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1 JOHDANTO 

Kehittämisyhdistys Kalakukko ry:n toimesta käynnistettiin kesällä 2006 seitsemän eri 
esiselvityksen kokonaisuus. Esiselvityskokonaisuuden tarkoituksena on löytää uusia 
kehittämisavauksia Kalakukko-alueen kuntien (Kuopio, Siilinjärvi, Rautavaara, Nilsiä, 
Juankoski, Kaavi ja Tuusniemi) maaseutualueiden elinkeinopolitiikkaan ja aukoa kehi-
tystä jarruttavia solmuja. 

Tavoitteena on löytää yhdistäviä ja toisiaan voimistavia tekijöitä eri esiselvityskohtei-
den välillä ja näin saavuttaa merkittävämpi lopputulos kuin pelkästään yksittäisen koh-
teiden tarkastelun kautta saatava lopputulos.  

Hankkeen tehtävänä on toteuttaa seitsemän erillistä, muita toisensa huomioivaa esiselvi-
tystä seuraavasti: 

Esiselvitys 1: Vesistömatkailun kehittämistarpeiden selvitys Kallaveden vesistöalu-
eella 

Esiselvitys 2: Moottorikelkkareitin parantamisvaihtoehdot välillä Kuopio-
Lentoasema-Tahko 

Esiselvitys 3: Rautavaaran lentokenttäalueen matkailukäytön lisääminen 

Esiselvitys 4: Rautavaaran matkailuyritysten ympäristön laadun parantaminen 

Esiselvitys 5:  Nilsiän palvelutarveselvitys 

Esiselvitys 6: Uudentyyppisen vakituisen asumisen ja vapaa-ajan asumisen sekä 
matkailupalveluiden alueen toimintamallin suunnittelu 

Esiselvitys 7: Pahkasalon saaren matkailun markkinoinnin esiselvitys. 

Tässä esiselvityksessä (esiselvitys 3) on perehdytty Rautavaaran lentokenttäalueen mat-
kailukäytön lisäämiseen. 

Esiselvitysvaiheen tuloksia voidaan käyttää uuden EU-ohjelmakauden hankevalmiste-
lussa. 
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2 TYÖN TAVOITE JA KOHTEEN ESITTELY 

Rautavaaran lentokenttäalue ympäristöineen tarjoaa monipuolisia matkailullisia mahdol-
lisuuksia mm. seikkailumatkailun, kalastuksen, kelkkailun ja melonnan harrastamiseen. 
Keväästä syksyyn lentokentällä on monimuotoista ilmailutoimintaa. Alueella on valmiina 
rakennuksina lentokonehalli, kahvio/ruokala, majoitusrakennus, huoltorakennus ja ran-
tasauna.  

Matkailun ja tapahtumien avulla voidaan laajentaa ja monipuolistaa kenttäalueen käyttöä. 

Työ on jakaantunut seuraaviin osa-alueisiin: 
 
1. Lähtökohta-analyysissä on selvitetty millaisten matkailuaktiviteettien harjoittami-

sen mahdollisuuksia alue tarjoaa. Samassa yhteydessä on yleisellä tasolla arvioitu ra-
kennusten kunto ja niiden soveltuvuus laadukkaaseen asiakastoimintaan. Työ on suo-
ritettu paikan päällä suoritettujen maastokäyntien yhteydessä sekä analysoimalla ole-
massa olevia tutkimuksia ja selvityksiä. 

2. Sidosryhmäanalyysissä on selvitetty Rautavaaran kunnan alueella toimivien yrittä-
jien kiinnostusta matkailupalveluiden tarjoamiseen lentokenttäalueella. Työryhmä-
kokous sidosryhmien kanssa pidettiin 17.10.2006.  

3. Kehittämismahdollisuuksien arvioinnissa on laadittu esitys toimenpiteistä, joita 
tarvitaan alueen matkailukäytön lisäämiseksi. Esitys perustuu konsultin laatimiin läh-
tökohta- ja sidosryhmäanalyyseihin ja siinä on esitetty mm. uudisrakentamistarpeet 
käytön monipuolistamiseksi sekä matkailulliset kehittämistarpeet, joissa on huomioi-
tu myös moottorikelkkareitin antamat mahdollisuudet.  

 

3 RAUTAVAARAN LENTOKESKUS  

Rautavaaran lentokeskus sijaitsee Rautavaaralla Kangaslahden kylässä. Lentokenttä on 
30 vuotta vanha ja se on alun perin ilmavoimien käyttöön rakennettu sotilaslentokenttä. 
Nykyään lentokentän ja rakennusten ylläpidosta vastaa Rautavaara –säätiö ja kenttä toi-
mii Kuopion Ilmailuyhdistyksen harrasteilmailukeskuksena. Lentokenttäalueen maapoh-
jan omistaa Metsähallitus, puolustusministeriö luopui kentän omistuksesta vuonna 2002.  

Rautavaara-säätiön perustivat vuonna 1966 Kuopion, Kajaanin ja Kuhmon ilmailukerhot, 
Kuopion kaupunki, Nilsiän, Rautavaaran ja Varpaisjärven kunnat, Rautavaaran ja Var-
paisjärven osuuskassat sekä eräät yksityishenkilöt. Rautavaara-säätiön tarkoituksena on 
siviili-ilmailun edistäminen Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Kainuun alueella. Säätiö 
ylläpitää Rautavaaran lentokeskusta antaen opetusta siviili- ja urheiluilmailussa sekä har-
joittaa lentokeskuksen sisäistä julkaisutoimintaa sekä ilmailun edistämiseen liittyvää va-
listustoimintaa. 

Rautavaaran lentokeskus on valtakunnallisesti merkittävä harrasteilmailukeskus ja se tar-
joaa kaikkien lajien harrasteilmailijoille hyvät fyysiset ja toiminnalliset olosuhteet. Rau-
tavaaran lentokenttä tarjoaa purjelentäjille muista merkittävistä harrasteilmailukeskuksis-
ta poiketen vapaan ilmatilan. Nykyisin kentällä on vilkasta purjelento- ja riippuliitotoi-
mintaa. 
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Rautavaaran lentokenttäalueella käy kesällä keskimäärin 20 henkeä päivässä, enimmil-
lään noin 50 henkeä/ päivä. Kentällä tehdään noin 800 lentoa vuodessa. Vuonna 2007 
lentokentällä järjestetään laskuvarjohypyn SM-kisat. Iisalmi ja Kajaani ovat kilpailevat 
harrastekentät Rautavaaran kenttään nähden, myös Jämijärven ja Kiteen kentät ovat kas-
vussa. Rautavaaran lentokentän kausi alkaa maalis-huhtikuussa ja kestää syyskuun lop-
puun asti. Talvikaudella kentän lumityöt ovat kalliita, mutta mahdollisia koska kalustoa 
on käytössä. Uutta vintturia ollaan rakentamassa. Rautavaaran lentokenttä on Keski-
Suomen yksi vilkkaimmista purjelentokentistä. 

Rakennukset 

Kesäisin alueella on tarjolla parakkimajoitusta, sauna- ja suihkutilat, rantasauna ja kah-
vio. Kentän läheisyydestä löytyy myös uimaranta ja Tiilikkajoki. 

Majoitusrakennuksessa on 9 kahden hengen huonetta. Alueella on erillinen sauna-, suih-
kutila ja WC-rakennus, kahvilarakennus sekä lentokonehalli. Alueella on myös mökkejä, 
nuotiokatos, rantasauna ja asuntovaunupaikkoja.  

Osa rakennuksista vaatisi peruskorjausta. Rakennuksien ylläpidosta vastaa Rautavaara-
säätiö. 

 

4 MATKAILUN KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 

4.1 Suomen matkailustrategia1 

Valtakunnallinen matkailustrategia julkistettiin 1.6.2006. Strategiassa on määritelty visio, 
strategiset päämäärät ja kasvutavoitteet vuoteen 2013. Matkailun kasvun strategiset pai-
nopistealueet, joita ovat matkailukeskusten kehittäminen ja teemapohjaisten tuotteiden ja 
palveluiden kehittäminen. Strategian julkistamisessa otettiin kantaa myös vahvojen mat-
kailubrändien kilpailuetuun.  

Matkailukeskusten kehittäminen synnyttää kriittistä massaa ja saa aikaan lumipalloefek-
tin joka luo tulo – ja työllisyysvaikutuksia, yritysten erikoistumista sekä voimakasta kas-
vua. Teemapohjaisen matkailun odotetaan strategian mukaan kasvavan. Matkailun tuote-
teemat ja muodot vuosille 2007-2013 ovat seuraavat: 

• Lumi- ja joulutuotteet  
• Vesistötuotteet 
• Suomalaisen hyvinvointituotteet 
• Tapahtumat 
 
Tuoteteemoihin perustuen kehitetään mm. seuraavia matkailun muotoja: 
 
• Kokous-, kongressi- ja incentivematkailu 
• Lyhytlomat 
• Kiertomatkailu. 
 

                                                 
1 Suomen matkailustrategia vuoteen 2020 ja Toimenpideohjelma vuosille 2007-2013. KTM:n julkaisuja 21/2006. 
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Rautavaara sijaitsee kohtuuetäisyydellä suurista matkailukeskuksista vrt. Tahko, Bomba, 
Koli ja Vuokatti. Näiden matkailukeskusten kehittyminen hyödyttää myös Rautavaaran 
matkailua, jos yhteistyöhön osataan tarttua. Rautavaaran matkailu tukeutuu erämatkai-
luun, josta on nostettavissa hyviä vetovoimatekijöitä 1-2 päivän retkiksi suurista matkai-
lukeskuksista käsin. 
 
4.2 Alueelliset strategiat 

Kehittämisyhdistys Kalakukko ry:n kehittämisohjelma vuosille 2007-20132 

Kehittämisyhdistys Kalakukko ry on hakenut Leader -rahoitusta tulevalle ohjelmakaudel-
le 2007 - 2013. Rahoituksen hakemista varten on laadittu uusi kehittämisohjelma vuosille 
2007-2013.  

Kehittämisyhdistys Kalakukko ry:n kehittämisohjelman vuosille 2007-2013 painopiste-
alueet ovat: 

• Maaseutuasumisen kehittäminen 
• Luonnon ja kulttuurin voimavarojen hyödyntäminen 
• Yhteistyö ja osaaminen. 
 
Kehittämisyhdistys Kalakukko ry:n kehittämisohjelma vuosille 2007-2013 luonnon- ja 
kulttuurin voimavarojen hyödyntämiseksi toteutettavat toimenpiteet liittyvät seuraaviin 
osa-alueisiin: 

• luontoon ja kulttuuriin liittyvien ohjelmapalveluiden kehittäminen 
• reitistöt, kulttuuri- ja kyläpolut, reittirakenteet 
• vesistö- ja kalastusmatkailun kehittäminen 
• terveys- ja hyvinvointimatkailu 
• luonnontuotteita hyödyntävä käsityö-, elintarvike- ja muu yrittäjyys 
• ympäristöselvitykset ja ympäristön kunnostushankkeet 
• bioenergian käytön lisääminen 
• kulttuuritoiminnan ja rakenteiden kehittäminen 
• kulttuuriyrittäjyys 
• kulttuuriperinteen ja historian tallentaminen ja säilyttäminen. 
 
Pohjois-Savon matkailustrategia3 
 
Pohjois-Savon matkailustrategia on vuodelta 2001 ja se on tehty vuosille 2001-2006. 
Matkailustrategian on laatinut Pohjois-Savon liiton matkailuklusterityöryhmä. Uutta 
maakunnan matkailustrategiaa ollaan parhaillaan päivittämässä. Matkailustrategian ta-
voitteena on ollut auttaa matkailun eri toimijatahoja yhdensuuntaiseen toimintaan matkai-
lun kehittämisessä strategian mukaisesti. Pohjois-Savon visiossa vuodelle 2010 on käsi-
telty myös matkailua seuraavasti: Pohjois-Savo on Itä-Suomen johtava matkailumaakun-
ta, joka tunnetaan korkealaatuisista luontoon ja kulttuuriin liittyviä elämyksiä tarjoavana 
alueena. Muista erottavana tekijänä on savolaisuus, joka heijastuu asiakkaan näkökul-
masta myönteisinä piirteinä sekä tuotteistoissa, asiakaspalvelussa että ympäristön kanssa-

                                                 
2 Kehittämisohjelma vuosille 2007-2013, Kehittämisyhdistys Kalakukko ry, 2006. 
3 Pohjois-Savon matkailustrategia 2001-2006, Pohjois-Savon liitto, 2001. 
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käymisessä matkailijoiden kanssa. Perustekijä matkailutuotteissa on asiakaslähtöisyys. 
Leimallista alueen matkailulle on ympäristötekijöiden huomioiminen. 
 
Pohjois-Savon matkailustrategian lähtökohta on asiakaslähtöinen, laadukas, ympäristö-
vastuullinen ja ympärivuotinen matkailun yritystoiminta. Onnistumisen edellytys on yri-
tysten ja muiden matkailualan toimijoiden välinen avoin yhteistyö. 
 
Pohjois-Savon matkailun strategiset kehittämislinjat ovat: 
1) Vetovoimaisten matkailukeskusten/-keskittymien edelleen kehittäminen 
• Tahko 
• Kuopion seutu 
• Iisalmen seutu+Runni 
• Lohimaa 
2) Tuotepohjan/yritystoiminnan vahvistaminen valituissa tuoteryhmissä 
• Vesistö- ja muu luontomatkailu 
• Lomamökit/omat mökit 
• Kannustematkailu 
• Kulttuurimatkailu 
• Työ- ja kokousmatkailu sekä oheistuotteet 
• Hyvinvointimatkailu. 
 
Pohjois-Savon maaseutuohjelma 2007-20134 
 
EU:n seuraavalla ohjelmakaudella Pohjois-Savossa panostetaan maaseudun kehittämises-
sä elinkeinojen edistämiseen. Maaseutuohjelman ydin voidaan kiteyttää muotoon ”Pai-
kallisiin resursseihin perustuva maaseutuyrittäminen”. Tämä perustuu maaseudun omiin 
luonnonvaroihin, yrittämisen lisäämiseen ja yrittäjien osaamisen lisäämiseen. Perinteisten 
maa- ja metsätalouteen tukeutuvien tilojen lisäksi myös ns. maaseutuyritysten tarjonta on 
kasvanut kehittyvien asutus- ja matkailutaajamien vaikutusalueella. Monialaiset maatilat 
ovat yleistyneet ja tärkeimmät maaseutuyritysten toimialat ovat matkailu, elintarvikkei-
den jatkojalostus, metalli- ja puuala, hoivapalvelut, bioenergia ja koneyrittäjyys. 
 
Pohjois-Savon maaseutuohjelman painopiste on määritelty niin, että Pohjois-Savon maa-
seutu on yrittäjyyttä suosiva ja kehittävä toimintaympäristö, jossa maaseudun elinkeino-
jen monipuolisuus, kannattavuus ja kilpailukyky kasvavat. Maaseudun vetovoimaa lisää-
viä palveluita on saatavilla monin eri tavoin järjestettyinä. Paikallisiin resursseihin perus-
tuva maaseutuyrittäminen on jaettu neljään osaan: 
• maatalouden arvoketju 
• metsätalouden arvoketju 
• luonnonvarojen kestävän käytön ja tuotteistamisen arvoketju 
• palveluyrittäjyyden arvoketju. 
 
Pohjois-Savon maaseutumatkailun investoinneissa pääpaino on ollut majoitus- ja muiden 
matkailutilojen rakentamisessa. Alalle perustetut uudet yritykset ovat olleet pääasiassa 
ohjelmapalvelujen tarjoajia. Uudella ohjelmakaudella ekologisesti kestävän matkailun ja 
erilaisten ohjelmapalvelujen lisääminen ja kehittäminen tulevat muodostamaan entistä 

                                                 
4 Pohjois-Savon maaseutuohjelma 2007-2013, Pohjois-Savon TE-keskus, 2005. 



SUUNNITTELUKESKUS OY RAPORTTI   
 Kehittämisyhdistys Kalakukko ry/ Rautavaaran kunta   
31.10.2006 Rautavaaran lentokenttäalueen matkailukäytön lisääminen  

 
 

7 

suuremman osan matkailun kehittämisestä. Maaseutuohjelman matkailuelinkeinolle aset-
tamat tavoitteet ovat seuraavat: 
• matkailuliiketoiminnan kasvu (matkailijamäärien/liikevaihdon kasvattami-

nen/viipymän pidentäminen) 
• palvelun laadun parantuminen 
• palvelutarjonnan monipuolistuminen mm. yrittäjien yhteistyötä lisäämällä 
• matkailuyritystoimintaa tukevan infran parantuminen ja logistiikan kehittyminen 
• yhteistyön lisääntyminen maaseutumatkailun myynnissä ja markkinoinnissa. 
 
Itä-Suomen Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) toimenpideohjelma (luonnos)5 
 
Euroopan neuvosto määritteli joulukuussa 2005 Suomen kilpailukyky- ja työllisyystavoit-
teet piiriin. Itä-Suomi sain siirtymäkauden alueena oman rahoituskehyksen sekä EAKR- 
että ESR-ohjelmiin, ja lisärahoitusta harvan asutuksen ja syrjäisyyden aiheuttaman pysy-
vän haitan perusteella. Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitus Itä-Suomessa on 
ohjelmakaudella 2007-2013 yhteensä 327 milj.euroa. Itä-Suomen alueellinen EAKR-
toimenpideohjelma kattaa Etelä-Savon, Kainuun, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon 
maakunnat. Suomessa laaditaan neljä suuralueittaista EAKR-toimenpideohjelmaa. Itä-
Suomen EAKR-ohjelmassa kehittämisen ydinalueet on määritelty alueellisen kilpailuky-
vyn näkökulmasta. Olennaista on yritystoiminnan uudistumista ja kilpailukykyä tukeva 
hyvin toimiva innovaatiojärjestelmä ja innovaatioihin kannustava toimintaympäristö. 
 
EAKR:n toimenpideohjelman toimintalinjat ovat: 
1) Yritystoiminnan uudistaminen ja vahvistaminen 
2) Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen sekä innovaatio- ja osaamisra-

kenteiden vahvistaminen 
3) Alueiden saavutettavuuden, uusiutuvien energialähteiden hyödyntämisen sekä luon-

non- ja kulttuuriympäristöjen parantaminen. 
 
Itä-Suomen valitut osaamisalueet ovat: 
• Metsä ja metalli 
• Materiaalitekniikka 
• ICT 
• Vapaa-aika ja matkailu (matkailu ja elämystuotanto, sähköinen liiketoiminta, va-

paa-ajan asuminen ja –palvelut, kulttuuri) 
• Hyvinvointi 
• Ympäristö 
• Kaivannaistoiminta. 

 
4.3 Matkailun trendit 

Matkailun kehittymisessä on tulevaisuudessa nähtävissä seuraavanlaisia muutoksia ja 
trendejä. 

Kestävä kehitys. Kestävän kehityksen periaatteet muuttuvat lisäarvosta perusedellytyk-
seksi. Autenttinen luonto- ja kulttuurimatkailu kasvavat. Asiakkaat vaativat tuottajilta 

                                                 
5 Itä-Suomen Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) toimenpideohjelma, luonnos 2.8.2006. Etelä-Savon maakuntaliitto, Kai-
nuun maakuntayhtymä, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Pohjois-Savon liitto. 
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ympäristön huomioivia tuotteita. Koskematon luonto on arvokas osa matkailukokemusta 
ulkomaalaisille, mutta myös suomalaisilla kaupungistuneille asiakkaille. 

Matkailuteollisuudesta elämysteollisuuteen lyhyiden lomien yleistyessä. Painopiste siirtyy 
palvelujen tuottamisesta kohti yksilöllisempien elämysten tuottamista asiakkaalle. Vapaa-
ajan määrän vähentyessä halutaan kokea entistä enemmän elämyksiä entistä lyhyemmäs-
sä ajassa. Tuotettavat elämykset tulee paketoida helposti ostettavaan muotoon. 

Virtuaalitodellisuus suunnannäyttäjänä. Virtuaalisuuden ja teknologian mukanaan tuo-
mia mahdollisuuksia voidaan käyttää mm. virtuaalielämysten eri keinojen lisäämiseen 
(simulaattorit, liikkeisiin reagoivat ohjelmat) sekä markkinointiin. 

Varttuneempi väestö yhä tärkeämmäksi asiakasryhmäksi. Väestön vanheneminen on glo-
baali-ilmiö. Eurooppalaiset ikääntyneet ovat hyväkuntoisia, kokeneita matkailijoita, jotka 
odottavat laadukasta yksilöllistä palvelua.  

Imagon merkitys kasvaa, matkakohde on muotituote, vrt. Tahko tai Vierumäki. Imagoa 
hiomalla kohteet lisäävät vetovoimaansa ja erottautuvat kilpailijoistaan. Syntyy ”asia-
kasheimoja”, jotka ilmentävät valitsemaansa brändiä. 

Kokousmatkailu lisääntyy. Korkeatasoiset kokoustilat yhdessä luonnon ja harrastusmah-
dollisuuksien kanssa kiinnostavat monia kokousjärjestäjiä ja heidän asiakkaitaan. Tekno-
logian kehitys mahdollistaa etätyöskentelyn ja juoksevien asioiden hoidon toimiston ul-
kopuolelta. 

Terveys- ja hyvinvointipalveluiden kysyntä kasvaa voimakkaasti asennemuutosten ja vä-
estön ikääntymisen myötä. Myös liikunta koetaan osana hyvinvointia ja lomiin halutaan 
liittää entistä enemmän työvireyttä lisääviä elementtejä. 
 
4.4 Matkailualan visio6 

Matkailuelinkeino yleensä ja erityisesti majoitus- ja ravitsemistoiminta kytkeytyy yhä tii-
viimmin oman matkailuklusterinsa ohella muihin klustereihin, esim. hyvinvointikluste-
riin. Myös muut alat ja klusterit lähestyvät matkailua, kunhan löytyy yhteisiä intressejä.  
 
Matkailukysyntä kasvaa, mutta myös monimuotoistuu, yksilöityy ja muuttuu aktiviteetti- 
tai teemapainotteiseksi. Yritysten tuleekin hyvin herkästi vaistota uudet matkailutottu-
mukset ja -arvostukset. Kulttuurit ja niiden tunteminen tulevat yhä tärkeämmiksi. Enna-
kointiin ja tulevaisuuden kulutustottumuksiin kiinnitetään enemmän huomiota. Kuluttaja 
on hyvin herkkä erilaisille trendeille ja median vaikutuksille. 
 
Lyhytlomat lisääntyvät edelleen. Asiakkaat ovat aktiivisia matkailijoita, joilla on korkea 
hinta-laatu-tietoisuus. Internetin ansiosta vertailtavuus kasvaa ja ostokäyttäytyminen voi 
muuttua radikaalistikin. Suomi on pieni kohdemaa, jonka menestyminen perustuu onnis-
tuessaan vapaa-ajan matkailijan spesialisoituneiden tarpeiden tyydyttämiseen. Erilaisille 
asiakasryhmille tarjottavat teemamatkat lisääntyvät.  
 
4.5 Matkailupalvelut 

Rautavaaran matkailu tukeutuu pääosin majoitus- ja ohjelmapalveluihin. Alla on käsitelty 
matkailupalveluja yleensä sekä muutamien tuoteryhmien osalta, jotka sopisivat Rautavaa-
ran matkailussa kehitettäviksi matkailupalvelutuotteiksi.  

                                                 
6 KTM 2006,  Toimialaraportti, Majoitustoiminta 
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Vuonna 2004 suomalaiset tekivät lähes 26 miljoonaa kotimaan matkaa, joista 4,5 suutau-
tui maksulliseen majoitukseen. Vuoteen 2003 verrattuna kasvua oli 4 %. Lyhyiden mat-
kojen (1-3 yötä) määrä kasvaa nopeammin kuin pitkien määrä. Yli neljännes kaikista ko-
timaan vapaa-ajan matkoista suuntautuu Helsinkiin. Toinen neljännes suuntautuu aktiivi-
lomakohteisiin Kuusamoon (Ruka), Kittilään (Levi) ja Sotkamoon (Vuokatti). 

Kotimaan vapaa-ajanmatkoja, jossa yövyttiin maksullisessa majoituksessa, tehtiin vuonna 
2005 Pohjois-Savoon yhteensä 275 000 matkaa.7 

KTM:n Majoitustoiminnan toimialaraportin mukaan majoitustoiminnan menestystekijöitä 
ovat: 

• Sijainti 
• Ketjuuntuminen, franchising 
• Asiakaslähtöisyys 
• Erikoistuminen, yksilöllisyys 
• Asiakaspalvelujen laatu 
• Hinta-laatu-suhde 
• Tehokkuus 
• Kanta-asiakkuuden ylläpitäminen 
• Saavutetun kilpailukyvyn ylläpitäminen 
 
Ilmailuharrastajat8 

Suomen Ilmailuliitossa oli vuoden 2005 lopussa 10 051 jäsentä ja jäsenyhdistyksiä on 
249 kpl. Jäsenmäärä on viime vuosina ollut hieman laskeva, sillä vuonna 2002 jäsenmää-
rä oli 800 jäsentä enemmän verrattuna vuoteen 2005. Harrastuslajeista ultrakevyet -
toiminta on kasvattanut jäsenmääräänsä eniten aikaisempiin vuosiin verrattuna. Suomen 
Ilmailuliitto on kansainvälisen ilmailujärjestön Fédération Aéronautique Internationalen 
(FAI) jäsen ja liitto toimii Suomen Liikunta ja Urheilun lajiliittona sekä Nuori Suomi ry:n 
jäsenenä. Ilmailuliiton koulutuksesta vastaa Suomen Urheiluilmailuopisto, jonka toimi-
paikkana on Räyskälä. Harrastuslajien mukaan liiton jäsenistö jakaantui vuoden 2005 lo-
pussa seuraavasti: 

- Experimental   68 
- Kuumailmapallot  99 
- Laskuvarjohypyt  2 381 
- Lennokit   1 238 
- Moottorilento   2 055 
- Purjelento   2 446 
- Riippuliito   264 
- Ultrakevyet   592 
- Varjoliito   548 
- Nousuvarjo   10 
- Muut    350 
Yhteensä    10 051 

                                                 
7 Suomalaisten matkailu 2005. Liikenne ja matkailu 2006. Tilastokeskus, 2006. 
8 Suomen Ilmailuliitto, Toimintakertomus 2005, Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2006. 
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Kuopion Ilmailuyhdistys on purjelentoon keskittynyt yhdistys ja jäseniä yhdistyksellä on 
yli sata. Kuopion Ilmailuyhdistyksen toimipaikka on Kuopio, mutta pääasiallinen lento-
toiminta tapahtuu Rautavaaran lentokeskuksessa, keväisin lentotoimintaa on jonkin ver-
ran myös Kuopion Rissalassa. Vuonna 2006 yhdistys suoritti 1165 lentoa, joista 1054 
lentoa suoritettiin purjekoneella. 9 
 
Suomen Ilmailuliiton tärkein tiedotuksen väylä on Ilmailu-lehti ja internet-sivut. Liiton 
markkinoinnin pääkohderyhmä on nuoret. Tämä näkyy lajiesitteiden ulkoasussa ja tapah-
tumissa, johon liitto ottaa osaa mm. lasten messut, nuorten harrastemessut ja pienoismal-
limessut Model Expo. Keskiasteen kouluihin suunnattuja ilmailukursseja organisoidaan 
yhdessä opettajien kanssa yhteistyössä. Lennokkipuolen junioritoimintaa tuetaan ja len-
nokkiohjaajille järjestetään ohjaajakoulutusta. Leirejä, tapahtumien järjestämistä ja ohjaa-
jakoulutusta tuetaan myös rahallisesti. Seurakuntien ohjaajille tarjotaan lennokinraken-
nuksen ohjaamiskoulutusta. Nousuvarjoa on käytetty elämyskasvatuksessa ja ryhmätyö-
taitojen kehittämisessä. Nousuvarjotoimintaa on ollut mukana nuorisoleireillä, joita jär-
jestää mm. partiolaiset, seurakunnat ja nuorisotoimet. 
 
Luontomatkailu ja ohjelmapalvelut 

Suomen matkailusta noin neljännes on luontomatkailua10. Luonnon virkistyskäyttöön ja 
luontomatkailuun liittyvien työpaikkojen kokonaismäärä vastasi vuonna 2000 noin 32 
000 henkilötyövuotta. Työpaikoista noin kolme neljäsosaa on kotimaisen ja loput ulko-
maisen kysynnän tuottamia. 

Luontoaktiviteettien kysyntänäkymät ovat hyvät. Trendejä ovat erilaiset seikkailuaktivi-
teetit sekä nousevana suuntauksena erilaiset hyvinvointiin liittyvät matkailutuotteet. Tu-
levaisuuden tuotteista kasvua ennustetaan myös incentive-tuotteille ja kalastusmatkailu-
palveluille. Eri vuodenajat mahdollistavat monipuolisen, myös sesonkien ulkopuolisten, 
tuotteiden kehittämisen, mikä lisää matkailukysyntää Suomeen ja Suomessa. 

Luontomatkoja eli yöpymisen sisältävän matkan, jonka pääasiallinen tarkoitus on osallis-
tuminen johonkin ulkoilu- tai luontoharrastukseen, tekee noin 40 % suomalaisista. Kes-
kimäärin matkoja on yhdeksän kertaa vuodessa ja matkapäiviä on yhteensä noin 25. Ak-
tiivisimpia luontomatkailijoita ovat 25-44-vuotiaat, jotka asuvat kaksin tai joilla on kou-
luikäisiä lapsia. He ovat korkeasti koulutettuja, asuvat isoissa yli 100 000 asukkaan kun-
nissa ja he ovat kotoisin joko Uudeltamaalta tai Pohjois-Suomesta.  

Noin joka kymmenes luontomatka liittyy hiihtoon, retkeilyyn tai kalastukseen. Miehet 
matkailevat naisia useammin kalastuksen ja metsästyksen merkeissä. Nuoret osallistuvat 
muita ikäluokkia enemmän eräretkeilymatkailuun. Puolet valituista luontomatkakohteista 
sijaitsee 150 km:n etäisyydellä tai lähempänä kotoa. Matkoista noin 27 % suuntautuu 
Etelä-Suomeen. Välineiden vuokraustarve kohdistuu kesällä soutuveneisiin ja kanoottei-
hin. Myös erikoisvarusteille, kuten lumikengille ja kiipeilyvälineille näyttäisi löytyvän 
kysyntää.  

                                                 
9  Kuopion Ilmailuyhdistys, 2006. http://kiy.pspt.fi/ 
10 Ympäristöministeriö. http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=700&lan=fi 
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Kalastus on yksi suosituimmista vapaa-ajan harrastuksista. Riista- ja kalatalouden tutki-
mus-laitoksen selvitysten mukaan suomalaisista noin 40 % harrastaa kalastusta vähintään 
kerran vuodessa. Aktiivikalastajia arvioidaan olevan noin 200 000 - 300 000. Kalastus-
palvelujen tyypillinen käyttäjä on keski-ikäinen, perheellinen mies. Eri tutkimusten mu-
kaan osin jopa merkittävimpiä asioita ovat muut kuin suoranaisesti kalastukseen liittyvät 
tekijät eli luonnosta nauttiminen, rentoutuminen ja irrottautuminen arjen rutiineista.  

Metsästys on nyös nostanut suosiotaan, maassamme on noin 300 000 metsästäjää eli 6 % 
maan väkiluvusta. Väkilukuun nähden Suomessa on siis metsästäjiä enemmän kuin mis-
sään muussa Euroopan maassa. Suomalaisella on vielä kohtuullisesti tilaa metsästää, ei-
vätkä riistakannat joudu kohtuuttoman verotuksen kohteeksi. Suomalaisia metsästäjiä on 
kaikista ikäryhmistä ja sosiaaliluokista. Myös naisten määrä metsästyksen parissa on vii-
me vuosina kasvanut. Aktiivisia naismetsästäjiä on yli 10 000, eli noin 3 % Suomen met-
sästäjämäärästä. Metsästysoikeus kuuluu Suomessa pääsääntöisesti maanomistajalle. 
Maanomistaja voi kuitenkin vuokrata metsästysoikeutensa toiselle. Vuokraajina ovat 
yleensä yksittäisten metsästäjien muodostamat yhteenliittymät eli metsästysseurat.11 

Menestyviä kohteita luontoaktiviteettimarkkinoilla ovat ympärivuotiset matkailukeskuk-
set. Matkailukeskusten yhteydessä ohjelmapalveluyrityksillä on riittävän suuri asiakasvo-
lyymi ja ne voivat olla osa keskuksen brändiä. 

Hyvinvointimatkailupalvelut 

Hyvinvointimatkailun odotetaan kasvavan tulevaisuudessa, myös Matkailun edistämis-
keskus on aloittamassa suomalaisen hyvinvointimatkailun markkinoinnin lähimarkkinoil-
le. Suomalaiselle hyvinvointimatkailulle on ominaista sen suomalaisuutta korostavat ele-
mentit: puhdas ilma, järvi ja metsä, rentoutuminen keskellä hiljaisuutta, rauhaa ja luon-
nonkauniita maisemia laadukkaassa ja esteettisessä ympäristössä.” Suomalaisten määri-
telmien mukaan hyvinvointimatkailupalvelut koostuvat hyvinvointituotteista, tyky-
tuotteista, terveysmatkailutusotteita ja wellness-tuotteista. 

Suomalaiset alan yritykset uskovat, että wellness- ja hyvinvointimatkailun kysyntä kas-
vaa voimakkaasti lähitulevaisuudessa ja samalla sen merkitys korostuu sekä alueellisesti, 
kansallisesti että kansainvälisesti. Ajan kuluessa kasvun uskotaan kuitenkin tasaantuvan. 
Kysynnän muutoksiin ja kasvuun varaudutaan mm. kehittämällä uusia palvelumuotoja ja 
muuttamalla olemassa olevia tuotteita kysynnän mukaan asiakaslähtöisiksi. Henkilökun-
nan koulutukseen, tuotekehitykseen, markkinointiin ja laadun kehittämiseen panostetaan. 

Leirintäalue- ja lomakylämarkkinat 

Vuonna 2005 Suomessa oli yhteensä 284 leirintäaluetta. Vuodepaikkoja leirintäalueiden 
mökeissä/huoneissa oli 15 800 ja matkailuvaunupaikkoja noin 63 000. Leirintäalueiden 
lukumäärä on laskenut vuosikymmenen aikana tasaisesti. Myös mökkien ja huoneiden 
lukumäärä on laskenut lähes kolmanneksella vuosikymmenen aikana. Matkailuvaunu-
paikkojen määrässä ei ole tapahtunut viime aikoina suuria muutoksia. 

Leirintäalueyöpymisiä yleisillä leirintäalueilla vuonna 2005 kirjattiin noin 2,1 miljoonaa. 
Kasvua edelliseen vuoteen oli noin prosenttiyksikön verran. Vuonna 2006 leirintä-
alueyöpymisten määrän arvellaan kasvavan noin 5 %. Leirintäalueilla hieman yli puolet 

                                                 
11 Metsästäjäin Keskusjärjestö, 2006. 
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yöpyy matkailuvaunuissa. Mökeissä/huoneissa yöpyjiä on noin kolmannes ja teltassa 
noin 15 %. Yleisten leirintäalueiden lisäksi SF-Caravanin jäsenalueilla, SFC-alueilla, 
saavutettiin 680 000 yöpymisvuorokautta.12  

Vuonna 2005 Suomessa oli lomakyliä 128 kappaletta. Lomakylien koko on vuosien saa-
tossa kasvanut. Vaikka lomakylien lukumäärä on pysynyt jokseenkin ennallaan, on niiden 
vuodepaikat kasvaneet kolmanneksella kymmenessä vuodessa. Vuonna 2005 vuodepaik-
koja lomakylissä oli noin 11 600. Lomakylissä vietettiin vuonna 2006 noin 700 000 yötä. 
Luku on lähes kaksinkertaistunut vuosikymmenen aikana. Lomakylissä yöpyminen ta-
pahtuu pääasiallisesti mökeissä tai huoneissa.  

Caravanmatkailu 

Matkailuvaunuja on Suomessa noin 60 800 ja matkailuautoja 26 700. Matkailuajoneuvo-
jen myynti on merkittävässä kasvussa. Vuonna 2005 uusia matkailuautoja ensirekisteröi-
tiin noin 12 % edellisvuotta enemmän ja matkailuvaunuja 3,1 % enemmän kuin vuonna 
2004.13 Myös kiinnostus vuokrata matkailuajoneuvoja on kasvussa. SF-Caravan ry:ssä on 
henkilöjäseniä yhteensä 54 002.14 

SF Caravan ry:n ja Suomen Gallupin kesällä 2006 tekemän tutkimuksen mukaan kara-
vaanariseurue kuluttaa vierailupaikkakunnalla rahaa keskimäärin 118 euroa vuorokaudes-
sa. Eniten rahaa kuluttivat 34 – 49-vuotiaat (151 €/vrk) ja vähiten taas yli 50-vuotiaat (85 
€/vrk). Tulosten mukaan, mitä suuremmalla joukolla matkustetaan, sitä enemmän kulute-
taan rahaa. Päivittäistavarakauppa on suurin karavaanimatkailun hyötyjä. Rahaa kara-
vaanareilta kuluu eniten ruokaostoksiin ja kestokulutustavaroihin. Näiden jälkeen eniten 
kulutetaan polttoaineeseen, museoihin ja nähtävyyksiin sekä urheilutapahtumiin.  

Hieman yli puolet karavaanareista on lapsiperheitä. Kolmasosalla lapset ovat jo lähteneet 
kotoa, ja loput ovat lapsettomia perheitä tai yksineläjiä. Keskisuurissa, yli 50 000 asuk-
kaan kaupungeissa asuu kolmasosa karavaanareista. Toinen kolmasosa asuu pienissä 
kaupungeissa ja loput maaseudulla. Suurista kaupungeista karavaanareita löytyy vähem-
män.  

Karavaanarit liikkuvat matkailuautolla tai -vaunuyhdistelmällä keskimäärin 4 000 kilo-
metriä vuodessa. Valtaosa matkoista tehdään kesäaikaan ja kotimaassa. Karavaanari yö-
pyy matkailuajoneuvossaan keskimäärin 50 yötä vuodessa.  

Karavaanimatkalle lähdön syitä ovat perhekohteet, kuten huvipuistot ja puuhamaat, kesän 
festivaalit ja kulttuuritapahtumat, kiertomatkat, luonto- ja kalastuskohteet sekä sukulais-
vierailut. Talvella matkakohteena on useimmiten hiihtokeskus, sillä näissä on tarjolla 
sähköistettyjä vaunupaikkoja ja runsas ohjelmapalvelutarjonta. Lähes kaksi kolmesta (60 
%) karavaanarista käyttää vaunuja myös talviaikaan. Talvella tapahtuvat yöpymiset pe-
rustuvat pitkälti kausipaikoilla pidettäviin vaunupaikkoihin, ja liikkuminen on vähäistä. 
Laskettelumahdollisuuksien lisäksi karavaanarit hakeutuvat talvikohteisiin, joissa on 
mahdollisuus talvikalastaa, hiihtää tai moottorikelkkailla. Pilkkiminen on vakiinnuttanut 
paikkansa karavaanareiden suosimana lajina. Usein talvikohteena ovat myös SF-

                                                 
12 SF CARAVAN, Toimintakertomus v. 2005 
13 SF CARAVAN, Toimintakertomus v. 2005 
14 http://www.karavaanarit.fi/sf-caravan_ry/ 
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Caravanin jäsenyhdistysalueet. Karavaanareiden lumikauden markkinat ovat kooltaan 
huomattavasti kesämarkkinoita pienemmät, karkeasti arvioituna vain noin 8 % siitä.15  

 

5 RAKENNUKSIIN LIITTYVÄT TOIMENPITEET 

Maastokäynneillä, jotka suoritettiin 20.9.2006 ja 17.10.2006, kerättiin havainnollisempaa 
tietoa kiertämällä lentokenttäalueella. Työryhmäkokouksessa 17.10.2006 saatiin myös si-
dosryhmien ajatuksia lentokenttäalueen kehittämiseksi.  

Kahvila-/ravintolarakennus on teknisesti huonossa kunnossa ja liian suuri nykyiseen 
tarpeeseen nähden. Vain suurten tapahtumien aikana voisi olla käyttöä näin laajalle tilal-
le. Kuopion ilmailuyhdistyksenkin mielestä rakennuksen voisi korvata toimivammalla 
ratkaisulla. Rakennuksessa on pieni laitoskeittiö, jonka laitteet ovat vanhat mutta toimi-
vat. Keittiön kylmiöt ovat huonokuntoiset ja paljon sähköä kuluttavat. Kolme vuotta sit-
ten kahvila-/ravintolarakennus on läpäissyt vielä terveystarkastuksen. Myyntitilassa on 
ollut vesivahinkoja, jonka vuoksi lattia on huonossa kunnossa. Suora sähkölämmitys ja 
kuumavesiboileri ovat energiataloudellisesti kalliita ratkaisuja.  

Majoitusrakennus on teknisesti huonossa kunnossa. Rakennuksen ulkovuoraus ja – 
maalaus ovat kohtuullisessa kunnossa. Ikkunoita on rikki, kosteusvaurio (putkirikko) on 
yhdessä WC-tilassa. Seinissä on ohuet eristeet, huoneet ovat pieniä ja kalusteet sekalaisia.  

Sauna-/suihku-/WC-rakennus sisältää myös pienen tilan, jota on käytetty koulutustila-
na. Rakennus on suhteellisen hyvässä kunnossa. Suihkutiloissa on 8 suihkua ja muuten-
kin suihkuhuone liian suuri saunaan verrattuna. Rautapitoinen vesi on jättänyt jälkiä 
klinkkerilattiaan. Pesuhuonetilojen siivous on laiminlyöty. Saunassa on sähkökiuas. 
WC:hin on erillinen sisäänkäynti.  

Kaikki 3 rakennusta on siirretty ko. paikoille ja ne ovat entisiä TVH:n parakkeja. 

Alueella on lisäksi lukuisia pieniä mökkejä, joista suurin osa on yhdistyksen jäsenten 
omistuksessa, jolloin ei ole ollut tarvetta muulle majoitukselle. Alueella on myös muuta-
mia sähkötolppia asuntovaunuille. 

Lentokonehalli on hyvässä toiminnallisessa kunnossa. Katon naulausta joudutaan silloin 
tällöin kiristämään. Hallitilaa vuokrataan myös säilytystilana mm. asuntovaunuille ja au-
toille. 

Rantasauna on toimivassa kunnossa. Se on perinteinen sauna, jossa on puukiuas, vesipa-
ta ja takka. Tila on hämärä ja melko pieni maks. 5-8 hengelle. Rantasauna sijaitsee pienen 
lammen rannalla, jonka vesi on lähteistä. Vastarannalla on loma-asunto. Vesi tulee sau-
naan polttomoottorikäyttöisen pumpun avulla.  

Toimenpiteet 

Kahvila/ravintolarakennus on huonossa kunnossa eikä ole nykytiloina toimiva, joten 
rakennuksen voisi purkaa ja korvata uudisrakennuksella, joka vastaisi paremmin nyky-
ajan vaatimuksia. Uusi kahvilarakennus voisi toimia ilmailutoiminnan lisäksi myös tule-

                                                 
15 Suomen leirintämatkailun nykytila ja kehittämisnäkymät, 2003. Ympäristöministeriö. Helsinki. 
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vien matkailutoimien infopisteenä ja kokoontumispaikkana sekä tarvittaessa kokoustiloi-
na.  

Majoitusrakennus on huonossa kunnossa, eikä vastaa nykyajan vaatimuksia laadukkaas-
ta, turvallisesta ja terveellisestä majoitustilasta. Rakennusta ei tulisi käyttää kaupallisessa 
majoitustoiminnassa (purettava). Alueelle voisi miettiä toimivampia majoitusratkaisuja 
mm. mökkimajoitusta, leirintäalue- ja caravantyyppistä toimintaa. 

Sauna/suihku/WC-rakennus on hyvässä kunnossa ja sen voi säilyttää. Pieniä korjaus-
toimia sisätiloihin joutuu tekemään, mutta muuten tilat voisivat toimia ilmailijoiden li-
säksi esim. moottorikelkkailijoiden taukotilana ja caravaanareiden huoltotiloina. 

Lentokonehalli on hyvässä kunnossa ja sen käyttöä kannattaisi tehostaa myös toiminnal-
liseen käyttöön. Lentokonehalli toimii hyvin erilaisten tapahtumien pitopaikkana ja hallin 
ulkopuolelle mahtuu myös toimintaa.  

Rantasauna on kohtuullisessa kunnossa, mutta matkailulliseen käyttöön liian pieni. Jos 
matkailutoimintaa halutaan alueelle kehittää, niin isompi saunarakennus esimerkiksi pie-
nine neuvottelutiloineen olisi tarpeellinen.  

Rakennuksien ylläpidosta vastaava Rautavaara-säätiö voisi kilpailuttaa rakennukset lento-
toiminnan ulkopuoliseksi talviajaksi (lokakuu-maaliskuu) jonkin matkailuyrittäjän käyt-
töön mm. tarjouspyyntöjen perusteella. Tällä tavoin lentokenttäalueelle olisi mahdollista 
saada ympärivuotista toimintaa. 

 

6 YRITYSHAASTATTELUT 

Yrityshaastatteluissa haastateltiin 8 kpl rautavaaralaista matkailuyrittäjää, joista valtaosa 
kuuluu ns. Team Erä markkinointinimen alle sekä 9 kpl varpaisjärveläistä matkailuyrittä-
jää. Yrityksiltä kysyttiin seuraavia asioita: 

1) Voisiko yrityksenne toimia tai tuottaa matkailupalveluita Rautavaaran lento-
keskuksen yhteydessä? 

2) Millaisia matkailupalveluita Rautavaaran lentokeskuksen yhteyteen voitaisiin 
mielestänne kehittää? 

Viisi matkailuyrittäjää 17:sta voisi toimia alueella. Nämä yritykset ovat Kestitupa Wanha 
Roinila (ohjelmapalvelut mm. Harsumäen taideluontopolku), Erä Gana & Guggo (eräoh-
jelma- ja ruokapalvelut), Lapinmäen Poro & Erä (ruokailu- ja vapaa-ajanpalvelut) sekä 
Puirooniemi (ohjelmapalvelut) ja Ylä-Savon Ratsu- ja Lomahovi. 

Tahkon moottorikelkkasafariyrittäjien haastatteluissa kävi ilmi, että moottorikelkkareitti-
en varrella olevat tauko- ja määränpääpaikat täytyy olla sen verran erikoisia ja mielen-
kiintoisia, että ne otettaisiin safarikohteeksi. Pelkkä laavupaikka ei riitä. Varsinkin ulko-
maalaiset asiakkaat toivovat kohteessa olevan hyvätasoista ruokaa ja joitain ohjelmapal-
veluita kelkkailun lisäksi. Tällä hetkellä kelkkasafarit ovat pysähtyneet mm. Metsäkar-
tanolla ja Villieläinmaassa. Osa varpaisjärveläisistä matkailuyrityksistä on päässyt myös 
Tahkon markkinointisivuille esim. Villieläinmaa, jossa on Suomen suurin villisikatarha. 
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7 TOIMINNALLISET KEHITTÄMISEHDOTUKSET 

Työryhmäkokouksessa 17.10.2006 saatiin myös sidosryhmien ajatuksia lentokenttäalueen 
kehittämiseksi. Alla olevaan listaan on koottu kehittämisen reunaehtoja sekä matkailullisia 
kehittämismahdollisuuksia, jotka tulivat keskusteluissa esille: 

• Moottorikelkkareitti on suunniteltu niin, että myös lentokentän alueella pääsee poik-
keamaan 

• Yhteistyö Tahkon kanssa voi olla haastavaa, koska toiminta on eri tasolla 
• Mahdollisuuksia ovat mm. yleisölennätykset ja seikkailutoiminta 
• Alueella voisi olla merkittävästi lisää mökkejä 
• Sodan aikainen historia on tuotteistettavissa. Vanhat lentokonekorsut voitaisiin kun-

nostaa mm. museoviraston/ilmailumuseon kanssa yhteistyössä. 
• Alueelle tarvitaan kunnon opasteet, oppaat ja infotaulut 
• Lentonäytökset ei ole terminä hyvä, vaan parempi olisi käyttää termiä Ilmailuesittely 
• Alueella on pidetty perinnemaatalousnäyttely, myös muut tapahtumat sopisivat alueel-

le 
• Yhteistyö metsästysseurojen kanssa on haaste, mutta sitä voisi kehittää. Hirvestyksen 

lisäksi alueella voisi olla mm. majavanmetsästystä, jänisjahtia, sorsastusta jne. 
• Lentokentän kiitoradan nykyinen pinnoite ei kestä käyttöä mm. autojen testiratana. 

Rautavaaran kunta on investoinut öljysorapäällysteen, joka kestää vielä seuraavat 10-
15 vuotta, kunhan sitä ei kuluteta esim. autojen nastarenkailla. Mikroautorata sopisi 
paremmin alueelle. 

• Alueella voitaisiin järjestää nuorisoleirejä mm. purjelentorippileiri tai lukion kursseja. 
15-vuotiaana on mahdollista saada purjelentolupakirja. 

• Miksi tulla Rautavaaralle yöksi? Vetovoimatekijät ja sisältö on luotava toiminnalle. 
• Aktiviteettitoimintana voisi olla mm. melonta.  
• Laivalaituri on tulossa Syvärinjärven pohjoispäähän Varpaisjärven kunnan alueelle. 
• Näätäjärven maja on luksusmökki, jota voitaisiin hyödyntää matkailussa. 
• Tyky- ja ns. hiljaisuusmatkailu on kasvussa. Purjelento sopisi hyvin myös hiljaisuus-

matkailuun. 
• Matkailutoiminnan tulisi lentokenttäalueella olla yritysvetoista toimintaa, jota Rauta-

vaaran kunta tukisi. 
• Esimerkiksi Keski-Euroopan ilmailuharrastajat voisivat vuokrata yhdistyksen koneita. 

Keski-Euroopassa ilmatila on ns. ”ahdasta” harrasteilmailuun. Rautavaaralla ei ole 
lentokorkeusrajoituksia. 

• Yhteistyötä voitaisiin tehdä matkailukeskusten, kuten Tahkon, Bomban, Kolin ja Vuo-
katin kanssa. 

• Koulutuskone maksaa noin 30 000 – 40 000 euroa. Säätiö voisi hankkia koneen ja 
vuokrata sen yhdistykselle. 

 
7.1 Kehittämistoimenpiteet 

Ongelmakohtana matkailun kehittämisessä on mm. turvallisuuskysymykset alueella eli 
miten matkailijat ja ilmailun harrastustoiminta on yhdistettävissä. Alueelle tarvitaan sel-
keät opasteet sallituille kulkureiteille, tällöin myös maaston kulumista ehkäistään. Ra-
kennusten peruskorjaus ja uudisrakentaminen tulee tehdä suunnitelmallisesti käyttäjien 
tarpeet huomioiden ja yhteistyössä, johon myös kunta osallistuu. Maanomistus ja lupa-
asiat tulee selvittää Metsähallitukselta. Lentokeskuksen syrjäisestä sijainnista voi tehdä 
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myös vahvuustekijän. Yrittäjät tulee sitouttaa hankkeeseen ja markkinointi tulee tapahtua 
yhteistyössä yrittäjien, kuntien ja matkailukeskusten kanssa. Uutta moottorikelkkareittiä 
pystytään hyödyntämään vasta, kun matkailupalvelut alueella ovat kunnossa. 

Kehittämistoimenpiteet, joita matkailun kehittämiseksi tarvitaan ovat mm. seuraavat: 

• Vahva tahto ja visio kehittymiselle 
• Perusinfrastruktuurin kunnostaminen (majoitus- ja tukipalvelut) 
• Mitoituksen miettiminen, kuinka suureksi alueen halutaan kasvavan? 
• Alueen päätoimintojen kehittäminen 
• Rautavaaran ja Varpaisjärven matkailullisten brändien vahvistaminen 
• Sopivien yrittäjien sitouttaminen mukaan palvelutuottajiksi  
• Yhteistyön ja markkinoinnin tiivistäminen (ilmailuyhdistys, kunnat, yrittäjät, matkai-

lukeskukset) 
• Ulkopuolisten resurssien ja omistusmuotojen kytkeminen toimintaan mukaan 
• Tehostetut markkinointitoimenpiteet pääkohderyhmille 
• Jatkuva kehittyminen ja laadun seuranta. 
 

 
 

8 RAUTAVAARAN LENTOKENTÄN VISIO VUODELLE 2015 

8.1 Visio vuodelle 2015 

Rautavaaran lentokentälle on kehittynyt ilmailuharrastuksen lisäksi myös matkailullista 
toimintaa vuoteen 2015 mennessä. Rakennusten peruskorjaukset ja tarvittavat uudisra-
kennukset on rakennettu. Alueella järjestetään vähintään yksi suuri tapahtuma kesässä. 
Aluetta kehitetään edelleen ilmailun ehdoilla. Rautavaaran ja Varpaisjärven kunnat ovat 
mukana luomassa olosuhteet toiminnan kehittämiselle. Olemassa olevat matkailu- ym. 
palveluyritykset on hyödynnetty tehokkaasti. Tehtävien ja vastuiden jako on selkeä, esi-
merkiksi Rautavaara-säätiö voisi omistaa koulukoneet. Toiminnasta on luotava pysyvä ti-
la ja yhteistyömalli. Rautavaaran lentokentän ilmailukysyntä kasvaa, koska harrastuslen-
totoiminnan operointi valtion kentiltä käy tulevaisuudessa vaikeaksi. 

8.2 Kehittämislinjat 

• Ilmailutoiminta 

o Kilpailut: Säätiö ja yhdistys yhteistyössä kunnan kanssa panostavat tehok-
kaasti eri harrasteilmailulajien kilpailujen saamiseksi Rautavaaralle. 

o Koulu-/vuokrakonekanta: Lentokoulutoimintaa kehitetään ylläpitämällä ny-
kyistä kalustoa sekä lisäämällä sitä hankkimalla uutta kalustoa. 

o Vuokratoiminnan tuotteistaminen: Vuokralentotoiminta tuotteistetaan niin, et-
tä ilmailuharrastajat muualta Suomesta sekä Keski-Euroopasta voivat vuokra-
ta lentokoneen haluamakseen ajaksi markkinahintaan. Tuote pyritään saa-
maan mukaan seudun eri matkailukeskustan yhteismarkkinointiin, mutta sitä 
markkinoidaan myös eri ilmailuyhteisöjen kautta.  
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o Lentomatkailijat: Kenttää markkinoidaan aktiivisesti eri ilmailuyhteisöjen 
kautta. Markkinointiin liitetään seudun tarjoamat muut matkailupalvelut, mm. 
metsästys ja kalastus sekä matkailukeskuspalvelut (Tahko, Bomba, Vuokatti, 
Koli). 

• Majoitus- ja ravintolatoiminta 

o Mökkejä: Alue sopii mökkirakentamiseen ja lentokentän ydinalueella on ra-
kentamisen mahdollistava kaava ja kunnallistekniikka. Vaihtoehtoisia raken-
nuspaikkoja on useita. Alueella tulee laatia matkailullinen yleissuunnitelma 
optimaalisen ratkaisun löytämiseksi. Talviasuttavat mökit voivat toimia mm. 
Tahkon majoituskysynnän vaihtoehtoina. 

o Leirintä- ja caravanalue: Ennusteiden mukaan kysyntä kasvaa caravanmatkai-
lun osalta, Rautavaara tarvitsee kuitenkin sisältöä vetovoiman synnyttämisek-
si. Toiminnan vaatimat investoinnit ovat kohtuullisia ja osa tarvittavasta inf-
rastruktuurista on jo olemassa. 

o Kahvila-ravintola: Alueella tulisi olla toimiva, tehokas ja taloudellinen kahvi-
la-/ravintolarakennus, joka joustaa kysynnän mukaan. Tarvittaessa siellä voisi 
järjestää koulutus- ja kokoustapahtumia. 

o Talviaikana (lokakuu-maaliskuu) Rautavaara-säätiö on vuokrannut rakennuk-
set ulkopuoliselle yrittäjälle, jolloin lentokenttäalueella on ympärivuotista 
toimintaa.  

• Tapahtumat 

o Kilpailut: Rautavaaran kentän alueella pyritään saamaan tilaa vaativia kilpai-
lutapahtumia. 

o Näyttelyt, messut: Lentokonehallin ja lentokenttäalueen käyttömahdollisuuk-
sista näyttely- ja messutoiminnassa tiedotetaan laajasti. Lisäksi suunnitellaan 
ja toteutetaan ”omia” tapahtumia. 

o Leirit ja kurssit: Yhteistyötä kehitetään muiden harrasteilmailutoimijoiden, 
seurakuntien ja koulujen kanssa. 

o Juhlavuosi: Juhlavuoden tapahtumien ja kilpailujen markkinointi aloitetaan 
ajoissa. Tapahtumien ja kilpailujen yhteydessä markkinoidaan seudun muuta 
matkailu- ja palvelutarjontaa. 

• Yhteistoiminta  

o Ohjelmapalvelut lähialueen yrittäjiltä: Alueen yrittäjät luovat sisällön ja syyn 
tulla Rautavaaralle matkailija-asiakkaille. Lentokenttä tarjoaa olosuhteet.  

o Tuotekehitys yritysten kanssa (tuotepaketit, jossa lentotoimintaa mukana, his-
toriapaketit, jatkosota jne.): Alueella kehitetään vetovoimaisia ja kysyntäläh-
töisiä tuotekokonaisuuksia, joissa ilmailulla on merkittävä rooli. Myös lento-
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kenttäalueen historia tuotteistetaan ja jatkosodan aikaan liittyvät rakenteet en-
tisöidään. 

o Markkinointi: Markkinointia suunnataan kohdennetusti ilmailuyhteisöille, 
alueen yrityksille, tapahtumajärjestäjille ja potentiaalisille toimijoille. 

o Yhteistyö kuntien välillä: Yhteistyötä kehitettään kaikkien seudun kuntien 
kanssa.  

o Yhteistyö matkailukeskusten kanssa: Markkinointi- ja tuotekehitysyhteistyötä 
kehitetään Tahkon, Bomban, Vuokatin ja Kolin matkailukeskusten kanssa. 

8.3 Kohderyhmät 

Rautavaaran lentokenttäalueen tärkeimmät kohderyhmät ovat: 

• Ilmailuharrastajat 
o Erikoistunut kohderyhmä, jonka tarpeet tunnistettava. 
 

• Karavaanarit 
o Tasokkaat ja toimivat peruspalvelut. Myös lapsiasiakkaat huomioitava. Palve-

luiden saavutettavuuteen ja helppouteen kiinnitettävä huomiota. 
 

• Luontomatkailijat 
o Sekä omatoimisia tuotteita (reitistöt, laavut, nuotiopaikat, lupamyynti) kuin 

myös ohjattuja tuotekokonaisuuksia kaikkina vuodenaikoina. 
 

• Yritysasiakkaat (myös ulkomaalaiset) 
o Laadukkaita ja korkeatasoisia elämyksiä eri kansallisuuksien kulttuuritaustat 

huomioiden. Rautavaara ehkä vain osa laajempaa kokonaisuutta. 
 

• Leirikoululaiset 
o Rautavaaran lentokenttä osana laajempaa leirikoulupakettia. Turvallisuuteen 

ja hintatasoon kiinnitettävä erityistä huomiota. 
 

• Lähialueen ja vapaa-ajan asukkaat 
o ”Sisäiset matkailijat” ovat tärkeä kohderyhmä, koska synnyttävät kysyntää 

kaikkina vuodenaikoina matkailusesongeistä riippumatta sekä toimivat myös 
”markkinointiväylänä”. 
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