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Kävijätutkimuksen toteutus

• Tutkimus toteutettiin 20.2.- 31.10.2019 välisenä aikana. 
Edellinen kävijätutkimus on tehty vuonna 2012. 

• Tutkimuksessa oli käytössä paperilomakkeiden lisäksi 4 
mobiililaitteita

• Vastauksia saatiin yhteensä 384,  joista 324 vastausta oli 
mobiilissa. Vastauksista 96 % saatiin suomeksi ja 4 % 
englanniksi. 

• Keruupäiviä tehtiin yhteensä 53
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Seitseminen on 
lapsiperheiden 
kohde

Seitsemisen kansallispuiston kävijätutkimuksen mukaan 
17% kävijöistä on alle 15 vuotiaita. Suurin ikäluokka on 
35-44 vuotiaat.  79 % ilmoitti seurueensa kooksi 2-5 
henkeä ja lähes puolet vastasi seurueensa koostuvan 
perheenjäsenistä. 

Ikäluokka Kaikki
Kpl %

Alle 15-vuotiaita 80 17
15-24 39 9
25-34 82 18
35-44 98 21
45-54 68 15
55-64 65 14
65- 26 6
Yhteensä 458 100
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Kävijöitä saapuu 
niin läheltä kuin 
kaukaa

Kotimaa Kpl %
Suomi 366 96
Alankomaat 3 1
Tšekki 3 1
Yhdistynyt kuningaskunta 2 1
Espanja 2 1
Saksa 2 1
Australia 2 1
Kiina 1 0
Ruotsi 1 0
Yhteensä 382 100
Kävijätyyppi Kpl %
Paikallinen asukas 43 12
Kotimainen matkailija 309 84
Ulkomainen matkailija 16 4
Yhteensä 368 100

• Paikallisia asukkaita oli 12 % (Ikaalinen, Ylöjärvi, Parkano)

• Kotimaisia matkailijoita oli 84 % vastaajista, ja 25 % vastaajista ilmoitti asuinkunnakseen Tampereen. 

• Ulkomaisia matkailijoita oli vastaajista 4 %. 

• Edelliseen tutkimukseen verrattuna kotimaisten matkailijoiden osuus oli hieman kasvanut ja vastaavasti 
paikallisten pienentynyt.

• Seitsemisen kansallispuisto oli matkan tärkein tai ainoa kohde 70 %:lle vastaajista. Ensikertalaisen määrä oli 
kasvanut 12 % vuoteen 2012 verrattuna, ollen nyt 47 %.
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Seitseminen on suosittu 
päiväkäyntikohde

• Kävijöistä 61 % oli käymässä 
Seitsemisessä päiväseltään, 41 % yöpyi 
puistossa. Suosituin yöpymistapa 
puistossa oli oma majoite, kuten teltta. 

• Päiväkävijät viettivät puistossa 
keskimäärin neljä tuntia, yöpyjät yhden 
vuorokauden. Puistokäynnin kestoissa ei 
ollut tapahtunut merkittäviä muutoksia 
edelliseen tutkimukseen verrattuna. 

• Sen sijaan matkailijoiden viipymä 
lähialueella oli kasvanut: vuonna 2012 20 
% matkailijoista oli yöpynyt puiston 
lähialueella, nyt lähialueella yöpyi 31 % 
matkailijoista. 

• Matkailija vietti Seitsemisen 
kansallispuistossa ja sen lähialueella 
aikaa keskimäärin 5 h (päiväkävijä) tai 2 
vrk (yöpyjä). 
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Monipuolista liikkumista 

• Seitsemisen kansallispuistossa 
liikuttiin omin voimin 
keskimäärin 11,6 km 
käyntikertaa kohden.

• Vastaajista 91 % liikkui 
patikoiden ja keskimääräinen 
patikointimatka oli 12,4 km. 

• Hiihtäen oli liikkunut 8 % 
vastaajista, keskimäärin 7,3 
km.

• Kävijät harrastivat Seitsemisessä 
useimmiten kävelyä, luonnon tarkkailua ja 
retkeilyä. Myös eväsretkeily, käynti 
luontokeskuksessa, telttailu sekä 
luontovalokuvaus olivat suosittuja 
aktiviteetteja. Käynnin tärkeimmäksi 
aktiviteetiksi mainittiin useimmin retkeily.

7

Käyntikohde Kpl %
Muualla, missä? 21 6
Seitsemisen luontokeskus 235 62
Runokangas 83 22
Kirkaslampi 91 24
Haukilampi 100 26
Kovero 237 62
Multiharju 149 39
Soljanen 111 29
Pitkäjärvi 98 26
Liesijärvi 89 23
Vastanneita yhteensä 381  

patikoiden 333 12,4
juosten 17 7,8
pyöräillen 21 18,2
hiihtäen 30 7,3
lumikenkäillen 16 3,4
muuten, miten? 11 4,9
Vastanneita 
yhteensä

367 11,6

Liikkumistapa n Keski-
arvo

Suosituimmat käyntikohteet: 



Mikä oli tärkeää?

Vastaajat ovat kokeneet luonnon kokemisen ja maisemat 
tärkeimmiksi asioiksi mitä he ovat retkeltä odottaneet ja 
toivoneet. Jännityksen kokeminen ja uusiin ihmisiin 
tutustuminen on koettu vähiten tärkeimmiksi. Retkeilijät ovat 
halunneet luonnon rauhaan ja raittiiseen ilmaan. 
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Palveluihin 
ollaan 
tyytyväisiä

• Vastaajista 96 % oli melko tai erittäin 
tyytyväisiä palvelurakenteiden määrään 
kansallispuistossa. Myös puiston palveluiden 
laatuun oltiin varsin tyytyväisiä.

• Valtakunnallisesti vertailukelpoinen 
kävijätyytyväisyysindeksi sai arvosanan 4,23 
Kävijätyytyväisyys oli kasvanut hieman 
edelliseen tutkimukseen verrattuna (4,07 
vuonna 2012). Tyytyväisyysideksi: kävijöiden 
mielipiteet palveluista ja ympäristön 
laadusta, ennakko-odotusten toteutuminen 
ja käyntiä häirinneet tekijät.
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Hyvinvointi 
lisääntyi

• Vastaajat ovat kokeneet hyvinvointinsa lisääntyneen 
kaikilla  osa-alueilla (fyysinen, psyykkinen ja 
sosiaalinen) ja keskiarvo hyvinvointihyödyissä oli 4,23.  
Jokaisessa osa-alueessa arvosana oli yli neljä. 

• Vastaajia pyydettiin myös arvioimaan käynnillä 
kokemiaan terveys- ja hyvinvointivaikutuksia rahassa 
mitattuna. Koettu arvo liikkui 0-10 000 euron välillä, 
keskimmäisen vastauksen eli mediaanin ollessa 50 
euroa.

Vastanneita Keski-
arvo,
euroa

Keski-
haj.

Prosenttipisteet

n % Min 25% Med 75% Max

344 89 173,64 669,75 0 30 50 150 10 
000
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Paikallistaloudelliset vaikutukset
• Vastaajat arvioivat kuluttaneensa kyseisellä käynnillään 

Seitsemisen kansallispuistossa ja sen lähialueella 
keskimäärin 29 euroa. Yöpyjät vastasivat kuluttaneensa 
keskimäärin 41 euroa ja päiväkävijät 14 euroa. 

• Eniten rahaa käytettiin majoittumiseen, mutta sen lisäksi 
myös ruoka- ja vähittäiskauppaostoksiin sekä huoltamo-
ostoksiin. 

• Ulkomaalaiset matkailijat kuluttivat keskimäärin eniten (83 
e / käynti) ja lähialueen asukkaat vähiten (8 e / käynti).

• Seitsemisen kansallispuiston kokonaistulovaikutukset olivat 
tutkimuksen perusteella 1,2 miljoonaa euroa ja 
kokonaistyöllisyysvaikutukset 11 henkilötyövuotta. 

• Kasvua vuoteen 2012 verrattuna oli tullut yli 900 000 euroa. 
• Tarkasteltaessa niiden kävijöiden tulovaikutuksia, joille 

Seitsemisen kansallispuisto oli matkan tärkein tai ainoa 
kohde, kokonaistulovaikutukset olivat v. 2019 600 000 euroa 
ja 6 henkilötyövuotta.
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Huomioita ja palautetta

• 90 % vastaajista saapui alueelle henkilöautolla. 5 % saapui matkailuautolla tai henkilöauton
ja asuntovaunun yhdistelmällä. Vain neljä vastaajaa oli saapunut linja‐autolla.

• Palautteista suurin osa oli erilaisia kehittämisehdotuksia. Toivottiin mm. lisää vesipisteitä
(3), telttailupaikkoja (2), tapahtumia (2), opastauluja luonnosta (1) sekä reittejä ja 
nuotiopaikkoja, joihin pääsisi pyörällä (1). ”Myös puiston pohjoisosaan toivoisi
telttailupaikkoja. Kaikki telttailualueet puiston eteläosassa ja melko lähellä toisiaan. 
Reittivaihtoehtojen suunnittelu monipuolistuisi.” Eräs vastaaja toivoi näkötornia ja toinen
jätepisteitä muutamalle taukopaikalle.

• Harmia oli koettu huonokuntoisista pitkospuista (3) ja nuotiokehistä (2) sekä isokokoisista
polttopuista (3). Kolmessa vastauksessa toivottiin parannusta reittiopasteisiin. ” Valkoisia
reittimerkkejä liian harvassa ja valkoinen väri huono talvella.” Myös reittien opastamista
vain yhteen suuntaan moitittiin (1).

• Luontokeskukselle kaivattiin toimintaa, kuten erilaisia luentoja ja opetustilaisuuksia. Myös
opaspalveluita kaivattiin. 

• Kiitosta ja kehuja sai eniten itse puisto (7): ”Hieno paikka lähellä etelän kaupunkeja”, ”Upea
paikka”, ”Todella kaunis, siisti ja helppolukuinen kansallispuisto”. Kiitosta sai myös Koveron
perinnetila ja sen esittely (3). MyösFacebook‐sivuilta löytyvää ajankohtaistietoa kiiteltiin. 



Helvetinjärven 
kansallispuisto

Kävijätutkimus 2019

Metsähallitus, Luontopalvelut

Ida Toivonen, Maija Mikkola

Kuvat: Salla Penttilä, Ida Toivonen



Tutkimuksen toteutus
Tutkimus toteutettiin 18.5.-31.10.2019 
välisenä aikana. Edellinen tutkimus on 
toteutettu vuonna 2012.

Tutkimuksessa oli käytössä 4 mobiililaitetta 
sekä paperilomakkeet. 

Vastauksia saatiin yhteensä 316, joista 
mobiilivastauksia oli 278 kpl. 

Vastaustapa Kpl %

Paperilomake 
haastattelupaikalla 
asiakkaan täyttämänä

29 9

Paperilomake postitse 9 3

Mobiilivastaus 278 88

Yhteensä 316 100





Kävijäluvut kasvussa; 
- alle 15-vuotiaat suurin 
ikäluokka
• 22 % puiston kävijöistä oli 

vastaajien seurueisiin kuuluneita 
0-14-vuotiaita lapsia. Toiseksi 
suurin ikäryhmä oli 35-44-vuotiaat 
(21 %). 

• Vastaajista 49 % tuli puistoon 
perheen ja 23 % ystävien kanssa.

• Helvetinjärven kansallispuisto 
onkin profiloitunut lapsiperheiden 
kohteeksi.

Seurueen koostuminen Kpl %
Oman perheen jäsenistä 150 49
Muista sukulaisista 10 3
Ystävistä 72 23
Työtovereista 3 1
Koululuokasta 7 2
Kerhosta, yhdistyksestä tms. 26 8
Seurustelukumppanista 36 12
Jostakin muusta, mistä? 4 1
Yhteensä 308 100



Pääkaupunkiseudulta 
paljon vierailijoita

• 90 % Helvetinjärven kansallispuiston kävijöistä oli kotimaisia matkailijoita. Eniten 
matkailijoita saapui Tampereelta (21 %) ja pääkaupunkiseudulta (17 %).

• Paikallisia, lähialueen kuntien asukkaita oli vastaajista 5 % ja ulkomaisia matkailijoita 
saman verran. 

• Kotimaisten matkailijoiden osuus oli kasvanut edelliseen tutkimukseen verrattuna, 
ulkomaalaisten matkailijoiden ja lähialueen asukkaiden vastaavasti pienentynyt.

Kotimaa Kpl %

Suomi 301 96

Saksa 4 1

Ruotsi 3 1

Viro 2 1

Australia 1 0

Sveitsi 1 0

Italia 1 0

Japani 1 0

Espanja 1 0

Yhteensä 315 100

Kävijätyyppi Kpl %

Paikallinen asukas 16 5

Kotimainen matkailija 270 90

Ulkomainen matkailija 14 5

Yhteensä 300 100



Helvetissä ei pyöräillä mutta patikoidaan
• Suosituimmat aktiviteetit olivat tutkimukseen vastanneilla kävely (83 %), 

retkeily (62 %), luonnon tarkkailu (62 %) ja eväsretkeily (53 %). Telttailua tai 
muuta maastossa yöpymistä ilmoitti harrastaneensa 34 % vastaajista ja 
luontovalokuvausta 25 %. Vastaajista 21 % ilmoitti käyneensä tai aikovansa 
käydä Ravintola Helvetin Portissa, jossa tarjoillaan lähiruokaa ja myydään 
erilaisia logotuotteita.

• Lämmin kesä houkutteli myös järven äärelle ja 18 % vastaajista ilmoitti 
uivansa käynnin aikana.

• 55 % kävijöistä vieraili Helvetinjärven kansallispuistossa päiväseltään, viipyen 
keskimäärin kolme tuntia. 

• Yöpyjät viipyivät yleisimmin kaksi vuorokautta ja yöpyivät omassa 
majoitteessaan, kuten teltassa. Puiston lähialueella yöpyneet matkailijat 
majoittuivat tavallisimmin vuokramökissä.

Käyntikohde Kpl %

Muualla, missä? 11 3

Kankimäki 200 63

Helvetinkolu 279 89

Luomajärvi 25 8

Luomanlahti 12 4
Iso Ruokejärvi 104 33

Haukanhieta 145 46

Ruokejärvet 13 4

Valkoinen 7 2

Vastanneita yhteensä 315

Puistossa kuljetaan pääsääntöisesti jalan, sillä 
merkittyjä pyöräreittejä ei ole ja suurienkin 
korkeuserojen vuoksi pyörällä liikkuminen on 
haastavaa. Puistossa on vain yksi rengasreitti, 
Helvetistä itään‐kierros, jota pitkin kuljetaan 
paljon. Toinen suosittu polku on 
Helvetinkolusta Haukanhiedalle kulkeva reitti. 
Keskimäärin retkeilijät kulkevat alueella 9,4 km. 

Liikkumistapa n Keski
-

arvo

Keski
-

haj.

Prosenttipisteet Kuljettu 
matka, 
km/vMin 25% Med 75% Max

patikoiden 299 10,1 7,35 0 5 8 14 50 180 627

juosten 29 3,2 5,22 0 0 0 5 20 0

muuten, miten? 19 7,3 9,67 0 0 4 10 30 5 738

Vastanneita 
yhteensä

307 9,4 7,6 7,0 186 365



Tärkeimmäksi koettua
Suurin osa kyselyyn osallistuneista on mieltänyt luonnon 
kokemisen ja maisemat tärkeimmiksi virkistysmotiiveiksi.  
Vähiten tärkeäksi on koettu tutustuminen muihin 
ihmisiin ja  jännityksen kokeminen. 



Kävijätyytyväisyysindeksi

• Vastaajat olivat melko tyytyväisiä puiston palveluihin ja kokemuksiinsa 
kansallispuistossa.

• Valtakunnallisesti vertailukelpoinen kävijätyytyväisyysindeksi sai arvosanan 4,13. 
Indeksi arvioidaan asteikolla 1‐5, jossa 1 on huonoin ja 5 parhain. 

• Liiallisen kävijämäärän ei koettu häirinneen enemmän kuin viime tutkimuksessa, 
sen sijaan muiden kävijöiden käyttäytymisestä ja maaston roskaantuneisuudesta oli 
nyt koettu hieman aiempaa enemmän häiriöitä.



Hyvinvointia hakemassa
Vastanneita Keski-

arvo,
euroa

Keski-
haj.

Prosenttipisteet

n % Min 25% Med 75% Max

273 86 173,86 462,97 0 30 50 150 5 000

Vastaajista suurin osa koki, että heidän 
sosiaalinen, psyykkinen ja fyysinen 
hyvinvointinsa lisääntyi käynnin aikana.  
Kaikkien osa‐alueiden keskiarvoksi saatiin 
4,27. 
Rahassa mitattuna vastaajat arvottivat 
kokemansa terveys‐ ja hyvinvointihyödyt 50 
euron arvoisiksi (mediaani). 



Paikallistaloudelle hyötyä
• Kävijöiden kansallispuistossa ja sen lähialueella 

kuluttama rahasumma/ käynti oli kasvanut v. 2012         
21 €  32 € v. 2019. 

• Kokonaistulovaikutukset olivat noin 1,1 milj. € ja 
kokonaistyöllisyysvaikutukset 10 htv. Vuonna 2012 
vastaavat luvut olivat 0,4 milj. € ja 5 htv. Merkittävä kasvu 
selittyy paitsi kävijöiden kasvaneella rahankäytöllä, myös 
puiston kasvaneella käyntimäärällä. 



Kehittämistarpeita palautteissa

• Palautetta aiheutti muun muassa tiestön huono kunto, joka 
vaikeutti puistoon saapumista. ”Haukanhiedan opasteet olivat 
huonokuntoisia ja tie oli kuoppainen.” ”Haukkamaantien huono 
kunto vaikeutti huomattavasti parkkipaikalle saapumista.”

• Kävijät toivoivat myös päivitystä reitistöön. Nykyisellään 
Helvetinjärven kansallispuistossa ei ole kuin yksi rengasretti, 
Helvetistä itään-kierros. ”Toivoisin reitistön kehitystä siten, että 
olisi isompia rengasmaisia reittejä, kuten esim. Seitsemisen 
kansallispuistossa.” ”Lisää reittejä kiitos.” Myös reittien opasteet
pidettiin puutteellisina ja niiden uusimista ja selkeyttä kaivattiin.

• Lisäksi palautetta tuli julkisen liikenteen puuttuminen alueelta 
kokonaan. Erityisesti ulkomaalaiset kokivat, että puisto on 
hankalasti saavutettavissa muuten kuin henkilöautolla.

• Kansallispuisto sai myös kiitosta. "Upea vaelluskohde." "Paikka on 
erittäin hieno. Todellinen perhekohde".


