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Varför skärgården? • Natur och landskap, havet

• Ansvarsfull och hållbar turism
intresserar

• Närturism



Allmänt om säsongen

2020
• Bra säsong fast den började

lite senare än vanligtvis

• Mera cyklister och egna
bilar än tidigare

• Småa områden var
vinnarna i år, turister vill ha 
lugn och ro och utrymme

• Folk efterlyser trygghet och 
reser i små sällskap



Allmänt om säsongen

2020
• Trend: 

– Husbilar

– Båtar/hyrbåtar

– Hyresstugor

– Camping



Lite kring statistiken • Ringvägarna

– Bra sommar, speciellt juni då
säsongen började genast i 
början av månaden

– Nagu gästhamn (och andra
gästhamnar) var väl besökta. 
Också båtfolk började röra
på sig tidigt i år.



Juni 2020



Juli 2020



På gång • Strategiarbete och branding

• Utveckling av höstsäsongen och 
julen
– Turunmaan syksy –projekt med

Kimitoön, målet att förlänga säsongen
efter corona

– Visitarchipelago.com

• Samarbete med andra kommuner i 
Kust & Skärgården strorområdet

• Samarbete med Visit Finland och 
andra Visit –organisationer gällande
internationell marknadsföring och 
turismutveckling

http://visitarchipelago.com/


COASTAL BOOTCAMP – samarbetsprojekt inom turismnäringen som genomförs i 
Pargas skärgårdsstad, Kimitoön, Salo och Fortsstyrelsens parkområden 2018 – 2021

MÅLSÄTTNINGAR: 

* öka upplevelsepotentialen med hjälp av nya temarutter som överskrider
kommungränserna

* stöda turismföretagen vad gäller ibruktagandet av digitala tjänster

* utveckla hållbar turism

*  öka samarbete mellan småföretag på landsbygden

*  skapa en turismbarometer

* samarbeta med läroinrättningar, Åbo yrkeshögskola och Novia

Genomförda åtgärder 2019-2020: Studieresor till Kimitoön och Pargas skärgårdsstad samt
julmarknaden i Fiskars och Mathildedal, workshops gällande nya temarutter, utbildningar inom
hållbar turism, sociala medier och digitala tjänster samt paketering, samarbete med studerande
gällande brandarbete och cykelpaket, fotografering, pilotprojekt: Pargas julshoppingrutt/Citynomadis 
applikation

Kommande åtgärder: videomaterial, Tripadvisor-utbildning, webinarium gällande tillgänglighet, 
workshop kring temat vatten
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COBo hanketta rahoittaa maaseuturahoitus



St. Olav Waterway 

utveckling

2 årig OKM utveckling av 

kulturturism projekt

• Att utveckla: 
– bas service för vandrare och producera en guide för 

”Homestay” koncept.
– Paketera tjänster och ”kringprodukter” för leden
– Flera researrangörer att sälja självguidade paket (finns 

två redan)
– Fortsatt arbete med media
– Fortsatt samarbete med barn och ungdomar och 

kultur- och kulturarvssektorn

• Virtuell vandring 21-26.9 Åbo – Trondheim, 
– Facebook Live varje kväll klo18, Åbo, Pargas, Nagu, 

Kökar, Trondheim. I samarbete med skandinavian.live
och andra kanaler www.facebook.com/olavinreitti

– 26.9 uppmanar vi pilgrimsvänner att vandra och samla 
kilometer för att uppnå 1200km på en dag. 
Man dela ensam eller i egen grupp, anmäla resultatet 
på Lyyti länk eller appen.  

– En virtuell Waterway vandringsrutt på appen World 
Walking publiceras nästa vecka.

http://www.facebook.com/olavinreitti


Outdoor active

platform
• Ringvägen och Lilla ringvägen

• St. Olav Waterway

• Andra natur och kulturstigar 

• Köpbara produkter från Doerz och
Visit Naantali





Tack!


