


Reitin kehittämisestä reitistöjen kokonaisvaltaiseen hyödyntämiseen

Retki-
pyöräilyr

eitti

Melontar
eitti

Vaellus-
reitti

Maasto-
pyöräilyr

eitti

Sauva-
kävely-
reitti

Muut 
reitit ja 
polut

2. vaihe: Primääri tavoite luoda 
liiketoimintaa ja parantaa kunnan 
vetovoimaa ja viihtyisyyttä.

Saavutettavuus

Käytettävyys

Informaatio

Ylläpito ja huolto

Palveluvarustus

Infrastruktuuri

Vetovoima ja kiinnostavuus

Reittiesitteet on tehty. 

Yhteistyö yli kuntarajojen:
- reittien jatkuvuus
- asiakkaiden mielenkiinnon 
kohteet ja liikkuminen

Kotimaiset käyttäjät. Asukkaat ja 
vapaa-ajan asukkaat.  Ulkomaiset 
omatoimiset. Potentiaali alkaa 
hahmottua.  

3. vaihe:   Tavoite  rakentaa 
maakunnan brändiä, vetovoimaa 
ja kiinnostavuutta reittiverkoston 
avulla.

Yhteinen tahtotila alkaa 
hahmottua.

Tiedon jakaminen 
mahdollisimman monelle taholle. 

Tiedon jalostaminen eri tarpeisiin 
ja eri kohderyhmille.

Matkailuelinkeinon
kouluttaminen.

Ylläpito- ja huoltotoimintamallien 
luominen.

Tiedon vaihto eri toimijoiden 
kesken. 

Valikoima uusia, kehitettäviä 
reittejä. 

Kohderyhmät ja viestintäkanavat 
alkavat laajentua. 

4. vaihe:   Reittiverkosto on 
merkittävä tekijä  hyvinvoinnin ja 
terveyden  edistäjänä ja 
matkailutulon tuojana

Yhteiset ylläpito- ja 
huoltotoimintamallit

Yhteiset reittien 
jatkokehityssuunnitelmat.

Talviretkeily, luontoharrasteet, 
seikkailuaktiviteetit

Kesä-, talvi- ja 
urheilumatkailukeskukset 
hyödyntävät näitä

Vapaa-ajan asukkaiden viipymä 
pidentynyt merkittävästi. 

Viikko-ohjelmat pyörivät, uutta 
ohjelmapalvelutoimintaa.

Runsaasti ulkomaisia matkailijoita.

Majoitusyritysten sesongit 
pidentyneet, käyttöasteet 
parantuneet ja uusia 
asiakasryhmiä. 

Monipuolinen verkko- ja 
jakelukanavakokonaisuus. 



Hyvän matkailureitin kriteerit

ELÄMYKSELLISYYS

JOHDONMUKAISUUS

SUJUVUUS

PALVELU-
LUPAUS

MAISEMA
KOHTEET

PALVELUT

Reitistöjen kokonaisvaltainen 
suunnittelu

TEEMAT JA
TARINAT

HAASTE









http://elcaminitodelrey.com/

http://www.artun.ee/en/unplugged-kingsize-megaphones-help-nature-explorers-to-listen-to-the-forests-2/
http://www.alpe-adria-trail.com/
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Laatu



KOKONAISVALTAINEN SUUNNITTELU
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Liikkeelle perusasioista:  
• Yhteistyöverkostojen kokoaminen: yli toimiala- ja sektorirajojen
• Luonto- ja reitistökohteiden kartoittaminen ja kärkikohteiden 

valinta
• Teemallisten ja reitistöjen suunnittelu ja 

toteuttaminen
• Kokonaisvaltaisen suunnittelun toteuttaminen 
• Ylläpito- ja huoltosuunnitelmien laatiminen ja toteuttaminen
• Luontokartoitukset
• Luontopalvelulupauksen ja ydinviestin määrittely



Ketkä 
? 



Kuvakaappaus: Reiteistä traileiksi -hanke



Luontokohteen ja –
reitin suunnittelun 

viitekehys

Saavutet-
tavuus Infrastruk-

tuuri ja 
palveluva-

rustus

Turvalli-
suus

Kohde-
ryhmäMonika-

navainen
informaa-

tio

Elämyk-
sellisyys

Ylläpito ja 
huolto

Moni-
toimi-
suusKESTÄVÄ KEHITYS

TERVEYS- JA HYVINVOINTIVAIKUTUKSET

LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET
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Liiketoimintapoten
tiaali

Kuinka suuri 
määrä yrityksiä 

hyötyy 
reittiverkostost

a?

Omatoiminen 
retkeily, reitit 

kulkevat yritysten 
kautta ja miten 
yritykset voivat 

hyödyntää 
palvelurakenteita

Elämyksellisyys

Mistä elämys 
muodostuu

Miten sen voi 
kokea reitin 

varrella?

Merkittävyys

Alueellista

Kansallista

Kansainvälistä

Tarvittavat 
investoinnit

Miten laajoja 
investointeja 

reitille 
tarvitaan

Kustannukset 
ja aikajänne



Ydinviesti ja 
palvelulupaus

Kuvat  ja 
videot

Sanat
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