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Johdanto 

Tämän katsauksen tarkoituksen oli selvittää internetissä saatavilla olevan tiedon avulla sitä, kuinka paljon 
luonnon hyvinvointivaikutuksia hyödyntäviä matkailupalveluja on tällä hetkellä tarjolla. Tarkoitus ei ole 
tyhjentävästi kuvata markkinoita vaan luoda yleiskatsaus tilanteeseen ja nostaa esille hyviä esimerkkejä 
palveluista. Luonnon hyvinvointivaikutuksia hyödyntävän matkailupalvelun määritelmä on tässä raportissa 
suhteellisen väljä. Joko palvelun kuvauksessa tai markkinointiviestinnässä tuodaan esille luonnon 
todennettuja hyvinvointivaikutuksia tai palvelun sisällössä esimerkiksi havainnollistetaan 
hyvinvointivaikutuksia. Tärkeää on, että palvelukonseptia markkinoidaan luontoa hyödyntävänä 
hyvinvointipalveluna eikä luontoaktiviteettipalveluna.  

Tässä raportin painopiste on kotimaan merkittävimpien matkailukeskusten tarjonnan tarkastelussa ja tätä 
täydennetään silmäyksellä urheiluopistojen palvelutarjontaan. Ulkomaiden osalta tarkastelua tehtiin 
Suomen keskeisimpien kilpailijamaiden kansallisten matkailusivustojen kautta. Lisäksi käytiin 
yleisluontoisesti läpi valittuja muita länsimaita, joissa luonnosta hyvinvointia -teemaa on viety eteenpäin. 
Näiden ohella etsittiin eri lähteisiin, kuten artikkeleihin ja matkailualan trendiraportteihin perustuen 
esimerkkejä ulkomaisista teemaan liittyvistä matkailupalveluista. 

 

Tilanne meillä ja maailmalla 

Suomalaisessa matkailukentässä luontoon liittyvät hyvinvointipalvelut eivät ole vielä laajamittaisesti lyöneet 
läpi. Siitä huolimatta edelläkävijät hyödyntävät jo olemassa olevia mahdollisuuksia ja ensimmäisiä teemaa 
hyödyntäviä palveluja on jo ollut hyvän aikaa tarjolla. Pohjoisen suurista matkailukeskuksista Ruka ja Levi 
ovat lähteneet tuotteistamaan luontoon liittyviä hyvinvointipalveluja. Molemmilla keskuksilla luonnon 
hyvinvointivaikutukset tulevat esille viestinnässä ja lisäksi tarjolla on erilaisia palveluja. Palveluista 
mainittakoon esimerkiksi metsäjooga, metsäkylpylä/saunamaailma, luonnolliset hoidot ja meditaatio 
tunturimaisemassa. Eteläisempiä matkailukeskuksia tarkasteltaessa esille nousee Koli, jossa luonnosta 
hyvinvointia-teema alkaa jo näkyä palvelutarjonnassa. Teema esitellään internet-sivuilla omana 
kokonaisuutenaan ja esimerkiksi kesän 2015 uutuutena on tarjolla ”kehon- ja mielenhuoltoretkiä 
kansallismaisemassa”. Myös alueella aiemmin kehitetyt hiljaisuusmatkailun palvelut sopivat mainiosti osaksi 
hyvinvointipalveluja. 

Rantasalmella toimiva Järvisydän markkinoi ensi vuonna avattavaa järvikylpylää uudenlaisena 
”järvihyvinvointikokemuksena”. Luvassa on mielenkiintoinen konsepti, joka rakentuu luonnollisen 
hyvinvoinnin, hoitojen, järven ja saunan ympärille. Pääkaupunkiseudulla sijaitsevan Nuuksion 
kansallispuiston yhteydessä useampi yritys tarjoaa luontoa hyödyntäviä hyvinvointipalveluja, joskaan 
tarjonta ei ole vielä kovin laajaa. Esimerkkeinä palveluista mainittakoon aistiretki, hiljaisuuden retriitti ja 
Forest Wellness -palvelukokonaisuus. Loviisassa toimiva Villa Mandala taas on uudenlainen 
hyvinvointikeskus, jossa luonnon hyvinvointivaikutukset ovat näkyvässä osassa. Yritys on tuotteistanut 
uudenlaisia, luontoa hyödyntäviä palveluja kuten erilaisia retriittejä sekä kursseja stressinhallintaan. 

Suomalaiset urheiluopistot toimivat koulutustehtäviensä ohella yleisesti myös aktiviteettimatkailun 
keskuksina ja ne sijaitsevat pääsääntöisesti luonnon ympäröiminä. Näistä lähtökohdista katsoen 
urheiluopistojen luontoon liittyvien hyvinvointipalvelujen tarjonta on suhteellisen vaatimatonta. 
Käytännössä palvelut koostuvat erilaisista luontoaktiviteeteista höystettynä maininnalla ”sijaitsemme upean 
luonnon keskellä”. Esimerkkinä luontolähtöisestä hyvinvointipalvelusta toimii Suomen urheiluopiston 
(Vierumäki) tuotteistama Hyvän Olon luontokokous. 

Tässä yhteydessä toteutettu katsaus ulkomaiden tarjontaan oli suppeampi kuin kotimaan vastaava, mutta 
myös nyt kerätyn informaation perusteella voidaan tehdä suuntaa-antavia johtopäätöksiä tilanteesta. 
Keskeisin esille nouseva asia on, että selkeitä esimerkkejä luonnon hyvinvointivaikutuksia hyödyntävistä 
matkailupalveluista ei ole vielä jonoksi asti. Erityisen selvää tämä on käytäessä kansallisia virallisia 



 

matkailusivustoja, joiden kautta ei markkinoida teemaan osuvia matkailupalveluja eikä kovin moni maa tuo 
luonnon hyvinvointivaikutuksia esille myöskään viestinnässä. Silti, luonto sinällään on kantavana teemana 
monen maan matkailumarkkinoinnissa. Tästä esimerkkinä naapurimme Norja, jonka markkinointislogan 
”Powered by Nature” kertoo jo paljon. 

Hedelmällisimmäksi maaperäksi luontolähtöisen hyvinvointipalvelujen suhteen paljastuivat ulkomaiset 
hyvinvointimatkailukeskukset ja –hotellit. Metsäkylvyt ovat maailmalla selkeä nouseva trendi ja niitä onkin 
tarjolla jo useammassa hyvinvointilomakohteessa. Muita aihepiiriin linkittyviä palveluja ovat esimerkiksi 
paljasjalkapolut, saunamaailmat, kokonaisvaltaista hyvinvointia korostavat luontoliikuntaviikonloput/-lomat 
ja luontoretriitit. Muutama hyvinvointilomakeskus on ottanut luonnosta saatavan hyvinvoinnin 
läpileikkaavaksi teemaksi markkinoinnissaan ja pyrkinyt luomaan palvelutuotteita sen ympärille. 

 

Minkälaisille elementeille uudet palvelut voisivat rakentua? 

Kun katsotaan kokonaisuutena tämän katsauksen antia, monessa luonnosta hyvinvointia –teeman palvelussa 
sauna on keskeisessä osassa. Suomessa sauna on luontainen ja perinteinen vahvuus, jonka ympärille voidaan 
liittää monenlaisia palveluita aktiviteeteista luontaisiin hoitoihin ja joogaan. Sauna ja luonnon 
hyvinvointivaikutukset ovat yhdistelmä, jossa on vielä käyttämätöntä potentiaalia hyvinvointipalvelujen 
tuotteistamiseen. Toinen selkeä teema olemassa olevissa luonnosta hyvinvointia –palveluissa on vesi, joka 
on sekin Suomen vahvuus ja kiinteässä yhteydessä saunaan. Suomalaiset puhtaat luonnonjärvien vedet ovat 
erityisyys, jota tulisi tuoda näyttävämmin esille. Ulkomaisissa hyvinvointilomakohteissa luonnonjärvi 
nostetaan usein keskeisenä erikoisuutena ja ylellisyytenä esille (”organic lake”). Palvelukonsepteja 
rakennettaessa on huomioitava palvelun eri osa-alueiden laatu, jolloin esimerkiksi saunaan ja järviin liitetään 
tasokkaat majoitustilat ja oheispalvelut. Luonto tulisi mahdollisuuksien mukaan tuoda näkyville myös 
palveluyrityksen sisätiloihin, jotta palvelukokemuksesta syntyy kokonaisvaltainen. Luontoelementit edistävät 
hyvinvointia myös sisätiloihin tuotuina. 

Varsinkin kansainvälisesti metsäkylvyt näyttävät tekevän vahvasti tuloaan hyvinvointimatkailun 
palvelutarjontaan. Metsäkylpyjen tuotteistamiseen on Suomessa loistavat mahdollisuudet, mutta nyt 
mahdollisuus on konkretisoitava ostettaviksi palveluiksi ja omatoimisiksi metsäkylpypoluiksi. Ulkomailta 
voitaisiin soveltaa meille myös paljasjalkapolkujen ideaa, joka sointuu luontevasti esimerkiksi järvikylpylän 
tai saunamaailman yhteyteen. Metsä tarjoaa myös mahdollisuuden metsäjoogan, hiljaisuusretkien, 
terveysluontoretkien ja aistiretkien tuotteistamiseen. Metsää hyödyntäviin hyvinvointipalveluihin on 
luontevaa liittää myös luonnon antimet ja niiden terveysvaikutukset. Samalla olisi tuotava ylpeämmin esille 
Suomen todistetusti puhdasta ilmaa, joka on monelle jo ulkomaalaiselle kaupunkiasujalle ylellisyyttä. Jo 
pitkään eräät ulkomaiset matkailutoimijat ovat markkinoineet itseään puhtaalla vuoristoilmalla. Miksei myös 
meillä korostettaisi esimerkiksi ulkoilun, puhtaan ympäristön ja ilman mitattavia vaikutuksia hyvinvointiin. 

Ulkomailta voidaan ottaa oppia lisäksi erilaisten luonnosta ammentavien hyvinvointiviikonloppujen tai –
lomien asiakaslähtöiseen paketointiin. Monissa ulkomaisissa lomakohteessa tällaisia lomia on paketoitu eri 
kohderyhmille heidän tarpeidensa mukaan. Kyse voi olla rauhoittumiseen, unen laatuun, luonnossa 
liikkumiseen ja terveelliseen ravintoon painottuvista paketeista tai rankemmista luonnossa liikkumiseen 
perustuvista bootcampeista. On myös tuotteistettu eräänlaisia mielen ja kehon detox –lomia, joissa ideana 
on hiljaisuus, luonto ja ero sähköisistä laitteista ja netistä. Luonnolla on todistetusti keskittymiskykyä 
parantavia, negatiivisia ajatuksia vähentäviä ja stressiä lievittäviä vaikutuksia. 

Moni uusi palvelu tässä aihepiirissä perustuu vahvasti markkinointiin, mielikuvien luomiseen ja palvelun eri 
ulottuvuuksien konseptointiin. Markkinointiviesteissä voidaan hyödyntää tutkimuksissa osoitettuja luonnon 
hyvinvointivaikutuksia. Uutuusarvo voi myös syntyä esimerkiksi hyvinvointiteknologian yhdistämisestä 
palveluun tai siitä, että erilaiset luontolähtöiset palvelut muodostavat uudenlaisia kokonaisuuksia. Tämä 
tarkoittaa myös sitä, että tavoitellaan asiakkaiksi uusia kohderyhmiä. Tämä benchmarking -katsaus osoittaa, 



 

että hyvinvointivaikutuksia korostamalla ja erilaisia luontoa hyödyntäviä palveluja yhdistelemällä on jo 
muotoiltu markkinoille mielenkiintoisia konsepteja. Kehitystyö luontolähtöisen hyvinvointimatkailun parissa 
on kuitenkin vielä alkuvaiheessa ja markkinoilla on tilaa uusille ratkaisuille. 

 

Seuraavalta sivulta alkavassa taulukossa on esitelty tiivistetysti benchmarking-katsauksen tuloksia. 



 

Matkailukeskus 
(/yritys) 

Palvelukuvaukset/markkinointiviestit Kommentit 

Ruka 
www.ruka.fi  
 

”LUONNON KOORDINAATIT JOHTAVAT KUUSAMOON 
Tervetuloa nauttimaan kesän riemuista vihreään Kuusamoon. 
Vaeltamisen ja kalastelun lisäksi lasketaan Kitkajoen kuohuvia koskia, 
melotaan leppoisasti Oulankajoella tai pyöräillään Rukatunturin 
maisemissa.” 
 
”HYVINVOINTIA LUONNOSTA 
Aktiivisen päivän jälkeen on ihanaa piipahtaa savusaunassa, 
rentoutua kylpylässä tai nauttia ammattilaisen tekemistä 
kauneushoidoista. Miltä kuulostaa metsäkylpylä, suolahuone tai 
vaikkapa saunayoga? 
Hyvinvointipalveluja juuri sinulle 
Alueemme lukuisat hyvinvointipalvelut tarjoavat erilaisia 
saunaelämyksiä, hierontaa, kuppausta, joogaa ja kauneushoitoja. 
Hoitotuotteet ovat laadukkaita ja tehty mahdollisuuksien mukaan 
paikallisista raaka-aineista. Palveluja löytyy sekä ryhmille että 
yksittäisille asiakkaille. Alueemme erikoisuus on Saunatour, jossa 
pääset kokeilemaan helposti erilaisia saunoja ja niihin liittyviä 
palveluja.  
Hyvinvointi muodostuu monista pienistä asioista. Meillä hyvinvoinnin 
perustana ovat alueen kaunis luonto, puhtaat paikalliset raaka-aineet 
ja yhdessä tekeminen. Mieli ja keho ovat sopusoinnussa. Hyvinvointia 
on kävely metsässä, hiihtolenkki lumisissa maisemissa, laskettelu 
hyvin hoidetuilla rinteillä, lumikenkäily tykkylumipuiden keskellä ja 
saunominen pitkän kaavan mukaan. Sekä tietysti maukas ruoka. 
Pieniä juttuja, joilla on yllättävän iso merkitys.” 
 
”KUUSAMO LAPLAND WILD FOOD 
Niin kauan kuin kuohuvat kosket, jylhät vaarat ja vehreät metsät 
ovat hallinneet tienoon henkeäsalpaavia maisemia, on paikallinen 
ruoka saatu puhtaasta luonnosta. Kuusamo Lapland Wild Food on 
tae ruuan paikallisesta alkuperästä, puhtaista raaka-aineista ja 
perinteisen mutkattomasta valmistustavasta.” 
 
 
Palveluita: 

- saunajooga 
- metsäjooga 
- moniaistinen hiljentymisharjoitus 

http://www.novisan.fi/fi/green-care/  
- Metsäkylpylä,  

http://www.rukapalvelu.fi/ohjelmapalvelut/hyvinvointia-
luonnosta/metsakylpyla  

- http://www.rukapalvelu.fi/ohjelmapalvelut/hyvinvointia-
luonnosta/hoidot 

 
Wellbeing in Wilderness 

- http://wellbeinginwilderness.fi/  
 
 

Luonnosta hyvinvointia-
teema on esillä 
viestinnässä ja sen 
ympärille on myös 
rakennettu erilaisia 
palveluita. Sauna ja sen 
yhteyteen liitetyt hoidot 
ovat keskeisessä osassa.  

Inari-Saariselkä 
www.inarisaariselka.fi  

”Ulkona sinua odottavat suuret seikkailut tai luonnon hiljaisuus 
Tehtävää ja nähtävää riittää vuoden ympäri – jokaiselle jotakin, myös 
sitä hiljaisuutta. Inari-Saariselkä on kaukana pohjoisessa, missä sinua 

Hyvinvointi –otsikon 
alla esitellään seuraavat 
palvelut: kuntosali, 

http://www.ruka.fi/
http://www.novisan.fi/fi/green-care/
http://www.rukapalvelu.fi/ohjelmapalvelut/hyvinvointia-luonnosta/metsakylpyla
http://www.rukapalvelu.fi/ohjelmapalvelut/hyvinvointia-luonnosta/metsakylpyla
http://www.rukapalvelu.fi/ohjelmapalvelut/hyvinvointia-luonnosta/hoidot
http://www.rukapalvelu.fi/ohjelmapalvelut/hyvinvointia-luonnosta/hoidot
http://wellbeinginwilderness.fi/
http://www.inarisaariselka.fi/


 

ympäröi arktinen luonto ja saamelainen kulttuuri. 8 vuodenaikaa 
tarjoavat mahdollisuuksia nauttia erikoisesta arktisesta luonnosta ja 
kulttuurista hyvin monella tavalla. Tarjoamme aidot olosuhteet 
nauttia lomastasi.” 
 
”Upea ja aktiivinen tapa nauttia Lapin luonnosta on liikkua hiihtäen tai 
lumikenkäillen. Saavuta koskemattomia paikkoja, hengitä puhdasta 
talvi-ilmaa ja kuuntele hiljaisuutta.” 
 

kylpylä, lääkäripalvelut 
ja sauna. 
Ympäröivää luontoa 
korostetaan, mutta 
luonnon 
hyvinvointivaikutukset 
eivät ole esillä 
palveluissa. 

Levi 
www.levi.fi  

”VAELLUSRETKET JA LUONTORETKET – LEVI, LAPPI. VAELLA LEVIN 
LUONNOSSA. 
 
Koe hetki tai pitempi retki tunturimaisemassa. 
Levin henkeäsalpaavan kaunis luonto on elämys itsessään. Se tarjoaa 
monipuolista silmän- ja sielunruokaa kaikkina vuodenaikoina. Viihdy, 
nauti ja hengittele Euroopan puhtainta ilmaa. 
Luonnossa liikkuminen helpottaa tutkitusti stressiä. Levillä ja 
lähimaastoissa järjestetään opastettuja retkiä. Kuule luonnon kutsu ja 
haasta itsesi tunturimaisemassa.” 
 
”HYVÄN OLON OHJELMAT 
Saunan lempeässä lämmössä jooga on lihasmuistiin jäävä kokemus. 
Kokeile myös metsäjoogaa tunturissa hyödyntäen luonnon 
elementtejä. 
Meditaatio tunturimaisemassa luo sielunrauhaa sitä kaipaavalle.” 
 
 
Aurinkokallio-yritys järjestää Levillä luonnosta hyvää oloa –teemaan 
liittyviä palveluita ja koulutuksia. http://www.aurinkokallio.fi/nlp-
luontopaivat-levi-2015/ 
 
Lisäksi mm. metsäjoogaa. 
 
Levi Wellness Club järjestää luonnossa toteutettavia ”Bootcampeja”. 
http://www.leviwellnessclub.fi/tapahtumat 
 
”LAPLAND SPECIAL 
Levin hyvän olon tarjonnasta ei puutu Lapin eksotiikkaa. Heittäydy 
tunturin hemmoteltavaksi vaikkapa kuumakivi- ja yrttiöljyhieronnassa, 
saunayogassa tai turvesaunassa.” 
 
”KOKOUSPALVELUT 
SYKSYN VÄREISTÄ ENERGIAA KOKOUKSEEN 
Pidä ikimuistoinen ja kokemusrikas kokous tasokkaassa 
lomahuoneistossa Levin syksyn väriloisteessa. 
KESÄAURINGOSTA VIRTAA KOKOUKSEEN 
Nauti kokouksen lomassa myös Levin ja Lapin luonnosta.” 
 
 
 

Luonnon 
hyvinvointivaikutukset 
näkyvät jo viestinnässä 
ja osin 
palvelutarjonnassa. 
Monipuolisessa 
hyvinvointipalveluiden 
tarjonnassa löytyy 
luontoa hyödyntäviä 
palveluita. 
Myös kokouspalveluista 
on luotu paketteja, 
joissa tuodaan esiin 
luonto ja niihin 
yhdistetään 
ulkoiluaktiviteetteja. 

http://www.levi.fi/
http://www.aurinkokallio.fi/nlp-luontopaivat-levi-2015/
http://www.aurinkokallio.fi/nlp-luontopaivat-levi-2015/
http://www.leviwellnessclub.fi/tapahtumat


 

”MELONTAA YÖTTÖMÄSSÄ YÖSSÄ 
 
Kun aurinko paistaa yötä päivää, voi vaeltaja lähteä retkelle 
yhtäkoska. Me lähdemme vaellukselle, kun aurinko paistaa pohjoiselta 
taivaalta. Keskiyön auringosta nauttien ja hiljalleen meloen 
suuntaamme kohti Levitunturia. Unohtumaton elämys rauhasta ja 
hiljaisuudesta nauttivalle retkeilijälle. Ennen retkelle lähtöä opas 
antaa koulutuksen melonnan tekniikasta ja kanootin käsittelystä. 
Melomme Könkäältä Sirkkaan. Matkalla ei ole koskia, vain muutama 
pieni niva. Pysähdymme matkalla hiekkasärkällä, jossa paistamme 
makkaraa ja nautimme kahvit. Yöuiminen puhtaassa ja raikkaassa 
vedessä on suuri elämys. Sopii erinomaisesti aloittelijoille, koska reitti 
on helppo. 
 
 

 Kesto: noin 3 tuntia (n. 8 km) 
 Vaikeustaso: normaalikuntoisille 
 Opastettu 
 Saatavuus: ryhmille sopimuksen mukaan 
 Ilmoittautuminen: viimeistään edellisiltana klo 18 

raiski@levi.fitai 040 716 3033 
 Varusteet: säänmukainen ulkoiluvarustus, varavaatteita 
 Hinta: 60 € /hlö ( alle 12-v. 28 € ) 
 Hintaan sisältyy: kuljetus, melontavarustus, tarjoilut, oppaan 

palvelut 
 Palvelukielet: suomi, englanti 

 
 
LUMIKENGILLÄ HILJAISUUTEEN 
 
Kynttiläpolku savusaunaan 
 
Lähdemme Levin Matkailuneuvonnan edestä ja saamme opastuksen 
lumikenkäkävelyn tekniikkaan. Kävelemme Immeljärven jäätä 
Kätkätunturin rinteille, josta alkaa kynttiläpolku. Jokainen saa kulkea 
yksin ja omaan tahtiinsa kynttiläpolkua mietiskellen elämän suuria tai 
pieniä kysymyksiä. Kynttiläpolku päättyy Immelkartanon savusaunaan. 
Saunan lauteilla voi jatkaa rauhaisaa oloa tai jakaa kokemuksia 
muiden osanottajien kanssa. Kaiken kruunaa lappilainen illallinen 
Riihiravintolassa (tilauksesta). Lopuksi on kuljetus Levikeskukseen. 

 Kesto: 2-4 tuntia 
 Vaikeustaso: helppo 
 Opastettu 
 Ilmoittautuminen: viimeistään edellisiltana klo 18 

raiski@levi.fi tai 040 716 3033 
 Varusteet: säänmukainen ulkoiluvaatetus, tukevat 

talvikengät, saunavarustus 
 Hinta: 80 € /hlö, minimiveloitus 640 € 
 Hintaan sisältyy: tasokkaat lumikengät, sauvat, säärystimet, 

sauna, oppaan palvelut 



 

 Palvelukielet: suomi, englanti 
 

Ylläs 
www.yllas.fi  

- Monipuoliset 
luontoaktiviteetit, 
mutta luonnon 
hyvinvointivaikutukset 
eivät suoraan esillä 
viestinnässä tai 
palvelukuvauksissa. 

Pyhä 
www.pyha.fi  

”Hyvinvointiretki Lapin yrttien maailmaan 
 
Euroopan puhtaimmassa luonnossa kasvavat yrtit ovat tuhansia 
vuosia lääkinneet ja hoivanneet kehoa ja sielua sekä makuhermoja 
Lapin laajoilla kairoilla. Nyt sinulla on mahdollisuus oppia niiden 
salaisuuksia kauniissa kansallispuistossa ja kuulet samalla 
mielenkiintoista tarinaa alueen geologiasta ja historiasta. Retken 
aikana teet yrteistä yrttivoiteen ja rentoutat jalkasi 
yrttisuolajalkakylvyssä, nuotion loisteella joko laavulla tai kodalla. 
Makuhermojasi hemmottelet yrttiteellä ja nokkospatongilla sekä 
yrttilevitteellä. Hinta sis. opastuksen, yrtit, yrttivoiteen, yrttiteen, 
nokkospatongin ja kuljetukset. Pyhä-Luoston kansallispuisto on 
odottanut sinua tälle hyvinvointiretkelle n. 2 miljardia vuotta ja 
tarjoaa sinulle unohtumattoman elämyksen.” 
 
”Pyhän luontoretket vie sinut luontoon kiireettömästi, kuunnellen ja 
tarkkaillen. Tavoitteena ei ole niellä kilometrejä tai punnertaa 
suorituksia, vaan rauhoittua ja rentoutua, haltioitua ja tunnelmoida. 
Lähde mukaan!” 
https://www.facebook.com/pyhanluontoretket?fref=ts  

Muutamia yksittäisiä 
luonto & hyvinvointi –
palveluja. 
Hyvinvointiteema ei 
tule viestinnässä 
selkeästi esille, mutta 
alueen upeaa luontoa 
korostetaan. 

Koli 
www.koli.fi  

”Maisema lumoaa ja hiljentää vaarojen laelta tai Pielisen rannasta. 
Kolin kansallispuisto ja lähiluonto tarjoilee ihmeteltävää vaarojen 
laella, saarissa, hiekkarannoilla, kukka-ahoilla ja vaikka luolaretkellä.” 
  
Hyvinvointipalveluiden esittelyssä ”hyvinvointia luonnosta” on 
nostettu omaksi kokonaisuudeksi.  
http://www.koli.fi/fi/Hyvinvointipalvelut/Hyvinvointia-luonnosta 
 
Kesän 2015 uutuutena kehon- ja mielenhuoltoretket.  
http://www.koli.fi/news/Kehon--ja-mielenhuoltohetkia-Kolin-
kansallispuistossa/z02e2nm0/de736457-4944-4bd1-9d80-
f3731d78e561   
 
Hiljaisuusmatkailu -palvelut 
http://www.visitkarelia.fi/fi/Matkailu/Sinun-
lomasi/Hiljaisuusmatkailu/Hiljaisuustuotteet-Lieksa---Koli  
 
Elontila 
http://www.elontila.fi/p/hyvinvointia-luonnosta-ryhmille.html  
 

Luonnon 
hyvinvointivaikutuksia 
korostavia palveluita on 
jo tarjolla. 
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Tahko 
www.tahko.com  

Runsaasti erilaisia luonnossa toteutettavia aktiviteetteja. Luonto & hyvinvointi ei 
ole näkyvästi esillä 
viestinnässä eikä 
palvelutarjonnassa. 
Hyvinvointipalveluissa 
tarjolla hieroja ja 
kampaaja. 

Himos 
www.himos.fi  

- Ei 
hyvinvointipalvelutarjon
taa tai luonto & 
hyvinvointi –palveluita 
esillä. 

Vuokatti 
www.vuokatti.fi  

Tarjolla perinteisiä talvi- ja kesäaktiviteetteja luonnossa. 
 
Vuokatinvaaran valloitus 
 1,5 h |  Ajankohta sovitaan |  Ryhmän minimikoko 4 hlö 
 25 € / hlö 
Rentoudu upeiden vaaramaisemien keskellä ja nauti raikkaan metsän 
tuoksusta. Vaellus kulkee hienoa maisemareittiä vaaran päällä. 
Matkan aikana opas kertoo tarinoita Vuokatin alueesta. Tauolla 
pysähdymme kauniille paikalle Pikku-Pöllyn rannalle, jossa nautimme 
retkieväät. Retki toteutetaan porukan mukaan joko reippasti 
kuntoillen tai letkeästi maisemia ihaillen. 
 

Luonnon 
hyvinvointivaikutukset 
eivät tule esille 
viestinnässä eikä niihin 
perustuvia 
hyvinvointipalveluita 
ole tarjolla. 

Nuuksio 
www.luontoon.fi/nuuksi
o  
www.haltia.com  

Aistiretki  http://www.drumventure.fi/Aistiretki-
tuotekortti%202015%20(Autosaved).pdf  
 
Luonnontie-yritys ja Terveysmetsä-hanke http://www.luonnontie.fi/  
 
Hiljaisuuden retriitti http://erataival.com/hiljaisuuden-retriitti/  
 
Forest Wellness -kokonaisuus http://www.taivastalo.fi/forest-
wellness-yritys-yhteiso/  
 
Nuuksion Taika http://www.nuuksiontaika.fi/tyohyvinvointi-virkistys-
tyhy-tyky-tiimipaiva/  

Nuuksion 
kansallispuiston 
yhteistyöyrityksillä on 
tarjota luonnon 
hyvinvointivaikutuksiin 
perustuvia palveluita. 

Repovesi 
www.luontoon.fi/repov
esi  

Tentsile Experience 2015  
http://www.tervarumpu.fi/fi/elamykset/tentsilefinland  

- 

Syöte 
www.syote.fi  

Tarjolla on paljon luontoon perustuvia aktiviteetteja. ”Luonnosta 
hyvinvointia” ei näy 
palvelutarjonnassa tai 
markkinoinnissa. 

Järvisydän, Rantasalmi 
www.jarvisydan.com  

”Hyvää oloa järviluonnosta” 
http://www.jarvisydan.com/fi/Luontoelamyksia/Hyvaa-oloa-
jarviluonnosta  
”Järvikylpylä – järvihyvinvointikokemus” 
http://www.jarvisydan.com/fi/Saunat--Jarvikylpyla/Jarvikylpyla  

Innovatiivisia uusia 
palvelukokonaisuuksia, 
joiden markkinoidaan 
luonto & hyvinvointi-
teemalla. 

Metsäkartano, 
Rautavaara 

esim. Hyvänmielen joogaa-kurssi 
http://www.metsakartano.com/2015/07/hyvanmielen-joogaa/ 

Luonto, hiljaisuus ja 
rauhoittuminen 
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http://www.metsakarta
no.com/  
 

 vahvasti viestinnän 
teemana. 

Wild Taiga, Kainuu 
http://www.wildtaiga.fi/  

”Hemmottele itseäsi ja irtaudu arjen kiireestä! Puhdas luonto ja 
ulkoilma-aktiviteetit edistävät terveyttä ja hyvää oloa kaikkina 
vuodenaikoina. Ulkoilun jälkeen on ihana jatkaa päivää 
hemmottelevilla hoidoilla, erilaisilla hieronnoilla, rentouttavissa 
saunoissa tai Kiannon Kuohut -kylpylän monipuolisissa altaissa ja 
nautinnollisissa poreissa.” 
http://www.wildtaiga.fi/fi/hyvinvointi/  
http://www.wildtaiga.fi/fi/hyvinvointi/hyvinvointia-luonnosta/  
 

Hyvinvointia luonnosta-
otsikon alle koottu 
muutamia palveluja. 

Oravi, Saimaa Holiday Saunayoga, Saunapilates 
http://www.oravivillage.com/fi/Aktiviteetit/Kesa/Wellness  

Muutamia luontoa 
hyödyntäviä wellness-
palveluja. 

Frantsilan Hyvän Olon 
Keskus, Hämeenkyrö 

http://www.frantsilanhyvanolonkeskus.fi/fi/Etusivu.html  
http://www.frantsilanhyvanolonkeskus.fi/fi/Lomalla+Frantsilassa.html  

Toiminta perustuu 
luonnosta hyvinvointia-
teemaan. Vahvana 
luomu, luomuyritit, 
luontaishoidot ym. 

Villa Mandala, Loviisa 
http://www.villamandal
a.fi/ 

”Ja mehän tarjoamme: Välittämistä. Räätälöityjä hyvinvointipalveluja. 
Hiljaisuutta. Pystymetsää. Läsnäoloa. Elämyksiä. Elpymistä. 
Lähiruokaa. Vastuullisuutta. Valkoista kohinaa. Mielen ja kehon 
puhdistumista. Luontoyhteyttä. Aitoja kohtaamisia. Pysyviä 
elämänmuutoksia. Stress-rehabia. Olet lämpimästi tervetullut!” 
 
Esimerkkejä palveluista: Hengähdyshetkiä-kurssi, Detox-retriitit, 
Joogaretriitit, Metsäjoogaa 
http://www.villamandala.fi/  

Luonnon 
hyvinvointivaikutuksia 
(esim. voimaantuminen, 
stressin aleneminen) 
tuodaan esille useissa 
palveluissa. Luonto on 
osa toimintafilosofiaa. 

Arctic Aihki 
http://www.arcticaihki.f
i/  

”Rauhallinen strategiapalaveri on 900 kilometriä Helsingistä 
pohjoiseen. Kukaan ei keskity kännykkään, koska se ei kuulu. 
Hiljaisuus antaa uusille ajatuksille happea. Hetkessä kaikki on hyvin.” 

Hiljaisuudesta, 
luonnosta 
hyvinvointivaikutuksista
, luonnollisesta ruoasta 
ym. rakentuva 
palvelukonsepti. 

Urheiluopistot   

Varalan urheiluopisto 
www.varala.fi  

”Liiku luonnon helmassa keskellä Tamperetta” 
Seikkalupuisto 
 

Luonnon 
hyvinvointivaikutukset 
eivät ole esillä. 

Kisakallion urheiluopisto 
www.kisakallio.fi  

”Lomaa, luontoa ja liikuntaa” 
”Lohjanjärven upeissa maisemissa akut latautuvat hyvällä ololla ja 
työkiireet unohtuvat Karnaisten korpimaisemiin. Monipuolinen 
valikoima kursseja sisältää lajimaistiaisia eritasoisille liikkujille, 
yhdessä ja erikseen, sisällä ja ulkona.” 

Luontoliikuntatarjontaa. 
Ei mainintoja luonnon 
hyvinvointivaikutuksista
. 

Eerikkilän urheiluopisto 
www.eerikkila.fi  

Luontoliikuntamahdollisuuksia. Ei luonnon 
hyvinvointivaikutuksia 
havainnollistavia tai 
hyödyntäviä palveluja. 
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Lapin urheiluopisto 
www.santasport.fi  

Ulkoilulomia 
esim.  
http://santasport.fi/sites/default/files/uploads/El%C3%A4kel%C3%A4
isten_Aktiivilomat_2015.pdf  
Seikkailupuisto 

Luonnon 
hyvinvointivaikutukset 
eivät esillä. 

Suomen urheiluopisto 
(Vierumäki) 
www.vierumaki.fi  

Hyvän olon luontokokous 
http://www.vierumaki.fi/yritykset-ja-ryhmat/teemakokoukset/hyvan-
olon-luontokokous/  
Vaellusratsastus 
http://www.vierumaki.fi/vierumaen-
palvelut/liikuntapaikat/vaellustalli/  
Seikkailupuisto 

Luonnon 
hyvinvointivaikutukset 
eivät ole merkittävästi 
esillä. Joitakin 
aiheeseen liittyviä 
palveluita. 

Kuortaneen 
urheiluopisto 
www.kuortane.com  

Hengellistä hyvinvointia ja liikuntaa: 
Levon ja liikkeen Retriitti 
http://www.kuortane.com/oma_hyvinvointi/hyvinvointikurssit/liikunt
apapin_hyvinvointikurssit/kehon_ja_sielun_retriitti/  

Luonnon 
hyvinvointivaikutukset 
eivät ole esillä. 

Tanhuvaaran 
urheiluopisto 
www.tanhuvaara.fi  

”Kaunis luonto ympärillä 
Tanhuvaara-matkailukeskuksen sijainti tekee siitä ainutlaatuisen. 
Lyhyt välimatka Savonlinnan keskustaan tekee siitä rauhallisen paikan 
olla ja pääset irtaantumaan täysillä kaupungin vilinästä ja hälinästä.” 

Tarjolla wellness-
palvelukokonaisuus, 
mutta luonto ei näy 
hyvinvointipalveluissa. 

Urheiluopisto 
Kisakeskus 
www.kisakeskus.fi  

Tarjoaa luontoliikuntaan liittyviä palveluita. 
Esim. Rölli seikkailurata http://www.kisakeskus.fi/rolli-seikkailurata/  

Luonnon 
hyvinvointivaikutukset 
eivät ole esillä. 

Solvallan urheiluopisto Noux Outdoor Guide-koulutus http://www.folkhalsan.fi/fi/utbildning-
fi/Opiskele/Noux-Outdoor-Guide/  

Luonnon 
hyvinvointivaikutukset 
eivät ole esillä. 

Ulkomaat 
- kansalliset 
matkailusivustot 

  

Saksa 
www.germany.travel  

”Terveellinen ilmasto, veden, ilman ja maan parantavat voimat, 
kauniit maisemat: Täällä voit todella hemmotella itseäsi. Löydä itsesi 
täysin uudella tavalla, ja koe ruumiin, hengen ja sielun harmonia.” 
http://viewer.zmags.com/publication/00fa29e7#/00fa29e7/32  
 

Luonto mainitaan 
hyvinvointipalveluissa, 
mutta konkreettisia 
palveluita siihen liittyen 
ei näy. 

Ruotsi 
www.visitsweden.com  

Kylpylät & luonto 
http://www.visitsweden.com/ruotsi/Aktiviteetit1/Ruotsalainen-
elamantyyli/Ruotsin-kylpylat/Yhta-luonnon-kanssa1/  

- 

Norja 
www.visitnorway.com  

”Powered by Nature” 
- teemana aktiivinen hyvinvointimatkailu (ulkoilu, retkeily) 

Luonnon 
hyvinvointivaikutukset 
eivät ole esillä, vaikka 
muuten perustuu täysin 
luontoon. 

Englanti 
www.visitengland.com  

- Luonnon 
hyvinvointivaikutukset 
eivät ole esillä. 

Skotlanti 
www.visitscotland.com  

- - 

Australia 
www.australia.com  

Esimerkki luonnon keskellä sijaitsevasta hyvinvointihotellista: 
http://www.silkyoakslodge.com.au/  

- 
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Yhdysvallat 
www.discoveramerica.c
om  

Monipuolisia hyvinvointilomakeskuksia luonnon keskellä. Tarjoavat 
hyvinvointipalveluja laidasta laitaan, myös luonnossa liikkumiseen 
liittyviä. 
esim.  http://www.canyonranch.com/tucson  

Luonnon 
hyvinvointivaikutukset 
eivät ole erityisesti esillä 
viestinnässä tai 
palveluissa. Muuten 
maasta löytyy teemaan 
sopivaa 
palvelutarjontaa, joista 
esimerkkejä jäljempänä 
tässä raportissa. 

Uusi-Seelanti 
www.newzealand.com  

Wellness-kylpylöitä luontoympäristössä. 
esim.  http://www.newzealand.com/int/plan/business/careem-
wellness-spa-lake-okareka/  

- 

Japani 
http://www.jnto.go.jp/e
ng/  

Mainintoja metsäkylvyistä. “Forest bath of phytoncide emanating 
from the 6-hectare-wide forest will be a perfect gift to the tired body 
after a long journey!” 
esim.  http://www.jnto.go.jp/eng/location/spot/gardens/kurume-
forest-azalea-park.html  

Japani on edelläkävijä 
metsäkylvyissä ja 
metsäterapiassa, mutta 
kansainvälisen 
matkailijan on vaikea 
löytää aiheeseen 
liittyviä palveluja. 

Latvia 
www.celotajs.lv  

Nature for Health 
http://www.celotajs.lv/en/c/accomm/wellness/health  
Silence and Peace 
http://www.celotajs.lv/en/c/accomm/wellness/solitude 
Latvian Sauna Experience 
http://www.celotajs.lv/en/c/accomm/wellness/sauna  

Latviasta löytyy 
esimerkkejä luontoon 
perustuvista 
hyvinvointipalveluista.  

Muita 
palveluesimerkkejä 

  

  
Blackberry Farm Wellhouse 
 
“Rooted in nature and proven by science, Blackberry Farm’s Deep 
Healing Woods activities offer one-of-a-kind experiences with 
established psychological and physiological benefits” 

- palveluja: Earthfit Endurance Hike, Earthfit Forest Run, Deep 
Healing Woods Yoga, Deep Healing Woods Meditation 

http://www.blackberryfarm.com/wellness/move/deep-healing-woods  
http://www.blackberryfarm.com/wellness/nourish/nurture-with-
nature  
 
The Lodge at Woodloch 
Metsäkylpyjä, puutarhakävelyjä ym. 
http://www.thelodgeatwoodloch.com/outdoor-
adventures/eContent.asp?pg=Garden%20Programs&content=243&ca
t=36 
http://www.thelodgeatwoodloch.com/outdoor-
adventures/eContent.asp?pg=Outdoor%20Exploration&content=210
&cat=36 
 
Strong House Spa 
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Forest Bathing with a Forest Bindi- Re-boot your entire system and 
escape the screen imposed toxicity. Begin with instruction on Nordic 
walking combined with aromatherapy and meditation through our 
fabulous nature trails. Connect with nature in a way that brings you 
back to self. Finish with a Far Infrared Sauna and massage. 

  110 Minutes ♦ $179 
http://stronghousespa.com/services/specialities/  
 
 
Treehotel, Sweden 
http://treehotel.se/  
 
Trekking Pine Tree Forest Walk 
 
Experience a relaxing walk in a beautiful pine tree forest to a 
viewpoint with magnificent views over the landscape that is so typical 
for north Sweden. We will walk untracked in the soft green ground 
and you can pick wild berries while you enjoy nature and listen to the 
silence. Close to a pond, your guide will prepare coffee and tea over 
open fire. The sparks from the fire and the sky that reflects in the 
water will bring you in peace and harmony. Includes: Private guide, 
transfer by car, hot and cold drinks with snacks. Tour Lenght: 3 Hours 
Price per person: SEK, 
 
Activity length: 3 hours 
Price: SEK 1564 per person 
Children 3-12 years 782 SEK Price includes transfer, experienced 
guide, lunch. 
Number of participants: 2-10 
Minimum age: At least 12 years to participate in this excursion. 
 
Solitude In The Forest 
 
Discover the silence and have a unique experience of being by 
yourself in a Lapland forest.  
In an urban world where there is a shortage of silence and clean 
nature, our need for peace and quiet are often put aside. Leave the 
stressful and noisy city life behind and enjoy time on your own by the 
sparkling fire in a forest with fresh air.  
Your guide will take you to a safe place in the forest and teach you 
how to make a fire. The reindeer skins together with hot drinks will 
keep you warm while you experience the almost meditative state of 
looking into the flames. 
Is it too quiet? Don't worry, the guide is just a phone call away.  
 
Tour organized by Pure Lapland 
Includes: Certified guide, transport, hot beverages, locally produced 
snacks, cell phone  
Tour Length: 2 hours  

http://stronghousespa.com/services/specialities/
http://treehotel.se/


 

Transfer: 20 min, one-way by car from Harads  
Location: Bodträskån  
Min/Max persons: 1-8  
Physical Activity: Low  
Bring: Warm clothes  
Price: 990 SEK per person 
 
Six Senses Spa, Sveitsi 
http://www.sixsenses.com/spas/gstaad/welcome  
 
“Six Senses Spa at The Alpina Gstaad infuses the spirit of the 
surrounding environment with an Eastern flair, creating a secluded 
and warm ambiance.  
Natural materials and design features have been used to emulate the 
setting – from curved walls, water features and timbers to the 
outdoor pool which reflects the majestic Alpine peaks.” 
 
“Combining some of the best holistic treatments with the healing 
benefits of the surrounding environment and the expert knowledge 
of our team, our wellness offering will set you on a path towards a 
healthier lifestyle.” 
 
“Silent Retreat 
Imagine the peaceful Swiss mountains with a gentle summer breeze 
coursing through your hair and the peace occasionally interrupted by 
a bird song. This is the place to heal and rejuvenate the body and 
mind. 
This three-night retreat will help you disconnect from the modern 
world and technology. Begin with a welcome healthy cocktail and 
meditation to unwind and ease into the world of relaxation. These are 
complemented by a variety of spa treatments and activities. 
Available June 3 until September 27, 2015” 
 
The Ranch, Malibu, Yhdysvallat 
 
Luxury Boot Camp 
 
“In one intensive week at our luxury bootcamp, you will 
gain physical endurance, shed unwanted pounds, 
tone up and detoxify in a healthy and sustainable way 
all while “getting off the grid” and back to nature” 
http://www.theranchmalibu.com/program.php  
 
The Island Experience, Brasilia 
 
“This seven-day program is designed to detox your body and de-stress 
your mind. Our exclusive wellness spa program is a combination of 
outdoor fitness activities (rainforest hiking and sea kayaking); yoga 
and meditation, holistic massages, together with a natural detox diet. 

http://www.sixsenses.com/spas/gstaad/welcome
http://www.theranchmalibu.com/program.php


 

Our holistic approach to wellness proved to have extraordinary health 
and healing effects” 
http://www.theislandexperience.com/programOverview.htm  
 
Mountain Trek, Yhdysvallat 
 
Erilaisia hyvinvointiohjelmia ja –lomia vuoristossa sijaitsevassa 
lomakeskuksessa. Räätälöidyt ohjelmat esim. unen laatuun, 
painonpudotukseen, ravitsemukseen ja mielialaan liittyen. 
Korostetaan luonnon ja ulkona liikkumisen vaikutusta. 
”Three to four hours of hiking in pristine nature not only burns 
calories but it will help recalibrate your mental and emotional 
wellbeing.” 
http://www.mountaintrek.com/stress-release/  
http://www.mountaintrek.com/  
“Natural Sleep Aid Conquers Sleep Deprivation 
It's hard not to sleep soundly when you visit the Mountain Trek lodge. 
It is located in one of the most quiet and peaceful environments on 
the planet and you'll discover the fresh air and calming views of the 
lake, trees and mountains will help encourage your deep relaxation.” 
http://www.mountaintrek.com/sleep/  
 
Hotel Forsthofgut, Itävalta 
 
“RELAX IN THE FIRST forestSPA IN EUROPE” 
“In our forestSPA we concentrate fully on the invigorating powers of 
the natural surroundings in which the Forsthofgut is nestled. “ 
”OUR SPA EXPERIENCE 
Alone the smell of the forest! At our nature hotel you will experience 
the soothing power of nature with all your senses and in many 
different ways, for example with a walk through the Forstguthof's 
forest, a training session on the natural fitness course, yoga on the 
edge of the forest or with a massage in a forest glade. Relax in 
Europe's first forestSPA, experience the fascinating deer up close 
while they're feeding, swim in the natural bathing pond ... And we're 
also keen on nature indoors too: plenty of natural wood from our 
own forests, partly in modern design, ensures a feeling of warmth 
and cosiness.” 
 
http://www.forsthofgut.at/en/happiness-
moments/forestspa/#waldlichtung  
http://www.forsthofgut.at/en/packages/wellness-time/  
 
Movnat 
www.movnat.com  
 
 
 
 
 

http://www.theislandexperience.com/programOverview.htm
http://www.mountaintrek.com/stress-release/
http://www.mountaintrek.com/
http://www.mountaintrek.com/sleep/
http://www.forsthofgut.at/en/happiness-moments/forestspa/#waldlichtung
http://www.forsthofgut.at/en/happiness-moments/forestspa/
http://www.forsthofgut.at/en/happiness-moments/forestspa/#waldlichtung
http://www.forsthofgut.at/en/happiness-moments/forestspa/#waldlichtung
http://www.forsthofgut.at/en/packages/wellness-time/
http://www.movnat.com/


 

 

 


