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Sisältö

Euroopan sosiaalirahaston rahoittaman koulutushankkeen (Puisto-oppaat ja yhteistyökumppanit luontomatkailun edelläkävijöinä 2013–2014) 
tavoitteena on ollut lisätä kansallispuisto-oppaaksi koulutettavien tietoa alueesta ja syventää sopimus-, luonto- ja kulttuuriosaamista alueen 
yrityksissä.  Vuoden mittaisen koulutuksen avulla on haettu mallia Pallas - Yllästunturin kansallispuiston opaskoulutukseen ja kohderyhmänä ovat 
olleet alueen sidosryhmät, lähinnä alueen yritysten henkilöstö. Kestävän luontomatkailun toteuttaminen johdonmukaisesti edellyttää yritystoi-
minnan reunaehtojen ja sopimuksellisuuden ymmärtämistä kun matkailuliiketoiminnassa hyödynnetään valtionmaa-alueita. 
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Kenelle ja miksi?

1

Pallas-Yllästunturin kansallispuisto sijoittuu Enon-
tekiön, Muonion, Kolarin ja Kittilän kuntien alueel-
le. Vahva luontomatkailun reittiverkosto rakentei-
neen  yhdistää sekä kansallispuiston suojelualueen 
että sen ulkopuolella olevat muut valtion maa- ja 
vesialueet.

Oppaan tarkoituksena on selkeyttää lupahakijalle 
Metsähallituksen hallinnoiman valtion alueen liike-
toimintakäytön mahdollisuuksia. Opasta tukee ver-
kossa julkaistu Kansallispuiston yrittäjän opas. Opas 
kertoo tarkemmin kansallispuiston liiketoimintakäy-
tön mahdollisuuksista ja sen reunaehdoista.

Valtion maa- ja vesialueiden käyttöä varten tehdään 
erilaisia sopimuksia matkailuyritysten ja muiden 
kaupallisten kumppanien kanssa. Metsähallituksen 
hallinoimille alueille tarvitaan aina lupa tai sopimus, 
kun on kyse matkailun liiketoiminnasta. Liiketoimin-
takäyttö tulee erottaa jokamiesoikeuksiin perustu-
vasta virkistyskäytöstä. 

Alueelle sijoittuvien reittien ja rakenteiden lisäksi 
maisema ja ympäröivä luonto eri muodoissaan luo-
vat merkittäviä liiketoiminta-arvoja, joista huolta 
pitämällä turvataan matkailuelinkeinon jatkuvuus. 

Liiketoiminnan suunnittelussa alueelle on hyvä  
ymmärtää erilaisten maankäyttömuotojen ja hallin-
tatahojen vaikutus sopimuksellisuuteen. Matkailu 
elinkeinona kehittyy voimakkaasti ja löytää koko 
ajan uusia muotoja. Erilaiset aktiviteetit ja niiden 
mahdollinen sovittaminen valtionhallinnassa oleville 
alueille käydään oppaassa kappaleittain läpi. 

Oppaan keskiaukeamakartat esittelevät tarkemmin 
erilaiset valtion maa- ja vesialueiden käyttö- ja hal-
lintomuodot kansallispuiston ympärillä. Kappaleessa 
19 on käyty läpi tyypillisimpiä kysymyksiä vastauksi-
neen. Lopussa esitellään asiaa hoitavat yhteys- 
henkilöt Metsähallituksessa.  

Särkitunturin retkeilypolun kestävöintiä kesällä 2013� Kuva: Metsähallitus. Puolitaipaleen entisöity metsänvartijan tila soveltuu yrityskäyttö-
kohteeksi� Kuva: Metsähallitus. Riekko kesäpukua vaihtamassa� Kuva: Olli Autto.
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Mitä on kestävä kehitys?

2

Kestävä kehitys on osa maailmanlaajuista ohjattua 
yhteiskunnallista muutosta, jonka päämääränä on 
turvata nykyisille ja tuleville sukupolville mahdolli-
suudet hyvään elämään. Yhdistyneiden kansakun-
tien Brundtlandin komissiossa vuonna 1987 kestävä 
kehitys määriteltiin kehitykseksi, joka tyydyttää 
nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta 
mahdolli suutta tyydyttää omat tarpeensa.

Suomen kestävän kehityksen strategian lähtökoh-
tana on yhdistää luonnon kestävä käyttö, hoito ja 
suojelu sekä kansalaisten hyvinvoinnin ja yhteiskun-
nan eheyden turvaaminen siten, että tuloksena on 
osaava ja vahvuutensa hyödyntävä kestävän kehityk-
sen Suomi (Suomen kestävän kehityksen toimikun-
nan asettama strategiaryhmä 2006).

Kestävässä kehityksessä voidaan erottaa kolme 
ulottuvuutta, jotka ovat ekologinen, taloudellinen ja 
sosiokulttuurinen ulottuvuus. Kestävä kehitys on siis 
yhteistyötä taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristön 
hyvinvoinnin edistämiseksi.

 Ekologinen
Ekologisella kestävyydellä tarkoitetaan luonnon 
moni muotoisuuden säilyttämistä ja ihmisen talou-
dellisen ja aineellisen toiminnan sopeuttamista maa-
pallon luonnonvaroihin ja luonnon sietokykyyn. 
 
 Sosiokulttuurinen
Sosiokulttuurisella kestävyydellä tarkoitetaan ihmis-
oikeuksien kunnioittamista ja tasa-arvoisuutta. 
Tavoit teena on hyvinvoinnin lisääminen kansallisesti 
ja maailmanlaajuisesti.

 Taloudellinen
Taloudellisesti kestävällä tavalla toimittaessa tava-
rat ja palvelut voidaan tarjota nykyistä vähemmän 
ympäristöä rasittaen sekä luonnonvaroja ja energiaa 
säästäen. Taloutta pyritään kehittämään niin, että 
kasvu ei johda varantojen häviämiseen.

Matkailulla on merkittäviä positiivisia vaikutuksia 
paikalliseen talouteen ja työllisyyteen, minkä vuoksi 
matkailuelinkeinon toimintaedellytykset pyritään 
turvaamaan myös tuleville sukupolville. Kestävän 
matkailun periaatteiden mukaisesti ympäristö- 
resursseja pyritään hyödyntämään luontoa ja 
paikallis yhteisöjen ainutlaatuisuutta kunnioittaen. 

Ekologiselta kannalta kestävän matkailun tavoitteena 
on, että kohdealueen ympäristöarvoja, ekologisten 
systeemien toimintaa tai alueen alkuperäislajien 
esiintymistä ei vaaranneta. Kestävyyden arvioimi-
seksi mm. retkeilymaaston kulumista, ilmansaas-
teita, energiatehokkuutta ja matkailun vaikutuksia 
uhanalaisiin lajeihin seurataan matkailualueilla 
säännöllisesti.

Paikallistalouden ja sidosryhmien kanssa tapahtuva 
toiminta luontomatkailun kehittämiseksi ja toteut-
tamiseksi edellyttää jatkuvaa vuorovaikutusta. 
Yrityksen ja Metsähallituksen välisellä yhteistyösopi-
muksella sitoudutaan tähän toimintatapaan. Kou-
lutustilaisuuksissa ja muissa tapaamisissa luodaan 
pohjaa kestävälle kehittämiselle.

Opintoretkellä Ilmatieteenlaitoksen tutkimusasemalla Sammaltunturilla� 
Kuva: Ritva Saarensalmi.
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Kestävää luontomatkailua suojelualueilla

3

Kansallispuistoilla ja muilla luonnonsuojelualueil-
la on suuri merkitys matkailun vetovoimatekijöinä. 
Luonnonsuojelualueiden taloudellinen hyödyntämi-
nen matkailussa on mahdollista, mikäli se ei vaaran-
na luonnonsuojelutavoitteiden saavuttamista eikä 
muuta alueen luonnontilaa.

Metsähallitus otti vuonna 2004 käyttöön Kestävän 
luontomatkailun periaatteet, joita pyritään noudat-
tamaan kaikessa omassa toiminnassa sekä yhteistoi-
minnassa matkailuyrittäjien kanssa. 

Kestävää luontomatkailua harjoitetaan Metsähalli-
tuksen hallinnoimilla suojelu-, erämaa- ja suojeluoh-
jelma-alueilla seuraavasti:

1. Luontoarvot säilyvät ja toiminta edistää luonnon 
suojelua
•	 Luonto	on	tärkeä	matkan	syy.	
•	 Kävijöille	kerrotaan	luonnosta	ja	sen	suojelusta.	
•	Matkailu	ei	häiritse	luontoa,	kaikki	alueet	eivät	so-
vellu matkailukäyttöön. 
•	 Ryhmät	ovat	pieniä,	kuljetaan	reiteillä	aina	kun	
mahdollista. 
•	Matkailua	kanavoidaan	palveluvarustuksen	sijoi-
tuksella ja ohjeilla. 
•	 Rakennetaan	ympäristöön	sopeutuvasti,	luonnon-
kauniit alueet säilytetään rakentamattomina. 
•	 Luonnon	kulumista	ja	muita	ympäristövaikutuksia	
seurataan, tarvittaessa niihin puututaan.
 

Matkailuväen omalla luontokoulun kasviretkellä Seiposen päällä� Koulutustilaisuuksia järjestetään joka kesä� Kuva: Seija Olkkonen.
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Sopimuksellisuus

4

Metsähallituksen hoitamien alueiden käyttö matkai-
lun yritystoimintaan perustuu lupaan tai sopimuk-
seen. Sopimuksissa ja sopimusprosessissa on eroja 
riippuen siitä, onko yrittäjän sopimuskumppanina 
Metsähallituksessa luontopalvelut, Laatumaa,  
metsätalous tai muu Metsähallituksen tulosalue.   

2. Ympäristöä kuormitetaan mahdollisimman vähän
Toimitaan luonnon ehdoilla, vältetään kaikkea ym-
päristön kuormitusta. 
•	 Tavoitteena	on	ympäristöä	säästävä	ja	roskaton	
retkeily. 
•	 Polttopuuta	käytetään	säästeliäästi.	
Päästöt veteen ja ilmaan minimoidaan ja suositaan 
uusiutuvia energialähteitä. 
•	Metsähallitus	ja	yrittäjät	antavat	hyvän	esimerkin	
ympäristönsuojelusta. 

3. Arvostetaan paikallista kulttuuria ja perinteitä
•	 Tutustutaan	avoimin	mielin	paikalliseen	
kulttuuriin. 
•	 Paikallinen	kulttuuri	otetaan	mahdollisuuden	mu-
kaan huomioon tiedon ja elämysmahdollisuuksien 
tarjonnassa. 
•	 Käytetään	paikalliset	olot	hyvin	tuntevia	oppaita.	

4. Asiakkaiden arvostus ja tietämys luonnosta ja 
kulttuurista lisääntyvät
•	 Hankitaan	tietoa	etukäteen.	
•	 Tieto	löytyy	helposti	ja	on	tarjolla	kiinnostavassa	
muodossa. 
•	 Annetaan	mahdollisuus	osallistua	alueen	hoitoon.	
•	 Oppaat	ovat	hyvin	koulutettuja.	

5. Asiakkaiden mahdollisuudet luonnossa virkistymi-
seen paranevat
•	 Otetaan	huomioon	kaikki	luonnossa	liikkujat.	
•	 Palvelut	mitoitetaan	kysynnän	ja	kohteen	mukaan.	
•	 Tarjotaan	luonnonrauhaa	ja	opastettuja	
luontoretkiä. 
•	Matkailutuotteita	kehitetään	yhdessä	yrittäjien	
kanssa. 

6. Asiakkaiden henkinen ja fyysinen hyvinvointi 
vahvistuvat
•	 Suositaan	lihasvoimin	liikkumista.	
•	 Huolehditaan	asianmukaisesta	
retkeilyvarustuksesta. 
•	 Tarjolla	on	helppoja	ja	vaativia	retkikohteita.	
•	 Tarjotaan	mahdollisuus	luontoelämyksiin.	
•	 Rakenteet,	reitit	ja	ohjelmapalvelut	ovat	turvallisia	

7. Vaikutetaan myönteisesti paikalliseen talouteen ja 
työllisyyteen
•	 Käytetään	mahdollisuuksien	mukaan	paikallisten	
yrittäjien tuotteita ja palveluja. 
•	 Työllistetään	mahdollisuuksien	mukaan	paikka-
kuntalaisia, mutta huomataan, että myös muualta 
tulleet ihmiset ja ideat voivat olla voimavara kotiseu-
dun kehittämisessä. 

8. Viestintä ja markkinointi on laadukasta ja 
vastuullista
•	 Asiatiedot	ovat	luotettavia.	
Tiedotus on avointa ja vuorovaikutteista. 
Markkinointi ei ole ristiriidassa luonnonsuojelun 
kanssa. 

9. Toimintaa suunnitellaan ja toteutetaan 
yhteistyössä
•	 Asiakkaiden	mielipiteet	ovat	tärkeitä.	
Järjestetään koulutusta yhdessä yrittäjien kanssa. 
•	 Annetaan	kaikille	kiinnostuneille	mahdollisuus	
osallistua suunnitteluun. 
•	 Yhteistyössä	asetetaan	etusijalle	ne,	jotka	sitoutu-
vat näihin kestävän luontomatkailun periaatteisiin.

Sopimuksellisuudella pyritään varmistamaan kestä-
vän luontomatkailun toteutuminen kansallispuistos-
sa ja muilla suojelualueilla.  Seuraavan sivun orga-
nisaatiokaavio esittelee Metsähallitus konsernin eri 
yksiköt.
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Yhteistyö- ja käyttöoikeussopiminen luontopalveluissa

5

Luontopalvelujen tavoitteena on yhteistyösopimuk-
sen laatiminen aina, kun yritys käyttää suojelu-, erä-
maa- tai suojeluohjelma-aluetta tai muutoin selvästi 
profiloituu niihin. Sopimukset tehdään aina määrä-
ajaksi, yleensä kolmeksi vuodeksi kerrallaan. 

Käytössä on kahdentyyppisiä yhteistyösopimuksia:  
•	 Yhteistyösopimus	ilman	käyttöoikeuden	luovu-	
 tusta (maksuton). 
•	 Yhteistyösopimus,	joka	sisältää	käyttöoikeuden
 luovutuksen (maksullinen).   

Mikäli yrityksen, ammatinharjoittajan tai muun liike-
toimintaa harjoittavan yhteisön maksulliseen tuot-
teeseen sisältyy huolletun taukopaikan tai vastaavan 
rakenteen käyttö, edellyttää se aina käyttöoikeuden 
sisältävää sopimusta luontopalvelujen kanssa.

Käyttöoikeuden sisältävä yhteistyösopimus ja erilli-
set korvaukset määräytyvät seuraavasti: sopimuksen 

perusmaksu koko sopimuskaudelta on 60 euroa  
(+ alv). Lisäksi Metsähallituksen huoltaman tauko-
paikan käyttö (esim. tulipaikka tai laavu) on mak-
sullista yhteistyöyritykselle. Käyttökorvaus on 1,22 
euroa/henkilö/käyttökerta (+ alv).

Kansallispuistojen ja muiden suojelualueiden mat-
kailuun liittyvät yhteistyösopimukset valmistellaan 
yhdessä yritysten kanssa. Metsähallituksen puolelta 
alueen puistonjohtaja allekirjoittaa sopimukset.  
Sopimusmallit on laadittu suomeksi, ruotsiksi ja  
englanniksi. Lisätietoja saa lähimmästä Metsähalli-
tuksen luontokeskuksesta tai suoraan aleen puiston-
johtajalta, erikoissuunnittelijalta tai nettisivustolta.

Eri tavoin kerättyä sopimuskumppanipalautetta käsi-
tellään vuosittaisissa yhteistyöpalavereissa.

Metsähalituksen orgaisaatiokaavio 2014�

Metsätalous
 Puun myynti ja markkinointi 

metsäteollisuudelle ja valtion 
talousmetsien hoito.

Luontopalvelut
Kansallispuistojen ja muiden 
luonnonsuojelu-, erämaa- ja 

retkeilyalueiden hoito, 
lajien ja luontotyyppien suojelu, 
retkeily-, metsästys- ja kalastus-

palvelujen tuottaminen.

Metsähallitus-konserni
PÄÄJOHTAJA 

Metsähallituksen yhteiset konserniyksiköt ja Palvelukeskus

Laatumaa
Lomatontteihin ja metsätiloihin liit-
tyvä kiinteistötoiminta, Metsähal-
lituksen omistamien rakennusten 
myynti ja aktiivinen hankekehitys 

tuulivoimaliiketoiminnassa.

Fin Forelia Oy
Taimituotanto ja -kauppa.

Siemen Forelia Oy
Siementuotanto ja -kauppa.

MH-Kivi Oy
Maa-ainespaikkojen vuokraus ja 

maa-ainesten myynti.
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Matkailun liiketoiminta ja metsätalous

6

Metsähallituksen lähtökohtana on se, että metsäta-
loutta, porotaloutta ja matkailua voidaan harjoittaa 
samoilla alueilla päällekkäiskäytön periaatteella. 
Yhteistyöllä turvataan matkailun kehittyminen ja 
kasvu, samoin kuin metsätaloustoiminnan ja poro-
talouden jatkuvuus ja kilpailukyky. Eri maankäyttö-
muotojen huomioimista metsätaloudessa kuvataan 
tarkemmin metsätalouden ympäristöoppaassa, joka 
löytyy www.metsa.fi -sivuston julkaisuista.

Porotalouden ja metsätalouden yhteistyötä ohjaavat 
mm. Metsähallituslaki, poronhoitolaki, Metsähalli-
tuksen ja Paliskuntain yhdistyksen välinen sopimus, 
lisäksi metsätaloustoiminnassa tulee ottaa huomi-
oon metsälaki ja mahdolliset kaavamääräykset.

Metsähallitus ja paliskunnat pitävät säännöllisesti 
yhteisiä neuvotteluja, joissa esitellään porotalou-
den ja metsätalouden vuosittaiset toimenpiteet ja 
sovitaan niiden yhteensovittamisesta. Paliskunnalta 
on myös pyydettävä lausunto mm. kaikista merkit-
tävistä erityyppisistä reittisuunnitelmista ja niihin 
liittyvistä rakenteista.

Ylläksen lähiympäristöön suunniteltuja metsätalou-
den toimenpiteitä esitellään vuosittaisessa Ylläksen 
yhteistyöryhmän kokouksessa, jossa keskustellaan 
muiden käyttäjien tarpeista ja niiden huomioimi-
sesta toimenpiteiden osalta. Suunnitelmiin voidaan 
tehdä perustelluista syistä muutoksia esimerkiksi 

puun korjuun, tienrakennuksen ja maanmuokkaus-
ten osalta. Korjuuseen suunniteltuja alueita voidaan 
korvata mahdollisuuksien mukaan toisilla lähialueen 
kuvioilla, niitä voidaan rajata uudestaan tai joissakin 
tapauksissa suunnitelmien osia voidaan jättää väliai-
kaisesti toimenpiteiden ulkopuolelle.

Matkailun yritystoiminta on aina luvanvaraista ja met-
sätalouspuolella yrittäjän kanssa tehdään tarvittava 
vuokra- tai käyttöoikeussopimus alueesta tai reitistä. 
Käyttöoikeussopimuksen kesto on maksimissaan viisi 
vuotta, vuokrasopimus voi olla tätäkin pidempi.

Metsätalousalueilla yrittäjä ottaa yhteyttä alueen 
tiimiesimieheen, jonka kanssa katsotaan, onko sopi-
muksen teko yleensä mahdollista esitetylle paikalle 
vai pitääkö yrittäjän miettiä uutta paikkaa tai toi-
mintatapaa. Yrittäjän kanssa sovitaan sopimuksen 
pituus ja kerrotaan hänelle hinnoitteluperusteet ja 
muut sopimuksen ehdot.

Metsähallitus pyytää paliskunnan lausunnon reiteistä 
ja tukikohdista ennen mahdollista sopimuksen tekoa.

Sopimukseen tulee maininta, että yrittäjä hyväksyy 
Metsähallituksen harjoittaman metsätalouden sopi-
musalueen ympäristössä. Toimenpiteiden suunnit-
telussa Metsähallitus kuitenkin osallistaa yrittäjää  
ja mahdollisuuksien mukaan ottaa huomioon  
hänen toiveitaan.

Poroelinkeinon edustajien kanssa pidetään säännöllisiä neuvotteluja alueella. Kuva: Metsähallitus. 
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Retkeilyreittien liiketoimintakäyttö valtion maa-alueella

7

Kansallispuistossa retkeilyreittien käyttö liiketoi-
minnassa on maksutonta. Mikäli yrityksen, amma-
tinharjoittajan tai muun liiketoimintaa harjoittavan 
yhteisön maksulliseen tuotteeseen sisältyy huol-
letun taukopaikan tai vastaavan rakenteen käyttö, 
edellyttää se aina käyttöoikeuden sisältävää sopi-
musta luontopalvelujen kanssa.

Mikäli liiketoiminnan harjoittaja tukeutuu metsä-
talousalueella pelkästään virallisiin valtion maa-
alueella kulkeviin retkeilyreitteihin ja Metsähalli-
tuksen luontopalvelun hallinnassa oleviin reitteihin, 
niin metsätalous ja luontopalvelut neuvottelevat 

yhdessä, kumpi Metsähallituksen tulosalueista 
on sopijaosapuoli. Tällaisissa tapauksissa toinen 
taho, yleensä luontopalvelut, tekee yrittäjän kanssa 
varsinaisen sopimuksen tai antaa luvan tukeutua 
rakenteisiin (tuvat, tulipaikat jne.) ja käyttää reittiä. 
Yhteistyö- ja käyttöoikeussopimusyrittäjä tilittää 
vuosittain  liiketoimintakäytöstä aiheutuneet kulut 
Metsähallitukselle.

Metsähallitus pyrkii ensisijaisesti tekemään kunnan 
kanssa käyttöoikeussopimuksen yleisistä ja matkai-
lua palvelevista reiteistä.

Ryhmä matkalla tunturiin. Kuva: Seija Olkkonen.
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Metsäautotien käyttö yritystoiminnassa

8

Metsätalouden hallinnassa olevien teiden käytös-
tä yritystoiminnassa voidaan sopia, mutta metsä-
talous pidättää aina sopimuksessa metsäautotien 
käytön omaan puunkorjuutarpeeseen. Myöskään 
tiestön kunnossapitoa ei voida taata, mutta muu-
ten Metsähallitus vastaa teidensä ja siltojensa 
turvallisuudesta.

Metsäautotien liiketoimintakäyttö edellyttää aina sopimusta� Kuva: Metsähallitus.

Yksityinen kulkeminen Metsähallituksen tiellä on 
sallittua ilman lupaa, mutta puunkuljetuksiin tai 
muihin vastaaviin tarvitaan Metsähallituksen lupa. 
Ammattimaiseen toimintaan mm. toistuvaan käyt-
töön matkailutarkoituksessa tarvitaan aina Metsä-
hallituksen kanssa tehty käyttöoikeussopimus, jossa 
määritellään metsätiellä tapahtuvaan toimintaan 
liittyvät vastuut. 



12

Metsätalousalueella hevos- ja pyöräilyreittisopimuk-
sia voidaan tehdä kesämetsäautoteille. Kansallis-
puistossa pyöräily on sallittu vain siihen osoitetuilla 
reiteillä tai maantiellä. Pääsääntöisesti pyöräily pyri-
tään ohjaamaan kansallispuiston ulkopuolelle.

Ratsastus ja pyöräily liiketoimintana

9

Ratsastus kansallispuistossa on rajattu sopimus-
yrittäjien toiminnaksi. Ratsastusliiketoiminnan 
käyttöön on osoitettu tarvittaessa esim. vanhoja 
tiepohjia. Metsätalousalueella soveltuvia reittejä, 
kuten metsäautoteitä, sovitellaan käyttöön ja mikäli 
reittilinjauksilla tarvitaan portteja tai veräjiä niin  
reitinpitäjä vastaa portin rakentamisesta ja kustan-
nuksista. Poroaitoihin voidaan tehdä veräjä vain ko. 
paliskunnan luvalla. Perusperiaate liikkumisessa on, 
että käyttäjä huolehtii aina porttien sulkemisesta.

Ratsastus pyritään ohjaamaan kansallispuiston ulkopuolelle usein ekologisista syistä (vieraslajien välttäminen puistossa)� Kuva: Kaija Yliniemi.
Avoimeksi jääneet portit vaikeuttavat poromiesten työtä� Reitinkäyttäjän tulee sulkea portit perässään� Kuva: Maarit Kyöstilä.
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Lumikenkäilyreitit valtion maa-alueella

10

Lumikenkäilyreitin perustaminen metsätalousalu-
eelle, myös kansallispuistoon on mahdollista, mutta 
harkinnanvaraista.  Reitin perustamiseen liittyvät 
rajoitteet tulee selvittää hyvissä ajoin ennen sen pe-
rustamista. Neuvottelu käydään metsätalousalueella 
ko. alueen tiimiesimiehen, paliskunnan ja tarvitta-
essa kunnan kanssa. Kansallispuistoissa neuvottelut 
käydään puistohallinnon kanssa, joka puolestaan on 
tarvittaessa yhteydessä paliskuntaan ja kuntaan.

Reittimerkintä lumikenkäilyreiteille tehdään pää-
sääntöisesti kausittain. Sopimuskumppanin tulee 
huolehtia lumikenkäilyreitin merkintöjen poistami-
sesta keväällä, ettei paikalle muodostu suunnittele-
matonta kesäpolkua.

Lumikenkäilyn suosio kasvaa� Kuva: Seija Olkkonen.
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Koiravaljakkoreitit valtion maa-alueella

11

Koiravaljakkoyritysten liikkuminen kansallispuis- 
tossa ja valtion maa-alueella sen tuntumassa on  
rajattu sopimusyrittäjien toiminnaksi. 

Enontekiön kunnan alueella valjakkoajo on kansal-
lispuistossa kielletty kokonaan lukuun ottamatta jo 
olemassa olevia määräaikaisia sopimusyrittäjäreit-
tejä. Toiminta on ohjattu pääsääntöisesti mootto-
rikelkkaurille sekä jääpeitteisille alueille. Kolarin ja 
Kittilän kunnissa matkailukeskusten moottorikelk-
kareiteillä koiravaljakoilla ajaminen on kielletty.

Ammattimaisen toiminnan suunnittelussa tulee  
ottaa huomioon, että koiravaljakkoreitin sijoittami-
nen valtionmaalle vaatii pitkän käsittelyn, jossa kuul-
laan poroelinkeinoa. Sopimukset ovat aina määräai-
kaisia kestoltaan kolmesta viiteen vuotta. 

Koiravaljakkoreittisopimuksia ei tehdä metsätalou-
den hallinnoimille kesämetsäautoteille. Yrityskoh-
taisten koiravaljakkoreittien määrää ei kasvateta 
alueella nykyisestään.

Uusien koiravaljakkoreittien suunnittelussa tulee ottaa huomioon pitkä käsittelyaika lausuntoineen� Kuva: Markku Rauhala.
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Tapahtumatoiminta

12

Tapahtumatoiminta valtion maa-alueella vaatii aina 
vähintään ilmoituksen. Ilmoitus tapahtumaan teh-
dään sähköisesti osoitteessa  www.metsa.fi/luvat. 
Kansallispuistossa järjestettävät tapahtumat vaati-
vat aina luvan mikäli toiminnassa on mukana yli 50 
osallistujaa tai siinä käytetään muita kuin olemassa 
olevia reittejä tai toteuttamisessa tarvitaan mootto-
rikulkuneuvon apua.

Suunnistustapahtumaluvassa käydään läpi toiminta-alue ja mahdolliset rajoitukset� Kuva: Marja-Leena Ojanaho.

Mikäli järjestetty tapahtumatoiminta valtionmaa-
alueella on selkeätä vuosittain toistuvaa liiketoimin-
taa ja tapahtumassa käytetään Metsähallituksen 
rakenteita, sovitaan käytöstä tapahtuman toteutta-
jayrityksen kanssa erillisellä yhteistyö- ja käyttö- 
oikeussopimuksella. Sopimus tehdään yleensä  
luontopalvelujen kanssa.
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Valtionmaalla sijaitsevat vuokrattavat ja myytävät  
rakenteet 

13

Kansallispuistossa on useita yritystoimintaa varat-
tuja rakenteita, kuten latukahviloita ja luontokes-
kuksien kahvila-ravintolatiloja, jotka on suunniteltu 
edelleen vuokrattaviksi kilpailuttamalla. Näitä tiloja 
ja niiden kilpailutusaikoja voi tiedustella suoraan 
puistohallinnolta.  Yleensä kilpailutuksella haetaan 
kolmen vuoden sopimuskumppanuutta, usein sopi-
mukseen sisällytetään myös 1-2 optiovuotta.

Metsähallituksen liiketoimintayksikkö Laatumaa myy 
erilaisia rakennuksia eräkämpistä ja lomamökeistä 
aina purkukuntoisiin rakennuksiin saakka. Yhteistä 
niille on pitkä historia, joka huokuu vanhaa savotta-
perinnettä. Suurin osa rakennuksista myydään pois-
siirrettäviksi. Purettavista kohteista saa hyvää, kierrä-
tettävää rakennusmateriaalia kuten hirsiä, ikkunoita 
tai tiiliä.

Kiekerön kämppä  sijaitsee suositun moottorikelkkareitin läheisyydessä� Metsähallituksen vanhoja kämppiä on sekä vuokrattu että myyty luontomat-
kailuyrittäjien käyttöön� Kuva: Metsähallitus.
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Vuokrattava ja myytävä valtionmaa

14

Metsähallituksella on ympäri Suomea hallinnassaan 
yli 12 miljoonaa hehtaaria valtion maa- ja vesialueita. 
Valtaosa alueista sijaitsee Itä- ja Pohjois-Suomessa. 
Suuri osa alueista soveltuu erinomaisesti matkailu-
keskuspalveluiden tuottamiseen.

Metsähallitus myös myy metsätalouden alueella 
maa-alueita, kaavoitetut tontit ovat myös vuokrat-
tavissa. Erityisellä poronhoitoalueella myynti on 
rajoitettua ja sitä tehdään vain erittäin painavasta 
syystä. Lisäksi myydään Metsähallitukselle tarpeet-
tomia rakennuksia.

Mikäli on kiinnostunut hankkimaan metsäpalstan 
liiketoimintatarkoitukseen, on hyvä tiedostaa, että 
hankintahintaan vaikuttaa moni asia. Tärkeimmät 
vaikuttavat seikat ovat palstan sijainti ja puuston 
määrä sekä välittömät hakkuumahdollisuudet. 

Palstalla voi olla lisäksi muita arvoon vaikuttavia 
tekijöitä, kuten rakennuspaikkoja ja maa-ainesten 
ottomahdollisuuksia. Myös maapohja vaikuttaa 
hintaan ja jokainen kiinteistö on yksilöllinen ja hinta 
määräytyy sen mukaisesti. Pienpalstoja ei ole pää-
sääntöisesti hinnoiteltu etukäteen.

Metsän myynnissä käytetään yleensä puuston 
kasvumalleihin ja korkoon perustuvaa hinnoittelua. 
Tässä menetelmässä metsäalueelta ennakoidaan 
noin 100 vuoden ajalle tuleva kasvumallien antama 
puuston kasvu ja puunmyyntitulot sekä tähän liitty-
vät metsänhoitokustannukset.

Laatumaa kaavoittaa ja myy sekä vuokraa eri tarkoi-
tuksiin soveltuvia tontteja. Yllästunturin Luontokes-
kuksessa voi tutustua Laatumaan tonttiesittelyyn. 

Särkitunturi on yksi alueen tärkeimmistä käyntikohteista Muoniossa� Kuva: Ritva Saarensalmi.
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Liiketoimintakäyttöön soveltuvia vesialueita löytyy 
sekä kansallispuiston sisältä että metsätalousalueilta 
sen ulkopuolelta.  Yrityskäyttöön soveltuvia kalastus-
vesiä ja vuokraveneen sijoituspaikkoja ovat mm. Pal-
lasjärvi, Pyhäjärvi ja Kesänkijärvi. Myös muita potenti-
aaleja vesialueita voi tiedustella. 

Jos kalastuskohteella on esimerkiksi Metsähallituksen 
huollossa oleva tulipaikka kai kota, tulee näiden raken-
teiden käytöstä tehdä erikseen käyttöoikeussopimus. 

Valtion vesialueet liiketoiminnassa

15

Kesänkijärvelle on helppo mennä kalaan� Aluetta hallinnoi metsätalous� Kuva: Annina Kivikari.

Venepaikkasopimukset alueella

Metsätalous Kesänkijärvi

Aakenusjärvi

Luontopalvelut Pallasjärvi

Pyhäjärvi

Venepaikan hinta on 20 euroa/vuosi tai  
60 euroa/5 vuotta.
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Valtiomaata voi ostaa tai vuokrata tontteina kaava- 
alueilta (Laatumaa), mutta myös metsätalousmaata 
voi ostaa. Maata ei myydä suojelualueilta eikä valtion-
maiden keskeltä vaan lähinnä yksityismaiden keskellä 
olevia palstoja tai yksityismaihin rajoittuvia määräalo-
ja.  Yksittäisten metsätalouspalstojen myynti käsitel-
lään aina tapauskohtaisesti.

Merkittävistä maanmyynneistä Metsähallitus neuvot-
telee  etukäteen paliskunnan kanssa. Erityisellä poron-
hoitoalueella (Kittilä pohjoisosa, Kolari pohjoisosa, 

Valtionmaan myyntiperiaatteista 

16

Muonio) maata myydään ja vuokrataan vain kaava-
alueilta. Tästä poiketaan vain erittäin painavista syistä. 
Prosessi etenee siten, että kohdealueen paliskunnalta 
pyydetään aina kirjallinen lausunto.  Metsähallitus sel-
vittää, onko asiakkaan haluamaa maa-aluetta mahdol-
lista myydä. Myönteisten lausuntojen jälkeen myynti-
neuvottelija voi aloittaa neuvottelun asiakkaan kanssa.

Maisema rauhoittaa� Kuva: Seija Olkkonen.
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Ympäristö ja laatu Metsähallituksessa

17

Metsähallitus käyttää ISO 14 001 -standardiin perus-
tuvaa ympäristö- ja laatujärjestelmää, jonka avulla 
toiminnan ympäristövaikutuksia kartoitetaan ja 
hallitaan. Metsähallituksen tulosalueiden yhteiset 
ympä ristöpäämäärät vahvistetaan vuosittain. Jatku-
van parantamisen periaatteen mukaisesti ympäris-
töjärjestelmän toimivuutta seurataan säännöllisesti 
ulkoisilla ja sisäisillä auditoinneilla sekä palautejär-
jestelmällä.  Ympäristöpäämääriä ovat esimerkiksi 
luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen, sosio-
kulttuurisen kestävyyden edistäminen tai ekosystee-
mipalvelujen toimivuus.

Metsähallituskonserni tuottaa luonnonvarojen 
käyttöön, hoitoon ja suojeluun perustuvia monipuo-
lisia palveluja ja hyödykkeitä. Liiketoiminnan alueita 
ovat metsien hoito ja puunhankinta, metsäpuiden 

taimien ja siementen tuottaminen, maa-aines-
kauppa sekä maakauppapalvelut ja maanvuokraus. 
Luontopalvelujen hoitamia julkisia hallintoteh-
täviä ovat mm. suojelualueiden hoito sekä muut 
luonnonsuojelutehtävät ja luonnon virkistyskäy-
tön edistäminen sekä metsästys-, kalastus- ja 
maastoliikenneasiat. 

Ympäristönäkökohdat ja -riskit arvioidaan vuosit-
tain. Ympäristövaikutusten hallitsemiseksi ja ym-
päristönhoidon jatkuvaksi parantamiseksi määri-
tellään ympäristöpäämäärät, -tavoitteet, -ohjeet ja 
seurantamenetelmät. Ympäristö- ja laatujärjestel-
mä on samalla käytännön toimijoiden ja työnteki-
jöiden  toimintajärjestelmä, josta löytyvät ohjeet ja 
linjaukset kaikkeen käytännön työhön. Järjestelmä 
on työntekijöiden jokapäiväisessä käytössä.

Ylimuonion metsät ovat olleet moninaisten interessien kohteena� Keväästä 2014 alue on erityinen valtakunnallinen pilottikohde�
Kuva: Annakaisa Heikkonen. 
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Metsähallituksen yhteistyökumppaneina on paljon erilaisia sidosryhmiä. Pelkästään valtion maiden käyttöön 
liittyviä sopimuksia on yli  17 000. Hyvän kokonaiskuvan Metsähallituksen yhteiskuntavastuusta saa tarkaste-
lemalla alla olevassa kaaviossa esiteltävien sidosryhmien  laajaa kenttää. Vuorovaikutteiset toimintatavat niin 
kansainvälisesti kuin paikallisestikin tekevät yhteistyöstä sujuvaa.

Vuorovaikutus on Metsähallituksen sidosryhmätyön toimivuuden edellytys 
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Vuosittaisia sidosryhmätilaisuuksia 
Tunturi-Lapissa

  Metsätalous

Metsähallituksen ja paliskuntien sekä paliskuntain 
yhdistyksen vuosittaiset neuvottelut, joita pide-
tään kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä.

Ylläksen yhteistyöryhmään kuuluu Ylläksen ym-
päristön yrittäjiä, kyläyhdistyksiä ja Metsähalli-
tuksen eri tulostoimintojen edustajia. Yhteistyö-
ryhmä kokoontuu kerran vuodessa, tarvittaessa 
useamminkin. 

Ylimuonioon perustetaan vastaava yhteistyöryh-
mä, kun alueelle valmistuu käyttösuunnitelma.

  Luontopalvelut

Kansallispuistoon vuoden 2014 lopussa perus-
tettavassa yhteistyöryhmässä on kaikkien neljän 
kunnan nimeämä osallistuja, eri alueilla toimivi-
en yritysten edustajia, kehitysyhtiöiden edustaja, 
Metsähallituksen eri tulosalueiden edustajat ja 
muiden sidosryhmien edustaja. Ennen varsinaista 
perustettavaa yhteistyöryhmää vastaavana toimii 
Kylästä kylään -hankkeen ohjausryhmä.

Enontekiöllä toimii yhteistyöryhmä, jonka puis-
tonjohtaja kutsuu vuosittain koolle. Kokoukses-
sa käydään läpi ajankohtaiset asiat, mahdolliset 
edellisen kokouksen tehtävät sekä merkitään ylös 

yhteistyöryhmässä nousseet palautteet. Kunta 
nimeää viralliset osallistujat ryhmään.

Maastoliikenteen vapaamuotoinen vuosipalaveri 
järjestetään touko-kesäkuussa Enontekiöllä. Luon-
topalvelujen järjestämään tilaisuuteen kutsutaan 
paliskuntien, kunnan ja yrittäjien sekä valvontavi-
ranomaisten edustajia. 

  Laatumaa

Metsähallituksen kaavoitusta ohjaavat ympäris-
töministeriön, maa- ja metsätalousministeriön ja 
Metsähallituksen yhdessä laatimat Metsähallituk-
sen maiden kaavoitusperiaatteet jotka Metsähalli-
tuksen hallitus on hyväksynyt.  Laatumaan omien 
kaavoitusprosessien läpiviennistä ja edunvalvon-
nasta muiden laatimissa kaavoissa vastaa valta-
kunnallinen kaavoitusinsinöörien verkosto.  He 
neuvottelevat kunnan ja muiden sidosryhmien 
kanssa kaavaan liittyvistä asioista sekä järjestävät 
Laatumaan omien kaavojen tekemisen vaativat 
toimenpiteet, mm. yleisön kuulemistilaisuudet. 

Kaavatonttien valmistelulla luovutukseen tar-
koitetaan tonttien arvon nostamista ja myynnin 
helpottamista rakentamalla tontille valmiiksi tiet, 
valkamat, sähköliittymät, vesi- ja jätevesihuol-
to, jne. Tonttien myyntivalmiiksi saattamisesta 
vastaa valtakunnallinen kaavoitusinsinöörien 
verkosto. Kaavan valmistuttua tontit hinnoi-
tellaan ja ne luovutetaan myyntiin Laatumaan 
myyntineuvottelijoille.  

Matkailuyrittämisen ja metsätalouden yhteensovittaminen on neuvottelua� Kuva: Annakaisa Heikkonen. Taimikosta talousmetsäksi.
Kuva: Simo Hannelius. Laatumaan banneri� Kuva: Metsähallitus.
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HAKEMINEN

KÄSITTELY
 

ENNAKOINTI

PÄÄTÖS
    

  ENNAKOINTI
Yrityksen tarpeen kartoittaminen ja sen tunnista-
minen. Lisätietoja ja tarkennuksia Metsähallituksen 
henkilöstöltä. Tutustuminen alueen mahdollisuuksiin 
erilaisten julkaisujen ja nettisivuston avulla. 

www.metsa.fi, www.luontoon.fi, www.laatumaa.fi 

  HAKEMINEN 
Vapaamuotoinen hakemus karttoineen sähköpostilla 
osoitteeseen kirjaamo@metsa.fi tai kirjeenä osoit-
teeseen Metsähallitus, Kirjaamo, PL 94, 01301 Vantaa.
Hakemus kirjautuu asianhallintajärjestelmään sekä 
kohdentuu asianomaisen prosessin käsittelyyn (keski-
määrin noin viisi työpäivää). 

  KÄSITTELY
Hakuprosessia nopeuttaa se, että hakija on perehty-
nyt lupa- tai sopimusmahdollisuuksiinsa jo ennakolta.
mahdollisuuksiin jo ennakolta. Hakijaa voidaan tar-
vittaessa pyytää tarkentamaan hakemustaan. Pyyntö 
tehdään yleensä sähköpostilla. Mikäli käsittely vii-
västyy, siitä tiedotetaan hakijalle ja syy perustellaan. 
Usein esimerkiksi kolmannelta osapuolelta pyydetty 
lausunto vie aikaa.

  PÄÄTÖS
Hakija saa vastauksena joko myönteisen tai kielteisen 
päätöksen. Vastaus on lupa tai sopimus. Kielteinen 
päätös on aina perusteltu. Päätös voi sisältää erilaisia 
velvoittavia ehtoja ja rajauksia. Maksullisena se on 
voimassa vasta maksettuna. Lakisääteinen päätös on 
myös valituskelpoinen. 

Hakemusprosessi

18
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Tavallisimpia kysymyksiä ja vastauksia  
matkailuliiketoimintaan liittyen

19

1. Liitovarjoilun harjoittaminen 
 
Yritykseni aikoo järjestää liitovarjoiluohjelmapalvelua 
kansallispuistossa ja Muonion Särkitunturissa. Onko 
tämä mahdollista, miten saan luvan tähän toimin-
taan ja kauanko luvan saaminen kestää?

Hakija hakee liiketoimintamahdollisuutta sekä kan-
sallispuistoon että sen ulkopuolelle.
Kansallispuistossa ohjelmapalvelutoiminnan tulee 
olla lihasvoimaista. Liitovarjotoimintaa harjoitetaan 
usein hiihtokeskuksiin liittyvänä palveluna ja sille 
on pyritty osoittamaan alueita matkailukeskusten 
ja rakennetun rinnealueen läheltä. Toimintaa ja sen 
mahdollisia haittavaikutuksia luontoon ja poroelin-
keinolle seurataan.

Muilta osin (esim. kansallispuiston ulkopuolelta haet-
tu Särkitunturi) hakijan hakemus käsitellään samas-
sa yhteydessä, mutta päätöksen saamiseksi hakija 
joutuu odottamaan metsätalouden ja paliskunnan 
lausuntoa, jonne tiedustelu ohjataan. Kertaluontoisen 
kausiluvan saaminen on mahdollista osoitetuille alu-
eille. Toistuvaa ja vuosittaista toimintaa varten pyyde-
tään asian käsittelyä ao. paliskunnan hallituksessa.

2. Tienkäyttöoikeuden hakeminen

Haluan saada oikeuden kulkea Metsähallituksen tietä 
palstalleni

Hakijalla on mahdollisuus tehdä sopimus tienkäytös-
tä Metsähallituksen kanssa tai hakea maanmittaus-
laitokselta yksityistietoimitus tieoikeuden perustami-
seksi. Toimituksen maksaa hakija, samoin mahdolliset 
korvaukset Metsähallitukselle tieoikeudesta sekä 
mahdollisesti osuuden tierakennuskustannuksista.

3. Kaavoitetun tontin/kiinteistön tai  
maa-alueen osto

Suunnittelen majoitusyrityksen perustamista ja mök-
kivuokrauksen aloittamista Ylläksen tuntumassa tai 
Oloksella rakentamalla paritalon tai erillisiä mökkejä. 
Miten toimin ja mistä saan lisätietoa?

Metsähallituksen Laatumaan nettisivuilta www.
laatumaa.fi löytyy myytävät ja vuokrattavat tontit 
sekä yhteystiedot myyjään. Ottamalla yhteyttä voi 
kartoittaa, millaisia tontteja Laatumaalla on tarjota 
yritystoimintaa varten.

4. Latukahvilan perustaminen 
kansallispuistoon

Haluaisin perustaa latukahvilan kansallispuistoon. 
Miten toimin?

Kansallispuistoon ei voi perustaa latukahvilaa. Luon-
topalveluilla on muutamia latukahvilarakennuksia 
(Pyhäkero Enontekiöllä ja Latva- ja Kotamaja Ylläksel-
lä), joita se kilpailuttaa määräajoin. Solmittavat sopi-
mukset ovat kestoltaan minimissään kolme vuotta.

5. Asiakasryhmien huoltaminen moottori-
kelkalla kansallispuistossa 
 
Yritykseni järjestää catering-palvelua. Tasaisin väli-
ajoin yritykseltäni kysytään voinko huoltaa kansallis-
puistossa hiihtäen kulkevia ryhmiä moottorikelkalla. 

Catering- palveluita hiihtäjille voi järjestää kansallis-
puistossa ainoastaan latukahvilatiloissa (Pyhäkero, 
Latvamaja, Kotamaja).  Puiston rajalla olevia kohteita, 
joilla tapahtuvaan cateringiin voi saada eri hakemuk-
sesta luvan, ovat Varkaanjärven kota ja Puolitaipaleen 
autiotupa.
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6. Kalastus liiketoimintana

Yritykseni haluaisi tuottaa kesäisin Pyhäjärvellä kalas-
tuspalveluja ja vuokrata mm. veneitä  kalastusmat-
kailijoille kansallispuistossa. Miten asiassa toimitaan? 

Hakija tekee vapaamuotoinen yhteistyö- ja käyttö-
oikeushakemuksen puistohallinnolle. Hakemukses-
sa kuvataan toiminnan luonne ja välitetty tuote.  
Hakemuksessa ilmoitetaan hakijan yhteystiedot ja 
y-tunnus, montako vuokravenepaikkaa tarvitaan ja 
mitä rakenteita liiketoiminnassa tullaan käyttämään. 
Yhteistyö- ja käyttöoikeussopimus solmitaan kolmi-
vuotisena, sopimusmaksun lisäksi tilitetään vuosittain 
erillinen asiakaskohtainen käyttömaksu ja sovittu 
venepaikkavuokra.

Kestävä luontomatkailu suojelualueilla 
http://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/show/1646

Tietoa matkailuyrityksille
http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/fi/Eraasiatja-
retkeily/Matkailuyrityksille/Sivut/Tietoamatkailuyri-
tyksille.aspx

Matkailu talousmetsissä
http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/fi/Metsata-
lous/matkailujavirkistys/matkailutalousmetsissa/
Sivut/default.aspx

Tunturi-Lappi ja metsätalous
http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/fi/Metsatalous/
pohjoissuomenerityiskysymykset/Sivut/default.aspx

Metsähallituksen luvat
http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/fi/luvat/Sivut/
default.aspx

Tapahtumailmoitus:
http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/fi/luvat/tapah-
tumailmoitus/Sivut/default.aspx

Lisätietoja
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Eräluvat -kalastus, metsästys ja moottorikelkkailu
www.eraluvat.fi

Metsähallituksen myytävät metsätilat, tontit ja  
rakennukset www.laatumaa.fi

Paliskuntien ja Metsähallituksen välinen sopimus
http://www.paliskunnat.fi/tiedostot/PY_Metsahalli-
tus_sopimus_04042013.pdf

Paliskuntain yhdistys – PoroNet
Ajankohtaista tietoa, oppaita ja ohjeita
www.paliskuntainyhdistys.fi

Pallas-Yllästunturin kansallispuiston 
luontomatkailusuunnitelma
http://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/show/664

Pallas-Yllästunturin kansallispuisto - matkailu- 
yrittäjän opas
http://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/show/660

PoroYVA, Opas poronhoidon tarkasteluun 
maankäyttöhankkeissa
http://www.paliskunnat.fi/poroyva/PoroYVA_web.pdf

Yritykseni haluaisi perustaa tilapäisen kausitukikoh-
dan ohjelmapalveluita varten. Tarpeena olisi sijoittaa 
valtionmaalle siirrettävä kota tai kotia ja siirrettävä 
wc kansallispuistoon tai sen tuntumaan. Miten toimin? 

Pääperiaate kansallispuistossa on, että uusia kiinteä-
luonteisia tukikohtia ei perusteta vaan tukeudutaan 
kylästä kylään matkailun periaatteisiin ja mahdolli-
suuksiin palvelutuotannossa. 

Mikäli hakija päättää kuitenkin tehdä hakemuksen, 
kannattaa hakijan tiedustella asiaa suoraan joko 
kansallispuistohallinnolta tai metsätalouden tiimi-
esimieheltä. Hakemuksessa kuvataan toiminnan  
luonne ja välitetty tuote. Lisäksi tarvitaan karttaliite.

7. Tilapäiset rakenteet liiketoiminnan tukena
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Metsähallitus Lapin luontopalvelut
•	 Tunturi-Lapin	puistoalue	
  Pallas-Yllästunturin kansallispuisto
  puistonjohtaja Pekka Sulkava
  0400 815 660, pekka.sulkava@metsa.fi

Valtionmaan myynti tai vuokraus, liikkuminen  
valtionmaan metsäautoteillä ja reiteillä
•	 Kolari/Muonio/Kittilä		
 tiimiesimies Kari Koivumaa 
 0400 379 061, kari.koivumaa@metsa.fi

•	 Enontekiö	 	
 tiimiesimies Pertti Heikkuri
 0400 296 613, pertti.heikkuri@metsa.fi

•		 Kolari/Muonio/Kittilä		
 maankäyttöasiantuntija Heikki Remes
 0400 322 260, heikki.remes@metsa.fi

•		 Enontekiö	 	
 maankäyttöasiantuntija Mauri Seipäjärvi
 0400 346 314, mauri.seipajarvi@metsa.fi

Vesialueen vuokraus
•		 Luontopalvelut	-Tunturi-Lappi	
 eräsuunnittelija Tapani Partanen
 0400 183 49, tapani.partanen@metsa.fi

Venepaikat kansallispuistossa
•		 Pyhäjärvi,	Pallasjärvi	
 suunnittelija Jari Ylläsjärvi 
 040 513 3627, jari.yllasjarvi@metsa.fi

Venepaikat kansallispuiston ulkopuolella
•		 Kesänkijärvi,	Aakenusjärvi
 maankäyttöasiantuntija Heikki Remes
 0400 322 260, heikki.remes@metsa.fi

Myytävät metsätilat Tunturi-Lapin alueella
•		 Laatumaa 
 myyntineuvottelija Veijo Uusitalo 
 0400 209 922, veijo.uusitalo@metsa.fi

Myytävät rakennukset ja rakenteet
•		 Laatumaa
 myyntineuvottelija Risto Timonen-Nissi
 0400 178 731, risto.timonen-nissi@metsa.fi

Myytävät ja vuokrattavat tontit
•		 Laatumaa
 myyntineuvottelija Ulla-Maija Kaltiokumpu
 040 510 3194, ulla-maija.kaltiokumpu@metsa.fi

Kaavoitus ja tuotanto
•		 Laatumaa
  myyntipäällikkö Matti Keränen
 0400 395 306, matti.keranen@metsä.fi.

Yhteistyö- ja käyttöoikeussopimukset  
kansallispuistossa
•		 Kolari/Kittilä		
 suunnittelija Jari Ylläsjärvi 
 040 513 3627, jari.yllasjarvi@metsa.fi

•		 Muonio/Enontekiö	
 erikoissuunnittelija Ritva Saarensalmi
 040 357 2553, ritva.saarensalmi@metsa.fi

Paliskuntien yhteystiedot
•		 Alakylän	paliskunta
 Poroisäntä Jani Jääskö
 0400 210 105

•		 Kyrön	paliskunta
 Poroisäntä Juuso Autto
 040 537 1289

•		 Käsivarren	paliskunta
 Poroisäntä Tuomas I Palojärvi
 0400 290 862 

•		Muonion	paliskunta	
 Poroisäntä Taisto Ristimella

0400 187 399

•		Näkkälän	paliskunta
 Poroisäntä Hannu Ranta
 0400 173 820
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Euroopan sosiaalirahaston rahoittaman koulutushankkeen (Puisto-oppaat ja yhteistyökumppanit luontomatkailun edelläkävijöinä 2013–2014) 
tavoitteena on ollut lisätä kansallispuisto-oppaaksi koulutettavien tietoa alueesta ja syventää sopimus-, luonto- ja kulttuuriosaamista alueen 
yrityksissä.  Vuoden mittaisen koulutuksen avulla on haettu mallia Pallas - Yllästunturin kansallispuiston opaskoulutukseen ja kohderyhmänä ovat 
olleet alueen sidosryhmät, lähinnä alueen yritysten henkilöstö. Kestävän luontomatkailun toteuttaminen johdonmukaisesti edellyttää yritystoi-
minnan reunaehtojen ja sopimuksellisuuden ymmärtämistä kun matkailuliiketoiminnassa hyödynnetään valtionmaa-alueita. 
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