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Lemettilän tila 1750 
– 2013

• Erotettu Puttolan tilasta 1750

• Petäjäveden vanha kirkko rakentunut 
viereen 1764 ja tapuli 1821

• Petäjäveden kunnan perustamiskokous 
pidetty kesäkuussa 1868

• Kestikievari vuoteen 1924 saakka, 
kauppa, posti, puhelinkeskus, isopapalla 
tervatehdas Huttulassa

• Vakituisia asukkaita pihapiirissä 1980-
luvun alkuun saakka

• Mökkivuokraus aloitettu 2002, 
kesäkahvila aitassa 2004 –

• Karjataloutta vuoteen 2004 saakka



Yrittäminen • Osakkuus Lemettilän tilalla 
alkanut 1995, työpanos kasvanut 
vähitellen, päivätöiden ohessa 
vuoteen 2012 saakka

• Äidin metsätila Multialla tullut 
omistukseen veljen kanssa 2010

• Isä luopui lopuista omistuksista 
2011 

• 2013 toteutettiin Lemettilän tilalla 
matkailutoiminnan investointi



Mistä investoinnin idea?

• Ajatus kypsyi 20 vuotta opiskelujen, työnteon ja perhe-elämän ohessa

• Matkailutoimintaa oli harjoitettu sivutoimisesti jo 12 vuotta

• Palkkatyössä olin toteuttanut jo ammatillisia haaveita

• Vanhemmat olivat hallinnoineet tilaa oli tarve saada uutta liikevaihtoa 
ja vajaatuottoiset tilat parempaan käyttöön. Ja lyhyt työmatka 
(samassa pihassa)

• Kivinavetta oli vuosia vähällä käytöllä, sijainti hyvällä paikalla

• Vilkuilin myös ostettavaa kohdetta naapurista, mutta mietin miksi 
ostaa kun omassakin pihassa on hyvärunkoinen rakennus

• Kävin myös tutustumassa toteutettuihin muihin kohteisiin



Rahoitus ja luvat

• Rakennusaikainen rahoitus hoidettiin 1/3 metsän myynnillä ja 2/3 lainalla

• Ely-keskukselta saatiin tukea 20 % osuudesta hyväksytyistä kustannuksista

• Kustannusarvio nousi ennakoidusta tehtyjen lisätöiden myötä esim. pihatyöt 
ja myös rakennuksen toisen pään lisätuenta

• Vuosialv-menettelystä siirryttiin kuukausialv-menettelyyn ja ollaan yhä

• Rakennus sijaitsee Unescon maailmanperintöalueella, piti rakennusluvan 
yhteydessä pyytää Museoviraston lausunto



Mitä sitten tehtiin?

• Suunnittelu ja rahoituksen varmistaminen aloitettiin vuonna 2012

• Noin puolet navetasta aktiivikäyttöön: 50-paikkainen tilausravintola, 
kaksi majoitushuonetta, keittiö, tekstiilien huoltotilaa ja wc-tilat. 
Ohessa tuli kesäkäyttöön vintti.

• Urakka kilpailutettiin sisätilojen osalta kokonaisuutena, kattoremontti, 
LVIS ja ilmastointi sekä sähkötyöt erikseen

• Rakentaminen alkoi kesäkuussa 2013 ja valmistui joulukuussa 2013 

• Pääurakoitsija teki viikkosuunnitelman, jota oli helppo seurata. 
Pidettiin viikkopalaverit ja niistä tehtiin muistiot. 

• Lämmitys oli uudistettu hakkeelle vuonna 2007, nyt tämä tila liitettiin 
mukaan



Lemettilän tila 2013 –
matkailu

• Juhlat, kokoukset, pikkujoulut

• Ruokailut tai kahvit bussiryhmille

• Mökki- ja huonemajoitus, osa läpi vuoden (B&B)

• Kesäteatteri kahtena kesänä

• Muut tapahtumat yhteistyössä paikallisten 
toimijoiden kanssa

• Ohjelmapalvelut tai muu yhteistyö lähialueen 
yritysten kanssa

• Työllistän itseni ja kesällä 1-2 kesätyöntekijää ja 
toiminimiyrittäjiä



Miten pyörii?
• Normaali vuonna pyörii hyvin, 

liikevaihto suhteellisen vakio, 
ympärivuotisuutta saavutettu

• Osittain vakioasiakaskuntaa

• Omat verkostot ja myyntiverkostot 
kunnossa

• Loman pitäminen on haastavaa

• Kesällä työpäivät 12-17 tuntisia, talvella 
hiljaisempaa

• Ruokapalveluissa auttaa tmi-yrittäjät, 
joita on verkostossa useampi

• Korona-aika on vaikuttanut erityisesti 
tilausravintolapuoleen



Matkailun 
markkinointi

• Majoituksissa välityssopimukset 
Lomarenkaan ja booking.comin kanssa

• Näkyvyys Visit Jyväskylä ja Keuruun 
esitteissä

• Puskaradio, omat verkostot työuran ajalta 
ja luottamustehtävien kautta

• Omat nettisivut ja facebook-sivut
• Jonkun verran tapahtumissa esillä esim. 

Kotimaan matkailu-messut
• Asiakaspalvelun pitää toimia, puhelimeen 

ja sähköposteihin vastaaminen pian. Jos 
ei vastata, mennään kilpailijalle. 

• Hanketoiminnassa mukana oleminen 
parantaa verkostoja ja sieltä saa 
vertaistukea



Terveiset investointia 
suunnittelevalle

• Panosta suunnitteluun ja pohdi ennakkoon 
mahdollisimman hyvin toiminnallisuutta

• Tee opintomatkoja, joko esim. hankkeiden tai 
järjestöjen tekemiä ja lisäksi omatoimisia

• Mieti oletko sinä ja perheesi valmiita 
sitoutumaan jopa vuosikymmeniksi toimintaan

• Riittääkö ammatillinen osaaminen, voiko sitä 
täydentää palkkaamalla työntekijä tai ostamalla 
toiselta yrittäjältä?

• Varmista rahoitus hyvissä ajoin ja selvitä 
mahdolliset investointituet (nukut yösi 
paremmin)

• Ole mukana remontin joka vaiheessa, niin ei 
tarvitse myöhemmin harmitella ratkaisuja



Remontin haasteet
• Vanhan remontoinnissa tulee aina yllätyksiä 

esim. viemäriviennin paikkaa jouduttiin 
vaihtamaan kiviseinän ominaisuuksien vuoksi ja 
suunnittelijalla tuli 50 cm mittavirhe 
pituussuunnassa

• Museovirasto ei antanut tehdä kattoikkunoita
• Haasteita yhteensovittaa aikatauluja 

viemäröinnin osalta kunnan kanssa
• Kattoremontissa jouduttiin kesken vaihtamaan 

urakoitsijaa
• En ollut ennakkoon miettinyt mihin maat 

läjitetään
• Muutoinkin saattoi tulla nopeasti päätettäviä 

asioita, jotta urakka ei pysähtynyt/pitkittynyt
• Intensiivisen remontin jälkeen piti hypätä 

suoraan toiminnan pyörittämiseen, käytännöt 
hakivat muotoaan samalla kun kysyntä 
voimistui.



Tulevaisuus 

• Matkailutoimintaa kehitetään mahdollisuuksien mukaan

• Tutkitaan omistussuhteiden muutosta ja mahdollisuutta navetan 
toisen pään investointiin

• Lapset nyt 24, 20 ja 17 –vuotiaita, opiskelut vielä kesken, lyhyellä 
tähtäimellä eivät ole tulossa omistajiksi, omaan eläkeikään lähes 20 
vuotta

• Tytär saattaisi olla potentiaalinen jatkaja, on opiskellut liikunnan 
ohjaajaksi ja harrastanut pienestä pitäen ratsastusta. Hänen tuleva 
miehensä on restonomi, joka toimii Rovaniemen yhden yksityisen 
hotellin vuoropäällikkönä



Kysymyksiä?

•Kiitos!


