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Lomahotellin kysyntään vaikuttavat lukuisat tekijät, joista osaan yritys pystyy itse 

vaikuttamaan ja osaan sopeutumaan. Matkailuyrityksen ei ole yksinkertaista löytää kriittisiä 

tekijöitä, jotka voivat estää matkailijan kiinnostuksen toteutumisen ja tulon asiakkaaksi. 

Yrityksen oma henkilökunta on usein liian lähellä voidakseen arvioida tilannetta objektiivisesti. 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli löytää kysynnän vaihteluun vaikuttavat seikat sekä 

Hotelli Salpan kysynnän esteet. Tutkimus rajattiin koskemaan Järvi-Suomessa toimivaa 

lomahotellia ja sen kysyntään vaikuttavia tekijöitä. Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena 

haastattelututkimuksena, jossa vastaajina olivat viisi henkilöä Hotelli Salpasta sekä Luumäen 

kunnan edustaja. Lisäksi tehtiin vertaileva benchmark-tutkimus matkailuyrityksistä, joilla on 

samankaltaista palvelutarjontaa sekä vertailtiin Hotelli Salpan toimintaa matkailun 

tilastotietoihin. Tutkimuksen tuloksena löydettiin kysynnän vaihtelun syyt sekä lukuisia 

kysynnän esteitä. Tärkeimpiä kysynnän vaihtelun syitä ovat matkailijoiden vapaiden 

ajoittuminen, vuodenajat ja valuuttakurssimuutokset. Hotelli Salpan kriittisimpiä kysynnän 

esteitä ovat paikkakunnan matkailuvetovoiman ja aktiviteettipalvelujen vähäisyys sekä 

profiloituminen ja markkinointiin panostus. Tutkimuksen tuloksena todettiin, että Hotelli 

Salpa pystyy suunnitelmallisella toiminnalla itse tehokkaasti vaikuttamaan tärkeisiin kysynnän 

esteisiin. 
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There are various factors influencing holiday hotels demand. Some of the factors the company 

can influence, but some factors the company must adapt to. It is not simple to find travel 

company's critical factors that can obstruct travelers' interest to become a customer. 

Company's own staff is often too close to objectively evaluate the situation. This study is 

meant to find the factors influencing the demand and the barriers of Hotel Salpa's demand. 

The study was delimited to concern a holiday hotel in Lakeland Finland and the factors 

influencing its demand. The study was carried out as qualitative interview, where were five 

respondents from Hotel Salpa and one representant of the municipality of Luumäki. It was 

also made a comparative benchmark analysis of companies that have similar services supply 

and Hotel Salpa's operation was compared to Finnish national travel data. As result there was 

found the reasons behind the fluctuation of the demand and several barriers of the demand. 

The most important factors for demand fluctuations are travelers' schedules of free time, 

seasons and changes in exchange rates. The most critical barriers of Hotel Salpa's demand are 

lack of tourist attraction and activity services in the area. Also profiling the hotel is undone 

and marketing effort is too low. As result it was found that with well-planned actions, Hotel 

Salpa itself is able to influence the critical barriers of demand. 

  



 4 

1. JOHDANTO ........................................................................................................................................ 1 

1.1. MATKAILU MUUTTUU .................................................................................................................................. 1 

1.2. MATKAILULIIKETOIMINNAN KANNATTAVUUS.................................................................................................... 1 

1.2.1. Kysynnän vaihtelu ............................................................................................................................. 2 

1.2.2. Monimutkainen palvelutuote, joka muuttuu ................................................................................... 2 

1.3. MATKAILUN TUTKIMUS ................................................................................................................................ 2 
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1. Johdanto 

Matkailu kasvaa ja muuttuu koko ajan. Yhtä aikaa kasvun kanssa ollaan kuitenkin 

huolestuneita ympäristöstä, jolle myös matkailu on uhka. Vastuullisuus ja ympäristön 

huomioiminen ovat jo muuttaneet tavallisten ihmisten toimintaa monella arjen osa-

alueella. Nyt sama muutos on jo havaittavissa myös matkailussa. Ihmisten asenteet 

ympäristöä kohtaan vaikuttavat myös heidän matkailuvalintoihin ja ympäristöä 

kunnioittavat henkilöt ovat matkustaessaan muita kiinnostuneempia hyvinvointia 

lisäävistä aktiviteeteista (Bimonte, Faralla 2015). Jos matkailijoiden käytös muuttuu, on 

vastaavasti myös matkailuyritysten toiminnan muututtava. 

 

Suomalaisille loma tarkoittaa usein matkaa ulkomaille. Kotimaanmatkailu ei ole monelle 

tullut edes mieleen lomamatkan kohdetta harkitessa. Matkailun muutos saattaa herättää 

kasvavaa kysyntää lähialuematkailuun, mutta siihen kysyntään ei välttämättä löydy 

vastaavaa tarjontaa. Matkakohteita ei ehkä ole riittävästi tai palvelutarjonta ei miellytä. 

Suomessa on kuitenkin paljon matkailuyrityksiä, jotka ovat kiinnostuneista lähialueeltakin 

tulevista asiakkaista.  

 

1.1. Matkailu muuttuu 

OECD:n mukaan matkailun lyhyen aikavälin kasvun ja uudistumisen kohteina tulevat 

olemaan ympäristötietoisuus, luontoon ja hyvinvointiin keskittyvät palvelut, uudet 

matkailijaryhmät, pienemmät matkakohteet, esteettömyys, paikallinen ruoka sekä 

markkinointiviestinnän muutos. Matkailun markkinointi on muuttumassa. 

Suositteluviestintä eri sähköisillä alustoilla muuttaa kuluttajien käyttäytymistä, mutta 

jakaa myös eri sukupolvet eri ryhmiin. Z-sukupolven edustajista 90 prosenttia tekee 

matkailuun liittyviä päätöksiä sosiaalisen median pohjalta. (Jänkälä 2019)  

 

1.2. Matkailuliiketoiminnan kannattavuus 

Kuten kaikessa liiketoiminnassa, myös matkailuyrityksillä on usein haasteena saada myynti 

ja käyttöaste toivotulle tasolle. Majoitustoiminnassa on laajasti kilpailua ja keskimääräinen 
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käyttökate on kohtuullisen pieni. Suomessa vuosien 2012-2017 välillä majoitustoiminnan 

keskimääräinen käyttökateprosentti vaihteli kolmen ja yhdeksän prosentin välillä. Samalla 

aikavälillä ravitsemisliiketoiminnan keskimääräinen käyttökate vaihteli nollan ja viiden 

prosentin välillä. (Jänkälä 2019)   

 

1.2.1. Kysynnän vaihtelu 

Matkailuyritysten kysyntään vaikuttaa paljon matkailijoiden kotimaan taloudellinen 

tilanne ja valuuttakurssien muutokset. Sellaiseen muutokseen on matkailuyrityksen 

itsensä lähes mahdoton vaikuttaa. Matkailussa on myös paljon kausivaihtelua. Suomeen 

kohdistuva matkailu painottuu kesään ja talveen, joiden välille mahtuu myös hetkiä, jolloin 

säät ovat hankalia matkailun kannalta sekä aikaa, jolloin matkailijoilla ei ole juurikaan 

lomia. 

 

1.2.2. Monimutkainen palvelutuote, joka muuttuu 

Matkailuyrityksen palvelutuote koostuu monista ja monenlaisista osista, joista voi olla 

hyvin vaikea tietää, mitkä seikat ovat suurimpia myynnin jarruja tai jopa esteitä. Matkailun 

myyntikanavat ovat muuttuneet viime vuosien aikana merkittävästi ja kuluttajien 

omatoimisuus on lisääntynyt. Matkailuyrityksiä arvioidaan verkkopalveluissa herkästi ja 

pienikin epäkohta toiminnassa saattaa johtaa katastrofaalisiin seurauksiin sosiaalisessa 

mediassa ja sen seurauksena myös käytännössä. Toisaalta kuluttajat vaikuttavat myös 

positiivisesti. Hyvät arviot kanssakuluttajilta voivat vakuuttaa epäröivän ostajaan. 

Pääasiassa palaute peilaa odotuksia ja onnistumista. Hyvä tuote ja palvelu yleensä 

palkitaan. 

 

1.3. Matkailun tutkimus 

Matkailua tutkitaan ja seurataan Suomessa paljon. Tilastojen perusteella voidaan nähdä 

trendejä ja suuntia, minkälaiseksi matkailu on muuttunut ja muuttumassa. Tällä hetkellä 

matkailu kasvaa vahvasti, mutta huoli ympäristöstä ajaa matkailua muutokseen. Lisäksi 

matkailijat ovat aiempaa kiinnostuneempia luonnosta ja omasta hyvinvoinnistaan. Vaikka 

tulevaisuuden matkailun suuntaviivoja osataan jo ennustaa, ei kysynnän muutoksen 

seurauksia ole vielä kovin paljon selvitetty. Jos arvellaan, että lomamatkat kohdistuvat 
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tulevaisuudessa aiempaa enemmän lähiseudulle, miten tuohon kysyntään ollaan kentällä 

valmiita vastaamaan. Toisaalta voidaan pohtia sitä, millaiset odotukset etelänmatkan 

kotimaan matkailulla korvaavalla lomalaisella on. Jos loma merkitsee kuluttajalle 

leppoisaa rentoutumista lämmössä täyden palvelun all inclusive -lomakohteessa, 

voidaanko sellaista vaikkapa Etelä-Suomessa tarjota, vai pitääkö kuluttajan muuttaa myös 

tapaansa viettää loma ja osata nauttia aivan jostakin muunlaisesta kuin mihin on tottunut. 

(Jänkälä 2019)  

 

1.4. Tutkimuksen lähtökohdat  

Tämä tutkimus on tapaustutkimus, joka selvittää Hotelli Salpan kysyntää ja tarjontaa. Sen 

on tarkoitus antaa tietoa Hotelli Salpan ongelmaan ja näkökulmana on hotellin johdon 

tarve tehdä järkeviä ja loogisia päätöksiä toiminnan ohjaamiseksi. Tutkimusta ei voida 

suoraan hyödyntää muiden yritysten ongelmanratkaisuun, mutta samankaltaisia tilanteita 

on muissakin matkailuyrityksissä, jotka voivat mahdollisesti hyötyä tuloksena saatavista 

tiedoista. Hotelli Salpan lisäksi tutkimuksesta kertyy tietoa alueen ja Luumäen kunnan 

matkailupalvelujen houkuttelevuudesta. 

 

1.5. Teoreettinen viitekehys 

Tämä tutkimus keskittyy erityisesti Järvi-Suomessa toimivan matkailuyrityksen kysyntään 

ja siihen vaikuttaviin tekijöihin: tarjontaan, asiakastyytyväisyyteen ja asiakkaan 

tarpeeseen. Pääpaino on syissä, joiden voidaan katsoa haittaavan tai estävän kysyntää. 
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Kuva 1. Teoreettinen viitekehys 

 

1.6. Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

Tämä tutkimus pyrkii löytämään matkailuyritysten ja erityisesti hotellien kysyntää estäviä 

tekijöitä sekä syitä kysynnän vaihteluun, jotta nämä esteet voitaisiin välttää tai niihin 

voitaisiin varautua paremmin. Usein matkailuyrityksen palvelukokonaisuus on 

monitahoinen. Lisäksi lukuisat ulkoiset seikat vaikuttavat kysyntään. Tämän tutkimuksen 

on määrä olla valmisteleva askel ennen kysyntää kasvattaviin toimenpiteisiin ryhtymistä. 

 

1.6.1. Tutkimusongelma, tutkimuskysymykset ja rajaukset 

Tämän tutkimuksen tehtävänä on selvittää, mitkä seikat vaikuttavat lomahotellin 

kysynnän vaihteluun? 

Sekä:  

Mitkä ovat Hotelli Salpan kysynnän esteet? 

Lisäksi tutkimus tarjoaa tietoa Suomen matkailuntoimialan tilanteesta Hotelli Salpan 

päätöksentekoa auttamaan. 
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Kysyntää Hotelli Salpalla selkeästi on ja siinä on myös selkeää kausivaihtelua, joten voidaan 

päätellä, että syyt vajaaseen käyttöasteeseen ja vaihtelevaan kysyntään eivät ole 

pelkästään hotellista itsestään johtuvia. Verkkosivustojen käyttäjäpalautteet osoittavat, 

että Hotelli Salpaan ollaan yleisesti melko tyytyväisiä, mutta parannettavaakin on. Koska 

Hotelli Salpa sijaitsee pienellä paikkakunnalla, jossa ei ole kovin paljon muita matkailijoita 

houkuttelevia palveluja, tarvitaan tarkempaa tietoa siitä, miksi asiakkaat tulevat juuri 

sinne. Sen tiedon avulla voidaan paremmin määrittää asiakkaiden tarve ja mahdolliset 

puutteet tarjonnassa. 

 

Osan kysynnän vaihtelusta oletetaan selittyvän vuodenajoilla ja säillä sekä vierailijoiden 

loma-ajoilla, mutta analysoitua tietoa vaihtelun syistä ei ole aikaisemmin ollut riittävästi. 

Lomailijoiden lisäksi Salpassa vierailee työmatkalaisia, matkailijaryhmiä 

välipysähdyksellään sekä kokousvieraita. Koska erilaisia kohderyhmiä on useita, olisi 

tärkeää pystyä erottamaan joukosta erilaiset asiakassegmentit ja löytää jokaisen ryhmän 

kasvupotentiaali. Siten tarjontaa pystytään kehittämään ja myyntiponnistuksia voidaan 

suunnata oikein. 

 

Tässä tutkimuksessa selvitetään yhden hotellin kysynnän esteitä. Tutkimuksen 

ulkopuolelle jää hinnoittelun vaikutus ja kilpailu sekä toimenpiteet ja ehdotukset kysynnän 

kasvattamiseksi ja tasoittamiseksi. Niitä on tarkoitus selvittää tarkemmin tulevassa 

tutkimuksessa. 

 

1.7. Tutkimuksen etiikka 

Tämän tutkimuksen tiedonkeruu on tehty niin, että tietojen antajan anonymiteetti on 

säilytetty. Haastateltavien nimet ja yksittäiset vastaukset on sovittu jätettäväksi 

nimettömiksi, jotta saataisiin mahdollisimman aitoja vastauksia. Eri maista tulleiden 

asiakkaiden kotimaiden tapoja sekä käyttäytymisen ja mieltymysten eroja on pyritty 

ymmärtämään. 
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1.8. Tutkimuksen rakenne 

Johdannossa selvitetään suomalaisen matkailun taustaa sekä tilannetta, jossa 

tutkimuksen kohdeyritys Hotelli Salpa nyt on. Teoriaosuudessa perehdytään ja 

perehdytetään matkailun ja markkinoinnin lainalaisuuksiin sekä matkailun tutkimukseen. 

Kolmannessa osiossa kerrotaan tarkemmin Hotelli Salpasta sekä tutkimuksen 

tiedonkeruusta, jonka jälkeen selvitetään tutkimuksen tulokset. Johtopäätös-osiossa 

analysoidaan tutkimuksessa ilmenneet havainnot. Lopuksi on pohdintaa matkailun 

muutoksesta ja lisätutkimuksen tarpeesta. 

 

2. Teoria ja kirjallisuus 

Matkailu on muuttunut viime aikoina paljon digitalisaation seurauksena. Ilmastonmuutos 

on jatkuva keskustelunaihe ja väistämättä tulee vaikuttamaan myös matkailuun. 

Matkailusta on runsaasti kirjallisuutta ja tieteellisiä julkaisuja, mutta varsinkaan 

ympäristöajattelun aiheuttamasta muutoksesta, ei ole vielä juurikaan saatavilla tutkittua 

tietoa.  

2.1. Matkailu 

Matkailupalvelujen ostaminen on muuttunut palvelusta itsepalveluksi. Aiemmin vain 

ammattilaisilla oli matkavarauksien työkalut, mutta nykyään varauksia voi tehdä kuka 

tahansa (Grotte 2013). Ammattilainen ei ole enää antamassa entiseen tapaan suosituksia 

ja varaamassa ja ostamassa matkaa matkailijan puolesta. Kun matkailija joutuu tekemään 

ostopäätöksiä itsekseen, hän etsii tietoa etukäteen, jotta voisi varmistua ostoksen 

järkevyydestä. Muiden matkailijoiden suositukset ovat tärkeä apu ostopäätöksen 

vahvistamiseen. Kaikenikäiset matkailijat hyödyntävät internetin palveluja matkojaan 

varten, mutta eri sukupolvien välillä on silti suuria eroja kuinka paljon tiedonhakua, 

matkansuunnittelua ja varaamista tehdään (Kim, H., Xiang et al. 2015). 

 

Online-myyntikanavia on nykyään paljon ja niiden välillä on aitoa kilpailua, mutta hotellin 

johdon on nykyisin vaikea valita sopivat online-myyntikanavat. Käytössä olevien online-

myyntikanavien lukumäärä kasvattaa yritykseen tulevien varauksien määrää, joten 
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yrityksen kannattaa käyttää samanaikaisesti useampaa online-kanavaa, jos se on 

mahdollista (Beritelli, Schegg 2016). Aiemmin käytössä olleitakaan myyntikanavia ei 

kannata vielä unohtaa. Law, Leung, Lo, Leung, Fong (2015) mukaan edelleen tarvitaan 

myös perinteisiä jakelukanavia tietyille matkailijaryhmille, mutta niiden osuus on melko 

vähäinen matkailijoiden kokonaismäärästä.  

 

Jo 93 prosenttia matkailijoista kertoo online-arviointien vaikuttaneen ostopäätöksiin. 

Lisäksi yli puolet tekevät itse on-line-arviointeja matkansa jälkeen. Neljä viidestä pitää on-

line arviointeja luotettavina. Tämä hyödyttää matkailijoiden lisäksi matkailupalvelujen 

tuottajia. Matkailuyritykset voivat saada helposti palautetta ja hyödyntää sitä palvelunsa 

kehittämiseksi (Desai, Eric 2015). Asiantuntija-arvioita pidetään edelleen tärkeämpinä kuin 

tavallisten matkailijoiden arvioita. Negatiivisia arvioita uskotaan herkemmin kuin 

positiivisia ja kielteisiin arvosteluihin pitääkin reagoida nopeasti ja vastata asiallisesti 

palautteeseen (Lo, Yao 2019). 

 

2.2. Kvalitatiivinen tutkiminen 

Kvalitatiivinen eli laadullinen tutkiminen on tieteellisen tutkimisen laji, jossa etsitään 

vastauksia määriteltyihin kysymyksiin ja kerätään tietoa tutkittavasta aiheesta. Löytöjä ei 

ole määritetty ennestään eikä pyritä todistamaan tosiksi, vaan tuloksena saadaan uutta 

tietoa. Laadullinen tutkimus sopii erityisesti mielipiteiden ja käytöstä koskevan tiedon 

etsimiseen. (Northeastern University 2019)  

2.3. Markkinointimix 

Markkinoinnilla vaikutetaan tuotteen tai palvelun kysyntään. Markkinointimix tarkoittaa 

kaikkia niitä toimenpiteitä, joita tehdään tuotteen kysyntään vaikuttamiseksi. 

Markkinointimixissä kohdeasiakkaisiin vaikuttavat seikat voidaan jakaa neljään ryhmään: 

tuote, hinta, jakelu ja viestintä. (Kotler, Armstrong et al. 2018, 50) 

 

Salpan markkinointimix on vielä keskeneräinen. Hotelli Salpan tuote on palvelu, joka on 

vielä kehittymässä ja paranemassa. Hinnoittelu ja hintataso ovat nyt edullisella tasolla. 

Käytössä on toimivat jakelukanavat, mutta jotta lisämyyntiä saadaan aikaan, pitää vielä 
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löytää uusia kanavia. Salpan viestintä ei ole ollut vielä kovin suunnitelmallista, mutta siihen 

on alettu panostaa enemmän. 

2.4. Kysyntä 

Kysynnän ja tarjonnan lain mukaan kysyntä ja tarjonta kohtaavat, kun hinta on oikea. 

Ostaja ja myyjä eivät välttämättä kohtaa lainkaan, jos tarjonta ei ole ostajaa kiinnostavaa. 

Silloin pitää pystyä vaikuttamaan myös kysyntään. 

 

Kysynnän jakautuminen eri osa-alueisiin: 

• ostajista johtuvat tekijät, kuten rahan käyttö ja tarpeet 

• yrityksistä johtuvat tekijät, kuten tarjoavien yritysten määrä, kilpailu ja markkinointi 

• yhteiskunnalliset tekijät, kuten taloustilanne, verotus ja lainsäädäntö 

 

Kysynnän vaihtelu voi johtua monista syistä: 

• suhdanteet eli yleinen taloustilanne 

• trendit eli pitkän aikavälin kehityssuunta 

• muoti 

• kausivaihtelu, jossa kysyntä vaihtelee säännöllisesti esim. vuoden mittaan 

• sattumanvaraisesti, jolloin odottamattomat tapahtumat vaikuttavat kysyntään. 

(www.tieto.osaavayrittaja.fi 2019) 

Matkailussa on nähtävissä sekä symmetristä kysyntää, jossa matkailu vaihtelee suuresti 

taantuman ja noususuhdanteen takia, että asymmetristä kysyntää, joka ei paljon muutu 

esimerkiksi taantuman aikaan, mutta voi silti kasvaa reilusti noususuhdanteessa. 

Tyypillisesti tärkeät kesälomat ovat asymmetrisiä eikä niitä jätetä helposti toteuttamatta, 

mutta lyhyemmät lomat ja päiväretket ovat symmetrisiä ja voidaan helpommin jättää 

toteuttamatta säästösyistä (Bronner, de Hoog 2017). 

 

  

http://www.tieto.osaavayrittaja.fi/
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Matkailujärjestelmässä kysyntään vaikuttavat voimat jaetaan Neil Leiperin 1979 

julkaiseman mallin mukaan kolmeen osioon: 

• Lähtöalue on matkailijan oma asuinpaikka ja elinpiiri, jossa syntyy työntövoimaa, joka 

saa matkailijan liikkeelle. Edellytyksenä on, että matkailijalla on riittävästi aikaa, rahaa ja 

riittävä syy matkalle lähtöön. Työntövoimaan vaikuttavat ilmasto, kotimaan poliittinen 

tilanne, kulttuuri ja matkailijan omat henkilökohtaiset syyt. 

• Kohdealueen vetovoimaisuuteen vaikuttavat paljolti samat tekijät kuin työntövoimassa, 

mutta lisäksi myös maantieteellinen sijainti, infrastruktuuri ja turvallisuustilanne sekä 

matkailijaa miellyttävät palvelut. 

• Matkailukohteen vetovoiman synnyttää sekä kohdealueen että itse matkakohteen 

tarjoama matkakokemus. Sen osatekijöitä ovat konkreettiset asiat kuten rakennukset ja 

luonto sekä abstraktit seikat kuten palvelu, turvallisuus ja ilmapiiri.  

(Verhelä 2014, 20-21) 

 

 

 

Kuva 2. Kysyntä osana kokonaismarkkinaa. (Opetushallitus 2019) 
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2.5. Käyttöaste 

Hotellihuoneiden käyttöaste lasketaan jakamalla käytössä olevien huoneiden määrä 

kaikkien huoneiden määrällä. Suomessa hotellihuoneiden tyypillinen keskimääräinen 

käyttöaste on nykyisin n. 50-55 %. Hotelleja Suomessa on n. 600 ja niissä on n. 110 000 

vuodepaikkaa, jolloin keskimäärin vuodepaikkoja hotellia kohti on hieman alle 200. Etelä-

Karjalassa hotellihuoneen keskimääräinen hinta on lähellä Suomen keskiarvoa ja 

huoneiden käyttöaste hieman keskiarvoa pienempi. Huoneiden käyttöaste vaihtelee 

vuoden mittaan Suomessa keskimäärin n. 45 %:sta n. 62 %:iin eri kuukausina. 

Huippusesonki on kesä-elokuussa. Tammikuussa on hiljaisinta. (Havas, Havas et al. 2017) 

s. 48-50 

 

2.6. Segmentointi, asiakasprofiili ja positiointi 

Markkinaa voidaan ryhmitellä eri tavoin ja eri tasoilla. Päätasolla asiakkaita voidaan 

ryhmitellä maantieteellisen sijainnin, ostotavan sekä väestöllisen ja sosioekonomisen 

taustan perusteella. 

 

Kuva 3. Segmentoinnin osat. (Opetushallitus 2019) 
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Matkailijoiden kohdalla tarvitaan myös syvällisempää ja tarkempaa jaottelua. Ihmiset 

ovat liikkeellä erilaisista syistä. Matkailijat voidaan ryhmitellä seuraavasti:  

 

Luonnon ihmeiden metsästäjät 

Tärkeää nähdä ja kokea luonnon erikoisuuksia, kuten yötön yö ja revontulet sekä jakaa 

kokemus ystäville. 

 

Aktiiviset seikkailijat 

Tärkeää nähdä luontoa ja nauttia luonnosta aktiviteettien kautta, tavoittelevat hyvää 

mieltä ja energiaa.  

 

Luontonautiskelijat 

Tärkeää nauttia kiirehtimättä luonnossa ja saada aitoja luontokokemuksia esim. 

erämaassa tai kansallispuistoissa. 

 

Aitouden etsijät 

Haluavat sulautua paikallisten joukkoon ja kokea paikallista elämäntapaa sekä tuntea, 

miltä tuntuisi olla kohdemaan asukas. 

 

Suomalainen luksus 

Luksuksen etsijät haluavat voida sekä henkisesti että ruumiillisesti hyvin. He ovat myös 

valmiita käyttämään palveluihin muita enemmän rahaa. 

 

City-breikkaajat 

City-breikkaajat haluavat kokea suurien kaupunkien erikoisuuksia. Myös design, 

tapahtumat, museot, ostokset sekä ruokakulttuuri ovat heille tärkeitä. 

(Jänkälä 2019) 

 

Lisäksi varsinkin Etelä-Karjalassa ja muuallakin maan rajojen läheisyydessä tehdään paljon 

ostosmatkailua. Venäjän rajan läheisyydessä ostosmatkailijoiden virtaa on molempiin 

suuntiin. Hintojen erilaisuuden lisäksi eri puolilla rajaa voi olla eroa tavaroiden 

saatavuudessa ja ostamisen helppoudessa. 
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Positioinnilla voidaan saavuttaa kilpailullista etua. Sillä määritetään, miten asiakkaan tulee 

kokea tuote ja miten tuotteesta voidaan tehdä erilainen muihin toimijoihin verrattuna. 

Positiointi täytyy suunnitella, jotta saavutetaan suurin kilpailuetu. Markkinointimix täytyy 

sopeuttaa positionnin mukaan. (Kotler, Armstrong et al. 2018, 216-217) 

 

2.7. Jakelutie 

Jakelutie voidaan jakaa kahteen osaan: informaatiokanavaan, jolla jaetaan tietoa hotellista 

sekä jakelukanavaan, jolla saadaan suoritettua ostaminen ja maksaminen. Monipuolisten 

jakeluteiden avulla voidaan tavoittaa kaukaisempiakin asiakkaita. 

 

Hotellien tyypilliset jakelukanavat: 

1 Suora varaus 

2 Hotelliketjun tai keskusvaraamon kautta 

3 Matkatoimiston tai matkanjärjestäjän kautta 

4 Omat verkkosivut, joissa on varauspalvelu 

5 Online-varaussivustot 

(Rautiainen, Siiskonen 2015, 333)  

 

2.8. Asiakaskokemus 

Sosiaalisen median arviot ovat perinteistä asiakastyytyväisyysmittausta parempi keino 

matkailuyrityksen suorituskyvyn mittaamiseen. Suurin arvo tällä hetkellä on TripAdvisorin 

suosituksilla ja arvioilla. Asiakaskokemuksen mittaamisen tuloksien avulla voidaan ohjata 

markkinointiin käytetyt rahat tehokkaaseen käyttöön. Sen perusteella voidaan myös 

kohdistaa sosiaalisen median toimenpiteitä sekä valita parhaat online-matkanvälittäjät. 

(Kim, W. G., Park 2017) 
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2.9. Markkinoinnin kanavat 

Matkailun suorina myyntikanavina yrityksen ja asiakkaan välillä ovat puhelin, paikalla 

ostaminen sekä matkailuyrityksen omat verkkosivut. Myynti voi tapahtua myös välittäjien 

avulla matkatoimistojen, varausjärjestelmän tai online-varauspalvelun kautta. Välittäjien 

avulla tapahtuvassa myynnissä osa majoituspalvelun maksusta menee välittäjälle. 

(Karusaari, Nylund 2010, 104-105) 

 

2.10. Markkinoiden analysointi 

SWOT-analyysilla voidaan selvittää yrityksen vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja 

uhkia. Sillä saadaan yrityksen tilanteesta sellaista perustietoa, jota voidaan käyttää 

jatkosuunnittelun apuna. Analyysissa tulee arvioida sekä yrityksen sisäisiä että ulkoisia 

tekijöitä. (Mooradian, Matzler et al. 2014, 296-297) 

 

Benchmark-analyysi on markkinatutkimuksen tyyppi, jossa yrityksen toimintaa verrataan 

muihin toimijoihin. Tarkoituksena on, että muiden tekemisestä opitaan ja saadaan 

käyttöön parannuksia yrityksen omaan toimintaan. Benchmark-analyysilla voidaan verrata 

toimintaprosesseja, suorituskykyä sekä strategioita. Benchmark-analyysiä voidaan tehdä 

toistuvasti sykleinä, joihin kuuluu: suunnittelu, analysointi, toiminnan muutokset, 

muutoksen seuranta ja vertailu. (USPS 2019)  

 

3. Hotelli Salpan kysyntä 

Hotelli Salpa on Luumäellä sijaitseva entinen motelli, joka on pitkän vaiherikkaan historian 

ja sulkemisen jälkeen saanut uuden omistajan ja herännyt uudelleen henkiin. Hotelli Salpa 

sijaitsi aiemmin valtatien varrella, mutta hiljattain valmistunut tieuudistus siirsi 

ohikulkevan liikenteen noin kilometrin päähän. Hotellia on remontoitu jo runsaasti, mutta 

vielä on myös tehtävää ennen kuin rakennus ja piha-alueet ovat saavuttaneet omistajan 

toivoman tason. Hotelli sijaitsee upealla paikalla Salpausselän harjulla, Kivijärven rannalla. 

Hotelli Salpa on omistajalleen tärkeä, mutta myös koko Luumäen kunnalle. Hotellin 

omistaja on uusi alalla, mutta toimintaa pyörittävät kokeneet alan henkilöt. Hotelli on 
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kunnan suurimpien työnantajien joukossa ja keskeinen paikka lähiseudun asukkaille ja 

lomanviettäjille. Majoitus- ja ravintolapalveluja on vähän ja Salpassa on ainoa julkinen 

uima-allas koko kunnassa. 

 

Hotelli Salpa on tällä hetkellä jo täydessä toiminnassa, mutta käyttöaste ja kannattavuus 

eivät ole vielä toivotulla tasolla. Huippusesonkina hotelli on täynnä vieraita eivätkä kaikki 

halukkaat mahdu majoittumaan, mutta paljon on myös hiljaista aikaa, joihin kaivataan 

lisää myyntiä. Ohikulkevan liikenteen siirtyminen kauemmas vähentää kulkijoiden 

taukoruokailua, mutta toisaalta on rauhoittanut seutua ja tehnyt alueesta matkailijoille 

viihtyisämmän. 

 

Majoitusliikkeet voidaan jaotella useammalla tavalla. Hotelleja on erityyppisiä kuten 

esimerkiksi kylpylöitä, kokous- ja kongressihotelleja sekä lomahotelleja. Hotellit voidaan 

jaotella useamman eri ryhmittelyn mukaan eri kokoisiin, eri tasoisiin, sijainnin perusteella, 

omistuspohjan mukaan sekä käyttäjäkohderyhmän mukaan. (Rautiainen, Siiskonen 2015, 

27-35) 

 

3.1. Hotelli Salpan palvelut: 

• Hotellimajoitus 

• Ravintola, kahvila ja terassi 

• Sauna- ja allasosasto 

• Kokoustilat ja -palvelu 

• Tilaus-/viihderavintola 

• Viihdetilaisuudet 

• Uimaranta 

• Harrastevälineiden vuokraus 

 

3.2. Tutkimus 

Hotelli Salpan tavoitteena on löytää keinoja parantaa käyttöastettaan. Ennen kuin voidaan 

tehdä ratkaisuja ja toimenpiteitä, halutaan löytää syyt kysynnän vaihtelun takana. 
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Jokainen matkailuyritys on yksilöllinen, mutta Salpan kohdalla edes lähelle samankaltaista 

yritystä ei ole olemassa. Jotta Salpan kysyntään vaikuttavista tekijöistä voidaan saada 

tietoa, on tutkittava nimenomaan Hotelli Salpaa, jotta saadaan luotettavaa tietoa 

päätöksentekoa varten. Muista yrityksistä saatavaa tietoa voidaan käyttää apuna ja 

vertailupohjana. 

 

3.2.1. Tutkimusaineistot 

Tutkimuksen aineistot on kerätty sekä ensisijaisista että toissijaisista lähteistä. Eri lähteistä 

kerättyjä tietoja on verrattu toisiinsa ja etsitty yhteneväisyyksiä sekä toistuvuuksia. Tähän 

tutkimukseen on käytetty useita tiedonhankintakeinoja, jotta voidaan saada luotettava ja 

riittävän objektiivinen käsitys Hotelli Salpan kysyntään vaikuttavista seikoista, ja jotta 

voidaan myös nähdä vertailutaso samankaltaisissa matkailuyrityksissä. 

 

3.2.2. Tutkimuksen perustietoa  

Tutkimuksen perustietoa on saatu Hotelli Salpan myyntitilastoista. Niiden perusteella 

voidaan todeta myynnin vaihtelu eri hetkinä. Myynnin vaihtelua voidaan silloin verrata 

myös kansallisten tilastojen kysynnän ja myynnin vaihteluun. Matkailun tilastoista ja 

aiemmasta tutkimuksesta saadaan reunaehtoja ja tarkempi käsitys matkailijoiden virtojen 

volyymeistä sekä ajoittumisesta. Näin voidaan määrittää sesonkiajat. Lisäksi tutkimalla 

Salpassa käyvien matkailijoiden kotimaiden vapaa- ja lomapäivien ajoittumista, on saatu 

hyvä tieto siitä, milloin matkailijat voisivat Salpaan tulla lomailemaan. 

 

3.2.3. Vertailevaa tietoa samankaltaisista matkailuyrityksistä benchmark-analyysilla 

Benchmark-tutkimuksella on tutustuttu Salpan kaltaisten matkailuyritysten 

palvelutarjontaan ja pyritty löytämään eroavaisuuksia sekä esimerkkejä muiden alan 

yritysten ratkaisuista kysynnän ongelmakenttään. Täysin samanlaisia yrityksiä ei 

vertailuun voi olla, mutta samankaltaisia ongelmia on muissakin matkailuyrityksissä 

jouduttu ratkomaan. Tässä toteutettu benchmark-tutkimus on toteutettu nettisivustoja 

hyödyntäen. Nettisivustojen perusteella tehty tiedonhaku antaa hyvän käsityksen siitä, 

millaisena asiakas voi yrityksen nähdä, ennen kuin on ollut itse paikalla. Verkkosivusto 

saattaa antaa yrityksestä hyvinkin vääristyneen kuvan, mutta ostopäätöstä tehdessään 
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potentiaalinen asiakas on kuitenkin yleensä nimenomaan verkossa esillä olevan tiedon 

varassa. 

 

3.2.4. Kalenteri ja sesongit 

Matkailussa on paljon kausivaihtelua, jota määrittää vuodenajat sekä kalenteri. Jotta on 

saatu perustieto asiakaspotentiaalien mahdollisuuksista vierailla Salpassa, on tarkasteltu 

venäläisten ja suomalaisten työn ja vapaa-ajan ajoittumista. Tällä on pyritty löytämään 

sesongit ja poissulkemaan sellaiset ajankohdat, jolloin kyseisen maan potentiaalia ei ole 

kohtuullisin ponnistuksin mahdollista saada asiakkaiksi. Matkailuyritys voi myös sopeuttaa 

palvelutarjontaa sesonkien mukaan kustannusten säästämiseksi. 

 

3.2.5. Matkailun tilastot 

Suomessa kerätään kansallista matkailijatilastoa ja matkailun edistämiseksi on myös 

apuvälineitä ennakointiin. Näitä tietoja voidaan käyttää potentiaalisten asiakkaiden 

virtojen löytämiseen ja vierailijamäärien ennakointiin. Matkailun tilastoista on saatavissa 

paljon valmiiksi analysoitua tietoa, jota pystytään käyttämään vertailutietona sekä 

matkailuyrityksessä havaittujen vaihteluiden selittämiseen. 

 

3.2.6. Asiakaspalaute 

Hotelli Salpa on kerännyt viimeisen vuoden ajan käyttäjiltään kyselylomakkeella tietoa. 

Tätä tietoa voidaan käyttää osaltaan asiakkaan tarpeen ymmärtämiseen. Nykyään 

erityisesti matkailu- ja ravintolapalveluja arvioidaan myös runsaasti netissä. Hotelli 

Salpastakin on jo kertynyt verkkopalveluihin käyttäjien arvioita, joita voidaan hyödyntää 

tutkimuksessa.  

 

3.2.7. Syventävä tieto haastatteluin 

Henkilökunnan haastatteluilla on saatu tarkempaa tietoa Salpan markkinoinnin nykytilasta 

ja näkemyksistä sekä kysynnän vaihtelun arvioiduista syistä. Salpan henkilökunta tuntee 

tämänhetkisen tilanteen ja on paljon yhteydessä asiakkaiden kanssa. Henkilökunnassa voi 

olla Salpan markkinoinnin osatekijöistä useampia erilaisia mielipiteitä, jotka kootaan 

yhteen, jotta päätöksentekoa varten saadaan laajasti pohjatietoa. Henkilökunnasta 
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haastateltiin viittä Salpan johdon sekä markkinoinnin henkilöä. Lisäksi haastateltiin 

Luumäen kunnan edustajaa, koska Luumäen kunnan houkuttelevuus matkailukohteena 

vaikuttaa oleellisesti myös Hotelli Salpan kysyntään. Hotelli Salpalla sekä Luumäen 

kunnalla on yhteinen etu matkailun kehittämisessä. 

 

4. Tutkimuksen tulokset  

Tutkimuksen tulokset on tarkoitettu Hotelli Salpan kysynnän kehittämisen avuksi. Nämä 

tulokset on saatu henkilökunnan ja Luumäen kunnan edustajan haastatteluista, muihin 

matkailuyrityksiin vertailevasta benchmark-tutkimuksesta, matkailun tilastoja 

analysoimalla sekä tutustumalla Salpaa koskeviin käyttäjien palautteisiin. Lisäksi hotellin 

johdon päätöksenteon tueksi, on kansallisista tutkimuksista tiivistetty erityisesti Järvi-

Suomen aluetta koskevaa matkailutietoa. 

4.1. Mikä on Hotelli Salpa? 

Hotelli Salpa on pieni yksityinen loma- ja tienvarsihotelli, joka toimii pienellä 

paikkakunnalla, Luumäellä. Salpa ei ole puhtaasti minkään yksittäisen kategorian hotelli, 

vaan se on vähän kaikkia seuraavia: lomahotelli, korpihotelli, kylpylähotelli, motelli. 

(Rautiainen, Siiskonen 2015, 27-35). Salpassa on runsaasti palveluja pieneksi hotelliksi. 

Salpa ei käytä markkinoinnissaan tähtiluokitusta, mutta palvelujen perusteella tähtiä 

kuuluisi olla kolme tai neljä. 

 

Hotelli Salpan tarkoitus on tuottaa omistajilleen voittoa ja tarjota majoitus-, ravintola- ja 

hyvinvointipalveluja matkailijoille. Majoituspalvelujen asiakkaiden nähdään olevan 

pääasiassa lomailijoita, jotka tulevat paikalle rauhoittuakseen tai luontoaktiviteettien 

takia. Lisäksi majoituspalveluja käyttävät ostosmatkailijat, ohikulkumatkalla olevat ryhmät 

sekä työn vuoksi matkustavat. Ravintolapalvelujen asiakkaat ovat hotellissa majoittuvia, 

kokouspalvelujen käyttäjiä tai paikallisia asukkaita. 
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4.2. Hotelli Salpan SWOT-analyysi 

SWOT-analyysilla etsittiin henkilökunnan mielestä Salpan tärkeimpiä vahvuuksia, 

heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia. Joissakin tapauksissa sama asia saatettiin nähdä 

useammassa kohdassa. Esimerkiksi sijainnin saatettiin katsoa kuuluvaksi kaikkiin 

kategorioihin. SWOT-analyysilla saatiin tehokkaasti hyvä peruskäsitys sekä ulkoisista että 

sisäisistä hotelliin vaikuttavista tekijöistä. 

 

4.2.1. Vahvuudet 

Salpan tärkeimmät vahvuudet ovat läheinen luonto ja järvi, sijainti lähellä Venäjän rajaa 

sekä hyvät kulkuyhteydet autoileville. Hotellin lähellä sijaitsee P. E. Svinhufvudin 

kotimuseo Kotkaniemi sekä Salpalinja, jotka kiinnostavat asiakaskuntaa. Salpassa on 

monipuolisesti asiakkaita kiinnostavia palveluja. Myös henkilökuntaa ja kielitaitoa pidettiin 

tärkeinä vahvuuksina. 

 

4.2.2. Heikkoudet 

Aiemmin paikalla toimineen Luumäen motellin vanha maine painaa vielä potentiaalisten 

asiakkaiden mielessä. Kiinteistö on myös vanha ja siinä on vielä paljon korjattavaa. Se 

aiheuttaa sekä korjauskustannuksia että haittaa asiakkaiden viihtyvyydelle. Hotellin uusi 

alku ei myöskään ole ollut ongelmaton ja toimintaa ei ole osattu johtaa riittävän hyvin. 

Suuri ongelma on paikkakunnan ja lähiseudun matkailun vetovoimatekijöiden vähäisyys ja 

luontaisen kysynnän puute. 

 

4.2.3. Mahdollisuudet 

Oikein toteutetut markkinoinnin lisäpanostukset voivat tuottaa runsaasti lisää kysyntää, 

samoin kuin alueen palvelujen kehittyminen. Jo olemassa olevien palvelujen 

tuotteistaminen helposti ostettaviksi paketeiksi saattaisi lisätä myyntiä. Yhteistyöllä 

alueen yritysten kanssa, voisi rakentaa uusia palvelukokonaisuuksia ja siten parantaa 

aktiviteettipalvelujen tarjontaa, mikä tekisi Salpasta aiempaa kiinnostavamman 

matkailijoille. Saavutettavuus voi parantua Lappeenrantaan tulevien uusien 

lentoyhteyksien kautta. Lentoyhteyksien lisääntyminen voi myös kasvattaa matkailijoiden 

tarvetta majoittua lentokentän lähellä. Hiljaisina kuukausina hotellissa on vapaata 
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kapasiteettia, joten myyntiä on mahdollista lisätä vaivattomasti, jos kysyntää saadaan 

kasvatettua. Ihmisten huoli ympäristöstä voi vaikuttaa siten, että varsinkin 

eteläsuomalaiset hakeutuvat lentomatkan sijaan lähempiin lomakohteisiin. Järvi-

Suomessa on paljon matkailijoiden löytämätöntä potentiaalia, jonka suosio saattaa nousta 

reilusti. 

 

4.2.4. Uhat 

Venäläisten osuus Salpan asiakkaina on suuri ja siksi Venäjän poliittisen tilanteen tai 

valuuttakurssien muutokset sekä ostosmatkailun väheneminen voivat vaikuttaa rajusti 

erityisesti hotellimyyntiin. Lähiympäristön suhtautuminen Salpaa kohtaan voi muuttua ja 

vaikuttaa paikallisten ravintola-asiakkaiden määrään. Kilpailu hotellimyynnistä voi kasvaa. 

Vaikka tällä hetkellä tilanne on hyvä, matkailualan yleinen ongelma, henkilökunnan 

saatavuus voi muuttua hankalammaksi. 

4.3. Henkilöstö 

Salpassa on tällä hetkellä hyvät henkilövalmiudet toiminnan ylläpitämiseen ja tarvittaessa 

saadaan myös lisähenkilöitä avuksi, jos tulee kiiretilanteita tai sairastumisia. Kuitenkin 

johtaminen on ollut murroksessa ja toiminnan kehittymistä kohtaan tunnetaan vielä 

epävarmuutta. Vaikka henkilöstövalmiudet ovat tällä hetkellä hyvät ja ne nähdään Salpan 

vahvuutena, on alalla tyypillistä, että osaavaa henkilökuntaa on välillä vaikea saada 

riittävästi. 

4.4. Kasvun raja 

Salpan muu toiminta joustaa hyvin, vaikka asiakasmäärä kasvaisi runsaasti, mutta tilojen 

ja hotellihuoneiden kapasiteetti on jo tullut välillä vastaan. Varsinkin paremman tason 

huoneet loppuvat helposti kesken. Lisäkapasiteettia on saatavissa jonkin verran 

hotellirakennuksen vieressä olevasta vanhasta puurakennuksesta. Viihdetilaisuudet 

silloin, kun hotelli on täynnä, saattavat ylittää työvoiman kapasiteetin rajat. 

4.5. Rakennukset ja ympäristö 

Hotellirakennus on vanha ja siinä riittää jatkuvasti korjattavaa. Parannuksia ja korjauksia 

kuitenkin tehdään koko ajan sitä mukaa kuin tarvetta ilmenee ja talous antaa myöden. 
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Ympäristöstä huolehditaan vastuullisesti lajittelemalla, kierrättämällä ja 

ympäristöystävällisiä kemikaaleja käyttämällä. Energiaa pyritään säästämään 

lämpöpumppujen avulla. Hotelli Salpa on Kivijärven rannassa ja hotellilla on omaa 

hiekkarantaa. Järvi ja luonto ovat kävijälle tärkeä osa hotellia ja matkailuelämystä. 

4.6. Laadun varmistaminen 

Asiakkailta kysytään palautetta sekä kasvotusten että palautelomakkeella. Lisäksi verkossa 

annettuja palautteita seurataan aktiivisesti ja niihin reagoidaan nopeasti ja tehdään 

tarvittaessa korjauksia toimintaan. Useita parannuksia on jo tehty palautteiden 

seurauksena. Toiminnan laatua seurataan myös aktiivisesti. Ravintola- ja 

anniskelutoiminnassa tehdään omavalvontaa ja siisteyttä tarkkaillaan. Henkilökunta 

käsittelee laatuasiat säännöllisesti viikkopalavereissa. 

4.7. Sijainti ja saavutettavuus 

Salpan sijainnista havaittiin sekä hyötyjä että haittoja. Tärkeimmät positiiviset puolet 

olivat: rauhallisuus, puhtaus, läheinen luonto, Venäjän rajan läheisyys, hyvät 

maantieyhteydet, Lappeenrannan lentokentän läheisyys, Kivijärvi ja ranta sekä Pietarin 

alueen suuri asiakaspotentiaali. Negatiivisina puolina pidettiin palvelujen ja 

Lappeenrannan etäisyyttä, hankalaa löydettävyyttä ja heikkoa julkista liikennettä. Salpan 

asiakkaat pääsevät hotelliin henkilöautoilla tai tilausbusseilla. Lappeenrannan lentokenttä 

on 20 minuutin automatkan päässä, mutta sieltä ei ole tällä hetkellä hyvää julkisen 

liikenteen yhteyttä Salpaan. Salpaan tuleva maantie muuttui vuonna 2017 

Itsenäisyydentieksi. Vielä joulukuussa 2019 tien nimi on Googlen kartassa edelleen vanha 

Lappeenrannantie, mikä aiheuttaa sekaannusta ja vaikeuttaa hotellin löytymistä 

verkkohauista ja -palveluista sekä navigoidessa autolla hotelliin. 

4.8. Asiakastyytyväisyys 

Hotelli Salpan asiakkaat ovat olleet melko tyytyväisiä. Monet asiakkaat ovat tulleet 

Salpaan jo useita kertoja ja joku on vieraillut Salpassa jo 15 kertaa. Paljon kiitosta on saanut 

hyvä ruoka ja hintaansa nähden hyvä majoitus. Lisäksi asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä 

puhtauteen, ilmapiiriin, rauhallisuuteen, sijaintiin ja porealtaaseen. Erityisesti venäläiset 

ovat antaneet hyvää palautetta. Tyytymättömyyttä ovat aiheuttaneet sisäilman laatu ja 
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palvelun hitaus kiireaikaan. Palvelujen kuluttajalle muun henkilön suosittelu on erityisen 

tärkeää. Kun palveluista tulee negatiivista palautetta, on tarpeellista olla toimiva 

järjestelmä tapauksen huomioimiseen ja tilanteen korjaamiseen. (Wilson, Bitner et al. 

2016, 40). Hotelli Salpassa palautteisiin on reagoitu ripeästi ja useampia korjaavia 

toimenpiteitä on tehty asiakasarvostelujen seurauksena. 

 

 

Kuva 4. Hotelli Salpan Arvostelujen yhteenveto Googlessa 13.11.2019 (Google 2019)  
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Kuva 5. Hotelli Salpan arvostelut Booking.com 14.11.2019 (Booking.com 2019)  

4.9. Käyttöaste 

Hotellimajoituksen käyttöaste on keskimäärin hyvällä tasolla, mutta sesongin 

ulkopuolinen aika on liian hiljaista. Myös viikkotasolla alkuviikolla saisi olla enemmän 

asiakkaita. 

Ravintolan käyttöaste seurailee paljon majoituksen tilannetta ja se on sesonkiaikaan ja 

varsinkin kesäviikonloppuina hyvällä tasolla, mutta muulloin on liian hiljaista. 

Tilaus- ja viihderavintola ei ole riittävällä käytöllä. Salpan järjestämiä viihdetapahtumia on 

ollut lähes joka viikko, mutta varsinkin tuntemattomampien artistien esiintyessä, paikalle 

on saatu liian vähän asiakkaita. Nimekkäämpiä artisteja on tultu katselemaan ja 

kuuntelemaan kauempaakin ja tuolloin asiakasmäärä on ollut hyvä. 

Kokoustiloja käytetään kohtuullisen paljon ja niiden käyttö on kasvussa. Kokouspalvelujen 

myynnissä on kuitenkin runsaasti kasvattamisen varaa. 

Saunat ja allasosasto ovat hotellin asukkaiden ahkerassa käytössä, mutta lähiseudun 

asukkaat eivät juuri tule Salpaan kylpemään. 

Uimaranta on säiden suosiessa paljon käytössä. Hotellin asukkaat käyttävät rantaa 

aktiivisesti, mutta paikallisia asukkaita ei rannalla juuri näy. 

Harrastevälineiden, kuten SUP-lautojen ja soutuveneiden, vuokraus on hotellin asukkaille 

tärkeä ja suosittu palvelu. Luumäellä asuvat henkilöt eivät kuitenkaan juurikaan 

harrastevälineitä Salpasta vuokraa. 

4.10. Käyttöasteen vaihtelun syitä 

Käyttöaste ja kysyntä vaihtelevat paljon sesongin mukaan. Lisäksi arkipäivinä ihmisillä ei 

ole aikaa tulla Salpaan rentoutumaan. Salpan myynnissä havaitut sesonkiajat mukailevat 

Business Finlandin tutkimuksen mukaista ajoittumista.  
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Kuva 6. Hotelli Salpan käyttöaste 11/2018 - 10/2019 verrattuna Business Finlandin 

tutkimukseen: Ulkomaiset yöpymiset kuukausitasolla 2018 Järvi-Suomessa (Business 

Finland 2018) 

 

Salpaa ei myöskään tunneta riittävästi ja osa potentiaalisista asiakkaista mieltää Hotelli 

Salpan samaksi kuin entinen Luumäen motelli. Pienellä paikkakunnalla katsotaan olevan 

liian vähän potentiaalista asiakaskuntaa, jotta asiakkaita riittäisi joka viikolla tapahtuviin 

tilaisuuksiin. Salpan julkisivua ei ole vielä remontoitu samalle tasolle kuin hotelli muuten 

ja hotelli voi näyttää jopa suljetulle ulospäin. Markkinoinnin panostukset ovat olleet vielä 

riittämättömiä. 

4.11. Kannattavuus 

Hotellitoiminnan käyttöaste on jo alan keskiarvoon verrattuna hyvällä tasolla ja 

hotellitoiminta on taloudellisesti kannattavaa. Siinäkin on kuitenkin vielä parantamisen 

varaa. Ravintolatoiminnan kannattavuus on heikkoa ja siihen tarvitaan lisää myyntiä. 

Viihdetilaisuuksien järjestämisessä on suuri riski tappioihin, kun asiakasmäärä jää pieneksi. 

Kokous- ja kongressipalvelut ovat kannattavaa toimintaa, joka kasvattaa erityisesti 

ravintolamyyntiä. 

4.12. Miksi asiakkaat tulevat Hotelli Salpaan? 

Hotelli Salpa on edullinen, mutta riittävän hyvätasoinen hotelli, jotta asiakkaat tuntevat 

olonsa mukavaksi. Valtaosa asiakkaista tulee Venäjältä. Asiakkaat arvostavat hyvää 

sijaintia lähellä rajaa ja ostosmahdollisuuksia. Luontoa, rauhallisuutta ja järveä sekä rantaa 

pidetään myös tärkeinä. Salpassa on muihin edullisiin majoituskohteisiin verrattuna laaja 

palveluvalikoima ja oma uima-allas sekä poreallas ja saunat ovat houkuttelevia. Osa 
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vieraista käyttää ahkerasti vieraita varten tehtyä omatoimikeittiötä. Salpaan on myös 

helppo tulla omalla autolla ja pysäköinti on ilmaista. Lisäksi suomalaisiin matkailijoihin 

vetoaa läheinen museo Kotkaniemi sekä Salpalinja. 

4.13. Kilpailu 

Etelä-Karjalassa on runsaasti hotellitarjontaa. Tavallaan kaikkia lähiseudun 

majoituspalveluja tarjoavia yrityksiä voidaan pitää kilpailijoina, mutta Salpan poikkeavasta 

sijainnista ja palvelukokonaisuudesta johtuen on vaikea nimetä yhtäkään selkeästi 

kilpailijaksi. Alueen muuhun majoitustarjontaan verrattuna Hotelli Salpan hinnoittelu on 

kilpailukykyistä. Nykyiselle asiakaskunnalle hinnalla katsotaan olevan suuri merkitys. 

4.14. Markkinoinnin suunnittelu 

Markkinoinnin suunnittelua vaikeuttaa vielä keskeneräinen profiloituminen ja 

tuotteistaminen. Markkinoinnin suunnitteluun ja suunnitelman noudattamiseen ei ole 

ollut Salpassa aiemmin riittävää kapasiteettia. Suunnitelmallinen toiminta on kuitenkin jo 

käynnistynyt ja käsitys tulevista haasteista ja toimenpiteistä on alkanut selkeytyä.  

4.15. Asiakkaat 

Salpan asiakkaista suurin osa on venäläisiä perheitä ja kaveriporukoita. Lisäksi Salpassa 

ovat majoittuneet suomalaiset sekä keskieurooppalaiset ja kiinalaiset ryhmät. Tyypillisiä 

syitä Salpassa käyntiin ovat olleet työmatkat, lomailu, ostosmatkat sekä erilaisten 

yhteisöjen kokous-, koulutus- ja myyntitapahtumat. 

4.16. Palvelukokonaisuudet 

Salpan tärkein palvelutuote on hotellimajoitus aamiaisen kera. Kokouspalveluista sekä 

pikkujoulujuhlista on pyritty tekemään valmiita paketteja. Lisäksi hotellissa toimii kahvila 

ja ravintola sekä tilauksesta ja tapahtumissa auki oleva viihderavintola. Sauna- ja 

allasosastoa voi käyttää maksua vastaan sekä harrastevälineitä vuokrata myös muut kuin 

hotelliasiakkaat. 

 



 25 

4.17. Vertaileva benchmark-tutkimus 

Matkailuyrityksen verkkosivusto voi olla näyteikkuna, tiedon jakamisen paikka sekä 

myyntikanava. Matkailija tekee päätöksen matkakohteestaan yleensä käymättä itse 

paikalla ja joutuu muodostamaan käsityksen matkailuyrityksestä lähinnä ystävien ja 

tuttavien suosituksen tai verkkopalvelujen perusteella. Verkkosivustot eivät kuitenkaan 

välttämättä anna oikeaa kuvaa yrityksestä. 

 

Tässä tutkimuksessa arvioitiin ja vertailtiin verkkosivuston toimivuutta, kohderyhmien 

huomioimista, tuotteita ja tuotteistamista sekä yrityksen profiloitumista. Vertailtavien 

yritysten tuli olla erilaisia, mutta samankaltaisia matkailupalveluja tarjoavia, ja ne valittiin 

Hotelli Salpan henkilöstön ehdotusten perusteella. Mukana oli Hotelli Salpa sekä yhdeksän 

vertailtavaa matkailuyritystä: Hotel & Spa Resort Järvisydän, Vierumäki, Marjola, Hotelli 

Punkaharju, Hotelli Rakuuna, Hotelli Sommelo, Hotel Leikari, Salpalinjan hovi sekä Pulsan 

asema. 

 

4.17.1. Verkkosivuston toimivuus 

Verkkosivuissa korostuu matkailuyritysten erilaisuus. Osa tutkituista yrityksistä oli 

panostanut hyvin paljon verkkosivustoon, mutta toiset olivat lähes unohtaneet sivuston 

ylläpidon ja kehittämisen. Verkkosivustojen perusteella osa yrityksistä olivat 

huomattavasti toisia houkuttelevampia. Hotelli Salpan verkkosivuston yleisilme on 

nykyaikainen ja sitä selkeästi ylläpidetään aktiivisesti, mutta siitä tulee sekava vaikutelma. 

Sivusto tarjoaa paljon tietoa, mutta se ei ole asiakaslähtöinen eikä houkuttele tulemaan 

vieraaksi. Salpassa on kuitenkin oikeasti paljon palveluja, jotka ovat monia asiakkaita 

kiinnostavia ja näyttävät kuvissa houkuttelevilta. Huonevarauksen tekeminen on Salpan 

sivustolla helppoa ja se on helppo löytää. 

 

4.17.2. Kohderyhmien huomioiminen 

Useimmissa vertailuyrityksissä ei ole osattu huomioida hyvin eri kohderyhmiä. 

Järvisydämessä oli kuitenkin hyvin esillä ja huomioitu eri kohderyhmiä: ryhmiä, 

pariskuntia, perheitä ja senioreja. Hotelli Salpan sivustolla ei ole huomioitu kohderyhmiä 
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siten, että eri kohderyhmät tuntisivat heti olevansa tervetulleita. Eri kohderyhmiä 

koskevaa tietoa löytyy sivustolta, mutta sitä täytyy osata etsiä navigoinnin kautta.  

 

4.17.3. Tuotepaketit ja tuotteistaminen 

Monissa vertailuyrityksissä tuotteistaminen laajaa ja palvelupakettien ostaminen on tehty 

helpoksi. Toimivia palvelupaketteja löytyi seuraavasti: kokouspaketteja, retkipaketteja, 

liikuntapaketteja, luentopaketteja, juhlapaketteja sekä kierroksia lähialueen 

kulttuurikohteisiin. Järvisydämen tuotepaketit olivat esimerkillisen hyviä. Hotelli Salpalla 

ei ole vielä verkkosivuillaan muita selkeitä tuotteita kuin majoitus ja ravintolapalvelut.  

 

4.17.4. Profiloituminen ja persoonallisuus 

Joistakin vertailuyrityksistä tuli heti persoonallinen mielikuva ja ajatus siitä, minkälaisia 

palveluja yritykseltä voi odottaa. Vierumäki antoi liikunnallisen ja suuruuden vaikutelman. 

Hotelli Punkaharjusta tuli hieman taiteellinen vaikutelma ja hyvän olon palvelut sekä 

luontoharrastukset nousivat korostetusti esille. Rakuunan historia entisenä armeijan 

rakennuksena korostui ja sitä käytettiin hyväksi myös erikoishuoneina. Salpalinjan hovilla 

on selkeä Salpalinja-teema. Hotelli Salpasta ei vielä tule mielikuvaa siitä, mikä on Salpan 

toiminnalle tyypillistä tai mitä pidetään tärkeänä tai mihin palveluihin hotelli on 

keskittynyt. 

 

4.17.5. Lisähuomioita 

• Järvisydämen verkkosivusto oli suomalaiseen makuun jopa liian makea, mutta siellä oli 

selvästi ajateltu ja huomioitu potentiaalisia asiakkaita ja se toimii.  

• Vierumäen hyvä tapahtumakalenteri, jossa on tuntien tarkkuudella mm. 

liikuntamahdollisuuksia, tuntui siltä, että olisi hyvin helppo vain valita ja itsekin osallistua.  

• Marjolassa esteettömyyden huomioiminen sekä saunaillat olivat muista poikkeava 

näkökulma ja lisä.  

• Hotelli Punkaharjun tarjoamat omat retket ja luennot olisivat hyvä mahdollisuus myös 

Salpan palveluina. Hotelli ja ravintola ovat rajoitetusti auki talvikaudella, mikä varmasti 

pienentää hiljaisen ajan kustannuksia. Hotellissa toimii myös pieni puoti kesäsesonkina. 

• Rakuunan armeijateemaa oli hyödynnetty oivaltavasti. 
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• Salpalinjan hovin aktiviteetit oli esitetty hyvin ytimekkäästi. Vaikka toteutus ei ollut 

visuaalisesti kovin viimeistelty, oli aktiviteettien tarjonta houkutteleva. Osa aktiviteeteista 

ei ollut Salpalinjan hovin itse järjestämiä, mutta matkailijalle mahdollisuudet 

harrastamiseen ovat tärkeämpiä kuin se, kuka palvelut on tuottanut. 

4.18. Matkailu Järvi-Suomessa 

Matkailu on Suomelle tärkeä teollisuudenala, joka suoraan työllistää yli 72 000 henkilöä. 

Matkailun osuus Suomen bruttokansantuotteesta on 2,5 %. Suomen matkailuyrityksissä 

oli vuonna 2018 yhteensä 22 miljoonaa yöpymisvuorokautta, joista kotimaisten 

majoittujien osuus oli n. 70 % ja ulkomaisten osuus n. 30 %. Kotimaan matkailu on 

kokonaisuudessaan kasvussa, mutta erityisesti nuorten matkailijoiden keskuudessa. 

Vastuullisuus sekä kestävä kehitys ovat tärkeitä matkailun kasvulle. Matkailuyritysten on 

otettava kestävä kehitys vakavasti, jotta matkailu voi kehittyä ja kasvaa. Vastuullisuuden 

vaatimus koskee niin matkailuyrityksiä, kuin matkailijoitakin. (TEM 2019) 

 

Business Finland on tutkinut matkailun tilastotietoja ja selvittänyt matkailijoiden 

käyttäytymistä myös Järvi-Suomen osalta, jossa Hotelli Salpa sijaitsee. Ulkomaiset henkilöt 

vierailevat Järvi-Suomessa vuoden ympäri, mutta määrissä on vuoden mittaan runsasta 

säännöllistä vaihtelua ja selkeitä sesonkeja, jolloin matkailijat ovat liikkeellä. Noin 

kolmannes Järvi-Suomessa vuonna 2018 yöpyvistä matkailijoista oli venäläisiä. Matkailu 

painottuu selkeästi kesäkuukausiin, kesä- heinä- ja elokuuhun sekä tammikuuhun, jolloin 

yöpymisiä on jopa yli kolminkertainen määrä hiljaisimpiin kuukausiin verrattuna. 

Venäläiset juhlivat uutta vuotta samaan tapaan kuin suomalaiset joulua ja uudenvuoden 

juhlinta ajoittuu tammikuun alkuun. 

 

Järvi-Suomessa vuonna 2018 majoituksen huonehinta vaihteli n. 85 eurosta n. 100 euroon 

yöltä. Keskimääräinen kuukausittainen käyttöaste vaihteli vuoden mittaan n. 40 

prosentista n. 60 prosenttiin. Etelä-Karjalan yöpymisistä 33 % on ulkomaisia. Venäläisten 

yöpymisten osuus kaikista ulkomaisista yöpymisistä oli 2018 n. 3/4. Venäläisten ja muista 

maista tulevien matkailijoiden välillä on suuri ero, miksi Suomeen tullaan. Venäläisistä 

matkailijoista 62 % tulee Järvi-Suomeen ostosten takia. Lomailemaan tulee 24 % ja 8 % 

tulee sukulaisia tapaamaan. Muut ulkomaalaiset tulevat Järvi-Suomeen eniten tuttavia ja 
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sukulaisia tapaamaan 36 % ja lomailemaan 29 %. Työmatkalle tulee 17 % ja 12 % tulee 

opintojen tai koulutuksen vuoksi. Merkillepantavaa on myös kuinka erilaisia ovat matkojen 

kestot venäläisten ja muista maista tulevien matkailijoiden välillä. Venäläisistä 71 % on 

Järvi-Suomen matkallaan vain yhden päivän, kun muista maista tulevien matkat kestävät 

yleisimmin 6 päivää 41 % ja yhden päivän matkoja on vain 4 %.  Venäläiset matkailijat 

tulevat Järvi-Suomeen käymään melko tasaisesti sekä kesällä että talvella, mutta muista 

maista tulevien matkailijoiden käynnit painottuvat selkeästi kesäkauteen. 

 

Lähes puolet ulkomaisista matkailijoista tulee Järvi-Suomeen luonnon vuoksi ja vajaa 

viidennes tulee hyvinvointipalvelujen takia. Muita tärkeitä vetovoimatekijöitä ovat 

kulttuuri, ostokset ja urheilu. Venäläisten ja muunmaalaisten syyt Järvi-Suomeen tuloon 

ovat hyvin samankaltaisia, mutta muihin verrattuna, ostokset ovat venäläisille hieman 

kulttuuria tärkeämpi syy. Venäläiset matkailevat Järvi-Suomessa muita ulkomaalaisia 

selkeästi enemmän pieninä ryhminä tai ystävien kesken kuin yksin. 

(Business Finland 2018)  

 

5. Johtopäätökset 

Hotelli Salpan kysyntään vaikuttaa sekä yrityksen omat toimet että ulkopuoliset tekijät. 

Oma markkinointi, myyntikanavat sekä tarjonta ovat tekijöitä, joita yritys itse pystyy 

suoraan muuttamaan, mutta säihin, vuodenaikoihin, valuuttakursseihin sekä 

potentiaalisten matkailijoiden matkustamisen mahdollisuuteen eli työntötekijöihin, se ei 

pysty vaikuttamaan. Lisäksi on tekijöitä, joihin pystyy myötävaikuttamaan ja siten luomaan 

mahdollisuuksia lisäkysyntään. Tällaisia tekijöitä ovat esimerkiksi yhteistyö muiden 

matkailuyritysten ja palveluntarjoajien kanssa. 

 

Hotelli Salpan kysynnän esteiksi havaittiin vuodenajoista sekä loma-ajoista johtuva 

kausivaihtelu. Suurena esteenä nähdään myös alueen heikko vetovoima ja puuttuvat 

aktiviteettien palvelut. Paikkakunnan pieni asukasmäärä rajoittaa Salpan ravintola- ja 

viihdepalvelujen kysyntää. Salpan tunnettuus paikkakunnan ulkopuolella on vielä heikko 

ja vanhan Luumäen motellin maineen katsotaan heikentävän hotellin houkuttelevuutta. 
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Markkinoinnin toimenpiteet ovat vielä riittämättömiä. Salpassa on laajasti palveluja, 

mutta niitä ei ole vielä osattu tehdä riittävän helposti ostettaviksi kokonaisuuksiksi. Salpan 

verkkosivut tarjoavat laajasti tietoa, mutta ne eivät tällä hetkellä riittävästi houkuttele 

potentiaaleja asiakkaiksi.  

 

Salpan persoona ja profiloituminen on vielä epäselvä. Se vaikeuttaa markkinoinnin ja 

viestinnän suunnittelua. Viestinnän kärkeä ei voida määrittää ja mielikuvan luominen 

asiakaspotentiaaleille ei onnistu. Oman identiteetin löytäminen on tärkeää myös hotellin 

toiminnan ja palvelujen kehittämiselle, koska kantavan teeman puuttuessa toiminnan 

kehittäminen saattaa tuottaa tehottomia tuloksia. 

 

Julkisen liikenteen kulkuyhteydet Salpaan ovat heikot. Hotelli Salpan osoitteen kaksi 

vuotta sitten vaihtunut tien nimi, Itsenäisyydentie ei näy Googlen kartassa ja saattaa 

aiheuttaa mahdollisille asiakkaille epävarmuutta hotellihuonetta varatessa ja käytännön 

ongelman hotelliin perille löytämisessä.  

 

Ihmisten kasvava ympäristötietoisuus ja ympäristöä huomioivien valintojen tekeminen 

voivat estää joidenkin asiakkaiden tulon, koska ympäristöystävällisyydestä ei anneta 

tietoa. Tietyillä markkina-alueilla ympäristön suojelu ja huomioiminen ovat paljon 

Suomessa totuttua tärkeämpiä ja pelkästään lain ja säännösten mukaan toimiminen ei 

välttämättä ole riittävä taso matkailijan mielestä. Ympäristön huomioiminen voi olla 

lähitulevaisuudessa matkailuyritykselle tärkeä kilpailukeino. 

 

Hotelli on saanut asiakkailta keskimäärin hyvää palautetta. Kuitenkin negatiivistakin 

palautetta on annettu ja varsinkin palautteen perustelut voivat joillekin olla este tulla 

hotelliin asiakkaaksi. Palautteista ei pysty näkemään, onko negatiivisen palautteen syy jo 

korjattu. Palautteet säilyvät käyttäjien tarkisteltavina vuosia. 

 

Vaikka kysyntää heikentäviä tekijöitä löytyi runsaasti, ovat ne pääasiassa sellaisia, joihin 

Salpa pystyy määrätietoisella toiminnalla vaikuttamaan tai löytämään vaihtoehtoisen 

keinon käyttöasteen täyttämiseen. Lisäksi tarvitaan myös suunnitelmallista yhteistyötä 

paikkakunnan vetovoimaisuuden kasvattamiseksi. 
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6. Pohdintaa ja tutkittavaa 

Toimialarakenteen häiriö tai muuttuminen voi tarjota tilaisuuden kilpailla uudella tavalla. 

Kilpailuetua syntyy uuden tekniikan tuomista muutoksista uusista mahdollisuuksista, 

asiakkaiden muuttuvista tarpeista, uuden toimialasegmentin muodostumisesta, 

kustannusten muutoksesta ja säännösten muuttumisesta. Yritys voi saada kilpailuetua, jos 

nämä muutokset huomataan ajoissa ja niihin osataan reagoida tehokkaasti. (Porter, 

Tillman 2006, 84-85). Matkailua koskettaa tällä hetkellä useat näistä tekijöistä. Ympäristön 

huomioiminen on jo muuttanut matkailua koskevia säädöksiä ja painetta säännösten 

kiristämiseen on edelleen. Myös matkailijat itse haluavat vaikuttaa omaan ympäristön 

kuormitukseensa ja on jo syntynyt lentohäpeä-ilmiö. Lentomatkailu aiheuttaa paljon 

ilmastolle haitallisia päästöjä ja monet matkailijat haluavat vähentää aiheuttamaansa 

ilmastokuormitusta. Lisäksi verkkopohjainen matkojen varaaminen on muuttanut 

matkojen ostamisen tavalliselle kuluttajalle helpoksi ja vähentänyt matkojen ostamisen 

välikäsiä. 

 

Lentohäpeä on matkailun uusi ilmiö, joka on lähtenyt liikkeelle Ruotsista. Koska 

lentäminen aiheuttaa paljon rasitusta ilmastolle, ihmiset tuntevat lentämisestä huonoa 

omatuntoa. Lentäminen kaukomaille ei ole enää samalla tavalla ylpeilyn aihe kuin 

aiemmin, vaan siitä tunnetaan häpeää. Ruotsissa lentohäpeää on pidetty syynä selkeästi 

vähentyneeseen lentomatkustamiseen. Jos matkaa ei ole jätetty kokonaan toteuttamatta, 

se on voitu toteuttaa vähäisempiä päästöjä tuottaen esim. junalla lentämisen sijaan. 

(Jaskari Kai 2019) 

Tällä hetkellä lentomatkojen määrä on Suomessa kasvussa, mutta samanlainen supistuva 

kehitys kuin Ruotsissa on todennäköistä myös Suomessa. Jos ihmisten lentomatkailu 

vähenee, saattaa kuitenkin lomailun ja matkailun tarve säilyä. Silloin matkakohdetta 

voidaan etsiä aiempaa lähempää. Se saattaa olla merkittävä muutos myös ahkerasti 

matkailevien Suomalaisten joukossa. 
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Ympäristön suojelun vaikutuksesta matkailun muutokseen, ei vielä ole juurikaan tutkittua 

tietoa, ja se kaipaa lisätutkimista. Muutoksen vaikutukset ympäristöön saattavat olla 

suuria, kuten myös taloudelliset vaikutukset. Juuri nyt saattaa olla hetki, jolloin 

matkailuyritysten pienillä oikeilla valinnoilla voidaan vaikuttaa paljon tulevaisuuden 

myyntiin ja kannattavuuteen. 

 

Hotelli Salpan kysynnän esteistä ja vaihteluista on nyt hyvä käsitys. Koska nykytilanteeseen 

ei yrityksessä olla vielä tyytyväisiä ja selkeästi suurempaa kysyntää ja myyntiä toivotaan, 

pitää seuraavaksi löytää keinot, joilla kysyntä ja käyttöaste saadaan toivotulle tasolle. 

Seuraavaksi kannattaisi tutkia, minkälaisia toimintavaihtoehtoja Hotelli Salpalla on 

käyttöasteen kasvattamiseksi ja millä toimenpiteillä voitaisiin saavuttaa parhaimmat 

tulokset.  
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