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M

etsähallituksen luontopalvelujen
työtä pidetään tarpeellisena. Sen
osoitti vuosi 2010. Kun valtion taloustilanteen takia luontopalveluja uhkasi miljoonien eurojen leikkaus, saimme laajaa tukea kaikilta eduskuntaryhmiltä. Tästä kertovat myös kansanedustajien kommentit
vuosikertomuksessamme.
Tukea tuli elinkeinoelämältä, liikuntaalan edunvalvontaryhmiltä, ammatti- ja
kansalaisjärjestöiltä sekä kunnilta ja maakunnilta. Tästä tuesta ja monista yhteistyöhankkeista kiitän lämpimästi.
On hienoa, että luontopalvelujen hoitama kansallisomaisuus sekä siihen liittyvät
hyvinvointipalvelut koetaan niin tärkeäksi asiaksi, että sen taakse ryhmittäydytään.
Tämä ei kuitenkaan ole ihme, sillä työmme
hedelmät hyödyttävät koko yhteiskuntaa.
Suojelualueiden avulla edistämme
monimuotoisuuden säilyttämisen ohella maaseudun luontomatkailutulon kasvua ja vahvistamme Suomi-brändiä. Hyvinvointipalvelumme tukevat terveyttä,
olivatpa asiakkaamme kiinnostuneet luontoliikunnasta, luonnossa hiljentymisestä,
metsästyksestä tai kalastuksesta.
Kaiken toimintamme perusta on, ettei
Suomen arvokkain luonto saa vaarantua.
Suojelualueet ovat luonnonsuojelun tärkein väline ja hyvä keino ilmastonmuutoksen vaikutusten torjumisessa. Suomi vastaa juuri luontopalvelujen työn avulla moniin kansainvälisiin suojeluvelvoitteisiin.
Näitä ovat esimerkiksi EU:n tavoitteet ja
YK:n luonnon monimuotoisuutta koskeva
yleissopimus. Myös loppuvuodesta julkaistu Suomen uhanalaisuusarviointi osoitti
työmme tarpeellisuuden taistelussa luonnon köyhtymisen pysäyttämiseksi.

Luontoarvot ovat lisäksi edellytys kasvavalle luontomatkailulle: asiakastutkimustemme mukaan tärkein syy mennä kansallispuistoon ovat luonto ja maisemat.
Olemme edelleen kyenneet kohentamaan tuottavuuttamme. Henkilöstökyselyn
mukaan henkilöstömme on tyytyväistä työhönsä, vaikka rahoituksen leikkausuhan aikana jouduimme käynnistämään yhteistoimintaneuvottelut. Työntekijämme ovat osaavia ja sitoutuneita, mistä heille suuri kiitos.
Meillä on siis kaikki syy toivoa, että eduskuntavaalien jälkeen toteutettavassa Metsähallituksen organisaatiouudistuksessa
saamme jatkaa tätä työtä, johon ovat tyytyväisiä kansalaiset, sidosryhmät, päättäjät ja
oma henkilöstö.
Nykyinen malli, jossa hoidamme julkisia hallintotehtäviä ympäristöministeriön
ja maa- ja metsätalousministeriön suorassa
tulosohjauksessa, varmistaa työmme vaikuttavuuden ja puolueettomuuden. Se antaa
meille parhaan aseman verkottua yhteiskuntaan kansalaisten perusoikeuksien turvaamiseksi sekä paikallistalouden ja työllisyyden edistämiseksi. Samalla se mahdollistaa rahoituspohjamme laajentamisen julkisen hankerahoituksen kautta, mikä on välttämätöntä toimintamme kannalta.
Toivonkin, että organisaatiouudistuksessamme päättäjät muistavat meidän olevan
julkishallinnon toimija, joka edistää yhteistä hyvää yllä kuvatulla tavalla. Sen roolin
haluamme säilyttää jatkossakin.

Rauno Väisänen
Luontopalvelujohtaja

Melonta Oulangan Kitkajoella on unohtumaton elämys. Osaava matkailuyrittäjä auttaa
aloittelijankin melonnan alkuun turvallisesti ja
luontoa kunnioittaen. Kuva: Metsähallitus /
Minna KoraMo

Kansallispuistot ovat luontomatkailun perusta
Kansallispuistomme ovat kansallisaar
teitamme – ja myös kansantaloudelli
sesti merkittäviä. suosituimmat kansal
lispuistot toivat vuonna 2010 paikallis
talouteen luontomatkailun myötä jopa
20–30 euroa jokaista puiston palveluihin
sijoitettua euroa kohti. Yhteensä kan
sallispuistot tuottivat paikallistalouteen
108,9 miljoonaa euroa ja työllistivät Met
sähallituksen ulkopuolista väkeä 1 403
henkilötyövuoden verran.

M

etsähallituksen luontopalvelut
-yksikkö tuottaa ja ylläpitää valtion
varoin suojelu- ja retkeilyalueiden peruspalvelut. Kun yrittäjät luovat suojelualueiden yhteyteen maksulliset matkailupalvelut, kävijät tuovat rahaa ja työpaikkoja
paikallistalouteen. Valtio ja yrittäjät kehit-

tävät näin yhdessä kestävää luontomatkailua ja Suomi-kuvaa.

Retkeilypalvelut kutsuvat
tunturista saaristoon
Kansallispuistojen, valtion retkeilyalueiden
ja neljän muun luontokohteen vaikutus
paikallistalouteen oli vuonna 2010 yhteensä 143,5 miljoonaa euroa. Tulovaikutuksiltaan kärkikolmikkona olivat Pallas–Yllästunturin, Urho Kekkosen ja Oulangan
kansallispuistot. Myös Käsivarren Lapissa
luontomatkailu oli tuottoisaa. Siellä luonnosta virkistystä hakeneet tuottivat Enontekiön kunnan talouteen noin 4,3 miljoonaa euroa vuodessa, ja työllisyysvaikutukset olivat vähintään 47 henkilötyövuotta.
– Alueen perushuoltoon käytetään
vuodessa noin 170 000 euroa. Panostuk-
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Kauniit maisemat ja puhdas
luonto ovat Lapin matkailu
valtteja. Metsähallituksella –
Lapin ylivoimaisesti suurimmalla mai
den haltijalla – on suuri vastuu näiden
säilymisestä. Kestävä luontomatkailu on
tulevaisuudessa entistä tärkeämpi koko
elinkeinon kannalta, ja Metsähallituksen
luontopalveluilla on keskeinen rooli sen
mahdollistamisessa.” — Han n es Man n i n en,
KesKusta. Kansan edusta ja 2010.

set rakenteiden ylläpitoon tuottavat täälläkin yli 20-kertaisen hyödyn, puistonjohtaja Pekka sulkava kertoo.
Nämä alueet lumoavat uljailla maisemillaan. Kävijätutkimusten mukaan vierailun tärkeimmät syyt ovatkin luonto ja
maisemat.

Kansallispuistoista ja muista retkeilyalueista hyötyy koko matkailusektori. Lisäksi luontopalvelut tekee yhteistyösopimuksia kestävään luontomatkailuun sitoutuneiden matkailuyritysten kanssa. Yritykset
toimivat Metsähallituksen hoidossa olevilla alueilla esimerkiksi ohjelmapalveluyrittäjinä sekä tarjoavat kuljetus-, ruokailu- ja
majoituspalveluita. Vuoden 2010 lopulla
yhteistyösopimuksia oli 297.
– Kansallispuisto tuo uskottavuutta
luontomatkailuun sekä kunnossapidettyjä
reittejä ja palveluita. Yksittäiselle yritykselle kansallispuisto tuo näkyvyyttä ja asiakkaita, summasi kumppaniseminaarissamme Marie louise Fant Saimaa Holiday -yritysverkostosta.
Kansallispuistojen ja lähiseudun luontomatkailun pitkäjänteiseksi kehittämiseksi luontopalvelut tekee alueelle luontomatkailusuunnitelman. Esimerkiksi Kolin–
Ruunaan alueelle vuonna 2010 tehdyssä

Kaunis saaristoluontomme
on ainutlaatuinen, mutta se
voi myös helposti vahingoit
tua suurien kävijämäärien aiheuttamasta
kulumisesta. Luontomatkailun lisääntyes
sä ovat Metsähallituksen luontopalvelut
ja opastus yhä tärkeämpiä. Niiden avulla
voidaan ohjata matkailua kaikissa kansal
lispuistoissa siten, että kielteinen ympä
ristövaikutus jää mahdollisimman vähäi
seksi. Siksi on tärkeätä, että kansallispuis
tojen ja luonnonsuojelualueiden hoitoon
on riittävästi resursseja.”
— CH Risti na GestRi n, Ruotsalai n en Kansan
Puolu e. Kansan edusta ja 2010.

suunnitelmassa on alueen matkailutoimijoiden kanssa etsitty tapoja edistää kestävää luontomatkailua. Sama tavoite on ItäKainuun luontomatkailusuunnitelmassa.
Sillä tuetaan myös Idän Taiga -matkailu-

Lumikenkäilyn suosio kasvaa vuosi vuodelta.
Päiväretkellä kuljetaan kevyen repun kanssa
ja nautitaan auringosta Lapin keväthangilla.
Kuva: Metsähallitus / olli vainio.
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konseptia, jonka on kehittänyt alueellinen
matkailuyhdistys.

Yhteistyöhankkeista potkua
Vuoden 2010 toiminnassa näkyvät erityisesti rannikkohankkeet, joista useimmat
ovat osin EU:n rahoittamia. Porvoon edustalla aloitimme Söderskärin majakkasaaren historiallisten rakennusten korjauksen.
Itäisen Suomenlahden kansallispuistossa
olivat käynnissä majoitustilojen ja kulttuurimaisemien kunnostustyöt matkailun edistämiseksi. Merenkurkun saariston
maailmanperintöalueella olemme Fenikshankkeiden ansiosta luoneet kumppaniemme kanssa retkeilyn peruspalveluja
siten, että ainutlaatuisen maannousurannikon luonto ei vaarannu.

Ducides dolupturibus aut quo blaut eum aut
evenis aut et inverio restiume dolor saeruptate
odi inus arum hicta quo deribus modis acia
simusam.

Jääkiipeilijöitä talvisin houkutteleva Korouman luonnonsuojelualue Posiolla kutsuu kesällä leppoisaan retkeilyyn. Kuva: Metsähallitus / Mari liMnell

Hyvinvointipalveluja
lumoavasta luonnostamme
Luontoliikunta suomen upeimmissa
luontokohteissa – kansallispuistoissa,
erämaissa ja valtion retkeilyalueilla –
tuo hyvää oloa ja mieltä. Metsähallituk
sen luontopalvelujen työ retkeilypalvelu
jen hyväksi toi kaksi tunnustusta vuonna
2010. Käynnistimme myös entistä järjes
telmällisemmät toimet luontoliikunnan
ja muiden luontoon liittyvien hyvinvoin
tipalvelujen kehittämiseksi, tuottami
seksi ja arvioimiseksi.

L

uonto ja luontoliikunta antavat meille
henkisiä ja fyysisiä voimia. Tämän tiedämme sekä kokemuksen että yksittäisten
tutkimusten kautta. Luontoliikunnan ter-

veysvaikutusten selvittäminen vaatii kuitenkin vielä järjestelmällistä työtä.
– Loppuvuonna 2010 luontopalvelujen
johto hyväksyi uuden Terveyttä kansallispuistoista -ohjelman. Yksi tavoitteista on
se, että luontopalveluilla ja hyvinvointisektorin palveluntuottajilla on tulevaisuudessa yhdessä suunniteltuja, toteutettuja ja
markkinoituja tuotteita. Esimerkiksi turvalliset retkeilyreittimme ovat entistä tärkeämpiä väestön ikääntyessä, sanoo erikoissuunnittelija Martti aarnio.
Ryhdyimme Metlan ja eräiden muiden
tutkimuslaitosten kanssa valmistelemaan
menetelmiä suojelualueiden terveysvaikutusten ymmärtämiseen ja todentamiseen.

3

Luonto ei ole kenenkään yksin
oikeus. Kaikilla kansalaisilla
pitää olla mahdollisuus nauttia
upeasta luonnostamme ja virkistäytyä
sen äärellä. Jotta voimme tätä luonnon
voimaa ammentaa, pitää luonnosta
huolehtia. Tätä arvokasta työtä toteuttaa
myös Metsähallituksen luontopalvelut."
— susan na H uovi n en, sosiaLi deMoKRa atit,
Kansan edusta ja 2010.

Teimme kattavan tarkastelun terveyden
edistämisen hyvistä käytännöistä eri puolilla maailmaa. Kumppaneita ovat muun
muassa Yhdysvaltojen kansallispuistoja
hoitava National Parks Service ja Australian Victorian osavaltion Parks Victoria.
– On tärkeää, että luonnosta voi ammentaa terveyttä arkeen lähiympäristössä myös kaupunkien kupeessa. Siksi haim-

me vuonna 2010 rahoitusta turvallisten ja
terveyttä edistävien retkeilypalvelujen kehittämiseen Nuuksion kansallispuistossa
pääkaupunkiseudulla sekä Oulun lähistöllä. Nuuksiossa erityiskohderyhmänä ovat
eläkeläiset, Martti Aarnio kertoo.

Luontopalvelut
liikuttaa suomalaisia
Vuonna 2010 Metsähallituksen luontopalvelujen hoidossa oleville alueille tehtiin
4,8 miljoonaa käyntiä. Myös erä- ja kalastusharrastus on nousussa. Vuonna 2010
Metsähallitus myi 106 000 metsästys- ja
kalastuslupaa. Vaikka luonnossa virkistäytymisen hyvinvointivaikutuksia ei vielä
yksityiskohtaisesti tunneta, on selvää, että luonnossa hyvinvointi ja kansanterveys
kohenevat. Suomen Latu valitsikin vuoden
2010 Suomen Liikuttajaksi Metsähallituksen luontopalvelut.
– Näillä määrillä on suuri merkitys suomalaisten hyvinvoinnille. Liikkumalla metsissä ja kansallispuistoissa suomalaiset
pysyvät terveempinä niin fyysisesti, hen-

AsiAkAspAlvelumme
tunnuslukujA 2010
●

Metsähallituksen luontopalvelujen

hoidossa olevilla alueilla 4,8 milj. käyntiä
(lisätietoa takasisäkannessa)
●

asiakaspalvelupisteissä 849 000

vierailua (lisätietoa takasisäkannessa)
●

opastettuja asiakkaita ryhmissä 45 000

henkeä
●

Luontoon.fi-verkkopalvelussa 2,5 milj.

käyntiä
●

Retkikartta.fi-verkkopalvelussa 1 milj.

käyntiä
●

kalastuslupia myyty 69 200 kpl

●

metsästyslupia myyty 37 000 kpl

●

retkeilijöiden asiakastyytyväisyys 4,2

(asteikolla 1–5)
●

kalastajien ja metsästäjien

asiakastyytyväisyys 3,7 (asteikolla 1–5)

Retkeilyn pAlveluvARustustA
●

ylläpidettyjä taukopaikkarakennelmia

(mm. tulentekopaikoja) 3 155 kpl
●

huollettuja käymälöitä ja

jätehuoltorakennuksia 2 276 kpl
●

ylläpidettyjä retkeilyreittejä ja luonto-

polkuja 6 738 km

kisesti kuin sosiaalisestikin, Suomen Ladun toiminnanjohtaja Eki Karlsson perustelee valintaa.
Metsästäjille otimme käyttöön järjestelmän, jonka avulla he voivat hakea ja
maksaa hirvenmetsästyksen alueluvan
tai pienriistan metsästyksen kausiluvan
internetissä. Etelä-Suomi sai kolmannen
pienriistanmetsästysalueen, kun avasimme uuden metsästysalueen Vesijaolla
Hämeessä.
Kesäloman alun kunniaksi Metsähallitus tarjosi kaikille alle 18-vuotiaille ilmaisen kalastuspäivän, Vapapäivän. Tapahtumaan osallistui n. 500 lasta ja nuorta.
Heille oli varattu 11 ilmaista kohdetta, missä Suomen Vapaa-ajankalastajien oppaat
järjestivät kisan suurimmasta saaliista.

Luontoon.fi on palkittu
portti luontoon
Matkailutoimittajen kilta palkitsi Luontoon.fi-verkkosivuston vuoden 2010 parhaana verkkosivustona. Viime vuonna sivustolla oli 2,5 miljoonaa käyntiä.
Luontoon.fi on osa luontopalvelujen
kaikille avoimia retkeilypalveluja kansallispuistoissa ja retkeilyalueilla. Palkintoperusteluissa todetaankin osuvasti, että jokamiehenoikeus voi toteutua myös
nettisivustolla.
– Luontoon.fi on yksi keino toteuttaa
Suomen maabrändivaltuuskunnan Metsähallitukselle antamaa tehtävää kansalaisten houkuttelemiseksi luontoon, sanoo
Luontoon.fi-päätoimittaja Katariina
Hopponen.
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Luontoon.fi-verkkopalvelua täydentää Retkikartta.fi-palvelu, joka uudistettiin
vuonna 2010. Vuoden aikana palvelussa oli
ensimmäistä kertaa yli miljoona käyntiä.

Evolle hyvät palvelut
lapsille ja liikuntaesteisille
Useissa retkikohteissamme luontopolkuja ja taukopaikkoja on rakennettu niin, että liikkuminen ja lepotauko sujuvat myös
pyörätuolilla tai lastenvaunujen kanssa.
Evon retkeilyalue sai tunnustusta Hämeenlinnan kaupungin vammaisneuvostolta esteettömien palvelujen kehittämisestä. Evon helppokulkuiset reitit alkavat
suoraan pysäköintipaikalta ja palvelurakenteita kunnostetaan esteettömiksi kaikille käyttäjille. Myös Hämeen luontokeskukseen Tammelassa sekä sen lähipolulle
pääsee nyt pyörätuolilla.
Evolle valmistui kesällä Metsähallituksen ja Suomen Partiolaiset Ry:n yhteistyönä myös sadan hehtaarin suurleirialue,
jossa Metsähallitus tarjoaa upeat puitteet
suurten leirien ja tapahtumien järjestämiseen. Alueen tie-, vesi-, viemäri- ja sähköverkostot takaavat hyvät olosuhteet isoillekin joukoille, ja pysyvään varustukseen
kuuluvat myös nuotiokatos, laavukämppä
sekä uimaranta. Partiolaisten suurleiri Kilke kokosi heinäkuun lopussa noin 11 000
osallistujaa.

Metsät ovat aikojen saatossa
antaneet suomalaisille suojaa
ja turvaa vihollisen uhatessa. Mäntypuusta on saatu pettua jauhon
jatkeeksi sekä särpimeksi riistasta lihaa
ja järvistä kalaa. Metsäkämppiensä sekä
perinnetilojensa kautta Metsähallitus
vahvistaa ja kasvattaa kansamme tietoisuutta esi-isiemme elämästä kylmässä ja
karussa Pohjolassa.” — PEntti Oi nOn En,
PErussuOmaLaisEt, Kansan Edusta ja 2010.

Kansallispuistoilla ja luonto
keskuksilla on huomattavaa
merkitystä lasten ja nuorten
ympäristökasvatuksessa. Ne tekevät
tutuiksi nuorille suomalaista kansallis
maisemaa ja opettavat vastuuta koko
luomakunnasta. — KaRi KäRKKäi n en,
KRisti llisdeMoKRa atit. Kansan edusta ja 2010.

Luonnontilaiset suot, kuten Torronsuon
kansallispuisto Tammelassa, ovat lintubongarin, marjanpoimijan ja retkeilijän
paratiiseja. Kuva: Metsähallitus / MiKKo tiira.
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Monimuotoisesti luontoarvojen hyväksi
vuosi 2010 oli YK:n nimeämä luonnon
monimuotoisuuden teemavuosi. se to
teutui toiminnassamme monin tavoin,
sillä työhömme kuuluu niin luonnonhoi
toa, luonnonvarojen ja alueiden kestä
vän käytön edistämistä kuin luonto ja
lajistokartoituksiakin.

P

anostimme myös viestintään luonnon
monimuotoisuudesta. Hyvät uutiset
suojelualueilta olivat keskeinen teema
viestinnässämme luontokeskuksissa, verkkosivuilla, mediatapahtumissa ja valtionhallinnon yhteisessä Luonnon kirjo -uutiskirjeessä. Hyvät uutiset syntyvät hyvistä
teoista – niin kuin vuoden 2010 suojelutyöstämme kertovista esimerkeistä voi
huomata.

Rivakasti liikkeelle
suoluonnon hyväksi
Suoverkosto-LIFE-hanke alkoi 1. tammikuuta 2010, ja kuun 5. päivänä pärähtivät
sahat käyntiin ensimmäisellä työmaalla.
Euroopan unionin LIFE-rahaston luontohankkeista tämä on kaikkien aikojen mittavin Suomessa. EU rahoittaa 6,7 miljoonan euron budjetista puolet.
Tavoitteena on palauttaa yli 4 000
hehtaaria erityyppisiä soita luonnontilaan
52 suojelualueella Hangon Stormossenilta Sodankylään ja Kittilään levittyvään Pomokairaan asti. Luontopalvelujen kumppaneina ovat Jyväskylän yliopisto ja KeskiSuomen ELY-keskus.
– Lisäämme myös kansalaisten tietämystä suoluonnosta ja tuotamme elämyksiä. Yksi kohderyhmä ovat esteettömiä retkeilypalveluita tarvitsevat kansalaiset, hankkeen projektipäällikkö Mikko tiira
kertoo. Ensimmäisenä vuonna teimme ennallistamissuunnitelman 8 kohteelle, raivasimme puustoa jo 16 kohteella yhteensä
yli 400 hehtaarin verran ja tukimme ojia

Kansallispuistot ja suojelualueet tarjoavat suojan harvinaiselle neidonkengälle (Calypso bulbosa),
jonka havaintopaikkoja on koko Suomessa vain noin tuhat. Kuva: Metsähallitus / Minna KoraMo.

Luontopalvelut on kiitettä
västi tehnyt yhteistyötä bio
diversiteetin merkkivuonna
eduskunnan ympäristövaliokunnan ja
Luonnonvarainneuvoston kanssa. Luonto
palvelut on kuluneen vuoden aikana pitä
nyt pintansa monin tavoin muun muassa
budjettileikkausten uhatessa, toivottavas
ti jatkossakin. Kansallispuistot huutavat
paremman infrastruktuurin perään!”
— Pentti ti usan en, vaseMMistoli itto.
Kansan edusta ja 2010.

lähes 700 hehtaarin alalta. Ennen ennallistamista suoritimme hankekumppanien
kanssa mm. päiväperhos-, sudenkorentoja kapustarintaseurantoja, jotta voimme
tarkastella, miten nämä ryhmät tai lajit
hyötyvät suoluonnon palautumisesta.
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tehoa vedenalaisen luonnon
kartoitukseen

Vedenalainen luonto tunnetaan huonosti,
vaikka merialueille kohdistuu paljon käyttöpaineita. Siksi luontopalvelut käynnisti
jo vuonna 2009 työn selvittääkseen, paljastuvatko vedenalaisen luonnon luontoarvot lentokartoituksin. Vuonna 2010
saimme lupaavia tuloksia, jotka ovat ainutlaatuisia koko maailmassa.
Tulosten mukaan LiDAR-lasersäteeseen
perustuvaa lentokartoitusta voidaan käyttää
syvyysmittausten lisäksi vedenalaisten elinympäristöjen tunnistamiseen. Merkittävää
on nopeus, mutta menetelmällä saadaan
luotettavaa tietoa myös kasvillisuudesta.
– Lentäen voi kerätä luontotietoa veden alta noin 30 km²:n verran päivässä.
Nykymenetelmillä yhden venetiimin tulos on koko kesäsesonkina noin 10 km², sa-

noo hanketta vetänyt erikoissuunnittelija
Michael Haldin.
Jatkokehitystä vaativa menetelmä voi
olla suureksi avuksi etenkin matalikoilla,
missä myös alueiden käyttöpaineet ovat
suuret ja luontoarvot korkeat. Lentäminen
ei silti voi täysin korvata sukeltamista.
Vuonna 2010 keräsimme vedenalaista
luontotietoa 6 200 hehtaarin alalta. Perämeren vedenalaisen kasvillisuuden kartoituksemme on alueen laajin lähes 20 vuoteen ja paljasti karun alueen vesiluonnon
yllättävän monimuotoiseksi.

saimaannorppakanta
loivaan kasvuun
Luontopalvelujen tehtävänä on eräiden
uhanalaisten lajien suojelu. Näistä tunnetuin lienee saimaannorppa. Saimaannorppia on nyt noin 270 yksilöä. Kanta
on kasvanut edellisestä vuodesta noin 10
norpalla. Luminen talvi 2010 suosi pesien
rakentamista.

– Hyvä vuosi norpalle perustuu talvikannan kasvuun Pihlajavedellä. Se on
myönteisten asenteiden ja tehokkaiden
suojelutoimien ilahduttava tulos. Muutoin
norppakanta on vielä liian pirstoutunut,
sanoo ylitarkastaja, FT tero sipilä.
Vapaaehtoisten kalastusrajoitusten pinta-ala kasvoi merkittävästi kesäksi 2010. Yhdessä Metsähallituksen hallinnassa olevien vesialueiden kanssa nämä
248 sopimusta kattoivat tärkeimmät poi-

Saimaannorpan tulevaisuus
on kirjaimellisesti meidän
eteläsavolaisten ja alueella
lomailevien käsissä. Saimaannorpan kuo
leminen sukupuuttoon olisi valtava isku
niin luonnon monimuotoisuuden kuin
alueen matkailuelinkeinonkin kannalta.
Toimenpiteitä norpan pelastamiseksi tar
vitaan juuri nyt.” — Len ita toivaKKa,
KoKooMus. Kansan edusta ja 2010.

Nokia Oyj:n WWF:lle lahjoittama ilmatyynyalus toi tehoa saimaannorpan pesälaskentaan kevättalvella
2010. Metsähallitus, WWF Suomi ja koulutetut vapaaehtoiset, joista suuri osa on paikallisväestöä, pyrkivät tarkastamaan norpan koko elinalueen kevättalvella, kun voidaan olla varmoja siitä, ettei emoja ja
kuutteja häiritä. Vuonna 2010 syntyneitä poikasia löytyi 57, joista 3 oli kuollut. Vähäisen lumen talvena
2009 kuutteja syntyi vain 44, joista 6 oli kuollut. Kuva: Metsähallitus / laajaKantti oy/ MarKKu tissarinen.
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kimisalueet lähes kokonaan. Se lisäsi kuuttien selviytymismahdollisuuksia elämänsä
vaarallisimmista kuukausista. Loppuvuodesta 2010 sopimukset siirtyivät kalastuslakiin tulleiden muutosten takia Etelä-Savon ELY-keskuksen hoidettaviksi.

Palkittua
riistanhoitoa
Metsähallituksen Palosaaren mallitilalla Pyhäjoella riistanhoito ja metsästys on
sovitettu yhteen tavalla, joka turvaa luonnon monimuotoisuutta. Sen osoituksena
tilalle myönnettiin kansainväliset Wildlife
Estate - ja Edmond Blanc -tunnustukset.
Tilalla on 27 kohdetta, jotka Metsähallituksen luontopalvelujen erähenkilöstö on
perustanut riistalajien ihanneympäristöiksi. Metsätalouden ammattilaiset voivat tutustua kohteisiin ja niihin sopiviin metsänhakkuutoteutuksiin. Palosaaressa on mm.
tehty suojaisia ympäristöjä kanalintujen
poikueille ja onnistuttu ohjaamaan hirviä
ruokailemaan muualle kuin taimikoihin.
Luovutimme maa- ja metsätalousministeriölle metsäkanalintujen valtakunnallisen hoitosuunnitelman. Lapin eteläpuolelta riekot ovat monin paikoin hävinneet
kokonaan, todennäköisesti siksi, että soiden ojittaminen on vienyt niiden elinympäristöjä. Vuonna 2010 tämän alueen riekkokanta kuitenkin lähes kaksinkertaistui.
Lumipeite suojasi lintuja, ja poikasia tuli paljon. Metsähallitus on myös palauttanut suota luonnontilaan sekä suojelualueilla että talousmetsissä. Alustavat
seurantatulokset kertovat, että ennallistetut kohteet ovat kelvanneet uusiksi reviireiksi hyvin.
Erätarkastajamme toimivat poliisiin
verrattavin valtuuksin ja valvovat metsästyksen ja kalastuksen lainmukaisuutta. He
jatkoivat viime vuonna yhteistyötä poliisin
ja rajavartioston kanssa mm. toteuttamalla tehovalvontaviikon Itä-Suomessa. Erätarkastajat osallistuivat myös mm. ahmaja norppakantojen seurantoihin.

luOntOtyÖtämme lukuinA 2010
●

metsiä ja soita ennallistettu 2 245 ha

●

perinneympäristöjä hoidettu 2 695 ha

●

luontotyyppejä kartoitettu 35 045 ha

●

vedenalaisia luontotyyppejä

kartoitettu 6 200 ha
●

lajiesiintymiä suojeltu 28 316 esiintymää

●

suojelualueilla rekistereissä

muinaisjäännöksiä 2 148 kpl,
suojeltuja rakennuksia 191 kpl
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Lajistokartoitukset
ja luonnonhoito
elintärkeitä uhanalaisille
Tärkeä osa työtämme ovat luontotyyppien,
lajiston ja kulttuuriperinnön selvitykset,
joiden antamat tiedot ohjaavat suojelua ja
hoitoa sinne, missä saadaan suurin hyöty
monimuotoisuudelle. Tiedonkeruu ja hoitotoimet yltivät vuonna 2010 tavoitteisiinsa hyvin, mutta varsinkin uhanalaisten lajien suojelussa tarvitaan jatkuvaa työtä ja
rahoitusta.
Suomen lajiston laaja uhanalaisuusarviointi (Punainen kirja) valmistui joulukuussa.
– Metsähallituksen luontopalvelujen
kartoituksista saatiin runsaasti tietoa mm.
jäkälistä, käävistä ja kovakuoriaisista, kertoo suojelubiologi, MMT esko Hyvärinen.
– Kartoituksia on suunniteltu yhdessä yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa,
ja aineistot ovat tutkijoiden käytettävissä.
Myös monet luontopalveluissa työskentelevistä ovat tutkijatasolle kouluttautuneita.
Suomessa pesivistä lintulajeista 59
on uhanalaisia (24 % pesimälajistosta).
Monen lintulajin elinvoimaisuus on kuitenkin parantunut. Metsähallituksen
seurantavastuulla olevista lajeista valkoselkätikka ja muuttohaukka eivät enää ole
niin uhanalaisia kuin ennen. Valkoselkätikkoja arvioidaan olevan Suomen eteläisissä
lehtimetsissä 120–180 paria, muuttohaukkoja pesimäalueillaan pohjoisessa 250–
285 paria. Pitkäjänteinen suojelutyö yhdessä asiantuntevien harrastajien kanssa
tuottaa iloisia tuloksia.
Lajistoltaan erittäin uhanalaisia ovat
vanhan maankäytön luomat perinneympäristöt kuten niityt ja metsälaitumet. Luontopalvelujen alueilla hoidettiin perinne← Metsähallitus on onnistunut vahvistamaan
riekkokantoja palauttamalla ojitettuja soita
luonnontilaan. Riekot ovat löytäneet ennallistetut suot hyvin. Kuva: Metsähallitus / tiMo esKola

Niiles-Jouni Aikio joikaamassa sukunsa asuinsijan, Kaapin Jounin historiallisen saamelaistilan rakennuksia ja perinnemaisemaa kunnostaneille talkoolaisille. Kuva: Metsähallitus / Pirjo seurujärvi

ympäristöjä vuonna 2010 lähes 2 700 hehtaarin alalla. Kokonaishoitoalasta 83 % sai
monimuotoisuuden lisäämiseen tarkoitettua maatalouden erityisympäristötukea
EU:sta. Vapaaehtoistyön kuten raivauksen
ja niiton merkitys perinnemaisemien säilyttämisessä on suuri. Talkooleirejä pidettiinkin 20.

vaalimme saamen kieliä
ja kulttuuriperintöä
Saamelaiskäräjät myönsi Saamen kieliteko
-palkinnon Metsähallitukselle tunnustuksena työstä saamen kielten aseman edistämiseksi ja saamelaisen kulttuuriperinnön vaalimiseksi.
Luontopalvelut on osana Metsähallitusta toiminut pitkään saamen kielten
aseman parantamiseksi. Muun muassa
Luontoon.fi-verkkopalvelussa on saamenkieliset sivut. Vuonna 2010 julkaisimme
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ilmari Mattuksen suurtyön Itä-Inarin saamenkielisistä paikannimistä yhdessä Saamelaiskäräjien, Inarinsaamen kielen yhdistyksen ja Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen kanssa.
Käytännön yhteistyöhömme kuului
vuonna 2010 mm. neuvotteluja metsästys- ja kalastuskiintiöistä sekä saamelaisten kotiseutualueeseen liittyvistä ja hoitoja käyttösuunnitelmista.
Kesällä 2010 luontopalvelujen työllistämisvaroin palkkaamat työntekijät sekä
WWF:n talkooleiriläiset kunnostivat Kaapin Jounin saamelaistilaa Lemmenjoen
kansallispuistossa. Tilasta tulee saamelaiskulttuuria esittelevä vierailukohde, jonka hoitokuntaan kuuluvat hoidosta vastaava Metsähallituksen luontopalvelut sekä Saamelaiskäräjät, Saamelaismuseo Siida ja Lemmenjoen kyläyhdistys.

työpaikkoja koko maassa

Metsähallituksen luontopal
velut on arvokas osa ainutlaa
tuisen luontomme säilyttä
mistä. Luonnonsuojelu ja virkistysarvojen
lisäksi luontopalvelut myös mahdollis
tavat paljon muuta. Esimerkiksi Pallas–
Ylläksen kansallispuisto tuo vuosittain
noin 30 miljoonan euron taloudellisen
hyödyn alueelle. Monet nuoret myös saa
vat luontopalvelujen kautta työkokemus
ta kesätyöpaikoilla ja työharjoitteluissa.”
— an n i si n n eMäKi, vi H Reät. tYöMi n isteRi 2010.

Pirkanmaalla puolestaan nuoret suunnittelivat infotauluja Seitsemisen kansallispuistoon, remontoivat luontokeskusta
ja korjasivat arvokkaan kruununmetsätorpan rakennuksia. Varsinkin raivaustyöt ennallistamis- ja myrskytuhoalueilla kysyivät paljon työvoimaa. Moni tavoite saatiin työllistettävien avulla nopeammin toteutettua.
Nuorisotyöllistämistuella palkatut nuoret käärivät kesällä 2010 hihansa muun muassa Merenkurkun saariston maailmanperintöalueella. Kuva: Metsähallitus / anders isaKsson.

Luonto tarjoaa töitä sen äärellä asuville.
Metsähallituksen luontopalvelut työl
listää ihmisiä joka maakunnassa – sekä
suoraan että välillisesti.

L

uonnonsuojelu ja -hoito sekä asiakaspalvelumme luontokeskuksissa antavat työtä vakituiselle ja määräaikaiselle
henkilöstölle, mutta luovat myös työtilaisuuksia yrittäjille ja yhteistyökumppaneille: matkailu-, majoitus- ja kahvilayrittäjille, eräoppaille, metsätyö- ja huoltourakoitsijoille sekä tutkimusyhteistyön myötä
tutkijoille.
Lomakausien matkailusesonkeina ja kesän luontokartoitusten aikaan tarjoamme
työmahdollisuuksia erityisesti opiskelijoille ja vastavalmistuneille. Jotta tavoitteiden
mukaiset luontoinventoinnit saadaan tehtyä, tarvitaan pätevää työvoimaa. Esimer-

kiksi luonnonsuojelutöistämme lähes puolet toteutetaan määräaikaisella työvoimalla.

työhön kiinni
kansallispuistoissa
Metsähallituksen luontopalvelut työllisti viime vuonna myös 160 työtöntä nuorta valtion lisätalousarvion 1,6 miljoonan
euron työllistämismäärärahan avulla eri
puolilla maata. Rahoituksesta päätettiin
toukokuussa, ja tiiviissä yhteistyössä ELYkeskusten kanssa saimme työt suunniteltua ja tekijät löydettyä jo kesäksi. Pestit
kestivät 2–6 kuukautta.
Nuoret osallistuivat luonnonhoitotöihin, kunnostivat maastorakenteita ja rakennuksia sekä työskentelivät luontokeskusten asiakaspalvelussa ja tallensivat
luontotietoja tietokantoihin. Moni sai kaipaamaansa työkokemusta omalta alaltaan.

10

Henkilöstöä Korppoosta
utsjoelle
Luontopalvelujen tulosalue hoitaa Metsähallituksen julkisia hallintotehtäviä. Työtämme ovat luonnonsuojelu ja maksuttomien retkeilypalvelujen tuottaminen sekä
metsästykseen, kalastukseen, maastoliikenteeseen, uittoon ja siemenhuoltoon
liittyvät tehtävät.
Puolet henkilöstöstämme työskentelee
Etelä-Suomessa, neljännes Pohjanmaan
alueyksikössämme Vaasasta Ouluun ja
Kuusamoon sekä neljännes Lapissa. Työmme kokonaistuottavuus pysyi edelleen hyvänä.
Vuoden 2010 lopussa luontopalveluissa
työskenteli 550 henkilöä. Henkilötyövuosia
tehtiin kaikkiaan 553, mistä nuorisotyöllistettävien osuus oli 52 htv. Työllistimme
aiempien vuosien tapaan Etelä-Suomessa
myös avolaitosvankeja, nyt 33 henkilötyövuoden verran.

Rikkautta luonnossa ja luonnosta vuonna 2011
loppuvuodesta 2010 Metsähallituksen
luontopalvelut sai kaksi tärkeää toimek
siantoa: eduskunta ohjasi meitä toimi
maan vuonna 2011 siten, että kansallis
puistoihin tukeutuva luontomatkailu voi
edelleen kehittyä. suomen maabrändi
valtuuskunta kannusti meitä toimimaan
ja viestimään entistä kekseliäämmin,
jotta suomalaiset lähtevät upeimpiin
luontokohteisiimme eli kansallispuistoi
hin. Kestävä luontomatkailu sekä asiak
kaan silmää ja sydäntä hellivä retkeily
ovat kuitenkin mahdollisia vain silloin,
kun samalla turvaamme hoidossamme
olevien alueiden luontoarvot.

Hyvinvointia ainutlaatuisista
luontokohteista
Vuonna 2011 esimerkiksi:
● Käynnistämme Terveyttä kansallispuistoista -ohjelman ja siihen liittyviä hankkeita. Aiomme yhdessä kumppaniemme
kanssa löytää suomalaisille parhaita keinoja ammentaa hyvinvointia kauneimmista luontokohteistamme.
● Suunnittelemme Nuuksioon, Pyhä–Luostolle ja Liminganlahdelle rakennettavien
luontokeskusten tarjontaa niin, että ne
toimivat asiakkaille portteina elämyksellisiin luontokokemuksiin.
● Aloitamme retkeilypalvelujen suunnittelun ja toteutuksen Sipoonkorpeen perustettavaan kansallispuistoon, jolla on suuri
merkitys pääkaupunkiseudun ja Uudenmaan virkistäytymiskohteena.
● Laajennamme matkapuhelimella ja internetissä myytävät kalastusluvat koskemaan myös kalastuksenhoito- ja läänikohtaisia viehekalastusmaksuja. Kalastaja voi
myös kirjata tiedot kalastusmatkasta ja
saaliista internetpohjaiseen päiväkirjaan.
● Julkaisemme uudistetun Luontoon.fiverkkopalvelun, jossa asiakkaat voivat jakaa luonto- ja retkikokemuksiaan.

olemme kestävän
luontomatkailun kumppani

Vuonna 2011 esimerkiksi:
● Vastaamme Suomen maabrändivaltuuskunnan antamaan haasteeseen ja teemme matkailukumppaniemme kanssa Suomea tunnetuksi upeiden ja omaleimaisten
luontokohteiden maana.
● Hyödynnämme kumppaniemme kanssa
Rokuan–Oulujärven saamaa kansainvälistä GeoPark-statusta markkinoinnissa.
● Alamme kehittää Selkämerelle perustettavan kansallispuiston retkeilypalveluita
niin, että ne palvelevat alueen luontomatkailua ja matkailuyrittäjiä.
● Kehitämme Suomenlahden saariston
matkailupalveluita EAKR-hankerahalla:
kunnostamme Söderskärin majakkasaaren
rakennuksia 150-vuotisjuhlia varten ja kehitämme Tammisaaren saariston kansallispuiston retkeilypalveluja ja luontokeskuksen näyttelyä.

Hoidamme luonnonvaroja ja
suojelualueita vastuullisesti
Vuonna 2011 esimerkiksi:
● Yhdessä laajan kumppaniverkoston
kanssa teemme Zonation-päätösanalyysiohjelmasta työkalun, joka auttaa kohdistamaan METSO-suojeluohjelman maanhankinnat parhaimpiin kohteisiin.
● Erävalvonnan erityisteemana on suurpetojen salapyynnin ehkäisy ja saimaannorpan suojeluun liittyvä valvonta.
● Valmistelemme metsähanhea koskevan
valtakunnallisen selvityksen kannanhoidon kehittämistarpeista.
● Julkaisemme toimintasuunnitelman kotimaisen jokirapukannan suojelemiseksi.
● Kansainvälisessä SUPERB-hankkeessa
jatkamme edelleen LiDAR-lentokartoitusmenetelmän kehittämistä vedenalaisen
luonnon, erityisesti matalien merialueiden
luontoarvojen selvittämiseksi. Erityiskoh-
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teita ovat analysointitiedon tulkinnan parantaminen ja tehokkaamman vedenalaisen inventointikameran kehittäminen.
● Tuotamme Suojelualueiden tila -raportin, mikä kertoo kattavasti Suomen suojelualueiden tilasta ja hoidon tasosta.

joustava ja verkottunut
organisaatio tuottaa tulosta
Vuonna 2011 esimerkiksi:
● Tehostamme Merenkurkun maailmanperintöalueen hoitoa ja yhteistyötä palkkaamalla maailmanperintöalueen koordinaattorin.
● Vahvistamme resurssejamme EU-rahoitteisten ja kansallisten hankkeiden avulla.
● Edistämme maa- ja metsätalousministeriön tulosohjauksessa olevan julkisen
riistakonsernin päämääriä riistavarojen
kestävästä käytöstä.
● EU:n Vapaaehtoistyön vuotena kehitämme toimintaamme niin, että osaamme
entistä paremmin löytää mahdollisuuksia
erilaisille ryhmille vapaaehtoistyöhön.

luOntOpAlvelujen RAhOitus 2010

metsähAllituksen julkiset hAllintOtehtävät

Metsähallituksen luontopalvelujen toiminta rahoitetaan pääosin

Metsähallitus on valtion liikelaitos, joka tuottaa luonnonvara-alan

budjettivaroin. Tulorahoitus muodostuu mm. metsästys- ja kalas-

palveluja. Metsähallituksen tehtävät jakautuvat liiketalouteen (mm.

tuslupa- sekä vuokratuloista.

metsätalous, tonttikauppa) ja luontopalvelujen tulosalueen hoitamiin
julkisiin hallintotehtäviin (mm. luonnonsuojelu, maksuttomat retkeily-

Ympäristöministeriö
27,2 milj. €


 Maa- ja metsätalousministeriö
7,1 milj. €

palvelut). Luontopalvelujen rahoitus tulee pääosin valtion budjetista.

14 %
54 %

Työ- ja elinkeinoministeriö 3,6 milj. €

Metsähallituksen, hallintaan.

7%





Valtion maa- ja vesiomaisuus (n. 1/3 Suomen pinta-alasta) on valtion
kiinteistöstrategian mukaisesti keskitetty yhden organisaation,



Muu rahoitus
2,9 milj. €

pintA-AlAtietOjA 2010

15 %

Tulorahoitus
7,3 milj. €


4%

●

Metsähallituksen hallinnassa on valtion maita 9,1 milj. ha ja vesiä

3,4 milj. ha, yht.12,5 milj. ha.

6%

●

Tästä luontopalvelujen hoidossa on maita 3,9 milj. ha ja vesiä 3,1

milj. ha, yht. 7,0 milj. ha (55,5 % Metsähallituksen alueista):

EU-hankerahoitus 2,1 milj. €

– 35 kansallispuistoa, 19 luonnonpuistoa ja n. 500 muuta
luonnonsuojelualuetta (yht. n. 1,6 milj. ha)
– 12 erämaa-aluetta (n. 1,5 milj. ha)

Rahoitus yhteensä: 50,2 milj. €

– muita alueita mm. 7 valtion retkeilyaluetta ( jotka ovat

Rahoitus yhteensä 50,2 milj. euroa ei sisällä YM:n erillisrahoitusta

metsätalouden tulosalueen hallinnassa, mutta luontopalvelujen

3,8 milj. euroa Nuuksiokeskus Oy:n osakepääoman korottamiseen.

hoidossa).

luOntOpAlvelujen ORgAnisAAtiO
OHJAUSYKSIKÖT:
HALLINTO

LUONTOPALVELUJOHTAJA
Rauno Väisänen

Apulaisjohtaja Marja-Liisa Hintsanen

KEHITTÄMINEN

ETELÄ-SUOMEN
LUONTOPALVELUT

POHJANMAAN
LUONTOPALVELUT

LAPIN
LUONTOPALVELUT

ALUEIDEN HALLINTA

Aluepäällikkö
Seppo Manninen

Aluepäällikkö
Jouni Aarnio

Aluepäällikkö
Elina Stolt

ERÄASIAT

Aluepäällikkö
Jarmo Väisänen

Aluepäällikkö
Erkki Turtinen

Aluepäällikkö
Pirjo Ilvesviita

LUONNON SUOJELU

Aluepäällikkö
Aulikki Alanen

Aluepäällikkö
Pirkko Siikamäki

Aluepäällikkö
Yrjö Norokorpi

LUONNON VIRKISTYSKÄYTTÖ

Aluepäällikkö
Erkki Virolainen

Aluepäällikkö
Samuli Sillman

Aluepäällikkö
Sakari Kokkonen

Alueelliset tiimit
Puistonjohtajat

Alueelliset tiimit
Puistonjohtajat

Alueelliset tiimit
Puistonjohtajat

Kehitysjohtaja Matti Määttä

VIESTINTÄ

PROSESSIT

Viestintäpäällikkö Päivi Rosqvist

Päällikkö Markku Vickholm
Erätalouspäällikkö Olavi Joensuu (31.5.2011 asti)
Päällikkö Aimo Saano

Päällikkö Anneli Leivo

Aluejohtaja
Stig Johansson
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Aluejohtaja
Arto Ahokumpu

Aluejohtaja
Jyrki Tolonen

KÄyNTImÄÄrÄT mETSÄhALLITUKSEN
ASIAKASPALVELUPISTEISSÄ 2010

Itäinen Suomenlahti..................................... 19 000

KANSALLISPUISTOT VETIVÄT
VÄKEÄ JA TOIVAT TULOJA 2010

Metsähallituksen luontokeskuksissa ja -taloissa

Koli .................................................................. 138 500

Rahat, jotka valtio sijoittaa kansallis-

sekä muissa asiakaspalvelupisteissä kirjattiin

Kolovesi.............................................................. 7 500

puistojen ja retkeilyalueiden virkistys-

vuonna 2010 yhteensä 849 400 käyntikertaa.

Kurjenrahka .................................................... 26 500

käyttöön, palautuvat yhteiskunnalle

Asiakaspalvelupiste

Käyntimäärä

Lauhanvuori ..................................................... 9 500

moninkertaisesti takaisin yritystoimin-

Etiäinen ............................................................ 8 000

Leivonmäki ...................................................... 12 500

tana ja työpaikkoina.

Hailuoto .......................................................... 16 900

Lemmenjoki .................................................... 10 000

Kauhaneva-Pohjankangas ............................ 5 500

Hautajärvi.......................................................... 7 500

Liesjärvi............................................................ 31 000

tulo- ja työllisyysvaikutukset vuonna

Hossa............................................................... 40 400

Linnansaari ..................................................... 31 000

2010 olivat yhteensä 108,9 milj. euroa ja

Häme ............................................................... 14 500

Nuuksio ........................................................ 178 000

1 403 henkilötyövuotta sekä kaikkien 7

Ivalo................................................................... 11 000

Oulanka ........................................................ 169 000

retkeilyalueen vastaavasti 15,5 milj. euroa

Kalajoki ............................................................ 31 800

Pallas–Yllästunturi..................................... 436 000

ja 201 henkilötyövuotta.

Karhuntassu ................................................... 34 700

Patvinsuo ........................................................ 12 000

Kellokas............................................................. 70 100

Perämeri ............................................................ 9 500

jen kustannuksiin, kustannus-hyötysuhde

Kiehinen .......................................................... 47 200

Petkeljärvi ....................................................... 20 500

on keskimäärin 7-kertainen.

Kaikkien 35 kansallispuiston kokonais-

Kun tuloja verrataan retkeilypalvelu-

Kilpisjärvi........................................................... 9 800

Puurijärvi-Isosuo ............................................. 7 000

Talousvaikutukset lasketaan Metsä-

Koilliskaira.........................................................13 300

Pyhä-Häkki ..................................................... 16 500

hallituksen luontopalvelujen ja Metsän-

Korpoström – Saaristokeskus ...................... 21 000

Pyhä–Luosto ................................................. 119 000

tutkimuslaitoksen kehittämällä mene-

Korvatunturi ...................................................... 7 100

Päijänne ........................................................... 13 500

telmällä. Siinä hyödynnetään luontopal-

Nestori – Savonlinnan maakuntamuseo .. 24 000

Repovesi........................................................... 76 500

velujen keräämiä tietoja käyntikerroista,

Oskari ................................................................ 11 000

Riisitunturi ...................................................... 23 500

kävijöiden rahankäytöstä sekä kertoimia,

Oulanka ........................................................... 73 000

Rokua ............................................................... 23 500

jotka kuvaavat rahan kiertämistä paikal-

Pallastunturi................................................... 34 200

Saaristomeri .................................................. 59 000

listaloudessa.

Petola ................................................................ 15 200

Salamajärvi ..................................................... 12 500

Pyhätunturi ................................................... 24 400

Seitseminen ................................................... 40 500

Ruunaa ............................................................... 7 500

Syöte................................................................. 31 000

Seitseminen ................................................... 30 900

Tammisaaren saaristo.................................. 54 000

SUOJELUALUEET SUOSITTUJA
rETKIKOhTEITA

Siida............................................................... 108 000

Tiilikkajärvi ....................................................... 8 500

Sinisimpukka .................................................. 16 400

Torronsuo ........................................................ 17 000

Viime vuonna kansallispuistoissa käytiin

Syöte................................................................. 28 200

Urho Kekkonen ............................................ 287 500

yhteensä noin 1,96 miljoonaa kertaa ja

Tammisaari ..................................................... 19 600

Valkmusa .......................................................... 8 500

valtion retkeilyalueilla noin 364 000

Teijo .................................................................. 25 300

kertaa. Käyntimäärät kasvoivat molem-

Terranova ........................................................ 21 800

missa alueryhmissä 15 000–20 000

Tunturi-Lappi.................................................. 24 800

vierailun verran.

Ukko ................................................................. 51 800

Kansallispuistoista suosituin oli

Metsähallitus hoitaa valtion retkeilyalueita,

Pallas–Yllästunturin kansallispuisto:
436 000 käyntiä, retkeilyalueista
Ruunaan retkeilyalue: 88 000 käyntiä.

KÄyNTImÄÄrÄT
rETKEILyALUEITTAIN 2010
joita on seitsemän. Retkeilyalueilla vierailtiin

KÄyNTImÄÄrÄT
KANSALLISPUISTOITTAIN 2010

364 000 kertaa vuonna 2010.
Retkeilyalue

Käyntimäärä

Metsähallitus hoitaa kaikkia Suomen 35

Evo .................................................................... 84 500

kansallispuistoa. Käyntejä kirjattiin vuonna

Hossa............................................................... 48 000

2010 yhteensä 1 958 500.

Iso-Syöte ......................................................... 22 000

Kansallispuisto

Käyntimäärä

Kylmäluoma ................................................... 25 500

Käyntikerrat kansallispuistoissa, retkeily-

Helvetinjärvi .................................................. 23 000

Oulujärvi ........................................................ 24 000

alueilla ja asiakaspalvelupisteissä 2010. →

Hiidenportti ..................................................... 11 000

Ruunaa ........................................................... 88 000

Isojärvi ............................................................. 10 500

Teijo ................................................................. 72 000

Norja
Kilpisjärvi
Siida
Ivalo

Ivalo
Kiehinen

Enontekiö

Tunturi-Lappi

Koilliskaira

Pallastunturi
Kittilä

Kellokas

Luontokeskus tai -talo
Palvelupiste

Sodankylä

Korvatunturi
Pyhätunturi
Rovaniemi

Hautajärvi
Oulanka

Etiäinen

Kuusamo

Karhuntassu

Kemi

Ruotsi

Syöte
Hailuoto

Hossa

Venäjä

Oulu

Kajaani

Kalajoki

Kuhmo

Petola

Kokkola
Iisalmi

Terranova

Nurmes

Vaasa

Ruunaa

Ukko
Kuopio

Seinäjoki

Joensuu
Jyväskylä

Oskari

Seitseminen
Pori

Tampere

Hämeenlinna

Lahti

Kouvola

Häme

Turku

Kotka

Korpoström
Sinisimpukka

Teijo
Hanko

Helsinki

Tammisaari

Metsähallituksen luontokeskukset ja palvelupisteet 2010.
Yhteystiedot ja palvelut: www.luontoon.fi > Asiakaspalvelu.

Viro

Nestori
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Savonlinna

Mikkeli

Paistunturi

Norja

Vätsäri

Muotkatunturi

Käsivarsi

Pöyrisjärvi
Ivalo Tsarmitunturi
Lemmenjoki
Hammastunturi
Pulju
Urho Kekkosen kansallispuisto
Sompio
Pallas-Yllästunturi
Kemihaara
Värriö
Kittilä
Tuntsa

Tarvantovaara

Kansallispuisto
Luonnonpuisto
Erämaa-alue
Valtion retkeilyalue
Yleinen vesialue
Maailmanperintöalue

Kevo

Enontekiö

Sodankylä

Maltio

Pyhä-Luosto

Rovaniemi

Sukerijärvi

Pisavaara

Oulanka

Riisitunturi

Runkaus

Kuusamo

Syöte

Kemi

Kylmäluoma

Iso-Syöte

Perämeri

Ruotsi

Hossa

Venäjä

Olvassuo

Oulu

Paljakka

Rokua

Oulujärvi

Pelso

Kajaani

Merenkurkku

Kuhmo

Ulvinsalo
Hiidenportti
Tiilikkajärvi

Kokkola
Iisalmi

Nurmes

Salamajärvi

Vaasa

Salamanperä
Seinäjoki

Ruunaa

Koli

Pyhä-Häkki

Kuopio

Koivusuo
Joensuu

Kauhaneva-Pohjankangas
Jyväskylä
Lauhanvuori
Helvetinjärvi
Häädetkeidas
Leivonmäki
Seitseminen
Isojärvi
Mikkeli
Pori

Petkeljärvi

Kolovesi
Linnansaari
Savonlinna

Tampere

Sinivuori
Vesijako

Puurijärvi-Isosuo

Päijänne

Hämeenlinna

Vaskijärvi

Evo

Lahti

Torronsuo
Liesjärvi

Kurjenrahka

Turku

Teijo
Saaristomeri

Patvinsuo

Kouvola

Valkmusa

Nuuksio
Karkali

Repovesi

Kotka

Helsinki

Itäinen Suomenlahti

Hanko
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Malla

Kaldoaivi

Tammisaaren saaristo

Kansallispuistot, luonnonpuistot, erämaa-alueet, valtion retkeilyalueet sekä yleiset vesialueet,
jotka olivat Metsähallituksen hoidossa 31.12.2010. Tietoa alueiden hoidosta: www.metsa.fi/
luonnonsuojelu. Tietoa alueista ja niiden palveluista: www.luontoon.fi, www.retkikartta.fi.

Viro

Poimintoja medianäkyvyydestämme
vuonna 2010:

Kansallispuiston juhannus
on jylhiä maisemia ja
luonnon hiljaisuutta
– YLE, 24.6.2010

Ylämaankarja pitää
rantamaiseman avoimena

– Maaseudun Tulevaisuus, 30.6.2010

Luonto on turistien
ykköskohde Suomessa
– MTV3, 2.7.2010

Kaivuri parantaa
purotaimenen oloja
– Lapin Kansa, 29.7.2010

Yritystoiminta vilkastui
maailmanperintöstatuksen
ansiosta
– YLE, 22.9.2010

Nuuksiossa käytiin metsällä
jo kivikaudella
– Helsingin Sanomat, 2.10.2010
Lue lisää Metsähallituksen
luontopalvelujen työstä
tästä vuosikertomuksesta.

