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Metsähallitus – luonnon arvon 

vastuullista kehittämistä 

yli sukupolvien 

• Hallinnassa yli 12 miljoonaa hehtaaria valtion omistamia 

maa- ja vesialueita, lähes 1/3 Suomen pinta-alasta.

• Valtion liikelaitos, jolla on sekä liiketoimintaa 

että julkisia hallintotehtäviä.

• Liiketoimintaa Metsähallitus Metsätalous Oy, Metsähallitus 

Kiinteistökehitys, Siemen Forelia Oy, MH-Kivi Oy.

• Julkiset hallintotehtävät koostuu 2 vastuualueesta: 

Luontopalvelut ja Eräpalvelut.

• Lisätietoa: www.metsa.fi
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http://www.metsa.fi/


Metsähallituksen Luontopalvelut

• Hoitaa lähes koko maamme luonnonsuojelualueita, kuten kaikkia 

kansallispuistoja ja tuottaa maksuttomia retkeilypalveluja.

• Edistää luonnon monimuotoisuutta ja vastaa useiden merkittävien 

uhanalaisten lajien kuten saimaannorpan ja maakotkan suojelusta.

• Hoitaa lukuisia kulttuuriperintökohteita.

- Elinvoimaa luonnolle ja ihmisille
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Suomen upeimman 

luonnon hoitaja

Luontopalvelut hoitaa kaikkia valtion 

luonnonsuojelualueita ja retkeilyalueita

• 40 kansallispuistoa 

• 19 luonnonpuistoa 

• 5 valtion retkeilyaluetta

• 1 Unescon maailmanperintöalue

• 12 erämaa-aluetta Lapissa

• yli 3 000 suojeluohjelma-aluetta

• Kulttuuriperintökohteet:

• n. 400 suojeltua rakennusta 

tai rakennelmaa

• n. 6 000 muinaisjäännöstä
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Kansallispuistot

• 40 kansallispuistoa: Luontoon.fi/kansallispuistot

• 1 milj. hehtaaria (10 000 km²)

• päätarkoitus luonnonsuojelu, 

mutta ovat myös kaikille avoimia nähtävyyskohteita.

• 3,9 milj. käyntiä v. 2020.

• Perustettu v.1993 suojelemaan rakentamattomana säilynyttä 

suurjärvisaaristoa ja sen ranta-, harju- ja metsäluontoa

• Pinta-ala 14 km²

• Päijät-Hämeessä Padasjoen, Sysmän ja Asikkalan kuntien alueilla

• n. 50 saarta ja luotoa

• Rantaviivaa lähes 80 km

• Poikkeuksellisen edustava järvimaisema 

• Merkittävät geologiset arvot
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Päijänteen kansallispuisto

https://www.luontoon.fi/kansallispuistot


Kansallispuistojen käyntimäärien ja 

kansallispuistoverkoston kehitys 2010–2020



Luontomatkailun suosio 

nousussa 

• Yhteensä 9,2 milj. käyntiä 
kansallispuistoissa, retkeilyalueilla ja 
luontokeskuksissa sekä muissa suosituissa 
kohteissa v. 2020.

• Käyntimäärät kasvaneet n. 3% vuosittain, v. 
2020 maastokohteissa 17%.

• Kävijät tuovat tuloja ja työtä seudulle.

• Retkeilyn peruspalveluihin 
sijoitettu euro valtiolta 
tuottaa 10 euroa paikallistalouteen.

Kuva: Maarit Vaahteranoksa
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”Luontopalveluja” 
digiympäristössä

• Verkkosivustomme ja mobiilipalvelumme 

tarjoavat kattavat tiedot kohteista ja 

niiden palveluista. 

• Luontoon.fi-verkkopalvelu: yli 3,2 M 

yksittäistä käyttäjää (2020).

• Suomi, ruotsi, englanti, ja osa saamen 

kieli, venäjä ja kiina.

• Yhteistyöyritysten palvelut esillä.

• Retkikartta.fi-palvelu: käytettiin 3,8

milj. kertaa v. 2020 (Myös kuntien 

retkeilypalveluita kartalla).



Lietsaari / Päijänteen kansallispuisto. Kuva: Tea Karvinen / Metsähallitus



Suomalainen luonto on 

elämysten aarreaitta

• Suuri merkitys Suomen matkailun 
vetovoimatekijöinä. 

• Käyntimäärien kasvaessa erilaisten 
matkailupalvelujen tarve sekä luontokohteilla 
että lähialueilla lisääntyy. 

• Matkailuyritykset ovat tärkeä asiakas- ja 
kumppanuusryhmä.

• Yhteistyösopimuksen allekirjoittaneet 
matkailuyritykset toimivat valtion mailla ja vesillä 
ja käyttävät toiminnassaan Metsähallituksen 
ylläpitämiä retkeilyrakenteita ja/tai viestivät 
luontokohteista yhdessä Metsähallituksen kanssa.

Yhteistyön ensisijaisena tavoitteena on taata 
matkailutoiminnan vastuullisuus.
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Kansallispuistot, luonto- ja historiakohteet sekä 

maailmanperintökohteet



• Suojelualueilla toimiessa erityisen tärkeää on 

matkailun kestävyyden varmistaminen.

• Suojelualueiden 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.

• Myös UNESCO Global Geopark–konseptissa kestävän 

matkailun edistämisellä on tärkeä rooli.

Yhteistyösopimuksella yritykset sitoutuvat toimimaan 

Metsähallituksen kestävän matkailun periaatteiden 

mukaan aina, kun toiminta kohdistuu Metsähallituksen 

hallinnoimiin suojelualueisiin.

Kestävän matkailun periaatteet
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Kestävän matkailun 

periaatteet:

Edistämme kestävää matkailua. Teemme 
tämän yhteistyössä siten, että…

• 1 Tuemme kohteiden arvojen säilymistä ja 
edistämme niiden suojelua.

• 2 Minimoimme ympäristön kuormitusta.

• 3 Vahvistamme paikallisuutta.

• 4 Edistämme kohteiden tuottamaa hyvinvointia 
ja terveyttä.

• 5 Edistämme paikallistaloudellista kasvua ja 
työpaikkojen luomista.

• 6 Viestimme yhdessä kohteen arvoista ja 
palveluista.

• Ks. https://www.metsa.fi/vastuullinen-
liiketoiminta/matkailuyhteistyo/kestavan-
matkailun-periaatteet/
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Luonnon kunnioittaminen, liikkuminen, 

leiriytyminen, tulenteko ja roskaton retkeily -

kun näitä koskevat säännöt ovat hallussa, 

olet valmis retkelle.

www.luontoon.fi/retkietiketti

https://www.luontoon.fi/jokamiehenoikeudet

Retkietiketti

http://www.luontoon.fi/retkietiketti
https://www.luontoon.fi/jokamiehenoikeudet


• Matkailuyhteistyön käytäntöjä on uudistettu, 

jotta ne paremmin tukisivat kestävyyden 

toteutumista, kumppanuuksien muodostumista 

ja yhteistä viestintää.

• Matkailun liiketoiminta edellyttää aina 

sopimusta, kun se kohdistuu alueille, joilla on 

Luontopalvelujen ylläpitämää retkeilyn 

palveluvarustusta ja yrityksen toiminta tukeutuu 

tähän palveluvarustukseen. 

• Maastopalvelujen käyttöön liittyy aina 

käyttömaksu.

• Poikkeuksena kertaluonteinen palvelujen käyttö, 

jolloin yhteistyösopimusta ei ole järkevä laatia. 

Tuolloinkin käyttö edellyttää käyttömaksun 

suorittamista. 

Kumppanuus 

matkailuyritysten kanssa
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Käyttömaksuun liittyviä 

uudistuksia

Käyttömaksujen maksamisesta säädetään valtion 

maksuperustelaissa (150/1992) ja ympäristöministeriön 

sekä maa- ja metsätalousministeriön maksuasetuksissa.

• Jatkossa käyttömaksun piiriin kuuluu kaikki LP:n 

ylläpitämä retkeilyinfra (taukopaikat, ylläpidetyt reitit, 

laiturit jne.)

• Käyttömaksu on jatkossa asiakas- ja 

päiväkohtainen (aikaisemmin maksu on ollut asiakas- ja 

taukopaikkakohtainen)

• Käyttömaksun hinta LP:n yhteistyöyrityksille on 1,22 € + 

ALV / asiakas/ päivä ja sopimuksettomille yrityksille 1,5 € 

+ ALV /asiakas / päivä

• Käyttömaksujen hallinta siirtyy Eräluvat.fi -kauppaan. 

Yritykset hankkivat luvan etukäteen sivuston kautta 

(yhteistyöyrityksiä voidaan laskuttaa jälkikäteen). 

Hankinnasta saa tositteen sähköpostiin.

→ Käyttömaksut ovat maastossa tarkistettavissa
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Kumppaniyritykset saavat 

osana yhteistyösopimusta mm:

• Kohteiden logojen käyttöoikeudet.

• Metsähallituksen aineistopankin käyttöoikeudet 

(sis. kuvia, esitteitä, ohjeistusta ja muuta 

viestinnällistä sisältöä).

• Aiemman suojelualueilla toimimiseen ja kestävän 

matkailun periaatteisiin liittyvän ohjeistuksen 

lisäksi v. 2021 toteutetaan sähköinen 

koulutusaineisto.

• Näkyvyyden luontoon.fi-sivustolla ja 

mahdollisissa asiakaspalvelupisteissä.

16



Lisätietoa metsa.fi:ssä:

• Kumppanuuden hyödyt ja reunaehdot

• Yhteyshenkilöt

• Yhteydenottolomake

https://www.metsa.fi/vastuullinen-

liiketoiminta/matkailuyhteistyo/luontomatkailuyrittajyys/matkailupalvelut -

suojelualueilla/
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Kuva: Jari Salonen / Pallastunturit Särkitunturilta nähtynä



www.metsa.fi @metsahallitus_forststyrelsen @metsahallitus


