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Camping-matkailu digitalisoituu —  
BestPark Oy toteuttaa maksuttoman sähköisen 
varausjärjestelmän leirintäalueiden käyttöön 
 
Matkaparkkikonseptin luonut BestPark Oy toteuttaa maksuttoman sähköisen 
BestCamp-varausjärjestelmän leirintäalueiden käyttöön. Tavoitteena on edistää 
ajoneuvomatkailijoiden tarvitsemien camping-palveluiden helpompaa saatavuutta sekä 
lisätä leirintäaluepaikkojen kysyntää ja täyttöastetta. 
 
Ajoneuvomatkailun suosio kasvaa kohisten. Korona-ajan matkustusrajoitukset ovat lisänneet 
matkailuautojen ja -vaunujen kysyntää, sillä niiden avulla voi vapaasti reissata oman aikataulun 
mukaan. Kasvanut kysyntä on luonut myös lisätarvetta karavaanareille sopiville yöpymis- ja 
pysähdyspaikoille. 
 
Kuluttajat ovat tottuneet varaamaan verkosta ennakkoon kaiken matkailuun liittyvän. Asiakkaat ovat 
kiitelleet matkaparkkien toimivaa varausjärjestelmää. Positiivisen palautteen pohjalta BestPark päätti 
toteuttaa myös leirintäalueille oman sähköisen BestCamp-varausjärjestelmän.  

BestCamp-järjestelmä helpottaa leirintäaluepaikkojen 
varaamista 
 
Valmistumassa oleva BestCamp-järjestelmä tarjoaa leirintäalueille organisoidun tavan hoitaa 
varauksia vuorokauden ympäri ilman vastaanottohenkilökuntaa esimerkiksi omatoimialueilla. 
Varausta tehdessään matkailija näkee heti järjestelmän kautta, onko alueella tilaa. Järjestelmä 
mahdollistaa myös kelluvan hinnoittelun taaten leirintäalueelle parhaan hinnan ja varausasteen 
vaihtelevan kysynnän mukaan. Järjestelmän kautta voi lisäksi myydä asiakkaille erilaisia 
lisäpalveluita. 
 
Ajoneuvomatkailijalle BestCamp-järjestelmä tarjoaa helpon tavan hankkia camping-palveluita, kuten 
leirintäaluepaikan varaamisen ja maksamisen, henkilöauton vuokraamisen, yöpymispaikan 
matkailuautossa tai -vaunussa sekä lähialueella toimivien paikallisten yritysten tarjoamia palveluita ja 
matkailuelämyksiä. Verkkojärjestelmä toimii myös mobiililaitteilla.  
 



Järjestelmän testikäyttäjiksi on jo ilmoittautunut leirintäalueita, mutta lisää halukkaita käyttäjiä 
otetaan mukaan pilotoimaan. BestCamp-järjestelmä julkaistaan toukokuussa 2021, ja sen 
käyttöönotto tulee olemaan maksutonta leirintäalueille.  
 
Tavoitteena on tuoda markkinoille Euroopan laajuinen leirintäaluepaikkojen varauspalvelu. 
Järjestelmän toimittamisen lisäksi BestPark auttaa myös digitalisoinnin käytännön toimissa ja 
huolehtii järjestelmän markkinoinnista asiakkaille. Näin hyväksi havaitut opit ja kokemukset täysin 
automaattisista matkaparkeista hyödyttävät myös leirintäalueita. 
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Matkaparkki tarjoaa karavaanareille vakioidun turvallisen, helpon ja viihtyisän tavan yöpyä matkalla 
matkailuauton tai -vaunun kanssa. BestPark Oy on kehittänyt kaupungeille ja yrittäjille valmiin 
matkaparkkikonseptin varausjärjestelmineen. Matkaparkki on helppo rakentaa ja myös tarvittaessa 
siirtää. Se ei vaadi kaavoitusta ja voidaan sijoittaa keskeiselle paikalle kaupunkiin, missä tällaista 
palvelua ei ole ennestään. Matkaparkkiverkoston avulla lisätään mahdollisuuksia matkailuauton ja 
-vaunun ympärivuotiseen käyttöön. 
 
Lue lisää matkaparkeista: https://bestpark.com/fi/ 
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