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Matkailuelinkeinon kanssa 

tehtävä yhteistyö on 

keskeinen osa 

Luontopalvelujen työtä

MH:n omistajapoliittiset linjaukset (MMM & YM):

”Matkailu-, virkistys- ja erätalouskäyttöä 

kehitetään kysyntälähtöisesti siten, että 

alueiden hyvinvointivaikutukset kasvavat ja 

yrittäjille luodaan liiketoimintamahdollisuuksia.”

Luontopalvelujohtaja Timo Tanninen:

"Luonnonsuojelun lisäksi edistämme matkailua, 

kohennamme kansanterveyttä ja vaalimme 

kulttuuriperintöä sekä eräkulttuuria. Ja kaikkea 

tätä haluamme entisestään kehittää”



Maakunnallinen matkailun 

strategia on johtanut 

käytännön toimiin

• Lapin maakunnallinen matkailustrategia 

(osa Lappisopimusta) näkee luontoon 

pohjautuvan matkailun 

kasvupotentiaalin suurena. 

• Kansallispuistoista on haluttu rakentaa 

yhtä kärkeä Lapin kesämatkailuun.

• Maakunnallisen strategian pohjalta on 

hakeuduttu aiempaa lähempään 

yhteistyöhön joka on aloitettu kaikissa 

Lapin kansallispuistoissa 

• Metsähallituksen reitit ja 

virkistyskäytön rakenteet ovat 

parhaimmillaan alusta joille 

matkailuyritykset voivat rakentaa 

tuotteita ja markkinoida niitä.



• 2014-2016 on Lapin 

kansallispuistojen palvelujen ja 

tuotteiden kehitystyöhön 

osallistunut 150 yritystä

• Matkailuyrittäjien odotuksiin on 

pyritty löytämään ratkaisuja 

kansallispuistojen tuoreissa hoito-

ja käyttösuunnitelmissa

• Tavoitteena on luoda yhdessä 

matkailualueiden ja yritysten kanssa 

vahvoja tuoteperheitä, joihin 

puistojen palvelut reitteineen, 

näyttelyineen ja tapahtumineen 

linkitetään keskeiseksi osaksi 

• Tiivis yhteistyö yritysten ja 

matkailun markkinointitahojen 

kanssa erityisesti markkinoinnissa, 

brändityössä ja tuotteistuksessa tuo 

hyötyjä molemmille osapuolille.



Luontopalvelut osaksi matkailualueiden yhteistä

palvelukokonaisuutta
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Luontomatkailun tarpeet ja 

toiveet Metsähallituksen 

alueiden ja palvelujen 

käytölle?

Mitä luontomatkailuyritys 

tarvitsee?

- Millaista tuotteissa 

hyödynnettävää luontotietoa 

voisitte hyödyntää?

- Miten parantaisimme 

viestintä- ja  

markkinointiyhteistyötä?

- Mitkä reitit, taukopaikat ja 

palvelurakenteet sopivat 

”tuotealustoiksenne”?

- Mitä aktiviteetteja ja 

toimintoja haluaisitte sovittaa 

Metsähallituksen palveluihin?

• Yhdessä on mahdollista tarjota 

ainutkertaisia 

asiakaskokemuksia luonnossa



Maastoliikenteestä



Moottorikelkkailun nykytila Suomessa

Järjestäminen hallitsematon ja 

hajanainen

Eritasoisia uria ja reittejä 

erilaisilla merkinnöillä, luvilla, 

uramaksuilla ja ylläpidolla

Paikkatieto ja kartat eivät ajan 

tasalla tai käyttäjille helposti 

saatavissa

Etenkin urien kunto merkintöjen ja 

rakenteiden suhteen heikko

Tärkeä rooli elinkeinojen 

harjoittamisessa, etenkin Pohjois-

Suomessa. Esim. Lapissa

• 300 miljoonan tulovaikutukset alueen 

yrityksille

• Työllistää 1250 henkilöä (Lapin liitto 2014*)

Osa paikallisten ihmisten virkistäytymistä 

ja vetovoimainen loma-aktiviteetti 

matkailijoille

Väylästön olemassaolo ohjaa 

maastoliikennettä 

(vrt. Ruotsi)

* Pekkala, H. & K. Alavuotunki (2014). Selvitysraportti – moottorikelkkailun aluetaloudelliset vaikutukset. 



Metsähallitus ja moottorikelkkaväylät

• Vastuulla yleinen maankäyttö valtion mailla, kelkkailu osana 

sitä

• Uria n. 5800 km, joista MH ylläpitää noin 3800 km

• Ylläpito tarkoittaa tiedonhallintaa (esim. paikkatieto) ja 

rakenteiden – kuten siltojen, reittimerkintöjen  ja opasteiden –

kunnosta huolehtimista ja väylille kaatuneiden puiden tai 

vesakoiden  poisraivaamista

• Urat rakennettu pääosin työllistämisvaroin n. 25 vuotta sitten,    

ylläpitoon ei ohjattua rahoitusta

• Selvityksen (2015) mukaan pääosa Metsähallituksen 

ylläpitämistä urista heikossa kunnossa:

• 70 % reittimerkinnät 81 % opasteet 54 % sillat

joko liian vähän tai laadultaan korjaamista vailla

Metsähallitus haluaa löytää ratkaisun heikkoon 

nykytilaan ja vastuutukset tulevaisuuden 

moottorikelkkaväylästölle -> Hankesuunnitelma



Matkailu ja metsätatalous

Kittilä 7.11./ Saariselkä 8.11./Luosto 9.11.2016



• Metsätalouden toiminnan keskeinen erityispiirre ovat MH-lain yleiset 
yhteiskunnalliset velvoitteet (yyv), joihin kuuluvat: mm. luonnon 
monimuotoisuuden suojelu sekä virkistyskäytön edistäminen

• Valtion metsien kestävä hyödyntäminen edellyttää useiden elinkeinojen 
päällekkäiskäyttöä niin, että  pohjoisessa metsä- ja porotaloutta sekä 
luontomatkailua voidaan pitkälti harjoittaa samoilla alueilla  

• Liiketoiminnassa em .tavoitteita toteutetaan monikäyttömetsätaloudella ja 
maankäytön yhteensovittamisella. 

• Matkailun kannalta tärkeät ympäristöt kuten kaavojen virkistys- ja MU-alueet  
sekä MHn omat virkistys- ja maisemametsät ovat metsätalouden hallinnassa. 
Näillä alueilla maankäytön keskeisin työkalu on luonnonvara- ja kohdekohtainen 
toimenpidesuunnittelu osallistavan  suunnittelun periaatteella. Tätä kautta 
paikallisten sidosryhmien tarpeet  voidaan huomioida suunnittelussa ja 
maankäyttöratkaisuissa valtion maiden kokonaishyödyn löytämiseksi.  

Valtion maiden metsätalous on päällekkäiskäyttöä



• Alueellisissa luonnonvarasuunnitelmissa määritetty 

matkailun painopistealueet ja tehty metsänkäsittelyä 

rajoittavat maankäyttöpäätökset 

• Erityisaluesuunnitelmat on laadittu esim. 

matkailukeskusten ympäristöön ja Ylimuonion alueella. 

Suunnitelmissa on otettu huomioon mm. alueisiin liittyvät 

kaavamääräykset sekä muut paikalliset erityispiirteet, 

joista johtuen alueilla on alhaisempi hakkuutavoite 

• Erityisalueilla ja -kohteilla käytetään myös normaalista 

poikkeavia metsäkäsittelymenetelmiä mm. 

metsäpeitteisyyttä ylläpitäviä hakkuutapoja

• Tärkeille matkailualueille on perustettu alueen 

sidosryhmiä (mm. matkailuyrittäjiä) edustavat 

yhteistyöryhmät, joille esitellään hakkuusuunnitelmat 

etukäteen ja tarvittaessa suunnitelmia säädetään 

virkistyskäytön haittojen minimoimiseksi.

Metsänkäsittelyn ja matkailun yhteensovittaminen 



• Metsätalous Oy vastaa käyttöoikeussopimuksista (esim.  

erityyppisistä reiteistä, laavu- ja kotapaikoista) alueilla, joilla 

sillä on oikeus harjoittaa metsätaloutta. Sopimukset tehdään 

päällekkäiskäytön periaatteella huomioiden alueen eri 

maankäyttömuodot

• Alueellisesti Metsätalous Oy:llä on em. sopimusvastuu 

kaavojen ulkopuolisista  metsätalousalueista, mutta myös  

kaavojen metsätalouskäyttöön osoitetuista alueista (M-alkuiset 

kaavamerkinnät) sekä  yleiskaavojen virkistysalueista (V-

merkinnät). 

• Laatumaa vastaa varsinaisista vuokrasopimuksista ja sillä on 

sopimusvastuu kaavojen rakentamiseen osoitetuista alueista tai 

alueista, joilla ei ole toiminnan yhteensovittamistarvetta 

metsätalouden harjoittamisen kanssa.  

Metsätalousalueet ja luontomatkailusopimukset 



Erityyppiset reitit monikäyttömetsissä   

 Metsähallituksen alueilla on 

matkailuliiketoimintaan ja virkistyskäyttöön 

tarkoitettuja reittejä yli 14 000 km, suurin osa 

metsätalousalueilla.

 Kuntien ylläpitämiä reittejä ovat mm. 

moottorikelkkareitit sekä matkailukeskusten 

läheisyyteen sijoittuvat patikka- ja latureitit. 

Reitit ovat perustettu joko toimituksella tai 

käyttöoikeussopimuksella.  

 Matkailussa reittiyhteistyön perustana ovat 

käyttöoikeussopimukset, joita tehdään mm. 

koiravaljakko- ja porosafarireiteistä. Em.  

sopimuksiin voi liittyä myös 

tukikohtarakenteita

 Metsätalouden ylläpitämä tieverkosto on 

vapaasti matkailuyritysten ja matkailijoiden, 

luonnontuotteiden kerääjien samoin kuin  

paikallisten virkistyskäyttäjien käytössä. 

Lapissa Metsähallituksen teitä 13 500 km.
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Reitit maankäyttöluokittain

Metsätalousalueet

Retkeilyalueet

Suojelualueet



Erityiskohteiden hyödyntäminen matkailu- ja 

virkistyskäytössä 

Metsähallitus julkistaa 2016 aikana Retkikartta.fi:ssä metsätalousalueilta: 

- Metsätalouskäytön ulkopuolelle siirretyt luonto- ym. kohteet

- Rajoitettuun metsätalouskäyttöön siirretyt virkistys- ym. kohteet

- Kulttuuriperintökohteet

- Metsonsoitimia, uhanalaisten kasvilajien esiintymiä, petolintujen pesiä ei 

julkisteta



www.facebook.com/metsahallitus
www.twitter.com/metsahallitus

www.metsa.fi


