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Vuoden Kotimaan Matkailuyritys 2014 on Harrinivan Lomakeskus Oy
Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa alkoi perjantaina 11.4.2014 kolmipäiväiset Supermessut.
Tapahtumakokonaisuuden muodostavat Puutarha-messut, Kotimaan Matkailumessut, Tampereen
Viinimessut, Kirja-tapahtuma ja Tampere Bike Show. Avajaispäivänä Kotimaan Matkailumessuilla
julkistettiin Vuoden Kotimaan Matkailuyritys 2014. Tunnustuksen sai Muoniossa sijaitseva Harrinivan
Lomakeskus Oy, jonka puolesta palkinnon otti vastaan omistaja, hotellin johtaja Maria Pietikäinen.
Tunnustuksen ojensi palkintoraadin puolesta matkailujohtaja Pirjo Puukka Tampereen
kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy:stä. Tunnustus jaettiin nyt kolmannen kerran.
Harrinivan Lomakeskus Oy on vuonna 1973 toimintansa aloittanut perheyritys, joka sijaitsee Tunturi-Lapissa
Muoniossa. Vuoden Kotimaan Matkailuyritys -tunnustuksen valintaraati korosti perusteluissaan yrityksen
ammattitaitoa, aktiivisuutta ja monipuolisuutta sekä erinomaista asiakaspalvelua.
– Keskellä Lapin lumoavinta luontoa sijaitsevan Harrinivan Lomakeskus Oy:n isäntäpari Maria ja Kyösti
Pietikäinen ovat vuosikymmenet tehneet erinomaista työtä Suomen matkailun eteen. Kyseessä on
perheyritys, jossa koko perhe osallistuu aktiivisesti ja erittäin ammattitaitoisesti yrityksen pyörittämiseen ja
asiakkaiden palvelemiseen. Pitkäjänteisen työn ansiosta yritystoiminta on monipuolista ja kohteita on monia,
joten kaikille riittää paljon töitä. Pietikäiset pitävät hyvää huolta vieraistaan ja osallistuvat itse safareihin sekä
muihin aktiviteetteihin. He ovat iloisia ja mukavia ihmisiä, jotka ovat tämän tunnustuksen ansainneet, sanoo
valintaraadin puheenjohtaja, media- ja yhteiskuntasuhdepäällikkö Jari Ahjoharju Matkailun
edistämiskeskuksesta.
– Harrinivan Lomakeskus Oy:ssä on kehitetty tuloksellisesti vientipainotteisia ohjelmapalveluita jo
vuosikymmenten ajan. Kansainvälisten matkanjärjestäjien ovia on avattu menestyksekkäästi yrittäjien omalla
pitkäjänteisellä työllä. Harrinivalla on ollut suuri osuus Muonion ja koko Tunturi-Lapin vapaa-ajan matkailun
kansainvälistymisessä ja se on ollut pitkään tunnetuimpien suomalaisten talvimatkailukohteiden joukossa.
Vuosien kokemuksen ansiosta Harrinivan yrittäjäpariskunta ja muu henkilökunta tuntevat hyvin eri maiden
kulttuureja ja osaavat näin huomioida eri maista tulleiden ihmisten odotukset, tarpeet ja toiveet, kertoo
matkailujohtaja Pirjo Puukka Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy:stä.
– Olemme otettuja Vuoden Kotimaan Matkailuyritys 2014 -tunnustuksesta. Tämä on osoitus siitä, että
pitkäjänteinen työ kantaa hedelmää ja antaa edelleen uskoa ja luottamusta omaan tuotekehittelyyn.
Liikeideanamme on tuottaa asiakkaille luontoelämyksiä eri tavoin koko vierailun ajan. Mottonamme on:
emme koskaan tee kahta safaria yhtaikaa – ensimmäistä ja viimeistä! Matkailuvalttejamme ovat Lapin aito
erämaa, puhdas luonto, hiljaisuus, arktinen ilmasto ja lumivarmuus, kesäisin vapaana virtaava lohinen joki ja
ympäröivät tunturit sekä keskiyön aurinko. Koko perhe on toiminnassa mukana koko sydämestään ja
suunnitelmat kantavat myös pitkälle tulevaisuuteen, toteaa Maria Pietikäinen Harrinivan Lomakeskus
Oy:stä.
Vuoden Kotimaan Matkailuyritys valitaan Tampereella järjestettävien Kotimaan Matkailumessujen
yhteydessä. Valinnan tai ehdokkuuden perusteena voivat olla esimerkiksi merkittävä matkailuteko,
innovatiivinen yritystoiminta tai huomattava menestyminen ja tunnettuus alalla. Vuonna 2010 ensimmäistä
kertaa jaetun tunnustuksen sai Rymättylän Herrankukkaro ja vuonna 2012 Sappeen Matkailukeskus.
Vuoden Kotimaan Matkailuyritys -valintaraati 2014:
 Jari Ahjoharju, Matkailun edistämiskeskus MEK, media- ja yhteiskuntasuhdepäällikkö,
raadin puheenjohtaja
 Anne-Marget Hellén, Suoma ry, puheenjohtaja ja Turku Touring, matkailujohtaja
 Anne Murto, Rukapalvelu Oy, myynti ja markkinointi
 Pirjo Puukka, Tredea Oy, Visit Tampere, matkailujohtaja
 Anne Saarinen, Tampereen Messut Oy, projektipäällikkö, raadin sihteeri
Vuoden Kotimaan Matkailuyritys 2014 Harrinivan Lomakeskus Oy palkittiin kunniakirjalla ja ilmaisella
osastopaikalla seuraaville Tampereella pidettäville Kotimaan Matkailumessuille.

Harrinivan Lomakeskus Oy – Harriniva Hotels & Safaris
Harriniva-konserniin kuuluvat: Hotelli Harriniva, Hotelli Jeris, Torassiepin porotila, Tunturikeskus Galdotieva,
Hotelli Kittillä Oy sekä Kilpisjärvellä operoiva Polar Lento Oy. Kuluvana vuonna liikevaihto Harrinivassa on
noin 9 milj. euroa. Harriniva konsernista löytyy n. 400 yöpaikkaa, 100 moottorikelkkaa, 400 rekikoiraa, ja
kymmenkunta eräkämppää. Yritys työllistää noin 80 henkilöä ympärivuotisesti, sesonkiaikana noin 130
henkilöä. Henkilöstöstä löytyy kielitaitoa englannin, ranskan, saksan, japanin ja flaaminkielisille matkailijoille.
Harrinivan Lomakeskus Oy:n liikevaihdosta tulee 85 % ulkomaalaisten matkailijoiden vierailuista. Euroopasta
muun muassa Ranskasta, Iso-Britanniasta, Saksasta ja Alankomaista. Talvisin joka sunnuntai PariisiHarriniva lentolinjalta tulee 100 henkilöä kokemaan arktisen loman Muoniossa. Joulumatkailijat tulevat
pääasiassa Ranskasta ja Britanniasta. Joka maanantai lähtee liikkeelle huskysafarit, 4–5 ryhmää. Talvella
joka torstai tulee incentive-matkailijoita, jotka lähtevät sunnuntaina. Keskimäärin 12 ryhmää, joiden vahvuus
vaihtelee 7–40 henkilöön, lähtee arktiseen luontoon päivittäin. Metsäkäppäyöpymisiä on noin 250 joka viikko.
Tuotteena on myös kalastusmatkailu Ruotsin ja Suomen tunturijärviin. Uusina tuotteina Torassieppi LaplandBoot Camp yhteistyössä Levi Welnessin kanssa
Harrinivan Lomakeskus Oy:n historia
Muoniolaisen Harrinivan Lomakeskuksen menestystarina on jatkunut jo 41 vuoden ajan. Taustat ulottuvat
60-luvulle, jolloin Eine ja Hans Pietikäinen alkoivat majoittaa matkailijoita omakotitalossaan. Perhe muutti
70-luvun alussa Harrinivaan, majaan, johon ei tullut alkuun edes vesi. Leirintätoiminta alkoi v. 1973 ja
Harrinivan Lomakylä Ky perustettiin v. 1982.
Yrityksen toiminta laajeni pikku hiljaa ja tehtiin investointeja huoltorakennukseen, baariin ja 20:een mökkiin.
Vuonna 1985 aloitettiin koskenlaskut Muoniojoen Äijäkoskessa. Vuonna 1989 aloitettiin leirikoulutoiminta,
yhtiö muutettiin osakeyhtiöksi ja tehtiin sukupolvenvaihdos. Vuonna 1990 rakennettiin Vuontisjärvelle
eräkeskus, v. 1992 valmistui ravintola ja 12 huoneen hotelli, lomakylää laajennettiin ja
koiravaljakkosafaritoiminta alkoi v. 1992. Vuonna 1994 lomakylästä tuli Lomakeskus Oy. Tällöin alkoi
vientipainotteisten ohjelmapalveluiden voimakas kehittäminen.
Vuonna 1996 omistusjärjestelyiden kautta Kyösti ja Maria Pietikäinen ottivat vastuun yrityksen omistamisesta
ja kehittämisestä. Vuonna 1996 valmistui Safarihotellin I-vaihe, ravintolan laajennus ja kotaravintola.
Tunturikeskus Galdotieva Enontekiöltä tuli osaksi yhtiön toimipaikkoja. Vuonna 1999 valmistui safarihotellin
II-vaihe ja ravintolan uusi laajennus. Vuonna 2000 lanseerattiin uudet incentive-ohjelmat. Vuonna 2001
liikevaihto ylitti 20 miljoonaa markkaa ja yrityksestä tuli Polar-Lento Oy:n osakas. Vuonna 2002
erämaakohteita laajennettiin ja seuraavana vuonna Hotelli Kittilä Oy ostettiin osaksi Harriniva-konsernia.
Vuonna 2005 Hotelli Jeris tuli osaksi konsernia ja viimeisenä Torassiepin porotila v. 2013.
Harrinivan tulevaisuuden toiminta painottuu edelleen Lapin luontoon ja ihmisten hyvinvointiin luonnon
tarjoamien mahdollisuuksien mukaan. Vuonna 2013 aloitettu sukupolvenvaihdos saatetaan loppuun jolloin
lapset Niina, Jouni, Antti, Jussi ja Kalle Pietikäinen ottavat vetovastuun yhtiön toiminnasta kukin omalla
sarallaan.
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