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• Kävijät pääsääntöisesti Helsingin seudulta, ulkomaisia kävijöitä 
noin 10%.

• Nuuksion kansallispuisto, yhdessä Nuuksion järviylängön kanssa, on 
luontopääkaupungin merkittävin virkistyskohde ja lähierämaa.

• Keskeiset vetovoimatekijät; monipuolinen luonto, sijainti ja 
palvelut. 

• Besökare huvudsakligen från  Helsingfors-
regionen, cirka 10 % utländska besökare. 

• Noux nationalpark, tillsammans med Noux 
sjöplatå, är en nära belägen ödemark och 
den viktigaste platsen för rekreation 
i naturhuvudstaden. 

• Centrala drivkrafter: varierande natur, 
läget och tjänsterna.

foto: Metsähallitus / Petri Jauhiainen 

Käyntimäärät Nuuksion kansallispuistossa:
Besökare i Noux nationalpark:

2002 100 000

2009 179 500

* * * * * * 

2014 285 119

2015 343 815

2016 339 395

2017 318 901

2018 343 704

Nuuksion kansallispuisto on Suomen toiseksi vierailluin kansallispuisto 
Noux nationalpark är Finlands näst mest besökta nationalpark



Monien mahdollisuuksien kansallispuisto 
En nationalpark med många möjligheter

foto: Retk ipa ikka

Foto: Eeva Mäkinen

foto: Vastav6alo / Jari Hindström

Foto: Vastavalo / Jari Hidström

• Valtaosa kävijöistä käy omatoimisesti 
päiväseltään ulkoilemassa.

• Kansallispuisto on pidempiaikaisten 
retkeilijöiden, esimerkiksi partiolaisten 
suosiossa.

• Puistossa on tarjolla monipuolisia 
ohjelmapalveluita, aina viininmaistelusta 
melontaan. 

• De flesta besökare rör sig i nationalparken
dagtid och på egen hand. 

• Nationalparken är även populär bland sådana 
som gör längre vandringar, t.ex. scouter.

• I parken finns mångsidiga programtjänster; 
allt från vinprovning till paddling



Monien mahdollisuuksien kansallispuisto    
En nationalpark med många möjligheter

• Alueella järjestetään isoja tapahtumia, 
esimerkiksi vuosittainen Nuuksio Classic-
polkujuoksumaraton.

• Yhdessä luontokeskus Haltian kanssa puisto 
mahdollistaa helposti saavutettavan kosketuksen 
Suomen luontoon. 

• Tillsammans med Finlands naturcentrum
Haltia är nationalparken en lättillgänglig plats för 
kontakt med den finländska naturen

• Det ordnas stora evenemang på området, till 
exempel årliga Nuuksio Classic-
traillöpningsmaraton. 

foto:Eeva Mäkinen
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• Kasvava virkistyskäyttö ja luonnon merkityksen kasvu 
matkailussa luo mahdollisuuksien lisäksi paineita ja 
haasteita kansallispuistolle. 

• Saavutettavuus; joukkoliikenne ja ruuhkaisuus

• Löydettävyys; kuinka ohjata käyttöä tasaisemmin eri 
puolille aluetta (portit)

• Suomen luontokeskus Haltian alue kehittyy, mikä täytyy 
huomioida suunnittelussa.

• Uudet tavat virkistäytyä luonnossa luovat tarvetta 
kehittää aluetta.

• Ökande rekreationsanvändning och naturens större 
betydelse inom turismen skapar möjligheter men också 
press på och utmaningar för nationalparken.

• Tillgänglighet; kollektivtrafik och trängsel

• Upptäckbarhet; hur kan användingen styras så att den 
fördelas jämnare över området (portar)

• Området kring Finlands naturcentrum Haltia utvecklas, 
vilket måste beaktas i planeringen.

• Nya rekreationsformer i naturen skapar behov att 
utveckla området.

Suosion mukanaan tuomat haasteet 
Utmaningar till följd av populariteten

Nuuksion järviylänkö
Noux sjöplatå



Kiitos! - Tack! 

#nuuksio #nuuksionkansallispuisto #haltia
#luontopääkaupunki #naturhuvudstad #naturecapital


