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n Teksti: Antti Nurkka. Kuvat: TG Klubben

Hämeenlinnassa Ahveniston maauimalassa 
kuuluu loisketta ja riemunkiljahduksia läm-
pimänä kesälauantaina. Viisiottelun olym-
pianäyttämönä toiminut maauimala sai uu-
den elämän 2014 valmistuneen peruskorja-
uksen myötä, ja allas on siitä lähtien täytty-
nyt uimareista. Maauimalassa on yksi syvä 
allas, josta löytyy kahdeksan 50 metrin uima-
rataa sekä hyppytorni. Kulttuurihistorialli-
sen arvonsa ansiosta maauimalan rakennuk-
set ovat museoviraston suojelun alaisia eikä 
kiinteiden vesiliukumäkirakennelmien tai 
lastenaltaiden rakentaminen maauimalaan 
ole mahdollista. 

Nuoret vesipedot kömpivät, kiipeilevät ja 
kirmaavat veden päällä kelluvan ilmatäyt-
teisen vesiesteradan päällä, kun perinteinen 
maauimala muuntautuu kesäviikonloppuisin 
vesihuvipuistoksi. Saksalasivalmisteiset Wi-
bit-vesihuvipuistoelementit mahdollistavat 
allaskapasiteetin hyödyntämisen joustavasti 
kysynnän mukaan. Ahvenistolla Wibit-radois-
ta on luotu kesäviikonlopuille erillinen tuo-
te ja erikoishinnoitellut Wibit-radan pääsyli-
put muodostivat kolmasosan koko maauima-
lan myynnistä vuonna 2018. 

- Kesäviikonloppuisin keskitymme lapsi-
perheisiin ja arkipäivinä puolestaan kunto-
liikkujiin. Viikonloppuisin järjestämme eri-
koishinnoiteltuja SuperWibit-tapahtumia, 
jotka houkuttelevat lapsiperheitä Ahvenis-
tolle pitkienkin ajomatkojen päästä. Silloin 
varaamme maauimalasta puolet ratakapasi-
teetista Wibit-laitteille, lisäämme valvontaa 

sekä lainaamme lapsille kelluntaliivit, ker-
too Ahveniston Toimintapuiston puistopääl-
likkö Siiri Ellä. 

Kotimainen matkailu kasvaa ja 
on samalla tehokas ilmastoteko

Suomen kesä on kylmä ja vähäluminen. Tä-
mä vanha hokema osoittaa jotain suomalais-
ten suhtautumisesta niin rakkaaseen vuo-
denaikaamme. Valo ja lämpö ovat leveysas-
teillamme kortilla, ja odotuksemme kesää 
ja kesälomaa kohtaan muodostuvat valtavan 
suuriksi. Suomen kesä joutuu usein turhaan 
parjatuksi, kun sateisen päivän pettymys pai-
nuu syvemmälle muistiimme kuin lämmin ja 
aurinkoinen. 

Tilastojen valossa kesä 2018 oli poikkeuk-
sellinen ja lämpötilojen puolesta hätyytel-
tiin etelän lomakohteiden lukemia. Tulevi-
na kesinä tuskin aivan vastaaviin ennätyksiin 
päästään, mutta suomalaiset nauttinevat ke-
sistään jatkossakin enemmän kotimaan rajo-
jen sisällä. Tilastokeskuksen mukaan suoma-
laiset tekivät vuonna 2017 34,5 miljoonaa va-
paa-ajan matkaa, joista 26 miljoonaa suun-
tautui kotimaanmatkailuun. 

Kotimaan rajojen sisälle keskittyvä mat-
kailu on usein edullisempaa, vaivattomam-
paan sekä huomattavasti ekologisempaa ver-
rattuna ulkomaille suuntaamiseen. Hallitus-
tenvälisen ilmastonmuutospaneelin IPCC-
raportin jälkimainingeissa mediassa on 
keskusteltu paljon yksilön tekemien valinto-
jen merkityksestä hiilijalanjäljen pienentä-
miseksi. Asumisen ja ruokailun ohella suu-

Suomen kesä, komeat järvimaisemat ja kaunis saaristo 

– hyödynnämmekö 
luonnonvesiämme 
riittävästi 
matkailuvalttina? 
Matkailuala kasvaa Suomessa kohisten ja samanaikaisesti 
luonnonvesissä toteutettava vesiliikunta on liikuntatrendien 
aallonharjalla. Olisiko nyt oikea aika panostaa vesiliikuntaan 
ja hyödyntää luonnonvesiemme tarjoama matkailupotentiaali 
kokonaisuudessaan? 

n Vesihuvipuistot toimivat Englannissakin ko-
timaisen matkailun vetovoimatekijänä.

n Pienen norjalaisen Tvedestrandin kunnan 
julkiselle uimarannalle on hankittu vesihuvi-
puisto paikallisten vesipetojen iloksi ja rie-
muksi.

n Ahveniston Toimintapuiston 
puistopäällikkö Siiri Ellän mukaan 
Wibit-laitteet vetävät perheitä 
maauimalaan pitkienkin ajomatkojen 
päästä.

n Ahveniston maauimalan kesän 
2018 lipputuloista kolmannes koostui 
erikoishinnoitelluista Wibit-lipuista.
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rimmat päästöt syntyvät lentomatkustami-
sesta. Maaliskuussa pidettävistä eduskunta-
vaaleista on puhuttu jopa ilmastovaaleina, 
ja kotimaanmatkailun edistäminen voisi ol-
la varteenotettava ilmastoteko tulevalle hal-
litukselle. 

Tuhansien järvien maa ja 46 000 
kilometriä rantaviivaa – löytyykö 
tarpeeksi palveluita kotimaisille 
matkailijoille?

Toimintaympäristön lisäksi karttaa katselles-
sa myös maantieteellinen ympäristö näyttää 
houkuttelevalta. Suomesta usein puhutaan 
tuhansien järvien maana, mikä suorastaan 
on vähättelyä. Määritelmästä riippuen Suo-
mesta löytyy noin 2 600 vähintään neliökilo-
metrin kokoista järveä. Kauniin rannikkom-
me pituus on yhteensä 1100 km, mikä pitää 
sisällään hulppeat 46 000 kilometriä ranta-
viivaa.

Suomalainen matkailu on keskittynyt pit-
kälti kauniiden luonnonvesiemme ympärille. 
Viime vuosina avovedessä tapahtuva urhei-
lu ja liikunta kasvattavat suosiotaan räjäh-
dysmäisesti. Avovesiuinti, suppailu sekä wa-
ke-surffaus ovat murtautuneet marginaalista 
suuren yleisön tietoisuuteen. 

Monet vesiurheilulajit vaativat aloittelijal-
takin erityisvälineitä tai kursseja. Ruotsalai-
set ja norjalaiset ovat perustaneet Wibit-ve-
sihuvipuistoja leirintäalueiden ja lomakoh-
teiden yhteyteen, jossa ne toimivat matalan 
kynnyksen vesiliikunnan muotona sekä lisä-
palveluna asiakkaille. Toimisiko sama malli 
Suomessakin?

Wibit-vesihuvipuistot 
vetonaulana ja kilpailuvalttina 
kotimaisilla matkailumarkkinoilla
Länsinaapuristamme sekä Ahveniston maa-
uimalasta saadun tiedon pohjalta Wibit-vesi-
huvipuistot toimivat alueidensa vetonaulana. 
Vesihuvipuisto luonnonvedessä on Suomessa 
ymmärrettävästi harvinaisuus, koska talvem-
me vähentää kiinteiden vesihuvipuistoraken-
nuksiin investoinnin kannattavuutta. Wibit-
laitteiden ketterä asennus ja helppo talviva-
rastointi taklaavat kuitenkin suomen talven 
aiheuttamat haasteet. 

- Kaikki merkit viittaavat kotimaisen mat-
kailun kasvun jatkuvan ja etsimme nyt en-
simmäistä Wibit-operaattoria, joka tulisi pyö-
rittämään vesihuvipuistoa luonnonvedessä. 
Autamme liiketoiminnan aloituksessa, jos-
sa hyödynnämme Wibitin valmistajien kan-
sainvälistä tietotaitoa. Olisi mahtava nähdä 
tulevana kesänä Suomen ensimmäinen laa-
jamittainen Wibit-vesihuvipuisto kaunista 
järvimaisemaa vasten, hymähtelee Wibitiä 
maahantuovan Klubben Sport Finland Oy:n 
toimitusjohtaja Jari Roive. n

Sattumuksista markkinajohtajaksi – 
Wibitin tarina

1994 Kanadalaistaustainen Robert matkustaa veljensä häihin Saksaan ja päättää 
reissulla kokeilla taitojaan saksalaisessa jalkapallojoukkueessa. Robert ystävystyy 
uuden joukkuetoverinsa Romannin kanssa.

1996 Robert ja Romann näkevät ensimmäisen vesitrampoliinin amerikkalaisessa ve-
siurheilulehdessä ja päättävät aloittaa maahantuonnin Eurooppaan.

1997 Optimistisina Robert ja Romann ovat saaneet ensimmäisen ja ainoan vesitram-
poliinin Dusseldorfin kansainvälisille vesiurheilumessuille. Messujen aikana trampo-
liini varastetaan ja koko yritys on vaarassa kaatua.

2000 Lannistumattomina kaverukset aloittavat omien vesipuistotarvikkeiden tuote-
kehityksen.

2008 Ensimmäiset veden päällä kelluvat leikkipuistot rakennetaan ja samalla syntyy 
Wibit-brändi. Nimeksi valikoitui Wibit, koska se muistuttaa sammakon ääntelyä. Huo-
masitko, että logo kuvaa myös sammakon räpylää?

2018 Wibit on alansa markkinajohtaja. Vesiliikunnan ilosta nauttii vuosittain 12 mil-
joonaa ihmistä 75 maassa ja kuudessa maanosassa. Suomessa Wibit-laitteita on 
noin 20 uimahallissa.  

n Wibitvesihuvipuisto Randsfjörden Norja ”Pohjoismaiden suurin vesihuvipuisto avautui elo-
kuussa 2018 Norjan Randsfjörden järvelle. Vesihuvipuistoon mahtuu samanaikaisesti jopa 200 
henkilöä.

n Ruotsissa Leksandin kunnassa Wibit on rakennettu haarautuvaksi radaksi ja muut vesiaktivi-
teetit ympäröivät sitä.

n Teksti ja kuvat: Reijo Häyrinen

Kokonaisvaltaista hiihtonautintoa täydentä-
vät laadukkaiden suksien ohella uudet Rotte-
fellan Mowe-siteet, jotka mahdollistavat pai-
nopisteen muuttamisen jopa hiihtäessä. Re-
xin puhdistusaineet sekä luistovoiteet hel-
pottavat luiston saamista suksiin.

Uusi suksimalli aktiivihiihtäjille 

Tuotepäällikkö Jarmo Pilli toteaa, että Pel-
tonen on kehittänyt uuden perinteisen tyylin 
suksimallin nimeltään Infra C. 

Suksi sijoittuu ominaisuuksiltaan kilpa-
suksen ja skini-suksen Pro-mallin väliin. 
Infra C on tarkoitettu aktiivihiihtäjälle. 

- Painoltaan malli on kevyempi kuin Pro-
suksi ja hiihtäminen sillä on helppoa. Suksi 
tarjoaa aidon kilpahiihdon fiiliksen.  

Pillin mukaan uusi malli on oiva lisä koko 
Peltosen suksivalikoimaan. 

- Siinä on sama runkorakenne kuin Pelto-
sen WRC-kilpasuksissa. Suksen voidepesä on 
korkea ja elastinen, joten hiihtäminen vaatii 
vähemmän voimaa hyvän pidon aikaansaa-
miseksi. 

Suksella on hyvä toimivuus kaikissa keli-
olosuhteissa, mikä juontaa juurensa kilpata-
son pohjamateriaalista ja laajasta kelialueen 
universal-profiilista. 

- Tämä suksi on haluttu tehdä mahdolli-
simman soveliaaksi jokaiselle, joten sitä val-
mistetaan laajalla jäykkyysjakaumalla. Myös 
raskaan sarjan hiihtäjille löytyy oikea suksi, 
lupaa Pilli.

Peltosella on suksien valmistukseen vajaa 
vuosi sitten valmistunut uusi tuotantolinja, 
missä robotti asettaa siteen kiinnikkeet suk-
seen valmiiksi. 

Uusi tuotantolinja ei ole kuitenkaan pois-
tanut henkilöstön tarvetta, vaan pikemmin-
kin lisääntyneen kysynnän ansiosta henkilös-
tön tarve on kasvamaan päin. Tehtaalla työs-
kentelee tällä hetkellä 30 suksialan ammat-
tilaista.

Tuotekehitystä usealla rintamalla

Tuotepäällikkö Pilli kertoo, että uutuutena 
Rottefellalta on tullut tänä vuonna Mowe-si-
de, joka on todella helppo asentaa paikoil-
leen. 

- Kiinnityskisko on valmiina suksessa, ja 
itse siteen kiinnitys kiskoon tapahtuu paris-
sa minuutissa. Siteessä on myös aiempaa laa-
jempi säätömahdollisuus. 

Perussidettä voidaan siirtää 12 millimet-
riä eteen- ja taaksepäin. 

- Mutta mikä on oleellista, siteen etuosas-
sa on lisäksi nappula, mistä voidaan vaikka 
kesken hiihdon siirtää painopistettä jopa 36 
millimetriä. 

Pillin mukaan tämä on hyvä ominaisuus 
etenkin silloin, kun hiihdetään pitkiä matko-
ja ja matkaan sisältyy laskuosuuksia.

- Painopisteen siirto vaikuttaa oleellises-
ti suksen luisto-ominaisuuksiin, jatkaa Pilli.

Lisäksi merkittäviä tämän kauden uu-
tuuksia ovat Rexin puhdistusaineet ja luisto-
vahat. 

- Perusvoiteluhan suksiin tehdään jo kau-
passa. Pohjat likaantuvat ja niitä on puhdis-
tettava aika ajoin. 

Uutta Rexin luistopinnan puhdistusainet-
ta on Pillin kertoman mukaan helppoa käyt-
tää. 

- Aine levitetään puhdistusliinalla suksen 
pohjaan, ja samalla lika irtoaa liinaan. Sen 
jälkeen annetaan kuivua kolmisen minuut-
tia, minkä jälkeen pohja kiillotetaan nylon-
harjalla. Aine toimii luistovoiteena joko sel-
laisenaan tai sen päälle voidaan levittää luis-
tovoidetta. 

Näin voitelu on tehty hiihtäjille helpoksi.
Niin ikään uusi vahavoide on nestemäistä 

sprayta, joka suihkutetaan suksen pohjaan. 
Voiteen annetaan kuivua 20 minuuttia ja sen 
jälkeen hangataan tasaiseksi korkilla. 

- Enää ei siis tarvita kuumentamista ja 
voiteen sulattamista, joten valmistautumi-
nen hiihtoon on muuttunut varsin vaivatto-
maksi, toteaa Pilli hiihtoharrastuksen uu-
denlaisesta helppoudesta. n

Peltonen Ski 
– uudenlaista hiihtämisen helppoutta

Hiihtäminen ja ennen kaikkea 
siihen valmistautuminen 
helpottuu uusilla välineillä 
ja menetelmillä. Peltosen 
uudistunut suksimallisto tarjoaa 
ominaisuuksiltaan sopivat sukset 
jokaiselle hiihdon ystävälle. 

n Tehdaspäällikkö Jarmo 
Pilli asentamassa siteitä.




