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Luontoon.fi nyt 1/2

• Sivun katselut ovat olleet edelleen nousujohteisia.

• Luontoon.fi-verkkopalvelun käyttö 2017: Sivun lataukset yli 12 

miljoonaa ja käyttäjät noin 2 miljoonaa 

• Noudattelee kävijämäärien kasvua maastossa, esim. Etelä-Konnevesi

Sivun katselut 2016:

• Etelä-Konnevesi 87 000

• Isojärvi 81 000

• Leivonmäki 70 000

• Pyhä-Häkki 55 000

• Salamajärvi 54 000

• Kesällä eniten sivun katseluita, myös syksyn sivun katselut nousussa.

• Maaston kävijätutkimuksissa Luontoon.fi on tärkein kanava mistä 

haetaan tietoa.



Luontoon.fi nyt 2/2

• Luontoon.fin käyttäjäkysely vuonna 2017

• Kehuja: Ammattimainen, luotettava, latautumisajat nopeat, kieliasu hyvä.

• Eniten parannettavaa seuraavilla osa-alueilla: Sivustossa liikkuminen ja sivuston design.

• Noin kaksi kolmesta vastaajasta kertoi löytäneensä hakemansa tiedon. 

• Valtaosa vastaajista suosittelisi Luontoon-sivustoa myös muille.

• Automatkareitit julkaistu http://www.nationalparks.fi/en/self-guided-tours

http://www.nationalparks.fi/en/self-guided-tours


Luontoon.fi tulevaisuus

• Jatkokehitämme Luontoon.fi -luonnossa liikkujan sivustoa parantamalla 

erityisesti

• hakuominaisuuksia ja sivuston esteettömyyttä siten, että se palvelee 

monipuolisemmin eri käyttäjäryhmiä. 

• Tavoite on, että sivusto palvelee entistä paremmin matkailusektoria.

• Innostaa uusia kotimaisia kohderyhmiä lähtemään luontoon ja ottamaan 

luontoliikunnan ja luonnossa virkistäytymisen osaksi elämäntapaansa.

• Osa hallituksen rahoittamaa Matkailu 4.0 –hanketta 2018-2019. 

• Luontoon.fi-sivuja saa linkittää hyvän tavan mukaisesti suoraan kuntien 

sivuille.



Kansallispuistojen some-kanavat

• https://www.facebook.com/suomenkansallispuistot/ 33 000 tykkääjää

• https://www.facebook.com/etelakonnevedenkansallispuisto/ 4000 

tykkääjää

• https://www.facebook.com/isojarvenkansallispuisto/ 2800 tykkääjää

• https://www.facebook.com/salamajarvenkansallispuisto/ 2600 tykkääjää

• https://www.facebook.com/pyhahakinkansallispuisto/ 2300 tykkääjää

• https://www.facebook.com/leivonmaenkansallispuisto/ 2000 tykkääjää

https://www.facebook.com/suomenkansallispuistot/
https://www.facebook.com/etelakonnevedenkansallispuisto/
https://www.facebook.com/isojarvenkansallispuisto/
https://www.facebook.com/salamajarvenkansallispuisto/
https://www.facebook.com/pyhahakinkansallispuisto/
https://www.facebook.com/leivonmaenkansallispuisto/


Kansallispuistojen some-kanavat

• https://twitter.com/Luontopalvelut 7300 seuraajaa

• https://www.instagram.com/luontoon.fi/ 35 000 seuraajaa

• https://www.instagram.com/finnishparks/ 6800 seuraajaa

https://twitter.com/Luontopalvelut
https://www.instagram.com/luontoon.fi/
https://www.instagram.com/finnishparks/


Retkikartta.fi

Metsähallituksen tuottama maksuton karttapalvelu

-avattiin 2007

-Mobiiliversio 2014

-4 miljoonaa käyntiä vuonna 2017, 1/3 käyttää mobiiliversiota

- retkeilijöille, kalastajille, metsästäjille

- julkaistu myös ruotsiksi ja englanniksi



Retkeilijä:

- karttapalvelusta voi etsiä kuntien ja valtion alueilla olevia 

palveluja mm. kansallispuistoja, valtion retkeilyalueita, 

tupia, palvelurakenteita, reittejä

-Retkeilijät tulostavat karttoja mukaan maastoon

-kuntien tiedot siirtyvät Lipas-liikuntatietopankista

-Lipas on valtakunnallinen ja julkinen liikunnan 

paikkatietojärjestelmä, jota hallinnoi Jyväskylän yliopiston 

liikuntatieteellinen tiedekunta ja rahoittaa Opetus- ja 

kulttuuriministeriö.

-yli 100 kuntaa vienyt tietonsa



Kalastaja ja metsästäjä:

- virkistys- ja viehekalastuskohteet

- pyydyslupa-alueet

- pienriistan ja hirvieläinten metsästysalueet

- valtion yleiset vesialueet

- aluekohtaisilla kartoilla lupien rajoitukset



Hakutavat:

- vapaa kartan liikuttelu

- sanahaku

- koordinaattihaku





www.facebook.com/metsahallitus
www.twitter.com/metsahallitus

www.metsa.fi


