
Yhteistyöllä eteenpäin
Huhtikuun aikana järjestettiin etätilaisuudet alueen yrittäjille ja metsänomistajille. Suuri kiitos kaikille
aktiivisille osallistujille! Yrittäjien keskustelutilaisuudessa kerättiin tietoa siitä, millaista yhteistyötä yrittäjät
haluaisivat metsänomistajien kanssa tehdä. Metsänomistajille puolestaan kerrottiin yleisemmällä tasolla
luontomatkailusta ja yhteistyömahdollisuuksista yrittäjien kanssa. 
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Uusia tulonlähteitä metsänomistajille
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YRITTÄJÄT ODOTTAVAT YHTEISTYÖTÄ METSÄNOMISTAJIEN KANSSA

Yrittäjille suunnattuun Luontomatkailu yksityismetsissä -keskustelutilaisuuteen osallistui kymmenen
yrittäjää tai muuten luontomatkailun parissa työskentelevää henkilöä. Tilaisuuden tärkein sanoma oli,
että yhteistyötä tarvitaan kaikkien alalla toimivien tahojen kesken, ilman sitä toiminnan kehittäminen
ja kasvattaminen ei ole mahdollista. Esille tuli myös erilaisten yhdistysten rooli mahdollisina
yhteistyökumppaneina. Yrittäjät ovat erittäin kiinnostuneita metsänomistajien näkemyksistä ja
palveluista, joita he olisivat valmiita tarjoamaan.



Tilaisuuteen osallistuneiden yritysten järjestämistä palveluista
yleisimpiä olivat erilaiset retket ja vaellukset, majoituspalvelut,
ruokailuun liittyvät elämykset, melonta ja työhyvinvointipalvelut.
Lisäksi on tarjolla mm. metsästystä, kokouksia ja lapsille
suunnattua toimintaa. Tulevaisuudessa yrittäjät toivoisivat
voivansa järjestää etenkin eri pituisia ja tasoisia luontoretkiä ja
vaelluksia, saunomista, mahdollisuutta vuokrata laavuja tai kotia,
maastopyöräilyä, melontaa, lintu- ja eläinbongausta sekä toimintaa
lapsille. 

"Alueiden on
tärkeää

räätälöidä
itselleen oman

näköinen
yhteistyömalli"

TUTKIMUSPROFESSORI
LI ISA TYRVÄINEN

LUONNONVARAKESKUS

METSÄNOMISTAJAT TUOTTAMAAN PUUTAVARAN 
LISÄKSI PALVELUITA?

LUONTOMATKAILU SUOMESSA

Metsänomistajien tapahtuman aloitti Luonnonvarakeskuksen
tutkimusprofessori Liisa Tyrväinen katsauksella luontomatkailuun
Suomessa. Luonnon virkistyskäyttö ja luontomatkailu työllistävät
yhdessä yli 30 000 ihmistä ja alalla toimii vajaa 7 000 yritystä.
Suosituimpia virkistäytymisympäristöjä ovat vanhat metsät, mutta
maastossa tärkeää on kulkukelpoisuus, vaihtelevuus, kauniit
näkymät ja turvallisuus. Vetovoimaisen luonnon lisäksi
matkailussa tarvitaan lisäksi mm. reittejä, opasteita ja erilaisia
palveluita. Kyselyissä kiinnostavimmiksi teemoiksi ovat nousseet
hyvinvointiin, ruokaan ja eläimiin liittyvät toiminnot. Maakuntien
tai muiden yhteistyöalueiden olisi tärkeää räätälöidä juuri niille
parhaiten sopivat toimintatavat ja verkostot yhteistyön
lisäämiseksi. Verkostojen tulisi yhdistää mahdollisimman
kattavasti erilaisia toimialoja, julkisen puolen toimijoita ja yrittäjiä.
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METSIEN VIRKISTYSKÄYTTÖ OSANA
METSÄSUUNNITTELUA JA METSÄNHOITOA

Metsäkeskuksen johtava asiantuntija Juhani Pyykkönen kertoi
metsien virkistyskäytöstä osana metsäsuunnittelua ja metsän-
hoitoa. Esitys herätteli miettimään, voisiko esimerkiksi maiseman-
hoito olla tulevaisuudessa yksi metsänomistajien tarjoama palvelu. 

Suomen metsistä on nykyisin saatavilla todella paljon metsävara-
ja paikkatietoa, joiden avulla on mahdollista laskea indeksejä, jotka
kertovat mistä löytyvät esim. alueen kauneimmat maisemat, moni-
muotoisimmat metsät tai vesiensuojelun kannalta kriittiset alueet.
Luontoarvojen huomioimisen ei tarvitse estää metsien talous-
käyttöä.

Esimerkiksi hyvän metsänhoidon suositusten mukaiset yläharven-
nukset mahdollistavat sen, että jopa 70 % potentiaalista voi
hakata. Tästä huolimatta metsiin jää luontomatkailun kannalta
tärkeitä isoja puita, sekapuustoa ja rantametsiä. 

"Kesä 2020
oli monelle
yritykselle

paras
koskaan."

MARI KEISKI
REITTIEN JA MATKAILU-

PALVELUIDEN KESKI-
POHJANMAA -HANKE

MAAKUNNAN KATTAVA MATKAILUALUE

Reittien ja matkailupalveluiden Keski-Pohjanmaa -hankkeen Mari
Keiski ei valitettavasti päässyt osallistumaan webinaariin. Katri
Kulkki toi kuitenkin tilaisuuteen Marin terveiset keskipohjalaisilta
yrittäjiltä. Vuodesta 2017 lähtien toimintaan on osallistunut noin
180 yrittäjää ja uusia matkailualan yrityksiä on tänä aikana
perustettu noin 20 kappaletta. Tärkeimpänä tuloksena on ollut
koko maakunnan kattavan matkailualueen luominen ja
yhteishengen syntyminen. Yrittäjät myös tuntevat toisensa ja
uskaltavat suositella toistensa palveluita, lisäksi myös yhteisiä
tuotteita on syntynyt. 

Kesä 2020 oli monelle yrittäjälle paras koskaan ja Keski-
Pohjanmaalla kysyntä kasvoi noin 50 % edelliskesään verrattuna.
Matkailuyrittäjillä on toive yhteistyöstä metsänomistajien kanssa.
Matkailutoiminnan kasvattaminen ja vahvistaminen tarvitsee
rohkeutta, aktiivista yrittäjyyttä, innovatiivisuutta, oma-
aloitteisuutta ja ennakkoluulotonta yhteen hiileen puhaltamista.
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HYVINVOINTIPOLKUJA JA LUONTOHELMIÄ

Visit metsä -hankkeen Ville Yrjänä kertoi metsäkeskuksen
aiempien hankkeiden kokemuksia luontomatkailusta yksityis-
metsissä. Käytännön kokemuksia on kertynyt METSO-hyvinvointi-
poluista sekä Kuusamon luontohelmet -hankkeessa perustetuista
reiteistä. METSO-hyvinvointipolut ovat noin 1-2,5 km mittaisia
yksityismetsissä kulkevia polkuja, joiden käytöstä yrittäjä maksaa
metsänomistajalle korvauksen. Kuusamon luontohelmet -hank-
keessa polut muodostettiin erilaisten luontokohteiden ympärille,
mutta niiden varrella esitellään myös metsätaloutta. 

SYKSYLLÄ JATKETAAN!

Metsänomistajien mielipiteitä ja ajatuksia selvitellään parhaillaan
käynnissä olevan kyselyn avulla. Kerromme sen tuloksista
myöhemmin. Ensimmäinen verkostoitumistilaisuus oli suunnit-
teilla toukokuulle, mutta jouduttiin perumaan äkillisesti pahentu-
neen koronatilanteen vuoksi. Toivottavasti tilanne paranee kesän
aikana ja syksyllä päästään järjestämään toimintaa ja verkostoi-
tumaan ilman etäyhteyksiä. 

Jos haluat tietoa hankkeen tulevasta toiminnasta suoraan
sähköpostiisi, täytä yhteystietosi tälle lomakkeelle. Yhteystietoja ei
käytetä muuhun tarkoitukseen. Voit myös ottaa yhteyttä suoraan
Katriin tai Villeen. 

Mukavia virkistäytymishetkiä kesäisessä luonnossa!
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Hankekumppanit:

KPEDU
METSÄKESKUS
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