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TIIVISTELMÄ 
Kokonaiskuva ulkoilureitistöistä, niiden ylläpidosta ja kehittämisestä muodostuu tässä 

kehittämissuunnitelmassa esityksistä siitä, kuinka luontoreittiverkoston kehittäminen selvitysten 

perusteella voitaisiin järjestää. Ehdotukset yksittäisten luontoreittien ja taukopaikkojen kehittämisestä 

sisältyvät hankkeessa laadittuihin raportteihin Reittiaineisto – Keurusselän luonto- ja kulttuurireittejä 

sekä Taukopaikka-aineisto – Keurusselän taukopaikkoja. 

Kehittämisen loppuasetelma  
Keurusselkä satamat ja reitit -hankkeen pitkän tähtäimen tavoitteena on alueen asukkaiden 

hyvinvoinnin ja toisaalta matkailuelinkeinon kehittäminen. Asiakkaina on selvityksiä tehdessä 

huomioitu asukkaat ja matkailijat. Selvitysten perusteella asiakkaan näkökulmasta luontoreitti- ja 

taukopaikkaverkoston kehittämisen tavoite eli loppuasetelma on parhaimmillaan seuraavanlainen: 

1. Kaikki tarvittava tieto luontokohteista ja -reiteistä on helposti saavutettavissa ja siitä käy ilmi asiallinen 

reittien hallinnointi 

2. Kohteita on riittävästi, ne ovat monipuolisia ja ne on esitelty vetovoimaisesti 

3. Luontokohteiden ja -reittien esittelyyn on kytketty tieto aktiviteetti- ja vuokrauspalveluista 

4. Kohteet maastossa ovat helposti löydettävissä ja saavutettavissa, ja niistä käy ilmi toimiva ylläpito 

Asiakkaan palvelupolusta muodostuu edellä mainittujen tavoitteiden mukaisesti seuraavan kuvan 

neljän askeleen palvelupolku. 

Kuva 1 Neljä askelta luontoon -palvelupolku 

 

Reitti- ja taukopaikkaverkoston kehittäminen voidaan ajatella näiden neljän askeleen 

mahdollistamisena. Kehittämisen kannalta on syytä huomioida, että järjestys on asiakkaan 

palvelupolun mukainen, eikä esimerkiksi kehittämistoimenpiteiden osalta kronologinen. 

Kuva 2 Asiakkaan Neljä askelta luontoon -palvelupolun edellytykset 

 

 

 

 

 

 

Klikkaa Keurusselän 
alueen luontosivustolle

Valitse kohde

•50 erilaista reittiä ja 
luontokohdetta erilaisiin 
tarpeisiin ja kiinnostukseen

•Kohteet ovat monipuolisia ja 
helposti saavutettavia 

Pakkaa reppu ja tee 
tarvittavat varaukset

•Seuraa luontosivuston vinkkejä 
ja ohjeita

•Tutustu ajankohtaiseen infoon

•Välinevarausten tekeminen ja 
mm. kalastuslupien ostaminen 
on helppoa sivuston 
yhteystietojen kautta

Kurvaa kohteelle ja nauti 
luonnosta! 

Ole läsnä ja rauhoitu, vietä 
aikaa, haasta itsesi, liiku, 
kokeile uutta, tutustu ja 
tutki - yksin tai yhdessä.

Keurusselän alueen reitti- ja taukopaikkaverkosto – Luonto lähellä 

LUONTOSIVUSTO

1. Viestintäalustan 
valitseminen ja/tai 
perustaminen

2.  Profilointi

LUONTOREITTI- JA 
TAUKOPAIKKA-
VERKOSTO

1. Kohteiden 
tunnistaminen ja 
valitseminen

2. Kohteiden 
hallinnoinnin ja 
ylläpidon selvittäminen

3. Yhteistyöstä 
sopiminen, 
organisoituminen

LUONTOPALVELUT

1. Luontopalveluiden 
kehittäminen ja 
luontoyrittäjyyden 
tukeminen

2. Luontoaktiviteettien 
paketointi ja 
markkinoiminen

KOHTEET JA YLLÄPITO

1. Reittien ja 
taukopaikkojen 
investoinnit

2. Ylläpito

3. Vastuullinen  luonnon 
virkistyskäytön 
kehittäminen ja hyvien 
käytäntöjen 
vakiinnuttaminen

4. Reitteihin liittyvän 
luonnon- ja kulttuuritiedon 
selvittäminen ja siitä 
viestiminen
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Viestintä 
alueellisesti

Yhteistyö ja 
kokonaisuus 

koordinoidusti

Toimivat 
palvelut 

saataville

Ylläpito 
paikallisesti

Tässä kehittämissuunnitelmassa esitettävät kehittämistoimet on laadittu edellä olevan tavoitetilan 

saavuttamiseksi. Kehittämistoimia suunnitellessa on otettu huomioon se, että Keuruulla ja Mänttä-

Vilppulassa reitti- ja taukopaikkaverkosto koostuu usean eri tahon hallinnoimista osista. Ylläpito on 

tämän hetkisissä olosuhteissa järjestettävä paikallisesti ja yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. 

Viestintäalusta esitetään toteutettavaksi alueellisesti vetovoiman maksimoinnin, nykypäivän trendien 

ja toisaalta reittien pidon vastuukysymysten valossa. Kehittämisehdotukset voidaan kiteyttää Neljä 

askelta luontoon -palvelupolun mukaisesti seuraavasti. 

Kuva 3 Esitys Keurusselän alueen luontoreitti- ja taukopaikkaverkoston kehittämiseen  

 

 

 

Kehittämissuunnitelman laatijana on ollut kehittämisyhtiö Keulink Oy:n hallinnoima Keurusselkä 

satamat ja reitit -hanke. Suunnitelma on osa hankkeessa laadittujen suunnitelmien kokonaisuutta. 

Keurusselkä satamat ja reitit -hankkeessa laaditut kehittämissuunnitelmat ja raportit: 

− Keuruun Kaivoslahden linnustokunnostuksen suunnitelma 

− Keurusselkä satamat ja reitit -hankkeen loppuraportti 

− Keurusselän alueen luontoreitti- ja taukopaikkaverkoston kehittämissuunnitelma 

− Keurusselän kraatterimatkailun kehittämissuunnitelma 

− Keuruun ja Mäntän satamien kehittämissuunnitelma 

− Kolhon ja Ukonselän alueen palveluiden ja reittien kehittämissuunnitelma 

− Mäntän kulttuuri- ja taidekohteiden kytkeminen luontoreitteihin 

− Mäntänvuoren ulkoilualueen kehittämissuunnitelma 

− Nyyssänniemen leirintäalueen kehittämissuunnitelma 

− Reitin arviointilomake 

− Reittiaineisto – Keurusselän luonto- ja kulttuurireittejä 

− Taukopaikka-aineisto – Keurusselän taukopaikkoja 

− Tervan rannan kehittämissuunnitelma 

− Vanhan Keuruun kulttuuritapahtumien kehittämissuunnitelma 
 
Kannen kuvat 

Kirkkovene: Sahanranta, Pihlajavesi, Keurusselkä satamat ja reitit -hanke 

Silta: Kurkisaari, Keuruu, Keurusselkä satamat ja reitit -hanke 

Pyörä ja polku: Mäntänvuori, kuvaaja Petri Kulha, Mäntänvuoren reittien testaus  
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KÄSITTEITÄ 
Polku   

Poluilla tarkoitetaan tässä selvityksessä maastoon luonnollisesti syntyneitä uria. Polkuja saa käyttää 

jokamiehen oikeuksien mukaisesti. 

Reitti   

Reitillä tarkoitetaan tässä selvityksessä luonnon virkistyskäyttöön liittyviä maastossa kulkevia 

merkittyjä reittejä ja polkureittejä, joita käytetään ulkoiluun ja luonnossa liikkumiseen. 

Reitillä täytyy olla nimettynä pitäjä eli hallinnoija. Hallinnoija on taho, joka vastaa reitin kunnosta ja jolla 

on hallussaan sopimukset maanomistajien kanssa. Hallinnoijalla voi olla sopimus ylläpidosta jonkin 

erillisen toimijan kanssa. Kun hallinnointi on kunnossa, polkua voidaan markkinoida reittinä.  

Reittiä suunniteltaessa ja perustettaessa täytyy ottaa huomioon Turvallisuus- ja kemikaaliviraston 

(Tukes) ulkoilureittejä koskevat ohjeistukset. Reiteille täytyy laatia reittikuvaukset ja tarvittaessa 

turvallisuusasiakirja. Reittiä perustettaessa täytyy määritellä, millä kulkuvälineillä kuljettavaksi reitti 

sopii.  

Reittitoimitus 

Reitille voidaan hakea Maanmittauslaitokselta maksullista reittitoimitusta. Reittitoimituksen myötä 

reitin tulevaisuus on turvattu, vaikka maanomistuksessa tapahtuisi muutoksia.  

Reittitoimitusta hakee reitin pitäjä, esimerkiksi kunta. Toimituksissa merkitään kiinteistörekisteriin 

reittisuunnitelman mukainen tai kaavaan merkitty ulkoilu- tai moottorikelkkareitti. 

Toimituksessa päätetään muun muassa reitin perustamisen takia maksettavista korvauksista. Reitin 

pitäjän on haettava reittitoimitusta Maanmittauslaitokselta vuoden kuluessa siitä, kun 

reittisuunnitelma on hyväksytty ja päätös on saanut lainvoiman. 

Toimituksen kustannuksista vastaa reitin pitäjä. (Maanmittaustoimisto) 

Ulkoilureittitoimitus 

Ulkoilureitin perustamiseksi on kunnan laadittava reittisuunnitelma, jonka alueellinen ELY-keskus 

vahvistaa. Jos ulkoilureitti on merkitty kaavaan (asemakaava tai yleiskaava) tai asianosaiset ovat 

sopineet alueen luovuttamisesta ulkoilureittiä varten, voidaan ulkoilureitti perustaa, vaikkei 

reittisuunnitelmaa ole tehty. 

Määräaikaa ulkoilureittitoimituksen hakemiseen ei ole, jos ulkoilureitti on merkitty kaavaan tai 

asianosaiset ovat sopineet alueen luovuttamisesta ulkoilureittiä varten. (Maanmittaustoimisto) 

https://www.maanmittauslaitos.fi/kiinteistot/maanmittaustoimitukset/osallisena-toimituksessa/reittitoimitukset 

Viestintäalusta 

Viestintäalustalla viitataan tässä selvityksessä internet-verkossa olevaan alustaan, jolla asiakkaalle 

viestitään alueen luontoreiteistä ja -kohteista. Viestintäalustana voi toimia esimerkiksi sovellus tai 

internet-sivusto. 

https://www.maanmittauslaitos.fi/kiinteistot/maanmittaustoimitukset/osallisena-toimituksessa/reittitoimitukset


 

Keurusselkä Satamat ja Reitit -hanke 
Kehittämisyhtiö Keulink Oy 

KEURUSSELÄN ALUEEN LUONTOREITTI- JA TAUKOPAIKKAVERKOSTON KEHITTÄMISSUUNNITELMA 6 
 

 

TAUSTAA JA NYKYTILANNE 

Taustaa 
Keurusselkä satamat ja reitit -hankkeen yhtenä tavoitteena oli saattaa alueen reitit mobiilisti saataville 

ja koko Keurusselän kattavalle kartalle sekä luoda kokonaiskuvaa siitä, millä aikataululla, keiden 

toimesta ja millä rahoituksella satamat ja reitistöt laitetaan kuntoon. Tavoitteessa saattaa mobiilisti 

saataville ja kartalle liittyy moniosainen teemoittelu. Kehittämissuunnitelmaa laadittaessa 

saattamiseen sisällytettiin reittien vastuullisen ja kokonaisvaltaisen kehittämisen näkökulmat, ja 

mobiilisaatavuus ja Keurusselän kattava kartta liitettiin luontoreittien viestintäalustojen ja tarvittavan 

informaation sisältöjen tarkasteluun.  

Hankkeen tavoitteissa viitataan siihen, että reitit olisivat hankkeen jälkeen asiakkaiden saatavilla 

mobiilikartalla. Tämä tavoite ei ole kaikkien reittien osalta toteutunut, koska Keuruun ja Mänttä-

Vilppulan kaupunkien käytettävissä olevat viestintäväylät ja reittien hallinnoinnin tilanne eivät ole sitä 

mahdollistaneet.  

Kehittämissuunnitelman taustyönä on haastatteluja, puhelinkeskusteluita, internet-lähteiden 

analysointia, ideointitilaisuuksia ja yhteistyötä eri yhdistysten, lajiaktiivien ja yrittäjien kanssa.  Kaikille 

avoimet satamien ja reittien yleiset ideointitilaisuudet järjestettiin Keuruulla 6.9.2018 ja Mäntässä 

24.9.2018. Luontovisiotilaisuudessa 10.5.2019 työstettiin luonnon virkistyskäytön suuntaviivoja Antti 

Nousiaisen (Pieksämäen kaupunki) ja Petri Mäkelän (Ekokumppanit, Tampere) johdolla. 

Alue luontokohteena 
Keurusselän alueen ainutlaatuinen ja yhteinen 

retkeilyimago rakentuu Keurusselän vesistön ympärille ja 

lukuisiin erilaisiin ja helposti saavutettaviin päiväkohteisiin 

sen ympäristössä. Hankkeen toimenpiteet ovat 

kohdistuneet Keurusselän järven välittömään 

ympäristöön. Jatkokehittämisessä aluetta kannattaa 

ehdottomasti tarkastella laajempana, vähintään niin, että 

siihen kuuluvat Mänttä-Vilppula, Keuruu, Pihlajavesi ja 

Multia. 

Alueen vetovoima syntyy siitä, että asiakkaan on 

mahdollista saada kokonaiskäsitys alueen monipuoli-

suudesta. Järvet, kosket, näkötornit, lintukohteet, 

pyöräiltävät pikkutiet ja polut, kulttuurin ja taiteen 

yhdistäminen virkistysreitteihin, pohjoisosan erämaisuus 

sekä olemassa olevat erilaiset majoitusvaihtoehdot 

luonnonläheisessä ympäristössä antavat mahdollisuuden 

hyvin erilaisiin luontokokemuksiin. 

Alueen luontoreittejä ja -kohteita leimaa se, että ne ovat helposti saavutettavia päiväkohteita, jotka 

tarjoavat mahdollisuuden toisaalta esteettömään liikkumiseen ja kokemiseen ja toisaalta haasteita 

niitä kaipaavalle. 

Asukas voi saada luonnosta voimaa arjen keskelle. Matkailijalle alue tarjoaa monipuoliset elämykset ja 

aktiviteetit ja toisaalta kehittyessään luontomatkailu lisää parhaimmillaan elinvoimaa. 
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Kuva 4 Alue tarjoaa luonnossa liikkujalle helposti saavutettavia ja monipuolisia luontokokemuksia. 

 

Keurusselän alueen luontoreitit ja niistä viestintä tällä hetkellä 
Keurusselän alueella ei tähän asti ole ollut alueellista viestintäkanavaa eikä luontoreittien kehittämistä 

ole toteutettu koordinoidusti, paitsi kelkkareittien osalta.  

Tällä hetkellä Keuruun kaupunki hallinnoi Ilovuoren luontopolkuja ja Mänttä-Vilppulan kaupunki 

Vilppulan Kasilanniemen virkistysaluetta. Mäntänvuoren ulkoilualueella kaupunki vastaa vain 

vuorenportaiden kunnossapidosta. Osaa Mäntänvuoren luontopoluista ja taukopaikoista hallinnoivat 

eri yhdistykset.  

Alueen luontoreittejä esitellään mm. Keuruun ja Mänttä-Vilppulan kaupunkien sivuilla. Kaupunkien 

liikuntatoimet syöttävät liikuntapaikkoja myös valtakunnalliseen liikuntapaikkojen LIPAS-

järjestelmään, josta halutut tiedot on mahdollista saada näkymään Metsähallituksen ilmaisessa 

Retkikartta-palvelussa. LIPAS-järjestelmää ei ole kuitenkaan alun perin tehty luontoreiteistä 

viestintään, joten se on osoittautunut tähän tarkoitukseen epäkäytännölliseksi. Tällä hetkellä Keuruun 

ja Mänttä-Vilppulan kaupunkien kotisivuilla esitellään seuraavan taulukon luontoreitit- ja kohteet. 

Kuva 5 Keurusselän alueen luontokohteet internet-lähteissä, sinisellä kaupunkien hallinnoimat reitit ja -kohteet 

 

Keuruun kaupungin 
kotisivut

•Ilovuoren ulkoilureitit

•Lintusyrjän luontopolku

•Hartunlammen 
luontopolku

•Haaravuoren 
luontopolku

•Hotelli Keurusselän 
luontopolku 

•Runoilijan polku

•Luonnonsuojelualueet

•TAUKOPAIKAT

•Keurusselän 
liikuntapuiston laavu

•Mahlakota

•Kurkisaaren 
perhepuiston tulipaikat

•Kiviselän uimarannan 
tulipaikka

•Häntämäen tulipaikka

•Haaramäen luontopolun 
laavu

•Riihon näkötornin 
tulipaikka 

•Valkealahden Pilkkakota 
ja laavu

Mänttä-Vilppulan 
kaupungin kotisivut

•Mäntänvuoren 
ulkoilualue

•Vilppulankosken 
puistoalue

•Lumometsän tuvan 
luontopolut

•Lemmenpolku

•Elämänmäen 
luonnonsuojelualue

•Jaakkoinsuo

•(Mänttä-Vilppulan 
kaupungin ylläpitämä 
Vilppulan Kasilanniemen 
alue mainitaan 
Pirkanmaan 
virkistysalueyhdistyksen 
sivuilla)

Retkipaikka

•Murronkivi

•Kukelinkyökin luola 
(Runoilijan luola, Multia)

•Himmaanmäen 
näkötorni

Keuruun luonnonystävien 
kotisivut

•Dropbox-palvelussa 
luonnonystävien 
kokoamia julkaisuja

•Keurusseudun 
luontoretkikohteita -
kartta, jossa 69 
kohdetta, ei tarkempia 
kuvauksia kohteista, 
vain sijainti kartalla

•Leirikoulukohteita 
Keuruulla ja 
lähiympäristössä -PDF-
julkaisu, jossa on esitelty 
sanallisesti 5 
leirikoulukohdetta

•Retkikohteita Keuruulla 
ja lähiympäristössä -
PDF-julkaisu, jossa on 
esitelty 48 
luontokohdetta 
Keuruulla ja Multialla, 
kohteista lyhyet 
sanalliset kuvaukset, ei 
karttaa

Monipuo
-lisuus

Luonto 
lähellä

Helppo 
saavutet-

tavuus
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Keurusseudun luonnonystävien kokoamat julkaisut mielenkiintoisista luonto- ja retkikohteista ovat 

laaja ja ansiokas esimerkki yhdistyksissä tehtävän vapaaehtoistyön voimasta. Ne eivät sellaisenaan 

kuitenkaan vastaa reiteistä ja -kohteista nykyään tarvittavan informaation vaatimuksiin, ja tietoa on 

vaikea löytää, jos sen olemassa olosta ei tiedä ennakkoon. Julkaisut toimivat kuitenkin erinomaisena 

pohjana alueen luontokohteiden verkoston kehittämiseen. 

Tällä hetkellä esimerkiksi luontoretkeilystä kiinnostuneille museomatkailijoille ei ole Mänttä-

Vilppulassa ehdottaa juuri muuta lähikohdetta kuin Mäntänvuori, vaikka kaunista järviluontoa on joka 

puolella. Omatoimisen tiedonhakijan taas on vaikea löytää esimerkiksi perheretkeilyyn sopivia laavuja 

Keuruulta. Leirintäalueilta retkeilyreittejä kysyvälle matkailijalle ei ole tarjota tulostettua karttaa, reitti- 

ja laavutietoja. Myös reittien maastomerkinnöissä on puutteita.  

Matkailutoimijoiden on voitava luottaa siihen, että poluilla on riittävät opasteet, niin että matkailijan 

ohjaaminen reiteille on turvallista. Luontoreitti- ja palvelutarjontaa lisäämällä olisi mahdollista saada 

matkailijan viipymää alueella pidentymään, mikä toisi koko alueelle lisää matkailutuloa. Eri toimijoiden 

kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta sekä paikalliset asukkaat että matkailuelinkeino hyötyisivätkin 

opastetusta, monipuolisesta luontoreittiverkostosta. Tutustumisen arvoisia kohteita ja polkuja on 

alueella huomattavasti enemmän, kuin mitä kaupunkien sivuilla on esitelty. 

Retkikohteet järvellä 
Keurusselän saarissa ja rannoilla on paljon upeita retkikohteita, joissa ei ole opasteita ja palveluita. 

Näitä kohteita on tunnistettu jo hanketta edeltäneessä Keurusseudun luonnonystävien hallinnoimassa 

Retkeilijän Keurusselkä -hankkeessa, jonka toimesta laadittuja vesiretkikohteiden karttoja on sijoitettu 

keskeisiin satamiin ja uimarannoille. Satamat -ja reitit -hankkeen toimijoiden tekemillä 

maastokäynneillä havaittiin, että veneilijöiden jäljiltä jää saariin esimerkiksi wc-jätöksiä ja revittyjä 

puita. Vesiretkeilyä ei olekaan mahdollista kestävästi lisätä ja markkinoida, ellei saariin saada 

huollettuja taukopaikkoja ja vessoja. Keurusselän järven kohdekohtaisia kehittämisehdotuksia 

esitellään hankkeen reitti- ja taukopaikka-aineistoissa (Reittiaineisto – Keurusselän luonto- ja 

kulttuurireittejä, Taukopaikka-aineisto – Keurusselän taukopaikkoja). 

Keuruun ja Mänttä-Vilppulan kaupunkien tavoitteet luonnon virkistyskäytölle 
Luonnon virkistyskäytön mahdollisuuksien eli reitti- ja taukopaikkaverkoston kehittämisessä tarvitaan 

yhteiset tavoitteet. Strategisen näkökulman sisällyttäminen luontoreittien ja taukopaikkaverkoston ja 

niiden ylläpidon suunnitteluun tekee toiminnasta tehokasta ja suunnitelmallista. Strategian tarkoitus 

on antaa järjestystä ja yhteisiä tavoitteita ja se luodaan, jotta organisaatio menestyisi (Mantere, 

Hämäläinen, Aaltonen, Ikävalko & Teikari, 2003; s. 5 ja 7). Hyvän strategian luominen ja strategian 

toteuttaminen ei ole helppoa. Haasteena Mantere ym. mainitsevat kuilun, joka jää johdon strategisten 

suunnitelmien ja henkilöstön käytännön työn väliin. Kuilun umpeen luomiseksi strategiaa tulkitaan ja 

omaksutaan, ja tämän työn ansiosta onnistunut strategia voi muodostua työkaluksi ohjaamaan 

toimintaa.  

Kuva 6 Kuilu strategisten suunnitelmien ja käytännön työn välillä (Mantere ym., 2003) 

 

 

 

 

Tämänhetkisissä Keuruun ja Mänttä-Vilppulan kaupunkien strategioissa luonto mainitaan 

potentiaalina, mutta ne eivät tarjoa työkalupakkia tuon potentiaalin käyttöön ottamiseen. Parhaassa 

tapauksessa Keurusselkä satamat ja reitit -hankkeen raportointimateriaali antaa jatkossa luonnon 

osalta näkökulmia ja sisältöä myös kaupunkien strategiatyöskentelyyn.  
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Luonto Keuruun kaupungin strategiassa  

Keuruu ja sen toimintaympäristö: 

Keuruulle leimansa antavien vesistöjen puhtaus korostuu sekä keskusta-alueella että kylissä. Etenkin 

osavuotisten (vapaa-ajan) asukkaiden houkuttelussa puhtaat vedet ja muu luonto ovat tärkeässä roolissa.  

…  

Luonnon virkistys- ja elämysarvon potentiaalia ei ehkä osata vielä riittävästi hyödyntää. Näiden arvojen ja 

olemassa olevien elementtien korostamista ja hyödyntämistä kaupunkimarkkinoinnissa tullaan lisäämään.  

Visio:  

…Keuruu on vuonna 2022 lapsiperheiden paratiisi, jonka perustan luovat turvallinen ympäristö, terveet 

päiväkodit ja koulut. Kaiken ikäisten sujuva ja hyvinvoiva arki syntyy lähellä olevista hyvinvoimaa tuottavista 

palveluista, luonnosta ja monipuolisista harrastus- ja kulttuurimahdollisuuksista sekä hyvästä 

työllisyystilanteesta.  

Tavoite päämäärän saavuttamiseksi: 

Keuruu tunnetaan luonnonläheisenä kulttuurikaupunkina  

Strategiassa mainitaan tavoite, että kaupungilla olisi markkinointistrategia vuonna 2019. Keurusselkä 

satamat ja reitit -hankkeen raportoinnissa on paljon aineistoa markkinointistrategiatyöhön. 

Luonto Mänttä-Vilppulan kaupungin strategiassa 

Mänttä-Vilppulassa strategian painopiste luonnon osalta on hieman erilainen kuin Keuruulla. Mänttä-

Vilppulassa tavoitellaan kulttuurikaupungin ja taidekaupungin imagoa ja statusta. Asukas- ja 

asiakastyytyväisyys ja kaupungin elinympäristö ovat korostuneessa asemassa.  

Kohdassa Asuinympäristön viihtyisyyden ja elinympäristön turvallisuuden edistäminen mainitaan 

viherrakentamiseen panostaminen sekä puistojen kunnostaminen ja luonnonarvot sekä luonnon 

monimuotoisuuden säilyttäminen ja lisääminen. Neljä askelta luontoon -palvelupolku tukee 

toteutuessaan Mäntän kaupungin strategian asiakaslähtöistä tavoitteenasettelua, toisaalta 

palvelupolun toteutuessa täyttyy myös Keuruun kaupungin strategian visio hyvinvoimaa tuottavasta 

luonnosta ja ulkoilumahdollisuuksista. 

   Kuva 7 Mäntän Myllyrannan satama                      Kuva 8 Metsähallituksen laavu Peurunniemessä     
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KENELLE KEURUSSELÄN REITTIEN KOKONAISUUTTA SUUNNITELLAAN? 
Asukkaiden ja matkailun määrän huomioiden Keurusselän reittejä kannattaa suunnitella palvelemaan 

mahdollisimman monipuolisesti kaikkia asukkaita ja matkailijoita. Tiukassa resurssitilanteessa jonkin 

tietyn erityskäyttäjäryhmän huomioiminen luontoreittien kehittämisen suunnittelussa ei olisi 

perusteltua tai mahdollista. Reittien monikäyttö on hyvä pohja suunnittelulle. Keurusselkä satamat ja 

reitit -hankeen sisältöihin ei kuulunut asukkaiden, kesäasukkaiden eikä matkailijoiden 

retkeilykäyttäytymisen kartoittaminen. Tämänkin takia kokonaisuuden suunnittelussa täytyy tässä 

vaiheessa keskittyä vetovoiman rakentamiseen itse reitistä ja sen olosuhteista käsin.  

Tällä hetkellä Keuruulta ja Mänttä-Vilppulasta on luontoreittiverkoston suunnittelun pohjaksi 

käytettävissä seuraavat yleiset tilastotiedot: 

Asukkaat 

Keuruulla on 9762 asukasta (v. 2018), joista taajamassa asuu 70,2 % (v. 2017). Mänttä-Vilppulassa on 9983 asukasta 

(v. 2018), joista taajamassa asuu 82,8 % (v.2017) (Tilastokeskus). 

Kesäasukkaat 

Keuruulla on 1942 kesäasuntoa ja Mänttä-Vilppulassa 1693 kesäasuntoa (Suomen ympäristökeskus SYKE, 2019). 

Matkailijat 

Mänttä-Vilppulassa oli rekisteröityjä yöpymisiä 14 062 vuonna 2017 (Tilastokeskus, 2017). Keuruulta samaa tietoa 

ei ole käytettävissä, koska rekisteröinnin piirissä on liian vähän majoitusyrittäjiä, ja Tilastokeskus ei tietosuojan 

vuoksi julkista Keuruun tietoja.  

Metsähallituksen tekemässä tutkimuksessa erotettiin neljä luonnossa liikkujan asiakassegmenttiä; 

sosiaaliset itsensä kehittäjät, henkistä hyvinvointia hakevat nostalgikot, kuntoilevat luontoseikkailijat 

ja luontosuuntautuneet rentoutujat (Metsähallitus, 2012). Asiakassegmentit ja luontoliikkumisen 

trendit ovat tämän tutkimuksen toteutusvuoden jälkeen varmasti muuttuneet, mutta tutkimus antaa 

kuitenkin viitteitä siihen, että eri elämäntilanteissa ihmiset hakevat luonnossa liikkumisesta asioita 

erilaisiin tarpeisiin.  

Hankkeen selvityksiä tehdessä kokeneet reittisuunnittelija- ja ylläpitotahot suosittelivat 

käyttäjämäärien mittaamista ja tilastointia sekä käyttäjätutkimuksia sisällytettäväksi 

kehittämistoimenpiteisiin heti alusta alkaen.  

Kävijälaskentaa varten on kehitetty erilaisia teknisiä apuvälineitä, jotka perustuvat esimerkiksi 

askeleeseen tai lähestymiseen. Laskenta antaa konkreettiset perusteet investointien suunnittelemista 

varten.  

Reittien ja taukopaikkojen käyttäjäkyselyiden kautta päästään kiinni siihen, mitä luonnossa liikkuvat 

juuri tällä alueella toivovat ja tarvitsevat.  

Reittien kehittämisen tavoitteiden asettelu 
Keurusselän alueen luontoreitit eivät toistaiseksi kilpaile vetovoimaisuudellaan Kilimanjaron, Niagaran 

vesiputousten ja Norjan Trolltungan kanssa. Ne eivät kilpaile myöskään samassa sarjassa Lapin 

kansallispuistojen kanssa. Tämä on hyvä tiedostaa alueen luontomatkailun ja reittiverkoston 

kehittämisessä. Keski-Suomen järviluonto on toisaalta omanlaisensa vetovoimainen luontokohde. 

Yhteistyökeskusteluissa eri matkailutoimijoiden kanssa on noussut esille se, että matkailija ei tule 

alueelle kaupungin itsensä takia (vrt. esimerkiksi Pariisin matkailu). Alueelle tullaan tekemään ja 

kokemaan, mikä tarkoittaa sitä, että luontopalveluita ja -aktiviteetteja kehittämällä saadaan kehitettyä 

alueen kiinnostavuutta tämän päivän ilmastotietoisten ja luonnonrauhaa etsivien matkailijoiden 

silmissä. Toimiva luontoreitti- ja taukopaikkaverkosto voi tarjota asukkaille ja matkailijoille vastuullista 

ja hyvinvointia tukevaa tekemistä ja aktiviteetteja ja lisätä alueen vetovoimaa ja elinvoimaa pidemmällä 
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aikavälillä. Luontopalveluita tulisi kehittää myös yksittäisten asiakkaiden saavutettavaksi, ei 

ainoastaan ryhmille. 

On lähes mahdotonta suunnitella reittiä, joka palvelisi samassa määrin kaikkien asiakassegmenttien 

edustajia. Oman lisänsä käyttäjien kirjoon tuovat kansainväliset matkailijat, joiden tarpeet ja taidot 

luontomatkailun osalta poikkeavat suomalaisesta paikallisliikkujasta. Siinä missä paikallinen liikkuja 

löytää myös merkkaamattomat lähipolut, kansainvälinen matkailija tarvitsee huomattavasti 

tarkemmin suunnitellun ja toteutetun luontoreitin ja saattaa kokea turvattomuutta, jos on polulla 

paikassa, josta ei näy edelliselle tai seuraavalle viitalle.  

Taukopaikat ovat tärkeä osa reittisuunnittelua. Hyvin suunnitellut, sijoitetut ja toteutetut taukopaikat 

palvelevat kaikkia käyttäjäryhmiä. Vaikka eri käyttäjäryhmien tarpeet tässäkin kohtaa ovat erilaiset, 

toimivat ja hienot taukopaikat lisäävät reitin vetovoimaa kaikkien käyttäjäryhmien keskuudessa.  

Kaiken suunnittelun pohjana on hyvä pitää tavoitteenasettelua. Keurusselkä satamat ja reitit -

hankkeen selvitysten ja ehdotusten pohjalta olisi hyvä tehdä ensin kuntien yhteinen alueellinen 

tavoitteenasettelu reitti- ja taukopaikkaverkoston kehittämiselle. Tämän lisäksi käyttäjämäärien 

tavoitteenasettelu täytyy tehdä jokaisen reitin ja taukopaikan kohdalla erikseen, jotta rakenteiden 

mitoittaminen ja ylläpidon resurssointi onnistuu.   

Kuva 9 Ketveleen kannaksen alitus Keuruun ympärimelontareitillä 
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VASTUUKYSYMYKSET JA LUONTOREITTIEN KEHITTÄMINEN 
Kunnat ovat toisiinsa nähden eriarvoisessa asemassa luonnon virkistyskäytön mahdollisuuksien ja 

kehittämisen kannalta. Niissä kunnissa, joissa on kansallispuistoja, on olemassa Metsähallituksen 

luoma pohja luonnon virkistyskäytölle. Kunnissa, joissa ei ole kansallispuistoja, täytyy 

luontoreittiverkoston luomisesta ja kehittämisestä jakaa vastuut käytettävissä olevien tahojen kanssa. 

Tilanne on juuri tällainen Keuruun ja Mänttä-Vilppulan kaupungeissa.  

Luontoreittien vastuukysymyksiä voidaan tarkastella reitin pitäjän, reitin käyttäjän ja 

ohjelmapalveluyrittäjän näkökulmasta (Riikonen & Rautiainen, 2017). Riikosen ja Rautiaisen tekemässä 

Suomen Ladun julkaisussa Maastossa olevien ulkoilureittien ylläpitäjän vastuu, yrittäjän vastuu ja 

ulkoilijan omavastuu selvennetään tätä osittain tulkinnanvaraista ohjeistusta. Reittien 

turvallisuusvastuita määritellään mm. kuluttajansuojalaissa (voimassa vuodesta 2012 lähtien) ja siihen 

liittyvissä Turvallisuus ja kemikaaliviraston Tukesin ohjeissa.  

Tässä raportissa esiteltyjä kehittämisehdotuksia on ohjannut ajatus, että reittien kehittämisessä tulisi 

edetä kokonaisuutena ja tietoisen prosessin kautta – ei niin, että olemassa olevat polut vain merkitään 

maastoon ja kartalle, koska se ei ole nykylainsäädännön valossa oikea menettelytapa. Kun 

suunnitellaan ja kehitetään reittiä, vastuukysymysten on oltava selvillä, ennen kuin reitti lisätään 

erilaisiin viestintäkanaviin. Luontoreiteistä, -kohteista ja -palveluista viestiminen täytyy suunnitella 

toisaalta vastuun näkökulmasta ja toisaalta asiakkaiden tarpeiden mukaan.  

Kuva 10 Kuva Mäntänvuoren reitiltä 
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LUONTOREITTIEN KEHITTÄMINEN KEURUSSELÄN ALUEELLA 
Kaupungin osuus luontoreitti- ja taukopaikkaverkoston ylläpitäjänä ja kehittäjänä on merkittävä. 

Kaupunki antaa esimerkin sille, kuinka luontoreittien ylläpitoa ja kehittämistä tehdään. Koska 

kaupungit eivät voi yksin ottaa vastuulleen koko luontoreittiverkoston hallinnointia ja ylläpitoa, sitä 

täytyy tehdä yhteistyössä yhdistysten ja mm. luontopalveluyrittäjien kanssa.  

Keuruun ja Mänttä-Vilppulan kaupunkien tehtävänä on luontoreittien kehittämisen kulmakivinä 

toimivien palveluiden järjestäminen. Ne mahdollistavat Keurusselän alueen luontoreitti- ja 

taukopaikkaverkoston kehittämisen ja sen eteen tehtävän yhteistyön. Kehittämisen 

mahdollistamisessa on myös kehittämisyhtiöillä oma roolinsa. 

Kuva 11 Keuruun ja Mänttä-Vilppulan kaupunkien rooli luontoreitti- ja taukopaikkaverkoston kehittämisessä 

 

Kaupungin hallinnoimat ja ylläpitämät reitit ja taukopaikat  

Kaupungin ylläpitämät luontoreitit ja taukopaikat ovat osa asukkaiden hyvinvoinnin ja vapaa-ajan 

palveluita ja muodostavat perustan alueen luontoreitti- ja taukopaikkaverkostolle. Kaupunki luo 

omalla toiminnallaan mallin nykylainsäädännön ja hyvän tavan mukaiselle reittien hallinnoinnille ja 

ylläpidolle. 

Neuvonta turvallisuus- ja vastuuasioissa sekä ylläpidon järjestämisessä 

Kaupungin tukea tarvitaan luontoreittien turvallisuus- ja vastuuasioiden asianmukaiseen hoitamiseen. 

Ulkoilureittien perustamiseen ja reitin pitämiseen liittyvät turvallisuusohjeet ja vastuunäkökulmat 

vaativat paljon perehtymistä, ja ne ovat osittain tulkinnanvaraisia. Neuvontaa voidaan tarvita toisaalta 

ylläpidon hyvissä käytännöissä ja toisaalta vastuukysymysten tulkinnassa ja siinä, että sopimuksista ja 

turvallisuuteen liittyvistä vastuista huolehditaan nykylainsäädännön edellyttämällä tavalla. 

Yhdistyksessä, joka hallinnoi ja ylläpitää yhtä tai kahta luontoreittiä ja -kohdetta, ei pääse 

muodostumaan sellaista laajaa kokemusta reitin pitämiseen, jolla voitaisiin vastata erilaisiin 

ongelmatilanteisiin. Helposti saavutettava neuvonta ja tuki auttaa vapaaehtoisten motivaation 

säilymisessä. Yhdistyksen vastuuhenkilöiden vaihtuminen on aina haasteellinen tilanne tiedon 

välittymisen kannalta, varsinkin hiljaisen tiedon osalta, jota ei ole kirjattu. 
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Se, että reittien ja taukopaikkojen hallinnoinnista ja ylläpidosta huolehditaan kokonaisuudessaan 

asianmukaisesti, rakentaa omalta osaltaan paikkakunnan imagoa niin asukkaiden kuin matkailijoiden 

osalta. 

Tuki hankkeiden toteuttamisessa ja luontopalveluiden kehittämisessä 

Sekä Keuruulla että Mänttä-Vilppulassa kehittämisyhtiö on luonteva paikallinen linkki rahoittajiin 

erilaisten yhdistyksiin ja yrityksiin liittyvien hankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa. 

Alueellisen yhteistyön koordinointi  

Hankkeessa tunnistettiin luontoreitti- ja taukopaikkaverkoston eteen tehtävän yhteistyön osapuolia 

Keurusselän alueella. Toimintaa suunnittelemalla ja suuntaamalla on jatkossa mahdollista saada 

muitakin yhteistyökumppaneita. Seuraavana esitellään hankeaikana tunnistetut tahot. Kuvassa ei ole 

otettu huomioon kehittämisen rahoituksen yhteistyökumppaneita. Kuvasta voi päätellä, että 

luontoteema kokoaa ympärilleen paljon eri tavoin toimivia tahoja, joten on perusteltua, että yhteistyö 

on koordinoitua ja suunnitelmallista. 

Kuva 12 Luontoreitti- ja taukopaikkaverkoston eteen tehtävän yhteistyön osapuolet Keurusselän alueella 

 

Viestintäalusta 

Viestintäalusta on edellytys sille, että tieto luontoreittien ja -kohteiden olemassaolosta on asiakkaan 

käytettävissä. Nykypäivänä ennakkotietoa kohteesta etsitään pääasiassa internet-lähteistä. Vaikka 

usein kartat haetaan karttasovelluksesta, myös tulostettujen ja painettujen karttojen rooli on edelleen 

tärkeä. Luontoreittien viestintään sopivaa viestintäalustaa käsitellään omassa kappaleessaan. 
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KOHTI YHTEISTYÖTÄ JA VASTUUNJAKOA 
Luontoreitti- ja taukopaikkaverkoston kehittämisessä ja ylläpidossa mahdollisia yhteistyöosapuolia on 

lukuisia ja jokaisella on omat motiivinsa ja resurssinsa toimia yhteistyön eteen. Jotta yhteistyö on 

hedelmällistä, sen suunnittelussa tulee ottaa huomioon nuo motiivit ja resurssit. 

Seuraavassa taulukossa on eritelty eri toimijoiden motiiveja yleisesti. Kun yhteistyötä suunnitellaan 

paikallisesti, kannattaa jokaisen toimijan motiiveja ja realiteetteja tarkastella toimijakohtaisesti. Ne 

riippuvat esimerkiksi yhdistysten osalta niiden koosta ja perustehtävästä, yrittäjien osalta niiden 

toimialasta. 

Kuva 13 Luontoreitti- ja taukopaikkaverkoston eteen tehtävän yhteistyön osapuolten motiiveja 

 

Yhdistysten kanssa tehtävän yhteistyön lähtökohtana tulee olla se, että yhdistykset tekevät 

vapaaehtoistyötä. Yhdistysten toimintaa leimaa tänä päivänä se, että vastuu kasaantuu muutamalle 

aktiiviselle yhdistystoimijalle, talkoolaisia on vaikea löytää ja että yhdistystoiminta on pitkälti 

puheenjohtajavetoista. Tämä on otettava huomioon silloin, kun suunnitellaan esimerkiksi sitä, 

millaisten tehtävien reittiverkoston kehittämisessä ja ylläpidossa sekä luontoviestinnässä tulisi kuulua 

yhdistykselle ja millaisten kaupungille. 
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Yhdistysten kanssa tehtävä yhteistyö kannattaa suunnitella niin, että se tukee yhdistystä sovituissa 

tehtävissä. Toimivaa tukea leimaa viranomaisen kiinnostus tukea yhdistystoimijaa, neuvonnan ja 

yhteistyön sujuvuus, tiedon helppo saavutettavuus sekä ohjeiden olemassaolo ja selkeys. 

Yrittäjän motivaatio osallistua yhteistyöhön on puhtaasti kiinni sen kasvattavasta vaikutuksesta 

liiketoimintaan. Luontoreitit ja -kohteet ja niiden kunto liittyvät suoraan luontopalveluntarjoajien 

elinkeinoon. Luontopalveluntarjoajilla voi olla motivaatiota ja resursseja osallistua ylläpitoon, kunhan 

tehdystä työstä sovitaan korvaus ja ylläpito tukee yrityksen palveluiden järjestämistä. Muiden alojen 

matkailuyritykset hyötyvät ylipäänsä alueen vetovoimaa vahvistavista tekijöistä, joista tärkeitä ovat 

ajantasainen viestintä ja palvelukytkökset. 

Alan järjestäytymättömät harrastajat osallistuvat nykyään monilla paikkakunnilla reittien 

kehittämiseen ajatuksella ”rakkaudesta lajiin”, toiveissaan saada parannettua lajin 

harrastusmahdollisuuksia alueella. He osallistuvat usein työhön rajatulla vapaa-ajalla. Tällaisessa 

työssä tärkeää on se, että talkootyölle löytyy koordinoiva toimija ja että harrastajien tavoittamiseen 

sekä osaamisen ja tiedon hyödyntämiseen on olemassa tehokas viestintäkanava.  

Maanomistajien sitoutumisen parantamiseksi kannattaisi suunnitteluvaiheessa kirjoittaa auki uhkat, 

jotka liittyvät siihen, että omalla maalla on ulkoilureitti. Lisäksi tulisi osoittaa taho, jonka kanssa reittien 

käytön epäkohtia voi ratkaista. 

Kehittämisen kustannukset 

Tiukkenevassa kuntien taloustilanteessa taikasauvaa tai avaimet käteen -ratkaisua 

luontoreittiverkoston kehittämiseen on vaikea löytää. Varsinkin pienissä kunnissa on tärkeä etsiä 

uudenlaisia ratkaisuja, joiden kautta voidaan yhdessä toteuttaa toimiva kokonaisuus. Mahdollisuuksia 

voisivat olla esimerkiksi osallistava budjetointi, yhdistysten ja yritysten yhdessä toteuttamat kohteet, 

paikkakunnan luontokohteiden kehittäminen työhyvinvointitempausten puitteissa, yritysyhteistyössä 

toteutettu ”käyntikorttisauna tai -kota”, joka on osallistuneiden käytettävissä sovitusti ja kenties 

avoinna yleisesti tietyissä puitteissa. Yhdessä toteutetuissa kohteissa on kuitenkin oltava taustalla 

selkeä vastuiden sopiminen.  

Luonto on kaikkien yhteinen asia. Kehittämisen kannalta se, että se on kaikkien yhteinen asia, ei voi 

kuitenkaan tarkoittaa sitä, että se ei ole kenenkään asia. Muuten asioille ei tehdä mitään. 
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Visit Keuruu

•Maininta 
alueen 
luonnosta 
ja 
aktiviteetti-
mahdolli-
suuksista

Keuruun 
vapaa-aika

•Lyhyet 
kohde- ja 
reittikuvauk
set

•Kartat 
kuvina

•Linkit PDF-
karttoihin

Retkikartta TAI 
ArcGIS Online 
TAI PDF-kartta

•Karttojen 
esittämisen 
mahdollisu
udet tällä 
hetkellä

Palvelun-
tuottajat

•Palvelun-
tuottajia ei 
mainita 
kaupungin 
kotisivuilla

•Palvelun-
tuottajien 
omat sivut

•Visit Keuruu

Luonnonystävät 
TAI Retkipaikka

•Kulttuuri- ja 
luonnon-
tietoa on 
tällä 
hetkellä 
kytketty 
reitteihin ja 
kohteisiin 
hyvin vähän 
internet-
lähteissä

KOHTI ALUEELLISTA LUONTOVIESTINTÄÄ 
Asiakas tarvitsee luontokohteesta tai -reitistä tietoa: kartan, sanalliset ja kuvalliset reitti- ja 

kohdekuvaukset, turvallisuusohjeet ja ajankohtaiset tiedotteet, palvelukytkökset sekä reittiin tai 

kohteeseen kytkeytyvän kulttuuri- tai luonnontiedon.  

Kuva 14 Asiakkaan luontokohteesta tai luontoreitistä tarvitsema tieto 

 

  

  

 

  

Tällä hetkellä tämä asiakkaan tarvitsema tieto on pirstaleista ja sitä joutuu etsimään eri sivustoilla. 

Seuraavassa kuvassa esitellään sitä, mistä sivustoista asiakas joutuu tällä hetkellä etsimään tietoja 

valitessaan reittiä tai retkikohdetta tai etsiessään siihen liittyvää tietoa, alla esimerkkinä on Keuruu. 

Kuva 15 Asiakkaan tiedon etsinnän polku tällä hetkellä, Keuruun luontoreitit ja -kohteet 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Luontoreittien viestinnän kehittämisessä on otettava huomioon, että kaikki sivustot eivät rakenteensa 

takia sovellu kaiken tarvitun tiedon esittämiseen. Seuraavaan taulukkoon on koottu hankkeen aikana 

tehtyjen selvitysten perusteella olemassa olevien sivustojen soveltuvuutta tarvittavan tiedon 

esittämiseen. Taulukosta voi päätellä, että joko nykyisiä viestintäalustoja täytyy kehittää tai perustaa 

uusi viestintäalusta, joka soveltuu luontoviestintään.  

Kuva 16 Olemassa olevien sivustojen soveltuvuus tiedon esittämiseen 

 KARTTA 

REITTI- JA 

KOHDEKUVAUKSET JA 

TURVALLISUUS-
OHJEET 

PALVELUKYTKÖKSET 
KULTTUURI- JA 

LUONNONTIETO 
ERI KIELET 

Keuruun vapaa-ajan sivusto PDF-muotoinen lyhyet ei sovellu ei sovellu ei sovellu 

Visit Keuruu -sivusto ei sovellu soveltuu soveltuu ei sovellu soveltuu 

Mänttä-Vilppulan sivusto PDF-muotoinen lyhyet ei sovellu ei sovellu ei sovellu 

Arcgis online -karttasivu skaalautuva kartta ei sovellu ei sovellu ei sovellu - 

Retkikartta skaalautuva kartta ei sovellu ei sovellu ei sovellu - 

 

Kartta

Sanalliset ja 
kuvalliset 
reitti- ja 
kohde-

kuvaukset

Turvallisuus-
ohjeet ja 

ajan-
kohtaiset 
tiedotteet

Kulttuuri- ja 
luonnon-

tieto

Palvelu-
kytkökset

Luontoreitistä 

viestiminen 
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Luontoviestinnän trendit ja esimerkkejä luontosivustoista 
Kuntien viestintää ohjaavassa valtiohallinnon viestintäsuosituksessa todetaan, että kansalaisia tulee 

kuunnella, heidän odotuksensa ja yhteiskunnalliset ilmiöt on tunnettava ja tarpeisiin on vastattava 

ennakoivasti (Valtioneuvoston kanslia, 2016). Luontoviestinnässä viime vuosien trendeinä ovat olleet 

luontoblogit ja tästä esimerkkinä on vahvan jalansijan saavuttanut Retkipaikka-sivusto. Sivusto 

mainitaan Suomen suosituimpana matkailublogina sekä suosituimpana luontomatkamediana 

(Retkipaikka). Samoin sivustolla mainitaan, että viikoittain Retkipaikka tavoittaa 250 000 suomalaista. 

Yhteisöllisyyteen perustuva sivusto houkuttelee luontoon tarinoilla ja valokuvilla. Osa kohteista on eri 

tahojen ylläpitämiä reittejä, mutta osassa liikutaan jokamiehenoikeudella. Retkipaikka-sivuston 

yhteisöllisyys on yksi tapa toteuttaa luontoviestintää. 

Luontoon.fi -sivusto on Metsähallituksen sivusto, jossa esitellään Metsähallituksen ylläpitämiä 

luontokohteita, mm. kansallispuistoja.  

Hyvin toimivia luontosivustoja ovat myös Virkistysalueyhdistysten sivustot. Maakunnallisia 

virkistysalueyhdistyksiä on Suomessa yhdeksän. 

Kuva 17 Esimerkkejä retkeilysivustoista ja niiden sisällöistä 

SIVUSTO JA 

YLLÄPITÄJÄ 
SISÄLTÖ YHTEISTYÖ 

Luontoon.fi, 
Metsähallitus 

Kohdekuvaukset, ajankohtaiset 
tiedotteet, kohteiden historiaa ja 
luontotietoa, aktiviteetit, kartat ja 
kulkuyhteydet, ohjeet ja säännöt, 
palvelut 

Sivusto, jossa kerrotaan Metsähallituksen ylläpitämien 
retkikohteiden palveluista ja mahdollisuuksista. 
Sivustolla mainitaan palveluntarjoajat, jotka ovat 
solmineet yhteistyösopimuksen Metsähallituksen 
kanssa. 

Retkikartta.fi, 
Metsähallitus 

Karttasovellus. Skaalautuva 
kartta. Kartalla linkit, joista 
aukeaa tarkempi tieto kohteesta. 
Linkitetty Luontoon.fi -sivustoon 

Palvelussa on Metsähallituksen retkeilykohteita ja -
palveluita sekä metsästys- ja kalastuskohteita. 
Retkikartassa näkyvät kuntien retkeilypalvelut, kuten 
reitit, jotka tuodaan Lipas-Liikuntapaikat.fi -palvelusta. 

Retkipaikka.fi, 
Retkipaikka 

Sivuilla esitellään retkikohteita ja 
niiden palveluita ympäri Suomea 

Retkipaikka on sivuston mukaan yhteisö, blogi ja 
yhteisöllinen aikakausimedia. Sisällön tuottaminen 
tapahtuu koko yhteisön voimin, ja yhteisöön kuuluvat 
niin bloggaajat, kuvaajat, koodarit, verkko-osaajat kuin 
lukijatkin. Retkipaikka tarjoaa mm. 
markkinointipalveluita, luontomatkailun ja 
matkailumarkkinoinnin asiantuntijapalveluita, 
koulutuspalveluita, reittikartoitusta, 
kehityssuunnittelua ja tuotteistuspalveluita.    

Virkistysalue-
yhdistykset 

Sivustoilla esitellään yhdistysten 
jäsenkuntien ulkoilu- ja 
virkistysalueita. Yhdistysten 
sivujen sisällöt poikkeavat 
toisistaan. 

Kunta voi liittyä oman alueen virkistysalue-
yhdistykseen, ja sen tulee maksaa vuosittaista 
jäsenmaksua asukasluvun mukaan. 
Virkistysalueyhdistysten toiminnan sisältö vaihtelee. 
Mänttä-Vilppulan kaupunki kuuluu Pirkanmaan 
virkistysalueyhdistykseen. 

 

Alueellisen luontosivuston edut 
Hanke esittää tehtyjen selvitysten pohjalta, että alueelle perustetaan luontosivusto, jonka tavoitteena 

on tarjota alueen luontoreitteihin ja -luontokohteisiin liittyvä tieto kootusti yhdellä sivustolla. 

Keurusselkä satamat ja reitit -hankkeen tulokset vahvistavat jo Keurusselkä Region -

esiselvityshankkeen raportoinnissa esille otetun alueellisen viestintäkanavan tarpeellisuudesta. 

Vaihtoehtona omalle alueelliselle luontosivustolle on toteuttaa alueellinen luontoviestintä 

Retkipaikka-sivustolla.  
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Luontoreitit eivät katkea kunnan rajalle. Paikallinen asukas etsii yleensä retkikohteita myös oman 

kunnan lähialueilta. Matkailija tutustuu yleensä monipuolisesti alueen tarjoamiin mahdollisuuksiin, ei 

vain yhteen kohteeseen. Keurusselän vesistö on kahden kunnan alueella. Tässä neljä esimerkkiä syistä, 

miksi luontoreittien viestintää kannattaisi kehittää alueellisesti. Alueellisen luontosivuston ansiosta 

saavutettaisiin seuraavia etuja: 

- Asiakas löytää kaiken tarvitsemansa tiedon yhdeltä sivustolta 

- Kun käyttökokemusta leimaa vaivattomuus, se lisää kiinnostusta alueeseen ja vaikuttaa suoraan 

päätöksiin 

- Sivusto tuo esiin alueen kohteiden monipuolisuuden 

- Käsitys kohteiden ja palveluiden monipuolisuudesta houkuttelee matkailijoita pidentämään 

viipymää alueella 

- Sivusto tukee luontomatkailun elinkeinon kehittymistä 

- Sivusto toimii työkaluna kunnan työntekijöille 

- Käytön helppous ja kohteiden monipuolisuus lisäävät alueen vetovoimaisuutta matkailijan 

näkökulmasta 

- Vetovoima kasvaa myös paikallisen asukkaan osalta ja kannustaa luonnossa liikkumiseen, mikä 

taas lisää hyvinvointia 

Profilointi kuuluu asiakaslähtöiseen palvelumuotoiluun. Jatkossa profilointia tarvitaan toisaalta alueen 

profiloimiseen (Millainen retkeilyalue Keurusselän alue on? Mitkä ovat alueen vahvuudet ja 

erikoisuudet?) ja toisaalta käyttäjäkunnan profilointiin. Tässä hankkeessa on koottu luontoreiteistä ja 

-kohteista tietoa, joka voi toimia Keurusselän luontoalueen profiloinnin pohjana. Käyttäjäkunnan 

profilointiin tarvitaan käyttäjätutkimuksia, kuten jo aiemmin mainittiin.  

Kuntia ohjataan suunnittelemaan verkkopalveluita osallistavan prosessin kautta (Kuntaliitto, 2019). 

Tällä voidaan Kuntaliiton mukaan parantaa lopputuloksen toimivuutta ja edesauttaa vuorovaikutusta 

kunnan työntekijöiden ja asukkaiden välillä. Hankkeen selvityksissä on tullut esille mm. seuraavia 

toiveita luontoreittisivuston sisällöstä ja ominaisuuksista: 

- Reittejä voi luokitella vaativuuden ja käytettävyyden mukaan 

- Sivusto toimii myös mobiilisti 

- Kartat voi tulostaa 

- Kaikki tieto on saatavilla myös vähintään englannin kielellä 

- Sivustolla olisi myös tietoa kalastuksesta alueella 

- Näkyville vähintään palvelukytkökset ja jos mahdollista, myös palveluiden verkkokauppa 
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Visiotyö ja strategia

Luonnon virkistyskäytön 
mahdollisuuksien 
kirjaaminen strategiaan 
tavoitetasona tekee 
luontoreittien ym. 
kehittämis- ja 
ylläpitotyöstä linjakasta 
läpi organisaation

Organisaatio ja vastuut

Kuka vastaa 
luontoreittien 
ylläpidosta ja koordinoi 
yhdistysten ja yritysten 
kanssa tehtävää 
yhteistyötä? 

Kehittämisen ja 
ylläpidon resurssointi

Minkä osa-alueen alle 
kirjataan ylläpidon 
kustannukset, mm. 
henkilöresurssit ja 
kohdeavustukset? 

Kohteet ja reitit

Käytännön 
kehittämistyö, 
esimerkiksi uusien 
kohteiden infran 
rakentaminen

Käytännön ylläpito ja 
huolto 

Viestintä

Missä tiedotetaan:

- kohteet kartalla

- reittien kuvaukset ja 
turvallisuus- ja muu 
ennakkoinformaatio

- palvelukytkökset

- kohteeseen ja reittiin 
liittyvä kulttuuri- ja 
luonnontieto

- luonnossa liikkumiseen 
ja luontomatkailuun 
kannustava alueen 
kuvamateriaali

REITTIEN JA TAUKOPAIKKOJEN KEHITTÄMINEN 
Suunnitelmallista ja tehokasta toimintaa leimaa sujuvuus. Sujuvuus syntyy siitä, että tavoitetaso on 

määritelty, jokainen toimija tietää roolinsa ja sen, millaiset odotukset tähän rooliin sisältyvät ja pyrkii 

täyttämään odotukset. Mitä enemmän yhteistyössä on osapuolia, sitä tärkeämmäksi muodostuu 

kokonaisuudesta viestimisen selkeys. 

Seuraavassa taulukossa esitellään neljä osa-aluetta, jotka liittyvät luontoreittien ja taukopaikkojen 

kehittämiseen. Käytännössä niiden ei tarvitse toteutua kronologisesti tässä järjestyksessä, mutta 

toiminnan suunitelmallisuus ja tehokkuus saavutetaan nimenomaan sillä, että mitään vaihetta ei jätetä 

kokonaan pois.  

Jos alueen luontoreittien ja taukopaikkojen ylläpitoa ja kehittämistä ei järjestetä koordinoidusti, 

voidaan olettaa, että jokainen toimija joutuu käymään vaiheet oman organisaation sisällä.  

Kuva 18 Luontoreittien ja taukopaikkojen kokonaisuuden kehittäminen 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Reittien suunnittelu 
Alueellisen reitti- ja taukopaikkaverkoston tavoitteenasettelun jälkeen päästään käsiksi yksittäisten 

reittien ja taukopaikkojen kehittämiseen. Reittien ja taukopaikkojen suunnitteluun on julkaistu lukuisia 

oppaita (esimerkiksi Suomen Latu, Metsähallitus ja retkeilyhankkeet). Niistä saa monipuolisia ja 

konkreettisia neuvoja. 

Koska hankkeen sisällöt ovat olleet niin laajat, hankkeen aikaisessa suunnittelutyössä ei ehditty edetä 

kehittämisen kustannusten arviointiin saakka. Tämä jää tehtäväksi kuntien työnä hankkeen jälkeen. 

Reittien suunnittelun pohjaksi esitetään seuraavaa mallia, jonka taustalla on Visit Finlandin Outdoors -

hankkeen reitin kokonaisvaltaisen suunnittelun malli (Räsänen, 2016). Keurusselkä satamat ja reitit -

hankkeen reittitestauksissa käytetty arviointilomake on laadittu mallin pohjalta. Mallin avulla voi koota 

tietoa reitistä ja arvioida sen vetovoimaisuutta eri asiakasryhmien keskuudessa. Tässä mallissa 

painottuu reitin ylläpidon näkökulma.  
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Kuva 19 Reitin suunnittelun osa-alueet 

 

 

Viitoitus ja rakenteet 
Luonnossa liikkumisen trendinä näyttäisi olevan se, että taukopaikan ja viitoituksen ei tarvitse 

välttämättä olla aiemmin paljon käytettyä harmaantunutta puuta. Esimerkiksi Pieksämäen 

Vedenjakaja-reitistölle valittiin näkyvät siniset metallitolppaviitat ja Lapissa Reila-hankkeessa on 

testattu komposiittimuovista tehtyjä viittoja, jotka ovat osoittautuneet kestäviksi 

(www.reittimerkinnat.fi). Luonnon keskellä saa näkyä moderni rakentaminen, urbaani kosketus, ja 

reitin vetovoima jopa kasvaa paikallisten, omaperäisten ja erikoisten rakentamisen ratkaisujen myötä. 

Metallinen kyltti luonnossa ei ensisijaisesti saa asiakasta liikkeelle metsään, mutta jämäkkä kyltti viestii 

jämäkästi hoidetusta asiasta. Millainen voisi olla Keurusselän alueella paikallisesti tuotettu ja 

toteutettu reittien ja taukopaikkojen ilme?  

Reittien kokonaisuus 
Helposti kaupungin keskustasta käsin saavutettavat rengasreitit ovat niitä, jotka palvelevat parhaiten 

paikallisten asukkaiden arjen luonnon virkistyskäyttöä. Matkailijoita houkuttelevat myös rengasreitit 

Hallin-
nointi ja 
ylläpito

Henkilö- ja raharesurssi

Sopimukset

Vastuunäkökulmat

Infra ja 
huolto

Polkujen ja teiden pinnoite ja pinta

Reitin rakenteet, sillat, kaiteet, portaat ym.

Puu- ja roskahuolto

Taukopaikkojen infra: rakennukset ja nuotiopaikat

Viitoitus ja opasteet

Moni-
kanavainen 
informaatio

Informaatio turvallisuuden näkökulmasta

Asiakkaan tarvitsema muu informaatio

Painetut, tulostetut ja sähköiset oppaat ja esitteet

Saavutet-
tavuus

Miten pääsee reitin alkuun ja loppuun

GPS

Julkinen liikenne 

Parkkipaikat

Vetovoima ja 
kiinnos-
tavuus

Luonto

Kulttuuri

Vuodenajat

Käytet-
tävyys

Kohderyhmä

Luokittelu

Esteettömyys

Palvelu-
kytkökset

Välinevuokrat

Opastukset

Ravintolapalvelut

Majoituspalvelut

Muut palvelut

R 

R 

Reitin liittyminen alueen 
reitti-kokonaisuuteen

Reitin suunnittelu

Yhteistyöstä sopiminen

http://www.reittimerkinnat.fi/
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ja ylipäänsä reitin helppo saavutettavuus ja informaation löydettävyys. Lisäksi reitin vetovoimatekijät, 

esimerkiksi maisemat ja taukopaikat vaikuttavat kiinnostavuuteen. Sekä Keuruun että Mänttä-

Vilppulan reiteistä tulisi tunnistaa arkikäytön ja matkailun kannalta olennaisimmat reitit, kehittää 

näiden reittien merkintää maastossa sekä laatia kartat, esitteet ja muu ennakkomateriaali tarvittavilla 

kielillä. Seuraavissa kuvissa on esitetty esimerkki, kuinka Keuruun ja Mäntän keskustasta helposti 

saavutettavia reittejä voidaan jakaa alueittain. 

Kuva 20 Keuruun reitit keskustasta käsin saavutettavina reitteinä alueittain 

1. Keskustan kulttuuri- ja kävelyreitit, 

Kurkisaaren reitit, Keuruun 

ympärimelonta, Melonsaaren 

ympärimelonta, Kurkisaaren 

ympärimelonta 

2. Könttärin reitti 

3. Tarhian kierros 

4. Kivelän reitit 

5. Ilovuoren reitit 

6. Nyyssänniemen ja Sysivuoren reitit 

7. Liikuntakeskuksen reitit 

8. Ketvelniemen-Hartunlammen-

Melonsaaren reitit 

9. Kelkkailualueen reitit 

10. Kivilahden ympäri reitit 

11. Jukojärven reitit 

12. Kalettoman reitit 

13. Manniskylän reitit 

 

 

Kuva 21 Keuruun ladut 

1. Keuruun keskustan valaistu latu 

2. Tarhian jäälatu 

3. Latu Jukojärvelle 

4. Kivelän ladut 

5. Jäälatu hotelli Keurusselälle,  

maastoliikuntakeskuksen ladut 

6. Kivilahden ladut 
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Kuva 22 Mäntän reitit Mäntän keskustasta käsin saavutettavina reitteinä alueittain 

 

1. Mäntän keskustan kävelyreitit ja 

kulttuurireitit 

2. Vilppulan ja Mäntän väliset kävely- ja 

pyöräilyreitit 

3. Mäkelänvuoren pyöräilyreitti, yhteys 

Mäntä-Keuruu 

4. Mäntän melontareitit 

5. Mäntänvuoren ulkoilualueen reitit 

6. Taidemelontareitti 

 

 

 

 

Kuva 23 Mäntän ladut. Hankkeen aikana ei tullut esille kehittämisehdotuksia latujen osalta. 

 

1. Urheilukeskuksen valaistu latu 

2. Mäntänvuoren valaistu latu 

3. Vilppulan urheilutalo – Kolho -latu 

4. Runttimäen ladut 
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ESITETTÄVÄT KEHITTÄMISTOIMENPITEET 
Seuraavassa taulukossa on Keurusselkä satamat ja reitit -hankkeen esitys kehittämisen toimenpiteiksi 

hankkeen jälkeen. Toteutuessaan esitetyt toimenpiteet lisäävät Keurusselän alueen vetovoimaa 

matkailijoiden ja asukkaiden kannalta ja parantavat mahdollisuuksia hyödyntää Keurusselän järveä ja 

luontoa virkistäytymiseen ja matkailuelinkeinon kehittämiseen. Nimellä Keurusselän alue tai 

Keurusselän luontoalue viitataan Keurusselän järveen ja sitä ympäröivään alueeseen. Jos ja kun alueen 

luontoreittejä aletaan markkinoimaan tai viestintäalusta perustetaan, tulee ajankohtaiseksi päättää 

myös luontoreitti- ja taukopaikkaverkoston tai luontoalueen varsinaisesta nimestä. 

Kuva 24 Keurusselän alueen luontoreittien nykytila ja tavoitetila 

 

Nykytila

•Keurusselän alueella on 
kaksi maastoreittiä, 
joiden ylläpidosta on 
olemassa sopimukset

•Taukopaikkojen määrää 
ei tarkalleen tiedetä, ja 
niitä ylläpitävät eri 
tahot

•Keurusselän alueen 
reittejä ja 
taukopaikkoja ei ole 
ennen tätä hanketta 
tarkasteltu verkostona

•Asiakkaan etsimä tieto 
luonnon virkistyskäytön 
mahdollisuuksista on 
hajallaan

•Reittien ja 
taukopaikkojen 
ylläpitoa ei ole 
koordinoitu

•Strateginen ja 
toiminnallinen tahtotila 
on sellainen, että 
haluttaisiin, että luonto 
ja luonnon läheisyys 
olisi osa kaupunkien 
vetovoimaa ja imagoa

Toimenpiteet

•Luodaan pohja 
luontoreittien- ja 
taukopaikkaverkoston 
eteen tehtävälle 
yhteistyölle

•Profiloidaan 
Keurusselän alueen 
reitti- ja taukopaikka-
verkosto

•Valitaan 
investointikohteet ja

•Asetetaan niiden 
kehittämiselle 
tavoitteet (vuotuinen 
tavoiteltava 
käyttäjämäärä, 
paikalliset käyttäjät/ 
suomalaiset 
matkailijat/ 
kansainväliset 
matkailijat)

•Suunnitellaan alueen 
yhteinen ilme 
tiedotukseen, 
opastukseen ja 
rakentamiseen (nimi, 
logo, sivusto, maaston 
rakenteet)

•Laaditaan reitti- ja 
taukopaikkakohtaiset 
arviot investoinneista

•Laaditaan reitti- ja 
taukopaikkakohtaiset 
arviot ylläpidon 
kustannuksista

•Laaditaan 
kuntakohtaiset 
investointisuunnitelmat 
esimerkiksi tulevien 20 
vuoden ajalle

Tavoitetila

•Keurusselän alueen 
reitit ja taukopaikat 
muodostavat toimivan 
alueellisen verkoston

•Reitit ja taukopaikat 
ovat vetovoimaisia

•Vetovoimatekijöistä 
viestitään

•Tieto reittien ja 
taukopaikkojen 
kokonaisuudesta on 
asiakkaan löydettävissä

•Reitteihin kytkeytyvät 
palvelut on saatavilla

•Käyttäjämääriä 
mitataan ja tilastoidaan

•Ylläpito toimii

•Alueellinen yhteistyö 
reittien eteen toimii

•Maanomistajilla on 
tiedossa taho, johon 
voi olla yhteydessä 
ongelmatilanteissa

LUONTOA KEURUULLA JA MÄNTTÄ-VILPPULASSA KEURUSSELÄN LUONTOALUE
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