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MIKÄ ON OUTDOORACTIVE?

● Euroopan suurin ulkoiluportaali
● Tietokanta
● Softatoimittaja: netti- ja mobiilitoteutukset
● Laaja kansainvälinen näkyvyysverkosto
● Markkinointikanava
● Printtituotteiden valmistaja
● Huollon ja ylläpidon työkalu

Outdooractive yhdistää ammattilaisten matkailukohteista tuottaman 
laadukkaan tiedon ja laajan kansainvälisen käyttäjäkunnan



Katso esittelyvideo klikkaamalla kuvaa 

http://www.youtube.com/watch?v=pUy36PACQK0


Teknologia Kartat
Markkinointi

Sisältö

Outdooractiven tuotteet kattavat kaiken Outdoor-matkailijan 
tarvitseman tiedon käyttäjäystävällisessä muodossa  



B2B
Yli 2.200 BtoB –partneria käyttää 
OutdoorActiven 
online-tuotteita.

OutdoorActive investoi runsaasti 
teknologiaan ja alustan 
kehittämiseen. Yrityksen 
vuosittainen kasvuvauhti on yli 
80%.   

Kuluttajat
• Maailmanlaajuinen yhteisö 

tuottaa, jakaa ja kommentoi 
sisältöä.

• Kuukausittain keskimäärin 5,8 
milj. kävijää eri puolilta maailmaa.

• Käyttöjärjestelmässä 23 eri kieltä. 

Aktiivinen yhteisö
• > 1.300.000 yhteisöjäsentä ja joka 

kolmas minuutti liittyy uusi
• > 250.000 uutiskirjeen tilaajaa

OutdoorActive numeroina
• Yli 2.200 partneria
• Portaalissa kasvua viimeisten 

vuosien aikana 100% joka vuosi
• Portaalista ladataan vuosittain yli 

13 miljoonaa reitti PDF:ää
• Sivuja jaetaan ja tallennetaan 

vuosittain lähes 95 miljoonaa 
kertaa
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Faktoja ja lukujaOutdoorActivella on 3 
teemallista portaalia.

 Tavoitat ne kaikki 
yhdestä 

sisällönhallintakanavasta. 
Kaikilla on oma 

applikaatio.
1. Outdooractive

2. Alpenvereinaktiv
3. Dreamango

Kesällä vaellus, retkeily, 
pyöräily ja kyläkävelyt 

ovat kiinnostavinta 
sisältöä

Talvisin talvivaellus, 
talviretkeily ja 

pyöräilyn eri lajit 
ovat kiinnostavinta 

sisältöä

Outdooractivella on useita 
mobiilisovelluksia, joissa 
sisällöt näkyvät. Yli 400 
organisaatiota käyttää

Outdooractiven 
mobiilisovellusteknologiaa 

https://www.outdooractive.com/en/
http://www.alpenvereinaktiv.com/en
https://www.dreamango.com/en/
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Aktiivinen, mobiili, koulutettu, vaikuttaja
OutdoorActiven käyttäjä

OutdoorActive –käyttäjäprofiili
• Aktiivisia outdoors –ihmisiä
• Mielipidevaikuttajia
• Ottavat uudet tekniset tuotteet ensimmäisenä käyttöön
• Terveys- ja hyvinvointitietoisia
• Halukkaita kuluttamaan rahaa laatuun
• 32% korkeakoulutettuja
• 58% tulot ovat keskimääräistä korkeammat
• Yli 80 % ikäluokissa 20 – 60 vuotta ja yli 50% +40-v.
• 44,5 % naisia ja 55,6 % miehiä 



Suomi-sisällöt
OutdoorActive on käytössä kymmenissä kohteissa ympäri Suomen 

ja Suomi-sisältöjen näkyvyys Keski-Euroopan markkinoilla on 

kovassa kasvussa.

Suomi-sisältöjen näkyvyys 2018 (kasvua edellisvuodesta):

● Esikatselut: 10 574 305 (kasvua 2200 %)

● Istunnot: 235 701 (kasvua 318 %)

● Jaot: 39 359 (kasvua 1241 %)

● Lataukset: 2 426  (kasvua 2854 %)

Suomi-sisältöjen määrä kasvaa kovaa vauhtia uusien alueiden ottaessa 

Outdooractiven käyttöön ja tuottaessa uutta sisältöä.

Tällä hetkellä julkaistu sisältö kattaa lähes 700 reittiä ja yli 800 

käyntikohdetta / POI pistettä



Outdooractive.com
● Travel Guide -sivut
● Tours (Lisenssi- ja yhteisökäyttäjät voivat luoda ja muokata)

● Lists (Lisenssi- ja yhteisökäyttäjät voivat luoda ja muokata)

● Events (Lisenssikäyttäjät voivat luoda ja muokata)

● Current conditions (Lisenssikäyttäjät voivat luoda ja muokata)

● Ski Resorts
● Places to visit (Lisenssikäyttäjät voivat luoda ja muokata)

● Accommodations (Lisenssikäyttäjät voivat luoda ja muokata)

● Offers (Lisenssikäyttäjät voivat luoda ja muokata)

● Stories

https://www.outdooractive.com/en/
https://www.outdooractive.com/en/commune/finland/northern-finland/nothern-ostrobothnia/kuusamo/24014899/
https://www.outdooractive.com/en/routes/#area=23675467&bm=osm%3Asummer&filter=r-fullyTranslatedLangus-,sb-sortedBy-0&wt=Uusimaa%20(Provinz)%0A23675467&zc=9,25.36007,60.51149
https://www.outdooractive.com/en/lists/
https://www.outdooractive.com/en/events/#bm=osm%3Asummer&filter=pft-from-2019_03_11,pft-to-2019_03_11,r-fullyTranslatedLangus-5381,sb-sortedBy-0&zc=5,3.01455,48.45903
https://www.outdooractive.com/en/conditions/#filter=r-fullyTranslatedLangus-,s-condition-1&ov=alerts&zc=5,8.4708,49.49946
https://www.outdooractive.com/en/skiresorts/#area=*&bm=osm%3Awinter&q=finland&zc=7,25.32143,66.98978
https://www.outdooractive.com/en/places-to-visit/#bm=osm%3Asummer
https://www.outdooractive.com/en/accommodations/#filter=r-fullyTranslatedLangus-en,sb-sortedBy-0&view=map&zc=5,22.22036,64.52157
https://www.outdooractive.com/en/offers/#bm=osm%3Asummer&filter=r-fullyTranslatedLangus-5381,sb-sortedBy-0&view=map&zc=5,23.28243,64.62417
https://www.outdooractive.com/en/stories/#bm=osm%3Asummer


MITÄ OUTDOORACTIVE MAHDOLLISTAA

● Sisällön tuottaminen omiin kanaviin ja laajaan 
kansainväliseen näkyvyysverkostoon

● Karttapohjaisen reitti- ja kohdehaun tuominen omille 
sivuille (Flexview) 

● Helppo nettisivujen ja sovellusten toteutus
● Sisällön jakaminen ja upotus
● Mainoskampanjat (etenkin saksankieliseen Eurooppaan)
● Paperikarttojen ja reittioppaiden tuottaminen
● Huollon ja ylläpidon työkalu

https://ekarjala-retkeily.fi/
https://www.siegen-wittgenstein.info/en/
https://www.youtube.com/watch?v=rUSomVYdwAY
https://blog.outdooractive.com/wp-content/uploads/2019/08/MediaKit_EN2019_2020small.pdf?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=EN_Media+Kit
https://corporate.outdooractive.com/en/activity-map/
https://corporate.outdooractive.com/en/facility/


Sisällön tuottaminen omiin kanaviin 
ja kansainväliseen 

näkyvyysverkostoon



Outdooractive DMS on sisällönhallintatyökalu, jolla tuotat kaiken matkailijan tarvitseman sisällön (reitit, 
käyntikohteet, myytävät tuotteet, kiertomatkat, hiihtoladut...)

DMS perustuu tietokantaan, jossa tietoja hallitaan yhdestä paikasta. Sisältö päivittyy automaattisesti 
kaikkiin kanaviin ja partneriverkoston käytettäväksi. Sisällönhallinta onnistuu tietokoneella tai 
mobiilisovelluksen kautta. 

Sisällönhallinta – DMS
Destination Management System

Sisällöt leviävät Outdooractiven sisältömarkkinointikanaviin ja 
partneriverkostoon. Outdooractivella on kolme omaa 
sisältökanavaa:
1. www.outdooractive.com: luonto- ja ulkoilmamatkailu
2. www.dreamango.com: autokiertomatkat
3. www.alpenvereinaktiv.com: seikkailulliset ja haastavammat 

luonto- ja ulkoilmakohteet

Partneriverkostossa on yli 2.200 itsenäistä jäsentä, jotka voivat 
käyttää toistensa sisältöjä: Esimerkkejä seuraavissa dioissa.

http://www.outdooractive.com/
http://www.dreamango.com/
http://www.alpenvereinaktiv.com/


Hyvä sisältö kiinnostaa
Esimerkkejä OutdoorActiven omista portaaleista

Rukan sisältö näkyy 
alpenvereinaktiv

-portaalissa

Rukan sisältö näkyy 
OutdoorActive

-portaalissa

https://www.alpenvereinaktiv.com/en/tours/#area=*&bm=osm%3Asummer&filter=b-onlyTopTours-1&q=ruka&zc=13,29.13998,66.16333
https://www.outdooractive.com/en/search/?cat=poi&q=ruka
https://www.outdooractive.com/en/search/?cat=poi&q=ruka


Hyvä sisältö kiinnostaa
Esimerkkejä OutdoorActiven partneriverkoston jakamasta 

sisällöstä eri toimialoilta ympäri maailmaa

Hollannin 
alppiyhdistys jakaa 
omille jäsenilleen 
toisten tuottamaa  
sisältöä. Ruka on 
hyvin esillä siellä

Varuste- ja välinevalmistaja 
Ortovox on perustanut omille 
asiakkailleen reittiportaalin, ja 

poimii sisällöt 
OutdoorActivelta.

Wandern-Aktiv jakaa 
toisten tuottamia sisältöjä 

omille sidosryhmilleen

https://tochtenwiki.nkbv.nl/nl/tours/#area=*&q=ruka&zc=14,29.14608,66.16333
https://tochtenwiki.nkbv.nl/nl/tours/#area=*&q=ruka&zc=14,29.14608,66.16333
https://www.ortovox.com/us/safety-academy/tour-planning/tour-planning/
https://www.ortovox.com/us/safety-academy/tour-planning/tour-planning/
http://www.wandern-aktiv.de/wandertouren-aktiv#area=*&q=ruka&view=listMap&zc=13,29.13366,66.1638
http://www.wandern-aktiv.de/wandertouren-aktiv#area=*&q=ruka&view=listMap&zc=13,29.13366,66.1638


Falk (tekee 
Outdoor-navigointilait
teita) on perustanut 
omille asiakkailleen 

portaalin. Poimii 
sisällöt 

OutdoorActiven 
tietokannasta

Bosch on perustanut 
sähköpyörä-asiakkailleen oman 
reittisuunnitteluportaalin, jonka 
sisällöt tulevat OutdoorActiven 

tietokannasta. Pääkanava reiteille 
on Boschin pyöräilynavi.
Esim. Ruka laajasti esillä.

Viewranger on brittilähtöinen Outdoors 
–mobiiliapplikaatio. Sisältö tulee 
OutdoorActiven tietokannasta. 

Hyvä sisältö kiinnostaa
Esimerkkejä OutdoorActiven partneriverkoston jakamasta sisällöstä 

eri toimialoilta ympäri maailmaa

https://www.ebike-connect.com/ebikeconnect/portal/public/#/planRoute/explore
https://www.ebike-connect.com/ebikeconnect/portal/public/#/planRoute/explore
https://www.falk-outdoor.com/de/meta/tourenportal.html
https://www.falk-outdoor.com/de/meta/tourenportal.html


OUTDOORACTIVEN NÄKYVYYSVERKOSTO

Tietokanta 
(DMS)

Tietoa hallitaan DMS:n 
kautta, josta se päivittyy 
automaattisesti kaikkiin 

kanaviin

Outdooractive.com

viewranger

Bosch - pyöräilyreitit

Wandern-aktiv.de

+ lukemattomia muita 
kanavia

Sisältö leviää automaattisesti 
useisiin kansainvälisiin kanaviin

Matkailuorganisaatiot

Yritykset

Kunnat

Yhdistykset

Sisällön alueellinen näkyvyys
(upotukset, Flexview jne.)

Kansallispuistot + 
retkeilyalueet



Tiedon hyödyntäminen



Muiden tuottaman tiedon 
hyödyntäminen

Eri sisältöjä pystyy ristiinlinkittämään 
● Muiden tuottamien POI -pisteiden linkitys omiin reitteihin

○ Majoituskohteet, käyntikohteet, nähtävyydet
● Myytävät tuotteet ja paketit voi linkittää niihin liittyviin muiden 

tekemiin reitteihin
● Olosuhdetiedot

○ Järjestelmä mahdollistaa olosuhdetietojen luomisen tietylle 
reittiosuudelle tai alueelle esim. huoltotöiden vuoksi, jolloin 
kaikki alueella kulkevat reitit näyttävät lisätyn olosuhdetiedon 



Etelä- Karjalan 
virkistysaluesäätiö näyttää 

sivuillaan myös Saimaa 
Geoparkin luomat reitit ja 

kohteet.

Tuote: Outdooractive 
Flexview

Muiden tietojen hyödyntäminen
Kumppanit voivat hyödyntää toistensa 
sisältöä myös omilla nettisivuilla tai 
mobiilisovelluksissa. 
→ Sisällön näkyvyys kasvaa, mutta se on 
edelleen tekijän hallittavissa.

https://ekarjala-retkeily.fi/reitit-ja-retkikohteet/
https://ekarjala-retkeily.fi/reitit-ja-retkikohteet/


Uudenmaan reitit

Uudenmaan käyntikohteet

Uudenmaan majoituskohteet

Uudenmaan tuotteet ja paketit

https://www.outdooractive.com/fi/routes/#area=23675467&filter=r-fullyTranslatedLangus-,sb-sortedBy-0&wt=Uusimaa%20(Provinz)%0A23675467&zc=7,23.38654,60.23169
https://www.outdooractive.com/fi/places-to-visit/#area=23675467&filter=r-fullyTranslatedLangus-,sb-sortedBy-0&wt=Uusimaa%20(Maakunta)%0A23675467&zc=8,24.65765,60.23169
https://www.outdooractive.com/fi/accommodations/#area=23675467&filter=r-fullyTranslatedLangus-,sb-sortedBy-0&wt=Uusimaa%20(Maakunta)%0A23675467&zc=8,24.65765,60.23169
https://www.outdooractive.com/fi/offers/#area=23675467&filter=r-fullyTranslatedLangus-,sb-sortedBy-0&wt=Uusimaa%20(Maakunta)%0A23675467&zc=8,24.65765,60.23169


Portaalin tietojen hyödyntäminen

1. Etsitään reitti, käyntikohde tai tuote Outdooractive:sta

2. Jakaminen somessa Share -napin kautta

3. Upotus omille sivuille
●
● </>Embed
● Valitaan joko kartallinen tai pienempi näkymä
● Kopioidaan koodi omille sivuille haluttuun kohtaan 

https://www.outdooractive.com/en/hiking-trail/lojo/karnaistenkorpi-nature-trail-lohja/30106339/
https://www.outdooractive.com/en/
https://www.youtube.com/watch?v=rUSomVYdwAY


Portaalin tietojen hyödyntäminen

4. Tulosteet esim. mökkikansioihin
● Valittavissa A4 -kokoinen tai taitettava taskukokoinen versio
● A4 version sisällön laajuuden voi valita

5. Qr-koodin saa tallennettua “Share” valikosta



Tiedon lisääminen



Reitin lisääminen (1)

1. DMS - järjestelmästä valitaan kieleksi englanti (oikeasta yläkulmasta)
2. DMS - järjestelmästä avataan “Contents” → “Tours” → “Create new tour”
3. Nimetään reitti kuvaavasti
4. Reittijäljen lisääminen

a. Lisätään reitin GPX jälki tiedostona
➔ Jälkeä voi muokata “create free tour” työkalulla: 

b. Reitin piirtäminen järjestelmässä:
- Pohjakartan paikkatiedossa olevat polut ja reitit: “Create tool on 

the trail network” työkalulla

- Jos polku ei ole pohjakartalla, sen voi piirtää “create free tour” 
työkalulla



Reitin lisääminen (2)

5. Pinnoitteen / reitin tyypin valinta: 

● Alhaalla aukeavasta näkymästä voi muokata reitin pinnoitetta / reittityypin 
valintaa

6. Valitaan reitin aktiviteetti pudotusvalikosta
7. Tallennetaan



Reitin lisääminen (3)

8. Vasemmalle aukeaa reitin sisällölle uusi valikko
 

● Overview: Yleisnäkymä reitistä
● Route: Karttatiedot
● Description: Reitin tekstitiedot (noudata ohjeistusta merkkien määrästä)
● Details: Tekniset reittitiedot, luokitukset, alue, tagit, kirjallisuus, kartat ja tekijä
● Getting there: Julkinen liikenne, saapumisohjeet, pysäköinti
● Events: Reittiin liittyvät tapahtumat
● Linked POI: Reitin läheisyydessä olevat majoitus- ja käyntikohteet sekä nähtävyydet
● Media: Reitin kuvat ja videot
● External relations: Video&audio, varausjärjestelmät, nettisivut lisätietoja varten
● Export: Lataa reittitietoja eri muodoissa
● Status: Oletuksena aina “New”. Reitti näkyy järjestelmässä kun status on “Published”



Reitin lisääminen (4)

9. Täytetään oleelliset tiedot ja tallennetaan

10.Avataan “Media” ja lisätään kuvat ja videot
- Muista lisätä kuvatekstit ja kuvien tiedot

Uuden kielen lisääminen: Vaihdetaan haluttu kieli oikean ylänurkan 
valikosta ja täytetään tekstikentät kyseisellä kielellä.

MUISTA MUUTTAA “STATUS” → PUBLISHED, JONKA JÄLKEEN 
TALLENNUS



Palveluntarjoajan lisääminen

1. DMS - järjestelmästä avataan “Content” → “Offerers” → “Create new 
offerer”

2. Valitaan palveluntarjoajan tyyppi alasvetovalikosta. 
- Esim. Hotel, Outdoor activities company, museum…

3. Täytetään oleelliset tiedot, lisätään logo ja tallennetaan
4. Vasemmalle aukeaa uusi valikko → Avataan “Location” ja lisätään sijainti 

kartalle
5. Avataan “Media” ja lisätään kuvat ja videot

- Muista lisätä kuvatekstit ja kuvien tiedot

MUISTA MUUTTAA “STATUS” → PUBLISHED, JONKA JÄLKEEN 
TALLENNUS



Palvelun / tuotteen lisääminen (1)
1. DMS - järjestelmästä avataan “Content” → “Offerers” → Valitaan oma 

yritys

2. Vasemmalle aukeavasta sinisestä valikosta avataan “Offers” → oikealta 
ylhäältä “Create offer”

3. Valitaan palvelun kategoria alasvetovalikosta. 
- Esim. Guided tour, Canoeing, Museum…

4. Täytetään oleelliset tiedot ja tallennetaan

5. Vasemmalle aukeaa uusi valikko → Avataan “Location” ja lisätään sijainti 
kartalle. Tämän jälkeen voidaan description välilehdelle valita “displayed 
region”



Palvelun / tuotteen lisääminen (2)
6. “Getting there” välilehdelle voi lisätä tiedot julkisesta liikenteestä, 
ajo-ohjeet ja pysäköintitiedot

7. Avataan “Media” ja lisätään kuvat ja videot
- Muista lisätä kuvatekstit ja kuvien tiedot

8. “Related content” välilehdeltä voit lisätä tuotteen näkymään reittien. 
Valitut reitit näkyvät myös tuotteen sivuilla.

MUISTA MUUTTAA “STATUS” → PUBLISHED, JONKA JÄLKEEN 
TALLENNUS



Kohteiden ja majoituksen lisääminen (1)
1. DMS - järjestelmästä avataan “Content” → “Points” → 

2. Valitaan kohteen kategoria alasvetovalikosta. 
- Esim. Hotel, restaurant, museum, cafe…

3. Lisätään kuvaava otsikko, ingressi ja kohteen kuvaus

4. Täytetään muut oleelliset tiedot ja tallennetaan

5. Tallennuksen jälkeen “Description” valikon alle tulee tietyissä kohteissa 
valittavaksi “Place to visit”

● Tämän valitsemalla kohde näkyy OutdoorActiven “Places to visit” 
valikossa

https://www.outdooractive.com/en/places-to-visit/#bm=osm%3Asummer


Kohteiden ja majoituksen lisääminen (2)
6. Vasemmalle aukeaa uusi valikko → Avataan “Location” ja lisätään sijainti 
kartalle ja valitaan “Displayed region”.

7. “Getting there” välilehdelle voi lisätä tiedot julkisesta liikenteestä, 
ajo-ohjeet ja pysäköintitiedot

8. “Opening hours” välilehdeltä lisätään halutessa aukioloajat
● Jos lisäät, muista pitää tiedot ajan tasalla!

9. “Media” välilehdeltä lisätään kuvat ja videot
- Muista lisätä kuvatekstit ja kuvien tiedot

10. “Events” kohdasta voit luoda kohteelle uusia tapahtumia



Kohteiden ja majoituksen lisääminen
11. “External relations” kohdasta voit lisätä linkkejä esim. 
varausjärjestelmään, muualla netissä oleviin lisätietoihin ja videoihin yms.

MUISTA MUUTTAA “STATUS” → PUBLISHED, JONKA JÄLKEEN 
TALLENNUS



Yleistä
1. Sisällön laatuun kannattaa panostaa

○ Laadukas ja kiinnostava sisältö saa enemmän näkyvyyttä

2. Hyviin kuviin kannattaa panostaa
○ Kuvat herättävät huomion ja mielenkiinnon
○ Vähintään 1024 pikseliä leveinä 
○ Kuvat nimettynä kertovasti avainsanoilla

3. Tekstikenttien merkkimääräohjeita kannattaa noudattaa
○ Tekstin sanavalinnoissa kannattaa huomioida hakukoneoptimointi ja avainsanat
○ Tekstiin voi ja kannattaa lisätä linkkejä harkitusti

4. Valmista materiaalia kannattaa linkittää ja upottaa mahdollisimman laajasti
○ Kävijämäärät ja muualta tulevat linkitykset vaikuttavat pisteytykseen ja tietojen näkymiseen 

Outdooractivessa.

5. Jos sinulla ei ole julkaisuoikeuksia, tallennetut tiedot näkyvät portaalissa vasta, kun ylläpitäjä on 
käynyt julkaisemassa tiedot. 

→ Ilmoita ylläpitäjälle, kun lisäämäsi tuotteet/kohteet ovat valmiina julkaisukunnossa

Tarkempia ohjeita löydät tästä DMS manuaalista

https://dms.outdooractive.com/manual/Outdooractive_DMS_Manual.pdf

