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Abstract
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Instructor(s): Mr Ruotsi Lari-Pekka, Senior Lecturer
The purpose of this thesis was to determine whether South Karelia's locations,
except for Lappeenranta, fit into the expansion plans of the Place to Sleep Hotels -chain. The study was commissioned by the chain's operative manager, Ville
Valorinta. The data was collected mainly from the Internet sources such as electronic news and professional articles and statistics. The empirical data were supplemented with qualitative e-mail survey.
The results of the study showed that it is not profitable to set up a new hotel unit
for small towns in South Karelia. As expected, there is a customer segment for
self-service accommodation in Imatra. However, the competitive situation and the
existing accommodation capacity will dissipate demand. Based on the results,
Imatra is not suitable to the Place to Sleep Hotels -chain’s expansion plans at the
time of writing this thesis.
The results can be applied to any hotel operator considering establishing a small
accommodation unit in the area. The research method used in the thesis can be
utilized when researching other locations.
Further surveys on Imatra will be worthwhile in the future if the competition situation or regional development situation change in the area. Without major industrial investments, increase in business-based traveling and mass events the customer segment is too narrow and a number of customers is too small for new
hotel units. If it is decided to set up a new hotel later, existing suitable properties
must be examined.
Keywords: revenue model, blue ocean strategy, Maslow’s hierarchy of needs,
RevPar
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1 Johdanto
Tämän opinnäytetyön aiheena on tutkia Place to Sleep Hotels -ketjulle olisiko
ketjun kannattavaa perustaa uusi majoitusyksikkö Etelä-Karjalaan. Toimeksianto
on saatu yritykseltä, sillä he haluavat laajentaa ketjunsa toimintaa ympäri Suomea. Lappeenranta on jätetty tarkastelun ulkopuolelle, koska alueella on liikaa
valmista majoituskapasiteettia eikä se täten vastaa toimeksiantajan vaatimuksia.
Lappeenrannassa on valmista kilpailuasetelmaa liikaa. Etsittävällä alueella tulee
olla valmis kysyntä hotellille ilman suurta kilpailuasetelmaa.
Tavoitteenamme on saada mahdollisimman luotettavaa ja hyödyllistä tietoa eri
paikkakuntien vetovoimasta. Vetovoimatarkasteluissa huomioidaan asukasluku
ja väestönkehitys, etäisyys seuraavaan suurempaan kaupunkiin, yrityskenttä ja
teollisten työpaikkojen määrä, työpaikkojen lukumäärä yhteensä, työvoima ja
työllisyys, pendelöinti, matkustajaliikenne, muu majoitusliiketoiminta sekä muiden majoitusliikkeiden kapasiteetit, majoitustarjonnan kapasiteetin ylittävien vuosittaisten tapahtumien määrä, tiedossa olevien suurten vähintään 10 miljoonien
eurojen hankkeet sekä niihin tarvittavien ulkopuolisen työvoiman määrä. Kiinteistön vaikutus kannattavuuteen on jätetty tarkastelujen ulkopuolelle.
Teoreettisessa osassa käsitellään ketjun organisaatiota, toimintatapaa, laajenemissuunnitelmia sekä suoritetaan aineiston keruuta ja analysointia. Empiirisessä osassa kerätään tilastotietoa suurista tapahtumista ja investoinneista ja
analysoidaan näiden vaikutusta majoitusliiketoimintaan. Tiedonkeruu tapahtuu
kohdennettuna sähköpostihaastatteluna. Haastateltavia ovat muun muassa kunnan/kaupungin johtajat, alueen matkailuvastaavat, maakuntajohtajat, elinkeinojohtajat, hankejohtajat sekä kehittämispäälliköt. Lopuksi perustellen pohditaan,
olisiko Etelä-Karjalaan kannattavaa perustaa uutta hotelliyksikköä ja minkä kokoinen majoitusyksikön tulisi olla. Perustelun mittarina käytetään kannattavuuden
ennustamista.

2 Place to Sleep Hotels
Tässä kappaleessa esitellään kotimainen Place to Sleep Hotels -ketju ja kerrotaan yrityksen asiakassegmentistä, konseptista sekä hotelliyksiköistä.
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Place to Sleep Hotels -ketju on kotimainen hotelliketju, jonka toimintamallina on
olla edullinen majoitusratkaisu. Ketju ei tarjoa lisäpalveluita, vaan keskittyy asiakkaan majoittamiseen. Usein hotellien yhteydessä toimii erillisen toimijan tuottama palvelu, kuten ravintola, josta asiakas pystyy itse ostamaan haluamansa
tuotteen tai palvelun. Hotelleilla ei ole aamupalaa tarjolla, mutta yrityksellä on
meneillään selvitys mahdollisuudesta aamupalan järjestämiseen aamupala-automaatin avulla. Kaikissa ketjun majoitusyksiköissä ei myöskään ole pysäköintimahdollisuutta. Monissa yksiköissä kuitenkin parkkitilaa löytyy hotellin välittömästä läheisyydestä. (Valorinta 2019). Ketju pyrkii olemaan sopivasti paikallinen
ja kannustaakin asiakkaitaan ostamaan palveluita ja tuotteita paikallisilta tuottajilta sekä yrittäjiltä. (Place to Sleep 2019a.)
Ketjun visiona on olla maailman fiksuin hotelliketju. Tähän konseptiin he pyrkivät
erilaisin menetelmin. Kaikki mikä on mahdollista ja kannattavaa, pyritään digitalisoimaan. Place to Sleep hotelleissa ei muun muassa ole asiakaspalvelijaa työskentelemässä vastaanotossa, vaan asiakas saa puhelimeensa postitse ja tekstiviestitse sisäänkirjautumisohjeet. Sisäänkirjautuminen tapahtuu ovikoodilla. Kustannustehokkuudella, skaalautuvuudella sekä ketteryydellä he tarjoavat fiksun
palvelukonseptin asiakkailleen. Ketju haluaa olla asiakkailleen fiksuin valinta. Hotelliyksiköihin on helppo tulla ja heillä on hyvä hinta-laatusuhde. Jokaisessa hotellissa on laadukkaat huonevarustelut ja ilmainen Wi-Fi mahdollisuus. (Place to
Sleep 2019a.) Hotellit tarjoavat Maslowin tarvehierarkian perustarpeet täyttäviä
ominaisuuksia. (Valorinta 2019).
2.1

Hotelliyksiköiden sijainnit

Place to Sleep Hotels -ketju voi toimia paikkakunnalla, missä perinteisten hotellien tai suurten hotelliketjujen yksiköiden on mahdotonta toimia. Täyden palvelun
hotellit vaativat kysyntää ympärivuotisesti ollakseen kannattavia. Tämän välttämiseksi Place to Sleep ei tarjoa täyttä palvelua. (Place to Sleep 2019a.) Hotellit
sijaitsevat usein pienemmillä paikkakunnilla keskustoissa tai kakkoslokaatioissa
ja ovat pieniä yksiköitä. Pieni hotelli pyritään pitämään mahdollisimman täynnä
kustannustehokkaasti. (Valorinta 2019.)
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Place to Sleep Hotels -ketjun ensimmäinen hotelli aukesi Loviisaan vuonna 2017,
jonka jälkeen ovat auenneet hotellit Raumalla, Hollolassa, Porissa, Limingassa,
Raisiossa, Kangasalalla sekä Lohjalla (Place to Sleep 2019b). Tulevaisuuden näkymiä on Ruotsissa sekä Saksassa (Valorinta 2019).
2.2

Hotelliyksiköiden erot Omena Hotelsiin

Hotelliketjun toimintaperiaate on samanlaisia kuin Omena Hotels -ketjun. Erot
Omena Hotels -ketjuun verrattuna ovat huoneiden erilaisuus. (Valorinta 2019.)
Place to Sleep hotellien jokainen huone on erilainen (Place to Sleep 2019b). Tämän lisäksi Place to Sleep Hotels ei toimi samoilla paikkakunnilla kuin Omena
Hotels, koska Omena Hotels ei käytä Sinisen meren -strategiaa (Valorinta 2019).
2.3

Asiakassegmentti

Place to Sleep Hotels -ketju menee sinne missä on kysyntää. He eivät halua toimia paikkakunnalla, jossa on valmis kilpailuasetelma. Heidän asiakaskunnastaan
puolet ovat työperäisen matkustamisen matkailijoita. Noin 40 % koostuu vapaaajan matkustamisesta ja loput ovat erilaisia ryhmiä, kuten urheiluseuroja. (Valorinta 2019.)
2.4

Maslowin tarvehierarkia

Maslowin tarvehierarkialla tarkoitetaan ihmisen perustarpeiden tyydyttämistä riittävässä määrin. Maslow loi tarvehierarkia mallin vuonna 1943. Tarvehierarkia kuvataan kolmiona tai pyramidina, jossa on 5 eri osa-aluetta. Kyseinen malli viittaa
siihen, että ihmisillä on synnynnäinen halu itsensä toteuttamiseen. Itsensä toteuttaminen tapahtuu asteittain. Ihmiset ovat motivoituneita tyydyttämään perustarpeet ennen siirtymistä edistyneempiin tarpeisiin.
Alhaalla kolmiossa on perustarpeet. Mitä ylemmäs kolmiossa edetään, niin sitä
edistyneemmistä, sosiaalisemmista ja psykologisemmista tarpeista on kyse.
Pohjimmaisena olevat tarpeet ovat fyysisiä perusvaatimuksia kuten ruuan, veden, unen ja lämmön saannin tarve. Näiden tarpeiden jälkeen ihminen haluaa
tyydyttää turvallisuuden tunteensa levätessään majoitusliikkeessä. Myös tallelokeroiden, turvalukkojen ja avainkorttien olemassaolo lisää tätä turvallisuuden tunnetta. Kolmantena kolmiossa on rakkauden, ystävyyden ja läheisyyden tarve.
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Kolmion ylimmät asteet ovat henkilökohtaisten saavutuksien kokeminen, arvostuksen tarve sekä itsensä toteuttaminen. (Verywellmind 2019.)

Kuva 1. Maslow'n tarvehierarkia kolmio (PNGFuel.)
Ajansaatossa ihmisten tarpeet ovat muuttuneet ja sen takia myös Maslowin tarvehierarkia kolmiota on päivitetty nykyaikaisemmaksi. Kolmion pohjalle alimmaiseksi on lisätty kaksi uutta tarvetta. Pohjimmaisena tarpeena on puhelimen,
tabletin ja tietokoneen latausmahdollisuus. Ihmisten tulee pystyä hoitamaan asioitaan kyseisillä välineillä matkustaessakin. Edellä mainitut asiat ovat välttämättömyyksiä matkustajille. Toiseksi alimmalla tasolla on, ilmaisen ja toimivan WiFi:n saatavuus. Etenkin ulkomaisille matkustajille se on välttämättömyys, sillä
usein ulkomaiset operaattorit veloittavat suuria summia Internetin käytöstä Suomessa. Lisäksi Wi-Fi:n avulla pystytään helpottamaan liikematkustajien toimintaa
takaamalla pääsy muun muassa etäkokouksiin. Näin ollen etätyön mahdollisuus
hotelleissa kasvaa. Etenkin venäläisten matkustajien kohdalla Wi-Fi on erittäin
tärkeässä roolissa heidän matkustuksensa aikana ja he valitsevat usein majoitusliikkeensä sen perusteella, kuinka Wi-Fi on toiminut kyseisessä majoituspaikassa. (McLeod 2018.)
Place to Sleep Hotels -ketjun tarkoituksena ei ole toimia kuten täyden palvelun
hotellit, missä pyritään täyttämään useita, myös edistyneempiä tarpeita. Place to
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Sleep Hotels täyttää ensisijaisesti asiakkaidensa perustarpeet edullisin hinnoin.
Näitä perustarpeita ovat Battery, Wifi. Mitä ylemmäs tarvehierarkia kolmiossa
edetään, sitä vähemmän asiakkaalla on tarpeiden tyydytykseen mahdollisuuksia.
Tällä menetelmällä pystytään tyydyttämään juuri ne tarpeet, mitkä asiakaskunta
kokee välttämättömiksi ja tarpeellisiksi majoittumisensa aikana, mahdollisimman
edullisin hinnoin ilman ylimääräisiä kuluja.
2.5

Sinisen meren strategia

Sinisen meren strategialla tarkoitetaan hakeutumista markkinoille, joissa kilpailutilanne on vähäisempää tai olematonta. Mikäli markkina-alueella on kilpailua, yritetään Sinisen meren strategiassa toimia kilpailijoita tehokkaammin esimerkiksi
kustannusrakenteellisesti. (Outdoors Finland TRADE 2012, 14.) Place to Sleep
Hotels käyttää toiminnassaan Sinisen meren strategiaa.

3 Ansaintalogiikka
Ansaintalogiikalla tarkoitetaan suunnitelmaa siitä, miten majoituksen tarjoamisella saadaan tulosta aikaan. Majoitusliike voi toimia erilaisilla kilpailukeinoilla
sekä niiden yhdistelmillä. Tärkeintä ansaintalogiikassa on tunnistaa oman yrityksen eli tässä tapauksessa majoitusliikkeen vahvuudet sekä heikkoudet. Lisäksi
täytyy analysoida asiakkaat, mahdollinen kilpailutilanne, kilpailijan vahvuudet ja
heikkoudet sekä kustannusrakenne. (Outdoors Finland TRADE 2012, 8-11). Alla
olevassa kuvassa (Kuva 2) on kuvattuna ansaintalogiikkamalli.
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Kuva 2. Ansaintalogiikan kehittämissuunnitelman mallikolmio (Outdoors Finland
TRADE 2012, 7.)
Kehittämissuunnitelman mallikolmiossa on kuvattuna tärkeimmät analysoitavat
osa-alueet, jotka tulee ottaa huomioon majoitusliikettä perustettaessa. Kilpailutilanne osa-alueessa tehdään kilpailuanalyysi. Kilpailutilanne vaikuttaa majoitusliikkeiden toimintaan ja mahdollisuuksiin kehittää toimintaansa. Kilpailijat tulee
tuntea hyvin etenkin heikkouksien ja vahvuuksien osalta. Tällä osa-alueella mietitään myös, miten erotutaan kilpailijoista ja analysoida sitä, kilpaileeko kyseinen
majoitusliike samoista asiakkaista. Kustannusrakenne osa-alueessa tehdään
kustannuslaskelmia, kassabudjetti sekä hinnoitellaan oma tuote sopivaksi niin,
että yritystoiminta on kannattavaa. Kehittämissuunnitelmassa tulee ottaa huomioon myös, ettei kaikkea pystytä tarjoamaan kaikille. (Outdoors Finland TRADE
2012, 8-11.)
Kun mietitään ansaintalogiikan mahdollisuuksia, täytyy muistaa, että Suomi on
mahdollisuuksien maa. Suomalaisessa matkailu brändi koostuu neljästä C:stä,
jotka ovat Creative (luova) and Contrasting (kontrastinen), Cool (viileä) ja Credible (uskottava). Nämä symbolisoivat maakuvaamme. Näitä neljää C’tä pystytään
hyödyntämään muun muassa erilaistamalla omaa tuotetta kilpailijoista. (Outdoors Finland TRADE 2012, 17.) Ansaintalogiikan käytössä on tärkeää myös
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huomata, mitä lisäpalveluita asiakas saa huonehinnalla, kuten uima-altaan tai
kuntosalin ilmaisen käytön, ilmaisen parkkipaikan, tupakoimattomat tilat tai päivittäisen siivouspalvelun. (Outdoors Finland TRADE 2012, 23.)

4 Väkiluku ja väestökehitys
Tässä osiossa käsitellään vertailussa olevien alueiden väkilukua sekä väestökehitystä. Lisäksi selvitetään lähimpien suurien kaupunkien asiakas potentiaalia.
Lopuksi suoritetaan alueiden välistä vertailua ja pohditaan Etelä-Karjalan potentiaalia näiltä osin.
4.1

Väkiluku Etelä-Karjalassa

Etelä-Karjala on väkiluvultaan manner-Suomen kolmanneksi pienin maakunta
(Etelä-Karjalan Liitto 2019a). Maakunnan kaikki pienet kunnat ovat asukasluvultaan selvästi Suomen kuntien keskimääräistä asukaslukua pienempiä, keskiarvon ollessa reilut 17 700 vuoden 2017 lopussa (Arvela 2018). Vuoden 2019 lopussa asukkaita oli Imatralla 26 525, Ruokolahdella 4 993, Taipalsaarella 4 666,
Parikkalassa 4 733, Luumäellä 4 635, Savitaipaleella 3 384, Rautjärvellä 3 230
ja Lemillä 2 971 (Tilastokeskus 2020d).
4.2

Väestökehitys Etelä-Karjalassa

Kuvassa 3 näkyy väestönmuutos paikkakunnittain vuosien 2017 ja 2018 välillä.
Väestönmuutos koko maakunnassa oli noin -0,8 %. Kaikilla paikkakunnilla väestönmäärä on ollut laskussa. Väestökehitys Etelä-Karjalassa on ollut jo pidemmän
aikaa laskusuunnassa. Yksi suurimmista syistä tähän on, että maakunta on muuttotappioinen. Väestökehityksen lasku näkyy voimakkaimmin maakunnan reunaalueilla. (Etelä-Karjalan Liitto 2019a.)
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Kuva 3. Etelä-Karjalan väkiluvun muutos kunnittain vuonna 2018 (Etelä-Karjalan
liitto 2019a.)
Etelä-Karjalassa prosenttimääräinen väkiluvun muutos oli pelkästään vuoden
2018 aikana seuraavanlainen; Imatra (-1,2 %), Parikkala (-2,6 %), Rautjärvi (-2,9
%), Ruokolahti (-2,3 %), Lemi (-0,7 %), Taipalsaari (-1,2 %), Luumäki (-1,8 %) ja
Savitaipale (-1,5 %). (Etelä-Karjalan Liitto 2019a). Tilastokeskuksen vuonna 2019
julkaiseman väestöennusteen mukaan väestökehitys Etelä-Karjalassa tulee jatkumaan saman suuntaisena myös lähivuosina. Vuoteen 2040 mennessä väkiluvun arvellaan laskevan reilulla 16 000 asukkaalla. Ennusteesta käy myös ilmi,
että vanhemman ikäluokan (75+ vuotta) määrä tulisi kasvamaan tämänhetkisestä
tilanteesta. Erityisesti lasten ja nuorten sekä työikäisten määrä olisi puolestaan
laskussa. (Etelä-Karjalan Liitto 2019b.)
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Kaavio 1. Väestökehitys Etelä-Karjalassa (Etelä-Karjalan Liitto 2019a.)
Etelä-Karjalan väestökehityksen negatiivinen muutos on todellisuudessa viime
vuosien aikana ollut nopeampaa kuin mitä Tilastokeskuksen laaditussa väestöennusteessa ennakoitiin. Talousasiantuntija Olli Seppäsen mukaan Tilastokeskuksen vuoden 2040 ennusteluvut saavutettaisiin jo noin neljän vuoden kuluttua,
mikäli vuosien 2016−2018 kehitys jatkuu samanlaisena myös lähivuosien aikana.
(Etelä-Karjalan Liitto 2019c.)

Kaavio 2. Väkiluvun muutos (%) vuoteen 2040 mennessä Etelä-Karjalassa
(Etelä-Karjalan Liitto 2019a.)
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4.3

Väkiluku ja väestökehitys Satakunnassa, Loviisassa ja Hollolassa

Väkiluku vuoden 2018 alussa oli Porissa 84 650, Raumalla 39 587, Hollolassa
23 775 ja Loviisassa 15 035 (Tilastokeskus 2020a). Kuten Etelä-Karjalassa myös
vertailtavien paikkakuntien väestökehitys on negatiivista. Väestökehitystä tarkasteltiin 2 vuoden ajanjaksolta vuoden 2017 alusta vuoden 2018 loppuun. Porissa
väkiluku tippui 651 (0,8 %), Loviisassa 301 (2 %), Raumalla 221 (0,6 %) ja Hollolassa 193 (0,8 %). (Tilastokeskus 2020b.) Loviisan väestökehitys on ollut tarkkailujakson aikana selvästi negatiivisinta.
4.4

Lähimmät suuret kaupungit - Etelä-Karjala

Lähimmät suuremmat, yli 50 000 asukkaan kaupungit Imatralta nähden ovat Kouvola (120 km), Kotka (140 km), Mikkeli (140 km), Viipuri (60 km) ja Pietari (200
km). Lisäksi maakunnan sisällä Lappeenrannassa väkiluku ylittää 50 000 asukkaan rajan selvästi. Kymenlaakson kahdessa suurimmassa kaupungissa Kouvolassa ja Kotkassa asuu yhteensä noin 126 000 ihmistä. Kouvolan osuus tästä on
noin 83 000. Etelä-Savon suurimmassa kaupungissa Mikkelissä asuu puolestaan
noin 53 000 asukasta. (Tilastokeskus 2020a.)
Venäjän puolelta vain noin 55 kilometrin päästä rajalta sijaitsee reilun 76 000
asukkaan Viipurin kaupunki (City Population 2019). Viipurista 100 km eteenpäin
sijaitsee ensimmäinen miljoonakaupunki, Pietari. Asukasluvultaan Pietari on Venäjän toiseksi suurin kaupunki. Pietarissa asuu liki 5,5 miljoonaa ihmistä. (World
Population Review 2020.)
4.5

Lähimmät suuret kaupungit – Rauma, Pori, Loviisa ja Hollola

Hollolan lähimmät asukasluvultaan suuret paikkakunnat ovat Lahti (20 km), Hämeenlinna (70 km), Kouvola (80 km) sekä pääkaupunkiseudun suurkaupungit
reilun 100 kilometrin päässä. Asukkaita on Lahdessa noin 120 000, Hämeenlinnassa 68 000, Kouvolassa 82 000 ja pääkaupunkiseudulla 1,4 miljoonaa. (Tilastokeskus 2020a.)
Loviisasta on matkaa Kouvolaan 65 kilometriä, Kotkaan 50 kilometriä, Porvooseen 40 kilometriä ja pääkaupunkiseudulle hieman alle 100 kilometriä. Kotkassa
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ja Porvoossa molemmissa on asukkaita hieman yli 50 000. Pietariin matkaa on
meriteitse noin 300 kilometriä. (Tilastokeskus 2020a.)
Länsi-Suomessa Porin ja Rauman keskinäinen välimatka on vain 50 kilometriä.
Seuraaviin suuriin kaupunkeihin Turkuun ja Tampereelle kertyy välimatkaa reilu
100 kilometriä. Tampereella asuu noin 238 000 ja Turussa 193 000 ihmistä. (Tilastokeskus 2020a.)
4.6

Vertailua väestöstä

Etelä-Karjalan kaikki pienet kunnat ovat asukasluvulla mitattuna huomattavasti
pienempiä kuin Rauma, Pori, Loviisa tai Hollola. Vain Imatra on asukasluvultaan
kilpailukykyinen, vaikka sekin jää edellä mainittujen paikkakuntien asukasluvun
keskiarvosta selvästi.
Etelä-Karjalan paikkakunnat ovat pidemmän aikaa olleet muuttotappioisia, joista
voimakkaimmin Parikkala, Rautjärvi sekä Ruokolahti. Lisäksi väestöennusteen
mukaan väestökehitys Etelä-Karjalassa on merkittävästi laskussa myös lähivuosina. Voimakkaimmin lasku näkyy maakunnan reuna-alueilla ja pienissä kunnissa. Vaikka myös kaikkien vertailtavien paikkakuntien väkiluku on ollut laskussa, niin se on tapahtunut huomattavasti hitaammin kuin Etelä-Karjalassa.
Seuraavat suuret kaupungit Etelä-Karjalasta ovat pidempien välimatkojen
päässä kuin vertailussa olevista paikkakunnista. Kyseiset paikkakunnat ovat
myös väkiluvultaan pienempiä.

5 Matkustajaliikenne
Tässä osiossa käsitellään matkustajaliikennettä ja erityisesti ulkomailta saapuvaa
rajaliikennettä sekä pohditaan tämän vaikutusta potentiaalisten asiakkaiden määriin. Lopuksi suoritetaan alueiden välistä vertailua ja pohditaan Etelä-Karjalan potentiaalia näiltä osin.
5.1

Rajaliikenne Etelä-Karjalassa

Etelä-Karjala on Suomen tärkein liikenneväylä Venäjälle. Maakunnasta löytyy
kolme kansainvälistä rajanylityspaikkaa. Imatran ja Nuijamaan rajanylityspaikat
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ovat maantieliikenne käytössä. Lisäksi Vainikkalassa on matkustajarautatieliikenteen ylityspaikka. Vaikka Vaalimaan rajanylityspaikka onkin maantieteellisesti Kymenlaakson puolella, käytetään sitä paljon myös Etelä-Karjalasta käsin. (EteläKarjalan Liitto 2019e.)

Kaavio 3. Rajanylitykset (Etelä-Karjalan Liitto 2019e.)
Vuonna 2018 Etelä-Karjalan rajanylityspaikkojen kautta Suomen ja Venäjän välinen raja ylitettiin noin 4,8 miljoonaa kertaa. Vilkkaimpia rajanylityspaikkoja olivat
Nuijamaa Lappeenrannassa sekä Imatran rajanylityspaikka. Kaiken kaikkiaan
kaikista itärajan maantie- ja rautatieliikenteen rajanylityksistä noin 53 % tapahtui
näillä rajanylityspaikoilla. Rajanylitysten kasvu on tasaantunut paljon ruplan kurssin heikentymisen takia. Vuoden 2018 osalta suurin kasvu (+8,2 %) tapahtui Parikkalassa. (Etelä-Karjalan Liitto 2019e.)
Kaikista Venäjältä tulevista matkaajista 61 %:n matkan kohteena oli Lappeenranta tai Imatra. Vuonna 2017 venäläiset jättivät matkojensa aikana peräti 345
miljoonaa euroa Etelä-Karjalaan (Etelä-Karjalan Liitto 2019f). Venäläisten viisumihakemuksien määrä on ollut kasvussa. Vuonna 2019 viisumihakemuksia Suomeen tehtiin yhteensä 793 000 (Visitory 2020d).
5.2

Matkustajaliikenne Etelä-Karjalassa

Yksityisautoilun lisäksi Etelä-Karjalaan tehdään ulkomaanmatkoja junalla, laivalla
sekä lentokoneella. Näiden osuus jää kuitenkin huomattavasti yksityisautoilua
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pienemmäksi. Helsingin ja Pietarin välillä kulkevalla Allegro-junalla tehtiin noin
640 000 matkaa viime vuonna (Väylä 2020a). Vuonna 2018 matkustaja-aluksella
Saimaan kanavan läpi kulki yhteensä 18 700 matkustajaa (Traficom 2019a). Lisäksi meriliikenne matkustajia oli noin 16 400 (Traficom 2019b). Vuoksen vesistöissä matkustajaliikenteen matkustajamäärät olivat 103 000 (Traficom 2019c).
Myös Lappeenrannan lentokentän matkustajamäärät ovat melko alhaiset. Matkustajamäärät olivat vuosien 2010-2016 välillä keskimäärin 67 000 vuodessa
(Lappeenrannan kaupunki 2018). Lappeenrannan lentokentältä tehdään pääasiassa ulkomaan reittilentoja. Venäläisten matkustajien osuus on selvästi suurin
noin 40 %:n osuudella. Venäläiset lentomatkustajat ovat lähinnä kauttakulkumatkustajia. Eurooppalaisten osuus on alle kolmanneksen ja suomalaisten osuus
noin neljänneksen. Vuosille 2020 ja 2021 lentomatkustuspaikat nousevat 150
000 paikalla vuodessa. Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Pasi Holmin mukaan
Lappeenrannan lentokenttä voisi vuonna 2021 tuoda jopa 30 miljoonan euron
matkailutulot. Tuloista kuitenkin vain noin 11,5 miljoonaa jäisi Etelä-Karjalaan.
Ennusteen toteutuminen edellyttäisi 95 %:n käyttöastetta, eurooppalaisten matkustajamäärän kasvua sekä yöpymistä Kaakkois-Suomessa neljästä päivästä
kolmeen viikkoa. Lisäksi heidän tulisi käyttää päivässä 165 euroa per henkilö.
(Kotiharju 2019.)
5.3

Matkustajaliikenne Raumalla ja Porissa

Länsirannikolla vilkkaimmat matkustajasatamat lähellä Poria ja Raumaa ovat Turun ja Naantalin satamat. Turun ja Naantalin satamien kautta kulki vuonna 2018
yhteensä liki 2,8 miljoonaa ulkomaalaista. Tämä tarkoittaa noin 14 %:n osuutta
koko ulkomaan matkustajaliikenteestä. (Traficom 2019b). Vuonna 2018 Porin
lentokentän kautta kulki yhteensä 17 600 matkustajaa. Matkustajamäärät Porissa
ovat kuitenkin olleet parin viime vuoden ajan jyrkässä laskussa. Noin 100:n kilometrin päästä löytyvät Turun ja Tampereen lentokentät, joilla matkustajaliikennettä oli yhteensä liki 600 000 samaisena vuonna. Turun lentokentän matkustajamäärät ovat olleet hieman nousussa. Tampereella taas matkustajamäärät tippuvat vuosi vuodelta jyrkemmin. Vielä vuonna 2011 Tampereen lentokentällä
kautta kulki reilu 650 000 matkustajaa. (Finavia 2020.)

18

5.4

Matkustajaliikenne Loviisassa

Loviisa on merenkulun kannalta otollisessa sijainnissa. Vaikka HaminaKotkan,
Loviisan ja Porvoon satamien pääpaino on tavaraliikenteessä ja alusliikenteessä
niin Suomenlahden alueella kotimaan meriliikenteen matkustajamäärät olivat
vuonna 2018 reilun 3 miljoonaa. Tämä tarkoittaa jopa 66 %:n osuutta koko kotimaan meriliikenteen matkustajamäärästä. Lähellä Loviisaa ei ole lentokenttää.
(Traficom 2019b.)
5.5

Matkustajaliikenne Hollolassa

Lähellä Hollolaa ei myöskään ole lentokenttää. Sisämaakaupunkina vesiliikennekin rajoittuu kotimaan sisävesiliikenteeseen. Lähellä olevan Vääksyn sulun läpi
kulki vuonna 2018 yhteensä 31 700 matkustajaa. (Traficom 2019a.)
5.6

Vertailua matkustajaliikenteestä

Etelä-Karjala taistelee matkustajaliikenteen potentiaalilla Satakunnan kanssa.
Satakunnan alueella itsessään ei kuitenkaan ole rajaliikennettä kovin paljon. Suuret matkustajamäärät ovat Turun ja Naantalin satamissa sekä Turun ja Tampereen lentokentillä noin 100 kilometrin päässä. Hollolassa ja Loviisassa ei ole juuri
lainkaan matkustajaliikennettä. Vaikka Suomenlahden alueella meriliikennettä on
paljon, se jakautuu isolle alueelle.
Etelä-Karjalan etuna on lyhyt matka Pietariin sekä Viipuriin, jossa asiakaspotentiaalia on huomattavan paljon. Tämä vaatii kuitenkin rajanylityksen. Toisaalta venäläisten viisumihakemusten määrä on ollut kasvussa. Lisäksi rajanylittäminen
on helpottunut ilmaisen e-viisumin myötä. Suurin osa venäläisistä matkustajista
jää Lappeenrannan ja Imatran alueille eikä pienille kunnille. E-viisumi tulee näillä
näkymin käymään myös Allegro-junaan vuodesta 2021 lähtien.
Näiden lisäksi Lappeenrannan lentokenttä on kasvattanut toimintaansa, vaikkakin matkustajamäärät ovat yhä edelleen melko vähäisiä. Suurin osa lentomatkustajien tuloista ei kuitenkaan jää Etelä-Karjalan alueelle.
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6 Työvoima ja työllisyys
Tässä osiossa käsitellään alueiden yrityskenttää ja sen kehittymistä. Lisäksi analysoidaan työllisyys- ja työttömyysastetta sekä työpaikkojen lukumäärää ja niiden
kehitystä. Lopuksi suoritetaan alueiden välistä vertailua ja pohditaan Etelä-Karjalan potentiaalia näiltä osin.
6.1

Työvoima ja työllisyys Etelä-Karjalassa

Etelä-Karjalassa työllisyysasteen paraneminen on ollut hitaampaa kuin muualla
Suomessa. Maakunnan työllisyysasteen muutos oli vielä vuonna 2017 negatiivista. Vaikka vuoden 2018 työllisyysasteen koheneminen olikin nimenomaan
Etelä-Karjalassa Suomen voimakkainta niin yhä edelleen alue jää jälkeen koko
maan tasosta työllisyysasteella mitattaessa. Vuonna 2018 työllisyysaste alueella
oli 71,7 %. Työttömyysasteen kehitys on puolestaan ollut voimakkaampaa. Työttömyysaste on laskenut reilusta 15 %:sta 11,6 %:iin vuodesta 2016. (Etelä-Karjalan Liitto 2019d.)
Eniten kehitystä työllisyys- ja työttömyysasteessa on tapahtunut Lappeenrannassa. Imatralla ja maakunnan pienissä kunnissa tilanne ei ole yhtä hyvä. Positiivista kuntien ja maakunnan kannalta on, että työttömyyden aleneminen vuonna
2018 edellisvuoteen nähden oli vahvaa. (Etelä-Karjalan Liitto 2019d.) Jos työttömyysaste alenee, mutta työllisyysaste ei nouse samassa suhteessa, joudutaan
kuitenkin pohtimaan, että mistä tämä voi johtua. Ovatko ihmiset muuttaneet pois
vai siirtyneet esimerkiksi eläkkeelle? Tämä voi tarkoittaa väkiluvun ja/tai työikäisten määrän laskua.
6.2

Taloudellinen huoltosuhde Etelä-Karjalassa

Taloudellisella huoltosuhteella tarkoitetaan sitä, kuinka monta työvoiman ulkopuolella olevaa ja työtöntä ihmistä on yhtä työllistä ihmistä kohti (Tilastokeskus
2020c). Kaaviosta 4 huomataan, että Etelä-Karjalassa oli vuonna 2017 hieman
reilu 1,6 työvoiman ulkopuolella olevaa tai työtöntä asukasta 1 työllistä asukasta
kohden.

20

Kaavio 4. Taloudellinen huoltosuhde maakunnittain vuonna 2017 (Etelä-Karjalan
Liitto 2019a.)
6.3

Yrityskenttä Etelä-Karjalassa

Etelä-Karjalan yrityskenttä muodostuu pääasiassa vientivetoisen prosessiteollisuuden suuryrityksistä. Teollisuuden merkitys alueen taloudelle on suuri. Suuryritysten rinnalle alueelle on pikkuhiljaa nousemassa myös pk-yritystoiminta kulttuuria. (Etelä-Karjalan Liitto 2019h.)

Kaavio 5. Työpaikkojen määrän kehitys Etelä-Karjalassa toimialoittain (Etelä-Karjalan Liitto 2019d.)
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6.4

Yrityskentän kehittyminen Etelä-Karjalassa

Suotuisaa kehitystä on tapahtunut niin metsäteollisuuden kuin rakentamisen
aloilla sekä palvelualalla. Uusia työpaikkoja syntyy eniten palvelusektorille. Myös
kaupan ja matkailun aloilla on näkynyt merkittäviä piikkejä viime vuosien aikana.
Piikit ovat olleet seurausta ruplan hetkellisestä kehityksestä. (Etelä-Karjalan Liitto
2019h.)

Kaavio 6. Kasvuyritysten määrä (Etelä-Karjalan Liitto 2019h.)
Vuosina 2014-2017 Etelä-Karjalassa oli yhteensä 15 kasvuyritystä. Muutosta
edelliseen vertailuajankohtaan nähden ei ollut tapahtunut. Kasvuyrityksellä tarkoitetaan yritystä, joka on lähtötilanteessa työllistänyt vähintään 10 henkilöä, ja
jonka henkilöstömäärä kasvaa seuraavan 3:n vuoden aikana vähintään 20 %.
(Etelä-Karjalan Liitto 2019h.)
6.5

Työvoima ja työllisyys Satakunnassa

Teollisuus on Satakunnan tärkein toimiala niin taloudellisesti kuin työpaikkojen
määrässä mitattuna. Samalla teollisuuden työpaikkojen määrä on kuitenkin ollut
tasaisessa laskussa. Lievintä lasku on ollut Raumalla. Teollisuus keskittyy nimenomaan Rauman ja Porin alueille. Myös muut toimialat keskittyvät vahvasti näille
alueille. Tämä trendi näyttää jatkuvan myös lähitulevaisuudessa. (SataMittari
2019a.)
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Kaavio 7. Satakunnan liikevaihdon jakauma toimialoittain vuonna 2017 (SataMittari 2019b.)
Rauman ja Porin alueet ovat koko maan mittakaavalla hyvin kilpailukykyisiä nimenomaan teollisuusvaltaisuuden ja sitä kautta hyvän työn tuottavuuden takia.
Monipuolisen teollisuusrakenteen ansiosta alueet kykenevät menestyä myös
haastavissa olosuhteissa. (SataMittari 2018b.) Satakunnan työmarkkinoiden
nousevana trendinä on 2010-luvulla ollut yksityiset sosiaali- ja terveyspalvelut.
Lisäksi Rauman seudulla energiasektorin työpaikat ovat olleet nopeassa kasvussa. (SataMittari 2019b.)
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Kaavio 8. Teollisuuden työpaikat Satakunnassa (SataMittari 2019a.)
Satakunnan työllisyysaste on viimevuodet pysynyt miltei samoissa lukemissa ilman suuria muutoksia. Työllisyysaste oli vuonna 2017 hieman alle 68 %. Työttömyysaste puolestaan on ollut pääasiassa nousussa vuodesta 2010 aina vertailuajankohdan loppuun. Työttömyysaste oli vertailuajanjakson lopussa siitä huolimatta vain 9 %. (SataMittari 2018a.)

Kaavio 9. Työllisyys- ja työttömyysasteen kehitys Satakunnassa (SataMittari
2018a.)
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6.6

Työvoima ja työllisyys Loviisassa

Loviisan seudun työpaikkojen määrä on jo pidemmän aikaa ollut laskussa. Työpaikkojen sijoittuminen on viimeisen 50 vuoden aikana keskittynyt pääkaupunkiseudulle. Tänä aikana työpaikkojen määrä Loviisassa on vähentynyt neljänneksellä. Uudellamaalla vain Loviisan ja Raaseporin seudulla on vähemmän työpaikkoja kuin vertailuajanjakson alussa. Loviisassa työpaikkojen määrän odotetaan
laskevan myös seuraavien vuosikymmenten aikana. (Uudenmaan Liitto 2017.)

Kaavio 10. Loviisan työpaikkojen määrän kehitys (Uudenmaan Liitto 2020a.)
Etlan ennustuksen mukaan kaikkien toimialojen työpaikkamäärät laskisivat 3,3 %
vuoteen 2030 mennessä, kun verrataan vuoteen 2017. Teollisten työpaikkojen
määrässä ei kuitenkaan odoteta tapahtuvan juurikaan muutosta. Teollisuus on
Loviisan työllistävimpiä toimialoja noin 1 300 työpaikalla. Kasvavana toimialana
alueella on kuljetus. (Uudenmaan Liitto 2020b.)
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Kaavio 11. Työttömien osuus työvoimasta Loviisassa (Uudenmaan Liitto 2020a.)
Loviisassa työttömien osuus työvoimasta on yksi Uudenmaan korkeimmista, sen
ollessa tällä hetkellä 9,5 %. Samalla se on myös koko maan työttömyys keskiarvoa (9,2 %) korkeampi. Loviisan työttömyysaste on kuitenkin jyrkässä laskussa,
kuten muuallakin Uudellamaalla. (Uudenmaan Liitto 2020a.)
6.7

Työvoima ja työllisyys Päijät-Hämeessä

Teollisuus on yksi Päijät-Hämeen suurimmista toimialoista. Vaikka teollisten työpaikkojen määrä on vuosien saatossa paljon laskenutkin, on teollisuus silti yksi
työllistävimmistä ja tuottavimmista aloista Päijät-Hämeessä. Teollisuus muodostaa noin puolet maakunnan tuotosta. (Päijät-Hämeen Liitto 2018.)
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Kaavio 12. Teollisuuden työpaikkojen kehitys (Päijät-Hämeen Liitto 2018.)
Siinä, missä teollisten työpaikkojen määrä on ollut laskussa niin palvelualat ovat
luoneet työpaikkoja lisää. Yrityskenttä muuttuu yhä enemmän palvelupainotteiseksi. Kaikkinensa työpaikkojen määrä Päijät-Hämeessä on ollut laskussa.
Työpaikkojen määrän väheneminen keskittyy Lahden kaupunkialueiden ulkopuolelle. (Päijät-Hämeen Liitto 2018.)

Kaavio 13. Työpaikkojen lukumäärän kehitys Lahden seudulla (Päijät-Hämeen
Liitto 2018.)
Päijät-Hämeen maakunnassa on korkea työttömyysaste. Työttömyysaste on kuitenkin saatu laskemaan viime vuosien aikana koko maakunnassa. Vuonna 2017
työttömyysaste maakunnassa oli liki 15 %, kun taas Hollolassa se oli alle 10 %.
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Vastaavasti työllisyysaste maakunnassa oli noin 67 %. Hollolassa työllisyysaste
oli tuolloin liki 75 %. (Päijät-Hämeen Liitto 2018.)
6.8

Vertailua työvoimasta ja työllisyydestä

Etelä-Karjalan työllisyysaste on maan laajuisesti mitattuna alhaisinta. Työttömyysasteen paranemisessa on tapahtunut kehitystä, mutta keskimäärin hitaammin kuin muualla Suomessa. Lisäksi työllisyys- ja työttömyysasteen kehitys tapahtuu pääasiassa Lappeenrannassa.
Loviisan työpaikkojen määrä on ollut pidemmän aikaa laskussa ja sitä kautta työttömyysastekin on jyrkässä laskussa. Työttömyysaste on siitä huolimatta EteläKarjalan osuutta pienempi. Loviisassa huolta aiheuttaa se, että työpaikkojen
määrän arvioidaan laskevan vielä seuraavien vuosikymmenten ajan. Teollisten
työpaikkojen määrän odotetaan kuitenkin pysyvän samana. Satakunnassa työllisyysaste on pysynyt lähes muuttumattomana ja vaikka työttömyysaste on ollut
nousussa, on sekin silti selvästi Etelä-Karjalan lukemaa pienempi. Päijät-Hämeellä teollisten työpaikkojen määrä on laskussa. Työpaikkojen väheneminen
keskittyy Lahden kaupunkialueen ulkopuolelle, mikä näkyy myös Hollolassa. Hollolassa sekä työllisyys- että työttömyysaste ovat kuitenkin ainakin vielä toistaiseksi täysin kilpailukykyisiä.
Etelä-Karjalassa teollisten työpaikkojen lukumäärä on ollut kasvussa. Toimialan
merkitys alueelle on huomattava. Teollisuuden rooli alueellisesti niin taloudellisesti kuin työpaikkojen määrässä mitattuna on Satakunnassa ja Päijät-Hämeessä kuitenkin vielä suurempi. Vaikka teollisten työpaikkojen määrä Satakunnassa onkin ollut laskussa, niin lasku on ollut lievintä nimenomaan Raumalla.
Lähes kaikki teollisuus Satakunnassa keskittyy Rauman ja Porin alueelle, kun
taas Etelä-Karjalassa osa teollisuudesta keskittyy myös Lappeenrantaan. Lisäksi
kaikista näistä maakunnista kasvuyritysten määrä on vähäisin nimenomaan
Etelä-Karjalassa.
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7 Pendelöinti
Tässä kappaleessa perehdytään tarkemmin Imatran, Etelä-Karjalan pienten kuntien, Rauman, Porin, Loviisan ja Hollolan sekä näiden maakuntien pendelöintiin.
Lopuksi suoritetaan alueiden välistä vertailua ja pohditaan Etelä-Karjalan potentiaalia näiltä osin. Pendelöinnillä tarkoitetaan työpaikkamatkustamista oman
asuinalueen ulkopuolelle. Positiivinen pendelöintiluku tarkoittaa, että alueelle
saapuva työllisten määrä on suurempi kuin alueelta poispäin lähtevä työllisten
määrä. (Tilastokeskus 2020f.)
7.1

Pendelöinti Etelä-Karjalassa

Kuten taulukosta 1 voidaan havaita niin työpaikkamatkustusta tapahtuu enemmän pois alueelta kuin Etelä-Karjalaan päin. Työperäistä majoittumista oli vuonna
2018 Etelä-Karjalassa 130 000 yötä, mikä tarkoittaa 18,4 %:n osuutta kaikista
majoittumisista. Pieni osa näistä majoittumisista on saapuvan, varsinkin pitkän
matkan pendelöinnin seurausta. (Visitory 2020d.) Imatralla työperäistä matkustusta oli 29 200 yötä eli 13,7 %:n osuus majoituksista (Visitory 2020h). EteläKarjalan pienissä kunnissa yhteensä työperäistä majoittumista on ollut 4 700
yötä. Tämä tarkoittaa 9,2 %:n osuutta kaikista majoittumisista. (Visitory 2020d.)
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Taulukko 1. Pendelöinti Etelä-Karjalassa vuonna 2017 (Etelä-Karjalan Liitto
2019e.)
Kuvasta 4 huomataan, että maakunnan sisäisessä pendelöinnissä vain Lappeenrannan ja Imatran osalta pendelöinti on positiivista. Muualla maakunnassa työmatkaliikenne on poispäin kotipaikkakunnalta. (Etelä-Karjalan Liitto 2019g.)
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Kuva 4. Pendelöinti Etelä-Karjalan sisällä (Etelä-Karjalan Liitto 2019g.)
Kuvasta 5 huomataan, että negatiivinen pendelöinti maakunnan ulkopuolisesta
työliikenteestä koskee kaikkia alueen paikkakuntia. Selvästi suurin liikenne on
Lappeenrantaan ja Imatralle sekä sieltä pois joko pääkaupunkiseudulle, Kymenlaaksoon tai Etelä-Savoon.
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Kuva 5. Pendelöinti paikkakunnittain Etelä-Karjalassa (Etelä-Karjalan Liitto
2019e.)
7.2

Pendelöinti Satakunnassa

Vuonna 2015 sekä Porissa että Raumalla, niin ulospendelöinti kuin sisäänpendelöinti määrät olivat hyvin pieniä työssäkäyvään asukasmäärään nähden. Varsinkin pitkien työmatkojen osuus oli huomattavan pieni. Porissa ja Raumalla suurin osa pendelöinnistä tapahtui maakunnan sisäisesti lähipaikkakunnilla. Maakunnan ulkopuolelta saapuva pendelöinti oli kuitenkin runsainta Rauman alueelle. Porin ja Rauman välinen pendelöinti oli miltei yhtä suurta vuonna 2013.
(Satakuntaliitto 2016.)
7.3

Pendelöinti Loviisassa

Loviisan nettopendelöintiluku on negatiivinen. Vuonna 2016 Loviisassa työskenteli noin 4 900 henkilöä. Näistä 27 % eli yli 1 300 oli ulkopaikkakuntalaisia. Suurimmat osuudet pendelöinnistä tuli lähipaikkakunnilta kuten Porvoosta (6,3 %),
Kotkasta (4,6 %), Lapinjärveltä (3,1 %) ja Kouvolasta (2,3 %). Myös pitkänmatkalaisia Helsingistä (2,0 %) kävi töissä Loviisassa. Loviisassa asuvista noin 40 %
kävi töissä ulkopaikkakunnalla. Yleensä työmatka kohdistui pääkaupunkiseudun
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suuntaan. Lähes joka viidennes loviisalainen työskenteli Porvoossa. Muut pendelöinnille merkittävät paikkakunnat olivat Helsinki ja Vantaa. (Uudenmaan Liitto
2018.)
7.4

Pendelöinti Päijät-Hämeessä

Päijät-Hämeen suuntaan kohdistuva pendelöinti on viime vuosien aikana kasvanut, mutta silti maakunnan nettopendelöinti on ollut jo pitkään negatiivista. Eniten
työmatkalaisia tulee Uudeltamaalta (39 %). Myös Kymenlaaksolla (17 %) ja
Kanta-Hämeellä (14 %) on suuri osuus pendelöinnistä Päijät-Hämeeseen. Suurin
osa pendelöinnistä suuntautuu Lahteen. (Päijät-Hämeen Liitto 2018.)

Kuva 6. Pendelöinti Päijät-Hämeessä 2015 (Päijät-Hämeen Liitto 2018.)
Päijät-Hämeen ulkopuolelle suuntatuvasta pendelöinnistä 64 % suuntautuu Uudellemaalle. Kymenlaakso (9 %) ja Kanta-Häme (10 %) ovat myös poispäin
suuntautuvassa pendelöinnissä osuudeltaan merkittäviä. Yhteensä 83 %pendelöinnistä tapahtuu näihin kolmeen maakuntaan. (Päijät-Hämeen Liitto 2018.)
Hollolassa asuvista jopa 69 % kävi vuonna 2015 toisella paikkakunnalla töissä.
Hollolasta pendelöidään selvästi eniten Lahteen. Lahden osuus oli noin puolet
kokonaismäärästä. Melkein 4 700 henkilöä kulki Lahteen töihin. Iso osa Hollolassa asuvista käy töissä myös maakunnan ulkopuolella. Hollolaan pendelöitiin
huomattavasti vähemmän. Maakunnan sisäistä työliikennettä Hollolaan päin oli
vajaat 2 400 henkeä. Näistä yli puolet tulivat Lahdesta. Kuten Päijät-Hämeessä
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pienemmillä paikkakunnilla muutenkin, oli myös Hollolan nettopendelöinti negatiivista. (Päijät-Hämeen Liitto 2018.)
7.5

Vertailua pendelöinnistä

Majoitusliikkeen kannalta alueelle saapuvalla pendelöinnillä on merkitystä. Toisin
sanoen majoitusliikkeille positiivinen pendelöinti on suotuisampaa kuin negatiivinen. Näin ollen alueelle saapuu työmatkalaisia, jotka saattavat majoittua alueen
majoitusliikkeissä. Tästä syystä suurin painoarvo tarkastelussamme on pitkän
matkan saapuvalla pendelöinnillä.
Työperäisen matkustuksen osuus Imatralla ja Etelä-Karjalan kunnissa on melko
pieni. Maakunnan ulkopuolelta saapuvan pendelöinnin määrä on hyvin vähäistä
Imatralla ja Etelä-Karjalan pienissä kunnissa. Pitkän matkan saapuvaa työmatkustusta on määrällisesti melko vähän ja tämän takia sillä ei myöskään ole suurta
merkitystä majoitusmääriin. Maakunnan sisäistä pendelöintiä tarkastellessa Imatran tilanne näyttää huomattavasti paremmalta. Tällöin pendelöinti on positiivista
ja saapuvaa työmatkaliikennettä tulee myös maakunnan reuna-alueilta. Suurin
osa pendelöinnistä kuitenkin tapahtuu lähipaikkakuntien ja varsinkin Lappeenrannan välillä. Kaikkien pienten kuntien pendelöintiluvut ovat puolestaan negatiivia.
Satakunnassa niin Porin kuin Rauman pendelöinnistä suurin osa tapahtuu lähipaikkakuntien välillä. Pitkien työmatkojen osuus on erittäin pieni. Myöskään Porin
ja Rauman välisessä pendelöinnissä ei ole suuria eroja. Loviisassa työskentelevistä 27 % vuonna 2016 oli ulkopaikkakuntalaisia, mutta suurin osa saapuvasta
pendelöinnistä tulee lähialueilta. Päijät-Hämeen suuntaan kohdistuva pendelöinti
on ollut viime vuosien ajan kasvussa. Työmatkalaisista suurin osa tulee Uudeltamaalta. Myös Kymenlaaksosta ja Kanta-Hämeestä tulee merkittävä osuus. Lähes
kaikki saapuvasta pendelöinnistä kuitenkin suuntautuu Lahteen. Hollolaan suuntautuvasta pendelöinnistä suurin osa tulee naapurikaupungista Lahdesta.

8 Majoitusliikkeet ja majoitustilastot
Tässä osiossa käsitellään paikkakuntien lähialueiden ja näiden maakuntien majoitustilastoja sekä vallitsevaa kilpailutilannetta. Majoitustilastoja analysoidaan
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matkailun ja majoittumisen avainluvuilla. Lopuksi suoritetaan alueiden välistä vertailua ja pohditaan Etelä-Karjalan potentiaalia näiltä osin.
8.1

Majoitusliikkeet ja majoitustilastot Etelä-Karjalassa

Seuraavassa taulukossa (taulukko 2) käsitellään Tilastokeskuksen keräämää tietoa kaikkien majoitusliikkeiden määrästä Etelä-Karjalassa, huoneiden ja vuodepaikkojen lukumäärää, käyttöastetta sekä vertausta huoneiden käyttöasteen
muutoksessa vuoteen 2018 verrattuna. Lisäksi Tilastokeskus on kerännyt tiedon
majoituksen vuorokausihinnasta. Huoneiden keskihinta sisältää alv:n 10 %. (Tilastokeskus 2020e.)
Majoitusliikkeiden
lukumäärä

Huoneiden
lukumäärä

Vuodepaikkojen
lukumäärä

Huoneiden
käyttöaste
%

Huoneiden
käyttöasteen muutos %, vrt.
2018

Yöpymisen vuorokausihinta €
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1 960

5 600

49,5

0,7

44,19

Taulukko 2 Etelä-Karjalan kaikkien majoitusliikkeiden kapasiteetti ja sen käyttö
aikavälillä tammi-joulukuu 2019 (Tilastokeskus 2020e.)
Kuten taulukosta huomataan, Etelä-Karjalassa on majoitusliikkeitä yhteensä 33,
joiden yhteenlaskettu huonemäärä on 1 960. Kokonaisuudessaan vuodepaikkoja
on 5 600. Vuodepaikkojen määrä on pysynyt lähestulkoon entisellään edelliseen
vuoteen verrattuna, vaikka alueelle tuli yksi majoitusliike lisää. Huoneiden määrä
lisääntyi 19 kappaleella. (Visitory 2020d.)
Koko vuoden mittaisella ajanjaksolla tarkasteltaessa huoneiden käyttöaste on ollut 49,5 %. Keskiarvoisesti yhdestä yöpymisestä on maksettu 44,19 euroa. Huoneita jäi myymättä 990 kappaletta vuonna 2019. (Visitory 2020d.)
Seuraavassa taulukossa (taulukko 3) käsitellään Etelä-Karjalan hotellikapasiteettia ja sen käyttöä aikavälillä tammi-joulukuu vuonna 2019. RevPAR tarkoittaa
keskiarvoista myyntituloa majoituksesta käytettävissä olevaa huonetta kohden.
RevPAR lasketaan huoneiden keskihinta kerrottuna huoneiden käyttöasteella.
(Tilastokeskus 2020e.)
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Hotellien
lukumäärä

Huoneiden
lukumäärä

Huoneiden
käyttöaste
%

Käyttöasteen muutos % vrt.
2018

Huoneiden
keskihinta
€

RevPAR €

14

1 547

50,7

-0,3

100,21

50,84

Taulukko 3 Etelä-Karjalan hotellikapasiteetti ja sen käyttö aikavälillä tammi-joulukuu 2019 (Tilastokeskus 2020e.)
Taulukosta pystytään havaitsemaan, että Etelä-Karjalan alueella on 14 hotellia.
Näistä 7 sijaitsee Lappeenrannassa. Lappeenrannassa sijaitsevien hotellien huoneiden lukumäärä on 955 (Tilastokeskus 2020e). Etelä-Karjalan tunnetuimmat ja
suurimmat hotellit ovat Scandic-ketjuun kuuluvat Scandic Hotel Patria Lappeenrannassa sekä Imatran Valtionhotelli Imatralla, Holiday Club Saimaa Lappeenrannassa, Imatran Kylpylä Imatralla sekä Lappeenrannassa toimiva Sokos Hotel
Lappee. Uusin majoitusalan toimija on hotelli Rakuuna Lappeenrannan Rakuunanmäellä, joka kilpailee ketjuja vastaan elämyksellisellä ja uniikilla kokemuksella (Hotelli Rakuuna). Imatralla kilpailuasetelmaa luo lisäksi Center Hotel
Imatra, joka on erityisesti työmatkailijoiden sekä venäläisten turistien suosiossa
edullisten hintojensa vuoksi (Center Hotel Imatra).

Kaavio 14. Ulkomaisten yöpymisten kehitys Etelä-Karjalassa vähintään 20 vuodepaikan majoitusliikkeitä tarkasteltaessa (Etelä-Karjalan Liitto 2020i.)
Yllä olevasta kaaviosta (kaavio 14) pystytään tarkastelemaan ulkomaisten turistien

yöpymisiä

Etelä-Karjalan alueella. Musta
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palkki kuvaa

venäläisiä

matkailijoita. Venäläisten matkailijoiden suureen määrään vaikuttaa suuresti
Etelä-Karjalan sijainti valtakunnan rajaan nähden sekä puhdas luonto ja kirkas
vesistö. Etelä-Karjala on panostanut mainonnassaan lähiruokaan sekä elämyksiin ja kokemuksiin etenkin luonnossa sekä Saimaan äärellä. Nämä ovat syitä
siihen, miksi Etelä-Karjalan majoitustilastot sekä venäläisten viisumihakemukset
ovat nousussa. Venäläisten matkailijoiden saapuminen Suomeen on paljon kiinni
ruplan vaihtokurssista. Kuten kaaviosta huomataan, vuonna 2013 ruplan kurssi
on ollut korkea. Ruplan kurssin laskun myötä vuodesta 2014 lähtien venäläisten
matkailijoiden määrä ei ole päässyt samalle tasolle, kuin mitä se vuonna 2013.
Uutena trendinä Etelä-Karjalassa on aasialaisten matkailijoiden määrän kasvu.
Kasvu on viime vuosina ollut jyrkässä nousussa. (Etelä-Karjalan Liitto 2019i.)
Yöpymiset Etelä-Karjalassa vuonna 2019

Yhteensä
Kotimaa
Ulkomaat

Yötä
744 000
509 000
234 000

↑/↓%
↑5
↑7
↑2

Yötä
177 000
7 200
6 200

↑/↓%
↑5
↑1
↑ 390

TOP 3 Saapumismaat
Maa
Venäjä
Thaimaa
Puola

Taulukko 4 Yöpymiset Etelä-Karjalassa vuonna 2019 sekä TOP 3 saapumismaat
(Visitory 2020d.)
Taulukosta 4 pystytään havaitsemaan, että vuonna 2019 yöpymisiä alueella on
ollut yhteensä 744 000. Nousua edellisvuoteen verrattuna on tapahtunut 5 %.
Kotimaisia matkustajia oli 509 000, jossa on tapahtunut nousua 7 %. Ulkomaisia
matkustajia puolestaan oli 234 000. Ulkolaisten matkustajien osalta nousua tuli
yhden prosentin verran. Taulukosta nähdään myös, että lähes kaikki ulkomaan
matkustus tulee Venäjältä. Venäläisten sekä thaimaalaisten matkustajien määrä
on pienessä nousussa, kun taas puolalaisten matkustajien määrä on räjähdysmäisesti kasvanut jopa 390 %.
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Etelä-Karjalaan saapumiset vuonna 2019

Yhteensä
Kotimaa
Ulkomaat

Henkilöä
396 000
276 000
120 000

↑/↓%
↑4
↑5
↑1

Henkilöä
98 600
3 000
2 900

↑/↓%
↑7
↑ 35
↑ 15

TOP 3 Saapumismaat
Maa
Venäjä
Ruotsi
Saksa

Taulukko 5 Etelä-Karjalaan saapumiset vuonna 2019 sekä TOP 3 saapumismaat
(Visitory 2020d.)
Etelä-Karjalaan saapui 396 000 matkustajaa vuonna 2019. Suurin osa näistä oli
suomalaisia matkustajia (276 000). Eniten ulkomailta saapuvia asiakkaita tuli Venäjältä. Venäläisten saapumisessa oli 7 %:n nousu. Ruotsista matkustajia saapui
35 % enemmän edellisvuosiin nähden. Kotimaiset matkailijat yöpyivät Etelä-Karjalassa keskimäärin 1,9 yötä ja ulkomaiset matkailijat yöpyivät 2,0 yötä. (Visitory
2020d.)
Taulukossa 6 on selvitetty Etelä-Karjalan kuntien majoitustilastoja. Pienten kuntien arvot on saatu vähentämällä Etelä-Karjalan kokonaismääristä Lappeenrannan ja Imatran osuudet. Kaikkia tietoja kuten RevPAR tai käyttöaste ei kuitenkaan
ole saatavilla näistä kunnista. Kuten nähdään niin matkustajamäärät näissä kunnissa on huomattavan vähäisiä, koska ne jakautuvat yhteensä seitsemän kunnan
kesken.
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2018
Majoitusliikkeiden määrä
Käyttöaste %
Huoneiden määrä
Myydyt huoneyöt / huone
Vuodepaikkojen määrä
Myynti per vuodepaikka €
Kotimaisten matkailijoiden yöpymiset
Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset
Keskimääräinen viipyminen (yötä)
Majoitusmyynti M€
RevPAR €
Keskihuonehinta €
Yöpymisen vuorokausihinta €

Etelä-Karjala
yhteensä
32
49,5
1 900
n. 170
5 600
5 554
477 000
230 000
2
31,1
48,40
90,8
44,19

Etelä-Karjalan pienet
Imatra
kunnat
7,3
13,7
43,2
570
130
n. 155
1 700
700
5 882
1 714
113 000
30 000
99 400
21 600
1,9
1,1
10
1,2
48,00
111,2
47,2

Taulukko 6 Vuoden 2018 tilastot Etelä-Karjalan majoittumisesta (Visitory 2020d,
Visitory 2020g, Visitory 2020h.)
Taulukosta nähdään, että majoitusmyynti oli vuonna 2018 Etelä-Karjalassa yhteensä 31,1 miljoonaa euroa. Majoitusmyynti kasvoi 5 %:lla edellisestä vuodesta.
Myös keskihuonehinnoissa tapahtui nousua edellisvuosiin nähden.
8.2

Majoitusliikkeet ja majoitustilastot Raumalla

Place to Sleep Hotels -ketjun Rauman hotelliyksikkö avasi ovensa alkuvuodesta
2018 (Place to Sleep 2019a). Tässä kappaleessa analysoidaan Rauman alueella
vuoden 2018 kotimaisten ja ulkomaisten matkustajien sekä yöpymisten määriä ja
prosentuaalista kasvua tai laskua. Lisäksi analysoidaan kolmea maata, joista asiakkaita on saapunut eniten ja perehdytään majoitusmyynnin keskihintoihin. Perehdytään myös Rauman alueen majoituskapasiteettiin.
Yöpymiset Raumalla vuonna 2018

Yhteensä
Kotimaa
Ulkomaat

Yötä
93 000
68 400
24 500

↑/↓%
↓3
↑4
↓ 19
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TOP 3 Saapumismaat
Maa
Saksa
Ruotsi
Ranska

Yötä
6 400
4 000
2 400

↑/↓%
↓ 28
↓ 30
↑4

Taulukko 7 Rauman yöpymiset vuonna 2018 (Visitory 2020a.)
Yöpymisiä Raumalla oli vuonna 2018 yhteensä 93 000 yötä. Laskua edelliseen
vuoteen verrattuna oli 3 %. Näistä 93 000:sta oli kotimaisia 68 400. Kotimaisten
määrässä oli nousua 4 % ja ulkomaisten yöpyjien määrässä laskua 19 %edellisvuoteen verrattuna. Saksalaisten ja ruotsalaisten yöpyjien määrä Raumalla oli
molempien osalta noin 30 %:n laskusuhdanteessa. Ranskalaisten yöpyjien
määrä oli 4 %:n noususuhdanteessa. (Visitory 2020a.)
Raumalle saapumiset vuonna 2018

Yhteensä
Kotimaa
Ulkomaat

Henkilöä
54 300
44 900
9 400

↑/↓%
↑ 20
↑ 22
↑ 11

Henkilöä
1 900
1 200
850

↑/↓%
↑ 16
↑2
↑ 28

TOP 3 Saapumismaat
Maa
Saksa
Ruotsi
Ranska

Taulukko 8 Raumalle saapuneiden henkilöiden lukumäärä sekä TOP 3 saapumismaat (Visitory 2020a.)
Raumalle saapui vuonna 2018 yhteensä 54 300 henkilöä. Edellisvuoteen verrattuna nousua oli 20 %. Matkustajista kotimaisia oli 44 900 ja ulkomaisia 9 400.
Kotimaisten matkustajien määrä kasvoi 22 % ja ulkomaisten matkustajien määrä
11 %. Raumalle eniten matkustajia saapui Saksasta, Ruotsista sekä Ranskasta.
Kaikkien maiden kohdalla tapahtui prosentuaalista nousua. Eniten nousua oli
ranskalaisilla, 28 %:n verran. (Visitory 2020a.)
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Rauman majoitusmyynti vuonna 2018
Keskihinnat
Yöpyminen
Huone
RevPAR

€
↑/↓€
68,10 ↑ 4,40
96,30 ↑ 2,50
58,70 ↓ 5,10

Taulukko 9 Rauman majoitusmyynti vuonna 2018 (Visitory 2020a.)
Rauman majoitusmyynti oli vuonna 2018 yhteensä 6,3 miljoonaa euroa. Nousua
edelliseen vuoteen verrattuna oli 3 %:n verran. Rauman majoitusmyynnin keskihinta yöpymiselle oli 68,10 euroa. Huoneen keskihinta oli noususuhdanteessa,
huoneen keskihinnan ollessa 96,30 euroa. Ainoastaan RevPAR oli laskusuhdanteessa. RevPar euromääräinen arvo oli 58,70 euroa. Tässä tapahtui 5,1 euron
lasku. (Visitory 2020a.)
Rauman kapasiteetti

Majoitusliikkeet
Huoneet
Vuodepaikat

Yhteensä
7,9
300
560

↑/↓%
↑ 13
↑ 10
↑ 18

Taulukko 10 Rauman majoitusliikkeiden kapasiteetti vuonna 2018 (Visitory
2020a.)
Raumalla oli 7,9 majoitusliikettä vuonna 2018, joissa huoneita oli yhteensä 300
ja vuodepaikkoja 560. Kapasiteetin kaikki arvot olivat noususuhdanteisia tarkasteltavana vuonna. Kilpailuasetelmaa Raumalla luo hotelli Vanha Rauma, Hotel
CityHovi, Scandic Rauma, Hotel Raumanlinna sekä Hotel Kalliohovi. Nämä
edellä mainitut hotellit sijaitsevat kaikki aivan Rauman keskustassa. Lisäksi hieman kauempana keskustasta noin 10 kilometrin päässä sijaitseva Kylmäpihlaja
Lighthouse, joka erottuu muista elämyksellisellä majoittumisella vanhassa majakassa. (Booking.com 2020a.)
8.3

Majoitusliikkeet ja majoitustilastot Porissa

Place to Sleep Hotels -ketjun Porin hotelliyksikkö avasi ovensa heinäkuussa
2018 (Place to Sleep 2019a). Tässä kappaleessa analysoidaan vuoden 2018 Porin alueen kotimaisten ja ulkomaisten matkustajien ja yöpymisten määriä sekä
näiden prosentuaalista kasvua tai laskua. Tarkastellaan myös kolmea maata,
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joista on tullut eniten matkustajia Poriin ja perehdytään majoitusmyyntiin keskihinnoilla. Lisäksi analysoidaan Porin alueen majoituskapasiteettiä.
Yöpymiset Porissa vuonna 2018

Yhteensä
Kotimaa
Ulkomaat

Yötä
245 000
219 000
26 300

↑/↓%
↑4
↑9
↓ 25

Yötä
4 500
3 200
2 000

↑/↓%
↓ 49
↓ 28
↑ 38

TOP 3 Saapumismaat
Maa
Saksa
Ruotsi
Viro

Taulukko 11 Porin yöpymiset vuonna 2018 sekä TOP 3 saapumismaat (Visitory
2020b.)
Porissa yöpymisiä oli vuonna 2018 yhteensä 245 000 kappaletta. Kotimaisia yöpymisiä oli 219 000 ja ulkomaisia 26 300. Kotimaisten matkailijoiden yöpymisissä
oli pieni nousu edellisvuoteen verrattuna, mutta ulkomaisissa yöpymisissä tapahtui laskua (-25 %). Erityisesti saksalaisten ja ruotsalaisten matkustajien määrät
olivat jyrkässä laskusuhdanteessa. Saksan osalta laskua oli 49 % ja Ruotsin
osalta 28 %. Viron osalta tapahtui huomattava 38 %:n nousu. (Visitory 2020b.)
Poriin saapumiset vuonna 2018

Yhteensä
Kotimaa
Ulkomaat

Henkilöä
145 000
133 000
11 300

↑/↓%
↑7
↑8
↓7

42

TOP 3 Saapumismaat
Maa
Ruotsi
Saksa
Viro

Henkilöä
1 900
1 500
1 100

↑/↓%
↓ 15
↓ 20
↑ 66

Taulukko 12 Poriin saapumiset vuonna 2018 sekä TOP 3 saapumismaat (Visitory
2020b.)
Vuonna 2018 Poriin saapui yhteensä 145 000 henkilöä, joista 133 000 olivat kotimaisia matkustajia ja 11 300 ulkomaisia matkustajia. Ulkomaisten matkustajien
määrä oli pienessä laskussa. Kotimaisten matkustajien määrä puolestaan oli pienessä nousussa. Eniten Poriin saapui matkustajia Ruotsista, Saksasta ja Virosta.
Myös saapumisissa tapahtui selvää laskua. Vain Viron osuus oli huomattavan
noususuhdanteinen. Virolaisia matkustajia saapui 66 % enemmän edellisvuoteen
verrattuna. Ruotsalaisten ja saksalaisten kummankin osalta laskua oli noin 20 %.
(Visitory 2020b.)
Porin majoitusmyynti vuonna 2018
Keskihinnat
Yöpyminen
Huone
RevPAR

€
↑/↓€
53,00 ↑ 0,60
93,60 ↑ 3,80
49,40 ↑ 2,30

Taulukko 13 Porin majoitusmyynti vuonna 2018 (Visitory 2020b.)
Majoitusmyynti Porissa oli vuonna 2018 yhteensä 13,0 miljoonaa euroa. Nousua
edelliseen vuoteen verrattuna oli 5 %. Porissa majoitusmyyntien keskihinnat olivat kaikki noususuhdanteisia. Yöpymisen keskihinta oli 53,00 euroa ja huoneen
keskihinta 93,60 euroa. Yöpymisen osalta nousua edelliseen vuoteen verrattuna
oli 0,60 euroa. Huonehinnan kohdalla nousua oli 3,80 euroa. RevPAR oli 49,40
euroa, jossa nousua edelliseen vuoteen verrattuna oli 2,30 euroa. (Visitory
2020b.)
Porin kapasiteetti

Majoitusliikkeet
Huoneet
Vuodepaikat

Yhteensä
13
730
1800

↑/↓%
↑4
↑1
↑3
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Taulukko 14 Porin majoituskapasiteetti, huoneiden- sekä vuodepaikkojen lukumäärä vuonna 2018 (Visitory 2020b.)
Porissa oli yhteensä 13 kappaletta majoitusliikkeitä vuonna 2018. Tämä tarkoittaa edelliseen vuoteen verrattuna 4 %:n lisäystä. Huoneita näissä 13:sta majoitusliikkeessä oli yhteensä 730 ja vuodepaikkoja 1 800. Kumpikin arvo oli noususuhdanteinen. Porissa kilpailuasetelmaa luo Sokos Hotel, Scandic Pori, Hotelli
Amado sekä Hotel Bepop. Elämyksellistä majoitusta tarjoaa 5:n kilometrin
päässä keskustasta FinnDome. (Booking.com 2020b.)
8.4

Majoitusliikkeet ja majoitustilastot Loviisassa

Place to Sleep Hotels -ketjun Loviisan hotelliyksikkö avasi ovensa 2017 ja oli ketjun ensimmäinen hotelliyksikkö (Place to Sleep 2019a). Tässä kappaleessa perehdytään Loviisan sekä Porvoon seudun matkustajamääriin, sillä Loviisasta alueena yksin ei ollut saatavilla tarpeeksi kattavaa dataa. Lisäksi analysoidaan Loviisan ja Porvoon seudun vuoden 2018 kotimaisten ja ulkomaisten matkustajien
ja yöpymisten määriä sekä prosentuaalista kasvua tai laskua. Tarkastellaan kolmea maata, joista on tullut eniten matkustajia Loviisan ja Porvoon seudulle sekä
perehdytään majoitusmyyntiin keskihinnoilla. Perehdytään myös Loviisan ja Porvoon seudun majoituskapasiteettiin.
Yöpymiset Loviisan ja Porvoon seudulla vuonna 2018

Yhteensä
Kotimaa
Ulkomaat

Yötä
200 000
153 000
47 200

↑/↓%
↑9
↑5
↑ 25

Yötä
8 700
6 100
4 100

↑/↓%
↓3
↑ 628
↓8

TOP 3 Saapumismaat
Maa
Venäjä
Puola
Viro

Taulukko 15 Yöpymiset Loviisan ja Porvoon seudulla vuonna 2018 sekä TOP 3
saapumismaat (Visitory 2020c.)
Yöpymisiä Loviisan ja Porvoon seudulla oli vuonna 2018 yhteensä 200 000 kappaletta. Kotimaisia yöpymisiä oli 153 000 kappaletta ja ulkomaisia yöpymisiä
47 200 kappaletta. Kaikkien yöpymisien arvot olivat noususuhdanteisia
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verrattuna edelliseen vuoteen. Eniten ulkomaisia yöpymisiä Loviisan ja Porvoon
alueelle tuli Venäjältä, Puolasta sekä Virosta. Venäjän ja Viron prosentuaaliset
arvot olivat laskusuhdanteisia. Viron osalta arvo nousi 628 % edelliseen vuoteen
verrattuna. (Visitory 2020c.)
Loviisan ja Porvoon seudulle saapumiset vuonna 2018

Yhteensä
Kotimaa
Ulkomaat

Henkilöä
93 700
76 200
17 600

↑/↓%
↓2
↓3
↑6

Henkilöä
4 200
1 800
1 700

↑/↓%
↓2
↑ 44
↑ 11

TOP 3 Saapumismaat
Maa
Venäjä
Ruotsi
Saksa

Taulukko 16 Loviisan ja Porvoon seudun saapumismäärät sekä TOP 3 saapumismaat (Visitory 2020c.)
Majoitusmyyntiä oli yhteensä 10,2 miljoonaa euroa. Laskua tässä oli edelliseen
vuoteen verrattuna 11 %. Loviisan ja Porvoon seudulle saapui yhteensä 93 700
matkustajaa, joista 76 200 oli kotimaisia matkustajia ja 17 600 ulkomaisia matkustajia. Ulkomaisten matkustajien määrä oli pienessä nousussa, kun taas kotimaisten matkustajien määrä lievässä laskussa. Ulkomailta Venäjältä, Ruotsista
ja Saksasta tuli eniten Loviisan ja Porvoon seudulle matkustajia. Venäläisten
matkustajien määrä oli lievässä laskussa. Ruotsalaisten ja saksalaisten määrä
oli puolestaan nousussa. (Visitory 2020c.)
Loviisan ja Porvoon seudun majoitusmyynti vuonna 2018
Keskihinnat
Yöpyminen
Huone
RevPAR

€
50,90
73,40
30,30

↑/↓€
↓ 11,50
↓ 20,90
↓ 7,20

Taulukko 17 Loviisan ja Porvoon seudun majoitusmyynti vuonna 2018 (Visitory
2020c.)
Loviisan ja Porvoon seudun majoitusmyynti vuonna 2018 oli kaikilta arvoiltaan
laskusuhdanteista. Yöpymisen keskihinta oli 50,90 euroa ja laskua edelliseen
vuoteen verrattuna oli 11,50 euroa. Huoneiden keskihinta oli 73,40 euroa, jossa
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laskua edelliseen vuoteen verrattuna oli 20,90 euroa. RevPAR oli 30,30 euroa,
jossa laskua tapahtui 7,20 euroa. (Visitory 2020c.)
Loviisan ja Porvoon seudun kapasiteetti

Majoitusliikkeet
Huoneet
Vuodepaikat

Yhteensä
17
910
1800

↑/↓%
↑8
↑ 13
↑ 10

Taulukko 18 Loviisan ja Porvoon seudun majoitusliikkeet, huoneiden- sekä vuodepaikkojen lukumäärä vuonna 2018 (Visitory 2020c.)
Vuonna 2018 majoitusliikkeitä alueella oli yhteensä 17 kappaletta. Tämä tarkoittaa 8 %:n nousua edelliseen vuoteen verrattuna. Huoneita näissä 17:ta majoitusliikkeessä oli yhteensä 910 kappaletta ja vuodepaikkoja 1 800 kappaletta. Kaikki
arvot olivat noususuhdanteisia edelliseen vuoteen nähden. (Visitory 2020c.)
Loviisassa ei ollut merkittäviä kilpailijoita ennen Place to Sleep Hotels -ketjun tuloa. Tällä hetkellä suurin kilpailija on hotelli-ravintola Zilton kadun toisella puolella
(Booking.com 2020e).
8.5

Majoitusliikkeet ja majoitustilastot Hollolassa

Place to Sleep Hotels -ketjun Hollolan hotelliyksikkö avasi ovensa alkuvuodesta
2018 (Place to Sleep 2019a). Tässä kappaleessa analysoidaan Hollolan alueella
vuoden 2018 kotimaisten ja ulkomaisten matkustajien ja yöpymisten määriä sekä
prosentuaalista kasvua tai laskua. Tarkastellaan kolmea maata, joista on tullut
eniten matkustajia Hollollaan ja perehdytään majoitusmyyntiin keskihinnoilla. Lisäksi analysoidaan Hollolan alueen majoituskapasiteettiä. Hollolan tarkkoja matkustajamääriä ei löytynyt, joten taulukko on tehty Lahden seudun sekä Lahden
arvoista. Lahden seudun arvoista on vähennetty Lahden arvot ja täten saatu muiden paikkakuntien arvot. Lahden seutuun kuuluu Hollola, Asikkala, Heinola, Orimattila, Hämeenkoski, Nastola sekä Padasjoki. Näin ollen muiden kuntien arvot
jakaantuvat näiden 7 kunnan välille. (Lahden Seutu GUIDE 2017.)
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Vuosi 2018
Yhteensä Lahden
seutu
Yöpymiset
Kotimaa
Ulkomaat
Saapumiset
Kotimaa
Ulkomaat
Majoitusmyynti
Majoitusliikkeet
Huoneet
Vuodepaikat

358 000
287 000
71 100
197 000
166 000
30 800
18,3 milj. €
24
1 200
2 700

Lahti
285 000
226 000
59 700
161 000
134 000
27 000
15,3 milj. €
10
930
1 800

Majoitusmyynti
per vuodepaikka

6 800

8 500

Muut paikkakunnat
73 000
61 000
11 400
36 000
32 000
3 800
3 milj. €
14
270
900
3 300

Taulukko 19 Vuoden 2018 tilastot Lahden seudulta sekä Lahdesta (Visitory
2020e, Visitory 2020f.)
Hollolassa ei ole suurta kilpailutilannetta. Suurin kilpailija on hotelli Messilä Messilän hiihtokeskuksen yhteydessä (Booking.com 2020c). Olemattoman kilpailutilanteen vuoksi hakua laajennettiin Lahteen, jossa kilpailijoita onkin hieman enemmän. Lahdessa kilpailutilannetta luo muun muassa Scandic Lahti City, Solo Sokos Hotel Lahden Seurahuone sekä Green Star Lahti (Booking.com 2020d). Välimatkaa kilpailijoihin Hollolasta nähden on noin 10 kilometriä (Google Maps
2020).

9 Air BnB
Air BnB:llä tarkoitetaan oman asunnon vuokraamista matkaajille. Asunnon omistaja voi vuokrata omistamaansa asuntoa päiväksi tai pidemmäksi aikaa haluamaansa summaa vastaan. Matkailijat etsivät eri sivustoilta mieleisensä majoituskohteen ja vuokraavat sen käyttöönsä. Air BnB on viime aikoina saanut suosiota
niin matkustajien kuin vuokraajienkin keskuudessa. Vuokraamalla asunnon kumpikin osapuoli hyötyy. Vuokraaja saa korvausta omistamansa asunnon käytöstä
ja matkustaja saa yleensä edullisen majoituspaikan itselleen. Usein Air BnB kohteet ovat edullisempia kuin majoituspaikkakunnan hotellit. Air BnB kohteet ovat
usein kerrostaloasuntoja kaupunkien keskustoissa, joista on lyhyt matka palveluiden äärelle. (Helin 2019.)
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9.1

Etelä-Karjalassa

Alla oleva kuva (kuva 7) havainnollistaa Air BnB-kohteita Etelä-Karjalassa. Kuvasta huomataan, että Air BnB kohteita Etelä-Karjalassa on etenkin Lappeenrannan keskustan alueella, sekä Saimaan vesistön äärellä. Etelä-Karjalan alue on
erotettu kuvassa vaaleammalla värillä. Air BnB (2020a) sivustolta hakiessa EteläKarjalan alueen Air BnB kohteet, saatiin 160 kohdetta. Kohteet olivat jaettuja huoneita, yksittäisiä huoneita sekä asuntoja.

Kuva 7. Etelä-Karjalan Air BnB tarjonta kartalla (Air BnB 2020a.)
Voidaan todeta, että Air BnB luo todellista kilpailua alueen majoitustoiminnassa.
Imatralla Air BnB kohteita on 89. Etelä-Karjalan pientenkuntien osalta Air BnB kohteiden määrästä ei ole saatavilla tarkkaa tietoa. (Air BnB 2020a.)
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Kuva 8. Air BnB majoitusta Imatralla (AirBnB 2020f).
Helin (2019) mainitsi artikkelissaan, että Air BnB ei ole ainoa majoituspalvelu,
joka kilpailee muiden majoitusliikkeiden rinnalla. Uusia samanlaisia palveluita on
muun muassa Interhome.fi, Homeaway sekä Flipkey. Flipkey on Tripadvisorin
omistama majoituksen varaussivusto. Tripadvisor on maailman suurin matkailualusta, jonne on koottu hotellit, ravintolat, lennot, risteilyt, nähtävyydet sekä arvostelut yhteen paikkaan (Tripadvisor 2019).
9.2

Air BnB Raumalla

Hakutuloksena Air BnB (2020b) sivustolta Raumalla saatiin 75 kohdetta. Kuten
alapuolella olevasta kuvasta (kuva 9) huomataan, suurin osa kohteista on merenrannalla sekä aivan ydinkeskustassa.
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Kuva 9. Air BnB majoitusta Raumalla (Air BnB 2020b.)
Kuvan perusteella voidaan myös mainita, että suurin osa majoituspaikoista on
todella lähellä toisiaan. Mitä lähempänä merenrantaa kohde on, sitä kalliimpi vuorokausihinta sillä on. Täten erot alueen hotellien hintoihin eivät ole kovin merkittäviä.
9.3

Air BnB Porissa

Hakutuloksena Air BnB (2020c) sivustolta Porissa saatiin 112 kohdetta, joten Air
BnB on varteenotettava kilpailija hotelleille myös Porissa. Kuten alapuolella olevasta kuvasta (kuva 10) nähdään suurin osa kohteista, sijaitsee aivan Porin ydinkeskustassa. Kohteita löytyy ydinkeskustan lisäksi Kokemäen joen varresta.
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Kuva 10. Air BnB majoitusta Porissa (Air BnB 2020c.)
9.4

Air BnB Loviisassa

Hakutuloksena Air BnB (2020d) sivustolta Loviisassa saatiin vain 33 kohdetta.
Määrä on huomattavasti pienempi kuin suuremmilla paikkakunnilla. Alapuolella
olevasta kuvasta 11 voidaan havainnoida, että majoituskohteet sijaitsevat aivan
Loviisan keskustassa merenrannalla. Kohteet sijaitsevat Loviisan vanhan kaupungin alueella lähellä palveluita. Huonehinnat ovat Loviisassakin sijainnin takia
hieman korkeammat.
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Kuva 11. Air BnB majoitusta Loviisassa (Air BnB 2020d.)
9.5

Air BnB Hollolassa

Hakutuloksena Air BnB (2020e) sivustolta Hollolassa saatiin 22 kohdetta. Aivan
kuten Loviisan kohdaala, Air BnB kohteita on hyvin paljon vähemmän kuin suurilla paikkakunnilla. Kuvasta 12 voidaan huomata, että suurin osa majoituskohteista sijaitsee Hollolan ja Lahden rajalla sekä Messilän läheisyydessä ja Vesijärven rannalla. Hollolan ydinkeskustassa ei ole kuin muutama kohde.
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Kuva 12. Air BnB majoitusta Hollolassa (Air BnB 2020e.)
Mikäli Messilän hiihtokeskuksen kohteita ei oteta huomioon, suurin osa kohteista
sijaitsee aivan Lahden rajalla, valtatien 12 lähellä. Näistä kohteista pääsee kulkemaan nopeasti Lahden keskustaan.
9.6

Vertailua majoitustilastoista

Alle on koottu taulukko (taulukko 12), jossa on vertailtu paikkakuntien majoittumisia avainlukujen avulla. Hollolaa ei otettu vertailuun, koska juuri mitään tarkkoja
lukuja paikkakunnan majoittumisista ei ole saatavilla. Loviisan tiedot ovat osittain
puutteellisia, koska majoitustilastointia pidetään yhdessä Porvoon ja Loviisan
seudusta. Tästä syystä osaa tietoja ei saatu pelkästään Loviisan alueesta. Myöskään Etelä-Karjalan pienien kuntien majoituksista ei pidetä omaa tilastointia ja
tästä syystä näidenkin tiedot ovat osittain puutteellisia. Air BnB -tiedot ovat vuodelta 2019 ja muut tiedot vuodelta 2018.

53

Majoitusliikkeiden määrä
Käyttöaste %
Huoneiden määrä
Myydyt huoneyöt / huone
Vuodepaikkojen määrä
Myynti per vuodepaikka €
Air BnB
Air BnB käyttöaste %
Kotimaisten matkailijoiden yöpymiset
Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset
Keskimääräinen viipyminen (yötä)
Majoitusmyynti M€
RevPAR €
Keskihuonehinta €
Yöpymisen vuorokausihinta €

Etelä-Karjala
yhteensä
32
49,5
1 900
n. 170
5 600
5 554
160
39,3
477 000
230 000
2
31,1
48,40
90,8
44,19

Imatra
7,3
43,2
570
n. 155
1 700
5 882
20
45,6
113 000
99 400
1,9
10
48,00
111,2
47,2

Etelä-Karjalan pienet
kunnat
13,7
130
700
1 714
82
30 000
21 600
1,1
1,2

Pori
13
51,1
730
113*
1 800
7 222
112
52,4
219 000
26 300
1,7
13
49,40
93,6
53

Rauma
7,9
60,7
300
168*
560
11 250
75
55,9
68 400
24 500
1,7
6,3
58,70
96,3
68,1

Loviisa
7
43,0
350
86*
700
1 857
33
52 000
12 200
5,9
1,3

Taulukko 20 Paikkakuntien majoittumisen avainluvut (Air BnB 2020a, Air BnB
2020b, Air BnB 2020c, Air BnB 2020d, Visitory 2020a, Visitory 2020b, Visitory
2020c, Visi-tory 2020d, Visitory 2020g, Visitory 2020h, Visitory 2020i.)
* Myydyt huoneyöt / huone ovat laskettu pelkästään Place to Sleep Hotels -ketjun
hotelliyksiköistä Porin, Rauman ja Loviisan osalta. Ei siis ole paikkakunnan keskiarvo.
Taulukosta nähdään, että Imatralla on jonkin verran valmista kilpailua asiakkaista. Majoitusliikkeitä ei lukumäärällisesti ole sen enempää kuin muillakaan
paikkakunnilla, mutta huoneita ja vuodepaikkoja on hyvin paljon majoitusmääriin
nähden. Tämän takia majoitusliikkeiden käyttöaste on korkeintaan kohtalainen ja
huoneita on jäänyt melko paljon myymättä. Kun taas verrataan myytyjen huoneöiden määrää Place to Sleep Hotels -ketjun yksiköiden viime vuoden myytyihin
huoneöihin niin tilanne näyttää vähintäänkin lupaavalta. Taulukosta puuttuu Hollolan myytyjen huoneöiden määrä per huone (168). Pystytään laskemaan, että
Imatran majoitusliikkeiden käyttöaste on miltei samaa luokkaa kuin Place to
Sleep Hotels -ketjun Rauman ja Hollolan yksiköillä. Rauman ja Hollolan hotellit
ovat ketjun hotelleista pienimpiä. Raumalla huoneita on 26, kun taas Hollolassa
vain 10 (Ville Valorinta 2019).
Myös RevPAR ja myynti per vuodepaikka arvoiltaan Imatra on vertailussa täysin
kilpailukykyinen. Keskihuonehinta Imatralla on melko korkea, mutta yhden majoittujan yöpymisen vuorokausihinta taas on huomattavasti halvempi kuin Porissa
tai Raumalla. Tämän lisäksi Imatralla on huomattavan vähän Air BnB kohteita,
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eikä näiden käyttöaste yllä aivan samalle tasolle kuin esimerkiksi Porissa tai Raumalla.
Vaikkei Etelä-Karjalan pienistä kunnista kaikkia tietoja olekaan saatavilla, niin
pystytään laskemaan, ettei esimerkiksi käyttöaste yllä millään kilpailukykyiselle
tasolle. Yöpymisten määrä on hyvin alhainen, kun ne jakautuvat kaikkien seitsemän kunnan kesken. Myös Air BnB kohteiden määrä on korkea.

10 Suuret tapahtumat
Suurilla tapahtumilla tarkoitetaan jokavuotisesti tai säännöllisesti järjestettäviä kyseisen paikkakunnan majoituskapasiteetin ylittäviä tapahtumia. Lisäksi analysoidaan näiden tapahtumien vaikutusta majoitusmääriin. Tapahtumien kävijämääriä
selvitettiin sähköpostihaastatteluin, mutta monien tapahtumien osalta tällaista tilastotietoa ei löydy. Tästä syystä tiedot kävijämääristä ovat osittain puutteellisia.
10.1 Suuret tapahtumat Etelä-Karjalassa
Etelä-Karjalassa järjestetään vuosittain paljon suuria tapahtumia. Etelä-Karjalan
suurin tapahtuma on Imatran Ajot, joissa kävi viime vuonna noin 42 000 kävijää
(Imatranajo). Muita Etelä-Karjalan suurimpia tapahtumia ovat Lappeefest, Sataman valot, Saimaan ympäriajo sekä Muikku ja Pottu markkinat. Näistä ei ole saatavilla kävijämääriä ja tapahtumat ovat suunnattu pääasiassa oman maakunnan
asukkaille. Osa tapahtumista, kuten juniorijalkapallon Saimaa-turnaus tuo paljon
osallistujia maakuntaan, mutta majoitukset järjestetään kouluilla. (Talka 2020.)
10.2 Suuret tapahtumat Satakunnassa
Suuria tapahtumia Satakunnassa ovat Pori Jazz, SuomiAreena, Raumanmeren
juhannus sekä Rauman Pitsiviikot (Vähäsantanen 2020). Pori Jazzin pääkonserteissa kävijämäärä oli noin 69 000 vuonna 2019. Kyseinen luku on myös Pori
Jazzien kävijäennätys. (Timonen 2019). Raumanmeren juhannus keräsi 22 000
kävijää. Edellisenä vuonna kävijöitä oli liki 30 000. (Keskinen 2019). SuomiAreena -keskustelutapahtuma keräsi 73 000 kävijää Poriin vuonna 2019 (SuomiAreena 2019). Pitsiviikoilla käy vuosittain kymmeniä tuhansia vieraita (Vähäsantanen 2020).
55

10.3 Suuret tapahtumat Loviisassa
Loviisan suurin yksittäinen tapahtuma on Loviisan Wanhat talot, jonka kävijämäärä yhden viikonlopun aikana on noin 20 000. Muita pienempiä tapahtumia
ovat Small Ships Race, Avoimet Puutarhat sekä Loviisan Joulu. Kävijämäärät
näissä edellä mainituissa tapahtumissa ei ole selvillä. Loviisaan on tulossa
vuonna 2023 kertaluontoiset Asuntomessut, joihin arvioidaan saapuvan yhden
kuukauden aikana noin 180 000 kävijää. (Oker-Blom 2020.)
10.4 Suuret tapahtumat Päijät-Hämeessä
Päijät-Hämeessä on monia suuria tapahtumia pitkin vuotta. Suurin yksittäinen tapahtuma on Salpausselän kisat. Lisäksi vuonna 2020 järjestetään ensimmäistä
kertaa Suomessa KymiRing tapahtuma. KymiRing:n kävijämäärän arvioidaan
olevan 100 000 – 150 000. (Messukeskus 2019.)
Tapahtuman nimi
Kävijämäärä
Vuosi
Salpausselän kisat
28 000
2018
Caravan 2019
15 567
2019
Raksa 2019
15 370
2019
Summer Up
14 000
2018
Suur-Hollolan ravit
10 000
2019
Kätevä & Tekevä
7 383
2019
Pihapiiri
6 845
2019
Sibelius-festivaalit
5 000
2018
Power Expo 2019
2 744
2019
Taulukko 21 Päijät-Hämeen tapahtumat (Etelä-Suomen Sanomat 2018a, EteläSuomen Sanomat 2018b, Hämeen Sanomat 2019, MediaAuditFinland 2019.)
Myös pienemmät tapahtumat, kuten Nokian Tyres Ironman 70.3, Lahti Soccer,
triathlonistit sekä Red Bull 400 vaikuttavat alueen majoitusmääriin (Radio Voima
2019). Muun muassa Red Bull 400 tapahtumaan osallistuu yli 1000 juoksijaa,
joista suuri osa on kansainvälisiä vieraita (Red Bull 2019).
10.5 Vertailua suurista tapahtumista
Etelä-Karjalassa ei ole Imatran Ajojen lisäksi juuri muita tapahtumia, jotka olisivat
suunnattu oman maakunnan ulkopuolelta tuleville. Satakunnassa suuria tapahtumia, jotka houkuttelevat kävijöitä maakunnan ulkopuolelta on paljon enemmän.
Näissä tapahtumissa käy yhteensä liki 200 000 kävijää vuodessa. Päijät-Hämeen
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alueella Lahden tapahtumissa kävijöitä on miltei 100 000 vuosittain. Tämän lisäksi Suur-Hollolan ravit tuovat noin 10 000 kävijää Hollolaan. Ensi vuonna ensimmäistä kertaa Iitissä järjestettävälle KymiRing -tapahtumalle odotetaan saapuvan 100 000 – 150 000 kävijää.
Loviisassa tapahtumia on selvästi vähiten. Suurin yksittäinen tapahtuma Loviisassa on Loviisan Wanhat talot, jossa käy noin 20 000 kävijää. Muut tapahtumat
ovat selvästi pienempiä. Vuonna 2023 Loviisassa kuitenkin järjestetään Asuntomessut, jonne arvioidaan saapuvan 180 000 kävijää yhden kuukauden aikana.

11 Investoinnit
Paikkakuntien investointien ja hankkeiden määrää, niiden kestoa sekä hinta-arvioita sekä vaikutusta työllistävyyteen selvitettiin sähköpostihaastatteluin. Tässä
osiossa analysoidaan niiden vaikutusta alueiden työperäiseen matkailuun.
11.1 Investoinnit Etelä-Karjalassa
Meneillään on kaksoisraidehanke, jonka investointiarvio on noin 190 miljoonaa
euroa sekä Imatran puukoulun rakentaminen. Mahdollisia tulevia investointeja
ovat Lappeenrannan kouluprojektit, Kutilan kanava sekä Saimaan kanavan sulkujen pidennykset. (Talka 2020.) Kanavasulkujen pidennyksien investointiarvio
on 80 miljoonaa euroa. Hankkeen ajoitus on vuosina 2022-2023 tai vaihtoehtoisesti vuosina 2027-2028. Tämän työllisyysvaikutus on arvioitu olevan 2000 henkilötyövuotta 1½ - 2 vuoden ajalle. Työvoimasta suurin osa tulee Lappeenrannan
talousalueen ulkopuolelta. Ulkomaista työvoimaa tulee olemaan hyvin vähän,
sillä Venäjän puolella saa työskennellä vain Suomen passin omaavat. (Vehviläinen 2020.) Edellä mainittujen investointien lisäksi on tiedossa pienempiä tieverkollisia hankkeita. Näiden ulkopuolelta tulevan työvoiman määrästä ei pystytä
vielä tekemään arviota. (Talka 2020.) Imatran puukouluhankkeen on määrä olla
valmis syksyyn 2020 mennessä. YIT vastaa koulun ylläpidosta seuraavien 20
vuoden ajan. (Imatralainen 2019.) Luumäki–Imatra kaksoisraidehanke olisi aikataulun mukaan valmis vuonna 2023 (Väylä 2020b).
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Imatralla on tiedossa pienempiä investointitarpeita, joihin ei kuitenkaan ole löytynyt rahoitusta ja näin ollen päätöstä korjaustöistä ei ole tehty. Investointitarpeita
ovat muun muassa Kolmen Ristin Kirkon korjaustyöt, Imatran uimahallin ja urheilutalon rakentaminen sekä Imatran Keskusasema, jonka mahdollisesta korjaustyöstä on käyty keskusteluja, mutta päätös tehdään myöhemmin. (Pakarinen
2020.) Kolmen Ristin Kirkon korjaustöiden arvio on noin 1,5 miljoonaa euroa. Rahoitusta ei ole tässä vaiheessa tiedossa. (Hannus 2020.)
11.2 Investoinnit Satakunnassa
Satakunnassa on käynnissä ja suunnitteilla useampia suuria teollisia investointeja sekä infrahankkeita (Fagerlund 2020). Nämä investoinnit on koottu seuraavaan taulukkoon (taulukko 22).
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Investointikohde

Hinta (M€)

Valtatie 8 ohituskaistaparit Eurajoki-Lu30
via, Laitila ja täydennykset Mynämäelle
Pori-Tampere -radan tasoristeysten
40
poisto
Pori-Mäntyluoto -radan peruskorjaus
20
Hiiliterminaali Tahkoluotoon sekä Porin
50
Satama Oy:n investoinnit
Rauman sataman investoinnit
62
Rikkihappotehdas Harjavaltaan sekä
Ei tiedossa
Porin elektrolyysiyksikön laajennus
BASFn akkumateriaalitehdas suurteol100
lisuuspuiston yhteyteen
Cimcorp toimi- ja tuotantotilojen laajen120
nus Ulvilassa
Metsä Fibren mäntysaha Raumalle
200
Posivan EKA -hanke ja TVO:n ylläpitoinvestoinnit
BioEnergo Oy:n suunnitelma, biojalostamo Poriin

500
150 - 170

Työllistävyyden ajankohta
Ei tiedossa
Seuraavat 3-4 vuotta
Ei tiedossa
Ei tiedossa
2022 saakka
Ei tiedossa
Aloitus 2022
Luo 100 työpaikkaa
Alkanut 2019
Investointipäätös 2020
100 suoraa työpaikkaa,
500 välillistä työpaikkaa
Vuoteen 2025 saakka
Alkaa 2023
Rakennusvaihe 20212022 (n. 500 työpaikkaa)
2020–2026

Rauma Marine Constructions -telakan
1 mrd.
tilauskanta
Tuhkajalostamo Kirrinsantaan (Fortum) Ei tiedossa
Ei tiedossa
Biokattilalaitos Aittaluotoon (Pori Ener- Ei tiedossa
Valmistuu 2020
gia)
Pursotinhalli Kupariteollisuuspuistoon Ei tiedossa
Valmistuu 2021
(Luvata)
Suomen Teollisuuden Energiapalvelut Ei tiedossa
Esisuunnitteluprosessi
rinnakkaispolttolaitos Harjavallan Suur2020
teollisuuspuistoon
Biolanin lannoitetuotannon uudista7,5
2019 – 2020
misinvestointi
Jujo Thermal Oy investointi uuden tuo5
2019
tesarjan valmistukseen
HKScan Rauman siipikarjayksikön uu6
2020
teen broilerien teurastusprosessiin
Porin Mikkolan Prisman merkittävä laa- Ei tiedossa
Ei tiedossa
jennus
Olkiluodon ydinvoimalan viimeistelytyöt Ei tiedossa
Käynnissä
Taulukko 22 Satakunnan investoinnit (Fagerlund 2020, Vähäsantanen 2020.)
11.3 Investoinnit Loviisassa

Vuonna 2019 Loviisaan on rakennettu suuri koulu, jonka investointi oli noin 12
miljoonaa euroa. Lisäksi alueella tehtiin Fortumin ydinvoimalahankkeet, joiden
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investoinnit olivat noin 100 miljoonaa euroa. Vuoteen 2025 mennessä on tulossa
Suomen Asuntomessualueen sekä Tuulivoimapuiston rakentaminen, satamatoimintojen ja satama-alueen laajentaminen, hyvinvointihallin rakentaminen, Fortumin valmistautuminen ydinreaktoreiden jatkoajan hakemiseen sekä muutama
suuri kaava ja niihin liittyvät rakentamiset. Rakennustyömiehiä tarvitaan ulkopuolelta ja erityisesti Fortum tuo vuosittain ylläpitotöihin tuhansia ihmisiä kuukausiksi
Loviisaan. (Oker-Blom 2020.)
11.4 Investoinnit Päijät-Hämeessä
Hämeen Kauppakamarin (2019) tekemän kyselyn mukaan Päijät-Hämeen yritysten investointihalukkuus on vähentynyt vuodelle 2020. Alueella lähes joka kolmas
yritys ei ole halukas tekemään lisäinvestointeja. Tämä on maan keskivertoa (10
%) selkeästi suurempi.
Lahden keskustassa on rakenteilla tai suunnitteilla ainakin 11 kappaletta kiinteistöjen saneeraushankkeita. Lisäksi alueella on paljon suuria infrahankkeita. Taulukkoon on kerätty Päijät-Hämeen suuria hankkeita, kuitenkin lukuun ottamatta
Lahden keskustan kiinteistöjen saneeraushankkeita. Tiedot ovat vuodelta 2018.
(Arviointitoimisto Oy.) Päijät-Hämeen investointeja selvitettiin, kuten muidenkin
alueiden investointeja, sähköpostihaastatteluin, mutta vastauksia ei saatu yhtään. Tästä syystä kyseisen taulukon tiedot ovat osittain puutteellisia.
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Investointikohde
Hinta (M€)
Kujalan logistiikkakeskus
Ei tiedossa
Luhdan korttelin uudelleen rakentaminen
150
Starkin alueen uudelleen rakentaminen
Ei tiedossa
Möysän paloaseman korttelin uudelleen
Ei tiedossa
käyttö ja ostoskeskuksen ympäristön uudisrakentaminen
Hennala monacolaisen sijoittajan pohjaEi tiedossa
veden pullottamo
Mukkulan hotelli
Ei tiedossa
Hollola Nostavan logistiikka- ja yritysalue
Ei tiedossa
Iskun Paavolan liikekiinteistön jalostus
Ei tiedossa
asuinkäyttöön
UPM Kymmenen alueen eteläisen osan
Ei tiedossa
uudisrakentaminen
Orimattila Tuuliharjan liittymäalueen toiEi tiedossa
mitilarakentaminen sekä Pennalan logistiikkakeskuksen laajentuminen
Ranta-Kartano asuin- ja liikerakentamiEi tiedossa
nen
Ranta-Kartano, vanhan linja-autoaseman
Ei tiedossa
saneeraus
Askon alueen toimistotyöpaikka- asuinEi tiedossa
alueen jalostaminen
IskuCenter ammattikorkeakoulu- ja toiEi tiedossa
mistokeskittymä
Hennala lasitehtaan jalostus toimitilakäytEi tiedossa
töön
Eteläinen kehätyö ja sen tulevat liittymä11,7
alueet
Hennala entisten varuskuntakiinteistöjen
Ei tiedossa
jalostus ja alueen uudisrakentaminen
Vuohelan herkun leipomo
6-7
Hollola Riihimäentien risteysalueen toimiEi tiedossa
tilarakentaminen, Matkakeidas
Villähde Osuuskauppa Hämeenmaan
Ei tiedossa
Sale
Intologin ja Talliosakkeen varastohallit
Ei tiedossa
Paitatehtaan kiinteistön saneeraus asunEi tiedossa
noiksi
Kymijärvi III biolaitos
180
Paavolan kampusalue
50,2
Kivimaan monitoimitalo
23,3
Rakokiven monitoimitalo
18,6
Kaupungintalon perusparannus
14,8
Kadun rakennus
48,7
Taulukko 23 Päijät-Hämeen investoinnit (Arviointitoimisto Oy.)
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Ajankohta
Suunnitteilla
Suunnitteilla
Suunnitteilla
Suunnitteilla
Suunnitteilla
Suunnitteilla
Suunnitteilla
Suunnitteilla
Suunnitteilla
Suunnitteilla
Suunnitteilla
Rakenteilla
Rakenteilla
Rakenteilla
Rakenteilla
Rakenteilla
Rakenteilla
Rakenteilla
Rakenteilla
Rakenteilla
Rakenteilla
Rakenteilla
Rakenteilla
2020-2022
2020-2022
2020-2022
2020-2022
2020-2022

Lahden kaupunki investoi vuosina 2020-2022 yhteensä noin 306 miljoonaa euroa. Tästä 60 % menee talonrakennusinvestointeihin, 26 % julkiseen käyttöomaisuuteen ja 14 % muihin investointeihin. (Lahti 2019.)
11.5 Vertailua Investoinneista
Etelä-Karjalassa suurempia investointeja on tiedossa vain muutama ja ne keskittyvät pääasiassa Lappeenrantaan ja Imatralle. Nämä ovat kestoltaan vain muutaman vuoden pituisia. Maakunnan ulkopuolisesta työvoiman määrästä ei ole
saatavilla arviota. Imatralla on tiedossa muutamia pienempiä investointitarpeita,
joiden toteutumisesta ei ole saatu päätöstä tämän opinnäytetyön valmistumiseen
mennessä. Päätöksiä joudutaan odottamaan rahoituksen puutteen takia.
Satakunnassa investointikohteita erityisesti teollisuuden alalla on erittäin paljon.
Investointien hinnat ovat suuria ja moni näistä työllistää jopa viiden vuoden ajaksi.
Myös Päijät-Hämeellä on hyvin paljon investointikohteita, vaikka noin joka kolmas
yritys ei ole halukas tekemään lisäinvestointeja. Suurin osa investoinneista on
kiinteistöjen saneeraushankkeita. Näiden investointien hinnasta, ajankohdasta ja
työllistävyydestä ei saatu tietoa, mutta moni niistä on todennäköisesti mittavia niin
taloudellisesti kuin työllistävyydeltään. Myös Loviisassa suuria investointeja on
tiedossa useita. Pelkästään Fortum tuo vuosittain ylläpitotöihin tuhansia ihmisiä
kuukausiksi Loviisaan Loviisan alueen ulkopuolelta.

12 Yhteenveto ja pohdinnat
Vertailtuamme muuttujien eroja paikkakuntien välillä, teimme lopullisen arvion olisiko Etelä-Karjalan alueella tilaa Place to Sleep Hotels tyyppiselle hotellille. EteläKarjalan kunnat ovat liian pieniä ja väestökehitykseltään tappiollisia. Lisäksi välimatkat suuriin kaupunkeihin on liian pitkät. Työpaikkojen määrä pienissä kunnissa on alhainen ja työttömyys- sekä työllisyysasteiden kehitys huolestuttavaa.
Paikkakunnilla ei ole riittävästi teollisuutta. Pitkälti vähäisen teollisuuden takia
saapuvaa työperäistä matkustustakaan ei ole riittävästi. Myöskään suuria investointeja eikä tapahtumia ole lainkaan. Majoitusliikkeitä on jo valmiiksi jonkin verran ja niiden käyttöaste ei ole kilpailukykyinen muihin paikkakuntiin verrattuna.
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Tuloksena voidaan esittää, että Etelä-Karjalan pienen kunnat eivät sovellu Place
to Sleep Hotels -ketjulle.
Imatralla työpaikkojen määrä vähenee eikä kasvuyrityksiä ole kovin paljon. Alueella on teollisuutta, mutta ei ole tiedossa suuria investointeja. Imatralla järjestettäviä tapahtumia, joihin saapuisi ulkopaikkakuntalaisia ei Imatran Ajojen ohella
ole.
Venäläisten matkailu Suomeen koetaan suurena potentiaalina. Pietariin ja varsinkin Viipuriin on melko lyhyt matka. Moni venäläinen matkustaja haluaa yöpyä
edullisessa majoitusliikkeessä eikä tarvitse majoittumiseltaan monimutkaisten
tarpeiden täyttämistä. Monelle heistä ainoat välttämättömyydet tarvehierarkian
perustarpeista ovat Battery ja WiFi. Tällöin he eivät halua maksaa ylimääräistä
palveluista, joita eivät välttämättömästi tarvitse. Juuri tämän täyttävää majoitusta
Place to Sleep Hotels pystyy tarjoamaan.
Lisäksi Scandicin lehdistötiedotteessa (2020) julkaistusta päätöksestä muuttaa
täyden palvelun hotelleja itsepalveluhotelleiksi osoittaa, että itsepalvelu hotellikonseptille on tänä päivänä kysyntää. Imatralla suuri osa majoitusliikkeistä on
kylpylöitä, eivätkä nämä suoraan kilpaile Place to Sleep Hotels -ketjun kanssa
samoista asiakkaista. Alueella on kuitenkin muutamia pieniä budjettimajoitusyksiköitä, jotka tarjoavat pääasiassa venäläisille matkustajille perustarpeet täyttävää majoitusta edullisin hinnoin.
Venäläisten matkustajamäärät ovat olleet kasvussa. Myös viisumihakemuksien
määrä on ollut kasvussa ja tulee varmasti kasvamaan jatkossakin ilmaisen e-viisumin myötä. Venäläisten matkailu riippuu paljon ruplan arvosta ja tästä syystä
nopeita muutoksia voi tapahtua eikä niitä pystytä ennakoimaan. Ilman suuria investointeja ja työperäisen matkustamisen lisääntymistä Imatran matkailu ei kuitenkaan ole riittävän monipuolista. Venäläiset matkustajat yksin suurimpana potentiaalina, eivät mielestämme ole riittävän varma asiakassegmentti.
Place to Sleep Hotels tyyppisellä itsepalvelu majoitusyksiköllä on kuitenkin hyvä
mahdollisuus selvitä äkkinäisistä muutoksista, kuten tämän hetken koronavirus
tilanteen luomasta asiakaspulasta. Vaikutukset tämän tyyppiselle majoitusyksikölle ovat pienemmät kuin täydenpalvelun hotelleille, koska kulut ovat
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pienemmät. Itsepalvelu hotelli olisi todennäköisesti ainoa, joka kannattaisi pitää
auki, koska hotellilla ei ole muun muassa henkilökustannuksia.
Imatralla majoitustarjontaa on ennestään melko paljon ja Lappeenrannan suuri
majoituskapasiteetti on vain noin 40 kilometrin päässä. Tämä näkyy myös majoitusliikkeiden käyttöasteessa. Isot kylpylähotellit kuten Holiday Club Saimaa ja
Imatran kylpylä pyörii noin 70 %:n vuotuisella käyttöasteella. Kun Etelä-Karjalan
ja Imatran keskimääräiset käyttöasteet ovat 50 ja 43 % niin tarkoittaa tämä, että
pienemmillä hotelleilla käyttöaste jää vain noin 30 %:n kieppeille.
Imatran keskimääräinen käyttöaste jää vain muutaman prosentin, kun verrataan
sitä Place to Sleep Hotels -ketjun Rauman ja Hollolan yksiköihin. Imatran pienten
majoitusyksiköiden käyttöaste puolestaan jää jo 10 – 15 % näistä. Tästä voimme
todeta, että alueen asiakasmäärät voisivat riittää laskennallisesti noin 30 – 40
%:n käyttöasteella pyörivälle pienelle hotelliyksikölle. Hotelliyksikön pitäisi olla
kokoluokaltaan maksimissaan Rauman yksikön kokoinen tai mielellään jopa pienempi. Tämä tarkoittaisi maksimissaan 20 huoneen hotellia.
Pidämme mahdollisena, että pienen itsepalvelu hotelliyksikön saisi pyörimään
Imatralla kannattavasti. Vallitsevan kilpailutilanteen ja liikematkustuksen määrän
takia johtopäätöksemme kuitenkin on, että tällä hetkellä Imatra ei sovellu Place
to Sleep Hotels -ketjun laajanemissuunnitelmiin. Jos esimerkiksi alueen kilpailutilanne tai investointien määrä muuttuu suotuisammaksi niin uuden yksikön perustaminen Imatralle, tulisi ajankohtaiseksi.
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Liitteet
Liite 1. Sähköpostihaastattelu
Hei,
Olemme LAB ammattikorkeakoulun (Lappeenranta) viimeisen vuoden restonomi
opiskelijoita. Olemme parhaillaan tekemässä opinnäytetyötä Place to Sleep Hotels -ketjulle aiheesta "Uuden hotelliyksikön perustaminen Etelä-Karjalaan".
Tehtävänämme on löytää varteenotettava paikkakunta kyseisen ketjun laajentumiselle. Tutkiaksemme kannattavuutta tarvitsee meidän vertailla ketjun hotelliyksiköiden sijaintipaikkakunnan ja niiden lähialueiden ennalta määritettyjä muuttujia
mahdollisen uuden paikkakunnan muuttujiin nähden. Näin ollen kartoitamme uuden alueen potentiaalia. Tämän jälkeen teemme päätöksen alueen lopullisesta
potentiaalista, kun suhteutamme muuttujien eroavaisuudet aiempien hotelliyksiköiden kannattavuuslaskelmiin.
Tässä kohtaa tarvitsisimme ulkopuolista apua. Työssä tarvitaan muutamaa muuttujaa, joista emme saa tarpeeksi tietoa muista lähteistä:
Muuttuja 1: Suuret, yli 10 miljoonan euron hankkeet alueella.
Onko tällaisia ollut muutaman viime vuoden sisällä ja onko niitä mahdollisesti tulossa lähitulevaisuudessa?
Kauanko hankkeen arvioidaan kestävän ja onko tiedossa, kuinka paljon siihen on
tarvittu / tullaan tarvitsemaan lähialueen ulkopuolelta tulevaa työvoimaa?
Muuttuja 2: Alueella säännöllisesti järjestettävät tapahtumat, jotka ylittävät majoituskapasiteetin sekä niiden kävijämäärät. Majoituskapasiteetti on tässä tapauksessa x vuodepaikkaa.
Olisimme erittäin kiitollisia, mikäli pystytte auttamaan meitä. Näin opinnäytetyöstä
saadaan mahdollisimman validi. Välitättehän viestin tarvittaessa eteenpäin.
Kiitos jo etukäteen ajastanne!
Ystävällisin terveisin,
Kristian Kotonen
Heidi Salama
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