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1. Johdanto 

 

 

Vaeltaminen ja melonta ovat yhä suositumpia harrastus- ja lomailumuotoja. Suomesta matkuste-

taan myös ulkomaille vaelluslomille ja valmismatkatarjonta lisääntyy joka vuosi. Monet matkanjär-

jestäjät ja yhdistykset tarjoavat vaelluslomia. Tarjonta kattaa koko maailman. Moni tutustuu myös 

autolomallaan vaelluskohteisiin.  Suomessa käyneistä ulkomaalaisista joka kolmas ilmoittaa vaelta-

neensa lomansa aikana. Vaeltaminen on hieno tapa tutustua Suomen ainutlaatuisen luonnon omi-

naispiirteisiin ja samalla nauttia hiljaisuudesta ja vaeltamisesta itsestään. Tämän oppaan tarkoituk-

sena on ohjata vaellusreittien suunnittelua entistä asiakaslähtöisempään suuntaan ja lisätä vaellus-

reittien matkailullista käyttöä. 

Hyvin suunniteltu ja toteutettu vaellusreittiverkosto lisää alueen vetovoimaisuutta ja pidentää kes-

kuksien lomasesonkia talvesta kesään.  Pelkkä reitti ei riitä vaan se on tuotteistettava ja markkinoi-

tava oikein. Hyvin tuotteistettu ja oikeille kohderyhmille markkinoitu reitti tarjoaa laadukkaita elä-

myksiä ja pidentää kävijöiden viipymää matkailualueilla. Viipymän pidentyminen kasvattaa alueen 

matkailutuloja. Metsähallituksen mukaan Suomen kansallispuistoissa oli viime vuonna lähes kaksi 

miljoonaa kävijää ja kävijät toivat puistojen lähialueille rahaa noin 109 miljoonaa euroa. Kun tuloja 

verrataan retkeilypalveluiden kustannuksiin, kustannus-hyöty -suhde on keskimäärin seitsemänker-

tainen. Eniten rahaa virtaa paikallistalouteen matkailualueilla, joissa kävijöiden viipymä on pidempi 

ja palvelujen tarjonta suurempi. Esimerkiksi Nuuksion ja Oulangan kansallispuistojen kävijämääris-

sä on noin 10 000 käynnin ero Nuuksion hyväksi, mutta silti Oulangan tuotto paikallistalouteen on 

15 miljoonaa euroa ja Nuuksiossa 1,4 miljoonaa. Esimerkistä sijoituksesta saatavalle tuotolle käy-

vät Pallas-Yllästunturin kansallispuistossa hiljattain uusitut palvelurakenteet. Puiston vuosittaiset 

kustannukset ja nämä investoinnit jyvitettynä 15 vuodelle ovat 1,15 miljoonaa euroa. Vuosittain 

tulo paikallistalouteen on 30,6 miljoonaa euroa eli kustannus-hyöty on 27-kertainen. 

Vaellusreittien suunnitteluoppaassa keskitytään vaellusmatkailuun ja vaellusreittien suunnitteluun, 

rakentamiseen ja ylläpitoon matkailun näkökulmasta. Opas on tarkoitettu reittejä suunnittelevien ja 

toteuttavien tahojen käytettäväksi sekä reittejä hyödyntäville, kuten matkailun alueorganisaatioille, 

ohjelmapalvelu- ja majoitusyrittäjille.  Tavoitteena on lisätä reittien tasoa ja asiakaslähtöisyyttä se-

kä osapuolten yhteistyötä. Opas on tarkoitettu kokonaisvaltaisen suunnittelun avuksi sekä alueelli-

sella, maakunnallisella että valtakunnallisella tasolla. Oppaassa on kiinnitetty huomioita kansainvä-

lisen asiakkaan erityistarpeisiin. Tavoitteena on, että reittien ja reittiverkostojen taso nousee ja nii-

tä käytetään entistä enemmän. Käyttäjien tietoisuus ja ymmärrys Suomen upeasta luonnosta sy-

ventyy ja luontoelämys on täydellisempi. 
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1.1. Taustatiedot 

 

Vaellusreittien suunnitteluopas on laadittu Outdoors Finland -aktiviteettien kehittämisohjelman 

kansallinen koordinointihankkeen toimeksiannosta. Matkailun edistämiskeskuksen, joka hallinnoi 

Outdoors Finland –koordinointihanketta, tehtävä on valmistella ja koordinoida valtakunnallista 

teemapohjaista kehittämisohjelmaa sekä toimeenpanna ja luoda valtakunnallisia hankkeita. Maa-

seutupolitiikan yhteistyöryhmän matkailun teemaryhmä ja Matkailun edistämiskeskus käynnistivät 

yhteistyössä yllä mainitun  Outdoors Finland  -koordinointihankkeen.  Hanke on jatkoa MEKin Ke-

säprojektille sekä valtakunnallisille Pyöräillen ja Vaeltaen Suomessa -hankkeille, joita toteutettiin 

vuosina 2000-2006. Jo näiden kehittämishankkeiden aikana huomattiin tarve erilaisten reitistöjen 

tason kehittämiselle matkailun näkökulmasta. Sen sijaan, että rakennetaan paljon uusia reittejä, 

tulee parantaa olemassa olevien reittien laatua ja hyödynnettävyyttä.   

Suunnitteluoppaan kirjoittamistyö käynnistettiin keväällä 2010 samanaikaisesti melontareittien 

suunnitteluoppaan laadinnan kanssa. Vaellusreittien suunnitteluoppaan laadinnasta vastasivat Pirjo 

Räsänen ja Heli Saari. Oppaan kappale 3.7 on osin ja kappale 5.1 kokonaan melontaoppaan kirjoit-

tamisesta vastanneen Pertti Karttusen kirjoittama. Vaellusreittejä koskeviin lakiin ja asetuksiin voi 

tutustua Karttusen kirjoittamassa melontaoppaassa. Opasta varten on haastateltu useita reittien 

suunnittelusta ja toteuttamisesta vastanneita henkilöitä, vaelluksen asiantuntijoita sekä matkai-

lualan ammattilaisia. Erilaiset reittitiimit ja -poolit ovat kärsivällisesti vastanneet tekijöiden kysy-

myksiin ja antaneet asiantuntemuksensa oppaan kirjoittajien käyttöön. Tietoa on kerätty interne-

tistä ja erilaisista hankesuunnitelmista ja -raporteista. Hyviä esimerkkejä on olemassa runsaasti ja 

niitä syntyy jatkuvasti lisää.  Suunnitteluopas on tarkoitettu päivitettäväksi tarpeen mukaan.  

Oppaan sisältö etenee asiakkaiden tarpeiden kuvauksesta reittien suunnitteluun ja tuotteistami-

seen. Oppaan sisällössä on huomioitu Outdoors Finland -koordinointihankkeen työryhmissä laaditut 

reittien ja tuotteiden sisältösuositukset. Oppaassa ei käsitellä teknisiä yksityiskohtia eikä rakennus-

piirustuksia. Hyviä luku- ja suunnitteluhetkiä kaikille lukijoille! 
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2. Vaellusreitin käyttäjien kuvaus 
 

Vaellusmatkailijan motiivien ymmärtäminen on avainasemassa reittien suunnittelussa. Suomessa 

on vähän tietoa tällaisen asiakasryhmän kuluttajakäyttäytymisestä, mutta ulkomailta löytyy useita 

laaja-alaisia tutkimuksia. Saksassa on systemaattisesti seurattu vaeltavan asiakkaan käyttäytymistä 

ja tiedon pohjalta luotu kriteerit vaellusreiteille sekä ohjeita vaellusmatkailijoita palveleville yrittäjil-

le. Tässä luvussa perehdytään vaellusmatkailijan käyttäytymiseen ja motiiveihin. 

 

2.1. Vaellusmatkailu ja vaellusmatkailija 

 

 

Vaellusmatkailu on osa aktiviteettimatkailua, joka on trendikästä eri ikäpolvissa niin Suomessa kuin 

muualla maailmassa. Pääosin vaellusmatkailijat ovat keski- ja yläluokkaan kuuluvia kaupunkilaisia, 

hyvin koulutettuja, ja heillä on hyvät käyttövarat.   

 

Monet liikkuvat luonnossa rentoutuakseen, harrastaakseen liikuntaa ja irtautuakseen arjen rutii-

neista. Vaellus on kokonaisvaltainen, sielun ja ruumiin terveyttä edistävä harrastus. Vaellukselle 

asetetaan myös henkisiä tavoitteita, joita ovat oman itsensä tuntemuksen syventäminen, ihmisenä 

kasvaminen ja itsensä löytäminen. Näitä tarpeita vastaamaan on syntynyt monia teemallisia reitte-

jä, joista tunnetuin lienee Santiago de Compostelan reitti, jolla vaeltaa vuosittain satojatuhansia 

pyhiinvaeltajia. Pitkillä vaelluksilla vaeltajan motiivina on usein oman itsensä haastaminen ja sielun 

ja ruumiin rajojen etsiminen. 

 

Vaelluksella luonnon kokeminen, luonnon äänistä ja kauniista maisemista nauttiminen ja luontoon 

perehtyminen on tärkeää. Luonnon rauha, hiljaisuus sekä kokemus luonnon ”koskemattomuudes-

ta” ovat urbanisoituneille vaeltajille vahvoja elämyksiä. Koskematon luonto on luonnosta vieraan-

tuneen vaeltajan näkökulmasta erilainen kuin tottuneen luonnossa liikkujan näkökulmasta. Erämaa 

saattaa tulla vastaan jo kilometrin päässä asumuksesta. Kaupunkilaiselle luonnossa kävely on va-

pauttava kokemus ilman sääntöjä ja rajoituksia. Vaellusta eivät katkaise tiet, kadut, risteykset ei-

vätkä liikennevalot.  

 

Liikunnasta motivoituneet vaeltajat varustautuvat reitille sykemittareiden ja GPS-laitteiden avulla. 

He suunnittelevat päivämatkojaan reittien haasteellisuuden ja keston perusteella.  Nämä vaeltajat 

käyvät myös sauvakävelyreiteillä ja -puistoissa ja jopa juoksevat vaellusreittejä läpi. Vaikka vaelta-

jat liikkuvat omatoimisesti, hakevat he myös sosiaalisia kontakteja. Kokemusten vaihtaminen päi-

vän päätteeksi kuuluu asiaan. Tauko- ja majoituspaikoissa jutellaan spontaanisti toisten vaeltajien 

kanssa ja vaihdetaan tietoa alueen reiteistä ja muista vaellus- ja aktiviteettikohteista. Vaellusmat-

kailijat muodostavat sosiaalisen yhteisön. Kokemattomammatkin lähtevät porukalla vaellukselle, 

jossa liikutaan erämaassa, yövytään autiotuvissa/teltoissa ja laitetaan ruokaa mukana kannetuista 

retkiruuista. Tällainen vaellus päättyy usein tunnettuun matkakohteeseen ja juhlaillalliseen.  
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Kokemattomampi saattaa vaeltaa omatoimisesti hyvin merkityn ja varustetun pitkänkin reitin kuten 

suuren Karhunkierroksen Oulangan kansallispuistossa. Kokenut vaeltaja hakee puolestaan yhä 

haastavampia reittejä vaikeassa maastossa ja vaihtelevissa ilmasto-olosuhteissa.  

 

Vaellukselle löytyy erilaisia käsitteitä. Retkeily tarkoittaa päiväretkeilyä erityisesti retkeily- ja virkis-

tysalueilla.  Reitit ovat useimmiten rengasreittejä, jotka sijaitsevat lähellä toisiaan. Alueella voi ret-

keillä ja kävellä useampana päivänä peräkkäin ja yöpyä maksullisessa majoituksessa. Vaelluksella 

tarkoitetaan useamman päivän kestävää luonnossa liikkumista, johon yhdistetään usein yöpyminen 

ja ruuan laitto maastossa. Kävelyä ja lenkkeilyä varten on luonto- ja retkeilypolkuja. Retkeilijät ja 

kävelijät ovat suurin asiakasryhmä.  

 

 
 

 
Kuva 1. Schwarzwaldin Baden-Badenin alueella on vaellusreittien lisäksi 3 virallista sauvakävelyreittiä. Reitit 
on merkitty ja luokiteltu kuten myös vaellusreitit. Internetistä löytyy kustakin reitistä kuvaus joka kuvana tai 
kirjoitettuna, korkeusprofiili, pituus ja arvio vaikeudesta.  Informaatio auttaa vaeltajaa tai kävelijää päättä-
mään onko tämä hänelle sopiva vaellusalue ja -reitti. Informaatio palvelee sekä matkailijoita että paikallisia 
asukkaita. http://www.schwarzwald-informationen.de/de/wanderwege.htm.  

 
 

Vaellusmatkailun vilkkain kausi on heinäkuun alusta syyskuun puoliväliin.  Silloin tehdään pitkiä 

vaellusmatkoja. Kausi on kuitenkin pidentymässä ja yhä enemmän vaelletaan myös touko- ja syys-

lokakuussa. Erityisesti lyhyemmät vaellusmatkat ajoittuvat näille ajanjaksoille. Talvivaellus on yleis-

tynyt esimerkiksi Itävallassa ja talvisin reiteillä hiihdetään ja lumikenkäillään.  

 

 

http://www.schwarzwald-informationen.de/de/wanderwege.htm
http://www.schwarzwald-informationen.de/de/wanderwege.htm
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2.2. Vaellusmatkailijan käyttäytyminen 
 
 
Vaellusmatkailijan käyttäytymisestä löytyy paljon tietoa. MEK teetti helmi-toukokuussa 2010 kan-

sainvälisen luontomatkailututkimuksen (MEK A:169), jonka kohderyhmän muodostivat Saksassa, 

Ranskassa, Alankomaissa, Isossa-Britanniassa tai Venäjällä asuvat henkilöt, jotka harrastavat pyö-

räilyä, kalastusta, melontaa, vaellusta tai lintujen ja eläinten tarkkailua luonnossa. Vaeltaen Suo-

messa –hanke teetti useita tutkimuksia ja tuotetestauksia vuosina 2001-2006. Saksassa vaellus-

matkailun on tutkittu pitkään ja mm. Wandermagazin (www.wandermagazin.de) seuraa saksalaista 

vaellusmatkailun tiiviisti.  

Vaeltavat asiakkaat voidaan karkeasti jakaa kolmeen kategoriaan: aktiivinen vaelluksen harrastaja, 

omatoiminen aktiviteettimatkailija ja valmismatkapaketin ostava vaellusmatkailija. Aktiivinen har-

rastaja on perehtynyt vaeltamiseen. Hän on tottunut luonnossa liikkuja ja yöpyy usein teltassa tai 

autiotuvassa luonnon keskellä. Hän osaa suunnistaa ja lukea karttaa. Hän ei tarvitse matkailijoille 

suunnattuja palveluita, majoitusta, ravintoloita tai opasta. Hän perehtyy reitteihin, hänellä on hyvät 

varusteet ja välineet ja hän vaeltaa majoituspaikalta toiselle. Pitkät päivämatkat ja omatoiminen 

luonnossa selviytyminen on tuttua.   

Matkailuelinkeinolle potentiaalisin asiakas on omatoiminen vaeltaja. Hän käyttää palveluita, yöpyy 

lakanoiden välissä ja liikkuu riittävän tarkan ja selkeän kartta- ja opastusmateriaalin avulla päivä-

retkiä tehden. Tässä ryhmässä on myös hyvinvointiasiakkaita ja kulinaristeja sekä kulttuurin har-

rastajia. Heitä on runsaasti myös valmismatkapaketin ostavissa. Pakettimatkailijat liikkuvat opaste-

tussa ryhmässä ja retket sisältyvät matkan hintaan. 

MEKin (2010) mukaan mieluisimpia luontomatkoja ovat joko valmiiseen ohjelmaan perustuvat 

omatoimimatkat tai täysin omatoimiset matkat. Tyypillinen vaellusmatkailija suunnittelee ja järjes-

tää lomansa omien toiveidensa mukaan. Tietoa vaellus- ja matkakohteista etsitään internetistä 

maa- ja aluekohtaisesti. Vaellusmatkailija tutustuu alueeseen etukäteen ja päättää tässä vaiheessa 

myös kuinka pitkään kussakin kohteessa viipyy. Majoitusvaraukset tehdään sen perusteella. Suuri 

osa majoitusvarauksista tehdään etukäteen suoraan majoitusyrityksestä. Luontomatkailukohteen 

majoitusmuodoista parhaimpina pidetään hotellia (25%) tai lomamökkiä / -asuntoa (20%). Noin 

kymmenesosa suosii leirintäaluetta, mökki- tai lomakylää tai bed and breakfast -tyyppistä majoi-

tusmuotoa. Matkan suunnitteluvaiheessa on tärkeää, että vaeltaja saa tarvitsemansa tiedon koh-

teen aktiviteettimahdollisuuksista helposti ja valmiiksi luokiteltuina. Vaellusmatkailijaa kiinnostavia 

asioita ovat alueen vaellus-, pyöräily- ja melontareittien määrä, pituudet ja arvioitu kesto sekä 

haasteellisuus. Näiden tietojen perusteella vaellusmatkailija päättää alueelle tulostaan ja viipymäs-

tä. Hänelle ei riitä tieto pelkästä mahdollisuudesta vaeltaa. Lopullinen päiväohjelma muotoutuu 

matkan aikana. 

Vaellusmatkailija etsii rengasreittejä, joiden alku- ja loppupisteeseen pääsee vaivattomasti joko 

julkisella yhteydellä tai omalla autolla. Keskimäärin vaeltaja on valmis ajamaan 30 km majoituspai-

kasta reitin alkupisteeseen, mutta säde voi olla jopa 100 km.  On eri asia ajaa 100 km ruuhkatto-

massa Suomessa kuin 30 km Keski-Euroopassa. Vaellusmuodoista eniten kiinnostaa patikointi (ke-

vyempi päiväretkeily) sekä kävely. Päivävaelluksen tahti on rauhallinen, keskimäärin on 3,5 km 

http://www.wandermagazin.de/
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tunnissa. Päivävaellus kestää keskimäärin 4 tuntia ja sen pituus on noin 13 km. Pidemmillä vael-

luksilla päivämatkat voivat nousta jopa 17 km/päivä. Sopiva pituus on noin 10–15 km. Yli 20 km:n 

matka rajoittaa jo käyttäjämääriä. Reiteiltä odotetaan myös taukopaikkoja. 

Vaellusmatkailija lähtee liikkeelle yleensä aamulla aikaisin ja nauttii ennen lähtöä tukevan aamiai-

sen. Häntä ei harmaa taivas ja pieni sade haittaa. Sadeviitta on kätevä ja se löytyy melkein jokai-

selta vaeltajalta. Päiväretkiltä palataan aikaisin iltapäivällä ja rauhallisen lepohetken ja peseytymi-

sen jälkeen nautitaan hyvästä ruuasta ja katsellaan paikkakunnan nähtävyyksiä. Vaellusmatkailija 

on kiinnostunut gastronomiasta ja paikallisesta ruuasta. Yleensä matkalla ollaan pareittain tai kor-

keintaan pienessä porukassa. Ei ole mitenkään tavatonta, että samat ihmiset kohtaavat toisensa 

eri kohteissa eri vuosina. Joukossa on myös asiakkaita, jotka päivän päätteeksi panostavat hyvän 

ruuan lisäksi hyvinvointipalveluihin, kuten saunaan tai hierontaan. Asiakkaat ovat aktiivisia, he voi-

vat vaihtaa vaelluspäivän helposti pyöräilyretkeen, veneilyyn, melontaan tai uimiseen. 

Vaellusmatkailija ei pidä roskaisista poluista eikä hoitamattomista taukopaikoista. Suurin osa vael-

lusmatkailijoista karttaa vaarallisia reittejä. Myös virheelliset ja harhaanjohtavat viitoitukset aiheut-

tavat harmia. Kaikenlainen liikenteen melu koetaan häiritsevänä. Vaeltajat eivät pidä asfaltoiduista 

vaellusosuuksista.  Vaellusreiteille ei kaivata muiden aktiviteettien harrastajia kuten maastopyöräili-

jöitä tai ratsastajia.  
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3. Vaellusreitin infrastruktuurin ja palveluvarustuksen suunnittelu, 

rakentaminen ja ylläpito 
 

 

Vaellusreitin tai –reitistön suunnittelu käynnistyy perustamalla suunnitteluryhmä. Suunnitteluryh-

män työn tuloksena syntyy nykytila-analyysi. Reitin tarpeellisuuden kuvaus kattaa reitin käyttötar-

koituksen ja kysynnän, potentiaaliset asiakassegmentit sekä arvion reitin vuosittaisista kävijämää-

ristä. Nykytila-analyysiin kuuluu myös alueen rakennetun ja rakentamattoman ympäristön tila, 

maaston ominaisuuksien kuvaus, matkailukohteiden ja -palveluiden sijainti sekä vetovoimatekijät.  

Nykytila-analyysin voi toteuttaa suppeammin esimerkiksi asiantuntijatahoja kuulemalla tai laajem-

min tekemällä kyselytutkimuksen potentiaalisten käyttäjien keskuudessa. Nykytila-analyysin perus-

teella voidaan tehdä toimintasuunnitelma ja arvioida kustannukset. Hyvällä suunnittelulla voidaan 

ehkäistä monia rakentamisen ja tuotteistamisen virheitä, jotka voivat olla jälkeenpäin vaikeita ja 

kalliita korjata. Ennen varsinaisen suunnittelun aloittamista voi tutustua vielä Outdoors Finland –

koordinaatiohankkeen toimittamiin vaellusreittien kriteereihin (Liite 1). Suunnitteluryhmälle kannat-

taa antaa ne tiedoksi tämän suunnitteluoppaan lisäksi.  

 

3.1. Reitin käyttötarkoitus   
 

Reitit voidaan jakaa kiinnostavuuden, palvelutarjonnan, saavutettavuuden, merkinnän ja asiakkaan 

mukaan 1) paikallisesti, 2) alueellisesti, 3) valtakunnallisesti ja 4) kansainvälisesti kiinnostaviin reit-

teihin.  

 

1. Paikallinen kunto- tai luontopolku on tarkoitettu lähiasukkaiden liikuntapaikaksi. Kuntopo-

lulla tulee olla hyvä pinnoite ja tarpeeksi leveyttä, koska samaa reittiä todennäköisesti käyte-

tään sauvakävelyyn ja talvella hiihtoon. Luontopolun varrella on luontokohteita ja taukopaikko-

ja. Reittiä käytetään paikallisten asukkaiden vapaa-ajan virkistyskäyttöön. Se voi olla kapeampi 

kuin kuntopolku. Kummankin reitin aloituspisteessä tulee olla riittävästi paikoitustilaa ja opas-

taulu. Kunto- ja luontopolut ovat yleensä ympyräreittejä. 

 

2. Alueellisesti kiinnostavan luontoreitin käyttäjiä voivat olla päiväkoti- ja koululaisryhmät, 

ulkomaiset ja kotimaiset matkailijat ja 

lähiseutujen asukkaat. Reitit ovat suosit-

tuja päiväretkikohteita ja pienellä alueel-

la voi olla useita lyhyempiä vaihtoehtoja. 

Tällaisia ovat monet kansallispuistojen ja 

retkeilyalueiden reitit etenkin eteläisessä 

Suomessa. Nuuksion ja Repoveden kan-

sallispuistot sekä Luukin ulkoilualue ovat 

tällaisia kohteita.   

Vuoden retkikohde valitaan yleisöäänestyksen pe-

rusteella. Ammattilaisista koottu raati valitsee ha-

kemusten perusteella finalistit äänestykseen. Äänes-

tys tapahtuu internetissä Suomen Messujen 

(www.goexpo.fi) sivustolla. Voittaja julkaistaan Ret-

kimessuilla Helsingin messukeskuksessa maaliskuun 

alussa. Vuoden retkikohteiksi on valittu mm. Hera-

järven kierros Kolilla, Ruunaan retkeilyreitit, Koro-

uoma Posiolla ja Hossan retkeilyalue. 
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3. Valtakunnallisesti tunnettu reitti on niin vetovoimainen, että se vaikuttaa matkailijan kulut-

tajakäyttäytymiseen. Reitti sijaitsee tunnetulla retkeily- tai virkistysalueella tai niiden läheisyy-

dessä ja alueella on mahdollisuus vaeltaa useita päiviä.  Palveluvarustus on kattava ja niiden 

varrella on taukopaikkoja, laavuja ja käymälöitä. Reitistä on kartta elämyskuvauksineen. Tällai-

sia kohteita on tunnetuimmissa kansallispuistoissa ja retkeilyalueilla. 2000-luvulla on valittu 

vuosittain vuoden retkeilykohde, jotka sopivat hyvin tähän kategoriaan. Viimeistään valinnan 

myötä kyseisen reitin suosio on kasvanut. 

 

4. Kansainvälisesti kiinnostavia reittejä on pääosin pohjoisen kansallispuistoissa, jotka sijait-

sevat lähellä matkailukeskuksia, kuten Oulangan kansallispuiston Karhunkierros sekä Pallas-

Yllästunturin kansallispuisto. Tällainen kohde tunnetaan nimeltään kansainvälisesti. Reitti-

informaatiota on verkossa linkitettynä palveluihin. Informaatio on tuotettu vähintään englan-

niksi ja mahdollisesti muillakin kielillä. Reitistö ja matkailukeskus tarjoavat tekemistä useam-

malle päivälle.  

 

 

 

Kuva 2. Nuuksion kansallispuisto pääkaupunkiseudun läheisyydessä on suosittu päiväretkikohde. Kansallis-
puistossa on kolme rengasreittiä, joiden lähtö- ja paluupiste ovat Haukkalampi. Rengasreitit ovat päiväretkei-
lijän kannalta parhaat. Niiden lähtö- ja paluupisteet ovat helposti saavutettavissa (www.luontoon.fi) 
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3.2. Suunnitteluryhmän kokoonpano  

 

Vaellusreitin suunnittelu aloitetaan kokoamalla laajapohjainen suunnitteluryhmä. Ryhmään voi kuu-

lua vapaa-ajan ja liikunta-alan toimijoita, matkailun, maanrakentamisen ja luonnon tuntemuksen 

asiantuntijoita. Viranomaistahoja ovat muun muassa ympäristöviranomaiset ja Metsäkeskus. Pitki-

en vaellusreittien suunnittelussa vaelluskokemus on tärkeää. Suunnitteluryhmä kootaan reitin alus-

tavan käyttötarkoituksen mukaan. Kannattaa kuitenkin aloittaa pienellä kokoonpanolla ja tarpeen 

tullen pyytää mukaan lisää eri tahojen edustajia.  

Hyvin usein reittiä suunnittelee kaupunkien ja kuntien vapaa-aika- ja liikuntatoimi, joilla on myös 

paikallistuntemusta. Reitin suunnitteluun voi osallistua myös paikallinen luonnonsuojelupiiri, mat-

kailun alueorganisaatio, matkailuyrittäjiä, paikallinen toimintayhdistys ja Suomen Ladun paikallis-

osasto ympäristöviranomaisten lisäksi. Luonnonsuojeluyhdistyksillä on asiantuntemusta paikallises-

ta luonnosta ja sen erityispiirteistä. Luonnon merkitystä reitin vetovoimaisuuden kasvattamiseksi ei 

voida aliarvioida. Matkailun alueorganisaatiolla on tietoa matkailijoiden tarpeista, alueelle saapuvi-

en matkailijoiden profiilista ja käyttäytymisestä.  Jo suunnitteluvaiheessa matkailun asiantuntijat 

voivat pohtia reitin tuotteistamista ja markkinointia. Matkailija tarvitsee mm. opastauluja, reittikart-

toja, tietoa alueen kasvillisuudesta, eläimistä, kulttuurista ja historiasta. Kansainväliset asiakkaat 

tarvitsevat tietoa omalla kielellään tai vähintään englanniksi.   

Matkailuyrittäjät ovat mielellään mukana kertomassa omista tarpeistaan. Suunnittelussa on hyvä 

huomioida reitin liiketoiminnalliset ja kaupalliset mahdollisuudet, joista matkailuyrittäjät tietävät 

parhaiten. Heillä voi olla tarpeita sijoittaa reitin varrelle tai läheisyyteen väline- ja varustevarastoja, 

asiakastiloja kuten kotia tai omia laavuja. Jos läheisyydessä on matkailukohteita, on reitti suunni-

teltava siten, että se kiertää kohteiden kautta tai kohteista on liittymä reitille. Kävijämääriä ja käy-

tettävyyttä lisää reitin varrella sijaitsevat majoitus- ja matkailukohteet sekä reitin helppo saavutet-

tavuus alku- ja loppupisteestä.  

Hyvällä reittien suunnittelulla ja ottamalla elinkeino mukaan jo suunnitteluvaiheessa parannetaan 

elinkeinon toimintaedellytyksiä, reitin vetovoimaisuutta sekä asiakaskokemuksen laatua. Sen lisäksi 

että vaeltajat saavat ruokaa ja juomaa, tapaavat he myös muita vaeltajia ja tarvittaessa saavat 

opastusta ja neuvoja. Parhaimmillaan hyvä suunnittelu ja toteutus voi lisätä reitin vetovoimaisuutta 

siinä määrin, että reitin solmupisteessä olevasta ruokapaikasta voi kehittyä varsinainen syy vaeltaa 

reitti. Keski-Euroopassa reittien solmukohdissa on aina tarjolla ruokaa ja juomaa ja reittien varrella 

on usein kylttejä seuraavaan ruokapaikkaan, kahvilaan tai ravintolaan. 

 

 



11 

 

                                 

 

 

 

Kuva 3. ja 4. Saksassa reitin varrelta löytyi viitta seuraavaan ruokapaikkaan ja siinä matkan kesto ilmoitet-
tiin minuuteissa. Reittien solmupisteisiin, maisemallisesti kauniille paikoille voi Suomessakin syntyä elinkeino-
toimintaa kuten esimerkiksi Itävallassa on syntynyt. Kuvaaja Bengt Halme. 

 

Terveydenhuoltohenkilöstöllä on näkemystä siitä, miten reitit voivat palvella liikuntarajoitteisia. Es-

teettömiä reittejä voivat käyttää rollaattoria tai pyörätuolia tarvitsevat henkilöt, jotka kuntoutumi-

sen tai muun syyn takia viettävät aikaa hoitolaitoksissa. Tämä asettaa vaatimuksia reittien saavu-

tettavuudelle sekä pysäköintipaikoille itse reitin suunnittelun lisäksi.  Esteetön reitti ei palvele aino-

astaan täysin liikuntarajoitteisia vaan myös ikääntyvää väestöä, näkövammaisia tai pienten lasten 

kanssa poluilla kulkevia henkilöitä. Koska koko Eurooppa ikääntyy, voi polkujen helppo kuljettavuus  

lisätä merkittävästi kävijämääriä. 

Paikalliset toimintayhdistykset eli Leader-ryhmät (www.maaseutu.fi) ovat viime vuosina rahoitta-

neet reittien rakentamista ja palveluvarustuksen kohentamista sekä osallistuneet ylläpidon ja huol-

lon suunnitteluun. Suomen Ladun paikallisosastot ovat aktiivisia reittien käyttäjiä ja heillä on run-

saasti tietoa paikallisista tarpeista. Ympäristöviranomaiset rahoittavat reittien toteuttamista ja tun-

tevat paikalliset luonnon erityspiirteet.  

ELY-keskuksessa hoidetaan keskitetysti entisen TE-keskuksen, Ympäristökeskuksen ja tiepiirin asi-

oita. ELY-keskus voi rahoittaa hankerahalla reittien rakennus- ja kunnostushankkeita. Rahoittavaan 

viranomaiseen kannattaa ottaa yhteys jo suunnitteluvaiheessa (www.ely-keskus.fi).  

Metsäkeskus on asiantuntija luontoon ja metsiin liittyvissä hankkeissa. Metsäkeskus tekee asian-

tuntijatyönä mm. luontokartoituksia ja reittisuunnitelmia. (www.metsakeskus.fi). Paikallinen luon-

nonsuojeluyhdistys osallistuu usein mielellään luontokartoituksen tekoon. Luontoon liittyvää tietoa 

voi saada myös lintuyhdistys Birdlife:lta (www.birdlife.fi) tai Ympäristökeskukselta 

(www.ymparisto.fi).  

 

http://www.maaseutu.fi/
http://www.ely-keskus.fi/
http://www.metsakeskus.fi/
http://www.birdlife.fi/
http://www.ymparisto.fi/
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Kuva 5: Itärajan retkeilyreitti on Kainuussa Hossasta lähtevä reitti, joka päättyy Vartiukseen. Reitillä on ko-
konaispituutta 170 km ja sen suunnittelussa on huomioitu kaikki reitin varrelle sijoittuvat majoituskohteet 
(www.itarajanreitti.fi). Paikalliset matkailuyrittäjät majoittavat asiakkaita ja ohjelmapalveluyritykset järjestä-
vät reitillä kesäisin vaellus- ja talvisin hiihtoretkiä sekä koiravaljakkoajeluja. Opastettuja matkoja on myyn-
nissä yrittäjillä itsellään, Suomen Ladulla sekä ulkomaisilla matkatoimistoilla. 

 

 

Maanmittauslaitoksella on kartta-aineistoa erilaisiin tarpeisiin. Maanmittauslaitokselta saa mm. 

pohjakarttoja, joiden avulla suunnitellaan reittejä. Maanmittauslaitos myös virallistaa reittejä ns. 

reittitoimituksella. Reittitoimituksessa sovi-

taan maanomistajien kanssa maksettavista 

korvauksista ja oikeudesta maan käyttöön 

siinäkin tapauksessa, että maanomistus jos-

kus muuttuu. Reittitoimituksen läpikäynyt 

reitti myös merkitään karttoihin, jolloin esim. 

GPS -laite tunnistaa reitin. Reittitoimituksesta 

maksetaan reittikohtainen toimitusmaksu 

(www.maanmittauslaitos.fi).  

Metsähallitus on valtion liikelaitos, jonka hal-

linnassa on reilut 12 miljoonaa hehtaaria val-

tion omistamia maa- ja vesialueita. Metsähal-

lituksen velvollisuus on hoitaa ja käyttää näitä alueita niin, että ne hyödyttäisivät suomalaista yh-

Rahoittajia ja asiantuntijoita: 
 
Ely-keskus: www.ely-keskus.fi 

Metsäkeskus: www.metsakeskus.fi 

Ympäristökeskus: www.ymparisto.fi  

Leader-ryhmät: www.maaseutu.fi 

Maanmittauslaitos: www.maanmittauslaitos.fi 

Metsähallitus:www.metsa.fi, ww.luontoon.fi 

Suomen Luonnonsuojeluliitto: www.sll.fi 

Birdlife Suomi ry: www.birdlife.fi  

Suomen Latu ry: www.suomenlatu.fi  

Virkistysalueyhdistys ry, yleensä maakunnanliiton yhtey-

dessä, hakusanana virkistysalueyhdistys 

http://www.itarajanreitti.fi/
http://www.maanmittauslaitos.fi/
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teiskuntaa mahdollisimman hyvin. Kansallispuistoalueet kuuluvat Metsähallituksen alueisiin, mutta 

Metsähallitus pitää yllä myös muita valtion mailla kulkevia reitistöjä (www.metsa.fi). Metsähallituk-

sen retkikohteet löytyvät internet-portaalista osoitteessa www.luontoon.fi. Sivuilta löytyy myös pal-

jon muuta aihepiiriin liittyvää tietoa. Metsähallituksella on myös karttapalvelu verkossa osoitteessa 

www.retkikartta.fi. 

Lisäksi esimerkiksi paikallishistoriasta voi löytyä mielenkiintoisia tarinoita ja kohteita, jotka elävöit-

tävät reittiä. Esimerkiksi Suomen sotahistoriasta Salpalinjan kohteet ja vaikkapa Raatteen tien koh-

teet kiinnostavat myös kansainvälistä matkailijaa. Paikallishistorian asiantuntijoita löytyy mm. mu-

seoiden ja kotiseutuyhdistysten kautta. 

 

3.3. Ulkoilureittien luokittelujärjestelmä  
 

Suomen Latu on laatinut ulkoilureittien luokittelujärjestelmän, jonka tarkoituksena on antaa riittä-

vät tiedot reitille lähtemisen ja varustautumisen tueksi. Luokittelun avulla matkailija voi valita itsel-

leen sopivimman reitin. Reitin vaativuustaso kuvaa reitin kulkemisen helppoutta sulan maan ai-

kaan. Luokitusjärjestelmässä reitit luokitellaan reittiosuuksina tai reittikokonaisuuksina. Kullekin 

reittiosuudelle tai -kokonaisuudelle määritellään yksi luokka. Reittiverkostoissa voidaan tarvittaessa 

luokitella myös risteysten välisiä osuuksia. Suomen Ladun kouluttamia reittiluokittelijoita on tällä 

hetkellä noin sata ja heidän yhteystietojaan voi kysyä Suomen Ladulta.  

Suomen Ladun ulkoilureittien luokittelujärjestelmässä reitin vaativuus jaetaan kolmeen eri luok-

kaan: helppo, keskivaativa ja vaativa. Vaativuuteen vaikuttavat reitin korkeuserot, maastopohja ja 

opasteet. Helpoilla ja keskivaativilla reiteillä on niin selkeä viitoitus ja reitin maastomerkintä, että 

eksymisen vaaraa ei normaaleissa olosuhteissa juuri ole. Keskimääräinen etenemisnopeus on arvi-

oitu kaikissa luokissa hyväkuntoisen retkeilijän kulkemana ilman kantamusta. Reitin luokan määrit-

tää sen haastavin osuus. Reitin vaativuusluokka osoitetaan maastossa luokituskilvillä. Luokituskil-

vet on kiinnitetty viittoihin tai reittitolppiin.  

http://www.metsa.fi/
http://www.luontoon.fi/
http://www.retkikartta.fi/
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Reitin merkintä Korkeuserot Maastopohja Viitoitus ja 

maastomerkin-

nät 

Keskimääräinen 

etenemisnopeus 

ilman kanta-
musta 

Helppo 

sininen 
ympyrä 

Korkeuseroja on vähän. Oh-
jeellinen maksimikaltevuus on 
enintään 15 %, korkeusero 
korkeintaan 50m/km ja sivu-
kaltevuus 3-4 %. 

Pohjaltaan tasainen ja 
pinta on tarvittaessa 
pohjustettu tai varus-
tettu pitkospuin 

Reitti on selkeästi 
viitoitettu ja merkitty 
maastoon. 

n. 12–15 min/km 

Keskivaativa 

punainen 
neliö 

Korkeuseroja on jonkin verran. 
Ohjeellinen maksimikaltevuus 
on 30 % ja korkeusero enin-
tään 120 m/km. 

Sallitaan jonkin verran 
vaikeakulkuisia paik-
koja 

Reitti on selkeästi 
viitoitettu ja merkitty 
maastoon. 

n. 16–20 min/km 

Vaativa  

musta 
kolmio 

Reitillä on jyrkkiä tai vaikea-
kulkuisia osia. Suurin sallittu 
maksimikaltevuus mitataan 
tapauskohtaisesti reitin yhdes-
sä kohdassa tarkoituksenmu-
kaisella reitinpätkällä.  

Reitillä voi olla kahluu-
ta vaativa osuus 

Maastossa on ha-
vaittava polku tai 
ura ja reitillä voi olla 
vähäistä viitoitusta, 
joten tarvitaan hy-
vää suunnistustai-
toa. 

yli 21 min/km 

Kuva 6: Suomen Ladun luokitusmerkit 

 

 

3.4. Haasteellisuuden kuvaus  

 

Reitin haasteellisuuden kuvaus tehdään kolmella toisiaan tukevalla tavalla. Ensinnäkin reitti luoki-

tellaan edellisessä kappaleessa kuvatulla tavalla.  Sen lisäksi reitistä tehdään profiili, josta selviää 

kuljettava matka sekä reitin korkeuserot. Sen rinnalle tehdään kuvaus, josta selviää reitin pituus, 

sen kävelemiseen arviolta menevä aika, sen luokittelu ja muita huomionarvoisia asioita kuten esi-

merkiksi reitin kuljettavuus eri vuodenaikoina.  

Kuva 7. Itävallassa ja Saksassa reittien haasteelli-
suus on kuvattu hyvin. Reittien luokittelu on tehty 
samalla tavalla kuin Suomen Ladun luokittelussa, 
sininen – musta, helppo – vaikea -asteikkoa käyt-
täen. Esimerkiksi helppojen reittien väri on sininen. 
Sininen väri näkyy reitin numeron pohjana, reitin 
korkeuskäyrässä, maastossa reitin merkinnöissä 
sekä opastauluissa että viitoissa. Reiteistä ilmoite-
taan myös keskimääräinen kulkuaika. Reitin haas-
teellisuus on lisäksi kuvattu korkeuskäyrällä. Kuvaa-
ja Bengt Halme. 
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Kuva 8. Vasemmalla: Varoitus reitin varrelta: Reitti Nr. 519 on tarkoitettu vain kokeneille, pelkästään kul-
kuaika on 8-10 tuntia ilman taukoja. Reitillä tarvitaan asianmukaiset alppivarusteet ja eikä reitiltä ole pois-
tumismahdollisuutta ennen määränpäätä. Kuvaaja Bengt Halme. 
 
Kuva 9. Oikealla. Keski-Euroopassa reittien varrella on reittimerkintöjä lyhyin välimatkoin, mitä erilaisim-
missa paikoissa. Molemmat kuvat ovat Itävallasta. Kuvaaja Bengt Halme. 

 

Suunnitteluvaiheessa riittää luokitteluun pohjautuva haasteellisuuden kuvaus. Kun reitti-

informaatiota eri muodoissa aletaan valmistella, tulee informaation sisältää kuvaus haasteellisuu-

desta. Kuvaus haasteellisuudesta tulisi löytyä opastetaululta reitin alkupisteestä sekä reitistä kerto-

vasta materiaalista. Viime kädessä korkeusprofiilia hyödyntää matkanjärjestäjä valmismatkatuo-

tannossa. 

 

 

ESTEETTÖMYYS 

 

Esteetön ympäristö ja rakennus on kaikille käyttäjille toimiva, turvallinen ja miellyttävä.   

Poistamalla liikkumisen esteet ja tekemällä tiloista ja toiminnoista helppokäyttöisiä ja loo-

gisia, ollaan jo pitkällä. Fyysinen esteettömyys ei rakennusvaiheessa yleensä maksa sen 

 

Kuva 10. Englantilainen matkanjärjestäjä on kuvannut esitteessään matkan haasteellisuuden korkeuskäyrän 

avulla. Profiilista käy ilmi vaelluksen pituus ja korkeusero kunakin päivänä. Profiili kuvaa hyvin vaellusmatkaa 

mäkisessä maastossa. 
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3.5. Ympäristövaikutusten arviointi  

 

Retkeilyreittien ja palveluvarustuksen rakentaminen maastoon kuluttaa maaperää ja kasvillisuutta. 

Vaikutusten minimoimiseksi suunnitteluvaiheessa olisi kuultava luonnonsuojelun asiantuntijoita. 

Kulumisen laajuuteen voidaan vaikuttaa leiripaikkojen rakenteiden, kuten autiotupien ja nuo-

tiopaikkojen sijoittamisella. Mitä lähempänä toisiaan rakenteet sijaitsevat, sitä pienemmällä alueella 

kulumista esiintyy. Tunturielinympäristöt ovat herkempiä matkailusta aiheutuvalle kulumiselle kuin 

pohjoiset metsätyypit. Jotkut lintulajit, kuten pajulintu ja liro, esiintyvät vähäisempinä retkeilyreitti-

en läheisyydessä. Virkistyskäytön haitalliset ympäristövaikutukset ovat riippuvaisia maaston raken-

nepiirteistä, virkistyskäyttömuodosta sekä kasvillisuuden ominaisuuksista. Suunnittelun perustaksi 

tulisi kävijämäärän rinnalle ottaa virkistyskäytön laatu ja luontoon kohdistuvat vaikutukset. Reitin 

ja sen rakennusten ympäristövaikutusten arvioinnin avulla voidaan myös lisätä ja kohdentaa infor-

maatioita reitin käyttäjille ja ylläpitäjille ja minimoida haitalliset vaikutukset.  

 

3.6. Esteettömyys  

 

Esteettömyys koskee laajoja käyttäjäryhmiä. Lapsiperheet ja vanhemmat ikäryhmät hyötyvät es-

teettömien reittien rakentamisesta. Esteettömien reittien suunnittelusta löytyy runsaasti päivitettyä 

ja ajan tasalla olevaa materiaalia internetistä.  Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu on julkaissut 

Esteettömän rakentamisen oppaan, joka löytyy verkosta osoitteesta http://opas.comcorp.fi. Op-

paan voi tilata myös painettuna versiona, tilausohje on samassa osoitteessa. Pääkaupunkiseudulla 

on ollut Helsinki kaikille -hanke, joka on tuottanut runsaasti esteettömyyteen liittyvää materiaalia 

verkkosivuille osoitteeseen http://www.hel.fi/hki/HKR/fi/Helsinki+kaikille. Alla on muutamia kuvia 

Helsinki kaikille –hankkeen materiaalista. 

 

Kuva 11. Kulkuväylä rajautuu toisella puolella kä-

sijohteeseen ja toisella puolella hyvin kulkupinnas-

ta erottuvat mukulakiviraitaan. Valaisimet on sijoi-

tettu samalle puolelle kulkuväylää. Myös valaistus 

voi toimia ohjaavana elementtinä. (Helsinki kaikille-

projekti / kuvaaja Anni Juutilainen) 

http://opas.comcorp.fi/
http://opas.comcorp.fi/
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Kuva 12. Kulkuväylän jyrkissä kohteissa on 

kaiteet kummallakin puolella. Muuten kulku-

väylä rajautuu puiseen reunatukeen. Luontopo-

lun infotaulut ja levähdyspaikkojen sijainti on 

merkitty kulkupinnasta poikkeavalla materiaalil-

la. Polun varrella on erikorkuisia penkkejä. (Hel-

sinki kaikille-projekti / kuvaaja Anni Juutilainen) 

 

 

 

 

 

 

Kuva 13. Käsijohde kiertää yhtenäisenä kunto-
polun ympäri ja johtaa levähdyspaikoille. Leväh-
dyspaikat on merkitty kulkupinnasta erottuvalla 
kiviraidalla ja ne on sijoitettu pois kulkuväylältä. 
Penkkien vieressä on vapaata tilaa esim. apuväli-
neille tai lastenvaunuille. (Helsinki kaikille-projekti 
/ kuvaaja Anni Juutilainen) 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 14. Pöydän ääreen pääsee myös pyörä-
tuolilla pidennetyn pöytälevyn ansiosta. (Helsin-
ki kaikille -projekti / kuvaaja Anni Juutilainen)  
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3.7. Reittimerkinnät, opasteet ja palveluvarustus 

 

Reittien merkitsemisellä maastoon tarkoitetaan erilaisin symbolein ja värimerkein reitin merkitse-

mistä maastoon siten että reittiä on helppo seurata. Reittien viitoittaminen tarkoittaa reittien alku-

pisteessä olevia viittoja reiteille tai reittien risteyspaikoissa olevia viittoja kullekin reiteille. Viitoitta-

misen tulee olla johdonmukaista  ja johdattaa pääkohteesta seuraavaan pääkohteeseen.  Opas- ja 

rastitaulut ovat reittien varrella olevia rastipisteitä, joissa kerrotaan reittien varren kohteista. Opas-

tetaululla on reitin tai reitistön kokonaiskuvaus, luokittelu, kuvaus siitä miten reitti on merkitty 

maastoon ja reitin kävelemisen arvioitu kesto tunneissa. Opasteet ja rastitaulut voivat olla oman 

näköisiään, mutta symboleissa kannattaa noudattaa standardia. Suomen Standardoimisliitto on 

julkaissut standardissa SFS 4424 ulkoilun ja liikunnan merkit. Merkkejä on runsaat 200 kappaletta, 

ja ne on jaettu varoitus-, kielto-, rajoitus-, määräys-, ohje- ja opastusmerkkeihin. 

 

 

 
Kuva 15.  Suomessa opastetaulujen informaatiossa on runsaasti kehittämisen varaa. Itävallassa tunnetun 
vaellusalueen reittien alkupisteen opastetaulu on erittäin informatiivinen. Opastetaulusta saa kokonaiskuvan 
vaellusalueesta. Kaikki reitit on luokiteltu värikoodilla. Värikoodia hyödynnetään korkeusprofiileissa. Kaikista 
reiteistä on kuvaukset, luokittelu myös helppo –vaikea –asteikolla, arvioitu kulkuaika ja muita huomioita. Ku-
vaaja Bengt Halme. 
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Opasteiden, taulujen ja rastipaalujen rakentamisessa on huo-

mioitava vuodenaikojen ja sään vaihtelut, maasto, muu liiken-

ne ja kohteen sijoittelu turvalliseen paikkaan. Sää- ja vuoden-

aikatekijöistä pääsääntöisen tuulen suunnan ja sateen vaiku-

tusta yritetään minimoida kääntämällä opasteet ja taulut poi-

kittain tuulen suuntaan. Auringonvalo ja sen ultraviolettisäteily 

vaikuttavat pilvien läpikin, joten arkoja materiaaleja ei asenne-

ta auringon suuntaan. Reittien kohdepaikkojen määrityksessä 

on varmistettava etteivät kohteet ole esimerkiksi linnustojen 

pesintäalueilla.  

 

Kuva 16. Opastetaulu on kaukana, eikä näy käyttäjälle 

 

 

Opasteiden sijoittelussa huomioidaan lähestymissuunta. Jo valmiina olevia taukopaikkoja kannattaa 

yhdistää reittien osaksi. Näin vähennetään luonnon kuormitusta retkeilijöiden käyttäessä vakio-

paikkoja. Taulun ja rastipaalun vaativimmat kohdat ovat ylhäältä päin vesi- ja lumisateen vaikutuk-

sille altistuvat ja maahan kosketuksissa olevat osat. Taulujen ja rastipaalujen rakenteet suunnitel-

laan kestäviksi, yksinkertaisiksi, helpoiksi käyttää ja huoltaa sekä hyvin maastoon sulautuviksi. Ma-

teriaalina luontoon soveltuu parhaiten puu. Muovi- ja metallirakenteet eivät sulaudu luontoon yhtä 

vaivattomasti. Käytettäessä luontoon soveltuvaa kyllästettyä puuta, voidaan asennus tehdä lähes 

kaikkiin paikkoihin asennusmaaperästä huolimatta. Rakenteeseen voi laittaa myös pienen heijas-

teen, jolloin paikka havaitaan hieman huonommissakin näkyvyysolosuhteissa. 

 

 

Reittejä pitäisi merkitä ja viitoittaa 

nykyistä paljon tiuhempaan. Riit-

tävä ja näkyvä merkintä ja viitoit-

taminen lisää turvallisuuden tun-

tua ja vaeltajan aika ei mene tur-

haan polkujen ja reittien etsintään. 

Merkkien tulisi olla näköetäisyydel-

lä toisistaan.   

 

 

Kuva 17. Reittiviitoitus on tehty riit-
tävän selkeästi tässä esimerkissä. 
Kustakin reitistä kerrotaan värikoodilla 
luokitus, määränpää, kesto ja reitin 
numero. Nämä taulut ovat yleisiä Kes-
ki-Euroopan vaellusalueilla. Kuvaaja 
Bengt Halme. 
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Lisäksi on päätettävä mikä on reitin palveluvarustuksen taso.  Reitin palveluvarustus kattaa seu-
raavat asiat:  

 

 reitin palveluvarustus: opaste- ja opastaulut, reittimerkinnät ja viitoitus 

 reitin pinnoite: pitkospuut, sillat, muut polun pinnoitteet 

 taukopaikkojen varustus: penkit, laavut, nuotiopaikat, katokset, liikuntapaikat 

 huoltoreitit ja –väylät, huoltovarustus 

 muu kaupallinen palveluvarustus: välinevuokraus, varastotilat, kahvilat, neuvontapisteet  

 

 

 

 
Kuva 18. Nuuksion kansallispuisto on suosittu päiväretkeilykohde pääkaupunkiseudun läheisyydessä.  Reit-
tien pituudet ovat kohtuullisia, 2-8 km ja ne on merkitty sinisellä, punaisella tai keltaisella salmiakkiruudulla. 
Metsähallituksen luontoon.fi –internetsivuilla antamaan informaatioon kansallispuistojen reiteistä kuuluu reit-
tien nimi, pituus, reittimerkintä tai -kuvaus, palveluvarustus sekä nähtävyydet.  
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3.8. Reitin linjaus maastoon 
 

Ennen maastoon menoa karkea reittisuunnittelu tehdään maastokartan avulla. Kartalla näkyvät 

maaston muodot, vesistöt ja erityiset luonto- ja nähtävyyskohteet.  Maastokartalle tehty alustava 

reitin linjaus kuljetaan läpi. Tässä vaiheessa on tiedettävä reitin käyttötarkoitus sekä suunniteltu 

leveys ja pinnoite, jotta lopullinen linjaus ja palveluvarustus voidaan sijoittaa maastoon. Lopullinen 

linjaus tehdään vähintään maarakennusalan ammattilaisen kanssa.  

Reittilinjauksessa kartoitetaan tarvittavat maansiirtotyöt, reitille tulevat pinnoitemateriaalit, ar-

vioidaan tavat kuljettaa materiaalit ja tarvikkeet maastoon ja sijoitetaan reitin varrelle tulevat opas-

teet, viitat ja rakennukset oikeille paikoilleen. Myös reitin saavutettavuuteen ja pysäköintipaikat on 

suunniteltava. Rakennusten paikat merkitään maastoon. Näiden tietojen perusteella lasketaan tar-

vittava työn määrä ja tehdään lopullinen kustannusarvio. Maastoon merkityille rakennuksille on 

haettava rakennuslupa. Yleiset, voimassaolevat rakennustehokkuusdirektiivin määräykset koskevat 

myös luontoon tehtävien taukopaikkojen ja rakenteiden tekemistä. Mikäli reitti halutaan merkittä-

väksi maanmittauslaitoksen maastokarttoihin, haetaan maanmittauslaitokselta reittitoimitusta. Tä-

mä on yleensä tarkoituksenmukaista esimerkiksi rahoitusta haettaessa. Lisäksi vaaditaan luvat 

maanomistajilta. Reittitoimituksen yhteydessä luvat tulevat virallisiksi, vaikka maanomistus joskus 

muuttuisi.  

Luontokartoitus on syytä tehdä sen jälkeen kun reitti on piirretty maastoon. Reitin vetovoimai-

suus muodostuu maisemasta, näköalapaikoista, kohteen luonnosta ja kulttuurista ja siitä miten nii-

den kokeminen mahdollistetaan. Luontokartoituksella tarkoitetaan reitin luonnon erityispiirteiden, 

ilmaston, maasto sekä paikallishistorian kartoittamista ja ympäristövaikutusten arviointia. Luonto-

kartoituksen tuloksia voi käyttää 

opastauluissa, kartoissa, yritys-

ten tuotekuvauksissa ja markki-

nointimateriaalissa. Luontokar-

toitus moninkertaistaa reitin ve-

tovoimaisuuden, profiloi reitin ja 

laajemmin reittiverkoston ja li-

sää reitin hyödynnettävyyttä. 

Luontokartoituksen teosta voi-

daan pyytää tarjouksia kustan-

nusarvioon Metsäkeskukselta, 

luonnonsuojelupiiriltä tai muilta 

asiantuntijatahoilta. Kun he tie-

tävät reitin linjauksen, voivat he 

laskea työmäärän.  

 

Kun reittilinjaus ja luontokartoitus tehdään paikkatietoon nojautuen, paikantuvat kohteet kaikkeen 

kartta-aineistoon oli se sitten painettu kartta, internet-pohjainen kartta tai matkapuhelimen tai 

GPS-laitteen kautta käytettävä kartta. Samalla tallentuu reitin pituus, korkeuserot, reitin profiili ja 

Luontokartoituksen sisältö: 

Ilmasto: 

 vuodenajat ja niiden vaihtelu  

 lumivyöhykkeet, lumipeitto  

 ilmasto ja mikroilmastot: miten ilmasto-olosuhteet voivat 

vaihdella esimerkiksi joen uomien ja suurten korkeuserojen 

vuoksi 

 

Maasto 

 maisemat 

 historialliset aikakaudet, elämän kehitys, geologinen prosessi, 

fyysiset piirteet 

 biologiset arvot: eläimet ja linnut, kasvit ja kukat, puut ja 

pensaat 

 kulttuuriset arvot 
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reitin päästä päähän kävelyyn käytetty aika. Metsähallituksella on luontoon.fi -verkkosivuilla Met-

sähallituksen laatimat kestävän kehityksen periaatteet, joita voi käyttää myös apuna suunnittelussa 

samoin kuin Metsähallituksen ulkoilurakentamisen rakennepiirustuskokoelmaa, joka on julkaistu 

vapaasti käytettäväksi ja on hyvä apu rakentamiseen. www.metsa.fi/retkeilyrakenteet  Myös 

Maanmittauslaitoksen karttapohjat tulevat toukokuussa 2012 vapaaseen käyttöön veloituksetta. 

Lisätietoja: http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata  

 

3.9. Reitin ylläpito ja huolto   
 

 

Hyvä reittisuunnittelu kattaa myös reittien ylläpidon ja huollon. Valitettavasti tämä on asia, joka 

usein jää toiselle sijalle kun reittejä suunnitellaan, rakennetaan ja rahoitetaan. Reitin pinnoitteet 

vaativat huoltoa. Jos reitillä ei ole pinnoitetta, kuluu maasto melko pian ja esiin nousee erityisesti 

juurakoita. Ne vaikeuttavat reitillä liikkumista. Maaston kulumisen lisäksi myös reitin kasvillisuus ja 

rakenteet kuluvat. Kodat ja rakennukset vaikuttavat ympäröivään luontoon, mm. lintujen pesimi-

seen. Säännöllistä huoltoa vaativat myös wc:t, nuotiopaikat ja roskapöntöt. Nuotiopaikalla on usein 

kirves ja pilkottavia puita kävijöiden käytettäväksi. Jos niitä ei ole, on todennäköistä että reitin 

käyttäjät hakevat niitä omatoimisesti ympäröivästä maastosta. 

Ylläpidon ja huollon kustannukset riippuvat paljoltikin reitin käyttötarkoituksesta ja käyttäjämääris-

tä. Jos reitillä on paljon kävijöitä, on ylläpito ja huoltotoimenpiteitä tehtävä varsinkin sesonkiaikoi-

na viikoittain. Monissa tapauksissa ylläpidosta sovitaan kuntien kanssa. Ylläpitosopimuksessa reitin 

toteuttaja sopii tulevan ylläpitäjän kanssa tarkkaan ylläpidon sisällöstä niin, että reitti säilyy käyttö-

kunnossa. Reitit tulisikin suunnitella niin, että myös ylläpitoon riittää resursseja ja reitin käyttötar-

koitus on selvillä. Ylläpidosta ja huollosta on olemassa erilaisia ratkaisuja. Metsähallituksen ylläpito 

kansallispuistoissa ja retkeilyalueilla on kattavaa ja reitit tarkistetaan säännöllisesti. Lisäksi Metsä-

hallitus seuraa kävijätutkimusten avulla asiakastyytyväisyyttä ja tekee palautteen perusteella kor-

jauksia ja parannuksia. 

Talvireitit ovat huoltojärjestelyjen ja ylläpidon osalta pidemmällä, sillä erilaisia pooleja ja yhteistyö-

ryhmiä on paljon. Moottorikelkkareitit ja latureitit ovat jo pitkään keränneet rahaa käyttäjiltä. Moot-

torikelkkareiteiltä rahaa kerätään myytävillä kartoilla sekä uramaksuilla. Kelkkailija maksaa ura-

maksun tietylle alueelle, lupa voidaan tarkistaa maksulapusta tai ajoon oikeuttavasta tarrasta kel-

kassa. Lupien maksu onnistuu pankin kautta tai monin paikoin nykyään jo kännykällä. Matkailukes-

kukset keräävät majoittajilta latumaksuja. Latumaksuja maksetaan kapasiteetin mukaan, ja niitä 

maksavat niin hotellit kuin yksityiset vapaa-ajan asunnon omistajatkin. Tällainen menettely on käy-

tössä ainakin Kuusamossa, jossa latupooli kerää maksut. Yksityisille vapaa-ajan asuntojen omista-

jille maksu on vapaaehtoinen. 

Reittien suunnittelussa ja ylläpidossa on joitakin toimivia esimerkkejä. Kuusamossa on toiminut 

reittitiimi matkailuyhdistyksen vetämänä. Reittitiimissä on kehitetty alueen reitistöä ja sovittu yllä-

pidosta lähinnä Metsähallituksen ja kaupungin välillä. Seinäjoella ja Pirkanmaalla on perustettu yh-

distys, joka kaupungin ja kuntien ohella huoltaa ja ylläpitää reittejä. 

 

http://www.metsa.fi/retkeilyrakenteet
http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata
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CASE: Lakeuden elämysliikunta ry 

Yhdistyksen kotipaikka on Seinäjoen kaupunki ja toiminta-alueena on Seinäjoen seutu. 

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää elämyksellisen liikunnan harrastusmahdollisuuksia, edistää luontoon ja elä-
mysliikuntaan kohdistuvaa tutkimusta, lisäksi tarkoituksena on edistää toiminta-alueellaan luonnon-, ympäristön- 
ja maisemansuojelua sekä vaalia kulttuuriperinteitä. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa valistus- ja neuvontatoimintaa järjestämällä kokouksia ja in-
formaatiotilaisuuksia, harjoittamalla tiedotus- ja julkaisutoimintaa sekä tekee aloitteita ja esityksiä viranomaisille ja 
yhteisöille sekä ottaa tarpeen mukaan kantaa toimialaansa liittyvissä asioissa. Yhdistys edistää luonnon kaikinpuo-
lista tuntemusta järjestämällä voittoa tavoittelematta yleisöretkiä luontoon ja antamalla siellä asianmukaista ha-
vainto-opetusta, kehittää Seinäjoen kaupungin ja Ilmajoen kunnan alueella sijaitsevia elämysliikuntareittejä ympä-
ristöineen, sekä huolehtii Seinäjoen kaupungin ja Ilmajoen kunnan kanssa tehtävillä sopimuksilla reittien kunnos-
sapidosta. 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys on oikeutettu hankkimaan varoja jäsenmaksuina, keräyksin, apurahoina ja lah-
joituksina sekä muilla vastaavilla tavoilla. Lisäksi yhdistys voi järjestää maksullisia juhla-, huvi- yms. tilaisuuksia ja 
arpajaisia, sekä myyjäisiä ja välittää jäsenilleen voittoa tuottamatta erilaisia harrastusvälineitä. Yhdistys voi hank-
kia ja omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta tai kiinteää omaisuutta. 

Lisäksi yhdisty ylläpitää elämysliikuntaportaalia, johon on kerätty kaikki reitti-informaatio monine linkkeineen. Si-
vut löytyvät osoitteesta www.elamysliikunta.fi. Sivut on tehty hankerahalla, joka on koostunut esiselvityksestä ja 
varsinaisesta kehittämishankkeesta.  

CASE: Pirkanmaan maastoreitit – Pirkanmaan reittipooli 

Yhdistyksen tarkoituksena on turvata ja kehittää maastoreittien ympärivuotista käyttöä, kunnostamista, hoitamis-
ta, merkkausta yms. Pirkanmaalla. Tällä toiminnalla kehitetään myös käyttäjien turvallisuutta reiteillä. Toiminnas-
sa otetaan huomioon paikallisen väestön viihtyvyys, peruselinkeinojen harjoittaminen, luonnonsuojelu ja maise-
ma-arvot.  

Pooli on osaltaan myös turvaamassa matkailun kehitystyötä alueella. Matkailutoimijoiden joukossa poolin tehtävä-
nä on hoitaa reitistöä parhaalla mahdollisella tavalla Pirkanmaan luonnon suomat mahdollisuudet huomioiden. 
Olemme asettaneet suuren panoksen reitistöjen turvallisuuden kehittämiseen. Pelastuskoodijärjestelmä on käy-
tössä koko hoitopoolin alueella, eli Kihniössä, Kurussa, Virtailla ja Ruovedellä. Lisäksi on käytössä ns. teknisena-
vun puhelinnumero. Puhelinnumeroon voi soittaa vaikkapa konerikon sattuessa (talven moottorikelkkailu). Puhe-
linta päivystetään  ja yhteyttä otettaessa vastaaja järjestää apua paikalle. Avun saajan tulee vastata kustannuksis-
ta. 

Poolin rahoituksen kulmakivinä tarvitaan kuntien osuutta, vaikka reittien käyttäjät ja palveluntuottajat ovatkin 
aktiivisesti mukana. Kuntien osuudet tullaan jyvittämään siten, että se kohtelee jokaista kuntaa tasapuolisesti, 
alueen laajetessa ja kuntien lukumäärän kasvaessa muutamassa vuodessa ainakin kahteentoista. Talvella mootto-
rikelkkailijoiden osuus on 50 €/kausi. Palveluntuottajien osalta maksut tullaan myös mallintamaan yrityksen koon 
ja hyödyn  mukaan oikeudenmukaisesti. Reitistöjen käyttäjien hoitomaksun suorittaminen pyritään saattamaan 
mahdollisimman helpoksi ja nykyaikaiseksi. 

Tavoitteenamme on kehittää ja pitää maastoreitit käyttäjille miellyttävässä ja turvallisessa kunnossa ja luoda ko-
timaan ja ulkomaan matkailijoille kuva hyvin hoidetuista reiteistä ja taukopaikoista, jonne on mukava tulla jatkos-
sakin Reittipoolin kotisivut. ovat osoitteessa www.kelkkailu.fi   

http://www.elamysliikunta.fi/
http://www.kelkkailu.fi/
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Roskattomuus 

 

Metsähallitus on tehnyt hyvää työtä jätteiden vähentämiseksi ja roskattoman retkeilyn edistämi-

seksi. Metsähallitus on keskittänyt jätehuollon tuloalueiden jätehuoltopisteisiin ja vähentänyt tau-

kopaikkojen sekajäteastioita ja kompostointimahdollisuuksia. Samanaikaisesti jätevalistusta on li-

sätty. Retkeilijöiden vastuulla on tuoda itse jätteensä maastosta lajiteltavaksi ekopisteisiin tai viedä 

ne kuntien ylläpitämiin lajittelupisteisiin annettujen ohjeiden mukaisesti. Tavoitteet ovat onnistu-

neet hyvin retkeilijöiden myötävaikutuksella, sillä kaatopaikkajätteet ovat vähentyneet kolmannek-

seen, vaikka kävijämäärä on kaksinkertaistunut. Jätevalistusta voi antaa reitin alku- ja lähtöpis-

teessä sekä taukopaikoilla reittikartan ja opasvihkon lisäksi.  

 

 

 
Kuva 19. Metsähallitus antaa luontoon.fi internetsivuilla ohjeet roskattomaan retkeilyyn. Sivuilta löytyvä 
roskattoman retkeilyn opasteet pdf-tiedostona. Ohjeet löytyvät myös englanninkielisinä sivulla 
www.outdoors.fi.  
 

Metsähallituksen lisäksi lisätietoja roskattomuudesta saa seuraavilta tahoilta: 
o Suomen luonnonsuojeluliiton Jätteen ennaltaehkäisyä koskevat sivut (www.sll.fi) 
o Pidä saaristo siistinä (www.pidasaaristosiistina.fi) 
o Roska päivässä -liike (www.roskapaivassa.net) 
o Ongelmajäte (www.ongelmajate.fi)  
o Jätelainsäädäntö (www.ymparisto.fi) 
o Jätealan lainsäädännön kokonaisuudistus (www.ymparisto.fi)  

 

http://www.outdoors.fi/
http://www.sll.fi/luontojaymparisto/kestava/jatepolitiikka/ennaltaehkaisy/index_html
http://www.pidasaaristosiistina.fi/
http://www.roskapaivassa.net/
http://www.ongelmajate.fi/
http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=1165&lan=fi#a2
http://www.ymparisto.fi/
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=302369&lan=fi&clan=fi


25 

 

                                 

 

4. Kävijäseuranta ja -tutkimus 
 

Reittitutkimuksista yleisimmät ovat reittien kävijämäärän ja kävijöiden tyytyväisyyden seuranta. 

Niiden lisäksi voidaan tutkia kävijöiden alueille jättämään matkailutuloa ja reitin työllistäviä vaiku-

tuksia. Metsähallitus tutkii kansallispuistojen ja retkeilyalueiden vaikutusta paikallistalouteen euroi-

na ja henkilötyövuosina. 

Reittien kävijämäärän seuraaminen on yleensä jatkuvaa.  Kävijöiden määrää voidaan seurata eri-

laisilla henkilölaskureilla. Laskureita on käytössä kansallispuistoissa mutta myös monet yksittäiset 

reitit on varustettu laskureilla. Laskureita on monenlaisia. Esimerkiksi infrapunalaskuri on yksinker-

tainen ja lähettää reaaliaikaista tietoa vaikkapa internetiin kävijöistä. Internetiin tallentuu päivä ja 

kellonaika, jolloin laskuri on ohitettu. Yksinkertaisimmillaan kävijöiden määrää mitataan reitin var-

rella laatikossa olevalla vihkolla ja kynällä. Selainpohjainen ja evästeitä hyödyntävä järjestelmä an-

taa hyvän tarkkuuden, esimerkkinä mm. Google analytics -työkalu (www.google.com). 

Laskureiden lisäksi on hyvä seurata kävijöiden tyytyväisyyttä. Palautteen voi jättää reitin varrella 

olevaan vihkoon tai laatikkoon. Tekstiviestillä lähettävää palautteen antamista on kokeiltu ainakin 

Seinäjoen esteettömillä reiteillä; kommentit löytyvät Elämysliikunnan internet-sivuilta 

(www.elamysliikunta.fi). Matkailukeskukset keräävät yleistä asiakaspalautetta, jonka osana ovat 

myös vaellusreitit. Palautteen antaminen on siirtynyt entistä enemmän internetiin: muun muassa 

Rukan kesäsivuilla on kysely, jossa reitit huomioidaan. Palautteesta on hyvä tehdä yhteenveto ja 

käyttää saatu palaute hyödyksi reitin kehittämisessä. 

 

 

 

 

 

 

Kuva 20. Facebookista löytyy useita 
vaellusaiheisia sivuja. Sivuilla käydään 
vaeltajien ja ylläpitäjän ja vaeltajien kes-
ken keskustelua. Mikäli vaellusalue perus-
taa omat Facebook–sivut, olisi niitä myös 
seurattava ja päivitettävä aktiivisesti. Hy-
vin tehtynä ja aktiivisena ne toimivat mo-
neen suuntaan.  

 

 

http://www.google.com/
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Tulo- ja työllisyysselvitys on hyvä tehdä muutaman vuoden välein. Selvityksessä haastatellaan reit-

tien kävijöitä, lähikohteissa vierailijoita sekä alueen yrityksiä.  Selvityksessä mitataan matkailijoiden 

jättämää euromäärää, yritysten saamaa euromäärää sekä retkeilijöiden työllistäviä vaikutuksia 

(www.metsa.fi/eräasiat ja retkeily/Virkistyskäytön suunnittelu/ Suojelualueiden merkitys paikallista-

loudelle). Selvityksen avulla retkeilyreittien taloudellinen merkitys avautuu myös asiaa tuntemat-

tomalle henkilölle ja esimerkiksi reittien rahoitus voi helpottua. 

 

5. Reitin rahoittaminen ja budjetointi   
 

5.1. Rahoitusmahdollisuudet 

 
Vastuu ulkoilureittien suunnittelusta ja hallinnosta on jakautunut monille eri hallinnontasoille ja -

aloille. Perinteisesti vastuun jakona on ollut se, että valtio ohjaa ja opastaa reittien perustamista ja 

kunnat suunnittelevat, rakentavat ja ylläpitävät reittejä. Kunnan ja valtion edustajat ovat nykyisin 

olleet usein hankkeissa mukana edustamassa hallinnonalaansa. Erilaiset yhteisöt ja yrittäjät ovat 

olleet hankkeiden suunnittelijoina, toteuttajina ja osin ylläpitäjinä. 

 
Hankkeiden kehittämistoimenpiteet voivat kohdistua usean eri kunnan tai kaupungin alueelle. Ke-

hittämistoimenpiteillä voi olla myös laajempaa kansallista merkitystä, jolloin hankkeen rahoitukselle 

löytyy perusteita myös valtion hallinnonaloilta.  

 

Ulkoilureittien perustamisten rahoitus on yleisesti toteutettu seuraavien periaatteiden mukaisesti: 
  

 valtio ja kunnat: reittejä ja palveluja voidaan käyttää liikunta- ja ulkoilupalveluissa 
 opetus-, ympäristö-, maa- ja metsätalous- sekä liikenneministeriöt: kuuluu osana eri minis-

teriöiden tehtäviin 
 maakuntaliitto: sijoittanut alueellista kehittämisrahaa 

 ELY-keskus: myöntänyt työllisyysperusteista investointiavustusta 
 Euroopan Unioni: myöntänyt tukirahaa matkailun edistämiseen sekä investointeihin   
 yrittäjät: lisäarvoa ja -tuloja palvelujen ja tuotteiden kehittämisestä 

 
Luontoreittien rakentamiseen on käytetty runsaasti hankerahaa. Reittejä on rahoitettu sekä ESR – 

että EAKR -ohjelmista. Usein rahoitus tulee paikalliselta LEADER-ryhmältä, jotka antavat rahaa yk-

sittäisiin toimenpiteisiin kuten laavun tai pitkospuiden rakentamiseen. Rahoituksen määrä vaihtelee 

rahoituslähteestä riippuen. Rahoitusta on myös kerätty yrityksiltä ja osa voidaan tehdä talkootöinä, 

mikä on tavanomaista varsinkin LEADER-hankkeissa. Osa rahoituksesta voidaan saada myös myös 

materiaalilahjoituksina kuten puutavarana. Rahoitusta saa suunnitteluun ja rakentamiseen ja mah-

dollisesti myös kävijäseurannan toteuttamiseen.  

 

 

 

 

http://www.metsa.fi/eräasiat
http://www.metsa.fi/eräasiat
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5.2. Kustannusarvio ja budjetti 

 

On hyvä muistaa, että reitin suunnittelu ja toteutus vaatii kustannusarvion ja vuosittainen huolto ja 

ylläpito puolestaan vuosibudjetin.  

Kustannusarvioon vaikuttavat ennakkotutkimukset ja -analyysit, rakenteiden ja reittien suunnittelu, 

toteutuksen suunnittelu, opaste- ja opastaulujen, lähtö-, lopetus- sekä taukopaikkojen rakentami-

nen ja asentaminen, koulutus ja markkinointi. Kustannukset riippuvat siitä millaisella ammattitai-

dolla ja tasolla mikin kokonaisuuden osa halutaan toteuttaa. On hyvä muistaa jo toteutuneiden 

reittien opetus: hyvällä suunnittelulla ja toteutuksella saadaan vuosikymmeniä kestävät reitit. Huo-

non toteutuksen tuloksia on korjailtava jo muutaman vuoden välein.  

Jokainen kokonaisuuden osa pitää pilkkoa pienempiin osiin ja miettiä niiden toteutus joko omana 

työnä tai tilaamalla alihankkijalta. Rakentamisen lisäksi tarvitaan koulutusta ja ohjausta. Sitä tarvit-

sevat yrittäjät ja myös kohteiden rakentajat, opastaulujen tekstien tekijät, kuvien ottajat tai piirros-

ten tekijät. Kustannusarvio tulee tehdä perusteellisesti ja huolella, ettei kesken hankkeen tarvitse 

muuttaa toteutusta heikomman lopputuloksen suuntaan. 

Vuosittaiseen budjettiin kuuluu myös ylläpidon ja huollon kustannukset. Usein budjetissa on lasket-

tu polun rakentaminen kokonaisuudessaan mutta polun tuotteistaminen, markkinointi ja ylläpito ja 

huolto unohtuvat. Budjettiin on myös laskettava virallisten asiakirjojen ja lupien kustannukset. Jul-

kisen hankinnan hinnan ylittäessä kilpailutuksen rajat, täytyy hankinta tai hankinnat kilpailuttaa.  

Kokonaiskustannusarvion tulee sisältää vähintään seuraavat asiat: 

 

Reitin suunnittelu ja rakentaminen 

 maansiirtotyöt 

 polkujen rakentaminen ja merkintä 

 rakennukset ja rakenteet 

 alku- ja loppupisteet: pysäköintipaikat 

 jätehuolto 

 reitin luokittelu ja haasteellisuuden kuvaus 

 esteettömyys 

 

Reitin huolto ja ylläpito  

 kuka ylläpitää ja huoltaa  

 mitä huolletaan ja ylläpidetään: tavara- ja tarvikehankinnat, työn osuus 

 

Reitin tuotteistaminen ja markkinointi 

 luontokartoituksen teko 

 opastaulut  

 karttamateriaalin laadinta, hankinta ja jakelu 

 internet-sivut 

 linkitykset 
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CASE esimerkkejä kustannusarvioista  
 
Lammassaaren palveluvarustuksen rakentaminen/ Huhuksen Kyläyhdistys ry 

Koitereen Lammassaari kuluu Lammassaaren- Yppylän natura-alueeseen. Hankkeen tavoitteena on 

parantaa alueen palvelurakennetta. Sen aikana rakennetaan tilapäistä käyttöä varten kota/laavu, 

korjataan puuliiteri ja kuivakäymälä tai tarpeen vaatiessa rakennetaan uudet. Lisäksi hoitosuunni-

telmassa merkittyihin paikkoihin tehdään kuusi nuotiopaikkaa, rakennetaan jätehuoltoa varten tar-

vittavat rakennelmat ja alueen käyttöä. 

Kustannusarvio: 30 000 € 

Kota Kodisjoelle /Metsästysseura Kodisjoen Raiku  

 

Kylässä ei ole yhteisiä ajanviettopaikkoja tai kokouksenpitopaikkoja. Hankkeessa rakennetaan tal-

koilla pitkästä puutavarasta 25 m2 kota, jossa on kotakeittiö. Tavoitteena on saada jäsenille, kylä-

läisille, partiolaisille sekä lasten harrastuksiin viihtyisä ja toimiva kokoontumispaikka.  

 
Kustannusarvio:  12 569 € 

 

Liedon Vanhalinnan Ystävänpolun opastus / Liedon Vanhalinna-säätiö 

Hankkeen aikana tehdään Vanhalinnan Ystävänpolulle teemallisia opastuksia. Teemoja on neljä: 

historia, luonto, vanhat tarinat ja lapsille seikkailuopastus. Opastukseen kuuluu kolme osiota jotka 

toimivat itsenäisesti tai toistaan täydentäen: ääniopastukset (ladattavissa yleisöpäätteeltä Vanha-

linnassa mp3-soittimeen tai puhelimeen), virtuaalinen opastuskierros (Internetissä) ja opasvihko 

(painettu).   

Kokonaisbudjetti  14 975 € 

Ojakorven perinneyhdistys ry / Ojakorven urheilu- ja luonto-keskus 

Ojakorven perinne yhdistys ry kunnostaa Pomarkun kunnalta vuokraamansa tontin paikallisten ja 

kesäasukkaiden käyttöön. Alueelle rakennetaan varasto, puuceet, isokokoinen laavu (ajateltu lii-

kuntarajoitteisia, pyörätuolilla liikkuvia ja isompia lapsiryhmiä) grillaus- ja taukopaikka. Toiminta-

alueen luontopolku ja hiihtoladun pohja raivataan ja osittain tasataan. Mahdollistetaan kaikille ta-

savertaiset urheilu- ja luontoelämysmahdollisuudet ympärivuotisesti. 

Kokonaisbudjetti: 33 327 € 
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6. Pelastus- ja turvallisuussuunnitelmat 

 

Pelastussuunnitelma kannattaa tehdä yhteistyössä Pelastuslaitoksen kanssa. Parikkalassa retkeily-

reiteille on tehty yleinen pelastussuunnitelma, jossa reittien varren riskit on kartoitettu riskin to-

dennäköisyyden ja riskin vakavuuden muodostamalla kertoimella. Pelastussuunnitelmassa on myös 

pelastuskoodit, joilla reitit on merkitty. Reitin turvallisuustiedot on hyvä soveltuvin osin lisätä reitin 

aloituspisteen opastaululle. 

 

6.1. Turvallisuus ja ohjeistaminen  
 

Yritykset voivat käyttää reittejä kahdella tapaa. Oheis- ja ohjelmapalveluita tarjoavat yritykset voi-

vat käyttää reittejä omien tuotteidensa toteuttamiseen. Tällöin yrityksen täytyy laatia oma turvalli-

suussuunnitelmansa, jossa kartoitetaan mahdolliset onnettomuuspaikat ja toimenpiteet, joihin yri-

tyksen tulee ryhtyä onnettomuuden sattuessa. Yrityksen on huolehdittava asiakkaiden asianmukai-

sesta varustuksesta sekä turvallisesta liikkumisesta luonnossa. Lisäksi henkilökunnan pitää tuntea 

pelastusjärjestelmä.  Vähintään nämä asiat on todettava yrityksen turvallisuussuunnitelmassa.  

Yritys voi myös ohjata asiakkaitaan käyttämään reittejä omatoimisesti. Tällöin yrityksen tulisi ker-

toa asiakkaalleen seuraavat asiat: 

 miten reitille pääsee ja miten siltä poistutaan 
 miten reitti on merkitty 

 varmistaa, että asiakas osaa lukea karttaa, tarvittaessa käyttää kompassia ja/tai GPS-
laitetta 

 reitin haasteellisuus, kuvaus reitin haasteellisimmista kohdista 
 ovatko asiakkaan välineet ja varusteet toimivia ja riittävät 

 
Ohjeistus on hyvä pitää esillä esimerkiksi majoitusyrityksen mökkikansiossa tai infotaululla.  

 

 

6.2. Turvallisuussuunnitelmat  

 

Vaellusreitin tai -tuotteen turvallisuussuunnitelma on osa yritykseltä vaadittavaa turvallisuusasiakir-

jaa. Turvallisuussuunnitelma on ennakkoon laadittu alueen tai yhteisön yhtenäinen suunnitelma, 

jonka laatii ohjelmapalveluyrittäjä yhdessä alueen pelastusviranomaisten kanssa. Turvallisuus-

suunnitelmilla pyritään ennalta ehkäisemään vaara- ja onnettomuustilanteita sekä luomaan toimin-

tamallit, tarpeelliset tiedot pelastusviranomaisille ja retkeä järjestäville yrityksille tai yhteisöille. 

Turvallinen retkeily ja retkien järjestäminen edellyttää omana osa-alueena suunnitelman laatimista 

sekä tiedottamista kunnan terveysviranomaiselle, tarvittaessa pelastuslaitokselle, retkenjärjestäjille 

ja retkeilijöille. Yrityksen tai yhteisön retkiä järjestävän tai kalustoa vuokraavan henkilöstön tulee 
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olla perehtynyt suunnitelmiin. Turvallisuussuunnitelma ja riskianalyysi tehdään jokaiselle reitille 

erikseen. Suunnitelma on tarkastettava vähintään kerran vuodessa. Suunnitelman historiatietoihin 

kirjataan kaikki vaara- ja onnettomuustilanteet sekä korjaavat toimenpiteet. 

 

Suunnitelmassa keskitytään yksittäisen vaeltajan tai vaellusryhmän pelastamiseen ja pelastautumi-

seen onnettomuus- tai vaaratilanteessa. Siinä selvitetään mm: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yrityskohtaiset turvallisuussuunnitelmat kannattaa esitellä ja toimittaa paikallisille pelastuslaitoksil-

le. On huomioitava, että suunnitelmat on tehtävä muuttuvien tekijöiden johdosta erikseen jokaista 

reittiä kohden. Esimerkki turvallisuussuunnitelmasta on esitetty melontareittien suunnitteluoppaan 

liitteessä 2.  

 

 

6.3. Riskianalyysi 
 

Riski muodostuu vaarallisen tapahtuman todennäköisyydestä ja seurausten vakavuudesta. Riskien 

arviointiin sisältyy tuotteen tai reitin kaikkien elementtien tutkiminen ja arviointi. Ensiksi tunniste-

taan vaaratekijät ja arvioidaan niiden merkitys turvallisuudelle, terveydelle ja omaisuudelle. Mikäli 

riski ja sen seuraukset arvioidaan liian suureksi, muutetaan toimintaa tai reittiä turvallisemmaksi. 

Riskianalyysin teon tavoitteena on parantaa turvallisuutta. Liitteessä 3 on esimerkki riskianalyysis-

tä. 

1. Toiminnan/suorituspaikan kuvaus 

2. Toiminnan turvallisuudesta vastaava henkilö ja hänen varahenkilönsä sekä hei-

dän yhteystietonsa 

3. Ajo-ohjeet tai muut ohjeet suorituspaikalle saapumiseen (myös pelastus- ja sai-

raankuljetusyksikköjen kulkureitit) 

4. Reittiselostus, lähtöpaikka, paluupaikka, päivämatkat, yöpymis- ja taukopaikat, 

toimintapaikat. Liitteenä kartta, johon on merkitty selkeästi edellä mainitut kohdat. 

5. Toimintaan/suorituspaikkaan liittyvät riskit 

6. Riskien hallinta: osallistujien enimmäismäärä, rajoitukset, ohjaajien pätevyysvaa-

timukset, toiminta ennen alkua, osallistujien perehdyttäminen, käytettävät varus-

teet, koneet ja laitteet, erityisvarusteet, elintarvikkeiden ja veden kuljetus ja säily-

tys, paloturvallisuus 

7. Toiminta fyysisen vamman sattuessa asiakkaalle tai työntekijälle 

8. Toiminta muissa onnettomuus- ja vahinkotilanteissa (esim. tulipalo, häkämyrky-

tys) 

9. Yleisiä toimintaohjeita (esim. tulen käsittely, metsäpalovaroitukset) 

10. Toiminta tapaturman tai onnettomuuden jälkeen 

11. Muut huomioitavat asiat 
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7. Kansainvälisiä esimerkkejä reittien kehittämisestä  

 

 

7.1. Laatuohjelmia  

 

Saksassa on tehty pitkään työtä erilaisten laatuohjelmien kanssa. Eri aktiviteeteille ja niihin liittyvil-

le palveluille on luotu omat laatukriteerinsä. Wanderbares Deutschland-laatuohjelma on luotu vael-

lusreiteille sekä niihin liittyville palveluille. Saksan vaellusyhdistys (Der Deutsche Wanderverband) 

on vuodesta 2004 alkaen aktiivisesti kehittänyt Wanderbares Deutschland-ohjelmaa. Vuonna 2010 

kriteerit täyttäviä vaellusreittejä oli 62 kpl, pituudeltaan muutamasta kilometristä satojen kilometri-

en mittaisiin reitteihin. Laatukriteerit täyttäviä vaeltajia palvelevia yrityksiä on rekisteröity yli 1200 

kpl (www.wanderbares-deutschland.de). Euroopan vaellusyhdistys (European Ramblers Associati-

on) ohjaa eri maita noudattamaan vaellusreittien kehittämisessä kyseisiä Wanderbares Deutsch-

land-ohjelman kriteerejä.   

Saksan vaellusyhdistyksen kouluttamat reittiasiantuntijat kartoittavat reitin.  Reiteille on asetettu 

peruskriteerit, jotka vaaditaan kaikilta reiteiltä sekä lisäksi valinnaisia kriteerejä, joista voidaan vali-

ta kullekin reitille sopivat.  Tiedonkeräyksen ja laatuarvioinnin jälkeen tehdään SWOT-analyysi. Sen 

pohjalta tehdään reitin arviointi ja kootaan parannusehdotukset. Jos reitti täyttää asetetut vaati-

mukset, voidaan sertifiointi aloittaa. Sertifioitu tarkastaja tarkistaa vielä reitin pistokokein, minkä 

jälkeen reitti on mukana Wanderbares Deutschland – laatureittien verkostossa. Saksan vaellusyh-

distys on luonut maan kattavat kriteerit myös vaellusystävällisille majoitus- ja ravitsemuskohteille. 

Myös näissä on pakolliset sekä valinnaiset kriteerit. Tarjontaa laajennetaan jatkuvasti. Arvioinnin 

perusteella yritys hyväksytään mukaan ohjelmaan. Samantyyppinen systeemi on käytössä Itäval-

lassa. 

Itävallassa toimii Vaelluskylät-verkosto. Vaelluskylien verkosto toimii yhdistyspohjalta ja yhteisille 

internet-sivuille on koottu kaikkien kylien vaellustieto. Kokonaisuuden tarkoitus on helpottaa 

asiakkaan tiedonsaantia ja houkutella valitsemaan Itävalta vaelluskohteeksi.  Yhdistyksen internet-

portaalista (www.wandern-in-oesterreich.at) löytyy tietoa matkan suunnitteluun, kohteen valintaan 

kuin palvelutarjontaakin. Sivut esittelevät 52 alueen elämyksiä ja tarinoita luonnosta, ruoasta ja 

kulttuurista. Sivuilla on vuodenajoittain erilaisia teemoja, uutisia ja suosituksia. Portaalista löytyvät 

reitit, taukopaikat, majoitusmahdollisuudet sekä kuvaukset kaikista kylistä.  

 

 

http://www.wanderbares-deutschland.de/
http://www.wandern-in-oesterreich.at/
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7.2. Sauvakävely  
 

Sauvakävelyn tuotteistamisessa saksalaiset ovat muita edellä ja Saksassa on useita eri konsepteja, 

jotka tunnetaan Suomessa sauvakävelypuistoina. Kyseisiä puistoja on syntynyt useisiin maihin. 

Sauvakävelypuisto on alue tai reitistö, joka on merkitty maastoon. Suomalaisesta nimestään huo-

limatta reitit ovat useille muillekin lajeille sopivat.  

Sauvakävelypuisto on suunniteltu ympärivuotiseen liikkumiseen, talvella niillä hiihdetään tai lumi-

kenkäillään. Reitit on luokiteltu eri liikuntalajeille sopiviksi sekä merkitty maastoon haasteellisuuden 

mukaan. Tunnetuimmat sauvakävelypuistoverkostot, Nordic Fitness Sports Park  (www.nordic-

fitness-park.de) ja Nature Fitness Park (www.naturefitnesspark.de) ovat molemmat rekisteröityjä 

tavaramerkkejä, joita on käytetty Suomessakin.  

Konsepti ostetaan tavaramerkin omistajalta. Perushinta kattaa merkitsemisen, luokituksen ja kon-

septin käyttöoikeuden sekä näkyvyyden konseptin internet-portaalissa. Hinta vaihtelee alueen laa-

juuden mukaan kymmenentuhannen euron molemmin puolin.  

 

 

Kuva 21. Keuruulla on toteutettu Nordic Fitness Sports Park TM -konseptin mukainen puisto. Puistossa voi 
harrastaa rullaluistelua, sauvakävelyä ja hiihtoa. Keuruun sauvakävelypuisto näkyy tuotemerkin kotisivuilla.  
 

http://www.nordic-fitness-park.de/
http://www.nordic-fitness-park.de/
http://www.naturefitnesspark.de/
http://www.naturefitnesspark.de/
http://www.naturefitnesspark.de/
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8. Vaelluskartta 
  

 

Kartalla on monta käyttötarkoitusta. Kartta opastaa alueelle ja sieltä pois. Kartta kertoo, missä reit-

ti kulkee maastossa ja millainen maasto on muodoltaan. Nykyisin kartanlukutaito ei ole yhtä ylei-

nen, joten kannattaa tarkkaan harkita millaisen kartan reitistä laatii. Lisäksi reitin asiakasryhmillä 

on erilaisia tarpeita. Kartan käyttö on muuttumassa enemmän web-pohjaiseksi ja käyttäjän mobiili-

laitteissa hallittaviksi. Kohteiden paikantamisessa käytetään satelliittimittausta, joka on satelliitti-

paikannusjärjestelmien avulla tehtävää sijainnin määrittämistä. Satelliittimittauksesta käytetään 

perinteisesti termiä GPS-mittaus, mutta sen sijaan nykyään voidaan puhua myös maailmanlaajui-

sesta GNSS-mittauksesta (Global Navigation Satellite System). Tällöin sijainnin määrittämiseen 

käytetään GPS-järjestelmän lisäksi muitakin satelliittipaikannusjärjestelmiä.  Kartan tekoon, erilai-

siin karttoihin ja termeihin voi tutustua Maanmittauslaitoksen verkkosivuilla 

(www.maanmittauslaitos.fi).  Tehtäessä kaupallista karttaa ja reittikarttaa käytetään kaupallisia 

kartantekijöitä, joita on markkinoilla muutamia kymmeniä. 

 

 

 
 

Kuva 22. Maanmittauslaitos tekee painettuja karttoja koko Suomesta ja sen verkkosivuilta voi tulostaa il-
maisia karttoja erilaisten esitysten tausta-aineistoiksi. 
 

http://www.maanmittauslaitos.fi/
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Matkailukäytössä kartta toimii parhaiten, jos se on tehty yhtä tai muutamaa reittiä tai yhtä reitistöä 

koskien. Matkailukäyttöön soveltuvan aktiviteettikartan täytyy sisältää seuraava informaatio:  

 Kartassa tulisi olla lähestymiskartta, joka kertoo missä alue ja reitistö sijaitsee 

 Kartan tulee sisältää tekemistä vähintään 6 päiväksi ja kunkin aktiviteetin ja/tai reitin on ol-

tava toteuttavissa yhden päivän aikana. Sisällön tulee kattaa alueen yleiskuvaus, alueen 

saavutettavuus (lentokone, juna, linja-auto, oma auto) ja luonnon kuvaus 

 Kartan tulee sisältää kunkin reitin yleiskuvaus, reitin saavutettavuus sekä reitin alku- ja 

päätepisteet  

 Kartan on kerrottava reitillä olevat nähtävyydet ja vetovoimatekijät sekä reitillä huomioita-

vat erityiskohteet kuten erityisen haasteelliset osat ja vaaralliset kohdat.  

 Haasteellisuus kuvataan reitin väriluokittelulla, arvioinnilla helppo-vaikea, reittiprofiililla ja 

tiedoilla reitin pinnoitteista, portaista, vaarallisista ylityksistä, reitin pituudesta sekä arvioi-

dulla vaelluksen kestosta  

 Alueen ja reitin kuvauksen on vastattava todellisuutta ja kaikki reitin varrella olevat palvelut 

on merkittävä. Uimapaikat, polut ja tiet on merkittävä karttaan. Maastomerkintöjen tulisi ol-

la kunnossa ja mikäli on käytetty erikoismerkintöjä (esim. värejä), niistä tulisi olla kuvaus 

kunkin reitin kohdalla. 

 

 

Kuva 23: Kuusamossa julkaistaan päiväretkikarttaa. Se sisältää yksittäisinä ruutuinmaastopyöräily-, melonta 
ja vaellusreittejä. Kustakin reitistä on yksinkertainen kartta, jossa on kaikki tarvittavat tiedot: mittakaava, 
haasteellisuus, reitin suositeltava kulkusuunta ja haasteellisuuden kuvaus monella eri tavalla. Kartan voi tu-
lostaa verkosta luontokuvauksen kera. 
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Tärkeimmille markkina-alueille on tehtävä kartoista omat kieliversiot. Asiakaspalautteissa on todet-

tu, että karttojen saanti lähtömaasta johtaa pidempään viipymään alueella. Samassa kartassa voi 

olla melonta-, vaellus- ja pyöräilyreitit sekä vihjeet ja vinkit muihin aktiviteetteihin. Niiden perus-

teella voi toteuttaa omatoimisen kiertomatkan. Karttaratkaisuina ovat yleistyneet erilaiset reittien 

hakukoneet, joilla hiihto-, vaellus- ja pyöräilyreittejä voi hakea esimerkiksi paikkakunnittain. Tämä 

vaihtoehto soveltuu parhaiten paikalliskäyttöön. Matkailija tarvitsee ostopäätöksen tekemiseksi sel-

keästi kohdennettuja reittejä.  

Reittikarttojen laadinnan perusperiaatteet ovat tiivistettynä seuraavat: 

 Jo karttojen suunnittelussa on hyvä käyttää apuna kartta- ja paikkatietoalan ammattilaisia. 

Nykyaikaiset kartat valmistetaan paikkatieto-ohjelmistoilla 

 Kartalle tarvittavat teematiedot (reitit, kohteet, valokuvat yms.) on kerättävä ja toimitettava  

kartan valmistavalle yritykselle jatkokäsittelyä varten. Teematietojen keräämisessä tulee 

mahdollisuuksien mukaan hyödyntää GPS-laitteita 

 Lopulliset kartat laaditaan paikkatieto-ohjelmistoilla alan ammattilaisten toimesta 

Kun karttojen laadinnassa hyödynnetään paikkatietoa, tiedot ovat helposti kerättävissä ja siirrettä-

vissä eri kartoille. Kartta-aineistoa voidaan hyödyntää sekä painetuissa kartoissa ja esitteissä että 

erilaisissa digitaalisissa sovelluksissa (internet, GPS, älypuhelin). Karttojen päivittäminen, yhdistä-

minen ja jatkokäyttö on helppoa ja aineistoa on mahdollista hyödyntää myös kartoitusvaiheen  

päättymisen jälkeen. Tilattaessa karttaa kannattaa varmistaa karttatietojen ajantasaisuus kartan 

tekijältä.  

Karttaa laadittaessa on syytä miettiä myös kartan jakelukanava ja maksullisuus. Jo kartan ulkoasu 

ja sisältö vaikuttavat siihen, onko ylipäätänsä mahdollista myydä karttaa. Kartan jakelun voi suorit-

taa itse paikallisesti yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa tai varmistaa jakelu valtakunnallisesti 

painotalon kautta. Joillakin kartan valmistajilla on valmiit jakeluketjut kotimaahan ja ulkomaille ja 

myös verkkokaupan kautta. Ilmaiskarttoja jaeltaessa on huomioitava, että monetkaan kartoilla tai 

matkaoppailla liiketoimintaa harjoittavat toimijat eivät ole kiinnostuneita jakelemaan ilmaistuotetta 

samaan aikaan, kun myynnissä on myös maksullisia tuotteita. Näin ollen jakelukanaviksi kannattaa 

hankkia muunlaisia tahoja. Näitä voivat olla esim. verkkokaupat, joista voi tilata esim. postimaksul-

la ilmaisjakelukarttoja muiden tuotetilausten yhteydessä. Lisäksi ilmaisjakelutuotteille on saatava 

aikaan riittävä jakelu mm. alan messuilla ja kohdealueen matkailutoimistoissa. Mikäli kartta tuote-

taan päiväretkistä, on yhtenä mahdollisuutena internetistä tulostettava päiväretkikartta. 

Digitaalisten karttojen jakelu on jatkuvassa murrostilassa. Tällä hetkellä erilaisia karttaratkaisuja on 

runsaasti erilaisilla internet-sivustoilla. Jatkossa karttatuotteet tulevat siirtymään entistä enemmän 

myös älypuhelimiin ja navigointilaitteisiin. Karttojen, kuten muidenkin älypuhelimiin ladattavien 

tuotteiden jakelussa on kaksi perusmallia. Tuotteet voivat olla jo ilmaiseksi ladattavissa tai niitä 

myydään esimerkiksi puhelinmerkkien verkkokaupoissa (iStore, Nokia Ovi). Esimerkki iStore-

palvelussa on myynnissä Karhunkierroksen Retkeilyopas ja kartta (Karttakeskus, 2010).  
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Mikäli karttojen hankinta ylittää hankintalain määräämän kilpailutuksen rajan, voi kilpailuttaessa 

hinnan lisäksi ottaa huomioon seuraavia asioita:  

 
 käytettävissä olevien lähtöaineistojen monipuolisuus: aineiston päivittävyys, luotetta-

vuus, kattavuus, symboliikka  

 käytettävissä olevat reitti- ja teematiedot, laatu ja ajantasaisuus 

 datan jatkokäyttö ja säilyttäminen myöhempää käyttöä varten  

 mahdollisuus jalostaa paikkatiedosta karttatuotteita eri jakelumedioihin. 

 jakelukanavat painotuotteille ja digitaalisille tuotteille 

 referenssit: minkälaisia tuotteita tehty aiemmin, mitkä jakelukanavat käytössä 

 henkilöstön osaaminen ja kokemus, laaja tekijäpohja 

 käytettävät alihankkijat, esimerkiksi painotalot 

 varastointi, myös esim. esitteiden jakelu ja postitus sovittaessa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

 

9. Tuotteistaminen ja paketointi 
 

 

Vaellustuotteita voidaan tarkastella monesta näkökulmasta. Vaellusreitti on tuote, joka voidaan 

suunnitella valitun kohderyhmän mukaisesti. Sille voidaan valita teema, joka voi olla esimerkiksi 

paikallishistoria tai luonto. Teema voi olla paljon yksityiskohtaisempi kuten esimerkiksi Itävallassa 

(www.wanderdörfer.au). Vaellusreitin teemaa voidaan avata reitistä tuotetussa printti- ja sähköi-

sessä materiaalissa kuten kartassa, internet-sivuilla ja opasvihkossa. Reittiverkosto on tuote, jo-

ka sisältää rajatulla maantieteellisellä alueella olevia useampia reittejä. Reitistöön voi sisältyä myös 

pyöräily-, maastopyöräily- tai melontareittejä. Reiteistä ja reittiverkostoista tuotetaan erilaista 

kartta- ja opastusmateriaalia, joka mahdollistaa omatoimisen vaelluksen. Apuvälineenä käyte-

tään karttojen ohella GPS -laitteita, puhelimia ja MP3-soittimia. Karttatuotteet on kuvattu erikseen 

edellisessä kappaleessa.  

Matkailukeskuksissa laaditaan viikko-ohjelmia, jotka sisältävät omatoimisia ja opastettuja retkiä. 

Tapahtumat ovat hyvä tapa markkinoida reitistöjä. Hyvin suunniteltu tapahtuma vetää runsaasti 

kävijöitä ja reitti saa käyttäjiä ja näkyvyyttä. Muun muassa Itävallassa majoituskohteet ovat ke-

hittäneet palveluita vaeltajille Itävallan vaelluskylien verkoston alla. Alueet ja majoituskohteet pa-

ketoivat tarjontaansa matkanjärjestäjille ja jakelukanaviin. Omatoimisesti toteutettavien reittien 

kuvauksia voidaan sisällyttää matkaohjelmiin. 

Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien tarjoamat paketit voidaan jakaa opastamattomiin, oma-

toimisesti toteutettaviin ja opastettuihin matkoihin sekä erityyppisiin pakettivaihtoehtoihin. Vael-

lusmatkapaketti on yleensä viikon pituinen paketoitu kokonaisuus, joka sisältää majoituksen, 

ruokailut, opastuksen ja joskus myös matkatavaroiden kuljetuksen. Majoittuminen voi tapahtua eri 

kohteissa ja matka jatkuu joka päivä paikasta toiseen. Vaellusmatkalla voidaan majoittua myös yh-

dessä kohteessa ja aktiviteetit toteutetaan päiväretkinä. 

Opastettu matka toteutetaan yleensä pienryhmässä, jossa osallistujia on alle 20 henkilöä. Lähtö-

päivät ovat etukäteen määriteltyjä ja ryhmä koostuu matkalle ilmoittautuneista yksittäisistä osallis-

tujista tai ryhmästä. Suomessa näitä paketteja on vähän. Paketteja on tarjolla Kainuussa, Pohjois-

Karjalassa, Kuusamossa. Myyjinä ovat esimerkiksi Suomen Latu, ulkomaiset matkanjärjestäjät tai 

yrittäjät itse. Aktiviteettipaketti voi sisältää eri aktiviteetteja, jolloin puhutaan multiaktiviteettipake-

tista. Usein yhdistettyjä aktiviteetteja ovat vaellus, melonta, pyöräily, ratsastus ja koskenlasku.  

Omatoimiset aktiviteetit vaativat hyvätasoisen karttamateriaalin ja osin alkuopetuksen (mm. me-

lonta, kalastus ja sauvakävely). Autokiertomatkojen aikana yhdessä kohteessa vietetään kahdesta 

kolmeen yötä ja harrastetaan useampaa aktiviteettia. Asiakas majoittuu valitussa majoituksessa ja 

tekee päiväretkiä lähiympäristössä. Usein päiväretket toteutetaan omatoimisesti, mutta osa retkistä 

voi olla opastettuja. Omatoimiset retket toteutetaan kartan ja reittimateriaalin pohjalta. Perushin-

taan sisältyy majoitus ja kartat, jolloin hinta on kohtuullinen. Hollantilaiset ovat Suomessa suurin 

autokiertomatkaryhmä. Kiertomatka voi olla myös bussilla toteutettava kiertomatka.  
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Kuva 24. Vaellusmatkapaketteja on tarjolla opastettuina ja opastamattomina. Opastamattomat toteutetaan 
itsenäisesti. Matkanjärjestäjä on laatinut päiväohjelman ja hoitaa matkavaraukset. Hintaan sisältyy myös 
kartta, reittiohjeet ja vinkit. Kuva on brittiläisen matkatoimisto Headwaterin sivuilta. (www.headwater.com) 

 

 

Viikko-ohjelmia toteutetaan monissa hotelleissa, lomakeskuksissa ja matkailualueilla. Viikko-

ohjelmien retket ovat tarjolla kaikille asiakkaille ja retkille tai ohjelmiin ilmoittaudutaan etukäteen. 

Retket ovat yleensä kestoltaan muutaman tunnin pituisia ja yleensä yhden päivän aikana toteutet-

tuja. Viikko-ohjelmat ovat erittäin suosittuja pohjoisen matkailukeskuksissa ja yhä enemmän myös 

kaupungeissa. Tapahtumia tuotteistamalla kohteelle tai reitille saadaan asiakkaita ja tunnettuutta. 

Tapahtumista julkaistaan lehtiartikkeleita ja näin kohde saa julkisuutta. Monet retkeilytapahtumat 

toteutetaan vuosittain samaan aikaan. Tapahtuma voi olla kansainvälinen, valtakunnallinen, alueel-

linen tai paikallinen. Usein tapahtuma vuosien kuluessa muuttuu isommaksi ja osallistujia tulee yhä 

kauempaa.   

Kansainvälisille markkinoille suunnatuissa paketeissa tulisi korostaa luontoelämysten osuutta ja pi-

dättäytyä lyhyissä päivämatkoissa. Nämä paketit myydään suoraan ohjelmapalvelujen tuottajalta 

tai lomakeskukselta ulkomaiselle matkanjärjestäjälle tai ne kanavoituvat markkinoille liikenneyhti-

öiden tai incoming-toimistojen kautta. Kansainvälisillä markkinoilla toimiessa paketti varataan suo-

raan palvelun tuottajalta, mutta yleinen käytäntö on, että varsinkin alussa käytetään välitystoimis-

toa, joka voi olla alueorganisaatio tai incoming-toimisto. Kun luottamus on syntynyt, siirtyy mat-

kanjärjestäjä usein käyttämään suoraan palvelun tuottajaa. Ulkomaisen matkanjärjestäjän kannal-

ta tärkeimmät asiat tuotteen suunnitteluvaiheessa ovat palvelun tuottajan luotettavuus ja ammatti-

taitoisuus sekä välineiden ja kaluston saatavuus ja laatu.  
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10. Yhteenveto 
 

Hyvin suunniteltu ja toteutettu vaellusreitti tai -reitistö voi tuoda matkailualueelle paljon matkailu-

tuloja. Sen avulla voidaan parantaa majoitus- sekä ohjelmapalveluyritysten toimintaedellytyksiä ja 

luoda mahdollisuuksia uudelle elinkeinotoiminnalle. Samalla reittien vetovoimaisuus, käytettävyys 

eri tarkoituksiin ja vaeltajan vaelluskokemuksen laatu paranee.  

Aivan ensimmäisenä on ymmärrettävä että vaeltajia löytyy erilaisia, he ovat liikkeellä erilaisin tar-

pein ja motiivein ja käyttäytyvät eri tavoin. On hyvä ymmärtää erilaisten vaeltajien tarpeita, tällöin 

lyhyestäkin polusta voidaan rakentaa hieno elämys sen käyttäjille. Hyvä suunnittelu ei sinänsä 

maksa paljoa lisää. Hyvä suunnittelu maksaa myös itsensä takaisin myöhemmissä vaiheissa. Ei 

kannata kiirehtiä: mikäli reitistöt ja polut ovat tekemättä tai huonosti toteutettuja jo useamman 

vuoden takaa, ei muutama kuukausi lisää suunnitteluun kaada kehittämistyötä.  

Suunnittelu aloitetaan kokoamalla suunnitteluryhmä, johon kuuluu eri alojen asiantuntijoita. Eri 

alojen asiantuntijoiden mukana olo lisää potentiaalisia käyttäjäryhmiä ja luonnon hyödyntäminen 

tuotteistamisessa ja markkinoissa onnistuvat paremmin luonnon rauhaa kunnioittaen. Reiteille olisi 

tehtävä luontokartoitus, joka on avainasemassa reitin markkinoinnissa, sekä ympäristövaikutusten 

arviointi haittavaikutuksien minimoimiseksi. On lisäksi päätettävä missä määrin esteettömyys ote-

taan huomioon. On suositeltavaa ottaa se huomioon mahdollisimman laajasti, jolloin lapsiperheet 

ja ikääntyvä väestö voivat käyttää reittiä. He käyttävät myös paljon kaupallisia palveluita, joten 

investointi esteettömyyteen maksaa itsensä takaisin. Paikallisten asiantuntijoiden lisäksi on hyvä 

mahdollisuuksien mukaan kuunnella myös kansallisen tason asiantuntijoita, jotta oman reitistön 

vetovoimaisuus pystytään suhteuttamaan muihin reitistöihin ja polkuihin. Tällöin ylisuuret ja ehkä 

väärätkin odotukset karsiutuvat pois ja reittiin tarvittavat investoinnit ovat oikeassa suhteessa tuot-

to-odotuksiin.   

Suunnitteluryhmän työn tuloksena saadaan nykytila-analyysi ja voidaan laatia toimintasuunnitelma 

reitin toteuttamiseksi sekä kustannusarvio ja budjetti.  Budjetoinnissa tulisi ottaa huomioon reitin 

ylläpito ja vuosittainen huolto. Kustannusarvio kattaa usein reitin ja sen palveluvarustuksen raken-

tamisen. Sen pitäisi kattaa myös tuotteistaminen ja markkinointi sekä kävijäseurannan organisointi. 

Kävijäseurannan avulla löydetään reitin kehittämiskohteet ja saadaan tietoa reitin vaikutuksesta 

paikallistalouteen.  

Reittien käytettävyyteen, tuotteistamiseen ja markkinointiin vaikuttavat myös reittien luokittelu ja 

haasteellisuuden kuvaukset. Reitit tulisi luokitella Euroopassa yleisesti käytetyllä värikoodilla. Sen 

lisäksi reitin pinnoite, reitin kulun arvioitu kesto ja haasteellisuus asteikolla helppo-vaikea tulisi 

myös kertoa. Tieto auttaa potentiaalista vaeltajaa valitsemaan oikean reitin itselleen ja arvioimaan 

vaelluksensa kesto. Tätä informaatiota ei voi antaa koskaan liikaa. Tiedot olisi hyvä löytyä verkos-

ta, kaikesta painetusta materiaalista kuten kartoista sekä opastetauluilta. Päinvastoin kuin usein 

kuvitellaan, nämä tiedot lisäävät reittien kävijämääriä ja auttavat varsinkin ulkomaisia asiakkaita 

päättämään onko matkakohteessa juuri heille sopivaa tekemistä muutamaksi päiväksi tai pidem-

mäksi ajaksi. Nämä tiedot tulisi löytyä verkosta  
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Reittien viitoittamisessa ohjenuorana voisi pitää merkintöjä riittävän tiheään. Riittävän tiheä mer-

kintä on kaupunkilaisella vaeltajalle muutaman sadan metrin välein oleva reittien merkintä. Par-

haassa tapauksessa reittimerkintä on aina näköetäisyydellä. Varsinkin jos matkailualue haluaa pro-

filoitua kansainvälisenä aktiviteettialueena, on syytä kiinnittää huomiota riittäviin merkintöihin, vii-

toitukseen, opastauluihin ja kunnon opastetauluun. Risteyksissä tulisi olla selkeä viitoitus. Opastau-

luista ja opasvihkosta löytyy luontokartoituksen tulokset, jotka lisäävät reitin elämyksellisyyttä ja 

vetovoimaa. Kun kaiken tämän on vielä tehnyt paikkatietoon pohjautuen, on materiaali käytettä-

vissä printtimateriaalissa, GPS – ja muissa mobiililaitteissa. Kaiken merkinnän tulisi olla helposti 

ymmärrettävää ilman suomen kielen taitoa. Tällä tavoin vahvistetaan varmuuden ja turvallisuuden 

tunnetta, ja se puolestaan tekee vaelluksesta nautittavampaa.  

Hyvä kartta on tarpeen reittien tuotteistamisessa ja markkinoinnissa. Hyvä kartta ei tarkoita tässä 

samaa kuin perinteinen maastokartta, joka on kohdennettu kokeneelle, kartanlukutaitoiselle vael-

tajalle. ”Matkailija”-vaeltajalla ei välttämättä ole kartanlukutaitoa eikä hän osaa käyttää kompassia. 

Hän tarvitsee sopivat päiväretket, riittävät tiedot nauttiakseen niistä ja löytääkseen reittien alkupis-

teet. Samaan karttaan voi sisällyttää muiden aktiviteettien reittejä ja tietoja ohjelmapalveluista. 

Hyvän kartan avulla reittejä voidaan tuotteistaa esimerkiksi majoitusyrittäjien toimesta.  

Reittejä voidaan tuotteistaa monin tavoin. Reittien teemoittaminen historian, luonnon tai jonkin 

muun vastaavan avulla lisää reitin vetovoimaisuutta ja mahdollistaa reitin tuotteistamisen. Reittejä 

voi tuotteistaa omatoimiselle matkailijalle sisällyttämällä reittien kuvaukset pakettiehdotuksiin. Oh-

jelmaehdotuksia ja paketteja voidaan suunnata yksittäiselle matkailijalle tai ryhmälle. Kun reitistöt 

tuovat alueelle asiakkaita, mahdollistuu myös lisääntyvien asiakasvolyymien myötä viikko-ohjelmat. 

Kun aktiviteettejä on monenlaisia ja ohjelmapalvelutarjonta lisääntyy, laajenee myös asiakkaiden 

kirjo ja syntyy lisää uusia elinkeinomahdollisuuksia. Nämä kehityspolut tukevat toisiaan ja hyötyvät 

toisistaan. Hyvällä reittien suunnittelulla ja toteutuksella tämä kehitys voidaan käynnistää ja sitä 

voidaan tukea.  
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Lähteet ja haastattelut 

 
 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (www.ely-keskus.fi)  
 
Explore Ltd, matkanjärjestäjä, (www.explore.co.uk) 
 
Headwater Holiday Ltd, matkanjärjestäjä, (www.headwater.com) 
 
Helsinki kaikille-projekti, Anni Juutilainen, (www.hel.fi/hki/HKR/fi/Helsinki+kaikille) 
 
Hook, Terhi, Matkailun edistämiskeskus 
 
Itävallan vaelluskylät, (www.wanderdoerfer.at) 

 
Kangas, Katja (2009) Recreation and tourism induced changes in northern boreal environments. 
ISBN 978-951-42-9278-1. ISBN 978-951-42-9279-8 (PDF). URI 
http://herkules.oulu.fi/isbn9789514292798/. 
 
Kuntoreitti. Opas kuntoreittien suunnittelijoille, rakentajilla ja hoitajille. 2003. Anne Rautiainen. Ra-
kennusalan kustantajat RAK. 
Kävijäseuranta luontoalueilla, Pohjoismaiden ja Baltian maiden kokemuksiin perustuva opas, ISBN 

978-92-893-1857-0, (www.norden.org/da/publikationer/publikationer/2009-525) 

Leader-ryhmät (www.maaseutu.fi)  
 
Maanmittauslaitos (www.maanmittauslaitos.fi)  
 
Matkailun edistämiskeskus (www.mek.fi)  
- Kansainvälinen luontomatkailututkimus 2010, MEK A:169 
- Kesäaktiviteettitarjonnan matkanjärjestäjätutkimus 2010, MEK A:170 
- Melonta-, pyöräily- ja vaellustarjontamme ja sen kysyntä ulkomailla, tilannekatsaus, MEK A:134 
 
Metsähallitus (www.metsa.fi, www.luontoon.fi, www.outdoors.fi)  
 
Metsäntutkimuslaitos (www.metla.fi) 
 
Melontareittiopas, Pertti Karttunen  
 
Nature Fitness Park (www.naturefitnesspark.de) 
 
Nordic Fitness Sports Park (www.nordic-fitness-park.de)  
 
Pirkanmaan reittipooli (www.kelkkailu.fi)  
 
Saksan vaellusmatkailuyhdistys Deutchen Wanderverband, (www.wanderverband.de) 

 
Salo, Hannu, Lakeuden elämysliikunta ry  (www.elamysliikunta.fi)    
 
Suomen latu (www.suomenlatu.fi)  
 

http://www.ely-keskus.fi/
http://www.explore.co.uk/
http://www.headwater.com/
http://www.hel.fi/hki/HKR/fi/Helsinki+kaikille
http://www.wanderdoerfer.at/
http://herkules.oulu.fi/isbn9789514292798/
http://www.maaseutu.fi/
http://www.maanmittauslaitos.fi/
http://www.mek.fi/
http://www.metsa.fi/
http://www.luontoon.fi/
http://www.outdoors.fi/
http://www.metla.fi/
http://www.nordic-fitness-park.de/
http://www.kelkkailu.fi/
http://www.wanderverband.de/
http://www.elamysliikunta.fi/
http://www.suomenlatu.fi/
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Suomen luonnonsuojeluliitto (www.sll.fi)  
 
Suomen Standardoimisliitto 
 
Susiluoma, Heikki, Ekointernet Oy (www.gps-retki.fi)  
 
Tapaninen, Matti, Metsähallitus  
 

Törn, Anne, (2007), Sustainability of nature-based tourism. ISBN 978-951-42-8666-7. ISBN 978-

951-42-8667-4 (PDF). http://herkules.oulu.fi/isbn9789514286674/ 

Ulkoilureittien luokitusohje, Suomen Latu ry  
 
Vaellustutkimuksen portaali Wanderforschung, (www.wanderforschung.de 
 
Vaeltaen Suomessa –hanke 2001-2007. Loppuraportti ja hankkeen tekemät tutkimukset, Ellare Oy 
 

Vesterinen Nina, pääsihteeri, Matkailun teemaryhmä 
 
Wandern, vaellusmatkanjärjestäjä, (www.wandern.de) 
 
Wanderbares Deutschland, portaali  (www.wanderbares-deutschland.de) 
 
Wandermagazin, vaelluslehti, (www.wandermagazin.de) 
 
Ympäristökeskus (www.ymparisto.fi) 
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