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Kylään maisemaan -
hanke 
• Viestintähanke arvokkaista kulttuurimaisemista ja 

ruoasta,  jatkuu vuoden loppuun. 

• Maisemaviesti jatkuu, eli haastamme alueita 
kertomaan maisemasta ja mietitään yhdessä miten 
sitä kannattaa tuoda esiin

• Meidät voi pyytää pitämään erilaisia 
maisemainfoja: mm. maiseman arvoista ja 
maisemaviestinnästä

• Tule mukaan Kylään maisemaan – Facebook ja 
Instagram ryhmään – jäävät aktiiviksi myös 
hankkeen päättymisen jälkeen 

• Hallinto ja toteutus Maa- ja kotitalousnaisten 
keskus, toteutus maakunnissa – Etelä-Suomen 
maa- ja kotitalousnaiset



Työpajan kulku 
Alustus työpajaan

- 60 min  alustus + keskustelua 

Tehtävä 1. 

- Aikaa 10 min. 10 minuuttia tehtävän purku.  

Tehtävä 2. 

- Aikaa 20 min. 20 minuuttia tehtävän purku

Tehtävä 3. 

- Aikaa 20 min. 20 minuuttia tehtävän purku

- Kahvit 



Maiseman ainutlaatuisuus – trendinä paikallisuus 

Lähimatkailu



Trendinä Lähiruoka



Lähimatkailu, reitit ja maisema 
Maisema ja ruoka on yksi motiivi lähimatkailuun ja reitistöillä liikkumiseen. 

Suosittujen reittien ominaisuudet? Mitä reitin varrelta löytyy? 

Mieti 5 ominaisuutta, aikaa 5 minuuttia. 



Maisema reittien varrella, 4 tasoa 

1. Maisema on siisti ja kunnossa – näyttäytyy 
visuaalisesti 

2. Maisema on tehty saavutettavaksi, reitit, opasteet, 
pysähtymispaikat, aistit huomioitu – tervetuloa 
liikkumaan maisemaan

3. Maisema on tarinallistettu, elämyksiä maisemasta, 
reitillä mietityt hyvät pysähtymispaikat, vinkit 
sivupoluille, yrityksiin, ja hienoihin 
pysähtymispaikkoihin – maisema on aukaistu 

4. Maisemalle annetaan tapahtumissa, tarinoissa ja 
opastuksissa merkityksiä, esim. reitin varrella 
maailman puhtainta ja turvallisinta ruokaa, 
suomalaisten historiaa ja nykyisyyttä, tekijät 
maiseman takana, luontosuhteen kasvattaminen, 
laaja ymmärrys luonnon ja maiseman 
monimuotoisuudesta - pysyvä jälki kävijälle 



Reitin kiinnostavuutta ja toiminnallisuutta voidaan lisätä erilaisten 
pysähdyspaikkojen rakenteiden avulla. 

Fjällbon puiston uusi laituripaviljonki, Tuusula Kintulammin retkeily- ja luonnonsuojelualue, Tampere

Kuva: www.designboom.com



Brändi
Tarinat

Sibeliuksen metsä
Reitti Aulangolla

Hämeenlinnasta 
syntyisin oleva 
kansallissäveltäjä 
Jean Sibelius 
(1865–1957) 
kuljeskeli 
nuoruudessaan 
alueella viulunsa 
kanssa etsien 
inspiraatiota ja 
innoitusta 
sävelmiinsä.



Miten maisema huomioidaan reittituotteessa 

• Markkinoi reittiä hyvillä 
maisemakuvilla

• Kuvaile reitin maisemaa
• Houkuttele matkailijat reitille

• Reitin ja rakenteiden on oltava kunnossa
• Maisemaelämyksiin annetaan mahdollisuus ja 

ohjataan kokemusta
• Lisäpalvelut, ruoka ja majoitus 

• Muista some, 
#reitti #polku 
• Käyttäjäkokemukset 
• Hyöty alueelle 



Maiseman 
toimintakartta 

Lähde: Maiseman tarina. Minna Komulainen.  

- Toimii hyvin 
reitistöjen
suunnittelussa

- Kutsuuko 
maisema mm. 
lepoon, 
seikkailuun, 
elpymiseen tai 
herättääkö 
kiinnostuksen 
löytää jotain 
enemmän? 

https://media.sitra.fi/2017/02/23231630/MaisemanTarina.pdf


Maisemassa matkailijat ja liikkujat 



LUONTONAUTISKELIJA

- Nauttivat hitaasta 
rytmistä 

- Eväät ja 
Nokipannukahvit, 
ruuasta nautiskelu

- Luonnonraaka-aineet 





LUONNON-
IHMEIDEN 
METSÄSTÄJÄT

- liikkuvat 
nopeasti paikasta 
toiseen 
luonnonihmeitä 
metsästävät





AITOUDEN 
ETSIJÄT 

+ aktiiviliikkujat  
+ luksuksen hakijat 

- paikallisruoka, 
perinteet, 
historia

- Paikallisten 
kanssa 
toiminen



Itä-Uudenmaan maisemat 



1. Helsingin höyrylaivareittien kesähuvila-
asutus - Sipoon saaristo (mama)
2. Sipoonjokilaakson kulttuurimaisema  
(mama)
3. Mustijokilaakson kulttuurimaisema
4. Porvoonjokilaakson maisema-alue 
(vama)
4. Porvoonjokilaakson maisema-alue 
(vama)
5. Särkijärven-Tiilään kylä- ja 
kartanomaisema (mama)
6. Hyövinkylän, Jaakkolan ja Hallilan kylien 
tiemaisema (mama)
7. Pernajanlahden ympäristö ja 
Koskenkylänjokilaakso (vama)
8. Loviisanjoen ja -harjun 
kulttuurimaisema (mama)
9. Taasianjoen kulttuurimaisema
10. Kymijoen laakso - Strömforsin ruukki ja 
Ahvenkosken ympäristö (vama)

1. 1. 

2.

3. 

4. 

5.

6.

7.

Ítä-Uudenmaan maisemaa 

8.

9.

10.



Tunnettuja teitä Itä-Uudellamaalla –Kuninkaantien 

• Uudenmaan osuus: Raasepori – Inkoo – Lohja –
Siuntio – Espoo – Helsinki – Vantaa – Sipoo – Porvoo 
– Loviisa

• Kohde on kansallisesti merkittävimpiä teitä ja 
Uudenmaan kehityksen kannalta merkittävin 
alueellinen tie 

• Keskiaikaisen tien linjaus monin paikoin hyvin 
säilynyt, muttei toimi enää päätienä. 
Toiminnallisuus on silti säilynyt. Useita 
kulttuurihistoriallisesti merkittäviä 
tuotantomaisemia on säilynyt tien varrella.

• Monet osuudet suosittuja moottoripyöräreittejä. 
Tien varrella on runsaasti säilynyttä 
kulttuurihistoriallista toimintaa, mikä tekee reitin 
mielenkiintoiseksi.

• Tie seuraa maastonmuotoja ja vanhoja 
kulttuurikohteita. Lähde: Tien päällä. Uudenmaan liitto



• Mäntsälä – Askola – Porvoo

• Alueellisesti merkittävä tie, 
keskiaikainen tielinja Uudellamaalla, 
varrella myös arvokkaita maisema-
alueita

• Koko tien linja melko hyvin säilynyt, 
eteläisempi Mäntsälä – Porvoo osio 
säilyttänyt vanhan tien piirteet ja 
sekä ympäristön mittakaavan

• Tie seurailee maaston muotoja ja 
siltä avautuu näkymiä 
viljelymaisemaan

Lähde: Tien päällä. Uudenmaan liitto

Vanhoja teitä itäisellä Uudellamaalla – vanha Porvoontie



RUOKA & MAISEMA yhteistuotteena
RUOKAREITIT 











Kosken kartano, Salo 



Kosken kartano, Salo 





Lähdetään metsään!
Kerätään ja syödään  

















LÄHDE: https://www.haarkon.co.uk/explore-blog/sweden-the-edible-country



Lähde: Krista Gustafsson, Ruukkimatkailu Oy



Ruokareitti 
maisemassa 

Missä muussa maisemassa 
tapahtuman voisi toteuttaa? 



Ruokareitti 
maisemassa 

Missä muussa maisemassa 
tapahtuman voisi toteuttaa?

- Kulttuurimaisemassa 
- Kylästä kylään
- Tilalta tilalle
- Yrityksestä yritykseen 



Työpaja



1. Unelmien reitti Itä-Uudellamaalla  

• Autoillen, vaeltaen, vesiteitse vai pyöräillen jne. 

• Millaista maisemaa, luontoa ja kulttuuriympäristöä reitin varrella?

• Millaisiin tarinoihin reitti perustuu?

• Missä reitti kulkisi ja kuinka pitkä se on?  

• Mitä rakenteita ja palveluja reitin varrella? 

• Miten reitti hyödyttää Itä-Uusimaata? 

• Aikaa 10 min. 

• Purkamiseen varataan 10 min. 5 hengen ryhmät. 



2. Elämyksiä maisemasta ja ruuasta

- Valitkaa reitti , jota suunnittelette nyt tai miettikää jo olevaa reittiä

- Asiakasryhmä kenelle reitti suunnitellaan 
- Luo 5-10 erilaista maisemaan ja/tai ruokaan liittyvää elämystä reitin varrelle 

- Millaisia tarinoita reittiin yhdistetään

- Tässä yhteydessä käytettävä määritelmä: Maisema on aistein havaittu 
suhteellisen laaja ympäristö.

- Aikaa on 20 minuuttia. Ja purku 20 min. 5 hengen ryhmät.  



3. Yhteistyöllä reitistö tunnetuksi 

- Jatkakaa saman reitin suunnittelua, mitä edellisessä tehtävässä

- Onko reitillä mahdollisuuksia ”brändiin”, joka pohjautuu maisemaan ja 
ruokaan sekä tarinoihin

- Millaista yhteistyötä tarvitaan, jotta reitti löydetään, ylläpidetään ja sitä 
kehitetään? 

- Maisema reittien varrella, miten saavuttaa neljäs taso, miten jätät 
pysyvän jäljen kävijälle? Miettikää jos ehditte. 

- Aikaa on 20 minuuttia. Ja purku 20 min. 5 hengen ryhmät. 



• Sanotaan, että ”matkailu 
avartaa”. Mutta milloin 
matkailu voi vaikuttaa 
niin vahvasti, että se 
muokkaa ihmisen 
jokapäiväistä elämää? 
Millaiset tekijät matkan 
aikana aiheuttavat 
kokemuksia ja 
elämyksiä, jotka johtavat 
muutokseen? Miten 
matkailuala voi 
vaikuttaa ja edesauttaa 
positiivisten 
muutoskokemusten 
syntymistä?

Tule seuraamaan muutosmatkailuaiheista webinaaria 18.2.2020 klo 14:30 
alkaen Rural Finlandin YouTube-kanavalle: 
https://www.youtube.com/channel/UCJgdB-HqV9S7lNT6VieEUhQ



Kiitos! 


