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Reitin pituuksista:
Matkailumelontareitti: 
• Hyvä päivämatka on 9 km  
• Turvallinen, avovesille ei voi vetää reittiä 
• Reitiltä saa vuokrattua välineet ja varusteet ja 

tarvittaessa on kuljetusmahdollisuus 

Retkeilyreitti: aloitetaan  noin 1 km:stä. 
• Kansainvälinen suuntaus on kohti lyhyempiä

reittejä

Pyöräilyreitti: 
• Alueellinen reitti, päiväretkeilyyn tarkoitettu, 

kiertää jonkun kivan, maisemareitin! Vihreyttä ja 
vettä on oltava matkalla

• Pidempi reitti kulkee kohteen halki, ei kierrä 
kohteesta toiseen

• Valtaosa päivämatkoista sijoittuu 15-45 km välille
• 100 km reitti riittää noin viikon pyörämatkaan

Minimivaatimukset:
• Reitillä on oltava nimi 
• Reitillä on huomioitu turvallisuustekijät
• Reitin viitoitus ja opasteet ovat kunnossa
• Reitillä on matkailupalveluita sopivin välimatkoin
• Reitille on helppo lähteä ja sieltä on helppo poistua
• Reitistä on tehty monikanavainen kartta- ja 

opasmateriaali

Matkailureitin pääkohtia
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KOHDERYHMÄ JA LUOKITTELU:

TEKNINEN LUOKITTELU: 
• Vaellus ja maastopyöräily
• Maastopyöräilyn jako:  alamäki ja vauhdikas 

metsäpyöräily vs. rural mountain biking

Melonta: 
• Koskiluokitukset
• kantomatkat ja niiden haasteellisuus
• avovesien ylitykset
• Reitin pituus ilman palveluita

PYÖRÄILY: Nousut ja laskut, kulku-uran laatu 
ja pinnoite. Reitin pituus.  Reitin ja 
reittiosuuksien pituudet ilman palveluita. 
Turvallisuus.

Matkailureitin pääkohtia
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Tekninen laatu
Polun luokittelu
Helppokulkuisuus: pinnoitteen tasaisuus, juurakot, liukkaat kalliot, heinikot, kosteus
Helppo saavutettavuus: 

ympyräreitti, liikenneyhteydet ja parkkipaikat
Viitoitus ja merkinnät: 

Merkinnät: Seuraava aina näkyvissä
Viitoitus: looginen, sama nimi tai päämäärä läpi koko reitin, risteyksissä myös matka
Opastetaulut: sopivin välimatkoin, kertovat luonnosta ja kulttuurista. Vähintään 1 km välein 
Lähtöpaikkaopasteet: kokoava opastus koko reitistä

Taukopaikat: 
levähdyspaikat (penkit), laavu- tai nuotiopaikat, näköalapaikat
yksityisyys >< yhteisöllisyys

Maisema ja luonto
Maiseman muodot: kalliot, vihreän eri sävyt, erilaisen pinnanmuodostumat ja metsät
Luonnonrauha ja –hiljaisuus

Ei voimalinjoja, tuulivoimaloita, liikenteen melua tai muita häiritseviä ääniä
Veden läheisyys ja läsnäolo: purot, joet, järvimaisema, avautuminen vesistöille
Vaikuttavat maisemat: laajasti ja kauas avautuvat (vähintään 45 astetta, useampi km) kauniit maisemat
Korkeat paikat

Luonnossa kulkevan matkailureitin pääkohtia
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Palvelut
Majoituspaikat
Kahvilat, ravintolat ja kioskit
WC
Kulttuurikohteet

Kartta- ja informaatiomateriaali: 
kartta lähtöpaikalla, majoituskohteessa
monikanavaisuus
infomateriaali: 

perehdyttää, viihdyttää, 
tarinallisuus näkyvissä kautta linjan: esite, kartta, opasteet ja infotaulut

Matkailureitin pääkohtia



Turvallisuus

Pyöräily:  
• Tien liikennemäärä ja raskaan liikenteen määrä
• Pientareen leveys 
• Soratie 
• Risteävät pyörätiet

Vaellus/Maastopyöräily 
• Reittien pinnoite: juurakot ja oksat, kivikot ja kalliot.
• Reittien muodot: kallioille kiipeäminen, portaat
• Moottoroitu retkeily
• Maastopyöräily  ja hevoset
• Sivuittaiskaltevuus

Melonta:
• Kosket ja nivat, virtausnopeus
• Rantautumispaikat, kantopaikat
• Kiertopaikat ja kivikot

TULITURVALLISUUS ERITYISESTI LAAVUILLA JA NUOTIOPAIKOILLA

Turvallisuus
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Viitoitus ja opasteet 

Riittävä ja hyvin tehty viitoitus ja opastus parantaa käyttäjäkokemusta,  navigoi kulkijan vaivatta 
reittiverkoston läpi, lisää turvallisuutta ja kertoo koko alueesta ja reittiverkostosta.  Periaatteena tulisi olla, 
että kulkijan ei tarvitse pysähtyä etsimään oikeaa reittiä. Onnettomuuden sattuessa opasteet auttavat 
paikantamaan pelastettavan. 

1. Lähtöopasteet
2. Informaatio-opasteet: teemat
3. Vaara- ja huomio-opasteet: sokea piste, risteys, jyrkkä alamäki, liukas pinta, irtokiviä, kiertosuunta, 
koski, kantopaikka (kansainväliset asiakkaat!)

Sijoittaminen maastoon

Loogisuus 

Riittävyys

Suomen Standardoimisliitto on julkaissut standaarissa SFS 4424 ulkoilun ja liikunnan merkit. Merkkejä on 
runsaat 200 kappaletta, ja ne on jaettu varoitus-, kielto-, rajoitus-, määräys-, ohje- ja opastusmerkkeihin. 

FLOW
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Infrastruktuurissa on tärkeää
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Palvelurakenteet; tauko-ja nuotiopaikat, laavut ja kodat

Mitä vähemmän taukopaikkoja, sitä vähemmän matkailijoita

Pyöräilyreitit: helpoilla 7,5-10 km välein ja vaativilla 15-20 km välein. Saksalainen ADFC suosittaa, että 
retkipyöräilyreiteillä taukopaikkoja olisi noin 10 km välein. Taukopaikka voi kahvila, ravintola, huoltamo tai 
taajama, jossa on palveluita tai paikka, jossa voi istua alas ja ihailla maisemia. Pyöräilijällä pitäisi olla 20-30 km 
välein mahdollisuus ostaa ruokaa ja juomia, syödä ja käydä WC:ssä. 

Matkailumelontareitillä 5 km välein rantautumispaikka, jossa on nuotiopaikka, halkovaja ja käymälä. Tauko- ja 
huoltopaikka 10 km välein: nuotiopaikka, halkovaja ja käymälä sekä majoittumiseen joko telttapaikat, laavu, 
kota tai muu vastaava majoitus.  Matkailumelontareitillä pitää olla väline- ja varustevuokraus!

Matkailuun tarkoitetuilla vaellusreiteillä tulisi olla aina laavu, jossa nuotiopaikka, halkovaja ja käymälä.

Kattavimmat palvelut reittien ja reittiverkostojen solmupisteisiin.  Melonta-, maastopyöräily-, retkipyöräily- ja 
vaellusreitit ja talvi- ja moottoriretkeilyreitit ohjataan  osin samoille taukopaikoille. 

Huomioi myös yritysten ja ryhmien tarpeet. Muista sähkön ja veden saanti ja lukittavat varastotilat. Ylläpito ja 
huolto, käyttöehdot, maksut ja varaukset.
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Huipentuma, 
moniaistinen, 
tunnesidonnainen 
elämys

Retken 
loppu

Vierailukohde, 
nähtävyys, esim. 
historiallinen 
kohde

Elämyskohde

Vierailukohde

Retken alku © Pirjo Räsänen, 
2015.

WIFI

WIFI

WIFI

SOME
Missä kävijät voivat jakaa 
kokemuksiaan?
Mitä kokemuksia kävijät 
jakavat?
Millä tavalla voivat jakaa?
Miten ohjata jakamista?

Elämys ja rakenteet
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