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Vastaus Itä-Lapin kuntayhtymän vetoomukseen ympäristöministeriölle
8.4.2019 Korvatunturin opastuskeskuksen säilyttämiseksi

Itä-Lapin kuntayhtymä ja Savukosken kunta ovat 8.4.2019 lähettäneet ympäristöministeriölle
vetoomuksen Korvatunturin opastuskeskuksen säilyttämiseksi sekä opastuskeskus Korvatunturin
lakkauttamisesta ja myyntiin laittamisesta tehdyn päätöksen purkamiseksi. Savukoskella
opastuskeskus nähdään tärkeänä alueen matkailun vetovoimaisuuden sekä työllisyyden kannalta ja
sen myyntiä Metsähallituksen yksipuolisena päätöksenä pidetään epäoikeudenmukaisena.

Vastauksena vetoomukseen ympäristöministeriö toteaa, että päätöstä opastuskeskus Korvatunturin
lakkauttamisesta ja myynnistä ei ole tehty, mutta neuvottelut Metsähallituksen ja yrittäjän kesken
ovat käynnissä. Ministeriö on selvittänyt, että Korvatunturin luontokeskuksen rakennuksen ja tontin
luovuttaminen täyttävät valtion kiinteistövarallisuuden luovuttamisesta annetun lain (973/2002) 4
§:n ehdon. Luontokeskuksen tontti sijaitsee yhdyskuntarakenteen sisällä eikä sillä ole merkitystä
luonnonsuojelun kannalta. Siten mainitun lain 12 §:n mukaista lausuntoa luonnonsuojelun
näkökulmasta ei ole tarpeen pyytää. Korvatunturin opastuskeskus on Rovaniemen ja Itä-Lapin
maakuntakaavaehdotuksessa merkitty matkailupalvelujen alueeksi, jota kehittämisperiaatteen
mukaan kehitetään monipuolisena ympärivuotisena matkailukohteena. Kohde ei sisälly
Museoviraston rakennusperintörekisteriin, joten rakennuksen myynti ei edellytä myöskään
rakennussuojelun mukaista tarkastelua.

Metsähallituksen Lapin Luontopalveluissa on resurssitilanteesta johtuen selvitetty mahdollisuuksia
järjestää palveluja entistä tehokkaammin ja vaikuttavuutta lisäten. Luontokeskusverkostossa
ongelmallisimpia ovat kohteet, joiden vaikuttavuus on heikko, ylläpito kallista ja kävijämäärät
vähäiset. Savukosken opastuskeskuksen käyntimäärät ovat nykyisin vain noin 4 500 käyntiä, joista
huomattava osa pääsiäiseen ajoittuvan Savukosken Kuivalihamarkkinat -tapahtumapäivän kävijöitä
sekä samassa kiinteistössä toimivan matkailu- ja majoitusyritys Samperin Savotan tuomia
yritysasiakkaita. Kiinteistön ja toiminnan kokonaiskustannukset ovat vuosittain noin 45 000 euroa,
mistä puolet Luontopalvelujen kustannuksia.

Metsähallituksen tavoitteena on keskittää itäisen Lapin opastus- ja luontokeskustoiminta Pyhä-
Luoston kansallispuiston luontokeskus Naavaan, jossa on noin 130 000 käyntikertaa vuodessa. Naava
on Metsähallituksen luontokeskuksista vilkkaimpien joukossa. Asiakaskäyttäytyminen on muuttunut
viime vuosina selvästi, ja yhä useampi asiakas löytää palvelut ja tiedot myös muista kanavista kuin
vierailemalla asiakaspalvelupisteessä. Savukosken opastuskeskuksesta on matkaa Naavaan n. 70 km.
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Savukosken kunnan kanssa on tehty vuosittain sopimus, jolla kunta ostaa matkailuneuvonnan 
asiakaspalvelun Metsähallituksen Luontopalveluilta. Sopimuksen turvin opastuskeskusta on pidetty 
auki viisi kuukautta vuodessa, ja kunta on maksanut asiakasneuvojan palkkakustannuksista puolet eli 
8 000 €. Metsähallituksen Luontopalvelut on maksanut toisen puolen kustannuksista ja lisäksi 
opastuskeskuksen toimintaan on käytetty vakituisen henkilökunnan työpanosta yhdestä kahteen 
henkilötyökuukautta. Opastuskeskus on rakennettu vuonna 1990. Talotekniikka kaipaa kipeästi 
päivittämistä ja lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmä edellyttäisivät uusimista. Näyttely on 
valmistunut 1992, ja sen päivityskin on jo 10 vuotta vanha. Kahden vuoden kuluessa rakennuksessa 
olisi väistämättä tehtävä merkittävä määrä investointeja. Ulkoisen rahoituksen saaminen kohteeseen 
on vaikeaa.  
 
Savukosken opastuskeskuksen kanssa samassa pihapiirissä sijaitseva hotelli- ja lomakeskus Samperin 
Savotta on myös osa UK-kansallispuiston kompensaatioita Savukosken kunnalle. Kunta on myynyt 
kiinteistön matkailuyrittäjälle. Rakennukset ovat opastuskeskuksen kanssa saman 
lämmitysjärjestelmän piirissä, ja Metsähallitus ostaa opastuskeskuskiinteistön lämmityksen 
yrittäjältä. Lämmitysjärjestelmää ollaan uusimassa, ja myös Metsähallitukselta edellytettäisiin 
osallistumista siihen. Investointi on kallis suhteessa siihen, että opastuskeskus on suuren osan vuotta 
tyhjillään.  
 
Samperin Savotta käyttää asiakkaitaan opastuskeskuksessa jo nykyisellään, ja yrittäjä onkin ilmaissut 
halukkuutensa ostaa koko kiinteistö itselleen. Tässä yhteydessä olisi mahdollisuus saada nykyistä 
kestävämpi ratkaisu tulevaisuuteen. Rakennuksen käyttötarkoitus muovautuu jatkossa sen mukaan, 
jäisikö Metsähallituksen Metsätalous rakennukseen vuokralaiseksi vai siirtyisikö se toisiin tiloihin. 
Yrittäjä suunnittelee opastuskeskuksesta jatkossa ohjelmapalvelutukikohtaa. Mikäli Metsätalous 
päättäisi siirtyä toisiin tiloihin ja kiinteistö olisi kokonaisuudessaan yrityksen käytössä, saneeraisi 
yrittäjä talon toiseen päähän majoitustiloja ja toinen pää jäisi edelleen ohjelmapalvelutiloiksi. Jos 
opastuskeskuskiinteistö auditorioineen ja näyttelyineen kuuluisi yritykselle, toisi se mahdollisuuden 
toiminnan nykyistä monipuolisempaan kehittämiseen. Mahdollisesti yritys saisi myös kaipaamaansa 
lisämajoitustilaa ryhmille samaan pihapiiriin hotellin kanssa. Tämä toisi Savukoskelle liiketoiminnan 
kasvua, työtä ja positiivisia aluetaloudellisia vaikutuksia. UK-kansallispuiston kompensaatiot eivät ole 
enää realistisesti toteutumassa valtion työllistämisen kautta, vaan paras kompensaatio saadaan 
alueella toimivien luontomatkailuyrittäjien matkailuvirtojen kautta.  
 
Metsähallitus on esitellyt Savukosken opastuskeskuksen myyntisuunnitelmaa talven 2019 aikana 
useille tahoille ja osallistanut asiaan mm. ympäristöministeriötä, Sodankylän kunnan johtoa, 
Metsähallituksen Lapin neuvottelukuntaa, Itä-Lapin kuntayhtymää, Urho Kekkosen kansallispuiston 
neuvottelukuntaa sekä Savukosken vs. kunnanjohtajaa. Ympäristöministeriö katsoo, että Savukosken 
opastuskeskuksen kiinteistön nykyiset kustannukset ovat kohtuuttoman isot sen käyttöasteeseen ja 
kävijämääriin nähden. Lisäksi kiinteistön lämmitysjärjestelmän uusiminen öljylämmityksestä 
maalämpöön vaatii isoja investointeja. Suuren osan vuotta tyhjänä olevan opastuskeskuksen 
lämmittäminen ei ole järkevää. Sen sijaan rakennuksen kehittäminen monipuolisemmin matkailun 
käyttöön toisi kuntaan lisää kasvua ja työllisyyttä. 
 
Ympäristöministeriö kuitenkin katsoo, että huomioiden erityisesti Itä-Lapin kuntien keskeinen rooli 
Urho Kekkosen kansallispuiston perustamisessa, Savukosken opastuskeskusta ei tulisi myydä vastoin 
alueen kuntien kantaa. 
 
 
Ylijohtaja    Ari Niiranen 
 
 
Ympäristöneuvos  Aulikki Alanen 
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