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Helsingin kaupunginvaltuusto / kaupunginhallitus 
 
LAUSUNTO RASTILAN LEIRINTÄALUEESTA 
 
SF-Caravan ry tukee Rastilan leirintäalueen säilyttämistä nykyisellä paikallaan. SF-Caravan ry 
on matkailuajoneuvon käyttäjien valtakunnallinen keskusjärjestö, jonka jäseninä on 79 yhdistys-
tä, joissa on yhteensä 63 238 matkailuvaunun tai matkailuauton käyttäjää. 
 
Leirintäalueiden aktiivisimman ja suurimman käyttäjäryhmän edunvalvojana pidämme tärkeänä 
sitä, että Rastilan leirintäalue säilyy tulevaisuudessa nykyisellä paikallaan. Rastila on ollut ja on 
oleellinen osa Helsingin kaupungin nykyistä matkailullista vetovoimaa. Rastila merkittävyys pe-
rustuu hyvään sijaintiin ja monipuolisiin, laadukkaisiin ja pitkäjännitteisesti kehitettyihin palvelui-
hin. 100 000 Rastilassa vuosittain yöpyvää matkailijaa eivät voi olla väärässä; varsinkin, kun 
jättävät jälkeensä koko pääkaupunkiseutua hyödyttävän 10,6 miljoonan euron matkailutulon. 
 
Rastila on ainoa leirintäalue koko Euroopassa, jonka portin välittömästä tuntumasta on suora 
metroyhteys maan pääkaupungin keskustaan. Siten Rastilaan tulevan leirintämatkailijan ulottu-
villa ovat pääkaupungin matkailunähtävyydet, ravintolat ja monet muut matkailijan tarvitsemat 
palvelut käytettävissä ilman omaa autoa. Rastilaa voi ja kannattaa mm. em. syiden vuoksi 
markkinoida maailmanlaajuisesti kestävän kehityksen kriteerejä korostaen ympäristöystävällise-
nä leirintäalueena. 
 
Ulkomaisille matkailijoille Rastilasta on tullut tunnettu tuloportti Suomeen ja toisaalta lähtöase-
ma Suomesta pois matkustettaessa. Ensimmäistä kertaa laivalla maahan tulevan automatkaili-
jan kannalta on tärkeää, että voi leiriytyä lähelle tulosatamaa. Rastilan olemassaolo, kätevä ja 
helppo mahdollisuus yöpymiseen hyvätasoisella leirintäalueella heti satamasta tultua, houkutte-
lee matkailijan tutustumaan myös muuhun pääkaupungin matkailutarjontaan. 
 
Suomen Leirintäalueyhdistyksen ja Haaga-Helian toteuttama ja 27.5.2016 julkistettu tutkimus 
Rastilan rahavirroista ja työllisyysvaikutuksista osoittaa kiistatta, että Rastilan tuoma ympärivuo-
tinen matkailutulo on merkittävä Helsingin kaupungille. Siten leirintäaluetta ei tule kevyin perus-
tein lakkauttaa; ei ainakaan ennen uuden, vastaavan tasoisen ja yhtä hyvillä liikenneyhteyksillä 
varustetun leirintäalueen avaamista.  
 
Matkailuelinkeinon menestys edellyttää mahdollisimman monipuolisen majoitustarjonnan ole-
massaoloa. Siksi ainutlaatuinen, luonnonläheinen Rastila on säilytettävä leirintäalueena.  
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