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Johdanto



Nykytila

Monenlaisia asiakkaita

• Suomalaisten retkeilyperinne

• Eritasoiset liikkujat

• Erilaiset liikkumistavat, lajit,

monikäyttö, hiihto

• Eri kansallisuudet, luontomatkailu

 Vaatimukset kasvaneet myös reittien merkinnässä

Kuva: Tytti Tuominen

Kuva: Metsähallitus Olli Vainio



Nykytila

Monenlaista ylläpitoa ja suunnittelua

• Tekijät

• Budjetit

• Tietotaito

• Olosuhteet

• Ylläpito hajanaista

• Projektissa rakennettu, ylläpito jäänyt…

 Reittien opastus on toteutettu hyvin eri tavoin.



Ohjeistus

Vastauksena edellä mainittuihin

• Tavoitteena oli koota ohjeistus, jota 

käyttämällä opastekokonaisuuden suunnittelu 

ja toteuttaminen edistäisi reittien 

turvallisuutta ja asiakaslähtöisyyttä. 

• Ohjeistus käsittelee opastekokonaisuutta 

riskienhallinnan näkökulmasta ja pitää mukana 

asiakaslähtöisen palvelujen muotoilun 

näkökulman.



Kuluttajaturvallisuuslaki



Kuluttajaturvallisuuslaki

Reitit ovat kuluttajapalveluita  velvollisuus toimia kuluttajaturvallisuuslain mukaan

• Yleinen huolellisuusvelvoite (5 §),

• Tietojenantovelvollisuus (9 § + VNA 613/2004) ja

• Velvollisuus turvallisuusasiakirjan laatimisesta jos reitti 

ei ole vähäriskinen

• Valvova viranomainen TUKES



Tausta-aineistot



Selvitykset

Reittimerkintöjen ja –opastuksen kokemukset

• Asiakaspalautteen keräys

• Haastattelut

• Verkkokysely

• Vapaaehtoisten haamuretkeilijöiden raportit

• Ylläpitäjien näkemykset ja kokemukset

• MH Luontopalvelut, työpajat

• Kunnat, työpajat

• Yrittäjien näkemykset ja kokemukset

• Verkkokysely

Kuva: Metsähallitus/Erkki 
Ollila



Selvitykset

Merkintäkäytäntöjen nykytilan tarkastelu

• Luontopalvelut

• Kunnat

• Yrittäjät

• Haamuretkeilijät

• Oma havainnointi

Kuva: Metsähallitus/Sini Kestilä



Asiakaspalautteen keräys

•Aseta seuraavat ominaisuudet 

tärkeysjärjestykseen:

REILA asiakaskysely 2016



Ylläpitäjät

Ylläpitäjien kokemia haasteita

• Monikäyttö:

• Vuodenajat

• Eri aktiviteetit

• Sääolosuhteet

• Maaston piirteet

• Rahoitus

• Esim. vanhan ja uuden yhdistäminen

• Käytännön suunnitteluun tarvitaan apuja



Asiakaspalautteen keräys

Keskeisiä havaintoja

• Lähtöpisteen löytyminen matkailukeskuksessa

• Opastetaulun merkityksen ymmärtäminen

• Kartta ja ”olet tässä” –merkintä risteyksiin

• Ennakkotietoihin selitykset eri symboleista ym.

• Vaativuustason maininta

• Helposti havaittava ja selkeä viitoitus 

• Viitat osoittamaan täsmälleen polun suuntaan

• Jatkuva merkintä johdonmukaiseksi, ei muutoksia matkan 

varrella

• Vanhat ja uudet merkinnät sekaisin

”Reittimerkinnät liian kaukana 

toisistaan, jopa polkuja lähtee väliltä”

”Reitti oli merkitty sekalaisesti eri 

merkeillä eikä missään ollut 
selvitetty, kuinka reitti on merkitty.”

”Reittien lähtöpaikalle 

reittiselostus, josta ilmenee 

etukäteen mitä reitillä on 

odotettavissa.”



Aikaisemmat ohjeistukset ja oppaat

• Viitoitusopas, Metsähallitus

• Outdoors Finland –hankkeiden oppaat, painotuksena elämys.

• Ulkoliikuntapaikkojen turvallisuus –tietopaketti. Hiihtoreitit ja 

lenkkipolut

• SFS 4424 2010: Symbolit, merkit

• Kuluttajaturvallisuuslaki



Reitistön ja opastuksen 

suunnittelu



Ennen opastusta tarvitaan reitit ja reitistö

Tavoitteena koko alueelle toimiva kokonaisuus

• Reitistö on osa koko alueen vetovoimaa 

ja houkuttelevuutta

• Useita toimijoita eri tasoilla:

• Reitin tekijät, reitin huoltajat, merkinnän 

tekijät, myyjät, markkinoijat, 

mainostoimistot, kaavoitus…

• Reitistö muodostaa tarjonnan ja tuotteet

• Asiakas näkee koko polun

• Ansaintalogiikka?

Retkikartta.fi



Reitistö

REITTIKONSEPTI

Miten myydään?

TARJONTA: mitä 
meillä on?

ASIAKASPROFIILI 
– kuka täällä  

käy? Nykytila ja 
tavoite?

Reittikonsepti



Reitistö
Reittikonsepti

Tuotteistaminen

Reitistösuunnitelma

Reittisuunnitelmat

Reittien rakentaminen, 
Opastekokonaisuuden suunnittelu
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Reitistö
Opastekokonaisuuden 
suunnittelu

Merkinnät, viitoitus

Opastetaulut

Huolto, ylläpito

Palaute
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Asiakaslähtöisyys

• Asiakkaan polun huomiointi:

• Ennen matkaa

• Matkan aikana

• (Matkan jälkeen)

• Asiakkaiden haastattelut, haamujen raportit

• Looginen viitoitus ja merkintä

• Muistettava opastekokonaisuuden päätarkoitus

• Maastossa olevat merkinnät osa kokonaisuutta 

Anna Pakkanen / Metsähallitus



Koko asiakasviestintä

Turvallisuus ja 
asiakaskokemus

Opstekokonaisuus

Verkkosivustot, 
reittiportaalit

Kartat

EsitteetSome

Neuvonta

Mobiiliopastus



Reittimerkinnät osana riskienhallintaa

• Vaara = tekijä tai olosuhde joka voi aiheuttaa haitallisen 

tapahtuman

• Riski = haitallisen tapahtuman todennäköisyys ja seuraukset

• Maaston aiheuttamat riskit, reitin ominaisuudet

• Ulkoisten olosuhteiden aiheuttamat riskit. 

• Asiakkaan omien valintojen ja toiminnan aiheuttamat riskit.



Reittimerkinnät osana riskienhallintaa

Vaaran

aiheuttaja

Vaarallinen

tapahtuma

Vaikutus Todennäköis

yys

Vaikutusten 

kuvaus

Mahdollisuus

vaikuttaa

Hallintatoim

enpiteet

Arvio 

kehittymis

estä

Tuiskulumi Kulkuongelmat, 
latu peittyy 
lumeen

Merkittävä 2 Mahdollinen 2 4 Paleltuminen, 
eksymisriski

vähäinen
?

Riskien 
hallintatoimi
en vaikutus 
pienentää

Oman kunnon 
ja taitojen 
yliarviointi

Asiakas valitsee 
liian vaativan 
reitin

Merkittävä 2 Mahdollinen 2 4 Eksyminen, 
uupuminen, 
paleltumat jne

vähäinen
?

Riskin 
hallintatoimi
en vaikutus 
pienentää. 

reilariskit.lapinamk.fi/

http://reilariskit.lapinamk.fi/


Reitistö

Reitin tai reitistön suunnittelu

• Reittimerkinnällä ei voida korjata 

huonoa reittisuunnittelua

• Yksinkertaisuus ja loogisuus

• Kohderyhmä

• Vaativuus

• Riskien arviointi



Reitistö

Reittien lähtöpaikat

• Lähtöpaikan sijainti

• Eri kohderyhmät

• Muut palvelut: vuokraamot, ravintolat…

• Opastus lähtöpaikalle

• Kaava-alueen haasteet

• Viitoitus

• Loogiset kulkuväylät

• Tie- ja katuviitoitus

• Lähtöpaikan ulkonäkö

• Muista asiakkaan koko polku!

Metsähallitus/Joel Kauppinen



Reitistö

Reittien ja kohteiden nimeäminen

• Suunnistaminen

• Paikantaminen

• Pelastaminen

• Nimet täsmälleen samoja

• Viitat, kohteet, taulut, kartat, 

markkinointi

• Nimivalinnat tärkeitä

• Nimetyt reitit

• Tuotteita – oma tarinansa, käsite?

Retkikartta.fi



Opastekokonaisuus



Opastekokonaisuus

Jatkuva merkintä Viitoitus Opasteet

Kuvat: Metsähallitus



Millainen jatkuva merkintä merkkaamaan reitin 

paikkaa?

Kuvat: Metsähallitus/Sini Kestilä, Erkki Ollila



Opastekokonaisuuden vaatimuksia



Reittimerkinnän ominaisuuksia määrittäviä tekijöitä

• Reitin erottuvuus maastosta

• Käyttöaika

• Luonnon olosuhteet

• Käyttäjät:

• Ominaisuudet, kyky havainnoida 

ympäristöä

• Eri lajit

Opastekokonaisuuden vaatimuksia



Opastekokonaisuuden vaatimuksia

Reittimerkkien ominaisuuksiin vaikuttavia tekijöitä.

• Reitin erottuvuus maastosta, esimerkkejä:

• Maastosta selkeästi erottuva polku, ei haarautuvia polkuja

• Selkeä polku jossa risteäviä reitin ulkopuolisia polkuja

• Kallioinen maasto, paljakka, ei selkeää polkua

• Muut reitin tarkempaan ohjaukseen liittyvät syyt:

• Vaaralliset paikat

• Eksymisvaara suuri

• Luonnonsuojelu (eroosio, havinainen lajisto)



Opastekokonaisuuden vaatimuksia

Reittimerkkien ja viitoituksen ominaisuuksiin vaikuttavia 

tekijöitä

• Reitin käyttöaika: vuodenajat ja vuorokaudenajat

• Käyttö vain lumettomana aikana

• Käyttö myös lumipeitteen aikana 

• Käyttö keskitalven kuuran aikana

• Mahdollisuus käyttää reittiä pimeän ja hämärän aikaan, lampun 

valossa

• Tahaton käyttö pimeällä, todennäköisyys?

• Voiko sääolosuhteet vaikuttaa reitin näkemiseen?

• Sumu, pilvet, sateet

• Reitin peittävä lumituisku

Kuva: Metsähallitus/Erkki Ollila



Opastekokonaisuuden vaatimuksia

Reittimerkkien ja viitoituksen ominaisuuksiin vaikuttavia tekijöitä

• Reitin käyttäjän ominaisuudet

• Eri kulttuurit ja kielet

• Näkörajoitteet: heikentynyt näkö, värisokeudet

• Reitin käyttäjän kyky havainnoida ympäristöä

• Hitaasti liikkuva kävelijä kykenee havainnoimaan ympäristöään 

tarkemmin

• Nopeasti liikkuvan hiihtäjän tai pyöräilijän havainnointikyky on 

rajallisempi

• Nopeus vaikuttaa merkintöjen kokoon ja sijoitteluun ja sisältöön 

sekä käytettäviin merkkeihin ja symboleihin. Nopeampi

yksinkertaisempi ja/tai isompi

• Monikäyttö? Miten vaikuttaa merkintään?

Kuva:Tatiana Yakovleva



Viitoitus

• Yksikielinen + symbolit ja kartat

• Symbolit: SFS 4424

• Logiikka, etappiajattelu

• Kilometrit ylähäältä alas

• Ryhmittelyä vuodenajan, suunnan ja 

aktiviteetin mukaan

• Materiaali sellainen joka täyttää muut 

vaatimukset



Viitoitus

Kuvat: Metsähallitus/Sini Kestilä

Reitinnimiviitta

• Nimetyn reitin nimi, kulkutavan symboli(t)

• Suuntanuoli

• Jatkuvan reittimerkinnän tapa, mikäli nimetyllä reitillä 
käytetään omaa väriä tai tunnusta. 



Viitoitus

Kuvat: Metsähallitus/Sini Kestilä

Etäisyysviitta

• Kohteen nimi

• Etäisyys kohteeseen.

• Alle kilometrin etäisyydet ilmoitetaan metreinä, lyhenteenä m: 300 m

• yli kilometrin matkat ilman km -lyhennettä

• Alle 1-5 km matkalla yhden desimaalin tarkkuudella = 1,0  4,9

• 5 km ja pidemmällä matkalla kilometrin tarkkuudella = 5 

• Kohteen tyyppi ja/tai siellä olevat palvelut symbolein

• Mahdolliset kulkutapojen symbolit



Viitoitus

Kuvat: Metsähallitus/Sini Kestilä

Paikannimiviitta

• Kohteen nimi

• Kohteessa olevat palvelut tarpeen mukaan

• Ylläpitäjän logo

Suuntaviitta

• Suuntanuoli

• ei tekstiä

• kulkutavan symboli



Kuvat: Metsähallitus/Sini Kestilä



Kuva: Linda Finneman



Kuvat: Metsähallitus/Sini Kestilä



Jatkuva reittimerkintä

Yksinkertainen malli

• Kaikki reitistön reitit merkitään samanlaisella merkillä

• Merkinnän tehtävänä kertoa että kulkija on reitistöön kuuluvalla polulla

• Risteyksien viitat (ja kartat) opastavat oikeaan kiintopisteeseen

• Reitistön sisällä voi eksyä mutta ei reitistöltä ulos

• Reitistöllä voi olla nimettyjä reittejä ja kierroksia



Jatkuva reittimerkintä

Värikoodattu malli

• Nimetty reitti

• Jatkuvan merkinnän väri / symboli kertoo käyttäjälle että hän on 

oikealla reitillä

• Merkintä ottaa siis vastuuta myös opastamisesta

Hyviä puolia:

+ Helppo seurata

+ Reitinnimiviittoja ei välttämättä tarvita

+ Reitistön ja sen eri reittien karttaesitys on havainnollistava (as. 

palautteet)

+ toimii eri kansallisuuksille

+ reittikuvaukset karttoineen sopivat usein markkinointimateriaaliksi
Kuva: Metsähallitus/Sini Kestilä



Jatkuva reittimerkintä

Väri/symbolikoodattu malli

Haasteita:

- Värien esittäminen maastossa ja kartalla kun useampia 

värejä

- Värisokeus, heikkonäköisyys  muoto, kontrasti

- Navigaattori-ilmiö

- Muiden merkintätapojen (”tavallinen merkintä”) 

käyttäminen yhdessä koodauksen kanssa, risteävät ja 

sivuavat reitit. Muutokset kun reitistö laajenee

- Asennukset vaativat tarkkuutta maastossa.

- Oulanka, toimiva esimerkki

Kuva: RMK





Jatkuva reittimerkintä

• Reitistön merkkaamiseen pitää panostaa 

– kyse kävijäturvallisuudesta ja 

asiakaskokemuksesta

• Merkinnästä tarkoituksenmukainen

• Reittimerkintöjä niin tiheään, että aina 

merkinnältä toiselle voi nähdä yhden, 

mieluummin useammankin.

• Käytetään samanlaista merkkiä koko 

reitillä

”reittimerkinnät liian kaukana toisistaan, 

jopa polkuja lähtee väliltä”
kuva: Fiskars trail center / Marko Halttunen



Jatkuva reittimerkintä

• Merkin sijoituspaikka

• Puun rungot, erilliset tolpat, kivet, kannot 

– niin että näkyy

• Merkin muoto ja väri

• Luonnon muodoista erottuva muotoilu ja 

väri: teräväreunainen, säännöllinen muoto

• Kirkas väri

• Kontrasti taustan kanssa

• Heijastava?

• kulku-ura ohjaa kulkijaa luonnollisesti



Kuvat: Metsähallitus/Sini Kestilä



Opastetaulut

Lähtöpaikan opaste

• Ennakkotiedot informointivelvoitteen 

mukaisesti

• Opaste antaa reitin käyttäjälle tiedot, joiden 

perusteella hän osaa toimia reitillä 

omatoimisesti ja turvallisesti

• Reitin käyttöohje, sisältö tehdään reitin ja 

sillä olevien merkintöjen mukaan

• Liika ahtaus vaarana; kaikkea ei ole pakko 

ahtaa yhteen karttaan

• aineiston jakaminen kesä- ja talvikarttaan

”Reittien lähtöpaikalle reittiselostus, 

josta ilmenee etukäteen mitä reitillä on 

odotettavissa.”



Opastetaulut

Lähtöpaikan opastetaulun perustiedot:

• Reitin tai reitistön nimi

• Pituus ja arvioitu kulkuaika

• Reittien vaativuus symbolein ja/tai reittikuvaus josta vaativuus selviää. 

• Kulkutavat jos tarvetta määritellä erikseen.

• Reitistön kartta

• Symbolien selitykset

• Reitin merkintä- ja viitoitustapa

• Toimintaohje hätätilanteita varten

• Lähtöpaikan paikkatieto/osoite

• Ylläpitäjän nimi ja yhteystiedot palautteen keräämistä varten



Opastetaulut

Lähtöpaikan opasteen lisätietoja, esimerkkejä:

• Mietintä riskiarvion kautta: miten havaittuja riskejä voidaan pienentää lisätiedoilla?

• Mukana tarvittavat varusteet jos erityisesti huomioitavaa

• Eri reittien esittely, jos useampia reittejä

• Tauluun tai sen viereen on hyvä jättää paikka ajankohtaisille tiedotteille.

• Kuvaus viitoituksesta ja reittimerkinnästä piirroksin tai kuvin:

• Reittimerkinnän tapa

• Viittatyypit jos tarvitaan selityksiä

• Reitin käyttöaika: vuodenajat, valaistus…

• Matkapuhelinverkon katvealueet







Lähtöpaikan opastetaulut



Kartat

• Paikan tai risteyksen nimi

• Reitin nimi, jos on

• Kartta, kattaa lähialueet, pääkohteet 

• Reittiviivat

• Symbolit: kulkutapa, palvelut

• ”Olet tässä” -merkintä

• Etäisyydet

• Kohteiden nimet – yhtenevät viitoituksen kanssa

• Indeksikartta tarpeen mukaan

• Mittakaava ja mittakaavajana

• Symbolien selitykset

• Lähtöpaikoilla osa tiedoista voi olla yhdistettynä muissa tauluissa.



Risteyskartta



Kuva: Metsähallitus/Sini Kestilä



Risteyskartta



Muita merkkjä, kylttejä, 

varoituksia

Muut merkit

• Vaaranpaikka hiihtoladulla: esim. 

vauhdikas lasku, paannejää tai muu 

huomiota vaativa kohta.

• Määrätty kulkusuunta ja kielletty 

kulkusuunta: esim. hiihtoladun jyrkkä 

lasku, jossa ohjataan liikkuminen vain 

yhteen suuntaan.

• Kelkkareitin ja hiihtoladun risteys.

• Riskikartoitus



Paikannusmerkintä

Kuva: Metsähallitus/Erkki Ollila

• Lähtöpaikat

• Taukopaikat

• Risteykset: teiden ja reittien 

risteykset

• Muut riskien arvioinnissa 

tunnistetut riskipaikat

• Pitkien välien täydennys tarpeen 

mukaan

• Mitat, sisältö ja värit: SFS 4424 

standardin mukainen.



Kuvitus: Metsähallitus/Joel Kauppinen

Paikannusmerkintä



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

www.metsa.fi

Lisätietoja:

erkki.ollila@metsa.fi
0206397137
REILA -reittimerkintöjen turvallisuus, pilottialueena Lappi 2015-2018
Reittimerkinnat.fi


