
ALATALOSSA ON MONIPUOLISET PALVELUT 
 

 

Kesäaikana majoittumisesi alkaa isäntien opastuksella päärakennuksen vastaanotto ja kioskipalveluista. 

Vastaanotossa teitä palvellaan pääsääntöisesti 1.6.–31.8. Pankki- ja luottokortit käyvät maksuvälineenä. 

 

Ajoneuvopaikkoja on 170 sähköistettyä caravan-paikkaa. Myös telttapaikkoja on useita. Parhaat 

rantapaikat ovat vuorokausikävijöiden käytössä. Talvella osa paikoista on aurattu.  

 

Suuremmille ryhmille ja ryhmien tapahtumiin voimme ottaa ennakkoon 

varauksia alueen yläkentälle, jolloin pääsette majoittumaan samalle 

kentälle lähekkäin! 

Liikuntarajoitteisille paikat sijaitsevat yläpihalla huoltorakennuksen 

välittömässä läheisyydessä. Myös rantaan voimme sijoittaa liikunta- 

rajoitteisia vapaille paikoille, jolloin inva-palvelut ovat 

saunarakennuksen yhteydessä. 

Talviaikaan Tipula-rakennuksen ja huoltorakennuksen vierellä on aurattuja paikkoja. 

 

Huomioitahan, että hyväksymme vain kuvan kaltaisen sähköjohdon. 

Tarvittaessa myymme ja vuokraamme sähköjohtoja kilpailukykyiseen hintaan. 

 

Alueen tulopihalla kertovassa opastaulussa on alueemme palvelut. Tarkemman 

opastuksen saat vastaanotosta tullessasi. 

 

Päärakennuksen oikeassa päädyssä on 

vanha tunnelmallinen tupa, joka toimii 

oleskelu- ja lukutilana. Täällä voit katsella 

myös televisiota. Tuvassa on viilentävä 

ilmalämpöpumppu. Talviaikaan siellä 

soitellaan ja lauletaan myös karaokea. 



 

Vastaanoton viereisessä huoneessa on lasten sisäleikkipaikka. Hyvä 

paikka esim. lautapeleille on tuvassa. 

 

Tiskaaminen, pyykkäys ja ruoanlaitto 

Hellojen ja uunien käyttö on vieraillemme 

ilmaista. Ne sijaitsevat Caravan keittiössä 

ja saunarakennuksen keittiössä. Kysy 

varaukset isänniltä ja vastaanotosta. 

Omatoimiaikana (1.9.–31.5.) myös 

majoitusilmoittautuminen tapahtuu 

karavankeittiössä. 

Tipula-rakennuksen Caravan-keittiössä on myös 

pyykinpesumahdollisuus. 

 

Kesällä katettu tiskauspaikka on myös Tipula-rakennuksen  

takaseinustalla. 

 

 

 

Huolto 

WC:t, suihkut, kemiallisen wc:n tyhjennykset ja harmaaveden 

tyhjennykset ovat pihan huoltorakennuksessa ja rannan 

saunarakennuksessa. Harmaaveden ajokaivoon tyhjennys on pihan 

huoltorakennuksen vieressä.

 

 

Pienet lapset Molemmista Inva-wc:stä löytyy mm. potta ja pieni amme sekä hoitotaso. 

 



Jätteen keräily 

Jätepiste sijaitsee heti tulotien risteyksessä. Täällä on keräyspisteet sekajätteelle, lasille, metallille, pahville 

ja tölkeille. Limonadi ja muut tölkit (pantittomat ja pantilliset) voi toimittaa grillillä, saunan luona tai  

jätekatoksella oleviin astioihin. 

 

Tipula 

Pihan Tipula-rakennuksessa on Alatalon juhlatila, jossa järjestetään erilaisia juhlia ja mm. lauletaan 

kesäaikaan karaokea vähintäänkin perjantaisin. Tansseja järjestetään vuosittain useita. Sali on erittäin hyvä 

koulutuksiin, kokouksiin, juhliin, sisäkilpailuihin, yhteiseen kisojen katseluun ym. Videotykki kuuluu tilaan. 

Tilaa myös vuokrataan yksityistilaisuuksiin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salissa on ilmanvaihto ja ilmalämpöpumppu. 

Salin yhteydessä on keittiötila tarjoilujen järjestämiseksi. 

 

 

 

Tansseissa on ollut esiintymässä tunnettuja solisteja 

mm. Erkki Räsänen, Meiju Suvas, Mika Lappalainen, 

Mika Mäkkeli, Jari Partanen ja monia muita 

tunnistettavia bändejä ja henkilöitä. 

Tilamme soveltuu hyvin myös tallaiseen tarkoitukseen. 

 



Grillikatos 

Lasitettu grillikatos sijaitsee pihan reunassa harrastekentän ja leikkikentän vieressä. 

Katoksessa on tummennetut lasit näkösuojana ja tuuliesteenä. 

 

 

               Ranta-alue  

          Alatalon ranta palvelee monenlaista käyttäjää.  

 

 

Keväällä 2022 valmistunut 

rantasaunarakennus ja sen ympäristö on 

suomen parhaimmistoa ainakin asiakkaiden 

mielestä. 

 

Suuruudeltaan 150 neliön rakennuksessa on kaksi saunaa ja 

useita wc- ja suihkutiloja, keittiötilat, kemsan tyhjennys ja 

ympäri rakennusta oleva kuisti ja rannan puolella suuri 

oleskeluterassi.  

Saunatilat ovat naisille ja miehille 

Rakennuksessa on myös erilliset suihkutilat ja Inva-wc, jossa on lastenhoito tila. Vuorokausi paikat 

sijaitsevat äärellään. 

 

 

 

 

 



Saunan suurelta terassilta voit seurailla uimarantaelämää ja järviliikennettä. 

 

Saunan edustalla on pitkälle matala 

hiekkapohjainen uimaranta. Uimaponttooni on 

mieleinen tukikohta. Hyppääminen siitä on 

kielletty.  

 

Ranta-alueen suuri nurmikkoalue on 

monikäyttöinen kilpailuissa, rantatapahtumissa, 

kesäillan vietossa. Perhepeleihin nurmialue 

soveltuu mainiosti. Myös telttailijat ihailevat ja 

voivat käyttää nurmialuetta. Laavu on nurmialueen 

reunassa. 

 



 

 

Veneet 

Lähellä saunarantaa ovat veneet, kajakit, kanootti ja SUP-laudat. Vuokraus ja varaus tehdään aina 

vastaanotosta. Veneet, kelluntaliivit, onget ja ankkuri ovat käytössä veloituksetta. Muista vesivälineistä 

peritään pieni maksu. 

Toinen 

näköala- 

terassi on 

venerannan 

yhteydessä. 

 

 

 

Polkupyörät 

Lainaamme polkupyöriä kesäaikaan. Kysy vastaanotosta. 

 

 

Harrastekenttä  

 

Alatalon leikkikenttä ja harrastekenttä sijaitsevat aivan päärakennuksen vierellä. 

Kentällä on tekemistä niin pienille lapsille kuin isommillekin aikuisia unohtamatta. 

Siellä on mm. kahdeksan ratainen minigolf, trampoliini, leikkimökki, hiekkalaatikko, ruutuhyppelypeli,  

kiikkuja, liukumäki, koripallopeli, paljon polkuautoja ja peräkärryjä, keppihevosia ja ratatarvikkeet 

Myös muita pelejä kannattaa kysellä lainaan toimistosta. Sadekelejä varten on hyvät sisätilat. 

 

 

 

 

 

 



Luontopolku 

Alueelta pääsee merkitylle luontopolulle, jota on mukava kiertää kävellen, juosten, koiran kanssa tai ilman. 

 

Hiihtoladut, laskettelu ja luistelu 

Alatalon vierestä kulkeva hiihtolatu on sään mukaan satunnaisesti käytössä. Latutilanne kannattaa 

kuitenkin tarkastaa puhelimitse Alatalosta tai kotisivujen päivityksistä. 

Lähimmät ladut ovat Vuorelan Paasisalossa (valaistu). Laskettelurinteet Kasurilassa ja luistelukenttä 

Jännevirran sillan kupeessa. 

 

Koirat 

Koirille on pesupaikka ylähuoltorakennuksen takana. Siellä on vesisäiliöt 

tätä varten. 

Wc:ssä käynnin ajaksi koiran voi kytkeä huoltorakennuksen seinustalle. 

Koirat pidetään muutoinkin kytkettynä. Koiran jalat voi huuhtoa tarvittaessa 

myös kemiallisen wc:n tyhjennystilassa suihkulla. 

Koirien uittopaikka on merkitty venerantaan. 

Turvallisuus 

Ylähuoltorakennuksen eteisestä löytyy defibrillaattori. 

Ensiapupakkaukset ovat huoltorakennuksissa ja toimistossa.  

Ympäri aluetta on merkityt palosammuttimet. 

Kaikki nämä on merkitty alueen opaskartoissa. 

 

Wlan 

 

 

 

Langaton verkko on käytettävissä kesällä Tipulassa ja talvella tuvassa sekä aina päärakennuksen etupihalla. 

 



Tapahtumia Alatalossa 

 

Alatalossa järjestetään pitkin vuotta karaokeiltojen lisäksi monia isoja tapahtumia. 

 

TALVIPÄIVÄT -aloittaa ohjelmavuoden 

PÄÄSIÄINEN -pitkä viikonloppu ohjelmien ja ohjatun tekemisen kanssa 

VAPPU -jo pitkä perinne huippunaamiaisten järjestelyissä 

JUHANNUS -juhla vakiintunut myös orkesteritansseilla 

HÄRKÄJUHLAT  -tunnetuin, pitkäaikaisin yhdistyksen pääjuhla 

ROMPEPÄIVÄT JA KARAVAANAREIDEN SM-KARAOKE -yleisömäärältään suurin tapahtuma 

PIKKUJOULUT  -tapahtuma kohdistettu myös pikkujouluja kaipaaville ja tanssijoille 

UUSI VUOSI -kiitetään menneestä ja suunnataan katseet jo seuraavaan vuoteen 

MUUT TAPAHTUMAT -täyteen vuoteen mahtuu monta muuta mukavaa tapahtumaa, jotka 

päivitetään kotisivuille ja Facebookiin. 

 

Lähellä 

 

Laavut Honka 4,8km ja Hiekkaniemi 3,8km -kesällä veneellä, kanootilla, kajakeilla ja talvella hiihtämällä tai 

jalan. Varsinkin Hiekkaniemeä voi suositella. Paikka on suoraan Alatalon rannasta järven yli. 

Honka on saaressa Siilinjärven suuntaan etuvasemmalle. 

Tiedäthän, että meillä Alatalon palveluun kuuluu veloituksetta soutuveneet ja muista vesikulkuneuvoista 

peritään vain pieni korvaus.  

 
 

Retkikohteita 

 

Ranta-Toivala 

Kesällä retken arvoisia paikkoja ovat n. 9.0 km päässä olevat Halmejoen luontopolku ja Pökösenmäen 

patteripolku. 

Ranta-Toivalassa sijaitseva Halmejoen luontopolku on lähes kokonaisuudessaan Eu:n Natura-verkostoon  



kuuluvalla suojelualueella. Halmejoelle ominaisia ovat erilaiset lehdot, joista komeimmat löytyvät alueen  

halki kulkevien purojen varsilta. Suojelualueella on tehty hoitotöitä, joiden tavoitteena on  

lehtokasvillisuuden säilyttäminen ja palauttaminen sekä puustorakenteen monipuolistaminen. 

Vajaan kahden kilometrin mittaisella luontopolulla esitellään muun muassa lehtoja ja niiden kasvillisuutta.  

Polulla kulkija pääsee tutustumaan myös Halmejoen monipuoliseen linnustoon. Hyvällä onnella alueella voi  

kuulla vaikkapa vanhoja luonnontilaistuvia metsiä suosivien idänuunilinnun ja pikkusiepon laulun.  

Luontopolulla kerrotaan myös alueella tehdyistä luonnonhoitotöistä. Polku alkaa Ranta-Toivalantien 

varressa olevalta parkkipaikalta ja sen pystyy kiertämään ilman kumisaappaita. Polun varrella on Ranta-

Toivalan kylätoimikunnan ylläpitämä nuotiopaikka. 

Halmejoen luontopolulta on yhteys noin viiden kilometrin mittaiselle Pökösenmäen patteripolulle.  

Kylätoimikunnan ylläpitämä polku kiertelee Suomen sodan aikaisilla tapahtumapaikoilla. 

Info sivuilta https://www.kuopio.fi/halmejoki 

 

Nilsiän Pisa 

Täällä voit käydä ihailemassa savolaista kauneutta korkealta Pisan mäeltä. 

Pisa on korkea vaara Syvärin järven eteläpäässä. Korkein huippu kohoaa meren pinnasta 270,6 metriä ja  

viereisten järvien pinnasta noin 170 metriä. Vaaran rinteet ovat joka puolella erittäin jyrkät. Yksittäisten  

jyrkänteiden korkeudet vaihtelevat 5–15 metriin. Tarkemmin osoitteessa https://www.kuopio.fi/pisa. 

 

Maaningalla Korkeakoski on käynnin arvoinen paikka 

Maaningan Korkeakoski on suosittu käyntikohde varsinkin keväisin lumien sulaessa, kun putous on  

komeimmillaan. Korkeakosken rotkolaaksossa on noin 35 hehtaarin laajuinen luonnonsuojelualue. Rotkon 

jyrkät rinteet muodostavat poikkeukselliset maasto-olosuhteet. Alueella sijaitseva Korkeakoski on Suomen 

korkein vapaana virtaava koski. Korkeutta sillä on noin 36 metriä. Veden virtaama vaihtelee suuresti 

vuodenaikojen mukaan. Tämäkin löytyy sivuilta https://www.kuopio.fi/korkeakoski. 

 

Tuusniemeltä sijaitseva Seinävuoren Rotkolaakso 

On jylhyydessään näkemisen arvoinen luontonähtävyys.  

Rotko on noin 500 metriä pitkä, 20–40 metriä leveä ja korkeimmalla kohdallaan jopa 25 metriä syvä.  

Rotkolaakso rauhoitettiin vuonna 1964 luonnonsuojelulain nojalla luonnonsuojelualueeksi. Rotkolaakson 

retkeilykohteessa on hyvä varustelutaso: Kookas laavu, jossa on nuotiopaikka, näköalatasanne,  

laituri, opastustaulut, puuliiteri sekä käymälä. Laituri, näköalatasanne ja laavu ovat esteettömiä. 

Rotkolaakson ympäri kiertää noin 2,5 kilometrin pituinen retkeilyreitti. 

Paikan suosiosta johtuen Seinävuorentiellä on talvikunnossapito. Tie aurataan ns. alaparkkipaikalle asti sekä  

tehdään pisto huoltorakennuksen edestä kodalle. Tietä ei aurata ylös näköalatasanteelle. 

 

 

Tervetuloa viihtymään ja nauttimaan ehkä Suomen 

parhaimpiin kuuluvaan leirintämatkailu alueeseen 

Kuopion Alataloon. 

 

Jos olet eri mieltä, jätäthän palautteen ja 

parantamisehdotuksesi meille! 

 

Me teemme sen! 
 


