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• Kansallispuistoissa, retkeilyalueilla, historiakohteissa, 
luontokeskuksissa ja muissa suosituissa kohteissamme 
käytiin v. 2017 yhteensä 5 948 500 kertaa

• Verkkosivustomme ja mobiilipalvelumme tarjoavat 
kattavat tiedot kohteista ja niiden palveluista. Vuonna 
2017:

• Luontoon.fi-verkkopalvelumme sivuja ladattiin yli 12 milj. 
kertaa, 2,1 miljoonan käyttäjän toimesta

• Yhteistyöyritysten palvelut myös esillä

• Retkikartta.fi-palvelua käytettiin 
4 milj. kertaa, 1,7 miljoonan käyttäjän toimesta

• Kansallispuistot ystävineen ovat myös Facebookissa. 

• Luontoon.fi Instagramissa

• Omien kanavien lisäksi olemme mukana suorassa kv-
markkinoinnissa outdooractive.com- portaalin kautta. 
Portaaliin on tulossa kansallispuistojen ja muiden 
kohteiden esittelyjä sekä parhaita reittejä.

”Luontopalveluja” paikan 
päällä ja digiympäristössä
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https://www.facebook.com/suomenkansallispuistot
https://www.instagram.com/luontoon.fi/


• Retkikartta.fi on Metsähallituksen tarjoama käyttäjälle maksuton karttapalvelu, josta voit hakea 
Metsähallituksen metsästys- ja kalastuskohteita. Voit etsiä myös retkeilyyn sopivia kohteita ja palveluita.

• Taustakarttana käytetään Maanmittauslaitoksen maastokartta-aineistoa. Ilmakuvat ovat 
Maanmittauslaitoksen ortoilmakuvia. Ilmakuvat ovat saatavilla vain mittakaavatasoilla 1:60 000-1:4000.

• Retkikartta näyttää sekä valtion että kuntien retkeilypalveluja. Kuntien retkeilypalvelut tuodaan 
Retkikarttaan Lipas-liikuntapaikkojen tietopankista. Kuntien retkeilypalveluja näytetään siltä osin kuin ne 
on tallennettu Lipas-järjestelmään. 

• Jos karttapalvelu ei toimi tai toimii puutteellisesti, ongelman aiheuttaa yleensä joko verkkopäätteen tai 
työaseman palomuuriasetukset, jotka eivät salli tarvittavaa verkkoliikennettä tai selaimen javascript-
asetukset (rasti tulee olla ruudussa, jossa ns. javascript-komennot sallitaan). 

• Käytettäessä muita selaimia kuin Firefoxia, Chromea tai Safaria saattaa esiintyä ongelmia. Käytä aina 
selainsovelluksen uusinta versiota. Eri selainsovelluksilla Retkikartta.fi-karttapalvelun käytössä esiintyviä 
poikkeavuuksia ja havaittuja ongelmia ratkaisusuosituksineen esitetään tässä käyttöohjeessa kunkin 
toiminnon ohjeen yhteydessä. 

Retkikartta.fi
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Retkikartan uudistaminen Matkailu 4.0-hankkeessa

Teknologioiden 
selvittäminen ja 

päätoteutusvaihtoehdon 
valinta alkuvuodesta 2018

Käyttöönotto, 
verkkoliikenteen 

ohjaaminen uuteen 
karttapalveluun keväällä 

2019.

-Tekninen toteutus 2018 
ja alkuvuonna 2019

Toteutuksen 
hyväksyminen ja 

ylläpitäjien koulutukset 
alkuvuonna 2019

Metsähallituksen Luontopalvelujen tulossopimus 2018:

Metsähallitus käynnistää Luontoon.fi ja Retkikartta.fi uudistukset osana Matkailu 4.0-hanketta 

Tavoitteena:

Uudistetaan Retkikartta.fi-palvelun teknologia niin, että se toimii nykyistä paremmin eri 

päätelaitteissa. Mahdollistetaan tietojen ajastettu ja automatisoitu päivitys. Taustakarttojen 

ajantasaisuutta parannetaan (”on-line”). Retkikartasta saadaan kartat Luonfoon.fiin ja Eräluvat.fiin

automaattisesti. Lisätään visuaalisuutta ja kohteiden esittämistä sekä parannetaan hakutoimintoja



Uudistettu Retkikartta

• Näyttää Metsähallituksen paikkatiedot nykyistä ajantasaisemmin, kun em. tiedot manuaalisen 
aineistopäivityksen sijaan päivitetään automaattisesti ja ajastetusti Metsähallituksen järjestelmistä. 
Tätä varten on Retkikarttaa varten luotu oma rajapintapalvelu. Uusittu karttapalvelu noutaa tiedot 
tietovarastoonsa. Parantaa palvelua loppukäyttäjille ja vähentää ylläpitotyötä.

• Nykyisillä webkarttateknologioilla toteutettu karttapalvelu skaalautuu paremmin erilaisiin käyttäjän 
laitteisiin. Päätelaitteen näyttöä eivät peitä ylä/sivupalkit, valikot voidaan esim. pyyhkäistä esiin tai 
avata laidan kuvakkeista. Parantaa palvelua loppukäyttäjille.

• Vähentää karttapalvelun eri versioita ja näiden ylläpitoa sekä palveluntarjoajan että 
Metsähallituksen puolella, kun erillisen työpöytä- ja mobiiliversion sijaan siirrytään vain yhden 
responsiivisen karttapalvelun tarjoamiseen.

• Vähentää rinnakkaisia versioita ja näiden ylläpitoa sekä palveluntarjoajan että Metsähallituksen 
puolella, kun yhtä ja samaa karttapalvelua käytetään myös upotuskarttana verkkosivuistoissa 
(Luontoon.fi ja Eräluvat.fi).



Uudistettu Retkikartta

• Parantaa Metsähallituksen suosittujen verkkosivustojen Luontoon.fi:n ja Eräluvat.fi:n
karttaominaisuuksia. Verkkosivustoihin voidaan lisätä erilaisia karttanäkymiä kuten eri kohteiden 
valintakartta, kohdekartta, lähestymiskartta, palvelukartta. Vähentää nykyisenkaltaisten staattisten 
karttojen tuottamisen tarvetta ja -kustannuksia.

• Vähentää kustannuksia ajantasaisen ja suorituskykyisen taustakarttapalvelun osalta. 

• Parantaa loppukäyttäjän määrittelemien karttanäkymien tulostamista, kun tulostamista kehitetään 
luomalla karttapalveluun pdf-formaattiin tulostus. Karttapalvelu luo pdf-tiedoston, jonka käyttäjä 
voi tulostaa. 

• Näyttää enemmän kohteidemme ominaisuustietoja.

• Näyttää Metsähallituksen kohteiden ajantasaisia lukumäärätietoja, esim. karttapalvelun näyttämien 
autiotupien määrä. Helpottaa ylläpitoa.

• Uusittu ajanmukainen ulkoasu lisää verkkoviestinnän ja tarjontamme kiinnostavuutta.

• Samalla tavoitteena on edistää luonnossa virkistäytyvälle oleellisimpien paikkatietojemme 
tarjoamista avoimena aineistona, joka on odotettu parannus.




