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Koe Seitseminen
Seitsemisen kansallispuisto on perustettu vuonna 1982 ja se
sijaitsee Ikaalisten ja Ylöjärven kaupunkien pohjoisissa osissa.
Puistossa on monipuoliset retkeilymahdollisuudet
tulentekopaikkoineen ja vuokratupineen. Kansallispuisto retken voi aloittaa Seitsemisen luontokeskuksesta, missä on
tarjolla myös ruoka- ja majoituspalveluja. Koveron perinnetila
tutustuttaa entisajan elämään.
Seitsemisessä saloseutujen menneisyys herää eloon.
Koveron perinnetilalla teet aikamatkan entisajan
torpparielämään ja yösijan voit vuokrata vaikka
Pitkäjärven historialliselta savottakämpältä. Tule
nauttimaan ja oppimaan luonnon ja metsäkulttuurin
aarreaittaan!
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Seitsemisen kansallispuiston profiili
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Käyntimäärät
Vuonna 2019 Seitsemisen
kansallispuistoon tehtiin 46 000
käyntiä. Suosituimmat vierailukuukaudet olivat heinä-, elo-, toukoja kesäkuu.

Seitsemisen kansallispuiston
käyntimäärät vuosina 2015–2019
2015

2016

2017

2018

2019

40 800 42 200 44 400 42 500 46 000
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Kävijätutkimuksen
toteutus
Aineiston keruu toteutettiin 20.2.–
31.10.2019. Ennakolta päätettyinä
keruuajankohtina haastattelija pyysi
jokaista kyseessä olleella paikalla
kohtaamaansa yli 15-vuotiasta kävijää
vastaamaan tutkimukseen.
Aineistonkeruupäiviä oli yhteensä 53.
Vastauksia saatiin yhteensä 384 kpl, joista
60 oli paperilomakkeita ja 324 tabletilla
kerättyjä mobiilivastauksia.

Kuva: Salla Penttilä.
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Tutkimusalueen kartat

Suosituimmat käyntikohteet
Puiston suosituimmat käyntikohteet
olivat Kovero ja Seitsemisen
luontokeskus. Kolmanneksi suosituin
oli Multiharjun aarnimetsäalue.

Kuva: Kovero. Sannamari Ratilainen.
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Puistoon saavutaan useimmiten 2–5 henkilön ryhmässä
Vastaajien suurimmat ikäluokat olivat
35–44-vuotiaat sekä 25–34-vuotiaat.
Vain 7 % vastaajista oli saapunut
puistoon yksin. Puistoon saavuttiin
useimmiten 2–5 hengen seurueissa
(79 %). Seurue koostui yleensä
omasta perheestä (49 %) tai ystävistä
(26 %).
Vastaajien seurueista 23 %:ssa oli
mukana alle 15-vuotiaita lapsia. Vain
kahdessa prosentissa seurueista oli
mukana liikuntaesteisiä henkilöitä.

Valtaosa kävijöistä oli kotimaisia
matkailijoita
Kävijöistä 84 % oli kotimaisia matkailijoita. Ulkomaisia
matkailijoita oli 4 % vastaajista. Lähiseudun eli Ikaalisten,
Parkanon ja Ylöjärven kaupunkien asukkaita oli 12 %
vastaajista.
Kävijöiden kotikunnista yleisimmät olivat Tampere (25 %),
Ylöjärvi (7 %) ja Helsinki (7 %).
Vastaajista 47 % ilmoitti olevansa Seitsemisessä
ensimmäistä kertaa. Edelliseen, vuonna 2012 tehtyyn
kävijätutkimukseen verrattuna, ensikertalaisten määrä oli
kasvanut 12 prosenttiyksikköä ja kotimaisten
matkailijoiden osuus oli kasvanut 4 prosenttiyksikköä.
Vastaajista 70 % ilmoitti kansallispuiston matkansa
ainoaksi tai tärkeimmäksi kohteeksi. Yksi matkan
kohteista puisto oli 28 %:lle vastaajista. Ennalta
suunnittelematta Seitsemiseen saapui vain 2 %
vastaajista.
Kuva: Salla Penttilä.
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Monipuolista
harrastamista
Tärkeimmät syyt puistovierailulle olivat
luonnon kokeminen, maisemat ja
rentoutuminen.
Kävijöiden suosituimpia aktiviteetteja
olivat kävely, luonnon tarkkailu ja retkeily.
Käynnin tärkeimmäksi aktiviteetiksi
vastaajat nostivat useimmiten retkeilyn.
Vastaajat liikkuivat puistossa omin voimin
keskimäärin 9 km (mediaani)
puistovierailunsa aikana. Kävelyn lisäksi
puistossa liikuttiin hiihtäen, pyöräillen,
juosten ja lumikenkäillen.

Kuva: Salla Penttilä.
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Koetut terveys- ja hyvinvointivaikutukset
Useimmat vastaajat kokivat käynnin Seitsemisen kansallispuistossa lisänneen heidän
sosiaalista, psyykkistä ja fyysistä hyvinvointiaan vähintään jonkin verran.
Kansallispuistovierailunsa terveys- ja hyvinvointivaikutusten rahalliseksi arvoksi
vastaajat arvioivat 0–10 000 euroa. Vastausten keskiarvo oli 174 euroa ja
keskimmäinen vastaus eli mediaani 50 euroa.

Terveys- tai
hyvinvointivaikutus

Arviointi, %,
Arviointi, %,
Arviointi, %,
jonkin
täysin eri
ei samaa eikä
verran eri
mieltä
eri mieltä
mieltä

Arviointi, %,
Arviointi, %,
jonkin
täysin
Keskiverran
samaa
arvo
samaa
mieltä
mieltä

Sosiaalinen hyvinvointini
lisääntyi

1

1

14

44

39

4,21

Psyykkinen hyvinvointini
lisääntyi

1

2

9

40

49

4,36

Fyysinen hyvinvointini
lisääntyi

1

1

12

40

47

4,31
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Viipymä
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 kestossa 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.

Kuva: Salla Penttilä.
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Palveluihin ollaan tyytyväisiä
Kävijät olivat varsin tyytyväisiä puiston palveluihin.
Asteikolla 1–5 heikoimmat arviot saivat Kortesalon ja
Pitkäjärven vuokratuvat (3,6) sekä jätehuollon
toteutus ja ohjaus (3,6). Tyytyväisimpiä oltiin
pysäköintipaikkoihin (4,4), yleiseen siisteyteen (4,4)
ja Koveron perinnetilaan (4,3).
Palvelujen määrään oli melko tai erittäin tyytyväisiä
96 % vastaajista.
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Kävijätyytyväisyysindeksi
Tutkimukseen vastanneet eivät
kokeneet erityisemmin häiritseviä
asioita puistovierailunsa aikana. Myös
odotusten kansallispuistoa kohtaan
koettiin pääosin toteutuneen.
Valtakunnallisesti vertailukelpoinen
kävijätyytyväisyysindeksi mittaa
karkealla tasolla kävijöiden
tyytyväisyyttä kansallispuistoa
kohtaan eri osa-alueiden avulla
lasketulla keskiarvolla. Nyt indeksi sai
arvon 4,23 kun se edellisessä
tutkimuksessa vuonna 2012 oli 4,07
(asteikko 1–5, 1 = erittäin huono, 5 =
erittäin hyvä).

Paikallistaloudelliset
vaikutukset 1/2
Kävijät käyttivät rahaa Seitsemisen kansallispuistossa ja
sen lähialueella keskimäärin 29 euroa käyntikertaa
kohden, mikä oli 16 euroa enemmän kuin vuonna 2012.
Kotimaiset matkailijat kuluttivat keskimäärin 30 euroa,
lähialueen asukkaat 8 euroa ja ulkomaiset matkailijat
83 euroa.
Päiväkävijöiden keskimääräinen kulutus oli 14 euroa
käyntikertaa kohden ja puistossa tai sen lähialueella
majoittuneiden 41 euroa.
Eniten rahaa käytettiin majoittumiseen (keskimäärin
10,58 € / käyntikerta), huoltamo-ostoksiin (6,97 €) sekä
ruoka- ja vähittäiskauppaostoksiin (6,75 €).

Kuva: Salla Penttilä.
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Paikallistaloudelliset
vaikutukset 2/2
Seitsemisen kansallispuiston kokonaistulovaikutukset olivat
noin 1,2 miljoonaa euroa ja kokonaistyöllisyysvaikutukset
11 henkilötyövuotta. Kokonaistulovaikutukset olivat
kaksinkertaistuneet vuodesta 2012 johtuen pääosin
kävijöiden rahankäytön kasvusta.
Niiden kävijöiden, jotka ilmoittivat Seitsemisen
kansallispuiston matkansa ainoaksi tai tärkeimmäksi
kohteeksi, kokonais-tulovaikutukset olivat 0,6 miljoonaa
euroa ja työllisyysvaikutukset 6 henkilötyövuotta.
Seitsemisen kansallispuiston kävijöiden rahankäytön
paikallistaloudellinen vaikutus on vähintään tämän
suuruinen.

Kuva: Salla Penttilä.
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Palautetta ja
kehittämisnäkökulmia
Seitsemisen kansallispuistoon toivottiin lisää
muun muassa seuraavia palveluja: vesipisteitä,
telttailupaikkoja, tapahtumia, opastauluja
luonnosta sekä reittejä ja nuotiopaikkoja,
joihin pääsisi pyörällä. Myös luontokeskuksen
toiminnassa nähtiin parannettavaa:
”Opastuskeskuksen palvelut vaihtelevat
vuodesta toiseen, eikä koskaan tiedä onko se
auki.”
Kiitosta ja kehuja sai eniten itse puisto: ”Hieno
paikka lähellä etelän kaupunkeja.” ”Todella
kaunis, siisti ja helppolukuinen kansallispuisto”.
Kiitosta saivat myös Koveron perinnetila sekä
Facebook-sivujen ajankohtaistiedot.
Kuva: Salla Penttilä.
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