


Oppaan tarkoitus

Tämä on opas matkailuyrityksille, jotka toimivat Repoveden 
kansallispuistossa ja sen yhteydessä olevalla Aarnikotkan 
metsän luonnonsuojelualueella.   Hyvin toimiva yhteistyö 
matkailuelinkeinon ja Metsähallituksen luontopalveluiden 
kesken edistää luontomatkailun toimintaedellytyksiä Repo-
vedellä. Yhteistyön tavoitteita ovat:

Luontomatkailun kestävyys Repoveden kansallispuistos-
sa ja muilla suojelualueilla

Yhteistyöyritysten, luontopalvelujen sekä Repoveden tun-
nettavuuden ja vetovoimaisuuden lisääminen

Toiminnan vaikuttavuuden lisääminen.

Yhteisten asiakkaiden mahdollisimman hyvä palvelu.

Yhdenmukaiset matkailuyhteistyön käytännöt.

Aktiivinen ja kaikkia osapuolia hyödyttävä vuorovaikutus

Laadukas ja yhdenmukainen viestintä sekä markkinointi.

Repoveden opas on tuotettu 2013 julkaistun matkailu-
yrityksille suunnatun oppaan (http://julkaisut.metsa.
fi /julkaisut/show/1646) pohjalta osana Kestävää 
luontomatkailua Repovedellä - hanketta. 
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Repovesi luontomatkailu-
kohteena

1

Vuonna 2003 perustettu Repoveden kansallispuisto 
ja sen yhteydessä oleva UPM Kymmene Oyj:n omis-
tama Aarnikotkan metsän luonnonsuojelualue muo-
dostavat yhtenäisen Repoveden kansallispuistona 
tunnetun suojelualuekokonaisuuden, joka sijaitsee 
Kaakkois-Suomessa Kymenlaakson ja Etelä-Savon 
maakunnissa. 

Repovesi on eteläisen Suomen mittakaavassa poikke-
uksellisen laajasti rakentamattomana säilynyt kokonai-
suus, vaikkakin sen metsiin mahtuu koko suomalaisen 
metsien hyödyntämisen historia. 

Alueen metsiä on käytetty aikakausien tarpeiden 
mukaisesti eränkäynnistä ja tervanpoltosta metsäta-
louteen tukinuittoineen. Repoveden erityislaatuisuus 
herätti ajatuksen alueen suojelusta, joka erinäisten 
vaiheiden jälkeen toteutuikin ja näin luonnonsuojelu 
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ja virkistyskäyttö saivat pysyvän etusijan vaiherikkaan 
historian saatossa.

Repovesi on pinnanmuodoiltaan jylhä ja vaihteleva 
metsien, soiden, kalliojyrkänteiden ja järvien muodos-
tama erämainen alue. Voit nähdä jo lyhyellä matkalla 
vanhan ikihonkaisen metsikön, jäkäläisen kallionlaen 
henkeäsalpaavine näköaloineen, pienialaisen rehevän 
lehmuslehdon ja nuoren metsätalouskäytössä olleen 
polttamalla ennallistetun männikön. 

Repovesi sopii erityisesti kokemattomille retkeilijöille 
käyttöön palvelurakenteidensa ja yhteistyöyrittäjien 
moninaisten palveluiden puolesta. Repovesi tarjoaa 
mahdollisuuksia myös ympärivuotiseen retkeilyyn. 

Repoveden kartan löydät osoitteesta: 
http://www.luontoon.fi /repovesi/
kartatjakulkuyhteydet

Repoveden kansallispuistoa hoitaa Metsähallituksen 
Etelä-Suomen luontopalveluiden Saimaan puisto-
alue. Metsähallituksen luontopalvelut vastaa yleisesti 
luonnonsuojelusta ja hoidosta sekä retkeily- ja eräpal-
veluista valtion mailla. Luontopalvelujen hoidossa ovat 
mm. kaikki kansallispuistot (39 kpl), luonnonpuistot ja 
valtion retkeilyalueet, Lapin erämaa-alueet ja suurin 
osa yleisistä vesialueista. Metsähallituksen metsätalous 
vastaa lisäksi mm. valtion talousmetsien hoidosta ja 
puunmyyntitulojen tulouttamisesta valtion kassaan. 
Lue lisää Metsähallituksesta ja sen toiminnasta osoit-
teesta www.metsa.fi /sivustot/metsa/fi /Konserni.
 



Repoveden arvot
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Erämaisuus ja rakentamattomuus
Repovesi on Etelä-Suomen viimeisiä ekologisesti 
yhtenäisiä ja pääosin rakentamattomina säily-
neitä metsä- ja järvialueita kaavoituksen, raken-
nusoikeuksien siirron ja rantojensuojeluohjelman 
vuoksi. 

Erikoinen geologia ja topografi a
Repoveden erikoinen kallioperä sekä jylhä topo-
grafi a ovat maankuoren liikuntojen, kallioperän 
rakenteen sekä jäätikön toiminnan ja eroosion 
yhteisvaikutusten tulos. Alueen Eteläosa kuuluu 
Viipurin rapakivimassiiviin ja pohjoisia osia puo-
lestaan luonnehtivat jylhät graniittikalliot.

Edustava lajisto ja luontotyypit
Repoveden karu kalliokasvillisuus on erityisen 
edustavaa. Notkoihin ja kallionalusmetsiin on 
lisäksi muodostunut ravinteikkaampia kasvupaik-
koja, jotka ovat sopivia elinympäristöjä esimerkik-
si liito-oravalle. Erämaalintuna tunnetun kaak-
kurin kanta alueella on Etelä-Suomen tiheimpiä. 
Alueella tavataan myös metsien ennallistamis-
toimenpiteiden myötä lisääntyneitä lajeja kuten 
pohjantikkaa.

Kallionlakimetsät sekä Tukkiniemen vanha met-
sä ovat säästyneet metsätaloustoimenpiteiltä. 
Tukkiniemessä voikin nähdä Repoveden metsän 
aidoimmillaan. Repoveden suopinta-alasta yli 
puolet on säilynyt luonnontilassa. Myös erityisen 
tiheässä esiintyvät pienvedet, pikkujärvet, lam-
met ja niiden laskupurot ovat paikoin säilyneet 
varsin luonnontilaisina.  

Kulttuurihistoriallinen arvo
Repovedellä on kivikautisia muinaisjäännöksiä 
sekä merkkejä myöhemmästä kulttuurista. Alu-
eella on erityistä merkitystä myös metsätalous-
historian ja uittoperinteen tallentajana. Alueella 
on vanhoja tervahautoja, uittorakenteita ja sa-
vottakämppiä. Lue lisää aiheesta teoksesta Sama 
maisema, eri kulkijat (http://julkaisut.metsa.fi /
julkaisut/show/827).

Maisemalliset arvot ja virkistysarvo
Repoveden korkeiden kallioiden laelta avautuvat 
näkymät yhtenäiseen, mäkiseen metsä-, suo- ja 
järviluontoon. Repovesi on perinteinen vesi- ja 
vaellusretkeilyn kohde. Alueen erämaisuus suo 
mahdollisuuden harrastaa myös vaativampaa 
selkäreppuretkeilyä Etelä-Suomessa.
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pohjantikkaa. mahdollisuuden harrastaaaaaaa myös vaativampaa 
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Reitit ja palveluvarustus
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Repoveden alueen palveluvarustuksella ohjataan vir-
kistyskäyttöä, suojellaan luontoa kulumiselta ja sille 
aiheutuvilta häiriöiltä sekä tehdään asiakkaiden ret-
kistä turvallisia. Palveluvarustukseen kuuluvat mm. 
opasteet, nuotiopaikat, käymälät, laiturit, veneenlas-
kupaikat, sillat, pitkospuut ja reitit. Osa palveluvarus-
tuksesta soveltuu myös liikuntarajoitteisille.

Repoveden palvelurakenteet ovat kaikkien siellä ret-
keilevien käytössä (lukuun ottamatta vuokrattavia 
kohteita), joten tehkäämme tilaa kaikille ja pitä-
käämme yleisestä siisteydestä huolta. Pyydämme 
myös ystävällisesti ilmoittamaan Metsähallituksen 
luontopalveluille, mikäli huomaatte puutteita tai 
vikoja palveluvarustuksessa. 

Repovedeltä löytyy retkeilyreittejä niin vaeltajien, 
hiihtäjien, pyöräilijöiden käyttöön. Myös melontaan on 
alueella hyvät mahdollisuudet.  Reittejä on muutaman 
tunnin kuin useamman päivänkin kestävän vaelluksil-
le. Repoveden monet polut ovat paikoin haasteellisia 
etenkin  korkeuserojen vuoksi.Talviaikaiset reitistöt 
vaihtelevat vuosittain riippuen olosuhteista.

Repoveden yli 40 kilometrin reitistö tarjoaa vaihto-
ehtoja. Retkeilijä voi valita myös jonkun kolmesta 

merkitystä rengasreitistä.

Ketunlenkki (5 km)
Reitille pääsee helpoiten Lapinsalmen sisääntulon 
kautta. Reitin tärkeimmät nähtävyydet ovat Lapinsalmi 
riippusiltoineen, Katajavuori, Määkijänniemen en-
naltamispoltto ja Ketunlossi. Ketunlenkki on helposti 
yhdistettävissä myös kansallispuiston muihin reittei-
hin ja myös tarvittaessa lyhennettävissä kulkemalla 

Lapinsalmi-Kapiavesi väli suoraan. Ketunlenkki on 
puiston suosituin lenkki ja varsinkin kesälauantaisin ja 
sunnuntaisin riippusilta sekä lossi saattavat ruuhkautua 
– tämä kannattaa ottaa huomioon matkailupalveluita 
tarjotessasi.

Kaakkurin kierros (24 km)
Reitille voi lähteä kaikilta kansallispuiston sisääntu-
loilta (Lapinsalmi, Saarijärvi ja Tervajärvi). Reitti kier-
tää kaikkien kansallispuiston nähtävyyksien kautta ja 
mahdollistaa kokonaisvaltaisen Repovesi-seikkailun 
kokemisen.

Korpin kierros (4,5 km)
Reitti kiertää Olhavanlammen ja sen lähin sisääntulo 
on Saarijärvi. Korpin kierroksella pääsee ihailemaan 
Olhavan vuorelta avautuvaa näköalaa ja kaakkureita 
– jos onni on myötä.

Pyöräilyreitit
Repoveden kansallispuiston kaikilta sisääntuloilta 
pääsee puiston pyöräilyreiteille.  Pyöräily on sallittu Re-
povedellä vain alueen teillä ja karttaan pyöräilyreiteiksi 
merkityillä reiteillä. Pyöräilyreitit kulkevat osin teillä/
huoltourilla, jotka ovat kaikkien Repoveden retkeilijöi-
den käytössä ja teillä liikkuu myös huollon ja mökkiläis-
ten ajoneuvoja, joten asiakkaita tulee neuvoa kiinnit-
tämään huomiota turvallisuuteen (tilannenopeudet 
jne.). Pyöräilijä on myös aina velvollinen väistämään 
vaeltajia!

Lue lisää Repoveden palvelurakenteista ja reiteistä si-
vuilta www.luontoon.fi /repovesi. 
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Repovedellä toteutetaan roskatonta retkeilyä.
Suojelualueilla roskaton retkeily toteutuu parhai-
ten niin, että Metsähallitus ja retkeilijät yhdessä 
panostavat jätteiden määrän ja niiden aiheuttavien 
ympäristövaikutuksien pienentämiseen. Repovedel-
lä on tavoitteena roskaton ja ympäristöä säästävä 
retkeily, jolloin hyvästä retkeilijästä ei jää jälkeäkään 
maastoon!

Roskattoman retkeilyn mukainen toiminta vähentää 
luonnon roskaantumista ja jätteiden maastokulje-
tusten aiheuttamia haittoja sekä lisää kompostoin-
timahdollisuuksia. Samalla annetaan retkeilijöille 
mahdollisuus toimia ympäristön hyväksi.

Perinteinen retkeilykohteiden jätehuolto aiheuttaa 
sekä välillisiä että välittömiä ympäristövaikutuksia. Vä-
lillisiä vaikutuksia syntyy ennen kaikkea silloin, kun jät-
teitä joudutaan kuljettamaan pois maastosta konevoi-
malla ja samalla aiheutuu melua, päästöjä ja maaperän 
kulumista. 

Välittömät eli retkeilijöiden aiheuttamat vaikutukset 
ovat roskaantuminen ja biojätteiden joutuminen se-
kajätteiden sekaan, jonka seurauksena kaatopaikoilla 
syntyy kasvihuoneilmiötä vahvistavaa metaanikaasua. 

Siisti ja hyvin hoidettu ympäristö tuo hyvän mielen 
kaikille!

Roskatonta retkeilyä
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RETKEILYN ABC
Vähennä jätettä
- Hanki kestäviä retkivarusteita ja pakkaa ret-
kimuonasi kestäviin ja pestäviin astioihin ja 
pusseihin, joita voit käyttää uudelleen.
- Ota mehua retkelle mukaan esim. vanhassa 
limupullossa.

Kompostoi biojäte
- Repoveden alueen kaikki käymälät toimivat 
samalla kompostoreina.
- Vie kompostiin vain biojätteesi kuten ruuan-
tähteet, teepussit ja kahvinporot.

Polta vain puhdas pahvi ja käärepaperi
- Polttamalla puhtaasti vähennät jätettä ja 
parannat maapallon tilaa.
- Likaisten muovien poltossa voi syntyä su-
permyrkkyjä, jotka ilmakehän kautta palaa-
vat takaisin esim. kaloihin sekä niitä syöviin 
ihmisiin.
- Älä polta esim. mehutetroja tai minkäänlai-
sia makkarapaketteja.

Tuo muut jätteet pois maastosta
- Retkeilijöiden vastuulla on tuoda itse jät-
teensä maastosta ja toimittaa ne lajitteluun.
- Repovedellä ei ole enää ollenkaan jäteastioita

Siivoa omat jälkesi ja huolehdi yleisestä 
siisteydestä.



Repoveden 
nähtävyyskohteet
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Olhava - vaikuttavia maisemia ja kalliokiipeilyä
Olhavanlammen takaa avautuva Olhavan kallioseinä 
jylhine profi ileineen on yksi Repoveden tunnetuim-
mista kohteista. Kallio nousee paikoin pystysuoraan, 
korkeimmillaan 50 metrin korkeuteen. Olhava edus-
taa hyvin Repoveden maiseman ominaispiirteitä ja 
vuorelta avautuu vaikuttavat näkymät ympäröivien 
metsien takana siintäviin maisemiin.Olhavaa pi-
detään suomalaisen kiipeilyn pyhättönä ja kallion-
seinämällä risteileekin kymmeniä kiipeilyreittejä. 
Olhava löydettiin kiipeilykäyttöön 1975Kiipeilijöiden 
sekä retkeilijöiden tulee kuitenkin varoa muinais-
muistolailla rauhoitettuja Olhavan kalliomaalauk-
sia ja antaa Olhavanlammella pesiville kaakkureille 
pesintärauha.

Lapinsalmi - hiljaa huojuva riippusilta
Ratkaisevan sykäyksen Repoveden retkeilylle antoi 
1987 valmistunut Lapinsalmen 50 metriä pitkä riip-
pusilta, jolta avautuvat maisemat Repo- ja Kapiave-
delle. Lapinsalmen ylitys hiljaa huojuvaa riippusiltaa 
pitkin noin 10 metrin korkeudessa tekee jo itsessään 
vaikutuksen. Sillan itäpuolen taukopaikka kanootti- 
ja venelaitureineen on puiston suosituin.

Mustalamminvuori - näkötorni
Haastavan nousun jälkeen Mustalamminvuorelta 
ja sen  näköalatornista avautuu huikaiseva mai-
sema yli Repoveden. Maisemassa näkyvät alueen 
erityispiirteet pienvesineen, metsineen ja jyrkäntei-
neen sekä alueen metsänkäytön historia ja metsien 
ennallistamispoltot.

Katajavuori - taivasta kohti kohoavat portaat
Katajavuoren pitkät portaat kohoavat lähes pysty-
suoraa jyrkännettä pitkin kohti taivasta. Raskas nou-
su kuitenkin palkitaan yhdellä Repoveden kauneim-
mista näköaloista.

Kuutinkanava ja Kuutinlahti - tervantuoksuinen 
muisto ja muinaishistoriaa
Kuutinkanavan vanha puinen uittoränni ja uittoruuhi 
rakennettiin 1912 oikaisemaan tukkien uittomatkan 

Tervajärveltä suoraan Repoveden Kuutinlahteen. 
270 metriä pitkässä rännissä kolisivat viimeiset tukit 
1968. Tukkilaisaikojen tervantuoksuinen muisto  vai 
rakennettiin uudelleen 1996. Kuutinkanavalla on yksi 
Repoveden suosituimmista tulentekopaikoista..

Kuutinlahden näyttävä kalliosortuma syntyi noin 9 
300 vuotta sitten, kun Kuutinvuori sortui lahteen 
muodostaen graniitille tyypillisiä kuutiomaisia sortu-
mia. Sortumapaikalla on perinteisesti pidetty Kuutin-
lahden ulkoilmakonsertti ja lahdella onkin erinomai-
nen akustiikka.
 
Määkijänniemi - monimuotoisuutta lisäävä 
ennallistamispoltto
Määkijänniemessä tehtiin ennallistamispoltto 2008 
noin 40-vuotiaaseen männikköön. Polttamalla 
tällaisia tasaikäisiä istutusmetsikköjä alueen moni-
muotoisuus ja luontoarvot lisääntyvät merkittävästi: 
lahopuuta muodostuu, lehtipuiden määrä lisääntyy 
ja luodaan elinympäristöjä paloja tarvitseville ja 
niistä hyötyville lajeille, joista monet ovat uhanalai-
sia. Metsäpalot olivat aiemmin metsien luontainen 
tapa uudistua. Ennallistamispolttoja Repovedellä 
on tehty myös Valkjärven maisemissa 2008 ja 2013 
Tihvetniemessä.
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KESTÄVÄN KEHITYKSEN KOLME 
ULOTTUVUUTTA

Ekologinen kestävyys on luonnon 
monimuotoisuuden säilyttämistä ja 
ihmisen taloudellisen ja aineellisen 
toiminnan sopeuttamista maapallon 
luonnonvaroihin ja luonnon sietokykyyn.

Sosiokulttuurinen kestävyys on 
ihmisoikeuksien kunnioittamista ja tasa-
arvoisuutta, hyvinvoinnin lisäämistä 
kansallisesti ja maailmanlaajuisesti sekä eri 
kulttuurien säilyttämistä. 

Taloudellinen kestävyys on tavaroiden 
ja palveluiden toimittamista nykyistä 
vähemmän ympäristöä rasittaen sekä 
luonnonvaroja ja energiaa säästäen.

Mitä on kestävä kehitys?
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Sitoutumalla toimimaan kestävän kehityksen peri-
aatteiden mukaisesti turvaamme sekä nykyisille että 
tuleville sukupolville mahdollisuudet hyvään elämään.  
Brundtlandin komission määritelmän mukaan kestävä 
kehitys on kehitystä, joka tyydyttää nykyhetken tarpeet 
viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyt-
tää omat tarpeensa. Kestävä kehitys on yhteistyötä 
taloudellisen, sosiokulttuurisen ja ympäristön hyvin-
voinnin edistämiseksi. 

Suomen kestävän kehityksen strategian lähtökohta-
na on yhdistää luonnon kestävä käyttö, hoito ja suo-
jelu sekä kansalaisten hyvinvoinnin ja yhteiskunnan 
eheyden turvaaminen siten, että tuloksena on osaa-
va ja vahvuutensa hyödyntävä kestävän kehityksen 
Suomi. (Suomen kestävän kehityksen toimikunnan 
strategiaryhmä 2006).)
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 Matkailulla on merkittäviä positiivisia vaikutuksia pai-
kalliseen talouteen ja työllisyyteen, minkä vuoksi mat-
kailuelinkeinon toimintaedellytykset pyritään turvaa-
maan myös tuleville sukupolville. Kestävän matkailun 
periaatteiden mukaisesti ympäristöresursseja pyritään 
hyödyntämään luontoa ja paikallisyhteisöjen ainutlaa-
tuisuutta kunnioittaen. 

Ekologiselta kannalta kestävän matkailun tavoitteena 
on, että kohdealueen ympäristöarvoja, ekologisten sys-
teemien toimintaa tai alueen alkuperäislajien esiinty-
mistä ei vaaranneta.

Kansallispuistoilla ja muilla luonnonsuojelualueilla on 
suuri merkitys matkailun vetovoimatekijöinä. Repove-
delle tehtiin vuonna 2013 93 200 käyntiä ja kävijöiden 
rahankäytön paikallistaloudelliset vaikutukset puis-
tossa ja lähialueella olivat 2,8 milj €.  Kansallispuistoja 
voidaan hyödyntää matkailussa, mikäli se tehdään 
kestävällä tavalla.



Kestävää luontomatkailua suojelualueilla
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Kansallispuistoilla ja muilla luonnonsuojelualueilla on 
suuri merkitys matkailun vetovoimatekijöinä. Luon-
nonsuojelualueiden taloudellinen hyödyntäminen 
matkailussa on mahdollista, mikäli se ei vaaranna 
luonnonsuojelutavoitteiden saavuttamista eikä muuta 
alueen luonnontilaa.

Metsähallitus otti vuonna 2004 käyttöön kestävän 
luontomatkailun periaatteet, joita pyritään noudatta-
maan kaikessa omassa toiminnassa sekä yhteistoimin-
nassa matkailuyrittäjien kanssa. (Voit lukea periaatteet 
kokonaisuudessaan osoitteessa http://www.metsa.fi /
sivustot/metsa/fi /luonnonsuojelu/suojelualueidenhoi-
tojakaytto/virkistyskayttojaluontomatkailu/Kestavan-
luontomatk.) Yhteistyössä asetetaan etusijalle ne, jotka 
sitoutuvat kestävän luontomatkailun periaatteisiin. 

Kestävää luontomatkailua harjoitetaan Metsähallituk-
sen hallinnoimilla suojelu-, erämaa- ja suojeluohjelma-
alueilla seuraavasti :

1. Luontoarvot säilyvät ja toiminta edistää luonnon 
suojelua

• Luonto on tärkeä matkan syy. 
• Kävijöille kerrotaan luonnosta ja sen suojelusta. 
• Matkailu ei häiritse luontoa, kaikki alueet eivät 

sovellu matkailukäyttöön. 
• Ryhmät ovat pieniä, kuljetaan reiteillä aina kun 
mahdollista. 
• Matkailua kanavoidaan palveluvarustuksen si-
joituksella ja ohjeilla. 
• Rakennetaan ympäristöön sopeutuvasti, luon-
nonkauniit alueet säilytetään rakentamattomina. 
• Luonnon kulumista ja muita ympäristövaikutuk-
sia seurataan, tarvittaessa niihin puututaan. 

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 suosi-
taan uusiutuvia energialähteitä. 
• Metsähallitus ja yrittäjät antavat hyvän esimer-
kin ympäristönsuojelusta. 

3. Arvostetaan paikallista kulttuuria ja perinteitä
• Tutustutaan avoimin mielin paikalliseen 
kulttuuriin. 
• Paikallinen kulttuuri otetaan mahdollisuuden 
mukaan huomioon tiedon ja elämysmahdollisuuk-
sien tarjonnassa. 
• Käytetään paikalliset olot hyvin tuntevia 
oppaita. 

4. Asiakkaiden arvostus ja tietämys luonnosta ja 
kulttuurista lisääntyvät

• Hankitaan tietoa etukäteen. 
• Tieto löytyy helposti ja on tarjolla kiinnosta-
vassa muodossa. 
• Annetaan mahdollisuus osallistua alueen 
hoitoon. 
• Oppaat ovat hyvin koulutettuja. 

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.

piirros: Juha Paso
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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 

7. Vaikutetaan myönteisesti paikalliseen talouteen 
ja työllisyyteen

• Käytetään mahdollisuuksien mukaan paikallis-
ten yrittäjien tuotteita ja palveluja. 
• Työllistetään mahdollisuuksien mukaan paikka-
kuntalaisia, mutta huomataan, että myös muualta 
tulleet ihmiset ja ideat voivat olla voimavara koti-
seudun kehittämisessä. 

8. Viestintä ja markkinointi on laadukasta ja 
 vastuullista

• Asiatiedot ovat luotettavia. 
• Tiedotus on avointa ja vuorovaikutteista. 
• Markkinointi ei ole ristiriidassa luonnonsuojelun 
kanssa. 

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.

Metsähallituksessa kestävyyttä arvioidaan hyväksyttä-
vissä olevien muutosten rajojen määrittelyn, ns. LAC 
- menetelmän avulla (Limits of Acceptable Change = 
hyväksyttävän muutoksen rajat). Menetelmässä edellä 
mainittuihin kestävän luontomatkailun periaatteisiin 
pohjautuen  kestävyyden eri osa-alueille etsitään hyvä-
syttävissä  olevien muutosten raja-arvot eli vaihteluväli, 
jolla toiminnasta aiheutuvien ympäristömuutosten 
tulisi pysytellä.  Repovedelle mittarit matkailun kestä-
vyyteen arviointiin kehittettiin luontomatkailusuunni-
telmassa (Nylander 2015) ja niitä seurataan suunnitel-
massa määritellyllä tavalla.  Suunnitelmassa on myös 
konkretisoitu sitä, mitä nämä yleiset periaatteet voivat 
Repovedellä tarkoittaa.

Kestävyyden mittaamisessa hyödynnetään kävijätie-
toja. Metsähallitus tekee kävijätutkimuksia suosituilla 
suojelu- ja retkeilyalueilla noin viiden vuoden välein. 
Tutkimuksissa tuotetaan vertailukelpoista tietoa kävijä-
rakenteesta, harrastuksista, alueen käytöstä, kävijätyy-
tyväisyydestä, käynnin kestosta sekä käyntiin liittyvästä 
rahankäytöstä. Repovedellä kävijätutkimus on tehty 
kolmesti (2002, 2007 ja 2013-2014) Kävijätutkimusra-
portteihin voi tutustua netissä osoitteessa http://julkai-
sut.metsa.fi .

Suojelualueiden käyntimäärät arvioidaan pääasiassa 
laskureiden avulla ja arviot käyntimääristä perustuvat 
aina parhaimpaan käytettävissä olevaan tietoon. Kaik-
kiin kävijälaskennan raportteihin voi tutustua netissä 
osoitteessa http://www.metsa.fi /sivustot/metsa/fi /
eraasiatjaretkeily/Asiakastieto/kayntimaarat/Sivut/
Kayntimaariasuojelujaretkeilyalueillasekaasiakaspalve-
lupisteissa.
aspx.

piirros: Jari Kostet
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Käytön ohjaus ja säännöt

8

Repovedellä, kuten muillakin suojelualueilla, alueen 
käyttöä ohjataan luonnon suojelemiseksi ja joka-
miehenoikeudet  eivät kaikilta osin päde alueella 
toimittaessa. 

Repoveden alueella liikkumista ja toimimista sääte-
levät Repoveden kansallispuiston järjestyssääntö ja 
Aarnikotkan metsän luonnonsuojelunalueen rauhoi-
tusmääräykset.  Lisäksi Repoveden erityispiirteenä on 
Puolustusvoimien toimintaa palveleva rajoitusvyö-
hyke, joka liitttyy Pahkajärven ampuma- ja harjoitus-
alueeseen. Tällä rajoitusalueella luvaton liikkuminen 
on kielletty. Luvan liikkumiseen voi antaa ainoastaan 
puolustusvoimat. Alueen rajat on merkitty maastoon 
alueelle harhautumisen estämiseksi.

Repoveden liikkujien ohjeet ja säännöt löyty-
vät osoitteesta http://www.luontoon.fi /repove-
si/ohjeetjasaannot. Sieltä löytyvät myös linkit 
järjestyssääntöön. 

Repoveden alueella on kiellettyä:
• liikkuminen Repoveden itä- ja koillisosan Pah-
kajärven ampuma- ja harjoitusalueen varoalu-
eella ilman erillistä puolustusvoimien lupaa.
• tulenteko muualla kuin tulentekopaikoilla 
(teräksiset tulipesät sallivat tulenteon myös met-
säpalovaroituksen aikana, kunhan tulenteossa 
noudatetaan erityistä varovaisuutta)
• lemmikkieläinten vapaana pitäminen.
• muiden kuin ruokasienten sekä puiden, pensai-
den tai muiden kasvien ja niiden osien ottami-
nen ja vahingoittaminen.
• maa- tai kallioperän vahingoittaminen.
• luonnonvaraisten selkärankaisten eläinten 
pyydystäminen, tappaminen tai hätyyttäminen 
tai niiden pesien hävittäminen sekä selkärangat-
tomien eläinten pyydystäminen tai kerääminen.• 
metsästäminen ja riistaeläinten ajo.
• liikkuminen moottorikäyttöisillä kulkuneuvoil-
la (auto, mopo, moottoripyörä, moottorikelkka, 
mönkijä jne.) puomein suljetuilla teillä ja teiden 
ulkopuolella.
 (Poikkeuksen muodostavat vain välttämätön pe-
lastus-, valvonta- ja huoltoliikenne sekä alueen 

asukkaat ja mökkiläiset, jotka voivat kulkea teitä 
pitkin tonteilleen.) 
• moottorikäyttöisten vesiliikennevälineiden 
käyttö valtion tai UPM-Kymmenen omistuksessa 
olevilla alueen järvillä Repovettä, Kapiavettä ja 
Tihvetjärveä lukuun ottamatta. Kalastuskunta on 
kieltänyt moottorikäyttöisten vesiliikenneväli-
neiden käytön Tervajärvellä.
• ilma-aluksilla laskeutuminen valtion tai UPM-
Kymmenen omistamille vesialueille.
• roskaaminen tai rakenteiden vahingoittaminen.
• veneily ja melonta Olhavanlammella juhannuk-
seen saakka. (Poikkeuksena kiipeilijöiden veneen 
käyttö pelastustarkoituksiin kallion juurella.)
Repoveden alueella on rajoitettua:
• liikkuminen moottorikäyttöisillä vesiliikenne-
välineillä (vesibussi, moottorivene, vesiskootteri, 
jne.) Repovedellä, Kapiavedellä ja Tihvetjärvellä, 
jos siitä aiheutuu kohtuutonta melu- tai muuta 
haittaa.
• avotulen teko ja leiriytyminen, jotka on sallittu 
vain niitä varten osoitetuilla paikoilla. Lyhytai-
kainen leiriytyminen on sallittua jokamiehenoi-
keuksin alueilla, jossa liikkuminen on sallittua; 
avotulta ei saa kuitenkaan sielläkään tehdä.
• muuhun kuin jokamiehenoikeuksiin kuuluvaan 
toimintaan tarvitaan pääsääntöisesti Metsähal-
lituksen lupa. Tällaisia lupia ovat mm. yleisöta-
pahtumien luvat ja tutkimusluvat. Ohje lupien 
hakuun ja lomake osoitteessa www.metsa.fi /
sivustot/metsa/fi /luvat. 

Repoveden alueella on sallittua:
•muualla kuin rajoitusalueella liikkuminen jalan, 
hiihtäen, soutaen ja meloen.
• marjojen ja ruokasienten poimiminen.
• onkiminen ja pilkkiminen.
Muunlaiseen kalastukseen ei valtion tai UPM-
Kymmenen omistamilla vesillä myönnetä lupia.
• kalliokiipeily Olhavanvuorella.
Olhavalla kiipeillessä tulee muistaa, että kiipei-
ly on kielletty Olhavanvuoren kalliomaalauksen 
läheisyydessä. Lisäksi uusien hakojen ja poraha-
kojen kiinnittäminen kallioon on kielletty. Alueen 
muilla vuorilla kalliokiipeilyä ei ohjata, koska 
Repoveden kallioiden kasvillisuus on herkästi 
vahingoittuvaa. 
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Neljä vyöhykettä ohjaamassa
Alueen hoidon- ja käytönsuunnittelussa alueet on 
jaettu kolmeen eri kategoriaan, jotta suojeluarvot ja 
virkistyskäyttö saadaan yhteensovitettua

Syrjävyöhykkeen tavoitteena on luoda mahdolli-
simman luonnonmukainen alue, jossa käyttö olisi 
vähäistä ja aiheuttaisi luonnolle mahdollisimman 
vähän häiriötä. Vyöhykkeellä liikkuminen ja oleskele-
minen ovat sallittuja jokamiehenoikeuksien mu-
kaisesti, mutta pitempiaikaista viipymistä ei tueta 
runsaalla palveluvarustuksella.

Virkistysvyöhykkeellä virkistyskäyttöä toteutetaan ja 
rajoitetaan luonnonsuojelun ehdoilla. Vyöhykkeellä 
sijaitsevat virkistyksen ja retkeilyn kannalta keskei-
simmät nähtävyydet (mm. Lapinsalmi, Olhavanvuori 
ja Kuutinlahti), palvelurakenteet ja leiripaikat. Alu-
eella on suotavaa liikkua reiteillä luonnon kulumisen 
estämiseksi.

Kulttuurivyöhykkeen tarkoituksena on säilyttää ja 
suojella muinaismuistoja sekä arvokkaita rakennuk-
sia ja rakennelmia ympäristöineen. Kulttuurivyöhy-
ke koostuu erillään olevista kulttuurihistoriallisista 
ja metsätaloushistoriasta kertovista kohteista ja 
uittoreiteistä. Kulttuurikohteilla vierailu on sallittua 
kaikkialla muualla paitsi rajoitusvyöhykkeellä.

MUISTATHAN MYÖS

antaa kaakkurille pesintärauhan ajalla 
15.4.−31.7. Kaakkureita voi katsella esimerkiksi 
Olhavanlammen eteläpäädyssä, jossa ei men-
nä ihan rantaan tallomaan herkkää rantakas-
villisuutta. Oleskelua kaakkurilampien rannoil-
la tänä aikana kannattaa välttää.

Varoa herkkää kallionlakikasvillisuutta.
Pyri kulkemaan niin, etteivät jäkälät ja sam-
malet kulu pois kallioilta.

Pysyä mahdollisuuksien mukaan merkityillä 
reitellä ja pyrkiä välttämään uusien ”epäviral-
listen” polkujen syntymistä

j y y



Yhteistyöllä edistetään 
kestävää luontomatkailua

10

Kestävää luontomatkailua edistetään tekemällä yh-
teistyötä eri matkailualan toimijoiden kesken. Metsä-
hallitus solmii Repovedellä toimivien yrittäjien kanssa 
kirjallisia käyttöoikeus- ja yhteistyösopimuksia, joilla 
yritykset sitoutuvat noudattamaan toiminnassaan kes-
tävän luontomatkailun periaatteita. Yhteistyösopimuk-
silla varmistetaan toimiminen samaan suuntaan, kohti 
kestävää matkailua, Repoveden tunnettuutta ja hyvää 
palvelua asiakkaille. Tavoitteena on, että kaikki mat-
kailun kaupallinen ja järjestetty toiminta Repovedellä 
perustuisi yhteistyösopimuksiin. 

Yhteistyösopimuksen solmimisesta koituva hyöty on
molemminpuolista. Yritykselle sopimukset tuovat 
mukanaan sekä käyttöoikeuksia Repoveden alueelle ja 
siellä sijaitseviin palveluvarustuksiin että markkinoin-
tihyötyjä ja vaikutusmahdollisuuksien lisääntymistä. 
Sopimuksen myötä  yritys saa näkyvyyttä mm. www.
luontoon.fi  -sivustolla. Lisäksi yritykset saavat käytöön-
sä Repoveden tunnuksen, kävijä- ym. tutkimusten 
tuloksia, kävijämäärätietoja sekä tietoa Repovedenl 
luonnosta, luontomatkailun kestävyydestä ja alueella 
toimimisesta.

 Metsähallitus pyrkii siihen, että kaikki matkailun kau-
pallinen ja järjestetty toiminta luonnonsuojelualueilla 
perustuisi yhteistyösopimuksiin. Tavoitteena on, että 
alueen haltijalla olisi tiedossaan kaikki luonnonsuoje-
lualueilla tapahtuva kaupallinen toiminta, jolloin sen 
vaikutuksia, sekä positiivisia että negatiivisia, voitaisiin 
paremmin arvioida. 

Luontomatkailualueiden pitkäjänteisen kehittämisen 
kannalta on tärkeää kyetä arvioimaan alueen vuosit-
taisten käyntikertojen määrä ja asiakaskunnan profi ili 
mahdollisimman hyvin. Yhteistyöyrityksiltä saatavalla 
palautteella ja kerättävällä asiakastiedolla onkin suuri 
merkitys toiminnan ja yhteistyön kehittämisessä.

Käytössä on kahdentyyppisiä yhteistyösopimuksia: 

Yhteistyösopimus yrityksille, jotka eivät käy-
tä toiminnassaan suojelualueen tuli- ja tauko -
paikkoja. Tällainen sopimus on maksuton.

Yhteistyösopimus yrityksille, jotka käyttävät 
toiminnassaan suojelualueen tuli- ja taukopaik-
koja. Tällainen sopimus on maksullinen.

Mikäli yrityksen/yhteisön maksulliseen tuotteeseenne 
sisältyy huolletun taukopaikan tai vastaavan raken-
teen käyttö, edellyttää se aina käyttöoikeuden sisältä-
vää sopimusta luontopalvelujen kanssa. Taukopaikat 
ovat samanaikaisesti myös omatoimisten retkeilijöi-
den käytössä. Kun haluat varmistaa asiakkaillesi rau-
hallisen evästely ym. tuokion, voit varata käyttöönne 
varauskodan tai Valkjärven varausleirialueen (www.
repovedenkansallispuisto.fi ).

Käyttöoikeuden sisältävä yhteistyösopimus ja erilliset 
korvaukset määräytyvät seuraavasti (v. 2013): sopi-
muksen perusmaksu koko sopimuskaudelta on 60 
euroa (+ ALV). Lisäksi Metsähallituksen huoltaman 
taukopaikan käyttö (esim. tulentekopaikka tai laavu) 
on maksullista yhteistyöyritykselle. Käyttökorvaus on 
1,22 euroa/henkilö/käyttökerta (+ ALV). Varauskotaa 
tai vastaavaa käytettäessä asiakaskohtaista maksua ei 
tarvitse maksaa.

Kansallispuistojen ja muiden suojelualueiden mat-
kailuun liittyvät yhteistyösopimukset valmistellaan 
yhdessä yritysten kanssa. Sopimusaika on yhdestä 
viiteen vuotta. Metsähallituksen puolelta alueen 
puistonjohtaja allekirjoittaa sopimukset. 
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Repoveden kansallispuiston tunnus on Metsähallituk-
sen rekisteröity tavaramerkki ja sillä on siten yksinoikeus 
tunnuksen käyttöön. Muilla tahoilla tulee olla tunnuksen 
käyttöön aina lupa.

Metsähallituksen luontopalvelut haluaa tarjota yhteis-
työkumppaneilleen mahdollisuuden suojelualueiden 
tunnusten käyttöön omassa viestinnässään. Pääperiaate 
on, että tunnuksen käyttöoikeus annetaan vain yhteis-
työsopimusyritykselle tai muulle laajemmalle yhteisölle, 
kuten matkailuyhdistykselle. Muille tahoille lupa tun-
nuksen käyttöön myönnetään aina kertaluonteisena tai 
määräaikaisena. Yritysverkostojen tapauksessa jos alueen 
tunnusta halutaan käyttää verkoston viestinnässä , kaikki-
en verkoston yritysten tulee olla alueen yhteistyöyrityksiä. 
Maksullisesta tai maksuttomasta käytöstä sovitaan kirjalli-
sesti. Metsähallitus toimittaa tunnusten tarkat määrittelyt.

Kansallispuiston tunnuksen käyttö
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Repoveden kansallispuiston tunnus.

Yhteistyösopimuksen perusteella tunnusta voidaan 
käyttää markkinoinnissa ja viestinnässä, mutta lupa 
on tuote- tai palvelukohtainen eli tuotetta saa käyttää 
vain niiden tuotteiden ja palveluiden yhteydessä, jotka 
liittyvät yhteistyöhön. Tunnuksen käyttö ei saa olla har-
haanjohtavaa, vaan sen tulee liittyä kansallispuistoon. 
Tunnuksen käyttöoikeuden luovutus korvauksetta voi 
olla luontopalvelujen panos yhteismarkkinointiin.

Suojelualueiden tunnuksia voidaan käyttää yleisissä 
viestintämateriaaleissa ilman korvausta, kun tunnuk-
sia käytetään kertomaan suojelualueista tai ne sido-
taan alueen luontoa esittelevään sisältöön. Tunnuksen 
käytöllä viestitään kumppanuudesta Metsähallituksen 

ja suojelualueen kanssa. Tavoitteena on suojelualuei-
den, matkailukeskusten ja yhteistyöyritysten vetovoi-
maisuuden ja tunnettuuden lisääminen sekä kestävän 
luontomatkailun tukeminen. Mikäli asiakkaiden on 
mahdollista sekoittaa yrityksen toiminta Metsähalli-
tuksen toimintaan, tulee tunnuksia käyttää yhdessä 
alla mainittujen tekstien kanssa. Muutenkin tunnusten 
käytön yhteydessä voidaan kertoa kumppanuudesta 
seuraavasti: 

”Metsähallituksen luontopalvelujen yhteistyö-
kumppani” tai ”Yhteistyössä Metsähallituksen 
luonto palvelujen kanssa”

”Partner of Metsähallitus, Natural Heritage 
 Services” tai ”In Partnership with Metsähallitus, 
Natural Heritage Services”

Tunnuksen käyttö on yrityksille maksullista aina, kun 
on kyse tunnuksen käytöstä myyntituotteessa, kuten 
matkamuistossa. Tuotteiden tulee sopia laadultaan ja 
viestiltään kansallispuiston tavoitteisiin. Tunnuksen 
käyttömaksu on royalty-pohjainen ja perustuu myynti-
tuotteen hintaan sekä valmistusmäärään. Tunnuksen 
yhteyteen voidaan liittää teksti, että osa tuotosta käy-
tetään suojelualueen hyväksi.

Metsähallituksen liikemerkin käyttö

Yhteistyösopimusyritykset saavat käyttää Metsähalli-
tuksen logoa viittaamaan yhteistyöhön Metsähallituk-
sen kanssa kestävän luontomatkailun edistämiseksi.
Metsähallituksen logot käyttöohjeineen ovat Metsähal-
lituksen verkkosivuilla osoitteessa  http://www.metsa.
fi /sivustot/metsa/fi /Konserni/Kuvapankki/Liikemerk-
ki/Sivut/Liikemerkki.aspx

Viestintäaineisto, jossa on Metsähallituksen logo, 
hyväksytetään Metsähallituksella ennen julkistusta. 
Tapauksesta riippuen hyväksynnän voi tehdä sopi-
muksen valmistelija, puistonjohtaja tai sopimuksen 
vastuuhenkilö.



Turvallisuus ja asiakkaiden ohjeistus
Repoveden reitit ovat paikoin haastavia. Osa poluis-
ta on kivisiä ja juurakkoisia. Myös kalliot, varsinkin 
reunakalliot, voivat olla liukkaita. Ohjeistakaa asiak-
kaanne kiinnittämään huomiota polkujen kuntoon ja 
pysymään poissa jyrkänteiden reunoilta tapaturmien 
estämiseksi. Myös kyykäärmeet viihtyvät aurinkoisilla 
rinteillä ja metsissä. 

Asiakkaita kannattaa ohjeistaa etukäteen sopivaan 
varustukseen. Muun muassa tukevat kengät, säänmu-
kainen varustus, hyttyskarkotteet, riittävä vesi ja oma 
wc-paperi tekevät Repovedellä matkailusta miellyt-
tävämpää. Matkassa tulisi aina olla asianmukainen 
ensiapupakkaus.

Asiakasturvallisuus Repovedellä
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Kuluttajaturvallisuuslain (920/2011) nojalla seikkailu-, 
elämys- ja luontopalvelun sekä niihin rinnastettavan 
ohjelmapalvelun tulee laatia turvallisuusasiakirja, jos 
niihin sisältyvää riskiä ei voida arvioida vähäiseksi. Voit 
perehtyä lakiin osoitteessa www.fi nlex.fi . Metsähallitus 
edellyttää, että yhteistyöyritys vastaa siitä, että sen 
toiminta on kaikilta osin voimassa olevien säädösten 
mukaista. 

Ajantasainen turvallisuusasiakirja palvelee ensisijassa 
yrittäjää luomaan asiakkaille turvallisia matkailukoke-
muksia. Yrittäjän näkökulmasta turvallisuusasiakirjassa 
olisi hyvä olla esimerkiksi seuraavia asioita:

Vaaratilanteiden ja niiden mahdollisten seurauk-
sien ennakointi.
Kallioiden liukkaus, sääolosuhteet, välineiden 
kunto jne.
Toimenpiteet vaarojen poistamiseksi tai tapatur-
mien ja onnettomuuksien ehkäisemiseksi.
Asianmukaisen varustuksen ja turvallisen liikku-
misen ohjeistus jne.
Ohjeet erilaisia ennakoituja onnettomuus-, vaa-
ra- ja vahinkotilanteita varten.
Loukkaantuneen asiakkaan kuljetus, asianmukai-
nen ensiapulaukku aina mukana jne.
Onnettomuus-, vaara- ja vahinkotilanteiden kir-
jaus ja turvallisuustoiminnan kehittäminen.

Laajemmat ohjeet turvallisuusasiakirjan laatimiseen 
löytyy Turvallisuus- ja kemikaaliviraston sivuilta os-
oitteesta www.tukes.fi /fi /Toimialat/Kuluttajaturvalli-
suus/Vaatimuksia-palveluntarjoajalle.

Matkapuhelimien kuuluvuus

Repoveden alueella voi olla katvealueita mat-
kaviestinverkoissa ja erilaisten matkapuheli-
mien kuuluvuudessa on eroja. Lisäksi on aina 
paikkoja, jossa matkapuhelin ei toimi tai puhe-
luissa on häiriöitä. Tällaisissa tilanteissa saat-
taa auttaa esim. hakeutuminen korkeampaan 
maastoon, avoimelle paikalle ja/tai puhelimen 
SIM-kortin poistaminen hätäpuhelun ajaksi.



Ympäristö ja laatu Metsähallituksessa
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Metsähallitus käyttää ISO 14 001 -standardiin perus-
tuvaa ympäristö- ja laatujärjestelmää, jonka avulla 
toiminnan ympäristövaikutuksia kartoitetaan ja 
hallitaan. Metsähallituksen tulosalueiden yhteiset 
ympä ristöpäämäärät vahvistetaan vuosittain. Jatku-
van parantamisen periaatteen mukaisesti ympäris-
töjärjestelmän toimivuutta seurataan säännöllisesti 
ulkoisilla ja sisäisillä auditoinneilla sekä palautejär-
jestelmällä.  Ympäristöpäämääriä ovat esimerkiksi 
luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen, sosio-
kulttuurisen kestävyyden edistäminen tai ekosystee-
mipalvelujen toimivuus.

Metsähallituskonserni tuottaa luonnonvarojen käyt-
töön, hoitoon ja suojeluun perustuvia monipuolisia 
palveluja ja hyödykkeitä. Liiketoiminnan alueita ovat 
metsien hoito ja puunhankinta, metsäpuiden tai-
mien ja siementen tuottaminen, maa-aineskauppa 
sekä maakauppapalvelut ja maanvuokraus. Luon-
topalvelujen hoitamia julkisia hallintotehtäviä ovat 
mm. suojelualueiden hoito sekä muut luonnonsuo-
jelutehtävät ja luonnon virkistyskäytön edistäminen 
sekä metsästys-, kalastus- ja maastoliikenneasiat. 

Ympäristönäkökohdat ja -riskit arvioidaan vuosittain. 
Ympäristövaikutusten hallitsemiseksi ja ympäristön-
hoidon jatkuvaksi parantamiseksi määrittelemme 
ympäristöpäämäärät, -tavoitteet, -ohjeet ja seuran-
tamenetelmät. Ympäristö- ja laatujärjestelmä on 
samalla käytännön toimijoiden ja työntekijöiden 
 toimintajärjestelmä, josta löytyvät ohjeet ja linja-
ukset kaikkeen käytännön työhön. Järjestelmä on 
työntekijöiden jokapäiväisessä käytössä.

Metsähallitus tiedottaa vuosittain toimintansa 
taloudellisista, ekologisista ja yhteiskunnalli-
sista tuloksista, ympäristövaikutuksista ja 
ympäristön suojelun tason muutoksista. 
Paikallisilla asukkailla ja sidosryhmillä on 
aina mahdollisuus osallistua luonnon varojen 
käytön suunnitteluun.

piirros: 
Juha Paso
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Suomen luonnonsuojelualueet
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Suomen kansallispuistot 2013

Suomen arvokkaan luonnon suojelemiseksi on 
perustettu monenlaisia suojelu- ja erämaa-alu-
eita. Luontoa ei suojella yksin  luonnon moni-
muotoisuuden säilyttämi seksi vaan myös ih-
misen hyvinvoinnin ja elin mahdollisuuksien 
turvaamiseksi.  Monilla luonnonsuojelualueilla 
säilytetään  lisäksi kansallisia  maisema-arvoja 
ja vaalitaan kult tuuri perintöä. Valtion suoje-
lualueita  hoitaa Metsähallitus.

Kansallispuistot
Kansallispuistot ovat suuria ja luonnoltaan moni-
puolisia alueita. Ne ovat luonnonnähtävyyksiä ja 
myös kansallisesti ja kansainvälisesti arvokkainta 
osaa luonnostamme.  Kansallispuistoissa kulkija voi 
kokea luonnonrauhaa upeissa maisemissa. Niissä on 
helppoja ja vaativia merkittyjä reittejä. Suurimmissa 
puistoissa voi yöpyä ja vaeltaa. Vuonna 2013 Suomes-
sa on yhteensä 37 kansallispuistoa.

Luonnonpuistot
Suomessa on yhdeksäntoista luonnonpuistoa. Ne 
palvelevat ensisijaisesti luonnonsuojelua ja tutki-
musta sekä suojelun sallimissa rajoissa myös opetus-
ta. Luonnonpuistot säilytetään luonnontilaisina ver-
tailualoina tutkimusta varten, jotta luonnon omaa 
muutosta voitaisiin seurata. Ilmaston muutoksen 
edetessä niiden merkitys korostuu. Luonnonpuistot 
ovat pääosin yleisöltä suljettuja. Niiden suojelumää-
räykset ovat tiukemmat kuin kansallispuistojen.

Soidensuojelualueet
Suoluonnon säilyttämiseksi perustettiin 1980-luvulla 
171 soidensuojelualuetta. Useimmat niistä edustavat 
aapa- ja keidassoita. Suojelukohteisiin sisältyy myös 
parhaita lintusoitamme.  Soidensuojelualueilla saa 
yleensä liikkua jokamiehenoikeuksin. Joillakin alueil-
la on lintujen pesimärauhan turvaamiseksi rajoitettu 
liikkumista, marjastusta ja sienestystä sekä metsäs-
tystä ja kalastusta.
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Savonlinna

Muita luonnonsuojelualueita 2013

Lehtojensuojelualueet
Lehtojen suojelun tavoitteena on säilyttää edusta-
vat näytteet lehdoista ja suojella ja hoitaa alueita 
siten, että niiden biologisesti arvokkaimmat piirteet 
säilyvät. Lehtojensuojelualueilla voi liikkua jokamie-
henoikeuksin, mutta leiriytyminen ja tulenteko on 
rauhoitusmääräyksissä kielletty. Arvokkaita lehtoja 
on suojeltu myös muilla luonnonsuojelualueilla.

Erämaa-alueet
Suomen 12 erämaa-aluetta on perustettu 1991 erä-
maalailla alueiden erämaisuuden säilyttämiseksi, 
luontaiselinkeinojen sekä saamelaisalueella myös 
saamelaiskulttuurin turvaamiseksi sekä luonnon 
monipuolisen käytön kehittämiseksi. Kukin erämaa-
alue on pinta-alaltaan vähintään 15 000 hehtaaria, 
pääosin tietöntä aluetta. Erämaa-alueilla pysyvien 
teiden rakentaminen ja kaivostoiminta on sallittu 
vain valtioneuvoston luvalla, ja metsät säilytetään 
luonnontilassa. Erämaa-alueet sopivat hyvin vaati-
vahkoon eräretkeilyyn.

Muut suojelualueet
Luonnonsuojelualueiden perustamisen tavoitteena 
on, että ne edustavat kaikkia Suomessa tavattavia 
luontotyyppejä. Samalla ylläpidetään niiden tyypil-
listä eläin- ja kasvilajistoa ja turvataan uhanalaisia 
lajeja. Edellä mainittujen suojelu- ja erämaa-aluei-
den lisäksi on perustettu mm. lintuvesien, harjujen, 
rantojen ja vanhojen metsien suojelualueita. 

Natura 2000-alueet
Natura 2000 -alueiden verkostolla suojellaan koko 
Euroopan unionissa tärkeitä luontotyyppejä ja lajeja. 
Tavoitteena on luonnon monimuotoisuuden säilyttä-
minen. Suomen Natura-alueet ovat pääasiassa nykyi-
siä luonnonsuojelulain mukaisia luonnonsuojelualu-
eita ja suojeluohjelmakohteita tai erämaa-alueita.
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Repoveden kansallispuistoon liittyvissä asioissa voitte 
ottaa yhteyttä:

Puistonjohtaja Teppo Loikkanen (p. vastaa seuraavista 
asioista xxx, ja voit ottaa häneen yhteyttä xxx asiassa.
Puistonhoitaja
Repoveden luontovalvojana toimii Pentti Kesäniemi 
(p. xxxxxx). Hänelle voi ilmoittaa puiston ylläpitoon 
liittyvistä huomioista, kuten polttopuut

Suojelu?
Yhteistyösopimukset – teko ja uusimiset

Luontoon.fi  – luontoretken alkupiste
Harrastatpa vaativaa vaeltamista laajoissa erämaissa 
tai luontopolkuun tutustumista lasten kanssa, sopivan 
retkikohteen löytäminen ja oikea varustautuminen 
on aina haasteellista. Luontoon.fi  on verkkopalvelu, 
joka antaa ajantasaiset tiedot retkikohteista ja niiden 
palveluista.

Verkkopalvelusta löytyvät mm. Suomen kansallispuis-
tojen, valtion retkeilyalueiden ja useiden luonnonsuo-
jelualueiden sekä muiden retkikohteiden kuvaukset.  
Retkeilyn ABC-osiosta löytyy kattava tietopaketti retki-
en suunnitteluun, retkeilyyn ja varusteisiin liittyen. 

Retkikartta.fi  – retkikohteiden tarkat kartat
Karttapalvelu Retkikartta.fi  tuo helpotusta retkeili-
jöiden, kalastajien ja metsästäjien elämään. Metsä-
hallituksen tuottamasta karttapalvelusta löytää niin 
retkikohteiden kuin kalastus- ja metsästysalueidenkin 
tarkkoja karttoja eri mittakaavoissa. Karttatulosteen 
avulla pystyy suunnistamaan maastossa.

Retkikartta.fi  on oivallinen työkalu luontoretkien 
suunnitteluun. Karttapalvelusta voi etsiä mm. kansallis-
puistoja, valtion retkeilyalueita ja Lapin erämaa-alueita 
sekä niiden tupia, laavuja, tulentekopaikkoja ja muita 
retkeilyä helpottavia palvelurakenteita. Myös reitit on 
merkitty karttaan.

Yhteystiedot
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Eräluvat.fi 
Uudelle Eräluvat.fi  -sivustolle on koottu kaikki tieto 
kalastuksesta, metsästyksestä ja maastoliikenteestä 
Metsähallituksen mailla. Siellä voi ostaa verkkokaupas-
ta luvan ja tutustua alueisiin. 

Metsähallituksen erälupien myynnistä kertyneillä 
tuloilla parannetaan riistan elinympäristöjä ja kalave-
sien kuntoa. Tavoitteena on hoitaa kalastus-, metsäs-
tys- ja maastoliikenneasioita kestävästi, jotta yhteisten 
alueidemme luonnon hyvinvointi säilyy ja paranee. 
Metsähallituksen tehtävänä on järjestää metsästys- ja 
kalastusmahdollisuuksia niillekin, joilla niitä ei muuten 
olisi. 

Metsa.fi  – Metsähallituksen verkkopalvelu 
Metsa.fi  -sivusto esittelee Metsähallituksen luonnonvara-
alan palveluja ja tehtäviä. Sivuilta löytyy tietoa sekä Met-
sähallituksesta organisaationa että sen metsätalouteen, 
luonnonsuojeluun, luonnon virkistyskäyttöön, eräasioi-
hin ja retkeilyyn liittyvistä toiminnoista. 

Julkaisut.metsa.fi 
Metsähallituksen julkaisut on koottu julkaisut.metsa.
fi  -sivustolle. Sieltä löytyvät kaikki Metsähallituksen 
tutkimusjulkaisut, oppaat, suunnitelmat, alue-esitteet, 
kartat ja uutiskirjeet. 

Kauppa.luontoon.fi 
Opaskirjoja ja karttoja Metsähallituksen hoitamiin 
luontoretkeilykohteisiin voi ostaa Luontoon.fi  -verkko-
kaupasta. Kauppa.luontoon.fi  -sivustolta voi tilata myös 
retkeilyhenkisiä asusteita ja varusteita.

Kansallispuistot Facebookissa
Suomen kansallispuistoilla on myös omat Facebook 
-sivunsa, joita seuraamalla pysyt ajan hermolla.

piirros: 
Mari Kotajärvi

Tietoa Internetissä
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Metsähallituksen organisaatio 2013

Metsähallitus on valtion liikelaitos (Y-tunnus 0116726-7), jonka tehtävät on jaettu liiketoimintaan ja pääasiassa 
budjettivaroin hoidettaviin julkisiin hallintotehtäviin. Eri toiminnot on eriytetty omiksi tulosalueikseen.

ALUEIDEN HALLINTA
Päällikkö Markku Vickholm

VIESTINTÄ
Viestintäpäällikkö Päivi Rosqvist

ERÄASIAT
Erätalouspäällikkö Jukka Bisi

LUONNON SUOJELU
Päällikkö Aimo Saano

LUONNON VIRKISTYSKÄYTTÖ
Päällikkö Anneli Leivo

KEHITTÄMINEN
Vs. kehitysjohtaja Arto Ahokumpu

HALLINTO
Apulaisjohtaja Marja-Liisa Hintsanen

OHJAUSYKSIKÖT:

Aluepäällikkö
Seppo Manninen

Vs. aluejohtaja
Matti Määttä

Aluepäällikkö
Jarmo Väisänen

Aluepäällikkö
Harri Karjalainen

Aluepäällikkö
Jouni Aarnio

ETELÄ-SUOMEN 
LUONTOPALVELUT

Alueelliset tiimit
Puistonjohtajat

Vs. aluepäällikkö
Teija Turunen

Vs. aluejohtaja
Samuli Sillman

Aluepäällikkö
Erkki Turtinen

Aluepäällikkö
Pirkko Siikamäki

Vs. aluepäällikkö
Matti Tapaninen

POHJANMAAN 
LUONTOPALVELUT

Alueelliset tiimit
Puistonjohtajat

Aluepäällikkö
Elina Stolt

Aluejohtaja
Jyrki Tolonen

Aluepäällikkö
Pirjo Ilvesviita

Aluepäällikkö
Yrjö Norokorpi

Aluepäällikkö
Sakari Kokkonen

LAPIN
LUONTOPALVELUT

Alueelliset tiimit
Puistonjohtajat
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LUONTOPALVELUJOHTAJA
Rauno Väisänen

Luontopalvelujen organisaatio 2013
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Metsähallitus-konserni
PÄÄJOHTAJA

Metsähallituksen yhteiset konserniyksiköt ja Palvelukeskus

METSÄTALOUS LIIKETOIMINTAPORTFOLIO LUONTOPALVELUT

Metsätalous
Puun myynti ja markkinointi 

metsäteollisuudelle ja valtion 
talousmetsien hoito.

Laatumaa
Lomatontteihin ja metsätiloihin liittyvä 

kiinteistötoiminta, Metsähallituksen omis-
tamien rakennusten myynti ja aktiivinen 

hankekehitys tuulivoimaliiketoiminnassa.

Fin Forelia Oy
Taimituotanto ja -kauppa.

Siemen Forelia Oy
Siementuotanto ja -kauppa.

Metsähallitus Holding Oy
Metsähallituksen läheisiin toimialoihin 

liittyvät sijoitukset.

Luontopalvelut
Kansallispuistojen ja muiden 
luonnonsuojelu-, erämaa- ja 

retkeilyalueiden hoito, lajien ja 
luontotyyppien suojelu, retkeily-, 
metsästys- ja kalastuspalvelujen 

tuottaminen.



Metsähallituksen asiakaspalvelupisteet

Rovaniemi

Sodankylä

Ivalo

Enontekiö

Kittilä

Kemi

Kuusamo

Nurmes

Kuhmo

Seinäjoki

Turku

Pori Tampere

Kajaani

Iisalmi

Kotka

Oulu

Joensuu

Kuopio

Jyväskylä

Mikkeli

Helsinki

Hanko

Kokkola

Savonlinna

Vaasa

Kouvola
LahtiHämeenlinna

Norja

VenäjäRuotsi

Viro

Tunturi-Lappi

Kellokas

Naava

Pallastunturi

Petola

Oulanka

Seitseminen
Oskari

Terranova

Tammisaari

Teijo

Häme

Sinisimpukka

Ruunaa

Hossa
Syöte

Hailuoto

Kalajoki

Korvatunturi

Kilpisjärvi
Siida

Koilliskaira

Hautajärvi

Ukko

Lemmenjoki

Utsjoki

Liminganlahti

Suomu

Petkeljärvi

Kolovesi

Kiehinen
Ivalo

Karhuntassu

Nestori

Pilke

Evokeskus

Haltia

Luontokeskus, -tupa tai  -talo
Palvelupiste

© Metsähallitus 2013 

Metsähallituksella on Suomen 
suojelu- ja retkeilyalueilla luon-
tokeskuksia, -taloja ja -tupia sekä 
palvelupisteitä yhteensä yli 40. 
Niiden henkilökunnalta saat tietoa 
suojelualueista ja retkikohteista. 
Luontopolulle ja retkeilyreitille 
kannattaa suunnistaa näiden kaut-
ta aina, kun se suinkin on mahdol-
lista. Luontokeskuksissa ja paikoin 
maastossakin on ryhmille tarjolla 
opastuspalveluita. 

Luontokeskuksista voi myös ostaa 
retkikohteisiin ja luontoon liitty-
viä julkaisuja ja tuotteita. Kunkin 
asiakaspalvelupisteen yhteystiedot 
ja aukioloajat löydät kätevimmin 
sen omilta sivuilta luontoon.fi  
-verkkopalvelusta. 
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Valtion maat ja vedet

Talousmetsät

Kitu- ja joutomaat

Suojelualueet

Yleiset vesialueet

aat ja vedet

usmetsät

- ja joutomaat

elualueet

set vesialueet

© Metsähallitus 2013



23

Linkkivinkit

Retkeily ja matkailu
• Esteetön retkeily www.suomikaikille.fi , 
 www.invalidiliito.fi 
• Suomen latu www.suomenlatu.fi  
• Vaeltajien keskustelufoorumi www.vaellusnet.com
• Kansainvälinen matkailumarkkinointi ja tilastot  
 www.mek.fi  
• Luonnon hyvinvointi- ja terveysvaikutukset

 www.sitra.fi /julkaisu/2013/vihreaa-hyvinvointia

Ympäristöhallinto
• Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
 www.ely-keskus.fi 
• Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) 
 www.mmm.fi 
• Ympäristöministeriö (YM) www.ymparisto.fi 

Luonto
• Luonnontieteellinen keskusmuseo 
 www.fmnh.helsinki.fi 
• Metsäntutkimuslaitos www.metla.fi 
• Suomen luonnonsuojeluliitto www.sll.fi 
• Luontoliitto www.luontoliitto.fi 
•  WWF www.wwf.fi 
• Geologian tutkimuskeskus (GTK) www.gtk.fi  
• Ilmatieteen laitos www.ilmatieteenlaitos.fi  
• Luontoportti www.luontoportti.com

Linnut
• BirdLife Suomi www.birdlife.fi 
• Lintukuva www.lintukuva.fi 

Metsästys ja kalastus
• Metsästäjäin keskusjärjestö www.riista.fi 
• Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (RKTL)

 www.rktl.fi 
• Suomen vapaa-ajankalastajien keskusjärjestö

 www.vapaa-ajankalastaja.fi 

Poronhoito
• Poronet www.paliskunnat.fi 

Luonto-opetus
• Metsän oppimispolku www.oppimispolku.fi 
• Suomen ympäristökasvatuksen seura

 www.ymparistokasvatus.fi 
• Opetushallituksen opettajan verkkopalvelu

 www.edu.fi 
• Ylen Oppimisen verkkopalvelu

 oppiminen.yle.fi /luontojaymparisto

piirros: Juha Paso
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