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Mikä ulkoilureitti tarjosi sinulle kokemuksen, 
joka jäi mieleen?

Mikä sai kokemuksen aikaan? 
Mistä elementeistä se koostui?



Valtakunnallinen. 
Yli 88 000 jäsentä. 

190 yhdistystä. 

Edistämme 
kaikenikäisten 

ulkoilua ja 
liikunnallista 
elämäntapaa 

kaikkina 
vuodenaikoina.

Esim. Nurmijärven 
Latu ja Polku tai 

Haikkoon Kuntoilijat.  
Majoitus- ja 

matkailutoimintaa 
Saariselän alueella 

Kiilopäällä.

Suomen          
Latu



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


Ulkoilureitit 

1. Ulkoilureitit - ketkä niitä käyttävät?

2. Ennakkotieto ja reittikuvaukset

3. Opasteet kuntoon!

4. Turvallisuus

5. Jokamiehenoikeudet - kirkasta ja selkeää vai 

harmaata ja epämääräistä?



Kuka tätä käyttää ja mihin?



Ulkoilutavat



Ulkoile | Osallistu | Vaikuta

Suomalaiset ovat Euroopan liikkuvinta ja 
ulkoilevinta kansaa

• Suomalaisten liikkumisesta 
suurin osa tapahtuu ulkona.

• Suomalaiset ovat EU:n 
liikuntabarometrin (v. 2018) 
mukaan liikunnallisesti 
aktiivisinta ja toisaalta 
Euroopan eniten ulkoilevaa 
(67 % liikkuu ulkona) kansaa.
https://ec.europa.eu/sport/news/2018/new-eurobarometer-sport-and-physical-activity_en

Earlier you said you engage in sport or another physical activity, 
vigorous or not. Where do you do this?

https://ec.europa.eu/sport/news/2018/new-eurobarometer-sport-and-physical-activity_en
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https://metsasuhteita.fi/wp-content/uploads/Suomalaisten_metsssuhteiden_tila_14.3.2018.pdf 

https://metsasuhteita.fi/wp-content/uploads/Suomalaisten_metsssuhteiden_tila_14.3.2018.pdf
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Keskimäärin läheltä 
lähdetään liikkumaan n. 2 
tunniksi.

(Luke, Luonnon virkistyskäyttö 2010 
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2011/mwp212.p
df)

http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2011/mwp212.pdf
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2011/mwp212.pdf


Kantar TNS: Metäsuhteita-tutkimus



OLETTEKO MIETTINEET REITTIEN MONIKÄYTTÖÄ?



Halutut reitit
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https://blogi.eoppimispalvelut.fi/reittim
erkinnat/files/2015/09/opastekokonai
suus_30052018_pakattu.pdf

https://blogi.eoppimispalvelut.fi/reittimerkinnat/files/2015/09/opastekokonaisuus_30052018_pakattu.pdf
https://blogi.eoppimispalvelut.fi/reittimerkinnat/files/2015/09/opastekokonaisuus_30052018_pakattu.pdf
https://blogi.eoppimispalvelut.fi/reittimerkinnat/files/2015/09/opastekokonaisuus_30052018_pakattu.pdf


https://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Esitteet/liesjarvifin.pdf

https://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Esitteet/liesjarvifin.pdf




Standardisoimisliitto. 
Ulkoilun ja liikunnan merkit 
SFS4424



Turvallisuus



Turvallisuusasiakirja maastoreiteille: 
https://blogi.eoppimispalvelut.fi/reittimerkinnat/files/2015/09/Turvallisuusasiakirja-maas
toreiteille.pdf

Maastossa olevien ulkoilureittien ylläpitäjän vastuu, yrittäjän vastuu ja ulkoilijan 
omavastuu: 
https://blogi.eoppimispalvelut.fi/reittimerkinnat/files/2015/09/Reittien-vastuuselvitys_20
17_Suomen-Latu_REILA.pdf

Suomen Latu ja Tukes: Monikäyttöreiteistä: 
tps://www.suomenlatu.fi/vaikuta/sina-voit-vaikuttaa/vinkkeja-ulkoilupaikkojen-suunnittel
uun/monikayttoreitit.html

Tukes: Turvallisuus kuntoilu- ja ulkoilureiteillä: 
https://tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/kuluttajille-tarjottavat-palvelut/kuntoliikunta-ja-ulkoilu/
kuntoilu-ja-ulkoilureitit

ht

https://blogi.eoppimispalvelut.fi/reittimerkinnat/files/2015/09/Turvallisuusasiakirja-maastoreiteille.pdf
https://blogi.eoppimispalvelut.fi/reittimerkinnat/files/2015/09/Turvallisuusasiakirja-maastoreiteille.pdf
https://blogi.eoppimispalvelut.fi/reittimerkinnat/files/2015/09/Reittien-vastuuselvitys_2017_Suomen-Latu_REILA.pdf
https://blogi.eoppimispalvelut.fi/reittimerkinnat/files/2015/09/Reittien-vastuuselvitys_2017_Suomen-Latu_REILA.pdf
https://www.suomenlatu.fi/vaikuta/sina-voit-vaikuttaa/vinkkeja-ulkoilupaikkojen-suunnitteluun/monikayttoreitit.html
https://www.suomenlatu.fi/vaikuta/sina-voit-vaikuttaa/vinkkeja-ulkoilupaikkojen-suunnitteluun/monikayttoreitit.html
https://tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/kuluttajille-tarjottavat-palvelut/kuntoliikunta-ja-ulkoilu/kuntoilu-ja-ulkoilureitit
https://tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/kuluttajille-tarjottavat-palvelut/kuntoliikunta-ja-ulkoilu/kuntoilu-ja-ulkoilureitit
https://www.suomenlatu.fi/vaikuta/sina-voit-vaikuttaa/vinkkeja-ulkoilupaikkojen-suunnitteluun/monikayttoreitit.html


Ennakkotieto ja 
reittikuvaukset 



Kuva: Tiina Riikonen



Liesjärven kansallispuiston verkkosivuilta:



Ulkoilureitin perustaminen 
sopimuksella
Sopimuspohja ulkoilureitin perustamiseen

https://www.suomenlatu.fi/vaikuta/sina-voit-vaikuttaa/vinkkeja-ulkoilupaikkojen-suunnitteluun/sopimuspohja-ulkoilureitin-perustamiseen.html


Entä maisemanhoito?



- 80 % suomalaisista ulkoilee kesäisin metsässä viikottain tai useammin.
- Metsämaisemalla pon suomalaisille väliä
- Kaupunkiluonto ei tyydytä ihmisten arvosxtamaa luonnontilaisuuden tarvetta

Maisemilla on merkitystä 
• Esteettiset elämykset ja maiseman kauneus motivoivat liikkumaan luonnossa 
• Maisemien katselu ja kuvaaminen voivat jo sinällään olla ulkoiluharrasteita 
• Voimakkaat esteettiset ja luontoon liittyvät kokemukset saavat meidät kiintymään kohteeseen ja palaamaan sinne uudelleen 

-
- Metsässä kauneus korrelloi metsän vetovoimaisuuden kanssa



Jokamiehenoikeuksista
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Suomalaiset ulkoilevat 850 miljoonaa 
kertaa vuodessa
• Ulkoiluun on käytössä metsämaata 25,8 miljoonaa hehtaaria, noin 

76 prosenttia maan kokonaispinta-alasta. 

• Suurin osa ulkoilusta tapahtuu lähimetsissä. 

• LUKE:n (LVVI 2, 2010) tutkimuksen mukaan suomalainen ulkoilee 
keskimäärin 170 kertaa vuodessa. 

• Arviolta tämä tarkoittaa 850 miljoonaa ulkoilukertaa vuodessa!





Kuva: Eki Karlsson: Posti Oyj,  Suomi 100 vuotta -sarjan 
Jokamiehen oikeudet –postimerkit, 2016
Tietolähteet: Metla LVVI2 tutkimus, 2010

Pilkkijöitä 16 %

Mato-ongintaa 32 %

Marjastajia 58 % 

Sienestäjiä 40 %

Kukkien kerääjiä 24 % 

Hiihtäjiä 40 %

Soutajia 36 %

Veneilijöitä yhteensä 48 %

Telttailijoita 12 %

Luonnossa oleskelijoita 68 %

Kävelijöitä 86 %



Jokamiehenoikeudet

● perustuvat lakeihin, jotka

–antavat oikeuksia (mm. vesilaki, rikoslaki)

–rajoittavat oikeuksia (mm. maastoliikennelaki, pelastuslaki)

–ohjaavat oikeuksien käyttämistä (mm. vesiliikennelaki)

● maa-alueilla vallitseva maankäyttö mahdollistaa 

jokamiehenoikeuden käyttämisen



Jokamiehenoikeudella saa:

•liikkua jalan, hiihtäen tai pyöräillen luonnossa, kuten metsissä, 

luonnonniityillä ja vesistöissä,

•ratsastaa,

•oleskella ja yöpyä tilapäisesti alueilla, missä liikkuminenkin on sallittua,

•poimia luonnonmarjoja, sieniä ja rauhoittamattomia kasveja,

•onkia ja pilkkiä sekä

•veneillä, uida ja peseytyä vesistössä ja kulkea jäällä.



Jokamiehenoikeudella ei saa:
•haitata maanomistajan maankäyttöä;

•kulkea pihamaalla, istutuksilla tai viljelyksessä olevalla pellolla;

•kaataa tai vahingoittaa kasvavia puita, ottaa kuivunutta tai kaatunutta puuta;

•ottaa sammalta tai jäkälää;

•tehdä avotulta toisen maalle ilman pakottavaa tarvetta;

•häiritä kotirauhaa esimerkiksi leiriytymällä liian lähelle asumuksia tai meluamalla; 

•roskata ympäristöä;

•ajaa moottoriajoneuvolla maastossa ilman maanomistajan lupaa;

•häiritä tai vahingoittaa eläimiä tai niiden pesiä tai poikasia;

•kalastaa ja metsästää ilman asianomaisia lupia.



Mitä on vähäistä suurempi haitta?

Se on ainakin

•vallitsevan maankäytön estämistä tai haittaamista

•maan muuttamista toiseksi

•todellisen vahingon aiheuttamista

Se ei ole

Paha mieli siitä, että joku keräsi mustikat



-Oikeudet ovat yleisiä, kuuluvat kaikille

-Käyttöön ei tarvitse suostumusta tai lupaa ja se on maksutonta

-Oikeus ei riipu käyttäjästä

-Oikeus ei riipu käytön tarkoituksesta

-Oikeus ei riipu maanomistajasta tai haltijasta





anne.rautiainen@suomenlatu.fi
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Polar Electron big data 
sisä- ja ulkoliikunnan suhteellinen osuus

Viimeisen 12 kk:n aikana Polar Electron Suomen alueen 
kohderyhmällä mitattuna. 

- 69 % mitatuista harjoituksista on ulkoliikuntaa ja 31 % 
sisäliikuntaa! (Polar Electro 29.10.2019 Raija Laukkanen ja Leena Leinonen
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Metsät vaikuttavat terveyteen kolmella tasolla: 
•Luonnon näkemisen ja havainnoinnin kautta
•Luonnon läheisyydessä olemisen kautta 
•Luonnossa tapahtuvan aktiivisen tekemisen ja osallistumisen 

kautta. 
Luonnossa liikkumalla ja oleskelemalla haetaan virkistystä, 
rentoutumista, rauhaa, hiljaisuutta sekä erilaisia fyysisiä ja 
psyykkisiä elämyksiä. 
Luonnon kokeminen on olennainen syy luonnossa liikkumiselle!

Metsien vaikutus on suomalaisten 
terveyteen on miljardiluokan kysymys
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Metsien vaikutus on suomalaisten 
terveyteen on miljardiluokan kysymys

Fyysisen terveyden hyödyt metsässä liikkumiselle
•Laskee verenpainetta ja sydämen sykettä
•Ehkäisee allergioiden ja astman kaltaisten kroonisten 
tulehdusten yleistymistä

•Koetaan parantavan fyysistä terveyttä
•Koetaan lisäävän hyvänolon tunnetta
•Pidentää ihmisten elinikää
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Metsän henkisen ja sosiaalisen terveyden hyödyt
•Lisää itsearvostusta, vähentää masennusta
•Tasaa mielialoja ja auttaa elpymään stressistä
•Tehostaa tarkkaavaisuutta 
•Tuottaa hyvää mieltä
•Lisää yhteisöllisyyttä

Metsien vaikutus on suomalaisten 
terveyteen on miljardiluokan kysymys
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Ulkoiluun ja virkistyskäyttöön liittyvät 
ajankohtaiset aiheet 

• Virkistyskäyttöstrategia

• Metsähallituksen virkistyskäyttöinfran 
korjausvelka

• Unescon aineettoman kulttuuriperinnön 
luettelo
• Jokamiehenoikeuksien mahdollistama virkistyskäyttö 
• Suomalainen metsäsuhde

• MRL:n lakiuudistus

• Mikrobisto ja luonto –tutkimus kehittyy


