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Kansallispuiston laajentamisen tuomia mahdollisuuksia
• Tiilikkajärven kansallispuiston suunnitellulla
laajenemisalueella on jo olemassa olevaa reittiverkostoa ja
infraa, mitä on helppo kehittää edelleen.
• Reittiverkoston laajenemisen myötä kansallispuistosta tulee
entistä houkuttelevampi kohde ja edistää alueen suojelua.
• Kasvava luontomatkailun ja kansallispuistojen suosio
mahdollistavat elämyspalveluiden tuotteistamisen ja
liiketoimintapotentiaalin kasvattamisen yrityksissä.
• Mahdollinen Metsäkartanon luontokeskus-status vaikuttaisi
positiivisesti kävijämääriin.
• Puiston laajenemisen ja palveluinfran kehityksen myötä
puistosta tulee helpommin saavutettava.

Kuva: Metsäkartano

Kuva: Rautavaaran kunta

• Esteetön luontopolku ja lyhyet helppokulkuiset rengasreitit
madaltavat kynnystä kansallispuiston kokemiseen.
• Mahdollisuus kehittää mm. vesistöön ja maastopyöräilyyn
liittyviä ohjelmapalveluita.

Kuva: Luontoon.fi

Kuva: Metsäkartano

Kehittämisperiaatteet

A

PALVELUT JA LÄHTÖPAIKAT
• Olemassa olevan retkeilyinfran
parantaminen
• Lähtöpaikkojen kehittäminen,
laatutason nosto
• Nykyisen kansallispuiston alueelle
kohdistuvat toimenpiteet
lähtöpaikoilla

B

VIRKISTYS JA RETKEILY
• Erillisten reittien yhdistäminen
• Vanhojen reittien kunnostaminen ja
uudet rengasreittimahdollisuudet
• Luontonähtävyydet
• Palveluvarustus ja opastus

A

Ehjällä viivalla: olevat reitit
Katkoviivalla: uudet reitit

B
A

A
C
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METSÄKARTANO
• Olemassa olevan infran parantaminen
• Palvelutason nosto (Luontokeskus)
• Esteettömyys
KANSALLISPUISTOON KYTKEYTYVÄ,
ULKOPUOLINEN KOHDE
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METSÄKARTANO
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Palveluvarustus ja
opastus
Pysäköinnin ja
lähtöalueen
kehittäminen

1
Ehjällä viivalla: olevat reitit
Katkoviivalla: uudet reitit

3

Palveluvarustus ja
opastus
Pysäköinnin ja
lähtöalueen
kehittäminen
Opastus
Uusi laavu ja
palveluvarustus
Olevan
taukopaikan
palveluvarustus
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Pysäköinnin ja
lähtöalueen
kehittäminen
Palveluvarustus ja
opastus

5

Pysäköintialueen
kehittäminen,
palveluvarustus ja opastus
Esteettömyys (reitin
kunnostus)
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•

HOLINROTKO

Pysäköinnin ja lähtöalueen
kehittäminen
• Palveluvarustus ja opasteet
(Kansallispuistoon kytkeytyvä,
ulkopuolinen kohde)

KANSALLISPUISTOON KYTKEYTYVÄ,
ULKOPUOLINEN KOHDE

Reittikehitys
1
1

POHJOISNIEMI

2

SAMMAKKOTAMMI

3

•

•

Pohjoisniemen
lähtöpaikan siirto,
vaikutus reittiin
(2 km)

Ehjällä viivalla: olevat reitit
Katkoviivalla: uudet reitit
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Virvatulen reitin
kunnostus (4 km)
Uusi reitin linjaus
(4 km polkua,
pitkokset 1 km)

PUMPULIKIRKKO SAMMAKKOTAMMI

•
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PUMPULIKIRKKO

•

Uudet rengasreittimahdollisuudet
(1,5 km + 1,5 km)
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METSÄKARTANO

•

Esteettömän reitin
kunnostus
(0,7 km)

6

HOLINROTKO

4

2
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•

Uudet rengasreittimahdollisuudet
(2,5 km)
(Kansallispuistoon kytkeytyvä,
ulkopuolinen kohde)

KANSALLISPUISTOON KYTKEYTYVÄ,
ULKOPUOLINEN KOHDE

Hintaesimerkkejä
12000 - 15 000 EUR
Nuotiopaikka, katettu
Kuivakäymälä
Polttopuunsuoja
15 000 EUR
Laavu
Kuivakäymälä
Polttopuunsuoja
35 000 EUR
Päivätupa
Kuivakäymälä
Laavu
Polttopuunsuoja
25 000 EUR
Hirsikota
Polttopuunsuojakäymälä-varasto

Tulentekopaikka, katettu
Laavu
Pyöröhirsilaavu
Kota
Hirsikota
Puolikota
Tulistelukota
Jätekatos
Maastopöytä-penkki
Perinteinen maastoistuin
Käymälä

4800
5300
6800
7000
11000
7000
13600
4100
1300
200
4700

Kivituhkapolku, sorapolku €/m
Kivituhkapolku, esteetön €/m
Murske suolla, €/m
Pitkospuut, 100 m
Pyörätuolipitkos, 100 m
Pysäköintialue, kunnostus €/m2
- asfaltti
- sorapinta
Pysäköintialue, uusi €/m2
- asfaltti
- sorapinta

10
33
15-30
2750
27600
27-29
5-9
59
39

Hintaesimerkkejä - opasteet
OPASTEIDEN HINTOJA

Tarkenne
Opastuskatos

3500

Opastustaulu

600

Viitta, paikanmerkki

100

Kohdeopaste

400

Opastintolppa

100

Opastustaulu, metallinen

lehtikuusitolppa 125 x 125

1000-2000

http://www.finn-opasteet.fi/ulko-opasteet/upassarja/upas70-p-936.html

Opastintolppa

Lehtikuusitolppa 125 x 125

Toimenpiteet ja investoinnit
Lähtöpisteiden palveluvarustus, reitit ja opastus
NYKYINEN PUISTOALUE, KOHDE

€

Tarkenne

Pohjoisniemi (LP1)

78 000

Pysäköintialue tien varteen, opastuskatos, jätepiste

Sammakkotammi (LP2)

75 000

Laatutason nosto: pysäköintialueen laajennus ja parannus, opastuskatos, jätepiste

YHTEENSÄ

153 000

LAAJENNUSALUE, KOHDE

€

Tarkenne

Pumpulikirkko (LP3)

81 000

Pysäköintialueen laajennus ja parannus, opastuskatos, jätepiste
Uusi laavu taukopaikkavarusteineen (maastokalusteita)
Maastokalusteet olevalle taukopaikalle

Pumpulikirkon reitit

138 000

Uudet rengasreittimahdollisuudet, reitin kunnostus ja uudelleenlinjaus Sammakkotammen suuntaan, viitoitus ja
opastus

Metsäkartano (LP5)

67 000

Laatutason nosto: Pysäköintialueen kunnostus, opastuskatos, portti – pieni rakennelma
Esteettömän reitin kunnostus

Metsäkartano, reitti

108 000

Esteettömän reitin kunnostus, sis. pyörätuolipitkokset

YHTEENSÄ

394 000

KAIKKI YHTEENSÄ

547 000

Nykyinen puistoalue + laajennusalue

Metsäkartanoa lukuun ottamatta lähtöpaikkojen pysäköintialueiden mitoitus perustuu pysäköintitarpeen 5-kertaiseen kasvuun nykyiseen verrattuna.
Tavoitteena on, että Metsäkartanosta muodostuu kansallispuiston päälähtöpaikka, jonne suurin paine pysäköinnin ja liikenteen osalta kohdistuu.

Toimenpiteet ja investoinnit
Lähtöpisteiden palveluvarustus, reitit ja opastus (erillinen kohde)
KANSALLISPUISTOON KYTKEYTYVÄ,
ULKOPUOLINEN KOHDE

€

Tarkenne

Holinrotko (LP 4)

83 000

Uusi pysäköintialue
Maastokalusteet olevalle taukopaikalle

Holinrotkon reitti

25 000

Uudet rengasreittimahdollisuudet, viitoitus ja opastus

YHTEENSÄ

108 000

Metsäkartanoa lukuun ottamatta lähtöpaikkojen pysäköintialueiden mitoitus perustuu pysäköintitarpeen 5-kertaiseen kasvuun nykyiseen verrattuna.
Tavoitteena on, että Metsäkartanosta muodostuu kansallispuiston päälähtöpaikka, jonne suurin paine pysäköinnin ja liikenteen osalta kohdistuu.

Muut kehitystoimenpiteet
MUUT INVESTOINTITARPEET JA HANKKEET

Kansallispuiston aktivointihanke

Metsäkartanon rakennusinvestoinnit ja muutokset

Sisällöntuotanto, AV/VR-tekniikka, yms.

€

Huomiot

250 000
arvio

Brändin ja yhteistyön kehittäminen, tuotteistus, markkinointi ja myynnin tuki, osaaminen ja laatu,
vastuullisuus.
Päätavoitteena on aktivoida kansallispuiston vastuullista matkailukäyttöä ja tuoda esiin puistoalueen koko
potentiaali matkailijoille, asukkaille ja toimijoille.

2500-3500
kem2

Muutokset rakennukseen, Luontokeskuksen palvelut ja näyttelyt.
Suositellaan huomioimaan vähähiiliset ja energiatehokkaat ratkaisut, kiertotalous sekä luonnonmukaiset
materiaalit.

Erillissuunnitelman
perusteella

Suositeltavaa tuottaa sisältöä mm. seuraavista teemoista matkailun vihreä siirtymä, kiertotalous,
kulttuuriperinnön elinvoimaisuus sekä luonnon monimuotoisuus.

Investointien tiekartta ja rakentamisvaiheen vaikutukset
VAIHE 1 (2023-2024)
”perusasiat ja yhteydet kuntoon”

•

• Lähtöalueet nykyisellä puistoalueella
(Pohjoisniemi ja Sammakkotammi)

•

• Reittiyhteys Pumpulikirkolta Sammakkotammelle
• Uusien reittien merkitseminen maastoon maalitäplin
• Metsäkartanon Luontokeskus-status(?)
VAIHE 2 (2025-2028)
”vetovoiman kasvattaminen”

•

Kansallispuiston laajentamisvaiheen investoinnit ovat
investointisuunnitelman mukaan 547 000 €.
Rakennusvaiheen välittömät vaikutukset ovat 2,7
henkilötyövuotta rakentamisen toimialoilla ja välilliset
vaikutukset 5,4 henkilötyövuotta.
Investoinnit jakautuvat vuosille 2023-2031 ja näin myös
henkilötyövuodet jakautuvat tälle ajanjaksolle.

Investointien kokonaissumma vuosien
2023-2031 aikana

547 000 €

• Pumpulikirkon lähtöalueen kehittäminen ja rengasreitit
• Pumpulikirkon alueen palveluvarustuksen kehittäminen
• Metsäkartanon esteettömän reitin kunnostus
VAIHE 3 (2029- 2031)
”palvelutarjonnan lisääminen”
• Metsäkartanon piha-alueen toimenpiteet
• Metsäkartanon Luontokeskusinvestoinnit (näyttelyn
uudistaminen ym.)

Erilliset hankkeet
”lisäarvon hakeminen”
• Holinrotkon alueen kehittäminen
• Kansallispuiston tuotteistus- ja markkinointihanke
• Holinrotkon investointia ei ole laskettu mukaan investointien
kokonaissummaan.

Kansallispuiston aluetaloudellinen merkitys
•
•
•

Kansallispuistossa kävijöiden rahankäyttö on arvioitu vuoden 2012 Tiilikkajärven kansallispuiston kävijätutkimuksen mukaan olevan keskimäärin
25€/kävijä. Arvioidaan kuitenkin, että nykytilanteessa rahankäyttö on noussut 30€/kävijä, kun verrataan muiden puistojen kehitykseen.
Rahankäytön on arvioitu olevan sama 30€/kävijä kaikkina poikkileikkausvuosina molemmissa skenaarioissa.
Kävijämäärä on nykytilanteessa 25 300 ja tulovaikutus alueelle n. 759 000 €/vuosi.
Skenaario 1. Maltillinen kasvu

Skenaario 2. Suuri kasvu

Kävijämäärä kahden vuoden päästä: 30 000

Kävijämäärä kahden vuoden päästä: 35 300

Kävijämäärä viiden vuoden päästä: n. 35 000

Kävijämäärä viiden vuoden päästä: n. 45 000

• Arvioitu tulovaikutus on kahden vuoden päästä noin 900 000
€/vuosi ja viiden vuoden päästä noin 1 miljoonaa €/vuosi.

• Arvioitu tulovaikutus on kahden vuoden päästä noin 1 miljoonaa
€/vuosi ja viiden vuoden päästä noin 1,3 miljoonaa €/vuosi.

• Kahden vuoden päästä vuosittainen 5% kasvu kävijämäärissä.

• Kahden vuoden päästä vuosittainen 8% kasvu kävijämäärissä.

Edellytykset

Edellytykset

• Kasvu muodostuu luonnollisesta kasvusta kansallispuiston
laajenemisen myötä.

• Luontoon liittyviä elämyksiä tuotteistetaan

• Kansallispuiston opasteet ja infrastruktuuri paranee sekä uudet
lähtöalueet parantavat saavutettavuutta.
• Ei uusia merkittäviä palveluja tai tuotteistamista.

• Vesistöön liittyvien aktiviteettien ja maastopyöräilyn
kehittäminen
•

Metsäkartanon luontokeskusstatus ja

Kansallispuiston aluetaloudellinen merkitys
• Kasvava luontomatkailun ja kansallispuistojen suosio
mahdollistavat palveluiden tuotteistamisen ja
liiketoimintapotentiaalin kasvattamisen yrityksissä.
• Kansallispuistojen ja retkeilyalueiden käyntimäärät ja rahankäyttö
vaihtelevat osin suurestikin, mutta keskeistä matkailutulon
kohdistumisessa alueelle on vetovoimaisuus ja selkeästi
tuotteistettu palvelutarjonta. Vertaa Lemmenjoen
kansallispuistoon.
• Tiilikkajärven kansallispuistossa on mahdollista tiivistää matkailuja palvelualan yritysten verkostoyhteistyötä kansallispuistoon
liittyvän tuote- ja palvelukehityksen kautta.
• Tavoitteellisesti hallittu ja maltillinen kävijämäärä, pitkä viipymä
ja monipuolinen palveluiden käyttö muodostavat kestävän
luontomatkailun liiketoimintastrategian alueelle.

Kansallispuisto

Kävijämäärä

Rahankäyttö

Tiilikkajärven kansallispuisto

25 300

Kaikki: 25
Majoittuvat: 52
Päiväkävijät: 7

Valkmusan kansallispuisto

25 400

Kaikki: 8
Majoittuvat: 35
Päiväkävijät: 3

Päijänteen kansallispuisto

21 600

Kaikki: 33
Majoittuvat: 40
Päiväkävijät: 13

Lemmenjoen kansallispuisto

29 500

Kaikki: 206
Majoittuvat: 210
Päiväkävijät: 123

Isojärven kansallispuisto

30 200

Kaikki: 17
Majoittuvat: 23
Päiväkävijät: 6

Leivonmäen kansallispuisto

33 400

Kaikki: 29
Majoittuvat: 56
Päiväkävijät: 14

Hyvän elämän tekijät

