Seitsemisen ja Helvetinjärven
ajankohtaiset kuulumiset
Seitsemisen ja Helvetinjärven kehittämispalaveri 20.02.2019

Luontopalvelut 2019

Metsähallituksen Luontopalvelut 2019
•
Järvi-Suomen Luontopalvelut
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Pirkanmaan luontokohteet sijoittuvat
Järvi-Suomen luontopalvelualueeseen,
Sisä-Suomen puistoalueeseen

Sisä-Suomen puistoalue
•

Salamajärvi
Pyhä-Häkki

12 kansallispuistoa, Aulangon
luonnonsuojelualue, Evon retkeilyalue,
Hämeenkankaan harjoitus- ja monikäyttöalue

•

•

Seitsemisen ja Hämeen luontokeskukset,
Koveron ja Korteniemen perinnetilat

•

Vakinaista henkilöstöä noin 20 htv

•
•

Asiakaspalvelu, viestintä

•

Reittien ja taukopaikkojen ylläpito, rakennusten
huolto

•

Etelä-Konnevesi

Käyntimäärä v. 2018 lähes 1 milj.
Lauhanvuori
KauhanevaPohjankangas,
Hämeenkangas

Seitseminen
Helvetinjärvi

Yhteistyö: kunnat, luontomatkailuyrittäjät,
hankkeet, yhdistykset

Isojärvi

Päijänne

Muut maastotyöt: perinnebiotooppien hoito,
ennallistaminen

Aulanko Evo
Torronsuo
Liesjärvi
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Leivonmäki

Seitsemisen ja
Helvetinjärven alue
•

Muita luontokohteita alueella:

•
•

Riuttaskorven virkistysmetsä

Aurejärven Natura-alue

•

Valtion metsätalousalueita
ympärillä

•
•
•

Pirkan taival-reitistö yhdistää

Etäisyys Tampereelta n. 80 km
Yhteistyö:

•

Ruoveden kunnan, Ylöjärven ja
Ikaalisten kaupunkien alueella,
Parkano vieressä

•

Kestävän matkailun
yhteistyöyrityksiä 39
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Kansallispuistot ovat näyteikkuna
Suomen luontoon
•
•
•

40 kansallispuistoa

•
•

yli 3,2 miljoonaa käyntiä v. 2018

pinta-ala yht. 10 018 km²
perustettu sekä luonnonsuojelua
että retkeilyä varten

käynnit toivat 211 milj. euroa
paikallistalouteen v. 2018
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Kansallispuistojen
käyntimäärien kehitys
→ Polttopuun kulutus
kasvaa, käymälöitä
tyhjennettävä useammin,
jätehuolto vie enemmän
aikaa, rakenteet kuluvat,
tarvitaan kestävöintejä ja
uusia rakenneratkaisuja
vilkkaille kohteille ja uusille
luontoliikuntamuodoille…

Kansallispuistojen ja muiden
suojelukohteiden hoidon
budjettimäärärahojen kehitys, mom.
35.10.52
Perusrahoitus alenee
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Nyt tarvitaan vuosittaisen
budjettirahoituksen
tasokorotus

•

Parhaimmillaan rahoitus YM:n momentilta oli
v. 2016, n. 37M€

•
•

Rahoitus 2018 n. 36M€

Rahoitus 2019 n. 35M€, siitä eteenpäin laskee
merkittävästi

Tarve perusrahoituksen pysyvään
nostoon v. 2016 tasolle:

37 M€/vuosi
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Työpaikkoja, terveyttä ja
hyvinvointia
•
•
•

Rikas luonto on henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin lähde.

•

87 % kokee saaneensa paljon hyvinvointivaikutuksia
vierailustaan.

•

Rahasumma, jonka valtio sijoittaa kansallispuistoihin ja
retkeilyalueisiin, palautuu yhteiskunnalle monikertaisesti
takaisin paikallisena yritystoimintana ja työpaikkoina.

Luonto virkistää ja rauhoittaa, kuntouttaa ja kotouttaa.
Kävijät tuovat rahaa seudulle ja vievät mukanaan
elämyksiä.

•

•

Keskimäärin kansallispuistoissa kävijöiden rahankäyttö tuo
lähialueelle yli 10 euroa jokaista puiston retkeilypalveluihin ja
luontokeskuksiin sijoitettua euroa kohti.

Ennallistaminen ja luonnonhoito työllistää Järvi Suomessa v. 2019 suoraan paikallisia ihmisiä (esim.
lammastilalliset) ja koneurakoitsijoita noin 1,1 M€: lla
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Luontokohteiden kävijöiden rahankäytön vaikutus
paikallistalouteen 2018
Kaikkien 40 kansallispuiston kävijöiden kokonaistulo- ja
työllisyysvaikutukset vuonna 2018 olivat yhteensä 211,5
milj. euroa ja 2 105 henkilötyövuotta sekä kaikkien 5
retkeilyalueen vastaavasti 12,5 milj. euroa ja 132
henkilötyövuotta.

•

Seitsemisen kansallispuisto 42 500 käyntiä,
kokonaistulovaikutus 0,3 miljoonaa euroa,
työllisyysvaikutus 3 htv

•

Helvetinjärven kansallispuisto 26 200 käyntiä,
kokonaistulovaikutus 0,4 miljoonaa euroa, 4 htv

Vertailuna:

•

Lauhanvuori – Hämeenkangas Geopark-alue 75 300
käyntikertaa v. 2018
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Ajankohtaisia Sisä-Suomessa
•

Luontomatkailun merkitys eteläisessä Suomessa:

•
•

•

Palvelut pitkälti yritysten tarjoamia

Kunnat, yritykset, kolmas sektori

Ihmisten luontosuhdetta halutaan tukea -luonnon hyvinvointija terveysvaikutukset

•
•

•

Kohteita muiden ylläpitoon kummisopimuksilla

Yhteistyö on yhä tärkeämpää:

•
•

•

Viheryhteydet isoista kaupungeista kansallispuistoihin

Palveluja keskitytään ylläpitämään vain kysytyimmillä kohteilla

•

•

Lähimatkailu, ekomatkailu

Viikonloppuretkeily pitää hyvinvointia yllä
Vaikutukset kansaterveyteen

Asiakaspalvelussa on siirrytty uusiin yhteistyömalleihin ja
toimintatapoihin

•

Metsähallituksen asiakaspalvelu muuttunut digi -aspaksi,
palvelemme asiakkaita luontoon.fissä, facebookissa, puhelimitse
ja sähköpostitse. sisasuomi@metsa.fi; 0206 39 5270.
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Seitsemisen ja Helvetinjärven käyntimäärät
2013

2014

2015

2016

39 700

41 000

40 800

42 200 44 400

42 500

- Luontokeskus 30 200

28 700

26 900

30 300 28 400

24 700

Seitseminen

•
•

2017

2018

- Kovero

9 950

12 000

11 600

12 100 13 169

12 000

Helvetinjärvi

20 900

18 900

21 500

22 400 26 100

26 200

Helteinen kesä verotti metsä- ja suopuistojen käyntimääriä
Asiakaspalvelussa näkyy resurssien pienentyminen sekä
aukioloaikojen supistuminen.
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Helvetinjärven kansallispuisto
Eduskunnan lisämääräraha v. 2019-2021 150 000 €

•
•
•

Hoito- ja käyttösuunnitelman tekeminen, v. 2019
Kävijätutkimuksen tekeminen, v. 2019
Kiireellisimmät maastopalvelujen korjaustarpeet
(Helvetinjärvellä on paljon maastopalvelujen kunnostustarpeita,
mutta ne voidaan suunnitella ja toteuttaa vasta hoito - ja
käyttösuunnitelman laatimisen jälkeen):

•

Pohtion yksityistien peruskunnostukseen osallistuminen
Metsähallituksen osalta

•

Haukanhiedan tien kunnostaminen, pysäköintipaikan laajentaminen
ja kävijälaskurin hankinta

•

Haukanhiedan kuivakäymälän muuttaminen umpisäiliölliseksi ja
muuttaminen imuautolla tyhjennettäväksi
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Helvetinjärven kansallispuisto
•

Maastopalvelujen kunnostus- ja
kehittämistarpeet, joihin tarvitaan
lisärahoitusta v. 2020-

•

Arvio korjausvelasta 450 000 €:

•

Reitistöt:

•
•
•
•

•

Uudet rengasreitit
Ladut?

Koko puiston viitoituksen uusiminen

Nähtävyyskohteiden ja taukopaikkojen
kunnostustarpeet:

•

Helvetinkolun portaiden ja rakenteiden
uusiminen

•

Taukopaikkojen rakenteet:
polttopuuliiterit, käymälät, nuotiokehät

Kankimäen palvelujen kehittäminen luo
nostetta koko puistoon
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Seitsemisen kansallispuisto
- Luontokeskuksen toiminnasta vastaa Seitseminen
osuuskunta
- Kävijätutkimus v. 2019: aloitus vko 8
- Eduskunnan lisämääräraha v. 2019-2021 300 000 €:

•

Reittien kunnostukset: pitkoksien uusimiset, siltojen
korjaukset, sorastukset

•

Tiestön kunnostamiset (Pitkäjärven tie, Kovero-Jauli väli)

•

Käyttöasteeltaan isoimpien taukopaikkojen (mm. Saari Soljanen) käymälöiden muuttaminen umpisäiliöllisiksi ja
imuautolla tyhjennettäviksi

•
•

Kortesalon leirikoulutilan rakennusten remontointi

•

Luontokeskuksen rakennusten kiireelliset korjaustarpeet

Koveron rakennusten pärekattojen uusiminen ja muut
korjaukset
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Seitsemisen kansallispuisto
•

•

Lisärahoitustarpeet rakenteisiin ja rakennuksiin,
arvio korjausvelasta (ei sis- rakennuksia) lähes
500 000 €

•

Taukopaikkojen rakenteet: polttopuuliiterit,
käymälät, nuotiokehät

•
•

Loput reittisuudet
Luontokeskuksen kuntoarvio: korjaustarpeet 10 v
aikavälillä yhteensä 200 000 € (ei sis.
lämmitysjärjestelmän muuttamisen kuluja),
Pitkäjärven kunnostukset

Kehittämisajatukset:

•

Latujen ylläpito jatkossa: kunnat/yrittäjät?
Latusopimus

•

Muut talviaktiviteetit: talvipyöräily ym > vaatii
järjestyssäännön muuttamista

•
•

Koveron toiminta: yrityksille mahdollisuuksia
Näkötorni Kirkkaanlamminkankaalle: aloitteen
allekirjoittanut n. 200 henkilöä ja tahoa
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Muut ajankohtaiset
Yhteistyö:

•
•
•

Tampereen suuntaan: Järviluonnonkeskus/VisitTampere, Ekokumppanit
Lauhanvuoren – Hämeenkankaan Geopark-alueen suuntaan
Geopark-yhteistyö: Ihminen luonnossa etkot 23.8. Seitsemisessä? L
(Luontopalvelujohtaja Timo Tanninen tulossa)

Hankkeet:

•

Seitsemisen ja Helvetinjärven luontomatkailun kehittäminen yritysryhmähanke

•

•

Tuotteistus, markkinointi, valokuvahankinnat, myyntikanavat, benchmarking-matka…

Geologisen ja luonnonperinnön digitaaliset palvelut ja virtuaaliset
opastussisällöt: lisärahoitus v. 2018-2020

•
•

Lauhanvuoren- Hämeenkankaan virtuaalioppaan kehittäminen ja sisällöntuotanto
Seitseminen ja Helvetinjärvi: virtuaaliset sisällöt

•

Kansallispuistot kaupunkiin -tuotanto, Toteutusta suunnitellaan yhteistyössä Tampereen
Ekokumppaneiden sekä Järviluontokeskus-hankkeen kanssa. Tavoitteena on elämyksellinen uutta
teknologiaa hyödyntävä konsepti, jolla upeat luontokohteet esitellään kaupunkilaisille heidän omassa
ympäristössään ja on siirrettävissä eri paikkoihin ( vrt messut/ Järviluontokeskus/ Tampereen
keskusta). Aloitustyöpaja tästä järjestetään 6.3. Tampereella.
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Keskustelua

•

Toiveita Metsähallituksen suuntaan?

•

Yhteistyömahdollisuuksia?

•
•
•
•

Hankeyhteistyö?
Kovero?
Tapahtumat ja viestintä

Vapaaehtoistyö: talkoot, tapahtumat
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Yhteystiedot
Sisä-Suomen asiakaspalvelu
Puhelin: +358 (0)206 39 5270 ma - pe klo 9 -15
Sähköposti: sisasuomi@metsa.fi
Tuula Peltonen
Puistonjohtaja
Puh. 0400 924 534
tuula.peltonen@metsa.fi
Sari Airas
Asiakaspalvelupäällikkö
Puh. 0405016127
sari.airas@metsa.fi
Arto Pummila
Kenttäpäällikkö
Puh. 0407515305
arto.pummila@metsa.fi
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