
Luontomatkailun edistäminen Matkailu 4.0 -ohjelmassa

Matkailun vuosiseminaari 2019

Luonnon virkistys- ja matkailukäytön päällikkö Sakari Kokkonen



Luontopalvelut 2018

Metsähallituksen Luontopalvelut hoitaa 
arvokkainta suomalaista luontoa 

• Hoidamme kaikkia luonnonsuojeluun ja 

retkeilyyn varattuja valtion omistamia 

alueita:

• 40 kansallispuistoa 

• 5 valtion retkeilyaluetta

• yli 3000 muuta suojeluohjelma- ym. 

kohdetta 

• sekä kulttuuriperintökohteita

• Työtämme:

• Luontokartoitukset ja luonnon hoito

• Luonnossa liikkumisen peruspalvelut

2



Matkailu 4.0 –hankekokonaisuus luontopalveluissa 2018-2019

Digitaalista aineistoa

luontokohteista 

matkailuviestintään 

Tukemaan matkailusektorin 

liiketoimintaa, vahvistamaan 

luontoa Suomi-brändin osana, 

lisäämään kohteiden 

vetovoimaisuutta kotimaisten 

ja kansainvälisten yleisöjen 

keskuudessa.

382 000 e

Luontoon.fi-verkkopalvelu 

paremmaksi

Palvelemaan matkailusektoria, 

innostamaan uusia kotimaisia 

kohderyhmiä lähtemään 

luontoon ja ottamaan 

luontoliikunnan ja luonnossa 

virkistäytymisen osaksi 

elämäntapaansa.

370 000 e

Investointeja palveluihin 

Parantamaan ja ylläpitämään 

virkistys- ja matkailukäytön 

kestävyyttä, laatua, sekä 

asiakasturvallisuutta, 

helpottamaan kohteiden 

käytönohjausta, eri asiakasryhmien 

tarpeisiin ja  kohteiden 

tuotteistukseen.

3 018 000 e

Retkikartta.fi-palvelu 

toimivammaksi

Soveltuvuus eri päätelaitteille. 

Tietojen ajastettu ja 

automatisoitu päivitys.

Taustakarttojen ajantasaisuus. 

Lisää visuaalisuutta ja kohteiden 

esittämistä. Parannetut 

hakutoiminnot.

180 000e



Matkailu 4.0 Investoinnit

• Kolme miljoonaa euroa virkistys- ja 
matkailukäytön palveluvarustukseen ja 
reitteihin
• 21 matkailun kärkikohdealuetta
• ”yli 100 toimenpidettä”



Asiakasturvallisuutta ja
Luontoarvojen suojaamista

Oulangan kansallispuisto



Jäte- ja käymälähuoltoa

Korouoma ja Pallas-Ylläs



Soveltuvuutta, esteettömyyttä, 
tasavertaisuutta

Punkaharju ja Napapiirin retkeilyalue



Saavutettavuutta

Vallisaari



Ympärivuotisuutta

Saariselkä-Urho Kekkosen kansallispuisto



Retkeily- ja 
vaellusperinteitä

Syötteen kansallispuisto



Kestävyyttä

Pallas-Yllästunturin kansallispuisto



Kulttuuriperintökohteiden
käytön mahdollisuuksia

Aulanko



Luontopalvelut 2018

Mahdollisuuksia
• Kansallipuistojen merkitys nousee ja aktiviteetit 

monimuotoistuvat

• Tarve uudistaa palveluja 

• Laatuun panostaminen

• Uudenlainen palveluinfra

• puistoissa, niiden lähialueilla

• Reitit

• Taukopaikat

• Majoitus

• Tuotteistaminen

• tuoteperheet

• palveluketjut

• Paikkatietoaineiston avoimet rajapinnat 

sovelluskehittäjille ja yhteistyökumppaneille

• Yhteistyö eri toimijoiden kanssa

• Markkinointitoimet; kasvun haku harkiten, 

kohderyhmät?

• Kestävyyden seurannan kehittäminen
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Kuva: Metsähallitus /Mari Limnell

Laadukkaat palvelurakenteet ja kohteiden arvojen 
säilyminen ovat luontomatkailun kehittymisen edellytys

Pallas–Yllästunturin kansallispuisto. Kuva: Maarit Kyöstilä



Visuaalisuutta, hakutoimintoja
Paikkatiedot ajantasaisina
Tulostustoiminnot
Paremmat kohdehakukartat käyttöön 
Luontoon,fi ja Eräluvat.fi -sivuille 



Luontoon.fi



Lisätty silmäiltävyyttä 
ja visuaalisuutta



Tarjotaan luontotietoa ja 
kerrotaan vastuullisuudesta



Hakujen parannus



Yhteistyöyritysten näkyvyyttä 
parannettu



Saavutettavuus 
sivustolla sekä 
esteettömyys 
luontokohteilla





Matkailuaineistot

• Kuva-aineistojen hankinta

• Tekstien tuotanto: luontokohteet ja reitit

• Tuotteistaminen: reitit ja kohteet

• Outdooractive.com

• Aineistot kumppanien käytettävissä



Elämyksel-
lisiä kuvia ja 
koukuttavaa 

luettavaa. 



Luontokohteiden ja –reittien uudet valokuvat sekä 
tekstit kumppaniemme käytettävissä



Hankkeen seurantamittarit

Matkailu 4.0 lähtöluvut ja 
kasvuodotukset

2016 2017 2018 2019

Luontoon.fi käyttäjät, milj. 1,84 2,07 2,2 2,4

Retkikartta.fi istunnot, milj. 3,99 4,029 4,2 5

Kansallispuistot ja retkeilyalueet

Käyntikerrat, milj. 3,131 3,343 3,4 3,5

Kokonaistulovaikutus, milj. € 192,2 217,4 219 221

Kokonaistyöllisyysvaikutus, htv 1916 2171 2195 2220

Määrälliset tavoitteet ja muut tunnusluvut toteuma

2018 
Toteuma

Luontoon.fi, Eräluvat.fi ja Suurpedot.fi käyttäjät yht 3 248 908   

Luontoon.fi-verkkopalvelun käyttäjät 2 255 061   

Suurpedot.fi -verkkopalvelun käyttäjät 222 878   

Eräluvat.fi käyttäjät 770 969   

Retkikartta.fi -verkkopalvelun istunnot 3 895 991   

Käyntimäärät: kansallispuistot, valtion retkeilyalueet, luontokeskukset, 
historiakohteet, muut suositut kohteet

6 063 100   

Kansallispuistot 3 167 800

Valtion retkeilyalueet 263 900   

Luontokeskukset 1 182 400   

Historiakohteet 779 800   

Muut 6 690 200   

Kansallispuistojen ja retkeilyalueiden  kävijöiden rahankäytön tuottamat eurot 
paikallistaloudessa, milj€

224,0 

Kansallispuistojen osuus 211,5

Retkeilyalueiden osuus 12,5

Kansallispuistojen ja retkeilyalueiden  kävijöiden rahankäytön tuottama 
kokonaistyöllisyysvaikutus, htv

2 237   

Kansallispuistojen osuus 2105

Retkeilyalueiden osuus 132

Kävijöiden kokemat terveys- ja hyvinvointivaikutukset (sosiaaliset, psyykkiset ja 
fyysiset, asteikolla 1 - 5)

4,37   



”Tykkykuusinen ikimetsä ympäröi sinua, kun 

kuljet loivaa vaaranrinnettä ylös. Läheltä kuuluu 

kuukkelin nau’untaa, ja oranssisiipinen lintu 

pyrähtää ohitsesi. Kapuat viimeiselle mäelle, ja 

Ahmatupa on siinä, keskellä erämaata, vaikka 

lähdit matkaan vasta tunti pari sitten. 

Auringonlasku värjää taivasta pastellimatoksi, ja 

erotat jo ensimmäiset tähdet yläpuolellasi. 

Pakkanen hieman kipristelee poskia: yöllä voisi 

näkyä revontulia.”



Luontopalvelut 2018

Luontomatkailun palvelut syntyvät yhteistyöllä

27
Pallas–Yllästunturin kansallispuisto. Kuva: Juha Kalaoja


