovat vaihtuneet, mutta Krapin ydin on pysynyt sama-
na. Se pohjautuu suomalaiseen talonpoikaiskulttuuriin.

K rapin tila on ollut Holman 
suvun hallussa yli 100 vuot-
ta, mutta juuret ulottuvat 

aina 1600-luvulle saakka. Alusta  as-
ti Holman isäntäväki on tarjonnut 
vapaa-ajanviettomahdollisuuksia 
vieraille, ja jokainen uusi sukupolvi 
on kehittänyt toimintoja eteenpäin. 

– Vuosikymmenet ovat vaihtu-
neet, mutta Krapin ydin on yhä sa-
ma. Se pohjautuu suomalaiseen ta-
lonpoikaiskulttuuriin ja yhteisölli-
syyteen. Missiomme on rakentaa ai-
to huolenpidon, makujen ja tarinoi-
den Krapi palaksi parasta Suomea, 
sanoo Krapihovi Oy:n toimitusjoh-
taja Pekka Holma, joka toimii jo nel-
jännessä polvessa isäntänä.

Edellinen sukupolvi perusti ra-
vintola Krapihovin 1973. Kun kar-
jataloudesta luovuttiin, muutet-
tiin vanha navetta hotelliksi ja pel-

Maatilasta monipuoliseksi 
tapahtumien tuottajaksi

lot golfkentäksi. Vuosien aikana pi-
hapiiriin on syntynyt uusia palvelu-
ja,kuten kesäteatteri, ohjelmakeittiö 
Hella ja ravintola Mankeli. 

Tapahtumia järjestetään 
isoillekin ryhmille
Merkittävä projekti ja uuden ajan al-
ku oli Krapin Pajan avaaminen pi-
han auringonkukkapellolle vuonna 
2017. Yhteistyössä Krapin ja Tuusu-
lanjärven Tapahtumien kanssa oli 
syntynyt ajatus uudesta kulttuurin 
kukoistuspaikasta, joka kumartaa 
alueen pitkän kulttuuriperimän 
suuntaan mutta elää tätä hetkeä.

Krapin Pajassa on ehditty järjes-
tää kuudessa vuodessa satoja klu-
beja, esityksiä, juhlia, kokouksia ja 
show-iltoja. Sen muunneltavaan ra-
vintolatilaan mahtuu enimmillään 
250 vierasta ja pihamaan puutarha-
juhliin jopa 2 500.

– Krapi toimii alustana, joka tar-
joaa monipuoliset palvelut laajan 
kumppanuusverkoston kautta. 
Pystymme järjestämään sekä isoja 
yritystapahtumia että pienempiä 
tilaisuuksia, juhlia ja virkistyspäi-
viä, Holma vinkkaa.

Luovia ohjelmasisältöjä
Krapi kumppaneineen pystyy tuot-
tamaan tilaisuuksiin hotelli- ja ra-
vintolapalvelut sekä koko tapahtu-

man sisällön artisteista tekniikkaan 
ja somistukseen. Riittää, kun ottaa 
yhteyden Krapin myyntipalveluun. 

Kumppanuusverkostoon kuu-
luu lukuisia kulttuuri- ja tapahtu-
ma-alan ammattilaisia sekä hyvin-
vointialan yrityksiä. Luovuus ja rat-
kaisukeskeisyys ohjaavat tuotanto-
tiimin työskentelyä.

– Krapin pihapiiri antaa inspi-
roivan ja idyllisen kehyksen yri-
tystapahtumille ja virkistyspäivil-
le. Esimerkiksi ensi kesän yritysjuh-
la voisi olla festivaali Krapin pihas-
sa, yhdessä valittu tähtiartisti laval-
la, tanssit nurmikolla, kukkaseppe-
lepaja, paikallisten oluiden maiste-
lua ja herkuttelua pitkissä pöydissä, 
ehdottaa Tuusulanjärven Tapahtu-
mien toimitusjohtaja Anu Uhlenius.

Yksi Krapi, kaksi aluetta
Kolmisen vuotta sitten Krapiin lii-
tettiin myös läheinen Onnelan alue 
rakennuksineen, minkä myötä ko-
kous- ja majoitustiloja järjestyy yhä 
suuremmalle joukolle. Kokonaisuu-
teen kuuluu 20 rakennusta, 22 eril-
listä kokoontumistilaa, neljä ravin-
tolaa, 61 majoitushuonetta, ranta-
saunoja ja muutamia mökkejä.

– Haluamme olla halutuin va-
linta aitoihin kohtaamisiin tärkeis-
sä hetkissä ja huviretkissä, Holma 
tähdentää.

teksti ritva-liisa sannemann 
kuva sami lamberg
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Y ritysten kulu- ja matkalas-
kuprosessi on usein työläs 
ja aikaavievä sekä matkus-

tajille että hallinnolle, mutta sen 
kehittäminen on harvoin yritysten 
prioriteettilistan kärjessä. Lasku-
jen käsittelyyn kuluva kokonaisai-
ka hämärtyy helposti, sillä proses-
si on usein jakautunut eri puolille 
organisaatiota.

– Tuotantoprosessit syynätään 
usein viimeisen päälle: mistä sääs-
tetään millisekunti aikaa tai pro-
sentti materiaalia. Kulu- ja matka-
laskuprosessia ei pidetä bisneskriit-
tisenä, joten sen kehittämisen hyö-
tyjä ei nähdä. Yrityksille voi tulla yl-
lätyksenä, kuinka paljon aikaa käy-
tetään asioihin, jotka voitaisiin au-
tomatisoida, kertoo M2:n tuotepääl-
likkö Jani Vertanen.

Kulu- ja matkalaskujen käsitte-
ly on edelleen hyvin manuaalista 
työtä, joka kuormittaa taloushal-

Paperisten kuittien 
käsittelystä eroon 
M2-ohjelman avulla

linnon työntekijöitä.
– Kuuden paperisen kuitin käsit-

tely vastaa yhden tunnin työaikaa, 
kun vastaava määrä sähköisten 
kuittien käsittelyä veisi vain seitse-
män minuuttia. Jokainen organisaa-
tio voi määrittää yhdelle työtunnille 
hinnan ja laskea, kuinka paljon säh-
köiseen kuittiin siirtymisellä sääs-
tettäisiin.

Kohti täysautomaatiota
Kulu- ja matkalaskujen käsittelyssä 
eletään tällä hetkellä murroksen ai-
kaa. Kuittien käsittelyyn on jo ole-
massa edistynyttä teknologiaa: yri-
tysten välillä kulkevaa, täysin säh-
köistä kuittia eli eKuittia on valmis-
teltu 10 vuotta. 

Jatkossa paperisia kuitteja ei 
enää tarvitse kuvata tai skannail-
la, vaan kuitin tiedot siirtyvät os-
topaikasta sähköisesti yrityksessä 
käytössä olevaan matkalaskujärjes-

telmään.Esimerkiksi M2-matkalas-
kujärjestelmä pystyy jo vastaanot-
tamaan eKuitteja. Kuitenkin vain 
harva ostopaikka pystyy vielä toi-
mittamaan sähköistä kuittidataa 
järjestelmiin, joissa kulu- ja mat-
kalaskuja käsitellään.

– Tässä on muna vai kana -ongel-
ma. Tarvitsemme lisää organisaa-
tioita ottamaan eKuitin käyttöön, 
jotta he voivat vastaanottaa kuitti-
dataa sähköisessä muodossa mat-
kalaskujärjestelmään. Ostopaikkoja 
on kuitenkin vaikea saada mukaan 

toimittamaan sähköistä kuittidataa, 
koska eKuittia käyttäviä organisaa-
tioita on vielä hyvin vähän, Verta-
nen pohtii.

Muutosta asiaan saattaisi vauh-
dittaa valtion tai EU:n tasoinen lain-
säädäntö, joka velvoittaisi yrityk-
set toimittamaan kuitit sähköises-
sä muodossa.

– eKuitin yleistyessä organisaa-
tiot alkavat kohdistamaan ostoja 
niihin paikkoihin, jotka pystyvät 
toimittamaan kuitin suoraan kulu- 
tai matkalaskujärjestelmään. Silloin 

verkostosta poisjääminen tarkoittaa 
menetettyä liikevaihtoa. Sama ilmiö 
nähtiin, kun paperisista lounasse-
teleistä siirryttiin mobiilisovelluk-
siin: jos ravintolassa ei pysty maksa-
maan sovelluksella, asiakkaat siir-
tyvät paikkoihin, joissa se on mah-
dollista, Vertanen havainnollistaa.

Tulevaisuudessa koko kulu- ja 
matkalaskuprosessi aina laskun 
luomisesta hyväksyntään ja mak-
satukseen asti voidaan automatisoi-
da lähes kokonaan, mikä tuo entistä 
enemmän säästöjä yrityksille.

Visma M2:n tuotepäällikkö Jani Vertanen tietää, että matka- ja kululaskuihin kuluvan ajan voisi käyttää 
paremminkin. M2 kulu- ja matkalaskuohjelma tekee laskujen käsittelystä helppoa ja nopeaa.

Kulu- ja matkalaskuprosessin kehittäminen ei 
kiinnosta yrityksiä, vaikka oikeilla valinnoilla  
voitaisiin säästää huomattavasti aikaa ja rahaa.
teksti ja kuva visma

Musiikkitalon viihtyisä miljöö ja ensiluokkainen tekniikka tarjoavat  
konserttielämysten lisäksi hyvät puitteet tapahtumien järjestämiseen.  

H elsingin Musiikkitalon mil-
jöö tarjoaa konserttielä-
mysten lisäksi monipuo-

liset mahdollisuudet yritys- ja yk-
sityistapahtumien järjestämiseen. 
Ydinkeskustassa aivan kivenhei-
ton päässä rautatieasemasta sijait-
seva tapahtumatalo Eduskuntata-
lon naapurissa ja komean Keskusta-
kirjasto Oodin kyljessä on ensiluok-
kainen paitsi sijainniltaan myös fa-
siliteeteiltaan.

Tapahtumatuotannon konkarina 
jo vuosikymmenten ajan tunnettu 
Jyri Kansikas organisoi maaliskuus-
sa Suomen suurimpana työelämän-
tapahtumana tunnetun Work Goes 
Happyn jo kolmatta kertaa Musiik-
kitalossa, eikä syyttä. Kansikkaan 
mukaan Musiikkitalossa on arvok-
kuutta ja tyyliä, jotka luovat tapah-

Majesteettinen miljöö tarjoaa 
upeita tapahtumaelämyksiä

tumaan sen ansaitseman ilmapiirin.
– Tila luo tapahtumaan tunnel-

man ja Musiikkitalon kaltaiseen ar-
vokkuuteen ei moni tila Suomessa 
yllä. Musiikkitalo on valoisa ja avara 
olematta kolkko, huoneet ovat kor-
keita ja samalla tilat ovat kompak-
teja moneen tarkoitukseen. Pidän 
tilan luoman ilmapiirin merkitystä 
niin mittavana osallistujien, esiinty-
jien ja näytteilleasettajien kannalta, 
että vältän viimeiseen asti betoni-
laatikkomaista ympäristöä. Messu-
tunnelma muuttuu huomattavas-
ti tilan mukana, Kansikas sanoo 30 
vuoden kokemuksella.

Mukana uudistuksessa 
Perinteikkään Work Goes Happy  
-tapahtuman siirtymä Musiikkita-
loon muutama vuosi sitten toi ta-
pahtumalle ensiluokkaisten puittei-
den ja loistosijainnin rinnalla lisää 
uutta kävijäkuntaa.

– Näen, että messutapahtuman 
tulee uudistua säännöllisesti, jot-
ta paikalle löytää uusia ihmisiä ja 
näytteilleasettajat voivat saada uu-
sia liidejä. Monesti tapahtumia jär-
jestetään rutiininomaisesti samassa 
tilassa, mutta oman kokemukseni 
perusteella paikkaa kannattaa arvi-
oida uudestaan tapahtuma kerral-
laan, ja Musiikkitalon tulisi ehdot-
tomasti olla mukana näissä pohdin-

noissa järjestäjän kanssa, Kansikas 
suosittelee hymyillen.

Ilmiömäistä osaamista
Musiikkitalo kerää tapahtumatai-
turilta kiitosta ratkaisukeskeises-
tä palveluotteestaan ja ensiluok-
kaisesta tekniikkaosaamisestaan. 
Kaikki on mahdollista, kun vain 
uskaltaa toivoa. Täyden palvelun 
tapahtumatalo etsii keinot toivei-
den toteuttamiseen.

– Tapahtuman järjestämisessä on 
paljon palasia, jotka matkan varrella 
voivat muuttaa muotoaan. Niiden 
istuttaminen kokonaisuuteen vaatii 
ratkaisukeskeistä otetta ja nopeaa 
reagointikykyä, jossa Musiikkitalon 
palvelualtis henkilökunta on onnis-
tunut kiitettävästi. Asioita ei jäädä 
vatvomaan, vaan tilanteeseen kuin 
tilanteeseen etsitään ratkaisu niin, 
että asiakas on tyytyväinen. 

Valttikorttina Kansikas nostaa 
Musiikkitalon tekniikkaosaamisen. 

– Musiikkitalon tekniikka on hy-
vin toteutettu ja tiimillämme on ai-
van ilmiömäinen ammattitaito. Us-
kallan jopa väittää, että Suomen pa-
ras. Jokainen voi miettiä, mikä sen 
merkitys on, kun voi luottaa sata-
prosenttisesti siihen, että esimer-
kiksi oman esiintymisen aikainen 
tekniikka on toteutettu pettämät-
tömästi, Kansikas päättää.

Kun maailmanluokan 
puitteet isketään yhteen 
ensiluokkaisen ammatti- 
taidon kanssa, ovat käsillä 
takuuvarmat työkalut 
tasokkaan tapahtuman 
toteutukselle.
teksti mari korhonen  
kuva laura kokki

Yhteishenki tiivistyy 
ja arki unohtuu, kun  
kokous järjestetään  
meren ympäröimällä  
Ahvenanmaalla. Lyhyet 
välimatkat paikan päällä 
pitävät ryhmän kasassa.

A hvenanmaa on erityinen 
kokouspaikka, minkä 
moni huomaa heti pe-
rille saavuttuaan. Maa-

rianhaminassa on tarjolla lukuisia 
hotelleja, ravintoloita ja aktiviteet-
teja, jotka kaikki sijaitsevat käve-
lymatkan päässä toisistaan. Myös 
meri on läsnä kaikkialla. 

– Maarianhaminassa liikuttaes-
sa ollaan aina lähellä toisiaan, vaik-
ka ei oltaisikaan koko ajan yhdessä. 
Lyhyet välimatkat luovat ryhmälle 
yhtenäistä oloa, sanoo markkinoin-
ti- ja myyntipäällikkö Niko Micklin 
Åland Convention Bureausta.

Ahvenanmaan ainutlaatuinen saarimaailma tarjoaa loistavat puitteet kokoustamiseen luonnon ja meren välittömässä läheisyydessä jokaisena vuodenaikana. Ahvenanmaalla pätee 
niin sanottu saaristoaika. Välimatkat saarella ovat lyhyet, ja moneen paikkaan pääsee helposti jopa kymmenessä minuutissa.

Ympäröivän meren vaikutus on 
rauhoittava. Se synnyttää ryhmälle 
tavallisuudesta poikkeavan tunnel-
man jo laivamatkan aikana. 

– Merimatka on mitä loistavin 
hetki kokoustamiseen. Laivassa 
kokous voi alkaa jo aamuyhdek-
sältä, jolloin perillä jää enemmän 
aikaa aktiviteeteille, jos ryhmä niin 
valitsee. Esimerkiksi Viking Line 
Glorylla ja Gracella on tarjolla mo-
nipuoliset kokoustilat. Junassa tai 
lentokoneessa kokouksen pitämi-
nen ei ole samalla tapaa mahdol-
lista, Micklin kertoo.

Ahvenanmaalle saavuttaessa 
muu maailma jää sivummalle. On 
helppo keskittyä luentoihin ja ko-
kousten sisältöihin. Moni Ahvenan-
maan-kävijä on kuvannut olevansa 
kerrankin sataprosenttisesti läsnä.  

Kokouksia ja aktiviteetteja 
jokaiseen makuun
Monipuolinen Ahvenanmaa sovel-
tuu kokousten ja kongressien pito-
paikaksi jokaisena vuodenaikana.

Tasokkaita kokoustiloja ja tapaa-
mispaikkoja on erityyppisiin tarpei-
siin. Maarianhaminan kulttuuri- ja 

kongressitalo Alandicasta löytyy ti-
loja 12 hengen kabineteista aina 600 
hengen suurtapahtumiin. Korkean 
teknologian ansiosta kokouksiin 
voi osallistua myös etänä. Useim-
mat haluavat kuitenkin paikan pääl-
le: monen mielestä Ahvenanmaal-
la käydessä tuntuu, kuin olisi ulko-
mailla. Moni yhdistääkin kokouk-
seen muutaman lomapäivän. 

– Kokousta suunnitellessa lähti-
sin ajankohdasta ja kokoustilojen 
saatavuudesta. Vasta sen jälkeen 
tarkistaisin majoitukset ja matkat. 
Heinäkuu on turistien keskuudes-
sa suosittu vuodenaika, jolloin ho-
telli- ja ravintolakapasiteettia on ra-
joitetusti ryhmille.

Micklinin omat suosikkiajankoh-
dat ovat kevät ja syksy. 

– Itse matkustaisin toukokuun 
puolivälissä tai syyskuun alussa. 
Silloin Ahvenanmaa on parhaim-
millaan. Kesä on mahtava, mutta 
myös syksy on lämmin ja ihana. Me-
ri lämmittää iltoja, ja ulkona voi is-
tua ja nauttia syysillasta. Keväällä 
taas luonto herää, ja saaristoluonto 
on erilaista kuin mantereella. 

Ahvenanmaa tunnetaan Suo-

men suurimpana omenatarhana. 
Yli 70 prosenttia kotimaisista ome-
noista on peräisin Ahvenanmaalta. 
Keväällä Pohjois-Ahvenanmaa on 
yhtä omenapuutarhaa, ja maise-
ma muuttuu valkoisena kukkivik-
si pelloiksi. Syksyllä tienoot loista-
vat punaisenaan omenien kypsyes-
sä. Monet kokousjärjestäjät liittävät 
ohjelmaan vierailuja omenatiloille 
ja omenamehumaistiaisia.

Unohtumaton kokemus
Joskus henkilöstölle halutaan tarjo-
ta jotain aivan erityistä ja mieleen-
painuvaa. Ahvenanmaalla se onnis-
tuu vaikkapa vuokraamalla koko-
uskäyttöön oma saari, Silverskär. 

– Silverskär on todella ekslusiivi-
nen, vähän kuin Lapin iglut. Maa-
rianhaminasta siirrytään linja-au-
tolla, taksilla tai omilla autoilla 
pieneen satamaan, josta on lyhyt 
venekuljetus Silverskäriin. Perille 
tultaessa tarjotaan Ahvenanmaan 
pannukakkua ja punssia. Ihmisistä 
huomaa, että jokin muuttuu. Läs-
näolo vahvistuu, kun heitä hem-
motellaan, murheet jäävät silloin 
mielestä pois. Silverskär sopii ryh-

mille, jotka haluavat omaa rauhaa 
ja arvostavat yhdessäoloa, Micklin 
toteaa.

Kokouspaikkoja on rakennettu 
myös Maarianhaminan ulkopuo-
lelle, ympäri Ahvenanmaata. Ec-
kerössä Käringsund Resort & Con-
ference tarjoaa monipuolisia ko-
kous- ja ravintolapalveluja esimer-
kiksi yritysten kick-off-tilaisuuk-
siin. Meren äärellä sijaitsevassa lo-
makeskuksessa kokoukset voidaan 
yhdistää virkistävään tekemiseen, 
esimerkiksi melontaan, frisbeegol-
fiin, padeliin tai vaellukseen. 

Ideoita kansallisten ja kansain-
välisten kokousten järjestämiseen 
kannattaa hakea Åland Convention 
Bureaulta, ÅCB:ltä. 

– Autamme asiakkaita parhaan 
mahdollisen kokouspaketin suun-
nittelussa. Voimme tarpeiden mu-
kaan myös tehdä alustavia varauk-
sia, Micklin kertoo.

Åland Convention Bureau on  
Visit Ålandin alaisuudessa toimi-
va ilmainen ja riippumaton palve-
lu. Siksi lopullinen vastuu varauk-
sista kuuluu aina matkanjärjestä-
jälle tai yritykselle. 

Kokousmatka Ahvenanmaalle 
alkaa jo menomatkalla laivassa

teksti helen partti 
kuva visit åland
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