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Metsähallituksen Luontopalvelut 

hoitaa kansallisomaisuuttamme

Hoidamme kaikkia luonnonsuojeluun ja 

retkeilyyn varattuja valtion omistamia alueita:

• 40 kansallispuistoa

• 19 luonnonpuistoa 

• 5 valtion retkeilyaluetta

• 12 Lapin erämaa-aluetta 

• yli 3000 muuta suojelualuetta

• Kulttuuriperintökohteita:

n. 350 lailla suojeltua rakennusta,

n. 2000 muinaisjäännöstä.

Yksityisten suojelualueiden (YSA, 10 600 kpl) 

hoito yhdessä omistajien kanssa.
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Ylläpidimme vuonna 2018

• 5 000 km retkeilyreittejä

• 1 300 km hiihtoreittejä ja latu-uria

• 2 800 taukopaikkaa

• 400 autio- tai vuokratupaa

• Palvelimme asiakkaita 25 luontokeskuksessa. 

Niissä vierailtiin yhteensä 1,2 miljoonaa 

kertaa.  

• Palvelujen käyttäjien asiakastyytyväisyys oli 

4,40 (asteikko1–5). 

• Kävijöiden kokemat terveys- ja 

hyvinvointivaikutukset 4,37 (asteikko 1-5).

Peruspalvelumme luovat 

edellytykset yritystoiminnalle
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Tiilikkajärven kansallispuisto,  Rautavaara ja Sotkamo. Kuva: Petri Jauhiainen

Suomen luontokeskus Haltia, Nuuksio, Espoo. Kuva: Jukka-Pekka Ronkainen
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Vuonna 2019

• 746 km retkeilyreittejä

• 449 km hiihtoreittejä ja latu-uria

• 200 km moottorikelkkauria

• 125 taukopaikkaa

• 77 autio-, varaus- tai vuokratupaa

• Palvelimme asiakkaita 4 luontokeskuksessa. Niissä 

vierailtiin yhteensä 190 031 kertaa.  

• Palvelujen käyttäjien asiakastyytyväisyys oli 4,40 

(asteikko1–5). 

• Kävijöiden kokemat terveys- ja hyvinvointivaikutukset 

4,40 (asteikko 1-5).

• Käsivarsi-Kilpisjärvi, käynnit 95 800   + 11 %

• Pallas-Yllästunturin kansallispuisto 561 031   + 2 %  

Tunturi-Lapin puistoalue
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• Verkkosivustomme ja mobiilipalvelumme 

tarjoavat kattavat tiedot kohteista ja 

niiden palveluista. Vuonna 2018:

• Luontoon.fi-verkkopalvelumme sivuja 

ladattiin yli 13 milj. kertaa, yli 2,2 

miljoonan käyttäjän toimesta

• Yhteistyöyritysten palvelut esillä

• Retkikartta.fi-palvelua käytettiin 

3,9 milj. kertaa, 1,6 miljoonan 

käyttäjän toimesta

• Myös kuntien retkeilypalveluita kartalla

Retkipalvelujen luo 

sivustojemme kautta
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Retkikartta-mobiilipalvelu. Kuva: Tapani Mikkola
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Kansallispuistot 
– matkailua tukevat palvelut ja upein luonto

6

• Kansainväliset ja yhä suuremmassa määrin 

kotimaiset matkailijat tarvitsevat palveluja ja 

turvallisia reittejä.

• Yhteistyö julkishallinnon ja yksityisen 

matkailusektorin välillä:

• WIN-WIN

• Paremmat palvelut kustannustehokkaasti

• Elinvoimaa ja työpaikkoja maakuntiin

• Koko Suomi hyötyy.

• Matkailijoita hyödyttävät palvelut hyödyttävät myös 

virkistyskäyttäjiä > hyöty kansanterveydelle.

• Vuonna 2019 3,2 miljoonaa kp-käyntiä.



Kansallispuistojen käyntimäärät ja pinta-alat 2001-2019 



Luontopalvelut 2019

Luontopalvelut Lapissa

• n. 3 miljoonaa hehtaaria

• 7 kansallispuistoa

o Lemmenjoki, Oulanka, Pallas-Yllästunturi, 

Perämeri, Pyhä-Luosto, Riisitunturi, Urho 

Kekkonen

• 12 erämaa-aluetta

• 7 luonnonpuistoa

• 150 muuta suojelualuetta

• 7 luontokeskusta

• 2 muuta asiakaspalvelupistettä
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Luontopalvelut Lapissa

Johtoryhmä

• Aluejohtaja Jyrki Tolonen (vuorotteluvapaalla)

• Luonnonsuojelupäällikkö Päivi Paalamo

• Lajien ja luontotyyppien suojelu, kulttuuriperintö

• Alueiden hallinnan päällikkö Elina Stolt

• Edunvalvonta, hoito- ja käyttösuunnittelu

• Kehityspäällikkö Joel Erkkonen

• Hankkeet, toiminnan kehittäminen

• Viestintäpäällikkö Pirjo Rautiainen

• Puistoalueiden puistonjohtajat

• Pohjois-Lappi Pirjo Seurujärvi

• Peräpohjola Hely Juntunen

• Tunturi-Lappi Pekka Sulkava



Kansallispuiston rooli

matkailuyhteistyössä



Pelikentän rakentaja

• Kansallispuisto ei tee tulosta eikä ole 

kaupallinen toimija

• Tuotamme yleishyödyllisiä, verovaroin 

ylläpidettyjä virkistyspalveluita

• Pidämme huolta: kestävöinti, ohjaus

• Hankkeistamme yhdessä kuntien ja 

alueorganisaatioiden ja yritysten kanssa:

Kansallispuisto säteilee ”rajojansa 

laajemmin”

• Kestävä ja hyvin hoidettu 

luonnonsuojelualue tuottaa lisäarvoa 

seutukunnan matkailukeskuksille ja sen 

yrityksille – pelisäännöt oltava selkeitä



Viestijän rooli

Mm. EuroParc – kv yhteistyö, tunnustukset

• EUROPARC Charter vastuullisen 

luontomatkailun sertifikaatin hakeminen.

• Charter 1 uusittu 10/2019

Luontoon.fi sivusto, kieliversiot

Kansallispuiston opastekyltit ja kartat 

tienvarsilla uudistuvat kesällä 2020.

Outdoor Active reittipalvelutyö, Wikipedia (10)

Laatuevästystä yrityksille:

• Kansallispuiston aineistopankin laadukkaat kuvat ja 

tekstit ovat yhteistyökumppanien käytössä.

Yhteistyökumppanien tiedot löytyvät 

keskitetysti www.luontoon.fi sivustolta

http://www.luontoon.fi/


Kumppani,aluetaso

“arvoperustainen - ei euroilla määritelty”

• Tavoite varmistaa, että 

alueorganisaatioiden ja yhteistyö-

kumppanien viestinnässään jakama tieto 

on oikeellista ja ajantasaista

• Kouluttaa – vastuullinen matkailu

• Tuottaa yhdessä hyvää ja jouhevaa 

asiakaspalvelua ja kp-viestintää alueella 

vieraileville ja siitä kiinnostuneille

• Kestävöidä TOP reittiverkko keskuksien 

ja alueen kylien ja kansallispuiston 

välille

• Lisätä Tunturi-Lapin alueen ja 

kansallispuiston vetovoimaa viestinnällä



PERIAATTEET ja TAVOITTEET

Matkailuyrityksen ja Luontopalvelujen välillä 

on yhteistyösopimus

• Käyttöoikeudellinen kansallispuistoa 

käyttävien yritysten kanssa

• Majoittajille ja muille maksuton ;)

Viestitään kansallispuistosta oikein

Suunnitellaan yhdessä - palautteet

Kuunnellaan, korjataan puutteita 

Kehitetään yhdessä 

Kylästä kylään, Tobe 1, Tobe Low Carbon

… mitä tulevaisuudessa?

Kumppani 

yritystasolla
Kestävän luontomatkailun sopimus
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Luontomatkailun kestävyys - keinoina: 

• Suojelualueiden kestävän matkailun periaatteet

• Luontomatkailusuunnitelmat 

• Kestävyyden seuranta

• Yhteistyösopimukset, joiden myötä yritys sitoutuu noudattamaan kestävän matkailun 

periaatteita (yli 675 kpl v. 2019, näistä Lapissa 202 kpl ja Tunturi -Lapissa 124 kpl)

• EUROPARC Charter for Sustainable Tourism (Syöte, Pallas-Ylläs)
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Luontomatkailun suunnitelma raamittaa
• Tavoitteena varmistaa kansallispuiston 

perustamistavoitteiden, suojelualueiden 

hoidon ja käytön sekä kestävän 

matkailun periaatteiden toteutuminen 

kansallispuistossa.

• Suunnitelmassa arvioidaan 

luontomatkailun nykytilaa, tunnistetaan 

kehittämistarpeita sekä esitetään 

tarvittavia toimenpiteitä tavoitteiden 

saavuttamiseksi.

• Pallas–Yllästunturin kansallispuisto 

pyrkii avoimen, rakentavan ja kestävän 

yhteistyön lisäämiseen alueen eri 

toimijoiden välillä omalla roolillaan

• Yhteistyötä,  yhteisiä tavoitteita
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Perustaa, työkaluja, materiaaleja

• Kansallispuiston palvelukokonaisuus 

integroituu yhä tiiviimmin 

matkailukylien palveluihin edistäen 

laadukasta ja vastuullista matkailua.

• Kylästä kylään –hanke

• ToBe hanke, ToBe Low Carbon

• Kansallispuisto haluaa olla näkyvä, 

aito, tunnettu ja arvostettu kestävän 

luontomatkailun edelläkävijä sekä 

haluttu kumppani.

• Visit Finland, osana suuralueita, STF 

verkosto ja kestävyyden edistämiseen 

liittyvät toimet

• Vahvistuva kv-yhteistyö, EuroParc, VAE
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Kestävyyden mittaaminen - LAC -prosessin soveltaminen

Kestävyys
Ekologinen, Taloudellinen ja Sosiaalis-kulttuurinen

Kestävän matkailun periaatteet

Tavoitetila

Tavoitetilan johtaminen periaatteista 

ja soveltaminen paikallisesti

Indi-

kaattorit

Parhaiden käytettävissä olevien 

indikaattoreiden (mittareiden)

valitseminen

Mittaustapa
Tilastollisesti luotettavien ja 

mielekkäiden menetelmien 

valitseminen

Nykyarvot

Nykyarvojen mittaus 

tai arviointi

Hyväksyttävän 

muutoksen 

rajat (LAC)

Raja-arvojen määrittäminen 

parhaan tiedon perusteella

Ennakoivien ja reagoivien toimenpiteiden 

määrittäminen

Toimenpiteet
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Yksityiskohta  PY LAC arvio 2019
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Kestävyyden mittaustavat - LAC

• Periaatteiden toteutumisen seurantaa varten on 

aluekohtaisesti laadittu jokaiselle periaatteelle 

relevantit indikaattorit. Tämän jälkeen valituille 

indikaattoreille on määritelty seurantatietojen 

avulla nykytila, josta edelleen johdettu 

tavoitetila ja -vuosi.

• Lisäksi on määritelty indikaattorikohtaiset 

hyväksyttävän muutoksen rajat (minimi ja 

maksimi), jotka auttavat kiinnittämään huomiota 

alueen tilaa mahdollisesti uhkaavaan 

kehitykseen. 

• Seurantaa tehdään vuosittain, jolloin samalla 

arvioidaan kestävyyden toteutuminen asteikolla 

1-5 (1=toteutunut kokonaan toivotulla tavalla, 

2=pääpiirteittäin, 3=osittain jne). Mikäli 

seurannassa todetaan jonkin indikaattorin osalta 

hälyttäviä merkkejä, ryhdytään korjaaviin 

toimenpiteisiin
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Yrityspalautemittari osana LAC -arviointia
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Konkreettisia toimia – jotka yritys tietää ja kertoo

Entäpä jos tekisimme yhteistyötä 

suunnitelmallisesti Suomen tasolla –

kestävyystoimien suunnittelu ja toteutumisen 

arvioiminen vuositasolla? Ja kerromme ne!
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Kansallispuistot, luonto- ja historiakohteet sekä 
maailmanperintökohteet

• ovat merkittäviä Suomen matkailun 

vetovoimatekijöinä. 

• hyödyntäminen matkailussa on mahdollista, 

kun toiminnot sovitetaan yhteen 

suojelutavoitteiden kanssa.

• Metsähallituksen luontopalveluilla ja 

UNESCOn maailmanperintökohteilla 

Suomessa on yhteiset kestävän matkailun 

periaatteet, jotka otetaan huomioon 

kaikessa omassa toiminnassa sekä 

yhteistoiminnassa matkailuyrittäjien kanssa.

Kestävän matkailun 

periaatteet
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1.Tuemme kohteiden 

arvojen säilymistä ja 

edistämme niiden suojelua
• Luonto- ja kulttuuriarvot ovat tärkeä matkan syy.

• Kerromme kävijöille kohteen arvoista ja niiden 

suojelusta ja kannustamme heitä toimimaan 

vastuullisesti.

• Kehitämme palveluja ja ohjaamme käyttöä kysynnän 

ja kohteen luonteen mukaan.

• Käytämme pääsääntöisesti valmiita kulkureittejä ja 

olemassa olevaa palveluvarustusta.

• Rakentamisessa otamme huomioon myös paikalliset 

luonto- ja kulttuuriarvot.

• Matkailu ei vaaranna kohteen luonto- ja 

kulttuuriarvoja, ja haitallisia vaikutuksia ehkäisemme 

ennakoivasti.

• https://www.metsa.fi/rakentaminen-ja-huolto

• https://www.luontoon.fi/pallas-yllastunturi/luonto

Maastopyöräilijä Hossassa, Suomussalmi. Kuva: Sini Salmirinne

https://www.metsa.fi/rakentaminen-ja-huolto
https://www.luontoon.fi/pallas-yllastunturi/luonto
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2. Minimoimme 

ympäristön kuormitusta

• Edistämme mahdollisuuksia matkustaa 

kohteelle julkisin kulkuvälinein ja 

vähäpäästöisesti.

• Kasvatamme viipymää matkailualueella.

• Toimimme energia- ja materiaalitehokkaasti.

• Toimimme hyvänä esimerkkinä 

ympäristöasioissa.

• Mahdollistamme ja kannustamme kävijöitä 

toimimaan ympäristöystävällisesti.

www.luontoon.fi/retkietiketti

www.luontoon.fi/roskatonretkeily

https://www.metsa.fi/pallas-yllas-tobe-low-carbon
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https://www.luontoon.fi/retkietiketti
http://www.luontoon.fi/roskatonretkeily
https://www.metsa.fi/pallas-yllas-tobe-low-carbon


Luontopalvelut 2019

3. Vahvistamme 

paikallisuutta

• Paikallinen tietämys, tutkimustieto, 

kokemukset ja kulttuuri ovat lähtökohta 

elämysten tarjonnassa.

• Opastus on laadukasta ja toimijat tuntevat 

hyvin alueen sekä paikalliset olot.

• Lisäämme kohteen arvostusta laadukkaasti 

tuotetuilla matkailupalveluilla.

• Toimimme yhteistyössä ja tarjoamme 

paikallisille asukkaille sekä kävijöille 

mahdollisuuksia osallistua kohteen hoitoon ja 

kehittämiseen.

www.luontoon.fi/pallas-yllastunturi/luonto

www.luontoon.fi/pallas-

yllastunturi/aktiviteetit/vapaaehtoistoiminta
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Saaristomeren kansallispuisto. Kuva: Jouko Högmander

Raaseporin linna. Kuva: Elias Lahtinen

http://www.luontoon.fi/pallas-yllastunturi/luonto
https://www.luontoon.fi/pallas-yllastunturi/aktiviteetit/vapaaehtoistoiminta
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4. Edistämme kohteiden 

tuottamaa hyvinvointia ja 

terveyttä 
• Kannustamme kävijöitä monipuolisiin, 

omatoimisiin ja ohjattuihin luonto- ja 

kulttuurielämyksiin.

• Varmistamme kohteiden ja palveluiden 

kävijäturvallisuuden.

• Palvelumme edistävät tasa-arvoa.

• Parannamme kävijöiden mahdollisuuksia lisätä 

sosiaalista, psyykkistä ja fyysistä 

hyvinvointiaan.

• Edistämme paikallisten asukkaiden 

virkistäytymistä ja parannamme alueen 

elinolosuhteita.

www.metsa.fi/luonto-ja-terveys

Esteetön kansallispuisto linkki
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Kuva: Metsähallitus / Petri Jauhiainen

http://www.metsa.fi/luonto-ja-terveys
https://www.luontoon.fi/pallas-yllastunturi/esteeton#filter=b-wheelchairSuitable-1,r-fullyTranslatedLangus-,sb-sortedBy-9
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5. Edistämme paikallistaloudellista 

kasvua ja työpaikkojen luomista

• Tarjoamme kävijöille laadukkaita ja kohteen 

vetovoimalle rakentuvia palveluja.

• Teemme aktiivista yhteistyötä pitäen selvänä 

toimijoiden roolit ja vastuut kohteen hoidossa 

ja palveluiden tuottamisessa.

• Tarjoamme tietoa kohteista ja palveluista 

ennakkoon, helposti ja kiinnostavassa 

muodossa eri viestintäkanavissa.

• Innostamme matkailijoita viipymään 

pidempään matkailualueella.

www.metsa.fi/ekosysteemipalvelut

www.luontoon.fi/pallas-yllastunturi/ajankohtaista
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http://www.metsa.fi/ekosysteemipalvelut
https://www.luontoon.fi/pallas-yllastunturi/ajankohtaista
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6. Viestimme yhdessä kohteen 

arvoista ja palveluista

• Sitoudumme kohteen arvoihin ja perusviesteihin.

• Viestimme yhdenmukaisesti ja vastuullisesti eri 

kohderyhmille sekä kotimaassa että 

kansainvälisesti.

• Keräämme palautetta sidosryhmiltä 

asiakastyytyväisyyden sekä toiminnan 

kehittämiseksi.

• Järjestämme koulutus- ja yhteistyötilaisuuksia 

alueen toimijoiden kesken.

• Kannustamme toimijoita sitoutumaan näihin 

kestävän matkailun periaatteisiin.

www.luontoon.fi/pallas-yllastunturi/kansallispuisto-

opaskoulutus

https://www.luontoon.fi/pallas-

yllastunturi/palvelut/yhteistyotahot
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http://www.luontoon.fi/pallas-yllastunturi/kansallispuisto-opaskoulutus
https://www.luontoon.fi/pallas-yllastunturi/palvelut/yhteistyotahot


• Palveluluettelo

• Yhteistyöyritykset saavat oikeudet
Luontopalvelujen aineistopankkiin

• -> logot, kuvia ja muuta valmista
viestintämateriaalia löytyy
kirjautumalla

https://images.nationalparks.fi/f/-bMb

Pallas-Yllästunturin kansallispuiston
viestintäopas & materiaalia (su/eng)

ToBen työpajat webinaarimuodossa:

3.6. / 5.6. / 9.6. ja 10.6  - ilmoittaudu, 
linkki uutiskirjeessä 19.5

4.6. ToBe Low Carbon  - Hiilijalanjälki
pienemmäksi työpaja (linkki 12.5.)

LP:n matkailuyhteistyössä tapahtuu

https://images.nationalparks.fi/f/-bMb
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metsa.fi/luontomatkailuyrityksetsuojelualueilla
metsa.fi/kestava-luontomatkailu

Ritva.saarensalmi@metsa.fi

Kiitos!

Kolin kansallispuisto. Kuva: Tiina Hakkarainen / Metsähallitus


