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Työpaja 1

Unelmien ulkoilureitti 

Ideoidaan yritystoiminnan näkökulmasta:

• Unelmien ulkoilureitti

• jonka voi kuvitella sijoittuvan
Saarijärven─Viitasaaren seutukunnan
alueelle

Kuva: Upe Nykänen/retkeilyKS

Esityksessä käytetyt kuvat on tuotettu osana Keski-Suomen retkeilyreitit maailmankartalle -hanketta, jota koordinoi

Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja rahoitti Keski-Suomen ELY-keskus maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta

vuosina 2016─2019.



Unelmien luontoreiteillä tärkeää 1/2 

• Kodat, kotakeittiöt, puolikodat, hyvät tulipaikat, (bio)vessat
(ryhmien ja ryhmäruokailujen huomioiminen rakenteissa) 

• Vuokrattavia mökkejä (autiotupamajoitusta ei voi myydä
asiakkaille)

• Venevuokrauspaikat, veneenlaskuluiskat, rantautumislaiturit
(melonta) 

• Isoja yrityksiä tai kaupunkeja lähellä, mahdollisuus saapua
paikalle julkisilla tai kimppakyydeillä

• Kansallispuistojen läheisyys

• Pituus puolesta tunnista useaan päivään, mukauttaminen
asiakkaiden toiveiden mukaan

• Opas käytettävissä, mutta myös opastaulut

• Ympyräreitit maalla ja vesireiteillä, paluu samaan paikkaan

• Hyvät kartat

• Helppo huolto autolla, esim. polttopuut, ruokailun
järjestäminen

• Metsäautoteiden ja maa-alueiden käyttöoikeussopimukset
kunnossa

Kuva: Upe Nykänen/retkeilyKS



Unelmien luontoreiteillä tärkeää 2/2 

• Reitille kutsuva nimi, tarinat ja teemat

• Lähellä vesistöjä

• Mytologia 

• Tiedot reitistä ja palveluista reitin varrella löytyvät
etukäteen helposti

• Ympärivuotisuus

• Monipuoliset aktiviteettimahdollisuudet

• Hiljaisuuden kuuleminen

• Avarat maisemapaikat korkealla tai aukealla

• Wau-paikat (luonto niitä täynnä☺) 

Kuva: Upe Nykänen/retkeilyKS



Konkreettisia esimerkkejä mahdollisista Unelmien luontoreiteistä seutukunnalla…



”Melontareitti Muurasjärveltä Viitasaarelle” 

• 3 päivää tosiharrastajalle (extreme) 

• lyhyemmät ja helpommat päiväretket reitin varrella
nautiskelijoille, myös patikointipätkät osana melontaa

• Wau-elementtejä reitin varrella (erilaiset vesistöt, kosket, 
rantakalliot, tarinat ja historia) 

• Yritysten palvelut reitin varrella ja yritysten välinen yhteistyö

• Pidemmän reitin varrella paljon tekemistä/ohjelmapalveluita
useaksi päiväksi → reitin eri osat ja viipymä

Mitä tarvitaan unelmien reitin rakentamiseen? 

• ajantasaiset opasteet ja kartat, sekä mahdollisesti infran 
kehittämistä

• on ensiarvioisen tärkeää, että kehittäminen tehdään 
yhteistyössä matkailutoimijoiden kanssa!

• lisäinfoa paikan historiasta, eläimistöstä ja kasvillisuudesta 
yms. 

• lista palveluntarjoajista reitin varrella  

Kuva: Terhi Jaakkola/retkeilyKS



”Monitoimireitti Salamajärven alueella”

• Salamajärven alueella

• Yhdistetyt melonta- ja patikointiosuudet

• esim. pidempi melonta Perho-Kinnulatien varrelta
Koirasalmeen, josta kävely Sysilampi-Pitkälahti

• 2−3 yötä

• Ryhmille ja yksin kulkeville (aikuiset)

• Palvelut reitin varrella: 

• Sauna

• Yöpymismahdollisuus (esim. varaustupa)

• Ruokailu luonnossa, eri hintaiset paketit

Kuva: Upe Nykänen/retkeilyKS



”Lähireitti lapsiperheille”

• Esimerkiksi Savivuoren (Viitasaari) ympäristö

• Kohdennettu lapsiperheille

• Liikkuminen esimerkiksi patikoimalla tai fat 
bikella, myös esteettömyys huomioitu! 

• Ympärivuotisuus, olemassa olevan laavun/ 
kahvion hyödyntäminen

• Reitin pituus noin 2−6 km

• Kehitettävää: Reitistä tarvitaan kartta/esite

Kuva: Upe Nykänen/retkeilyKS



”Lähireitti Kirkkosaareen”

• Viitasaaren keskustassa, liikkuminen
veneellä/kävellen

• Kulmavuori-Hiekkalahti-Kirkkosaaren laavu, lähtö
Porthamin kioskilta

• Teemana paikallishistoria ja siihen liittyvät
kohteet

Kuva: Terhi Jaakkola/retkeilyKS



”Kiertävä kalastus-maastoreitti” 

• Kalastuksen ja maastossa liikkumisen
yhdistäminen, kaksi vaihtoehtoa:  

• Hyvin merkattu ja turvallinen reitti

• Haastava suunnistettava reitti

Kuva: Upe Nykänen/retkeilyKS



”Unelmien reitti (Kivi)järvellä”

• Melontareitti Piispala-Hannunkivi-Kivijärven satama-
Saarensalmi-Kinnulan satama

• Pituus 70−140 km

• Saarien taukopaikkojen hyödyntäminen

• Saaristomainen järviympäristö, palveluita
rantautumispaikoissa

• Viitat ja opasteet vähintään kuntien satamapaikoissa

• Teemat: kalastus, saarihyppelyt, Lassivuori, Vietsaaren
näkötorni, Lintusaaren uimaranta

Kuva: Terhi Jaakkola/retkeilyKS



”Unelmien kulttuurikohde”

• Rengaspyöräilyreitti: Kivijärvi-Koirasalmen
luontotupa-Tikkakangas-Kinnula-Kivijärvi (tie 58) 

• Kinnulan Pyhä puu Tikkakankaalla
(Karhunkallopetäjä)

• Palvelukohteet: Kivijärvi-luontotupa-Kinnula

• Reitin varrella yöpymiset ja ruokailut

• Kehitettävää: Viitat ja opasteet puuttuvat nyt
täysin, laavu on mutta huonokuntoinen (kävijöitä
on vieraskirjan mukaan koko ajan) 

Kuva: Anu Pitkänen/retkeilyKS



Työpaja 2

Palveluista viestiminen 

• esitteet 

• digiaineistot

• paperikartat

─ plussat ja miinukset? 

Dian kartta: retkikartta.fi, Metsähallituksen karttapalvelu, Salamajärven kansallispuiston reittejä 

http://www.retkikartta.fi/


a) Matkailuesitteet 
(esimerkkinä Lomaseudun painettu matkailuesite, https://lomaseutu.fi/)   

+ Kuvat, visuaalisuus

+ Helppo ja selkeä asiakkaalle  

+ Selkeä teemoitus 

+ Hyvä autoilijalle

+ Konkreettinen, helppo selata, ei tarvitse 
sovellusta  

+ Kootusti olennaiset palvelut

+ Myös digiaineistona 

+ Koko alue samassa esitteessä 

− Esitteet samantyylisiä ympäri Suomen, 
erottuvuus

− Karttojen puuttuminen luonnossa liikkumisen 
näkökulmasta  

− Jatkuva uusien painosten 
tekeminen/päivittäminen, ekologisuus

− Saatavuus rajoitettu, täytyy usein olla jo 
alueella

− Usein liikaa/liian pientä tekstiä 

− Tietoa rajallisesti, ei välttämättä paras esim. 
julkisia käyttävälle 

https://lomaseutu.fi/


b) Erilliset reittiesitteet 
(esimerkkinä RetkeilyKS -hankkeessa tehty reittiesite, https://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Esitteet/pyhahakki-kotajarvenpolkufin.pdf )

+ Selkeät kuvat tärkeitä

+ Pieni tuoteseloste hyvä

+ Helppo asiakkaalle

+ Valmis tuote sellaisenaan 

+ Kestää hyvin aikaa, kun tehty oikein 

+ Helpottaa etukäteissuunnittelua

+ Karttatietoa voi hyödyntää hyvin

+ Blogit ja hakusanojen hyödyntäminen 

− Ylläpito ja päivittäminen, täytyy huolehtia 
esim. hankkeiden jälkeen  

− Paperisen ja valmiiksi painetun version 
saatavuus

− Yksittäinen esite voi olla kallis, tarvitaan 
kerralla monta esitettä, rahoitus esitteiden 
tekoon 

− Jos useita sivuja, haastava printata

− Kohteiden vertailukriteerit jos esim. seudulla 
useita erilaisia pohjia käytössä 

− Ei liikaa tekstiä, tulee olla selkeä ja luettava 

https://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Esitteet/pyhahakki-kotajarvenpolkufin.pdf


b) Digiaineisto 
(esimerkiksi kuntien nettisivut, reiteistä ja palveluista kertovat muut sivustot kuten blogit, luontoon.fi- ja retkikartta.fi -sivustot jne.) 

+ Helppo saatavuus

+ Löydettävyys, hakusanojen hyödyntäminen

+ Tietoa helppo päivittää 

+ Lisätietojen tuonti helppoa 

+ Karttatiedostojen hyödyntäminen 

+ Etukäteisuunnittelu on helppoa 

+ Blogeista ideoita 

+ Hyviä ja toimivia sivustoja olemassa 

− Monet sivustot vaikea löytää 

− Digitieto hajanaista (yritykset, kunnat, 
valtakunnalliset sivustot yms.) 

− Täytyy tietää oikeat hakusanat 

− Kaikki kuntien kohteet eivät esim. retkikartassa 

− Ylläpito voi olla yllättävän haastavaa, tietojen ja 
sivustojen jatkuva päivitys ja päivitysvastuista 
sopiminen, jos mukana esim. monta toimijaa 

− Vaatii netin ja laitteen, myös metsässä 

− Tietoa paljon, osa päivitettyä ja osa ei  → 
tietolähteiden uskottavuus ja lähdekritiikki 

− Karttojen tulostaminen voi olla haastavaa 



b) Painetut retkeilykartat  

+ Karttojen avulla ei riippuvainen digilaitteista ja netistä 
(tai sääolosuhteista digilaitteiden käytössä) 

+ Kokonaisuus ja reitit helppo hahmottaa ja arvioida 
painetusta kartasta, jossa näkyy laajempi alue 

+ Pieni koko, voi taitella helposti vaikkapa taskuun 

+ Luonnossa voi keskittyä kulkemiseen ei älylaitteisiin 

+ Myös turvallisuusnäkökulma, digilaitteeseen ei voi 
luottaa ainoana kartta-aineistona

+ Voisi tuoda esim. matkailuesitteiden väliin 

+ Mittakaava 1:100 000 minimi, mieluummin 1:50 000 
tai 1:20 000 

+ Karttojen myynti mahdollista (esim. huoltoasemat) 

− Saattaa vanheta nopeasti, ylläpito 

− Painetulle kartalle vaikea tuoda lisätietoja 

− Hinta

− Säänkestävyys usein huonoa myös kartoilla

− Saatavuus, mistä karttoja voi ostaa ennakkoon? 



Työpaja 3

Luonnossa liikkuminen 

Luonnossa liikkuminen

• nyt

• tulevaisuudessa

– onko infra pysynyt uusien 
liikkumistapojen ja ohjelmapalveluiden 
mukana? 

Kuva: Jaakko Tähti 



b) Luonnossa liikkuminen seutukunnalla 

NYT 

• Hiihto huolletuilla laduilla 

• Retkeily

• Kalastus

• Suunnistus

• Metsästys

• Patikointi

• Marjastus ja sienestys

• Veneily ja purjehdus 

TULEVAISUUDESSA? 

• Kulttuurihistoriaan tutustuminen/mystiikka 

• Luonnon tarkkailu/hyvinvointi/aistimukset 

• Melonta

• Retkiluistelu 

• Retkipyöräily/Maastopyöräily/Fat bike

• Simulaattoreilla/3D-laseilla luontoon

• Aurinkokellunta 

• Liukuportailla mäen päälle…

• Sähköavusteisuus aktiviteeteissa! 
(sähkömönkijät,-kelkat,-sukset,- retkiuinti,-
melonta,-veneily yms.)  



Lämmin kiitos ideointiin ja 
työpajoihin osallistuneille! 


