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Kysyntä: trendi käyntimäärissä
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Kansallispuistokäyntien yhteiskunnalliset 
hyödyt
1. Terveys- ja hyvinvointivaikutukset

- haasteellista mitata rahallista arvoa, mutta kyselytutkimuksissa 
käynnin arvo arvioitu noin 110 euroksi

- korreloi viipymän sekä kuljetun matkan kanssa



Kansallispuistokäyntien yhteiskunnalliset 
hyödyt
2. Paikallistaloudelliset vaikutukset (matkailutulo)

- syntyvät kansallispuistovieraiden käyttäessä maksullisia palveluja 
(majoitus, ruokailu, ostokset, opaspalvelut)

- kertyvät pääosin tai lähes kokonaan yksityiselle sektorille



Paikallistaloudelliset vaikutukset
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*Odote on laskettu koko Metsähallituksen kävijäseuranta-aineistosta 



Johtopäätöksiä

• Luontokohteet luovat matkailutuloja vain, jos lähettyvillä on 
kehittyneitä matkailupalveluita
• Ns. kärkikohteilla vaaditaan sekä vetovoimainen luonto/kulttuuriperusta sekä 

korkealaatuiset palvelut

• Toisaalta osaa luontomatkailijoista kiehtoo nimenomaan 
”erämaisemmat” kohteet, joissa on vähemmän muita kävijöitä ja 
vähemmän palveluja

• Saavutettavuus selittää paljon kohteiden välisiä käyntimääräeroja  



Kansallispuistot yritysten toimintaympäristönä

• Yhteistyösopimus
- Edellytetään toimittaessa alueilla, joilla on retkeilyn palveluvarustusta 

- Pohjois-Karjalassa noin 60 voimassaolevaa sopimusta 2019

- Tietoa MH:lle alueiden matkailukäytöstä ja asiakastyytyväisyydestä

- Yrityksille nopeaa tiedonvälitystä (ja koulutusta)

- Ideointia alueiden käytön ja kehittämisen suunnitteluun 

- Potentiaalisia (hanke)kumppaneita  

• Yritykset ja niiden henkilöstö on usein ainoa henkilökohtainen kontakti 
kansallispuiston vierailijoille

- tukea viestintään (myös some)

• Yritykset pyritään sitouttamaan kestävän luontomatkailun periaatteisiin



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



Kestävyyden 
systemaattinen seuranta
• Menetelmänä LAC (Limits of Acceptable Change)

• Perustuu kestävän matkailun periaatteisiin, niitä 
kuvaaviin indikaattoreihin, sekä niille 
määriteltyihin raja-arvoihin 

• Tehty kansallispuistoille 
luontomatkailusuunnitelmien yhteydessä 
vaihtelevalla frekvenssillä  

• Tavoitteena tietojen jatkuva päivitys



Periaatteiden 
toteutumista 

seurataan 
mittareiden 

avulla



”Korjausvelka” ja ”luonnonhoitovelka”

• Suojelualueiden reittien, rakennusten ja rakenteiden tämänhetkinen 
kunnostustarve (pl. ne, joiden ylläpidosta on tarkoitus luopua) 

• Hoitoa edellyttävien elinympäristöjen tämänhetkinen rästityötarve

• Kulttuuriperintökohteiden tämänhetkinen kunnostustarve

• Nämä kaikki kriittisiä myös kansallispuistoihin tukeutuvan matkailun 
kannalta!





Kiitos!


