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Jäsentely 

– Metsähallituksen luontopalvelujen tehtävät 

– Miten luontopalvelut edistää suojelualueiden luontomatkailua ja 

virkistyskäyttöä 

– Millainen luontomatkailu ja virkistyskäyttö sopii suojelualueille 

– Suojelualueiden kestävän luontomatkailun hyödyt eri osapuolille 
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Metsähallituksen 

luontopalvelut hoitaa  

arvokkainta suomalaista 

luontoa 

• Samalla se tuottaa 
hyvinvointia ja  
terveyttä suomalaisille. 

 
– 37 kansallispuistoa  

– 19 luonnonpuistoa  

– 7 valtion retkeilyaluetta  

– 12 Lapin erämaa-aluetta  

– lähes 500 muuta luonnonsuojelu-
aluetta  

– Suomen yleisiä vesialueita  

 

• Yhteensä yli 7 milj. ha, 18 %  
Suomen pinta-alasta 
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Suomen kansallispuistot ja muut luonnonsuojelualueet ovat tärkeä  

lenkki luonnon monimuotoisuuden suojelussa.  

Monimuotoisuuden säilyminen toimii  

reunaehtona luonnon käytölle sekä  

maankäytön eri ratkaisuille. 
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Turvaamme kulttuurin ja perinteiden  

säilyttämisen edellytyksiä suojelualueilla.  
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Suojelualueiden hankinta ja hoito 
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Hoidamme suojelualueiden opastusviestintää ja 

asiakaspalvelua  
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Ylläpidämme ja rakennamme virkistyskäytön reittejä ja rakenteita 

suojelualueilla 
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Sovitamme yhteen alueiden käyttäjien tarpeet ja 

näkemykset sekä vallitsevan lainsäädännön. 
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Metsästys-, kalastus- ja maastoliikenneluvat, riista- ja kalakantojen 

hoito, erävalvonta 
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Jäsentely 

– Metsähallituksen luontopalvelujen tehtävät 

– Miten luontopalvelut edistää suojelualueiden luontomatkailua 

ja virkistyskäyttöä 

– Millainen luontomatkailu ja virkistyskäyttö sopii suojelualueille 

– Suojelualueiden kestävän luontomatkailun hyödyt eri osapuolille 
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Metsähallituksen luontopalvelut luo edellytyksiä 

retkeilylle ja luontomatkailulle  

– matkailu- ja virkistyskäytön kokonaisvaltaista  

osaamista kansainvälisestä ja valtakunnan tasosta  

alue- ja paikallistasolle 

 

– palvelujen suunnittelu perustuu tutkittuun tietoon  

kysynnästä, kestävyydestä ja vaikuttavuudesta 

 

– edistykselliset yhteiset tietojärjestelmät (reittien  

ja rakenteiden paikkatietojärjestelmä,  

kysyntätiedon järjestelmä) 

 

– sähköiset jakelukanavat  

Luontoon.fi, Retkikartta.fi, Eräluvat.fi 
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Tarjontaa lukuina 

– 30 luontokeskusta 
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Tarjontaa lukuina 

– 3,000 huollettua tuli- 

ja taukopaikkaa 

 

– 2,300 käymälää ja 

kierrätyspistettä 
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Tarjontaa lukuina 

– Yli 7,000 km huollettuja 

reittejä 
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Luontokohteiden käyntimäärät  

2013 

• kansallispuistot (37 kpl)  

– 2,26 milj. käyntiä  
     

• valtion retkeilyalueet (7 kpl)  

– 0,37 milj. käyntiä  
 

• kaikki Metsähallituksen hoitamat  

luonnonsuojelu- ja virkistyskohteet  

– Noin 5,4 milj. käyntiä 
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Käyntimäärät lisääntyneet 
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Suosituimmat kansallispuistot ovat osa 

matkailukeskusten vetovoimaa  

Pallas-Ylläs 488 400 

Urho Kekkosen kp 292 600 

Nuuksio 267 400 

Oulanka 174 600 

Koli  140 600 

Pyhä-Luosto 105 500 

Sipoonkorpi 96 400 

Käyntimäärät 2013 
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Viherkehän käyntimäärät 2013 
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Mikä meitä motivoi liikkumaan luontoon? 
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Jäsentely 

– Metsähallituksen luontopalvelujen tehtävät 

– Miten luontopalvelut edistää suojelualueiden luontomatkailua ja 

virkistyskäyttöä 

– Millainen luontomatkailu ja virkistyskäyttö sopii 

suojelualueille 

– Suojelualueiden kestävän luontomatkailun hyödyt eri osapuolille 
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Edellytyksenä on yhteisymmärrys suojelualueen 

tavoitteista ja pelisäännöistä sekä luonteva 

keskusteluyhteys matkailuelinkeinon kanssa.  

 

Suojelualueiden hoito ja käytön ohjaus  perustuu   

• Luonnonsuojelulakiin (LsL, 1096/1996) ja alueiden 

omiin perustamissäädöksiin 

• Hoito- ja käyttösuunnitelmaan 

• Järjestyssääntöön 

• Kestävän luontomatkailun periaatteisiin 

suojelualueilla 

• Kansallispuistojen luontomatkailusuunnitelmiin 

Suojelualueiden käyttö luontomatkailussa 



Luontomatkailu osana luonnon virkistyskäyttöä 

ja matkailua 

Matkailu 

Luonnon 

virkistyskäyttö 

Luontomatkailu 
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Suojelualueilla erityisen tärkeää varmistaa 

luontomatkailun kestävyys  

• Suojelualueiden kestävän  

luontomatkailun periaatteet, 

luontomatkailusuunnitelma  

ja kestävyyden mittarit 

• Yrityksissä yhteistyösopimukset, 

joissa yritys sitoutuu 

noudattamaan  

ko. periaatteita (399 kpl v. 2013). 

• Matkailukeskuksissa GreenDQN 

ja Green DMN laatuohjelmat 

• Kansainvälisiä sertifikaatteja  
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Kestävyyden ulottuvuudet 

• Ekologinen 

• Taloudellinen  

• Sosiaalinen - Kulttuurinen 

 

Kestävyyttä tulisi tarkastella kokonaisuutena kaikki ulottuvuudet 

huomioiden 

Luonnonvaroja käytetään siten, 

että niiden elinvoimaisuus säilyy 

ja tuleva kehitys varmistuu 
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Kestävän luontomatkailun yleiset periaatteet 

1.  Luontoarvot säilyvät ja toiminta edistää luonnonsuojelua 

2.  Ympäristöä kuormitetaan mahdollisimman vähän  

3.  Arvostetaan paikallista kulttuuria ja perinteitä  

 

4.  Asiakkaiden arvostus ja tietämys luonnosta ja kulttuurista 

lisääntyvät 

5.  Asiakkaiden mahdollisuudet luonnossa virkistymiseen paranevat 

6.  Asiakkaiden henkinen ja fyysinen hyvinvointi vahvistuvat 

 

7.  Vaikutetaan myönteisesti paikalliseen talouteen ja työllisyyteen 

8.  Viestintä ja markkinointi ovat laadukasta ja vastuullista 

9.  Toimintaa suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä 
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1.  Luontoarvot säilyvät ja toiminta edistää 

luonnonsuojelua 

• Luonto on tärkeä matkan syy 

• Kävijöille kerrotaan luonnosta ja sen 

suojelusta 

• Matkailu ei häiritse luontoa, kaikki 

alueet eivät sovellu matkailukäyttöön 

• Matkailua kanavoidaan 

palveluvarustuksen sijoituksella ja 

ohjeilla 

• Rakennetaan ympäristöön 

sopeutuvasti 

• Luonnon kulumista ja muita 

ympäristövaikutuksia seurataan, 

tarvittaessa niihin puututaan 
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2. Ympäristöä kuormitetaan mahdollisimman 

vähän 

• Toimitaan luonnon ehdoilla, vältetään kaikkea ympäristön 

kuormitusta 

• Tavoitteena on ympäristöä säästävä ja roskaton retkeily 

• Polttopuuta käytetään säästeliäästi  

• Päästöt veteen ja ilmaan minimoidaan ja suositaan uusiutuvia 

energialähteitä 

• MH ja yrittäjät antavat hyvän esimerkin ympäristönsuojelusta 
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3. Arvostetaan paikallista kulttuuria ja perinteitä 

 

• Tutustutaan avoimin mielin 

paikalliseen kulttuuriin  

• Paikallinen kulttuuri otetaan 

mahdollisuuden mukaan 

huomioon tiedon ja 

elämysmahdollisuuksien 

tarjonnassa                      

• Käytetään paikalliset olot 

hyvin tuntevia oppaita 
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4. Asiakkaiden arvostus ja tietämys luonnosta 

ja kulttuurista lisääntyvät 

 

 

• Hankitaan tietoa etukäteen 

• Tieto löytyy helposti ja on tarjolla 

kiinnostavassa muodossa  

• Annetaan mahdollisuus osallistua 

alueen hoitoon 

• Oppaat ovat hyvin koulutettuja  
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5. Asiakkaiden mahdollisuudet luonnossa 

virkistymiseen paranevat 

 

• Otetaan huomioon kaikki 

luonnossa liikkujat 

• Palvelut mitoitetaan kysynnän 

ja kohteen mukaan 

• Tarjotaan luonnonrauhaa ja 

opastettuja luontoretkiä 

• Matkailutuotteita kehitetään 

yhdessä yrittäjien kanssa  
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6. Asiakkaiden henkinen ja fyysinen hyvinvointi 

vahvistuvat 

 

• Suositaan lihasvoimin 

liikkumista 

• Huolehditaan asianmukaisesta 

retkeilyvarustuksesta 

• Tarjolla on helppoja ja vaativia 

retkikohteita 

• Tarjotaan mahdollisuus 

luontoelämyksiin 

• Rakenteet, reitit ja 

ohjelmapalvelut ovat turvallisia   
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7. Vaikutetaan myönteisesti paikalliseen 

talouteen ja työllisyyteen 

• Käytetään mahdollisuuksien mukaan paikallisten yrittäjien 

tuotteita ja palveluja 

• Työllistetään mahdollisuuksien mukaan paikkakuntalaisia, mutta 

huomataan, että myös muualta tulleet ihmiset ja ideat voivat olla 

voimavara kotiseudun kehittämisessä  
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8. Viestintä ja markkinointi on laadukasta ja 

vastuullista 

• Asiatiedot ovat luotettavia 

• Tiedotus on avointa ja 

vuorovaikutteista  

• Markkinointi ei ole 

ristiriidassa 

luonnonsuojelun kanssa  
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9. Toimintaa suunnitellaan ja toteutetaan 

yhteistyössä 

• Asiakkaiden mielipiteet ovat 

tärkeitä. 

• Järjestetään koulutusta yhdessä 

yrittäjien kanssa 

• Annetaan kaikille kiinnostuneille 

mahdollisuus osallistua 

suunnitteluun 

• Yhteistyössä asetetaan 

etusijalle ne, jotka sitoutuvat 

näihin kestävän luontomatkailun 

periaatteisiin 
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Suojelualueilla erityisen tärkeää varmistaa 

luontomatkailun kestävyys  

• Suojelualueiden kestävän  

luontomatkailun periaatteet, 

luontomatkailusuunnitelma  

ja kestävyyden mittarit 

• Yrityksissä 

yhteistyösopimukset, joissa 

yritys sitoutuu noudattamaan  

ko. periaatteita (399 kpl v. 2013). 

• Matkailukeskuksissa GreenDQN 

ja Green DMN laatuohjelmat 

• Kansainvälisiä sertifikaatteja  
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Matkailuyhteistyön tavoitteita 

 

• Yhteistyön tavoitteena on luontomatkailun kestävyys 
kansallispuistoissa ja muilla suojelualueilla 

• Lisäksi tavoitellaan yhteistyöyritysten, Metsähallituksen 
luontopalvelujen sekä suojelualueiden tunnettuuden ja 
vetovoimaisuuden lisäämistä 

• Yhteistyön tavoitteena on myös edistää tuotekehitystä ja viestintää 
sekä palvella yhteisiä asiakkaita mahdollisimman hyvin 
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Millainen luonnonkäyttö sopii kansallispuistoon? 

Määritellään tarkasti hoito- ja käyttösuunnitelmassa ja 
järjestyssäännössä 

– retkeily ja luonnon virkistyskäyttö 

• joka ei oleellisesti muuta luonnontilaa tai edellytä teitä, leveitä uria tai muita luontoa 

pysyvästi muuttavia palvelurakenteita 

– matkailupalvelut  

• opastetut retket patikoiden, hiihtäen, veneellä, porolla tai koiravaljakolla 

• pyöräilyyn, ratsastamiseen ja porolla tai koiravaljakolla ajamiseen suhtaudutaan 

harkiten 

– paikallinen perinteinen luonnon käyttö, porotalous ja luontaiselinkeinot  

• perustamissäädösten mukaan 

 Puisto jaetaan maankäyttövyöhykkeisiin. Ulkopuolelle ohjataan 
käyttömuodot, jotka aiheuttavat uhkaa luonnonarvoille tai häiriötä 
alueen eläimistölle tai toisille käyttäjille 
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Maksuttomat palvelut kaikille 

 

•Palvelut on päätetty kustantaa                                          

verovaroin, joten ne ovat                                                       

käyttäjälle maksuttomia. 

 

• Maksuttomia palveluita ovat 

esim.  

– retkeilyyn liittyvä lyhytkestoinen 

neuvonta 

– merkityt rakennetut reitit opasteineen 

– luontopolut  

– luontotornit 
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• Maksullisuudesta säädetään valtion maksuperustelaissa 
(150/1992) ja ministeriöiden maksuasetuksissa 
– ”Suoritteen tulee olla maksullinen etenkin silloin, kun myös muu kuin valtion 

viranomainen tuottaa sitä tai siihen verrattavaa suoritetta maksullisena tai kun 
suoritteen tuottaminen liittyy vastaanottajan taloudelliseen toimintaan.” 
(Maksuperustelain 4 §:n 2 momentti) 

 

 Huollettujen taukopaikkojen käyttö on toimijalle maksullista 
silloin, kun sen käyttö on osa toimijan asiakkailleen tarjoamaa 
maksullista tuotetta. 

 Huollettujen kohteiden käyttö edellyttää toimijan ja 
Metsähallituksen välistä kirjallista käyttöoikeus- tai 
yhteistyösopimusta (tai lupaa). 

Maksulliset palvelut liiketoiminnan harjoittajille  
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Matkailupalveluissa tavoitteena yrittäjäsopimus 

 

 

 

 Tavoitteena on saada kaikki LP:n 
palvelurakenteisiin tukeutuvat yrittäjät yhtenäisen 
sopimuskäytännön piiriin.  

• kirjalliset sopimukset  
− ei suullisia sopimuksia 

• yrittäjä tarvitsee vähintään luvan 

 

 Sopimukset voivat olla luonteeltaan: 

• Yhteistyösopimuksia 

• Yhteistyösopimuksia, joissa on mukana 
käyttöoikeuden luovutus 
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Sopimusmaksut ja erilliset korvaukset (2013) 

• Yhteistyösopimus ilman käyttöoikeuden luovutusta on 

maksuton  

 

• Yhteistyösopimus, joka sisältää käyttöoikeuden 

luovutuksen, on maksullinen 

• Sopimusmaksu määräajalta ja erilliset korvaukset määräytyvät 

seuraavasti: 

– Sopimuksen perusmaksu koko sopimuskaudelta on 60 euroa (+ ALV). 

– Metsähallituksen huoltaman taukopaikan käyttö (esim. tulipaikka tai 

laavu) on maksullista yhteistyöyritykselle. Käyttökorvaus on 1,22 

euroa/henkilö/käyttökerta (+ ALV)  
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Jäsentely 

– Metsähallituksen luontopalvelujen tehtävät 

– Miten luontopalvelut edistää suojelualueiden luontomatkailua ja 

virkistyskäyttöä 

– Millainen luontomatkailu ja virkistyskäyttö sopii suojelualueille 

– Suojelualueiden kestävän luontomatkailun hyödyt eri 

osapuolille 
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Yhteistyöstä hyötyvät kaikki! 

• Metsähallitus tavoittelee sitä, että suojelualueilla 
tapahtuva yritystoiminta perustuu kestävän 
luontomatkailun periaatteisiin 

 

• Yritykset, jotka sitoutuvat näihin periaatteisiin 
saavat mm.  

 yrityksen tiedot ja linkityksen www.luontoon.fi 
-sivuille 

 käyttöoikeuden alueen tunnukseen 

 erilaisia raportteja luonnosta ja 
kävijäseurannasta jne.  

 lisäksi yhteistyöyritysten kanssa järjestetään 
säännöllisesti tapaamisia, jolloin vaihdetaan 
kuulumisia ajankohtaisista asioista 

http://www.luontoon.fi/
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Suojelualueiden matkailu tuo rahaa 

paikallistalouteen 

• Kansallispuistojen ja retkeilyalueiden  

hoitoon ja rakenteisiin sijoitetut rahat 

palautuvat monikertaisesti takaisin 

paikallisena yritystoimintana  

ja työpaikkoina.  
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Luontomatkailu tukee alueen elinkeinoja  

• Metsähallituksen budjettirahoitteiset retkeilypalvelut luovat pohjaa paikallisten yrittäjien 

tuottamille maksullisille matkailupalveluille 

• Yleisen infrastruktuurin on oltava kunnossa (saavutettavuus)  

 Yhteiskunnan panostukset yhdessä matkailuelinkeinon investointien kanssa luovat 

edellytykset merkittävien paikallistaloudellisten vaikutusten syntymiselle 
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Kuvittele uusi lääke, joka pitäisi 

sinut aktiivisempana ja 

terveempänä.  

 

Se vähentäisi riskiä sairastua 

syöpään, sydäntautiin tai 

diabetekseen, parantaisi oppimista, 

auttaisi nuoria löytämään luonnon 

virtuaalisen maailman sijaan.  

 

Lääke tuottaisi puhdasta vettä ja 

raikasta ilmaa sielläkin, missä 

kaupungit puristavat luonnon yhä 

ahtaamalle. 

 

Se voittaisi Nobelin palkinnon! 
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Luonto edistää terveyttä 
 
 

– luonnon näkemisen ja havainnoinnin kautta 

– luonnon läheisyydessä olemisen kautta 

– luonnossa tapahtuvan aktiivisen tekemisen, osallistumisen ja oppimisen 

kautta  

Kuva: Tuomas Uola 
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Metsähallituksen luontopalvelujen Terveyttä 

kansallispuistoista -ohjelma  

 

Päätavoite:  

 Kansalaisten terveys kohenee aktiivisen 
luontosuhteen, aitojen luontokokemusten ja 
monipuolisen luontoliikunnan avulla 
• ulkoilmaelämä on vahva osa 

suomalaisuutta 

• kansanterveys paranee 

• elinikä pitenee 

• työkyky paranee 

• kansalaisten terveyserot vähenevät ja tasa-
arvo lisääntyy 

• asenteet kansallispuistoja kohtaan 
myönteisiä ja rahoituspohja laajenee, 
koska rahoitus maksaa itsensä takaisin 
kansanterveytenä  
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Kansallispuistot ja muut suojelualueet 

• Suomen luontomatkailun vetovoimatekijä 

• Edistävät taloudellista kasvua ja hyvinvointia  

• Suojelevat  luonnon monimuotoisuutta 

• Suojelevat kulttuuriperintöä 

• Ovat ensiarvoisen tärkeitä ihmisten ja ympäristön terveydelle 
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Kiitos! 

Erikoissuunnittelija Liisa Kajala 
liisa.kajala@metsa.fi 
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