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Luontopalvelut hoitaa arvokkainta 
suomalaista luontoa 

• Hoidamme kaikkia luonnonsuojeluun ja 
retkeilyyn varattuja valtion omistamia 
alueita:

• 40 kansallispuistoa 

• 19 luonnonpuistoa 

• 5 valtion retkeilyaluetta

• 1 maailmanperintöalue

• 12 Lapin erämaa-aluetta 

• yli 3000 muuta suojeluohjelma- ym. kohdetta 

• sekä kulttuuriperintökohteita:
n. 380 lailla suojeltua rakennusta,
n. 2000 muinaisjäännöstä.
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Kansallispuistoissa yli 3,1 miljoonaa 

käyntiä v. 2017



Ylläpidimme vuonna 2017

• n. 6 000 km retkeilyreittejä ja 
luontopolkuja:

• Kysytyimpiä erimittaiset rengasreitistöt

• n. 2 000 km hiihtoreittejä ja latu-uria

• yli 10 000 palvelurakennetta 

• Palvelimme asiakkaita 25 luontokeskuksessa. 
Niissä vierailtiin yhteensä 1,2 miljoonaa 
kertaa.  

• Palvelujen käyttäjien asiakastyytyväisyys oli 
4,3 (asteikko1–5).

• Yhteistyösopimus noin 600 yrityksen kanssa

Edellytyksiä luontomatkailun
yritystoiminnalle
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Suomen luontokeskus Haltia, Nuuksio, Espoo. Kuva: Jukka-Pekka Ronkainen



Luontomatkailun kasvu 
maastopalvelujen 
ylläpidon haasteena

Kansallispuistojen ja historiakohteiden 
korjausvelka: 

• Palveluvarustus 44 milj. €

• Historiakohteet 72 milj. €

Toimet:

• Palvelurakenteiden ylläpito kohdistetaan 
suosituimmille alueille.

• Taukopaikkoja karsitaan 20 % (414 kpl)*.

• Karsittavien kohteiden käyntien määrä ollut 
2,8 % kokonaiskäyntimäärästä.
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Kansallispuistojen ja muiden 

suojelukohteiden hoidon 

budjettimäärärahojen kehitys, 

mom. 35.10.52

Kansallispuistojen 

käyntimäärien 

kehitys 



Rahoitus vuonna 2017 
Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät
• Luontopalvelujen ja Eräpalvelujen toiminta rahoitetaan 

pääosin valtion budjetista. Tulorahoitusta tuovat mm. 
metsästys- ja kalastusluvat. 

• Rahoituslähteet 
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Luontopalvelujen 
organisaatio 2018  

• Sisä-Suomen Luontopalvelut hoitaa Keski-
Suomen kansallispuistoja ja 
luontokohteita

• Vakinaisten määrä n. 20 htv
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Järvi-Suomen Luontopalvelut

92 HTV



Luonnonsuojelualueet ja luonnonsuojeluun varatut alueet Keski-Suomessa 5/2018

*

Status kpl hehtaaria

Luonnonpuisto 1 1 266

Kansallispuisto 5 9 284

muut valtion perustetut suojelualueet 51 5 851

luonnonsuojelutarkoituksiin varatut alueet 361 22 408

VALTION LS-ALUEET YHTEENSÄ 418 38 808

yksityismaiden luonnonsuojelualueet 1010 11 031

määräaikaiset rauhoitusalueet 25 130

luontotyyppien suojelualueet 101 72

erityisesti suojeltavien lajien suojelualueet 16 40

YKSITYISMAIDEN SUOJELUALUEET 
YHTEENSÄ 1 152 11 273

SUOJELUALUEET YHTEENSÄ 1 570 50 082



Keski-Suomen kansallispuistojen 
tulovaikutukset

• Etelä-Konneveden kansallispuisto 30 000 käyntiä 
(v. 2016 21 600), kokonaistulovaikutus 0,8 
miljoonaa euroa, 8 htv

• Isojärven kansallispuisto: 17 800 käyntiä (v. 2016 
16 000), kokonaistulovaikutus 0,2 miljoonaa 
euroa, 2 htv

• Leivonmäen kansallispuisto 20 100 käyntiä (v. 
2016 16 300), kokonaistulovaikutus 0,3 miljoonaa 
euroa, 3 htv

• Pyhä-Häkin kansallispuisto 21 000 käyntiä (v. 2016 
17 300), kokonaistulovaikutus 0,3 miljoonaa 
euroa, 3 htv

• Salamajärven kansallispuisto 17 400 käyntiä (v. 
2016 15 700), kokonaistulovaikutus 0,4 miljoonaa 
euroa, 4 htv



Metsähallituksen kestävän matkailun yhteistyöyritysten määrä Keski-Suomessa on n. 40

Kansallispuistojen käyntimäärien 
kehitys



Kansallispuistojen maastopalvelujen 
ylläpito ja yhteistyö
Tärkeimmät kohteet Keski-Suomessa, joissa 

palveluja ylläpidetään, ovat kansallispuistot

Hajakohteiden ylläpidosta neuvotellaan 

paikallisten kanssa:

• Kummisopimukset

• Ylläpitosopimukset

Maastopalvelujen huolto: 

• Omana työnä (tulee vähenemään)

• Laukaan vankityönä: 4-5 vankia

• Ostopalveluna huoltoyrityksiltä 

• Vapaaehtoistyö:

• Lammaspaimentoiminta

• Kansallispuiston ystävät



Maastopalvelujen kehittäminen 
kansallispuistoissa

• Maastopalvelujen määrän optimointi, 
tekniset kokeilut ja ratkaisut, kokemuksen 
hyödyntäminen

• Kansallispuistojen reittejä ja taukopaikkoja 
kehitetään hankkeissa

• #Keski-Suomen retkeilyreitit maailmankartalle 

• Keski-Suomen kansallispuistot kuntoon –hanke 

• Taukopaikat ja reitit kuntoon, uusia 

käyttäjäryhmiä ym

• Polku luontoon: 

• Selvitetään luontoliikkujien polkuja soveltavan 
liikunnan näkökulmasta.
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Kiitos!


