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BestPark Oy rakentaa keväällä uusia
matkaparkkeja Näätämöön ja Kontiomäkeen

Matkaparkkikonseptin luonut BestPark Oy rakentaa keväällä kaksi uutta matkaparkkia,
Näätämöön ja Kontiomäkeen. Molempiin on tulossa 24 paikkaa. Uusina parkkiyrittäjinä
aloittavat Atte Ikkala Näätämössä ja Kainuun Tähti Oy Kontiomäellä, jonka toimitusjohtaja
on Tarja Kela-Haverinen.

BestParkin pohjoisin matkaparkki avataan Lappiin. Näätämö on pieni rajakylä Inarin kunnan
koilliskulmassa, aivan Norjan rajan kupeessa. Matkaparkkiyrittäjä Atte Ikkala on
Keski-Suomesta pohjoiseen muuttanut kokenut kalastusopas, joka vetää oman yrityksensä
kautta kalastusretkiä Näätämöjoella.

“BestParkin kautta saan valmiin matkaparkkikonseptin sähköisine varausjärjestelmineen,
jonka avulla ajoneuvomatkailijat voivat itse varata ja maksaa varauksensa ennen kuin ajavat
matkaparkkiin. Se vapauttaa aikaani oppaana toimimiseen ja kalastusretkien vetämiseen.
Minun tarvitsee vain huolehtia matkaparkkialueen siisteydestä ja viihtyvyydestä”, toteaa
Ikkala tyytyväisenä.

Liikenneaseman yhteyteen matkaparkki

Kontiomäen matkaparkki rakennetaan liikenneaseman viereen. Sitä hoitaa Kainuun Tähti Oy,
jonka toimitusjohtaja on Tarja Kela-Haverinen. Hän on kehittänyt Neste Kontiomäestä
palvelevan pysähdyspaikan, jossa voi muun muassa majoittua, saunoa, asioida K-Marketissa
ja ruokailla viihtyisässä ravintolassa.

“Olemme toimineet tällä samalla alueella jo 30 vuotta. Neste Kontiomäki sijaitsee keskellä
Suomea hyvien liikenneyhteyksien päässä, Viitostien varressa. Tähän on hyvä
ajoneuvomatkailijan poiketa ja pysähtyä matkallaan pohjoiseen tai etelään”, kertoo Neste
Kontiomäkeä luotsaava Kela-Haverinen.

Näätämön ja Kontiomäen matkaparkit avataan kesällä. Lumitilanteesta riippuu, milloin
parkkeja päästään keväällä rakentamaan. BestPark Oy käy parhaillaan neuvotteluja myös



muista uusista matkaparkeista. Tavoitteena on rakentaa kahdeksan uutta parkkia vuonna
2021.
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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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