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TIIVISTELMÄ 

Keuruun kaupungin omistaman Nyyssänniemen leirintäalueen nykyinen konsepti on toiminut hyvin. 

Asiakasmäärät ovat kehittyneet ja asiakaspalautteet ovat olleet erittäin hyviä. Monia viime vuosina 

menestyneiden leirintäalueiden ominaisuuksia löytyy myös Nyyssänniemen leirintäalueelta: 

matkailumaantieteellisesti hyvä sijainti, sijainti hyvien liikenneyhteyksien varrella ja järven rannassa, 

luonnonkauneus, kohtuullinen etäisyys Keuruun keskustan palveluihin ja nähtävyyksiin sekä 

vetovoimaisten käyntikohteiden läheisyys. Lähialueen matkailupalvelujen paketoinnilla olisi 

mahdollista saada matkailijoita viipymään alueella entistä pidempään. Nyyssänniemellä on luontaiset 

mahdollisuudet kehittää myös luontopalveluita, jotka kasvattavat suosiotaan matkailijoiden 

keskuudessa.  

Alue tuo jo nykyisellään Keuruun elinkeinoelämälle runsaasti matkailutuloja. Se, että kaupungissa on 

leirintäalue, on jo itsessään matkailullisesti arvokas palvelu. Alueen kehittämisellä on mahdollista 

saada kaupunkiin entistä enemmän matkailutuloja ja samalla hyvinvointia laajasti eri toimialoille. 

Kehittyneet matkailupalvelut hyödyttävät avoimella leirintäalueella parhaimmillaan myös paikallisia 

asukkaita, ja tähän kannattaakin kehittämisessä pyrkiä.  

Leirintäalueen rakennuskanta on väistämättä saneerauksen tarpeessa, jotta toimintaa on 

mahdollista jatkaa ja kasvattaa. Huoltorakennuksen uudistaminen on investoinneista kiireellisin. 

Myös caravan -paikkojen kunnostamiselle ja lisäämiselle on tarvetta. Nykyisten trendien mukaisesti 

joitakin tasokkaita mökkejä olisi hyvä saada yksinkertaisten perusmökkien rinnalle.  

Yrittäjävetoiset investoinnit eivät ole mahdollisia, jos vuokrasopimukset ovat nykyiseen tapaan vain 

vuoden mittaisia. Alueen kehittämisen näkökulmasta tarvitaankin ensimmäiseksi päätös, että alue 

voidaan rauhoittaa leirintäaluekäyttöön pitkän vuokrasopimuksen ajaksi. Tämän jälkeen isommat 

investoinnit on mahdollista toteuttaa yrittäjävetoisesti, mutta myös kaupungin kannattaa varautua 

joihinkin investointeihin. Alueen kaavoitus on käynnistettävä kehittämisen pohjaksi, ja sitä tukemaan 

kannattaa harkita myös master plan-prosessia. On huomattava, että yrittäjä ei voi saada esimerkiksi 

ELY-keskuksen avustuksia kunnostuksiin ilman pitkäaikaisempaa vuokrasopimusta. 

Kehittämissuunnitelman laatijana on ollut kehittämisyhtiö Keulink Oy:n hallinnoima Keurusselkä 

satamat ja reitit -hanke. Suunnitelma on osa hankkeessa laadittujen suunnitelmien kokonaisuutta. 

Keurusselkä satamat ja reitit -hankkeessa laaditut kehittämissuunnitelmat ja raportit: 

− Keuruun Kaivoslahden linnustokunnostuksen suunnitelma 

− Keurusselkä satamat ja reitit -hankkeen loppuraportti 

− Keurusselän alueen luontoreitti- ja taukopaikkaverkoston kehittämissuunnitelma 

− Keurusselän kraatterimatkailun kehittämissuunnitelma 

− Keuruun ja Mäntän satamien kehittämissuunnitelma 

− Kolhon ja Ukonselän alueen palveluiden ja reittien kehittämissuunnitelma 

− Mäntän kulttuuri- ja taidekohteiden kytkeminen luontoreitteihin 

− Mäntänvuoren ulkoilualueen kehittämissuunnitelma 

− Nyyssänniemen leirintäalueen kehittämissuunnitelma 

− Reitin arviointilomake 

− Reittiaineisto – Keurusselän luonto- ja kulttuurireittejä 

− Taukopaikka-aineisto – Keurusselän taukopaikkoja 

− Tervan rannan kehittämissuunnitelma 

− Vanhan Keuruun kulttuuritapahtumien kehittämissuunnitelma 
 

Kannen kuvat:  
Nyyssänniemen päärakennus ja ranta järveltä päin: Leena Jaatinen, päärakennuksen tupa: Keurusselkä 
satamat ja reitit -hanke 
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1 TAUSTAA 

Tavoitteet ja kehittämissuunnitelman laatiminen 

Työn tavoitteena oli laatia kehittämissuunnitelma Keuruun kaupungin omistamalle Nyyssänniemen 

leirintäalueelle.  

Keurusselkä satamat ja reitit-hankkeessa koottiin alueen taustatietoja, haastateltiin eri tahoja ja 

laadittiin käytyjen keskustelujen pohjalta esitys kehittämissuunnitelmaksi. Kehittämissuunnitelmaa 

varten haastateltiin asiantuntijoina Nyyssänniemen nykyisen yrittäjän Nyyssis Oy:n toimitusjohtaja 

Jonna Saloa, Nyyssis Oy:n hallituksen puheenjohtaja Paavo Ässämäkeä, Suomen leirintäalueyhdistys 

ry:n toiminnanjohtaja Antti Saukkosta sekä SF-Caravan ry:n toiminnanjohtaja Timo Piilosta. 

Lämpimät kiitokset kaikille arvokkaista näkemyksistä ja tiedoista!  

Keuruun kaupunki ja Nyyssänniemen leirintäalue 

Leirintäalueen omistaa Keuruun kaupunki ja yrittäjä toimii alueella vuokralaisena. Leirintäalueella ei 

ole voimassa olevaa asemakaavaa, mutta sen ympäröivät alueet on asemakaavoitettu. Kaupunki on 

vuokrannut aluetta rakennuksineen yrittäjälle toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella vuodeksi 

kerrallaan. Leirintäalueen yrittäjää ei ole kilpailutettu.  

Kaupunki on tehnyt alueella tarvittavia, rakennusten säilymisen kannalta välttämättömiä korjauksia. 

Näiden korjausten arvo ylittää moninkertaisesti kaupungin alueesta saamat vuokratulot. Koska 

kaupungin saaman vuokratulon ja kiinteistönhoitokulujen suhde on epäsuhtainen, kaupungin 

yrittäjien tasapuolisen kohtelun näkökulmasta olisi leirintäalueen yrittäjän kilpailutus perusteltua. 

Toisaalta kaupungin toimijoilla on epäilys, että jos kaikki ylläpito jäisi yrittäjän maksettavaksi, ei 

alueelle löytyisi yrittäjää.  

Kaupungin kannalta olisi hyvä, että alueella olisi kehittyvää ja kannattavaa yritystoimintaa, sekä 

samalla paikallisiakin palveleva uimaranta. Kesäisin suosiotaan on kasvattanut luonnonkauniissa 

ympäristössä toimiva ruokailuterassi. Kaupungilla ei ole suunnitelmia alueen kehittämisestä tai 

rakennusten korjauksista, ja leirintäalueen kehittämisen suunnitelmat ovat jo vuosia olleet 

paikallaan. Kaupunki toivookin kehittämissuunnitelmalta aidosti uusia avauksia, sekä samalla myös 

Keuruun matkailuyritysten yhteistyön lisäämistä. Kehittämissuunnitelman avulla haetaan vastauksia 

muun muassa seuraaviin kysymyksiin:   

• Mitä palveluita tämän kokoisen kaupungin leirintäalueella muualla tarjotaan?  

• Mitkä palvelut ovat välttämättömiä ja mikä on bonusta vetovoiman kannalta?   

• Onko vanhanmallinen leirintäaluekulttuuri kuollutta tulevaisuutta vai kehittyvä ala? 

• Mitä tämän päivän ja tulevaisuuden asiakkaat etsivät leirintäalueelta? 

• Onko kehittämisen suuntana matkaparkit? 

• Mihin Keuruulla voisi ohjata matkaparkin tarvitsijoita? 

• Mitä Nyyssänniemen yritykselle tarkoittaisi, jos aluetta kaavoitettaisiin osittain 

omakotiasumiseen, jolloin palveluille jäisi päärakennuksen pihapiiri ja ranta ja tilaa muutamalle 

mökille? Mitä palveluita silloin voitaisiin järjestää Nyyssänniemessä? 

• Millä konseptilla yritystoiminta voisi menestyä niin, että aluekin samalla kehittyisi? 

• Mitä vaihtoehtoisia etenemistapoja kaupungilla olisi, ja mitä eri vaihtoehtojen valinnasta 

seuraisi kaupungin kustannusten ja yritystoiminnan edellytysten kannalta.   
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2 NYYSSÄNNIEMEN NYKYTILANNE 

Perustiedot alueesta 

Perustietojen lähteenä on käytetty Nyyssänniemen internet- ja Facebook-sivuja (Camping 

Nyyssänniemi, 2018A ja B).  

Nyyssänniemi Camping on perustettu vuonna 1961. Noin viiden hehtaarin kokoinen alue sijaitsee 

Keski-Suomessa Keuruulla, Keurusselän rannalla, n. 3,9 kilometrin päässä Keuruun keskustasta. Alue 

rajautuu itä- ja eteläpuolelta asuntoalueeseen (Kuva 1). Nyyssänniemi profiloituu esittelyissä 

luonnonkauniina leirintäalueena. Alue on huhtikuun loppupuolella auki viikonloppuisin, ja 

päivittäinen aukiolo alkaa vapunaatosta ja jatkuu elokuun loppuun.  

 

Kuva 1. Nyyssänniemen leirintäalueen sijainti (Kartta: Maanmittauslaitos, 2019) 

Vanha, tunnelmallinen 1700-luvulla rakennettu Liukon pirtti toimii sekä leirintäalueen vastaanottona 

että ravintolana. Vastaanotosta on mahdollista ostaa hygienia- ja peruselintarvikkeita, virvokkeita ja 

jäätelöä. Vastaanotossa on myös tietokone, sisäpelejä ja lukemista, ja sen läheisyydessä on 

asiakkaiden käytettävissä Wi-Fi -yhteys.  

Leirintäalueella on 22 perinteistä leirintämökkiä ja 32 sähköistettyä caravan -paikkaa, sekä 

mahdollisuus telttailla aivan rannan tuntumassa. Asiakkaiden käytössä on yhdistetty grilli- ja 

keittokatos astianpesu- ja ruokailutiloineen sekä wc- ja suihkurakennus, jossa karavaanareilla on 

jäteveden tyhjennysmahdollisuus. 

Internetsivujen karttaan (Kuva 2) on merkitty, että alueella on käytössä vuokraveneitä ja 

pyykinpesupaikka, mutta niistä ei puhuta esittelytekstissä.  Saunoista on myös varsin suppeat tiedot 

internetsivuilla, ja niitä voi vuokrata pelkästään yksityisesti. Internetsivujen sisältö on käännetty 

karttaa lukuun ottamatta englannin ja ruotsin kielelle.   
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Kuva 2. Nyyssänniemen aluekartta (Camping Nyyssänniemi 2018A). 

Julkisten asiakaspalautteiden kooste 

Nyyssänniemi Camping -alueen facebook-sivuilla (Camping Nyyssänniemi, 2018A) löytyy 

asiakaspalautteita vuodesta 2013 alkaen. Tässä koosteessa on hyödynnetty näitä palautteita. 

133 kävijää oli arvostellut alueen vuosina 2013 -2018, ja näiden arvostelujen keskiarvo oli lähes 

erinomainen (4,4/5). Palautteiden trendi oli kehittyvä. Ensimmäisinä vuosina oli annettu jonkin 

verran arvosanaa 3, mutta viime vuosina palautteet olivat olleet lähes yksinomaan kiitettäviä tai 

erinomaisia. Sanalliset asiakaspalautteet olivat muutamaa lukuun ottamatta suomenkielisiä.  

Asiakaspalautteissa oli viime vuosina kiitelty ystävällistä ja hyvää asiakaspalvelua, ja pitsoja oli 

lukuisissa palautteissa kehuttu erinomaisiksi. Asiakkaat olivat pitäneet aluetta erittäin 

luonnonkauniina ja moni oli kertonut tulevansa uudelleen. Useat telttailijat olivat kiitelleet 

telttailualueen sijaintia aivan rannassa upeaksi, ja caravan -paikkoja oli pidetty hyvinä. Hintaa oli 

kiitelty kohtuulliseksi ja aluetta siistiksi.  

Negatiivisia kommentteja olivat palautteissa saaneet mökkien ja huoltorakennusten rapistuneisuus. 

Yksi vastaaja oli kaivannut aamiaiselle gluteenitonta tarjottavaa. Jossakin palautteessa caravan-

paikkojen merkintöjä, varauksia ja pysäköintijärjestelyjä oli moitittu sekaviksi ja caravan -paikan 

laatua epätasaiseksi sekä sähkötolppien sijaintia pusikoituneeksi. Yhdessä palautteessa saunareissu 

oli ollut pettymys; nähtävästi maksullisen saunan alue oli ollut osittain luovutettuna yksityiselle 

seurueelle, jolloin muut maksavat asiakkaat eivät olleet päässeet nauttimaan saunomisesta 

uinteineen vapaasti. Yksi vastaaja olisi toivonut yleisen saunavuoron sisältyvän leiriytymisen hintaan. 

Jossain palautteessa oli kommentoitu veneiden vuotavan ja olevan uusimisen tarpeessa.     
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3 NYYSSÄNNIEMEN TULEVAISUUS 

Tutustumiskierroksella Keuruun kaupungin viranomaisten kanssa 24.8.2018, puhelinkeskustelussa 

Nyyssänniemen yrittäjän kanssa 28.8.2018 ja satamien ja reittien avoimessa ideapalaverissa 6.9.2018 

Keuruulla nousi esille seuraavia alueen kehittämisehdotuksia: 

• Leirintäalueen säilyttämistä pidettiin tärkeänä 

• Rakennusten ja fasiliteettien kunnostus  

• Vesiliikuntakeskuksen perustaminen 

• Isompia tapahtumia 

• Venetaksiyhteyden elvyttäminen leirintäalueelta Keuruulle 

• Liikennepuiston perustaminen alueelle 

• Leikkipuiston rakentaminen alueelle 

• Eri tasoisten majoituspalveluiden kehittäminen 

• Avoimuus sekä matkailijoille että paikallisille 

• Tulevaisuuden trendien huomiointi 

• Vierasveneilijät ovat toivoneet alueen valaistuksen kehittämistä, jotta huonoissa sääoloissa 

saapuminen olisi turvallisempaa 

• Vierasveneilijät ovat toivoneet veden ja sähkön käyttömahdollisuutta 

Nyyssänniemessä viimeiset neljä vuotta toimineen Nyyssis Oy:n toimitusjohtaja Jonna Salo kertoi 

puhelinhaastattelussa (2019) ajatuksiaan alueesta ja sen kehittämisestä. Lisäksi haastateltiin 

puhelimitse Nyyssis Oy:n hallituksen puheenjohtajaa Paavo Ässämäkeä (2019). Nämä haastattelut 

ovat lähteenä seuraavissa koosteissa, ellei muuta ole mainittu.  

Kehittämisajatuksia 

RAKENNUSTEN JA FASILITEETTIEN KUNNOSTUS 

Aluetta on kehitetty kaupungin kanssa vuosi kerrallaan. Asioista on sovittu kiinteistöpäällikkö Hannu 

Pohjosen kanssa.  

Pikkumökit on maalattu viime kesänä kaupungin kanssa yhteistyössä. Mökeissä on alun perin ollut 

kahdet kerrossängyt, pöytä ja jääkaappi. Yrittäjä on omalla kustannuksellaan vaihtanut mökkien 

toisia kerrossänkyjä levitettäviksi sohviksi, jotta ne palvelisivat paremmin perheitä. Mökkeihin on 

ostettu myös uudet laadukkaat peitot ja tyynyt sekä paloturvalliset lakanat, ja pöydät ja tuolit on 

maalattu. Päärakennuksen keittiötiloja on uudistettu yrittäjävetoisesti vähitellen, ja ne ovat tällä 

hetkellä hyvässä kunnossa. 

Kaupungin kanssa on vastikään sovittu karavaanialueen sähkötolppien lisäämisestä. Yrittäjän 

mielestä samalla kannattaisi laittaa myös veneilijöiden toivoma sähkötolppa vieraslaituriin. Lisäksi 

kaupungin kanssa on sovittu myös puuston harvennuksesta. Kaupungin toimijat ovat syksyllä 2018 

käyneet katsomassa valmiiksi kaadettavat puut. Harvennuksen tavoitteena on saada järvelle 

paremmat maisemat.   

Yrittäjän haaveissa olisi saada terassin hiekka-aluetta puuterassiksi, jotta tanssiminen olisi 

helpompaa eikä se nostattaisi pölyä ruokiin. Samalla olisi mukava muuttaa osa terassista 

lasikatteiseksi. Yrittäjän omilla rahoilla nämä investoinnit vaatisivat pidemmän ajan, joten tähän 

investointiin olisi hyvä saada kaupunkia mukaan. Terassin kunnostamisella saataisiin lisää 

ruokailupaikkoja, ja matkailijat voisivat huonolla säällä viettää aikaa katoksessa. 
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Huoltorakennuksen wc-, suihku- ja keittiötilat (Kuva 3) pitäisi saada kuntoon; niissä esimerkiksi 

kaakelit tippuvat tällä hetkellä seinistä. Kaupungin toivottaisiin tarttuvan tähän asiaan. 

Rakennuskannan kunnostaminen on välttämätöntä, jotta yritystoiminta alueella olisi jatkossa 

mahdollista.  

 

Kuva 3.Huoltorakennus kaipaisi kiireellistä uudistamista. 

VESILIIKUNTAKESKUKSEN PERUSTAMINEN 

Alueella on ollut käytössä pari soutuvenettä ja polkuvene sekä erikseen varattaessa kajakkeja. 

Näiden käyttö on kuitenkin ollut vähäistä. Yhteistyökumppanina näissä on ollut Sport Center. 

Kanoottien osalta on leirintäalueella ollut ilmoitus, että Sport Center tuo kajakit, jos ne varataan 

edellispäivänä. Varauksia on viime kesänä ollut Nyyssänniemen yrittäjien tietojen mukaan vain 

muutamia. Polkuvene on ollut koko ajan saatavilla, ja sitä on käytetty ehkä noin 10 kertaa kesässä. 

Yrittäjä on pohtinut, olisivatko vesiskootterit asiakkaiden mielestä kiinnostavampia välineitä kuin 

kanootit ja polkuveneet. Vesiliikuntakeskus, esimerkiksi vesiliukumäen toteuttaminen alueelle, on 

ollut alueen toimijoiden mielessä jo pidempään.   Vesiliikuntakeskus antaisi uuden sysäyksen 

Nyyssänniemelle, mutta tämänkin asian edistämiseksi tarvittaisiin pidempi vuokrasopimus, jotta 

realistiset laskelmat, suunnitelmat ja rahoitus pystyttäisiin toteuttamaan.   

TAPAHTUMAMATKAILU 

Tapahtumilla on alueelle iso merkitys, ja ihmiset liikkuvat paljon tapahtumien mukaan. 

Nyyssänniemessä on jo kymmenen vuotta ollut tapahtuma Entisten nuorten bileet. Tapahtuma on 

suunnattu vanhemmille ihmisille. Tämän lisäksi Nyyssänniemessä on 2-3 moottoriajoneuvojen 

kokoontumisajoa joka kesä. Toukokuun lopussa alueella järjestetään vuosittainen 

hyväntekeväisyystapahtuma Rompetori, ja elokuun lopussa vietetään kauden päätteeksi 

Venetsialaisia.  

Edellä mainittujen tapahtumien lisäksi markkinat, suurajot sekä juhannus tuovat varauksia. Kesä on 

tapahtumista näin ollen aika täynnä. Kevääseen on yrittäjän ajatuksissa ollut kehittää jotain nuorille 

suunnattua tapahtumaa. Kesällä 2019 on tulossa Brittiralli, jossa alueella vierailee 700 hlöä yhden 

viikonlopun aikana kesäkuun puolivälissä. Sama tapahtuma on ollut alueella viimeksi seitsemän 

vuotta sitten. 
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VENETAKSIYHTEYS KESKUSTAAN 

Venetaksia keskustaan ei ole ollut nykyisen yrittäjän aikana. Tällainen vesiyhteys leirintäalueen ja 

sataman välille olisi yrittäjän mielestä hieno; asiakkaat pääsisivät sillä kylälle, ostoksille ja satamaan 

kahville. Jotain tämäntyyppistä on ollut yrittäjällä itselläänkin mielessä. Yrityksen sisäisesti on visioitu 

toisinaan Nyyssänniemen tarroilla olevaa ”paattia”, joka kulkisi jatkuvasti kaupungin ja leirintäalueen 

väliä. Kenenkään yhteistyökumppanin kanssa ei asiasta ole ollut puhetta. Taksityyppinen ratkaisu ei 

alueen toimijoiden arvioiden mukaan tulisi kuitenkaan kannattamaan. 

LIIKENNEPUISTO JA LEIKKIPUISTO 

Nyyssänniemessä käy paljon lapsiperheitä, joten liikennepuistolle olisi varmasti käyttöä, mutta 

alueen rajat tulevat tässä nopeasti vastaan. Nykyinen leikkipuisto (Kuva 4) ei yrittäjän arvion mukaan 

ole lainmukainen, ja sen kuntoon laittaminen olisi yrittäjän mielestä kaupungin tehtävä. Yrittäjän 

mielestä sitä voisi kehittää nykyisen leikkialueen puitteissa, koska myös tapahtumien toimintoja 

varten tarvitaan tilaa leikkialueen ympärillä. 

 

Kuva 4. Nyyssänniemen leikkipuisto kaipaisi uudistamista nykyisen alueen puitteissa. 

MAJOITUSTARJONNAN MONIPUOLISTAMINEN 

Parempitasoiset mökit menisivät yrittäjän arvion mukaan varmasti kaupaksi, jos niitä olisi saatavilla. 

Ihmiset tietävät kuitenkin yleensä tullessaan, minkälaisia mökkejä alueella on.  Toisinaan asiakkaat 

ovat kyselleet tasokkaampaa majoitusta, ja nykyisiin mökkeihin on toivottu omia vessoja. Mökki-

investointeja on kuitenkin vaikea toteuttaa kannattavasti pelkästään yrittäjävetoisesti. Yrittäjä on 

selvitellyt ja neuvotellut alustavasti mahdollisuudesta vuokrata myös niin sanottuja luksustelttoja 

kesäkaudelle. Näissä teltoissa on muun muassa wc ja suihku. 

AVOIMUUS 

Nyyssänniemessä on avoimet ovet kaikille (Kuva 5). Alue on aiemmin ollut suljettu paikallisilta 

poikkeilijoilta, ja osa kaupunkilaisista on edelleen siinä luulossa, että alueelle ei saisi tulla. 

Ravintolassa käy paljon päiväkävijöitä, mikä on erittäin merkittävä asia alueelle. Arkipäivät olisivat 

hiljaisia ilman näitä ruokailuasiakkaita. Arviolta noin 80 % ruokailu- ja juomamyynnistä tulee ei-

majoittuvilta asiakkailta. Myös matalalla ja lapsiystävällisellä uimarannalla käy päiväkävijöitä. 

Uimarannalle olisi mukava luoda rantatuolien ja varjojen avulla enemmän rantatunnelmaa. Jos 

alueen vesiurheilua alettaisiin kehittämään, olisivat paikalliset kävijät toimintojen kannattavuutta 
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ajatellen tärkeässä roolissa. Myös ohikulkevien on mahdollista hakea vettä ja tyhjentää kemiallinen 

vessa. 

 

Kuva 5. Nyyssänniemi toivottaa tervetulleeksi niin majoittujat kuin paikallisetkin. Kuva: Leena Jaatinen. 

VIERASVENEILIJÖIDEN KEHITTÄMISTOIVEET 

Vierasveneilijät ovat toivoneet rannan valaistuksen kehittämistä, jotta alueelle saapuminen olisi 

turvallisempaa huonoissa sääoloissa. Myös veneiden veden ja sähkön käyttömahdollisuutta on 

toivottu, ja venepaikkoja on usein liian vähän. Veneilijöitä käy alueella paljon ruokailemassa ja 

tapahtumissa, ja he ovat usein yötäkin. Siipirataslaiva Elias Lönnrotin paikan voisi mahdollisesti 

muuttaa vierasvenepaikoiksi, koska se on niin vähäisellä käytöllä. Veneilijöiltä ei ole ainakaan 

nykyisen yrittäjän aikana peritty yöpymismaksua.  

Kokemuksia ja kehittämisideoita nykyisen toiminnan pohjalta 

AKTIVITEETIT JA VÄLINEET 

Leirintäalueella on vuokrattavana monenlaisia välineitä (Kuva 6). Etenkin peruspyörät ovat olleet 

hyvin käytössä. Pyörät ovat yrittäjän omistamia ja merkitsemiä, ja niitä on eri kokoisia. Pyörien 

katoamiset aiheuttavat merkinnöistä huolimatta jonkin verran ongelmia. Leirintäalueen 

ilmoitustaululla on myös ollut ilmoitus, että maastopyöriä on mahdollista vuokrata Hubik Oy:n 

kautta. Hubik Oy:n mukaan pyörien kysyntä Nyyssänniemessä on ollut vähäistä.  

Leirintäalueen asiakkaat kyselevät ulkoilulajeista eniten patikointireiteistä. Olisi hyvä, jos 

leirintäalueen lähistöllä olisi olemassa paremmin merkittyjä patikointireittejä ja laavuja. Näistä 

tarvittaisiin myös kartat, joita voisi antaa asiakkaille. Asiakkaita on viime vuosina neuvottu lähinnä 

Ilovuoren reiteille. He haluavat nähdä luontoa ja lähtisivät leirintäalueelta mielellään kävellen 

liikkeelle. Voi olla, että myös automatkan päässä olevat retkikohteet löydettäisiin, jos niistä olisi 

tietoa ja karttoja olemassa.  

Minigolf ja frisbeegolf ovat paljon käytössä. 
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Kuva 6. Nyyssänniemessä on vuokrattavana erilaisia välineitä. 

YRITYSYHTEISTYÖ 

Yritysyhteistyötä ei ole tehty edellä mainittua pyörien ja kanoottien vuokrausyhteistyötä sekä 

astioiden lainausta laajemmin. Yhteistyön laajentaminen olisi kuitenkin kiinnostavaa ja ajankohtaista 

silloin, jos alueelle saadaan pidempi vuokrasopimus.  

YMPÄRIVUOTISUUS 

Yrittäjän arvion mukaan laajempi ympärivuotinen toiminta olisi vaikeaa. Sesongin ulkopuolella on 

päärakennuksessa jonkin verran juhlatilaisuuksia, ja niitä pystyy tällöin hyvin toteuttamaan. 

Päärakennuksen saa talvisin lämpimäksi patterien, ilmalämpöpumpun ja takan avulla, mutta 

lämmityskuluissa tulee kannattavuusraja nopeasti vastaan. Olisi hyvä, jos samalle viikonlopulle 

saataisiin syntymäpäiväjuhlien lisäksi esimerkiksi muistotilaisuus. Juhlakäyttöä voisi lisätä, mutta 

tiloja pitäisi kehittää, jotta niitä voitaisiin paremmin kaupata juhlakäyttöön. Huoltorakennuksen 

saneerauksen lisäksi myös pirtin tilat ja kalusteet (Kuva 7) sekä sauna- ja kokoustilat pitäisi uudistaa. 

Kunnostamisella voitaisiin vähentää lämmityskuluja, mutta kunnostuksen kannattavuudesta 

tarvittaisiin perusteelliset laskelmat.    

Luksusmökeille olisi todennäköisesti käyttöä talvisin. Välillä esimerkiksi reissutyömiehet kyselevät 

majoitusta. Laajempi aukiolo ei todennäköisesti olisi kannattavaa, mutta mökkien vuokraus olisi 

toteutettavissa myös talvisin. 
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Kuva 7. Vastaanottotilana toimivaa tunnelmallista Liukon pirttiä voi varata myös yksityistilaisuuksiin, mutta 
tilan kalusteet kaipaisivat uudistamista juhlakäyttöä ajatellen. 

ASIAKKAIDEN TIEDOTUS 

Lähialueen tapahtumia mainostetaan leirintäalueen katoksessa, ja Keurusselän seudun matkailulehti 

annetaan kaikille kävijöille. Edellä kerrottua maastopyörien ja kanoottien vuokrausmahdollisuutta 

mainostetaan myös ilmoitustaululla.  

AJATUKSIA MARKKINOINNISTA JA SEN KEHITTÄMISESTÄ 

Yritys ei ole tehnyt juhlakäytön osalta varsinaista sähköistä markkinointia, mutta nettisivuilla on 

kerrottu, että tiloja vuokrataan myös yksityistilaisuuksiin. Palveluita on toisinaan markkinoitu myös 

paikallislehdessä. Paikkaa on mainostettu muistotilaisuuksien pitoon suoraan kirkkoherralle, ja 

lisäksi aiheesta on ollut ilmoitus kirkkoherranviraston ilmoitustaululla. Hautausmaa sijaitsee aivan 

leirintäalueen lähellä, joten paikka soveltuu erityisen hyvin muistotilaisuuksien pitoon.  

Olisi hyvä, jos etenkin kansainvälisille matkailijoille saataisiin enemmän tietoa alueesta. 

Kansainvälisen markkinoinnin edistäminen yrittäjän omin voimin tuntuu vaikealta. Alueella käy 

jonkin verran saksalaisia ja hollantilaisia ryhmiä, joissa on esimerkiksi 20 asuntoautoa letkassa. Näitä 

ryhmiä olisi toivottavaa saada lisää. Ryhmiä on tähän saakka saatu ASCI:n (Euroopan johtava 

leirintäpaikkojen asiantuntija) kautta (lisätietoja ASCI:sta: https://www.acsi.eu/). Yrityksen toimijat 

käyvät joka vuosi katsomassa Nyyssänniemen ja pisteyttävät alueen. Alueella oleva kolmen tähden 

luokitus on paras taso, joka on mahdollista saavuttaa ilman mökkikohtaisia vessoja. 

Yrittäjällä on ollut tämän kevään suunnitelmissa investoida uusi sähköinen varausjärjestelmä. 

Järjestelmä mahdollistaisi erittäin tehokkaan markkinoinnin yhteistyökumppaneiden kanssa sekä 

samalla eri tilaisuuksien lippujen ja palveluiden ennakkomyynnin ja maksamisen. 

VUOKRASOPIMUS 

Yrittäjä on käynyt Keuruun kiinteistöpäällikkö Hannu Pohjosen kanssa neuvotteluja vastikään 

vuokrasopimuksen jatkosta. Yrittäjän toiveissa olisi 10-15 vuoden sopimus, joka olisi avain kaikkeen 

kehittämiseen, rahoitukseen ja investointeihin. Rakennusten kunnostaminen onnistuu vain, mikäli 

yrittäjällä on varmuus pitkäaikaisesta vuokrasopimuksesta. Yrittäjällä on tiedossaan, että kaupunki 

on kaavaillut alueen yrittäjän kilpailutusta, mutta asia on ollut puheista huolimatta vuosia paikoillaan.  

https://www.acsi.eu/
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ERI MAJOITUSLAJIEN SUHTEET JA KEHITTÄMISTARPEET 

Matkailuautolla liikkujien osuus kasvaa selkeästi koko ajan. Tällä hetkellä karkeasti 40 % yöpyy 

matkailuautoissa ja 60 % mökeissä. Telttailijoiden osuus majoittujista on varsin pieni: kesän aikana 

Nyyssänniemessä käy enintään 200 telttailijaa, mikä on noin kolmisen prosenttia majoittujien 

kokonaismäärästä. Telttailijoiden määrä on yrittäjän tuntuman mukaan pienessä nousussa. 

Vaikuttaa siltä, että vanha perinne on alkanut kiinnostaa nuorempiakin.  

Sesonkiviikonloppuina (viikko ennen juhannusta – noin 10.8.) mökit ja caravan -alueen sähköpaikat 

ovat täynnä. Sähköpaikkojen laajentamiselle olisi ilmeistä tarvetta, ja arviolta parikymmentä uutta 

sähköistettyä paikkaa mahtuisi alueelle, ja ne saataisiin myytyä sesonkiaikana. Arkiviikkoisin mökkien 

ja caravan -alueen täyttöaste on 35-40 %, ja myös sesongin ulkopuolisina viikonloppuina alueella on 

yleensä tilaa. 

Vain muutamaan caravan -paikkaan kaupunki on tehnyt pohjat, mutta muuten paikat ovat 

maapohjalla. Vetisellä kelillä caravan -paikat menevätkin pehmeiksi, ja välillä autoja joudutaan 

kiskomaan mönkijällä liikkeelle. Caravan -alueen pohjan parantaminen olisi erittäin tarpeellista. 

YRITYKSEN KANNATTAVUUS 

Leirintäalueen kävijämäärät ja myynnit ovat nousseet jatkuvasti. Kesästä riippuen alueella on 6 000-

7 000 kävijää. Tässä luvussa ovat mukana sekä majoittujat että ruokailijat. Kävijämäärät ovat 

kasvaneet reippaasti nykyisen yrittäjän neljän vuoden toiminta-aikana. Myös Nyyssänniemen 

majoitusvuorokausien määrät ovat kasvaneet aiemman toimijan ajoista 1000-2500 

majoitusvuorokaudella (Taulukko 1). Kesällä 2016 ja 2017 alueella on yöpynyt syyskuussa 

thaimaalaisia poimijoita, mikä on lisännyt majoitusvuorokausia majoituskauden jatkuttua normaalia 

pidempään. 

Taulukko 1. Nyyssänniemen majoitusvuorokausien kehitys vuosina 2014 – 2018. Luvut ovat suuntaa antavia 
(Ässämäki, 2019). 

 

Kaiken kaikkiaan Nyyssänniemen toiminta on nykyisen yrittäjän aikana ollut kannattavaa. Aluetta 

kannattaisi tälläkin perusteella kehittää. Majoitus ja ruoka ovat leirintäalueen päätoiminnot, ja ne 

tukevat toisiaan. Tapahtumien ravintolatuotot ovat merkittävässä roolissa yrityksen 

kannattavuuden näkökulmasta. 

Ravintolapalvelut ovat nykyisen yrittäjän omaa toimintaa. Ravintolasta saa pitsojen lisäksi 

hampurilaisia, makkarakoreja ja salaattia. Tähän saakka ruoka on ollut kahvilaa kannattavampi 
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toiminto. Kahvilasta olisi tarpeen saada lisätuottoa. Kahvilapalveluissa on kokeiltu kaikenlaista; 

esimerkiksi jonain vuonna siellä oli paistettu joka aamu tuoreet munkit. Yrittäjän ajatuksissa on ensi 

kesänä tehdä kahvilasta vohvelikahvila, josta on mahdollista saada vohveleita erilaisilla täytteillä.      

Alueella on ollut kesäisin yrittäjäperheen lisäksi kahdeksan henkilöä töissä. Aluetta on hoidettu 

pitkälti perheen voimilla. Yrittäjän isä ja isäpuoli ovat tehneet pihatöitä ja rakennushommia sekä 

hoitaneet mainostamisen ja tapahtumien järjestämisen.  

SAUNAT 

Alueen kaksi saunaa ovat aktiivisessa käytössä (Kuva 8). Yleisövuoroja on toivottu 

asiakaspalautteissa, mutta yrittäjä on halunnut pitää saunat tuntiveloituksella, koska sauna on 

yritykselle merkittävä tulonlähde.  Saunoissa vaihdot ovat tunnin välein, ja ne ovat käytännössä 

varattuina kello 16-24 välillä. Myös saunoissa olisi saneeraustarvetta. 

 

Kuva 8. Alueen saunat ovat ahkerassa käytössä. 

TIETOJA ASIAKKAISTA JA ASIAKASPALAUTTEISTA 

Yrittäjät saavat asiakkailta paljon suoraan palautetta, koska yrityksen henkilökunta juttelee 

aktiivisesti asiakkaiden kanssa. Erillisiä palautelaatikoita leirintäalueella ei ole. Saatu suullinen 

palaute on pääosin myönteistä, ja negatiivisiin palautteisiin pyritään reagoimaan nopeasti.   

Suunnitelmissa oleva uusi varaus- ja informaatiojärjestelmä mahdollistaisi erilaisten kyselyjen ja 

palautteiden saamisen sähköisesti. 

Pitsat ovat palautteiden perusteella leirintäalueen valtti. Niillä on pitkät perinteet; Keuruulla on ollut 

vuodesta 1991 lähtien pitseria Bellasera, ja tämä pitsatarjonta on nyt Nyyssänniemessä. Koska 

leirintäalue on talvisaikaan kiinni, ehtivät paikkakuntalaiset talvella odottaa Nyyssänniemen pitserian 

aukeamista. Eniten negatiivista palautetta tulee suihku- ja vessarakennuksesta. Yrittäjät pyrkivät 

pitämään vanhat tilat puhtaana parhaansa mukaan.  

Matkailija on yrittäjän kokemuksen mukaan yleensä 2-3 yötä alueella. Yrittäjä kokee yhdeksi 

hienoimmaksi palautteeksi sen, kun asiakas päättääkin jatkaa majoittumistaan alkuperäistä 

suunnitelmaansa pidempään.  

Asiakkaat suuntaavat Nyyssänniemestä paljon Uuraisille huutokauppakeisarin vetämänä. Lisäksi 

käydään paljon Tuurissa ja Ähtärissä sekä jonkin verran Mäntässä ja Haapamäellä. 
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4 LEIRINTÄMATKAILUN TRENDEJÄ JA HYVIÄ KÄYTÄNTEITÄ 

Leirintäalueiden kävijätrendit 

Suomen Leirintäalueyhdistys ja SF-Caravan ry ovat teettäneet vuosina 2015 ja 2017 

seurantatutkimuksen leirintämatkailualan rahavirroista, rakenteesta sekä tulo- ja 

työllisyysvaikutuksista (Suomen Leirintäalueyhdistys ja SF-Caravan, 2017). Tätä julkaisua on käytetty 

seuraavassa koosteessa lähteenä, ellei muuta ole mainittu.  

Leirintäalueella yöpyvä seurue kuluttaa majoitusvuorokaudessa keskimäärin 235 euroa, ja 

yksittäinen henkilö keskimäärin 96 euroa. Luvuissa on pientä kasvua verrattuna vuoteen 2015 (+4,4 

% ja +6,2 %). Asiakasmäärät ovat samassa ajassa kuitenkin hiukan laskeneet. Suurin osa kulutetusta 

rahasta käytetään leirintäalueen ulkopuolella. Tyypillisin rahankäyttökohde on ruoka- ja 

elintarvikkeiden ostaminen (88 %) (Taulukko 2). Ison osan hyödystä saavat ravintolat, kahvilat ja 

polttoainekauppa, alko sekä kestokulutustavarakaupat.  Rahaa käytetään myös erilaisiin viihde- ja 

virkistyspalveluihin sekä tapahtumiin (Taulukko 2). 

Taulukko 2. Leiriytyvien seurueiden rahankäyttökohteet leirintäpaikkakunnalla. (Mukailtu julkaisusta: 
Leirintämatkailu luo tuloa ja työllisyyttä (Suomen Leirintäalueyhdistys ja SF-Caravan 2017)) 

 

Leirintämatkailussa yövytään useimmiten matkailuautossa tai -vaunussa (62 %). Mökeissä yöpyy 30,4 

% ja teltoissa 7,6 % vastaajista. Matkan pituus on keskimäärin kaksi viikkoa/vuosi, josta samalla 

leirintäalueella ollaan tyypillisimmin 1-2 vuorokautta. Matkalla ajetaan Suomessa keskimäärin 3 771 

kilometriä. Alan harrastajat ovat innostuneita lajistaan; heistä suurin osa (97 %) aikoo myös 

seuraavana vuonna tehdä leiriytymismatkan. Tyypillinen leirintämatkailija on keskituloinen 35-64 

vuotias ja 1-2 henkisestä taloudesta. Suurin osa Suomen leirintämatkailijoista on suomalaisia, mutta 

ulkomaalainen seurue käyttää matkallaan enemmän rahaa. Leirintämatkailun sesonkiaika on 

Suomessa kesä-elokuu.   

Leirintämatkailua harrastetaan eniten sen vuoksi, että siinä on vapaa menemään minne tahtoo (69 

%), matkanteko on riippumatonta aikatauluista (67 %) ja on paljon vaihtoehtoja ja alueita minne 

mennä (54 %) (Taulukko 3). Luonnonläheisyyden ja luontokokemukset nostavat esille 38 % 

vastaajista. Myös sosiaalisuus ja yhteisöllisyys korostuvat vastauksissa (Taulukko 3).  
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Taulukko 3. Tärkeimmät syyt harrastaa leirintämatkailua (Mukailtu julkaisusta: Leirintämatkailu luo tuloa ja 
työllisyyttä, Suomen Leirintäalueyhdistys ja SF-Caravan 2017) 

 

Perehtyminen palkittujen leirintäalueiden vahvuuksiin 

Karavaanareiden keskusjärjestö SF-Caravan valitsee vuosittain vuoden caravan -alueet (sekä vuoden 

jäsenalueen että yleisen leirintäalueen) (SF-Caravan ry, 2019B). Tunnustus on kunnianosoitus 

pitkäaikaisesta ja tuloksellisesta työstä karavaanareiden hyväksi. Huomionosoituksen saajat valitsee 

asiantuntijaraati käyttäen apunaan yleisöäänestyksen tuloksia. Vuonna 2018 vuoden parhaan yleisen 

leirintäalueen tunnustuksen sai Kasnäs Caravan Kemiönsaaresta, vuonna 2017 Rastila Camping 

Helsingistä, vuonna 2016 Wanhat Wehkeet Myllyjoki Camping Karstulasta ja vuonna 2015 Kokkola 

Camping Kokkolasta (SF-Caravan ry, 2019B). Seuraavassa on esitelty nämä viime vuosina palkitut 

leirintäalueet erityispiirteineen. 

VUONNA 2018 PALKITUN KASNÄS CARAVAN-ALUEEN ESITTELY 

Kasnäs Caravan sai vuoden 2018 parhaan yleisen leirintäalueen tunnustuksen. Alueen 

palkitsemisessa SF-Caravan on erityisesti arvostanut monipuolisen palvelutarjonnan kokoamista 

yhteen (Karavaanarit, 2019). Kasnäs Caravan sijaitsee saaristossa (Kuva 9) ja tarjoaa erinomaisen 

tukikohdan lähialueeseen tutustumiseen. Alueella on luontevasti yhdistetty erilaiset 

majoituspalvelut ja harrasteet. Nykyaikainen alue on avoinna vuoden ympäri, ja siellä on 33 caravan 

-paikkaa sekä erinomainen vierasvenesatama kylpylähotellin tuntumassa (Karavaanarit, 2019). 

Leirintäalueen info on yhdistetty kylpylähotellin vastaanottoon (Kasnäs, 2019). Leirintäalueella on 

huoltorakennus, sähköt, langaton verkko sekä septityhjennyspaikka. Vuorokausihintaan sisältyy 

myös kylpylän ja kuntosalin käyttö. Alueella on myös ympärivuorokautinen tankkausmahdollisuus. 

Sataman palvelut, saaristopöydästään tunnettu ravintola, kaupat, alueen luontopolku, pyöräreitit, 

uimaranta ja leikkipuistot palvelevat myös karavaanareita (Kasnäs, 2019).  
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Kuva 9. Kasnäs sijaitsee saaristossa. Kuvan lähde: https://www.google.com/maps, 2019. 

Satama-alueella on sesonkiaikana päivittäin avoinna oleva pieni, kolmikojuinen kesätori ruoka- ja 

matkamuistotarjonnalla (Kasnäs, 2019). Alueella on vuokrattavissa grillikotia sekä tasokas 

rantasauna pienimuotoiseen kokous- ja juhlakäyttöön. Aktiiviset lomailijat voivat esimerkiksi 

sauvakävellä sekä pelata tennistä tai minigolfia. Myös erilaisia sisä- ja ulkopelejä on lainattavista 

hotellin vastaanotosta (Kasnäs, 2019). Pyöräilijöiden 150 kilometrin mittainen rannikkoreitti kulkee 

Kasnäsin kautta, ja siellä on myös yksi reitin pyörävuokraamoista (Rannikkoreitti, 2018).  

Kasnäsissä on mahdollista järjestää 5-100 hengen kokouksia majoituksella (Kasnäs, 2019). 

Kokousvieraat ja lomailijat voivat osallistua esimerkiksi ohjattuun liikuntaan, varata 

hyvinvointipalveluja tai vierailla Bengtskärin majakalla, Örön linnakesaarella, Rosalan 

viikinkikeskuksessa tai tehdä saaristoon vauhdikkaita retkiä. Alueella on myös mahdollisuus järjestää 

esimerkiksi työhyvinvointipäiviä, joihin on olemassa valmiita ohjelmapaketteja (Kasnäs, 2019).   

Aluetta on kehitetty aktiivisesti vuodesta 1995 (Kasnäs, 2019). Alueen kehittämisen taustalla on 

perheyritys, joka on aloittanut kalankasvatuksella ja laajentanut toimintaansa vähitellen 

vierasvenesatamaan ja edelleen leirintäalueeseen (Kasnäs, 2019). 

VUONNA 2017 PALKITUN RASTILA CAMPING-ALUEEN ESITTELY 

SF-Caravanin valintaraati valitsi Helsingissä sijaitsevan Rastila Camping-alueen vuoden 2017 yleiseksi 

leirintäalueeksi ja kertoi arvostavansa alueen toiminnassa erityisesti ympäristöystävällisyyttä, 

korkeatasoisia palveluja, saavutettavuutta ja sitä, että alue houkuttaa tutustumaan Helsingin 

nähtävyyksiin (Rättyä ,2018). Alueella on Suomessa vielä harvinainen viiden tähden tähtialueluokitus. 

Alueella käy vuosittain 100 000 matkailijaa, jotka tuovat merkittävästi matkailutuloja 

pääkaupunkiseudulle. Rastila Camping sijaitsee Itä-Helsingissä, merellisissä maisemissa Vuosaaressa. 

Rastilasta pääsee Helsingin keskustaan metrolla vain 20 minuutissa. Alueelta pääsee julkisilla 

kulkuvälineillä sujuvasti muun muassa Linnanmäelle, Korkeasaareen, Suomenlinnaan, satamiin ja 
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ostoksille. Kesäisin tyypillinen asiakas on lomaileva karavaanari, talvisin merkittävä osa 

majoittumisista on työperäistä (Rättyä, 2018). 

Alueella on 165 sähköllä varustettua tontitettua caravan -paikkaa, monen tasoisia ja kokoisia mökkejä 

sekä telttapaikkoja (Rättyä, 2018). Myös liikuntaesteisille on tarjolla mökkivaihtoehtoja (Helsingin 

kaupunki, 2018). Alueella on kioski-kahvila ja asiakkaille on tarjolla eri tasoisia palveluita, kokoustiloja 

sekä saunoja. Kesäisin majoitukseen kuuluu maksuton saunavuoro. Huoltorakennus on asiakkaiden 

käytössä sähköisellä kortilla ja vastaanotosta saa vuokrattua eri vuodenaikojen harrastusvälineitä. 

Lapset on huomioitu sekä sisä- että ulkoleikkipaikalla. Maksuton wi-fi on asiakkaiden käytössä. 

Alueella on yleinen uimaranta ja ulkoilumahdollisuudet ovat erittäin monipuoliset. Talvisin alueella 

on mahdollisuus majoittua ja myös säilyttää matkailuajoneuvoa pitkäaikaisesti (Helsingin kaupunki, 

2018).  

Asiakaspalautteissa on kiitelty viihtyvyyttä ja siisteyttä (Rättyä, 2018). Alueella pyritään järjestämään 

pitkin vuotta erilaisia tapahtumia, muun muassa ohjattua liikuntaa, jotta myös paikallisia saadaan 

houkuteltua tutustumaan alueeseen (Rättyä, 2018).  

Rastila Camping-alueen omistaa Helsingin kaupunki ja alueen ylläpidosta vastaa kaupungin 

kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala sekä liikuntatoimi (Helsingin kaupunki, 2018). 

VUONNA 2016 PALKITUN WANHAT WEHKEET MYLLYJOKI CAMPING-ALUEEN ESITTELY 

SF-Caravan ry:n palkintoraati perustelee Wanhat Wehkeet Myllyjoki Camping-alueen valintaa vuoden 

2016 yleiseksi leirintäalueeksi sillä, että eri toimijoiden yhteistyöllä keskisuomalaiseen kuntaan on 

luotu kiinnostava, ympärivuotisesti toimiva, virikkeellinen ja erityisesti auto- ja leirintämatkailijoita 

vetävä matkailukohde, joka houkuttelee pitempäänkin pysähdykseen seutukunnalla (Rättyä, 2017).  

Matkailijan huomiota kiinnittää paitsi alueen persoonallinen nimi, myös alueen monipuolinen ja 

tavallisuudesta poikkeava palveluntarjonta (Rättyä, 2017). Alueen läheisyydessä sijaitsee muun 

muassa automuseo, keilahalli sekä korsusauna (Rättyä, 2017; Wanhat Wehkee,t 2017). Alueella on 

käytettävissä 80 sähköistettyä matkailuajoneuvopaikkaa, lomamökkejä, pienoishotelli, tasokas 

huoltorakennus, ruokapalveluita, juhla- ja kokoustiloja ja autonpesumahdollisuus. Kesäisin katettu ja 

lämmitetty uima-allas sekä lasten leikki- ja toiminta-alue kotieläimineen palvelevat matkailijoita. 

Saunoja löytyy moneen makuun: uima-allassauna on vapaasti käytettävissä, kesäisin päivittäin 

lämpiävä iso telttasauna sisältyy viikonloppuisin ja heinäkuussa aluehintaan, ja erillinen perhesauna 

on varattavissa (Rättyä, 2017; Wanhat Wehkeet, 2017).  

Kesäisin matkailijoita vetävät luonnonrauha ja erilaiset luontoon liittyvät harrastukset, mutta myös 

kesäteatteri (Rättyä, 2017). Juhlapyhinä alueella järjestetään erilaisia päivien teemaan sopivia 

tapahtumia. Alueen toimijat panostavat asiakaspalveluun ja siihen, että matkailijat viihtyisivät 

alueella. Yksittäisten karavaanareiden lisäksi myös erilaiset karavaanareiden yhdistykset (mm. 

autokerhot ja ryhmät) ovat löytäneet alueen, ja järjestävät siellä mielellään isojakin tapahtumia 

(Rättyä, 2017).  

Alueen toimintaa pyörittää yrittäjäpariskunta vahvassa yhteistyössä Karstulan kunnan 

kehittämisyhtiön kanssa, ja kohdetta on jo toistakymmentä vuotta kehitetty pitkäjänteisesti (Rättyä, 

2017).   

VUONNA 2015 PALKITUN KOKKOLA CAMPING-ALUEEN ESITTELY 

Vuonna 2015 palkittu Kokkola-Camping on neljän tähden leirintäalue meren rannalla 2,5 km päässä 

Kokkolan keskustasta (Kokkola-Camping, 2018). Alue on saanut myös tunnustuksen ”vuoden 

koiraystävällisin leirintäalue 2017”. Alueella on mahdollisuus monipuoliseen harrastamiseen (mm. 
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minigolf, frisbeegolf, beach volley) ja lapsille löytyy leikkipuisto sekä nuorisolle skeittauspaikka. 

Alueen yhteydessä on myös uimaranta ja pienvenesatama, ja alueelta on lauttayhteys Tankarin 

majakkasaarelle. Leirintäalueen kahvila-ravintola A-oikeuksin palvelee kesäaikaan, ja iltaisin siellä on 

karaoke- ja tanssimahdollisuus. Alueen majoituspalvelut ovat ympärivuotisia; alueella on 18 

eritasoista mökkiä, joista puolet ovat ympärivuotisessa käytössä ja sähköistettyjä ympärivuotisia 

caravan-paikkoja on 60. Tämän lisäksi alueella on 20 telttapaikkaa. Leiriytyjien käytössä on 

huoltorakennus ja wi-fi (Kokkola-Camping, 2018).  

Kokkola-Camping markkinoi myös Kokkolan seudun tapahtumia ja aktiviteetteja sivuillaan. Alue 

sijaitsee 7-8 hehtaarin suuruisen Kokkolan Meripuiston, kokkolalaisten olohuoneen, kupeessa (Visit 

Kokkol,a 2018) (Kuva 10). Meripuistosta löytyy mm. pienvenesatama, uimaranta, puistoaluetta, 

skeittipaikka, frisbeegolf-rata, lasten leikkipaikka ja kahvila ja talvisin alueelta lähdetään meren jäälle 

hiihtämään ja luistelemaan (Visit Kokkola, 2018).  

 
 

Kuva 10. Kokkola Camping sijaitsee meren äärellä, Meripuiston vieressä (Kuvan lähde: 
https://www.google.com/maps, 2019) 

Kokkolan kaupunki omistaa leirintäalueen, ja on vuokrannut alueen yrittäjälle (Uusitalo, 2013). 

Yrittäjä on kehittänyt aluetta yhteistyössä kaupungin kanssa vuodesta 2008 lähtien. Kaupunki on 

vastannut alueen suurimmista investoinneista, kuten alueen majoitustiloista ja 

huoltorakennuksesta, mutta myös yrittäjä on pyrkinyt vuosittain tekemään uudistuksia (Uusitalo, 

2013).  
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Poimintoja vetovoimaisten alueiden erityispiirteistä 

Seuraavassa taulukossa (Taulukko 4) on koottuna hyviä käytänteitä palkittujen leirintäalueiden 

palveluiden pohjalta Nyyssänniemen kehittämistyön taustaksi. 

Taulukko 4. Leirintäalueiden hyviä käytänteitä. 

TEKIJÄ HYVIÄ KÄYTÄNTEITÄ 

Imago Rohkeus olla persoonallinen 
Jatkuva kehittäminen 
Ystävällinen ja hyvä asiakaspalvelu 
Ympäristöystävällisyys 
Siisteys 
Luontoarvot 
Nykyaikaisuus 
Kaupunkilaisten ”olohuone” 

Palvelut Ympärivuotisuus esim. osittain toteutettuna 
Tasokkaat huoltotilat 
Elintarvikemyynti 
Kahvila- ja ravintolapalvelut alueella tai sen välittömässä läheisyydessä 
Kokous-, juhla-, hyvinvointi- ja tykypalvelut 
Valmiit ohjelmapaketit 
Kesätori 
Majoitusvaihtoehdot 
Laatu 
Eri kokoisten seurueiden, esteettömyyden, lemmikkien ja lapsiperheiden huomiointi  

Sijainti Taajaman saavutettavuus 
Julkinen liikenne 
Vetovoimaisten käyntikohteiden saavutettavuus 

Tapahtumat Toistuvat tapahtumat/toiminnot, jotka houkuttelevat myös paikallisia 
Iltatapahtumat ja juhlapäivien tapahtumat 
Profiloituminen tietyille kohderyhmille 

Veden läheisyys Pienvenesatama 
Lauttaliikenne 
Retket saariin 
Tarinalliset risteilyt, esim. vauhdikkaasti toteutettuna  

Sauna ja uinti Persoonalliset saunat 
Saunavuorot 
Yleiset saunavuorot 
Perhesaunat 
Tasokas uimaranta 
Uintielämykset 

Harrastaminen  Monipuoliset harrastusmahdollisuudet ja -välineet käytössä vuoden ympäri 
Esim. minigolf, frisbeegolf, beach volley, tennis, polkupyörät 
Monipuoliset ulkoilumahdollisuudet (luontopolut, pyöräreitit) 
Ohjattu liikunta 
Eri kohderyhmien huomiointi esim. 
Lapsille sisä- ja ulkoleikkialueet, toiminta-alue, kotieläimiä 
Nuorisolle skeittipaikka 
Koirien uimaranta 

Yhteistyö Toiminnan taustalle yhteistyötä 
Esim. kaupunki, kehittämisyhtiö, kunnan matkailuviranomaiset, muut matkailuyrittäjät, 
palveluyritykset 
Lähialueen tapahtumien markkinointi leirintäalueen sivuilla 
Alueen vierailukohteet ja palvelut näkyviksi 
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5 KUNTA LEIRINTÄALUEEN OMISTAJANA 

Seuraavassa on koottuna asiantuntijatietoa alan etujärjestöiltä, sekä esimerkkejä kuntien 

omistamien leirintäalueiden kilpailutuksista. Näiden pohjalta on lopuksi koostettu kuntaomisteisten 

leirintäalueiden hyvät käytännöt. 

Karavaanareiden etujärjestön näkemyksiä kuntaomisteisten leirintäalueiden kehittämisestä 

Seuraavassa koosteessa on käytetty lähteenä SF-Caravan ry:n toiminnanjohtajan, Timo Piilosen 

(2019) kanssa käytyä keskustelua, ellei muuta ole mainittu. 

ONNISTUNUT, PERSOONALLINEN LEIRINTÄALUE 

Leirintäalue voi menestyä hyödyntämällä rohkeasti omia, persoonallisia vahvuuksiaan ja hyvää 

palvelua. Pienimuotoisuus ja kotiseutuhenki saa näkyä; se viehättää kaupunkilaisia. Keskeinen asia 

palvelussa on, että asiakas tuntisi itsensä tervetulleeksi. Leirintäalueen toimijalla on myös oltava 

sellainen asenne, että rakennukset ja piha-alue pidetään kunnossa ja siistinä.   

Menestyvän leirintäalueen taustalla on usein perheyritys, jossa pariskunnan toisella osapuolella on 

teknistä osaamista ja toisella taloushallinto- ja puhtaanapito-osaamista. Samalla he pariskuntana 

luovat alueelle isäntä - emäntä -hengen, jonka asiakkaat voivat aistia. Toimijalla on oltava sitkeä halu 

tehdä pitkää päivää etenkin toiminnan alkuaikoina. Kuntaomisteisella leirintäalueella on myös 

erittäin suotavaa, että leirintäalueen yrittäjät ovat kunnan suuntaan yhteistyöhenkisiä ja 

sitoutuneita. 

MILLAISTA VARUSTELUTASOA ASIAKKAAT ODOTTAVAT? 

Leirintäalueiden mökeiltä odotetaan korkeampaa varustelutasoa kuin aiemmin. Mökkikohtaiset 

vessat ja suihkut, tasokkaat vuoteet ja pienoiskeittiö ovat nykymatkailijan toiveissa. Kuitenkin 

halvoillakin mökeillä on oma kysyntänsä, mutta niiden pitäisi olla äärimmäisen siistejä ja mukavia. 

Joillakin alueella on onnistuneesti rakennettu joitakin uusia, nykyaikaisesti varusteltuja mökkejä, 

mutta säilytetty niiden rinnalla vanhat mökit. Näin alueelle on luotu vaihtoehtoja ja taso on saatu 

korkeammaksi yksinkertaisella kuviolla. Kesälomamatkalaiselle saattaa riittää yksinkertaisempikin 

mökki, kun taas esimerkiksi yritysten rahoilla liikkuvat reissutyöläiset haluavat tasokkaampia 

mökkejä.  

TÄHTILUOKITUKSEN MERKITYS 

Tähtiluokitus kertoo sekä ulospäin, että asiakkaalle leirintäalueen teknisestä laadusta, eli siitä, mitä 

palveluja siellä on tarjolla. Teoriassa mitä enemmän tähtiä alueella on, sitä paremmasta alueesta on 

kyse. Siitä, kuinka monet asiakkaat valitsevat leirintäalueen tähtiluokituksen perusteella, ei ole 

olemassa tutkimustietoa. Käytännössä enemmän saatetaan arvostaa sopivaa sijaintia ja aikaisempia 

kokemuksia. Tiedetään, että leirintäalueita arvostetaan siisteyden, puhtauden, sijainnin, edullisen 

hintatason, rauhallisuuden ja esimerkiksi lapsiperheiden palveluiden perusteella enemmän, kuin 

pelkän tähtiluokituksen perusteella. Alueen hintatason määrittelyssä tähtiä tärkeämpiä ovat 

paikalliset markkinat ja kilpailu. Tähtiluokitus kertoo kuitenkin ulospäin laadusta, myönteisestä 

kehittämisestä ja alueen monipuolisuudesta, joten siinä mielessä esimerkiksi neljää tähteä kannattaa 

tavoitella. Kannattaa kuitenkin muistaa, että hyvin hoidettu, siisti ja ystävälliseen palveluun 

panostava leirintäalue tarjoaa paremman asiakaskokemuksen, kuin pelkkä tekninen varustelu ilman 

hyvän palvelun tunnetta tarjoaisi.  
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MITEN LEIRINTÄALUE SAADAAN KANNATTAMAAN? 

Leirintäalueen tuotto-odotuksen pitää olla maltillinen ja se on laskettava pitkälle ajalle. 

Rakennettavat uudet mökit kannattaa tehdä sellaisiksi, että niitä voi käyttää vuoden ympäri; pelkkä 

kesälomakäyttö ei kannata. Hiihto- ja pääsiäislomat sekä alueen urheilukilpailut kannattaa hyödyntää 

mökkien markkinoinnissa. Ympärivuotisesti varustelluilla mökeillä saadaan yrittäjälle samalla 

ympärivuotista työtä.  

Alueella tai sen lähistöllä pitäisi olla tekemistä kaikkina vuodenaikoina. Monet karavaanarit ovat niin 

kiinnittyneitä asuntoautoonsa tai -vaunuunsa, että he hahmottavat paikkakunnan lähinnä 

leirintäalueen kautta. Tämän vuoksi olisi erittäin tärkeää, että leirintäalueella olisi näkyvästi esillä 

kaikki tieto, mitä aktiviteettejä lähialueilta löytyy. Näin matkailijat voi olla mahdollista saada 

viipymään suunnittelemaansa pidempään. Muutaman kilometrin matka leirintäalueelta 

keskustaankaan ei haittaa, jos matkailija vain saadaan jäämään alueelle. 

Karavaanarit käyttävät mielellään ateriapalveluita ja hyödyntävät pikaruokamahdollisuuksia, jos niitä 

on tarjolla. Jos leirintäalueella ei ruokailupalveluita ole, karavaanarit pysähtyvät helposti keskustan 

ravintolaan. Toisaalta leirintäalueen ruoka voi olla itsessäänkin vetovoimatekijä.  Esimerkiksi joillain 

alueilla savustettu kala on tullut leirintäalueen vetonaulaksi ja myös paikalliset asukkaat tulevat sen 

myötä alueelle syömään. On myös huomattava, että jossakin paikkakunnalla tietty palvelu menestyy, 

kun taas toisaalla sama palvelu ei kannata. Esimerkiksi eräällä alueella yrittäjä satsasi takavuosina 

gourmet-ravintolaan. Investointi oli kuitenkin virheellinen, koska alueella kesälomalla oleva perhe 

syökin mieluummin pikaruokaa. Usein on hyvä ohje, että liian hienoihin juttuihin ei kannata pyrkiä. 

LEIRINTÄALUEEN SIJAINTI JA HYVÄT VUOKRAUSKÄYTÄNTEET 

SF-Caravan ry on tuottanut kirjan Leirintäalueen perustajan opas. Kirjassa on esiteltynä kaikki hyvät 

periaatteet ja lait, joita leirintäalueen perustamiseen ja rakentamiseen liittyy. Kirjaa on saatavilla 

yhdistyksen nettikaupasta.  

Suuri ja yleinen ongelma Suomessa on, että kunta ei saa päätettyä, mitä kunnan omistamalle 

perinteikkäälle leirintäalueelle tehdään. Yrittäjälle tarjotaan tällöin vain lyhyitä vuokrasopimuksia ja 

alueen käyttöä pallotellaan vuodesta toiseen. Leirintäalueeksi kannattaa varata kunnassa alue, joka 

voidaan rauhoittaa leirintäaluekäyttöön ”ikuisesti” ja joka samalla kelpaa kunnan käyntikortiksi. 

Keskisuomalaiselta leirintäalueelta odotetaan, että se sijaitsee järven rannalla. Karavaanarit 

ohittavat helposti paikkakunnat, joissa tällaiseen alueeseen ei ole panostettu. 

SF-Caravan ry:n ehdoton suositus on, että kuntaomisteisen leirintäalueen yrittäjälle voidaan luvata 

vähintään 10-15 vuoden, mutta mieluiten 20-30 vuoden vuokrasopimus. Riski liikennetoiminnasta 

kannattaa siirtää yrittäjälle, mutta samalla toiminnan kehittäminen on mahdollistettava pitkällä 

vuokrasopimuksella. Vuokrasopimus olisi tärkeää tehdä sellaiseksi, että se on tarvittaessa 

siirrettävissä joustavasti kolmannelle osapuolelle. Sopimuksella kunnan on kuitenkin samalla 

turvattava, ettei toiminta siirry kunnan kannalta vääränlaiselle yrittäjälle.  

Joskus päädytään myös leirintäalueen siirtoon. Siirtoa kannattaa harkita silloin, jos uuden alueen 

sijainti ja palvelut selkeästi paranisivat aiempaan verrattuna. Siirtoprojekteissa on keskeistä 

suunnitelmallisuus ja tiedotus – vanha alue on lopetettava hallitusti ja samalla viestitään uudesta, 

palveluiltaan ja sijainniltaan paremmasta alueesta. Siirtoprojekti on kuitenkin herkkä asia; selvää on, 

että osa asiakkaista kaikkoaa, mutta toisaalta tilalle voidaan saada uusia.  

KUNTAOMISTEISEN LEIRINTÄALUEEN RAKENNUKSET JA NIIDEN YLLÄPITO 

On hyväksi havaittu käytäntö, että yrittäjä rakentaa, omistaa ja ylläpitää alueen rakennukset. Tällä 

kuviolla rakennukset tulevat todennäköisesti parhaiten hoidetuiksi. Kunnan ylläpidossa 
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leirintäalueen kiinteistöjen ylläpito jää helposti kakkoseksi esimerkiksi koulukiinteistöjen jälkeen. 

Toinen vaihtoehto on sopia tarkasti, miten yrittäjän on hoidettava kunnan omistamia rakennuksia.   

MATKAPARKKIEN ROOLI  

Matkaparkit on suunnattu lähinnä lyhytaikaisiin yhden yön yöpymisiin. Erityisesti matkaparkit 

hyödyttävät sellaisia matkailuautoseurueita, joiden matka ei välttämättä ole lomamatka. 

Varustukseltaan matkaparkki on usein leirintäaluetta vaatimattomampi, joten se ei korvaa 

leirintäaluetta. Usein matkaparkkien käytöstä peritään pieni maksu, mutta ne voivat olla myös 

maksuttomia tai maksu voidaan periä vaikkapa vain tarjolla olevan sähkön tai muiden palveluiden 

käytöstä (SF-Caravan ry, 2019A). Yleensä matkaparkeilla on mahdollista täyttää vesisäiliöt sekä 

tyhjentää jätevedet (SF-Caravan ry, 2019A).   

MIKSI KUNNALLA KANNATTAA OLLA LEIRINTÄALUE HYVÄLLÄ PAIKALLA? 

Kunta voi saada leirintämatkailun mahdollistamisesta ison välillisen tuoton sitä kautta, että vireä 

leirintäalue tuo matkailijoita ja sitä kautta kasvua koko paikkakunnan elinkeinoelämälle. 

Leirintämatkailijat jättävät tutkitusti rahaa laajasti kunnan yrityksiin, joten kunnan sitä kautta saama 

tuotto on helposti moninkertainen verrattuna leirintäalueesta saatuun vuokraan. Varsinainen 

leirintäyrittäjä saa yleensä maksun lähinnä majoituksesta, ellei alueella ole paljon yrittäjän itsensä 

pyörittämää aktiviteettia. 

Suomen leirintäalueyhdistys ry:n näkemyksiä kuntaomisteisten leirintäalueiden 
kehittämisestä 

Seuraavat näkemykset on koottu Suomen leirintäalueyhdistys ry:n toiminnanjohtaja Antti 

Saukkosen haastattelusta (2019), ellei muuta mainita. 

MITÄ PALVELUITA TÄMÄN KOKOISEN KAUPUNGIN LEIRINTÄALUEELLA MUUALLA TARJOTAAN?  

Leirintäalueen palvelutaso ei riipu paikkakunnan koosta, vaan siitä, mitä tasoluokitusta halutaan 

tavoitella. Yleisten leirintäalueiden tasoluokitus määrittää tarkasti (Suomen Leirintäalueyhdistys ja 

SF-Caravan ry, 2015), mitä vaaditaan tavoiteltuun tasoluokitukseen. Vaikkapa neljän tähden alueita 

on hyvin erikokoisissa kunnissa; esimerkiksi Sysmässä ja Merikarvialla kunta on investoinut 

leirintäalueeseen, jolloin sinne on saatu neljän tähden tasoluokitus. Samoin Oulun kaupunki on 

satsannut Nallikarin alueeseen paljon, ja siellä on myös neljän tähden tasoluokitus. Kaikkiaan yleisiä 

leirintäalueita on Suomessa noin 100, ja niistä viiden tähden alueita on vain viisi, neljän tähden alueita 

on 18 ja kolmen tähden alueita 43.  

Keuruun kannattaa ehdottomasti säilyttää vähintäänkin Nyyssänniemessä tällä hetkellä oleva 

kolmen tähden tasoluokitus. Nyyssänniemen leirintäalue sijaitsee matkailumaantieteellisesti hyvällä 

paikalla, keskellä Suomea ja hyvien liikenneyhteyksien varrella, joten potentiaalia leirintämatkailun 

kehittymiseen on. Kaiken kaikkiaan Keski-Suomen leirintäalueilla olisi mahdollisuuksia saada 

leirintämatkailijaa pysähtymään panostamalla palveluihin.  Keuruun Ison Kirjan leirintäalue on suuri, 

mutta se on suunnattu tietylle kohderyhmälle.  

MITKÄ PALVELUT OVAT VÄLTTÄMÄTTÖMIÄ JA MIKÄ ON BONUSTA VETOVOIMAN KANNALTA?  

Alueen vetovoimaa lisää mökkikapasiteetin lisääminen ja uudistaminen. Mökkikapasiteetin myynti 

on yleensä taloudellinen kivijalka toiminnalle, vaikka yöpyjistä karavaanareita on määrällisesti 

enemmän (62% leirintäaluevuorokausista). Uusien mökkien rakentaminen tulee usein vanhojen 

perusparantamista halvemmaksi. Toisaalta, aina vanhoja mökkejä ei kannata heittää pois. 
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Esimerkiksi Kuopion Rauhanlahdessa oli paljon vanhoja mökkejä. Mökit olivat kuolettaneet itsensä 

jo vuosia sitten pois, ja pienellä saneerauksella niiden käyttöaste saatiin erinomaiseksi. 

Matkailuautojen määrä on lisääntymässä eli matkailuautoilijoiden pysäyttämiseksi heidän 

palvelujensa huomiointi alueita kehitettäessä on bonusta. Matkailuautojen ja asuntovaunu - auto -

yhdistelmien leirintäpaikkojen tekniset vaatimukset ovat hieman erilaisia. Vaunu voi olla 

pidempäänkin paikallaan ja perhe liikkuu henkilöautolla, kun taas matkailuautoilijat ovat 

liikkuvaisempia.  

ONKO LEIRINTÄALUEKULTTUURI KUOLLUTTA TULEVAISUUTTA VAI KEHITTYVÄ ALA? 

Yleisillä leirintäalueilla on vuodessa noin 2 miljoonaa majoitusvuorokautta, mikä on todella suuri 

määrä. Niiden tuoma matkailutulo on huomattava. Leirintäalueiden kysyntä on ollut vakaa jo useita 

vuosia. Karavaanarit ovat keski-ikäisiä, mutta on muistettava, että yöpyjistä kolmasosa on 

mökkiläisiä ja tämän lisäksi tulevat vielä telttailijat. Muutamaan tasokkaampaan mökkiin investointi 

voisi tuoda yritykselle kasvua ja samalla nuorempaa kävijäkuntaa.  

Nyyssänniemen lähialueilla on paljon matkailupotentiaalia: esimerkiksi Ähtäri vetää lapsiperheitä. 

Alueen kannattaisikin laatia majoituspaketti, johon sisällytetään eläinpuisto, jolloin asiakkaat 

saadaan pienellä vaivalla viipymään pidempään. Yleensä leirintäalueelle ei mennä pelkän alueen 

takia, vaan se on vain tukikohta, jossa majoitutaan, kun halutaan käydä tietyissä paikoissa.  

Myös telttailu elää uutta nousua; nykyään teltat ovat laadukkaita ja edullisia ja niiden pystyttäminen 

on helppoa. Esimerkiksi lapsiperheet telttailevat mielellään. Rahankäytöllisesti kannattaa muistaa, 

että telttailijat käyttävät rahaa enemmän kuin karavanaarit. Myös motoristit käyttävät usein telttoja 

ja siten paljon leirintäalueen palveluita. 

MITÄ TÄMÄN PÄIVÄN JA TULEVAISUUDEN ASIAKKAAT ETSIVÄT LEIRINTÄALUEELTA? 

Leirintäalueelta ei haeta mitään erikoista, mutta peruspalveluiden on oltava kunnossa: saniteetti- ja 

sosiaalitilat ovat tärkeimpiä, muuten lähdetään nopeasti hakemaan seuraavaa paikkaa. Esimerkiksi 

itsessään kauniissa Nyyssänniemessä ei tarvitse olla vaikkapa vesipuistoja. Alueen matkailutulon 

kannalta olisi oleellista, että asiakas saataisiin viipymään pidempään, joten peruspalvelut kannattaa 

uudistaa ajanmukaisiksi.  

On tärkeää, että alueella on sauna ja että se on hyvä. Tulon muodostuksen kannalta olisi etua, jos 

alueella olisi sauna, jota voitaisiin myydä tarjoilujen kera ryhmille ja yksityistilaisuuksiin. 

Ympärivuotisuus ei ole välttämätöntä; se on ihan alueen oma ratkaisu. Ympärivuotisuus on 

käytännössä erittäin vaikea toteuttaa, ellei alue ole kiinni paikassa, jossa on selkeästi myös 

talviaktiviteettia. Isojen kaupunkien kyljessä olevilla alueilla (esimerkiksi Nallikari ja Rastila) on tämä 

etu. Hollolassa taas Messilän laskettelukeskus ja kesällä uimaranta mahdollistavat ympärivuotisen 

käytön. 

Retkeilyreitteihin panostamisesta on esimerkki Rautavaaran metsäkartano keskellä korpea. Alueelle 

on toteutettu uusia innovaatioita, kuten älyvalaistu kävelypolku keskelle metsää, jossa valot syttyvät 

liiketunnistimella. Alueen taustalla on Opetusministeriön rahoitusta. Matkailuautoilijoilla on nykyään 

enenevissä määrin maastopyörät mukana. Karavaanarit harrastavat pyöräilyn lisäksi myös 

hiihtämistä, laskettelua ja golfia. He kävelevät mielellään helpoilla reiteillä, joissa ei tarvita 

suunnistustaitoja.  
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ONKO KEHITYKSEN SUUNTANA MATKAPARKIT? 

Leirintäalueyhdistys ei näe matkaparkeilla Keuruulla mitään roolia. Niihin sijoittaminen on kunnan 

näkökulmasta paljon huonompi satsaus kuin leirintäalueeseen sijoittaminen: niistä ei yleensä kerätä 

yöpymismaksuja, mutta huolto jää kuitenkin kunnan vastuulle. Aina on tietysti asiakkaita, jotka 

haluavat yöpyä ilmaiseksi, mutta matkaparkit syövät käytännössä kaupungin leirintäalueyrityksen 

leipää. Matkaparkin olemassaoloa voi perustella lähinnä silloin, jos kaupungilla ei ole leirintäaluetta 

tai se on sesongin ulkopuolella suljettu. Joskus matkaparkeissa on muutamien eurojen 

yöpymismaksut, mutta yleensä ne ovat ilmaisia. Ilmaispalvelujen tarjoamiseen ei kannata missään 

tapauksessa lähteä, kun ylläpidosta kuitenkin joku maksaa. 

MENESTYNEEN LEIRINTÄALUEEN AVAIMET 

Leirintäalueen sijainti liikenneverkkoon nähden ja saavutettavuus ovat kaikista tärkein tekijä alueen 

menestymisen kannalta. Toisena tulevat hyvin hoidetut, hyvätasoiset peruspalvelut. Kolmantena 

avaintekijänä on alueen luonnonkauneus; helpommin viivytään pidempään, jos alueella on 

luontoarvoja. 

SUOSITELTAVA TOIMINTATAPA KUNTAOMISTEISEN LEIRINTÄALUEEN HALLINNOINTIIN JA 

KILPAILUTUKSEEN 

Alan yksi suurimpia ongelmia koko Suomessa on, että kuntaomisteisten leirintäalueiden 

vuokrasopimukset ovat liian lyhyitä. Siitä johtuen yrittäjä ei näe mielenkiintoa investoida 

alueeseen.  Vuokrasopimuksen pituuden kannattaa olla ainakin 15 vuotta, jotta kunnan on 

mahdollista saada alueelle hyvä vuokralainen.  

Tarjouskilpailuun osallistuvilta kannattaa edellyttää liiketoiminta- ja investointisuunnitelmaa. 

Yleissääntönä kuntaomisteisilla leirintäalueilla on, että kunta tai kaupunki omistaa maa-alueen ja 

rakennukset, joten sitä kautta kunnossapito- ja investointivastuu on heillä. On kuitenkin tehty ihan 

onnistuneesti sellaisiakin sopimuksia, että yritys on tehnyt investointisuunnitelman ja sitoutunut 

investoimaan alueeseen. Esimerkiksi joillakin leirintäalueilla yrittäjä on sitoutunut investoimaan 

alueelle esimerkiksi viisi mökkiä, ja kaupunki taas on sitoutunut lunastamaan investoidut mökit 

yrittäjältä vuokrasopimuksen päättyessä. Tällaisia kohteita on toteutettu useampia viimeisten 

vuosikymmenien aikana. Tällainen malli on varsin toimiva keino saada yrittäjä investoimaan alueelle. 

Jollakin alueilla on tehty sellaisiakin sopimuksia, joissa vuokralaisen pitää investoida ja rakennukset 

jäävät vain paikoilleen vuokra-ajan päättyessä tai vuokralaisen tulee viedä ne mukanaan, mutta kunta 

ei tällöin välttämättä saa parasta mahdollista vuokralaista alueelle. 

Kilpailutuksia tehdessä kannattaa erityisen huolella selvittää hakijoiden bisnesosaaminen. 

Tarjouskilpailuihin saattaa osallistua hakijoita, jotka luulevat alaa helpoksi, ja lähtevät tarjoamaan 

liian suurta vuokraa ja muutaman vuoden kuluttua voi ilmetä ongelmia. Kilpailutuksessa kannattaa 

ehdottomasti laittaa painoarvoa hakijan aiemmalle kokemukselle vastaavantyyppisestä toiminnasta.  

Kompastuskiveksi leirintäalueiden osalta voi tulla se, että vuokralaisen valinta epäonnistuu. 

Esimerkiksi eräässä kaupungissa kaupunki teki sopimuksen yrityksen kanssa, jota ei ollut koskaan 

edes perustettu. Taustojen huolellinen selvittäminen kilpailutusprosessissa on tällaisten ongelmien 

poissulkemiseksi erittäin tärkeää. 

Riittävällä kilpailutusajalla saavutetaan paras tulos. Kilpailutusprosessi kannattaa aloittaa heti 

kesällä, viimeistään kesäsesongin loppuaikana, koska seuraavan vuoden markkinointi alkaa jo 

lokakuussa. Tavoitteeksi kannattaakin ottaa, että vuokralainen olisi päätettynä lokakuussa.  
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HYVIÄ ESIMERKKEJÄ 

Suomessa ja Ruotsissa on perinteenä, että kaupunki tai kunta omistaa leirintäalueita, ja yrittäjä 

pyörittää sitä, mutta mentäessä Tanskaan ja siitä etelämmäksi on leirintäalueen operoijana usein 

pelkästään yksityinen yritys. Suomessa suurin osa yleisistä leirintäalueista on kuntien omistamia, 

mutta vain vajaa 10 % on heidän operoimiaan.  

Yhtenä hyvänä esimerkkinä voidaan mainita Oulun Nallikari: Oulun kaupungin omistama yhtiö 

omistaa Nallikarin leirintäalueen, ja kaupunki on päättänyt investoida alueeseen pitkäjänteisesti.  

Myös Kotkassa lomakeskus Santalahti on hyvä esimerkki. Leirintäaluetta operoivalla yrittäjällä on 

kaupungin kanssa sopimus, että yritys operoi leirintäaluetta ja kaupunki investoi sinne. Alueen 

välittömässä yhteydessä on myös yrittäjän itse omistama lomakylä. Asiakkaiden suuntaan alue on 

yksi kokonaisuus. 

Sysmä on hyvä esimerkki pienen paikkakunnan kuntaomisteisesta, neljän tähden alueesta. Alueen 

yrittäjä on rakentanut paljon uusia mökkejä alueelle. Kunta puolestaan on investoinut leirintäalueelle 

muun muassa huoltorakennuksen. 

MIKSI KANNATTAA OLLA LEIRINTÄALUE JA HYVÄLLÄ PAIKALLA 

Kuntatalouden kannalta leirintäalueen tuoma tulo on pitkälle aikavälille laskettuna oleellisesti 

suurempi kuin vaikkapa alueen tonttimyynnistä tuleva, kertaluonteinen tulo. Leirintäalueen kunnan 

alueelle tuoma matkailutulo voidaan laskea kertomalla alueen yöpymisvuorokausimäärä 96 eurolla 

(keskimääräinen leirintämatkailijan kunnan alueelle jättämä summa).  

Esimerkiksi Helsingissä käytiin Rastilan leirintäalueen sijainnista keskustelua viime vuosina. 

Leirintäalue sai toistaiseksi jäädä nykyiselle paikalleen, kun päättäjille avattiin, että leirintäalue tuo 

paikkakunnalle 11 miljoonaa matkailutuloa vuodessa. Siellä havahduttiin myös siihen, että 

leirintäalueasiakas jättää majoitusvuorokaudessa alueelle 117 e, kun taas vaikkapa risteilyalusten 

asiakkaan alueelle jättämä rahamäärä on vain 65 e.   

Jyväskylä teki sen lyhytnäköisen ratkaisun, että kaavoitti erinomaisella paikalla sijaitsevan 

Tuomiojärven leirintäalueen asumiseen. Ratkaisu heikentää koko Keski-Suomen asemaa 

leirintämatkailussa. Rovaniemen vastaavantyyppinen Ounaskosken leirintäalue on liikenteellisesti 

tärkeä paikka koko Lappia ajatellen. Kaupungin virkamiesjohto halusi siellä takavuosina kaavoittaa 

leirintäalueen kalliiksi omakotitonteiksi. Ounaskosken kaupungille tuoma matkailutulo laskettiin, ja 

yrittäjä kävi kaupungin virkamies- ja luottamushenkilöjohdon luona avaamassa lukuja. Prosessin 

seurauksena kaavamuutokset jätettiin tekemättä ja leirintäalue säilyi siellä paikallaan. 

Esimerkkejä kuntien omistamien leirintäalueiden kilpailutuksesta 

Seuraavassa on koostettuna esimerkkejä kolmesta kuntaomisteisen leirintäalueen kilpailutuksesta 

viime vuosilta.  

LOVIISAN TAMMINIEMI 

Loviisan Tamminiemeen kuuluu omarantainen, puistomainen ulkoilualue, rakennukset ja vesitorni 

(Loviisan Sanomat 2017).  Kaupunki haki kohteelle vuokralaista loppuvuonna 2017 leirintäalue-, 

koulutus- ja matkailukäyttöön keväästä 2018 alkaen. Kaupunki pyysi tarjouksia, joiden tuli sisältää 

toimintasuunnitelma sekä ehdotus vuosivuokraksi. Loviisa tavoitteli alueelle vähintään kolmen 

tähden tasoluokituksen mukaista leirintäaluetoimintaa. Alueen toivottiin vahvistavan kaupungin 

lapsiystävällisyyttä. Muiden matkailutoimijoiden, esimerkiksi mahdollisten välinevuokraajien ja 

eräoppaiden, kanssa osoitetun yhteistyön mainittiin olevan tarjousten arvioinnissa eduksi. 
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Tarjousten arvioinnissa kerrottiin huomioitavan myös toimintaan mahdollisesti liittyvät 

kehittämissuunnitelmat. Kaupunki kertoi sitoutuvansa rakentamaan alueelle uuden 

huoltorakennuksen vuoden 2018 kevääseen mennessä. Tarjouskilpailussa esitetty vuokra-aika oli 10 

vuotta ja lisäoptio viisi vuotta. Tarjoajilta edellytettiin aukioloa toukokuun alusta syyskuun loppuun. 

Vuokraajan edellytettiin vastaavan rakennusten ja alueen normaalista ylläpidosta (Loviisan Sanomat, 

2017). Valittu tarjoaja kuitenkin vetäytyi hankkeesta loppusuoralla, joten kaupunki pyöritti kesän 

2018 ajan toimintaa itse, koska kilpailutussäännöt eivät sallineet käydyn kilpailutuskierroksen muiden 

tarjoajien valintaa (Loviisan Sanomat, 2018).  

KEMIJÄRVEN HIETANIEMI 

Kemijärven kaupunki kilpailutti keväällä 2019 omistamalleen Hietaniemen leirintäalueelle yrittäjää 

(Kemijärven kaupunki, 2019). Alueella on tällä hetkellä saunarakennus, suihkurakennus ja grillikatos 

vuodelta 1985 sekä 33 matkailuvaunualuepaikkaa. Kaupunki kertoi vuokraavansa tilat kalusteineen 

ja varusteineen. Tarjouspyynnössä oli mainittu, että valittavan yrittäjän edellytetään rakentavan 

alueelle vastaanottorakennuksen oheistiloineen. Alueen edellytettiin olevan auki joka päivä 

vähintään ajanjaksolla 1.6.-15.9.2019, ja yrittäjän edellytettiin myös järjestävän päivystyksen 

asiakkaiden tulo- ja saapumisajoille. Tarjousten tekijöiden oli esitettävä toimintasuunnitelma 

sisältäen esimerkiksi liiketoiminta-, henkilöstö ja ylläpitosuunnitelmat sekä tiedot miehityksestä ja 

tarjottavista palveluista. Yrittäjän leirintäalueen hoitamisesta esittämän suunnitelman sekä 

matkailuyhteyksien kerrottiin olevan peruste tarjousten hyväksymiselle. Kaupunki kertoi 

arvostavansa alueen yrittäjän liiketoiminnasta lähialueen matkailutarjontaan tulevaa lisäarvoa 

(Kemijärven kaupunki, 2019). Valittavalle yrittäjälle ei ole voitu tässä vaiheessa luvata pitkää vuokra-

aikaa, koska alueeseen liittyvän, neuvottelujen alla olevan hotellihankkeen toteutuessa leirintäalue 

voidaan joutua siirtämään (Lampela, 2019). 

LAPPEENRANNAN HUHTINIEMI 

Lappeenrannan Huhtiniemen leirintäalue sijaitsee Saimaan rannalla, noin kahden kilometrin päässä 

Lappeenrannan keskustasta (Lappeenrannan Uutiset, 2019). Alueella on asuntovaunupaikkoja 85, 

telttapaikkoja 100, kesäkäyttöön tarkoitettuja mökkejä 30, ja lisäksi majoitus- ja huoltorakennuksia 

sekä rantasauna. Vierestä kulkee myös Lappeenrannan rantaraitti, jossa kulkevat ulkoilijat ovat 

potentiaalisia asiakkaita. Aluetta on viime vuosina vuokrattu vuoden sopimuksilla.  Kaupunki on 

tammikuussa 2019 aloittanut yrittäjän hakemisen alueelle kilpailutuksella, tavoitteena kymmenen 

vuoden vuokrasopimus. Nykyisen yrittäjän vuokrasopimus päättyy lokakuun lopussa 2019 ja 

kaupungin tähtäimessä on saada kilpailutettu yrittäjä alueelle marraskuusta 2019 alkaen. Kaupunki 

omistaa Huhtiniemen maa-alueen, ja leirintäalueen rakennukset puolestaan Lappeenrannan 

Yritystila Oy. Tulevaisuudessa vuokraisäntänä leirintäalueella on Lappeenrannan kaupunki, mutta 

rakennukset jäävät Lappeenrannan Yritystila Oy:n omistukseen. Kaupunki arvioi kymmenen vuoden 

vuokra-ajan mahdollistavan alueen pitkäjänteisemmän kehittämisen sekä nykyisten rakennusten 

kunnostamisen ja uusien rakentamisen. Kaupunki avasi ennen tarjouspyyntöä 

markkinavuoropuhelun, jossa kaikki alueen operaattorin toiminnasta ja vuokraamisesta 

kiinnostuneet ovat voineet käydä vuoropuhelua kaupungin kanssa ennen oman tarjouksensa 

jättämistä (Lappeenrannan Uutiset, 2019). 

Kuntaomisteisten leirintäalueiden kehittämisen hyvät käytänteet 

Seuraavaan taulukkoon (Taulukko 5) on koottu esimerkkejä kuntaomisteisten leirintäalueiden 

kehittämisen ja kilpailuttamisen hyvistä käytänteistä. 
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Taulukko 5. Kuntaomisteisten leirintäalueiden kehittämisen ja kilpailutuksen hyvät käytännöt. 

AIHE HYVÄ KÄYTÄNNE 

Leirintäalueen 
sijainti 

Kannattaa valita alue, joka kelpaa kunnan käyntikortiksi 
Karavaanarit hahmottavat kunnan tyypillisesti leirintäalueesta katsottuna 
Sijainti sivummallakaan ei ole ongelma, mikäli aktiviteetteja lähi-alueilla 
Mielellään luonnonkaunis paikka järven rannalla 
Sijainti hyvien liikenneyhteyksien varrella 
Saavutettavuus 
Alue voitava rauhoittaa leirintäalueeksi ”ikuisesti” ja tehdä pitkä vuokrasopimus yrittäjän kanssa 

Sopimukset 15-30 vuoden vuokrasopimus, joka mahdollista siirtää kolmannelle osapuolelle 
Varmistettava sopimuksessa, että toiminta ei voi siirtyä ei-toivotulle yrittäjälle 
Riski liiketoiminnasta yrittäjälle 
Rakennusten ylläpito yrittäjällä 
Sopimuksissa määriteltynä vähimmäisaukioloaika ja päivystysaika 
Sopimuksessa määriteltävä osapuolten uusien rakennusten rakennusvelvoite 
esim. tietty määrä uusia mökkejä yrittäjävetoisesti toteutettuna 
esim. uudet huoltorakennukset kunnan toteuttamana 
kunta sitoutuu lunastamaan yrittäjän rakentamat rakennukset vuokra-ajan päättyessä 
Kunnan omistamien rakennusten ylläpito kuvattuna ”auki” sopimuksessa 

Kilpailutuksen 
kriteerit 

Valitaan toimija avoimella kilpailutuksella 
Yritysmuoto: suositeltava muoto perheyritys, jolla alueelle saadaan luontevasti isäntä-emäntä-
henki 
Toimintasuunnitelma 
Alueen imago kunnan linjausten mukainen (esim. lapsiystävällisyys) 
Yrityksen yhteistyökuviot paikkakunnan muiden matkailutoimijoiden kanssa 
Tarjottavat palvelut 
Henkilöstösuunnitelma 
Liiketoimintasuunnitelma 
Investointisuunnitelma 
Ylläpitosuunnitelma 
Kehittämissuunnitelmat liitteeksi 
Majoituksen kehittäminen (monipuolisuus, ympärivuotisuus) 
Tavoitteeksi tietty tasoluokitus – vähintään nykyinen 3 
Yhteistyökykyisyys, sitoutuminen, persoonallisuus, palveluasenne, hakijan kokemus 
vastaavanlaisesta toiminnasta, bisnesosaaminen 
Kilpailutuskriteerit: Onko mahdollista valita 2. hakija 1. hakijan vetäytyessä? 

Kilpailutus Riittävä kilpailutusaika 
Toimija valittuna lokakuun loppuun mennessä, jotta se ehtii markkinoida seuraavaa kesää 
Kilpailutusta ennen markkinavuoropuhelu 
Perusteellinen tarjoajien taustojen selvittäminen 
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6 NYYSSÄNNIEMEN LEIRINTÄALUEEN KOKONAISTALOUDELLINEN KANNATTAVUUS 

KAUPUNGIN NÄKÖKULMASTA 

Nyyssänniemen leirintäalueen vuosivuokra on ollut viime vuosina 1000 euroa. Kaupunki ja yrittäjä 

ovat sopineet vuosittain tarpeellisiksi katsotuista kunnostuksista siten, että kaupunki on maksanut 

usein tarvikkeet, mutta yrittäjä on tehnyt käytännön työn. Näiden töiden yhteenlaskettu arvo on 

huomattava. 

Suomen Leirintäalueyhdistys ry:n ja SF-Caravan ry:n (2017) tutkimuksen perusteella leirintäalueella 

majoittuva asiakas jättää kuntaan matkailutuloa keskimäärin 96 euroa/majoittuva asiakas, ja tästä 

summasta suurin osa käytetään leirintäalueen ulkopuolella. Tämän luvun perusteella laskettuna 

Nyyssänniemellä majoittuneet matkailijat ovat käyttäneet viime vuonna rahaa Keuruulla noin 

460 000 euroa (Taulukko 6). Tämän perusteella Nyyssänniemen tuoma matkailutulo Keuruun 

elinkeinoelämälle on kasvanut karkeasti 100 000 – 200 000 eurolla viimeisen neljän vuoden aikana.  

Kokonaisuutena voidaankin arvioida, että alueen vuokraaminen nykyiselläkin konseptilla on ollut 

kaupungille kokonaistaloudellisesti edullista. 

Taulukko 6. Nyyssänniemen majoittuvien asiakkaiden tuoma matkailutulo Keuruun kaupungin 
elinkeinoelämälle 2014-2018. 

 

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

Ennen nykyistä
toimjaa

2015 2 016 2 017 2 018

Matkailutulo (€)



  

Keurusselkä satamat ja reitit -hanke 
Kehittämisyhtiö Keulink Oy 

NYYSSÄNNIEMEN LEIRINTÄALUEEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 29 
 

 
 

7  EHDOTUKSET NYYSSÄNNIEMEN KEHITTÄMISEKSI SELVITYKSEN POHJALTA 

Taustaselvityksen pohjalta on valmisteltu neljä vaihtoehtoista etenemismallia, ja esitetty niiden 

toteuttamiseen liittyviä skenaarioita. On huomattava, että vaihtoehdoissa 1-2 kaupungilla säilyy 

”isännän ääni” leirintäalueen tulevaisuuden suhteen, eli kaupunki on alueen tulevaisuuden 

suuntaamisessa aktiivisesti mukana. Vaihtoehdoissa 3 kaupungin rooli riippuu lopputuloksesta, ja 

vaihtoehdossa 4 kaupunki luopuu vaikutusvallastaan alueen tulevaisuuden suhteen. 

Vaihtoehto 1: Nyyssänniemi säilyy nykyisellä paikallaan ja nykyisessä laajuudessa 

Nyyssänniemen nykyinen konsepti on toiminut varsin hyvin; asiakasmäärät ovat kehittyneet ja 

asiakaspalautteet ovat olleet erittäin hyviä. Nyyssänniemi sijaitsee matkailumaantieteellisesti hyvällä 

paikalla Keski-Suomessa ja samoin hyvien liikenneyhteyksien varrella, mitkä ovat tärkeitä tekijöitä 

leirintäalueen menestymiseksi. Luonnonkaunis alue järven rannassa sopii myös Keuruun 

käyntikortiksi. Lisäksi etäisyys Keuruun keskustan palveluihin ja esimerkiksi Vanhan Keuruun 

nähtävyyksiin on kohtuullinen, ja lähellä on myös vetovoimaisia muita kohteita, kuten esimerkiksi 

Ähtärin matkailualue, Tuurin kyläkauppa, Uuraisten huutokauppakeisari ja Mänttä-Vilppulan 

taidekohteet. Lähialueen matkailupalvelujen paketoinnilla olisi mahdollista saada matkailijoita 

viipymään alueella entistä pidempään.  

Alueen lähellä on myös retkeilymaastoja, joiden reittejä on mahdollista kehittää palvelemaan 

matkailijoita entistä paremmin. Samoin Keurusselän hiekkarantaiset saaret tarjoavat valtavasti 

mahdollisuuksia vesiretkeilyyn ja siihen liittyviin palveluihin.  

Alue tuo jo nykyisellään Keuruun elinkeinoelämälle runsaasti matkailutuloja, ja sen vuokraaminen 

nykyisellä konseptilla onkin ollut kaupungille kokonaistaloudellisesta näkökulmasta kannattavaa. 

Alue tarjoaa hienon mahdollisuuden Keuruulle: sen kehittämisellä on mahdollista saada kaupunkiin 

entistä enemmän matkailutuloja ja samalla hyvinvointia laajasti eri toimialoille. Kehittyneet 

matkailupalvelut hyödyttävät avoimella leirintäalueella parhaimmillaan myös paikallisia asukkaita, ja 

tähän kannattaakin kehittämisessä pyrkiä. 

Leirintäalueen rakennuskanta on kuitenkin väistämättä saneerauksen tarpeessa, jotta toimintaa on 

mahdollista jatkaa. Myös sähköistettyjä caravan-paikkoja olisi lisättävä ja kunnostettava, jotta 

sesongin kysyntään pystyttäisiin vastaamaan ja paikkojen laatu säilyisi hyvänä säistä riippumatta. 

Lisäksi joitakin tasokkaita mökkejä olisi hyvä saada yksinkertaisten perusmökkien rinnalle alueen 

houkuttelevuuden lisäämiseksi. Näin yritystoiminta pystyisi samalla kasvamaan. 

Yrittäjävetoiset investoinnit eivät ole mahdollisia nykyisillä vuosittaisilla sopimuksilla. Alueen 

kehittämisen näkökulmasta tarvitaankin ensimmäiseksi kaupungin linjaus, että alue rauhoitetaan 

leirintäaluekäyttöön pitkän vuokrasopimuksen ajaksi. Sen jälkeen kehittämisen lähtökohtana on, 

että leirintäalueen toimija kilpailutetaan tai valitaan neuvottelumenettelyllä tavoitteena 

pitkäaikainen vuokrasopimus, jolloin isommat investoinnit on mahdollista toteuttaa 

yrittäjävetoisesti. Seuraavassa on koottuna tehdyn taustaselvityksen pohjalta ehdotus 

kilpailutuksen toteuttamiseen sekä esityksiä alueen palveluiden kehittämiseen yhteistyössä 

kaupungin ja muiden yrittäjien kanssa. Tässä vaihtoehdossa kaupunki säilyttää ”isännän äänen” 

leirintäalueen tulevaisuuden suunnitelmien suhteen. 

Vaihtoehto 2: Nyyssänniemen alue supistuu ja täydentyy keskustan matkaparkeilla 

Tässä vaihtoehdossa Nyyssänniemestä myytäisiin joitakin rantatontteja ja supistettaisiin nykyisen 

leirintäalueen pinta-alaa.  
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Nykyinen yrittäjä ei pysty tällä hetkellä sesonkiaikana vastaamaan sähköistettyjen caravan-paikkojen 

kaikkeen kysyntään (Ässämäki, 2019). Yrittäjän arvion mukaan he pystyisivät myydä noin 2o 

lisäpaikkaa sesonkina, mikä toisi suoraan lisää matkailutuloa paitsi leirintäalueelle, myös koko 

kaupungille. Leirintäalueen pienentäminen poistaisi ainakin caravan-paikkojen 

lisäysmahdollisuuden, mikä heikentäisi näin yrityksen kasvumahdollisuuksia. Leirintäalueen tila on jo 

nykyisellään aika rajallinen, ja laajenemismahdollisuuksia ei ole viereisten asuin- ja mökkikiinteistöjen 

vuoksi. Alueen caravan-asiakkaat arvostavat tonttien nykyistä väljyyttä, mikä mahdollistaa 

jonkinlaisen yksityisyyden tunteen. Supistamisen myötä tämä väljyys menetettäisiin. Leirintäalueen 

nykyisen yrittäjän mukaan leirintäalueen toimintaa ei alueen supistamisen jälkeen olisi enää järkevää 

jatkaa (Ässämäki, 2019).  

Matkaparkit ovat tyypillisesti ilmaisia tai maksavat vain muutaman euron (Saukkonen, 2019). 

Matkaparkilla yöpyjät jatkavat myös todennäköisesti nopeasti eteenpäin, joten he eivät tuo niin 

paljoa matkailutuloa kaupungin elinkeinoelämälle kuin leirintäalueilla majoittuvat. Kaupungille tulisi 

matkaparkkien ylläpidosta lisäksi kuluja (mm. päällysteet, jätehuolto).  

Edellisen pohjalta tässä vaihtoehdossa:   

• Vähennettäisiin leirintäalueen asiakkaita ja kannattavuutta tarjoamalla karavaanareille ilmaisia paikkoja. 

• Leirintäalueen yrittäjän mukaan toimintaa ei tämän jälkeen kannattaisi jatkaa, koska 

o menetettäisiin kasvumahdollisuudet ja 

o menetettäisiin caravan-alueen tonttien väljyys, jota matkailijat arvostavat. 

• Matkaparkeilla satsattaisiin nopeasti alueelle pyrähtävien ihmisten määrän kasvattamiseen, jolla 
vähennettäisiin alueella useita öitä yöpyvien määrää ja siten kunnan saamaa matkailutuloa. 

• Poissuljettaisiin leirintäalueen ja kaupungin elinkeinoelämän matkailutulon kasvumahdollisuudet, koska 
monet leirintäalueelle haluavat karavanaarit ohittaisivat kaupungin leirintäalueen sähköistettyjen 
caravan-paikkojen puutteen takia. 

• Lisättäisiin kaupungin infran ylläpitokuluja (matkaparkit) ilman vastiketta. 

• Saataisiin tonttimyynnistä kertaluonteiset tulot, kiinteistöverot ja tuloverot. 

• Säilytettäisiin ”isännän ääni” alueen tulevaisuuden linjauksissa leirintäaluekäyttöön jäävän alueen osalta. 

Vaihtoehto 3: Leirintäalue siirtyy kokonaan eri paikkaan tai toiminnot hajasijoitetaan 

Tässä vaihtoehdossa Nyyssänniemen alue kaavoitetaan esimerkiksi omakotitonteiksi, ja 

leirintäalueeksi kaavoitetaan uusi alue, tai toiminnot hajasijoitetaan kaupungin muihin 

matkailuyrityksiin kaupungin aktiivisella myötävaikutuksella. 

Leirintämatkailuun olisi tässä vaihtoehdossa löydettävä uusi, parempi alue tai monta toisiaan 

täydentävää aluetta. Piilosen (2019) mukaan leirintäalueen siirtoa ei kannata harkita, ellei uusi alue 

ole selkeästi edellistä parempi sijainnin tai palvelujen näkökulmasta. Onko Keuruulla 

luonnonkaunista, liikenteellisesti paremmalla paikalla ja kohtuullisella keskustaetäisyydellä olevaa 

vapaata aluetta, joka olisi myös palveluiden järjestämisen kannalta nykyistä aluetta parempi? Tai 

vaihtoehtoisesti, kiinnostaako olemassa olevia matkailutoimijoita pienimuotoinen 

leirintäaluetoiminta nykyisen toimintansa rinnalla? Siirrettäisiinkö vanhat mökit, vai myytäisiinkö ne? 

Siirto maksaisi, tai vaihtoehtoisesti mökkien myynnistä saataisiin todennäköisesti hiukan tuloja.  

Nyyssänniemellä on paljon vakiintunutta kävijäkuntaa jo pelkästään alueen facebook-sivujen 

palautteen perusteella: monet kävijöistä aikovat tulla seuraavana vuonna uudelleen. Alueella on 

myös useita vuodesta toiseen järjestettäviä tapahtumia. Nämä vakituiset kävijät kaipaisivat 

todennäköisesti perinteikästä aluetta aivan nostalgiasyistä. Saataisiinko heitä tulemaan uudelle 

alueelle tai hajasijoitettuihin paikkoihin? 

Tähän vaihtoehtoon liittyy paljon avoimia kysymyksiä, joten vaikutukset ovat arvaamattomia: 
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• Löytyisikö uutta, parempaa yhtenäistä aluetta tai saataisiinko palvelut hajasijoitettua? 

• Joutuisiko kaupunki ostamaan alueen – mitkä olisivat kustannukset? 

• Paljonko uuden alueen perustamiskustannukset olisivat? 

• Paljonko kokonaan uuden rakennuskannan investointikustannukset olisivat? 

• Vanhoista mökeistä saataisiin tuloja tai niiden siirto uudelle alueelle maksaisi. 

• Löytäisivätkö ”vanhat” kävijät uuden alueen/uudet alueet? 

• Saataisiin Nyyssänniemen tonttimyynnistä kertaluonteiset tulot, kiinteistöverot ja tuloverot, jos tonteille 
löytyisi ostajat. 

• ”Isännän ääni” säilyisi kaupungilla, mikäli kaupunki varaisi uuden alueen leirintäaluetoimintaan. 

• Hajasijoituksen osalta ”isännän ääni” menetettäisiin, mutta kaupunki voisi aktiivisesti myötävaikuttaa 
palveluiden tarjoamiseen muiden matkailutoimintojen yhteydessä. 

Vaihtoehto 4: Kaupunki päättää luopua leirintäalueesta 

Tässä vaihtoehdossa kaupunki myisi Nyyssänniemen alueen esimerkiksi omakotitonteiksi ja päättäisi 

lopettaa kuntaomisteisen leirintäaluetoiminnan. Kaupunki perustaisi tilalle matkaparkkeja ja 

mahdollisesti alueen muut matkailuyrittäjät päätyisivät tarjoamaan pienimuotoisia 

leiriytymismahdollisuuksia alueellaan, mutta tarjonta jäisi markkinoiden varaan. 

Tässä vaihtoehdossa yritykselle kannattava ja kaupungille kokonaistaloudellisesti edullinen 

yritystoiminta ajettaisiin kaupungin toimesta alas, ja kaupunki pitkälti menettäisi leirintäalueen 

kaupungin alueelle tuomat matkailutulot, koska majoitusvuorokaudet todennäköisesti 

menetettäisiin muihin kuntiin. Matkaparkeista tulisi ylläpitokuluja ilman vastiketta, ja niillä 

majoittuvat todennäköisesti menisivät nopeasti eteenpäin. Leiriytymistoiminnan sisältyminen 

jatkossa muiden matkailuyritysten tarjontaan olisi arvoitus.  

Tässä vaihtoehdossa: 

• Edistettäisiin kannattavan ja kaupungille kokonaistaloudellisesti edullisen yritystoiminnan lopettamista. 

• Vähennettäisiin kaupungin leirintämatkailusta saamaa matkailutuloa arviolta lähes nykyisen 
leirintäalueen majoitusvuorokausien verran. 

• Kaupungille tulisi ylläpitokuluja matkaparkeista ilman vastiketta. 

• Saataisiin Nyyssänniemen tonttimyynnistä kertaluonteiset tulot, kiinteistöverot ja tuloverot, jos tonteille 
löytyisi ostajat. 

• Kaupunki luopuisi ”isännän äänestä” leirintäaluetoiminnan osalta. 
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LIITE I 

TYÖRYHMÄN ESITYS NYYSSÄNNIEMEN PITKÄN AIKAVÄLIN KEHITTÄMISESTÄ 

1 PÄÄTÖKSENTEON TAUSTA 

Keurusselkä satamat ja reitit -hanke esitteli Nyyssänniemen kehittämissuunnitelman luonnoksen 

Keuruun kaupungin työryhmälle 19.3.2019. Työryhmä valitsi kehittämissuunnitelman esitellyistä 

vaihtoehdoista vaihtoehdon 1, huomioiden kuitenkin kaupungin rajalliset mahdollisuudet panostaa 

alueeseen. Sovittiin, että hankkeen työntekijät viimeistelevät kehittämissuunnitelman työryhmän 

käymän keskustelun pohjalta. Sovittiin myös, että kehittämissuunnitelman liitteeksi laaditaan esitys 

kehittämisestä kaupungin päätöksenteon pohjaksi.  

Työryhmän kokoonpano oli seuraava:  

Keuruun kaupunki: kaupunginjohtaja Hannu Mars, matkailusihteeri Leena Jaatinen, kaavoitusjohtaja 

Timo Määttä, kiinteistöpäällikkö Hannu Pohjonen. 

Keulink Oy: toimitusjohtaja Jukka Kentala, Keurusselkä satamat- ja reitit hankkeen projektipäällikkö 

Satu Soutolahti ja projektisuunnittelija Eveliina Kinnunen.  

2 KEHITTÄMISEN PERUSTEET 

Nyyssänniemen nykyinen konsepti on toiminut varsin hyvin; asiakasmäärät ovat kehittyneet ja 

asiakaspalautteet ovat olleet erittäin hyviä. Nyyssänniemi sijaitsee matkailumaantieteellisesti hyvällä 

paikalla Keski-Suomessa ja hyvien liikenneyhteyksien varrella, mitkä ovat tärkeitä tekijöitä 

leirintäalueen menestymiseksi. Luonnonkaunis alue järven rannassa sopii myös Keuruun 

käyntikortiksi. Myös etäisyys Keuruun keskustan palveluihin ja esimerkiksi Vanhan Keuruun 

nähtävyyksiin on kohtuullinen, ja lähellä on myös vetovoimaisia muita kohteita, kuten esimerkiksi 

Ähtärin matkailualue, Tuurin kyläkauppa, Uuraisten huutokauppakeisari ja Mänttä-Vilppulan 

taidekohteet. Lähialueen matkailupalvelujen paketoinnilla olisi mahdollista saada matkailijoita 

viipymään alueella entistä pidempään.  

Alueen lähellä on myös retkeilymaastoja, joiden reittejä on mahdollista kehittää palvelemaan 

matkailijoita entistä paremmin. Samoin Keurusselän hiekkarantaiset saaret tarjoavat valtavasti 

mahdollisuuksia vesiretkeilyyn ja siihen liittyviin palveluihin.  

Alue tuo jo nykyisellään Keuruun elinkeinoelämälle arviolta noin 400 000-500 000 euron vuosittaiset 

matkailutulot, ja sen vuokraaminen nykyiselläkin konseptilla on ollut kaupungille 

kokonaistaloudellisesta näkökulmasta kannattavaa. Alue tarjoaa hienon mahdollisuuden Keuruulle: 

sen kehittämisellä on mahdollista saada kaupunkiin entistä enemmän matkailutuloja ja samalla 

hyvinvointia laajasti eri toimialoille. Kehittyneet matkailupalvelut hyödyttävät avoimella 

leirintäalueella parhaimmillaan myös paikallisia asukkaita, ja tähän kannattaakin kehittämisessä 

pyrkiä. 

Leirintäalueen rakennuskanta on kuitenkin väistämättä saneerauksen tarpeessa, jotta toimintaa on 

mahdollista jatkaa. Myös sähköistettyjä caravan-paikkoja olisi lisättävä ja kunnostettava, jotta 

sesongin kysyntään pystyttäisiin vastaamaan ja paikkojen laatu säilyisi hyvänä säistä riippumatta. 

Lisäksi joitakin tasokkaita mökkejä olisi hyvä saada yksinkertaisten perusmökkien rinnalle lisäämään 

alueen houkuttelevuutta. Näin yritystoiminta pystyisi samalla kasvamaan. 
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Yrittäjävetoiset investoinnit eivät ole mahdollisia nykyisillä vuosittaisilla sopimuksilla. Alueen 

kehittämisen näkökulmasta tarvitaankin ensimmäiseksi kaupungin linjaus, että alue rauhoitetaan 

leirintäaluekäyttöön pitkän vuokrasopimuksen ajaksi. Sen jälkeen kehittämisen lähtökohtana on, 

että leirintäalueen toimija kilpailutetaan tai valitaan neuvottelumenettelyllä. Tavoitteena on 

pitkäaikainen sopimus, jolloin isommat investoinnit on mahdollista toteuttaa yrittäjävetoisesti.  

Leirintäalueen palvelutarjonnassa on hyvä suosia rohkeaa persoonallisuutta ja paikallisia arvoja. 

Alueen kehittämisessä valittavan yrittäjän kannattaa verkottua vahvasti alueen muiden matkailu- ja 

palveluyrityksien kanssa. Myös kaupungin palveluita on tarpeen kehittää tukemaan paitsi 

paikallisten asukkaiden monipuolista vapaa-ajan viettoa, myös samalla leirintämatkailua.   

3 NYYSSÄNNIEMEN KEHITTÄMISOHJELMA  

TÄRKEIMMÄT TOIMENPITEET 2019 – 2025 

1. Kaupunki määrittelee, millaisen imagon se haluaa Nyyssänniemelle 

2. Kaupunki päättää, kilpailutetaanko Nyyssänniemen yrittäjä vai tehdäänkö prosessi 

neuvottelumenettelyllä 

3. Kaupunki kilpailuttaa Nyyssänniemen yrittäjän tai toteuttaa pitkäaikaisen sopimuksen (> 10 

vuotta) neuvottelumenettelyllä  

a. Sopimuksessa kaupunki ja valittu yrittäjä jakavat vastuut keskeisimmistä investoinneista 

ja ylläpidosta 

i. Huoltorakennuksen saneeraus tai uudistaminen 

ii. Sähköistettyjen caravan-paikkojen lisääminen ja päällystys 

iii. Veneilijöiden palvelut: isompi laituri/Ellun laiturin muuttaminen 

vierasvenepaikoiksi, rannan valaistuksen kehittäminen sekä sähkö- ja vesipisteet 

laiturille 

iv. Leikkipuiston uudistaminen 

v. Muut akuutit investointitarpeet (esim. päärakennuksen kalusteet, terassi) 

b. Sopimuksessa huomioidaan alkava kaavoitus ja mahdollinen master plan 

4. Eri osapuolet toteuttavat investoinnit sopimuksen mukaisesti. 

5. Kaupunki teettää alueelle master planin ja/tai kaavoittaa alueen 

6. Kaupunki edistää Ilovuoren reittien merkintöjä ja mahdollisen taukopaikan rakentamista ja laatii 

alueesta kartan 

7. Kaupungin matkailussa edistetään alueen markkinointia kansainvälisille asiakkaille 

8. Toteutetaan kaupungin ja yrittäjän sopimuksen mukaisesti 

TÄRKEIMMÄT TOIMENPITEET 2025 – 2030 

1. Tarkennetaan sopimusta valitun yrittäjän kanssa master planin ja kaavoituksen pohjalta.  

a. Sopimuksessa kaupunki ja valittu yrittäjä jakavat vastuut keskeisimmistä investoinneista 

ja ylläpidosta esim. 

i. Sauna- ja kokoustilojen saneeraus tai uudistaminen 

ii. Saunamaailma 

iii. Vesiurheilukeskus 

iv. Joidenkin ympärivuotisten mökkien rakentaminen alueelle 

2. Toteutetaan sovitut investoinnit 
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4 MAHDOLLISEN KILPAILUTUKSEN / NEUVOTTELUMENETTELYN ASKELMERKIT 

AIKATAULUT 

Kilpailun/neuvottelumenettelyn avaus esim. keväällä 

Kilpailutusta edeltämään mahdollisesti markkinavuoropuhelu 

Toimija valittuna lokakuun loppuun mennessä, jotta se ehtii markkinoida seuraavaa kesää 

TARJOUKSEN VAATIMUKSET 

Edellytettävät aukiolo- ja päivystysajat 

Edellytettävät investoinnit 

Vuokra-aika ja optiot 

Kaupungin leirintäalueelle tavoitteleman imagon ja tavoiteluokituksen esittely: Tavoiteluokitus 
vähintään nykyinen 3, mutta mahdollista tavoitella myös 4-luokkaa 

TARJOUKSEN LIITTEEKSI KANNATTAA EDELLYTTÄÄ  

Toimintasuunnitelma, jossa mukana liiketoiminta-, investointi-, henkilöstö- ja ylläpitosuunnitelmat  

Kehittämissuunnitelma: Kuinka saavutetaan haluttu tasoluokitus ja uudet palvelut 

Majoituksen kehittäminen monipuolisemmaksi ja osittain ympärivuotiseksi 

TARJOUKSESSA ARVOSTETTAVAT ASIAT 

Paikkakunnan imagon näkyvyys 

Palvelut ja palvelulupaukset 

Avoimuus myös paikallisille 

Tapahtumat 

Persoonallisuus 

Muiden matkailutoimijoiden kanssa tehtävä yhteistyö esim. 

- Vuokrattavia välineitä näkyvämmin saataville 

- Ohjelmapaketit 

- Teemalliset ohjatut retket vesille ja maastokohteisiin 

- Saunaelämykset  

- Hyvinvointipalvelut 

- Perhepaketit 

- Ohjattu liikunta  

- Yksityistilaisuuksien palvelupaketit 

Lähialueen matkailukohteet ja palvelut näkyvästi esillä 

Ympäristöystävällisyyden huomiointi ja asia näkyvästi esillä 

Esteettömyyden, lemmikkien ja lapsiperheiden huomiointi kaikissa palveluissa 

PAINOTUKSET TARJOAJAN VALINNASSA 

Tarjouksen laatu 

Tarjouksen hinta 

Tarjoajan taloudellinen osaaminen 

Tarjoajan kokemus vastaavanlaisesta toiminnasta 

SOPIMUKSET 

Vuokra-aika 

Sopimuksen siirtomahdollisuus 

Kunnan omistamien rakennusten ylläpito 

Kunnan omistamien rakennusten ylläpito, kaupungin ja yrittäjän työpanoksesta sopiminen 

Eri osapuolten investoinnit 
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Investointien lunastaminen vuokra-ajan päättyessä 

5 LEIRINTÄALUEEN KEHITTÄMINEN 

INVESTOINTITARPEET 

Huoltorakennuksen saneeraus tai uudistaminen 

Caravan-paikkojen lisääminen ja päällystys 

Matkailuautojen lisääntymisen huomiointi paikkojen suunnittelussa 

Veneilijöiden palvelut 

- Isompi laituri tai Elias Lönnrotin paikat vierasveneilijöille 

- Sähkö- ja vesijohdot laiturille 

- Rannan valaistus 

Leikkipuiston uudistaminen 

Joidenkin ympärivuotisten mökkien rakentaminen alueelle 

Terassiin tanssilattia ja lasikate 

Päärakennuksen kalusteiden uusinta 

Sauna- ja kokoustilojen saneeraus 

Vesiurheilukeskus? 

PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN 

Leirintäalueen palvelutarjonnassa kannattaa suosia rohkeaa persoonallisuutta ja paikallisia arvoja. 

Yksittäisenä palveluna yleinen saunavuoro on toivottu lisä leiriytymismaksuun. Palveluiden 

kehittämisessä alueen yrittäjän kannattaa verkottua vahvasti alueen muiden matkailu- ja 

palveluyrityksien kanssa. Myös kaupungin palveluita kannattaa kehittää tukemaan paitsi paikallisten 

asukkaiden monipuolista vapaa-ajan viettoa, myös samalla leirintämatkailua.  

YRITYSYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN 

Vuokrattavia välineitä (pyörät, vesiurheilu, golf) näkyvämmin saataville 

Ohjelmapaketit 

Teemalliset ohjatut retket vesille ja maastokohteisiin 

Saunaelämykset  

Hyvinvointipalvelut 

Perhepaketit, esim. majoittuminen + perhelippu eläinpuistoon  

Ohjattu liikunta  

Yksityistilaisuuksien palvelupaketit näkyvämmin esille 

Sauna ja ateriapalvelut 

Erillinen sauna yksityistilaisuuksia varten, jotta sauna ei ole pois alueen majoittujien käytöstä 

KYTKÖKSET KEURUSSELÄN MUIDEN SATAMIEN JA REITTIEN KEHITTÄMISEEN 

Julkinen tai yksityinen maa- ja vesiliikenneyhteys Nyyssänniemi-Keuruu -välille (yhteistyö kaupungin ja 
yritysten kesken)  

Esim. Pyörä+lautta -risteily Siipirataslaiva Elias Lönnrotilla (vrt. Puumalan saaristoreitti) 

Tarinalliset risteilyt Keurusselälle: esim. Siipirataslaiva Elias (yhteistyö kaupungin ja yritysten kesken)  

Melonta-, retkeily- ja pyöräilyreittejä ja laavuja lähistölle (esim. Ilovuori, Huhkojärvi, Mannisenmäen 
kierros, Keuruun ympärimelonta) 

Kartat reiteistä ja laavuista helposti saataville 

Lähialueen matkailukohteet ja palvelut näkyvästi esillä 

Eri matkailukohteissa näytöt, joissa näkyy Keuruun ja Mänttä-Vilppulan tapahtumat ja näyttelyt 
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MARKKINOINTI 

Markkinoinnin kehittäminen näkyvämmäksi (juhlapalvelut, ulkomaiset ryhmät) yhteistyössä Keuruun 
matkailun kanssa 

Alueen avoimuudesta viestiminen aktiivisesti myös paikallisille 

Kattavat kuvaukset internetsivuille palveluista 

IMAGO 

Kaupungin määriteltävä alueen tavoiteimago 

Avoimuus kaupunkilaisille ja ohikulkijoille– tämä näkyvämmin esille 

Ympäristöystävällisyyden huomiointi ja asia näkyvästi esille 

Esteettömyyden, lemmikkien ja lapsiperheiden huomiointi kaikissa palveluissa 

Tavoitteeksi neljän tähden luokitus? 

6 KAUPUNGIN OMAT TOIMET 

SATAMIEN JA REITTIEN KEHITTÄMINEN 

Edistetään Keurusselkä satamat ja reitit -hankkeen tulosten toteutumista. Tämä tukee alueen 

vetovoiman ja matkailun kehittymistä. 

MATKAILUMARKKINOINTI JA VIESTINTÄ 

Kaupungin markkinointistrategian ja -suunnitelmien laatiminen 

Viestinnän kehittäminen yhteistyötahojen välillä 

Matkailutoimijoiden välisen yhteistyön tukeminen ja koordinoiminen 


