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Retkipaikka



Paikallisia asioita & asiallisia paikkoja





- Verkkosivun lisäksi keskeinen osa luontomatkailua:   
> mobiilisovellus opastaa maastossa ja näyttää mahdollisuudet 
> kauppapaikka tekee palvelut ostettaviksi ja löydettäviksi 
> kirjat tarjoavat ideoita ja innostusta 
> tv-ohjelmat ja videot luovat ilmiöitä

- Finland, naturally (finlandnaturally.com) esitellee Suomea maailmalle, 
ihmiseltä ihmiselle. Teemoina puhtaus, hiljaisuus, metsä, sauna, ruoka, 
talvi ja ympärivuotiset mahdollisuudet

- Ruokaretki.fi esittelee Suomen herkullisimmat ruokakohteet 
Retkipaikasta tutulla konseptilla

Retkipaikka mediaperhe
   Suomen suosituin luontomatkailu- ja outdoormediaperhe



Tyypillisin Retkipaikan lukija on 25-45-vuotias perheellinen nainen, 
joka asuu kaupungissa. Lukijamme ovat aktiivisia ihmisiä, jotka ovat 
kiinnostuneita liikkumisesta, luonnosta, hyvinvoinnista, ruuasta, 
historiasta ja kotimaan matkailusta.

- 61 % naisia / 39 % miehiä
- 25-34-vuotiaita 28,9 %, 35-44-vuotiaita 26,7 %
- 59,5 % puhelin, 28,5 % desktop, 12 % tabletti  

36 % ilmoittaa käyneensä edellisen vuoden aikana jossain 
kohteessa Retkipaikka-sisällön innostamana

- 89 % on aikeissa käydä jossain kohteessa, josta on lukenut 
Retkipaikasta

 

Retkipaikan käyttäjät





- miljoona eri kävijää vuodessa
- 8,5 miljoonaa luettua artikkelia vuodessa
- 60 000 mobiilisovelluksen käyttäjää

- 35 600 Facebook-tykkääjää ja 22 000 ryhmän jäsentä
- 36 000 Instagram-seuraajaa
- Yli 650 000 tv-katsojaa joka Metsien kätkemä jaksolla

Retkipaikka numeroina



Rhodopuisto 62125
Keski-Suomi 45600
Kummakivi 43461
Uusimaa 38402
Raision Rhodopuisto 36652
Vattaja Ohtakari 35188
Joutsijärvi Kullaa  33447
Paavolan tammi 32448
Kiikunlähde 30207
Kevo 26781

Retkipaikka numeroina 2012



Sisältöyhteistyö, reittien  ja alueen esittely
Vaikuttajakampanjat ja teemakampanjat
Markkinointi- ja digistrategiat ja konsultointi
Viestintäpalvelut 
Brändin lainaaminen  
"Retkipaikka suosittelee"
Some-ylläpito
Valokuva- ja videotuotanto

Yhteistyömuodot



Osaaminen (palvelukehits, markkinointi, 
outdoor)
Teknologia
Käyttäjät
Sisältö

Ratkaisuja pienille ja kasvua haluaville 



”Jos ei ole rahaa,
pitää olla kavereita”





Retkipaikan paikkatietokanta
 
Yli 2200 julkaistua artikkelia kohteista paikkatietona
 
Satoja muiden julkaisemia 
 
Käyttäjien vinkkaamia kohteita
 
Kaikki Metsähallituksen reittidata

Lomarenkaan mökit

Yhteensä yli 45000 kohdepistettä.
 



Mobiiliopastus





Näin mobiiliopastus toimii
 
Yksittäinen opastettava reitti voi olla vaikka polun esittävä reittiviiva, 
pysäköintipaikka, infotaulun sijainti, reitin varrella oleva kahvila, 
näköalapaikka

1) Käyttäjä lataa sovelluksen.  
Lataaminen vaatii 
verkkoyhteyden, sovellus 
toimii myös offlinetilassa ja 
on käytettävissä iOs ja 
Android -laitteilla. 

2) Käyttäjä valitsee reitin ja aktivoi 
seurannan, jolloin hän näkee selkeällä 
kartalla reitin ja pisteet sekä oman 
sijaintinsa

3) Käyttäjän saapuessa gps-paikannuksen 
mukaan 30 metrin säteelle pisteestä, 
sovellus ilmoittaa saapumisesta ja avaa 
esikatselun. 



Mihin mobiiliopastus sopii?
 
Luontopolun, kulttuuripolun tai kotiseutupolun opastus
 
Kaikki luontoliikuntareitit: hiihto, maastopyöräily, 
retkipyöräily, retkiluistelu, ratsastus  jne.
 
Matkailutien opastus
 
Vaellusreittien esittely ja opastus
 
Alueellinen nähtävyyksien esittely ja opastus
 
Pysäköinnin ohjaaminen halutuille paikoille.   



Säästää kustannuksissa 
> Digitaalisen aineiston päivitys vs maastossa olevan taulun uusiminen
> Kokonaan virtuaalisten reittien ja opastusten toteuttaminen
> Mahdollisuus huoltotiedon keräämiseen
> Helppo avaimet käteen -ratkaisu
 

Houkuttelee reiteille lisää uusia käyttäjiä
> Sovellus tekee reiteistä paremmin löydettäviä
> Opastus tekee retkeilystä turvallisempaa
> Pelimäinen kokemus innostaa myös lapsia ja nuoria liikkeelle
 

Lisää asiakkaita paikallisille palveluille
> Tekee reittien varrella olevista palveluista paremmin löydettäviä

Mobiiliopastusratkaisun hyödyt





Referenssit
Koe kangasniemi - polun suunnittelu ja mobiiliopas Kangasniemen 
kulttuuripolulle. Kangasniemen kunta 2017.

Pohjois-Savon Mobiilireitit - mobiiliopatus Volokinpolun 
erävaellusreitille, Orinoron kotiseutupolulle ja Peisin luontopolulle.  
eMaaseutuhanke, Savo Grow Oy2017. 
 
Meiran kesän 200 retkivinkkiä, kesäkampanja Meira Oy, 2016. 
 
Lintharjun luontopolun mobiiliopastus Suonenjoen kaupunki 
2016.

Ritajärven luonnonsuojelualueen reitistöjen opastus 2017.



2012

https://www.dropbox.com/s/u10yn8uhpgyij8o/
Screenshot%202017-09-20%2019.26.06.png?dl=0



- Kokeilla Retkipaikan tehoa kanavana
 
- Löytää ja viestiä kuvilla uusia syitä matkustaa Lohjalle
 
- Tuottaa kuvamateriaalia Lohjan matkailun tarpeisiin

Tavoitteet



- Puusta oli 2014 sivulausemaininta Lohjan kaupungin 
verkkosivuilla

- Tehtiin kuusi juttua käsittelevä sarja Retkipaikkaan, jonka 
kuvat tilaaja osti

- Käytiin paikanpäällä kokemassa paikka ja tehtiin siitä 
postaus

- Otsikointiin sopivasti clickbatea
- Jakelu omissa some-kanavissa (face+insta), julkaisu 

optimoituun aikaan

Lähtötilanne ja toimenpiteet



- 5 lehtijuttua, radiohaastattelu, tv-haastattelu
-  Ihmiset lähtivät liikkeelle luontoon!
- Puu alkoi elää omaa elämäänsä somessa
- Artikkelista tuli kestohitti
- Puusta tuli osa Retkipaikan tarinaa  

 > Kirjan kanteen  
 > TV-ohjelmaan

- Lisää lehtijuttuja

Mitä sitten tapahtui?



- Postauksella 145 000 lukukertaa 
- 2156 #paavolantammi tägättyä kuvaa Instagramissa
- Nyt yksi Lohjan tärkeimmistä nähtävyyksistä
- Kesällä 2016 parhaimmillaan 400 vierailijaa päivässä
- Kansainvälistä näkyvyyttä Sonata Arctican Life-videossa
- Lohjan matkailutulo kasvanut 36 %
- Syy tulla Lohjalle, mutta samalla koetaan muutakin

Tulokset 2018 tammikuussa



Antti Huttunen
040 821 0485  
antti@retkipaikka.fi

Kiitos!
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