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Kylästä Kylään matkailun kehittäminen

Pallas-Yllästunturin kansallispuistoon ollaan tuomassa kan-
sainvälistä tapaa vaeltaa ja retkeillä kylästä kylään ja pal-
velusta palveluun. Kansallispuiston pitkänomainen muoto 
sekä kylien ja matkailupalveluiden sijainti kansallispuiston 
lähellä on ihanteellinen. Yrittäjien ja kansallispuiston yh-
teistyö helpottaa palveluiden ja mahdollisuuksien mark-
kinointia asiakkaalle. Retkeilijöille palveluverkoston hyö-
dyntäminen tuo mukavaa vaivattomuutta vaeltamiseen, 
kun retkeilijän ei tarvitse kantaa kaikkia tavaroita  ja ruokia 
mukanaan. Tarvitaan eri tasoisia majoittajia, kuljettajia niin 
ihmisille kuin tavaroillekin, opaspalveluita, ruokapalveluita aamupalasta illalliseen, paikallisten 
herkkujen ja tuotteiden ostospaikkoja, mahdollisuuksia vuokrata vene, pyörä tai kanootti tai 
täyttää auton tankki jne. Suomessa tämä mahdollisuus voidaan avata kansallispuistomme 
maisemissa, sen kylissä ja yrityksissä - mitään vastaavaa ei juurikaan ole tarjolla maassamme.

Kävijämäärät kansallispuistossa kasvavat ja kasvu tulisi 
ohjata osaksi lähikylien elinkeinojen kehittämistä. Yhtei-
senä tavoitteena on luoda pienten ja suurten palvelujen 
kattava verkosto kansallispuiston ympärille. Kansallis-
puiston kestävät patikointi-, pyöräily- ja melontareitit ja 
-rakenteet varmistavat myös ainutlaatuisen luonnonym-
päristömme säilymisen kansallispuiston vilkkaimmin käyte-
tyillä alueilla.  

Yhteistyökumppaniksi nyt haettaviin kahteen eri osahankkeeseen – miksi?

•    Reitit ja opasteet ohjaavat retkeilijät kyliin, joista yhteistyökumppaneiden palvelut löytyvät

•    Matkailu-, majoitus-, ravintolapalveluiden kysyntä kasvaa yhteistyön avulla

•    Yritykset saavat kansainvälistä näkyvyyttä

•    Yrityksillä on mahdollisuus vaikuttaa kansallispuiston kestävän luontomatkailun 

      kehittämiseen kansallispuiston yhteistyöryhmän kautta

•    Kansallispuiston logon käyttö yrityksen markkinoinnissa sisältyy yhteistyösopimukseen

•    Yhteistyökumppaneille tarjotaan koulutusta ja tietoa kansallispuistosta 

•    Sertifioitujen kansallispuisto-oppaiden koulutus tuottaa uusia ammattilaisia yritysten käyttöön



Syyskuussa 2012 valmistellaan

yritysten välisten reittien, palvelu-
varustuksen ja opastuksen kunnos-
tussuunnitelmia. Pallas-Yllästunturin 
kansallispuistolle haetaan Euroopan 
kansallispuistoliiton (EUROPARC) 
tunnustusta kestävän luontomatkai-
lun kehittämiseksi (Pallas- Ylläs Char-
ter valmisteluhanke).

Mitä seuraavaksi?

1. Rahoituksen (EAKR) hakeminen 
retkeilyreittien ja opasteiden inves-
tointi- ja kunnostusvaiheen toteutta-
mista varten – Kylästä kylään reit-
tihanke (2013–2014). Hakemuksen 
jättöpäivä on 25.9.2012

2. Rahoituksen (ESR) hakeminen 
sertifioitujen puisto-oppaiden 
koulutuksen toteuttamista 
varten – Puisto-oppaat ja 
yhteistyökumppanit luontomat-
kailun edelläkävijöinä (2013–2014). 
Hakemuksen jättöpäivä on 25.9.2012
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Lisätietoja
Puistonjohtaja Pekka Sulkava  
puh. 0400 815 660  e-mail: pekka.sulkava@metsa.fi

Projektipäällikkö Tuija Laitakari  
puh. 040 676 3976 e-mail: tuija.laitakari@metsa.fi

Erikoissuunnittelija Ritva Saarensalmi    
puh. 040 357 2553  e-mail: ritva.saarensalmi@metsa.fi

Erikoissuunnittelija Inari Ylläsjärvi   
puh. 040 539 8851 e-mail: inari.yllasjarvi@metsa.fi

www.metsa.fi/kylastakylaan


