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Keski-Suomen kansallispuistojen palveluita parannetaan 
Tiedote. Julkaistu: 27.09.2018, 13:05 
Metsähallitus 

Keski-Suomen kansallispuistoissa on alkanut kolmevuotinen investointihanke, jossa 
Metsähallitus parantaa Isojärven, Leivonmäen, Pyhä-Häkin ja Salamajärven kansallispuistojen 
palvelurakenteita. Palvelurakenteiden ja reittien kehittämisellä pyritään vastaamaan 
kansallispuistojen kasvaneisiin käyntimääriin ja uusien käyttäjäryhmien tarpeisiin sekä 
parantamaan luontomatkailuyrittäjien toimintaedellytyksiä. 

Keski-Suomen kansallispuistot kuntoon -hankkeen tavoitteena on nostaa kansallispuistojen 
palvelurakenteiden ja reittien laatu ja palvelukyky kansainvälisten matkailijoiden, 
luontomatkailuyritysten, kasvavien käyntimäärien ja uusien käyttäjäryhmien edellyttämälle tasolle. 
Kansallispuistojen reittejä ja palvelurakenteita kehitetään kunkin kansallispuiston erityispiirteet ja 
vetovoimatekijät huomioiden. Puistonjohtaja Tuula Peltonen iloitsee, että paranevista palveluista 
hyötyvät kaikki puistojen käyttäjät paikallisista matkailijoihin, vauvasta vaariin ja maastopyöräiljöistä 
melojiin. Erityisen tärkeää on kehittää samalla myös kansallispuistoihin tukeutuvien 
luontomatkailuyrittäjien toimintaedellytyksiä. 

Investointihanke aktivoitiin käyntiin Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Metsähallituksen yhteisessä 
#Keski-Suomen retkeilyreitit maailmankartalle –hankkeessa. Hankkeen avoimissa työpajoissa 
kartoitettiin reittien vetovoimatekijöitä ja kehittämistarpeita ja niiden pohjalta laadittiin 
kehittämissuunnitelmat. Työpajoihin osallistui muun muassa puistojen lähialueiden asukkaita, 
mökkiläisiä, kuntien edustajia ja luontomatkailuyrittäjiä. 

Investointihankkeen kokonaisbudjetti on 210 500 euroa ja puolet rahoituksesta on Keski-Suomen ja 
Keski-Pohjanmaan ELY-keskusten myöntämää Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston 
tukea. Toinen puoli budjetista tulee kansallispuistoja hoitavalta Metsähallitukselta. Hanke toteutetaan 
vuosien 2018 – 2020 aikana. Tärkeimmät puistokohtaiset toimenpiteet on esitelty alla. 

Isojärven kansallispuisto 

Isojärven kansallispuistoon rakennetaan maastopyöräilyreitti ja laajennetaan sekä uudistetaan 
taukopaikkojen palvelurakenteita vastaamaan kasvanutta kysyntää. Kannuslahteen tulee uusi esteetön 
keittokatos ja käymälä. Ala-Vahterista rakennetaan erityisesti melojille ja yrittäjille soveltuva tukikohta 
keittokatoksineen, telttapaikkoineen ja saunoineen. Isojärven reitistöjen viitoitukset uudistetaan ja 
polkuverkostosta muodostetaan selkeästi opastettuja eri pituisia rengasreittejä. Isojärven investointien 
kokonaisbudjetti on 71 000 euroa. 

Leivonmäen kansallispuisto 

Leivonmäen kansallispuistossa uusitaan reittien viitoitus ja rakennetaan maastopyöräilyreitti. Nämä työt 
ovat jo loppusuoralla. Selänpohjan pysäköintialuetta laajennetaan ja käymälän alle rakennetaan 
lokakaivo huollon helpottamiseksi. Lintuniemeen tulee uusi entistä suurempi liiteri-käymälä. Lisäksi 
reittejä kestävöidään ja rakennetaan uusia pitkoksia. Leivonmäen budjetti on 43 500 euroa. 
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Pyhä-Häkin kansallispuisto 

Pyhä-Häkkiin rakennetaan uudet maastoportaat ja siltoja. Lisäksi puistoon tulee mobiiliopasteita, 
reittejä kestävöidään sekä rakennetaan uusia pitkospuita. Pyhä-Häkin budjetti on 28 000 euroa. 

Salamajärven kansallispuisto 

Salamajärvellä Koirasalmeen on rakenteilla esteetön reitti ja Heikinjärvennevalle uusi luontotorni. 
Salamajärvellä tullaan myös sorastamaan reittejä ja rakentamaan uusia pitkospuita. Lisäksi Peuran 
polun palveluita kehitetään rakentamalla vuokratupa Sääksjärvelle. Uusi vuokratupa ja luontotorni 
tulevat palvelemaan paitsi Hirvaan kierroksen vaeltajia, myös vaelluksia ja luontoretkiä järjestävien 
luontomatkailuyrittäjien toimintaa. Salamajärven investointibudjetti on 68 000 e. 

Kuvat: 

• Maastoportaat paitsi helpottavat kulkemista, myös suojelevat rinnettä kulumiselta Pyhä-Häkin 
kansallispuistossa. Kuva: Metsähallitus / Maija Mikkola 

• Leivonmäen kansallispuiston uusia reittiviittoja pystytetään parhaillaan. Kuva: Metsähallitus / 
Henri Solismaa 

Lisätiedot: 

• Keski-Suomen kansallispuistot kuntoon -hanke ja kansallispuistot:  
o Erikoissuunnittelija Maija Mikkola, Metsähallitus, puh. 0400 423 476 
o Puistonjohtaja Tuula Peltonen, Metsähallitus, puh. 040 092 4534 
o Isojärven kansallispuisto: www.luontoon.fi/isojarvi 
o Leivonmäen kansallispuisto: www.luontoon.fi/leivonmaki 
o Pyhä-Häkin kansallispuisto: www.luontoon.fi/pyha-hakki 
o Salamajärven kansallispuisto: www.luontoon.fi/salamajarvi 

• Keski-Suomen retkeilyreitit maailmankartalle -hanke: Projektipäällikkö Mirva Leppälä, puh. 
050 431 7574, www.aitomaaseutu.fi/retkeilyks 

 

Metsähallituksen Luontopalvelut suojelee ja hoitaa alkuperäistä ja uhanalaista suomalaista luontoa 
sekä tuottaa luonnossa liikkujille retkeilypalveluja. Vastuullamme ovat maamme kansallispuistot, 
luonnonpuistot ja muut valtion suojelualueet pohjoiset erämaa-alueet sekä monet merkittävät 
historiakohteet. 
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