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Ajankohtaisia luontopalveluissa

• Sisä-Suomen puistoalue hoitaa Seitsemisen ja 

Helvetinjärven aluetta

• Kansallispuistojen käyntimäärät ovat kasvussa

• Luontomatkailun merkitys nousee

• Palveluja keskitytään ylläpitämään 

kysytyimmillä kohteilla

• Yhteistyö on yhä tärkeämpää:

• Kunnat, yritykset, kolmas sektori

• Ihmisten luontosuhdetta halutaan tukea -

luonnon hyvinvointi- ja terveysvaikutukset

• Asiakaspalvelussa siirrytään uusiin 

yhteistyömalleihin ja toimintatapoihin



Sisä-Suomen puistoalue

• 12 kansallispuistoa, Aulangon 

luonnonsuojelualue, Evon retkeilyalue, 

Hämeenkankaan harjoitus- ja monikäyttöalue

• Käyntimäärä v. 2016 yli 1 milj. 

• Seitsemisen ja Hämeen luontokeskukset, 

Koveron ja Korteniemen perinnetilat

• Vakinaista henkilöstöä noin 20 htv

• Asiakaspalvelu, tapahtumat, talkoot, 

viestintä, luontomatkailun yhteistyö

• Reittien ja taukopaikkojen ylläpito, rakennusten 

huolto

• Muut maastotyöt: perinnebiotooppien hoito, 

ennallistaminen
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käyntimäärät 2016

• Kansallispuistot (39 kpl) 

• 2,81 milj. käyntiä 

• valtion retkeilyalueet (6 kpl) 

• 0,32 milj. käyntiä 

• kaikki Metsähallituksen hoitamat 

luonnonsuojelu- ja virkistyskohteet 

• 6,64 milj. käyntiä

Luontokohteiden kysyntä kasvaa



Kysyntä 2015



• 39 kansallispuiston kävijöiden kokonaistulo- ja 

työllisyysvaikutukset v. 2016 olivat yht. 178,9 milj. euroa ja 1 

774 henkilötyövuotta.

• 1 euro kansallispuistoihin tuo lähialueelle yli 10 euroa.

• Tulovaikutuksia ei synny, jos alueella ei ole tarjolla 

palveluja.

• Yhteistyöyrittäjiä Seitsemisen ja Helvetinjärven 

kansallispuistoissa on yli kolmekymmentä 

Luontomatkailu tuo tuloja alueelle

Kokonaistulo-
vaikutus  
(milj. €)

Kokonais-
työllisyysvaikutus 
(htv)

Seitseminen 0,3 3

Helvetinjärvi 0,4 4



• Muita luontokohteita alueella:

• Riuttaskorven virkistysmetsä

• Aurejärven Natura-alue

• Valtion metsätalousalueita 

ympärillä

• Pirkan taival-reitistö yhdistää

• Etäisyys Tampereelta n. 80 km

Seitsemisen ja 

Helvetinjärven alue



Seitsemisen ja Helvetinjärven käyntimäärät

2013 2014 2015 2016

Seitseminen 39 700 41 000 40 800 42 200

- Luontokeskus 30 200 28 700 26 900 30 300

- Kovero 9 950 12 000 11 600 12 100

Helvetinjärvi 20 900 18 900 21 500 22 400



Salomaiden historia herää henkiin

Seitsemisessä koet saloseutujen historian salat.
Koveron perinnetilalla pääset osaksi torppariperheen 
elämää. Savottakulttuuri herää henkiin Pitkäjärven 
metsäkämpällä. 
Yhdessä Seitsemisen luontokeskuksen luontotiedon 
aarreaitan kanssa puisto tarjoaa monipuolisia 
oppimismahdollisuuksia. 



Seitsemisen kansallispuisto

• Reittejä n. 60 km

• Uudet rengasreitit ja viitoitus

• Latuverkosto n. 40 km

• Taukopaikkoja runsaasti

• Vuokrakämppiä 2

• Arvokasta kulttuuriperintöä



Seitsemisen kämppiä:
Pitkäjärvi ja Kortesalo

Vuokrakäytössä



Valtakunnallisesti arvokas

Avoinna toukokuusta syyskuuhun

Tapahtumia, työnäytöksiä, talkoita, 

yrittäjien palveluja

Koveron perinnetila



Seitsemisen kansallispuisto:

• Luonnossa liikkuminen, uusia liikkumisen 

muotoja

• Hyvinvointipalvelut, terveyden 

edistäminen

• Lisää yhteistyöyrittäjiä

• Yhteisiä hankkeita

• Uusia kohderyhmiä

• Mahdollisesti ostopalveluina jatkossa:

• Kämppien huolto

• Taukopaikkojen huolto

• Miten ratkotaan saavutettavuus:

• Tampereen suunnasta

• Parkanon rautatieasemalta

Seitsemisen luontokeskus

• Tarjoamme mahdollisuutta tulla 

toimimaan luontokeskuksella v. 2018 

alusta

• Metsähallitus tulee edelleen toimimaan 

luontokeskuksessa jollakin tavoin 

(toimisto, asiakaspalvelu ym)

• Yritystoimintamahdollisuudet 

luontokeskuksella: 

• Majoitus

• Ruoka- ja kahvilapalvelut

• Juhlatilaisuudet, kokouspaketit jne

• Ohjelmapalvelut

• Retkivälineiden vuokraus

Seitsemisen 

mahdollisuudet



Suojelualueilla erityisen tärkeää varmistaa
luontomatkailun kestävyys 

• Suojelualueiden kestävän 
matkailun periaatteet, 
luontomatkailusuunnitelma 
ja kestävyyden mittarit

• Yrityksissä yhteistyösopimukset, 
joissa yritys sitoutuu 
noudattamaan 
ko. periaatteita (518 kpl v. 2016).

• Matkailukeskuksissa GreenDQN ja 
Green DMN laatuohjelmat

• Kansainvälisiä sertifikaatteja 



Kestävän matkailun yleiset periaatteet

1. Tuemme kohteiden arvojen säilymistä ja edistämme 
niiden suojelua

2. Minimoimme ympäristön kuormitusta
3. Vahvistamme paikallisuutta
4. Edistämme kohteiden tuottamaa hyvinvointia ja terveyttä
5. Edistämme paikallistaloudellista kasvua ja työpaikkojen 

luomista
6. Viestimme yhdessä kohteen arvoista ja palveluista 



1.Tuemme kohteiden arvojen säilymistä ja 

edistämme niiden suojelua
• Luonto- ja kulttuuriarvot ovat 

tärkeä matkan syy.

• Kerromme kävijöille kohteen 
arvoista ja niiden suojelusta ja 
kannustamme heitä toimimaan 
vastuullisesti.

• Kehitämme palveluja ja ohjaamme 
käyttöä kysynnän ja kohteen 
luonteen mukaan.

• Käytämme pääsääntöisesti valmiita 
kulkureittejä ja olemassa olevaa 
palveluvarustusta.

• Rakentamisessa otamme huomioon 
myös paikalliset luonto- ja 
kulttuuriarvot.

• Matkailu ei vaaranna kohteen 
luonto- ja kulttuuriarvoja, ja 
haitallisia vaikutuksia ehkäisemme 
ennakoivasti.



2. Minimoimme ympäristön kuormitusta

• Edistämme mahdollisuuksia matkustaa kohteelle julkisin 

kulkuvälinein ja vähäpäästöisesti.

• Kasvatamme viipymää matkailualueella.

• Toimimme energia- ja materiaalitehokkaasti.

• Toimimme hyvänä esimerkkinä ympäristöasioissa.

• Mahdollistamme ja kannustamme kävijöitä toimimaan 

ympäristöystävällisesti.



3. Vahvistamme paikallisuutta

• Paikallinen tietämys, 
tutkimustieto, kokemukset ja 
kulttuuri ovat lähtökohta 
elämysten tarjonnassa.

• Opastus on laadukasta ja toimijat 
tuntevat hyvin alueen sekä 
paikalliset olot.

• Lisäämme kohteen arvostusta 
laadukkaasti tuotetuilla 
matkailupalveluilla.

• Toimimme yhteistyössä ja 
tarjoamme paikallisille asukkaille 
sekä kävijöille mahdollisuuksia 
osallistua kohteen hoitoon ja 
kehittämiseen.



4. Edistämme kohteiden tuottamaa 

hyvinvointia ja terveyttä 

• Kannustamme kävijöitä monipuolisiin, 

omatoimisiin ja ohjattuihin luonto- ja 

kulttuurielämyksiin.

• Varmistamme kohteiden ja palveluiden 

kävijäturvallisuuden.

• Palvelumme edistävät tasa-arvoa.

• Parannamme kävijöiden mahdollisuuksia 

lisätä sosiaalista, psyykkistä ja fyysistä 

hyvinvointiaan.

• Edistämme paikallisten asukkaiden 

virkistäytymistä ja parannamme alueen 

elinolosuhteita.



6. Viestimme yhdessä kohteen arvoista ja 

palveluista

• Sitoudumme kohteen arvoihin ja 
perusviesteihin.

• Viestimme yhdenmukaisesti ja vastuullisesti eri 
kohderyhmille sekä kotimaassa että 
kansainvälisesti.

• Keräämme palautetta sidosryhmiltä 
asiakastyytyväisyyden sekä toiminnan 
kehittämiseksi.

• Järjestämme koulutus- ja yhteistyötilaisuuksia 
alueen toimijoiden kesken.

• Kannustamme toimijoita sitoutumaan näihin 
kestävän matkailun periaatteisiin.

• Asiatiedot ovat luotettavia

• Tiedotus on avointa ja vuorovaikutteista 

• Markkinointi ei ole ristiriidassa luonnonsuojelun  
kanssa 



Millainen luonnonkäyttö sopii 

kansallispuistoon?

Määritellään tarkasti hoito- ja käyttösuunnitelmassa ja 
järjestyssäännössä

• retkeily ja luonnon virkistyskäyttö

• joka ei oleellisesti muuta luonnontilaa tai edellytä teitä, leveitä uria tai 

muita luontoa pysyvästi muuttavia palvelurakenteita

• matkailupalvelut

• opastetut retket patikoiden, hiihtäen, veneellä, porolla tai koiravaljakolla

• pyöräilyyn, ratsastamiseen ja porolla tai koiravaljakolla ajamiseen 

suhtaudutaan harkiten

• paikallinen perinteinen luonnon käyttö, porotalous ja 
luontaiselinkeinot

• perustamissäädösten mukaan

 Puisto jaetaan maankäyttövyöhykkeisiin. Ulkopuolelle ohjataan 
käyttömuodot, jotka aiheuttavat uhkaa luonnonarvoille tai 
häiriötä alueen eläimistölle tai toisille käyttäjille



Maksuttomat palvelut kaikille

•Palvelut on päätetty kustantaa                                          

verovaroin, joten ne ovat                                                       

käyttäjälle maksuttomia.

• Maksuttomia palveluita ovat 

esim. 

• retkeilyyn liittyvä 

lyhytkestoinen neuvonta

• merkityt rakennetut reitit 

opasteineen

• luontopolut 

• luontotornit



Matkailupalveluissa tavoitteena yhteistyö

Tavoitteena on saada kaikki LP:n 
palvelurakenteisiin tukeutuvat yrittäjät yhtenäisen 
sopimuskäytännön piiriin. 

• kirjalliset sopimukset 
− ei suullisia sopimuksia

• yrittäjä tarvitsee vähintään luvan

Sopimukset voivat olla luonteeltaan:

• Yhteistyösopimuksia

• Yhteistyösopimuksia, joissa on mukana 
käyttöoikeuden luovutus



Healthy Parks 

Healthy People

Kuvittele uusi lääke, joka pitäisi sinut 

aktiivisempana ja terveempänä. 

Se vähentäisi riskiä sairastua syöpään, 

sydäntautiin tai diabetekseen, parantaisi 

oppimista, auttaisi nuoria löytämään 

luonnon virtuaalisen maailman sijaan. 

Lääke tuottaisi puhdasta vettä ja raikasta 

ilmaa sielläkin, missä kaupungit puristavat 

luonnon yhä ahtaamalle.

Se voittaisi Nobelin palkinnon!



• luonnon näkemisen ja havainnoinnin kautta

• luonnon läheisyydessä olemisen kautta

• luonnossa tapahtuvan aktiivisen tekemisen, osallistumisen ja 

oppimisen kautta 

Luonto edistää terveyttä

Kuva: Tuomas Uola



Kansallispuistokävijöiden kokemat terveys- ja 

hyvinvointihyödyt

• Mitattu vuodesta 2013 alkaen

• Oulun seudun Open -hanke, Oulun yliopiston Thule-instituutti ja MH Luontopalvelujen 

asiantuntijat 

• Mittarikyselyistä kaksi versiota, suppea ja laaja

• Molemmissa mukana koettu sosiaalinen, psyykkinen ja fyysinen hyvinvointi sekä 

koettujen terveys- ja hyvinvointivaikutusten taloudellinen arvo



2013 aineistot julkaistu

https://julkaisut.metsa.fi/julkaisut?Text=terveytt%C3%A4

https://julkaisut.metsa.fi/julkaisut?Text=terveytt%C3%A4


Kävijätutkimukset luontopalvelujen suojelualueilla

• Viidestä kymmeneen vuoden välein

• Suojelu- ja retkeilyalueilla, joilla 

merkittävässä määrin virkistyskäyttöä ja 

siihen liittyviä palveluja

• Keskimäärin 7 aluetta / vuosi



Vakiokysymykset



Tuloksia vv. 2013–2016

• Yli 80 % kävijöistä kokee vierailulla olleen melko tai erittäin paljon terveys - ja 

hyvinvointivaikutuksia.

• ”Hyvinvointi-indeksi” 4,25 asteikolla 1–5



Kävijöiden kokemat terveys- ja hyvinvointivaikutukset vv. 

2013–2016

Vastanneiden lkm Alueiden lkm
Koetut terveys- ja 

hyvinvointivaikutukset

Kansallispuistot 8 887 13 4,35

Muut luonnonsuojelualueet 1 125 3 4,10

Luonnonpuistot 516 1 4,39

Historiakohteet 2 172 5 3,92

Valtion retkeilyalueet 137 1 4,27

YHTEENSÄ 12 837 23 4,25



Kansallispuistot liikuttavat

• Kansallispuistoretkellä patikoidaan 

keskimäärin 15 km

 Suomen kansallispuistoissa kävellään 

vuodessa kaikkiaan noin 34 miljoonaa 

kilometriä

Kuva: Metsähallitus / 
Petri Jauhiainen



Kansanterveyttä miljoonilla euroilla

• Kävijät arvioivat kokemansa terveys- ja hyvinvointivaikutukset noin 100 euron arvoisiksi. 

• Kansallispuistoissa koettujen terveysvaikutusten rahalliseksi arvoksi laskettiin yhteensä 

281 miljoonaa euroa v. 2016







Suomalaisten terveys ja hyvinvointi kohenee monimuotoisesta 
luonnosta - Hyvinvoiva luonto, hyvinvoiva ihminen

Teema 1
Lähiluonnosta 

kansallispuistoihin

Rahoitus

Tavoitteet 

Seuranta

Teema 2
Rohkeasti luontoon

Teema 3
Viestinnällä ja yhteistyöllä 

tuloksiin

Tavoitteet Tavoitteet 

Toimenpiteet Toimenpiteet Toimenpiteet



www.facebook.com/metsahallitus
www.twitter.com/metsahallitus

www.metsa.fi
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