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Finlands sju världsarvsobjekt är alla olika, men de 
har ett gemensamt mål: högklassig besöksupplevel-
se.

Vid världsarvsobjekten vill man följa besöksupp-
levelsens kvalitet, motiven till besöket samt effek-
tiviteten av objektets skydd och presentation. I 
undersökningen utreddes nyckeltal som relaterar 
till dessa faktorer med en enhetlig metod. Med 
undersökningsinformationen kan man utveckla 
världsarvsobjektens verksamhet, påverka besökar-
nas välbefinnande och framgången hos tjänsterna 
som verkar vid objekten. Målet är även att stärka 
besökarnas engagemang vad gäller världsarvsob-
jektens värden.

Vid användningen av jämförbar data är kontinuitet 
viktigt. Besöksundersökningar genomförs regel-
bundet i framtiden för att det ska vara möjligt att 
bedöma utvecklingens riktning och åtgärdernas 
effektivitet.

GAMLA RAUMO
BILD: RAUMO STAD

OBJEKTENS BESÖKARE  
UNDERSÖKTES FÖR FÖRSTA 
GÅNGEN I EN GEMENSAM 
UNDERSÖKNING
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VÄRLDSARVSOBJEKTEN SOM DRAGPLÅSTER FÖR  
TURISM

Kvarkens 
skärgård

Sammallahden- 
mäki

Petäjävesi 
gamla kyrka

Gamla Raumo

Verla

Sveaborgs 
sjöfästning

Struves m
eridianbåge

I Finland finns för närvarande sju Unescos världsarvsobjekt, varav sex är kulturobjekt och 
ett är naturobjekt. Vart och ett av Finlands objekt företräder ett särskilt värdefullt världs-
omspännande kultur- eller naturarv, som har definierats i enlighet med Unescos världsarv-
skonvention. I världen finns sammanlagt 1 121 Unescos världsarvsobjekt.

Cirka 2 miljoner personer besöker Finlands världsarvsobjekt varje år. Objekten intresserar 
förutom inhemska besökare även internationella resenärer. Alla objekt är tillgängliga under 
hela året bortsett från inträde till Verlas fabriksmuseum och Petäjävesi gamla kyrka.

Antalet besökare vid Finlands världsarvsobjekt 2018 (*bedömning)

Sveaborgs sjöfästning 1 090 000

Gamla Raumo 500 000*

Kvarkens skärgård 351 000

Verla träsliperi och pappfabrik 40 000

Petäjävesi gamla kyrka 14 000

Bronsåldersgravrösena i Sammallahdenmäki 10 000

Struves meridianbåge (Oravivuori) 4 000*

”Vi har under ett par sommar- 
semestrar velat besöka alla 
världsarvsobjekt i Finland�  

Vi har ett par kvar!”

”Den här sommarens semesterresande gick 
ut på att besöka Unescos världsarvsobjekt 

i Finland� Därför körde jag avsiktligt till 
Petäjävesi� Det lönade sig, för nu har jag 

besökt alla Finlands objekt� Tack!”
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VÄRLDSARVSOBJEKTEN BESÖKS MEST AV INHEMSKA RESENÄRER

Bland alla objekt utgjorde de inhemska rese-
närerna i genomsnitt ungefär hälften (53 %) av 
världsarvens besökare. De inhemska besö-
karnas andel koncentrerades särskilt i Verla 
(81 %). Flest utländska resenärer anlände från 
Tyskland, Storbritannien, Frankrike, USA och 
Sverige. De besökte Sveaborg, Petäjävesi gam-
la kyrka och Gamla Raumo.

Kvarkens skärgård (46 %) och Oravivuori 
punkt av Struves meridianbåge (34 %) besök-
tes mest av lokala invånare från närområdet. 
Övriga finländska besökare anlände mest från 
huvudstadsregionen, Tammerfors, Åbo och 
Björneborg.

Något fler kvinnor än män besökte världsarvs-
objekten. Medelåldern bland besökarna var 
cirka 50 år.

VERLA TRÄSLIPERI OCH PAPPFABRIK
BILD: KRISTA KELTANEN
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VÄRLDSARVSOBJEKTENS BESÖKARE UPPSKATTAR  
NÄRHETEN TILL NATUREN

SAMMALLAHDENMÄKI
BILD: RAUMO STAD

Vid fem av de sju objekten var besökarnas vik-
tigaste aktiviteter kopplade till naturen. Vid 
alla objekt bekantade man sig med kultur- eller 
världsarvet. Den viktigaste aktiviteten i Verla var 
att delta i en guidad rundvandring. I Gamla Raumo 
bekantade sig besökarna med objektets sevärd-
heter och gjorde uppköp. I Petäjävesi gamla kyrka 
var också besök kopplade till undervisning viktiga.

“Beauty, just Beauty! 6 pm� 
Havet och tystnaden�”

”Tack för en underbar  
stund i naturen�  

Trevlig sensommar!”

Till största delen av objekten anlände besökar-
na för att uppleva naturen. För kulturarvets 
skull anlände besökarna till Petäjävesi gamla 
kyrka, Sammallahdenmäki och Verla. Landska-
pet lockade besökare till Sveaborg och Kvar-
kens skärgård.

Objektet
Bekanta sig med  

kulturarvet
Uppleva  
naturen

Bekanta sig  
med objektet

Landskapet
Psykiskt  

välbefinnande
Samvaro med 

sällskapet

Sveaborgs sjöfästning X X

Gamla Raumo X X

Petäjävesi gamla kyrka X X

Verla träsliperi och pappfabrik X X

Sammallahdenmäki X X

Struves meridianbåge X X

Kvarkens skärgård X X

Besökarnas viktigaste orsaker för att anlända till objektet
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VID SIDAN AV VÄRLDSARVSOBJEKTEN  
BEKANTAR SIG BESÖKARNA ÄVEN MED  
ANDRA RESMÅL
För i genomsnitt ungefär hälften av världsarvsobjektens besökare (47 %) var ob-
jektet i fråga ett av många resmål under deras nuvarande besök. För 37 procent 
av besökarna som besvarat besöksundersökningen var detta världsarvsobjekt 
det viktigaste eller enda objektet under deras resa. För drygt en femtedel var 
världsarvsobjektet ett på förhand oplanerat resmål.

För ungefär hälften av besökarna i Gamla Raumo (47 %), Verla (46 %), Ora-
vivuori punkt av Struves meridianbåge (45 %) och Kvarkens skärgård (48 %) var 
objektet det viktigaste målet för denna resa.

VERLA TRÄSLIPERI OCH PAPPFABRIK
BILD: LASSI KUJALA
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OBJEKTETS LÄGE, TILLGÄNGLIGHET OCH SERVICEUTBUD INVERKAR PÅ LÄNGDEN PÅ 
BESÖKARNAS VISTELSE

Majoriteten av Sveaborgs besökare övernatta-
de i objektets närområde i Helsingfors. Pe-
täjävesi gamla kyrkas och Kvarkens skärgårds 
besökare besökte objektet och dess närområ-
de huvudsakligen som dagresenärer.

Dagresenärerna stannade i genomsnitt 3,6 
timmar vid objektet och i dess närområde. 
Övernattande gäster stannade i genomsnitt i 
4,5 dygn.

Sveaborgs dagsbesökare stannade i genom-
snitt närmare 6 timmar och Petäjävesi gamla 
kyrkas besökare stannade i ungefär en timme.

Av Gamla Raumos och Kvarkens skärgårds be-
sökare hade närmare hälften besökt objektet 
tidigare. Besöket vid Petäjävesi gamla kyrka, 
Verla och Sammallahdenmäki var det första 
för en stor del av besökarna.

KVARKENS SKÄRGÅRD
BILD: SEPPO LAMMI
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GAMLA RAUMO 
BILD: RAUMO STAD

VÄRLDSARVSOBJEKTENS BESÖKARE ÄR NÖJDA 
MED SITT BESÖK
Världsarvsbesökarna var nöjda med kvaliteten 
hos och mängden av objektens tjänster samt 
speciellt objektens renlighet och säkerhet. På 
besökarnas höga tillfredställelse inverkade 
att det var möjligt att uppleva objektets unika 
karaktär precis på det rätta sättet. Till exempel 
fick guidningstjänsterna beröm vid Petäjävesi 
gamla kyrka och Verla. Besökarna vid Oravivuo-
ri punkt av Struves meridianbåge var nöjda med 
orienteringstavlorna och i Kvarkens skärgård 
berömde besökarna naturupplevelsen.

I besöksundersökningsprojektet utreddes 
objektspecifika index över besökarnas tillfreds-

ställelse. Dessa består av medelvärdet för de 
delområden (tjänster, förväntningar, störningar) 
som anknyter till besökarnas tillfredsställelse. 
Alla objektens medelvärde var 4,43 på skalan 
1–5.

Besökarnas utvecklingsförslag anknöt vad 
gäller Oravivuori punkt av Struves meridianbå-
ge, Kvarkens skärgård, Sammallahdenmäki och 
Petäjävesi gamla kyrka främst till förbättrande 
av tillgängligheten och strukturerna. Vad gäller 
Verla, Gamla Raumo och Sveaborg riktades 
utvecklingsförslagen mot utveckling av servi-
ceutbudet.

”Vacker kyrka och väldigt  
bra guide”

”Jag saknar mer/tydligare skyltning 
för rutten och objekten! Allt som 
allt ett fantastiskt resmål. Tack!”

”Vid själva objektet fanns gott om 
skyltar, men vid landsvägen var 

skyltningen (väg E63) inte  
riktigt tydlig.”

”Vackert resmål. Fantastiskt att så-
dana platser hålls i så här bra skick. 

Bra skyltning, vi kommer igen.”
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SVEABORG SJÖFÄSTNING
BILD: SUPER OTUS/FÖRVALTNINGSNÄMNDEN FÖR SVEABORG

VÄRLDSARVSOBJEKTEN INVERKAR LOKALT
Den med enhetliga metoder genomförda un-
dersökningen bevisar att de ekonomiska resur-
serna och personalresurserna som investerats i 
världsarvsobjekten är en lönsam investering som 
betalar sig bland annat genom lokalekonomiska 
effekter och besökarnas förbättrade livskvalitet.

Av världsarvsobjektens besökare använde 
ungefär 60 procent pengar under sitt besök vid 
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objektet och i dess närområde. I genomsnitt 
använde världsarvsbesökarna 74 euro under 
sitt besök. Objektets läge och dess serviceut-
bud inverkade betydande på användningen av 
pengar.

Ett besök vid ett världsarvsobjekt ökar enligt 
undersökningen mest besökarnas psykiska 
hälsa och välbefinnande.
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KÄNNEDOMEN OM VÄRLDSARVSOBJEKTEN ÄR STARK

Till och med 80 procent av världsarvsbesökar-
na visste att det besökta objektet har utsetts 
till Unescos världsarvslista. En lite mindre andel 
av besökarna som deltog i undersökningarna 
visste också varför objektet har utsetts till 
världsarvsobjekt.

De lokala och inhemska besökarnas andel in-
verkade på kunskapen om objektets status som 
världsarvsobjekt. Utlänningarna hade inte lika 
stor kunskap om detta.

Besökarna hade fått kunskap om objektens 
status som världsarvsobjekt från olika källor på 
webben, i tidningar och på skyltar.

När besökarna har gjort upp sina resplaner har 
objektets status som världsarvsobjekt haft en 
mycket viktig eller ganska viktig inverkan vad 
gäller alla objekt.

PETÄJÄVESI GAMLA KYRKA  
BILD: PETÄJÄVESI GAMLA KYRKAS STIFTELSE
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VÄRLDSARVSOBJEKTENS BESÖKARE UNDERSÖKTES UNDER TRE ÅR
Föreningen för Finlands världsarv genomförde 
åren 2017–2019 ett besöksundersöknings-
projekt där man undersökte besökarna vid alla 
Finlands sju världsarvsobjekt.

År 2017 samlade man under sommarperioden 
in material av besökarna vid Petäjävesi gamla 
kyrka, Sammallahdenmäki och Kvarkens skär-
gård. År 2018 samlade man in material under 
hela året av besökarna vid Sveaborg och under 
sommarperioden av besökarna vid Verla samt 

Oravivuori punkt av Struves meridianbåge. 
Gamla Raumos besökare undersöktes under 
åren 2018 och 2019.

Sammanlagt samlade man material av 3 258 
besökare. Materialmängden varierade mellan 
Struves meridianbåges 149 blanketter och 
Sveaborgs 1 265 blanketter. Målmängden för 
material per objekt fastställdes på förhand 
och ställdes i proportion med objektets årliga 
besöksmängd.

Undersökningen planerades i samarbete med 
Forststyrelsens experter i besöksundersökning. 
Resultaten lagras för analys i Forststyrelsens 
ASTA-system för besöksundersökning.

Undersökningsprojektet genomfördes i sam-
arbete med Raumo stad, Lantmäteriverket, 
UPM-Kymmene Abp., Förvaltningsnämnden 
för Sveaborg, Forststyrelsen, Petäjävesi gamla 
kyrkas stiftelse och Museiverket.

SVEABORG SJÖFÄSTNING
BILD: SUSANNA KEKKONEN/FÖRVALTNINGSNÄMNDEN FÖR SVEABORG
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Föreningen för Finlands världsarv 
grundades 2016. Föreningens syfte är 

att utveckla och öka samarbetet mellan 
världsarvsobjekten, deras påverkan och 

attraktivitet samt öka objektens 
medvetenhet och resurser. 
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