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Luontomatkailu ja Metsähallituksen 

luontopalvelut Lapissa
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Matkailuelinkeinon kanssa tehtävä yhteistyö on keskeinen osa 
Luontopalvelujen työtä

MH:n omistajapoliittiset linjaukset:

(Maa- ja metsätalousministeriö Ympäristöministeriö 25.10.2016) 

”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”



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 

- yhteinen kp -tuotteistamisen toimintamalli

- näkyvyyden parantaminen verkkoviestinnässä (kansallispuistot 
yritysten tuotteissa / yritysten tuotteet kansallispuistoissa)

- asiakkaan näkökulman korostaminen; yhteinen 
palvelumuotoilu

- tuotteet ja markkinointimateriaalit

Metsähallituksen reitit, virkistyskäytön rakennukset ja rakenteet 
ovat parhaimmillaan alusta joille matkailuyritykset voivat rakentaa 
tuotteita ja markkinoida niitä.

Maakunnallinen matkailun strategia on johtanut käytännön toimiin



 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.
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PYHIINVAELLUS

Maastopyöräily

Saariselkä Kymppi

& Revontulireitti

Kansallispuisto -oppaat
Lemmenjoen kultareitti

Luontopalvelut osaksi matkailualueiden yhteistä palvelukokonaisuutta

Lemmenjoen

kultareitti

http://www.google.fi/url?url=http://www.hihostels.fi/hostellikortti/edut-suomessa.aspx&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=Bfp-VOCgHaSaygPelYHABA&ved=0CBQQ9QEwAA&usg=AFQjCNF6ufelLCD3WdPHS7RnUJLRWb8LlQ


Mitä luontomatkailuyritys tarvitsee?
- minkälaista 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
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Kestävän luontomatkailun tarpeet Metsähallituksen alueiden ja palvelujen 
käytölle 



 Kehittynyt matkailualueeksi  jo 1930 -
luvulla

 Suomen ensimmäinen merkitty 
retkeilyreitti Hetta-Pallas 1934

 Suomen ensimmäinen kansallispuisto 
Pallas-Ounastunturi (1938) laajennus 
2005 Pallas-Yllästunturiksi

Pallas-Yllästunturin

kansallispuisto
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Pallas-Yllästunturin

kansallispuisto

Tunturien  
raikkaimmat 

klassikot

Tavoitemielikuva Ydinviesti kirjoitettuna
auki

”Tunturi-Lapin taival vie sinut huipulta 
huipulle ja eläviin tunturikyliin. Retkeilet 

ja hiihdät Suomen vanhimmalla 
vaellusreitillä hyvien palvelujen 

ympäröimänä. Täällä hengität Euroopan 
puhtainta ilmaa.” 



Suomen ylivoimaisesti 

suosituin kansallispuisto

9

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000 Pallas-Yllästunturin
kansallispuisto

Muut kohteet Pallas 
- Ylläs – Hetta 
painopistealue 

Muut kohteet Kittilä,
Muonio, Kolari
alueella

Kilpisjärvi - Käsivarsi 
– Enontekiö (mukana 
moottorikelkkailu) 

Luontokeskukset



• Ketä käy? Suomalaisia, korkeasti koulutettuja, 
perheen tai ystävien kanssa (+2 tinder deittiä)

• 70% matkan tärkein kohde, hiihtämään, kävelemään 
(valokuvaus noussut), 18% ensimmäistä kertaa

Varttuneiden ja 

hyvätuloisten puisto -

Kävijätutkimus 2016
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• Kävijätyytyväisyysindeksi 
kasvanut 

• 2010 = 4,15

• 2016 = 4,23

• Parannettavaa

• Jätehuolto

• Hyysikät

• Erityistarpeet

• Reittien turvallisuus

• Info / some

• Yrityspalvelut

• Tiestö

Kävjät

tyytyväisiä
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• Arviot ka 700€ / kerta

Terveysvaikutukset 

erittäin merkittäviä
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Minimitulovaikutus 40,1 

miljoonaa euroa (Suora 

tulo 25 M€) ja kokonais-

tulovaikutus 60 M€
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a. Polkuja kestävöity sorarakentamisen 
keinoin n. 40 km (110 kasettirekkaa soraa) 
ja purettu / kierretty n. 10 km 
pitkospuupolkua

b. 10 mallilla ”Pallas” rakennettua käymälää 
entisten hyysiköiden tilalla

c. taukopaikkoja

d. 88 liikennemerkkiä ohjaa puistoon tulijoita 
ja n. 50 uutta opastaulua ohjaa P alueilla 
kävijöitä

e. 360 tolpan + 1500 viitan yhtenäinen 
viitoitus

f. Opaskoulutus – jatkuu Muoniossa 
Lappiassa vuosittain

Tavoitteita saavutettu 

2012-2015
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• Missio: Pallas-Yllästunturi NP- The best sustainable
nature tourism destination in Europe 2025

• Mitä tästä tavoitteesta puuttuu? – aktiviteetti ja 
tuotetasolla ei paljon (Fyysiset olosuhteet ovat 
olemassa – ei tarvi jätti investointeja)

• Mikä on parempi alue palveluiden ja tarjonnan 
määrässä? – ei oikeastaan mikään

• Kekkonen: ”Politiikassa olennaista on, miltä asiat 
näyttävät, ei se, mitä ne todellisuudessa ehkä ovat”

• Stubb: ”asiat ovat sitä miltä ne näyttävät median ja 
yleisön silmissä” 

 Tarvitaan tuotteistamis- ja kestävyyden 
kehittämistoimia, yhteistyö KP ja yritysten välillä, 
”Skarppaustoimia” ja niiden näkyvyyspaketointi ja 
markkinointi

Pallas – Ylläs TOBE 1 -

hankesuunnitelma
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• Puiston Top 10 tuotteet, paikat, reitit ja 
palvelut

• Helposti löydettävissä Luontoon.fi etusivun 
käyttöliittymän kautta

• Puiston palvelut ja yritysten tuotteet puistossa 
vastaavat viestintää ja viestintä tuotteita –
erittäin hyvä laatuiset

• Yritykset tiiviissä yhteistyössä kansallispuiston 
kanssa

• Palveluilla kohteilla ja tuotteilla ”tuotekortit”

• kuvaukset - luokitukset, luodaan 
identiteetti, korkeusprofiilit, tuntiarviot kv
malliin ja linkitys missä yritystuotteessa 
mukana

TOP 10 tuotteet, paikat, 

reitit ja palvelut
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• Puistoon tukeutuvat matkailuyritystuotteet omaksi selkeäksi paketiksi (TOP10)

• Tuotepaketti helposti miellettäväksi ja löydettäväksi palvelukokonaisuudeksi

• Palvelukokonaisuuden viestintäaineisto, -kanavat ja www jalanjälki / -näkyvyys 
”parhaaseen A luokkaan”

• Kansallispuiston palvelut mm. Luontokeskukset korkeatasoisiksi kv – asiakkaitakin 
houkutteleviksi yritystuotteiksi

• Vastuullinen tapa toimia heijastuu myös asiakkaalle  

• Näkyvästi kansainväliseksi Kestävän luontomatkailun huipuksi - markkinointi

Tavoitteet
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• Kansallispuisto näkyy yritysten tuotteissa, markkinoinnissa ja tiloissa (1m2 KP)

• Asiakkaan polku: matkan suunnittelusta - TOP yrityksistä puiston palveluihin tukee 
markkinointia ja käynnin jälkeen asiakkaat markkinoivat lisää

• Kansallispuisto selkeästi Levin palvelukokonaisuuteen ja Levi kansallispuiston


