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Y
ksityisten kuntokeskusten 
määrä on kaksinkertaistunut 
kymmenen viime vuoden aika-
na. Vuonna 2016 Suomessa oli 
Tilastokeskuksen mukaan 456 
keskusta, joiden yhteenlaskettu 

liikevaihto oli 218 miljoonaa euroa. Viime 
vuonnakaan kasvu ei laantunut, vaan alan 
tietojen mukaan paikkoja olisi tullut noin 
viisikymmentä lisää. 

Kannattavuus alalla ei perinteisesti ole 
ollut järin hyvä. Yritysten keskimääräinen 
nettotulos viimeksi saatavan tilaston mu-
kaan oli kaksi prosenttia tuotoista. Hen-
kilöstökulut on suurin menoerä. Pieniä 
yrityksiä syntyy ja kuolee nopeasti. 

Ketjuyritysten kasvaminen on ollut viime 
vuosien näkyvin trendi. Suurin tulokas on 
ollut ruotsalaislähtöinen Fitness24Seven, 
joka on 2015–2017 perustanut Suomeen 24 
uutta toimipistettä. Tämän vuoden jälkeen 
heillä tullee olemaan noin neljäkymmentä 
keskusta ympäri Suomen. Fressi–kuntosa-
leja ja –kuntokeskuksia Suomesta löytyy 
yhteensä 28. Turun seudulla heidän kar-
tassaan on aukko. Jos ketjuiksi lasketaan 
yritykset, joilla on toimipisteitä vähintään 
kolme, on kuntokeskuksista neljännes ket-
juuntuneita.

Ketjuuntumisen kanssa käsi kädessä kul-
kee usein synergioiden tavoittelu, millä 
pyritään edulliseen hintatasoon. Alal-
la budjettisaleiksi kutsutaan keskuksia, 
joiden kuukausimaksu on alle 30 euroa. 
Viime vuonna noin puolet tulokkaista on 
perustettu tähän kategoriaan.

Putiikkisalit edustavat vastakkaista lin-
jaa. Niiden tuloa Suomeen odotettiin ko-
ko viime vuosi, mutta yhtään täysveristä 
edustajaa ei vielä ole nähty. Suunnitteilla 
sellaiset on ainakin Helsinkiin ja Tam-
pereelle, kenties myös Turkuun. Putiik-
kisalit ovat pieniä, yhteen toimintaan 
erikoistuneita keskuksia, jotka tarjoavat 
erinomaista henkilökohtaista palvelua ja 
pienryhmätreeniä. Ne voivat keskittyä 
esimerkiksi toiminnalliseen harjoitteluun 
tai sisäpyöräilyyn. Ohjaajien persoona 
korostuu. Hinnat ovat vastaavasti kor-
keampia. 

Palveluun ja elämyksellisyyteen usko-
taan niissä kuntokeskuksissa, jotka eivät 
kilpaile hinnalla. Pelkkä lihasmassa tai 
aerobinen kunto eivät riitä rahan vasti-
neeksi, vaan sadan euron kuukausimak-
sulla asiakas odottaa saavansa myös hyvän 
olon. Tarjolla tulisi olla myös lastenhoitoa, 
samanhenkistä treeniseuraa ja viihtyisä 
ympäristö. Yhdelle se tarkoittaa patsaita 
ja veden solinaa, toiselle ketjun kalsketta 
ja graffiteja.

Kuntokeskuksen odotetaan yhä enem-
män olevan läsnä arjessa myös treeniajan 
ulkopuolella. Niinpä ne kilvan kehittävät 
appseja ja sovelluksia, joilla ne voivat muis-
tuttaa jäseniään, että nyt olisi hyvä aika 
nukkua, syödä ja tulla taas treenaamaan. 
Tai treenata kotona virtuaalisovelluksen 
avulla. 

Maija Arosuo teksti  
Jane Iltanen ja Timo Jakonen kuvat

Kuntokeskukset muuttuvat budjetti- ja putiikkisaleiksi
Terveystrendi tarjoaa edelleen suotuisan lähtökohdan kuntokeskuksille. Saleja on kuitenkin jo niin paljon, että yritysten on löydettävä oma rakonsa.  
Todellisten putiikkisalien tuloa odotellessa markkinoita valtaavat ketjuuntuneet budjettisalit. 

M&M Kupittaan circuit training -tunnilla lämmitellään matkimalla eläinten liikkeitä. Näin saadaan lämpöä lihaksiin ja liikkuvuutta kehoon ennen varsinaisia harjoitteita. Kupittaan uudessa keskuksessa käy enimmäkseen työikäisiä.
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Lähde: Tilastokeskus, rakenne- ja tilinpäätöstilasto TS
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”Olimme mukana  
palloiluhallin  
rakentamis- 
päätöksestä asti, 
joten meillä oli  
kaksi vuotta aikaa 
suunnitella tilaa.”

Renja Riihinen
Kupittaan  
Club-johtaja



talous
Turun Sanomat 927.2.2018

Kuntokeskukset muuttuvat budjetti- ja putiikkisaleiksi
Terveystrendi tarjoaa edelleen suotuisan lähtökohdan kuntokeskuksille. Saleja on kuitenkin jo niin paljon, että yritysten on löydettävä oma rakonsa.  
Todellisten putiikkisalien tuloa odotellessa markkinoita valtaavat ketjuuntuneet budjettisalit. 

M&M Kupittaan circuit training -tunnilla lämmitellään matkimalla eläinten liikkeitä. Näin saadaan lämpöä lihaksiin ja liikkuvuutta kehoon ennen varsinaisia harjoitteita. Kupittaan uudessa keskuksessa käy enimmäkseen työikäisiä.

Fitness24Seven-keskuksissa on oma kuntosali vain naisille.

M&M uskoo palveluun

Fitness24Seven luottaa edullisuuteen

F itness24Seven on kuntosaliketju, jolla 
on toimintaa Suomessa, Ruotsissa, 
Norjassa, Puolassa, Kolumbiassa ja 
Thaimaassa. Turussa paikkoja on tällä 

hetkellä neljä, ja huhtikuussa Runosmä-
keen avautuu viides. 

Kuukausikortti, jolla voi käydä yrityksen 
kaikissa keskuksissa Kolumbiaa myöden, 
maksaa 19,90 euroa. Tämä sisältää myös 
ryhmäliikuntatunnit, joita Turussa on tar-
jolla kahdessa pisteessä.

Edullisuus perustuu yrityksen mukaan 
standardisointiin. 

– Ketjumme kaikilla saleilla on pitkäl-
ti samanlainen varustus ja samanlainen 
palvelu, jonka ansiosta saamme hankittua 
esimerkiksi laitteet ja vaikkapa siivous-
palvelut kaikille saleille kilpailukykyiseen 
hintaan, kertoo Siiri Saarela Fitness24Se-
venin markkinointiosastolta. 

Ainakaan Turun Port Arthurin keskuk-

sen puitteet eivät häpeä vertailussa kal-
liimmille keskuksille. Tilaa ja ilmaa riittää. 
Ryhmäliikuntalähtöjä on noin 30 viikossa, 
ja ne ovat ohjattuja. Virtuaalitunteja ei ole. 

Naisille on varattu oma myös kuntosali, 
jonne sisäänkäynti on kulkukortilla naisten 
pukuhuoneen kautta. Myös tänne pääsee 
treenaamaan ympäri vuorokauden, joten 
järjestelyllä on haluttu varmistaa myös tur-
vallisuus silloin, kun paikalla ei ole henkilö-
kuntaa.  Sääntöjen mukaan ”jäsen ei saa esim. 
nukkua tai viettää aikaa kuntokeskuksessa”, 
joten parilla kympillä ei kuitenkaan voi vuok-
rata itselleen asuntoa keskustan tuntumasta.

Port Arthurissa asiakaspalvelu on avoinna 
maanantaista perjantaihin kello 12–19. Muun 
ajan asiakkaat toimivat omatoimisesti. 

– Vuonna 2018 tavoittelemme edelleen 
kasvua, etenkin suurissa kaupungeissa. 
Etsimme jatkuvasti uusia, sopivia tiloja 
toiminnallemme, Saarela kertoo.  

M&M on yksityinen, turkulainen 
kuntokeskus, jolla on kolme toi-
mipistettä. Uusin niistä avattiin 
Kupittaan uuteen palloiluhalliin 

tammikuussa. Kalevantien keskus, joka 
Kupittaan myötä lopetti, ehti toimia 17 
vuotta. 

Viime vuosina investointitahti on ollut 
reipasta, sillä 2014 syyskuussa yritys avasi 
Koulukadun pisteen ja 2016 tammikuussa 
Raision keskuksensa. Toiminta on Kupit-
taan Club-johtajan Renja Riihisen mukaan 
kääntynyt kannattavaksi, kun hintakisaan 
ei ole lähdetty, vaan on uskottu palveluun. 
Kuukausikortin lunastaneita on yhteensä 
noin 4 500. 

Kupittaan keskus on puitteiltaan hulp-
pea. Katto on korkealla ja suuret ikkunat 
avautuvat Kupittaan kentille. Tilaa on yli 
2 000 neliötä. Sähäkät värivalot saavat toi-
minnallisen harjoittelun tilan lattiateippa-
ukset loistamaan niin, että unisempikin 
ryhdistäytyy. Palloseinää riittää niin kor-
kealle kuin katse yltää. Musiikki rytmittää 
taustalla. Kauas on tultu siitä takahuoneen 
penkistä ja rekistä, jota kuntosaliksi joskus 
kutsuttiin.

– Olimme mukana palloiluhallin rakenta-
mispäätöksestä asti, joten meillä oli kaksi 
vuotta aikaa suunnitella tilaa. Siitä halut-
tiin tehdä mahdollisimman virikkeellinen 
ja monipuolinen, Riihinen iloitsee.  

Keskus on kuukausikortin lunastaneille 

aina auki, joten harjoittelemaan voi men-
nä vaikka keskellä yötä. Lapset voi jättää 
leikkiparkkiin, jossa myös liikutaan eikä 
tuijoteta ruutuun. Saunamaailma tarjoa 
kylmävesialtaat, höyryt ja infrapunat.

Viikoittain kolmessa keskuksessa on 
tarjolla noin 80 ryhmäliikuntatuntia. 
Kupittaan uutuus – ja myös suosituin 
tunti – on Trip-sisäpyöräilyelämys, jossa 
suurella screenillä maisema vaihtuu pol-
jettaessa. Kestosuosikkeja ovat toisaalta 
raju Body Combat, toisaalta pehmeät 
joogatunnit. Riihisen mukaan suosio pe-
rustuu pitkälti ohjaajien henkilökohtai-
seen otteeseen.

– Ohjaajilla on tekniikka hallussa, ja he 
ovat hyviä persoonia, jotka monet tuntevat 
jo pitkältä ajalta. Lisäksi meillä he ovat 
mukana vetämässä pienryhmiä ja muuta 
toimintaa. Viimeksi pelasimme salibandyä 
ohjaajat vastaan asiakkaat! 

Kaikki kalenteritunnit ovat henkilökoh-
taisesti ohjattuja, mutta koska tahansa voi 
itselleen laittaa virtuaalitunnin pyörimään.  

– Kuntosaleja on Turussa paljon, joten 
luulen, että karsintapelit ovat käynnissä. 
Me uskomme kuitenkin siihen, että ihmi-
set ovat valmiita maksamaan kohtuullisen 
hinnan siitä, että pidämme heistä aidosti 
huolta, Riihinen luottaa. 

M&M-kuukausikortin hinta on 43–95 
euroa sen mukaan, koska haluaa treenata 
ja mitä palveluita korttiin sisältyy. 

”Olimme mukana  
palloiluhallin  
rakentamis- 
päätöksestä asti, 
joten meillä oli  
kaksi vuotta aikaa 
suunnitella tilaa.”

Kuntosalit vertailussa

Toimipaikkoja 3 41
Liikevaihto, 1 000 e 2 408 12 094
Liikevaihdon muutos, % 25 46
Liiketoiminnan tulos, 1 000 e 325 1 688
Liikevoitto, % 13,5 13,1

Nelipro Oy (M&M kuntotalo)
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Fitness24Seven Oy
04/2017

(Suomessa)


