
luonto- ja eräpalveluista
hyvinvointia suomeen



luonto on suomen matkailun suurin 
vetovoimatekijä ja ohittamaton osa suomi-
kuvaa. Matkailu on maailman nopeimmin 
kasvavia elinkeinoja. Kansallispuistot ovat 
kaikkien tuntema brändi – takuu upeasta 
luonnosta ja hyvistä palveluista.

Uusia avauksia,  
uusia mahdollisuuksia
luontopalvelujen hoitoon on uskottu 
 suomenlinnan kupeessa oleva vallisaari, 
joka avataan yleisölle 2016. yksityisen 
 sektorin kumppanien kanssa haluamme 
tehdä siitä merkittävän luontomatkailu-
kohteen 10 minuuttia helsingin keskus-
tasta. saaristomerellä kehitämme Örön 
linnakesaaresta alueen luontomatkailun 
keskuksen. hallintaamme on tullut 

Luonto antaa elinvoimaa suomalaisille 
ja Suomeen. Metsähallituksen luonto
palvelut tunnetaan kansallispuistojen 
hoitajana ja eräpalvelujen tuottajana 
valtionmailla. Työmme yhteiskunnal
linen vaikuttavuus on viime vuosina 
laajentunut merkittävästi. 

Kansallispuistojen upeat maisemat ja 
turvalliset reitit innostavat luonto-
retkille. Kalastus- ja metsästyspal-

velumme ylläpitävät hienoa eränkäynnin 
perinnettä. 

tarjoa mme monipuolisesti mahdolli-
suuksia vapaaehtoistoimintaan, mikä lisää 
yhteisöllisyyttä ja säästää valtion varoja. 

luonto auttaa maahanmuuttajia 
kotoutumaan, työttömiä aktivoitumaan ja 
syrjäytymisvaarassa olevia kohentamaan 
itsetuntoaan.

Käynti kansallispuistossa 
vastaa yli 200 euron 
liikuntaseteliä
Retkeilijöiden aRvio teRveyshyödyistä.

Kansallispuistoissa  
1 euro valtiolta = 10 euroa 
paikallistalouteen
selvitys paikallistaloudellisista 
vaikutuksista: www.metsa.fi/
suojelualueetjapaikallistalous

Yli 2 500 vapaaehtoista huhki 
kansallisomaisuuden hyväksi
vapaaehtoiset tekivät työtä luonnon, 
eRä haRRastuksen ja kulttuuRipeRinnön 
puolesta 18 henkilötyövuoden veRRan v. 2013.

kulttuuriperintö kohteita Kuusiston linnasta 
Kajaanin linnaan. niistä teemme elävät 
tapahtuma- ja matkailukohteet.

Elinvoimaa suomalaisille Ku
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Koko Suomi mukana
Luontopalvelut on osa liikelaitos  
Metsä hallitusta, mutta samalla  
julkis hallinnon eli valtion toimija.  
Hallinnassamme on 7,1 miljoonaa 
hehtaaria valtion maita ja vesiä. 

hoidamme kansallispuistoja, muita 
suojelualueita sekä valtion riista-
maita ja kalavesiä. erätarkas ta-

jamme vastaavat laillisuusvalvonnasta.

Yli 2 milj. käyntiä 
kansallispuistoissa ja  
1 milj. luontokeskuksissa
uusi suomen luontokeskus haltia  
on poRtti kaikkiin kansallispuistoihimme.

1 vanki pois vankilakierteestä 
= 1 milj. euron säästö
vankityötä luontopalveluissa noin 50 htv. 
luonnossa tehty työ on hyvin kuntouttavaa, 
ja voi ohjata ulos vankilakieRteestä.

työllistämme kaiken ikäistä väkeä 
saaristo mereltä tuntureille ja Merenkur-
kusta Kolille. palkkaamme kausityönteki-
jöitä, nuorisotyöllistettäviä ja tarjoamme 
mielekästä työtä myös avolaitosvangeille. 

Metsähallituksen luontopalvelujen  
rahoitus vuonna 2013
Ympäristöministeriö ............................ 33,4 milj. €
tulorahoitus (lähinnä metsästYs-  
ja  kalastusluvat) ................................. 10,5 milj. €
maa- ja metsätalousministeriö .......... 6,8 milj. €
tYö- ja elinkeinoministeriö.................. 2,5 milj. €
oikeusministeriö  .................................... 0,8 milj. €
eu-hankerahoitus  ................................. 4,6 milj. €
muu rahoitus  ......................................... 3,2 milj. €
Yhteensä ................................................61,8 milj. €

EU-rahoitus hankkeissamme 
yli kaksinkertaistunut  
2010–2014
2,1 milj. euRosta 5,2 milj. euRoon.

Suoverkosto-LIFE-hankkeessa työllistimme EU-rahalla  
100 urakoitsijaa 90 henkilötyövuoden verran
hankkeen Budjetti yhteensä 6,7 miljoonaa euroa v. 2010–2014, mistä 50 % eu:lta.

luontopalveluista hyötyvät myös  
pai kal liset yritykset: urakoitsijat sekä 
luontomatkailu- ja majoitusyrittäjät.

valtion rahoituksella tuotamme 
 retkeilyn peruspalvelut kuten 7 000 km 
reittejä. hanke rahoituksella vahvistamme 
maakuntien luonto matkailu  a muiden toi-
mijoiden kanssa. Käytämme eu-rahoitusta 
aktiivisesti hyväksi myös uhanalaisten 
lajien ja luontotyyppien säilyttämiseksi.

Saariselkä, Kiehinen 
Ivalo

Kuusamo, 
Karhuntassu

Saimaa, RiihisaariLeivonmäki

Rokua

Pallas-Yllästunturi

Repovesi

Lemmenjoki

Urho Kekkosen 
kansallispuisto

Pyhä-Luosto

Riisitunturi Oulanka

Hiidenportti

Perämeri

Salamajärvi
Tiilikkajärvi

PatvinsuoKoli
Pyhä-Häkki

Linnansaari
Kolovesi

Seitseminen

Liesjärvi
Saaristomeri

Tammisaaren saaristo

Kurjenrahka

Nuuksio

Torronsuo
Puurijärvi ja Isosuo

Valkmusa
Itäinen Suomenlahti

Päijänne
Isojärvi

Helvetinjärvi

Kauhaneva-Pohjankangas
Lauhanvuori

Petkeljärvi
Etelä-Konnevesi

Selkämeri

Sipoonkorpi

Tunturi-Lappi

Yllästunturi,
Kellokas

Naava

Pallastunturi

Kuhmo, Petola

Oulanka

Oskari

Merenkurkku, 
Terranova

Teijo

Häme

Sinisimpukka

Hossa
Syöte

Hailuoto

Kalajoki

Korvatunturi, 
Savukoski

Kilpisjärvi
Ylä-Lappi, Siida  

Koilliskaira

Karhunkieros

Ukko

Norja

Venäjä
Ruotsi

Viro

Ruunaa

Haltia

Liminganlahti

Kansallispuisto 
Luontokeskus
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Metsähallitus, luontopalvelutwww.Metsa .fiwww.luontoon.fiKuvat / Metsähallitus. Kannen Kuvat: KiRsi uKKonen, aKu ahlholM,  

JaRi Kostet, tea KaRvinen. taKaKansi: MaRKo haapalehto.6 000 KpleRweKo painotuote oy, helsinKi 2014.

Tuloja  
luonnosta 
• Jokainen veroeuro, jonka valtio sijoittaa 
kansallispuistojen palveluihin, palaa 
paikallistalouden hyödyksi 10-kertaisena.
• Jokaisesta metsästys- ja kalastusluvasta 
maksettu euro hyödyttää aluetaloutta 
7-kertaisesti.
• suomi-brändi vahvistuu, ja maahamme 
tulee lisää matkailijoita.

Terveyttä 
luonnosta
•Kansallispuisto- ja eräretkillä stressi  
vähenee ja kunto kohenee: kansallis -
puis  toissa kävellään vuodessa noin 34 
miljoonaa kilometriä eli 850 kierrosta 
maapallon ympäri. pienriistan metsästäjä 
puolestaan kulkee maastossa n. 10 km 
päivässä.
•helppokulkuiset reitit, hyvät opasteet 
ja verkkopalvelut ohjaavat kaikenikäiset 
luontoretkille.

Luonto työllistää ja liikuttaa
Tulevaisuutta 
luonnosta
•hyvät palvelumme lapsiperheille,  
oppimisympäristöt kouluille ja työpaikat 
nuoriso työllistettäville kutsuvat tulevia 
polvia luontoon.
•aktiivinen luonnonhoitotyö säilyttää 
suomen luonnon rikkautta osana 
 maapallon luonnon monimuotoisuutta
•Metsästäjien maksamilla lupatuloilla  
on viime vuosina parannettu riistan  
elinympäristöjä tuhansilla hehtaareilla.

www.metsa.fi/luonnonsuojelu – tietoa Metsähallituksen luontopalvelujen työstä
www.luontoon.fi – luonnossa liikkujan laaja palvelusivusto suojelu- ja retkeily alueista
www.retkikartta.fi – valtionmaiden retkeily-, kalastus- ja metsästyskohteet karttapalveluna
www.eräluvat.fi – kalastus-, metsästys- ja maastoliikenneluvat valtionmaille
www.haltia.com – Suomen luonto  keskus Haltia: koko Suomen luonto saman katon alla

Luontopalvelut  
Twitterissä

Suomen kansallispuistot  
Facebookissa


