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TAUSTAA
- Kiinnostuksemme ja tarkoituksemme Strömforsissa on ollut sekä uuden teollisen- e6ä uuden matkailuliiketoiminnan
mahdollistaminen ja uusien yritysten sekä työpaikkojen syntyminen alueelle.
- En<sen sähkötarviketehtaan lisäksi yh<ömme omistuksessa on ruukin keskellä Bed & Bistron kartano sekä sen väli6ömässä
läheisyydessä sijaitseva Krouvinmäen majoitusrakennus. Kaikkiaan näihin alueella omistamiimme kiinteistöihin on nykyisin
sijoi6unut kymmenkunta pääosin uu6a yritystä si6en aloite6uamme alueella tyhjien kiinteistöjen omistajana vuoden 2015
lopulla.
- Näemme alueella edelleen paljon kehi6ymismahdollisuuksia niin teollisuuden kuin matkailunkin alalla. Tehtaalle on nyt
keski6ymässä uu6a puuntyöstöteollisuu6a PR Woodin parkeItehtaan ympärille ja alueen matkailulla on menossa jo
toinen poikkeuksellisen vilkas matkailukesä.
- Alueen voimavara on jo siellä toimivat yritykset ja niiden tuoma vetovoima, ja näiden yritysten kasvuedellytysten
tukeminen on eri6äin tärkeää.
- Seuraavaksi tulee edistää sekä kaavoitustoimia, joka mahdollistaa uuden kapasitee<n rakentamisen ympärivuo<sta
matkailua silmälläpitäen, e6ä nykyisten kiinteistöjen ak<ivisen hyödyntämisen ja kunnostamisen niin uusien kuin
nykyistenkin vuokralaisten muu6uviin tarpeisiin. Uusia alueelle sijoi6umaan ja investoimaan kiinnostuneita yrityksiä on
olemassa, nyt on aika toimia.
- Alapajassa sijaitseva museopaja ja kon6orimuseo sekä ylipäätään koko museotoiminta alueella, on eri6äin tärkeä osa
Ruukin matkailuvetovoimaa, ja se tulee säily6ää jatkossakin nykyisellä paikallaan huoleh<en <lojen vetovoimaisesta
kunnosta.

MATKAILUN TRENDIT 2021
- Matkustus lähemmäksi ko0a, pidemmät viipymät
- Kokemusten tavoi8elu, merki8ävyys, pehmeät arvot
- Työn ja lomailun yhdistäminen
- Hyvinvoin0a ja tervey8ä edistävät palvelut
- Puhdas, eksoo?nen ja turvallinen luonto
à Kaikki mitä Strömfors voi tarjota

STRÖMFORSIN POTENTIAALI
- Strömforsin Ruukki on poikkeuksellisen hyvin säilynyt ruukkimiljöö, jota ympäröi monipuolinen ja osin ainutlaatuinen
luonto. Alueella on matkailu- ja virkistyskohteena kansainvälistä poten<aalia helpon saavute6avuuden ja kauniin miljöön
vuoksi.
- Nykyistä paremmin hyödynne6ynä alueen vanha rakennuskanta tarjoaa kohtuullisen hyvät edellytykset ympärivuo<sen,
kohderyhmäkärjellä tuo6eistetun matkailuliiketoiminnan kiihdy6ämiseen.
- Alue6a ei ole kuitenkaan kehite6y yhtenäises<, eikä sen täy6ä poten<aalia ole hyödynne6y. Myös kokonaisvaltainen,
alueen kilpailuetuihin nojaava visio on puu6unut.
- Nykyinen Ruukin hajanainen tapahtuma- ja palvelutarjonta ylläpitää Ruukkia ko<maisena kesäkohteena, mu6ei riitä
alueen vetovoiman laajempaan kasva6amiseen.
- Suurin yksi6äinen pullonkaula tarjonnan kehi6ämisessä on toimintaan soveltuvan laadukkaan majoituskapasitee<n vähyys
sekä yhtenäisten pelisääntöjen ja aukioloaikojen puute.
- Strömfors on paikka, johon tullaan jonkin syyn takia, sen on oltava paras jossakin. Hyvinvoin<- ja luontomatkailusta on
mahdollista rakentaa tämä selkeä ja houku6eleva kärki.
- Työ on jo käynnissä. Vuosien 2016–2021 aikana alueen yritykset ovat yhdessä Strömforsin Yrityspuiston kanssa
tuo6eistaneet alueen tarjoamaa ja kehi6äneet nykyistä rakennuskantaa toimintaansa sopivaksi. Näitä hyödyntäen on
järjeste6y lukema6omiä retkiä, kursseja, kilpailujä, yritystapahtumia sekä majoitus- ja ravintolakokemuksia.

VISIO
- Strömfors tarjoaa pohjoisen luonnon parhaat elämykset
ainutlaatuisessa ympäristössä laadukkaina, helpos<
lähesty6ävinä palveluina niin ko<maisille kuin kansainvälisille
yksityismatkailijoille.
- Vuonna 2025 Strömfors on noussut ympärivuo<seksi
hyvinvoin<, luontomatkailu- ja ulkourheilukeskukseksi. Sen
kehitys jatkuu eksklusiivisia pohjoisia elämyksiä tarjoavaksi
luksusmatkailun kohteeksi.

POLKU

Tuo$eistus 2021–22

Nykyisen infran kehitys 2022–25

Tason nostaminen 2023–2027

LUONTOMATKAILU, HYVINVOINTI,
HISTORIA JA KÄSITYÖLÄISYYS

MAJOITUS- & RAVITSEMUSKAPASITEETIN
LISÄYS

KAAVOITUS JA INVESTOINNIT

Kohderyhmät: Ko<maiset ja
kansainväliset matkailijat, ryhmät,
perheet, yritykset

Alueen kokonaisvaltainen
hyödyntäminen, laadukas asiakaskokemus
sekä kestävä ansaintalogiikka

Uudet korkean arvon kohderyhmät,
skaalautuvuuden varmistaminen
vaa<vamman asiakaskunnan tarpeisiin

TUOTTEISTUS 2021-22
- Yhteisten pelisääntöjen laatiminen alueen ravintoloiden sekä palveluiden aukioloaikoihin
- Alapajan, Ruukinmyllyn ja Sahan nyt hyödyntämättömän ranta-alueen kehittämisen aloittaminen
- Alihyödynnetyn Alapajan museon kiinnostavaksi saattaminen ja kunnostus, uusien sisältöjen tuottaminen
- Yhteisen tekemisen lisääminen alueen toimijoiden kesken, vuosisuunnittelu
- Tapahtumien parempi koordinointi yhdessä yrittäjien ja vuokranantajan kesken
- Tavoitteena tasokkaat palvelut ja tasokas miljöö sekä yleisilme alueelle
- Yhteisiä panostuksia viestintään ja markkinointiin, valittujen sisältöjen jakaminen yhdessä
- Uudet vetonaulat ja palvelut
- Tavoitteena ympärivuotinen toiminta
- Etätyömahdollisuudet

NYKYISEN INFRAN KEHITYS 2022-25
-

Suuri osa alueen kiinnostavuudesta muodostuu vanhasta
rakennuskannasta, jota on mahdollista kehi6ää vanhaa
kunnioi6aen palvelemaan alueen kehitystä yhdessä nykyisten
vuokralaisten kanssa.

-

Alueella on myös hyödyntämätöntä rakennuskantaa, joka soveltuu
erinomaises< kansainvälisen hyvinvoin<- ja
luontomatkailunkohteen tarpeisiin.

-

Strömforsin Yrityspuisto on aloi6anut uusien majoitusrakennusten
suunni6elemisen yhdessä alueen yri6äjien kanssa, ja on mukana
ak<ivises< alueen kaavoitustyössä.

-

Uusien vetonaulojen tekeminen alueelle ja kävijöiden ohjaaminen;
Uusi pysäköin<alue, uudet ympärivuo<set majoitusrakennukset,
viihtyisän laiturimaisen ranta-alueen rakentaminen,
Saunamaailma jne.

-

Visio infran kehityksestä seuraavalla sivulla.

TASON NOSTAMINEN 2023-27
-

Jo6a alueen poten<aali saadaan täysimääräises< hyödynne6yä myös
korkean arvon palveluiden kehi6ämisessä, tarvitaan tueksi myös uu6a
rakennuskantaa ja laadukkaita palveluja.

-

Kahden ensimmäisen vaiheen kehitystyön onnistumisella on ratkaiseva
merkitys jatkon kannalta – mikäli Strömforsia on onnistu6u kehi6ämään
vision viitoi6amaa polkua, edesau6aa tämä merki6äväs< tarvi6avien
toimijoiden ja investoin<en saamista alueelle.

-

Jo6a alue6a voidaan kehi6ää yhtenäisenä, laadukkaana ja asiakkaille
selkeänä kokonaisuutena, on ensiarvoisen tärkeää e6ä nyt toteute6avat
hankkeet ovat kytköksissä toisiinsa.

RAKENNUSKOHTAISET
TOIMENPIDESUUNNITELMAT
2021-25

ALAPAJA
-

Rakennuksen sisäsaneeraus ja lvis-uudistukset historiallisia arvoja
kunnioi4aen

-

Uuden laajemman ja laadukkaamman ravintolakokonaisuuden
rakentaminen avaten toimintoja myös rakennuksen joen puolelle

-

Myymälätoimintojen jatkaminen nykyisten toimijoiden kanssa ja
mahdollisten uusien lisäliike;lojen rakentaminen käy4ämä4ömiin
;loihin

-

Museo;lojen kunnostus ja avaaminen kävijöille kokonaisuudessaan,
nyt pahas; alihyödynne4y

-

Uuden laiturimaisen terassialueen rakentaminen rakennuksen ja joen
välille sekä Alapajan ja Ruukinmyllyn väliselle alueelle

-

Uudet yleiset wc-;lat alueen käy4öön etu- ja takapuolelle

-

Ullakko;lojen remontoin; ja käy4äminen yksityis;laisuuksiin

VERKHUUSI
-

Nykyisen ;loissa toimivan vuokrausliiketoiminnan kasvun
mahdollisuuksien tukeminen tarvi4avilla investoinneilla

-

Rakennuksen kunnosta huoleh;minen ja tarvi4avien korjausten
tekeminen

-

Piha-alueiden kehi4äminen

SAHA
-

Rakennuksen koko potentiaalin käyttäminen rakentamalla
rannanpuolelle alakertaan uutta myymälä- ja kahvilatilaa

-

Uuden laiturimaisen terassialueen rakentaminen rakennuksen ja joen
välille sekä Alapajan ja Ruukinmyllyn väliselle alueelle

-

Rakennuksen kunnon ylläpitäminen ja tarvittavien parannusten
suunnittelu ja toteuttaminen

-

Nykyisen vuokralaisen toiminnan jatkaminen ja toimintaedellytysten
varmistaminen

-

Piha-alueen kehittäminen tehtaan parkkipaikalle, uusi puisto
leikkipuistoineen

LETKUVAJA
-

Rakennuksen kunnosta huoleh;minen ja tarvi4avien korjausten
tekeminen

-

Toiminnan kehi4äminen yhdessä nykyisten vuokralaisten kanssa

-

Piha-alueiden kehi4äminen

TALLI & NAVETTA
-

Rakennusten kunnon ylläpitäminen ja tarvi4avien korjausten
suori4aminen yhdessä vuokralaisten kanssa

-

Näy4ely- ja myymälätoiminnan jatkaminen nykyisten toimijoiden
kanssa sekä uusien tapahtumien kehi4äminen

-

Mahdollisten uusien lisäliike;lojen rakentaminen käy4ämä4ömiin
;loihin

-

Piha-alueiden kehi4äminen ja uusien toimijoiden hankkiminen niiden
hyödyntämiseksi

-

Nykyisen ;loissa toimivan vuokrausliiketoiminnan kasvun
mahdollisuuksien tukeminen tarvi4avilla investoinneilla

SAUNA
-

Nykyisen saunarakennuksen saneeraus ja nykyaikaistaminen

-

Uusien saunarakennusten rakentaminen erillisen Saunamaailma –
konsep;n pohjalta. Ton;lle tulisi useampi erilainen uusi
saunarakennus ja ulkopaljuja sekä porealtaita pukeutumis;loineen

-

Saunoja niin ;laus- kuin yleiskäy4öön

-

Avantouin;mahdollisuuden järjestäminen talvella

-

Piha-alueiden ja rantojen kehi4äminen

AITTA
-

Rakennuksen kunnon ylläpitäminen ja tarvi4avien parannusten
suunni4elu ja toteu4aminen

-

Tilan hyödyntäminen kausimyymälätoimintaan ja vuokralaisen
etsiminen yhdessä alueen toimijoiden kanssa
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